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Gemini 9 nusileido bir-

Gaulle buvo sužeistas ir paim
tas j nelaisvę. Antrojo pas. ka
ro pradžioje jų keliai dar la

uko ir laimingai nusileido mė
nuly. Per kelias valandas at
siųsti šimtai nuotraukų rodė, 
kad mėnulio paviršius, kur Sur
veyor I nusileido, yra 'kietas; 
nėra sluoksnio dulkių, kuriose, 
buvo baiminamasi, aparatas ir 
pirmieji nusileidę žmonės mė
nulyje gali nugrimsti.

tuvų, p. Vietname nuo 1961

Taip pat nutarta išleisti Pie
tų Amerikoj, ispanų kalba, Vy
tauto Vaitiekūno parengtą in
formacinę knygelę apie Lietu
vą. (Elta)

Cernan ir Thotnas P. Stafford 
buvo mažiau sėkminga. Šios ke
lionės uždavinys buvo susitikti 
su kitu skraiduoliu ir pasivaikš
čioti pustrečios valandos. Nuo 
pirmojo uždavinio teko išsaky
ti dėl pervargimo ir raketų 
energijos taupymo; antrojo už
davinio vykdymą turėjo 17 mi
nučių sutrumpinti dėl perdide- 
lio karščio, kurį pajuto astro
nautas. Tik £ dalies uždavinius 
atlikę, astronautai laimingai nu- 

Tačiau pasivaikščioji
mas, trukęs 2 valandas ir 9 mi
nutes, kurio metu padarytas 
daugiau nei ratas apie žemę, 
yra stebinantis laimėjimas. Ge
mini 10 numatoma liepos 18.

riaušes. Jis pasisakė taip pat 
už gainną bendradarbiavimą su 
konkurentu Boschu. Jo pareiš
kimas reiškia atmetimą tų šū
kių, kuriuos skleidė komunistai: 
“Yankee go home”. Patys rin
kimai vertinami taip pat kaip 
ehmtimas to prokomunistinio 
•lemento, kuris kėlė riaušes ir 
nuodijo civilinė gyvenimą ir ku- 

nusibodo-

mėnulj vasario 3. Sovietai ap
lenkė amerikiečius. Tačiau ame
rikiečių duomenys daug geres
ni; pažymima ir tai, kad sovie
tam pasisekė pasileisti tik po 
penkių nepasisekimų, amerikie- 

savo už-

Per 12 dienų Surveyor I at- 
siųs tūkstančiuB nuotraukų, pas
kui, kai užeis mėnulio naktis ir 
temperatūra nukris iki 760 
laipsnių žemiau nubaus, Survey
or I nutils* Bus siunčiami dar 
kiti 6 Surveyor. Buvo numa
tyta 10, bet pirmasis taip ge
rai savo uždavinį atliko, kad ga
lima bus jų skaičių sumažinti 
ir visą programą kelionei į mė
nulį sutrumpinti bent metus.

Surveyor I lyginamas su so
vietų Luna 9, kuri nusileido į

vyriausybė sugriuvo, padėties 
gelbėti ėmėsi 84 metų marša
las Petainas, tapdamas koliabo- 
racinės vyriausybės šefu, prezi
dentu, o de Gaulle išvyko į Lon
doną ir tapo rezistencijos va
du. Petaino valdomos Prancūzi
jos teismas pasmerkė už akių 
de Gaulle mirti. Kai Prancūzi
ja buvo išlaisvinta, de Gaulle 
vadovaujamas Prancūzijos teis
mas pasmerkė už akių Petainą 
mirti. Tada Petainas buvo in
ternuotas Šveicarijoje. De Gaul-

simų.
— Danija pasiūlė Nato na

riam daryti bendrą konferenci
ją su Varšuvos pakto nariais 
Europos saugumo klausimais.

kaip apie labai inteligentingą, 
ateidavusi profesijai ir vertą vi
sokios pagarbos.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu de Gaulle buvo leitenan
tas 33 brigadoje, kuriai vado
vavo pulk. Petainas., Verduno 
kovose Petainas laimėjo Pran
cūzijos išgelbėtojo vardą, de

— P. Vietname krašto atsta
tymo programa nebevykdoma 
dėl vidaus riaušių. Nebepristato 
mi kviečiai, statybinė medžia-

Dean Rusk rūpestis Europoje 
Nato.

Sovietinės enciklopedijos to 
keista. Apžiūrėjimai trunka 35 iš 14 kabinimų paliko tik 4 ir ne> matyti laisvosios enciklope-
minutes. Per dieną apsilanko chffinį Mdnj sumažino iki 2 dijos pranašumas informacijos
apie 12,000 Šiuo meta. Vidurkis mfl. Siekia, kad byla būtų pro- objektyvumo ir pilnumo atžvil-
metam apie pusė milijono. dėti narstyti liepos mėn. giu.

— Amerika neteko š- Vietna
me nuo 1965 vasario 7 256 lėk

ti Lietuves pasiekė laisvąjį 
pasaulį ten išleistas enciklope
dijos pirmas tomas. Jei kas ti
kėjo objektyvios informacijos 
galimybe sovietiniame režime, 
tam turės dužti šis tikėjimas to
mą paskaičius.

Sovietinės enciklopedijos to 
drebėjimas. ne daros labai aišku, kaip tei-

Du žygiai erdvei nugalėti vy
ravo Amerikos savaitiniuose į- 
vykiuose. Surveyor I kelionė į 
mėnulį ir Gemini 9 kelionė 
apie žemę su “pasivaikščioji
mais” ir “susitikimais”. Sur - 
veyor I, paleistas pirmadienį, 
gegužės 30, per 63 valandas sa
vo kelionę, 248,000 mylias, at-

DtL DIALOGO SU KOMUNIS
TAIS ■ '

Romoje jėzuitų laikraštis Ci- 
vilta Cattobca įspėjo dėl dialo
gų su komunistais. Esą komu
nistai siekia, kad tekis dialo
gas baigtųsi atsisakymu nuo an
tikomunizmo.
Aimrito* k Sovietų etanai

Prancūzų apsaugos ministe
rijos žurnalas skelbia, kad So
vietai per paskutinius metus sa
vo atominę jėgą padvigubino, 
tačiau tebėra atsilikę nuo A- 
merikos- Sovietai tori 12,000 
megatonų, Amerika 25,000.
- Montanoje Glader parką 

ir Intas aukštesnes vietas birže
lio 4 audra užklojo 2 pėdų snie
go Uodu. Nutrūko susisiekimas.

— Kalifornijoje gubernato
riaus rinkimų nuotaikos. Res
publikonų opinijoje 44 proc. re
mia aktorių Reaganą, 27 proc. 
buvusį San Francisco majorą 
Christopherį. Bendroj rinkikų 
opinijoje 42 proc. už resp. Rea
ganą, 42 už dem. Brovvną.

Mieto penktadalis griuvėsiai, singai ir tiksliai buvo padaryta 
Amerikoje organizuojant Lietu
vių enciklopediją ir joje sutel
kiant lietuviškosios Žinijos vteu-

VEko valdyba 1966 gegužės 
31 posėdyje, nutarė įteikti Pran
cūzijos prezidentui Charles de 
Gaulle memorandumą, išdės
tant! turėtinus galvoj Lietuvos 
interesus ryšium su prezidento 
kelione į Maskvą, ir įteikti me
morandumą Vatikano valstybės 
sekretoriatui, parariantį lietu
vių nepasitenkinimą politinėm 
implikacijom, įterptom į Vati
kano pašto ženklus, išleistus 
Lenkijos (Krikščionybės 1000 
metų! Red ) sukakties pagerbi
mo proga.

pasisakr

tvritv pasitikti Domininkonuo
se, iki bus nuginkluoti civili
niai umaru, kurie dabar kelia

čių pirmasis sėkn 
davinį atliko. | 

Manoma, khd
bus pasirengę kelionei į menu
lį per porą metęs. To paties ti- 
^e^me -eJEKCM tS dOVBMy*'UnK' 
tyniavimą neluūbama, bet iš 
tikręję ps vyksta. Surveyor I sileido. 
pasisekimas pakėlė amerikiečių 
viltis.

Gemini 9 3 dienų kelionė apie 
žemę su astronautais Eugene A

želio 6 10 vai. ryto Atlante pu
sė mylios nuo numatytos vie
tos, 345 mylios nuo Cape Ken- 
nedy. Padarė apie žemę 42 ra-

— Suomijos naujoje vyriau
sybėje po 15 metų atsirado ko
munistų — 3 iš 15 vyriau
sybės narių.
, — Gub. Scrantonas pasiskel
bė nesutiksiąs būti renkamas į 
jokias valdžios pareigas.

prabils de Gaulle
vavo minčiai, kad turi būti iš
kelta ir politinė Nato būstinė iš 
Prancūzijos. Jam pasipriešino 
Kanados mmisteris,jMnijos, o 
Italija rado saliamonišką spren
dimą — kišti galvą |~ smėlį: ati
dėti klausimą trim mėnesiam. 
Nato sąjungininkų tarpe reiš
kiasi de Gaulle nuomonė, kad 
dabar Europai pavojus nebegre
sia .. • .

Sovietų valdžia tą pat die
ną sušaukė satelitų ministerius 
į Maskvą. Brežnevas sutramdė 
jau Rumunijos separatistines 
idėjas ir organizuoja bendrą ko
munistinę jėgą pasinaudoti Na
to pakrikimų.

Verduno karių kapuose. De 
Gaulle po teisme sprendimo Pe- 
tainui buvo pareiškęs: marša- ... .
las buvo didis žmogus, bet jis BOLŠEVIKAI TERORĄ T^SlA 
mirė 1925. ' Gegužės 25 Miunchene, Vo-

Dabar laikas blukdo Petaino , kietijoj, savo bute, rastas nužu- 
. _ J .I..*-.- *■ « rn.- A riti.

NATO—tylės, iki
Valstybės sekr. Rusk aplan

kė Suomiją, Norvegiją, aiškin
damas Amerikos politiką Viet
name. Birželio 6 jfe' aiškinosi 
jau Belgijos sostinėje Briusse- 
ly Nato 14 valstybių konferenci
joje. Nato kryžkelėje, kada pasi
traukė iš jo Prancūzija, kuri pa
reikalavo, kad Nato,kariniai į- 
rengimai iki 1967 balandžio 1

15 CMU ■ MhaF: Kelty
; KOtnjBiJV OffnBnO

8 pakvietė badyti Pavergtos Eu
ropa Seimo atstovus. Liudyto 
jų delegacijai vadovauja semto 
pirmiainkas V. Sidskauskas. 
šis pakvietimas 1 būdyti daros 
dėmesio vertas platesnių poli
tinį įvykių fone. Fonas nėra 
palankus pavergtiem. Tiek Eu
ropa, tiek Amerika pavargo nuo 
įtampos tarp komunistinio ir 
nekomunistinio pasaulių. Nori 
apeiti tylom klausimus, dėl ku
rių Besitaria, kurie reikalau
ja pasiryžimo keisti status ųuo. 
Nora padaryti bįznį su komu- 
nistiis yra taip apsėdęs Vaka
rų žmogų, kad jie vienas su ki
tu lenktyniauja kaip vakarinės 
plaštakės prie liepsnos. Tokia
me fone nepatogu prisiminti 
pavergtuosius.

