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Ar ūkine
Prancūzija (liepos 5 atšaukė 

savo atstovus iš Europos ūki
nės bendruomenės kai kurių 
komisijų veiklos. Priežastis — 
liepos 1 nebuvo sutarta dėl 
žemės ūkio produktų subsidiavi- 
mo. Prancūzija yra gausiausias 
žemės ūkio produktų gaminto
jas. Ji suinteresuota, kad jos 
ūkininkų gaminiai rastų rinką

Savaitėje svarbiausia
— Prancūzijos traukintasis 

iš Europos ūkinės bendruome
nės veiklos, Europos vienybės 
irimas, sukantis de Gaulle Į 
Maskvą.

— Vietnamo komunistu žy
giavimas pirmyn, amerikiečių 
augančios aukos be perspekty
vos jas sumažinti.

— Amerikos prekybos misi
jos Į Maskvą ir kitus komunis
tų valdomus kraštus.
— Amerikoje didėjantis a- 

liarmas dėl piliečių nesaugu
mo nei gatvėje nei namuose.

— Popiežiaus Pauliaus atvy
kimo Į Jungtines Tautas gali - 
mybės .kalbamos, bet dar neiš
aiškintos.

— Anglijos Wilsono vyriau
sybės siūlymai liepos 5 buvo 
tris kartus atmesti. Vyriausybė 
kels pasitikėjimo klausimą. Jei 
negautų, bus nauji rinkimai.

— Valstybės departamentas 
•liepos 6 paskelbė, kad š. Viet
name prie Hanoi ir Haiphong 
bazės priešlėktuvinėm raketom 
jau baigtos. Kitos dvi baigia
mos. Raketų dar nėra. Jos bū
siančios sovietų.

— Sovietu partijos sekreto
rius Brežnevas liepos 3 žadėjo 
sustiprinti profesionalų karių 
reikšmę kariuomenėje. Chruš
čiovas stiprino pclitrukų reikš
mę.

— Vatikanas ir liuteronų fe
deracija sudarė ryšių grupę 
bendradarbiavimui aiškintis-

Baltimorėje tokia 14 asmenų 
grupė panašų darbą dirbo lie
pos 6-7.

— Dobryninas, Sovietų at
stovas vertina: Amerikos daly
vavimas Vietnamo kare Sovie
tam nepalieka kitos išeities, 
kaip tik karo galimybę su JV.

THOMAS A. BOLAND, Ne- 
warko ark iv., birželio 23 
iventž savo vyskupavimo 25 
metus. Ta proga popiežius 
Paulius suteiki Apaštalų 
Sosto asistento titulą.

— Prancūzijos atstovas iš 
Europos ūkinės bendruomenės 
išvyko.

— Jaunimo festivalis, kuris 
turėjo būti Adžire, dabar numa
tomas Sofijoje, Bulgarijoje.

A

— Amerika pripažino Alžiro 
Boumedienne vyriausybę. Ben 
Bella esąs laikomas psichiatri
niuose namuose.

vienybė išlaikys de Gaulle spaudimą?
Visur kalbama apie vienybę, bet visur rodosi augančio skilimo ženklai: tarp So
vietų ir kinų komunistų, tarp arabų, tarp Nato narių, tarp Europos ir de Gaulle

kituose bendruomenės kraštuo
se. Bet kiti tos bendruomenės 
nariai, daugiausia Vokietija, rū
pinasi savo ūkininkais ir jų 
eksportuojamus gaminius nori 
•paremti valdžios primokėjimais. 
Prancūzija nesulaukė jai priim
tino nutarimo, ir ji nerado to
liau intereso dalyvauti bend
ruomenės veikloje.

Prancūzija stovi arti pasi - 
traukimo iš ūkinės bendruome
nės, kaip ji yra arti pasitrau
kimo iš karinės Nato organiza
cijos. Traukdamasi nuo Euro
pos ir Amerikos, Prancūzija 
ieško atramos sovietuose. Ir

Popiežius Paulius
atvyks į J. Tautas?
Spauda jau paskelbė, kad ne 

tik atvyks, bet nuskyrė ir atvy
kimo laiką — lapkričio mėn. 
Kritiškos informacijos pateikė 
kiek pasikalbėjirnas tarp gen. 
sekr. U Thant ir Vatikano ste
bėtojo prie J. Tautų Msgr.' Gio- 
vanetti. Nė vienas nepareiškė, 
kad sprendimas jau padarytas. 
Giovanetti pareiškė, kad jeigu 
popiežius nuspręs atvxkti, tai 
greičiausia 20 sesijoje. O sesi
ja numatoma pradėti rugsėjo 
21. Tuo tarpu Vatikano susi
rinkimo nauja sesija prasideda 
rugsėjo 14. Galima abejoti, ar 
popiežius norės išvykti iš Vati
kano sesijos metu. O ji baigsis 
tik gruodžio 8. Tad atvykimo 
tektų laukti po naujų metų. Pa
gal protokolą atvykimą turėtų 
paskelbti J. Tautos ir Vatika
nas kartu- Msgr. Giovanetti lie
pos 5 išvyko i Romą.

— Prez. Johnsono jaunesnio
ji duktė Luci liepos 2 rš epis- 
kopalų perėjo i katalikybę. Jai 
jau 18 metų.

KAS SVARBIAUSIA 
VIDUJE?

U.S. News — Report veda
majame vertina, kad didžiausia 
Amerikos viduje problema yra 
piliečio nesaugumas dėl išplitu- 
sio gangsterizmo ir padaužų. 
Per nepriklausomybės savaitga
lį padaužos kai kur turėjo ma
sines riaušes. Suimtų buvo per 
700. Blogiausia, mano laikraš
tis, kad nei viena partija nie
ko konkrečiai nedaro, nors 
daug kalba apie kovą su nusi
kaltimais. Propaganda prieš 
“policijos žiaurumus” sudaro 
palankų klimatą gangsteriam ir 
padaužom.

— New Jersey liepos 6 pa
skelbė įstatymą pastebėtiem gir
tiem jauniem vairuotojam atim
ti leidimą, iki jie sulauks 21 
metų. N. Jersey galima vairuo
ti nuo 17 metų, gerti nuo 21. 

šiuo metu Sovietų atstovas Zo
rinas ilgai tarėsi su de Gaulle.

Neaišku, ar de Gaulle artėji
mas su Sovietais tėra manev
ras priversti sąjungininkus, 
kad tenkintų Prancūzijos reika
lavimus, ar apskaitymas, kad 
bendradarbiavimas su Sovietais 
bus Prancūzijai naudingesnis 
nei su vakariečiais. Argumen
tai už bendradarbiavimą su So
vietais šie: Amerika priešinga, 
kad Prancūzija virstų atomine 
galybe; Amerika siekia sąjun
gos su Sovietais, kad galėtų pa
sauly dominuoti, tad de Gaulle 
ir turi užbėgti už akių tai są
jungai; pats artėdamas su So
netais. Ūkinis argumentas: 
tiek Amerika, tiek Europos 
kraštai lenktyniuoja prekyba 
su Sovietais; tad Prancūzija ga
li savo ūkinius gaminius pa
kreipti tiesiai į Sovietus, o ne 
į sąjungininkus.

Ne be reikšmės ir jausmi
niai argumentai tiek prieš A-

PAVOJINGOJI D ZONA, iš 
kurios komunistai rengia žy
gius.

Kinijos komunistai globos arabus?
Kaire pasitarimai tarp kom. 

Kinijos, Indonezijos, Egipto ir

ARABŲ “GLOBĖJAS” — Mao 
Tsetungas

— Amerika nuo birželio 30 
sustabdė ūkinę paramą nacio
nalinei Kinijai. Per 15 metų jos 
sudavė 1.5 bilijonus, Karinę 
paramą tebeduoda. Jos sudavė 
2.5 bilijonus. 

e

meriką, tiek ir prieš Vokietiją. 
Amerika nedavė Prancūzijai 
lėktuvų, kai prancūzai gynė 
Dienbienphu — to de Gaulle 
negalės užmiršti. Vokietija pa
sirinko sąjungą su Amerika, ne 
su Prancūzija — tad senatvės

EUROPA de Gaulle grėsmėje?

VIETĮ^MĘ: geros žinios ateis negreit
Iš Vietnamo tik negeros ži

nios: komunistai užima naujų 
provincijų sostines, prasiver - 
žia i amerikiečiu bazes ir nai
kina jų -lėktuvus bei helikopte
rius. “Komunistai turi iniciaty
vą. Jie kovoja, kur jie nori- Jų 
teroristai veikia miestuose ir 
kaimuose ir pridaro daug nuos
tolių. Patrankų atakos Į karinius 
įrengimus virto Įprastiniu daly
ku’’ (U.S. News ...).

Geresnių žinių nelaukiama 
iki rugsėjo ga’.o. kada baigsis 
lytų sezonas. Per tą laikotarpi 
amerikiečiai siekia išlaikyti sa
vo rankose svarbios jiems 
reikšmės Pleiku-Kontum rajoną, 
kurio apsaugai suteikta visa 
divizija. Tik po -lytų sezono a- 
merikiečiai ir Vietnamo kariuo
menė tegalės efektyviai im
tis valyti vietoves, iš kurių prie
šas gresia Amerikos bazėm.

Pakistano diktatorių davė jau 
savo nelauktą vaisių — kam- 
Kinija pasiskelbė arabų globė
ju. Pasiūlė treniruoti ir aprū
pinti ginklais arabų partizanus 
prieš Izraelį. Lig šiol Sovietai 
norėjo būti tokiais globėjais.

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE: 
kas kyla ir kas leidžiasi

Baltuosiuose Rūmuose vals - 
tybės sekretoriaus Dean Rusk 
įtaka nuolat mažta. Auga ap
saugos sekretorius McNama- 
ros ir patarėjo MFJCGeorge Bun
dy įtaka. Taip informuoja R. 
Evans ir R- Novak (H. Tribu
ne). Esą viceprezidento Humph
rey ir astronautų kelionė į Pa
ryžių buvo nuspręsta preziden
to prieš valstybės departamen
to nusistatymą. Valstybės sek
retorius Rusk vis labiau linkęs 
tylėti ir savo nuomonės nepa
reikšti.

— Baltieji Rūmai siunčia į 
Maskvą ir kitus komunistų val
domus kraštus misijas tartis 
dėl prekybos išplėtimo.

paliestą de Gaulle negali taip 
pat nestumti sąjungos kitur 
ieškoti — Sovietuose.

Respublikonų atstovų dele
gacija. kuri lankėsi Paryžiuje, 
parvyko su rekomendacija pre
zidentui susitikti su de Gaulle.

Vadinama D zona, kur komu
nistai yra neprieinami, tėra tik 
15 mylių nuo didžiosios Bien- 
hoa bazės.

Oro atakos nedavė lauktų 
vaisių — neprivertė derėtis. 
Baltieji Rūmai nesą linkę šiuo 
metu Įsakyti atakas perkelti i 
svarbiuosius š. Vietnamo cent
rus.

Brangiai-mokėjo už nieką
New Yorko taksininkai lie

pos 5 baigė 7 dienų streiką. 
Nuostolių kiekvienas turėjo po 
100-125 dol., o naktiniai po 
135-160. Streikavo 12,000 au- 
tcmašinų. Nelaimėjo nieko.

— Vietname liepos 7 išsi
kėlė dar 8.000 marinų. Jie skir
ti apsaugai Da Nan bazės, ku
rioje pereitą savaitę komunis
tai sunaikino tris lėktuvus.

— Amerikos ir Vietnamo ka
riuomenės trvs valvmai D zo- 

, noje nedavė vaisių — komunis
tai buvo spėję pasitraukti.

— Feldmaršalas Montgome
ry vertina: Amerika gali laimė
ti Vietname su 500.000 kariuo
menės.

Seniausias premjeras
Portugalijos min. pirm- An

tonio de Olivera Salazaras at
šventė 33 metus premjero pa
reigose. Dabar yra 76 metų am
žiaus.

Amerikos Balsas buvo sukė
lęs daug kalbų. Kai jos nepavei
kė Amerikos Balso krypties — 
liovėsi iš viso apie ji šnekėję, 
o kai kas ir klausę. Dabar kal
bos vėl atgijo.

CARL ROWAN, Amerikos Infor
macijos Agentūros direktorius, ku
rio žinioje yra ir Amerikos Balsas.

DVYLIKTOJI 
laisvės diena
Philadelphijoje. isterinėje 

Kongreso salėje, kurioje 1790- 
1800 posėdžiavo JAV Kongre
sas. kur 1791 buvo priimtas 
‘’Bill of Rights”, birželio 30 bu
vo surengta dvyliktoji Laisvės 
Diena. Astuonios Laisvės Die
nos buvo rengiamos New Yor
ke, prie Laisvės Statulos, ir ke
turios paskutinės Philadelphi- 
joje-

Šių metų Laisvės Dienos pro
gramoje buvo šv. Kazimiero 
lietuvių - parapijos Bhiiadelphi: 
joje klebono kun. A. Batučio 
malda. Laisvės Dienos organi
zacinio komiteto pirmininko W. 
Goldmano žodis. Laisvosios Eu
ropos Komiteto prezidento Ri- 
chardsono žodis, Amerikos bal- 
tiečių Jungtinio Komiteto pir
mininko Lejinš žodis, IRC pir
mininko W.J. Heuvel žodis ir 
Šv. Jono latvių evangelikų pa
rapijos klebono kun. J. Lilins 
palaiminimas. Garbės svečiais 
buvo Baltijos valstybių diplo
matai.

Laisvės Dienos apeigose da
lyvavo 65 amerikiečių ir trem
tinių organizacijos, tarp jų Pa
vergtųjų Tautų Draugų Ameri
kiečių Susivienijimas, Pavergtų
jų Europos Tautų Seimas, Bal
tijos Juristų Draugija, Lietuvos 
Laisvės Komitetas. Vlikas, Cen
tro ir Rytų Europos Kilmės A- 
merikiečių sambūris. Moterų 
Tremtinių Taryba, Lietuvių 
Jungtinis Amerikos Baltiečių 
Komitetas. Philadelphijos LB. 
Altas. Pax Romana. Salėje bu
vo 9 sovietų pavergtųjų Euro
pos valstybių vėliavos..

Dėmesio vertas ypač Laisvo
sios Europos Komiteto prezi
dento Richardsono žodis, primi
nęs “Bill of Rights” esmę ir 
“brutalaus pavergimo- metines, 
kurios tenka birželio mėnesį”- 
Primines Baltijos valstybių už
grobimą ir okupaciją, ir paci
tavęs 1940.7.23 d. valstybės de
partamento pareiškimą dėl so
vietinės agresijos Baltijos vals
tybių atžvilgiu, Richardsonas 
pažymėjo:

"Aš didžiuojuos J-A. V. vy
riausybe, kad nepripažino ir, 
esu tikras, niekada nepripažins 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
aneksijos". ELTA

— P. Vietname budistai jau 
ėmė veikti prieš naują min. 
pirm. Ky.

— Biudžetas liepos 1 baigtas 
su 1 bilijonų nuostolio. Tai ma
žiausias nuostolis nuo 1960.
— Cambridge, Mass., labora

torijos sprogime sužeista 10, 
nuostolių milijonas.

Atgijo kongr. Edna F. Kelly 
apklausinėjime. Jai buvo pa
reikštas liudijimas, kad Lietu
vos gyventojam dažna Ameri
kos Balso programa svetima.

Alto pirmininkas A. Simutis 
pranešė, kad Altas kreipėsi i 
Amerikos Informacijos Agentū
ros direktorių dėl lietuviškų 
transliacijų. Atsakymas buvęs 
pozityvus. Ar tai pažadas ar i- 
vykdytas darbas — nežinia.

Dar daugiau dėl Amerikos 
Balso kėlė balsą tam tikra ame
rikinės visuomenės ir spaudos 
dalis. Iš balsų aiškėjo pagrindi
nis ginčo klausimas: kam Ame
rikos Balsas priklauso; keno 
politiką jis reiškia — vyriau
sybės. agentūros direktoriaus, 
transliacijų vedėjo ar kokios 
grupės?

•
Įprasta galvoti, kad tai vy - 

riausybės informacijos organas: 
vyriausybė jam pinigus duoda, 
vyriausybė direktorių skiria, 
tad vyriausybės ir politiką reiš
kia. Bet kitaip galvoti verčia 
pora faktų, kuriuos pranešė N. 
Y. Times.

Birželio 6 laikraštis pranešė, 
■kad Amerikos Balso direkto
rius Henry Locmis dar kovo 
mėn. pasitraukęs. Pasitraukęs 
protestui prieš vyriausybės ki
šimąsi i Amerikos Balso prog
rama. prieš Am. Balso skai
tomų komentarų kontrolę. Tai 
esą pažeidžia pasitikėjimą Ame
rikos Balsu klausytojų akyse. 
“Amerikos Balsas nėra Ameri
kos vyriausybės balsas", aiški
no Loomis atsisveikindamas.

Informacijos agentūros da - 
bartinis direktorius Carl Ro
wan paaiškino, kad dabar kon
trolė nedidesnė kaip anksčiau. 
O oficialus pareiškimas nuro
do: “JV Informacijos Agentūra 
įkalba pasauliui Amerikos var
du. Ji siekia išaiškinti visur JV 
užsienių politiką”-

Tuo nepatenkintas. Times 
birželio 11 vedamajame reiškė 
nepasitenkinimą, kad vyriausy
bė “nepakankamai respektuo
ja Amerikos Balso nepriklauso
mybę”. “Baltieji Rūmai ir vals
tybės departamentas visada 
stengėsi Įtaigoti A.B.. bet prie 
šios vyriausybės padėtis iš es
mės pablogėjo”. Pablogėjo tuo, 
kad programoje nekartojami 
straipsniai, kuriais kritikuoja
ma vyriausybė (Times vedama
sis buvęs iškontroliuotas!).

. • -
Šios informacijos apie Ameri

kos Balsą Įgalina tokias išva
das:

— Pagal Times ir Loomis dės
tomas mintis Amerikos Balsas 
turi būti .panašioje padėtyje 
kaip Titas ir Nasseris — imti 
pinigus iš vyriausybės ir jos po
litiką kritikuoti.

A. Balso politinę liniją turi 
nustatyti ne vyriausybė, bet 
■kažkas kitas, kokis anonimas. 
Galima spėti, kad tas anonimas 
•turi būti tas pats, kuris duoda 
liniją N.Y. Times. Times gi
riamas buvęs direktorius Ed
ward E. Murrow, peikiama pa
dėtis prie Carl Rowan, kuris 
valdo Amerikos Informacijos 
agentūrą nuo 1964 vasario mė
nesio. Taigi, atrado, tik nuo 
pereitų metų pradžios Ameri
kos Balsas išimtas iš anonimi
nės valdžios.

— Amerikos Balso lietuviš
kos siuntos buvo siaurinamos, 
blukinamos. Į visus nusiskun
dimus buvo atsakoma: A.B. ne
gali virsti atskiros tautinės 
grupės politikos reiškėju: jis 
yra Amerikos politikos reiškė
jas.

Dabartinių pareiškimų švie
soje išeina. kad lietuviškų 
transliacijų siaurinimas reiškė 
ne tiek vyriausybės, kiek anos 
anoniminės grupės politiką
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KAS NUMATYTA IŠ LIETUVOS I FESTIVALĮ

Ben Bella, kuris iki 
festivalio garbės pir-

prileisti, jog dabar

Alžyre 'liepos 28-rugpiūčio 7 
rengiamas IX-sis komunistų jau
nimo festivalis šūkiu “Už socia
lizmą, taiką ir draugystę”. So
vietų spaudos žiniomis, jame 
dalyvauti pasižadėjo apie 80 0 
tautinių ir tarptautinių organi
zacijų iš 122 šalių. Demokrati
nio pasaulio jaunimo org -jų 
vykdomasis komitetas Briusely
je dar sausio mėnesį nutarė ne
dalyvauti nei paruošiamojo ko
miteto darbuose nei pačiame 
festivalyje. Perversmui įvykus, 
išnyko ir 
šiol buvo 
mininkas.

Galima
festivalyje, jeigu jis iš viso Į- 
vyks, labiau pasireikš rusų ir ki
nų komunistų nesutarimai, ku
rių Ben Bella pageidavo nekel
ti. Iki šiol paruošiamasis komi
tetas buvo visišhąje sovietų 
kontrolėje.

Gegužės 11 Maskvoje Įvyku
siame komsomolo centro komi
teto plenume apie sovietinius 
pasiruošimus kalbėjo SSSR jau
nimo organizacijų komiteto ir 
sovietų parengiamojo komiteto 
pirmininkas P. Rešetovas, kuris 
pareiškė, kad sovietų delegaci
ją Alžyre sudarys 2715 žmo
nių, jų visų respublikų atstovai, 
visų sporto šakų meistrai ir me
nininkai. Pastarieji surengs 
120 koncertų 25-se Alžyro mies
tuose ir rajonuose.

Kitomis žiniomis, sovietų de
legatų bus 750. Atrodo, jog 
toks .numatomas bendras meni
ninkų, sportininkų ir kitų prog
ramos dalyvių skaičius. Likusie
ji — apie 2000 — atvyktų su 
kitokiais uždaviniais. Jau bir
želio pradžioje Alžyran buvo at
siųsti pirmieji “delegatai” — 
130 sovietų ir 50 bulgarų — 
neva padirbėti “laisvanoriškoj 
jaunimo statyboj” iki festivalio 
pradžios.

Dar metų pradžioje buvo at
rinkti kandidatai į sovietų me
ninę grupę, kad “geriausi iš 
geriausių” galėtų atstovauti so
vietų “daugianacionaliniam me
nui”. Tuo tikslu kovo 10-18 į 
Leningradą buvo iškviesti 3 
Vilniaus meno kolektyvai: "nu
sipelniusio" dainų ir šokių liau
dies ansamblio jaunimo grupė, 
Valstybinis filharmonijos kame
rinis orkestras ir "Varpo" pa
vyzdinis vyrų choras. “Tiesa” 
skelbė, jog visi trys pasirodė 
labai sėkmingai. Galutinė atran
ka buvo padaryta vėliau, “atsi
žvelgiant i festivalio specif i - 
ką”. Numatyta, kad Alžyran 
vyks Dainų ir šokio ansamblio 
grupė, kuri dabar pavadinta 
"Lietuva" (vad. VI. Bartusevi
čius). Taip pat paskelbta, kad 
festivalyje dalyvaus solistai V. 
Daunoras ir E. Kuodis, jauna 
rašytoja Violeta Palčinskaitė. 
Kiek iš viso turistų iš Lietuvos 
bus išleista., nepranešama.

