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Žodžiai Vilniuje, kurie buvo nutylėti Amerikoje
Latvijos ir Lietuvos sostines 

Kremliaus politikai pasirinko 
bazėm -propagandai prieš Ame
riką. Rygoje liepos 17 Sovietų 
min. pirm. A. Kosyginas mitin
ge atsiliepė apie Atstovų Rūmų 
rezoliuciją dėl Baltijos kraštų 
tekiais žodžiais:

“Būtų galima iš viso ignoruo
ti tokias rezoliucijas, kurios tik 
stato i juokingą padėti jų au
torius ir Įstaigas, priimančias 
tekius dokumentus. Tačiau ne

VIETNAMO KARE: jau veikia sovietines raketos
Vietname liepos 24 pradėjo 

veikti sovietinės raketos prieš 
Amerikos lėktuvus: per 40 my- 
•lių nuo Hanoi Amerikos lėktu
vą su dviem lakūnais nušovė. 
Amerikos žvalgyba seniai skel
bė apie rengiamas raketom ba
zes š. Vietname. Bet laukė, iki 
nušaus Amerikos lėktuvą, ir 
tik tada, liepos 27, 46 lėktuvai 
žemu skridimu bombardavo ra
ketų bazes. Vieną sudaužė, 'ki
tą apdaužė, bet neteko trijų lėk-

Ko Sovietai nori iš nusiginklavimo
Ženevoje liepos 27 atnaujin

ta nusiginklavimo konferenci
ja. kuri buvo nutraukta nuo

HARRIMANO KELIONĖS 
VAISIAI

A. Harrimanas buvo Maskvo
je. Bonnoje, Romoje, dabar nu
vyko pas Titą. Maskvoje jam 
nepavyko prikalbinti, kad So - 
vietai spaustų š. Vietnamą de
rybom. Nei kreditų bei sustip
rintos prekybos pažadai nepa
keitė Sovietų nusistatymo: Viet
namo klausimu jie liekasi savo 
nusistatymo, bet galima tartis 
dėl kitų dalykų, šiuo tarpu dėl 
nusiginklavimo ... Harrimanui 
pasisekę Įtikinti Sovietus, kad 
Amerika nori nuoširdžiai gerų 
santykių su Sovietais-

25 
ne-

Smūgis bizniui ar
Sen. Fulbrightas liepos 

.kaltino vyriausybę, -kad ji 
pakankamai rėmė savo politiką 
— statyti “tiltus” tarp Vakarų 
ir komunistinių režimų. Fire
stone firma, kuri turėjo prista-

Amerikos gestas Sovietam
Amerikos helikopterių skridi

mas viršum rytų Berlyno su - 
stabdytas jau pusė metų Ame
rikos atstovo Bonnoje Įsaky
mu. Norima rodyti Sovietam 
gerą valią. -Tuo nepatenkinti 
vokiečiai ir Nato karinis -virši
ninkas gen. Lemnitzer, nes tai 
reiškia de facto atsisakymą 
nuo teisės Į rytų Berlyno admi
nistravimą.

— Majoras Wagneris įspėjo, 
kad vandens vartotojam numa
toma Įvesti skaitliukus. Grei
čiausiai tik daugiabučiam na
mam.

■— Maskvoje 24 nuteistas 
anglas Gerald Brooke kaip rusų 
emigrantų “Narodny trudovoj 
sojuz” grupės agentas, (kuriam 
buvo pavesti Sovietuose kurs
tyti prieš režimą. Brooke bu
vo atvykęs kaip turistas balan
džio mėn.

Sovietai stengiasi kurstyti savo gyventojus prieš Ameriką 
Amerika stengiasi nutylėti, kas kurstytą prieš Sovietus .

galima -nematyti, jog -kongreso 
priimta rezoliucija dėl Pabalti
jo respublikų yra Jungtinių A- 
merikos Valstijų bendros politi
nės linijos sudėtinė dalis. A- 
merikos imperializmas kišimąsi 
i svetimus reikalus pavertė vos 
•ne -vadovaujančiu savo užsienio 
politikos principu. Kaip kitaip

sako, kad

pradėjo 
karo isto-

tuvų, o š. Vietnamas 
šešių.

Raketų verkimas 
-naują lapą Vietnamo
rijoje. Ligšiolinė trejų metų 
politika pasirodė nesėkminga: 
neprivertė komunistų derėtis- 
Nei Anglijos pastangos paverk
ti š. Vietnamą, nei Harrimano 
kelionė i Maskvą nepriartino 
derybų, tik sustiprino komunis
tų Įsitikinimą, jog Amerika tai 
daro dėl silpnumo ir karas bus 
komunistų laimėtas.

pereitų -metų rugsėjo mėn. At
naujinta Sovietų iniciatyva. Mo
mentas, kada Amerika nori ge
rų santykių su Sovietais, jiem 
rodosi geras naujom nuolai
dom iš Vakarų išspausti. Angli
ja, pritarta Amerikos, -parengė 
projektą neduoti atominių gink
lų ir informacijų tiem, kurie jų 
dar neturi patys. Norima, kad 
Sovietai neduotų kom. Kinijai. 
Bet Sovietų atstovas Carapki- 
nas iš anksto pasakė, kad apie 
tai galima kalbėti tik atmetus 
Nato atomini laivyną ir naujai 
■pasjadėjus -neleisti Vokieti
jai gaminti atominių -ginklų, 
neprileisti jos nė prie atominių 
ginklų kontrolės.

Prancūzijos kėdė konferen
cijoje tuščia. Ji atsisakė daly
vauti.

užsienio politikai?
tyti Rumunijai sintetinės gu
mos už 50 mil. dob, atsisakė 
nuo sutarties. Priežastis — 
“Young Americans for Free
dom” ėmėsi propagandos -prieš 
firmos biznį su komunistais.
Konkurentė Goodyear firma 
raštu departamentui paaiškino, 
kodėl ji nesiima tokio biznio — 
nes Rumunijai pristatyta gu
ma nueis komunistinei Kinijai. 
Sen. Fulbrightas -kaltino depar
tamentą, kad jis neenergingai 
rėmė Firestone bizni ir leido 
“dešiniesiem ekstremistam” už
sienių politiką lemti.

— Domininkonuose padėtis 
eina komunistų naudai, nes A- 
merikos Valstybių Organizaci
jos komisija stengiasi suderin
ti abidvi puses, delsia grąžinti 
tvarką, o tuo tarpu blogėja 
ūkinė padėtis. Komunistai siun
čia savo agentus -provincijos 
gyventojam organizuoti ir gin
kluoti.

— Prancūzija boikotuos Na
to rudeninius manevrus. Apsau
gos ministeris įsakė prancūzų 
kariam, kurie dirba Nato štabe, 
parengimo darbus manevram 
boikotuoti.

galima vertinti tokias JAV ak
cijas, kaip ginkluota interven
cija Dominikos respublikoje? 
Kaip kitaip galima -vertinti da
bartini Amerikos vyriausybės 
kursą Vietname?’’ (Tiesa liepos 
18).

Vilniuje tą pat dieną apie 
Pavergtų Tautų Savaitę kalbė

Apsaugos se'kr. McNamara 
pripažino, kad įlaiko eiga veikė 
komunistų naudai. Dabar padė
ti gali gelbėti tik Amerikos su
stiprintos karo jėgos. Prez. 
Johnsonas po ilgų pasitarimų 
su politikais ir karo vadais lie 
pos 28 ėmėsi naujų priemonių. 
Šias eilutes rašant jos dar bu
vo nepaskelbtos, bet -teigiama, 
kad bus Amerikos fkariuomenės 
skaičius Vietname (padidintas 
bent iki 200.000. Dalis kariuo
menės bus paimta iš V. Euro
pos, bus padidintas naujokų 
skaičius, paskelbtas dalinis at
sarginių pašaukimas, sustiprin
ta karo medžiagos ir ginklu z *

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖS minė jime Philadephijoje. Kalba La Sale Kolegijos prof. dr. Austin 
App, minėjimo komiteto pirmininkas. Nuotr. K. Cikoto.

K^ PASAKĖ PavergtŲjyTautŲ pietuose Washingtone

Kongr. Ford apie politika Viet
name, Flood — apie politiką 
su Sovietais, Drummond apie 
prezidento proklamaciją.

Praeitą trečiadienį, -liepos 21 
Washingtone National Press 
Club patalpose įvyko Pavergtų
jų Europos Tautų Seimo su
rengti pietūs ir priėmimas Pa
vergtųjų Tautų Savaitės pro
ga. Pietų metu pagerbti Ed
ward R. Murrow, buvęs JAV 
Informacijos tarnybos viršinin
kas ir dabar jau miręs; Gerald 
R. Ford, Jr., Michigano kong- 
resmanas ir šiuo metu respub
likonų vadas Atstovų Rūmuose; 
ir Daniel J. Flood, Pennsylva- 
nijos kongresmanas. Jiems Į- 
teikti atitinkami diplomai įrė- 
muoti devynių pavergtųjų tautų 
vėliavėlių pynėje. Murrow žmo
nos vardu atžymėjimą priėmė 
buvęs Murrow pavaduotojas Do
nald Wilson. Jis h* pagerbtieji 

jo Sovietų kom. partijos c.k. se
kretorius M. Suslovas kitokiais 
žodžiais:

“ypač šlykšti atrodo niekšiš
ka Jungtinių Amerikos Valsty- 
jų imperialistinių vadeivų de
magogija. Jie kasmet rengia va
dinamąsias pavergtų tautų sa
vaites, veidmainiškai dėdamiesi
iš jų jungo ištrūkusių tautų 
gynėjais. Tie tarptautiniai žan
darai, laisvės ir nepriklausomy
bės smaugėjai norėtų vėl -pa
vergti laisvas .'Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tautas” (Tiesa liepos 
18).

Ir A. Sniečkus kalbėjo apie 
Atstovų Rūmų rezoliuciją, bet 
jis nestengė prilygti koliojan- 
čiais žodžiais iki savo “vyres
niojo brolio” Suslovo. Estijoje 
Mikojanas apie tuos reikalus 
•nekalbėjo.

Toki Amerikos niekinimą 
girdėdamas, save ir savo vals
tybę gerbdamas Amerikos pilie
tis protesto ženklui išeitų iš to- , 
kio susirinkimo. Kitaip darė Ro
jus Mizara: po Suslovo žodžių, 
jis išėjo sveikinti lietuvių, ku
rie dabar kurįą “savo laimingą

- gvvenima

-kongresmanai, priėmę atžymėji- 
mus, tarė ilgesnius žodžius.

Ford, ryšium su įvykiais 
Vietname, pasinaudojo ta pro
ga išdėstyti savo, kaip admi
nistracijos opozicijos vado, pa
žiūras į JAV užsienio politiką. 
Esą užsienio politikoj yra nau
ji mitai, bet tik senos tikrovės. 
Mitas esąs Sovietų Sąjungos 
siekimas “taikingos -koegzisten
cijos”; tikrovė — jos agresyvu
mas Berlyne, Kuboje, Vietna
me. Vietname reikią turėti aiš
kesnių tikslų, negu tik privers
ti komunistus eiti prie derybų 
stalą Fordo kalbą pranešė tą 
patį vakarą NBC; nebuvo ta
čiau minima, kad kalba sakyta 
Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
ga.

Kongr. Flood, kuris dažnai 
dalyvauja ypač lietuvių paren
gimuose, ir šia proga tarė taik
lų žodį ir parodė labai artimą 

* Suslovo žodžius apie Ame
riką New Yorko didžioji spau
da nuslėpė nuo visuomenės— 
taip kaip ji slėpė pačią Atsto
vų Rūmų rezoliuciją kaip Wa- 
shingtono spauda slėpė Paverg
tų Tautų Savaitės iškilmes.

Sovietų vadai stengiasi že
miausiais žodžiais kurstyti savo 
krašte nuotaikas prieš Ameriką. 
Amerikos stengiasi nutylėti vis
ką, kurs kurstytų Amerikos vi
suomenę prieš Sovietus

Rygos bei Vilniaus epizoduo
se išryškėjusi Sovietų bei A- 
merikos politika būdinga dabar 
ir kitose srityse.

LB J ŽODIS: iš Vietnamo nesitrauksim
Prez. Johnsonas, kaip ir bu

vo laukiama, lapkričio 28 spau
dos konferencijoje paskelbė 
nusistatymą — nesitraukti iš 
Vietnamo ir vykdyti įsipareigo
jimus agresijai atremti. Tarp

JFK AR ČIA : noras nuimti atsakomybę 
nuo JFK dėl invazijos Kuboje 

stengiasi nuimti atsakomybę 
nuo -prezidento Kennedy dėl 
nepasisekusios invazijos Į Ku
bą ir ją perkelti ČIA bei kari
nei vadovybei. Prezidentas vaiz
duojamas buvęs suklaidintas ir 
•kaltas tik tuo, kad pasitikėjo 
ČIA bei pentagono vadais.

Abiejų prezidento draugų pa
stangos vargiai Įtikins apdai
resni skaitytoją, nes preziden
tas sprendimus darė visai prie
šingus, nei kariuomenė ar 
siūlė — vetavo pirmykšte 
tą invazijai, vetavo antra 
tuvų Įskridimą invazijai 
dengti. O ČIA buvęs pareigū- 
gūnas Bissel, kurio žinieje bu
vo invazijos operacija, dabar 
spaudoje pareiškė, kad tetrūko 
tik aviacijos bombų i Castro ae
rodromus ir invazija būtų pasi
sekus. Jei prezidentas buvo su
klaidintas. tai susidaro Įspūdis, 
-kad greičiau ne karinių, bet 
civilinių patarėjų — McGeorge 
Bundy, atstovo Jungtinėse Tau
tose ir Robert Kennedy.

Apie ši prezidento nelaimin
gą susilaikymą nuo veiklos ir 
dėl to katastrofą paskelbta kaip 
tik šiuo metu, kada apsispręsti 
turi prez. Johnsonas Vietna
mo reikalu.

Prez. Kennedy buvę patarė
jai parašė knygas apie velio
ni prezidentą ir jų ištraukas pa
skelbė Life — Schlesingeris, 
Look —~ Sorensenas, Abudu 

supratimą pavergtųjų tautų pa
dėčiai ir siekimam. Pati Paverg
tųjų Tautų Savaitė, jau eilę 
metų paskelbiama JAV prezi - 
dento, yra didele dalim kongr. 
Flood pastangų vaisius. Savo 
kalboje jis nurodė, kad paverg
tosios tautos yra pats didžiau
sias vakarų pasaulio “nekariš - 
kas ginklas” (paramilitary de
terrent) prieš komunizmo eks
pansiją. Todėl esą nesąmonė 
laikytis linijos nekiriinti Sovie
tų Sąjungos ir nutylėti jos im
perializmą ir kolonializmą; tai 
suteikimas oponentui psicho - 
politinės neliečiamybės ir su- 
silpninimas vakariečių pozici
jos šaltame kare. Flood apgai
lestavo, kad JAV užsienio mi
nisterijoj esama tokių “taikin
gos koegzistencijos” 'šalininkų, 
kurių niekaip negalima įtikinti, 
kas pačiai Amerikai gerai.

Murrow vardu priėmęs atžy

Pavergtu Tautu Savaitės pro
ga savo nuomones apie Sovie
tus pasakė Journal American 
kolumnistas Pier re J. Huss;
Baltijos valstybių sostinėse pa
sakytas Maskvos vadu kalbas 
įvertino to laikraščio kolumnis
tas John Chamberlain

“Pavergtų Tautų Savaitė 
aliarmuoja mums vėl nepadai
linta tiesa, kad Rusija su tan
kais ir šautuvais tebestovi pu
sėje kitados laisvos Europos ir 
faktiškai yra prisijungusi Balti
jos valstybių — Estijos. Latvi
jos ir Lietuvos — teritorijas”.

“Prieš 20 metų naciai buvo 
sutriuškinti lyg tam, kad Mas
kvai būtų duotos laisvos ran
kos rytų Europoje”.

Padėties atitaisyti be karo 
neįmanoma. O apie ji negali 
būti kalbos. “Bet -laisvasis pa
saulis neturi niekada apsipras
ti su rytų Europos palikimu su
dėtine sovietinės kolonialinės

konkrečių priemonių Amerikos 
jėgai Vietname sustiprinti pa
skelbė naujokų Įprastinį šaukia

mųjų skaičių 17,000 pakelti iki 

35,000.

ČIA 
vie- 
lėk- 
pri-

mėjimą Wilson savo žodį skyrė 
priskaičiavimui, kiek ir -kokių 
leidinių kokiam pavergtam 
krašte išplatinta, ir už kiek do
lerių tie leidiniai, pav. lenkam 
parduoti.

Pietų metu trumpai savo Įs
pūdžius iš pavergtų tėvynių pa
pasakojo Monika Fridl, jauna 
mokytoja šiemet sausio mėne
sį atvykus rš Čekoslovakijos; 
John Carja, atvykęs š.m. gegu
žio mėn. iš Rumunijos ir ten 
su viršum dešimt metų kalėjęs; 
ir Alfonsas Milukas. Pirmieji 
du. silpnai angliškai -kalbą, sa
vo įspūdžius paskaitė (daly
viams buvo išdalintos kopijos); 
Milukas papasakojo laisvu žo
džių. Amerikiečių dėmesį ypač 
patraukė jo pasakojimas, kaip 
jis, gimęs Amerikoj, atsidūrė 
sovietų režime. Asmeniški išgy
venimai visuomet didesnį įspū
dį palieka; bendresni išvedžio
jimai ne taip atidžiai -klausomi.

Salia pagerbtųjų svečių, pie
tuose dalyvavo senatoriai Do- 

imperijos dalimi”. Ką laisvasis 
pasaulis gali ir turi daryti. Pier
re J. Huss pakartoja žodžius iš 
Pavergtų Europos Tautų Sei
mo manifesto.

Kitą dieną atsiliepė kolum- 
nistas John Chamberlain spe
cialiai dėl Kosygino pareiški
mo Rygoje ir Suslcvo pareiš
kimo Vilniuje apie Amerikos 
“agresiją Vietname”: “Mask - 
vos komunistam pasirinkti Ry
gą ir Vilnių kaip bazes pas
merkti agresijai bet keno kito, 
tik ne savo pačių, yra ciniš
kiausias reikalas“. Sušaukti 
“dešimtis tūkstančių lietuvių 
bei latvių" ir jiem kalbėti apie 
Įjungimą i Sovietų Sąjungą 
esą labai panašu i elgesį legen- 
darinio Mėlynbarzdžio, kuris 
nužudė savo septynias prievar
ta vestas žmonas ir po 25 me
tų sugalvojo surengti pirmosios 
žmonos pagerbimą akivaizdoje 
aštuntosios žmonos, kuri turi 
pagrindą teirautis, kas jos vy
rui bus sekančioji.

