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Pavergtųjų Tautų Savaitė bū
va Kongreso nutarta 1959 lie
pos 17. Kongresas tada išreiš
kė aiškiai, kad pavergėju lai-

merikos pasiskelbimas siųsti 
prekybos misijas i Maskva ir 
kitus komunistų valdomus kraš
tus, pasiskelbimas atšaukti ra-

Prezidentas LBJ paskelbė Pavergtųjų Tautų Savaitę
koma yra Sovietų Sąjunga: 
“Kadangi nuo 1918 Rusijos ko
munizmo imperialistinė ir ag
resinė politika sukūrė plačią 
imperiją, kuri yra grėsmė Jung-

Prezidentas L. B. Johnsonas 
•liepos 2 paskelbė proklamaci
ją, kuria Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė pradedama nuo tliepos 18 
dienos.

Prcklamacijoje prezidentas 
išreiškia Amerikos nusistaty
mą:

“Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybės ir tautos pa
grindinis siekimas tebėra — 
pripažinti ir paskatinti kons
truktyvią veiklą, kuri stiprintų 
valstybinių nepriklausomybių 
ir asmeninių laisvių augimą“.

Dėl to:

“Aš kviečiu Jungtinių Ame
rikos Valstybių žmones vykdy
ti šią savaitę atitinkamas iš
kilmes bei veiksmus; aš ragi
nu juos atnaujinti pasiryžimus 
už visų tautų valstybinės ne
priklausomybės ir žmogiškosios 
laisvės siekimus“.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITES IŠKILMES NEW YORKE
JAV Kongreso 1959 metų 

nutarimu kasmet, trečiąją lie
pos savaitę, visoje Amerikoje 
skelbiama PAVERGTŲJŲ TAU
TŲ SAVAITĖ. Jos tikslas — 
parodyti pasauliui amerikiečių 
solidarumą su pavergtųjų tau
tų nepriklausomybės ir laisvės 
siekimais.

Ir šiais metais JAV preziden
tas Lyndon B- Johnson išleido 
proklamaciją, skelbiančią Pa
vergtųjų Tautų Savaitės pra
džią liepos 18.

New Yorke savaitės pa
rengimus ruošia ir globoja trys 
bendrinės organizacijos: Pa-

Savaitėje svarbiausia:

vergtųjų Tautų Amerikiečiai 
Bičiuliai, PET Seimas ir Vidu
rio bei Rytų Europos kilmės 
amerikiečių konferencija. Pa
rengimų programa:

(1) Sekmadieni, liepos 18, 10 
vai. ryto, iškilmingos mišios šv. 
Patriko katedroje. Mišias laikys 
mens. J. Balkūnas, pamokslą 
sakys ir J. Em. kardinolo Spell- 
mano sveikinimą perduos — 
mens. T. J. Flynn.

Tautinės grupės su vėliavo
mis prašomos susirinkti 9:40 v. 
ryto prie vakarinės pusės Fifth 
Avenue, prieš katedrą.

(2) Protestantams pamaldos 
bus tą pačią dieną 11 v. ryto 
St. John the Divine katedroje-

(3) Tuoj po pamaldų, 12:15 
v„ prie PET namų, 769 United 
Nations Plaza, prieš J. Tautų 
pastatą, Įvyks Pavergtųjų Eu
ropos Tautų vėliavų pakėlimo

apeigos. Kalbės Kongreso na
riai: Ogden R. Reid (R., N.Y.) 
ir Lester L. Wolff (D.. N.Y.).

(4) Antradieni, liepos 20. 12 
vai. vidudieni, Įvyks Pavergtų
jų Tautų Savaitės ceremonija 
prie City Hali, kurią praves 
New Yorko burmistras Robert 
F. Wagner.

Lietuviai raginami gausiai ir 
organizuotai visuose tuose pa
rengimuose dalyvauti. Pagei
daujama. kad moterys dėvėtų 
tautinius rūbus.

Lietuvos Delegacija 
P.E.T. Seime PREZIDENTAS L. B. JOHNSONAS “prieš naujus ir rimtus sprendimus“.

VIETNAME — Amerika prieš “naujus rimtus sprendimus”
Prez. Johnsonas liepos 13 

spaudai pareiškė, kad Vietna
me ryšium su padidėjusia ag
resija Amerika stovi prieš “rim-

Daugiausia dėmesio susilaukė 
padėtis Vietname ir Mariner 
4 kelionė Į Marsą. Tarp kitų 
Įvykių:

— Bogalusia, La., ima garse-* <mmmi 

ti rasinėm riaušėm. Demonstra
cijas rengia juodieji ir baltie
ji. Nuo susidūrimų sulaiko stip
ri policijos ir kariuomenės ap
sauga. Liepos 13 gubernatorius 
kvietė abidvi puses susilaikyti 
nuo demonstracijų 30 dienų. 
Negrai kvietimą atmetė. *

— Carl Rowan, Amerikos In
formacijos Agentūros direkto
rius, pasitraukė, jo vietoj pa
skirtas prezidento asmeninis 
advokatas Leonard H. Marks.

— Jaunimo festivalis, kuris 
turėjo būti po Įvykių Alžire 
Sofijoje, atidėtas kitiem me
tam.

— Helsinky kongrese “už tai
ką” kilo kenfliktas tarp Sovie
tų ir kinų atstovų.

— Sovietuose Įsakyta spau
dai, radijui tuojau pat reaguo
ti dėl pasaulio Įvykių. Esą nu
tylėjimas einąs sovietų priešų 
naudai. Taip sovietai buvo mė
ginę nutylėti konfliktą su ki
nais Helsinky.
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PIRMIEJI ŽINGSNIAI ŽYGYJE Į JUNGTINES TAUTAS
Žygio j Jungtines Tautas in

formacijos komisija atsiuntė 
jau penkis pranešimus apie ko
miteto susitvarkymą ir pirmuo
sius žingsnius.

Komitetas vadinsis angliškai 
— Committee to Restore Lith
uania's Independence (CRLI), 
lietuviškai — Komitetas Lietu
vos Nepriklausomybei Atstaty
ti (KLNA).

Komitetą sudaro A. Budrec- 
kis, R. Kezys, A. Mažeika, A. 
Sniečkus. Jie pasikvietė penk
tą — J. Miklovą. Pirmininku 
išrinktas A. Mažeika, garbės 
pirmininku prel. J. Balkūnas.

Komitete sudarytos kelios ko
misijos: dokumentacijos — va
dovauja Marius Ambraziejus, 
nelietuvių visuomenei informuo
ti — vadovauja Bronius Bie- 
liukas, 'lietuvių visuomenei in
formuoti — vadovauja Vincas 
Rastenis, teisių (sutartim, Įsi
pareigojimam) — vadovauja S.

vynių — K. Vainius, jaunimo 
— Ričardas Legeckas.

Jaunimo komisijai skirtas už
davinys pažadinti Pennsylvani- 
jos kalnų jaunimą dalyvauti 
manifestacijoje lapkričio 13. 
Ryšiam su šiuo jaunimu Įsipa
reigojo Irena Sandanavičiūtė, 
Denisas Mažeika, Vladas Bile- 
ris, Vytautas Radzivanas. Rug
pjūčio 15 visas autobusas iš 
New Yorko išvyksta į Lakewood 
Park susitikti su jaunimu.

Nepriklausomybės Dienos sa
vaitgalio proga Naujosios An
glijos kolonijose lankėsi A. Ma
žeika, A. Sniečkus, A. Budrec- 
kis, G. Mažeikienė, D. Botyriū- 
tė.

Hartforde tarėsi su klebonu 
Matučiu, verslininku Ustjanaus- 
ku, vėliau su būriu veikėjų. Iš
vyko, palikdami A. Dragunevi- 
čių ir Simanauskienę apsiėmu
sius būti Hartfordo kolonijos 
manifestantų organizavimo pra

skleidė apie 5000 atsišaukimų 
ir išsivežė iš ten daug entuzias
tingų, ypač jaunimo, pritarimų, 
o taip ipat Marianapolio mokyk
los direktoriaus kun. J. Pet
rausko ir vyskupo P. Brazio 
pritarimus bei pažadus padėti. 
Putnamo vienuolyne sutarė at
vykti su pranešimu i .liepos 25 
gegužinę. Providence (atvykę 
tik vakare) užmezgė ryšį su lie
tuvių klubu ir klebonija.

Worcestery po -pamaldų išda
lino kelis tūkstančius atsišau
kimų ir gavo pažadą iš kun. 
Bakano, kun. Jankausko ir vie
tos Vyčių toliau garsinti mani
festaciją. O Maironio Parko 
klube vedėjo skubomis sušauk
tame visuomenininkų susirinki
me nutarta to reikalo organiza
vimą pavesti šio miesto lietu
vių organizacijų tarybai, kurio
je reikalą iškelti pavesta Ka
ziui Adomavičiui (klubo vedė
jui) ir L. Bendruomenės vei-

Bredes, technikinė (patalpos, 
priemonės) — J. Subačius, nak-

din inkais.
Marianapolio gegužinėje pa-

kėjui Pranui Staneliui
Bostone susisiekta su skau-

tus sprendimus”. Tie sprendi
mai aiškės po apsaugos sekr. 
McNamaras ir naujo Amerikos 
atstovo Vietnamui Henry Cabot 
Lodge Jr. in^ykcijos Vietna
me. Jie išvyko liepos 14. ‘

Nors Amerika nebesiekia de
rybų, bet padėtis veda ne i de
rybas, o i stiprėjančius kari
nius veiksmus, kuriem inicia
tyvą teberado š. Vietnamas.

Š. Vietnamas pasiuntė nau
jas divizijas i P. Vietnamą. Jų 
dabar esą jau 3. arba 45.000

Laukia žinių 
L 

iš Marso
ne

taup že-

Iš Marso 'laukiama žinių 
mažesne Įtampa kaip iš Vietna
mo. Mariner 4 po 227 dienų 
kelionės Marsą pasiekė liepos 
14. Iš žemės iškeliavęs lapkri
čio 28, padarė 310 mil. mylių, 
nors tiesia linija
<mės ir Marso šiuo metu yra 
134 mil. Mariner 4 nuo Marso 
per 7.000 mylių turėjo pasiųsti 
i žemę 21 nuotrauką. Pirmos 
žinios apie tai tepasieks žemę 
liepos 15 vakarą. Jei nuotrau
kos laimingai pasieks laborato
rijas, jos 
paslaptis,

atvers dideles Marso 
kurios kamavo moks-

lininkus per porą tūkstančių 
metų.

tų. vyčių ir tautininkų veikė
jais, kurie kitą dieną sutarė, 
kad Balfa vedėjas Andriulio
nis. A. L. Tautinės S-gos sk. 
pirm. J. Dačys ir skautų vadas 
C. Kiliulis sušauks tuo reikalu 
organizacinį susirinkimą.

Kun. Jubkevičius Worcestery 
(Vyčių laiškų spaudai ir politi
kams rašymo organizatorius) 
davė itin Įsidėmėtinų patarimų 
ir. svarbiausia, apsiėmė pa
kreipti ta linkme Vyčių laiški
nę akciją.

Trijų parų iškyloje j Naują
ją Angliją komitetas rado daug 
susidomėjimo, entuziastingo 
pritarimo ir pasiryžimo veikti.

New Yorke nuo liepos 12 
veikia komiteto raštinė, kurio
je budi sekretorė Irena Sanda
navičiūtė ir kiti komiteto na
riai. Adresas: 29 West 57th St.,
New York, N. Y. 10019, Tel. 
(212( 752-0099.

vyrų. Vadovavimą kariuomenei 
ir partizanams tiesiai perėmė 
Hanoi. Spėjama š. Vietnamo 
taktika — masine ofenzyva su
naikinti P. Vietnamo kariuome
nę, . _ .
gabenti savų jėgų. Anglijos 
tarpininkavimą derybom š. Viet
namas atmetė.

Amerika Vietname — jau 
turi 65.000, netrukus turės 75. 
000. Amerikos kariuomenės 
vienetai jau tiesiogiai kariauja 
su komunistų kariuomene. Ga
lima atsarginių dalinė mobili
zacija. Sprendimo bombarduoti 
š. Vietnamo raketų bazes dar 
nėra, nors respublikonų vadas 
Atstovų Rūmuose to reikalau
ja. Bet valstybės skr. Rusk 
liepos 11 Įspėjo š. Vietnamą, 
kad negalės būti jokios š. Viet
name neliečiamos vietos, kol š. 
Vietnamo kariuomenė vvkdo a- 
gresiją.

Amerika neoficialiai tebesie
kia susitarti dėl Vietnamo su 
Sovietais.

Sovietų m in. pirm. Kosygi
nas liepos 11 skelbė, kad So
vietai tvirtai laikysis 
nijos Vietname, nors 
džiami iš Pekingo ir 
tono. O ta 'linija šiuo 
padidinta parama š. Vietnamui. 
Sovietai rengia ne tik raketi-

tinių Valstybių ir viso pasaulio 
laisvųjų tautų saugumui. . .”

Kongresas aiškiai pasakė ir. 
kas yra tos Sovietų Sąjungos 
imperializmo aukos. Jas išskai
čiavo vardais: Lenkija. Vengri
ja, Lietuva. Ukraina. Čekoslo
vakija, Latvija. Estija. Gudija. 
Rumunija, rytų Vokietija, Bul
garija.. Kinija. Armėnija. Azer- 
beidžanas. Gruzija, šiaurės Ko
rėja. Albanija. Idel-Uralas, Ti
betas. Kazachija. Turkestanas, 
šiaurės Vietnamas”. Ir dar prii 
dėjo: “ir kt.”

Tokio pavergėjo ir tekiom jo 
pavergtom šalim minėti ir bu
vo Kongreso nutarta Pavergtų
jų Tautų Savaitė. Nuo prezi
dento Kennedy laikų proklama
cijos tekstas žymiai nutolo nuo 
Kongreso nutarimo: proklama
cija vilto pasisakymu už lais
ves nežymėtam tautom, paverg
tom nežymėto imperialisto bei 
agresoriaus. Tai tekstas, kuris 
galėtų būti pasirašytas ir Mask
vos viešpačių, nukreiptas prieš 
. . . Ameriką, kuria jie skelbia 
“imperialistu” ir “kolonialistu” 
ir prieš kurios “kolonializmą” 
Maskva žadasi duoti ne 
simpatijas, bet ir aktyvia 
ramą “išlaisvinimo karam".

Prezidento LBJ pirmoji
klamacija buvo tekios pat rū
šies kaip ir prezidento Kenne- 

ie, kši'^ifierikiečiai ” nebaigė šiemetinės piafaamacL
- jos kai kuriuose mūsų “veiks

niuose” buvo pareikšta, kad 
ji esanti aiškesnė ir geresnė nei 
pirmoji; joje pareikštas Ame
rikos Įsipareigojimas pasisaky
ti ne tik už pavergtų tautų 
asmenines laisves, bet ir už 
valstybines nepriklausomybes. 
Tačiau ji yra toli iki to. ko ga
lima būtų pageidauti. Ypač tu
rint galvoje apėjimą tylom, 
kad šiemet suėjo 20 metų nuo 
karo pabaigos, o rytų bei bi- 
durio Eurcpos pavergimas te- 
betolerucjamas: kad šiemet su
ėjo 25 metai nuo Sovietų pir
mos agresijos Vakaruose — 
Baltijos valstybėse.

Galima spėti, kad tekius 
dar labai atsargius žodžius 
proklamacijoje padiktavo JAV 
dabartiniai santykiai 
tais.

ketines divizijas iš Vokietijos 
yra vis tai ženklai, kad LBJ 
rodosi pasiryžęs sum keti tam 
tikras kainas Maskvai. Sv.mrke
ti už tai. kad ji padėtu baig
ti Vietnamo reikalą ar bent k;.,l 
laikytųsi neutrali.