Sovietams iki šiol teko nešti 
didžiausią festivalio išlaidų da
lį. Paskutinį kartą Helsinkyje 
buvo išleista iš viso 25 milijo
nai dolerių. Šiemet visose res
publikose buvo vedami vajai 
lėšoms telkti. Uralo darbinin
kai savo gaminius Alžyrui pa
vadino “festivaliniu užsaky - 
mu”, veikė “Sibiro festivalinė 
taupyklė”, Gruzijoje surinkta 
40,000 rublių. Iki šiol nieko ne
paskelbta, kiek buvo surinkta 
Lietuvoje, nors čia komsomolo

ALŽYRE
sekretorius A česnavičius bu
vo įpareigojęs moksleivius rink
ti metalo laužą. Pvz. Panevė
žio 3-sios vidurinės mokyklos 
mokiniai tuo tikslu surinkę 35 
tonas metalo laužo ir 3 tonas 
makulatūros. Be to, buvo ren
giami vadinamų saviveiklininkų 
vakarai, sporto varžybos ir kt.

Anksčiau festivaliuose, kurie 
vyko šiapus geležinės uždangos 
atsiųsti lietuviai mažai reiškėsi 
ir ypač vengė susitikimų su lais-

vojo pasaulio lietuviais. Helsin
kyje lietuviškos grupės priežiū
ra buvo pavesta pačiam česna- 
vičiui, kuris savo grubiu ir ne
mandagiu elgesiu p a s i r o dė 
kaip tikras enkavedistas- Vyk
dydamas aukštesnius nurody
mus, jis persistengė taip, kad 
negausūs turistai iš Lietuvos ne 
tik vengė susitikti su lietuviais, 
bet net Lietuvos vardą bijojo 
'kuo nors pagarsinti.

Dabar skelbiama, jog į Alžy
rą festivalin bus nugabenta lie
tuviškų suvenyrų iš gintaro, me
džio drožinių, tautinių juos
tų. (Eli)

Lietuvos Atsiminimu

Radio Valanda
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PRAVESKIME
Senatorius H.A. Williams (D.- 
N.J.) ragina savo kolegas sena
torius pravesti vieną iš įneštų 
rezoliucijų ir Senate. —Čia rei
kalinga visų geros valios lietu
vių talka.

REZOLIUCIJĄ JAV-bių SENATE
ir šiame Kongrese (89th Cong
ress). Rezoliucijų pravedimo 
<reikalu su senatoriumi H. A. 
Williams ryšius -palaiko rezoliu
cijų pravedimo žygio rėmėjai iš 
New Jersey valstybės prof. J.J. 
Stukas, A. Trečiokas ir kit.

Rezoliucijų autoriai Senate
Senate turime 9 rezoliucijas 

Lietuvos laisvinimo reikalu. Ke
lių rezoliucijų autoriais yra ne 
vienas, o du ar net trys sena-

Los Angeles, Calif. — “Ats
tovų Rūmai jau -pravedė vieną 
iš Įneštų rezoliucijų Pabaltijo 
-kraštų laisvinimo reikalu. Nie- 
'ko nelaukdami praveskime tuo 
klausimu mano ar kurią nors 
ikitą iš Įneštų rezoliucijų JAV- toriai, štai, rezoliucijų auto- 
bių Senate,” — taip -kalbėjo 
neseniai senatorius Harrison A. 
Williams, Jr- (D.-N.J.), 'kreipda
masis Į visus savo kolegas se
natorius. Senatorius H A. Har
rison buvo rezoliucijos auto
rius praėjusiame Kongrese (88 
Congress), savo rezoliuciją (S. 
Con. Res. 20) jis iš naujo Įnešė

MANO ŽMONA TIKINTI - PATARKIT, KAS DARYTI
Spaudoje iškyla ir tyčiom iš

keliami rūpesčiai dėl tikėjimo. 
Kokios rūšies tie -rūpesčiai, ro
do jūreivio V.R. laiškas Švytu
rio (Nr- 5) redakcijai ir prašy
mu patarti, -kas daryti. Rašo:

“Mano tėveliai — karštai ti
kintys žmonės .. Aš. išsiųstas i 
“dievulio namus”, dažniausiai 
meškeriodavau Minijoje ... Vė
liau. kaip ir visi mano bendra
amžiai įstojau i komjaunimą, 
tarnavau Tarybinėje Armijoje. 
Grįžęs iš jos, tapau žveju.

-Kartą grįžtu po keturių mė
nesiu reiso i kaima.
riame pas tėvus gyveno mano 
žmona su sūnumi. Uošvienė — 
tikinti moteris, jos gryčios sie
nos nukabinėtos šventųjų pa
veikslais ...

Pavalgėm pietus, ir mano sū
nelis, nueidamas nuo stalo žeg
nojasi: dėkoja dievui. Uošvienė 
pamatė, 'kad aš nustebęs, ir sa
ko:

— Matai, koks gabus tavo 
sūnus — dar nė ketvertų metų 
neturi, o viską supranta-

Uošvienė — labai gera mo
teris. Ji myli anūkus. Bet atei
na pavasaris, sūnus vėl važiuos 
pas senelę, vėl klausys religinių 
pasakų.. -

žmona taip pat tikinti. Ka
daise aš dėl to nelabai krim
tausi. Tiesa, tuokiantis susigin
čijome — eiti bažnyčion ar ne?

LIETUVOJE

Tada meilės vardan nusileidau: 
apsimetęs tikinčiu stojau prie 
altoriaus ... Krikštyti mūsų Vy
tuką kategoriškai atsisakiau. 
Žmona supyko:

— Nereikėjo manęs vesti, jei 
tekis esi. Nereikėjo apgaudinė
ti.

Ir pakrikštijo sūnų prieš ma
no valią, kai aš buvau išplau
kęs i jūrą. Po keleto metų Vy
tukas eis Į mokyklą. Nenoriu, 
kad mano sūnus išaugtų tikin
čiu žmogumi. Mūsų šeimoje ky
la barniai, nesutarimai. Ir vis 
dėl tos pačios priežasties.”

Ir toliau klausia patarimo. 
Patarimus jau skelbia tas pats 
laikraštis Nr. 9.

A. Vareikis iš Ukmergės rajo
no kolchozo:

“Dabar, mano nuomone, turi 
stengtis -kiek galėdamas dau
giau būti namuose, palenkti į 
save sūnų •. Sudėtingesnis da
lykas — perauklėti žmoną .. . 
tegul ji perskaito J. Ragausko 
“Ite. missa ėst”, V. Putino “Al
torių šešėlyje”... Ir pagaliau, 
jeigu žmona jus tikrai myli, iš
keikite jai klausimą: su religija 
ar su jumis? Jeigu ji pasirinks 
tamsybininkų kelią, vadinasi, 
jūsų nemylėjo”.

•A. Sipavičiūtė iš Pasvalio pa
taria:

“Panašią problemą turiu ir

1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205 
Tel. <201) 289-6878

Mes turime

gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

riai Senate: Everett M. Dirk- 
sen (R.-IH.), Joseph M- Montoya 
(D.-NM.), Thomas H. Kuchel 
(R. Calif.), Frank J. Lausche 
(D.-Ohio), Stephen M. Young 
(D.-Ohio), Abraham A. Ribi- 
coff (D-Conn.), Harrison A. Wil
liams, Jr., (D.-N.J), Gordon Al- 
liott (R.-Colo.), Jack Miller (R. 
4owa), Bourke B. Hickenlooper 
(R.-Iowa), Hiram 'L. Fong (R.- 
Hawaii) ir George Murphy (R.- 
CaIif.)Siom dienom Įneš iš nau
jo savo rezoliuciją, -kurią buvo 

h nelabai sUpriai“ •>eS*s Kon^ese (88
Congress), senatorius Thomas 
J. Dodd (D.-Conn.)’. Praėjusia
me Kongrese jo rezoliuciją kaip 
autoriai buvo: pasirašę 20 sena
torių. Ir šiaaie Kongrese jo re- 
zoliuęiją yra1 .ąutikę pasirašyti 
tie ^tys se^^įaę< 

Užvėrskime taiš&ais'Senatą
Senatoriai; -greičiau pajudės, 

jei visi mes? juos paspausime • 
Rezoliucijos ježkalu turi teigia
mai pasisakyti pirmiausiai Se
nato užsienio . reikalų komisi
ja (Senate Committee on For
eign Relations), 'kuriai vadovau
ja senatorius J.< William Ful
bright (D.-Arkansas). Tos (komi
sijos nariai ir įkartu rezoliucijų 
autoriai yra: Thomas J. Dodd 
(D.-Conn.), Frank J. Lausche 
(D.-Ohio), Bourke B. Hickenloo
per (R--Iowa). Visi geros valios 
lietuviai iš visų (krašto kampų 
parašykime jiems po trumpą 
laiškuti. Laiško 
visiems galėtų 
toks:
The Honorable 
vardas ir pavarė) 
Senate Office Building 
Washington, D.C., 20515 
My dear Senator:

As you (know, the House 
adopted H. Con. Res. 416 that 
calls for freedom for Lithuania, 
Latvia, and Estonia. I kindly 
ask you and other members of 
the Senate Committee on For
eign Relations to act on this 
Resolution and to send it to 
the Senate for its adoption. 
Please expedite favorably this 
cry -for -liberty legislation as 
soon as your time permits- 
Thank you.

Sincerely, 
(Parašas) 
Vardas ir Pavardė

aš spręsti. Mano draugas (nors

Aš — komjaunuolė, rengiuosi 
stoti į TSKP. Nusileisti drau
gui? Ne, tai mane persekiotų 
visą gyvenimą. Patariu: nenu
sileiskite žmonai nė menkiau
siu klausimu, 'liečiančii^ religi-

A. Stoškutė, studentė iš že
mės ūkio technikumo:

“Jūreivi, ar jūsų žmona lan
ko teatrus, -kiną, paskaitas? Ar 
tik bažnyčią. Jeigu ji vaikšto 
vien siauru tamsiu -keliu, dėl to 
pirmiausia esate 'kaltas jūs pats- 
Neseniai kosmonautas Leono
vas žengė pirmuosius žingsnius 
“danguje”. Ar nesuabejojo jū
sų žmona, ikodėl dievas leidžia 
daryti stebuklus savo “viešpati
joje”.

(Patarimus beskaitant dėme
sys -krypsta Į patarėjus —nau
juosius ateistus: -koki jie karin
gi. bet dar labiau naivūs su sa
vo argumentais prieš Dievą ir 
neapykanta Dievui- Studentė 
naiviai kartoja Chruščiovo pasi
gyrimą Vengrijoje: esą jis pa
siuntęs kosmonautą ir tas jokio 
Dievo neradęs; tuo Chruščio
vas Vakaruose pasirodė juokin
gas, ir vargšė studentė nori da
lytis tokiu pat vertinimu. Nai
vus ir Dievo niekinimo būdas: 
‘'Dievas” rašomas mažąja raide, 
bet už tai didžiąja “Tarybinė 
Armija”.).

turinys jiems 
būti maždaug

(senatoriaus

has

SENATORIUS HARRISON A. 
WILLIAMS, JR.

Laiškų turinys savo steitų se
natoriams, kurie nėra įnešę re
zoliucijų, galėtų būti toks:

For your information, a Hou
se Concurrent Resolution (H. 
Con. Res. 416), that calls for 
freedom for the Baltic States, 
was recently adopted by the 
House. I urge you and your col
leagues to adopt this resolution 
in the Senate also^ Thank you..
Rašykime laiškus visi ir tuoj

Į šią laiškų rašymo akciją tu
ri Įsijungti visi geros valios lie
tuviai ir visos lietuvių organiza
cijos. Rašykime laiškus patys; 
padėkime parašyti tiems, kurie 
nepajėgia ar nemoka to pada
ryti; paraginkime visus savo 
draugus ir pažįstamus tai atlik
ti. Veikime nieko nelaukdami 
skubiai! IT.

LIETUVIU FONDO ĮNAŠAI
Dr. Juozas ir Aleksandra Ka

zickai, gyv- New Yorke, N.Y., 
šių metų Lietuvių Fondo suva
žiavimo proga, atsiuntė fondui 
tūkstantį dolerių, tuo pakelda
mi savo Įnašą iki 16,000 dol.

Dr. Vinco ir Onos Tercijonų 
Thiells, N .Y., iki šiol turėtas 
tūkstančio dolerių Įnašas, po a. 
a. Dr Vinco Tercijono mirties, 
pagal velionio testamentini pa
likimą, pakeltas iki dviejų tūks-

• tančių dolerių.
Dr. Gediminas ir Vanda Ba- 

lukai, gyv. 
viu Fondo 
savo Įnašą 
čio dolerių.

Vyresniosios Giedrininkės 
Chicago, IH., taip pat LF su
važiavimo proga, savo įnašą pa
pildė iki tūkstančio dolerių.

Chicago. Ill., Lietu- 
suvažiavimo proga, 
papildė iki tūkstan-

336 East 86th St., N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

'vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną, fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5^>%)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui

• . , Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI 1-6/99
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 32o-Uk>u.

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai

Romualdas Kisielius

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

BLUE WATER MANOR vasarvietė prie Lake George vis daugiau sulaukia lietuvi*) vasarotojų. Nuotrau
koje dr. šalnų, dr. šukių iš Illinois. Mathews- Juodytės iš New Yorko šeimos SU savininkais Slyvynais va
sarvietės terasoje. Vasarvietės telefonas 518 NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio.

— A. Stevensonas raginamas 
grupės appeasementmių rašyto
jų pasitraukti iš pareigų J. 
Tautose protestui prieš Johnso- 
no politiką

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Laiškai rezoliucijų autoriams 
ir kitiems senatoriams

Parašytini laiškai visiems re
zoliucijų autoriams ir kitiems 
senatoriams. Rezoliucijų auto
riams laiško pavyzdys galėtų 
būti maždaug toks: 
My dear Senator:

As you 'know, the House has 
recently adopted one of the 
resolutions (H. Con. Res. 416) 
that calls for freedom for Li
thuania, Latvia, and Estonia. 
Please urge Sen. Fulbright and 
members of his committee to 
act favorably on your Resolu
tion pending before that Sena
te Committee. Thank you.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047

(Tarp 85-86 g-vių)
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068
Aston joje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
F lush i ng e — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154
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Šiapus ir anapus
Šiapus uždangos balsus, pa

kilusius už laisvę ir nepriklau
somybę Baltijos kraštam, žy
mime ir toliau.

Priimant Atstovų Rūmuose 
rezoliuciją už Baltijos valsty
bes kalbėjo 21 kongresmanas. 
(Rezoliucijai pritarė ir valsty
bės departamentas). Minint pa
vergimo sukaktis kalbėjo 13 
senatorių ir 99 kongresmanai.

Anapus negalėjo šių Kong
reso balsų nutylėti ir sovieti
nė spauda. Kas skaito Tiesą, 
birželio 30 galėjo patirti: “Kaip 
praneša užsienio spauda, JAV 
kongrese neseniai vėl prabilta 
vadinamuoju “Pabaltijo valsty
bių klausimu”- Amerikos kong
resmanai, dėdamiesi mažų tau
tų interesų gynėjais, vėl jau ke
lintą kartą gromuluoja provo
kacinius pareskimus dėl Lietu
vos, Latvijos ir Estijos įstoji
mo į Tarybų Sąjungos sudėtį. 
Jie pateikė šmeižikiškus kalti
nimus Tarybų Sąjungos vyriau
sybei ... Kongrese prezidentas 
buvo raginamas vystyti šią 
šmeižikišką kampaniją tarptau- 
tmiuose formuose”.

Ir laikraščio vedamasis skir
tas tam klausimui tokiu pat to
nu.

šiapus buvo me tik eilė 
straipsnių Amerikos spaudoje. 
Pasirodė ir didesnių raštų ang
liškai skaitančiam apie padėtį 
Lietuvoje. Stambiausias indėlis 
turi būti dr. V. Vardžio knyga 
“Lithuania Under the Soviets”. 
Atidedant platesnę informaci
ją. iki -knyga bus gauta, sumi
nėti verta mažesnius raštus, 
šiam momentui taip pat reikš
mingus. Pirmoje eilėje Vytauto 
Vaitiekūno paruošta ir Paverg
tų Tautų Seimo išleista “Lith
uania” — 48 pusi. Tai bendra 
informacija apie Lietuva iki pat 
dabartinių dienų. Ji yra tokio 
pobūdžio kaip J.E. Harrisono 
“Lithuania’s Fight for Free - 
dom”, kuri pakartotinai buvo 
išleista Alto 1952. Minėtinas 

Kongreso leidinys “Condi
tions in the Baltic States and 
in the Other Countries of East
ern Europe” — 92 pusi. Tai 
naujausi kongresm. Edna F. 
Ke’Cy kom^ijos apklausinėji
mai ir kongresmanų pasakytos 
ta proga kalbos. Leidinys labai 
laiku- Alto iniciatyva dar išleis
tos Kongrese pasakytos kalbos 
Vasario 16 proga.

Angliški leidiniai faktais kal
ba apie Lietuvos okupacijos is
toriją ir kolonializmo padėtį

Anapus spaudoje ypatingai 
sustiprintu būdu niekinama ne
priklausoma Lietuva. Būdinga, 
kad teki raštai skelbiami ne 
Paleckio, Sniečkaus, Zimano 
vardu, bet K. Masiliūno, A. Ja
kobo, V. Vitkausko ir kt., bu
vusių nepriklausomos Lietuvos 
atsakingų pareigūnų.

Kas jų vardu skelbiama, ro
do į buv. kariuomenės vado V. 
Vitkausko lūpas įbrukti toki 
faktų falsifikacijos deimančiu
kai: “Siekdami nukreipti hitle
rinę Vokietiją prieš Tarybų Są
jungą, Vakarų imperialistai iš 
anksto buvo sutikę, kad Pa
baltijo kraštus pavergs Vokie
tija”- — Tekiu naiviai nuaustu 
voratinkliu nori pridengti aną 
nutylimą istorini 1939 metų do
kumentą. kuriuo Stalinas su Hit
leriu pasidalino Baltijos valsty
bes.

Šiapus ir anapus paskelbtus 
balsus gretindami, jų informa
cija sutinkam su dėkingumu. 
Ačiū net okupacinei Tiesai: 
ners plūsdamasi, painformavo 
betgi lietuvius, 'kad Amerikos 
kongrese Lietuva nėra užmirš
ta: kad prezidentas raginamas 
ke’.ti balsą prieš Sovietų paver
gimą tarptautiniuose forumuo
se.

Ačiū ir už tai, kad dengda
ma savo mintis nepriklauso
mos Lietuvos buvusių parei
gūnų vardu, juos laiko Lietu
vos gyventojam labiau patiki
mus nei okupanto patikėtiniai.

Alfonsas Milukas — gimęs 
Philadelphijoje 1911 balandžio 
5, 1920 su tėvais ir visa šeima 
atvykęs į Lietuvą, ten mokslus 
baigęs ir dirbęs atsakingose 
pareigose “Cukraus” bendro
vėje, 1948 “nuteistas” už akių 
25 įmetus, atpylęs priverčiamuo
se darbuose veik 9 metus, pa
leistas ir pagaliau 1965 išleis
tas grįžti į Ameriką, čia liudi
jęs Atstovų Rūmų apklausinėji
me, — tokis Alfonsas Milukas 
yra jau pažįstamas Darbininko 
skaitytojams.

—o—

Susitinki su juo ir išsikalbi ar
čiau. Linksmu gyvu veidu, kar
tais nerimu, kartais energija 
švysčiojančiom akim jis pasako
jasi, kiek daug pažįstamų ir 
draugų jau sutikęs čia Ameri
koje. Jų čia daugiau nei Lietu
voje paliko- Pasakoja nenu
trūkstamai, lyg skubėdamas at
sipasakoti laisvai, nekliudomai 
už tuos laikus, kada negalėjo 
pasakoti.

Mėgini pamatyti jo praeitį. 
Praeitį ten, Lietuvoje. Mėgini 
kreipti jo mintis į atsiminimus 
— į tuos 'laikus, kaip jis buvo 
suimtas, kaip gyveno ištrem
tas ...

Amerikietiniu būdu jis sten
giasi savo pergyventos padė
ties nedramatinti, prieiti prie 
jos iš lengvosios pusės, su šyps
niu. Jauti betgi, kaip humorui 
sunku patvariau išsilaikyti. Lyg 
požeminiai kraupūs prisimini
mai užlaužia pasakojimo giją 
kita linkme. Vėl atsargiais 
klausimais, kad nepažadintum 
pergyvento skausmo, kreipi į 
rūpimą praeities temą, — ir iš 
jo žodžių prieš akis stoja tos 
praeities nuolaužos, skeveldros. 
Jos vra Ivg pasikartojimas is
torijų, kurias išgyveno šimtai 
tūkstančių. Bet tam. kuris jas 
išgyveno, jos buvo nė kiek ne- 
lengvesnės ir nemažiau skaus
mingos tik dėl to. kad ne jį 
vieną tekis likimas ištiko.
— Dėl ko buvau suimtas? 

Dė1. segtukų. Taip, t krai dėl 
segtuku... Taip sakiau ir Mas
kvoje, ir lagery, kai mane klau
sė. nes t ■ ’•iros suėmimo priešas- 
ties man niekas nesakė. O ma
no suėnfmas ir prasidėjo nuo 
tų segtukų, — šypsodamasis 
kalbėto A. Milukas ir plėtojo 
savo istoriją •.

Jis gyveno tuo metu Kaune, 
Višinskio gatvėje. Vieną dieną 

•moterys išgirdo, kad krautuvė
se parduodami segtukai. Tai la
bai reikalingas daiktas, ypač 
moterim. Jos negalėjo nueiti į 
krautuves. Prikalbino savo Al
fonsą. Grįždamas su pirkiniais, 
aplankė leidyklą, kuri tik buvo 
išleidusi jo verstą Sinclair kny
gą “Džiunglės” — apie Chica- 
gos skerdyklas, kur aprašomas 
ir 'lietuvių gyvenimas. Prieš 40 
metų, lygiai prieš 40 metų, tą 
knygą buvo išvertęs Kazys Pui
da, bet dabar buvo parūpin
tas naujas vertimas, šilta kny
gos dovana norėjo pradžiugin
ti ir savo seną pažįstamą ponią 
Raupienę. Tą, kuri gyveno Mic
kevičiaus - Donelaičio gatvių 
kampe.