Pavergtosios Europos Seimo 
vadovybė lankėsi departamen
te, lankėsi Kongrese. Kreipė dė

mesį į nepalankią atmosferą. 
Atstovų Rūmų pirmininkas Me 
Cormackas tuojau į tai reaga
vo, paskatindamas kongresui. 
Edna Kelly atnaujinti apklausi
nėjimus ir įjungti į juos paverg
tųjų kraštų atstovus liudytojais. 
Tegul ir jie pasisako aktualiau
siais šios dienos europiniais klau 
Simais: ar Europa jau saugi, ar 
jai tebegrosią komunistinės ag
resijos pavojus? ar taį*pusavio 
prekyba tarp rytų ir vakarų 
Europos pavergtiesiem laisvę 
priartins ar ją uždels?

Tokiais klausimais pasisaky
mą pavergtųEuropostautų 
du galima suprasti kaip Kong
reso norą priminti pavergtos Eu 
ropos buvimą, pabrėžti paverg
tų tautų balsą dėl rytų bei va
karų Europos likimo.

Apklausinėjimas kongrese 
reiškia pasipriešinimą norui su
daryti tylą. Tai panašios politi
nės prasmės žygis šioje Atlan
to pusėje kaip anoje, europinė
je, pavergtųjų balsai Europos 
tarybos sesijoje Strasbourge-

— Indonezija atsisakė nuo ag
resijos prieš Malaysiją. Prasidė
jo derybos dėl ginčijamų klau-

Veldėl negry
Amerikoje įtampą dėl neg

rų atnaujino nauja studento Ja
mes Meredith istorija, kurioje 
jis buvo keliolika šūvių pašau
tas birželio 6. Meredith pagar
sėjo jati 1962, iradaijŽ btrib 
įvesdintas į Mississippi univer
sitetą. Paskutiniu metu jis gy
veno jau New Yorke ir lankė 
Columbijos universitetą. Jis su
galvojo grįžti į Mississippi ir at
likti žygį, kad įrodytų, jog neg
ram nebėra daugiau pavojaus. 
Su šešiais draugais jis pradėjo 
žygį iš Memphis į Jacksoną — 
220 mylių. Bet kelionės pradžio
je buvo pašautas. Policija tuo
jau suėmė Aubrey James Nor- 
vell, 40 metų, bedarbį, su auto
matiniu šautuvu. Jis prisipaži
no šovęs. Policija aiškino, kad 
jis buvęs girtas. Išgaruotų ir 
girtumas ir noras kitiem pana
šių beprotybių imtis, jei juos 
pričiuptų įstatymai tolau pat 
griežtumu, koki yra jų veiks
mai.

Birželio 1 prezidento rinki- tikas, buvęs prezidento diktato- 
muose Joaųuin Belaguer laimė- riaus Trujillo laikais ir 8 mėne- 
jo 58-5 proc. .balsų. Pralaimėjo sius po jo nužudymo. Kai 1962 
Juan Bosch, remiamas kairiojo buvo (išrinktas prezidentu J. 
elemento. Kai pralaimėjo, jo ša- Bosch, kairysis ir prokomunis- 
lininkai ėmė skelbti, kad rinki- tinis elementas ėmė siautėti, 
mar buvo klastoti. Tarpameriki- Balaguer atsidūrė egzilyje —J. 
nė komisija, stebėjosi rinipmų Valstybėse. Tačiau Bosch teiš- 
eigą, tvirtino, kad rinkimai,ėjo buvo prezidentas 7 mėnesius, 
ramja® ir tvarkingai;; ? Kariuomenė jį pašalino dėl ko- 
' monistinės grėsmės. Jo šalinin-

. kai ir Komunistai surengė 1965

— Hondūre birželio 5-6 nak
tį prilijo 30 colių. Žuvo 70 žmo
nių.

— Surveyor iki birželio 6 at
siuntė 3,000 nuotraukų. Jis tu
ri ištverti dienos kraštį 246 
laipsnius. Mėnulio diena trun
ka 14 žemės dienų.

Chau. Po pasitariiųų skelbė, 
kad valstybės galva Nguyen 
Van Thieu žadėjęs po kurio lai
ko iš pareigų pasitraukti, min. 
pirm. Ky žadėjęs į valstybės ta- skylaf kad tarp vietnamiečių ne- 
rybą įtraukti 10 civilinių asme- bedaro įspūdžio deginimasis; 
nų. Chau ragino susilaikyti pagaliau ir tai, kad N.Y. Times, 
nuo tolimesnių riaušių. Tuo tar- kuris taip neseniai skelbė, kad 
pu ekstremistinis vadas .Tri “Jungtinės budistų bažnyčia” 

atstovauja 14 mil. budistų, da
bar nustojo skaitytojus klaidi
nęs ir jau skelbia, kad ta baž
nyčia teatstovauja vienam mi
lijonui Nauja ir tai, kad dabar 
demaskuojamas tas Thich Tri 
Quang, kuris buvo atstovo Lod- 
ge globojamas atstovybėje, kai 
jis kovojo prieš prezidentą Die
nią, kaip veidmainiškos politi
kos atstovas: jis šaukia ameri
kiečiam “go home”, o iš kitos 
pusės siunčia laiškus preziden
tui Johnsonui, k^ jis padėtų 
kovoti prieš Ky, ir kai prezi
dentas neatsako, tai kaltina, 
kad Amerika remia Ky.

Laisves žiburio rądS|ęs. bjr-
5.perdavė

tės pasipasakojimą apie susiti-’ 
kimąsu J. Paleckiu. Pasipasako
jimas Įdomaš ne tik^pL ant
ros pusės liudijimas apte Įvykį, 
kurį girdėjom papasakotą iš 
pirmosios pusės — iš J. Palec
kio pareiškimo Tiesoje. Reisgy- 
tės pareiškime norime šiuo tar
pu kreiptis dėmesį į žodtius, ku
rie Reisgytės lūpose skambėjo 
kaip dėkingumas vyresniajai 
kartai už tai, kad ji perdavė 
jaunajai kartai tikrosios padė
ties vaizdą tėvynėje; skambėjo 
ir kaip pageidavimas, kad vy
resnieji žiūrėtų į jaunesniuo
sius ne tik kaip į talkininkus, 
bet ir kaip į vyresniųjų dirba
mo darbo paveldėtojus...

Tai buvo taiklūs ir teisingi 
žodžiai tam dialogui, kuris ty
liau ar garsiau vyksta tarp vy
resniosios ir jaunesniosios kar
tų. Reisgytės žodžiais atrodė iš
reikštas didžiosios jaunimo dau
gumos nusistatymas-abipusis pa
sitikėjimas. Tas pasitikėjimas 
gali būti sudrumstas atskirų 
asmenų, gali būti sudrumstas 
skirtingo laiko padiktuotų skir
tingų žodžių. Tačiau pamėginus 
tuos žodžius aiškintis, ima ro
dytis, kad tais skirtingais žo
džiais tariamas turinys yra la
bai artimas ir vyresniem ir jau- 
nesniem.

Jaunimo kongreso fone J. 
Reisgytės lūpom tarti žodžiai at
rodo vėl kaip partizaninė išraiš
ka tos sveikos nuotaikos, kuria 
gyvena jaunimo dauguma.

Prancūzija gegužės 28-29 mi
nėjo Verduno kovų 50 metų su
kaktį — 10 mėnesių prie Ver
duno ėjo kovos, ir Prancūzija biau išsiskyrė. Kai Prancūzijos 
jas laimėjo. Laimėtojas buvo 
maršalas Petainas. Sukakties 
proga Verdune kalbėjo prezi
dentas de Gaulle, bet neminėjo 
Petaino vardo, nors knygynų 
vitrinose buvo išstatytos 7 nau
jos knygos apie Petainą.

Tarp Petaino ir de Gaulle 34 
metų amžiaus tarpas. Tačiau jie 
du buvo labai artimi ir sykiu la
bai tolimi. Petainas buvo- de 
Gaulle mokytojas akademijoje- 
De Gaulle tada savo mokytoją 
labai vertino. O ir mokytojas 
1913 apie savo mokinį atsiliepė le dayė suprasti Šveicarijos vy

riausybei, kad jis būtų paten
kintas, jei Šveicarija Petaino 
neišduotų. Bet pate Petainas rei- atminimą, nors ir Verduno su- 
kalavo grąžinamas į Prancūziją.
Tada jis atsidūrė kalėjime, kur tis priklausys ir de Gaulle, kai 
ir mirė 1951. De Gaulle nesu- praeis tas amžiaus tarpas, ku- 
tiko, kad jis būtų palaidotas ris tuos du vyrus skiria.

kaktiš minima . Tokia pat atei- bplševikmių Tautų Bloko OTga- 
—“i generalinė sekreto

rius. N. Nakašidze tas pareigas 
ėjo po ukrainiečių veikėjo Ban
deles mirties, kuris buvo nu
žudytas bolševikų agento 1959 
spefio 19. NekaŪdze buvo gru
zinų tautybės, 67 m. amžiaus-' - Taflcante birželio 5 buvo

(ERa) ketvirtas žemės
KAPfTOLIS nepabrango r'

Washingtone turistų kelionė Iš vieno milijono gyventojų 
po Kapitoll kaštoųįa 25 cu, su- 290,000 be pastogės.
augusiam ir 10 cn. studentui. > Sem. T. J. Dodd byloje 
Tokia kaina buvo nustatyta prie! Drew Pearson ir Jack An- 
1876 — ji tebeveikia nepa - denon, kad byla greičiau eitų.

Vietname—civiliniai, šalia generolų
Su vyriausybe derėjosi “Jung- Quang birželio 3 paskelbė, kač 

tinės. budistų bažnyčios” nuo- jo vadovaujami.budistai boiko 
saikesnis atstovas Thich- Tam tuos balsavimus, kurie numaty

ti rugsėjo 10, jei prieš tai vy
riausybė nepasitrauks. > 

Įvykių raidoje nauja tai, kač 
“Jungtinė budistų bažnyčia'

r ‘ t:-'.
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Įąpėy kosteendgoje, įvykusio
je 1W metų vasario 12 ir 13 
xLd. Nes? Yorke vienbalsiai pri-

jair kuri leidžia informacinį 
žurnalą Baitic Reviev.