Tekią Amerikos padėti žino
dama, Maskva, priešingai rc/o 
sustiprintą paramą šiaurės 
Vietnamui — raketų bazių i- 
rengima. Demonstruoja. ka i iš
gautų iš LBJ didesni mekesti.

Nors Harriman paneigė gan
dus. kad jis esąs kam nors i- 
galiotas. bet netenka abejoti, 
kad jis kalbėsis apie kainas. 
Nežinia, ka jis siūlys. Nežinia, 
ar prieis prie derybų. Bet at
rodo. kad šis mementas yra in
kis. kuris diktuoja Amerikos 
vyriausybei neerzinti agreso
riaus.

Mirė pulkininkai

Pranas Saladžius

tik 
pa-

pra

šu Scvie-

savos li- 
ir spau- 

Washing- 
metu —

Savaitės 
sutapo su

Pavergtųjų Tautų 
Paskelbimas kaip tik 
laiku, kada LBJ rodo atnaujin
tų pastangų statyti tiltus tarp 
Amerikos ir Sovietų. Averell 
Harriman kelionė Maskvon. A-

nius aerodromus, bet ir jūros 
keliu pristatinėja naujausius 
lėktuvus. Kosyginas skelbė, 
kad lėšos kariniam reikalam 
nebus mažinamos. A. Harrima- 
no. kuris atvyko Į Maskvą 
* atostogų”, Maskvos viešpačiai 
nesiskubina kviestis pasikalbė
ti. O Harrimano tikslas, jei ne 
paveikti Sovietus, kad jie siek
tų derybų dėl Vietnamo, tai 
bent Įspėti, ikad Sovietų para
ma šiaurės Vietnamui gali pri
vesti prie tokios Įtampos kaip 
tai buvo dėl raketų Kuboje.

Amerikos diplomatai paste
bėjo. kad Sovietų vadai šiuo 
metu rodo mažiau agresijos 
prieš Ameriką, ir Kosyginas sa
vo kalboje tik . . syki išvadino 
amerikiečius “imperialistais”.

Amerikoje jau nutilo balsai, 
kad Amerika turi pasitraukti iš 
Vietnamo.

— Lenkijoje ėmė privatinti

— Prezidentas paneigė gan
dą, kad Henry Cabot Lodge pa
skyrimas i Vietnamą liepos 9 
vietoj gen- Taylor reiškia gali
mą politikos pakeitimą. Spaudo
je buvo spėjama, kad Cabot 
Lodge, respublikonas, buvo pa
rinktas apraminti tarp respub
likonų augančiai kritikai dėl 
Vietnamo.
Vadu likimas

Ben Gurion, Izraelio ilgame
tis mm. pirmininkas, partijos 
Mapai steigėjas, liepos 12 iš
mestas Lš partijos. Ben Gurion 
paskutiniu laiku siekė pakvies
ti kom. Kinijos delegaciją i Iz
raeli.

— Prezidentas paneigė gan
dus, kad valstybės sekr. Rusk 
netekęs Įtakos. U.S. News Re
port teberašo, kad Rusk gali 
pasitraukti ir jo vietoj minimi 
net 3: Thomas M arm. McNama-

gazolino stotis, nes valstybinės 
stotys virto chaosu.

ra, Eugene Black, buvęs Pasau
linio Banko direktorius.

Rochester. N. Y. — Liepos 
12, pirmadienio vakare 6:20. po 
sunkios ir ilgos ligos mirė pul- 
kininikas Pranas Saladžius- Lai
dojamas liepos 16. penktadieni. 
9 v. r. iš šv. Jurgio lietuviu pa
rapijos bažnvčios Rochester} .

Velionis buvo gimęs 1893 ko
vo 27 Vyžuonose. Utenos ap
skrity. Baigęs Panevėžio moky
tojų seminariją 1912. mokytoja
vo Anvkščių dvikiasėje mo
kykloje iki 1915. Mobilizuotas 
i rusų kariucmenę, baigė karo 
mokyklą. 1917 dalyvavo Rusi
jos lietuvių seime Petrapilyje 
kaip Rostovo lietuvių kolonijos 
atstovas, vėliau išvyko i frantu 
ir dalyvavo kevose su austrais 
Galicijoje. Po demobilizacijos 
iš Rostovo grižo Į Lietuvą 1913 
ir kitais metais Įstojo i Lietu
vos kariucmenę. 1920 dalyva
vo kovose su lenkais. Tais pa
čiais metais perkeltas i Karo 
mokyklą būrio vadu ir lekto
rium; vėliau 1922-1925 draus
mės batalijeno vadas Varniuo
se. 1926 karo kalėjimo virši
ninkas Kaune, nuo 1927 iki 
1935 Kauno miesto ir apskri
ties karo komendantas. 1935- 
1940 Lietuvos šaulių Sąjungos 
vadas. Bolševikam okupavus 
Lietuvą, buoo pasodintas ka
lėjimam Vokiečių okupacijos 
metais dirba Raudonojo Kry
žiaus Įstaigoje. 1944 pasitrau
kęs i Vokietiją, ilgesni la ką 
gyveno Neuffene ir Schwach. 
Gmuende stovyklose, kur tvar
kė švietimo reikalus ir moky
tojavo. 1949 atvyko i Amerika, 
apsigyveno Rochesteryje. N.Y. 
Ten aktyviai reiškėsi lietuviu 
visuomenėje, buvo LR pirmi
ninku, ramovėnų skyriaus pir
mininku.

Nuliūdime paliko žmoną Bro
nę ir vaikus su šeimomis — 
sūnus Vytautą ir Juozą, dukra 
Danutę Kasaitiene. medicinos 
daktarę, bei kitas gimines.
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Tolimesni Rezoliucijų žygio ėjimai
GEROS VALIOS LIETUVIŲ 
LAIMĖJIMAS

Geros valios lietuviai, nuo
širdžiai ir ištvermingai rėmę 
rezoliucijų pravedimo žygį, nu
lėmė šį pirmąjį laimėjimą. Jie 
stengėsi išgauti kiek galima 
daugiau rezoliucijų; jie parašė 
Šimtus tūkstančių laiškų legis- 
latoriams į Washingtona nuo 
1961 metų pradžios; tūkstančiai 
jų skyrė kasmet savo “■našlės 
skatikus’’ visai veiklai parem
ti; jie 'kvietė į talką kitus laisvę 
mylinčius amerikiečius. Be tų 
tūkstančių geros valios lietuvių 
nebūtume nė iš vietos pajudė
ję. Jie visi yra -laimėtojai, jie 
gali džiaugtis ir didžiuotis pir
muoju laimėjimu — rezoliuci
jos pravedimu Atstovų Rū
muose.

Nepaprastai daug prie šio 
primojo laimėjimo prisidėjo lie
tuvių patriotinė spauda. “Drau
gas” ir “Darbininkas” davė vi
sam tam reikalui tiek vietos, 
kiek tik Rezoliucijoms Remti 
Komitetas prašė. Abu šie laik
raščiai buvo patys didieji rezo
liucijų pravedimo žygio rėmė
jai. Nuoširdžiai visą šį darbą 
rėmė “Dirva” ir “Laisvoji Lie
tuva”.
TRUKDYTOJAI

Nuo 1961’metų vidurio iki 
paskutinių dienų “Naujienos” 
stengėsi visomis išgalėmis rezo
liucijų pravedimo darbui pa
kenkti: Šmeižė ir pylė pamaz
gas ant Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybės narių; ra-

EILĖ ATĖJO
Tęsdama pareiškimus tų, ku

rie nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo atsakingose pareigose, 
Tiesa liepos 3 paskelbė laišką 
M. Ilgūno. Prieraše pažymėjo, 
kad tai buvęs vienas iš “Lietu
vos Aido“ redaktorių; esą “po
kario metais M. Ilgūnas buvo 
aktyvus antitarybinių naciona
listinių organizacijų vadovau
jančių organų narys . .. Atlikęs 
bausmę, dabar gyvena ir dirba 
Alytaus rajone”.

M. Ilgūno vardu rašoma, kad 
“keistai skamba kai kurių pa
bėgusiųjų į užsienį pareiški
mai” (mini Sidzikausko. Audė
no, Rastenio pavardes) kurie 
galvoja, kad “su branduolinio 
karo pagalba vėl bus galima at
statyti buržuazinę santvarką”. 
Toliau laiškas. aiškina, kad už
sienio priekaištai, jog “lietuvių 
tauta vedama nutautinimo ke
liu”. esą neteisingi. Įrodyti, 
kad nesą nutautinimo, griebia
si asmeninio argumento. Gir
di. “aš buvau neblogai išmokęs 
rusų kalbą, bet jau dabar pra
dedu pamiršti... Aš stengiuo
si skaityti knygas ir laikraščius 
rusų kalba, kad neužmirščiau 
šios kalbos, kuria parašyta 
tiek daug įnašų ne tik į Tary
bų Sąjungos, bet ir į viso pa
saulio kultūrinį lobyną”.

KOMPOZITORIUS J. ŽILEVIČIUS atostogauja prie Lake George Blue Water Manor vasarvietėje. Motorine 
valtim su Slyvynienė. vasarvietes savininke, keliauja ežeru. Vasarvietės telefonas 518 NH 4-5071. Nuotr. V. 
Maželio.

---------------------- LEONARDAS VALIUKAS ----------------------

Rezoliucijų žygio rėmėjai ir trukdytojai. — Kas nulėmė 
pirmąjį laimėjimą? — Kokios talkos reikės ateityje?

gino savo skaitytojus neremti 
to darbo; ‘pranašavo’, kad iš to 
darbo nieko neišeis ir pan. 
“Naujienas” sekė “Keleivis” ir 
“Vienybė”. Piestu stojosi prieš 
visą šį darbą komunistinė lie
tuvių spauda JAV-se ir paverg
toje Lietuvoje. Amerikos lietu
viai komunistėliai bei maskoliai 
ir jų pataikūnai rašė laiškus 
kongresmanams bei senato - 
riams, išvadindami visus tuos, 
kurie tik kovojo už rezoliucijų 
pravedimą, “naciais”, “fašis
tais” ir pan. Legislatorial Wa- 
shingtcne tų parsidavėlių Mask
vai neklausė ir gautus iš jų 
laiškus persiuntė Rezoliucijom 
Remti Komitetui.

Nesulaukė Rezoliucijoms 
Remti Komitetas nė trupučiuką 
talkos iš ALT-bos vykdomojo 
komiteto. Ta institucija nė vie
nu centu neprisidėjo prie rezo
liucijos pravedimo Atstovų Rū
muose. Keli Alt-bos 'vykdomojo 
komiteto nariai, užuot padėję, 
nuolat trukdė visam darbui. 
Kartkartėmis jų elgesys buvo 
tiesiog neįtikėtinas.

DARBAS PAREIKALAVO 
TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ

Neįmanoma išvardinti visų 
tų. kurie rėmė rezoliucijų pra
vedimo žygį pinigais. Tūkstan
čiai geros valios lietuvių prisi
dėjo kasmet savo “našlės ska

LIETUV OS AIDO
LIETUVOJE

Gera esą ir visa kita: “Į lie
tuvių tautos teises niekas ne
sikėsina”. “Negirdėjau, kad . . 
tikintiesiems kas trukdytų mels
tis”. “Žemdirbiai dabar gyvena 
nepalyginti lengviau negu bur
žuazinės Lietuvos laikais”.

Tai vis atsiliepimai į balsus 
laisvajame pasauly dėl rusini
mo. kolonializmo Lietuvoje.
Kurie rašytojai iškelti i pirmą
sias vietas

Lietuvoje leidžiama “Lietu
vių literatūros istorija”. Pir
mas tomas išleistas 1957. šie
met išėjo trečio tomo antra da
lis- Ji apima 1917-1940 laikus. 
Plačiausiai rašoma, kaip pareiš
kė tos istorijos redaktorius K. 
Korsakas, apie V. Mickevičių 
Kapsuką, P. Cvirką ir S. Nėrį. 
Po jų eina toki “proletariniai 
rašytojai” kaip A. Regratis. B. 
Pranskus-Žilianis. A. Jasutis, E. 
Taut kaitė, B. Pauliukevičius, 
A. Maginskas. Toliau: Montvi
la. Butkų. Juzė. Boruta. J. Mar
cinkevičius, Jakubėnas, Skabei- 
ka. Žilionis. “Plačiuose mono
grafiniuose skyriuose nušvie
čiama A. Venclovos, J. Šimkaus, 
K. Korsako, T. Tilvyčio, J Bal
tušio. J. Butėno ir kitų pažan- 

tiku”. Keliolika lietuvių skyrė 
tam reikalui kasmet ne dešimti
mis, bet šimtais dolerių, štai, 
jie: kun. kleb. S. Morkūnas, dr. 
A. Razma, dr. P. Kisielius, dr. 
K. Ambrozaitis, dr. J. Kazickas, 
dr. P. Jaras, J.J. Bachunas, 
kun. kleb. F. Valukevičius, J. 
Jurkus. V. Petriks ir kit. Eilė 
lietuvių organizacijų ir vienetų 
yra skyrę taip pat šimtais do
lerių šiam taip svarbiam reika
lui.

NORĖJOM PRAVESTI TIK 
VIENĄ REZOLIUCIJĄ

Nuolat kartojom spaudoje ir 
kitur, kad norime pravesti tik 
vieną rezoliuciją. Vieną prave- 
dėm Atstovų Rūmuose. To ten 
ir pakanka. Su kitomis rezoliu
cijomis ten nebebus nieko da
roma. Jų gausumas (su viršum 
70!) įgalino mus lengviau pa
siekti ten tikslą. Dabar visas 
dėmesys nukreiptas į Senatą. 
Dedamos visos pastangos vie
ną iš rezoliucijų pravesti ir Se
nate. Tikime tai pasiekti dar 
šiais metais. Čia reikia ir rei
kės visų geros valios lietuvių 
visos galimos talkos ir para
mos . Kviečiame visus geros va
lios lietuvius prisidėti prie šio 
žygio darbu bei paremti visą tą 
reikalą pinigine auka. Visais 
reikalais rašyti: Rezoliucijoms 
Remti Komitetas, Post Office

REDAKTORIUI
giųjų rašytojų literatūrinė vei
kla buržuazijos viešpatavimo 
metais, o taip pat kūryba tų 
rašytojų, kurie palaipsniui sto
jo į kritinio realizmo kjelią —
I. Simonaitytės, J. Paiikštelio,
J. Grušo, S. Anglickio ir kt”.
“Atskiri veikalo poskyriai duo
ti A. Miškinio, K. Inčiūros, V. 
Sirijos Giros, K. Jankausko 
ano meto kūrybai įvertinti. Vei
kale kritiškai įvertinama kūry
ba ir tekių rašytojų kaip J.
Kossu Aleksandravičius, J. 
Brazdžionis (B. Brazdžionis! — 
Darb.), A. Vaičiulaitis, L- Dovy
dėnas ir eilė kitų, kurie šiuo 
metu yra atsidūrę kapitalisti
niuose vakaruose”. Specialūs 
skyrius tokiem kaip Mizara, 
Jakštys, Jasilionis. Kaškaitis ..

Bus dar ketvirtas tomas, jau 
išimtinai skirtas “tarybinei” li
teratūrai.
90 metu nuo Čiurlionio gimimo

Rengiama minėti M. Čiurlio
nio 90 metų gimimo sukaktis. 
Bus jaunųjų pianistų konkur
sas. spalvota kino apybraiža iš 
y^iur'lonio gyvenimo, Čiurlio
nio muzikos kūrinių plokštelių 
albumas, Vilniuje gimimo die
ną. rugsėjo 22, bus Čiurlionio 
kūrinių koncertas. Bus išleis
tas pašto ženklas, sąsiuviniai 
su Čiurlionio portretu.