Kaip Mėlynbarzdžio istorijo
je varu pasiimtos žmonos pas
laptingu būdu dingo, taip yra 
likę nedaugelis ir tų Baltijos 
kraštų gyventojų, kurie dar 
1940 metais “balsavo" už Įjun
gimą i Sovietų Sąjungą ir da
bar turi dalyvauti iškilmėse 
kaip parlamentinės iškamšos. 
Aštuntoji žmona yra tie “lat
viai” ir “lietuviai”, i kuriuos 
kreipėsi Kosyginas bei Suslo
vas, tarp kurių betgi yra tūks
tančiai netgi ne Baltijos gy
ventojų kraujo.

Autorius nurodo, -kad per 
25 metus ukrainiečiai ir rusai 
sistemingai buvo infiltruojami 
Į Baltijos valstybes, vietos gy
ventojam vykdant genocidą. 
Pakartąja deportuotų skai
čius 1941. Nurodo, kad nuo 
1945 buvo vykdomos masinės 
deportacijos ūkininkų, kurie 
nesutiko eiti Į kolchozus. Apie 
10 procentų gyventojų dingo 
tokiu būdu, kaip tos Mėlyn
barzdžio žmonos. Ir apie mili
jonas rusų Įjungta vietoj depor
tuotų Baltijos gyventojų. Šian
dien apie 20 procentų Balti
jos kraštuose gyventojų yra 
ne pabaltiečių kilimo.

Grįždamas prie Kosygino ir 
Suslovo kalbų, autorius jas 
taip Įvertina: “Kosyginas ir Su
sie vas turi dviejų begėdiškų 
beždžionių tulžį, pasirinkdami 
Baltijos miestus Rygą ir Vilnių 
kaltinti Amerikai “agresija". 
Bet kas Vakaruose kvaršino sau 
galvą apie tai pažymėti?“

— Egipto žinomiausias re
daktorius ir laikraštininkų de
kanas Mustafa suimtas kaip A- 
merikos šnipas.

minick (Colorado) ir Yarbo
rough (Texas) ir 15-16 kongres- 
manų, visa eilė diplomatijos at
stovų, amerikiečių Įstaigų parei
gūnų ir pavergtųjų tautų atsto
vų — viso apie 150 žmonių. 
Iš lietuvių pietuose dalyvavo 
Lietuvos atstovas Juozas Rajec
kas, Dr. St. Bačkis, Vacį. Sidzi
kauskas, J Audėnas, prel. J. 
Balkūnas, D. ir G. Krivickai, K. 
Jurgėla ir dar 'keli.

'Programai vadovavo žinomas 
amerikiečių komentatorius Ros
coe Drummond. Jis pabaigoj 
išreiškė viltį, kad ateinančiais 
metais prezidento Johnsono pro 
klamacija Pavergtųjų Tautų Sa
vaitei butų mažiau atsargi, tvir
čiau pasisakanti (less bland, 
more galvanic).

Informacija spaudai buvo la
bai gerai parengta — su išanks- 
to parūpintom kalbų ištrau
kom, dalyvių sąrašu ir kita rei
kiama medžiaga. Washingtono 
laikraščiai to įvyko tačiau nie
ku nesuminėjo. A. Sž.



2 DARBININKAS 1965 m., liepos 28 d., nr. 52.

Po trijų dienų vėl prisistatė milicininką
Sekantį ankstų rytą krepše

lis buvo jau parengtas. Į jį 
žmona įdėjo tai, kas reikalin- 
ga deportuojamiems: porą mar
škinių, dantims šepetėlį ir skus
tuvą. “Darmojiedų” žmonos jau 
žino, kaip tokiais atvejais pa
sielgti. Aleksis išėjo, kai vai
kai dar miegojo. Apkabino žmo
ną be žodžių už durų, kad vai
kai nepabustų. Jis buvo pana
šus Į beskubantį keleivį, kuris 
'bijo, kad pavėluos Į traukinį. 
Pagaliau atsiskiriant su žmo
na, nebuvo nė kas sakyti. Sov. 
Sąjungoje piliečių gyvenimas 
yra toks paprastas, kad viskas 
aišku be žodžių.

Dar bemiegančiame mieste 
sunkiai girgždėjo pirmieji tram
vajai, sustojimo vietose laukė 
naktinių lokalų orkestrantai, su 
nuovargio nuvytusiais veidais 
ir paraudusiomis akimis. Alek
sis, lyg koks lunatikas, paga
liau atsirado prie milicijos-, būs-

Dėde iš Amerikos (2)
lines. Pažiūrėjęs į laikrodį, pa- vauja ideologinėse konfereaci- 
matė, kad dar labai anksti, jose, susirinkimuose ir mitin- 
Atsisėdo sode ant suolelio taip, 
kad matytų milicijos būstinės 
duris ir pro jas ten ir atgal 
vaikščiojantį milicininką su 
šautuvu ant pečių, tačiau vamz
džiu žemyn.

Kas atspės, kokios mintys 
slankiojo Aleksio galvoje, be
laukiant paskirtos valandos.

Vasario 3 d. 7 vai. Alek
sis buvo viduje priešais už di
delio stalo sėdintį valdininką 
apšviestas į akis stipria lempa. 
Prie stalo kampo sėdėjo 
tininkas, registruodamas 
vieną jo žodį.

Apklausinėjimas truko
landas. Valdininkai keitėsi kas 
valandą. Norėjo žinoti visą jo 
gyvenimą nuo A iki Z: pas ką 
lankosi, kas jį lanko, ar daly-

guose, ar sau leidžia kokių pra
mogų ar kokių, ar turi partijos 
nario bilietą, ar patenkintas pa
skirtuoju darbu. Aleksis kalba 
ir prakaituoja. Už jo pečių karš
tas pečius. Jaučia, kad pamažu 
'liežuvis ima stingti ir ji išduo
ti. Atrodo, kad jau jokio išsi
sukimo nėra. Ir aną kartą, kai 
jį pasiuntė į koncentracijos sto
vyklą, eiga buvo tokia pat. 
Valdininkų veidai buvo tokie

patys, klausinėjo to pat, o į 
akis lempa, už nugaros pečius 
irgi kaip šiandien. “Darmojie- 
do” likimas, kaip raupsuotojo, 
yra iš anksto nuspręstas: kitos 
išeities nėra.

O tačiau šį kartą išsisuko. 
Apklausinėjimas baigėsi pa
mokslu: partija seka jo gyve
nimą, ji yra geraširdė, nes jį 
amnestavo. Tačiau socializmas 
yra teisingas ir griežtas, tad 
reikia laikytis. Prie pirmo suk
lupimo teks sumokėti senas ir 
naujas sąskaitas. Dabar galįs 
eiti namo-

SPAUDA

rašti- 
kiek-

8 va- •M'’"' 
'ex,;.

Aleksis išėjo apsvaigęs. Ran
koje krepšeli su deportacijos 
reikmenimis. Kvėpuoja pilnais 
plaučiais ir netiki, kad ne sap
nas. Vėl mato minią, namus, 
krautuvių vitrinas, moteris^ 
tramvajus, miestą, ir viskas at
rodo pasaka. Prie pirmo šuli
nio pasilenkia ir geria ilgai ir 
godžiai, kol pamažu gerklės iš
džiūvimas atsileidžia. Prie durų 
žmona žiūri į jį, tartum būtų 
grįžęs iš ano pasaulio. “Betgi 
pagaliau — sako — kam jie ta
ve kvietė?”

Praslinko trys dienos, ir mi
licininkas vėl prisistatė: vis tas 
pats ir tokiu pat laiku — tarp 
ketvirtos ir penktos valandos 
vakaro. Įeina, paduoda kvietimą 
ir išeina. Šį kartą Aleksis jau 
kviečiamas į partijos centro ko
mitetą. Aleksis užsiliepsnoja: 
“Šį kartą manęs nori storieji 
tūzai — aiškina žmonai — ma
tyt ką nors baisaus esu pada
ręs. Bet neišmanau, kokį velnią 
jie prieš mane kombinuoja.”

(Bus daugiau) ...

MIN. ST. LOZORAIČIO KELIONĖS
Lietuvos diplomatijos šefas S, 
Lozoraitis sugrįžo į Romą, pra
leidęs 7 savaites S^asburge, 
Paryžiuje ir Londone.

Strąsburge S, Lozoraitis Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo 
ir Lietuvos Laivės Komiteto 
pakviestas, dalyvavo PET dele
gacijoje, kuri stebėjo Europos 
Tarybos Patariamosios Asem- 
blėjos darbus. Paryžiuje, kur 
min. Lozoraitis atstovauja Lie
tuvos interesam, jis buvo pri
imtas užs. reikalų ministerijoje, 
kartu su PET vadovybės nariu 
buv. Rumunijos užsienių reika
lų ministeriu K. Vissianu ap
lankė Prancūzijos parlamento 
užsienio komisijos pirmininką 
M. Schumanną ir buvo Pran
cūzijos - Baltijos draugijos pus
ryčiuose — debatuose. Londo
ne Lozoraitis pakartotinai ta
rėsi su Lietuvos ministeriu Di
džiojoje Britanijoje B. K. Ba
lučiu, dalyvaujant ipasiuntiny-

KADA SAVUOSIUS IMAME 
AUKŠTINTI IR IR KADA NIEKINTI?
Drauge liepos 17 paskelbtos 

ištraukos iš dr- A. Sužiedėlio 
paskaitos ateitininkų kongre
se, kurioje jis pažiūrėjo į atei
tininką iš psichologinės pusės. 
Iškėlė lietuvių polinkį patiem 
sau prieštarauti išgarbinant 
tuos, kurie savo jėgas atiduo
da svetimam daržui ir juos pa
statant aukščiau už tuos, ku
rie dirba lietuviškame darže. 
Rašo:

“Pavyzdžiui, štai koks nenuo
seklumas: stengiamės išlaikyti 
savuosius, ir ypatingom pastan
gom jaunimą, lietuviškoje ap
linkoje; laukiame ir reikalau
jame, kad kiek galima dau
giau. kiek beįmanoma. kiekvie: 
nas reikštumės lietuviškoj ap
linkoj — menu, skaityba, socia- 
•liniu bendravimu, laisvalaikio 
užsiėmimais. Betgi gražiausius 
pagyrimo atestatus surašom ir 
giliausiai galvas lenkiam tiems 
iš mūsų, kurie sėkmingai reiš
kiasi nelietuviškoj aplinkoj. Iš
leidęs knygą lietuviškai, gali 
liktis nukryžiuotas, bet išlei
dęs angliškai stovėsi ant pie- 
destalo. Didesnis, regis, nuo
pelnas prisimušti prie kokio 
•nelietuvio svarbuolio — minis
tro ar kinų žvaigždės — ir ran
ką pakratyti, negu eilę metų 
aukoti šeštadienius lietuviškai 
mokyklai. Jei kam nors išdega 
geresnis darbas gauti, tai pa
prastai apskelbianti, kad dar
ban buvo “pakviestas”, ir 
liaupsinam, kad tautietis gar
sus. šitokios pagerbimų
rarchijos akivaizdoje argi ne
žmoniška išsivesti takią sau pa
lankią formulę: reikia kilti 
man svetimtaučiuose ir taipgi 
dėl Lietuvos labo reikia nuo 
lietuviškų rūpesčių nusiimti”.

Bet yra ir kitas polinkis — 
savuosius niekinti. Jis iškilo to 
paties laikraščio bendradarbių 
J. Aisčio, Ksavero Kauno ir A. 
Rimvydo polemikoje. J. Aistis 
per tris nr. skelbė ištrauką iš 
savo paruoštos straipsnių kny
gos “Milfordo gatvės elegijos”. 
Straipsnyje, vardu “Niekšybė”, 
palaidai filosofuodamas ir fan
tazuodamas apie niekšybės reiš
kinius pasauly, Lietuvos toli
moj ir artimoj praeity, užkliu
dė konkrečius asmenis. Tarp jų 
V. Krėvę, prof- S. Kolupailą, 
dr. A. Garmų priskyrė į tarna
vusių niekšybei eiles. Esą niek
šybė reiškėsi jų pataikavimu 
okupantui ar net okupantams.

Dėl prof. S. Kolupailos atsi
liepė jo universitetinis bend
radarbis Ksaveras Kaunas, 
griežtai atmesdamas J. Aisčio 
kaltinimus ir pateikdamas fak
tus, kaip kalbėjo okupantui pa
taikaujamus žodžius, bet prof. 
Kolupaila darbais gelbėjo kon
krečius lietuvius ir lietuviškus 
■reikalus.

PRIE NEPRIKLAUSOMYBĖS SALĖS Philadelphijoje, mi
nint pavergtu tautu savaitę. Iš k. d. Mudite Brozovskis — 
.atvaitė, Rėdą Ardienė — lietuvaitė, Margit Rohtla — veng
rė, Maria Rosa Martinez — kubietė, Anna Ferkuniak — uk
rainietė. Nuotr. iš Inquirer liepos 19 d.

Redakcijos patikslinimas
Į mūsų straipsnį — Kaip 

Aleksis gavo iš Amerikos dė
dės palikimą (Darbininkas, nr. 
51), atsiliepė kompozitorius A. 
J. Aleksis iš Waterbury, Conn., 
protestuodamas, kam pavarto
ta jo pavardė, kad tai esąs jo 
asmens žeminimas, kad žmonės 
klausinėję, ar ne jis esąs ap
rašytas, o gal jo giminė.

Šis straipsnis yra parengtas 
asmens, kuris pasinaudojo V. 
Europos spauda. Prie straips
nio langelyje buvo prirašyta au
toriaus pastaba, kurią dar 
pakartojame: “Asmuo, kuris 
papasakojo savo istoriją 'vie
nam patikimam svetimšaliui tu
ristui, gyvena Sov. Sąjungoje. 
Todėl šiame aprašyme nutyli
me jo pavardę ir gyvenamąją 
vietą. Pavadinsime ji paprastai

— Aleksis”.
Redakcija 'nori patikslinti, 

kad šis vardų panašumas netu
ri nieko bendro nei su muziku 
A. J. Aleksiu 
su advokatu 
Woodhavene, 
Aleksiais.

Waterbury, nei
Pranu Aleksiu

nei su 'kitais

bes patarėjui V. Bailokai, pa
darė pranešimą Lietuvių Na
muose, turėjo eilę pasikalbėji
mų su vielos lietuvių politikos 
ir visuomenės veikėjais ir atsi
lankė Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos sodyboje. Jis 
dalyvavo min. B. K. Balučio su
kviestame pasiuntinybėje Bal
tijos valstybių diplomatinių at
stovų Londone posėdyje ir Lie
tuvių - Lenkų A. Mickevičiaus 
draugijos valdybos jam suruoš
tame priėmime.

Šveicarijos laikraštis “Basler 
Nachrichten” yra paskelbęs ve
damuoju min. S. Lozoraičio 
straipsnį apie antrojo pasauli- 
irski karo pasekmes Lietuvai 
ir kitoms Rytų ir Centro Eu
ropos valstybėms.. Ryšium su 
dažnai pasireiškiančiu dabar 
Vakaruose palinkimu tenkintis 
■tariamąja komunistinės san
tvarkos liberalizacija straipsny
je pabrėžiama, kad pavergtos 
tautos turi teisę ne į jų prie
spaudos 'liberalizaciją, bet į lais
vės bei nepriklausomybės at
statymą. -

Vokietijos radijas yra trans
liavęs ilgą ištrauką iš Lozorai
čio straipsnio kartu su ištrau
kom iš anglų ir prancūzų laik
raščių “Economist” ir “Auro- 
re”.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sųlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

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

hie-

Tame pat laikrašty A. Rim
vydas nukreipė dėmesį į nepa
grįstą J. Aisčio drąsą lengva 
ranka teisti kitus, aplinkybių 
neištyrus, dedantis pranašes
niu istoriku už istorikus, pra
našesniu teisėju už teisėjus. To
kio lengvo teismo rezultatas— 
suniekinamas “savas veidas”. 
Kritikas nukreipia paties J. 
Aisčio žodžius prieš šios rūšies 
susiniekinimą: “Ne, ne ir 
jokiu būdu ir jokiu atveju 
galima niekinti savo veido, 
tai yra daugiau negu mūsų
das .. . Praradus žmogiškąjį 
orumą daugiau nėra ko nusto
ti”.

ne, 
ne
nes 
vei-

Rašytoja Ieva Simonaitytė 
buvo pirmoji, kuri laimėjo 
1935 valstybinę literatūros 
premiją už “Aukštųjų Šimonių 
likimą”. Dabar ji gyvena Vil
niuje ir yra jau 68 metų am
žiaus “’Literatūra ir menas” lie
pos 10 paskelbė su ja pasikal
bėjimą, kuriame kelios nuotru
pos įdomios rašytojai ir jos kū
rybos sąlygom apibūdinti.

“L Simonaitytė kalba apie 
tai, jog iš visų tik ir girdin
ti, kad Vilniaus apylinkės esan
čios labai gražios. Bet ji dar 
nespėjusi pamatyti šito grožio.

— Traukia mane gimtųjų 
Vanagų laukai. Man jie visa
da Aukštajai! Tik dabar labai 
jau pasikeitę jų šilai, peizažas. 
Bet traukia mane pasiklausyti 
ten šiluose lakštingalų ir gegu
tės balsų, traukia ir varliu- 
kės...”.

Apie savo veikalą “Pikčiur
nienę”, pasirodžiusį 1953 su 
gausiom bolševikinėm priemai
šom: “Labai sunku buvo man 
“Pikčiurnienei” asmenybės kul-

Rašytoja Ieva Simonaityte Vilniuje
ji, i kuriuos žiūrėdami, su ku
riais kalbėdamasi, prisimenu 
viską iš mūsų gyvenimo, pama
tau vėl viską konkrečiais vaiz
dais”.

Apie kolchozininkų pensijas

Laiškas iš kolchozo, gautas 
New Yorke, kalba, kad girdė
jo Amerikos balsą lietuviškai 
•kalbantį apie Amerikos 'darbi
ninkus pensininkus. Tad atsi
liepia ir apie savuosius pensi
ninkus — kolchoze.

Rašo, kurie išdirbo kolchoze 
10 metų ar daugiau, gauna se
natvės pensijas — vyras, jei 
yra 65 metų, moteris — 60 me
tų. Mėnesiui tos pensijos mo
ka po 12 rublių.

Gelbsti žemės sklypas. Rašo, 
šiemet sklypely pasisėjęs rugių, 
■kviečių, miežių ir dar liko že
mės bulvėm, agurkam, kopūs
tam.

Oras
dažnai dienos apsiniaukusios. 
Dažnai palyja, ir žolė nedžiūs- 
ta, bet ir auga nesparčiai. Lau
kiamas vėlyvas ruduo. Tikisi 
laimingai suvalyti.