Ar Batonas turi ryšį su na* 
nėtom dviem institucijom, o jai 
taip, .ar yra pasidalinęs su jom 
darbais ir tokia būdu? Keliam 
ŠĮ klausimą, kad galėtume ir 
skaitytojui paaiškinti, jog nėra 
dvilypąvimosį, trilypavimosi ta
me pačiame darbe ir jog nėra 
pagrindo priekaištui dėl orga
nų bei organizacijų infliacijos.

Justas Paleckis pasakojo sa
vo Įspūdžius po kelionės Aus
tralijoje, kur jam tenykščiai lie
tuviai surengė piketus ir de
monstracijas. Tada, rašo jis, 
“supratau, kodėl ‘laisvės ir de
mokratijos šalyje’ padorūs ir 
pažangūs žmonės yra priversti 
bijoti pasirašyti tikromis pavar
dėmis. Toks padorus tautietis

ir nadrarinima iš daugelio tau- dai Nr. 5).

1. Visos trys balių grupės la
bai sėkmingai bendradarbiavo 
organizuojant 1965 m. lapkri
čio mėn. 13 d. Laisvės manifes
taciją ir Baltų žygį į Jungtines 
Tautas. Latviai ir estai ypatin
gai pabrėžia Komiteto Lietuvos 
Nepriklausomybei Atstatyti sėk
mę atliekant didžiausią dali fi-

Nųprttoka arcžtitektams įsiga- 
tiMtii maga visur, net mažes- 
jįiiBflninfrp | mieoijnoup,. ; statyti 
4dpą tik MiėforaoiŠkMS pęnkia - 
atete tete- G Palangoj, 
-jHff, arriritgjpjįų nuvovmc, reik
li apsiriboti- dar mažesniais

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

. DOVANAS-SIUNTINIUS I 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.

pareiškimai apie baimę tarp lie
tuvių savo turiniu sutampa. Ar 
sutampa tie pareiškimai su tik
rove, t.y. ar tie lietuviai tikrai 
jau taip “beveik visuotinai” bi
jo; ar tokiai baimei yra realaus 
pagrindo; ar pagaliau Paleckis 
ir AL Gšnaatas tikrai tiki tuo, 
ką pe rašo, — jau kitas reika-

paciją ir atstatant jų valstybių mitetuinaujos funkcijos pepra- 
nę nepriklausomybę. matytos.

boiu žiniai atašKtuoains raštus 
fr..javp;
buvo nnrjfa nanūdotamtaftff-

4. Tuo tikslu konferencija pri
ėmė ateities darbo gaires ir iš
rinko Vykdomąją Tarybą, pa
vesdama jai atlikti šiuos uždavi
nius: sekančių vienų metu bė
gyje pagelbėti estų, latvių ir lie
tuvių organizacinių vienetu, su
darančių Batūną, vystymąsi, 
steigti bendrus veiklos komi
tetus, vadovauti ir prižiūrėti Ba- 
tūno darbą, inkorporuoti Ba
tūną ir sušaukti visuotiną susi-
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DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vytų j* motorų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audtotož angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• BpeetaUai žemos Jeotnos siunčiant audinius į užsienį
• Męs padėdinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

ĮteĮįtaMti klijmtams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

lų visiMMBmės Baltų tygkti J 
Jungtines Tautas.

PRMŠOR? DEKLARACUA
1. Baitų Žygio į Jungtines 

Tautas Komitetas pasisako už 
visų tautų apsisprendimo prin
cipą ir palaiko jo visuotiną įgy
vendinimą Todėl Batonas yra 
priešingas imperializmui, kolo
nializmui ir bet kurios tautos 
išnaudojimui kitos tautos nau
dai visose jų formose.

2. Pirminis Batuno tikslas yra 
išgauti apsisprendimo teisės į- 
gyvendinima Estijai, Latvijai ir

statybos stilių
Vilniuje neseniai įvykusiame 

architektų suvažiavime buvo iš
rinktas naujas architektu sa -

4. Paskutinis šioj vietoj klau
simas: kas jra šiuo metu tos

bepročių namus, kaip tai nutiko 
Sovietuose su rašytojais Tarsi, 
DanieL Siniavski, Svetličny ir k. 
Paleckis žino, kas nužudė Miun
chene antibotševizmo veikėjus 
ukrainietį Banderą ar paskuti
nėm dienom gruziną Nakašid- 
zę. Tai Maskvos agentų dar
bas, bet jis nenurodys faktų, 
kad ČIA agentai būtų ką nu
žudę Kieve ar Maskvoje. Jei 
Vakaruose gali kam kilti baimė, 
tai tik nuo komunistinio masy
vinio teroro. Tačiau J. Palec
kis turi kalbėti apie “imperia
listų” terorą, dėl kurio “pado
rūs” piliečiai turį tylėti ir savo 
pavardės negali parašyti. Jis 
kitaip kalbėti negali. Tai kau
kė, kurią Paleckis turi dėvėti, 
būdamas Maskvos pareigūnas. 
Anot vieno iš tokių kaip J. Pa
leckis, mes ir guldami kaukės 
nenusumam.

Sunkiau suprasti, ar tokia 
kaukė reikalinga Al. Gimantai, 
kada jis kartoja apie tas po

tencijos Cleveiande pareiki- prieš jį, tai jie buvo orgaaizuo- čias baimes Aiduose. Bftfrįė, 
ganizaciniai vienetai, sudarau- ------ . . ..... --■'= •-
tys Batoną, yra raginami išplės
ti savo narių skaičių ir užsitik- 
rinti savo tautinių bendruome- 
nių plačią paramą. Kur Įmano
ma, turi Imti steigiami vieti
niai Batuno skyriai Efektyvios 
informacinės sistemos rėmė
jams ir visai visuomenei įsteigi-

Dėl J. Paleckio—visai su
prantama priežastis jam rašyti 
apie čia esančių lietuvių baimę. 
Jis turi taip rašyti; tari rodyti: 
jei nebuvo demonstracijos už J. 
Paleckį kaip Maskvos (ne Lieto* 
tos!) delegatą, tai dėl to, kad 
žmonės biją rodyti jam savo pa
lankumą; biją net laiškus pasi
rašyti. Tokiai baimei esąs pa
grindas tas, kad “kapitalisti- 

vių baimę. Atsakydamas į Ai- niame, imperialistiniame” kraš- 
duose A ankstesnį klausimą, te negalį būti laisvo žodžio, 
kodėl pasirodę tiek maža ko - laisvos opinijos pareiškimo Jei 
mentarų “Dėl veiksnių konfe- manifestacijos ir paketai buvo

2. Masines manifestacijas Ma- 
dison Sųuare Garden ir prie 
Jungtinių Tautų būstinės sekė 
labai sėkminga akcija- Eilė de
legacijų atstovaujančių visas 3 
baltų tautas aplankė 80 misijų 
prie Jungtinių Tautų; likusios 
34 taip pat Imis aplankytos.

3. Vertingi asmeniški kontak
tai buvo užmegsti su.Jungtinių 
Tautų misijų diplomatiniais at
stovais. Misijoms buvo Įteikta 
informacinė medžiaga. Pagei
dauta daugiau informacinės me
džiagos ypač kitomis, ne anglų, 
kalbomis. ...... j <

3. Dabar yra. aišku, kacį pal
tų žygio Į Jungtines Tautas (Ba
tuno) paskutinių B mėne
sių veikla yra tik pradžia, ve
danti į nuolatinę, organizuotą, 
apibrėžtą jungtinę baltų akci-

1L8-125-L30 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Ccr. DELANCEY, N. Y. C. 

KnmtanAe atviro* kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus teftadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

5. Visų baltų moralinė parei
ga yra atsidavusiai rūpintis esa
ma padėtom Baltijos valstybė
se. Pripažįstant faktą kad tin
kamas forumas visoms tarptau
tinėms problemoms yra Jungti
nės Tautos, Batonas yra įkurtas 
tikslu informuoti Jungtinių Tau
tų narius apie sąlygas Baltijos T., pasirašęs tikra pavarde, at- 
valstybėse. Žinojimas ir rūpini
masis tuomi padės Baltijos kraš
tam pasiekti apsisprendimo tei
sę ir Estijos, Latvijos ir Lietu
vos tautinės nepriklausomybės 
atstatymą

Batonas nėra nei politinė, nei 
įstatymus leidžiančias instituci
jas paveikti siekianti organiza
cija, ir jos veikla nėra nukreip
ta į kurią nors vieną valstybę. 
Jokia valdžios įstaiga ar politi
nis vienetas Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ar kuriam kitam 
krašte Batūną neremia ir jam 
nevadovauja.

6. Estų, latvių ir lietuvių &r-

S4-O9 J^naica Woodbaven 21. N. Y.......... TaL VI 9-5077
340 Grand Straat, BrooHyn 11, N. Y. ............. . Tai. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus * ' 
VUSnmiAB, ir POBŪVIAMS . , , •

Pristatome i namus lietuvttkus skilandžius ir sūriu* ' 
We take all ąrders special price for Weddingą and Parties ' 

Home-Made Bologna *

kurortų 
čiam vilų centre statyti net de
vynių aukštų (480 vietų) pen
sionatą ...

Vėlesniame pasikalbėjime 
naujasis architektų pirmininkas 
pritarė architekto S. Stulgins
kio (jau prieš 30 metų buvusio 
uolaus urbanistikos klausimų 
svarstytojo) siūlymui, kad kai
muose bei mažesniuose mieste
liuose būtų statomi, tegu ir su
glausti, bet tik vienaaukščiai ar 
dviaukščiai vienašeimiai gyve
namieji namai O partijos pa
reigūnai kaip tik svajoja visus 
suvaryti gyventi į daugiaaukš
čius - daugiabučius pastatus ir 
siūlo net kaimuose statyt kelių 
aukštų gyvenamuosius namus- 
Įrodinėja, kad taip būsią pigiau, 
bet visi suprata, kad norima 
žmones apgyvendinti ne tiek pV 
giau, kiek komunistiškiau: 
“kareivinėse” gyvenančius žmo
nės lengviau kontroliuoti.

Kritikavo naujas ardntdrtų 
pirmininkas ir statybos admi
nistravimą bei statybos medžia
gų pramonę. Esą nežiūrima, ar 
namas gerai, ar Uogai pastaty
tas: jei tik pastatytas laiku, tai 
apmoka ir dar premiją duoda. 
Kitose srityse už niekalų gami
nimą ne tik nemoka, bet ir bau
džia. TTk ne statyboj.

Sunku esą ir su apdailos dar
bais. Naujų sintetinių apdailos 
medžiagų gananti pramonė dar 
tik matosi, bet paprastas rau
donas ar geltonas apdailos ply
tas gaminti jau pamiršo.