DARBININKAS

LEONARDAS VALIUKAS, Los 
Angeles, Californija, Rezoliucijoms 
Remti Komiteto pirmininkas.

Box 77048, Los Angeles, Calif., 
90007.

NEBUVO IR NĖRA POZITY
VIŲ “KITŲ JĖGŲ“

Chicagos “■Naujienos” nesi
liauja ir toliau šmeižti bei juo
dinti rezoliucijų žygio darbuoto
jus; ir toliau iškraipo faktus bei 
mėgina klaidinti mažiau galvo
jančius lietuvius. Rašeivos 
“Naujienose” kalba apie “kitas 
jėgas”, kurių pastangomis bu
vusi kongresmano J.S. Mona
gan rezoliucija pravesta. Pozi
tyvių “kitų jėgų” šiame žygy
je nebuvo ir nėra. Rezoliucija 
Atstovų Rūmuose buvo praves
ta geros valios lietuvių ir ki
tų amerikiečių. Rezoliucijoms 
Remti Komiteto narių ar rėmė
jų, pastangomis. Mes turėjome 
ir turime “kitas jėgas”, tačiau 
jos visos yra negatyvios, ir jas 
jau esu išvardinęs.
KUN. KLEB. J. JUTKEVIČIUS 
IR DR. P. VILEIŠIS

Kongresmanas John S. Mo- 
nagan (D.-Conn.) praėjusiame, 
ir šiame Regrese iš viso yra 
įnešęs 4 rezoliucijas Lietuvos 
laisvinimo reikalu. Pirmąją re
zoliuciją išrūpino kun. kleb. Jo-

LAISVE AR LIBERALIZACIJA?
SPAUDA

Tema, aktuali šiuo tar
pu, o ir visuomet — tautos lais
vė tema. Aiduose redaktorius 
Juozas Girnįus įspėja dėl iliu
zijų, kurios siekia atitolinti 
lietuvius nuo laisvės siekimo. 
Viena iliuzija norima vadinti 
“realizmo” vardu: Lietuvai lais
vė yra išplėšta; tai yra faktas 
— faktų nepakeisi; taigi reikią 

- būti “realistam” ir apsiprasti 
su laisvės netekimu raminant

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
ĮVAIRIOS ŽINIOS v

Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
dalyvavo įvairiuose parengimuo
se Chicagoje birželio 12 ir 13 
d.d., Pabaltiečių sąskrydyje 
Hartford, Conn., birželio 20 d. 
Laisvos Europos Komiteto pir
mininko John Chambers Hugh
es, priėmime New Yorke birže
lio 23 ir to kemiteto bei Phi- 
•ladelphijos miesto suruoštose 
iškilmėse kongreso salėje bei 
vaišėse Philadelphijoje birželio 
30 d.

J. O. Rajeckai birželio 17 d. 
lankėsi Valstybės Dep-te JAV 
astronautų rodomoje ir aiški
namoje filmoje ir vėliau prezi
dento Johnson astronautų gar
bei suruoštame priėmime Vals
tybės Dep-te birželio 17 d Ta 
proga dalyvavo ir Gabrielis Ra
jeckas, nuo 1964 m. rudens 
dėstąs anglų literatūrą South
ern Illinois valstybinėj kolegi
joj, Carbondale. III.

Jie taip pat dalyvavo Latvi
jos ministerrj, Liuksemburgo, 
Congo, Rwandos bei Malawi 
ambasadorių suruoštuose pri
ėmimuose.

Birželio 27 d. jie dalyvavo 
pamaldose šv. Mato katedroje, 
minint popiežiaus Pauliaus VI 
vainikavimo sukaktį.

JAV Nepriklausomybės šven
tės proga dalyvavo priėmime 
Valstybės Dep-te liepos 4 d.

nas Jutkevičius (tuo metu — At
hol, Mass., o dabar — Wor
cester, Mass.); paskutiniu metu
ryšius su kongr. J.S. Monagan 
palaikė dr. Petras VHeišis, gy
venąs to kongresmano distrik- 
te. Jie abu visą laiką buvo ir 
yra nuoširdūs Rezoliucijoms 
Remti Komiteto nariai.

Prie rezoliucijos pravedimo 
Atstovų Rūmuose be kongres
mano J.S. Monagan, taip pat 
prisidėjo ir visi kiti rezoliucijų 
autoriai: jie nuolat spaudė ir 
kongresmanę Edna F. Kelly ir 
kengresmaną Thomas E. Mor
gan, reikalaudami duoti rezoliu
cijoms eigą. Dvidešimt rezoliu
cijų autorių liudijo ar padarė 
pareiškimus kongresmanės Ed
na F. Kelly vadovaujamuose 
apklausinėjimuose. Pabaltijo 
kraštų bylos reikalu. Visi tie 
rezoliucijų autoriai nuo 1961 
metų pradžios yra parašę šim
tus laiškų Valstybės departa
mentui, ragindami aprobuoti į- 
neštas rezoliucijas. Jų balso ta 
institucija galų gale išklausė. 
“Kitos jėgos” mėgino “patar
ti” valstybės departamentui, 
kad rezoliucijų klausimu nebū
tų nieko daroma. Vargšės tos 
“kitos jėgos”, susiblokavusios 
su maskolinėmis jėgomis, liko 
neišklausytos.

“KITOS JĖGOS“ SKINA 
MŪSŲ VAISIUS

Rezoliucijoms Komite
to pagrindinis tikslas buvo ir 
yra padėti kenčiančiai Lietuvai 
greičiau nusikratyti komunisti
ne vergija. Niekad mes nekon
kuravome ir neturime jokio no
ro konkuruoti su bet kokiu 
mūsų veiksniu. Priešingai, mū
sų vienetas tik -padeda lietuvių 
bei pabaltiečių veiksniams. Ne
seniai Dean Rusk, Valstybės 
sekretorius, išsikvietė pabaltie- 
čius specialiai audiencijai. Tu
rime žinių iš labai patikimų šal
tinių Washingtone, kad tai į- 
vyko rezoliucijos pravedimo iš
davoje. Taigi, pabaltiečiai jau 
skina mūsų darbo vaisius. To 
nepavydime.
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Adolfo SCHRAGERIO

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

336 East 86th Si., 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 51/2%)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijiį pirkimui į 

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. į

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

save iliuzija: “nėra jau taip blo
gai” arba “jau nebe taip blo
gai.” Autorius įspėja, kad čia 
žodis realizmas yra netei- 
be.

Kita Vakaruose dabar plati
nama iliuzija yra “liberalizaci- 
ja-, kuri siekia įtikinti, kad 
padėtis jau dabar pagerėjusi, 
dar toliau režimas eis gerėjimo 
ir lengvėjimo linkme. Auto
rius įspėja: pagerėjo dėl to, 
kad režimas jaučiasi nebereika
lingas griežtesnių priemonių 
“vergijai įtvirtinti”. Pagerėji
mo mo ženklų pasiekta -tautos 
■pastangomis — ne pavergėjo 
dėka, o tik “nepaisant jo prie
spaudos”.

Įspėja budėti dėl nuolatinės 
grėsmės: “ne tik su mumis, bet 
ir pavergtame krašte kyla tas 
pats apsipratimo pavujus —ne
beskirti laisvės nuo “liberaliza- 

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

- 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

cijos”.
Aimana ar herojizmas?

Drauge liepos 7 Al. B. ska
tina. kad minėjimuose laisvės 
siekimas būtų keliamas ne tiek 
aimanom, kaip laisvė buvo atim
ta. bet labiau herojinėm pa
stangom. kaip dėl laisvės pa
čios tautos buvo ir yra kovo
jama.

REPUBLIC Liquor Store, Lit.
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

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 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
Hemprteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

I
(

New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 
(Tarp 85 - 86 g-vių)

RMgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068
Arterijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210



1965 m., liepos 14 d., nr. 50. darbininkas 3

BARBININKAS BROOKLYN 21, N. Y-

Editorial Office GL 5-7231 • Business Office GL 2-2923
fHE W C K K t H (Title Copy ii ant) By FRANCISCAN FATHERb

Eina trio 1915 metų. 1951 sujungs. uOO
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ 2IN.A8

txx.ona-class postage paid at Brooklyn Post Office

p'uohsheo semi-weekly except holiday weeks and July and First week tn 
August wnen published weekly.

Prenumeratos kaina $7.00 — Subscription per year $7.00

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUZIEDELIS

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai Gieiikia reosktilo* nuomone. Uz skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako

Ko aš užmiršti negaliu ir neturiu

Ar turi sąžinę? - kalbėjo vyskupui Ramanauskui

Liepos 14 dieną, prieš 25 
metus, Kremlius suorganizavo 
Lietuvoje “liaudies rinkimus”. 
Nuo tada kasmet tebekartoja, 
kad tai buvo “demokratiškiau
si rinkimai”, reiškę “Lietuvos 
liaudies valią”.

Aną rinkimų dieną sovieti
nės Elios 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 i aną 
'klausimą.

Prieš rinkimus: — kraštas 
užimtas ir valdomas raudono
sios armijos; policija ir visas 
administracinis aparatas perim
tas Kremliaus diriguojamos 
kompartijos kontrolėn; kandi
datų sąrašas tik vienas, kon
troliuojamas kompartijos; sąra
še tiek kandidatų, kiek 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”; ikad balsavo 95.1 
proc. turėjusių teisę balsuoti. 
“Liaudies seimo” narys dr. A. 
Garmus liudijo, kad J. Paleckis 

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

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

Ar sovietinė balsavimo klas
ta išaiškėjus?

★
Pavergtu Tautu 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 nutildžius! 
pirmiausia J. Valstybių vyriau
sybės. Vyriausybės manifestas 
yra paskata ir visuomenei kel
ti balsą. Balsą tam. kad kiek
vienas sąmoningai žinotų, ko
kia “demokratija” laukia tų, 
kurie lig šiol kartais sakyda
vo: jei nepatinka komunistinis 
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 
tik sovietai skelia koją.

Ar minėti erganai parodys 
uolumo rengiant iškilmes — 
tai bus rašoma jų atsakomybės 
sąskaitoje. Bet kiekvieno lietu
vio pareiga žvelgti į savo at
sakomybės sąskaitą: ar aš ne
užmirštu atlikti tai. ka priva
lau ir galiu pats atlikti? Ar aš 
bent savo dalyvavimu jungluo- 
si su tais, kurie rengia pasi
sakymus 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 
kaiėjime. Įkurdintas laikinai— 
iki spalio mėn. Rugpjūčio men. 
čia jam pranešė sprendimą, at
ėjusi iš Kremliaus — 25 metai 
“ispravitelnavo lageria” — pa
taisos lagerio.

Adomas Mickevičius “Vėlinė
se” aprašė, kaip “kibilkem” 
rogėm caro žandarai gabeno 
Vilniaus jaunimą i šiaurę. 
Mickevičius vaitojo: “Viešpatie, 
juk tai mūsų vaikus 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 i 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 teliau i ištrė
mimo vietą. Tegul jau ten pa
darys jam amputaciją.

Po savaitės viešnagės caro 
Petro tvirtovėj vėl penkios die
nos kelionėje iki Abis Intos, 
prie Uralo, kur buvo tremtinių 
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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 susveiko, Tik koja liko 
kiek trumpesnė. Ji 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, 
čabai 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- o o
no ir sanitarines sąlygas tiek, 
kad Įrengė vietas apsiprausti 
išlindusiem iš šachtų. Anksčiau 
kaip išlįsdavo 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 Manzm-pclės cukraus fabri
ke. Kai vokiečiai 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. Sprogdinant 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 Į “pataisos darbus”.

★

Abis Inta lagery sutiko ir 
1948 metų Kūčias. Buvo nuos
tabu, kad, sakysim, nežinomos 
raiškos 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 prilaiko 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 ji “pataisyti” —perau
klėti. Sykį pasakojosi, kaip jo 
“auklėtojai” ji 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 leistas 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 į 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 tekių blyksteldavo žmo
niškumo ženklai. Ypačiai užuo
jautos ir net pagalbos parody
davo jų žmonos. Būdavo, pa
matys parvarant koloną iš miš
ko ar kitų darbų. Tada jos iš
neša su kibiru šiukšles ir pa
mazgas ir iškrečia 'kibirus prie 
kelio, kuriuo žygiuos kolona. 
Čia kartais būdavo Įdėta duo
nos gabalų. Kai priartėdavo ko- 
•lona, reikdavo tik vienam šok
telti i ša’i ir pasiimti. Senieji 
sargybiniai kartais tvčia tarp 
savęs susiginčydavo ar pakelda
vo koki triukšmą, kibdami prie 
kalinių, kad nukreiptų akis i 
save, kol kalinys atlieka savo 
operacija šiukšlėse.

Ir než meniškiausioje siste
moje žmogus vis lieka žmogu
mi — su žmoniškumo liepsne
le.

★
1949 peikėte teliau 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 buvo 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 gaubėtojo vaidme
nį. Tai jau buvo laikas, kada 
pagal Maskvos ir Bcnnos su - 
tarti vokiečiai buvo grąžinami ’ 
į tėvynę. Anas vokietis, parvy
kęs, parašė į Philadelphijos 
The Evening Bulletin atsišauki
mą — galbėti nuo mirties Ame
rikos pilietį, esanti tokiame ir 
tekiame lagery. Tai buvo siūlas 
Miluko tėvam ir valstybės de
partamentui. kuriam lig tol 
Maskva vis atsakinėdavo, kad 
apie tokį A. Miluką nieko neži
no.

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

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

Čia Mordovijoje 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 lietuviu rei
kalus nesikišam. Vis kartoda
mi, kad jie nesikiša į lietuvių 
reikalus, pridūrė, kad betgi jis 
turėjęs laiko gerai apsigalvoti

IŠ Mordovijos kelias ėjo į 
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.

NELĖ 
MAZALAITĖ

premiją

MIESTELIS.
KURIS
BUVO
MANO

--------------- Laimėjęs “Aidų”

(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 truputi 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, ran-kpelnė, iš jos 
mirties niekam nekliuvo pelno, nei buvo nuostolio. O 
ir dabar — tiktai žemaitė.

Bereikėjo palaidoti, 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 fcrikštelį 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 ir su skenduole.
Ir tu vistiek netiki! Bet taip buvo! Klausyk, dar ne 

viskas: -po pen-kerių 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 trobą 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 įlabai 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, ir 'labai 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 jį, ir tas bu vo baisiau už lazdą.

Ji dirbo dvare iki paskutinių dienų, ji buvo tekia 
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 
užpiudyti, jeigu ji čia pasiliks. Ir kitą dieną jis taip 
gudriai užsipuolė ją už darbą laukuose, taip plūdo ją 
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 ku-rį .lai
ką savyboje, paskui ji susiras sau vietą pas koką 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 kvėpuoda
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)
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Ateitininkų septintasis kongresas
Septintasis Ateitininku Fede

racijos kongresas įvyko liepos 
2-4 Toronte, Kanadoje. Suva
žiavo iš tolimų Kanados bei 
Amerikos miestų, iš Hamiltono, 
Montrealio, Chicagos, Los An
geles, New Ycr-ko bei kitų — 
net Europos ir Australijos. Su
sirinko diskutuoti bei svarstyti 
Ateitininkų Federacijos dabar
tinių uždavinių ir dabartinių 
problemų pagal kongreso šū
kį: "Atvirybė laikui, ištikimy
bė idealui!"