Pas ją įėjo, bet išeiti jau ne
galėjo. Kažkas tuose namuose 
buvo saugumo įtariamas ir lau
kiamas. Buvo įtaisyti spąstai. 
Visus kurie tik įeidavo, sulai
kydavo. Visus suvedė į p. Kau
pienės butą, ir ji visus juos tu
rėjo globoti — maitinti. Buvo 
tokių įėjusių ir neišeinančių 
apie 15. Išlaikė pas ją apie sa
vaitę. Pagaliau saugumo parei
gūnas pranešė A. Milukui: “Jūs 
esate laisvas”.

Nevienodos prasmės yra tie 
žodžiai. Tam, kuriam jie sako
mi. gal ir reiškia laisvę. Gal 
kitiem, kurie girdi, jie reiškia 
Įtarimą, ar tik tas laimingasis 
nebuvo infiltruotas agentas ki
tiem sekti?

Išėjo A. Milukas iš Kaupienės 
buto paskui pareigūnus, kurie

•‘LAIšKŲ LIETUVIAMS” straipsnio konkurso pre miiu Įteikimas Jaunimo Centre čikaęoie: jury 
komisijos pirm. J. Ignatonis, red. K. Trimakas. S.J., jaunimo konkurso laimėtoja A. G; lyte iš Čikagos. 
V. šmaižienė iš Winnipeg©, Kanados (suaugusiųjų lll-ioji premija), J. Jaškauskas iš Daytono, Ohio 
(ll-oji premija) ir Pr. Razminas iš Čikagos (l-oji premija). Nuotr. A. Gulbinsko.

A. Milukas — praeities šešėliuose

ėjo tiesiai Mickevičiaus gatve 
kelto link. Greičiau nuo jų at
siskirti — ir Milukas pasuko 
Donelaičio gatvėn. “O kur 
tamsta? Juk tamsta gyveni Vi
šinskio gatvėje”, atsisuko sau
gumo pareigūnai. “Taip, Višins
kio. Bet po tiek sėdėjimo noriu 
kojas paminkanti. Apeisiu pės
čiom Aušros taku”.

Ne, ne. jie palydės. O, be to, 
jie dar turį su juo kai kuriuos 
reikalus išsiaiškinti. Užeisią vi
si į saugumą. Žinote, tą namą, 
kur buvo saugumo namai Lais
vės Alėjos ir Vytauto prospek
to kampe, prie Įgulos bažny - 
čios.

Nuvedė į viršininko kabine
tą kelintame aukšte. Kol virši
ninkas dar buvo užimtas, buvo 
laiko pasidairyti. Ant stalo kny
gų kupeta. Tarp jų Hitlerio 
‘ ‘Mein Kampf’ ’, Rosenbergo 
“Mythos . -.”, taip pat “Archy
vas” ... Nejaugi tai knygos iš 
mano bibliotekos? — šovė min
tis Milukui. Tai jie bus kratę 
ir atsigabenę?

“Kokias jūs knygas skaito - 
te”, stebėjosi viršininkas . .. 
“Nejaugi mes atrodome toki, 
kaip čia mus vaizduoja?”

Paklausinėjimas mandagiu 
tonu baigės pranešimu, kad Mi
lukui teksią pas jį. viršininką, 
čia kiek pabuvoti. Iki išsiaiš
kinsią.

Tai buvo 1948 vasario vidury. 
Ir tik po kovo ar ne 13 dienos 
•priverstinė viešnagė pas saugu
mo viršininką baigės. Baigės w o o 

pranešimu, kad jis suimtas. Iš 
kelinto aukšto, iš viršininko 
kabineto, jį nuleido į rūsį.

Rūsy tik šonais vienas šalia 
kito tegali sugulti — daugiau 
vietos nėra. Už rūsies girdi 
praeivių batus kaukšint šaligat
viu Ir pats tiek sykių čia ėjai 
ir panašiai kaukšėjai ir nežino
jai. kad čia pat prie tavo kojų 
žmonės uždaryti.

Tarp rūsio kaimynų labiau 
kilo atsiminimuose vienas. Tai 
latvis, kuris buvo herojus — 
atlikęs “operaciją” pagrobiant 
žemės ūkio akademijos kasą. 
(Kaune. Kęstučio garvėje. kur 
seniau buvo žemės ūkio minis
terija). Kaune buvo plačiai pa
garsėję. kaip žemės ūkio akade
mijos kasa buvo pagrobta die
nos metu. Buvo sakoma, kad tai 
padarę partizanai. O čia rūsy
je A. Milukui prisistatė ir tos 
“operacijos” techniškasis pla- 
nuotojas-meisteris. Esą partiza
nai seniai rengę operaciją. Jį 
atsigabenę iš Latvijos kaip spe
cialistą tekiam reikalui supla
nuoti ir preciziškai Įvykdyti. Ir 
ji buvusi įvykdyta 3 vyrų ir ry
šininkės. Mūsų herojus supla
navo ir pagrindinį darbą atliko 
— paėmė kasą tiesiog iš pano
sės, perdavė ryšininkei, ir visi 
dingo kaip į vandenį. Tik vė
liau jis pakliuvęs jau Latvijo
je... ir buvo atgabentas į čia, 
į “nusikaltimo vietą”. Čia vis 
neprarado vilties ateičiai ir pra
šė A. Miluką pamokyti jį anglų 
kalbos-..

Tardymai — nėra ko ir pa- 

šakoti: žinoma yra sovietinė 
technika. Kai Milukui pasakė, 
kad jis kaltinamas 58 straips - 
niu su priedais, jis prašė paro
dyti jam įstatymų rinkinį, kad 
galėtų susipažinti su tuo 
straipsniu — jis gi pats teisi
ninkas; prašė, kad leistų paskai
tyti iš tos savo paties įstatymų 
rinkinio knygos, kuri buvo pri
dėta prie jo bylos. Ne, suim
tiesiem neleidžiama jekios lite
ratu: js perduoti.

Birželio 24, taip, per šv. Jo
ną. sargybinis įsakė Milukui 
“Pasiimti daiktus”. Ką tai reiš
kė? Buvo aišku, kad į šią ka
mera nebegrįši. O kas toliau 
bus su tavim daroma — galėjai 
tik spėti iš pasirengimų. O tie 
pasirengimai nežadino vilčių. 
Kai išvedė į kiemą, atidarė ga
ražo duris ir paleido sunkveži
mių motorus veikti. Taip būda
vo prieš kalinius šaudant, kad 
šūvių nebūtų girdėti. Ūžė mo
torai keliolika minučių. Tai bu
vo ilgas laikas kaip amžinybė. 
Paskui surišo rankas, paguldė 
sunkvežimy, keturi sargybiniai 
įsėdo su automatais, ir atidarė 
saugumo vartus.

Buvo pats pavasaris. Svaigi
no pavasario oras. Svaigino ne
žinia.

Taip baigėsi pirma istorijos 
dalis, prasidėjusi išėjimu segtu
kų pirkti.

Per tardymus aiškėjo A. Mi
lukui: ne čia. tai kitur būtų 
paėmę. Tekis jau buvo pribren
dęs metas. O sugretinant fak
tus, rodės, kad jį pribrandino 
A. Miluko kelionė į Maskvą, į 
Amerikos atstovybę 1947 me
tais. prašyti, kad leistų jam 
grįžti į Ameriką. Toks įvykis 
pastatė ant kojų sovietinį sau
gumą. Kaip tai gali nutikti, kad 
jis, Amerikos pilietis, ga’ėjo 
liktis sovietiniame režime? Tai 
jau ne kitai p kaip jis turi spe
cialių uždavinių. Jis tikriausiai 
turi būti paliktas šnipas. Kodėl 
gi jis nebėgo į Vokietiją?

— Į ’ Vokietiją? Aš gi esu 
Amerikos pilietis. Esu Ameri- 
ikai lojalus. Kaip gi aš bėgsiu 
i kraštą, kuris kariauja su ma
no valstvbe! Aš likau, kad 
grįžčiau į Ameriką, ne pro Vo
kietiją, bet pro mano krašto ka
ro sąjungininką .. . Gal tekis 
argumentas galėjo ką įtikinti 
Vilniuje, Kaune. Bet jis nega
lėjo įtikinti Maskvos, kuri nė 
nesiklausus padarė savo spren
dimą

(bus daugiau)

MIESTELIS,
KURIS
BUVO
MANO

NELĖ
MAZALAITĖ

(2)
Ir atėjo pavasaris, ir atėjo gegužis — manau, kad 

tas mėnuo, kada žolė jau tinka gyvuliams ir medžiai 
lapuoti. Ir amerikonai važiavo į Kretingą — jie buvo 
atėję 'lėtai, pasidžiaugdami seniai nematytu tokiu pava
sariu, jie ėjo stoviniuodami, žvalgydamiesi, ir kai pri
ėjo stotį — matai, kitoj pusėj kelio, tos retos epu
šės, ir žemai pievelė? Tai tenai, jie pamatė, ganėsi ož
ka, ir ožka buvo pririšta ant ilgos virvės, kad toli pa
siektų želę, ir virvė buvo pilka, tvirta, gera — iš jų 
išplėšto bagažo.

Kai gailėjosi daiktų, niekas ir nebuvo atsiminęs apie 
virvės, jog ir tos buvo išvogtos. Ir surado valdžia, kad 
vagys buvo čia, šioje stotyje, geležinkelio darbininkai. 
Jie nebuvo pasigarsinę viešai su vogtais daiktais, dar 
nedėvėjo — mes vaikai, paskui kalbėjom, gal jie neį
movė į tuos batus nė pusę kojos — taip, jie nesirodė, 
juk buvo gudrūs. Bet virvė buvo tokia gera, kaip jie ga
lėjo ją sunaikinti be naudos!

Kiek laiko? Mes čia išsėdėjome valandą, sakai visą 
valandą! Kas atsitiko, kad mes sėdime, lyg išmesti iš 
vežimo, kurio dar nematėme, kas atsitiko! Nežinau, bet 
žinau, kad jie laukia, tikėk. Kokia nors smulkmena, bet 
mums ji užtempė valandą. Gal jie nerado arklių, ži
nai, kaip pas mus — beveik viskas aptverta tvoromis 
— naktį išveda į ganyklą arklius, ir jie neišbėga, (kur 
nereikia. Tiktai jeigu kas išvogtų — kaip amerikonų 
batus. Bet aš atsimenu, kad ir ganykloje, jiem užde
da spynas ant ’kojų — kur dės vagis tokį arklį, kur pa
slėps?

Kas dar galėtų atsitikti ganykloje, manau, kas užgai- 
šintų? Valanda nėra didelis laikas. Ir gal mes čia ne- 
besėdėsim — laikas tysta iš stovėjimo vietoje — mes 
pamaži žingsnuosime ir susitiksim pakeliui. Kito ke
lio važiuotam nėra, neprasilenksim.

Ar mes nieko nepalikim ant suolo? Tos mūsų lauk
tuvės! Lauktuvės, kurių negalim atiduoti, jos darosi 
sunkios, kad ir būdamos lengvos. Jeigu mes eitume 
pėsčiomis — yra ir kitas kelias į miesteli — pusiau 
trumpesnis, koks (kilometras. Štai šitaip, žiūrėk: dabar 
mes eisime šiuo keliu, labai dulka, bet 'galiu (pradžiu
ginti rudenį čia toks purvynas, kad ir arkliai keikiasi, 
kai reikia važiuoti. Tačiau man patinka ir purvynas, 
nežinau kodėl. Žinoma, sakai, ne žmogus traukia veži
mą. Taip, tuo keliu — jis prasideda ar baigiasi prie 
stoties — vistiek mums — ir jis išeina ar Įteka Į Pa
langos plentą. Tuo keliu jie atvažiuos.

O tasai pėsčiųjų kelias — jis įbėga į .mišką, ir miš
kas gražiausias — nesakyk, kad vėl viską giriu, kaip 
savo, tikrai, ar matei įkur, kad augtų taip sugyvendami 
pušys ir eglės ir visokie su lapais? Ir tas vadinamas ke
lias per vidurį miško — išsišakoja takais, kaip lapo 
gyslos, ir kiekvienas takas gelsvo smėlio, ir tarpai tarp 
takų ir miško priaugę mėlynių ir bruknių, ir žeminėlių. 
Ar patikėsi, kad kartą praradau traukinį beuogaudama 
— bet buvo taip. Tiesa, yra ir aviečių.

Ir paskui miškas išsisklaido į gatves — priėjęs mies
telį. Į kelias gatves, iš 'karto, štai mano rarika, skaity
siu nuo riešo: tai kelias į mišką, ir delnas miškas, ir iš
sitiesti pirštai — taip, penkios gatvės išauga iš miško 
ir pavirsta dalim miestelio. Matai, argi nebūtų įdomu 
eiti ten, jeigu pėsčiam, bet mes laukiame artelių — ir, 
žiūrėk, ir šitasai kelias nėra nuobodus — gretimai gu
li geležinkelio pylimas, ir tarp jo ir kelio žolė ir ikrū- 
mai, ir, kaip vadiname, pėsčiųjų miškas iš kito šono. 
Neblogas kelias, tiktai, kad pėsčias esi nevietoj ten, kur 
važiuojama.

Palauk! važiuoja nuo miestelio- Vežimėlis ir du arte
liai! Bet niekas iš mūsų vyrų taip nemostaguoja bota
gu — ir arklių spalva ne ta — ir važiuoja nesukda
mas, stačiai Palangos pusėn.

Taip, plentas eina į Palangą, į jūros pusę, ir kai 
važiuojame ten. nuo pat mažumės, nuo pirmo karto, 
jau už Lazdininkų užuosdavau sūrų vandenį, dideli 
vandeni. Ir mano tėviškėje girdėti jūros 'kriokimas — 
iš to atpažįstama oro atmainos ir vėjai — jūra pasi
tarnauja ūkininkams, bet aš tegeidžiu tik nenaudingo 
ošimo ir bangavimo.

Paeikim truputį į Palangos pusę, matai, kaip plen
tas kyla aukštyn — mes nepraleisim nepamatę atva
žiuojančių. Ir tik tiek tenueisim, kad spėsim sustabdyti 
juos, prieš išsukant į stoties kelią.

Ar tu (klausaisi jūros? Ji miega šią tylią dieną, atrodo, 
kad miega — pačiame vandenų viduryje, miega ties 
Vaidilutės kalnu ir po tiltu.

Tiltai yra apgaulūs, argi ne? žiūrėk, štai ir čia yra til
tas, platus, aukštai iškeltas, plento tiltas — bet tik 
pasilenk per turėklą ir pamatysi, jog upelis po juo 
vieni niekai, grėbliakoti permesi per jį, ir tai abu galai 
atsžkiš į pievą. Seniau ir visai nebuvo jokio tilto, žmo
nės gražiausiai pervažiuodavo jį, arklys nesušlapda
vo nė kanopų 'kaip reikiant, tiktai įkartais įmerkdavo 
nosį tyčia, nes, matai, vanduo labai skaidrus. Bent aš 
grybštelėčiau bumą vandens, jei būčiau arklys — se
niai, nes dabar nuo tilto jis net neužmato upelio. Žiū
rėk, į kairę pusę — dar guli upėje keletas akmenų — 
tai 'pėstiesiems, kad nereiktų be reikalo sušlakstyti ba
tų. Tačiau šiais laikais ir jie pereina tiltu.

Gal ir 'gražiau: visada malonu stovėti aukš
tai, tarytum pats pasidarai didesnis — saikiau, tiltai 
yra apgaulus dalykas. Žiūrėk, paupio alksniai yra ne
maži, bet gali pagauti jų galvas, prikrėstas mažų čiūte- 
lių ir labai tankių lapų, bet man patinka pasilenkti ir 
stebėtis, -kokia žalia žolė yra paupyje, tokia baisiai ža
lia, (keikias kitur nemačiau — gal žemė yra kitokesnė?

O po pat tiltu jis paliktas, neišrautas! Kas? Krikšte- 
lis. Kas yra krikštelis? Kryžius, mažas medinis kryžius, 
tokius pastato ten, kur žmogus sutiko netikėtą staigią 
mirtį. Ir kaip labai tinka čia tas pavadinimas —kraš
telis — kaip tiktai, nes čia ir įvyko toks nužudymas- 
Koks?

Vieną pavasario naktį buvo nuskandinta čia Sertu- 

pyje moterėlė iš Pasertupio kaimo, ir tai padarė ne
krikštyta vėlė.

Kaip gali juoktis! žinoma, dabar taip nebeatsitinka, 
nėra ir kalbų tokių, bet ar žinai kodėl? Gali pasiklausti 
senų žmonių, tokių, kurie viską žino, jie pasakys, jog 
dabar nepavojinga, nes Velykų rytą, per pat Prisikė
limą. popiežius išeina iš savo bažnyčios ir laimina i 
visus keturis žemės šonus — jis krikštija nelaimingus 
kūdikius, kurie juk nieku dėti, kad gimė, ir dar mažiau 
kalti, kad mirė nekrikštyti, tačiau be to negali Įeiti Į 
dangų- Dabar, ūmai, aš ir nebežinau — ar tikrai juos 
pakrikštija, tuos vargšelius, bet popiežiaus palaimini
mas siekia kiekvieną kraštą,' ir užkuviausią kaimą ir 
miškus — ir visur ateina ramybė tą valandą, .kai vel
nias yra nugalėtas ir nebepajėgia valdyti tų tamsos 
pakliuvusių vėlelių. Tačiau seniau, jos pačios ieškojo 
išsigelbėjimo.

O kaip galima netikėti! Juk matai pats krikštelį — 
tikrai čia taip Įvyko, kaip sakau, ir ji pražuvo, nes 
nežinojo kaip padaryti gerą darbą. Protingieji iš pats 
mažens pamokydavo savo vaikus ir samdinius kaip rei
kia elgtis, jeigu sutiktum tokią nelaimingą dvasią. Ir 
žinant kas daryti, buvo stačiai malonė susidurti ne- 
krikštelį. Matai, jeigu suteiksi krikštą, esi išvadavęs vie
ną sielą iš pražūties ir gali drąsiai tikėtis, jog ir pats 
gausi dangų. Tačiau, kol tai įvyksta, kol ją apkrikštysi, 
ji tebėra nelabojo valioje ir gali pražudyti geradari, 
bent jo kūną. Moterėlė nežinojo to, ir -vėlė nuskandino 
ją-

Ne, iš tikro, kokie čia juokai! Juk pats matai kry
želį, ar manai, -kad be reikalo šventą ženklą deda prie 
pakelės? Ir turi pagalvoti protingai: Sertupis vos velka
si, vos gyvas, net per pavasario poleidžius jis neturi 
daugiau vandens, arba nedaug daugiau. Kaip sako, 
geru samčiu per pusdienį išstemtum — o skenduolę 
rado ant -kranto, tiktai galva vandenyje. Jos skarelė 
buvo nutraukta -nuo plaukų — upelis to neįstengė, ir 
jeigu taip jau nori žinoti — jos sprandas buvo buvęs 
labai suspaustas, penkios mėlynos, beveik juodos dėmės 
buvo ant jo—plaštaka, tokia, kaip pasmerktieji palieka.

(Bus daugiau)
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BENDRUOMENE TARIA SAVUOSIUS ŽODŽIUS
Taryba džiaugiasi vadovau

jančių Lietuvos laisvės organi
zacijų vieningu ir darniu dar
bu, siekiant Lietuvos laisvės, lie
tuvių tautos išsilaikymo ir varg
stančiųjų šelpimo;

didžiuojasi Laisvės Rezoliuci
jų Komiteto laimėjimais ir pra
šo kiekvieną lietuvį daugiau pa
gelbėti;

didelę pagarbą reiškia Pasau
lio Parodos Lietuvių Dienos Ko
mitetui už brandžias darbo vai
sius, linkėdama sėkmės tolimes
niuose siekimuose;

Taryba prašo LB Švietimo 
Tarybą lietuviškose mokyklų 
programose ir vadovėliuose dau 
>giau išryškinti Vilnių ir jo 
reikšmę Lietuvai;

skatina LB padalinius pagel
bėti Tautos Fondui, organizuo
jant laisvinimo tikslams lėšų 
telkimo būrelius;

pritaria lietuvių teikiamai pa
galbai Vasario šešioliktosios 
Gimnazijai. Dėkoja visiems ir 
skatina pagelbėti gimnazijos 
skolų išsimokėjimo vajaus ko
mitetui;

džiaugiasi rytinio pakraščio 
Skautų tėvų pastangomis įsigyti 
skautų stovyklavietę. Dėkoja 
jiems ir visų ‘kitų stovyklaviečių 
vadovams ir rėmėjams;

pritaria Tėvams Pranciško
nams. rengiantiems statyti lie
tuvių kultūros židinį.

Taryba, siekdama didesnio 
lietuvių bendruomenės idėjos 
ugdymo, pageidauja, kad apy
gardos ir apy linkės už - 
mėgstu glaudesnius- santykius 
su lietuviškomis patriotinėmis

JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS IV-S1OS TARYBOS ANT
ROSIOS SESIJOS {VYKUSIOS 
1965 GEGUŽĖS 22-23 PHI- 

LADEPPHIJOJE, PA.
NUTARIMAI IR PADĖKOS

organizacijomis ir stengtųsi jau
nąją kartą įtraukti bendruome
nės veiklon.

didžiai vertindama reikšmin
gus žygius Lietuvos laisvei at
gauti, škatina JAV LB padali-
nius ir visus lietuvius visomis 
galimybėmis remti ir gausiai da
lyvauti:

Pasaulio 'lietuvių jaunimo 
kongrese 1966 m.

JAV ir Kanados lietuvių dai
nų šventėje 4966 m.

JAV ir Kanados kultūros 
kongrese 1967 m.

Taryba dėkoja Lietuvių Fon
dui už didžiai reikšmingus lietu
viškai gyvybei (palaikyti darbus, 
skatina LB centro vaidybą, apy
gardas ir apylinkes aktyviai pri
sidėti, organizuojant LF vajaus 
komitetus;

rodydama didelę reikšmę jau
nimo žygiui Washingtonan, dė-

( nukelta į 5 pel.)

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

ROCKLAND GARDENS 
47 Lafayette Ave. 