E rugių — rašo — tada kep
sime duonutę, iš kviečių šven
tėm ruošime ragaišių ir pyra
gą, miežiai bus vištom ir kiau
lei ėdalui užpraduoti, o šiaudai 
karvytei pravers žiemai. Karvę, 
rašo, tai jau laikome įsikibę, 
nes ji duoda mums, seniems, 
maistą, o šalia to ir skatiką 
lengviau pagauname.

LIBTOVOJE

LIETUVAITĖS, Blue Water Manor vasarvietės Lake George ežero. Vasarvietės telefonas 518 NH 4-5071.>
Nuotr. V. Maželio

t t ■ ’
to laikais. Ją bandė perauklėti 
aštuonetas redaktorių. Leidyk
loje, rodos, |>asikeitė net trys 
•vyriausi redaktoriai, kol paaiš
kėjo, kad geriausias yra auto
rės — Simonaitytės variantas”.

Apie savcį “žingsnius pir
myn”, autobiografinį pasakoji
mą, kuriame sukaupė daug ne
apykantos vokiečiam:

“Daug daug akmenų, jei ne 
kalnų, — pasakoja toliau rašy
toja, — nusirito man nuo šir
dies, kai pabaigiau rašyti auto
biografinę trilogiją. Pajutau, 
kaip daug laisviau atsikvėpiau 
krūtine, kaip po “Žingsniai 
pirmyn” padėjau tašką. Ypač 
daug pagiežos buvo susikaupę 
fašistinei Vokietijai. Atslūgus 
šitai pagiežai, dabar aš vėl vo
kiečių tarpe galiu matyti giliai 
sąmoningų, dėl fašizmo gėdą 
kenčiančių žmonių”.

Apie savo kūrybos pradžią 
ir dabartines svajones:

“Savo “Aukštųjų Šimonių 
likimą” rašytoja rašiusi gana 
ilgai. Bet tai buvę lygiai prieš 
30 metų ...

— Bet “Šimonių likimas” 
man buvo tarsi daina. Tada ne
turėjau jokio kūrybinio darbo 
režimo, nesilaikiau jokios sis
temos ... Ką reiškia jaunys
tė! Dabar jau dirbu iš ryto po 
3 ar 4 valandas. Pavargstu 
greitai. Ypač, kai rašau mašinė
le. Po pietų imuos kitų darbų, 
vakarais skaitau . ■.

Apie naujus savo kūrybinius 
sumanymus I. Simonaitytė kal
ba nenorom.

— Nenoriu kalbėti apie sa
vo svajones. O jos man dau
giau rūpi, negu bet kam. Jos 
ir kankina mane. Norite ir jūs 
būtinai sužinoti apie tą naują 
mano nerimą? Tai štai — pa
rašysiu apie savo gentainius 
klaipėdiškius išeivius. Kas jie 
buvo ir kas jie dabar yra? Va
žiuosiu į Priekulę, kur turiu 
gerą tylų kambarėlį, 'pasiklau
syti savo širdies, sukaupti sa
vo. mintis. Ten netoli Aukšta
jai, netoli artimi ir pažįstamie-

šiemet nešiltas. Labai

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 51/>%)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI V6Z99
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel.

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

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

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
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 NfW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3O47 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85- 86 g-vių) I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Rtdgewoode — 56-54 Myrtle Ave, — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 I — DE 5-1154
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Trumpo laiko trumpa apyskaita
Lietuvos laisvės reikalas nie

kad neišnyksta ir negali išnyk
ti iš mūsų rūpesčių. Tačiau 
birželio - liepos mėnesiais jis 
buvo pergyvenamas ypatinga 
įtampa. Jaudino ne tik 'praei
ties prisiminimai — Lietuvos 
užgrobimas, deportacijos. Jau
dino dabartinė Kremliaus ko- 
Loifzacinė politika Lietuvoje; 
Lietuvos gyventojų akiplėšiš
ka indok-trinacija prieš nepri
klausomybę ir prieš Ameriką, 
kuri labiau nei bet kada pakė
lė balsą dėl neteisėto smurtu 
ir klasta įvykdyto bei tebevyk

domo Lietuvos pavergimo ir ko
lonializmo. Jaudino pačių lie
tuvių sutelktinė akcija — šven
tė parodoje, žygis Washingto- 
nan, manifestacija Hartforde, 
muzikos šventė partizanų gar
bei Chicagoje, liudijimai Kon
grese, pagaliau Kongreso rezo
liucija. dėl kurios sovietiniai 
okupantai negalėjo sulaikyti sa
vo pykčio.

Ne vienam Vlikui, Altui, Lais
vės Komitetui . -. priklauso 
tie rūpesčiai. Laikraštis taip 
p'-1 stengėsi jų pastangom tal
kinti. Palaikė visuomenėje gy
vą istorinių įvykių sąmonę — 
Lietuvos užgrobimo, deportaci
jų, dabartinės padėties Lietu
voje. Blaškė “liberalizacijos”, 
“tiltų”, apsipratimo iliuzijas, 
kuriom Vakaruose siekiama 
žmonių budrumą užmigdyt. Kri
tiškai sutiko aliarmus, kuriais 
norima nukreipti akis nuo so
vietinės politikos Lietuvoje Į vi
daus politinius Įvykius Ameri
koje.

Laikraščiui savu ruožtu per 
tuos porą mėnesių talkino dau
gel bendradarbių, skaitytojų. 
Jiem visiem čia norime padė
koti, nes ne visiem buvo 
įmanoma padėkoti laiškeliu už 
atsiųstas sugestijas, spaudos 
iškarpas, vietos įvykių aprašy
mus. Ne visada aprašymus ga
lima buvo dėti ištisai. Teko 

trumpinti, sutraukti. Or ir tai 
daugeliui teko laukti eilės — 
šiuo vasariniu metu ypačiai pa
gausėjus visokių sukakčių, o 
laikraštį teleidžiant sykį per sa
vaitę. Apgailestaujame ir rūs
tybę tų, kurie ją pareiškė re
dakcijai. kai laikraštis negalė
jo paskelbti jų raštų, vengda
mas polemikos rasiniais ar as
meniniais klausimais, kurie bū
tų kreipė dėmesį į šalį nuo to. 
kas šiais mėnesiais buvo esmi
nis reikalas.

Bendrų pastangų dėka visuo
menė parodė paslankumo ir 
vieningo atsiliepimo, kai buvo 
keliami konkretūs žygiai. Juos 
norėtum laikyti tik įsibėgėji
mu. Ateičiai stoja prieš akis 
nauji, ir jie pareikalaus dar di
desnio Įsitempimo ir solidaru
mo. Prieš leidžiantis Į juos, 
pakartojame solidarumui didin
ti kritiškas pastabas, patirtas 
po Pavergtų Tautų Savaitės 
New Yorke.

Taip, lietuviai ten buvo at
stovaujami gausiau nei ‘kiti. 
Tačiau reiktų stebuklo, norint 
ten dalyvavusių skaičių išau
ginti iki keliolikos tūkstančių. 
Buvo sugestija paanalizuoti: ar 
ten savo dalyvavimu solidaru
mą parodė jaunimas? Kai jau
nimo vardu buvo rengiamas 
žygis į Washingtcna. vyresnie
ji palankiai atsiliepė į jauni
mo šauksmą. Ar jaunimas re- 
zervuojasi tik tiem žygiam, ku
rie jo rengiami? Toliau: 'kiek 

. ten dalyvavo gydytojų, rašyto
jų, menininkų .. .? Ar jie re- 
zervuojasi tik savo profesi
niam pasirodymui? Atmetam 
sugestiją, kad visuomenė į jų 
meninius parengimus ar pro
fesinius patarnavimus atsiliep
tų taip pat abejingai. Linkė
tum priešingo klimato — visuo
menės solidarumo asmenų kū
rybai bei veiklai ir visų soli
darumo tautos valios manifes
tacijom, kurios bus prieš akis 
artimiausiais mėnesiais.

šių metų pradžioje yra įvy
kęs gal pats reikšmingiausias 
posūkis mūsų išeivijos visuo
meniniame - politiniame gyve
nime apskritai ir Lietuvos lais
vinimo kovoje ypatingai. Žy
mėtini labiausiai to posūkio du 
ženklai- Pirmiausia — tai drą
sus išėjimas į plačiąją visuome
nę, reikalaujant Lietuvai jai 
priklausančios laisvės. Antra— 
didelės dalies išeivių apsispren
dimas, jog kiekvienas jų pri
valo įnešti savo įnašą, kokį ji
sai išgali ir sugeba, į paverg
tos Lietuvos laisvinimo ir lais
vojo pasaulio įspėjimo pastan
gas, o ne tik mūsų rinkti ir 
nerinkti atstovai ir vadovai. 
Kitaip sakant — mes sudemo- 
kratėjome iš esmės. /

Dėl tų apsisprendimų atlik
ti daug didesni, negu ligi šio- 
liai, darbai pašalino mums ma- 
žavertiškumo pergyvenimą, iš 
■kurio kyla pasiaiškinimas: mes 
vistiek nieko negalime padary
ti. Tie, kurie nenorėjo klausy-

PHILADELPHIJOJE pavergtu savaitės minėjimas baigtas padedant vai
niką prie Laisvės Varpo. Nuotr. K. Cikoto.

Naujas “žygis — Į Jungtines Tautas — gerai, bet senas žygis — į Senatą turi būti taip 
pat tęsiamas sustiprintom įėjom.

---------------------------------------- —---------- Vilius Bražėnas------------------------------------------------------

ti saviškių tvirtinimo, jog yra 
kitaip, galėjo būti įtikinti mū
sų bendro darbo vaisių ir mū
sų draugų įspėjimo. Birželio 20 
Baltijos Tautu Laisvės Sąskry
dyje kalbėjęs sen. Thomas J. 
Dodd Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybei ir spaudai 
griežtai ir primygtinai pareiš
kė nesutinkąs su tais, kurie 
mano, jog nesą budę padėti 
Sovietų pavergtom tautom Iš
sivaduoti. Jis nurodė vieną iš 
būdų pavergtiesiems padėti: 
visur, visada ir kiekviena pro
ga kelti Sovietų pavergtųjų 
tautu klausimą tarptautiniame 
— pasauliniame forume.

Tai yra lygiai tas darbas, ku
rį mes dirbame arba turėtume 
dirbti. Tik mes, to siekdami, 
turime klausimą pirmiausia kel

ti ir laikyti gyvą tuose kraš
tuose, kuriuose mes gyvename, 
ir per tų valstybių visuomenę 
ir vyriausybes, kurių piliečiais 
mes esame, tarptautinę areną 
paliekant Vlikui ir panašiom 
organizacijom. Ypač JAV pilie
čių balsas yra svarus, kadangi 
tarptautinės tribūnos, kaip pvz. 
JTO yra pastatytos ir nuo su
griuvimo palaikomos JAV pini
gais, tai yra mūsų — JAV pi
liečių mokesčių pinigais. Net ir 
mūsų priešai stengiasi pirmoje 
eilėje paveikti Amerikos viešą
ją nuomonę. Todėl teisingas 
kelias į JTO yra per mūsų — 
JAV — Kongresą, vyriausybę. 
Propaganda tarp kitų, tik ne 
komunistinių ar prokomunisti
nių JTO narių, ne tik nepa-

PRAVESKIME REZOLIUCIJĄ IR SENATE
Senatoriai Dodd, Lausche ir 

Hickenlooper imasi iniciatyvos 
pravesti rezoliuciją Lietuvos 
laisvinimo reikalu ir Senate.

Los Angeles, Calif. “Atstovų 
Rūmai jau pravedė rezoliuciją 
Pabaltijo kraštų laisvės reika
lu, be abejo, pravesime rezo
liuciją ir Senate”, — taip ne
seniai rašė savo laiške Rezoliu
cijoms Remti Komitetu vado
vybei senatorius Bourke B. 
Hickenlooper (R. — Iowa), re
zoliucijos (S- Con. Res. 23) au
torius Senate ir Senato užsie
nio reikalų komisijos narys. 
Panašiai rašė ir kiti du rezo
liucijų autoriai ir kartu Senato 
užsienio reikalų komisijos na
riai: senatorius Thomas J. 
Dodd (D. Conn.) ir senatorius 
Frank J. Lausche (D. — Ohio). 
Šie trys senatoriai imasi ini
ciatyvos pravesti rezoliuciją ir 
Senate. Padrąsinkime juos 
trumpais .laiškais ir paprašv kim 
jų, kad jie paspaustų senatorių 
J. William Fulbright, komisijos 
pirmlnirką. ir rezoliuciją Lie
tuvos bylos klausimu nieko ne
laukdami pravestų.

Tad, visi į laiškų rašymo 
darbą senatoriams: Thcmas J. 
Dodd, Bourke B. Hickenlooper 
ir Frank J. Lausche. Jiems vi
siems laiškučių turinys galėtų 
būti maždaug teks:
The Honorable (senatoriaus 

■kenktų, bet ir padėtų. Tačiau 
tie optimistai, kurie mano ga
lėsią paveikti Indonezijos, raud- 
Kinijos, Kubos, Alžyro, Gha- 
nos ir pan. komunistines vy
riausybes — padėti mūsų bro
liam išsivaduoti iš Sovietų ko
lonializmo, yra pamiršę papras
čiausią lietuvišką patarlę: “Var
na varnai akies nekerta”. Var
nos gali susipiauti dėl sūrio ga
balo. bet sūrį grąžinti į lenty
ną?’. .. Tai jau būtų perdaug 
tikėtis iš varnos.

Todėl visi, kurie ruošiamės 
žygiuoti į JTO, nepamirškime 
kito dalyko: mūsų Kongrese 
yra jau apie 90 laisvės rezoliu
cijų; jog viena tų rezoliucijų 
jau rekordiniu balsų skaičiumi 
priimta Atstovų Rūmuose, jog

vardas ir paverdė) 
Senate Office Building • 
Washington, D. C., 20515 
My dear Senator:

As you know, the House has 
recently adopted the H. Don- 
Res. 416 that is very similar 
to yours that you have intro
duced in this Congress, con
cerning Lithuania, Latvia and 
Estonia. Please urge Senator J. 
William Fulbright. Chairman of 
the Senate Committee on For
eign Relations, and other mem
bers of this Committee to act 
favorably and without delay 
on this very important legis
lation and to send it to the 
Senate for adoption. Thank 
you.

Sincerely,
(Parašas: vardas ir pavardė)
Labai skubus reikalas, ir vi

si veikime nesižvalgydami į ša
lis. Jei mes. geros valios lietu
viai, to nepadarysime, tai “ki
tos jėgos", apie kurias kalba 
rezoliucijų pravedimo žygio 
priešai, neatliks. Tos “kitos jė
gos” pačios nieko nedaro, truk
do pozityviems žygiams ir mė
gina savintis kitų darbo vai
sius.

Iki šiol rezoliucijų pravedi
mo žygiui vadovavo tik Rezo
liucijoms Remti Komitetas, tam 
darbui ir toliau tas vienetas 
vadovaus. To vieneto, o ne “ki- 

tikimasi, kad kurią dieną pana
ši rezoliucija bus priimta JAV 
Senate; reikia pastangas ypa
tingai sutelkti dabar Į Senatą.

Nė vienas, kurs siekia Lietu
vos laisvės, negali atsisakyti 
nuo veiklos kelti Lietuvos klau
simą per Kongreso antruosius 
rūmus. Atsisakymas būtų toly
gus logikai kalnų kepėjo, kurs 
įpusėjęs kelyje į -viršūnę nusi
leistų į pakalnę ir pradėtų kop
ti į kalną iš naujo — kitu šlai
tu, nors pirmajame šlaite ypa
tingų kliūčių nematyti.

Mums naujų žygių — dide
lių žygių ir masinių demonstra
cijų reikia, ir niekada nebus 
perdaug. Tačiau bet koks nau
jas žygis, ypač žygis į Jungti
nes Tautas, neturi nustelbti 
pradėtų žygių. Priešingai, vie
nas 'kitą turi stiprinti, vienas 
kitu pasiremti, bet nesiblašky- 
ti nuo kelio prie takelio, ar 
atvirkščiai.

SENATORIUS BOURKE B. HIC
KENLOOPER (R. — Iowa), rezo
liucijos (R. Con. Res. 23) autorius 
Senate ir Senato užsienio reikalų 
komisijos narys.

tų jėgų”, pastangomis yra pa
siektas pirmasis laimėjimas. Re
zoliucijoms Remti Komitetui 
reikia visų geros valios lietu
vių talkos ir paramos: 'prisidė
kime darbu, paremkime pinigi
ne auka. Nelaukime iš jų spe
cialių kreipimųsi į mus, atsi
liepkime visi dar šiandien, ra
šydami: Rezoliucijoms Remti 
Komitetas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, California, 
90007. IT.
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(5)
— Neklausyk! — šaukia merga, bet neprasižioja nė 

žodžio. Ji yra girdėjusi, kaip yra krikštijami tokie ne
laimėliai- Reikia perspėti, reikia sušukti, tačiau negali 
ir girdi Barborą:

— Tu pati paduok vandens, dūšelė, tu žinai, kad taip 
reikia!

— Vaje, vaje, — veikia mažas balsas, — tu nenori 
būti gera! Tu matai, kad aš nieko negaliu tau padary
ti blogo, mano nė rankų nematyti iš marškinių, mane 
-taip palaidojo, kad nepajėgiu nė pirštelio ištraukti, kaip 
aš pasemsiu vandenį! Pakrikštyk, suteik krikštą, tu ne
žinai, kaip ten yra baisu, visur labai tamsu, ir mes laks
tome po tą tamsą nesustodami. Mes galime girdėti, kad 
danguje gieda ir yra šviesu, ir durys yra čia pat, bet 
mes patys negalime atsidaryti, kol nerandame gero 
žmogaus. Atidalyk, nevaryk manęs atgal, pakrikštyk 
mane!

Koks saldus tas balsas, — galvoja merga, — kaip 
-gražiai kalba mano sūnus! Aš turiu prieiti, tegu ji jau 
krikštija, bet aš pasakysiu kokiu vardu. Ne, ne to varg
šelio tėvo vardą duosiu, ne to nedorėlio, — tegu krikš
tija į senelį, į mano tėvą- Ir čia vėl ji atsimena, -kad to
kias dūšeles krikštija Jonu ir Ona abiem vardais, nes 
žmogus nežino ar vėlė priklausė vyrui ar moteriai. Ji 
turi .pribėgti ir pasakyti, kad ji fino, jog čia vaikiukas, 
kad užteks vieno vardo — ji trypia vietoje ir tyli, tiktai 
mintimis šaukia Barborai, kad neklausytų, kad nesem- 
tų pati vandens. Negalima nusileisti, reikia reikalauti, 
kol dūšelė nusileidžia ir paduoda vandenį. Ir kai tiktai 

gauna krikštą, -vėlė sušvinta iš karto ir taria: Laimin
ga aš, (laimingas tu, žmogau, Dievas tau atlygins neišsa
kytai — tai šitaip prabils ir jos vaikutis, pasitraukęs 
tikroje ramybėje.