ArcMtektai žada dar kovoti 
su biurokratais dėl Jurbarko,

riuntė maų laišką, kuriame kar
ta su sveikinimu reiškia pasi
gailėjimą ir pasipiktinimą dėl 
tų, kurie šmeižia ir įžridūnėja 
‘mūsų gražiąją Tarybų Lietu
vą’, kaip jis rašo, ir jos atsto
vą” (Laisvė gegužės 20).

Taigi, pasak J. Paleckio, tie 
“padorūs ir “pažangūs” lietu
viai Vakaruose bijosi...

Al. Gimantas paskutiniame 
Aidų nr. kalba irgi apie lieta-

medžtogos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Fnitotjūtoriti1 ffmdžiųgns išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
toiwyrartni žemom kainom atraižų vilnonės me- 

jągfmtuotm ir vietinės — trijose krautuvėse:

TO 7-1575 
saa-teas 
Foa-asee 
an i-an 

. »l S-17V7 
LO2-M4*

... t,.... “Princųjų deklaradgą’’. Prieš
paritofe Įtotong BrtrifcėjP " jįrtnmtodiimi
vo torbo ttadiio|e, Betoms šie- skajtytoyą tofiMtocga, sorėtu- 
loa tętimmės iš Bal- ne pi)>adMamr Informacijos.

‘ Būtent: > ■ '■

1. ParaiStone sakoma, kad 
lapkričio 13 diennr tygo komi
tetų atstovai vasario 12 ir 
13 tarėjo ktetoteBoją ir išrin
ko VjfctovHH Ttoyhą, kori vyk
dytų (britų lygto ! 
Jungtines Ttotas) radarinius.

Tie, kurto sefcė komiteto lap
kričio 13 žygiai istoriją, fino, 
kad strigųsDriame susirinki me 
buvo pareikšta, jog komitetas 
yra ad hoc, o gruodžio 19 apy- 
skaitmiame susirinkime buvo 
vėl pareikšta, kad komitetas simas: kas yra šiuo meta tos VaBcovičius, ligšiol buvęs atša- 
savo veūdą yra attikęs; taigi ko- Vyktomostos Tarybos aariri^ tokgžris aarfaiteirtų sąjungos

fritototokas A. Ci
bas, ir atarinritinį pra- 

kmųgte gaua nepalan- 
jįrii ueritoo mainas ažrintektū* 

dktigta itotoasų. Statybos 
darbų tadtyftė mauti įnuap lygio, 

užsakytojai ne-

Tokia vate takto M JriMO X i
jomasL Baimė yra didelė ir be- yra komunistinio tikėjimo dog- Nei Itera ari tedto dri0(
veik risuotinė”. Ko bijomasi? ma- . . . . tautos, tad jum kte atoBto.
Ogi “apGaukūnų komunistais, Ar taip galvoja pats J Pa- mimtam, mateaia to* tilta
raudonais, ružavais, išdavikais, ledas, kai jis yra vienas, gali* iri^>edMa stoti teiti tijp'
pardavikais, kolaborantais”. Dėl ma ir abejoti. Jis gi žino, kad totų aaritePti B'taMų ritate.
tokios baimės “ir tų kementa- žmonės Amerikoje rengia de - gų rite jų, Mtos ta®j» fMto Hte
rų autorius (Aidų bendradarbis) monstradjas prieš vyriausybės tote -ti* rir. Wk& JĖgĮAte Mfto

mas yra neatidėliotina Batuno tepasirašo tik inicialais, na, ir politiką rašo spaudoje prieš vy- tarp ane meto Mrt| tiita dgti j
pareiga šio laiško rašytojas (AL Giman- riausybę, kalba kongrese, kalta gteų'fr.teta»ltiPM1tota»- J

n s —*------------ „to. -i---------- rašytojai, profesoriai — ir nė aš| tįg| ta įtee pastota >- teti
vienas jų stora piurių**nei į ktokų drębėjtota, ® -kurio ir bto^.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
ATHOU MtoB. — Iri. PtMMnt Street________ CH 9-6245
—" — — --------- “ . Ll 2-17U7

Mi s-ooee
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j. 1941 mėtų visuotinį su-

voti dėl Lietuvos laisvės.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

bet iw4ewt» ^Hmti pliti. 
bH vW lErivteta, gy- 
tttfi grupėmis,tad gidėtų lak 
kyti kasdien mišias, attikta dva-

šitoksleidiihasbuvo duotas 
19S5 spatio 23Tai, be abejo, 
dta£fisfrykis ir kitas naujas 
bandymas. Įdomų kaipjis sek
sis-Savo naujoje formoje, ir ar 
uių KrasuĮ Kunigai mėgins Kaip 
paprasti darbininkai eiti į fab
rikus’irį kasyklas savo rankų 
darbu misijonieriauti proletaria
to tarpe.

išlaikymu. Dėl smulkesnių infor
macijų ir registracijos prašome 
kreiptis adresu: The Lithuanian 
Program, Box 566, Fordham 
University, New York 58, New 
York, Tel. 933-2233, ext 218.

Lietuviu Fondo 
nariy metinis 
suvažiavimas

Stalino beatodairiškai vykdy
ta lietuvių tautos naikinimo po
litiką ir šiandien tebetęsia jo 
politiniai palikuonys, tik kiek 
savaip keisdami metodus.

— Vysk. Pranas Brazys, M. 
l-C», ir vysk. Vincentas Brrzgys 

jaunimo kongreso metu, liepos 
3, sekmadienį, šv. mišias aukos .'J** / , r V -
atskirose bažnyčiose: Šv. Mari- 
jos Gimimo ir §v. Kryžiaus pa- 
rapijose. Pamokslus sakys prel. B < ■ -L' .
Audrys Bačkis, Apaštališkos ’at- B 
stovybės sekretorius San Jose, B ' < - ' }
Costa Rica, ir tėv. Bruno Mar- ■' *
kaitis, S.J. lietuvių jėzuitu pro- . "' ~ . „ .■ ... * „ M .

’*■’ •**' Mažojoje dainų Šventėje gegužes 22 kalba NY LB apygardos kultūros reikalų vadovas K. Miklas.- Nuotr.
vincijolas išeivijoje. . c. Binkins

Birželis yra virtęs Lietuvos Vydamies /-Urięaasų Iftabvi
valstybės Ir lietuvių tautos di- rdmo Komitetas,,?i kreipdamas 
tižiausios tragedijos ir laisvės 
kovų ryžto simboliu.

1946 metų birželį Sovietų 
Sąjunga okupavo Lietuvą. 1941 
m. birželį buvę sukilusi visa 
tauta prieFbkupantą. šiemet su
eina 25 metai nuo šio visuoti
nio suksimo prieš sovietinę ver- 
g»JU

Prieš žiaurią bolševikų okupa
ciją ir terorą sukilusi lietuvių 
tauta pasiekė pergalės ir 1941 
m. birželio 23 d. atstatė Lietu
vos valstybinę nepriklausomy
bę, kurią sutrypė kitas okupan
tas — Vokietija.
_ Jfači^nis jnrmomis 194Q me
tų okupacijos dienomis sovietai 
įkalino tūkstančius Lietuvos gy
ventojų, o 1941 metų birže
lio 14-15 dienomis pradėjo vyk
dyti masinį lietuvių tautos nai
kinimą — tik per dvi naktis su
ėmė ir išgabeno 34,260 žmonių.

kuosins įvykius —- .tarnauti irnetikiižBS prie Die- : rija, badas, partizanųkovos. Du’
— masinius lietuvių ištrėmė vo patraukti., * - kunigai — Gocfin ir Dssfelpa-

knygą: “France, pąysde 
MĮsskm”. Prancūzija į- misijų 

ti su fabriko darbininkais, kn- kraštas, ta Prancūzija, kuri save 
tiem akindavo pnpteMwt en-vadina “vyliausia kataliką Baž- 
ciklikas apie darbininkiją, kad nySos dukra”. Kardyta Sn- 
darturinkas, tirti teisę į tinka- hard tą knygą perskaitė, susi- ko. Bet tai jau nebe tas, kas 
mą atlyginimą. Fabrike savinin- domėjo naujomis Bunttads. Be turėjo būti. Kunigai pergyveno 
kas tą sužinojo ir parašė skun- kardinolo, dar Paryžiaus kardi- didelį sąžinės konfliktą: Man- 
dą klebonui, kad uždraustų. Jei nolo, joks. kunigas būtų nieko syti viršininkų ar ne. Apie de- 
neuždraus, tai jis jausis pri- nepasiekęs. Prasidėjo naujas šimts kunigų nutraukė ryšius 
verstas atsakyti katalikiškai mo- bandymas. Susirinko būrys ko- su Bažnyčia, pasidarė surasta- 
kyklai pašalpą. Klebonas buvo ' nigų kurie išėjo dirbti į fabri- tais ir perėjo į komunistų rites, 
sumanus ir trumpai atsakė, kad kus, petys į petį su kitais dar- Apie 40 kunigų nenutrapkė ry- 
jis iki šiolmanęųkadsavinin- bininkąis. Buvo apie llO kn-. Sų su Bažnyčia, bet priešinosi 
kas Šelpęs katalikišką mokyklą nigų darbininkų — pasauhe- apleisti savo darbovietes. Vys- 
iš Dievo medės, bet jeigu sa- čių kunigų, vienuo&ų kunigų, kupai apeailesgtavo, bet nepa- 
vininkas turėjęs kitokius moty- Bandymas nenusisekė. Kiti kn- vartojo didelių bausmių, bijo-

įritikinn, kad šitą apaštalavimą Z?, ’
reikia išgelbėti. Draudimas S-
leistas popiežiau jaut Pijui XIL C*4* tiui nja 

; ■ - - t - t - L*J V - J® J*:* - aVUIIJI IK ,i,Karumoiai - Kreipėsi, raci . peaL :
tST Bs. M»r kmigo pareiga^

kuose ir tostuose. Roma soti- *?? ž,en^Mog?
jotrienu, jeigu norima, kad 6- 
sOaikytų krikščionybė ir ateitų 
naujas ir gyvas drilizacijos fer
mentas.” Pasirašė Montini, ku
ris dabar, kaip popiežius kau
lius VL, vėl leido kunigams'pa- 
klausyti fabrikų sirenų ir nuei
ti misijonieriauti naujose dvi-

— į 1944-52 metų visos tau
tos palaikomas partizanų ko
vas prieš sovietinę priespaudą,

kviečia pavergtąjį lietuvį ati
duoti pagarbą nuo okupanto 
rankos kritusioms aukoms ir su
sikaupti tautos laisvės ryžtui, ir 

-toisvąų. ĮiduyįK įtempti visas sa- 
. vo jėgas laisvės kovai, kad vei

kiau būtų atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė.

Kviečia laisvųjų lietuvių or
ganizacijas rengti birželio tra
gedijų ir didvyriškų kovų prieš 
okupaciją minėjimus, kurių me
ti! turėtų būti išryškinti tikrie
ji Sovietų Rusijos kėslai, siekią 
sunaikinti jos vergijon paglemž
tas tautas ir nurodyti sovie
tinio imperializmo pavojai, gro
siantieji visam laisvajam pasau
liui.