Soffem, N. Y. 
Flowers telegraphed-delivered 

EL 7-1690

JOSEPH GUBLIELMO

3645 Barnes Ave. 
Bronx. New York 

Call OL 4-2985

DISPLAY

SAFRAM RUG SHOP

For the Finest in Carpets 
and Custom Vinyl Floors
2101 Ave U Cor. E. 21 st.

Brooklyn, N.Y.
Call NI 8-6922

LINCOLN DINER

2486 3rd Ave.
Bronx, N.Y.
LU 5-1775

Excellent Food — Finest Service

GERCHELL RESTAURANT

432 East Fordham Road 
Bronx. N.Y. 

Tel. 364-9179

LAUREL HAVEN REST HOME

Home for elderly people 
Near village and churches

Lovely grounds
Juanita Turner-Owner-Director

238 Fire Island Ave.. Babylon. N.Y.
Tel. MO 1-7097

SUFFERN PARK ATLANTIC

Route 59 and Campbell Road. 
Suffern. N. Y.

We specialize in complete auto rep 
service. Tires — Batteries—Accesso

EL 7-9888 for prompt service

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

MC GROARTY'S 
THRIFT STORE

I buy only spotles furniture 
and appliances. Come in and 
see.

441 Main St., 
Farmingdale, N.Y.

MY 4-4766

LE-WALD SERVICE CENTER
5825 Broadway — Bronx. N.Y.

Complete Auto Repairs — Road Ser 
Brake Service—Motor Tune Ups 

ACCESSORIES
DIAL KI 9-9956 for propmpt' servic

JOHN KNAPP 
SPORTING CENTER

Complete Line of Sporting Equipm
Route 22

Brewster. N.Y.
(914) BR 9-6062

RUBIN SHOES

Honestly Fitted
Sensibly Priced

Quality Shoes for the
Entire Family

969 Fatbush Ave.
Brooklyn, N. Y.

Bet Snyder and Albermarle
Cail BU 2-3830

BALDWIN MANOR

Home for Elderly
Spacious Grounds

Semi Private Rooms 
Certified by N. Y. State

S. Grand Ave. and Jefferson, 
Baldwin. New York.

BA 3-6588

REAL ESTATE

BUCKHORN Falls Housekeeping — 
Cottages Narrowburg, N.Y. On Ten 
Ten Mile River Great fishing, 
swimming. Small pvt. lake. Natur
al pool. 55 dol. Wkly and Up. E. 
Stefanic, Prop. 914 252-7105.

WAYSIDE INN

Route 9 W — Stony Point. N.Y. 
Luncheons and Dinners 
Dancing Friday Nights

For Reservations Call 942-1188

KLAUSIMAS
Prieš 5 metus pirkome na

mus. Nenorėjome užsitraukti 
paskolos iš banko, nes procen
tai aukšti ir reikia beveik dvi
gubai už paskolintus pinigus 
sumokėti. Mes pasiskolinome 9 
tūkstančius dolerių iš gero 
draugo, kuriam mokėjome me
tiniai su mažais procentais (4 
proc.). Viskas ėjo sklandžiai, 
kol susirgo žmona. Dėl didelių 
gydymo išlaidų negalėjau sumo-

Lindenas netenka veiklios 
visuomenininkės

Linden, N.J. Gegužės 29 d. 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Elizabethe susituokė Danguolė 
Vaičiūnaitė su Raimondu Jesai- 
čiu. ,

D.. Vaičiūnaitė šiais metais 
yra labai gerai baigusi ir gavu
si diplomą Seton Hall Universi
tete prekybos ir administracijos 
srityje, o R. Jesaitis prieš du 
metu baigė chemijos mokslus. 
Cornell Universitete, Ithaca, 
N.Y., ir škubiai ruošiasi Įsigy
ti šioje srityje daktaro laipsni.

Reikia pastebėti, kad abu jau
nieji nors ir labai dar jauni, 
bet pasižymėję 'lietuviškoje vei
kloje ir abu susipratę lietuviai 
patriotai- D. Vaičiūnaitė 8 me
tus buvo Lindeno šeštadieni
nės mokyklos mokytoja, New 
Jersey tautinių šokių ansamblio 
vadovė ir beveik visų Lindeno

lietuviškų organizacijų veikli 
narė.

Lietuviškame stiliuje vestuvių 
puota Įvyko puošnioje Military 
Park viešbučio salėje, Newar- 
ke, į kurias atsilankė virš 100 
kviestųjų svečių.

Jaunieji povestuvinei kelio
nei išvyko Į Europą ir apsilan
kys: Anglijoje, Prancūzijoje, I- 
talijoje, Vokietijoje, Belgijoje, 
Graikijoje ir 'kitur. Grįžę apsi
gyvens Ithaca, New Yorke, ir 
abu dirbs Cornell Universitete.

Jaunoji yra duktė čia žinomų 
Lindeno ir apylinkėje visuome
nininkų Julijos ir Stasio Vaičiū
nų, gi jaunasis yra sūnus dr. 
Kęstučio ir Jadvybos Jesaičių. 
Jo tėvas 'prieš 3 metus yra mi
ręs, o motina gyvena New Yor
ke. V. T.

DANGUOLĖ VAIČIŪNAITĖ susituokė su Raimundu Jcsaičiu.

keti visos metinės sumos ir 
prasidėjo tarp mūsų ir to mūsų 
prieteliaus visokie nesusiprati
mai. Žmonai pasveikus, tas mū
sų prietelis pradėjo reikalauti 
jam sumokėti visą sumą. Pasi
tarę su žmona, nutarėme pasi
skolinti iš banko ir likviduoti 
skolą tam vadinamam priete- 
tliui. Skolos tada buvo likę tik 
4 tūkstančiai dolerių. Susitarė
me, kad jis priims 3 tūkstan
čius ir skaitys visą Šį nelemtą 
reikalą užbaigtu. Įsivaizduokit 
Tamsta mano nustebimą, kai aš 
gavau laišką iš to prieteliaus 
advokato, kad aš esu skolingas 
tam žmogui tūkstantį dolerių, 
kuriuos jis reikalauja tučtuo
jau užmokėti, 'kitaip girdi, tuoj 
mane patrauks Į teismą. Jei ne
būtų sutikęs priimti tuos tris 
tūkstančius kaip skolos likvi
davimą, aš nebūčiau 'lindęs į 
skolą bankui. O dabar sutiko 
ir neturi gėdos dar per advo
katą pinigų reikalauti. Prašau 
man tuoj, kaip galima grei
čiau, per “Darbininką” praneš
ti, ar .gali iš manęs reikalauti 
tūkstančio dolerių, nepaisant 
susitarimo?

Dipukas, Massachusetts

ATSAKYMAS
Mūsų įstatymai šiuo reikalu 

yra tokie: jei skolos suma yra 
“nustatyta” ir “neginčijama” 
(liquidated and not disputed) 
ir laikas, nustatytas skolai grą
žinti, priėjo (due), tada skolin
tojas, gavęs dalį tos skolos gali 
reikalauti iš skolininko liku
sią skolos sumą, nors ir žadėjo 
priimti dalį skolos visai skolai 
apmokėti. Pavyzdžiui: jei Tams
ta pasiskolinai tam tikrą sumą, 
kuri turi būti sumokėta tam 
tikru laiku, skolintojas, priė
męs dalį skolos ir žadėjęs tą 
daliną apmokėjimą skaityti vi
sos skolos likvidacija, gali rei
kalauti iš Tamstos sumokėti li
kusią skolos sumą. Faktas, kad 
jis žadėjo likusios sumos nebe- 
reikalauti, nieko nereiškia, nes 
pagal įstatymus, tas jo paža
das buvo duotas “veltui” (with
out consideration).

Tačiau, jei terminas skolai 
dar nebuvo priėjęs (o iš Tams
tos aprašymų aplinkybių atrody
tų, kad terminas skolai sumo
kėti dar nebuvo priėjęs), o nu
tarei likviduoti visą skolą prieš 
terminą, tada Tamstos skolin
tojas, priėmęs pinigus ir paža
dėjęs, kad ši suma priimama 
visai skolai likviduoti, nebega
li iš Tamstos reikalauti likusios 
skolos sumos.

Patarčiau Tamstai pasikalbėti 
su vietiniu advokatu, nes visas 
reikalas priklauso nuo to, ar 
terminas buvo jau priėjęs, ar 
ne, ir ar Tamsta galėsi įrodyti, 
kad įmokant tuos tris tūkstan
čius dolerių, Tamstos skolinto
jas prižadėjo, kad jis tuos pini
gus priima ne kaip daliną mo
kėjimą, bet kaip visos sumos 
likvidaciją

(The most talked about Spot 
in Town)

SQUIRE'S CORNER
Tap Room and Steak House 

We will miss you if you’re not here 
Piano Nightly.

561 Montauk Hwy. Oakdale. L.L 
Across from La Salle Academy 

589 - 5208

Lawrence, Mass.
Viešnios pagerbimas

Birželio 27, sekmadienį, šv. 
Pranciškaus parapijos salėje 
Stellas Rajnowskos rūpesčiu 
buvo surengtas pagerbimas — 
susipažinimas su iš Vokietijos 
atvykusia atostogų sesute pran- 
ciškiete Karitina Juraitė, para
pijos .kelbono prel. P. Juro se
serim. Šiemet sueina 40 metų 
kaip ji vienuolė ir darbuojasi 
pranciškiedų vienuolyne Reino 
upės Remagen saloje.

Ji yra kilusi iš labai gau
sios 12 vaikų šeimos. Užaugo 
4 mergaitės ir 3 (berniukai. Vie
nas iš berniukų dar prieš pir
mą pasaulinį karą mokėsi Kau
no kunigų seminarijoje, jau pa
siekęs diakono šventinimų mi
rė. Būsimas kunigas, prelatas 
išvyko Amerikon. Kai užėjo pir
masis pasaulinis karas tėvas 
buvo miręs. Ūkį valdė motina, 
talkinama sūnaus, 4 dukterų ir 

samdinių vyrų.
Busimoji sesuo Karitina, jos 

dvi seserys ir brolis patyrė ir 
pabėgėlio gyvenimo. Kai 1915 
besisaugodami Šiaulių apylin
kėse 'vykstančių kovų pasitrau
kė iš namų, jie kartu su fron
tu buvo nustumti į Rusiją.

Po karo grįžus namo brolis 
ėmėsi šeimininkauti, dvi sese
rys įstojo į kazimieriečių vie
nuolyną Pažaisly, o Karitina 
1925 su kitom keliom lietuvai
tėm išvyko Vokietijon ir įstojo 
į pranciškiečių vienuolyną. Iš
tekėjo tik viena jų sesuo į ne
tolimą didelį ir našų Lešinskų 
ūkį. Ji užaugino 8 sūnus ir 1 
dukrą. Vienas iš tų sūnų, mo
kytojas lingvistas, yra atvykęs 
į JAV ir profesoriauja Merri
mack kolegijoje. Kiti sūnus irgi 
išėjo aukštuosius mokslus, bet 
liko Lietuvoje. Vienas yra ku
nigas - vicerektorius Kauno ku
nigų seminarijoje.

Po II pasaulinio karo Karito- 
nos brolis ūkininkas buvo iš
vežtas į Sibirą, vėliau grįžo ir 
pasimirė. Pažaislio vienuolyną 
bolševikai uždarė ir abi sese
ris kazimierietes išvarė. Jos 
abi ir jų sesuo Lešinskienė jau 
yra mirusios. Bepasiliko ji — 
Karitina — ir brolis prelatas 
Pranciškus.

Birželio 27 staiga širdies 
priepuoliu mirė Julija Kosma- 
čienė, 77 metų amžiaus. Palai
dota birželio 30 su iškilmingo
mis mišiomis iŠ šv. 'Pranciškaus 
bažnyčios, dalyvaujant jos gau
siai šeimai, giminėm bei pažįs
tamiem. J-Sk.

CASA TULLIO

562 Summit Ave.
Jersey City, N.J.

For Fine Italian Cuisine 
Call 201 OL 3-9436

EMPIRE CHEVROLET

New and Used Cars
1 Remsen Ave. 

Where Utica, Empire Blvd, 
and Remsen Ave. Meet

Brooklyn, N.Y.
Cail PR 2-4100

Hurry! Price Increase Coming! 
FREEPORT

NEW HI-RANCHES
Introductory 
price only ... $26,500
Upper Level: 3-Bdrms. vanatorium 
tile bath with 25x54 mirror: living 
room; full dining room and cabinet 
lined kitchen.

land one half ads 

MICHAELS REST.

3411 and 3411 A Ave H.

Italian American Food

Bet E. 34th and E. 35th Street. 
Call GE 4-9736 or GE 4-9509

INTER STATE EXPRESS INC.

ALCOHOLIC PROBLEM?
Call — AN 1-0057 

CHARLIE MURPHY'S 
Rest Home

Run strictly according to AA 
PRINCIPLES

All inquiries treated as com 
pietely confidential 
Reasonable in Cost 
Effective in results 

Northport. N.Y.

Lower Level: Large (plywood pan
eled) playroom, laundry rm. 2 zone 
gas HW heating system, cast iron 
boiler: garage. Sliding glass door 
leading to patio.

5000 sq. ft. landscaped plot 
park and beach privileges

PATRIC HOMES
orr South Ocean Ave.

DIRECTIONS: So. State Pkway to 
Grand Ave. Baldwin (Exit 20) Right 
(South) to Sunrise Hwy. Left <east) 
approx. 1 mile to South Ocean Ave. 
Right to Model.
Job: FR 8-9102 Eves: VA 5-5829

All General Merchandise 
Direct Service New York to 

California, Oregon and 
Washington, Chicago 

Commer cial Zone
48-60 34th St. L.I.C., N.Y. 

Call 212 - 361-7420

DRUSKONIE
HALL

vasarviete
CATSKILLS KALNUOSE

atidaroma vasaros sezonui 
liepos 1 d.

Užsakymai ilgam liepos mėn. 
savaitgaliui priimami nuo bir
želio 18 d. Rašyti ar skambin
ti —

S. KRAUNAITIS
DRUSKONIE HALL

ANDES, N. Y.

Telefonas 676 - 2781

VILA
’’JŪRATE”

Cape Cod
Sezonas prasideda nuo

LIEPOS 1 D. 
iki 

RUGSĖJO 15 D.
Dėl užsakymų 

prašau kreiptis:

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 
Hartfoid, Conn. 

Tel. A. D. 3-2893

po liepos 1 d.
ELENA KRASAUSKAS

P.O. Box 307 
West Hyannis Port
Cape Cod, Mass.
Tel. — Hyannis 

Code 617-775-9216

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Ave.) 

New York, N. Y.
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer s
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. P.P. |

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės “
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė =
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WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALS VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

—•—
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

f ' " 1 —

CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą. 

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.



1965 m., liepos 7 d., nr. 49.

Lietuvių dienos koncertas ir paroda
šv. Kazimiero parapijos me

tinė šventė, vadinama lietuvių 
diena, birželio 20, buvo atžy
mėta aukšto lygio koncertu 
John Marshall aukšt. mokyklos 
auditorijoj. Koncertui buvo pa
kviesta iš Chicago solistė Dana 
Stankaitytė. Ji jau nebe pirmą 
kartą koncertavo Los Angeles 
lietuviam. Erdvioj auditorijoj 
žmonių prisirinko gausiai. Te - 
ko sutikti atvykusių net iš to
limųjų Amerikos vietovių, dau
giausia iš Chicagos, kurie, pasi
naudodami atostogomis, atkelia
vo čia aplankyti giminių ir pa
žįstamų ar pamatyti Californi- 
jos. Prieš pradedant koncer
tą, atsilankęs distrikto supervi- 
sorius Ernst E. Debs pasakė 
sveikinimo kalbą, išreikšdamas 
viltį, kad daugelio čia susirin
kusių lietuvių tėvų žemė, dėl 
kurios .Ūkimo jie sielojasi, bus 
laisva.

Dana Stankaitytė padainavo 
keletą lietuvių kompozitorių kū
rinių: čerienės, Laumenskie- 
nės, Gailevičiaus, Račiūno, Bu- 
džiūno ir Gruodžio. Vėliau ji iš
pildė arijas iš operų: Cavaleria 
Ru'sticana, Tosca, Gražina ir 
Andrea Chenier. Jei klausantis 
solistės lietuviškųt dainų, žadi
nančių daugumoj elegines nuo
taikas, jautėsi jos puiki balso 
medžiaga ir tikslus apvaldymas, 

• tai operų arijose ji pasirodė 
tikra primadonna. Dar viešnia

BALTIMORES ŽINIOS
Kun. J. Antoszewski, šv. 

Alfonso vikaras ir šv- Draugi
jos dvasios vadas, liepos 2 per 
tos draugijos surengtas beisbo
lo rungtynes tarp Baltimore 0- 
rioles ir Cleveland Indians at
kalbėjo invokaciją. Nemažas 
skaičius šv. Alfonso parapie- 
čių dalyvavo tame vakare. Va
karo pelnas skiriamas jaunimo 
stipendijoms, kad jie galėtų tęs
ti aukštesnius mokslus.

Šv. Kazimiero draugijos pa - 
gelbininkai rengia ekskursiją į 
Allenbery. Pa. liepos 10. Auto
busas išvyksta nuo šv. Alfonso 
mokyklos tą rytą. Kas norėtų 
tuose Pennsylvanijos kalnuose, 
gražiai praleisti laiką, prašom 
kreiptis pas Oną Lekevičienę, 
kuri tvarko ekskursijos reika
lus.

Šv. Alfonso C.Y.O. jaunimas

PADEKITE PRANCIŠKONAMS
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ. SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE. 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galinta įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Pažadu auką statybų fondui $...................
*

Siunčiu auką statybų fondui $...................

{rašau mirusį ....................................................................... _

Siuntėjas ...............................................................................

Adresas ..............................................................................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

LOS ANGELES, CALIFORNIA 

solistė su šioje kolonijoje iš
augusiu, komp. B. Budriūno at
rastu talentu, nuolat savo dai
navimo techniką tobulinančiu 
Rimtautu DabŠiu, stipriu bari
tonu, išpildė duetą iš G. Verdi 
operos “Likimo galia”.

Galingai, kaip visuomet, erd
vioje auditorijoje skambėjo 
komp. B. Budriūno vadovauja
mas parap. choras, išėjęs į sce
ną su 59 choristais- Choras su 
didžiausiu tikslumu ir kiekvie
no dirigento mosto interpretaci
ja išpildė Klovos, Dambrausko 
ir paties Budriūno kūrinius, iš 
kurių ištrauką iš kantatos “Tė
viškės namai” su solistu R. 
Dabšiu ir “Mano protėvių že
mė” (abiejų kūrinių žodžiai poe
to B. Brazdžionio) su soliste 
D. Stankaitytė- Teko nugirsti, 
kad dalyvavusieji pabaltijo pa
vergimo minėjime birželio 13, 
kur pasirodė latvių ir estų cho

rai, labai apgailestavo, kodėl 
svetimiesiems nebuvo parodytas 
visokeriopai pranašesnis u ž 
anuos, šv. Kazimiero parapijos 
choras. Esą vien dėl to lietuvių 
prestižas galėjęs būti pakeltas 
amerikiečių politikų akivaizdo
je. Chorui ir solistams akompo- 
navo Raimonda Apeikytė, dau
gelio vadinama kolonijos kylan
ti muzikos žvaigždė, be kurios 
paskutiniu laiku beveik joks 

liepos 21 rengia gegužinę 
Ocean'City pajūryje. Kas žada 
dalyvauti prašomas iš anksto į- 
sigyti bilietus- Autobusas iš
vyks nuo šv. Alfonso mokyklos 
7:30 ryte ir grįš vakare.

Suaugusiųjų klubas ruošia 
taip vadinamą “Crab Feast” 
liepos 31 Alberto Juškaus na
muose ir kieme. Visi nariai 
kviečiami pranešti valdybai, ar 
dalyvaus.

Ona Bytienė, Senos kartos 
lietuvė ir ilgai gyvenus Balti- 
morėje, staiga mirė birželio 26 
savo namuose, West Baltimore 
gatvėj. Gedulingos mišios bu
vo aukotos už jos sielą šv. 
Alfonso bažnyčioje birželio 30, 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdę sūnūs Vla
das ir Albertas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis 

koncertas neapsieina, šiai pro
gramai su jautriu poetiniu iš
gyvenimu vadovavo prof. dr. E. 
Tumienė. Koncertą pradėjo ir 
užbaigė savo žodžiu parap. kle- . 
bonas prel. J. Kučingis.

Dar programoje buvo tauti
niai šckiai, išpildyti jaunimo 
grupės, kuriai pagrindus yra 
davusi nenuilstama šokių mo
lėtoją O. Razutienė, o šiuo me
tu tai grupei vadovauja vienas 
iš jos buvusių mokinių ener
gingas inž. E. Radvenis

Ta pačią dieną parapijos mo
kyklos patalpose buvo atidary
ta dail. Adomo Galdiko dailės 
kūrinių paroda, kuri truko visą 
savaitę. Buvo išstatyti 45 rea
listiniai ir abstraktiniais moty
vais kūriniai- Nežiūrint, kad 
paskutiniuoju metu Los Ange
les lietuvių kolonijoje parodas 
buvo suruošę visa eilė lietuvių 
dailininkų ir nežiūrint aukšto
kų paveikslams nustatytų kai
nų, daugelis stengėsi įsigyti šio 
įžymaus dailininko kūrinių. Pa
rodos lankytojai įsigijo net 29 
kūrinius. Tai pažymys, kad Los 
Angeles ’lietuviai negaili pini
gų vertingiems savųjų dailinin
kų kūriniams pirkti ir didžiuo
jas jais galį papuošti savo bu
tus. Ig. M.