Nors jaunimas, moksleiviai 
ir studentai, spėjo kongreso iš
vakarėse susipažinti per savo 
atskiras programas, kongresas 
oficialiai prasidėjo šeštadienio 
rytą, kai po 8 vai. prasidėju
sios registracijos. Toronto Pri
sikėlimo parapijos klebonas T. 
Placidas Barius, O.F.M. sukal
bėjo invokaciją, taip atidaryda
mas kongreso programos eigą- 
Šio pradedamo posėdžio metu 
kalbėjo dr. J. Songaila, kongr. 
rengti komiteto pirmininkas, 
buvo tarybos pirmininko dr. A. 
Damušio žodis, ateitininkų fe
deracijos valdybos darbų ap
žvalga, kurią atliko dr. Vytau
tas Vygantas ir kun. Viktoras 
Dabušis, ir baigė dr. Antanas 
Sužiedėlis paskaita “žvilgsnis į 
ateitininką žmogų iš psichologi
nės pusės". Po paskaitos, vi
sai publikai dalyvaujant, sekė 
gyvos diskusijos pranešimų ir 
paskaitos klausimais.

Popietinę programą sudarė 
simpoziumas, kurį pravedė dr. 
Kęstutis Keblys, ir į kurio dis

IŠKILMINGO POSĖDŽIO PREZIDIUMAS, giedant tautos himną. Iš k. į d. V. Kleiza, kun. V. Martinkus, 
dr. J. Girnius, prel. J. Balkūnas. dr. K. J. Čeginskas, dr. V. Vardys, vysk. V. Brizgys, J. Bačiūnas, dr. St. 
Bačkis, dr. A. Darnusis ir dr. V. Vygantas. Trūksta vysk. P. Brazio ir gen. konsulo J. Zmuidzino.

JAUNIEJI ATEITININKAI svečiuose pas Nekalto Prasidėjimo seseris.
LITERATŪROS IR MUZIKOS VAKARO dalyviai. Iš k. j d. Jonas Vaznclis, Dalia Skrinskaitė. Salvinija 
Gedvilaitė, Aldona Kcpalaitė. Juozas Bulcvičius ir Prudencij^ Bičkienė.

KONGRESO dalyviai himno metu.KONGRESO dalyviai himno metu.

kusijas buvo pakviesti dalyvau
ti kun. dr. F. Jucevičius, kun. 
K. Trimakas, S.J., studentų są
jungos dvasios vadas; J. Bcgu- 
ta, studentų sąjungos buvęs 
pirm., ir A. KasikiaiLs. Šia
me simpoziume ir kiti kcngre- 
so dalyviai įsijungė, diskutuo
dami ateitininkų laikyseną šian
dieninių tautinių ir tarptauti
nių problemų atžvilgiu.

Kadangi jaunesnieji federa
cijos nariai nelabai šiose dis
kusijose galėjo’dalyvauti, jiem 
buvo suruoštas atskiras jaunu
čių ir jaunesniųjų moksleivių 
posėdis, kuriam vadovavo Ne
kalto Prasidėjimo seserys ir 
Torc ito moksleivių globėjai.

Labai pūna ir įdomią dienos 
programa užbaigė literatūros 
ir muzikos vakaras Toronto 
universitete Hart House teatro 
salėje; į vakarinę programą at
vyko ne tik suvažiavę ir vie
tiniai ateitininkai, bet ir kiti 
iš Toronto bei apylinkių lie
tuvių visuomenės. Daug kam 
teko stovint klausytis, o daug 
kam visai nepasisekė į salę Į- 
eiti. Nors programa buvo gan 
ilga, ji buvo tiek įvairi ir įdo
mi, kad publika mielai visą iš
klausė; programa prasidėjo tam
sia scena, kurioje skambėjo 
Haendelio “Pasaulio Sukūri
mas"; kada scena nušvito, jo
je stovėjo vakaro literatūrinės 
dalies skaitytojai, Salvinija Ged
vilaitė ir Juozas Bolevičius (Bo
ley), atlikdami poeto Kazio Bra- 
dūno paruoštą ateitininkų kū
rybos pynę. Po pertraukos į

vyko muzikinė vakaro dalis, 
kurioje dalyvavo Aldona Kepa
taitė, skambindama Dariaus La- 
pinsko» kūrinius; solistai Pru- 
dencija Bičkienė ir J. Vazne- 
lis, atlikdami įvairių lietuvių 
kūrėjų kompozicijas, jų tarpe 
ir D. Lapinsko. Po vakarinės 
programos visi nuvažiavo į Pri- 
r’r imo parapijos salę, kur 
b«r o pasi’ir.ksminimas — šckai.

Sekmadienio programą pra
dėjo Sv. Mišios, kurias laikė 
vysk. V. Brizgys, pamokslą pa
sakė vysk. Pr. Brazys, MIC, pa
kartodamas ir praplėsdamas 
kongreso šūkio mintis, pabrėž
damas atvirybę ne vien laikui 
ir aplinkai, bet ir savo artimui. 
Pamaldų dalyviai giedojo kun.* 
Br. Mankaičio, S.J. sukurtas 
giesmes, “Bendruomenės Au
ką". Šv. Mišių metu buvo pa
šventintos Toronto ir Detroito 
studentų draugovių naujai įgy
tos vėliavos.

Po pietų pertraukos visi a- 
teitininkai ir svečiai pripildė 
Prisikėlimo parapijos salę iš
kilmingam posėdžiui, kuris bai
gė rimtąją kongreso dali. Po 
garbės prezidiumo sudarymo ir 
jaunučių ateitininkų įžodžio, 
Ateitininkų Federacijos vadas 
dr. Juozas Girnius pristatė sa
vo paskaitą “Ateitininkų idėji
niai pagrindai ir laiko uždavi
niai”. Taip pat buvo pristatyti 
svečiai, tą rytą išrinkto naujos 
tarybos pirmininko dr. V. Var- 
džio žodis, sveikinimai ir dek- 
laratyvinė rezoliucija apie Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoje, 

kurią perskaitė .Arvydas Barz- 
dukas.

Po kongreso atliktų rimtųjų 
darbų dalyviai susirinko pas
kutinio pu...<to — banketo. Čia, 
vaišių ir pasilinksminimo me
tu, buvo perpras baigimo kal
bos, jų tarpe Toronto arkivys
kupo P. F. Poccck sveikinimas 
ir dr Vytauto Vyganto, Pax 
Rcmana pirmini .ko. žodis. Ne
lauktas įv> kiS ba.-keto metu bu
vo naujos jaunučių uniformos 
pristatymas, kurį at iko du jau
nučiai, vedami globėjos Vielos 
Tarnu laitytės.

Kongresui pasibaigus, visi 
ruošėsi namo galvodami, kad 
kongresas per* greitai pasibai
gė, kad tų įspūdžių užlėks li
gi sekančio tokio suvažiavimo, 
kad ko įgrero organizatoriai at
liko tikrai puikų, sunkų darbą 
— programa ypatingai sklan
džiai praėjo, visuomet vietoj, 
visuomet laiku. Pagaliau kiek
vienas išvažiavo nusiteikęs, 
kad ir jo mintis bei darbus 
kasdieniniame gyvenime įtaigo-

SU ĮSPŪDŽIAIS
Kongreso aprašymas daros 

pilnesnis, kai prie jo pridedi 
asmeninius įspūdžius- Keletas 
pasisakymų į klausimą: kas la
biausiai patiko ar nepatiko 
kongrese. Pasisakymai yra skir
tingo amžiaus, skirtingos vi
suomeninės ar net gc.grafinės 
padėties asmenų.
PREL. JONAS BALKŪNAS 
iš New Ycrko:

Kongresas buvo gražus. Gau
sus. Didžiulė sa ė p" rūtelė. 
Ba. kotas p:’.:as. Bažnyčioje 
net stačiu pristoję. Paskaitos 
lakai geros. Federacijos vado 
žodis — buvo ko pasiklausy
ti. Simpoziumas neįprastas, 
keistas, bet daug minčių išryš
kino. Iš visų trijų Amerikoje 
ateitininkų kongresų man įspū
dingiausias buvo jubilėjinis -— 
Chicagoje, prieš penkeris me
tus. Bet savo gausumu, orga
nizacija ir šis nemenkesnis.
DR. KAJETONAS ČEGINSKAS 
iš Europos:

įspūdį darė didelis skaičius 
— vyresnių ir jaunesnių. Nuo

KONSELEBRACIJOS MIŠIAS už mirusius ateitininkus aukojo vysk. Pr. Brazys, MIC (viduryje) drauge su 
šešiais kunigais. Visos kongreso nuotraukos P. Ąžuolo.

tų kongreso šūkis: atvirybė lai
kui. ištikimybė idealui!

S. Gedvilaitė

IŠ KONGRESO
vieno Amerikos kontinento 
krašto iki kito, net iš Austra
lijos ir Europos. Sutinki dau
gel metų nematytų asmenų. 
Matai jų išorę pasikeitus, bet 
viduje tą pat ugnelę- Pažįsti 
jaunuosius atžalas ir pajauti 
organizacijos vitalinę jėgą. Ir 
programoje buvo manifestuo
tos stiprios intelektualinės kū
rybinės jėgos — {ir. J. Gir
niaus ir dr. A. Sužiedėlio pa
skaitos gerai paruoštos. Jų min
ties, žinoma, kongrese išsemti 
neįmanoma; tada jų mintis bus 
galima perprasti ir įglausti į 
savo galvojimą, kai jos bus pa
skelbtos.

Simposiumas parodė, kad kal
tos apie kartų konfliktą yra 
perdėtos. Konfliktas nėra to- 
kis aštrus gyvenime, kaip jis 
aštriai formuluojamas žodžiais. 
Ar nebūtų prasmingiau ateity
je tekiais atvejais sugrupuoti 
kongreso dalyvius sekcijom pa
gal jų artimą visuomeninį dar
bą. Pvz. daugelis ateitininkų 
dalyvauja bendruomenės veiki

me. Būtų naudinga susitikti ir 
bent pasimatyti bendro darbo 
ploto dalininkam.
SALVINIJA GEDVILAITĖ, 
iš New Yorko, studentė:

Man paliko didelį įspūdį. To
kia daugybė ateitininkų ir jų 
svečių! Gal dėl to. kad buvau 
pirmu sykiu tokiame kongrese. 
Kiti mano draugai, kuriem tai 
nebuvo pirmas kartas, sakėsi, 
kad kongresas nebuvo užtenka
mai iškilmingas ar prašmatnus. 
Ir tai, ką girdėjau, man buvo 
staigmena: galvojome, kad mes. 
studentai, esame ateitininkuose 
patys pajėgiausi; pamačiau, kad 
tai buvo tik įsivaizdavimas; ga
lime daug ko pasisemti iš jau
nesniųjų sendraugių. Kiek min
ties buvo federacijos vado pa
skaitoje. nors patys jaunieji 
negalėjo jos Įveikti. Jei ko ga
liu apgailestauti, tai tų kalbė
tojų. kuriem tenka kalbėti ban
keto metu, o ir sekmadienio 
posėdis buvo per ilgas- Visas 
Torontas stebina — koks lie
tuviškas: kur’ tu rasi, kad lie
tuviškoje mokykloje būtų 600 
niekinių!
DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, 
O.F.M., buvęs ateitininku fede
racijos dvasios vadas:

Kongresas padėjo atskleisti

save pačius. Sau pažinti uždavi
niui buvo skirtos ir paskaitos 
bei diskusijos. Kaip paprastai 
jose labiau buvo keliama tai, 
kas neigiama; mažiau šviesioji 
pusė; mažiau kalbėta ir apie 
priemones reikalam taisyti. Ta 
prasme kongreso eiga gali būti 
pratęsta tolimesniame kiekvie
no galvojime ar mažesniuose 
pasikalbėjimuose. Lyg pratęsi
mas jau buvo sekmadienį vys
kupo Pr. Brazio pamokslas. Ja
me buvo priminta apaštalavimo 
darbe pareiga rūpintis lietuvy
bės išlaikymu, nes to reikalau
ja artimo meilė — negalima 
mylėti kitų, jei nemokame sa
vęs mylėti. . . . Buvo nauja ir 
įspūdinga matyti koncelebraci- 
ją ir visas mišias kalbamas lie
tuviškai. B. Markaičio sukurtos 
“Mišios” nepadarė įspūdžio dėl 
nepasiruošimo tekiai gausiai 
masei jas giedoti. Jei ko buvo 
perdaug kongrese — tai kalbų, 
sveikinimų. Neateitininkai 
klausytojai koncerte vertino, 
■kad perilgas buvo ir ateitinin
ko kūrvbos montažas- k v

IŠ LDS VEIKLOS
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos centro valdybos posėdis į- 
vyko birželio 26 Bostone. Po
sėdžiui pirmininkavo pats pir
mininkas V. Kudirka. Sekreto
riui Juozui Glavickui iš Wor
cester, Mass., neatvykus, susi
rinkimas įgaliojo B. Jakutį pro
tokolą surašyti.

Apžvelgta 50 metų veikla ir 
prisiminti pirmieji steigėjai. Jie 
bus kviečiami dalyvauti jubilė- 
jiniame seime. Seimas bus ru
denį Bostone, nes čia gimė ir 
pati sąjungą.

Posėdyje dalyvavo: pirm. V. 
Kudirka iŠ Norwood. Mass., 
vicepirm. V- Paulauskas iš Lo
well, Mass., ižd. B. Kapočienė 
iš Bostono. Mass., iždo globė
jai Stasys Šrupsas iš Hart
ford, Ccnn., Teklė Mitchel iš 
Nashua, N. H., B. Jakutis iš 
Medford. Mass. Dalyvis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Anatolijus Kairys — VIS - 

CIUKŲ ŪKIS, trijų veiksmų 
satyrinė komedija, laimėjusi 
Chicagos Scenos Darbuotojų 
Sąjungos premiją. Išleido Ter
ra. įrišta į 'kietus viršelius, 91 
psl.. kaina nepažimėta.

DAIGELIAI — Chicagos aukš
tesniosios lituanistikos mokyk
los metraštis. Pirmoje daly
je — mokinių kūriniai. įvairūs 
aprašymai; antroje dalyje — 
mokyklos istorija. Metraštį iš
leido tėvų kemitetas, 248 pusla
piai, gausiai iliustruota, kaina 
nepažymėta.

THE LIVING TESTAMENT 
OF FAITH AND COURAGE— 
Sibiro maldaknygės liuksusinė 
laida, išleista kun. L. Jankaus 
ir dr. J.K. Valiūno lėšomis, 
duodama visiems, kurie savo 
auka parėmė Balfo darbus 
Knygoje įdėtas originalo nuo- 
S.J., bei R. Sealey vertimas Į 
anglų kalbą, visų laidų kardino* 
Jų įvadai ir k. Aplankas ir ilius
tracijos P. Osmolslkio, spaudos 
darbus atliko Romuva.
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Jubiliejinė berniukų stovykla Kennebunkporte 
namų. Čia stovykljje ne tikLiepos 3 vėliavos pakėlimu 

buvo atidaryta 15-toji berniu
kų stovykla tėvų pranciškonų 
vienuolyne Kennebunkporte, 
Maine. Stovyklon susirinko virš 
80 berniukų iš įvairių vietovių: 
Chicagos, Bostono, Hartfordo, 
Providence ir kitų, bet už vis 
daugiausia iš didžiojo New Yor- 
ko bei jo apylinkių, čia sto
vyklautojai įgaus patirties, ben
draus su vienmečiais savo kil
mės berniukais, pagilins lietu
vių kalbos žinias ir drauge 
praleis šiltąsias vasaros dienas 
gražioje Atlanto pakrantėje.