S. m. liepos 2 d., 10 vai. ry
to Sharkos East ' Svetainėje, 
7840 So. Western Avė., Chica- 
go, DI., 60620, kviečiamas Lie
tuvių Fondo narių metinis* su
važiavimas.

Suvažiavimui numatyta ši dar- 
. betvarkė: prezidiumo ir komisi
jų rinkimai, pranešimai, diskusi
jos dėl pranešimų ir praneši
mų tvirtinimas, LF tarybos 1/3 
narių ir kontrolės .komisijos 

rinkimai, LF . vajaus reikalai, 
klausimai ir sumanymaL *

Suvažiavimo dalyvių regist
racija prasidės 9 vai.

. Mirusiem LF nariam prisi
minti ir pagerbti liepos 3, sek
madienį, bus pamaldos tėvų jė
zuitų koplyčioje prie jaunimo puoselėjimu ir mūsų kultūros 
centro, 5620 So. Claremont Av.; 
Chicago, m., ir lietuvių evan
gelikų-liuteronų Tėviškės baž
nyčioje, 6641 So. Troy St., Chi
cago, HL

Lietuvių Fondo Taryba

Fonhano sihrersitete
Lietuviškas jaunimas nekartą 

suvažiavimuose bei studijų die-. 
nose yra pabrėžęs, kad savos 
kultūros praradimas reiškia kul
tūrinį bei dvasinį žmogaus su
nykimą, ypatingai lietuvybės at
žvilgiu, Taip pat buvo pareikšta, 
kad gyvenant išeivijoj savos kal
bos mokėjimas praturtina dva
sią ir praplečia akiratį.

Šiais jaunimo metais lietu
viai studentai turės progos gra
žioj aplinkoj pramokti ar pagi
linti savo gimtąją kalbą ir susi
pažinti su mūsų tautine kultū
ra-. Liepos 5 prasideda Lituanis
tinių Studijų vasaros semestras 
Fordhamo universitete New 
Yorke. šis kursas tęsis šešias sa
vaites ir už jį bus duodamos 
užskaitos — kreditai. Lituanisti
kos Instituto vadovybė yra pa- 
Hlpihusi' keletą stipendijų, ku
riomis dalis lankytojų galės pa
sinaudoti. Iki Šiol užsiregistra
vusiųjų tarpe yra lietuvių stu
dentų iš Kanados, šiaurės ir Pie
tų Amerikos. Visi yra kviečia
mi susirūpinti lietuvių kalbos

1944 metais antrą kartą Lie
tuvą užėmę, sovietai per kele
tą metų išnaikino vietoje ar iš
trėmė apie 400,000 Lietuvos gy
ventojų Bet ir šiuokart jie Lie
tuvoje sutiko nepaprastai kietą 
mūsų tautos pasipriešinimą, nes 
dideli ir žiaurios partizanų ko
vos su okupantu truko net ligi 
1952 metų.

Sovietų karimams daliniams 
vadovavęs rusas puffcfhttkas G. 
S. Burlickis, vėliau pabėgęs į 
Vakarus, pasakė: “Lietuva vaito
jo ir kraujavo, bet nepasidavė”-

davo, ką turėjo, tiesiog man raštu į Kauną, o aš to-
pastebėjo, priėjo saliutavo ir persistatė: puskarinin
kis D. — arkliai laukia. (Nors pavardę prisimenu -—

(36)

Varniuose ne tik punkto, bet ir rajono ne

— Gerai, parašyk, kad aš atvyksiu pasikalbėti as
meniškai su kai kuriais kareiviais dėl jų suteiktų ži
nių apie pulkus, kuriuose jie pirmiau tarnavo.

Už kokių dešimties dienų išvykau. Kuršėnų stoty

t 
X * batalionas proporcingai duodavo tokių pranešimų dvi- pakankintos dviem blizgančiais juodbėriais. D. padavė

gubai, jei ne trigubai daugiau. Aš aiškindavau tai man kailinius ir pats atsisėdo šalia vežėjo, irgi kario,
dviem faktoriais: vadovybė jau iš anksto buvo nuris- Išvykome. Ankstyvas rytas. Diena pasitaikė kaip tetai
tačius prieš jai atsiųstuosius “pataisyti”; ir žiūrėjo į puiki Kelias taip žaliuojančių eglių, apklotų švarutė-
matiausią faktą pro didinamąjį stiklą. Permažai turėta liu iš nakties iškritusiu sniegu — vaizdas seniai ne

matytas ir po miesto itin malonus.
Paklausiau pusk- D., kaip ilgai važiuosime. Atsakė 

ir pranešė, kad Luokėje sustosime trumpo poilsio ir

supratimo apie psichologiją ir pedagogiką; antra, sąs
kaitų suvedinėjimas bei pačių internuotų kerštas 

\ tiem, kurie “išdavė” juos. Tad kiekvienas pranešimas 
buvo tiriamas labai atsargiai. Mūsų spėliojimas apie

Susirinko pas mane keletas rimtesnių ir dėmesio 
vertų pranešimų apie tą batalioną, ir nutariau pasikal- 

. bėti su brigados vadu majoru A. Merkiu: Merkiose aš 
buvau savas žmogus, tad vakarais pas jį kabinete, 
jei nebūdavo kitų pasikeisdavome atvirai nuomonėmis 
apie įvykius ir asmenis, paskyrimus ir galimus kan
didatus. Vieną vakarą ir pradėjau apie drausmės ba
talionų Man tik pradėjus, Merkys krūptelėjo. Sapra- 
tau, kad aš paliečiau jautrią vietų Taip ir buvo 
Merkys papasakojo man, kad jis turi daugybę skundų 
prieš patį bataliono vadą, majorą N. Tokių skundų 
buvo ir pas mane. Pasikeitę žiniomis, priėjome vie
nodą išvadą: visi tie skundai ir žinios reikalauja, ne
atidėliotinai ištiriamos.

— Žinai kų Jonai, ar negalėtum tu pats tenai nu- ‘ 
vykti ir susipažinti vietoje.

— Juk tu turi savo štabe karininkų ypatingiems 
reikalams, kodėl nepasiųsti jo? — atsakiau. Tuo metu 
tas karininkas buvo kapitonas Vincas Vitkauskas.

naujai statyti, erdvūs; valgomoji salė didelė, švari. Pa

kviečiau puskarininkį drauge užkąsti. Vežėjas pasisakė
turįs pašerti ir prižiūrėti arklius, be to, turįs su savim 
valgio davinį. •

Mūsų su D. kalba aišku, buvo neutrali, apie kelių 
Varnius, ką veikia laisvalaikiu, ar yra kur pažuvauti.
Paprašiau šeimininką duoti arbatos vežėjui ir, jei pa
norės, užkąsti. Pasilsėję išvykome.

Varniuose prie savo namų mane pasitiko majoras 
N., aukšto ūgio, geros išvaizdos 34-36 metų vyras. Pa
sisveikinę įėjome į vidų Nurodė man kambarį kuria
me teks pernakvoti. Apsišvarinęs atėjau į raštinę kur 
jau buvo ir pats šeimininkas. Kareivis atnešė užkan
džių be arbatos kokių nors gėrimų nebuvo. Beužkan- 
džiaujant paaiškinau ko atvykęs, ir klausiau vado pa
tarimo, kaip geriau atlikti, kad nepakenkčiau tiems ku
rie man rašė. Susitarėm dėl procedūros. Pajutau betgi, 
jog majoras buvo puikiai painformuotas apie tikrą 
mano atvykimo tikslų Majoras pradėjo dėstyti man 
savo bėdas- Tą bėdų buvo nemažai.

— Juk man siunčia ne institutes, — skundėsi majo
ras, — o kareivius, kurių pulkuose negalėjo sutvar
kyti — normalios kariškos drausmės jiems neužteko. 
Ką man daryti? — žadėjo ryt dieną aprodyti man sa
vo batalioną ir daugiau papasakoti.

Bataliono štabo namas buvo didelis, padalytas į 
dvi dalu, vienoje pusėje raštinė, kitoje — vado bu
tas. Tarp tų dviejų pusių didelėj patalpoj ant pilkų na
rų gulėjo kokie 20 kareivių pilnai apsirengusių ir su 
šautuvais.

— Tai kadras, — paaiškino mbjerag N., — pilnai 
pasiruošęs galimam, netftėtam nakties užpuolimui Be 
to, baugu būtų ir miegoti.

Kitą dieną majoras pakvietė apeiti kiemus ir pa-, 
status. Lauke mačiau dvi kuopas užsiėmime. Nuste
bau, kad nebuvo karininkų Abu, kuriuos man pri
statė, kaip kuopos vadus, dėvėjo karo valdininkų uni
formas, o sprendžiant iš jų išraiškų — tai buvę pus- 
karininkaL Aplankėme kepyklą- Vienintelis kepėjas, pa
matęs vadą, nežmonišku baisu sušuko: “Stok, ramiai!” 
ir tokiu pri balsu raportavo. Aš žvilgterėjau į kepalus 
krosnyje, ar jie nuo to riksmo nepašoks į viršų.

Jokių klausimų aš nekėliau — neatvykau inspek- 
cijos. Savo noru (o gal brigados vado įsakymu) majo
ras N. rodė man “viską”.. .

Po kuklių bet sočių pietų kas man labai patiko, 
nes rodė, jog majoras N. ir pats laikosi spartaniško
gyvenimo pagal kuklias to meto įplaukas išvykau-

Kaune pranešiau majorui Merkiui apsčiai fritų 
(aš buvau pasiuntęs prieš savaitę du žvalgus) neišsky
rus to komiškai-tragiško fakto, matyto savo akimis, 
bet čia nutylėto. Tas įvykis parodė majoro psidiinį 
stovį. Merkys paprašė mano atviro įvertinimo faktų ir 
įspūdžių. Pasakiau draugiškai atvirai, ko nepasakyčiau 
kitam. Man gaila majoro\n. Daro įspūdį gero ir tai * 
ne vidutinio kario, bet tas paskyrimas buvo ne jam. 
Jis tapo izoliacijos auka. Jis iš bataliono neišeidavo 
iš baunės, jog kas nors gali atsitikti. Jis tapo ligonių 
jam reikalingas gydymas ir poilsis. Duok jam tučtuojau 
bent ilgesnes atostogas — jį ten negalima taip palik
ti nė savaitės. Esamieji “kuopų vadai” ne auklėtojai ir 
vadui nepage&rininkai. Abi kuopos savo sudėtim nesu
daro vienos reguliarios kuopos (mačiau maždaug 60-70 
žmonių). Tai kam tas batalionas?