Tačiau ji mato, nepasijudindama, kad Barbora buvo 
perkalbėta ar iš išgąsčio pasidavė. Ji lenkiasi prie upe
lio po pat jos kojomis, ir ji to negalėjo matyti. Bet 
matė merga, kad kūdikis ant gretimo akmens staiga iš
augo, kaip medis, jis praaugo ilguosius marškinius, ir 
jis jau nėra balta nekalta kenčiati dvasia, nėra žmo
gaus vaikas — tai nelabasis, tamsus ir baisus, ir jo 
akys dega tarsi du pagaliai. Jis suspaudė Barboros 
sprandą ir nulenkė ją Į vandeni.

Ne, tai -ne vieną šauksmą girdėjo Pasertupio žmo
nės, kurie tarėsi girdėję: sušuko trys — sudejavo ma
žas beviltiškas vėlės balselis, suunzgė veidu vandeny
je Barbora, ir nykiai, garsiai suklykė palikusioj! gy
va.

Ji susmuko be žado, o kada atsipeikėjo ir pribėgo 
•prie Barboros — ta buvo negyva. Ir tada mergos širdį 
nusmelkė skausmas, ir nusiminimas, ir neviltis, kaip tas 
vėlės balsas. Ji net nepajėgė ištraukti skenduolės galvą 
iš upės — ji pati nusivilko tarsi sliekas, iki kaimo, 
įlindo į tėvo stJginę, išgulėjo ten dieną ir naktį, ir dar 
dieną, ir tik tada įėjo į trobą kaip ką tiktai grįžusi iš 
didžios kelionės.

Viskas įvyko taip, kaip ji buvo tikėjusis 'būsiant, jei
gu grįš viena. Dar šiuos metus ji pristojo pas ūkinin
ką, kur ją vertino ir gyrė už darbštumą ir rimtą elg
seną, o paskui susivedė su savo sutartuoju, gyveno 
miestelyje, rankpelniaudami ir padoriai užsidirbdami 
duoną, o paskui grįžo į Pasertupius po jos tėvo mirties.

Jie sugyveno labai gerai, jie susilaukė dukros, ta
čiau jaunoji motina nyko. Moterys priskyrė jai viso
kias 'ligas, kurios gali užkristi su vaiko gimimu, bet 
ji žinojo tiesą: tai atėjo su vaiku, tiktai -ne su šiuo-

Ji žinojo savo ligą, kuri jau buvo ją prisivariusi prie 
slenksčio. Ir gulėdama -lovoje, staigiai susmukus ir Šauk
damos! 'kunigo, ji kalbėjo dabar vyrui ir visiems esan-. 
tiems, kaip gyveno ji tuos visus metus: kaip tas, ku
ris matė nusikaltimą ir tylėjo, ir tuo pats nusikalto.

Bet ji negalėjo išduoti! Ji tikrai tikėjo, jog tai buvo jos 
sūnus, kurio rankomis nelabasis, turėdamas valią ant 
jo, nekrikštyto, nužudė gerą moterį. Tačiau, juk tai bu
vo jo motinos rankos, argi ne? štai kodėl ji miršta nu
kamuota nežinomos ligos- Ar ji kalbėjo su vyru, tekiu 
-geru, tokiu brangiu, ar klausėsi jų mažosios dukrelės 
čiauškėjimo, ji tegirdėjo tiktai savo vaikiuko balsą, sū
naus, kuris nė vardo negavo. Tas balsas, tas -kuris upe
lyje šaukėsi, kuris dejavo be vilties aną minutę, kai ga
lėjo būti išgelbėtas — šitas skambėjo joje be atlydos 
— ir klausimas: kas dabar, kas kada nors suteiks jam 
išvadavimą, -kas atidarys duris į šviesą?

Štai kokia -yra ta liga, kuri griaužė ją, neišgydoma ir 
mirtina — kalbėjo ji. Ir visi regėjo, jog ji čia pat, po 
jų akimis, tirpo ir geso.

Ji dar prasitarė, jog jeigu ji nebesulauks kunigo, te
gu tie, kurie -girdėjo, išpašįsta už ją nuodėmklausiui jos 
nusikaltimus. Ir tokiu atveju — tiktai Viešpats težinos, 
koks yra išrišimas.

Kodėl tyli? Argi ir dabar netiki? Kai eisime pro ka
pines, aš tau parodysiu ir Barboros kapą, ir anos —ne, 
aš nežinau, kur palaidota ta nelaimingoji. Tikrai, kaip 
keista, kad negirdėjau, tiktai nūnai aš -pati pasigalvojau: 
kur? Ar jau eisime? Žinoma, nuo šio tilto mes nebegali
me užmatyti nieko, nes niekas nevažiuoja. Mes vėl 
trauksimės jų 'link — šitaip laukimas ir susitikimas pu- 
siaukeliu sutrumpės. Be to, mane nukrėtė mažas šiur
pulys. Tai ne nuo tyliojo Sertupio, tai nuo jūros ateina 
ūžesys, kuris skelbia pasikeičiant orą. Kaip prieš lietų 
ar perkūnijas, nors saulė neparodo to. Mums tikrai rei

kia trauktis į miestelį.
Taip, atgal, Palangos plentu, ir negink jo perdaug, 

jis pamažu pavirsta tiktai vieškeliu. Tačiau ir nebijok 
perdaug dulkių: ilga kelią mes eisime pakapiniais. Ma
nau, tai buvo pirmas šaligatvis mūsų parapijoje, visu 
ilgu pamūrių aukštas iškeltas, išgrįstas, išsmėliuotas, ir 
nesiauras takas — taip, šioje pusėje aišku, ne viduje. 
Kaip sakau, šaligatvyje nedufta, iki ten, truputį paken
tėk.

Tu pamatei kelio pašalyje malūną? Ir mišką, ir van
denį varantį girnų ratus? čia labai gražu, ir mes kada* 

nors ateisime ir parodysiu viską o viską miestelyje — 
gi dabar turime žengti skubiau, kol sutiksime vežimą- 

Ko sustojau? Aš jau žinau! Stačiai nuostabu, kad 
buvau tokia avis ir nesumečiau, jog jeigu jie nebūtų 
galėję išvažiuoti iš namų, tai iš anksto būtų pranešę 
dar prieš mūsų kelionę. O jeigu net vakar ar šiandien 
iš ryto kas rimtai sukliudytų, — būtų atėjęs kas nors 
į stotį. Tai tiktai miestelyje, tai tiktai pakeliui, atsi
rado trūklius, ir aš esu tikra jog tas įvyko ant Joskau- 
do Pasagos. Kas yra Pasoga? Kas yra Joskaudas?

Joskaudas iš Joskaudų kaimo buvo ūkininkas — 
du valakai žemės, be seserų ir brolių, be Skolų, ir vis 
tiek, penktais metais po jo tėvo mirties — šeštais po 
motinos — Pranciškus Joskaudas buvo nugyvenęs 
ūkį. Kaip? O, jis sugebėjo, net labai -nesistengdamas.

Gal jis ir pats nežinojo, Įteks jis yra, kol buvo po 
tėvu: dirbo kaip liepiamas, kad ir be didelio užside
gimo, juk kiekvienas rąžosi prikeltas auštant. Tėvas 
nepastebėjo kokios šaknys augo sūnaus rąžulyje. Jis 
buvo nepaskutinis ir laukuose: joks gyvas vyras, o jau, 
gink, dangau, gaspadoriaus vaikas, neužsileis samdi
niui ar talkininkui su dalge. Bet per nelaimę, devynio
likinis jis tapo pilnu šeimininku — ūmai, lyg kas jį bū
tų paleidęs nuo saito, jis pasijuto toks laisvas, galin
gas, saugus — jis nepaisė gaidžio nei saulės. Jis mie
gojo, kiek kailyje tilpo, jis geriau ir geriau valgė, jis 
pradėjo ir puoštis daugiau, negu tinka jo luomui.

Kaip tai netinka, — prieštaravo jis, — kuo blogas 
ūkininkas, ar jis ne -ponas savo žemėje, kodėl jam ne
sipuošti pirktiniais drabužiais, miesto siuvėjo pareng
tais? Kodėl ne keleri batai, ir visi blizgantys, būtų jo 
palovyje? Ar ne jo amžiui pasidailinti? — Niekas nega
lėjo užginčyti — kalba ėjo su dėde, su motinos broliu 
iš -kitos parapijos, kuris mėgino sudrausti jauną ir 
neprotingą seserėną, bet jis turėjo nusileisti, —jau
niklis atrodė gražiai, jis buvo dailus, gal perdaug dai
lus. Argi tai koks nuostolis, — juokėsi jaunas ūki
ninkas — turtingesnę ir gražesnę pačią parsives jeigu 
uošviai gundosi arkliais ir gerais paršais, tai jau pats 
vyras tikrai geresnis grobis. Joks dėdė negalėjo pasa
kyti, kad — ne.

(Bus daugiau)
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bYUNtV, AUTKAUlJUJE, moKsieivių ateuininKŲ šven
tėje dainuoja Kęstutis Laukaitis, išpildo kun. P. Butkaus 
dainą.

NUO SYDNĖJAUS IKI NEW YORKO
Kun. P. Butkus, Sydnėjaus lietuvių kapelionas, būdamas New Yorke, 

lankėsi Darbininko redakcijoje. Čia jis buvo paprašytas parašyti apie Aus
traliją, kurią mes taip maža tepažįstame. Savo straipsnyje jis paliečia lie
tuviu gyvenimą Sydnėjuje, kaip jie ten kūrėsi, atvykę iš Vokieti jos, ir 
kaip dabar gyvena.

KUN. PETRAS BUTKUS

TAUTINIUS ŠOKIUS šoka moksleivių ateitininkų šventėje praaitais metais spalio 25.

Anglai turi priežodį, kad ku būtų pasakyti visos kelio- 
sveikata ir pinigas toli nuke-. nės ilgį. Sugrįžimas pramato- 
liauja. Tačiau galima tolokai mas taip pat gana vingiuotas—
nukeliauti ir su silpnesne svei
kata bei gana ribotais ištek
liais, ypač jei pasaulyje turima 
draugų. Ir štai palikęs Sydne- 
jų, jau atsidūriau New Yorke, 
nors kelias nebuvo tiesus. Mat, 
pakely norėjau aplankyti kuo 
daugiau kraštų ir vietovių.

Kelionė
•Buvau sustojęs šiose vietovė

se: Singapore, Thailande, Cal- 
cutoje ir Bombay, Caire, Jeru
bėje, Tel-Avive, ^Atėnuose. 
Italijoje, be jos centro Romos, 
dar aplankiau Asyžių, Neapolį, 
Ahconą, Paduvą, Veneciją, Mi
laną, Florenciją; Šveicarijoje 
— Lugano, Einsiedeln, Luzer- 
ną; Vokietijoje — Miuncheną, 
Augsburgą, Memmingeną, O- 
beramergau, Frankfurtą, Die- 
burgą, Koelną ir Vasario 16 
gimnaziją Huettenfelde. Dar 
teko matyti Bruselį, Londoną, 
Paryžių, Liurdą, Nicą, Barcelo
na, Madridą, Fatimą ir Lisabo
ną, iš kur atskridau į New 
Yorką. Neskaičiau mylių ir sun-

TRIJŲ KRYŽIŲ ŠVENTOVE
DAYTON, OHIO

Užbaigiant Šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos auksinio jubi
liejaus metus, parapijos sody
boje, 1922 Leo Street, pastaty
ta trijų kryžių šventovė. Ją pa
šventino vysk. Vincentas Briz- 
gys birželio 27, dalyvaujant ne
mažam skaičiui parapiečių ir 
svečių vietinių amerikiečių.

Sventovė primins kiekvienam 
lietuviui, kad Lietuva yra kry
žiaus žemė. Deja, per dvide
šimt penkerius bolševikų okupa
cijos metus gal nebedaug kry
žių išliko: vienus sunaikino lai
kas, kitus okupantas nugriovė. 
Taip jie padarė su trimis kry
žiais, stovėjusiais Vilniuje ant 
Trijų kryžių kalno.

šv. Kryžiaus bažnyčioje lOv. 
vyskupas aukojo iškilmingas 
mišias ir pasakė pamokslą, o 3 
v. popiet atliko šventinimo apei
gas ir pasakė pamokslą anglų 
ir lietuvių kalba, apibūdinda
mas naujai pastatytos švento
vės reikšmę. Po pašventinimo 
iškilmių parapijos salėj įvyko 
jubiliejinių metų užbaigimo pro
grama. Kalbėjo svečias iš New 
Yorko, Manhatteno kolegijos 
teologijos profesorius, kun. dr. 
Vincentas Bartuška, o vietinės 
jėgos atliko trumpą programė
lę. Po programos pasivaišinta 
Daytono ponių parengtais ska
niais užkandžiais.

Apie naują šventovę gražiai 
atsiliepė vietinė spauda ir TV.

Catholic Telegraph, Journal 
Herald ir Dayton Daily Slews 
plačiai aprašė šventovės pas
kirtį, apibūdino šv. Kryžiaus 
parapiją paminėdami, kad ją j

Miami, Houston, EI Paso, Los 
Angeles, Honolulu, Tokio, 
HongJKong ir namo Sydney. 
Šios kelionės lėktuvų bilieto 
kaina yra 1,584 dol., bet čia 
neįeina kitokios transporto iš
laidos, viešbučiai bei pragyve
nimas.

ši mano kelionė yra didelė 
ir naudinga istorijos ir geogra
fijos pamoka — ne iš 'knygų 
ar filmų, bet iš gyvo kontakto 
su įvairių tautų žmonėmis, jų 
religijos ir kultūros paminklais. 
Išsėdėjus 16 metų nors ir dide
lėje, bet vienašališkos kultūros 
saloje, man buvo tikrai reika
linga ir naudinga.

Kas toji Australija?
Nebandydamas kaip naujo

kas šiame kontinente palyginti 
Amerikos su Australija, apsiri
bosiu vien pateikdamas keletą 
minčių apie Australiją.

“Terra australis”, iš lotynų 
kalbos verčiant, reiškia “tolimo
ji žemė”. Tas penktasis pasau
lio kontinentas yra didelė sala, 

sukūrė ir išlaiko lietuviai kata
likai, kurių dalis ir pats klebo
nas kun. Titas Narbutas yra pa
bėgę iš Lietuvos po antro pa
saulinio karo nuo bolševikų 
persekiojimo. Straipsniai pai
liustruoti didelėmis šventovės 
nuotraukomis. O TV 2-ras ka
nalas birželio 27 d. per vaka-
rines žinias parodė gana ilgą 
filmą iš šventovės šventinimo 
apeigų, ir pranešėjas plačiai 
komentavo pačią šventovę, da
bartinę Lietuvos būklę ir ten 
vykstančius katalikybės perse
kiojimus. (DJ) 

OAYTON, OHIO lietuvių parapijos sodyboje pastatyti 
trys kryžiai. Kairyje parapijos klebonas kun. dr. T. Nar
butas.

plaunama Ramiojo ir Indijos 
vandenynų. Jei iškirpę Australi
jos plotą, uždėtume pasaulinia
me atlase ant Amerikos žemy
no, tai ji beveik visai prideng
tų JAV plotą.

Australija yra šešių valsty
bių ir Tasmanijos salos fede
racija ir turi virš 11 milijonų 
gyventojų. Gyventojų skaičiu
mi didžiausia valstybė yra New 
South Wales, kurios sostinė yra 
Sydney miestas. Besivaržant su 
Victorijos sostine Melbourne, 
dėl šventos ramybės visos Aust
ralijos sostine pasirinktas dirb
tinis miestas Canberra tik su 
70,000 gyventojų.

Vartai į pasaulį
Šiuo tarpu Sydney yra di

džiausias Australijos miestas, 
su pustrečio milijono gyvento
jų. Garsus ir gražus Sydney sa
vo išraižytomis jūros įlankomis, 
kurios sudaro natūralų uostą. 
Australai sako, kad Sydney po 
Rio De Janeiro savo uosto gro
žiu yra antras pasaulyje mies
tas, o jo tiltas — Harbour 
Bridge — turįs aukščiausią ir 
didžiausią lanką. Po šios kelio
nės tikrai turiu būti atsargus, 
vartodamas pagyrimo aukščiau
sią laipsnį, nes tikrai pasauly
je daug gražių vietovių, ir visi 
čiabuviai giriasi, kad tai ge
riausia ir gražiausia.

Viena yra tikra, kad Sydney 
yra Australijos vartai į pasau
lį. Pro čia ateina ar išeina di
dieji laivai, lėktuvai- Pro šiuos 
vartus teko palydėti ir nemaža 
tautiečių, iškeliaujančių iš Aust
ralijos į Ameriką.

Lietuviai Australijoje
Nenuostabu tad, jog Sydney 

buvo susikūręs ir pirmasis lie
tuvių ateivių branduolys —dar 
prieš pirmą pasaulinį karą čia 
buvo sudaryta “Australijos 
Lietuvių Draugija”. Pirmieji 
lietuvių, ypač viengungių vyrų

KUN. P. BUTKUS, Sydney lietu
vių kapelionas, šiuo metu lankosi 
Amerikoje.

transportai Australijon atvyko 
1947 m.

Canberros oficiali statistika 
skelbia, kad Australijoje yra 
10,000 lietuviu.

Tačiau visi, kurie ieškom gy
vo lietuviško pasireiškimo ir 
kontakto, nesurandam daugiau 
kaip 6-7 tūkstančius. Pačiame 
Sydney mieste man nepavyko 
daugiau suregistruoti k aip 
2000.

Australijoje 'naujuosius atei
vius kvietėsi ne giminės, bet 
pati imigracijos ministerija, tai 
šie pirmiausia būdavo patalpin
ti pereinamose stovyklose — 
barakuose. Čia būdavo išduoda
ma laikinieji pasai, po eilutę 
rūbų, po keletą šilingų smul
kiom išlaidom ir sulaukiama pa
skyrimų į valstybines ar priva
čias darbovietes. Pagal sutartį 
■visi ateiviai turėjo pasižadėti 
dirbti dvejus metus ten, kur 
valstybei bus reikalinga.

Tame skirstyme sunkiausia 
dalia tekdavo viengungiams vy
rams, kuriuos kartais nugrūs-

Kazimiero Matuzo filmas P. Amerikoje
Trečiajame Pietų Amerikos •> ryšius su š. Amerikos filmi- 

kongrese Brazilijoje š. Ameri
kos lietuviai pastebėjo, kad čia 
netrūksta duonos, bet trūksta 
kultūrinės ir moralinės para
mos. Todėl buvo paminėta 
spaudoje, kad paremtų čia gy
venančius lietuvius nors plokš
telėmis, spauda, kuri P. Ame
rikos pinigais neįperkama.