—• —
Lituanistinė mokykla užbaigė 

mokslo metus
Los Angeles šv. Kazimiero li

tuanistinė šeštad. mokykla bai
gė 16-sius .mokslo metus birže
lio 12. Mokytojai, mokiniai ir 
jų tėveliai susirinko Į parapijos 
salę, kur buvo Įteikti pažymė
jimai keliamiems į aukštesnius 
skyrius mokiniams, o geriausius 
pažymius gavę mokiniai buvo 
dar apdovanoti ’knygomis. Do
vanas gavo: I skyr. Jūratė Rau- 
linaitytė, Linas Butkys ir Gied
ra Datytė; II skyr. Vaiva Paže- 
mėnaitė, Arvydas Barauskas ir 
Audrė Kazakevičiūtė; III skyr. 
Ilona Bužėnaitė. Vytas Bandžiu- 
•lis ir Aida Kliorikaitytė; IV 
skyr. Audra Griniūtė, Vaidilutė 
Butkytė ir Danutė Butkutė, VI 
skyr. Ina Tamošiūnaitė, Rūta 
Motiejūnaitė, Rasa Draugelytė 
ir Andrius Kiršonis. Knygas nu
pirko mokyklos tėvų komitetas 
ir Lietuvių kredito 'kooperaty
vas. Sėkmingai išlaikiusios egza
minus, mokyklos baigimo pažy
mėjimus gavo Aldona Butkutė 
ir Adrija Iwanykaite. Joms kaip 
labai geroms mokinėms, taip 
pat buvo Įteiktos knygos. Svei
kinimo kalbas pasakė mokyklos 
globėjas kleb. prel- J- Kučingis, 
tėvų komiteto pirm. J. Motiejū
nas. Kredito kooperatyvo pirm. 
A. Kiršonis, mokyklos vedėjas 
I. Medžiukas ir mokyt. J. Puško- 
irienė.

Praėjusių mokslo metų pabai
goje mokyklą lankė 64 moky
mai. Pamokos vyko 33 šešta-

z
Bendruomenė ...

(atkeltas iš 4 ps.) 
koja sumanytojams, organizato
riams, rėmėjams ir dalyviams;

didžiai vertindama jaunosios 
kartos veiklą, dėkoja Lituanus 
žurnalo redaktoriams ir leidė
jams.

Taryba Įpareigoja įstatų kei
timo komisiją pakeisti JAV LB 
įstatų paragrafą 254) taip:

Apygardos suvažiavimas ren
ka dvejiems metams apygardos 
pirmininką ir tvirtina suvažiavi
me arba 'korespondentiniu būdu 
jo pasiūlytą valdybą.

Taryba stengiasi, kad “Pa
saulio Lietuvis” taptų PLB gy
venimo veidrodžiu ir būtų LB 
organų ir dalinių remiamas;

išklausiusi Centro Valdybos 
ir pagrindinių jos institucijų 
pranešimus, dėkoja ir pritaria 
ateities planams;

dėkoja Tarybos nariui dr. 
Vytautui Vardžiui už “Lithua
nia under the Soviets” paruoši
mą ir visiems kitiems naujai iš
leistų knygų autoriams;

širdingai dėkoja Philadelphi- 
jos LB apylinkės valdybai už se
sijos globą.

DARBININKAS

Konsuliarinio korpuso nariai, 
kurie dalyvavo birželio 13 d. su
ruoštame žuvusiems už Lietu
vos laisvę pagerbti koncerte Mc 
Cormick teatre, kartu su 'lie
tuvių atstovais. Operos globė
jai Marija ir Antanas Rudžiai 
po koncerto jiem surengė pri
ėmimą ir vakarienę. Čia maty
ti žiūrint iš kairės: Vokietijos 
konsulas H. Dingens, Anglijos 
kens- Harry D. Hali, Daily 
News redakcijos štabo vadovas 
M. Fischer, konsuliarinio kor- 
po Chicagoje dekanas —Kini
jos kens. Frank T. T. Šia, Pe
ru kens. Gustavo A- Barroda,

PO OPEROS CHORO koncerto M. ir A. Rudžiai surengė priėmimą lietuviams svečiams. Nuotr. VI. Juknevi 
čiaus.

PATYS JAUNIEJI LIETUVOS LAISVINTOJAI
Maloni staigmena buvo rasta 

šio birželio 22—d. Darbininke . 
Graži nuotrauka Maironio šeš- 

dienius ir vieną šeštadieni bu
vo išvyka į panką, kur buvo 
žaidimai ir sporto varžybos, šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk - 
<la kartu su parapijos mokyklos 
lietuviškąja klase ir S. Monica 
šeštad. mokykla surengė Kalė
dų eglutę, paminėjo Motinos 
dieną ir dalyvavo Jaunimo pa
vasario šventės programoje. 
Mokykla be jokio atskiro atly
ginimo naudojasi parapijos 
mokyklos puikiomis patalpo
mis ir kitomis mokslo .priemo
nėmis.

Mokykloje dirbo mokytojai 
A. Balsienė, O. Razutienė, M- 
Matulionis. J- PuŠkorienė, I. 
Medžiukas (vedėjas), N. Gra
kauskienė (parengiamosios kla
sės vedėja). Tikybą dėstė vyres
niesiem skyriam kun. A. Valiuš- 
ka. jaunesniesiems seselės Alf
reda ir Liurda. Ūkiniais mo
kyklos reikalais sėkmingai rū
pinosi mokinių tėvų komitetas 
pirm. J. Motiejūnas, vicepirm. 
E. Vidugirienė ir B. Prasauskie- 
nė, sekret. M.- Pažemenienė ir 
iždin. R. Bužėnas.

LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS 

sekmadienį 
rugpjūčio 1, 1965

PRANCIŠKONU VIENUOLYNE 

Kennebunkport, Maine

Panamos konsulas Bernard B. 
Lew, vysk. Vincentas Brizgys, 
Lietuvos gen. kens. dr. Petras 
Daužvardis, inž. Antanas Rudis 
—priėmimo šeimininkas, Lietu
vos atstovas Washingtone Juo
zas Kajeokas, Suomijos kons. 
Ernest L. Knuti, Islandijos kon
sulas Arni Helgason, Paragva
jaus kons. Fritz A. Adler; to
liau — priekyje — Juzė Dau- 
žvardienė, Kinijos konsulo žmo
na Šia, Anglijos konsulo žmo
na, Angela Munoz de Lew, ku
ri yra generalinė Panamos kon
sule, Marija Rudienė — vaka
rienės šeimininkė, Windsor, H.

tadieninės mokyklos didelio bū
rio mokinių, -kuriem mokyklos 
suole įkvėptas Lietuvos laisvi
nimo supratimas- Jų ten yra 
64. Jie visi dėjo po vieną do
lerį Tautos Fondui, ir savo ma
žučiu Įnašu, bet tvirta dvasia 
rikiuojasi Į kovotojų gretas 
Lietuvai laisvinti. Jie dės kas 
met po vieną doleri. Jie gaus 
Lietuvio Pasus ir tuo įsipareigo
ja per visą savo amžių būti iš
tikimu Tėvynės, nors ir dar ne
matytos, sūnumi bei dukterimi.

Ar galima ką gražesnio ir 
vertingesnio sugalvoti? Šie jau
nieji. vos besiskleidžią lietuviš
ki žiedeliai, virs pilnais žiedais, 
virs Lietuvai subrendusiais vai
siais. virs suaugusiais vyrais ir 
moterimis. Jie visi bus užgrū
dinti kovotojai. Jie deda savo 
įnašą tekį, kokį jie tik pajėgia, 
lyg darbščiosios skruzdelės, ne
šančios daiktus už save dides
nius. Kai tik pajėgs, jie duos 
daugiau. Svarbu pastovus ir ne
nutraukiamas įsipareigojimas.

Tai gražus ir pamokantis pa
vyzdys ir suaugusiems, gausiau 
ir nuoširdžiau atsiliepti, kai 
Tautos Fondas pasibeldžia į -jų 
duris ar kišenes aukos Lietu
vos išlaisvinimui.

Drake, Paragvajaus konsulo 
žmona Adler ir jos sesuo, Peru 
konsulo žmona Barreda. Nuot
raukoje nematyti Brazilijos kon
sulo, kuris koncerte dalyvavo 
su savo dukra. Užsienio valsty
bių konsulai buvo nustebinti 
aukštu koncerto ligiu ir dide
liu kultūringumu ir jie visi pa
sisakė dalyvausią ir kitą kartą, 
jei tik būsią lietuvių kviesti. 
Po šio koncerto Chicagoje ir 
amerikiečių tarpe apie lietu
vius kalbama su nuostaba, kad 
atliekama tokie gero skonio 
koncertai.

Nuotrauka VI. Juknevičiaus

Gerai būtų, kad šiuo Brook- 
•lyno mokinių pavyzdžiu pasek
tų ir visos kitos lietuvių šešta
dieninės mokyklos. Tautos Fon
do įgaliotiniai turėtų tuo pasi
rūpinti.

Šio žygio sumanytojui ir vyk
dytojui Jonui Makaus-kiui. šio 
žygio laimintojui Tautos Fon
do pirmininkui prel. Jonui Bal- 
kūnui. Maironio šeštadieninės 
mokyklos vadovybei, mokinių 
tėvų komitetui ir visiems tėve
liams tenka padėkoti ir palin
kėti geriausios sėkmės jaunųjų 
kovotojų būrį dėl Lietuves lais
vės keliariopai padidinti.

Juozas Audėnas,
Vliko Generalinis Sekrete dus

LOS ANGELES ŠAULIŲ 
KUOPOS GEGUŽINĖ

Liepos 11 d. šaulių kuopa 
ruošia gegužinę Arroyo Seco 
Parke, prie 60 Avė. Gegužinės 
pradžia 12:30 v. Bus galima 
gauti pietus, atsigaivinti šal
tais gėrimais. Veiks loterija ir 
spaudos stalas, šauliai prašomi 
paaukoti loterijai daiktus (fan
tus), kuriuos galės įteikti ge
gužinės metu. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti gegužinėje ir 
paremti šaulius.

DIENOS PROGRAMA:
11:00 — Iškilmingos šv. Mišios Liurdo šventovėje. Mišias 

aukoja buvęs pranciškonų provincijolas ir dabar
tinis vienuolyno viršininkas Tėv. Jurgis Gailiušis. 
O.F.M.. minėdamas savo 25 metų kunigystės jubi
liejų. Pamokslą sako provincijolas Tėv. Leonardas 
Andriekus, O.F.M. Gieda Bostono šv. Petro para
pijos choras, vadovaujamas komp. J. Kačinsko. 
Vidurdienį prasideda koplyčioje garsieji Parciun- 
kulės atlaidai.

12:00 — Pietūs.
3:30 — Kultūrinė programa Gimnazijos sporto salėje. Dai

nuos Bostono šv. Petro parapijos choras, vadovau
jamas komp. J. Kačinsko. Tautiniams šokiams va
dovaus p. Ona Ivaškienė.

Pranciškonai kviečia visus dalyvauti šioje metinėje šven
tėje, pasinaudoti atlaidų malonėmis, pasidžiaugti lietuviš
ka aplinkuma ir paremti naujos koplyčios statybą.

5

(iš visur
— Lilija Šukytė, garsėjanti 

lietuvė solistė, baigė Toronto 
universiteto muzikos fakultetą. 
Vasaros sezone ji dainuos eilė
je spektaklių Stratfordo festiva
lyje Kanadoje. Vėliau ji planuo
ja išvykti į Europą pagilinti 
dainavimo studijų.

— Italijoje gyvenusiu lietu
viu suvažiavimas rengiamas rug
sėjo 4 Chicagoje. Data parink
ta ilgąjį savaitgali, kad ir iš to
limesnių vietovių galėtų atva
žiuoti. Kitą dieną bus Draugo 
išvažiavimas, kur bus galima 
susitikti su draugais ir pažįsta
mais. Suvažiavime pažadėjo da
lyvauti net iš New Yurko. Vi
sais suvažiavimo reikalais ra
šyti: Zenonas Krasauskas, 
4602 So. California Ave., Chi
cago, III., 60632.

SEPTYNIŲ LIETUVAIČIŲ 
GERASIS DARBELIS

Baltimorės Karaliaus Min
daugo šeštadieninės mokyklos 
abiturientės, septynios lietuvai
tės. šiemet originaliai atsiskyrė 
su savo mokytojais ir mokykla. 
Diplomų gavimą jos atžymėjo 
geru visuomenišku darbeliu— 
pravedė loteriją ir sudarė 70 
dol. vaikų laikraštukui “Eglu
tei” paremti.

Neabejctina. kad tai yra ir 
garbės diplomas jų mokytojam, 
nes be jų geros Įtakos ir darbo 
tos septynios lietuvaitės nebūtų 
pasiekusios tokio aukšto lietu
viško sąmonėjimo lygio.

Tos septynios lietuvaitės yra: 
Ramunė Buivytė, Dalia Diljo- 
naitė, Laima Diljonaitė. Danutė 
Drazdytė. Rasytė Griškėnaitė, 
Ona Laskauskaitė ir Ilona No
reikaitė. Joms gerąjį darbelį į- 
vykdyti padėjo mokytojos O. 
Adomaitienė ir M. Noreikiėnė.
Be abejo, kartu su jomis buvo 
ir mokyklos vedėjas A. Ru
džius. Už auką ir gražųjį mos
tą “Eglutė” nuoširdžiai dėkoja.

PATERSON, N J
— Patersono Šv. Kazimiero pa

rapijos Morgičiaus sumažinimo 
komitetas suorganizavo Švie
sios Saulės Klubą (Sunshine 
Olub). Kiekvieną mėnesį nariai 
moka po 1 del. nario mokesčio. 
Pusę surinkto nario mokesčio 
skiriama vienam klubo nariui. 
Balandžio mėn. laimingasis na
rys buvo Antanas Abakanavi- 
čius, laimėjęs 100 dol. Gegužės 
mėn. Jonas Sprainaitis laimėjo 
120 dol. O birželio mėnesio lai
mingasis Linas Eitmanas. 4m. 
amžiaus, laimėjo 125 dol. Lie
pos mėnesio laimingasis bus 
parinktas liepos 20 d.

— Patersono šv. Kazimiero 
parapijos gražiai įrengtame so
delyje birželio 13 d. vysk. Ja
mes J. Navagh pašventino Švč- 
M. Marijos (šiluvinės) statulą, 
kurios projektą paruošė skulp. 
V. Dragūnevičius, naujai atre
montuotos klebonijos kamba
rius ir lietuviška kryžių, kurio 
projektą paruošė ir visus me
džio darbus atliko Paulius Jur
kus. Sodelio papuošimu: me
džiais apsodinimu, gėlynais bei 
žolės apsėjimu daugiausiai rūpi
nosi Tadas Tallat-Kelpša.



6 DARBININKAS 1965 m., liepos 7 d., nr. 49.

SERVICES
FAIRVIEW ESSO

Intersection of 9 "A” and 100 ”C” 
Elmsford. N. Y.

Complete Auto Repair Service 
Dial LY 2-9892 - For Quality 

Service

MARKS NURSING HOME

Lexington Ave.- Lake Mohegan 
Tel. LA 8-2000 

Fully Licensed and Approved 
Moderate Rates Home type meals

NANUET RADIO and 
TELEVISION

New 23” Slimline color TV 
Guaranteed Radio and 

Television Service 
331 Route 59 A

A and G CITIE’S SERVICE

6172 Jericho Tpke. 
Commack. L. I. N.Y 

(516> FO 8-9879

WILLIES AUTO REPAIRS
Complete Auto Repair Service 

1550 Inwood Ave. 
Bronx. N. Y.

For prompt expert service 
Dial TR 2-9778

HAPPY AND JOYOUS 
OF JULY 

ANNIVERSARY

ANTHONY GIORDANO

DEN-MAR CONTRACTING INC. FRANK and DOM’S PIZZERIA

Carpenter - General Contractor 
84-46 Grand Ave Elmhurst. 

31-26 71st St.
Jackson Heights. N.Y. IL 7-8068

4211 White Plains Road 
Bronx. N. Y. 

Excellent Service and 
outstanding pizza 

FA 5-8394

Groceries — Cold Cuts Sandwich 
1980 Gildersleeve Ave.

Bronx. New York 
Tl 2-9608

KENT BAR and GRILL

MADISON SCHOOL OF 
BUSINESS 

1609 Kin.gs Highway 
Corn. E. 16 st. 

BROOKLYN, NY. 
Tel. ES 5-6800 

MIDTOWN SCHOOL OF 
BUSINESS 

19 W. 44th St. 
NEW YORK CITY 

MU 7-0040

100 NEPTUNE 
SERVICE CENTER

We don’t sell — We 
about your

tell the truth 
car

100 Neptune Ave.
TA 1-2020

At E 12 St. Sheepshead Bay

CAVENDISH CLASSES 
Self Improvement Courses 92-05 
Whitney Ave- Elmhurst 73. N.Y 
OL 1-5753 Summer Sessions $105

Reading. Arithmetic. Speei:il 
help for reading levels. 2-3-1-5. 
Elem.. High School. Adults.

ART VANADY

TRI STATE LITHO SERVICE HARRISON AUTO BODY WORKS

Erodway and Be^for^’ Rn.ad 
North Tarrytown. N.Y. 
Complete Auto Repairs 

Road Service Brake Service 
ME 1-9710 for Excellent service

(201) MI 3-5739

55 Lafayette St. Newark. N.J.

21 Osborne Road 
Harrison. New York 

(914) TE 5-3060 PARK SUPER SERVICE

McCLURE’S BUS and 
TRUCK SERVICE

JOSEPH’S BEAUTY SALON

AR 4-9549
Park Ave. and Summer St. 

Paterson. New Jersey

2113 — 49th St. — 
North Bergen. N.J.

32 Main St.
.Mt. Kisco. New York 

(914) MO 6-9724

A.B.C. BODY INC.

ROMA TOOL INC. MUSIC — ALL. INC.

15 Gotthart St.

(201) MA 2-0045

Route 6 Mahopac. New York 
Pianos — Organs - Guitars

Band Instruments
(914) MA 8-6688

Commercial Body Builders 
Robert Gable

1620 Atlantic Ave. Brooklyn. N.Y.
SL 6-0300

“Custom Built Cabinets our 
Specialty”

HARRIS DRUGS

Route 52 
Carmel. New York 

• 914) CA 5-9853
JEROME FULTON LTD

First National

FRANK HEINECKER 
FUEL OIL 

Buy Now and Save 
Service is our Motto 

Call BR 3-0109 or IV 3-2390 
1693 North Gardner Drive 

Brentwood L. I.

TRUITTS EXPRESS

JOHN J. FEENEY and SONS 
FUNERAL HOMES

Ridgewood. N.J. 232 Franklin Av. 
Gl 4-7650

Paterson. N.J. -385 Park Ave. 
MU 4-4396

PARAMOUNT FORMAL WEAR

Continental Models 
’ Silk Mohair Tuxedos 

Tropical Weight Tuxedos 
Free Pick up and Delivery Service 

132 Ave U Cor 8 th St. Brooklyn 
ES 2-3875

RENEE FRENCH CLEANERS

CABINET MANUFACTURERS 
and SOUND ENGINEERS

Bank of Hope Light Moving and Trucking

QUALITY CABINET INC. 
201-385-6295

14 Omaha St. — Dumont. N.J.

53 5th Avenue.
Pelham, New York

Free Delivery 7:30 A.M. to 10P.M.
Dial PE 8-1909

DONE-RITE CLEANERS

257 Battle Ave (Nr. Central Ave) 
White Plains. N. Y.

One Hour Martinizing 
Same Day Service 

1505 Sheepshead Bay Road 
Brooklyn. N.Y. 
Call MI 6-9799

OTTO and AL’S AMOCO

Towing — Road Service 
426 Boulevard and Williams Ave. 

Hasbrouck Heights. N. J.

J. and M COUNTY CENTER 
SERVICE STATION 

183 Central Ave — White Plains 
Complete Auto Repairs and 

Road Service 
(914) WH 8-3934

For Fast and Dependable Pick up 
and Delivery call

WH 6-8030
DON - STAN AMERLING

No Gimmicks — No Gifts 
Just Unconditional Guaranteed 

Used Cars
VICTOR’S COIFFURES

943 Flatbush Ave 
Brooklyn, NEW York 
. Cali IN 2-9300

LENNY'S PIZZERIA
1855 Nostrand Ave.

Brooklyn, N. Y- 
The Best Pizza in Town

Our Specialty is
Sicilian Pizza

WE DELIVER CALL
BU 4-9481

E. Di Clemente

551 - 60th Street

West New York

201 -459-4200

HOPE ,

New Jersey

SERVICE

PLATH Delicatessen 1398 'Forest 
Ave. opposite Sears Staten Island 
N.Y. Imported and domestic Scan
dinavian delicacies. Open Sat & Sun. 
6 days a week. We cater to small 
parties, showers, and confirmations 
The finest costs you no more

Call Gl 2-4055

RICKS AUTO LAUNDRY INC 
Cars Washed and Vacuumed 

in minutes — Steam Cleaning 
Mobil Truck Washing 
Open 6 days a week 

28 Grove Ave Staten Island 
Call Gl 7-8933 for prompt service

Day and Night 
Reasonable rates. Free Estimates

Call GL 5-3350

D & D PAINTING 
CONTRACTOR

Inside and Outside Sparkling 
Firescape All Estimates Free 

All work guaranteed 
311 Convent Ave N.Y.C.

Call WA 6-5370

JAMES LOUCAS 
CLOTHING STORE 
Open 6 days a Week

Fine ready made Suits $50 and up
Custom hand tailored Suits $85 up 

213 West 35th Street N. Y. C. 
Call OX 5-3043

STANZIONES BAKERY

Open 6 Days a Week
705 Forest Avenue. Staten Island 

Delicatessen Italian specialties and 
delicacies Home-made Italian 
ghetti sauce Open Sundays 
Gl 7-9004 or Gl 2-4324

pa-
Ua 11

ASSANTE’S HOME MADE 
RAVIOLI 

Manicotti — Macaroni 
175 Kinderkamack Rd. 

Emerson. N.J. 
265-1212

BRIARCLIFF AUTO COACH

120 Woodside Ave.
Briarcliff Manor. New York 

(914) WT 1-5145

4110 E. Tremont Ave.—Bronx. N.Y.
For Your Appointment call 

TA 2-9498

2180 Flatbush Ave- 
Bet. Quentin Road and Ave R

MULLENS DELICATESSEN
Open 7 days a week Home-made 
salads imported beer Boars head 
meats. Open Sundays & evenings 
We specialize in catering for small 
parties, showers and confirmations 
Call YU 4-1196 We also deliver free

Ambulance & Oxygen Service 
In case of emergency call 

“Emergency” for Ambulance 
and Oxygen service in the 

Bay Ridge Area.
KENNETH LORDAHL 

705 - 60th Street
HY 2-7217 — HY 2-7218

CANNY TRUCKING CO. GENE and AL’S 
AUTO REPAIR

201-471-1696

500 Clifton Blvd. — Clifton. N.J.
69 East Route 59 A 
Nanuet, New York 

NA 3-3707

TONY’S AMERICAN SERVICE

Tires — Tubes — Batteries 
201-684-9386

100 Union Blvd. •— Totowa. N.J.

JONGIL CLEANERS 
Specializing in Weaving-Mending 

Two Stores to Serve vou 
639 Caldwell Ave. — Bronx. N.Y. 