•Daugeliui tai jau nebe pirmi 
metai, ir jie greitai įsijungė 
stovyklos gyvenimam Kitiems 
viskas nauja ir neįprasta — ir 
draugai, ir stovyklos tvarka, 
nes tai pirmas kartas, kada 
juos tėveliai išleido toliau nuo

TĖV. L. ANDRIEKAUS SUKAKTIS
Tėv. Leonardas Andriekus, 

O.F.M., savo kunigystės 25 m. 
sukaktį paminėjo Kennebunk - 
porto vienuolyne, Maine, birže
lio 29 d. Rytą atlaikė padėkos 
mišias, po kurių atgiedotas pa
dėkos himnas Te Deum lauda- 
mus su progai pritaikytom mal
dom. Mišiose dalyvavo vietos 
vienuolyno kunigai ir broliai. 
Taip pat buvo atvykę atstovai 
ir iš kitų vienuolynų. Vaišių 
metu jubiliatui išreikšta svei
kinimai bei ilinkėjimai. Iškilmę 
suruošė ir ja rūpinosi vietos 
■vienuolyno vyresnysis T. Jur
gis Gailiušis.

T. Leonardas Andriekus, O. 
F.M., kunigu Įšventintas Mila
ne 1940 m. birželio 29 d- Po 
šventimų kanonų teises stu
dijas doktoratu baigė Romoje. 
Į Ameriką atvyko 1945 m. pa
vasari. čia visa laika dirbo lie
tuvių pranciškonų eilėse. Jo 
rūpesčiui nuo 1950 m. pradžios 
pavestas kultūros žurnalas “Ai
dai”, kuriais tebesisieloja iki 
šios dienos. 1952 m. Pranciš
kono generalinio viršininko pa
skirtas dėstyti kanonų teisę An- 
tonianumo universitete Romo
je. Norėdamas dirbti tarp lie
tuvių.-nuo tos pareigos atsipra
šė. Seseris metus buvo pran
ciškonų vienuolyno vyresniuo
ju Brooklyne. Per visą kuni
gystės laiką Amerikoje važinė
jo po lietuvių parapijas su pa
mokslais. Reiškėsi spaudoje. 

PADEKITE PRANCIŠKONAMS
PASTATYTI

LIETUVIU 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.
Galima įrašyti ir įnirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

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

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

Įrašau mirusį .................................. ..................... ...............

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

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

žaidžiama ar maudomas! Atlan
to bangose ar melsvam basei
no vandeny, bet reikia ir nu
statytu laiku keltią ir miegoti 
eiti, reikia pačiam lovą pasi
kloti, kambarius susitvarkyti ir 
eiti į pamokas, kurios visai 
skirtingos nuo įprastų privalo
mose mokyklose. Čia mes mo-. 
komės lietuviškų dainų, gies
mių. gimtoje kalboje rašome į- 
vairiomis temomis, pvz. kokia 
mūsų pažiūra į “didelius” gy
venimo įvykius, kaip mes pa
tys juos sutvarkytume” ir pan., 
o kas daugiau talento turi, ra
šo net straipsnius, noveles ir 
eilėraščius. Kad tai paskatin
tų, tėv. Barnabas Mikalauskas 
paskyrė 30 dol. premijoms, ku
rios varžybų keliu bus padalin
tos dailiojo skaitymo, rašymo

Yra išleidęs tris eilių rinkinius. 
Dabar ruošia ketvirtą.

1964 m. liepos mėn. T. Leo
nardas Andriekus buvo išrink
tas lietuvių pranciškonų pro
vincijom Nuo to laiko gyvena 
Kennebunkporto vienuolyne 
Maine.

TĖV. L. ANDRIEKUS, pranciško
nu provincijolas, atšventęs savo 
kunigystės 25 metų sukaktį. Nuotr. 
V. Maželio.

ir deklamavimo laimėtojams. 
Mes taipgi esame numatę pa
minėti jaunimo rašytojus kaip 
Praną Mašiotą, nuo kurio mir
ties (1940) sukanka 25 metai. 
Minėsime ir rašytojo vysk. Mo
tiejaus Valančiaus 90 metų mir
ties sukaktį. Liepos 17 yra ski
riama Dariaus ir Girėno pami
nėjimui, gi po to bus Lietuvos 
partizanų prisiminimas-

Pas mus vyksta įvairūs žai
dimai, kuriuos įdėmiai prave
da stovyklos komendanto padė
jėjai: Garsas Palys, Paulius 
Bagdžiūnas ir ypač naujų mė
giamas Petr- Vainius. Numato
ma ir sporto varžybos. Tam rei
kalui Eleonora Urbelienė yra 
paskyrusi 10 dol. premijoms, 
tad dabar visi nekantriai lau
kiame pasirodant mūsų sporti
ninkų: plaukikų, sviedinio meis
terių, bėgikų batuose ar mai
šuose ir kt.

Šiais metais stovyklai vado
vauja Tėv. Rafaelis Šakalys, 
komendantu yra pakviestas 
Juozas Benešiūnas, turįs dide
lį patyrimą skautų stovyklose. 
Jo pavaduotojai jau anksčiau 
minėti Garsas, Paulius ir Pet
ras ir kultūrinių meninių pa
rengimų vadovė bei lituanisti
kos mokytoja Beatričė Kleizai- 
tė - Kerbelienė. Jubiliejinės 
stovyklos globėjas yra Tėv. J. 
Gailiušis. pranciškonų vienuo
lyno viršininkas ir prcvincijo- 
ilo patarėjas.

VDR

NAUJI LIETUVIAI 
PRANCIŠKONAI

Į lietuvių pranciškonų pro - 
vinciją klieriku įstojo Jonas 
Degutis. Noviciato atlikti jis 
pasiųstas Į Kaliforniją San Mi
guel vienuolyną. Vienuoliniu a- 
bitu įvilktas liepos 4 d. Pasi
rinko Tado vardą. Jonas De
gutis yra universitetinio išsila
vinimo ir pasižymėjęs darbu 
tarp jaunimo. Jis ilgą metų eilę 
veikė Jaunimo Centre Chicago- 
je. Baigęs vienerių metų novi
ciatą, studijuos teologiją.

San Miguel vienuolyne novi
ciatą atlieka ir kitas chicagie- 
tis: klierikas Vincentas —Sau
lius Gumauskas. Noviciatą jis 
baigs šį rudenį ir studijuos fi
losofiją.

San Miguel vienuolyne liepos 
4 d. noviciatą pradėjo ir vienas 
lietuvių pranciškonų provinci
jos brolis — Bonaventūra Jac
kevičius. Jis baigė švl Antano 
gimnaziją Kennebunkporte ir 
■nutarė pasilikti broliuku. Iki 
noviciato dirbo spaustuvėje 
Brooklyne.

Brolių eiles papildė dar Al
gimantas Vilkas taip pat iš 
Chicagos. Jis pas lietuvius pran
ciškonus įstojo šį pavasarį, bai
gęs karinę tarnybą ir tuo tar
pu gyvena Kennebunkporto vie
nuolyne kaip kandidatas-

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAI
TĖS MINĖJIMAS 

PHILADELPHIJOJE

Pavergtų tautų savaitės mi
nėjimas Philadelphijoje įvyks 
liepos 18, sekmadienį, 3 v. po
piet prie istorinės Nepriklauso
mybės salės. Minėjimą rengia 
komitetas, sudarytas iš 15 pa
vergtų tautų, jų tarpe ir lietu
vių.

Pręgramoje bus JAV himnas, 
lietuvių kunigo kleb. dr. K. Ba
lučio inivckacija, komiteto pir- 
min. prof. dr. J. App .žodis Pa
grindinę kalbą pasakys prof, 
dr. L. Dobrianski iš Washing
ton. Bus paskelbtos Philadel- 
phijos burmistro ir Pennsylva- 
nijos gubernatoriaus proklama
cijos. priimtos rezoliucijos. Prie 
Laisvės varpo padės vainiką.

Tą pačią dieną 1 vai. istori
niame JAV laive — U. S. S. 
Olympia, — kuris stovi Dela
ware upėje, pavergtų tautų at
stovai pasirašys rezoliuciją.

Lietuviai prašomi kuo gau
siau dalyvauti. Moterys prašo
mos pasipuošti tautiniais dra
bužiais. J. S>

15-JI BERNIUKŲ STOVYKLA Kennebunkporte, Maine. Nuotr. B. Kerbelienės.

PAVERGTU TAUTU SAVAITES MINĖJIMAS
Sekmadienį, liepos 18, Buf

falo mieste iškilmingai atidaro
ma pavergtųjų tautų savaitė. 
Eisenai vadovaus New Yorko 
valstybės karo veteranų vadas 
Arthur J. Vater, kuris, kreip
damasis į visas tautines gru
pes. kviečia jas kuo gausiau
siai dalyvauti.

... Jūsų gausus dalyvavi
mas šioje eisenoje. — rašo jis, 
— atkreips mūsų žmonių dė
mesį į tas nežmoniškas sąlygas 
pavergtuose kraštuose ir per-

WATERBURY, CONN.

Buvęs seimo atstovas J- Va
laitis birželio mėn. 24 dieną at
šventė 73 m. vardadienį savųjų 
■tarpe.
Pas prekybininką K. Bagdo
ną birželio 29 dieną atsilan
kęs vagis išsinešė piniginę su 
pinigais, dokumentais ir banko 
knygute. Po trijų valandų tas 
pats vagis viską grąžino su pa
tarimu geriau saugoti savo pi
nigus. B.

BALTIMORES ŽINIOS
Šv. Kazimiero draugijos pa- 

gelbinįnkės liepos 10 rengė 
ekskursiją į Allenberry, Pa., 
klanus. Autobusas išvyko ryt
metį iš Westview rajono. Grį
žo į Baltimore tą patį 'vakarą.

C. Y. O. Šv. Alfcnso parap. 
jaunimas liepos 21 rengia ge
gužinę Marylando valstybės gra
žiame Ocean City pajūryje Kas 
galvoja važiuoti, raginami iš 
anksto įsigyti bilietus. Auto
busas išvažiuos nuo šv. Alfcnso 
mokyklos anksti rytą ir grįš 
tą patį vakarą.

Marylando Amerikos legio
nierių organizacija savo meti
nį seimą šaukia liepos 21. 22 
23 ir 24 Baltimorėje. Visos sei
mo sesijos vyks Lord Balti
more viešbuty. Seimas prasidės 
iškilmingu posėdžiu 8 v. vak. 
Kun. A. Dranginis, Lietuvių 
Posto 154 kapelionas, atkalbės 
invokaciją. Seime taip pat daly

LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS

rugpjūčio 1, 1965

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNI

Kennebunkport, Maine

BUFFALO, N. Y.

spės juos, jog reikia būti stip
riems ir gerai pasiruošusiems, 
kad panašus likimas neištiktų 
ir šio krašto. Ši jūsų demons
tracija daug padės Amerikai 
kovoje už taiką ir teisingumą 
pasaulyje. Už šią eiseną nebus 
duodama jokių prizų 'nei atlygi
nimo. Aš būsiu patenkintas, 
■kad jūs prisidėjete, o jūs tu
rėsite pasitenkinimą, kad ga
lėjote prie jos prisidėti”.

Mieli lietuviai, atrodo, kad 
prie šio trumpo veteranų va
do pareiškimo nieko netenka 
ir bepridėti. Palikime savo 
asmeniškus reikalus nuošalyje 
ir būtinai dalyvaukime šioje ei
senoje. Iškeldami savo tautinę 
vėliavą prie miesto rotušės, pa
rodykime. kad mes prieš Lietu
vos pavergimą dar protestuoja
me ir reikalaujame jai laisvės.

Tad visi Buffalo, Niagara 
Fails ir apylinkės lietuviai yra 
kviečiami šioje eisenoje daly
vauti.

vaus Baltimorės miesto majoras 
Theodore McKeldin ir kiti pa
reigūnai.

Suaugusių klubas ruošia vė
žių šventę — “Crab Feast” lie
pos 31 Alberto Juškaus namuo
se ir kieme. Visi, kurie gal
voja dalyvauti, prašomi iš anks
to a pie tai pranešti rengimo 
komitetui.

Vincas Baranauskas, senos 
kartos lietuvis, sulaukęs gra
žios senatvės — 79 m., staiga 
mirė savo namuose liepos 2 d. 
Velionis ilgus metus dirbo prie 
Penna, geležinkelio. Gedulin
gos mišios buvo atnašautos už 
jo sielą šv. Alfonso bažnyčioje 
liepos 5. Palaidotas Holy Re
deemer kapinėse. Liko nuliūdu
si žmona Marė, nuliūdusios duk
ros: Ona. Veronika, Marytė ir 
Elena, nuliūdę sūnūs: Ado
mas. Antanas, Pranas, Vincas 
ir Juozas ir 20 anūkų.

Jonas Obelinis

Pavergtųjų Savaitės minėji
mo tvarka bus sekanti:

1. Sekmadienį, liepos 18, tarp 
1:30 ir 2:30 vai. popiet visos 
tautinės grupės renkasi prie 
savo vėliavų Main ir Tupper 
gatvių sankryžoj ir formuojasi 
eisenai. Lygiai 2:30 vai. pra
sideda eisena. Einama Main ir 
Genesee gatvėmis iki miesto ro
tušės (City Hali), kur bus vie
tos katalikų vyskupo invoka- 
cija, trumpos kalbos ir paverg
tųjų tautų vėliavų iškėlimas.

2. Trečiadienį, liepos 21 d., 
12 vai. priešpiečiai Statles Hil
ton viešbuty. Kalbės kongres- 
manas T. J. Dulski. Įėjimas į 
priešpiečius S2.75 asmeniui-

3. Sekmadienį, liepos 25 d., 
7:30 vai. vakare. Delaware par
ke prie AlbrightJKnox Art Gal
lery (1285 Elmwood Ave.) kon
certas ir pavergtųjų tautų sa
vaitės uždarymas. Kalbės po
nia E. Hyder. Įėjimas visiems 
nemokamas.

P. T. Savaitės 
minėjimo komiteto narys

Sekmadienį, rugpiūčio (August) 1 d.
Visi keliai veda į metinį

‘’Lietuvos Atsiminimų” Radijo
— “Rūtos” j

PIKNIKĄ
rengiamą Didžiojo New Yorko lietuviams ’!

JAMAICA POLISH NATIONAL HALL & PARK 1;
108-11 Sutphin Boulevard, Jamaica, L.t. N.Y. j

• Lietuvaitės gražuolės rinkimas — Miss Lithuania, 1965 J
• Tautiniai šokiai ir dainos. j

PIKNIKO PRADŽIA --Iv. p.p.; ŠOKIAI nuo 5:30 iki 9:30 v.v. J 
MENINĖ PROGRAMA 1:30 vai. p.p. Gros T. Maksymowicz orkestr. J

-----  Piknikas įvyks bet kokiam orui esant -----
įėjimas — $1.25

Lietuviškų valgių bufetas • Veiks "Darbininko” spaudos kioskas j 

Nuoširdžiai Jus kviečiame!

Prof. JOKŪBAS J. STUKAS, Direkt.

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 sjxirto 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.

— Lietuvos, Latvijos, Esti
jos Laisvės Komitetai, ryšium 
su Baltijos kraštų 25 metų o- 
kupacijos sukaktim, paskelbė 
manifestą. To manifesto atski
rą laidą parūpino ir arabų 
kalba.

— Kun. Albinas J. Rupšis 
mirė Spring Valley, Ill., birže
lio 20 d. šv. Margaritos ligo
ninėje Palaidotas birželio 23 
šv. Marijos kapinėse. Ohio. 111. 
Velionis 16 metų (1923 - 1939) 
buvo Spring Valley lietuvių šv. 
Onos parapijos klebonu. Pasku
tinius gyvenimo metus pralei
do šv. Margaritos ligoninėj 
kaip pensininkas. Buvo gimęs 
1881 gegužės 30 d. Kareiviu 
dalyvavo rusų - japonų kare 
1905. Į Ameriką atvyko suau
gęs. Gimnazijos ir seminarijos 
mokslus baigė St. Bede. Peru, 
Ill. Kunigu Įšventintas 1923 m. 
liepos 22 d. Yra rašęs “Drau
ge” ir ‘•Darbininke”, pvz. “Dar
bininke” spausdinome, kaip jis 
su rusų kariuomene keliavo 
per Baikalo ežerą.