Turbūt niekas nežino, kad 
yra asmenų, kurie jau 20 me
tų savo iniciatyva ir lėšomis 
panašų kultūrinį darbą dirbo. 
Pavyzdžiui J. Gilvydis — lie
tuviškų filmų pionierius P. A- 
merikoje. Dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais jis filmavo ir 
rodė filmus iš Lietuvos gyve
nimo Argentinoje, Urugvajuje 
ir kitur. Tie filmai sutraukda
vo labai daug publikos.

J. Gilvydžiui. Vėliau dar abu 
pasikeitė pašto ženklais, plokš
telėmis, lietuviškų gintarų siun
tiniais.

K. Matuzo spalvotas filmas 
apie Lietuvą tiesiog virto gy
vos Lietuvos dalimi- Filmas su
traukdavo labai daug publikos. 
Publika giliai pergyvendavo, 
pamačiusi Lietuvos vaizdus, Lie
tuvos kariuomenę, miestelius ir 
žmones. Ne vienas šluostėsi 
ašarą.

Dabar filmas nors paseno, 
bet nenustojo vertės. Jis yra 
laisvos Lietuvos brangi tautos 
relikvija, gyvoji istorija ir di-

Vėliau, kai Lietuvą okupa- dėlė dvasios gaivintoja naujam 
vo rusai, J. Gilvydis užmezgė Lietuvos prisikėlimui. A. B.

davo į tropini Queenslandą 
cukrinių nendrių įkirsti, į miš
kus ar prie geležinkelių tiesi
mo į dykumas.

Šeimų problema irgi būdavo 
sprendžiama gana savotiškai. 
Vedę vyrai būdavo dažniausiai 
skiriami darbams netoli mies
to ir apgyvendinami stovyklo
se — hosteliuose, o moterys su 
vaikais siunčiamos į šeimų sto
vyklas. Už jų pragyvenimą tu
rėdavo mokėti vyras, su teise 
pagal galimybę jas aplankyti.

Jau Vokietijoje stovyklų gy
venimas buvo gana įgrisęs, tad 
ir čia vyrai kuo skubiausiai 
ieškojo progos tokio gyvenimo 
formą pakeisti. Kadangi su šei
momis ir vaikais butą gauti bu
vo gana sunku, tai pradėta 
pirktis žemės sklypai. Ant jų 
pirmiausia buvo statomi gara
žai, tik ne automobiliams pa
likti, o šeimoms gyventi. Tik 
po to savaitgaliais patys vieni, 
ar su draugų pagalba ėmė sta
tytis medinius ar net ir mūri
nius namelius. Įsikūrimas nebu
vo iš anksto suplanuotas, o 
pačių gyvenimo sąlygų padik
tuotas.

Tokiu būdu lietuviai išsi
barstė plačiojo Sydnėjaus prie
miesčiuose, maždaug 25 mylių 
spinduliu. Tik Bass-Hell ir Ca- 
bramatta priemiesčiuose susi
būrė kiek didesnis lietuvių bū
rys — po 20 šeimų ir daugiau, 
sudarydami 'beveik išimtinai lie
tuviškas gatves.

Įsikūrimo vargai tačiau nesi
baigia. Mat, vieni panoro įsi
kurti arčiau miesto, kiti geres
niame rajone ir taip, vienus 
pardavę, stato naujus namus. 
Nors kai kas turi nusipirkę vie
ną kitą namą išnuomoti, bet, 
bendrai paėmus, į tikrus tur
tuolius prasimušusių beveik nė
ra.

Uždarbio atžvilgiu bendrai 
galima pasakyti, kad Australijo
je paprasti darbininkai uždirba 
trečdaliu mažiau negu Ameri- 

, koje. Pradžioje visi buvo suvie
nodinti ir tik atidirbus dvejus 
sutarties metus, buvo galima 
bandyti prasimušti savo specia
lybėje. Pastovesnieji savo dar
bovietėse šiandien jau gauna 
daug geresnius uždarbius ir 
daugelis tapę kokio skyriaus 
■vedėjais ar prižiūrėtojais.

Lietuviškas gyvenimas
Lietuviškas visuomeninis 

gyvenimas Sydney mieste gana 
gyvas ir judrus, tik labai ir di
ferencijuotas. Su trimis Bend
ruomenės apylinkėmis, Sydney 
yra apie 20 organizacijų bei 
atskirų vienetų. Kai visos nori 
turėti savo susirinkimus o 
ypač parengimus ar kitas me
tines šventes, tai turi labai ap
sižiūrėti, kad nepritrūktų išt
vermingų lankytojų, o ypač lai
ku užsiimti salę ir datą. Visas 
kr?1 tūrinis ir socialinis gyveni
mas šiuo metu vyksta Bauks-
towno lietuvių salėje, kurią sa
vo darbu ir aukomis pasistatė 
Baukstowno apylinkių tautie - 
čiai. Kita verkios dalis vystosi 
Lidcombe, prie lietuviškų pa
maldų bažnyčios. Yra ir dvi 
sekmadienio mokyklos: Bauks
towno apylinkės minėtoje salė-

ninku Kazimieru Matuzu. Šis, 
būdamas didelis patriotas, ne
atsisakė ir sutiko dalį savo fil
mų perleisti prieinama kaina 

je ir parapijos mokykla Lid- 
ccmbe. Va.kų skaičius nė vieno
je neprašoka 50.

Lietuviškos pamaldos kas 
sekmadienį vyksta minėtoj Lid- 
ccmbe gana didingoje australų 
parapijos bažnyčioje. Kadangi 
apylinkėse gyvena nemaža lie
tuvių, o taip pat prie patogaus 
susisiekimo, tai pamaldos lan
komos pasigėrėtinai gausiai, di
desnių švenčių progomis. Pa
maldų metu beveik kas sekma
dienį gieda “Dainos” choras, 
vadovaujamas muz. K. Kava
liausko, o kartą mėnesyje jau
nimo — ateitininkų choras, ku
rį paruošia pats kapelionas, ku
nigas P. Butkus.

Visoje Australijoje, vietinių

Kanados liet, diena bus St. Catherines
Rugsėjo 4-6 dienomis St. Ca

tharines , Ont., rengiama Ka
nados lietuvių diena.

Šiai didžiajai Kanados lietu
vių šventei St. Catharines jau 
sudarytas komitetas: T.B. Mika
lauskas, O.F.M., rūpinsis religi
ne dalimi, Petras Bolsas — pro
grama, Kazys Bogužas — lote
rija, Jonas Grigas — Čiurlionio 
ansamblio priėmimu, Kazys 
Stundžia — nakvynėmis. J. Gus
tainis — sportu, Pranas Meš
kauskas ir Jonas Kolainis val
gių bufetu, Juozas šarapnickas 
propaganda ir gėrimų bufetu.

Komiteto atstovams reikalin-

Vasario 16 
gimnazijoje

Pasitraukia berniuku bendra
bučio vedėjas Tautvydas N. 
Gailius. Nuo birželio 30 d. pa
sitraukė iš pareigų Lietuvių 
Vasario 16 gimnazijoje berniu
kų bendrabučio vedėjas moky
tojas Tautvydas M. Gailius. 
Gimnazijoje jis dirbo virš 12 
metų. Šalia bendrabučio prie
žiūros, mokė berniukus kūno 
kultūros ir žemesnėse klasėse 
dėstė anglų kalbą, o taip pat 
vadovavo gimnazijos skautų 
veiklai. 1957-58 metais ėjo gim
nazijos direktoriaus pareigas, 
o po to iki 1960 m. buvo jos 
inspektorius. Mok. Tautvydas 
M. Gailius pereina dirbti į vie
ną privačią vokiečių gimnazi
ją ir bendrabutį.

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Jūsų siuntiniai—dovanos giminėms USSR bus iš Jūsų priimti 

iki liepos 1 d. š.m.. kaip ir anksčiau papigintais muitais.
Mūsų Firmoje Jūs garantuoti, kad Jūsų siuntiniai pilnai ir lai

ku pasieks Jūsų gimines be jokių primokėjimų iš jų pusės.
Visi mūsų skyriai turi pasirinkimui dideles plačiai reikalauja

mų prekių atsargas pačiomis žemiausioms urmo kainomis.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
Centras vra 

716 Walnut St., PHILADELPHIA, PA. 19106 • Tel. WA 5-3455
SKYRIAI:

Uptown PH I LA. skyrius 
632 W. Girard Avenue 
Philadelphia, Pa. 19123 
WAInut 5-8878
BALTIMORE 
3206 Eatsern Avenue 
Baltimore 24, Md. 
DI 2-2374
BLOOMFIELD 
228/230 Montgomery St. 
Bloomfield, N.J. 
Phone: 748-8524
BOSTON 
390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764
CHICAGO 
4102 Archer Avenue 
Chicago 32, III. 
FR 6-6399 
Branch 
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III. 
BE 5-7788
CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio 
UT 1-0807
DETROIT 
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10, Mich. 
TA 5-7560
ELIZABETH 
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J. 
EL 4-7608
HAMTRAMCK 
11415 Jos. Campau Ave. 
Hamtramck 12, Mich. 
TO 8-7940
KANSAS CITY 
18 S. Bethany 
Kansas City, Kansas 
AT 1-1757 

vyskupų patvarkymu, nėra nė 
vienos tautinės parapijos. Tiek 
lietuvių, tiek kitų tautybių ku
nigai vadinami tik tautiniai ka
pelionai, kurie gali laikyti sa
vo tautiečiams atskiras pamal
das bei vykdyti, kad ir susiau
rintomis teisėmis, visas klebo
nų pareigas. Tik ateiviams pa
lankaus Adelaidės vyskupo dė
ka, lietuviai ten įsteigė savo 
koplyčią. Tad su lietuvybės iš
laikymo rūpesčiais Australijos 
lietuviams katalikams yra dide
lis uždavinys išlaikyti kiek gali
ma ilgiau savo lietuviškas pa
maldas, tuo pačiu rūpinantis, 
kad ir jaunoji karta jose kiek 
galint gausiai ir pastoviau daly
vautų.

ga dar visa eilė padėjėjų. Kas 
gali, prašomi prisidėti patari
mais, darbu.

Šių metų lietuvių diena ski
riama Lietuvos okupacijos 25 
metų sukakčiai paminėti. Todėl 
dalyvaukime visi vieningai ir 
gausiai-

Meninę dalį išpildys Čiurlio
nio ansamblis. Jau seniai čia 
lankėsi šis ansamblis. Šiais me
tais išnuomota viena didžiausių 
ir tinkamiausių salių — St. Da
nes mokyklos auditorija. Susi
pažinimo vakarui paimtos dvi 
salės, kurios yra po vienu sto
gu. Salės tik prieš dvejus me
tus buvo pastatytos, moderniai 
įrengtos. Šokiams gros lietuviš
kas orkestras iš Hamiltono, va
dovaus V. Babeckas.

Nakvynių reikalu kreiptis į 
K. Stundžią: 2 a. Wiley St., St. 
Catharines, Ont., Canada, tel. 
684-3035. J. Š.

AR ŽINAI, KAD

— Šiaurės Atlanto bendruo
menėje gyvena tik 16 procen
tų visos žmonijos, bet jie su
vartoja 70 procentų visos žmo
nijos gamybos.

— Azijoje 60 procentų ba
dauja, Skandinavijoje 100 pro
centų sotūs. Bet savižudžių 
daugiau Skandinavijoje, ne A- 
zijoje. Ne viena duona žmonės 
gyvena.

— Dante Alighieri .gimė ly
giai prieš 700 metų — 1265 
gegužės 27.

LOS ANGELES 
3216 Sunset Blvd. 
Los Angeles 26, Calif. 
NO 5-9887 
MIAMI 
2755 Biscayne Blvd. 
Miami 37, Florida 
FR 9-8712 
MINNEAPOLIS 
217 E. Hennedin 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908 
MILLVILLE 
19 Westwood Terrace 
Millville, N. J. 
Tel. 825-5362 
NEW YORK 
48 •/. E. 7th St. 
New York 3, N. Y. 
GR 3-1785 
CONNECTICUT 
165 Hartford Avenue 
New Britain, Conn. 06051 
% N. Yazkewich 
OMAHA 
5524 S. 32nd Street 
Omaha 7, Nebr. 
Tel. 731-8577 
PITTSBURGH 
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22, Pa. 
GR 1-3712 
ROCHESTER 
683 Hudson Avenue 
Rochester 21, A. Y. 
BA 5-5923 
SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue 
San Francisco 22, Calif. 
OV 1-4229 
SEATTLE, WASHINGTON 
1512 N. 39 St. 
Seattle, Washington 98103 
ME 3-1853 
TRENTON 
730 Liberty Street 
Trenton, N. J. 
LY 9-9163
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Iškilmes Kennebunkporte
Liet, diena ir Tev. J.Gailiušio sukaktis

Gražusis Kennebunkportas, 
kur dabar vasara pačiame sa
vo platume, rugpjūčio 1 prisi
pildys lietuviškos publikos. Čia 
ir taip pilna žmonių — berniu
kų vasaros stovykla, vasaroto
jai. Tą sekmadieni žmonės su
važiuos į tradicinę lietuvių die
ną — pikniką.

Siy iškilmių centre bus Tėv. 
Jurgio Gailiušio 25 metų kuni
gystės sukaktis.

Ilgą laiką jis' buvo pranciš
konų provincijolu, dabar yra 
Kennebunkporte vienuolyno 
viršininku. Jis 11 vai. aukos 
mišias Liurdo grotoje. Pa
mokslą pasakys Tėv. Leonar
das Andriekus, dabartinis pro
vincijolas- Mišių metu giedos 
Bostono lietuvių šv. Petro pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Jeronimo Kačinsko.

Po visų iškilmių popiečio me
tu mokyklos salėje bus kul
tūrinė programa, kurią atliks 
tas pats šv. Petro parapijos 
choras ir Onos Ivaškienės va
dovaujama šokių grupė iš Bos
tono. Visi pikniko dalyviai tu
rės progos apžiūrėti vienuoly
ną, gimnaziją ir dabar pradėtą 
naujai statyti koplyčią. Jos sta
tyba kaip tik ir rūpinasi Tėv. 
Jurgis Gailiušis, vienuolyno vir
šininkas.

/
TĖV. JURGIS GAILIUŠIS, O.F.M., 
Kennebunkporto vienuolyno virši
ninkas, ilgametis pranciškonų pro
vincijolas, rugpjūčio 1 švenčia 25 
metų kunigystės sukaktį.

Winnipeg© 'lietuvių kolonijos 
dvasios vadu ir davė būsima
jai parapijai užuomazgą. Nuo 
1947 iki 1952 m. — Kenne
bunkport, Me., vienuolyno gvar-

dijonas, pirmasis pradėjęs ruoš
ti Kennebuijkporte vasaros sto
vyklas berniukams.

Po 1952 m. kanc.il'kos vi
zitacijos liepos 19 d., aukš
čiausios ordino vadovybės bu
vo išrinktas ir paskirtas lietu
vių pranciškonų provincijolu. 
Nuo tada provincijolo pareigo
se, su trumpa metų pertrauka, 
jis išbuvo iki 1964 m- Jo pro- 
vincijolavimo metu buvo gau
ta ir įkurta Toronto Prisikėli
mo parapija ir vienuolynas ir 
gautas leidimas Bridgeville, Pa., 
prie parapijos kanoniškai įkur
ti vienuolyną, nes anksčiau bu
vo tik svečių namai. Jam lei
džiant, buvo pastatytos Liurdo 
ir Kryžiaus Kelių šventovės 
Kennebunkporte ir Fatimos 
šventovė Bridgeville, Pa. Jo di
džiausias nuopelnas, kad jo rū
pesčiu įkurta ir pastatyta šv. 
Antano gimnazija, Įrengtas fi
zikos kabinetas, Įtaisyta turtin
ga ir didelė gimnazijos biblio
teka, kurioje gausu ir lituanis
tikos.

Dabar Tėv. Jurgis Gailiušis 
yra provincijolo patarėjas ir 
Kennebunkporto vienuolyno 
gvardijonas. Šiuo metu pirmaei
lis jo rūpestis — pastatyti erd
vesnę vienuolyno koplyčią.

PHlLAUtLPHIJOS ATEITININKAI eina i pamaldas savo svences n>e;u. .suoir. V. Ramūno.

PHILADELPHIJOS ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Philadelphijos ateitininkų 

metinė 'šventė Įvyko birželio 
27 seserų kazimieriečių vienuo
lyne, Vila Joseph Mary. Šven
tė pradėta eisena su vėliavo
mis Į vienuolyno koplyčią, kur 
kun. dr. Širvaitis aukojo mi
šias ir pasakė Įspūdingą, šven
tei pritaikytą pamokslą.

Po skanių pietų, kuriuos pa
ruošė seserys kazimierietės, vi
si susirinko Į puikią aukštes
niosios mokyklos salę, kur vy
ko iškilmingas posėdis. Jo me
tu ateitininkų prieauglis — 
jaunučiai, jaunesnieji bei vy
resnieji moksleiviai ir studen
tai iškilmingai pasižadėjo sekti 
'Kristum, uoliai eiti ateitininko 
pareigas ir dirbti bei aukotis 
Dievui ir Tėvynei. Ta proga 
iškilmingam posėdžiui vadova-

Philadelphijos Žinios

vęs dr. Antanas Juzaitis pasa
kė trumpą kalbą, kuri vėliau 
iš juostelės buvo pakartota 
per L. Bendruomenės Balso ra
diją.

Po iškilmingo posėdžio buvo 
meninė dalis, kurią išpildė jau
nučiai bei moksleiviai ateiti
ninkai. Šventę baigiant ir pa
siruošiant .kitų mokslo metų 
veiklai, buvo išrinkta net' pen
kios valdybos: jaunučių, jaunes
niųjų moksleivių, vyresniųjų 
moksleivių, studentų ir sen
draugių. šventės eiga džiaugė
si ne tik jos dalyviai, kurių bu
vo apie šimtinė, bet ir malo
nios šeimininkės — seserys ka
zimierietės. Kai šventės rengė
jai dėkojo joms už malonų pri
ėmimą, jos pakvietė ateitinin-

laužo. Žilvino šokėjai ir tėvų 
komitetas nuoširdžiai dėkoja 
Pietų New Jersey L. Bendruo
menės valdybai už paramą ir 
dovanas ir Bronei ir Kaziui 
Gasparėnaims už malonią globą 
išvykos metu.