Merkys vaikščiojo po kambarį ir galvojo. Pagalia 
sustojęs, sako:

— Jau per vėlų įsimaišė karo prokuroras. Jis 
gavo formalius skundus. - f

Karo prokuratūra ir brigados vadas Merkys vedė 
paraleliai savo tardymus, ir pagalimi byla qrie majorą 
N. už žiaurias bausmes kariams 1922 metais pavasarį 
atsidūrė karu teisme. Merkys neapleisdavo savo val
dinių gynė juos, tad ir šioje byloje majorui N. jis 
daug padėjo. Nežinau kas, Merkys ar pats N. pasiūlė 
mane liudininkų ir gavau kvietimą į teisinu Pats 
uruymo neveuziaų tau ir nuaijime meso ypatingo 
nepasakiau. Teisme, iiudiniiikų kambaryje, radau porą 
jauno, karšto amžiaus tettemmtų tarnavusių draus
mės batalione ir, spėju iškėlusių šią bylų Jie ir kiti 
tarp savęs svarstė, kuo baigsis ši byla. Pagaliau kaž
kuris iš jų kreipėsi į mane:

— Kaip Tamsta manote?
) (BoidMgM)
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Lietuviška vasarvietė BANGA

Milašius

KENNĖBUNKPORT, MAINE
BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA vdte Begos 1 • 29. 
Pr&muni berniukai nuo S fti 15 meta OtaijrMu***Jri uuu- 
dusia šv. Aaftaao gimnaaijoo patalpai ir visata Įrengi- 
■nto. žemes kabos, gera priežiūra, dsag jsamfeuMi pramo
gų, prthta sujungtas sa fkriomfci H Bnoktyno eta spėtin
ius autobusas Begos 1 dteną.

trankė jų darbą, koriam buvo' 
pasiruošta, ir suardė visus gy
venimo pianus. Nevienodai su
siklostė gyvenimas svetimose 
šalyse: vieni įsikūrė geriau, ki
ti — Uogbra. Keistas reiškinys 
—daugumas geriau apsitvarkiu
sių greitoan apsiprato su naujo
mis gyvenimo aplinkybėmis, ap-

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas lietuviškoj) 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje

Planuojama knygon įdėto at
siminimų buvusių profesorių, 
ypač tų, kurie dalyvavo univer
siteto kūrimosi darbe. Svarbūs

iš vargšo “Uodo”, kurį taip su
maniai režisavo J. Blekaitis, o 
išpildė R. Petrtftienė, A Petru
lis ir T. Vasaitis. Dar niekur 
nespausdintą novelę “Dailinin
kas Benvento di Giovanni pri
stato mecenatui savo paveiks
lą” vaizdžiai paskaitė J- Blekai-

Lietavių Profesorių Draugija 
Amerikoje rengia monografiją 
apie Vytauto Didžiojo Univer
sitetą Kaune. Bendrą universi
teto apžvalgą parašys dr- Ruk- 
ša, apie universitetą rašęs Lie
tuvių EncBdopėtojoje. Įvairių 
fakultetų istorijas parašys tų fa
kultetų buvę profesoriai. Išky
lančiais įvairiais redakciniais 
klausimais rūpinsis prof. P. če-

javimo laikų. Atsiminimus pra
šom silpti:. prof. P. Čepėnas, 
8015 So. Frandscan Avė., Chi- 
cago, UL, 60629.

Redakcinė monografijos ko
misija kreipiasi į visus buvu
sius Vytauto Didžiojo Universi
teto studentus, kad jie parašytų 

penas. Bus įdėta ir plati sant- savo atsiminimus iš savo stu<fi- 
ranka anglų kalba.

“Dagią žmoną”. Dar ir namo 
grįžęs pagalvoji, ar iš tikro bu
vai Kukučio su Domicėle vestu
vėse ar tik akt Kačinskas skai
tė tau Vaičiulaičio juokingąją

vo gerai pasirengę. Pradėjo dija Ekinaitė 
nuo jauniausių ir kopė vis aukš
tyn — didėjo mokinių metai, 
karta sunkėjo ir patys atlieka
mi kūriniai

Mokiniai skambino: Andrius

3U kokiam nors 
taviškam darbui, sunkiai jie ati
daro ir savo piniginę mūsų tau
tiniam reikalam. Tos grupės

CAPE COD, MASS.
Great Marsh Rd. — Centerville, Mass.

Lietuviška vasarvietė gražiuose Adirondacks kalnuose — 
300 akrų miško fr pievų. Kabinos su virtuvėm, kambariai 
su patogumais. Geras maistas. Didelis maudymosi basei
nas, teniso aikštė, svečių kambarys. 13 mylių nuo Lake 
George, Rašykite ar skambinkite dėl brošiūros:

Pranas Leika

Užbaigė pakaitydamas kelius 
naujus, giliai prasmingus eilė - 
raščius. Pažiurėjus į Vaičiulai
čio kūrylnnį talentą, prisimena 
vienas lietuviškas posakis 
“Kam Dievas davė tai ir drib
telėjo”.

Popietės rengėjai—Washing- 
tono ateitininkai, kuriem vado
vauja Pranas Baltakis Tikimės, 
kad bus ir daugiau tokių popie
čių. Genė

Gegužės 15 Statter Hflton tos. V- Aistytė paskaitė gražų 
vie9MtiSor Pūti American salė pluoštą Vaičiulaičio poezijos, 
buvo p3na Wartnugtotoo te BaL Skaitytojo akimis trumpai per- 
timbrės besijuokiančių lietuvių. bėgo Vaičiulaičio kūrybą A.

_________ _____________ Na te krtp nesijuoksi, kai akto- Baradukas. Pabaigai pasirodė ir 
do lituanistinėje vyskupo Va- rius Henrikas Kačinskas skaito pats 
landaus mokykloje dėstė lietu
vių kalbą ir buvo tos mokyk
los vedėjas. Taigi, Stasys Ban
dukės, kaip pedagogas, turi net 
23 metų stažą. KattMnkas

Normaliais laikais Lietuvė-' 
je jau prieš keliolika metų bū
tų džiaugęsis pensininko duona 
ir būtų galėjęs atsidėti lietuvių 
kalbos tyrimo darbut Ta sritis 
jam visą laiką buvo artima šir
džiai Jis ilgus metas priklausė 
Lietuvių Kalbos Draugijai 1946 
metų gale buvo vienas iš ini-

Vaičiulaitis. 
Papasakojo keletą juokingų is
torijų ir kad “Dailios žmonos” 
įkvėpimas atėjo iš gegužinėje 
girdėtos dainos eilučių:

Sėsk, mergyte, į karietą, 
O aš bėgsiu šunio vietoj...

A. PAK8TY8
76 Alicia Road, Dorchester, Mas*. 02124— Tel. (817) 2*2-8046 

o po birželio 15 4:
BANGA _

P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mas* — Tek (017) 8P 5-4633

nepamirštamas 
Paryžiuje
šį pavasarį Paryžiuje pradėjo 

veikti Milašiaus draugų draugi
ja (Association (les Amis de 
Milosz). Jos valdybos pirminin
ku išrinktas — poetas Jean 
Audard. Milašiui gyvam esant
— jis buvo vienas jaunųjų pran
cūzų poetų draugavusių su Mi
lašium. Kitų valdybos narių tar- giausia pažengusį grupei), Ra- 
pe yra Milašienę veikalų leidė- faelis Beržmskas — Argonaise 
jas Andrė Sflvaire, poetas Jacų- ir Sulfeggietto, Algis Semitą — 
ties Buge, apgynęs Sorbonoje Čaikovskio — vyturėlį ir soua- 
tėzę apie Milašių, Bellemin — tinę Kabiau, Aldona Gineitytė 
Noel, rašąs dabar tezę apie Mi- Scbuberto — Impromtu, Vy- 
lašiaus kūrybą, bei kiti. .... tautas Sabeitis — Du Falla —

Kartu sudalytas tos draugi- š ugnies šokį ir Schuberto — Cap- 
jos ir garbės komitetas (Comite ricio (padaręs daug pažangos), 
d'haineur). Jo pirmininkas* yra Laima Baltušytė — Mozarto so- 
—rašytojas, Milašūms draugas, natą ir Chopino valsą, Birute

— Jean Cassou. Kiti garbės ko- Dabrūaftė — Čaikovskio.. Har-
miteto nariai yra — rašytojas tort te ČT 
Gėrard Bauer (Goncourt aka- žengusi), _T.__ 
demijos narys), rašytojao-kriti- Uzto Laebertnram. te Lecuonos 
kas Tėvas A Blanchet, S J. Sar- Malagom (ji MBtakubd palen- 
botos utcnraros juuumkb v*
Mme Durry, rašytojas Staniotos Dtf ligos koncerte nedalyvavo: 
Fumet, Mme J. Gftunbadi-Voft Daiva BMctadtė, Darius Vasys,

vugina ktausimas: ar gi Duo lft4€ spalio 4 d 
y f tiek, kiek galėta b ta- švietimo vadybos inspektorius

kuklumo > nenoriai * literatūraL
ir už visuomenės paruošto Tęsė mokytojo darbą ir aivy- 

stalo, nes jie dirbo ne k?® i J®*?*®® Amerikos Val- 
dėl garbės. stybes: 1950-1951 m. Clevtian-

šiandien Pasaulio Lietuvių
V -';"r' ^tendruąnenė savo sostinėje 

styga, paingnmsp fr, ~ vien* Ctevėtande mini dvigubą savo 
dangom mfiūi, štiteūko didžiojo bendruomenininko, pe- 
riuo sčto bendruomenės. Nebe- i* kalbininko Stasio

lie. "Barzduko sukaktį — šešiasde
šimtmetį jo amžiaus ir ketarias- 
dešimt metų visuomeninio 
darbo. Tai graži ir prasminga 
sukaktis. Komiteto pakviestas, 
puriai atvykau į šį minėjimą, 
kad organizacijų vadovų, jubi
liato šeimos ir gausaus būrio jo 
bičiulių, akivaizdoje, kaip pus
mečiu vyresnis, galėčiau įves- 
dinti Stasį Barzduką į senato-atsiminimai ir iš universiteto 

paskutinių dienų, bolševikinės 
bei vokiškos (Aupacijos.