— Iš Alto liepos 8 gautas 
komunikatas apie Bendrojo pa- 
baltiečių komiteto atsilankymą 
pas valstybės sekretorių Dean 
Rusk birželio 23; jam įteikto 
memorandumo tekstas ir birže
lio 21 Atstovų Rūmuose priim
toji rezoliucija Baltijos valsty
bių reikalu Con. R. Nr. 416. 
Informacija apie atsilankymą 
pas valstybės sekretorių Darbi
ninke buvo birželio 30.

— Iš Pavergtosios Europos 
Seimo gautas tekstas pareiški
mo, kuris buvo įteiktas J. Tau
tų delegacijos birželio 28. ry
šium su J. T. 20 metų sukak
timi.

— Tautiniu šokiu kursai, 
rengti JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdybos, pasi
baigė birželio 26. Kursai tęsė
si dvi savaites, juos 'lankė 29 
asmenys. Baigimo 'pažymėjimus 
gavo 16 asmenų ir kursų lan
kymo 8. Dauguma baigusiųjų 
jau dabar vadovauja tautinių 
šokių rateliams.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sufilo š a
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbinio!.© 
skaityto'am. Kiau-.ia. f reikia palymėti. 
ar skaito Darbininką. Kfou'imai -Justi.«i 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas. Af
ter->ey at Law, 8 Eelgrace Avenue, 
Roslindale. Boston. Mass. 02131.

Klausimas
Mes esame didelėj bėdoj ir 

nežinome, kur kreiptis. Buvo
me pas vietinį advokatą, ir jis 
mums sako, kad negali padėti. 
Galvojame, gal jis blogai mus 
si\ .ato ir todėl negerai mums 
patarė. Reikalas yra teks.

Prieš penkis mėnesius nuta
rėme čia viską likviduoti ir iš
važiuoti i Kaiilcrniją, kur gyve
na mūsų vienturtė duktė su 
šeima. Mes turime čia dviejų 
šeimų namus, kuriuos nutarėm 
parduoti. Vietinis agentas mum 
atvedė pirkėją, namai jam la
bai patiko, ir jis net nesiderėjo 
daug dėl kainos. Jis mums da
vė rankpinigių, ir agentas su
rašė popierius. Mes žadėjome 
namus jam perleisti liepos 15 
dieną.

Visai nelauktai mūsų žentas, 
kuris turi gerą valdžios darbą.

A p v s kail a
AMERIKOS LIETUVIŲ STU
DENTŲ IR ORGANIZACIJŲ 
DĖL LAISVĖS KOMITETO GA

LUTINĖ APYSKAITA
Kaip buvo skelbta Darbinin

ke gegužės 21. komitetas savo 
pajamas ir išlaidas laiko galu
tinai sutvarkytas. Čia norime 
papildyti aukotojų sąrašą, ku
ris nebuvo paskelbtas.

50 del. — dr. K. Valiūnas. 
25 dol. — dr. V. Pap. orkas, 
10 doL — Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės centras Kearny, 
N. J., A. Bcbrys. A. Andrius; 
5 del. — A. Pleteris. Mažesnės 
aukos čia nepažymėtos-

Išlaidos iki skelbtos datos bu
vo: paštas — 25 dc-1.. padau
ginimo medžiaga 22 dol.. trans
portas 7 dol.. benzinas 25 del., 
reklama lietuviškoje spaudoje 
50 del., autobusai — 300 del., 
nuotraukos 25 dol.. telefonas 
— 178.20 dol.

Washington© žygiui iš viso 
gauta 1.327 dėl., išleista 1.277. 
84 dol.; liko 40.1G dol.

Organizacinis komitetas dė
koja visiems už pasitikėjimą, 
už aukas ir už gausų dalyva
vimą. Komitetas ypač dėkingas 
už nepaprastus darbus: kun. P. 
Totoraičiui, kleb. kun- J. Sap
nui. R. Sužiedėliui. E. Daniels. 
Mary Jar.kcnskas. Adolfui Gai
galui ir Brooklyn© Operetės 
chorui, kuris atidėjo savo me
tini koncertą, kad nesutrukdytų 
žygio.

Su šia apyskaita organizacija 
baigia savo veiklą. Tikimės, 
kad visuomenė nebuvo apvil
ta.

buvo perkeltos gy venti į Pieti
nę Ameriką. Nežinodamas, kiek 
j.^ai tas darbas užtruks, na
ta, ė pasiimti su savim savo šei
mą. Mes dabar nenorime važiuo
ti į Ka.ifciaiją, nes dukters 
ten nebus, o be to, mano vy
ro sveikata pradėjo šlubuoti. 
Nenorėtume keisti savo dakta- 
i u, kuris mus seniai pažįsta ir 
gerai gydo mano vyrą. Pasita
rę su dukterim, nutarėme su 
dukterim, nutarėme namų ne- 
beparduoti ir pašaukėm tą 
agentą, siūlydami grąžinti pa
imtą depositą- Agentas labai su
pyko. Sako — negalite dabar 
atšaukti sutarties. Jis kreipsią- 
sis į teismą ir mums jėga na
mus atims. Mes buvome as 
advokatą. Tas sako. taip, tai 
galima padaryti. Kas gali žmogų 
iš jo paties namų išvyti? Mes 
norime grąžinti paimtus pini
gus. Tegul pasiima pinigus ir 
ieško kitų namų. Mūsų namai, 
mes juose ir gyvensime. Ar ne 
taip?

Namu savininkai,
Massachusetts

Atsakymas
Deja, ne taip. Kai tamstos 

pasirašėte sutarti dėl namų par
davimo. namai iš esmės (in
iquity) jau nebe jūsų. Pirkėjas 
gali kreiptis į teismą ir prašy
ti tamstoms įsakyti namus 
jam perleisti. Teisiškai tai vadi
nami — "specific performan
ce”. Pirkimo — pardavimo su
tartis. kuri liečia nekilnojamąjį 
turtą, traktuojama kitaip negu 
šutai tis dėl ki nojamo turto. 
Yra visa eilė įstatymų ir tai
syklių. kurios taikomos tik na
mams. Todėl namų pirkimo-par
davimo sutartys yra svarbios.

INz. ANATOLIJUS CARBAU4KAS IR AUŠ«.n RaMANAUSm fE, su»u«o..ę oirzeiio 19 nea. ny. N. J.
Nuotr. R. Kisieliaus

REAL ESTATE SERVICES

Arvydas Barzdukas, Algirdas 
Budreckis, Antanas Mažei
ka, jr., Antanas Sniečkus, 
Peter Vytenus.

VILA
’’JŪRATE”

Cape Cod
Sezonas pra-rded.i nuo

LIEPOS 1 D.
iki

RUGSĖJO 15 D.
Dėl u/s'.kvmų 

prašau kreiptis:

EI./'.N \ ERAS \r.SK \S 
273 Oxlord Street 
Hartford. C.<>nn.

Tel. ,\. D. 3-2393

po liepos 1 d.
ELENA KRASAUSKAS 

P. O. Box 307 
We*: Ilvanni' Port 
Gape God.

Tel. Hvr.nni' 
C«kIc (L 7 - 77 >-9216

Ne rizikuokite palikti savo gimines be dovanų — 
nepatikrindami ar yra įgaliota firma, kuri nri:mn iš Jūsų 
dovanoms užsakymus. ĮSIDĖMĖKITE: kad tik

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Ave. So.. New York. N.Y. 10003, Tel. 228 9547
yra vienintelė firma JAV-bėse. kuri turi Vne.yposi/ltorą 
ir.*; liojir a priimti užsakymus dovanoms Jūsų giminėms. 
Bet ko tik norite: AUTOMOBILIAI. DVIRAGIAI. RADIO 
PRIIMTUVAI. ŠALDYTUVAI. LAIKRODŽIAI. AUDI
NIAI. ir daugelis kilų prekių pristatoma galėjui į io gy
venama vieta laike 20-40 dienu. DIDŽIULIS PASIRIN
KIMAS DELIKATESU IR MAISTO SIUNTINIU.

— KELIALAPIAI —
į kurortus - sanatoi ijas su mineralin’ais vandenimis Kau
kaze. Krymo. Rygos pajūryje, Odesos gydomuosius pur
vo natūraliuosius pakraščius ir kitur. UŽEIKITE J MŪSŲ 
SALŲ. KŪMOJE IŠSTATYTI DAIKTAI APŽIŪRĖJI
MUI IR PASIRINKITE DOVANĄ SAVO GIMINĖMS.

Reikalaukite iliustruotu katalogu.

BL'CKHORN Falls Housekeeping 
Cottages rowbuig. N.Y. On Ten 
Ten Mile River Great fishing 
swinming Small pvt. lake Natur 
al po« I. 55 dol W' 'v ;*o/| (,'p E 
Stefanic. Prop 914 252-7<0>.

CAVENDISH CLASSES
Self Improvement Courses
Whitney Ave.. Elmhurst 73 N Y 
OL 1-5753 Sumini r Sessions $107

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

Hurry! Pr->e Increase Coming!
1 RlIEPOliT

NEV/ 11! PArK-HES
Introdretory 
pric e only . .. S26,5(R)

FRANK HEINECKER 
FUEL OIL

Buy N >w and Save 
Service is ou,; Motto 

Cal! ER 3-0109 or IV 3-2390 
1CS3 North Gardner Drive 

Brentwood L. I.

Upper Level: 3-Bdrms. vanatorium 
ti’e bath with 25x54 mirror: living 
room; full dining rocni and cabine t 
lined kitchen.

Lower Level: Large < plywood pan
eled i p'avioom. laundry *'in. 2 zone 
gas HW heating system, cast iron 
boiler: garage. Sliding glass doew 
leading to patio.

TRUITTS EXPRESS

Light Moving and Trucking

Day and Night 
Reasonable rales. !‘‘ree Estimate-

Call GL 5-3350

5002 sq. ft. landscaped plot 
park and beach privileges

PATRIC HOMES

kiekvienas žodis jose turi reikš
mės. ir jų surašvmo būdas yra 
s var bus. nes viskas yra nepa- 
keičlama be abiejų pusių suta
rimo. Patarčiau Tamstai pasi
kalbėti su pirkėju ir pabandy
ti su juo susitarti dėl namų. 
nurodant visas nelauktas ir 
komplikuotas tamstų aplinky
bes. Jei jis yra sušnekamas 
žmogus, gal susitarsite. Visuo
met geriau bandyti susitarti ge
ruoju Jei jis yra užsispyręs 
žmogus ir nesileis į ka’bas. tai 
tamstos turėsite nemažai var
go-

HARTFORD CONN.'
Svarbus papildymas 

prie kalbu.
Hartfordo birželio 20 d. de- 

mcnstracijų.antros dalies Busli
ne 1 Memorial salėje aprašyme 
("Darbininkas” Nr. 48. birže
lio 30) per neapsižiūrėjimą per
rašant išleista: "...Svarbią kal
bą pasakė popiežiaus nuolatinis 
atstovas prie Jungtinių Tautų 
pre!. Alberto Giovanetti. pažy
mėdamas. kad visos tautos, juo 
labiau Pabaltijo tautos, turi 
teisę i laivę, kad laisvė neda
loma ir 1.1.".

SERVICE

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

D & D PAINTING 
CONTRACTOR

Inside and Outside Sparkling 
Firescape zMl 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

A home away from home HOTEL 
LUCERNE 201 W. 79th Street. New 
York Citv block from Broadway 
and 79tn St. Convenient to every
thing in the heart of N. Y. C. New
ly furnished 1-2-3 :o<>ni suites some 
with kitchenettes moderate rates. 
EN 2-7100.

T. V. WAREHOUSE INC 
Eargest selection of T. V. 

and reconditioned Sets 
We also have the new convertors 

for Channel 47 
We repair T.V. Hi-Fi’s. 

S’ervic» is our Motto Call 2,7-1900

įl; Goriausiai pailsėsit per savo atostogas garsiame CAPE • 
> COD - OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūres Ji '
;Į pliažo, gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje I

t AUDRONĖ i•t ‘
87 East Bay Rd. OSTERVILLE Cane Cod Mass. 02655 I

■Ji / Tel. (Area 617) 428-8425 ’
; • Vila AUDRONE yra apsupta didelio pusti. beržu ,irli:t. lieko: :it y- I

vinių medžiu parko. Daug vietos poi’.-ii;i ir ž: •jt’imams: I
{! • Erdvūs kambariai. raini ir janki aplinkuma. ’
! • Visai arti (7 rnin. p’- hm) šiitos Movės privatus jūros pliažas.
• • Geras lietuvižkrs irrl^as.
; Visa tai suteiks Jums tikra poilsi ir sus-inrins sveikatą, todėl -.--.i ; 

.} maloniai kviečiami atvykti praleist saro atostogas \:’.,.je Ao-Tron.’.. ' 
! Vila Audronė j..u atid uota ir priima -vėčius v.i arojimui. Krrip- i 
; U tiesiai į vilų Ai DRONE ;

MRS. MARIJA J.-XNSONAS .*
I 87 Ea< R iv Rd. CKn i \me. Mme. i)26"> t-l. ’23-8'2 ’> I

SHOWCASE RESTAURANT
Open 7 days a week. 3 African lob
ster tails $3.25 or sirloin stake din
ner 533 Old Country Road West
bury L I. opposite Ohrbachs. Come 
bring the family for Sunday dinner 
Cail 516 ED 3-3376.

HOTEL STACEY
Singles Doubles Apartments 

$-! mat up daily We cater to fam
ilies with children S25 and up a 
week. Full rooking privileges.

114 W 4 7th Street N. Y. C.
Call PL 7-6300

ACRES —HIGH DRY
$749 Per Acre

Right between New Sunrise H'way 
Ext. and New York to Riverhead 
Expressway. New Factory for em
ployment near by. We are not sel
ling homesites— there are no utili
ties. However, the potential of Long 
Island at the price will be easily re
cognized by the smart investor. The 
land we sold- 5 years ago for $99 
per acre has since been resold for 
$5000 per acre. Who would of be
lieved it then ? Make .your money 
grow in growing L. I. Don’t miss 
your golden opportunitjg I n vest 
now! $5.00 monthly after small 
Down Payment. Get your deed and 
ownership papeis immediately.
Three Land Offices — 729 Jericho 
T’pike, Route 25. 3 mi. past Smith
town. & 2950 Jericho T’pike. Route 
25. 1 mi. east of the Smithtown By
pass. and 376 Jericho T’pike. Route 
25. Selden. Hurry out -Office open 
every day incl. Sundays. Over fifty 
years in the land business.

K. Hz LEEDS
LAKE RONKONKOMA, L. I.

STANZIONES BAKERY

Open 6 Days a Week
705 Forest Avenue. Staten Island 

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

Ambulance & Oxygen Service 
In case of emergency call 

••Emergency” for Ambulance 
and Oxygen service in the 

Bay Ridge Area.
KENNETH LORDAHL 

705 - COth Street
HY 2-7217 — HY 2-7218

WATER 
WELL DRILLING

Cail

O’CONNOR BROS.
Brooklyn and Rockaways Areas 

Call ES 5-7447

RESORTS

baras - restoranas
PRANAS ERU;SAS savininkas s

86-1G JAMAICA AVE. Woodhn-et. N Y 11421 t
Tel. Virginia 6-9519 i

■
SAI.fi SUSIRINKIMAM REl KITIEM PO'-.i V’.AM

Salėje gaii tilpti ioo dalyviu . ,

WINTER GARDEN TAVERM
Ine.