Juozas Gaila yra naujasis Phi
ladelphijos ateitininkų sendrau
gių skyr. pirmininkas. Geno
vaitė Mačiūnienė yra sekreto
rė, o Teresė Gečienė — iždi
ninkė. Pirmasis naujosios val
dybos posėdis Įvyko liepos 13 
Volertų namuose, dalyvaujant 
ir senosios valdybos nariams.

Spaudos ir informacijos klu
bo susirinkimas Įvyko liepos 9 
L. Banko patalpose. Susirinki
me dalyvavęs Philadelphijos L. 
Bendruomenės pirmininkas Juo
zas Ardys kreipė dėmėsi i rei
kalą daugiau propaguoti bend-

Tėv. Jurgis Gailiušis gimė 
1912 m. kovo 20 Troškūnų pa
rapijoje, Panevėžio aps. Ten 
baigęs pradžios mokyklą, mo
kėsi privačiai ir pranciškonų 
gimnazijoje Kretingoje. Paskui 
1934 m. liepos 31 d. įstojo i 
pranciškonus, ruošėsi vienuoli
niam gyvenimui, ėjo filosofijos 
ir gimnazijos kursą. Teologiją 
studijavo Italijoje ir Vokietijo
je 1937-41 m., kunigu įšventin
tas 1940 m. rugp. 11 d. Lie
tuvoje. Bolševikams užgrobus 
Lietuvą, pasitraukė į Vokieti
ją ir toliau tęsė savo studijas. 
Paskui grįžęs Lietuvoje darba
vosi, garsėdamas pamokslais, o 
1944 m. rudeni vėl pasitraukė 
i Vokietiją tremtinio daliai. At
vykęs Į Ameriką 
lių 4 d., gyveno 
vienuolyne, sakė 
kurį laiką buvo
ninku viršininku. 1949 m. buvo

PROF. BRONIŲ PRAPUOLENI PRISIMINUS

1947 m. spa- 
Greene, Me., 
pamokslus ir 
lietuvių treti-

Liepos 18 Chicagoje mirė poją, 1906 paskirtas i Virbalio . 
prof. Bronius Prapuolenis. Bu
vo palaidotas liepos 21.

Velionis buvo gimęs 1878 
sausio 27 d. Poovietyje. Žalio
sios valsčiuje, Vilkaviškio ap
skrityje. Jo vyresnis brolis Ka
zimieras buvo kunigas, uolus 
visuomenininkas, buvęs Palan
gos klebonu ir miręs 1933 m.

Bronius Prapuolenis mokėsi 
Mariamploės gimnazijoje, kur 
priklausė slaptam tautiškai su
sipratusių moksleivių būreliui, 
1898 baigė Liepojos gimnazi
ją ir 1903 Rygos politechnikos 
institutą cheminės technologi
jos inžinieriaus laipsniu.

Baigęs mokslą, dirbo Gardi
ne, tikrino spirito varyklas bei 
alaus gamyklas. Turėjo progos 
keliauti po visą guberniją ir 
tyrinėti išlikusius lietuvybės 
pėdsakus. 1905 persikėlė i Lie-

muitinę ir už pusės metų Į Vil
niaus muitinių apygardą, kur 
jo tarnybos ruožas buvo pasie
nis nuo Kretingos iki Jurbar
ko.

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS (LATRĄ 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ. PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

A. A. PROF. BRONIUS 
PRAPUOLENIS

Pasinaudodamas teise važi
nėti Vokietijos geležinkeliais 
pasienyje, užmezgė artimus ry
šius su M. Lietuvos veikėjais: 
Vydūnu, M. Jankum, J. Vana
gaičiu, J. Stikliorium, E. Jago
mastu, M. Zauniūte ir kitais. 
1909 savais pinigais leido J. 
Vanagaičio redaguotą mėnesinį 
žurnalą vokiečių kalba — All- 
gemeine litauische Rundshau. 
Jis pats buvo šio žurnalo su
manytojas, pirmaisiais metais 
apmokėjo žurnalo leidimo išlai
das, bendradarbiavo žurnale, 
pasirašydamas Perkūnėlio sla
pyvardžiu, daugiausia polemi
zuodamas su lenkų publicistais. 
Žurnalas ėjo iki pirmojo pasau
linio karo.

Paaiškėjus jo ryšiam su tuo 
žurnalu, 1913 buvo iškeltas i 
Irkutską, Į Tolimųjų Rytų mui
tinių apygardą. Iš ten Į Lietu
vą grįžo 1921 metais. Buvo pa
skirtas muitinių departamento 
direktoridfrni. Nuo 1923 buvo 
finansų ministerijos patarėjas, 
1925-1937 VDU matematikos- 
gamtos fakulteto vyr asistentas.

1944 pasitraukęs iš Lietuvos, 
gyveno Wiesbadeno stovyklo
je, 1949 atvyko Į Ameriką ir 
apsigyveno senelių prieglaudo
je Orland Park prie Chicagos.

kus ir kitais metais savo šventę 
ruošti Juozapo Marijos Viloje.

Kun. Juozas Čepukaitis, šv. 
Andriejaus parapijos klebonas, 
po sunkios vidurių operacijos, 
sveikatai pagerėjus, grižo iš li
goninės ir jaučiasi gerai.

Žilvinas — tautinių šokių 
grupė, jo vadovei Viltei Puzi- 
nienei grįžus iš šokių vadovų 
kursų Dainavoje, nežiūrint va
saros atostogų, dirba su dar di
desne energija ir ruošiasi pa- 
baltiečių pasirodymui Pasauli
nėje Parodoje New Yorke. Šo
kių pamokos vyksta du kartu 
savaitėje, antradieniais ir ket
virtadieniais, 7 v. v. šv. And
riejaus parapijos salėje, šiuo 
metu Žilvinas turi arti 30 šo
kėjų.

Joninių proga Žilvino sekė
jai su globėjais ir svečiais bu
vo išvykę Į pp. Gasparėnų so
dybą. kur diena greitai praėjo 
beplaukiojant ir besimaudant 
ežere, o vakare ir prie Joninių

ruomeninę minti ir pačią Lie
tuvių Bendruomenę, L. B. val
dybos vicepirmininkas Algi
mantas Gečys pažymėjo, kad 
klubui veikiant, 'informacija 
apie Philadelphijos lietuvių gy
venimą žymiai pagerėjo. Aptar
ta spaudos darbuotojų sutinka
mos problemos. Pažymėta, kad 
klubo narių uždavinys yra ne 
tik žinias surinkti ir perduoti 
spaudai ir radijai, bet taip pat, 
kad būtų vertinami Įvykiai ir 
skatinami teigiami reiškiniai. 
Klubui vadovauti per sekančius 
metus išrinkti Kazimieras čiko- 
tas ir Vincentas Gruzdys- Su
sirinkimo metu į klubą Įstojo 
žinomas L. vyčių veikėjas Juo
zas Janulaitis. K. č.

— Kun. dr. Pr. Celiešius, 
Los Angeles, Calif., dirbąs šv. 
Kazimiero parapijoje, Lietuvos 
vyčių seime skaitys paskaitą. 
Jis yra Lietuvos vyčių Los An
geles sendraugių kuopos dva
sios vadas.

Aukos siunčiamos adresu:

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

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais

Ballimores žinios
Šv. Alfonso suaugusiųjų klu

bas liepos 31 Alberto Juškaus 
namuose rengia vėžių puotą— 
Crab Feast. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Tėvai, kurie turi mokyklinio

— J. J. Bachunas, Sodus,
Mich., PLB centro valdybos 
pirmininkas, dalyvaus LB Va
karų apygardos suvažiavime, 
kuris Įvyks rugpiūčio 7 ir 8 
dienomis Statler Hilton viešbu
tyje Los Angeles mieste. Tą 
pati savaitgalį ten vyks Vyčių 
seimas.

NAUJOJI PHILADELPHIJOS ATEITININKŲ sendraugių valdyba, iš k. 
į d. Teresė Gečienė — ižd., Juozas Gaila — pirmininkas ir Genovaitė Ma- 
, ciūnienė — sekretorė. Nuotr. V. Ramūno.

— Dr. A. Vasys, Fcrdhair.o 
universitelo slavistikos institu
to vardu, pasiuntė protesto 
laišką N. Y Times dėl liepos 
15 dienos straipsnio, kuriame 
Lietuvos Įjungimas į Sovietų 
Sąjungą vaizduojamas pagal so
vietinę interpretaciją, apeini nt 
tylom Mc.c1.jvo - Ribbentrcpo 
sutarti 1939.

— Ramutė O. Keniausytė, 
Aleksandro ir Onos (Kuncaitės) 
Keniausių vyr. duktė, gyv. Wa
terbury, Conn., sėkmingai bai
gė medicinos technologiją 
Quinnipiac kolegijoje. Hamden, 
Conn., gaudama BS laipsnį. Da
bar dirba St. Francis ligoninė
je, Hartforde, kaip med. techno
logė. Ramutė yra baigusi Wa
terbury katalikišką aukšt. mo
kyklą, taip pat kat. pradžios 
mokyklą. Abu tėvai Lietuvoje 
buvo mokytojai, o čia dirba 
chemijos laboratorijoje.

— Kun. J. C. Jutkevičius, 
Worcester, Mass., šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas, 
vadovaująs Lietuvos Vyčių Lie
tuvos reikalų centro komisijai, 
savo biuletenyje (XIX-10) orga
nizacijos nariams skiria visą 
puslapį rezoliucijų pravedimo 
reikalui. Ten vyčiai raginami 
užversti senatorius Washingto
ne tūkstančiais laiškų, prašant, 
kad jie nieko nelaukdami pra
vestų rezoliuciją ir Senate. 
Kun. kleb. J. C. Jutkevičius 
yra vienas iš didžiųjų rezoliu
cijų žygio rėmėjų: jo pastan
gomis buvo išgauta pirmoji re
zoliucija iš kongresmano J.S. 
Monagan; jis išgavo visą eilę 
rezoliucijų iš kitų legislate rių; 
yra parašęs tūkstančius laiškų 
tuo reikalu.

— Kun. Jonas Jutkevičius, 
Worcester, Mass., šv. Kazimiero 
•lietuvių parapijos 'klebonas, da
lyvaus Lietuvos vyčių seime, 
kuris Įvyks rugpiūčio mėn. 5-8 
dienomis Statler Hilton viešbu
tyje. Los Angeles, Calif., ir 
kalbės Lietuvos laisvinimo 
klausimu. Kun. kleb. J. Jutke- 
vičiaus pastangomis buvo pa
lenktas mūsų reikalui kongres- 
•manas John S. Monagan; jo pa
stangomis šis kongresmanas Į- 
nešė savo pirmąją rezoliuciją 
Lietuvos bylos reikalu. Rezo
liucijoms Remti Komiteto vado
vybė pagerbs kun. kleb. J. 
Jutkevičių jo lankymosi proga 
Los Angeles mieste.

— Solistė Prudencija Bičkie- 
nė, Evanston, Ill., atliks dides
nę dali koncerto programos, 
kuris rengiamas Vietuvos vy
čių seimo proga Los Angeles, 
Calif. Koncertas Įvyks rugpiū
čio 6 d„ penktadieni, 8:30 v. 
v. Pacific Ballroom salėje, Stat
ler Hilton viešbutyje. Solistei 
Prudencijai Bičkienei talkinin
kaus Los Angeles pianistė Rai
monda Apeikytė. solistas Rim
tautas Dabšys ir kompozitoriaus 
Broniaus Budriūno vadovauja
mas šv. Kazimiero parapijos 
choras. Los Angeles ir apylin
kės lietuviai kviečiami tame 

I koncerte dalyvauti.

100 — fundatoriais
aukojusieji mažiau — rėmėjais. *
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

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

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

Įrašau mirusį .....................................~..............................

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

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

amžiaus vaikų, raginami juos 
užregistruoti parapijos mokyk
loje, kurioje sėkmingai moko 
seselės kazimierietės.

Marė Lietuvnikienė, anks
čiau gyvenusi Baltimorėje. iš 
Orlando, Floridos, atvyko atos
togauti ir aplankyti savo pa
žįstamų ir giminių.

Prel. L. Mendelis, praleidęs 
atostogas Europoje, namo grįž
ta liepos 31. E Europos jis at
siuntė sveikinimo atvirukus pa- 
rapiečiams ir novenos maldi
ninkams.

Vytas ir Ona Adomaičiai su 
savo šeima išvyko iš Balti mo- 
rės Į North Dakota. Jie buvo 
uolūs lietuviai, dalyvavo visuo
se parengimuose, buvo uolūs 
šv. Alfonso parapiečiai, gra
žiai ir lietuviškai auklėjo šei
mą. Evyko tarnybos reikalais.

Jonas Obelinis

LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS

rugpiūčio 1, 1965

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE

Kennebunkport, Maine

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

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

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

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

Pranciškonai kviečia visus dalyvauti šioje metinėje šven
tėje, pasinaudoti atlaidų malonėmis, pasidžiaugti lietuviš
ka aplinkuma ir paremti naujos koplyčios statybą.
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KEARNEY. N.J.
ARKIVYSK. T. A. Boland 

šventino mokyklą

Pirmąj mėnesio penktadienį, 
kai paprastai vakarais bažny • 
čioje būdavo laikomos mišios, 
šį kartą pakeitė iškilmingas su
sibūrimas parapiečiu, organiza
cijų, valdžios pareigūnų, šiaip 
žmonių ir dvasiškių.

Dėmesio centras — Sopulin
gosios Dievo Motinos naujos 
mokyklos pašventinimas ir ker
tinio akmens įmūrijimas nau
jai pastatytam vienuolynui.

Vienuolyno sodelyje pirma • 
sis žodį tarė ir iškilmėms vado-

PROVIDENCE, Rd.

Liepos 8 d. čia lankėsi vysk. 
Pr. Brazys. MIC, ir dalyvavo 
Kunigų Vienybės Bostono pro
vincijos kunigų susirinkime. 
Susirinkimas ir pietūs įvyko 
šv. Kazimiero parapijos kleboni
joje. Dalyvavo 17 kunigų.

Liepos 18-tą dieną Klaipėdos 
panke buvo surengtas Balfo 
piknikas. Pasitaikė labai lietin
ga popietė, vos būtų galėję ga
lus su galais suvesti, bet gau
ta aukų, tai pelno liko per 100 
dolerių.

Kun. J- Maknys nuo liepos 
25-tos dienos išvyko 3 savai
tėm atostogų į Kennebunkpor- 
tą. Mainą, pas pranciškonus.

Mirė trys parapijos patrijar- 
kai: Martynas Baravykas 95m.. 
Antanas Waivockis 94 m. ir An
tanas Ulbinas 88 m. Mirė taip
gi karo veteranas Antanas Rat
kevičius 48 m. KVM 

ARŪNAS KAVALIŪNAS ir Gražina Garlaitė susituokė liepos 3 Cleve- 
lande. Gražina šį pavasarį baigė Ursuline kolegiją, o Arūnas — John Carol 
universitetą. Jis yra rašytojo Vacio ir Onos Kavaliūnų sūnus. Abu studi
jas mano tęsti toliau.

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodcma spinta išardoma — Pristatcma bet kur 

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

Yo ik-vi’ės D.džiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
A ’ara kasdien iki 9 vai. vakai j, antradieniais ir šeštad. 

iki 6 v. vak

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

vavo parapijos vikaras kun. R. 
Tamošiūnas. Vėliau Kearny 
miesto meras J. Healy savo kal
boje iškėlė lietuvių darbštumą, 
maldingumą ir statė pavyzdžiu 
kitoms tautoms. Jersey City šv. 
Onos parapijos klebonas kun. 
D. Pocius prisiminė savo 17 me
tų sukrautą laiką šioje parapi
joje. kada jam drauge su Švie
sios atminties klebonu L. Voi- 
ciekausku reikėjo šią bažnyčią 
statyti ir dėl josios ateities sie
lotis.

Parapijos klebonas J. Samus

HARTFORD, CONN.
Irena Milaševičiūtė - Leonai 

tienė, gyv. 35 Pratt St., East 
Hartford, Ccnn., mirė staiga 
birželio 4, 9:15 ryte dr. Lankin 
kabinete.

Velionė buvo gimusi Var
niuose. Lietuvoj; atvyko į Ame
riką 1912 metais. Priklausė 
Švč. Trejybės parapijai Hartfor
de, Conn. 1922 m. buvo išrink
ta Gyvojo Rožančiaus Draugi
jos raštininke, tose pareigose 
išbuvo iki mirties. Taip pat 
priklausė LRKSA 89 kp., Apaš
talavimo dr-jai. Moterų Lietu
vių Auxiliary Post 7.

Velionė paliko vyrą Juozą, 
dvi dukteris — Ireną Vencę, 
Durham, Ccnn., Juzę Crelan, 
East Hartford, Conn., sūnų Al
bertą, Thompsonville, Conn., 
brolį Albiną Milaševičių, Plain
ville, Conn., ir seserį Viktori
ją Noreikienę. Redondo Beach, 
Calif., penkis anūkus ir penkis 
proanūkus.

Patarnavimą suteikė Vens- 
kūno laidojimo namai- Po iš- 

pirmiausiai kalbėjo lietuviškai. 
Jis įspėjo arkivyskupą T.A. 
Boland, jog jam miela prabilti 
į savo tautiečius tėvų ir protė
vių kalba. Jie pirmieji dėjo pa
stangas, kad turėtų savo Dievo 
namus. Dabar pastatyta mokyk
lą ir vienuolynas- Tai padarė 
nedidelė, bet darbšti parapija.

Paskutinis kalbėjo archivysk. 
Thomas A. Boland. Jis nepa
miršo priminti ir anų laikų, kai 
bažnyčia buvo statoma. Džiau
gėsi. kad parapija yra stipriose 
rankose ir kleb. kun. Samaus 
vadovaujama su Dievo pagalba, 
žengs i šviesų rytojų. J. Mel.

kilmingų mišių Švč. Trejybės 
bažnyčioje birželio 7 palaidota 
šv. Marijos kapinėse East Hart
ford, Conn.

PROTESTO DEMONSTRACIJOS BOSTONE RESORTS

Bostono lietuviai, latviai ir 
estai birželio 13 kartu paminė
jo Pabaltijo valstybių okupaci
jos 25 m. sukaktį.

Ryto 10 val 'pabaltiečiai rin
kosi į savas bažnyčias. Lietu
viai dalyvavo pamaldose šv. Pet
ro bažnyčioje, kur mišias auko- 
ko’o ir pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. J. Kontautas. Pamal
dos baigtos tautos himnu.