Monografijai buvo svarbus te 
studentų gyvenimas, jų organi
zacijos, jų įsikūrimas bei veik-

Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės šildomo garsaus Craigvįlle 
Beach • Patogūs kambariai ir atskiri namukai, kur patiems galima 
gamintis va^į • Skanūs lietuviški valgiai • Grynas pušų oras ir 
rami vietovė poilsiui • Svečiams be savų automolMlių — transporta- 
cija į ir iš paplūdymio • šalia BANGOS randasi ežeras su paplū- 
dymiu. žuvavimo mėgėjams yra laivelis • Norintieji puikiai pra
leisti atostogas prašomi su užsakymais kteipUs adresu:

Autorė nuveda į mažą Žemaitijos miestelį. Ke
tindama iš gplrfinkriio stotie* į savo tėviškę, ji 
pristoeua įvairius nuotykius, žmones te juos pa- 
pualBoja labai vaizdžiai bei patraukliai. Kiekvie- 
nan skaitytojei knyga Mteika daug dfisugsmn. 
Toje keliavimo te laulęfeto knygoje sėdėti 9 pa- 
štormai. Knyga tttri 1M piL, kaina 2J0 doL 

ISeido Darbininkas. Gaunama Darbininko admi-

ris turi Adelės auklėjamos 
reikšmės, nes verčia imtinius 
pasitempti < pasidrąsinti.

Padrąsindamas savo moki
nius, ir pats kompozitorius sė
dosi prie piano ir taip prasėdė- Teka Nemunėlis, Petras Bizin- 
jo visą koncertą. Mokiniai bu- kauskas — kelionę į šiaurę, Li-

— Backherini (kūrin| skambina 
gerai ir gerai apvaldžiusi instru
mentą), Kristina Baltaitė — 
valsą, Milda Dažytė mintinai at
lieka su dideliu atsidėjimu val
są — Burgmueller, Dovilė Ei- 
vaitė — Offenbacho Barcarolle, 
Birutė Račkauskaitė — Rubin- 
šteino romansą, Darius Monkus 
— Lizto rapsodiją nr. 2, Sau
lius čibas — turkų maršą — 
Mozarto (jis iŠ jaunųjų prade
da n grupę, padiręs daugiausia 
pažangos), Jurgis Lendraitis — 
akordeonu valsą ir tango, Biru
tė Adomavičiūtė — Brahmso 
lopšinę ir sonatine Clementini 
(ji šiais metais padarė labai di-

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area617) 428-8425

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba
riai, rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus 
atfiros jūros pliažas (7 min. pėsčiom • Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki rugsėjo 15 d. ir jau 
dabar priimami užsakymai. Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 
Rosedale St_ Boston. Mass. 02124, tel. 288-5999; o po birželio 18 d. 
tiesiai į vilą AUDROJUS — Cape Cod, Mass. — Marija Jansonas.

J. Gaidelio inuukos stadijos koncertas 
mok^ iiKAytojo darbų *tqj<i8e t Gegažės l5 3 v-pėpiet Tau- Šukys ■— lenkų šokis, Dalia 
mokykkfofe, vartiflo: Štamo Barz- Sąjungos ^lamuose Borto- Šimkutė — etiudas, Tomas Gir- 
'tate žvaigždė imi kfiti Atyta- įvyko komp. Julimts Gaide- nius — valsas, Vytautas Starins- 
je 1961-Į9H: jam, SĮukakumūi Ho mmžkos stadijos mokinių kės 4- etiudas, Genė Plonytė— 
tik 35 metus amžiaus, buvo pa- ĮronrerfAs . Įbnonm prisirinko etiudas, Algis Baltušis — etiu< tikėtos atsakingos gimnazijos |TriS dteįtoj|^ėj buvo geriausiai 

direktogiaiB pareigos. Cmnaa- t^rai ir mųkmiai ■ apvaldęs instrumentą), Vida Če-
' Koncertą atidarė tėvų komi- piauskaitė — ištrauka (Čigonės

teto pirm. & Monkus. šia pro- arija) iŠ Cannen operos, And- 
ga buvo išrinktas komitetas jt- rius Ambraziejus — Rocky Al- 

’ A uu te aptarti .ki- liegri—didelės stebės kūrinį 
rtai .Komp; J. štatOTnua ataiairtfea^ Roma šu-. 
►jio mrttihnĮ tė- kyte — vafcą, R. Marija Pečiu- 

vam už surengtą koncertą, ku- lis — Dark Eyes, Ramunė či- 
Jbaitė — Beethoveno minuotą, 
Linas Dabrila atmintinai skam
bina Spare of Show, Vytautas 
Dabrila akordeonu groja du val
sus, kurių vienas lietuviškas —

-
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Rūtos ansamblis, kuris Jį Šeštadienį birželio 11, dalyvauja mažojoje dainų šventėje Philadelphijoje. Vidury
je dirigentas — Alg. Kačanauskas ir solistas Liudas Stukas. šventė įvyks lietuvių muzikos salėje.

Nuotr. R. Kisieliaus

SODALIEČIŲ SEIMAS

A A

EUGENIJAI SMALENSKIENEI
mirus, jos seseriai Elenai Baltrušaitienei - Da crnantaitei 
gilią užuojautą reiškia

LIET. FRONTO BIČIULIŲ
New Yorko skyrius

AfA

EUGENIJAI SMALENSKIENEI-DAUMANTAITEI

mirus, jos seseriai p. Elenai Baltrušaitienei ir šeimai 
giliausią užuojautą reiškia

Filomena ir Andrius IGNAICIAI

v Omaha, Nebraska

Omahos Lietuvių Bendruo - 
menė turi savo chorą, kuriam 
vadovauja muz. Bronius Jonu
šas. Choras yra aplankęs nema
ža lietuviškų kolonijų, dalyva
vęs Įvairiuose minėjimuose, te
levizijoje, sekmadieniais gieda 
bažnyčioje, dainuoja amerikie
čiam ir pats rengia koncertus.

Toks jo koncertas bus bir
želio 11 Paxton Hotel salėje, 
1405 Farnam St. Bus atlieka
mos IlI-sios dainų šventės re
pertuaro dainos, kuries nėra 
taip lengvos.

Visi prašomi atsilankyti kon
certe ir tuo paremti choro dar
bą. nes pelnas skiriamas choro 
kelionei į Chicagą. A. Poc.

ALGIUI DAUKŠAI, uoliam bendradarbiui, jo mylimai 
motinai 

t
A •: A

KATRYNAI DAUKŠIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Darbininko redakcija

DARBININKO SKAITYTO JAM
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siųsti adresu:

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn. N. Y. J1221
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DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų. moka S7.00.

Siunčiu už prenumeratą $............ , auky $................ Viso $
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New Jersey ir New York lie
tuvių sodaliečių 24-tasis metinis 
iškilmingas seimas (Sodality 
Rally) įvyko gegužės 15 Kear- 
ųy N.J., globojamas Sopolingo- 
sios Motinas parapijos sodalie
čių.

Daugiau kaip 300 sodaliečių 
iš Šv. Petro ir Povilo par. Eliza- 
beth. N.J., švč. Trejybės, Neb
ark, N.J., Šv. Mykolo, Bayon- 
ne, N.J., Šv. Onos, Jersey City, 
N.J., Sopolingos Motinos Kear- 
ney, N.J.. Šv. Jurgio, Angelų 
Karalienės. Apreiškimo para
pijos iš Brooklyno, .N.Y. ir Vieš
paties Atsimainymo, Maspeth , 
N.Y. — dalyvavo šiame meti
niame lietuvių sodaliečių sei
me. Lietuvaitės sodalietės ir 
šiuo kartu gražiai pasirodė, 
kaip ir kitais metais.

Registracija ir konvencija vy
ko puikioje Kearny lietuvių 
katalikų klubo salėje.

Iškilmingą posėdi atidarė Mrs- 
Dorothy Staskus, Sopolingosios 
D. Motinos sodaliečių pirminin
kė. Invokaciją kalbėjo kun. 
Tamošiūnas-Thompson ir pasvei
kinimo žodį tarė kun. Schar- 
nus, Sopulingosios D. Motinos 
parapijos klebonas. Kunigui 
Thompson iš sodaliečių mode
ratoriaus pareigų atsisakius, tas 
pareigas perėmė Matutis iš Šv. 
Mykolo parapijos Bayonne. N. 
J.'

Sesuo Damian Mane, C.S.A. 
C., iš Holy Rosary Academy, 
Union City. N.J., anksčiau bu
vusi šv. Onos parapijos soda- 
lietė, Jersey Citv, skaitė įdomia 
paskaitą apie žmonių pašauki
mus ir apie sodaliečių reikšmę.

Jos tema toliau kalbėjo 
Miss Eileen Prendergast, Exec- 
eutive Secretary, Archdiocesan 
Sodalities, Archdiocese o f 
Newark, išryškindama naujuo
sius potvarkius, kuriuos priėmė 
Vatikano susirinkime. Po to so
dalietės, pasiskirsčiusios po 10 
žmonių grupėmis, nagrinėjo pa
teiktus klausimus: kokia turė
tų būti Jų laikų sodalietė ir vi
sa jųjų veikla šiuo metu- Tų 
grupių pareiškimai buvo pa
teikti seimui.

Po konvencijos įvyko bendra 
procesija, kurioje visos dalyvės 
balsiai kalbėjo rožančių. Iškil
minga procesija tęsėsi apie 10 
miesto blokų iki Sopulingos Die
vo Motinos bažnyčios. Procesi
ją sekė didžiulė žmonių minia, 
kuri taip pat kalbėjo rožančių.

Po Įspūdingų iškilmių bažny
čioj buvo apvainikuota Šv. Mer
gelės Marijos statula. Vainikavi
mą atliko Miss Laraine Bacian, 
jaunųjų sodaliečių pirm, iš 
Kearny. Bažnyčioje pamokslą 
pasakė kun. Karalevičius iš Eli- 
zabeth, N.J.

Vakarienė ir šokiai įvyko pa
rapijos salėje.

25-tas jubiliejinis New Jer- 
sey-New York lietuvių sodalie
čių seimas bus Maspethe, N.Y. 
Viešpaties Atsimainymo parapi
jos sodalietės bus to seimo šei
mininkės.

Tikimasi, jog kitais metais 
šiame sodaliečių seime daly
vaus daugiau žmonių viešoje 
demonstracijoje. pagerbiant 
Dievo Motiną Mariją.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

SUTARTYS SU BENDROVĖM
Klausimas

Būdamas “Darbininko” skai
tytojas, visuomet su įdomumu 
skaitau Jūsų teisinius patari
mus. Norėčiau gauti per “Dar
bininką” Jūsų patarimą šiuo 
klausimu.

Atvykus į Kaliforniją, su vie
nu partneriu nusipirkom alaus 
barą. Buvęs to baro savininkas 
turėjo sudaręs su viena bend
rove “Moore Signal” sutartį, 
kad išvengti įsilaužimų. Ta su
tartis buvo sudaryta 3 metam, 
bet mes, pirkdami barą, tos su
tarties neperėmėme. Buvęs sa
vininkas buvo susitaręs mokėti 
tai bendrovei už signalų įrengi
mus po 13 dol. į mėnesį. Mes, 
valdydami tą barą, to mokesčio 
bendrovei nemokėjome.