MO- 5-3917
1407 Bronx River Ave. TY 3-9188

Silver Blondes our Specialty

GAROIL COMPANY, INC.

Sparkhill. New York 
Diesel Motor oil - -

Route 9W -
Fuel Oils 

Lubricants - Gasoline
Prompt Courteous 7 day service

TEL EL 9-0221 or EL 9-3313

PEGGY’S POODLE SHOP

Call CL 8-6690 (201) 865-4882
B. M. W. MARINA

L U I G I N O's

Italian Restaurant 
Introducing Our New 

Cocktai Lounge. 
We Serve the Finest 

Italian Cuisine 
2086 Conev Island Ave.

Brooklyn, N.Y. 
Call DE 9-9412

Jersey Testing 
Laboratories,

Summer Slinš available to 40 foot 
Gas — Complete repairs 

Ample Parking
7520 Amstel Blvd Arverne Queens 

Call GR 4-9142

CHARLIE’S SERVICE STATION
Open 6 days a week - 552 Midland 
Ave Staten Island Complete auto 
repairs. Road service Motor tune- 
ups. Brake Service, lubrication, bat
teries. tires Pick up and delivery 
service is our business. Dial EL 1- 
0116 for prompt service.

JIMMIE’S AUTO REPAIRS

JOHNSON MARINA

MR. ALLEN'S
"For the Woman who Care:

HI Style Beauty Salon
723 Chancellor Ave.

Irvington. N.J.
Phone: 201-371-5168

BALDWIN PHARMACY

Excellent Pharmaceutical 
Products — Prescriptions Filled 

02 Wheeler Ave.. Pleasentville. N.Y 
(914) RO 9-0002

Rathe Em — Groom Em - 
Love Em'

For Appointment call me at
ATLANTIC INTERIORS

201 WH 5-5129

PAULS AUTO TRIM SHOP
Custom Upholstery. Tops and 

Coach Work 
201-567-1420 

44 Grand Ave (rear* 
Englewood. N. J.

PETER MALASPINA

Mason Contractor 
Specializing in Rezidential Work 
418 Main St. — Peekskill. N.Y.

PE 9-3669

COSTIGAN’S

Repairs

SERVICE STATION

and Lubrication

Whitney Ave.

CLOSTER MILLS, INC. MARINERS INN

86-10 
Elmhurst. New York 

TW 9-9582

Manufacturer of Novelties 
CO 1-2820

32 Bland St. Emerson. N.J.

For the Finest of Food 
Come and bring the Family 

Call AN 1-8111 or AN 1-9756 
Northport. L. I. PEQUANNOCK DISPOSAL

CANTON-LOW
CHINESE RESTAURANT

CAPRI HAIR STYLISTS
Take out orders our specialty 
2828 North Livingston Ave.

Livingston. N.J. 992-7056

COIFEURE ELEGANTE 
Featuring Miss Marie 

Specializing in HI-Styling 
Dial AT 9-9770 

1295 Lexington Ave. N. Y. C.

Cor. Broadway and Central A ves.
Terrytown. New York

We specialize in high stylings 
and wigs

ME 1-1120

1950 State Highway No 23 
Wayne. New Jersey 

Service is our Motto 
Call OX 201 4-4459

Ask for Mr. Frank Pinto

RAY McCarthy

Travel Service
Travel is our Business

JOHNS DELICATESSEN
LUCCIONI AUTO SCHOOL

615 Melrose Ave.
Bronx. New York 

MO 5-9522 — MO 5-9584

349 North Burgher Ave.
Staten Island

Open 7 da vs a Week 
Call YŪ 1-8890

1841 Broadway New York City 
Call CO 5-7800

GOLDEN STAR

TONY’S ESSO

1985 Bruckner Blvd Bronx, N.Y.
Complete Auto Repairs 

For Prompt Expert Service 
Dial 822-8325

Chinese American Restaurant 
Delicious Food—Reasonable prices

ONE HOUR MARTINIZING

STANLEY M. SCHERTZ, CO. INC.

1287 Lexington Ave. N.Y.C. 
One Hour Service 

We call and deliver

Call LE 4-5135

1098 Flatbush Ave. 
BU 4-9670

238 West Lincoln Ave.
Mount Vernon. N.Y. 

(914) MO 8-8678 
Complete Volkswagen Service

GOWEN FUNERAL HOME
HEATHCOTE SERVICE 

CENTER, INC.
Jose )h J. Staudt, Director

HILL TOP TEXAVO SERVICE 
STATION

General Auto Repairs
Route 201 Taconic State Pkwy.

Yorktown Heights
Tel. (914) 245-4422

Heathcote Road and Weaver St. 
Scarsdale. N. Y.

Complete Auto Repairs
Pick up and Delivery

Radio Equipped Trucks 
DIAL SC 3-1568 for prompt service

233 Somerset St.
New Brunswick, N. J.

KI 5-1344

Serving Brooklyn with 
Quality Furniture and Bedding 

997-999 Flatbush Ave.
Brooklyn,. N.Y.

Between Albemarle 
and Tilden

Call BU 2-3144

Serving New Jersey’s Testing Needs 
Since 1934 

Main Office
154-156 Wright St. Newark

Bigelow 8-6000 
Branch Offices

Rt. 30. Whitehorse Pike, 
Atco, N.J.
767-1000

338 Rocus St. 
Springfield, Mass.

732-3151

SUMMER DOCKAGE 
14' to 65' 

$100 and up all facilities 
71 E Bedell St Freeport. L.I. 

Call 516 FR 9-2357 or FR 9-3311

78 West 225th Street off Broadway 
Open 5 ’ į Days 

Complete Automatic Transmission 
Service

Call 562 - 9839 
For Prompt Service

RESORTS

CHESTER House Tobvhanna 2. Pa. 
Tel. (717) 894-8022. Atop the Poco- 
no Mts. Filtered pool, scenic loca
tion. modern rooms. 3 meals daily, 
recreation hall, movies, shuffleboard, 
dancing, etc., on premises boating, 
fishing, golf. Churches nearby’. — 
$46 - $58 wk. Mae E. Kibble.

ANTHONY 
PLASTIC SLIP COVERS

12 Gauge fully guaranteed 2 years 
Sofa and 2 chairs only $79.50 
Call WE 5-2042 or OV 1-4716

Fabric: If you have your own fabric 
Labor charge only

WATER
WELL DRILLING

Cail

PANCAKE INN
Open 7 davs a Week 

For Delicious Pancakes 
Luncheons and Full 

Course Dinners 
Ra}ph Ave at Farragut Road 

Brooklyn, N.Y.
Near 77th Street.

Open 24 hours a Day 
Call 763-2444

UTICA OUTLET
Full Line of Metal Cabinets 

and Dinnette Sets
Occassional Furniture .

790 Utica Ave 
off Linden Blvd.
Brooklyn. N.Y.

Free Parking on the
Premises

PR 3-3577

For First Class Work at Ho
nest Prices. Call a Qualified 

Contractor! Tel. No. 272-8240
CANARSIE BETTER 

HOME IMPROVEMENT
CONTRACTING CO.

Alterations. Aluminum Doors, 
Attics Finished, Basements, — 
Balhrooms, Carpentry, Cc'jtex 
Ceilings, Masonry, Picture 
Windows, Porch Enclosures, 
Extensions, Fences. Floor, Gut
ters. Insulation. Kitchens, Plum
bing Fixt, Railings, Roofing 
Waterproofing

All Work Guaranteed 
8807 Foster Ave.

FHA Credit Arranged

KREMER
Construction

Company
Inc

We specialize in 
manufacturing 

various designs of 
Incinerators 

1117 Jericho Turnpike 
Commack, L.I. N.Y. 

516-543-7743

NEW ’65
MODELS

featuring

The 1965
Plymouth

Unbeatable for Performance 
Beauty and Economy 
Wide selection of 65 s 
Immediate Delivery 

50.000 miles or 5 Yr. Warranty 
Best Service 

MURPHY BROS.
MOTOR SALES 

501 No. Broad St., Elizabeth 
EL 5-5600

Elizabeth’s only authorized 
Dealer

CHRYSLER - IMPERIAL 
PLYMOUTH - VALIANT

Schroeder’s Mt. Lake Resort RFD4. 
Kingston 1. N.Y. Tel. (914*331-9660 
Scenic, secluded natural private lake 
swimming.'boating, fishing. Our 50 
years experience makes possible 
lovely vacations for entire family. 
Comfort and
lawn sports, tennis. Dancing. Cock
tail Lounge. German-American cui
sine. S58 up — includes everything. 
Booklet. 2 hrs NYC Thruway exit 19

O’CONNOR BROS
Brooklyn and Rockaways 

Call ES 5-7447

good times. Barbecues. HOTEL SUSSEX

ORBIT MOTEL

Singles $25 a Week 
Doubles $35 a week and up 

$5 daily per person with 
private bath 

116 W 72 Street. New York City 
Call TR 4-5611

Asbury Park's newest and finest 
4th & Berg St., 1 block from beach. 
Free Ocean bathing - Swimming 
Pool (fresh water) - Continental 
Breakfast - TV and Air conditioned. 
Very reasonable rates. Write for 
folder. Your Host Jim Brown. Pro
spect 4-1444 10 minutes to Mon
mouth Race Track.

GROOMING—Summer Specials 
Low prices for all Breeds 

Poodles - Toys $6 Minis $8 
Stand $12

Grooming by TOM MERRIMAN
Dog House 979 1st Ave (54th St.» 

Call PL 3-2521

Paradise Lake Motels and Cottages 
Paradise Lake Resort 4 miles south 
of Lake George. N.Y. Informal, re
laxing atmosphere, families, honey
mooners. 30 motel & housekeeping 
cottages on lake, sandy beach, res
taurant. bar. playgrounds & sports 
area. Brochure. S. M. Russo. R.D.2 
Glens Falls 9. N. Y. 518 - 792-9431

GALLANINVILLE, N.Y. 9 rm 
Ranch, 3 miles from Jackson Cor
ner Rd. on 5 Acres near State Pk 
Willing to share. July and August 
Children welcome. Weekly or 
monthly Call IL 7-2206 N.Y. City 
or 914-389-1932 Owner.

VILLA LIPANI
NEW PALTZ 3, N. Y. 

914 TU 3-9368

New Summer Resort—Dude Ranch 
NEW DRIFTWOOD LOUNGE 

SWIMMING POOL 
Riding Horses on Premises 

Near Churches 
ITALIAN-AMERICAN CUISINE 

78 miles out of N. Y. City
1’4 miles off N. Y. State Thruway 

Call or write for Brochure

CARPENTRY 
KARRIS'S HOME 

IMPROVEMENT COMPANY

Tele 672-0644 
873 Union St., Brooklyn

Malibu Kennels - clearance on all 
small breeds, poodles, doxies, pekes. 
shelties, etc. Specialists in larger 
breeds. Weimaraners. Pointers, etc. 
Spacious boarding facils. grooming 
and training. 137 Powerhouse Rd- 
Roslyn Heights. N.Y. 516-621-6860 

MA 1-9761

The OLD SEIOELBURG
Open 7 days a week 

For the Finest of Foods 
Come and bring the family 

for Sunday Dinner 
626 Third Ave N.Y.C. 

Call TN 7-2678

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

197 E 4th Street 
EVERYTHING FOR 

THE PRINTING LINE 
Call OR 3-1830
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DISPLAY
DIETING

Help to firm up slack in face 
and neck - tone muscles 

Be amazed at results 
Classic Contour of N. Y.

20 E 66th Street, N.Y.C. Suite 1A
Call YU 8-4840

PATRIS PAINTING 
A

DECORATING COMPANY
Interior and exterior fully insured 

Also full scaffold work 
24 Hours a Day 

RA 1-7378

TAPPEN'S 
RESTAURANT

3078 Ocean Avenue 
Brooklyn, N. Y.

FAMOUS FOR SHORE 
DINNERS 
Since the 

Carriage Days 
Established since 1845

Call DE 2-4200

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

RELIABLE AMBULANCE 
SERVICE

24 Hours Service 
Call..UL .5-4552

456 Court St. Brooklyn, N. Y.

BULL AUTO SUPPLIES 
Complete Line of Car Accessories 

Motor Oil—Spark Plugs 
3840 Nostrand Ave—Brooklyn. N.Y 

2 Door from 1st. Nat. City Bank 
Call 891-9234

Open 6 days a week

BOARDING HOME 
For Elderly Men and Veterans 

with Room and Board 
Light laundry, also porches 

Near park all transportation 
Catholic Church within the Area 

Call DI 5-1579

FLATBUSH OUTDOOR 
GOLF CENTER 

Open 7 days a week 
Ralph Ave and Ave J. Bklyn 

Free off street parking 
Open day and night Come and 

bring the family. Call CL 1-9824

ADAMS CORNERS
Glenwood Park Bungalows 

Peekskill Hollow Road - Putnam 
Valley 35 miles N.Y.C. 1-2-3 bed
room bungalows Filtered swimming 
pool. Baseball. Day Camp adjoining 

N.Y.C. JE 7-5201 
or 914 DE 7-6051

iI

CARRIAGE TRADE 
RESTAURANT

88 Evergreen Place 
EAST ORANGE, N. J.

Call 201 - 676-3200

P. T. L 
CONSTRUCTION 

CO. 
INC.

526 Route 17

Paramus. New Jersey 
Service Is Our Motto

Call 201 CO 2-4141

NURSES N.Y. State Registered 
DELIVERY & OPERATING ROOM

Experience Prevailing Salary
Plus extra for on call for O.R.

BAY RIDGE HOSPITAL
437 Ovington St. Brooklyn, N.Y.

Call — TE 9-1313

MANOR BUILDERS 
INC

BUILDERS OF 
BROOKLAWN ESTATES

Hinchmans Avenue 
WAYNE. N. J. 
Pompton Plains 

201 - 839-3590

DOLLY MOUNT
Since 1955

A Nursing Home in a beautiful set
ting. Complete facilities with home
like atmosphere. Devoted personal
ized Nursing Service. Licensed by 
State of New Jersey. Moderate rates

201 - LA 5-7677
20 Valley Road Clifton, N.J.

DUTTON HOTEL 
and

MOTOR LODGE
65 North Sussex

Dover, New Jersey

Call 201 FO 6-3300

OAK BEACH INN
OAK BEACH L. I. N. Y.

Open Tuesday to Friday at 1 PM 
Closed Monday 

Lobster, Bouillabesse. 
other specialties.

Ocean view rooms to rent. 
Ample docking - parking.

Call J U 7-0067 for information 
and reservations

EQUITABLE DIVISION 
OF ALLIED 

. MAINTENANCE
350 5th Avenue

Suite 520
New York City
Call LW 4-2200

LESTER YAM.

Your Local Exterminator
516 - AN 1-3212

TERMITE CONTROL 
Termite Inspection Service 

our own office not an 
answering service located

24 Larksfield Rd. 
Northport. L.I. N.Y.

MAGDA ERIKSEN 
Nursing Home

Personal ownership and supervision 
of

Kathleen E. Seymour. R.N. 
Nursing Supervisor 

John G. Seymour 
Administrator 
Specializing in 

Restorative Therapy

1001 Tilton Rd. Northfield. N.J. 
641-8692 - 3

RICHMOND
COUNTY
SAVINGS

BANK
Paying 4 >4 % 

“The Savers Bank”

WESTBRIGHTON 
PORT RICHMOND 

GREAT KILLS 
STATEN ISLAND

Gl 2-2180

In our town they speak about our 
Splendid Complete Wedding Recep
tions Everyone can afford this lux
ury complete price -58.50 per per
son. including liquors, beer, cocktail 
or d'ouvres Complete 10 course din
ner. price includes all tips, flowers, 
beautiful table linens. Facilities from 
50 to 500 people Service is our mot
to August bookings available HILL
SIDE HOUSE CATERERS Hillside 
Ave. & Frances Lewis Blvd. - Hollis, 
Queens only ’4 hour from Brooklyn 
and Bronx — HO 5-7788

Private Beach - glorious surf 
THE FRIENDLY HOTEL 

WARREN
Directly on the Ocean at Spring 
Lake. N.J. Attractive rates. Write 
for Brochure. Finest spot on the 
Jersey Coast. Private Pool. Cheerful 
rvom-settings colorfully appointed. 
Wonderful food. Golf. All sports. 
Supervised activities for children.

Fred O. Gosgrove — 201 - 449-8800 
— Free Parking — 

June 24 - September 7

HARRY L

SYMES
CIVIL ENGINEER

1013 Salem Pennsville

Road

R. D.3

SALEM, N.J.

Phone 609-935-3700

Viktoras Palčiauskas iš Chicagos 
laimėjo birželio 26-27 d.d. įvykusias 
Aurora, DI., Fox Valley atviras pir
menybes, .kuriose dalyvavo 77 var
žovai, įskaitant meistrus: P. Taut- 
vaišą, R. Kirby ir A. Sandriną. Už
baigos stovis: 1. V. Palčiauskas 5-0, 
2-3. P. Tautvaišas Ir H. Mayer po 
4V4 taškų. Kazys Ramas užbaigė su 
3’4 taškų ir Aleksandras Zujus 3 
tš., taigi abu baigė su teigiama pa
sekme, tik vienam Karpuškai ne
pavyko — jis laimėjo vieną tašką.

Palčiauskas sudorojo visus savo 
varžovus; paskutiniam rate jis įvei
kė meistrą Ang. Sandriną. Prisimi
nus Palčiausko puikų pasirodymą 
1963 m. JAV p-bėse, kuriose jis at
sistojo priešaky didmeistrio Bis- 
guierio ir kitų žymūnų, reikia lauk
ti, kad šis naujas Palčiausko laimė
jimas užtikrins jo įkėlimą į JAV 
meistrų 
meistrų 
tuvius: 
Vaitonį,

ta Quebecko čempionas Ignas Ža
lys, L. Witt ir J. Gersho.

Jaunieji šachmatininkai sukruski
te, nes Amerikos jaunių pirmenybės 
čia pat. Jos įvyks Bostone liepos 
16-21 d.d. Informuokitės pas Kazį 
Merkį.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD, MASS. 

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE, MASS.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Circle 5-7711

klasę, šiuo metu Amerikos 
klasėje turime keturius lie- 
Povilą Tautvaišą, Povilą 

Kazį Škėmą ir Igną Žalį.
“Montreal Star” dienraščio šach

matų sk. vedėjas M. Moss mus in
formuoja. kad didmeistris A. Ya- 
nofsky laimėjo Kanados šachmatų 
p-bes Vancouvery, dar nesužaidus 

.paskutiniojo rato, nes turėjo 9^4*’a 
tš.. kai jo artimiausieji varžovai 
Joyner ir Suttles turėjo 7-2 ir ant
ras 6’2-2Va- Povilas Vaitonis iki šiol 
teturėjo 2’2 taško, trys partijos dar 
buvo nesužaistos. Lauksime pasku
tinių žinių.

“Montreal Star” skelbia, kad į 
JAV atviras p-bes, kurios įvyksta 

’ liepos 26 - rugpiūčio 6 d. d. Puerto 
Rico valstybėje, iš Montrealio vyks-

Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.
Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį.
Skanūs lietuviški valgiai.
Grynas pušų oras ir rami vie
tovė poilsiui.
Svečiams be savų automobilių 
— transportacija į ir iš paplū- 
dymio.
šalia “Bangos” randasi ežeras 
su paplūdymiu. žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti 
atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. P a k š t y s

Box 188, Centerville 
Cape Cod, Mass.

Tel. (617) SP 5-4633

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

Siuskite į Lietuvą ir SSSR
: DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą-štraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus Šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai [vertinirs!

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-II30 |

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-83I9 • 200 Orchard St., New York, N.Y. I0002

AMERICAN HOME REALTY
NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TARPININKAVIMAS 

VISUOTINA TURTO APDRAUDA
Genovaitė Drake-Dragūnienė, savininkė 

Specialus patarnavimas lietuviams
84-14 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421

(Išlipti J&maicos linijos Forest Parkway stotyje)

Tel. HI 1-5220

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ------
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ..
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue _
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ..................... VI
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge SL, N.W. GL
• HARTFORD 14, Conn.
• HAMTRANCK, Mich.
• IRVINGTON 11, N.J.
• LAKEWOOD, N.J. —
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue-----
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave................
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street ......
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ___________
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street................................. GR
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ................. .. ........ MU
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave. .— PO
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street-------- HU
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......- Fl
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ------
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave.____
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue

9-6245 
2-1767 
8-0068
4- 4UO2
5- 8808
6- 2674 
8-696$ 
5-2737 
1-1068 
1-5355 
8-2256

-200 Franklin Av, TeL 233 8030, 246 0215
— 11333 Jos. Campau ________  TO 7-1575
— 762 Springfield Ave. --------- ES
126 - 4th Street —....................... FO

AN 
Bl 
LO 
CH
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EV
Oi
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WA

sw
GR 
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2- 4685
3- 8569
1- 2994
3- 1797
2- 1446
3- 3005
4- 5456
2- 6387
4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766 
8-2868 
6-2781
3- 0440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Virginia 6-1800

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y.............. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y..................Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
šy arba pirkėjo žemės. 
Statybų atliekam sąžinin
gai pagal susitarimų už 
labai prieinamų kainų. • 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininkų Andriy Armonų 

Tel. 5I6 AN I-2864

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N. Y.

Room 402

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, {rengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEvvton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas  
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.L B. S HALI NS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVE.

(pne Forest Parkway Station)
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias 

7* PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165
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DARBININKAS
aw wio,® 
NAUJIENOS,

P. ir M. Tamošiūnai su šei
ma iš Chicago, Ill., lankydamie
si New Yorke, buvo užsukę Į 
Darbininką ir spaudos reika
lam paaukojo 10 dol. Malonią 
jiem padėką reiškia Darbinin
ko administracija.

Lietuvių Katalikę Darbinin
kę klubas Angelų Karalienės 
parapijos piknike liepos 11 d. 
turės savo stalą.

RJ. Bružinskų vadovaujama 
siuntinių įstaiga, 370 Union Av. 
Brooklyn, vasaros atostogoms 
bus uždaryta nuo liepos 12 d. 
iki rugpiūčio 2 d.