3 v. popiet lietuviai, latviai 
ir estai gausiai pripildė Bosto
no lietuvių piliečių dr-jos klubo 
III aukšto salę. Įnešus tautines, 
organizacijų bei JAV vėliavas 
ir latvių kunigui suka'bėjus in- 
vokaciją. sugiedota JAV, estų, 
latvių ir lietuvių himnai-

Po Cambridge lietuvių para
pijos kleb. kun. A. Baltrušiūno 
invokacijos, pirmuoju kalbėto
ju pakviečiamas garbės konsu
las adv. J. šalna. Kalbėdamas 
anglų ir lietuvių kalbomis, kon
sulas priminė sunkią okupuotų 
tėvynių padėtį ir kvietė organi
zuotai apeliuoti į pasaulio tau
tų sąžinę, ypač kreipiantis į A- 
merikos vyriausybę, kad būtų 
daromi žygiai priversti komu
nistus pasitraukti iš okupuotų 
kraštų.

Po estų ir latvių atstovų kal-

REAL ESTATE

ACRES — HIGH DRY
$749 Per Acre

Right between New Sunrise H’wav 
Ext. and New York to Riverhead 
Expressway.. New Factory for em
ployment near bv. 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 monev 
grow in growing L. I. Don’t miss 
your golden opportunity. Invest 
now! $5.00 monthly after small 
Down Payment. Get your deed and 
ownership papers 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. Hnrrv out- Office onen 
every day incl. Sundays. Over fifty 
years in the land business.

K. H. LEEDS
LAKE RONKONKOMA, L. I.

VILA
’’JŪRATE”

Cape Cod

Sezonas nms’ded > nuo

LIEPOS 1 D. 
k-:

RUGSĖJO 15 D.

IV] už>akvmu 
prašau kreiptis:

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 

Hartford. Conn.
Tel. A D 3-2893

po liepos 1 d.

ELENA KRASAUSKAS 
P. O Box 307 

West Hvannis Port 
Cape Cod. Mass.
Tel. — Hvannis 

Code 617 - 775-9216

PABALTI ECI Al Lietuvių Piliečių Klube Bostone, susirinkę demonstracijoms, paminėti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijos 25 metų sukaktį. Nuotr. P. Plikšnio.

bu lietuviam atstovavo inž. J. 
Vasys. Perskaityta kongreso 
pirmininko McCormack telegra
ma ir Massachusetts gubernato
riaus J. Vc’pe proklamacija.

Adv- J. Grigalius pristatė pas
kutinį k-’.bėt’Oją inž. Alfonsą 
Miluką, tik prieš porą mėnesių 
atvykusį iš Lietuvos. (Apie A. 
Miluko gyvenimą Lietuvoje. Si
bire ir apie jo apklausinėjimą 
JAV kongreso komisijoje eilė 
straipsnių -pasirėdė paskutiniuo
se “Darbininko” numeriuose. 
Red.) Inž. A. Milukas, vengda- 
mas liesti asmeninius pergyve- 
nimus, savo ka boje pavaizdavo 

Geriausiai pailsėsit p?r savo atostogas garsiame CAPE 
j COD - OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros 
T pliažo, gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje Į

| AUDRONĖ I
' 1*1

87 East Bay Rd. OSTERVILLE Caoe Cod Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

[ • Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio puš’.i. beržu ir kt. dokoraty- I
vinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

į!| • Erdvūs kambariai, rami ir įauki aolirikuma.
■j • Visai arti (7 min. pėsčiom) šiltos srovės privatus jūros pliažas. 

••I • Geras lietuviškas maistas. Į
!;Į Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveikatą; todėl visi 
•I maloniai kviečiami atvykti praleist savo atostogas viloje Audronė.
,* Vila Audronė jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. Kretp- 
į;‘ tis tiesiai i vila AUDRONE

MRS. MARIJA JANSONAS ji
87 East Bay Rd. Osterville. Mass. 026ŪŪ — tel. 42o-842 > jį

•Ji •

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

I---------------------------------
WINTER GARDEN TAVERN

Inc.
VYTAUTAS BELECKĄ’-

Savininkas
•

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N V

(Ridgewood )

Tel. EVergreen 2-6440

CRANE SAVINGS & Loan Association j

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

Nemokamai vieta automobiliams

žl. 1/2% INVESTMENT 
ACCOUNTS

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

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

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto - 8:30 vakaro; Antrad it 
p.-nKiadien; 9 00 ryto 5 00 vakaro; šeštadienaia 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

MMM&SMm■HMM

Vorkutos kelinių sunkią padėtį. 
Latvis adv. Lemberg perskaitė 

rezoliucijas., išsiunčiamas JAV 
vyriausybei, kongresui, senatui 
bei laikraščiams. J. Matjo-ka 
prašė susirinkimo papildyti re- 
zoliuci.ias prašymu, kad JAV vy
riausybė ir ateityje nepripažin
tų Pabaltiio tautų okupacijos, 
kartu pareiškiant, kad šis bend
ras protesto susirinkimas remia 
JAV prezidento L. B. Johnsono 
politika Vietname. Domininko- 
nv.ose ir kt.

Dėl užsitęsusio protesto su
sirinkimo. meninės programos 
atsisakyta. J. žiūrys

CAVENDISH CLASSES
Self Improvement Courses. 92-05
Whitney Ave.. Elmhurst 73, N.Y 
OL 1-5753 Summer Sessions $105
— Reading. Arithmetic. Special 
help for reading levels. 2-3-4-5. 
Elem.. High School. Adults.

FRANK HEINECKER 
FUEL GIL 

Buy Now and Save 
Service is our Motto 

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

Brentwood L. I.

TRUITTS EXPRESS

Light Moving and Trucking

Day and Night 
Reasonable rates. Free Estimates

Call GL 5-3350

D & D PAINTING 
CONTRACTOR

Inside and Outside Sparkling 
Firescape All Estimates Free 

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

’ Call WA 6-5370

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

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.I 

Call PL 3-2521

CARPENTRY 
KARRIS’S HOME 

IMPROVEMENT COMPANY

Tele 672-0644 
873 Union St., Brooklyn

The OLD SEIDELBURG
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

NURS. HOME

SENIOR HOUSE 
HOME FOR ADULTS 

Retired — Elderly — Conve’e ont 
24 Hours Supervision

14 Maple Av., Bay Shore, L.I..N.Y.
Maria Rosa. L.R.N.

MOhawk 5-0072

REAL ESTATE

Junior’s Restaurant 386 Flatbush 
Ave. Ext. (at DeKalb Ave.) B’klyn. 
N. Y. Very fine food at extremely 
modest prices—that’s the story be
hind fabulously successful! Junior's 
So successful it’s open from 6 a.m. 
to 2 a.m. next morning, serving any 
thing from a sandwich through spe
cialties like -Hungarian beef goulash, 
boiled beef flanken and veal cutlet 
parmigiana to exquisite steaks. Ex
cellent banquet and private party 
facilities, too--the Burgundy Room 
seats 200 and Junior’s will be hap- 
pv to cater a party in your home 
Call UL 2-5257. ask for Marvin or 
Walter Rosen.

HOTELS

CHATHAM HOTEL 1’4 blocks to 
beach. Center of all attraction 304 
4th Ave.. Asbury Park. NJ. Whole
some home cooking Friendly family 
atmosphere $40 A up weekly Rooms 
without meals $18 & up per person 
Kitchen privileges month or season 
Josephine Farielio (201)774-9525

H. W. MALE

AUTO MECHANICS
50-50 PROFIT SHARING

We require Mechanics for our new 
expanded facility. If you are an ex
pert technician and accustomed i<> 
repairing cars in the finest manner, 
you are eligible to work in one of 
the best equipped and busiest Chev
rolet Service Departments in New 
Jersey. There is no better pay plan 
anywhere. No shop has more to of
fer. 50-50 on all labor, guaranteed 
minimum wage, vacations paid on 
the basis of your average earnings, 
the Nada Pension retirement plan. 
6 days sick leave. Life insurance. 
Blue Cross Dian. 5 day week, paid 
holidays, free uniforms, free em
ployee parking, average earnings 
paid while attending G.M. training 
and technical classes, our own em
ployee dining room, highest factory 
claim hourly rate, and other bene
fits too numerous to mention. Call 
Bob Henry, Service Manager for 
appointment for personal interview.

CHAPP CHEVROLET CORP. 
200 Valley St. South Orange 

SO 3-4000.

RESORTS

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

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

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

SERVICE

A home away from home HOTEL 
LUCERNE 201 W. 79th Street. New 
York City ’4 block from Broadway 
and .79th St. Convenient to every
thing in the heart of N. Y. C. New
ly furnished 1-2-3 room suites some 
with kitchenettes — moderate rates. 
EN 2-7100.

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 
Call 516 ED 3-3376.

HOTEL STACEY
Singles Doubles Apartments

$4 and up daily We cater to fam
ilies with children $25 and up a 
week. Full cooking privileges.

114 W 47th Street N. Y. C.
Call PL 7-6800

MERCHANDISE WANTED 
Wanted 

ANTIQUES FURNITURE 
PAINTINGS RUGS WEAPONS 

Brie A Brae Anything Old 
Call MA 4-1773 or MI 1-7483 

for fast prompt service

Complete Home Remodeling — We 
repair in and out from top to bot
tom Kitchens. Bathrooms and Base
ments 24 hour service
EMPIRE BUILDING A Const Co 

493 Blast N.Y. Ave. Brooklyn 
Call PR 4-2013

SLIPS MOORING 
Day - Week - Month - Season 
Moorings $3 per foot (season) 

Slips at sensible rates 
Skyline Marina on Flushing Bay 

College Point. New York 
Call IN 3-9708

K & D CONTRACTORS 
CEMENT WORK 

All Type House Wrecking 
Cellar Cleaning Rubbish Removed 
Stoop work Ail work guaranteed 

190 Kosciusko St Bklyn N.Y.
Phone — 388-9742



DARBININKAS1965 m., liepos 28 d., nr. 52.

LIETUVIŲ FUTBOLO RINKTINĖ, įveikus latvius 6:0, pabaltiečių žaidynėse liepos 18 d. Lakewood, N. J. 
Pirmoje eilėje iš kairės j dešine: Budreckas; Jenigas, Klivečka II, Malinauskas, Trampas, Kulys, Antroje ei
lėje stovi iš kairės į dešinę: Mikalauskas, Šileikis, Šukys, Vavarskas, Jankauskas, Vainius, Remeza I, Bag
donas, Česnauskas ir vadovas Klivečka sr.

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

Tel. 516 AN 1-2864

DISPLAY

PAT R, IS PAINTING 
4 

DECORATING COMPANY 
Interior and exterioi- fully insured

Also full scaffold work

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biinio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijonas rasy- 
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:

24 Hours a Day 
RA 1-7378

0 ŠACHMATAI

Veda K. Merkis

JAV jauniu p-bes Bostone, 
laimėjo meistras W- Martz iš 
Wise., su 8-1 tš.; R. Wachel, N. 
J. 7>/o; J. Meyer, N. Y. 6Ų2, 
W. Robertie, Mass, ir S. Mete- 
ra, N.Y. po 6 tš. Naujasis A- 
'merrkos čempionas Martz pasi
sakė, 'kad jo seneliai yra kilę 
iš Lietuvos; jis gerai pažįsta 
Viktorą Palčiauską, Tautvaišą 
ir kitus lietuvius šachmatinin
kus.

Pirmam telpa Romano Arlaus
ko (Australia) partija, palydė
ta plačių komentarų su belgu 
J. Coolen. Kitam nagrinėjamas 
partijos galas, nulėmęs partiją 
Arlausko 'naudai- Išgirtas Ar
lausko sumanumas.

Beyen yra Merkio varžovas 
rungtynėse Belgija-JAV.

Sovietai Įveikė Jugoslaviją 
’kasmetinėse rungtynėse 38-22.

O SPORTAS
JAV atviros p-bės pirmadie

ni prasidėjo Porto Rico valsty
bėje ir truks iki rugp. 6 d. Jo
se dalyvauja meistras Ignas 
Žalys, Quebeco čempionas, ir 
Bostono lietuvių komandos tal
kininkas latvis Jurijs Ozols.

South Boston Tribune liepos 
22 d. Įtalpino ilgą straipsnį 
apie So. Bostono Lietuvių P.D. 
šachmatų 'klubo ir jo narių 
laimėjimus per pastaruosius 15 
metų (klubas Įkurtas 1949 m.) 
Bostono čempiono vardas buvo 
5 kartus laimėtas lietuvių: Tau- 
tvaišo, Škėmos, Šveikausko. 
Bostono B kl. laimėtojais bu
vo Kontautas. Starinskas, Kuo
dis; Mass, ii* N. Anglijos — 
Algis Makaitis. K. Merkis ant
rą kartą dalyvauja JAV koman
doj, pasaulio koresp. šachmatų 
p-bėse. 1959-62 Merkis buvo 
geriausias JAV komandos taš
kų rinkėjas. Klubui pirminin
kauja dr. A. Kapochy.

Bled, Jugoslavija. Prasidėjo 
dvikova tarp didmeistrių Tali 
ir dano Larsen. Jų 'laimėtojas 
susitiks vėliau su 'kitos ketve
riukės laimėtoju B. Spasskiu.

Šveicarijos p-bes laimėjo 
Walther ir Markus su 7Vjtš. 
iš 9 galimų. Vievergelt 5 , 
Blau 5 tš. Laimėtojai susitiks 
tarpusavy dėl Šveicarijos čem
piono vardo rugp. mėn. Marcei 
Markus yra Kazio Menkio prie
šininkas pasaulio koresp. rung
tynėse: Šveicarija-JAV.

Belgijos čempionas R. Bey
en atsiuntė mums žurnalo‘Echi- 
quier Belgė’ 188 ir 197 nr. nr.

PEREINAMOSIOS 
RUNGTYNĖS

Ateinančiuose 1965-66 metų 
vietos futbolo pirmenybėse, ko
mandų paskirstymas klasėmis- 
'lygomis susi.\iukė pakeĮtimų. 
Likvidavus aukščiausiąją pro
fesionalų lygą — Eastern Con
ference, į mūsų sąjungos DAFB 
oberlyga, grįžta 8 komandos. 
Aišku, kad tokiu būdu 8 ko
mandos iš pernykštės oberly- 
gos turės grįžti Į pirmąją lygą- 
premiere division, kurioje žai
dė mūsų Lietuvių Atletų Klu-

bas. Iš pernykštės mūsų klasės 
pirmoje lygoje automatiškai lie
ka pirmos trys komandos. Ka
dangi mūsiškiai su Yonkers 
SC, turėdami lygiai taškų, dali
nasi tračiąją vieta (Yonkers 
paskutiniu momentu du taškus 
gavo prie žalio stalo), tai abu 
vienetai turės tarp savęs persi- 
rungti. Šios rungtynės įvyks 
neutralioje, dar nenumatytoje, 
aikštėje rugpiūčio 22 d. Laimė
jęs rungtynes, pakyla pirmo- 
jon lygon, o pralaimėtojas dar 
turės peržaisti su antrosios ly
gos meisteriu New Haledon 
N. J., kurių laimėtojas tada ir
gi pakils pirmojon lygon. Kaip 
matome. LAK futbolininkai tu
ri laimėti vienerias iš dviejų 
rungtynių. Pereinamosios rung
tynės, vėliau žaidynės St. Ca
therine, Ont., prieš Chicagos Li- 
tuanica, o po to tuojau prasi
deda pirmenybės. Taigi atosto
gų šiais metais mūsų futboli - 
ninkai neturi. Atletas

BULL AUTO SUPPLIES
Complete Line of Car Accessories 

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

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

Open 6 days a week

BOARDING HOME
For Elderly Men and Veterans 

with Room and Board
Light laundry, also porches 

Near park all transportation 
Catholic Church within the Area 

Call DI 5-1579

FLATBUSH OUTDOOR 
GOLF CENTER 

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

Free off street parking 
Open day and night Come and 

bring the family. Call CL 1-9824

ADAMS CORNERS
Glenwood Park Bungalows 

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

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

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

LIETUVIŠkA 
VASARY! c. I Ė

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.
šalia "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

Nesufrukdykite savo giminių nemalonumais ir rizika palikti 
juos be dovanų —
nepatikrindami ar yra Įgaliota firma, kuri priima 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 V nešposyltorg 
Įgaliojimą priimti užsakymus dovanoms Jūsų giminėms. 
Bet ko tik norite: AUTOMOBILIAI, DVIRAČIAI, RADIO 
PRIIMTUVAI, ŠALDYTUVAI, LAIKRODŽIAI, AUDI
NIAI. ir daugelis kitų prekių pristatoma gavėjui Į jo gy
venama vietą laike 20-40 dienų. DIDŽIULIS PASIRIN
KIMAS DELIKATESŲ IR MAISTO SIUNTINIŲ.

— KELIALAPIAI —
į kurortus - sanatorijas su mineraliniais vandenimis Kau
kaze, Kryme, Rygos pajūryje, Odesos gydomuosius pur
vo natūraliuosius pakraščius ir kitur. UŽEIKITE Į MUSŲ 
SALĘ, KURIOJE IŠSTATYTI DAIKTAI APŽIŪRĖJI
MUI IR PASIRINKITE DOVANĄ SAVO GIMINĖMS. 

Reikalaukite iliustruotų katalogų.

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

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 SL

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs!

WEISS & KATZ, ING
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 J Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319* 200 Orchard St., New Yerlc. N.Y. 10002

• ATHOL, mass. — 61 Mt. Pleasant Street ---------------- CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue------------- LI 2-1/67
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........ AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-naoa
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... Di 5-88US
• 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 4-54o6
• 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 6-6/66
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ---------  «W 8-286a
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave. ---------------- GR 6-2/81
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ----------- Rl 3-0440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

< -* v-.  _____---------------- ,... - —-JL-
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

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 Unijos Forest Parkway stotyje)

Tel. HI 1-5220

J. BAND2IUKAS
84-12 102nd Street 

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

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

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

, ^.pačios_ir.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.

L B. S HALI NS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių, direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165
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DARBININKAS
Kiimjas
NAUJIENOS-

Vysk. Pr. Brazio išleistuvės 
bus rugpiūčio 5 7:30 v.v. Mas
petho lietuvių parapijos salėje, 
64-14 56 Rd.. Auka 5 dol. Iš
leistuves rengia specialus ko
mitetas. Vietų dar galima re- 
zenvuotis Balfo centre, telefo
nas EV 7-1422.

Juozas Kajeckas, Lietuvos at
stovas Washingtone, su žmona 
atvyksta į vysk. Pr. Brazio iš
leistuves rugpiūčio 5 Maspetho 
parapijos salėje.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
rytinio pakraščio suvažiavimas, 
planuotas spalio mėn. New Yor
ke. yra nukeliamas vėlesniam 
laikui- Visi ASS nariai prašomi 
ruoštis vykti i New Yoilką lap
kričio 13 d. ir dalyvauti didžia
jame lietuvių žygyje i Jungti
nes Tautas.

Lietuvių Katalikų Darbinin
kų Klubas Jokūbo Stuko vado
vaujame radijo valandėlės pik
nike rugpiūčio 1 turės savo sta
lą.