BYTAUTAS BELECKĄ- 
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pr« 
mugoms. Re to duodanti polaido 
turiniai pietūs Pirmos rūžies be 
’■'■iškas maišia- prieinama

•883 MAOISON STRFF’
fROOKl /N 27. N *

• Ri<ls<’w<xd •

CRANE SAV INGS & Loan Association

B. 8. PIETKIEWICZ, Pres.
17 and Rorkwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

/L i 2 % INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metu vasario 1 dienos
P>nijra» id*f> prie# mėnesio 15 d. du<>da dividendus už visa mėnesi. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nnu,a mūsų narna.

VAMVnrs p:-,..3 ir Vofvi-t 9 no ryto 8 30 vakaro; Antrad Ir 
penktadienį 900 ryto - 5 00 vakaro; 8eAladienaia 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

■ I ..... .. ' ■— ‘i ’ -- ' ■■■■'N

MERCHANDISE WANTED 
Wanted

ANTIQUES FGRNITI’RE
PAINTINGS RIGS WEAPONS

Br ie A Brae Anything Old • 
Call MA 4-1773 or MI 1-7483 

for fast r. rompt service

CHESTER House Tobyhanna 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.

HOTEL SUSSEX
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

UNIVERSAL CEILING CO
I nc

Acoustical and Celotcx Ceilings 
All Work Guaranteed

Ic S< holes St. Brooklyn NA'.
Call EV 8-5544

Henry Lambs NEW YORK TEA 
CARDEN We hviuhiv await you a! 
enew home. The ultimate in Or
iental cuisme. Cocktail lounge and 
take out oed-.-rs 14 Washington St. 
Mei ristewn N. J. Free parking in 
the rear. Cal! JE 9-C954.

Cc.r.pl.te Home Remodeling We 
lep.- ir in and out from top to bot- 
t< n Kitchens. Bathrooms ;rn.d Base
ments 24 hot-.r sei vice

EF.PIRE BUILDING 4 Const Co
19:: East N.Y. Ave. Brooklyn 

Call PR 4-2013

PAINTER & DECORATOR 
v ith 30 years experience 
desi-es in or onside work 
by Contract or by Days 

Own equipment and fully insured 
Call Mr. Frank Beck 

OL 7-7163 -

SLIPS MOORING 
Dav - Week - Month - Season 
Moorings S3 per foot < season > 

Slips nt sensible rates 
Skyline Marina on Flushing Bay 

College Point. New York 
Call IN 3-9708

REAL ESTATE

Englewood - East Hills short dist
ance St Cecelia’s Church 5 minutes 
from N YC. Price sharply reduced 
Lovely ■$ room split-level. 3 bedrms. 
2‘-. baths, den. finished basement, 
s-recncd. terrace. 2 car agrage. new 
caipeting. air conditioned, beauti
fully landscaped ’2 acre Quarles 
School at comer Principals only 
$ '3.000 Owner ♦201» 568-1465.

Junior's Restaurant 386 Flatbush 
Ave Ex'. <at DeKalb Ave.I B’klyn. 
N. Y. Very fine food at extremely 
modest prices that's the story be
hind fahulously successful! Junior's. 
So successful it's onen from 6 s m 
to 2 a.m. next morning, serving any
thing from a sandwich through spe- 
cial’ics like Hungarian beef goulash. 
bo:lcd beef flanken and veal cutlet 
parmigiana to exquisite steaks. Ex
cellent banquet and private party 
facilities, too- the Burgundy Room 
scats 200- and Juniors will be hap- 
nv to cater a partv in your home.

I Call -UL 2-5257. ask for Marvin or 
. Walter Rosen.

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 ,<• spoils 
area. Brochure. S. ?.L 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.

JOE’S MT. VIEW — Box 61 RD 1 
Catskill 5. N.Y. Tel. 518-943-5909. 
Hosts; Gill & Joe Ccafkli. American 
cuisine, home baking. Deluxe accom., 
Pri.. semi pri. baths, swim. pool, 
orch. and entertainment, dancing, 
cocktail lounge, all sports, lake boat
ing. Fiee coior brochure and rates.

Christine 4300 Atlantic, at Baker. 
Wildwood. N.J. The friendly hotel. 
Not "just any” hotel, but the home
like place, run by Doc and Harriet 
Harlan. Near everything, free park
ing. 2 diners, close by. Bathe from 
room. Clean, 52 rooms, most with 
new furniture. Private bath or run
ning water. $4 to $5.50 per day. per 
person. 2 in room. Low weekly and 
family rates. 3-bedroom apt. after 
Aug. 7. Phone 609 - 522-5241.

The Hotel BREAKERS 
on the Ocean Front Spring Lake. N.J. 
"Families Love Us!” Private beach 
& pool, fine food i Mod. Amer, plan), 
golf, fishing, tennis, dancing. Shops. 
Supper clubs, only 20 minutes from 
Monmouth Track. Convenient to 
Churches. Best of all ... sensible 
rates. Bklet. Reservations Tel. <201) 
449-7700.

Mrs. Edward Cody. Owner-Mgmt.

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

CARPENTRY 
KARRIS’S HOME 

IMPROVEMENT COMPANY

Tele 672-0644 
873 Un.on St.. Brooklyn

Malibu Kennels - clearance on ail 
small breeds, poodles, doxies, pekes. 
shelties, etc. Specialists in larger 
breeds. Weimaraners. Pointers, etc. 
Spacious boarding iavils. grooming 
and training. 137 Powerhouse Rd.. 
Roslyn Heights. N.Y. 516-621-6860 
- MA 1-9761.

The OLD .SEIDELBURC
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

B. M. W. MARINA

Summer Slips available to 40 foot 
Gas - Complete repairs

Ample Parking
7520 Amstel Blvd Arverne Queens

Cail GR 4-9142

JOHNSON MARINA

SUMMER DOCKAGE 
14' to 65'

$100 and up all facilities 
71 E Bedell St Freepori. L.T.

Call 516 FR 9-2357 or FK 9-3311

JVE’VE MOVED
on or before July 15th 

to
661 — 64fh Street 

Brooklyn, N. Y. (Near 7th Avenue) 
Same phone number: SH 8-3450

TOM GURBO
6510 5th Avenue. Brooklyn. N. Y.

AUTO COLLISION — We repair all makes
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@ SPORTAS
Sekmadienį piknikas ir 

futbolo turnyras

Šį sekmadienį, t. y. liepos 18 
d., Thrcgs Neck stadione Lietu
vių Atletų Klubo sporto sekci
ja rengia savo metinį pikniką, 
kurio metu įvyks futbolo tur
nyras. Dalyvauja net 6 koman
dos — Shamrock Rovers, Yon
kers SC., Schwaben SC, Aus
trian FC, GAAC ir mūsų LAK. 
Pikniko ir turnyro pradžia — 
12 v. vidurdienį. Throgs Neck 
stadionas ir sodas yra gražio
je vietoje prie vandens. Vaka
re šokiai įvyksta ten pat esan
čioje vokiečių klubo salėje, gro
jant mūsų orkestrui.

Pabaltiečiy žaidynės

Liepos 17 d. Lakewood, N.J., 
įvyksta pabaltiečių vasaros žai
dynės, urios apima futbolą, 
lengvąją atletiką ir plaukymą. 
Žaidynių rengėjai — ęstai, ku
rie minėtame Lakewoode turi 
nuo seniau įsigiję didelę va
sarvietę. Futbole lietuviam at
stovauja dabartinis mūsų meis
teris — Brooklyn© Lietuvių At
letų klubas, kuris šioms var
žyboms jau ruošiasi. Pernai žai
dynes laimėjo Clevelande lat
viai, įveikę mūsiškius 2:1. šie
met mūsiškiai pasiryžę atsi
griebti, nors turima sunkumų 
gerokai su sudėtimi. Iš per
nykštės komandos pasigesime 
kariuomenėje tarnaujančių Va-

siliausko ir Remėzos II. Užper- 
eitą savaitgalį jų pėdomis pa
sekė ir Budraitis. Trijų pagrin
dinių žaidikų pakeitimas, aiš
ku, sudaro problemą. Vadovas 
Klivečka Sr., atrodo, prie to
kių problemų yra jau metų bė
gyje pripratęs. Tikėsimės, — 
galvosūkį sėkmingai išspręs. Be
je, gera žinia, iš kariuomenės 
pagaliau grįžo visų pasigestas 
ir seniai lauktas — Kulys, ku
ris jau žais minėtose pabaltie
čių varžybose. Lietuviam fut
bole atstovaus žaidikai: Jan
kauskas, Malinauskas, Vainius, 
Remėza I, Kulys, Trampas 
Daukša, Šileikis, Česnauskas, 
Budreckas, Klivečka I, Kliveč
ka II, Šukys. Rugsėjo 4, Ka
nados Lietuvių Dienos proga 
įvykstančiose rungtynėse prieš 
Chicagos Lituanica, tie patys 
žaidikai vyksta į St. Catherins, 
Ont.

Atletas

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

DISPLAY
PATRIS PAINTING 

& 
DECORATING COMPANY 

Interior and exterior fully insured 
Also full scaffold work 

24 Hours a Day 
RA 1-7378

RELIABLE AMBULANCE 
SERVICE

24 Hours Service 
Call..UL..5-4552 

456 Court St. Brooklyn, N. Y.

V. PalCiausko ir Pov. Taut vai So 
puikus pasirodymas Fox Valley p- 
bėse, Aurora, Ill., kuriose jiedu nu
griebė abi pirmas vietas (77 daly
vių varžybose), atnešė džiaugsmo 
mūsų šachmatininkų šeimai, nes 
Palčiauskas po šio laimėjimo bus į- 
keltas j Amerikos šachmatų meist
rų klasę. Joje turėsime penkius lie
tuvius—USCF meistrus: Tautvaišą, 
Vaitonį, Škėmą, žalį ir Palčiauską.

Mikėnas — Pabaltijo čempionas. 
Vladas Mikėnas, Lietuvos šachma
tu čempionas, laimėjo Palangoje 
stiprų Pabaltijo ir Baltgudijos šach
matų turnyrą — priešaky tarptau
tinių meistrų: esto Nejaus ir latvio 
Gipslio.

1. Mikėnas 11-4, 2. Nej 103. 
šagaolvič 9*£, 4-7. Gipslis. Klovans, 
Peterson, Usis po 9 tš. Kiti Lietu
vos dalyviai: Maslovas 6, Uogelė ir 
Ridzvanaviičus po 4 tš.

Komandomis: Latvija 35. Estija 
33, Baltgudija 27. Lietuva 25 tš.

Povilas Vaitonis, Hamilton, Ont. 
Kanados šachmatų p-bėse Vancou- 
very surinko 5 taškus. Jis įveikė 
buv. Kanados čempioną Dr. Macs- 
kasy, Kaltenneckerj ir Litwinchu-

ką, ir 4 partijas baigė lygiomis. Pir
menybes laimėjo didmeistris Yanof- 
sky su 10 tš.; Joyner 9, Suttles 8 tš.

Gedimino Šveikausko partija iš 
Bostono tarpklubinių rungtynių su 
Cambridge klubo — Jugoslavijos 
meistru Milan Vukcevič, pripažinta 
lygiomis. Tos partijos išdava buvo 
lemtinga Cambridge klubui, nes po 
lygiųjų tapo pralaimėtos rungtynės 
su So. Bostono Lietuvių P. D-jos 
šachmatininkais santykiu 2-3, ir 
MET lygos čempiono vardas atiteko 
M.I.T. Tik Vukcevičio laimėjimas 
prieš Šveikauską būtų išgelbėjęs 
Cambridge klubą nuo pralaimėjimo 
lietuviams ir MET lygos čempiono 
titulas būtų atitekęs Cambridge 
klubui.

So. Bostono L.P.D. šachmatinin

Dabar stovis toks (taškai iš rung
tynių ir partijų):

MIT dip V /Z 40
Cambridge II 9 46’4
Harvard 9 39
Boylston 8 36
Lithuanian 7’4 35
Sylvania 6’2 30 U
Cambridge I 5*2 32
Brandeis 1 16 y2

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
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

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.

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BAND2IUKAS
84-12 102nd Street 

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

XV šiaurės Amerikos lietu
vių sportinių žaidynių futbolo 
varžybos bus rugsėjo 4-5 St. 
Catharines, Ont., Kanados lie
tuvių dienos metu. Jau užsire
gistravo New Yorko Atletų 
klubas, Chicagos Lituanica. Ki
ti kviečiami registruotis iki lie
pos 31.

kai nepaprastai gerai sukovojo pir
mąją pusę varžybų, atsistodami 
priešaky visų kitų su 5-2 tš„ vienok 
antroj pusėj patyrė pora nelauktų 
pralaimėjimų (ypač prieš Sylvania)
— turėjo tenkintis dabartine vieta. 
Lietuvių komanda savo kreditan į- 
sirašė dvi žymiausias lygos perga
les prieš stipriausią lygos komandą
— Cambridge II. kuri savo eilėse 
turėjo Jugoslavijos žymūną M. Vuk
cevič, du Bostono čempionu (A. Ke
yes ir D. Scheffer. N. Jersey eks
pertą Lukowiak ir kt. šito nepa
jėgė padaryti nė viena kita koman
da.

Lietuvių komandos šulas buvo G. 
Šveikauskas. 1959 ir 1964 m. Bos
tono čempionas. Jis pakrovė 8!4 
taškų. Algis Makaitis du kartu nu
galėjo Bostono čempioną A. Keyes.

• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ----------------- CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue .... ........ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........  AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ------  EV 4-49o2
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................ u. o-88vc
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue —............ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ---------- BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ---------- TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................... VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St, N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............  TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave............... ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ------   FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.  ..............  LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .......... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................. — Al. 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street...................... GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave.......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street-------- HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street------- Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ------------------- PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ---------- SW 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave......................... GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ------------ Rl 3-0440

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. NEwton 9-6620

Richmond Hill išnomuojamas 
butas iš 4 kambarių, trečiam 
aukšte. Geras susisiekimas, ar
ti mokykla h’ 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.

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.

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.

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.
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LIETUVlšnA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD, MASS. 

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE, MASS.

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.
Salia "Bangos" randasi ežeras 
su paplūdymiu. Žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

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

A. Pakštys

BANGA
Box 188. Centerville 

Cape Cod. Mass.
Tel. (617) SP 5-4633

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 dnd 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. Dav Camp adjoinHTir 

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

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

In our town they speak about our 
Splendid Complete Wedding Recep
tions Everyone can afford this lux
ury—complete price—$8.50 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 ’2 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 
room-settings colorfully appointed. 
Wonderful food. Golf. All sports. 
Supervised activities for children.
Fred O. Gosgrove 201 - 449-8800 

— Free Parking — 
June 24 - September 7

DRUSKONIE
HALL

vasarvietė
<•

p 
g

<•>

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

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

1 - -------- --------

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą 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 įvertintas!

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130 !

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 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002

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 Jamaicos linijos Forest Parkway stotyje)

Tel. HI 1-5220

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Telef. — APplegate 7-7083

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

Home-Made Bologna

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
sų arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
labai prieinamą kainą. • 
Mes patys perkame L. L 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininką Andrių Armoną 

Tel. 5I6 AN I-2864

Vist 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, Salikus 
(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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakti 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į 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

- Saiinskab
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE.
(pne horeat Jfat k way atauon)

VVOObHAVĖN. N. V
Suteikiam garbingas laidotuves 

įplyčlof ne ”.oka ma i visos* 
niesto dalyse, veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

•23 E. 7th SU New York 9, N. Y 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN 

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165
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Darbininko vakaras bus spa
lio 3 šv. Silvestro salėje — 
Grand ir Me Kinley, prie At
lantic Ave-, East New Yorke. 
Šokiams gros orkestras. Bus 
įvairių laimėjimų.

Lietuvos Atsiminimu radijo 
piknikas bus rugpjūčio 1 len
kų tautiniame parke Jamaicoje.