Mokytojas Ernestas Kanzler 
mirė birželio 15, ne 8, kaip 
klaidingai buvo paskelbta. Pa
liko vyresni broli Edvardą, gy
venantį Boston, Mass., ir jau - 
nesnį Juozą, gyvenantį Eliza
beth, N.J., ir jų šeimas.

Dr. V. Paprockas nuo liepos 
15 iki rugpiūčio 3 išvyksta atos
togų į Maino valstybę.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 25. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 ryte, tuoj po mi
šių, kurios bus laikomos 6 vai. 
pranciškonų koplyčioje, 680 
Bushwick Ave., Brocklyne. Ke
lionė asmeniui 10 dol., įskai
tant ir įėjimą į pikniką. Regist
ruotis Darbininko administraci
joj GL 2-2923, vakarais GL 5-
7068, pas M. Šalinskienę —AT 
7-4499 ir pas E. Kašetienę ST 
2-6814.

Kompozitoriaus Dariaus La
pinsko kūriniu koncertas ren
giamas spalio mėn. New Yorke. 
Koncertui rengti sudarytas ko
mitetas: pirm. Aleksandra Ka- 
zickienė, vicepirm. E. Baltrušai
tienė ir Ant. Sabalis, sekret. 
Salvinija Gedvilaitė, reikalų 
vedėjas Ant. Vainius Jr- Komp 
Darius Lapinskas šiuo metu yra 
Stuttgarto (Vokienjoje) operos 
dirigentas. Koncerte bus išpil
domi tiktai jo kūriniai simfoni
niam orkestrui, solistams ir pia
nui. Koncertui diriguos pats 
kūrinių autorius D- Lapinskas.

Parduodamas Woodhaven 
North 3 šeimų alyva apšildo
mas namas su garažu 2 automo
biliams. Moderni virtuvė su vo
nia- Kaina 29.900 dol. Lotas 
40x100. Kreiptis Ohlert Real 
Estate VI 7-2062.

Ieškomas laikinam darbui 
studentas, kuris turi vairavimo 
leidimą. Skambinti STagg 2-59 
38.

25 METŲ ESTIJOS, LATVIJOS IR 
LIETUVOS OKUPACIJOS 

MINĖJIMAS 
NEW JERSEY 

rengiamas 
liepos 10, šeštadienį 

8:30 v.v.
LATVIŲ KULTŪROS CENTRE —PRIEDAINE 

RT. 33, JERSEYVILLE, N.J.

Programoje dalyvauja:
Amerikos Kongreso atstovai
Generaliniai konsulai:
V. Stašinskas—Lietuvos ir Johannes Kaiv—Estijos 
New Jersey valstybės ir miestų atstovai

• “Rūtos” ansamblis, vadovaujamas A. Kačanausko, 
su solistu L. Stuku. Akomponuoja A. Prižgintas.

• N.J. lietuvių tautinių šokių grupė “Baltija”
• Estų ir latvių tautinės šokių grupės
• Estų solistas — Heinz Riivald

N. J. Amerikos lietuvių veteranai ir moterų kuopa. 
Pagrindinę kalbą pasakys kongresm. J. J. Howard. 
Programai vadovauja prof. Jokūbas Stukas.

AUTOBUSAI nemokamai veža: 7 v.v. iš Newarko šv. Jurgio salės, 
180 New York Avė., ir iš Elizabetho šv. Petro ir Povilo bažnyčios.

Įėjimas nemokamas

Redakcija ............. GL 5-7281
Administracija .............. GL 2-2923
Spaustuvė ..................... GL 2-6916
Vienuolyną^ ......  GL 5-7068

Dail- J. Bagdono kūrinių pa
roda atidaryta liepos 2 vakare 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje. Kalbėjo parodos rengimo 
komiteto pirmininkas kun. V. 
Pikturna, apie meno prasmę— 
prof. J. Brazaitis. Trumpai ko
mitetui ir atsilankiusiems padė
kojo pats dailininkas. Paroda 
tęsis iki liepos 11. Lankymo va
landos — nuo 7 iki 9 v.v., 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 11 
iki 7 v.v. Uždarymas sekmadie
nį 7 v.v. Uždarant kalbės dail. 
V. K- Jonynas. Visi parodos 
lankytojai dalyvauja loterijoje, 
kurioje leidžiamas dailininko 
paveikslas.

Vysk. Pr. Brazio išleistuves 
rengia Balfo 100 skyriaus val
dyba. Tuo reikalu organizaci
nis komitetas liepos 12 7:30 v/ 
v. Balfo centre kviečia pasitari
mą. Visi N.Y. lietuviškų orga
nizacijų atstovai kviečiami da
lyvauti. Išleistuvių vakarienė 
bus rugpiūčio 5.

Čiurlionio ansamblio koncer
tas New Yorke numatomas spa
lio pradžioje. Koncertą rengia 
Lietuvių Bendruomenė-

Skautams Remti Komitetas 
rugsėjo 18 rengia skautų ru
dens balių. Šokiams gros J. Tho
mas orkestras. Bus vaišės ir 
programa.

Angelę Karalienės parapijos 
piknikas bus šį sekmadienį len
kų tautiniame parke, 108-11 
Sutphin Blvd., Jamaicoje. Tai 
bus 77 metinis piknikas.

PRIE DARIAUS-GIRĖNO paminklo Brooklyne.

Mielam tunto vadijos nariui LEONUI KARMAZINUI, 
šeimai, jo seserims, broliams ir jų šeimoms, brangiam 
tėveliui

Av A

KAZIUI KARMAZINUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

NEW YORKO SKAUTAI

i----- : ~ *------------------- ---------- ,
- |

LAK METINIS PIKNIKAS
ir FUTBOLO TURNYRAS 

1965 m. j
liepos 18

THROGS NECK STADIUM
150 Davis Ave. at Harding Ave., BRONX
▼

Turnyre dalyvauja 4 klubai. Laimėtojams bus įteiktos 
taures. Ten pat vyksta loterija (TV aparatas ir kitos do
vanos). Graži vieta praleisti sekmadienio popietę. Pikni
kas įvyksta ir blogam orui esant (salėje). Pikniko ir tur
nyro pradžia 1:00 vai. p. p. — šokiai nuo 5:30 vai. p. p.

' Įžanga $1.00.
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

DARBININKAS

DAIL. J. BAGDONO tapybos kūrinių paroda atidaryta liepos 2 vakare Maspetho lietuvių parapijos salėje. 
Dešinėje pats dail. J. Bagdonas. Nuotr. R. Kisieliaus.

PABALTIJO OKUPACIJOS MINĖJIMAS NEW JERSEY
New Jersey Lietuvių Taryba 

drauge su estų ir latvių organi
zacijų atstovais yra sudariusi 
komitetą Badtijos valstybių pa
vergimo 25 m. sukakčiai pami
nėti- Šio komiteto pirmininku 
yra N.J. Lietuvių Tarybos pirm, 
inž. V. Metinis.

Minėjimas įvyks liepos 10 d. 
8:30 v.v. “Priedaine” (latvių 
kultūros centre), Rt. 33, Jer
seyville, N.J. Reikia pastebėti, 
■kad latviai turi įsitaisę puikų 
amfiteatrą, talpinantį apie po
ra tūkstančiu žmonių.

Į minėjimą pakviesti New Jer
sey valstijos pareigūnai, senato
riai, kongreso atstovai ir kiti 
žymūs asmenys.

Meninėje dalyje pasirodys vi
sų trijų tautų tautinių šokių 
grupės, estų salistas-tenoras H. 
Riivald, lietuvių baritonas L. 
Stukas ir “Rūtos” ansamblis, di
riguojamas Ailg. Kačanausko. 
Lietuviams akomponuoja A. 
Prižgintas.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
gausiausiai dalyvauti minėjime. 
Mūsų pareiga parodyti svetim
taučiams. kad mes nepamiršom 
ir niekad nepamiršim mūsų tau
tai padarytos skriaudos.

Neturintiems priemonių nu
vykti i minėjimą bus autobu
sai. 3 autobusai išvažiuos iš 
Newarko Šv. Jurgio d-jos salės, 

180 New York Avė. ir 1 auto
busas iš Elizabetho Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios, 211 Ripley 
PI. Visi autobusai išvažiuoja 7 
v.v. ir grįžta po minėjimo. Ke
lionė autobusais ir įėjimas į mi
nėjimą nemokamas. ak

NEWARK, N.J-
Kun. Petras Totoraitis, pa

sveikintas parapiečių vardinių 
proga. Išvyko trim savaitėm 
atostogų. Jį pavaduos kun. dr. 
A. Paškus.

Prel. Ig. Kelmelis tuo pačiu 
laiku paminėjo savo 49 kuni
gystės metines.

Pianistė Julija Rajauskaitė, 
po trumpų atostogų, rengiasi 
savo mckinių koncertėliams ir 
savo pačios koncertui, kuris nu
matomas jų namuose, liepos pa
baigoje.

Vargonininkas Klem. Bagdo
navičius pasidarė šildymo įren
gimų inžinierium ir visiem grei
tai bei sumaniai patarnauja K.

TRAGIŠKO ŽYGIO MINĖJIMAS 

mūsų didvyrių lakūnu

DARIAUS IR GIRĖNO
Šiemet sukako 32 metai nuo >kridimo i Lietuvą: tąja proga ruošia
mos pagerbimo iškilmės

Šeštadienį, July-liepos mėn. 17 d., 1965 m.

3 vai. popiet

prie

Dariaus - Girėno paminklo, Lituanica Square
Union Avė. ir So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Invokaeija: himnus giedos sol. Lionė Jodyte-Matthcws: kalbas sa
kys visuomenininkai ir pareigūnai. Pagrindinis kalbėtojas — Lietu
vos gen. konsulas New Yorke Vytautas Stašinskas; anglu kalba — 
adv. Steponas Brcdcs, Jr.: Moterų Vienybės pirm. Helen V. Kul- 
ber, taipgi buvęs Lietuvoje aviacijos karininkas dail. Jurgis Juodis. 
Nuo organizacijų ir jaunimo vienetų atstovai tars žodį. Nuo ko
miteto kalbės: Bronė Spūdinė. P. J. Montvila ir Jonas Šaltis.

Nuoširdžiai kviečiame visas patriotines draugijas su U.S. ir Lietu
vos vėliavomis ir paskirus asmenis dalyvauti minėjimo iškilmėse. 
Prie paminklo bus padėta gėlių. Įsijungimas nemokamas. Laukia
me visų!

Dariaus - Girėno Paminklo Pastatymo Komitetas
37 Sheridan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas garsiame CAPE 
COD - OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 
pliažo, gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. OSTERVILLE Cape Cod Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila AUDRON® yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoraty

vinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir Jauki aplinkuma.
• Visai arti (7 min. pėsčiom) šiltos srovės privatus jūros pliažas.
• Geras lietuviškas maistas.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, todėl visi 
maloniai kviečiami atvykti praleist savo atostogas viloje Audronė. 
Vila Audronė jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. Kreip
tis tiesiai į vilą AUDRONE

MRS. MARIJA JANSONAS
87 East Bay Rd. Osterville, Mass. 02655 — tel. 428-8425

Šv. Petro parapijos klebo
nas kun. prel. Pr. Virmauskis 
liepos 3 sug.’įžo iš Carney ligo
ninės, kurioje išbuvo savaitę 
ir atliko reikiamus tyrimus. 
Prelato sveikata rasta gera, ir 
jis vėl pradėjo eiti savo pa
reigas. j

Bostono Northeastern uni
versitetas birželio 20 įvykusios 
universiteto metinėse iškilmėse 
Boston Garden salėje garbės 
teisių daktaro laipsnį suteikė 
Bostono arkivyskupui kardino
lui Richard Cushing.

Amerikos lietuviu jaunimas 
lapkričio 13 d- Madison Square 
Garden New Yorke ruošia ma
sinį lietuvių suvažiavimą, ku
riuo bus pareikštas Jungtinėms 
Tautoms protestas dėl Sovietų 
Rusijos prieš 25 m. įvykdyto 
Lietuvos užgrobimo. Šiuo reika
lu rengėjų komisija, kuriai pir
mininkauja Antanas Mažeika, 
liepos 5 d. lankėsi Bostone ir 
turėjo pasitarimus su lietuviais 
veikėjais Bostone. Pasitarimas 
vyko Liet. Piliečių Klubo salė
je.

Bostono arkivyskupijos CYO 
organizacija liepos 10 Bos - 
ton College aikštėje Alumni 
Field ruošia metinį muzikos 
kontestą. Programos pradžia 
7:30 vai. vak. įėjimas tik 1 
dol.

Šv. Petro parapijos CYO or
kestras liepos 5 ‘dalyvavo tri
juose paraduose: Malden, Eve
rett ir Wakefield.

Šv. Petro parapijos bažny
čioje liepos 11 -visų mišių me
tu kalbės ir rinks aukas Pietų 
Amerikoje misijose dirbąs kun. 
John Pashby. Misijonierius pri
klauso šv. Jokūbo misijų drau
gijai, ku’ią įsteigė kardinolas 
Richard Cushing.

Leenas Ziminskis iepos 4 
savo motinos Elenos atmin
čiai iv. Petro parapijai paau
kojo 100 dol-

Inž. Raimundas Žičkus birže
lio 23-25 dienomis dalyvavo

I
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Amerikos chemikų, chemijos in
žinierių ir spektrochemikų są - 
jungos Pietvakarių skyrių su
važiavimuose, kurie vyko Dal
ias ir Houston Texas. Ten skai
tė pagrindines paskaitas. Pas
kaitų tema: Pažanga atominės 
abserbaeijos (Atomic absorp
tion) ir liepsnos išsisklaidymas 
chemijoj (Flame emmission in 
chemistry).

šv. Petro parapijos choras 
ved. muziko Jeronimo Kačins
ko, atostogauja. Kaip ir kiek
vienais metais, per vasarą cho
ras negiedos per mišias bažny
čioje. Tačiau choras repetuoja 
ir ruošiasi lietuvių dienos prog
ramai pas tėvus pranciškonus 
Maine.

Jėzaus Nukryžiuotojo sese
lių rėmėjų pirmininkas 'kun. Al
bertas Kontautas sako, jeigu 
nebus jokių sutrikimų, senelių 
namų statyba Brocktone bus 
baigta dar Šį rudenį.

Inž. Zigmas Gavelis turėjo 
mažą operaciją ir keletą dienų 
gulėjo Carney ligoninėj.

Richmond Hill išnomuojamas 
butas iš 4 kambarių, trečiam 
aukšte. Geras susisiekimas, ar
ti mokykla ir bažnyčia. Skam
binti po 6:30 v.v- Virginia 9 
1436.

Išnuomojamas šviesus-erd- 
vus kambarys su baldais prie 
gero susisiekimo Ozone Parke. 
Skambint po 6 vai- vakarais 
VI 3-8510.

Parduodama Hudsone, N. Y., 
nedideliame ir ramiame mieste, 
esančiame prie Hudsono upės , 
nebrangiai parduodamas gra - 
žus mūrinis 4 butų namas ge
roj vietoj, ramioj gražioj gat
vėj. Prie namo didelis kiemas. 
Namą ir kiemą supa aukšti me
džiai ir žydintys krūmai. Be to, 
yra 4 geri garažai. Namas par
duodamas, tėvui mirus ir sū
nui išsikeliant kitur gyventi.

Informacijai kreiptis šiuo ad
resu: George Markay, 318 Al
len St., Hudson, N.Y. 12534. 
Telefonas: TA 8-5175.

Parduodami 2 namai su pil
nu įrengimu ir šildimu už 
10,000 dol. Vienas pastatas iš 
6 kambarių, kitas iš 4. Vieta la
bai graži ir prie gero kelio up
state 75 mylios nuo New Yor- 
ko, pakeliui į Albany. Informa
cijai skambinti vakarais tarp 
7-9 vai. CE 6-7140 arba rašyti: 
A. Sanders, Box 514 Marlboro, 
New York.

Išnuomojamas Ridgewoode 
gražus butas iš 6 kambarių 
prie gero susisiekimo. Pagei
dautina suaugusių Šeima. Nuo
mos kaina labai prieinama. In
formacijai Tel. EV 2-6440.

— Paieškomas Kaiza Petras 
kilęs nuo šakių. Ieško Jono 
Kaizos duktė Ona Tumosienė, 
gyv. šakių mieste, Cemiakovs- 
kio g-vė nr. 19. Jis pats, arba 
žinantieji apie jį, .prašomi pra
nešti Marijai Stankienei, 102 
Lafayette St., Paterson, N. J.

VASAROS ATOSTOGAS
praleisti be rūpesčių—sveikai, links
mai, įdomiai — maloniai kviečiame

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje, 42 Beach St., Monu
ment Beach, Cape Cod, Mass., Tel. 
759-3251 (Area Code #617) • Sa
vininkai patys svečius priima, pil
nai aprūpina ir lietuvišku nuoširdu
mu globoja. • CAPE COD žalumos 
grožis, ATLANTO vandens malo
numas, SILVER BEACH smėlio ty
rumas — žavi gamtos dovana. • 
Mėgėjų patogumui yra valtis — žu- 
vavimui, sail-fish—buriavimui, ping 
-pong stalas, teniso aikštė. • Vaka
re tėvams išvykus, prižiūrimi vai
kai. Vasarvietė atidaroma birželio 
19 d. Užsisakyti galima jau dabar 
iš anksto šiais adresais:

IRENA VEITAS
72 Congress St., Braintree, Mass. 

Tel. 843-2146 
arba

MARIA LUBYS 
88-01 104th Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. 849-1193 

Iki malonaus pasimatymo!
te
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Ko aš užmiršti negaliu ir neturiu
Liepos 14 dieną, prieš 25 

metus, Kremlius suorganizavo 
Lietuvoje “liaudies rinkimus”. 
Nuo tada kasmet tebekartoja, 
kad tai buvo “demokratiškiau
si ri-.'.kimai”, reiškę “Lietuvos 
liaudies valią”.

Aną rinkimų dieną sovieti
nės E. los direktorius K. Kor
sakas skelbė: “Šiandien Lietu
vos liaudis, eidama S. S. S. R. 
laisvų tautų, vadovaujamų di
džiojo Stalino, pavyzdžiu, ren
ka seimą demokratiškiausiu bū- 
du. Tiesa, kad šitie rinkimai 
nėra buržuazinės demokratijos 
rinkimai” (L. Žin. 1940.VII.15).

Kuo tie “rinkimai” skiriasi?
★

Liepos 14 dienos rinkimų ei
ga Lietuvoje atsako į aną 
'klausimą.

Prieš rinkimus: — kraštas 
užimtas ir valdomas raudono
sios armijos; policija ir visas 
administracinis aparatas perim
tas Kremliaus diriguojamos 
kompartijos kontrolėm kandi
datų sąrašas tik vienas, kon
troliuojamas kompartijos; sąra
še tiek kandidatų, Liek turi 
būti išrinkta — balsuosi ar ne- 
ba.suosi. vis tiek visi bus iš
rinkti: nors sąrašas kontroliuo
jamas partijos, bet pridengtas 
ne partijos vardu, o tik “Dar
bo Lietuvos sąjungos”.

Balsavimo dieną: — jokio 
turinčių teisę balsuoti sąrašo; 
balsavo ir svetimos valstybės 
kariai, Lietuvą okupavę; balsa
vimo duomenys buvo toki, kad 
teko pratęsti balsavimus ant
rai dienai ir skelbti kaltini
mus: esą “Smetonos klikos 
liekanos” 'kai kuriose apylin
kėse metė ant žemės rinkikų 
sąrašus ir “kitaip kliudė žmo
nėm išreikšti jų siekimus” (XX 
Amžius 1940.VII.15).

Po balsavimo: — paskelbta, 
kad balsavo “laisvai”, su “en
tuziazmu”; kad balsavo 95.1 
proc- turėjusių teisę balsuoti. 
“Liaudies seimo” narys dr. A. 
Garmus liudijo, kad J. Paleckis

Business Office GL 2-2923

intymiai pareiškęs, jog tikrasis 
balsavimų skaičius tebuvęs 15- 
16 prcc.

Šie liepos 14-15 rinkimų fak
tai rodo, kad “demokratiškiau
si rinkimai” reiškia “smurto ir 
apgaulės rinkimai”; “Liaudies 
seimas” reiškia ne Lietuvos 
“liaudies valią”, bet Kremliaus 
valią.

Ar sovietinė balsavimo klas
ta išaiškėjus?

★
Pavergtų Tautų Savaitė, ku

rią skelbia Amerikos preziden
tas, sutampa 'kaip tik su liepos 
mėnesiu. Ji reiškia, kad sovie
tinė apgaulė ir smurtas tautų 
valiai klastoti yra demaskuota 
ir atmesta. Ir tai kasmet pakar
tojama.

Tai reiškia, kad sovietinė 
propaganda nėra nutildžiusi 
pirmiausia J. Valstybių vyriau
sybės. Vyriausybės manifest?^, 
yra paskata ir visuomenei : 
ti balsą. Balsą tam. kad 
vienas sąmoningai žinotų. 
kia “demokratija” laukia W 
kurie lig šiol kartais sakytW 
vo: jei nepatinka komunistinį 
režimas, tegul gyventojai nu-’ 
balsuoja kitą režimą ir kitus 
asmenis ...

Pavergtų Tautų Savaitės pro
ga deda pareigas ne tik Vlikui. 
Altui. Laisvės Komitetui, Bend
ruomenei ir kt. kelti balsą 
prieš sovietinę apgaulę ir smur
tą, koki rodė Lietuvoje liepos 
14 .“rinkimai” ir kokis prime
tamas kiekvienam -kraštui, kur 
t:k sovietai Įkelia koją.

Ar minėti organai parodys 
uolumo rengiant iškilmes — 
tai bus rašoma jų atsakomybės 
sąskaitoje. Bet kiekvieno lietu
vio pareiga žvelgti i savo at
sakomybės sąskaitą: ar aš ne
užmirštu atlikti tai. ka priva
lau ir galiu pats atlikti? Ar aš 
bent savo dolyvavimu jungluo- 
si su tais, .kurie rengia pasi- 
sakemus prieš smurtą ir apgau
lę tautų valiai klastoti ir pa
sauliui apgauti?