Vera J. Količienė, Pittsbur- 
go veikėja, lankėsi Darbininko 
administracijoje ir dalyvavo 
ekskursijoje į Putnamo seselių 
metinę šventę, 'kur susitiko 
daug draugų ir pažįstamų. Pasi
svečiavusi New Yorke, vėl grį
žo į Pittsburghą.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje parciunkulės ‘atlai
dai Įvyksta sekmadienį ir pir
madienį rugpiūčio 1 ir 2, vaka
rais 7:30 v.v. Dalyvaus vysk. 
Pr. Brazys.

Juozas ir Ona Baužiai, iš Chi- 
cagos, svečiavosi New Yorke. 
Taip pat apsilankė Darbininko 
redakcijoje. J. Baužys kadaise 
■gyveno New Yorke, aktyviai 
reiškėsi visuomeninėje veik
loje, redagavo Ateitį.

Pr. Pauliukonis, iš Worceste- 
rio, Mass., pasinaudodamas sa
vo atostogom, savaitei atvyko 
padirbėti į Darbininko redakci
ja.

Našlę Sruogienę, gyvenančią 
Jersey City, N.J., nakties me
tu užpuolė Įsiveržę juodukai. 
Pasiėmė rankinuką su pinigais 
ir paspruko.

PADĖKA
Komitetas Lietuvos Nepri

klausomybei Atstatyti reiškia 
nuoširdžią padėką Motinėlei 
Augustai už leidimą rinkti au
kas žygiui į Jungtines Tautas 
paremti. Aukos buvo renka
mos mergaičių stovyklos uždą - 
rymo iškilmių proga liepos 25 
d., Putname Conn. Nuoširdžiai 
dėkojame ir visiems auko- 
jams. Aukų surinkta 213 dol.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas I aukšte Woodhavene. 
Tel. VI 7-5834. Teirautis bet 
kokiu laiku.

East New Yorke išnuomoja
mas gražus butas iš 6 šviesių 
kambarių. Tel. EV 5-8294.

Vysk. PRANO BRAZIO 
isleistuvės
bus rugpiūčio 5 d. 7:30 v.v. Maspetho lietuvių parapijos 
salėje, 64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y.

Auka 5 dol.

Visi pinigai skiriami suorganizuoti vyskupo darbo įstaigą 
Europoje.

Užsiregistruoti iki rugpiūčio 2 Balfo Centre telefonu —
EV 7-1422

Išleistuves rengia New Yorko lietuvių organizacijų komi
tetas.

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

Kun. Algimantas Bortkevi- 
čius prieš porą savaičių Romo
je Įšventintas į kunigus, šią sa
vaitę grįžta į New Yorką ir pri
micijas laikys šį sekmadienį, 
rugpiūčio 1, 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Jo tėvai 
ir kiti giminės gyvena Wood - 
havene.

Ona Tomošiūnaitė pranešė 
■Darbininkui, kad John V Lind
say, kuris kandidatuoja į New 
Yorko miesto majoro vietą, 
lankėsi Williamsburge, Brook - 
lyne, N.Y. ir kalbėdamas paža
dėjo rūpintis padidinti senat
vės pensijas, parūpinti gėrės - 
nius butus, padidinti pašalpos.

VI- ir EI. Pivoriūnai, išvyko 
atostogauti pas savo sūnų Che
yenne, Wyo. Sūnus ten tarnau
ja kariuomenėje.

VISUOMENĖS DĖMESIUI
Kadangi šiais metais Darbi

ninkas negalėjo surengti savo 
metinio pikniko, tai vietoj jo, 
sekmadienį, spalio 3, rengia 
rudens šokių vakarą. Šv Silves
tro erdvioje salėje. 398 Grant 
Ave., Brooklyn, N.Y., (tarp At
lantic Avė. ir Conduit Pkwy., 
Kennedy Airport link.)., Pri
važiavimas 8 Ave. Independent 
arba ACantic autobusu. Bus 
puiki programa. Valgiai šeimi
ninkių pagaminti namuose. 
Gros geras Gutauskų orkestras 
iš Linden, N.J. Įėjimas tik 2 
doleriai.

NEW JERSEY LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS TAUTINIU 

ŠOKIŲ GRUPĖ
Lietuvių Bendruomenės New 

Jersey apygardos valdyba, siek
dama įtraukti vietos jaunimą Į 
lietuvišką veiklą, 1964 metų 
pradžioje suorganizavo didžiau
sią New Jersey valstybėje lie
tuvių tautinių šokių grupę. 
Į šią grupę su entuziazmu įėjo 
pradžios, vidurinių ir aukštųjų 
mokyklų mokiniai — viso 40 
šokėjų. Šokius sėkmingai pa - 
ruošė ir visai grupei vadovavo 
pasišventusi studentė Julija Vai
čiūnaitė iki šių metų birželio 
mėn. Ji, ši pavasari baigusi stu
dijas ir ištekėjusi, pasitraukė iš 
šių pareigų-

Ši grakšti šokėjų grupė šoko 
lietuviams, sėkmingai reprezen
tavo lietuvius Įvairiuose tarp
tautiniuose pasirodymuose, da
lyvavo New Yorko parodoje per 
lietuvių dieną ir New Jersey 
paviljone, šiais metais grupė, 
specialiai pakviesta, šoko RCA 
paviljone spalvotos programos 
televizijos transliacijai ir New 
Jersey paviljone.

Apygardos valdyba, o ypač 
jos kultūrinių reikalų vadovas 
Leonardas Šimkus, susirūpino 
šios grupės likimu, kai pasi
traukė patyrusi šokių vadovė. 
Naujoms šokių vadovėms pa
ruošti valdyba pasiuntė dvi stu
dentes Birutę Šimkutę ir Jūra
tę Veblaitytę — į tautinių šo
kių kursus Dainavoje. B.V.

Lietuvių Žygio i Jungtines 
Tautas proga, šeštadienį, lap
kričio 13 T. Petrui Baniūnui, 
pavesta suorganizuoti lietuvių 
susiartinimo pobūvį. Taigi po 
žygio, 8 vai. v. toks suartini- 
mas su bufetu ir šokiais įvyks 
nepaprastai gražioje salėje, 
Central Plaza Hall, 111 Second 
Avenue, New York 3, N. Y. 
Pradžioje bus tam tikslui pritai
kinta programa, šokiams gros 
Butrimo orkestras- Tai bus pui
ki proga susipažinti su at- 
vykusais iš kitų miestų lietu
viais.

Izabelė Misiūnienė, Ray’s 
Liquor Store Richmond Hill sa
vininkė, šiomis dienomis iš
vyksta į Europą, kur aplankys 
Portugaliją, Italiją, Prancūziją 
ir kitus kraštus.

S. Sužiedėlis, Darbininko vy
riausias redaktorius, vis dar 
serga ir gydosi namie Brockto- 
ne, Mass.

Naujų Metų išvakarėse Dar
bininkas, baigdamas savo 50 
metų jubiliejų, rengia gruodžio 
31 Ekilmingą naujų metų su
tikimo balių demokratų salėse, 
101-49 Woodhaven Blvd., Ozo
ne Park. N.Y. prie Liberty Ave-, 
nue. Salės yra naujai atremon
tuotos ir labai puikiai įrengtos. 
Sutilps apie 500 asmenų. Gros 
geras orkestras. Šokiai tęsis iki 
4 vai. ryto.

PERTVARKOMOS LIET. BENDRUOMENĖS APYLINKES
LB New Yorko Apygardos 

suvažiavimas, įvykęs birželio 12 
Brooklyne, greta kitų bendruo
meninių reikalų svarstė šios 
apygardos apylinkių pergrupa
vimą.

Ši klausimą plačiai referavo 
valdybos pirm. J. Šlepetys. Jis 
pažymėjo, kad iki šio laiko 
esantis LB apylinkių suskirs
tymas nebesiderina su pasikei
tusiom 'lietuvių gyvenvietėm. 
Pvz. 1954 - 58 m. pirmoji (Wil-

GABUS JAUNUOLIS
iškalbingumą. Jam buvo ĮteiktiBevartant birželio 12 Long 

Island Press laikraštį, atkreipė 
jaunuolio nuotrauka dėmesį. 
Tai Garsučio Palio iš Richmond 
Hill, N.Y. ŠĮ pavasarį Garsu
tis baigė šv. Jono Prep gim
naziją pirmuoju mokiniu. Kiek
vienus mokslo metus šioje mo
kykloje jis baigdavo aukščiau
siais pažymiais ir būdavo ap
dovanojamas stipendija. Du kar
tus iš eilės jis buvo vienas iš 
redaktorių mokyklos laikraščio, 
o trečiaisiais metais net vyr. 
redaktoriumi. Lincoln Center 
buvo apdovanotas atžymėjimu 
už aukščiausią akademinį su
brendimą 1964-5tiems metams 
ir už tinkamumą būti lyderiu 
mokyklos gyvenime.

Šv. Jono Prep mokyklą šiais 
metais baigė 287 mokiniai. Bai
gimo iškilmėse Garsutis pasakė 
pagrindinę kalbą. Jis gavo dau
giausia atžymėjimu už gerą
mokslą: būtent už anglų ir vo
kiečių kalbas, už religijos, vi
suomenės mokslus, medalį už

GARSUTIS PALYS

KARO. SPELLMAN, dalyvavęs pamaldose už pavergtas tautas liepos 18 
šv. Patriko katedroje, sveikinasi su lietuviais — Vainausku. Dar matosi 
prel. J. Balkūnas, prel. J. Končius. Nuotr. V. Maželio.

liamsburgo) LB apylinkė buvo 
-didžiausia šioje apygardoje. Ak
tyvių apylinkės narių skaičius 
siekė veik 500. Vėliau Brook
lyn© lietuviai pradėjo keltis i 
kitus patogesnius rajonus, šios 
ir gretimos — Ridgewoodo apy
linkės narių skaičius vis ma
žėjo- Šiuo metu I-je apylinkėje 
yra likę tik apie trečdalį narių. 
Gi Cypress Hills apylinkė, veik
lios valdybos tvarkoma, pradė
jo sparčiai augti.

garbės pažymėjimai iš National 
Honor Society ir Reader's Di
gest kaip aukščiausiais laips
niais baigusiam šv. Jono Prep. 
gimnaziją- Jam paskirta New 
York State Regents stipendija 
iš A’.bany. šia proga ji pasvei
kino New Yorko gubernatorius 
N. RockefeCleris.

Tai ne eilinis jaunuolio lai
mėjimas. Džiugina ne tik tė
vus, bet ir visą lietuvių bend
ruomenę. Tai darbštumo pavyz
dys ir rimtas jaunuolio žvilgs
nis i gyvenimą.

Prisimenu Garsutį dar iš Mai
ronio šeštadieninės mokyklos 
laikų. Teko pirmame skyriuje ji 
mokyti lietuviškai skaityti ir ra
šyti. Visada paruošdavo paskir
tas pamokas, pasižymėdavo 
stropumu ir klusnumu. Kiek
vienus mokslo metus baigdavo 
pirmu mokiniu. Maironio šeš-
tadieninę mokyklą baigė 1962 
m. taip pat pirmuoju mokiniu.

Malonu priminti, (kad Gar
sutis nuo pat pirmųjų lietuviš
kos mokyklos lankymo metų 
aktyviai reiškėsi lietuviškame 
gyvenime; dažnai deklamuoda
vo, vaidindavo, šokdavo. Buvo 
ir tebėra skautas. Aštuoherias 
vasaros atostogas praleido ber
niukų stovykloje Kennebunk
port, pas pranciškonus, trečią 
vasarą kaip tos stovyklos pri
žiūrėtojas- Jo vadovaujama 
skautų skiltis per jubiliejinę 
skautų stovyklą laimėjo garbės 
pažymėjimą. Taip pat priklauso 
J. Matulaitienės tautinių šokių 
grupei.

Garsutis Palys turėtų būti pa
vyzdžiu mūsų jaunimui. Lanky
damas lietuvišką mokyklą lygia
grečiai su angliškąja, sugebėjo 
abi mokyklas baigti aukščiau
siais pažymiais- Reikia tik svei
kinti Garsutį ir palinkėti jam ir 
toliau sėkmės aukštuose moks
luose. Garsutis studijuos medi
ciną šv. Jono universitete.

I. Banaitienė

Lietuviai dabar koncentruo
jasi daugiausia Woodhaven ir 
Richmond Hill rajonuose, o pa
staruoju metu ir Jamaicos piet
vakarinėje dalyje. Apygardos 
valdyba keliais atvejais apylin
kių pertvarkymą svarstė. Bu
vo sukvietus N. Y. mieste ir 
priemiesčiuose esančių LB apy
linkių valdybas ir atskirų dar
buotojų pasitarimus. Juose bu
vo pritarta apylinkių pertvar
kymui. Tačiau keičiantis tų 
apylinkių valdybom, reikalas 
dar nėra sutvarkytas.

Apygardos darys visa, kad L 
B apylinkių tinklas kuo grei
čiau būtų suderintas su lietu
vių gyvenamosiomis vietomis.

Parduodamas namas ir ma
žas vasarnamis prie Ronkcnko- 
mos ežero. Namas yra išnuo- 
muotas ir duoda pajamų po 
$110 per mėnesį per visus me
tus. Savininkas gali naudotis 
3 kambarių vasarnamiu. Ežeras 
tik 5 minutės pėsčiam. Kaina 
$10.500. Įmokėjus $1,000 — 
morgičius yra išmokamas iš 
nuomos, o vasarnamis lieka 
veltui. Skambinti HI 1-6799.

SERVICE

Beginners and Experienced 
STUDY PIANO 

VOICE SIGHT SINGING

Call Anytime 
UL 7-9515

Mrs. Howell 675 Sterling Place 
Brooklyn

I
 Sekmadienį, rugpiūčio (August) I d.

Visi keliai veda į metinį

“Lietuvos Atsiminimu” Radijo 
— “Rūtos” 

PIKNIKĄ

rengiamą Didžiojo New Yorko lietuviams

JAMAICA POLISH NATIONAL HALL & PARK 
108-11 Sutphin Boulevard, Jamaica, L.l. N.Y.

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

PIKNIKO PRADŽIA — 1 v. p.p.; ŠOKIAI nuo 5:30 iki 9:30 v.v.

MENINE PROGRAMA 4:30 vai. p.p. Gros T. Maksymowicz orkestr.

-----  Piknikas įvyks bet kokiam orui esant -----

įėjimas —$1.25

Lietuviškų valgių bufetas • Veiks “Darbininko” spaudos kioskas 

Nuoširdžiai Jus kviečiame!

Prof. JOKŪBAS J. STUKAS. Direkt.
t AAMWWMMMMMMMMMAMMMWWWWWWWMMWMAMWWWMMMAAa

Kennebur.kporte, pranciško
nų vienuolyno sodyboje, rug
piūčio, 1, sekmadienį, bus lie
tuvių diena ir Tėv. J Gailiušio 
25 kunigystės sukaktis. Iš Bos- 
tono piknike dalyvauje šv. Pet
ro parapijos choras, vadovauja
mas muziko J. Kačinsko. Jis 
giedos mišių metu ir atliks me
ninę programą. Taip pat daly
vauja Onos Ivaškienės vadovau
jama tautinių šokių grupė. Kvie
čiami ir visi Bostono ir jo apy
linkės lietuviai rugpiūčio 1 ke
liauti į Kennebunkportą. Taip 
pat primename, kad autobusas 
išeis 8 v.r. nuo Liet. Piliečių 
draugijos namų. Bilietų galima 
gauti pas O. Ivaškienę.

Pvz., reikia įsteigti naujas Rich
mond Hill ir Woodhaven apy
linkes, Jamaicoje atskira LB 
seniūniją, priklausančią Rich
mond Hill apylinkei. Sumažėju
sią Ridgewood apylinkę laiky
ti atskira seniūnija prie I-osios 
LB apylinkės.

Taip pertvarkę minėtas apy
linkes, sudarysime nuolatinį 
glaudesnį ir patogesnį kontak
tą su visais tose apylinkėse gy
venančiais lietuviais; į darbą 
įtrauksime naujų ryžtingų jėgų. 
Esu tikras, kad ir minėtų ra
jonų lietuvių visuomenė tam 
pertvarkymui pritars.

Apygardos suvažiavimas val
dybos pirmininko siūlomam L 
B. apylinkių pergrupavimui vi
sais balsais pritarė ir įpareigo
jo naujai išrinktą apygardos 
valdyba drauge su atitinkamo
mis šios apygardos apylinkių 
valdybomis artimiausiu laiku jį 
įgyvendinti. J. Rs.

PUTNAMO MERGAIČIŲ STOVYKLOJE dvi iš New Yorko. Iš k. j d. Vi
da šlapelytė ir Laura čerkeliūnaitė. Nuotr. B. Kerbelienės.

Vinco Krėvės veikalų ištrau
kos vaidinamos Bostone rugsė
jo 26 d. 3 v. popiet Liet. Pi
liečių draugijos salėje. Vaidina
ma: Dangaus ir žemės sūnūs, 
Šarūnas ir Prie dangaus vartų. 
Vaidina New Yorko vaidintojų 
trupė, vadovaujama aktoriaus 
V. Valiuko.

Sesuo ' Genovaitė Grigaitė, 
C.J.C., Bostono kolegijoje gavo 
teologijos magistro laipsnį. Ji 
kitais metais mokytojaus Cam
bridge, Mass.

I Lietuvių Fondą įmokėdami 
po 100 dol., įstojo nariais inž. 
Apolinaras Treinys ir inž. Ro
mas Budreika.

Stepono ir Valentinos Min- 
kų vadovaujamos radijo valan
dėlės piknikas bus rupgiūčio 8 
Romuvos parke, Brocktone. 
Pikniko programa bus įvairi. 
Tautinius šokius šoks Onos I- 
vaškienės vadovaujama grupė 
iš Bostono, jugoslavų tautinių 
šokių grupė, vad. Conny ir Ma
rianne Taylor. Bus įvairių šo
kių varžybos. Autobusai eis 
nuo Piliečių klubo. Radijo va
landėlė, vadovaujama S. V. 
Minkų, yra seniausia N. Angli
joje, veikia 31 metus.

Ateitininkų moksleivių ir 
jaunučių stovykla vyks rugpiū
čio mėn. pirmąsias dvi savai
tes. Suinteresuotieji stovykla 
gali kreiptis į R. Pauliukonį, 
95 Harrison St., Worcester. 
Mass., o dienos metu Bostone 
telefonu 876-4400 (prašyti (Pau
liukonį).

Organizuojamos demonstraci
jos New Yorke į Jungtines 
Tautas reikalu Bostone bus su
kviestas organizacijų pasitari
mas. Bostone tuo tarpu vado
vaus Bostono Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba. 
Vėliau bus sudarytas tam rei
kalui platesnis komitetas-

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

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!