Vysk. Pr. Brazio išleistuvės 
bus rugpiūčio 5 d. 7 v. v. Mas- 
pelho lietuvių parapijos salėje, 
ne šv. Tomo salėje kaip buvo 
anksčiau skalbta. Išleistuves 
rengia Balfo 100-sis skyrius. 
Kas nebūtų gavęs pakvietimo 
ir norėtų įsigyti, prašomas 
skambinti į Balfą EV 7-1422.

Pabaltiečiu sportinės varžy-

Lietuviu Motery Klubų Fe
deracija ir New Yorko klubas 
vietoje viešos užuojautos M. 
Ulėnienei ir jos šeimai, broliui 
Justinui Valaičiui Lietuvoje mi
rus. paskyrė 10 del. auką Bal
iui.

Inž. Vidas Montvila su žmo
na iš New Ycrko trim savaitėm 
buvo išvykę i Europą. Ten pa
sisamdė autcmcbilį ir aplankė 
Šveicariją, Vokietiją ir Angli
ją. Kitais metais žada aplanky
ti kitus Europos kraštus.

Operetės Chcro koncertas, 
turėjęs įvykti gegužės 15, nukel
tas į rudenį. Koncertas bus 
Spalio 30 dieną, šeštadienį. Ap
reiškimo parapijos salėje.

ELIZABETH, N. J., šiais metais šv. Petro ir Povilo parapijos lituanistinę mokyklą baigė 5 mokiniai: A. Kas- 
pariūnas, R. Pociūtė, R. Normantaitė, Filomena Baub lyte ir R. Strazdaitė, kurios nuotraukoje nėra. Moky
klai vadovavo kun. J. Pragulbickas (v.).

Vysk. P. Brazys, lydimas 
kun. Du ’jos. apiai-kė prel. P. 
Virmau. kį, kai šis sirgo ir bu
vo ligcn*.iė>. Vysk. P Brazio 
motina prieš pinnąjį pasaulini 
karą yra gyvenusi So. Bostone.

Kazys Ulevičius, 57 metų, 
gyvenęs So. Bostone, staiga 
mirė liepos 4. Palaidotas iš šv 
Petro parapijos bažnyčios lie
pos 7 N. Kalvarijos kapinėse. 
Nuliūdę liko žmona Ona. duk
tė Birutė Skabei kk nė, sūnus 
Vytautas, brolis Lietuvoje ir 4 
anūkai bei eilė kitų giminių. 
Velionis buvo kilęs iš Kybartų, 
antrojo karo metu pasitraukęs 
iš Lietuvos ir ai vykęs Ameri
kon.

Baigė kolegiją

Į Putnamą, kur liepos 25 
bus mergaičių stovyklos užda
rymas, nuo piliečių klubo So. 
Bosu ne išeis autobusas 8 v. r. 
Bilietus iš anksto galima už
sisakyti pas Veroniką Kulbo- 
kienę ir Oną Ivaškienę.

Protesto mitingas organizuo
jamas rudenį lapkričio 13 New 
Yorke, Madison Square Garden. 
Tuo reikalu iš New Yorko 
lankėsi pirmininkas A. Mažeika 
ir tarėsi su vietos organizaci
jomis. Visi raginami jungtis i 
žygį ir prisidėti savo auka.

Pranciškonų vienuolyne Ken
nebunkport. Me., rugpiūčio 1 
bus lietuvių diena — piknikas. 
Per mišias giedos ir meninę 
programą atliks šv. Petro pa
rapijos choras, vedamas J. Ka
činsko. ir Onos Ivaškienės šo
kėjai.

Ramūnas Kalvaitis baigė 
Northeastern univ., gaudamas 
elektros inžinieriaus bakalauro 
Hartfordo. Conn., viešėjo pas 
laipsnį.

bos bus liepos 17-18 Lakewood. 
N. J. Varžybose bus: lengvoji 
atletika, futbolas, plaukymas.

Jaunuolis, norįs gauti trum
palaikį darbą dviem-trim savai
tėm, prašomas skambinti Ro
mui Keziui TW 4-1288.

Kun. J. Aleksiūnas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas, 
pirmasis davė įleidimą rinkti 
bažnyčioje aukas žygiui į JT 
paremti. Komitetas reiškia nuo
širdžią padėką.

PADĖKA
Dr. Broniui Radzivanui ir jo 

žmonai už 1000 dolerių auką 
Kultūros židiniui bei Jaunimo 
Centrui reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Yra nelengva eiti gyvenimo 
keliu, nepaskęsti gyvenimo 
drumzlėse, bet visą laiką žengti 
idealo šviesoj. Radzivanams vi
sad buvo aiški New Yorko ir 
apylinkės 'lietuvių kultūrinė pa
dėtis. Jie vieni iš pirmųjų ju
dino ir judina Kultūros Židi
nio bei Jaunimo Centro klausi
mą ir yra pasiryžę bet kekia 
kaina šį gyvybinį lietuvybės 
reikalą stumti pirmyn. Neabe
jojame, kad bendrom jėgem. 
susipratusių ir pasišventusių 
lietuvių dėka, pasieksime šį 
tikslą.

Tėvai Pranciškonai

Pianisto A. Kuprevičiaus kon
certas bus New Yorke Town
hall gruodžio mėn.

Dail. V.K. Jonynui, padova
nojusiam paveikslą loterijai 15 
metų sukakties proga, Mairo
nio vardo šeštadieninė mokykla 
dėkoja. Paveikslą laimėjo K- 
Budraitienė, 85-39 88st. Wood
haven, N.Y.

— Prel. M. Kemežis, Eliza- 
betho lietuvių parapijos klebo
nas, parodė didelį dosnumą sa
leziečių gimnazijai ir jų reika
lams birželio 20 leido bažnyčio
je padaryti rinkliavą. Surinkta 
300.93 dol.

Dail. Birutė Vilkutaitytė - 
Gedvilienė rengiasi savo dar
bų parodai, kuri numatoma 
spalio 2 ir 3 Apreiškimo par. 
salėje.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam. Conn., 
liepos 25. Autobusas išeina sek
madieni. 6:30 ryte, tuoj po mi
šių. kurios bus laikomos 6 vai. 
pranciškonų koplyčioje. 680 
Bushwic.k Ave.. Brocklyne. Ke
lionė asmeniui 10 dol., Įskai
tant ir įėjimą i pikniką. Regist
ruotis Darbininko administraci
joj GL 2-2923. vakarais GL 5- 
7068, pas M. šalinskienę —VI 
7-4499 ir pas E. Kašetienę ST 
2-6314.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE
Pavergtų tautų savaitė šiais 

metais bus liepos 18 - 24. šv. 
Patriko katedroje liepos 18 d. 
10 vai. bus iškilmingos mišios, 
kurias aukos prel. J. Balkūnas, 
pamokslą pasakys prel. Timo
thy J. Flynn. Pamaldose daly
vaus kardinolas SpeMman. Tau
tinės grupės su vėliavom susi
renka 9:40 vakarinėje 5th Avė. 
pusėje priešais katedrą.

Prie Pavergtų Tautų namo.

priešais Jungtines Tautas, 12: 
15 vai- bus vėliavų pakėlimas. 
Kalbą pasakys kengresm. Og
den R. Reid ir Lester L. Wolff.

Liepos 20, 12 v. vidurdieni 
prie miesto rotušės bus taip 
pat iškilmės, kuriose dalyvaus 
ir miesto majoras Robert Wag
ner.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti.

Liet. Moterų Federacijos N. 
Y. klubas savo narėms ir jų 
šeimoms — A. Sodaitienei ir 
M. Varnienei — vietoje viešos 
užuojautos skiria 10 dol. auką 
Balfui. Lietuvoje miręs Jurgis 
Jasbutis buvo A. Sodaitienės 
tėvas ir M. Varnienės brolis.

Zelcniii šeima išvyksta i Kaliforniją
Vytautas ir Vanda Zeleniai 

su savo dviem vaikais liepos 
mėn. viduryje iš New Yorko 
išvyksta į Kaliforniją. į Los 
Angeles priemiestį Santa Moni
ca. kur gyvena V. Zelenienės 
brolis Geštautas, ir ten pasto
viai įsikurs.

Abu buvo aktyvūs lietuviško
je visuomenėje, dosniai rėmė 
Įvairius kultūrinius parengi
mus. Atvykę iš tremties į New 
Yorką 1950, čia ėmėsi visokių 
daibų. V. Zclenis Lietuvoje bu
vo studijavęs teisę, buvo bu
halteriu. Čia jis baigė specia
lią mckyklą ir atidarė savo ra

dijo televizijos aparatų parda
vimo bei taisymo įmonę ir ją 
pavadino lietuvišku vardu — 
Banga. Ši Banga patarnavo dau
geliui lietuvių, patarnavo sąži
ningai ir maloniai. Klientūros 
susilaukė ne tik iš lietuvių, bet 
ir iš kitataučių tarpo.

Tuo pačiu metu Zelenis bib 
vo akty viu N. Y. Lietuvių Pre
kybos Rūmų nariu, per pasta
ruosius kelerius metus buvo 
tos organizacijos iždininku.

Į Los Angeles išsikelia dėl 
klimatinių sąlygų, kurios pasi
darė sunkiai pakeliamos vie
nam šeimos nariui.

IŠ MOTERŲ VEIKLOS t
P.L.K.O. Sąjungos valdyba 

susirinko birželio 23 pasitarti 
Tyliosios Bažnyčios paminėji
mo reikalu. Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unija ra
gina visas katalikes organizuo
tai paminėti religijos persekioji
mą komunistiniuose kraštuose 
spalių mėn. P.L.K.O. Sąjungos 
Valdyba šiais metais pasiryžo 
supažindinti daugiau Amerikie
čių visuomenę su religijos padė
timi pavergtoj Lietuvoj. Minė
jimo dienai prelegantą ir vietą 
surasti apsiėmė Ap. Radzivanie- 
nė. Prel. J. Balkūnui pranešus, 
kad kitais metais Įvyks Šiluvos 
koplyčios pašventinimas Wa - 
shingtene ir ta proga bus su
šauktas pasaulio lietuvių kata
likų kongresas, pageidauta turė
ti jame moterų sekciją. Orga
nizacini darbą atlikti nutarta 
prašyti Moterų Taiką. P. L.K. 
O. Sąjungos Fondo pirm. M. 
Lušienė ir ižd. Al. Dumbrienė

Irena Sandanavičiūtė birže
lio 17 baigė Hunter kolegiją 
bakalauro laipsniu- Studijavo 
prancūzų kalbą ir tarptautinę 
politiką.

Ji lankė Apreiškimo parapi
jos pradžios mokyklą, kurią bai
gė 1957 su visuotinu pagyrimu. 
Su pagyrimais baigė Maironio 
šeštadieninę mokyklą. Lankė 
Bishcp McDonnell Memorial 
aukštesniąją mokyklą- Ją baigė 
1961, per visus ketverius metus 
būdama ‘‘Honor Student”.

Irena yra ateitininkė nuo 
1950. Dabar įpriklauso studen
tų draugovei ir vadovauja M. 
Pečkauskaitės moksleivių ateiti
ninkių vyresniųjų grupei. Gieda 
Apreiškimo parapijos chore, 
veikia Lietuvos vyčių 41 kuo
poje-

Tikisi gauti federalinės val
džios darbą ir vakarais tęsti 
studijas.

Rež. Ipolitas Tvirbutas iš 
savo sūnų Arūną Bostone. Sū
nus yra inžinierius.

Balfo piniginis vajus tęsis 
iki liepos 31. Kas paaukos bent 
5 dol., gaus Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės liuksusinę laida. 
Taip pat renkami ir drabužiai. 
Juos sunešti į J. Vaičaičio siun
tinių Įstaigą.

Bostono arkivyskupijoje vi
sose lietuviškose parapijose 
liepos 18 bus daroma speciali 
rinkliava lietuvių religinei šal
pai kardinolo Cushingo ragini
mu. Praeitą savaitę visose lie
tuvių bažnyčiose skaitytas kar
dinolo laiškas apie religijos 
persekiojimą Lietuvoje.

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

VANDA IR VYTAUTAS ZELENIAI su savo vaikais Rasa ir Laimiu. Nuotr. V. Maželio.

New Yorko lietuviai apgailes- 
tau a netekdami sąžiningo ir 
miu o verslininko bei visuome- 
n’ f Tsd nieko stebėtino, 
jei į niekur negarsintas Zele- 
ri" iš’eistuves susirinko netoli 
šimto šeimos artimųjų. Susirin
kusiem padovanojo dail. O. Paš- 
kevičienės paveikslą, o New 
Yorko Lietuvių Prekybos Rū
mai įteikė gražiai išgraviruotą 
padėkos lentą.

S.

pasirūpins lėšemis šiems nuta
rimams Įvykdyti. Iškilus katali
kių moterų visuomeninės veik
los i’p’.ėtimo klausimui, dr. Al. 
Janačienei pavesta paieškoti 
keliu tam reikalui laimėti jau
na^ Baidus posėdį, prel. 
J. Balkūno vardinių išvakarių 
proga valdybos pirm. M. Galdi
kienė pasveikino prelatą ir pa
linkėjo geros sveikatos ir to
liau sėkmingai darbuotis Dievo 
garbei ir lietuvių naudai. IRENA SANDANAVIČIŪTĖ

Nuotr. R. Kisieliaus

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje

42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass.

Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Savininkai 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. Užsisakyti galima adresu:

MARIA LŪŠYS 
88-01 104th Street 

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

Iki malonaus pasimatymo!

TRADICINE LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTE

SEKMADIENIS, LIEPOS 25, 1965
N. PR. MARIJOS SESERŲ SODYBA, PUTNAM, CONN.

Dienos užsiėmimai
11:00 šv. mišios, pamokslas
12:30 pietūs, pramogos
4:00 stovyklos mergaičių 

programa

KVIETIMAS
125 stovyklautojos ir jų mokytojos bei globėjos 
seselės nuoširdžiai kviečia Naujosios Anglijos 
lietuvius aplankyti jas Putname paskutinę sto
vyklos dieną.

Mielas Lietuvi, nevažiuok vienas, bet prisikimšk pilną mašiną didelių ir mažų draugų!

ASSEMBLY OF CAPTIVE 
EUROPEAN NATIONS

will hold a CAPTIVE NATION WEEK FLAG -RAISING 
CEREMONY on July 18th at 12:15 in front of A.C.E.N. 
House, opposite United Nations. The gathering will be 
addressed by promininet personalities. You are requested 
to appear in native costume if possible and carry your 

, respective flags.

L A K METINIS PIKNIKAS
-ir FUTBOLO TURNYRAS

1965 m.
liepos 18

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

Turnyre dalyvauja 6 klubai: Austria F.C.—GAAC: Schwa- 
ben S.C.—Shamrock Rovers; Yonkers S.C.—Liet. Atletų 
Klubas. Laimėtojams bus įteiktos taurės. Ten pat vyksta 
loterija (TV aparatas ir kitos dovanos). Graži vieta pra
leisti sekmadienio popietę. Piknikas įvyksta ir blogam 
orui esant (salėje). Pikniko ir turnyro pradžia 12:00 vai. 
p.p. — Šokiai nuo 5:30 vai. p.p. Įžanga $1.00.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

TRAGIŠKO ŽYGIO MINĖJIMAS 

mūsų didvyrių lakūnų

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

Šeštadienį, July-liepos mėn. I7 d., I965 m.
3 vai. popiet

prie

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

Invokacija: himnus giedos sol. Lionė Jodyte-Matthews: kalbas sa
kys visuomenininkai ir pareigūnai. Pagrindinis kalbėtojas — Lietu
vos gen. konsulas New Yorke Vytautas Stašinskas; anglų 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.