Per šv. Joną, 1948, A. Mi- 
kukas surištom rar.kcm ir pa-
guldytas sunkvežimy iš laikino
sios sostinės pasiekė istorinę 
sostinę Vilnių. Buvo įkurdintas 
taip pat istoriniame Lukiškių 
kalėjime. įkurdintas laikinai— 
iki spalio mėn. Rugpjūčio mėn. 
čia jam pranešė sprendimą, at
ėjusi iŠ Kremliaus — 25 metai 
“ispravitelnavo lageria” — pa
taisos lagerio.

Adomas Mickevičius “Vėlinė
se” aprašė, kaip “kibitkcm” 
rogėm , caro žandarai gabeno 
Vilniaus jaunimą i šiaurę. 
Mickevičius vaitojo: ‘'Viešpatie, 
juk tai mūsų valkus veža ....” 
Carų Įpėdinio Stalino žandarai 
tekius pat Lietuvos vaikus ve
žė iš Vilniaus masine priemo
ne — gretimais “peresilkos” 
vagonais.

Kelias iš Vilniaus vedė į 
Leningradą. Per dvi paras at
vedė Į tvirtovę, gal dar caro 
Petro statytą. Savaitę ten būda
mas, pažino vieną su peršauta 
-koja. Patyrė, kad tai buvo par
tizanas nuo Druskininkų — 
tvirtas, gražus vyras, bet eilė 
dienų be medicinos pagalbos 
grėsė jo kojai gangrena. Kalė
jimo ligoninėj padarė, kas gali
ma, gangrenai sulaikyti ir nu
sprendė — siųsti toliau i ištrė
mimo ten pa-

bės caro
Irios die-
Į; Intos, 
tremtinių 

BOSTONO ŠV. PETRO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORAS, vadovaujamas komp. J. Kačinsko, giedos mi
šias ir išpildys programą lietuvių dienoje Kennebunkporte, Me., rugpjūčio 1.

lageris. Partizanas buvo drau
ge. Lagery turėjo būti sprendi
mas — amputuoti koją ar ne. 
Blogiausia, kad galutinis spren
dimas turėjo priklausyti nuo jo 
paties — sutikti ar ne. Sutiksi 
— kojos aiškiai 'neturi ir visam 
gyvenimui liksi invalidas. Inva
lidu turi virsti vyras, kuris bu
vo gražuolis ir vos ne dabita- 
Nesutiksi, rizikuoji netekti gy
vybės. Rizikavo, neleido pjau
ti. Ir susvelko, Tik koja liko 
kiek trumpesnė. JĮ išgelbėjo 
padėdamas apsispręsti ir patar
damas neduoti pjauti, inžinie
rius V.S.

«
Nuostabus vyras buvo tas 

inž. V.S. Čia atitremtas, jis ne
prarado išradingumo ir ryžties 
rūpintis kitų gerove. Gerove 
čia atitremtųjų žmonių. Gele
žies kasyklose čia buvo blogos, 
-Įabai primityvios technikinės 
sąlygos. Buvo dažnos nelaimės 
kaliniam. Inžinierius V.S. ir jo 
draugas inž. B. sukombinavo ge
resnes lempas šachtose apsi - 
šviesti, kurios negrėsė sprogi
mais bei gaisrais; sukombinavo 
elektrinius vagonėlius. Pageri
no ir sanitarines sąlygas tiek, 
kad Įrengė vietas apsiprausti 
išlindusiem iš šachtų. Anksčiau 
kaip iš’isdavo dulkėti, duodini. 
taip ir pareidavo i lagerius. Tų 
dviejų inžinierių kalinių dėka 
žmonių padėtis žymiai buvo pa
gerinta.

A. Milukas — praeities šešėliuose (2)
Inžinierius V.S. buvo tas pats 

inžinierius, kuris Lietuvoje dir
bo Marlsmpclės cukraus fabri
ke. Kai ve kiečiai traukėsi, fab
rikas turėjo būti susprogdintas. 
Buvo atgabenta sprogstamoji 
medžiaga ir sudėliota kur rei
kia. Inžinierius V.S. su patiki
mais darbininkais sprogdme- 
nų dėžes iš svarbiausių vietų 
pašalino ir padėjo dėžes su ply
tom. Sprcgdinant svarbiausios 
fabriko dalys išliko sveikos. 
Tai vis buvo inžinieriaus V.S. 
dėka. Bet bolševikų ir jis bu
vo suimtas. Ir po tardymų, ku
rių že. klai liko jo kūne, buvo 
atgabentas i “pataisos darbus”.

★

Abis Inta lagery sutiko ir 
1948 metų Kūčias. Buvo nuos
tabu, kad. sakysim, nežinomos 
rankos patvarkė taip, jog ba
rake nesirodė prižiūrėtojai, ir 
tremtiniai turėjo bendrą Kū
čių stalą, kuri palaimino savo 
malda Telšių vyskupas Pranas 
Ramanauskas.

Taip, ir vyskupas P. Rama
nauskas buvo čia. Milukas ji 
čia jau rado. Jis buvo suimtas 
1946 gruodžio mėn. Su juo A. 
Milukui teko ir tas pats dar
bas dirbti — naktim vežioti 
vandeni i virtuvę. Ant ratų 
pritaisyta statinė. Vienas ratus 
traukia, kitas prila'ko statinę 
su vandeniu. Veža nakčia, pa
miegoti gauna dieną. Buvo lai- 

kema. kad tai lengvesnis dar
bas. Jei virėjas buvo geros nuo
taikos, kai vandenį atveža, jis 
ga.ėjo pasukti ir samtį sriubos.

Vyskupas P. Ramanauskas 
buvo “pataisos darbų” lagery. 
Reikėjo jį “pataisyti” —perau
klėti. Sykį pasakojosi, kaip jo 
“auklėtojai” jį 'kamantinėje, ar 
jis turis sąžinę. “Mes tave, sa
kė, perauk.ėsim, bet ar tu im
siesi savo draugus perauklėti?” 
Kai vyskupas nesiskubino žadė- 
tis, “perauklėtojai” mokė to
liau: “Jei ne, tai, matyt, tu 
neturi sąžinės. Taip, tu neturi 
sąžinės”. Iš perauklėjimo pamo
kos grįžęs, vyskupas net atsi
gulęs pats ėmė galvoti, kaip iš 
tikrųjų yra su ta jo sąžine..

Vyskupas Pr. Ramanauskas 
išbuvo suimtas iki 1956. Grįžęs 
nebuvo teistas eiti pareigų Tel
šiuose. Net negalėjo Telšiuose 
gyventi. Palaužtas sveikatą jis 
1959 mirė.

Visokių žmonių buvo lagery 
ir tarp tų, kurie turėjo valdžią, 
tarp prižiūrėtojų, sargybinių. 
Pradžioje A. Milukas, būdamas 
tarp tų, kurie priskirti prie 
“obščija raboty”—prie bendrų
jų darbų, buvo siunčiojamas su 
sargybiniais po apylinkes atka
sinėti iš po siniego tankų, pali
kusių nuo karo laikų, kada čia 
buvo tankų remonto dirbtuvės. 
Buvo siunčiojamas miško me
džiagos gaminti ar i statybos 
darbus. Visur su kolona žygia
vo sargybiniai. Pastebėta: ne
mėgink šoktelėti i šalį, jei sar
gybiniai yra jauni. Tuojau gali 
nušauti. Sakys, bėgai. Kitaip 
būdavo, jei sargybiniai būda
vo pagyvenę. Daugelis jų buvo 
čia atkelti dėl to, kad jie buvo 
kuo nors užsitraukę nemalonę. 
Tarp tokių blyksteldavo žmo
niškumo ženklai. Ypačiai užuo
jautos ir net pagalbos parody
davo jų žmonos. Būdavo, pa
matys parvarant koloną iš miš
ko ar kitų darbu- Tada jos iš
neša su kibiru šiukšles ir pa
mazgas ir iškrečia 'kibirus prie 
kelio, kuriuo žygiuos kclcna. 
Čia kartais būdavo Įdėta duo
nos gabalų. Kai priartėdavo ko- 
•lona, reikdavo tik vienam šok
te'ti i ša’Į ir pasiimti. Senieji 
sargybiniai kartais tvčia tarp 
savęs susiginčydavo ar pakelda
vo koki triukšmą, kįbdami prie 
kalinių, kad nukreiptų akis i 
save, kol .kalinys atlieka savo 
operacija šiukšlėse.

Ir nežmeniškiausioje siste
moje žmogus vis 'lieka žmogu
mi — su žmoniškumo liepsne
le.

★
1949 peikėte toliau į šiaurę. 

Naujame lagery jaunesnius ka
linius skyrė i kasyklas. A. Mi
lukas vėl buvo priskirtas prie 
“bendrųjų darbų” — medžio 
apdirbimo, kelių valymo. Ir čia 
lietuvių netrūko. Paprastai, jei 
kolonoje bu\o 20 žmonių, tai 
joje bus ir pora lietuvių. Ben
dras vidurkis Lietuvių 10 pro
centas.

Čia šiaurėje buvo ir vekie - 
čių, karo belaisvių, karininkų 
daugiausia. Tarp jų sutiko A. 
Milukas vieną vokietį, ne ka
rininką. kuris suvaidino A- Mi
luko likime galbėtojo vaidme
nį. Tai jau buvo laikas, kada 
pagal Maskvos ir Bcnnos su - 
tarti vokiečiai buvo gražinami 
į tėvynę. Anas vokietis, parvy
kęs. . parašė i Philadelphijos 
The Evening Bulletin atsišauki
mą — galbėti nuo mirties-Ame
rikos pilieti, esanti tokiame ir 
tekiame lagery. Tai buvo siūlas 
Miluko tėvam ir valstybės de
partamentui, kuriam lig tol 
Maskva vis atsakinėdavo, .kad 
apie toki A. Miluką nieko neži
no.

Nuo tada A. Miluką pradėjo 
lankyti raudonojo kryžiaus 
siuntiniai, ir jis pajuto nesąs 
visai užmirštas.

Nuo 1956 pajudino ji iš šiau
rės ir atkėlė i Mordoviją, pie
tuose prie Volgos, čia buvo pa
vasaris, žaluma, šiluma. Tai 
buvo jau “Dievo pasaulis” po 
anų metų šiaurėje.

Čia Mordcvijoje tais pat me
tais pasirodė ir aukščiausios 
•tarybos įgaliota karinio teis
mo išvažiuojamoji sesija. Ji 
šaukdavo iš lagerių po kelis 
žmones ir spręsdavo jų likimą. 
A. Miluką ilgai klausinėjo, ilgai 
tarėsi, pagaliau jam pranešė, 
kad ankstesnis sprendimas jam 
pakeistas, jis tebuvęs apsiriki
mas, nes esą mes i lietuvių rei
kalus nesikišam. Vis kartoda
mi, kad jie nesikiša į lietuvių 
reikalus, pridūrė, kad betgi jis 
turėjęs laiko gerai apsigalvoti

IŠ Mordovijos kelias ėjo i 
Maskvą. Bet iki jis pasuko iš 
Maskvos Į Ameriką, teko apsi
galvoti dar kitus devyneris me
tus.

Jau Philadelphijoje A. Milu
kas aplankė The Evening Bul
letin redakciją padėkoti už pa
galbą.

MIESTELIS.
KURIS
BUVO
MANO

NELĖ
MAZALAITĖ

Laimėjęs “Aidų” premiją

(3)
Niekas negalėjo jos užpulti — ji buvo neturtinga, ne
buvo ko atimti nei jos trobelėj nei jos kišenėje. Pa
galiau, ir nedorų žmonių nebuvo šioje apylinkėje —ką 
manai, juk tas atsitiko beveik prieš šimtą metų. Ir ji 
buvo sveika, jokie širdies smūgiai tada nebuvo madoje. 
Tikrai, stačiai juokinga -nesuprasti, kad ne ji pati ten 
Įgriuvo, pati save už sprando murkdė? Kas -kitas galė
jo padaryti tai, jeigu ne dūšelė?

Beje, kaimas buvo visiškai netoli. Pasertupiai. Ir at
sirado ten žmonių, kurie girdėjo naktį šauksmus, ta
čiau tokiu metu, tegalėjai sumaišyti juos su sapnu. Ar
ba gaidys užrėkė tą pagalbos maldavimą — niekas ne
teikė jokios -reikšmės, jeigu ir pasiklausė- Bet kai ryt
metį, važiuodamas į malūną, vienas ūkininkas atrado ne
gyvąją — tada kaime keletas jautėsi susigraužę ir tarė: 
“Jeigu būčiau bėgęs gelbėti, gal ji būtų dabar gyva”.

Rusų policija truputį paklausinėjo apylinkėje, -bet ką 
jie galėjo atrasti, jeigu tai ne žemiškos rankos darbas. 
Be to, ko jiems buvo labai rūpintis, čia gi buvo tiktai 
paprasčiausia bobelė, viengungė, rankpelnė, iš jos 
mirties niekam nekliuvo pelno, nei buvo nuostolio. O 
ir dabar — tiktai žemaitė.

Bereikėjo paflaidoti, ir nors ji neturėjo giminių, žmo
nės ir kunigai su bažnyčia ir šventoje vietoje, parapi
jos kapinėse, pakasė kūną, tegu ilsisi ramybėje. Ir 
kaip dera, kaip įprasta, pastatė krikštelį prie Sertupio. 
Ir sako, -kad niekas, saulei nusileidus, vienas nebesi
maišė čia, ir net išgeriantieji pasistengdavo anksčiau 
nusilakti ir su šviesa grįžti, kad netektų susidurti su 

nekrikštu — o gal dar k su skenduole.
Ir tu vistiek netiki! Bet taip buvo! Klausyk, dar ne 

viskas: -po penkerių ar šešerių metų mirė iš to paties 
Pasertupio kilusi jauna moteris. Staiga jai buvo pasi
darę taip bloga, kad ji šaukėsi kunigo paskutinei iš
pažinčiai, labai staiga, žmonės abejojo, kaip gali pri
reikti kunigo, jeigu ji dar prieš valandą vaikštinėjo, 
darbus dirbo, tačiau ji taip maldavo, kad -geras kaimy
nas išvažiavo kunigo, ir geros moterėlės susirinko pa
ruošti ligonę ir trebą tam didžiam įvykiui.

Ir visos baisiai išsigando, kai ligonė sušuko:
— Mano sūnus nužudė Barborą!
Tikrai, ji labai susirgo, manė visi, ir jos vyras labai 

nusiminė, kad liga taip apėmė ją vargšę, jog ji ėmė 
klejoti: vieną dukterį jie augina, ir ta teturi trejus me
tus, kaip ji čia prasimanė sūnų ir dar -žmogžudį, jeigu 
pati motina vos trisdešimties tesulaukus. Gal šiltinė ją 
degina, kad ji kalba niekus, tikrus blūdus, — tarėsi su 
kaimynėm vyras. Labai gero būdo žmogelis buvo jis, 
dirbo visai apylinkei klumpes, kaip -pridera, su odos 
viršais, su užkarbiais ir lengvo, bet stipraus medžio 
padais, ir jie gyveno be vargo, tiktai štai dabar 'kas 
atsitiko

Bet ligonės veidai nekaito, ji buvo dabai balta, ir bal
sas aiškus, tarsi norėjo, kad išgirstų visas kaimas. Ji 
šaukė, kad nori išpažinti ne tiktai -kunigui, bet visiems 
žmonėms, jog ji nusikalto-

Tais, jos išpažįstamais metais, ji .tarnavo dvare, už 
dviejų valsčių nuo savo kaimo, dideliame dvare. Ji bu
vo aukšta ir gražaus sudėjimo, ir dailaus veido, ir tvir
ta darbui, k dabai linksma. Ko ji ėjo ten, ko išsiplovė, 
— dejavo ligonė, — juk čia paliko jos sutartas vai
kis, tas, 'kur dabar jos vyras, bet nuviliojo ją į dvarą jos 
giminės žmogus. Ir patikėjo ji, kad užsidirbs kraičiui, 
kad greičiau atšoks vestuves

Ji įsigijo kraitį, nelauktą, nes taip .kibo prie jos dva
ro užvaizdą, mergininkas ir pasileidėlis, jog ji neišven
gė jo rankų. Ir kai paaiškėjo jos bėda, jis prigrasino už
mušti, jeigu kam prasitars. Bet kam galėjo ji prasižio
ti? Nė ponai dvarininkai negyveno vietoje, miestuose 
pinigus leido, o kažin ar būtų pagailę jos—užvaizdą čia 

buvo kaip caras. Ar galėjo bėgti ir pasisakyti tėvui—naš
liui vargdieniui, gal ir tas bartų, o gal ir luptų. Ir nė 
savo berneliui, nors jis nebūtų mušęs, ji žinojo jo širdį 
bet būtų -praradus ji, ir tas bu vo baisiau už lazdą.

Ji dirbo dvare iki paskutinių dienų, ji buvo tokia 
tvirta, tekia stati, niekas nepažino jos naštos, bet ji -ne
žinojo, kas bus toliau, kiekvienos dienos ji bijojo ir 
baimėje tęsėsi iki paskutiniosios. Ir tada, kai juto ar
tėjant pabaigą, ji vėl pasijuto, kokia sunki jos nešme
nė, ir kad tokiai reikia dviejų pečių pakelti — ji vėl 
atvėrė savo sielvartą ir širdį kaltininkui, kad pagelbėtų. 
Ir užvaizdą taip Įsiuto, kad pasakė, jog lieps ją šunimis 
užpjudyti, jeigu ji čia pasiliks. Ir kitą dieną jis taip 
gudriai užsipuolė ją už darbą laukuose, taip plūdo ja 
visiems girdint, taip suniekino — girdi, jis negali laiky
ti tokių netikusių darbininkų, jis čia pastatytas garbin
gai saugoti ir tausoti savo ponų gerovę — ji gali sau 
eiti iš kur atsitrenkusi.

Ir niekas jos neužtarė, nes buvo .tokių, -kurie ir -pa
vydėjo kiek, kad pirma jis buvo jai meilus ir visur ją 
gyrė. O kiti dar ir labai geru jį išvadino, nes jis paža
dėjo prie žmonių ausų, jog atiduos jos uždarbį, kiek 
priklauso, nors tebuvo vėlybas pavasaris, jis pasakė, 
kad -pats nuveš jos tėvui javus ir -kitus suderėtus daik
tus, bet ji pati turi išeiti tuojau.

Ji padarė taip, ji išėjo su viskuo, ką turėjo: drabu
žių ryšulys, suniekinta širdis ir nematomas, bet sun
kus kūdikis. Ji buvo ūmai pavargusi, ji nebuvo jauna 
stipri darbininkė, graži merga — ji buvo sulaužyta, 
kaip linas mintuvuose. Ji tarė sau, jog neilgai neš, ką 
neša: ji pasidarys sau galą. Tiktai ji neišmanė kaip — 
ir tą reikėjo jai vienai sugalvoti, nebuvo jokio patari
mo.

Ir taip dar kiek paėjus, atėjo valanda, kada pasibai
gė svarstymai. Kiek begalėdama ji skubėjo į mišką, 
'kiek galima giliau. Kaip šulinys buvo miškas tamsus 
ir be balso: nei paukščių giedančių, nei vėjo šlaman
čio, nei žvėries nesutiko — ji buvo viena. Ir šitaip ji 
sulaukė kūdikio ir raudojo pusbalsiu: kur yra -kitos 
motinos? Juk yra pavasaris, juk nors laukinė pelė kur 
nors atsivedė vaikus, kodėl, kodėl ne čia netofti, kad 

būtų jai draugė ir giminė.
Ir tada atėjo pagunda, lyg ją kažkas nelabas pagim

dė. Niekas nežinojo, kas jai atsitiko, niekas neįtarė, o 
būti išbartam ir išvarytam jokia naujiena darbo varg
šui žmogui. Jeigu ji ne’aiku pareis pas tėvą ir pasiskųs, 
keks bjaurus buvo darbdavys, kaip neteisingai kaltino 
ją tingėjimu — tėvas žino, kad ji nemeluoja. Jis ne
baus savo dukros, ir nors nedrįs bylinėtis nei grasinti 
dvaro užvaizdai, bet dukrą paguos, jie padejuos kurį -lai
ką savyboje, paskui ji susiras sau vietą pas koki ūki
ninką ir viskas apsimirš- Ji gi tarnavo nevienerius me
tus apylinkėje piemene, pusmerge ir merge, niekas ne- 
užmetė jai nedarbumo. ir visas svietas žino, jog dvaro 
neteisybės yra ugnimi išrašytos danguje. Viskas bus 
gerai, jeigu ji grįš viena.

Ir labiausiai supras ją jos sutartasis. Juk jis gailėjo 
ir atkalbinėjo ją, kad neitų taip toli, nors ir gerai bus 
apmokama. Jis juk visą laiką kalbėjo, kad turtas įgy
jamas ir prarandamas, reikia laikytis už žmogaus. Juk 
jis jau seniai kalbino vestis. Dabar ji pasakys, kad ne
išlaikė ilgesio ir kad nori būti su juo. Jie sueis į pado
rų gyvenimą, palaiminti bažnyčios; jie susilauks vai
kų kitaip, negu čia, kur ji nedrįsta nė miške šaukti 
pilnu balsu ir raitosi ant samanų apimta sopulio. Visų 
žmonių akyvaizdoje ji vystys savo vaiką. Jeigu grįš na
mo viena.

Ir dabar tą miškinį kūdikį ji spaudė prie savęs, kad 
nepravirktų, kad nepraneštų nė medžiams, jog atėjo 
gyventi. Ji glaudė jį žudomai, be raudojimo verkdama 
spaudė jį, kol pajuto, -kad jis nejuda: buvo uždusęs.

O dabar? — galvojo ji, — o dabar ką darysiu?
Dabar reikėjo užkasti. Kad neprasimuštų jo kvapas, 

kad paklydęs šuva ar piktesnis žvėris jo neišrausiu, kad 
niekuomet nebūtų surastas jis — ir jos nusikaltimas.

Ji gulėjo ant žalių kiminų, kaip nusausęs medis, to
kia ji buvo pavargus. Gulėjo ir kalbėjo sau: aš turiu 
pailsėti, turiu atsigauti. Ji gulėjo tyliai, vos įkvėpuoda
ma, bet jai taip buvo nyku iš vienišumo, jog atrodė, 
apsidžiaugtų ir tuo, jeigu atsivytų ją dvarionys ir juok
tųsi ir tyčiotųsi, bet, kad tiktai būtų ne viena.

(Bus daugiau)