Po trijų mėnesių po baro per
ėmimo Įvyko įsilaužimas. Tie 
signalai nieko negelbėjo ir mes 
negavome iš jų jokio nuostolių 
padengimo. Jie sakė neatsaką. 
Po įsilaužimo atvyko tos bend
rovės žmogus, sutaisė tuos su
gadintus signalus ir davė pasi
rašyti. Aš tuo laiku buvau vie
nas biznyje ir gerai nesupratau 
ant ko rašausi. Manydamas, kad 
tai tik pakvitavimas, kad jie su
taisė tuos sugadintus signalus ir 
vielas, pasirašiau. Tačiau vėliau 
paaiškėjo, kad jie man davė pa
sirašyti 5 metam tų signalų su
tarti. Vėliau, kai mes jiem nie
ko nemokėjome, tai jie uždėjo 
mūsų bizniui “attachmentą”, 
apskaičiuodami už 5 metus po 
13 dol. į mėnesį ir dar kitų iš
laidų, iš viso 1200 dol., kuriuos 
mum prisiėjo įnešti teisman de
pozitu. kad neuždarytų mum 
biznio. Dabar esame per advo
katą užvedę bylą, kad mes. pirk
dami tą barą, jokių sutarčių ne
perėmėme ir nenorime turėti tų 
jų netikusių signalų..

Tą barą esame pardavę ir 
jau valdo kitas savininkas. Teis
mas šiai bylai svarstyti paskir
tas lapkričio mėn. Kaip mes tu
rime teisme gintis, aiškintis, 
norėdami atgauti i teismą įneš
tus pinigus? Ar yra pagrindo su
tarčiai sugriauti, kad tėra tik 
vieno partnerio parašas? Ar rei
kėtų aiškinti, kad aš pasirašiau, 
gerai nesuprasdamas anglų kal
bos: kad pasirašiau, manyda
mas. kad tai yra tik pakvitavi
mas. kad jie sutaisė sugadintas 
vielas. Dabar jie visai neaptar- 
nauja to biznio. Taip įšaldyti 
mūsų pinigai guli teisme. Pra
šyčiau pareikšti savo nuomonę 
tuo reikalu. Kaio mes turime 
laikytis? J. G., Kalifornija

Atsakymas

Man yra labai nemalonu duo
ti patarimus, kad ir bendro po
būdžio ir nespecifinius, kai rei
kalą veda kitas advokatas. Jei 
žmogus turi advokatą, kuriuo 
jis nėra patenkintas ir kuriuo 
jis nepasitiki, jis turi teisę — 
net pareigą — pakeisti savo ad
vokatą. Niekas nėra verčiamas 
“amžinai pasilikti” su vienu ad
vokatu. Man pačiai nepatiktų, 
jei kitas advokatas kištųsi į ma
no vedamą bylą- Tamstų ad
vokatas žino visas Tamstų rei
kalo smulkmenas ir aplinkybes 
ir jis, esu tikra, su Tamstom 
apsvarstys metodus ir būdus, 
kuriuos jis pavartos, gindamas 
Tamstų bylą.

Bendrai kalbant, vienas part
neris gali pasirašyti sutartį. 
Kiekvienas partneris yra kito 
partnerio (arba kitų partnerių) 
“agentas” ir jo parašas “atsto
vauja” biznį. Taigi tuo gintis 
Tamsta negalėsi. Jei Tamsta sa
kysi, kad nesupratai ką pasira
šei dėl to, kad gerai nemoki ang
lų kalbos, — argumentas iš ki
tos pusės bus, “kam rašais” ir, 
be to, kad Tamsta užtenkamai 
gerai moki anglų kalbą, kitaip 
negalėtumei biznio vesti ten, 
kur daugumas vartotojų yra a- 
merikonai ir kalba angliškai.

Jei Tamstos nutarėte sutarties 
su bendrove nesudaryti, nes jų 
signalai Tamstom nepatiko, tai 
kodėl leidote jiem signalus — 
vielas pataisyti? Reikėjo jiem 
raštu pranešti, kad tuos sig
nalus ir vielas išjungtų. Perė
mus biznį ir sutarties su bend
rove nepasirašius, žinoma, ne
galėjote būti verčiami mokėti 
už signalus. Tad kodėl Tamsta 
sakai, kad Tamstos norėjote ir 
laukėte, kad būtų Tamstom ap
mokėta už nuostolius? Sutarčiai 
sudaryti, aišku, reikalingas 
dviejų pusių susitarimas. Tačiau 
toks sutikimas gali būti išreikš
tas ne tik žodžiais, bet ir elge
siu. Man atrodo, kad Tamstų 
advokatas turi nelengvą bylą. 
Jei jis sugebėtų įrodyti, kad 
Tamstai buvai “apgautas” ben
drovės agento, kuris žinojo ir 
norėjo Tamstą apgauti, tai bū
tų Tamstos vienintelis pateisini
mas -fdefense of fraud). Tačiau 
Tamstos aprašomom aplinky - 
bėm tai bus labai sunkiai įro
doma; faktas yra tas, kad Tams
ta leidai bendrovei pataisyti į- 
rengtus signalus, atsieit, jų no
rėjote.

Pristatome savo 
kandidatą kaip 

Demokratines
Apylinkes 

vada

WALTER
WARD

Wa!ter Ward kand'datūra j Demokratinės 
Apylinkės vadus suteikia Lindenvvood apy
linkės gyventojam būti atstovauja miem savo 
pačių kaimyno, kurs praeity įrodė savo pa
jėgumą kaip pažangus ir pramatantis vadas.

•
Tarp jo nuveiktu darbų artimiausioje kaimi- 
nystėje paminėtina:

Tarp jo nuveiktų darbų kaiminystėje paminėtina:

• POŽEMINE: PERVAŽA ant 84 gatvės, tarp 
156 ir 157 Avė. Pastatė 13 Šviesų su 2 šešių 
pėdų ilgio lempom kiekvienoje.

• Padėjo Tėvų Sąjungos vadovam gauti leidimą 
naudotis Rockvvood Parko Žydų centru kaip 
pastatu dėl P.S. 232.

• a) Takas peštiem nuo Lindenvvood iki J.H.S. 
202; b) Asfalto perėjimas, kontroliuojant 
judėjimo šviesas pėsčiųjų paspaudžiamu myg
tuku; c) Leidimas statyt5 peštiem lieptą nuo 
Lindenvvood iki J.H.S. 202.

• Susisiekimo šviesų ir perspėjimo signalų, o 
taip pat kitų 32 gatvės lempų įrengimas įvai
riose Lindenvvood vietose. BALSAS

• Ant miesto žemės parūpino Little League fut
bolo aikštę, tarp Linden Blvd. ir South Con- 
duit Blvd., prie 81, 82 ir 83 gatvių.

• Pašalino apleistų automobilių irsunkvežimių

Už

WARD
lauką prie South Shore incineratoriaus.

• Gennessee didžiulio atviro kanalizacijos grio
vio uždarymo darbai jau pradėti. Bus panai
kintas tas nešvarus upelis, prasidedąs prie 
Linden Blvd. ir Conduit Avė. ir tekąs į pietus 
pagal 79 gatvę, į Jamaica įlanką.

Kaip South Queens Demokratinio Klubo vadas, 
Lindenvvood apylinkės pilietinės draugijos viešos 
pašalpos komiteto pirmininkas ir Borough Presi- 
dento patariamo komiteto narys, Walter Ward 
yra parodęs atsidavimą bendruomenės gerovei ir 
pažangai. Lindenvvood yra reikalingas tokios va
dovybės, kurią jis, kaip apylinkės vadas, gali 
duoti.

YRA
BALSAS
Už 
PAŽANGĄ

Volunteera for Walter Ward — 80-20 151 Avė., Howard Beach, N.Y.



UGHT HOUSE

KABIJO PROGRAMOS
VYT. MAŽELIS

■*——f m PJIRKING AFTER5PM

CARROL
FUNERAL HOME

In Imm. Conception it’s Manaueto 
Fish Markei free delivery—Lemon

Montcalm a mirsing home of distinc- 
tion professionally staffed A cater- 
ing to aH the reųuirements of the 
convalescent, chrouically iii and the 
aged. Located in a delightful restful 
atmosphere Ucensed by the State 
of NJ. 32 Pteasant Avė. Montclair, 
NJ. Phone: 744-4560

MatukteifrMačy*, Jonas, Jur-. 
gis ir Petras, ir Siegelienė-Ma* 
čyta, Liudvika, kilę iš Pasarny- 
kų km., Seirijų vL, Alytaus ap4 
gyveno Luzerne,Pa.

Šio mėnesio pradžioje išvyko 
atostogų adv. Leonardas Velič
ka su žmona ir draugais į Eu
ropą. fis norėjo važiuoti k 
į pavergtų Lietuvą, bet konsu
las jam to nepatarė. Grįš j na
mus apie birželio 9.

šv. Kazimiero lietuvių par. 
vargonimokas Jonas Tamulio- 
nis buvo sunkiai susirgęs ir ba
landžio 22 buvo nuvežtas j šv. 
Juozapo ligoninę, kur išbuvo 
apie tris savaites. Grįžęs į na
mus baigia pasveikti ir, tikimės, 
kad po kebų dienų vėl galės 
atlikti.vajgųpininko pareigas-

Steais dienomis buvo susir
gęs KaĮtys.Nadaeika, bet jau dt

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Wehster Avenue 
FRAKAS VAITKUS

Reikalaukite tikro ir importuo
to produkto, išvengdami pakai’ 
tolų. j(sklb)

Phone 201 - 869-9536 
for Reservations

SARTORIU8 KENNELS grooming, 
boarding, training aH breeds, Poodle 
speciadsts, Terriers hand plucked 
by appointment only TeL 914 TR 8- 
6722 Paterson, N.Y.Joim A. Ander- 
son, Harriet E. Conarroe, Pbilippe 
Taurwaye — Ffck up-and Pelivęry

V- VUkutaitis, F. Kurmis, R. 
Markevičius, P. Gaubys, J. Bla
ževičius, Woodhaven, N. Yt E. 
čepelevičius, J. Bertulis, Chica-

nica, Calif., E. Kemfert, Arba
tos, Md., Dr. A. Baltrukenas, 
Akron, Ohio, A. Wishner, E.

Announcing— 
REOPENING

Petrauskas, Balys, studija
vęs Vokietijoje, vėliau atvykęs 
Amerikon.

TOPLAOB 
YOUR AD, 

CANCEL Oft CHAMM 
7>LM7-368Q

FUNERAL HOME J
Moderni koplyčia - Air eondttioneį 

A. J. BALTON-BALTRONAS •

Your Hosts, Gene knd Margie 
Fine Food 

in a delightful atmosphere 
Located at f6ot of 60th,

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

Brog»,
,NJ- CoBn, T. Todoni^ Jfew BriMn 
J, Ir Cobb., C. Kainauskas, J- Tvir-

NJ., J. Bace- butas, M. Ffctraaskfenė, Kari
nas, B. MarijatirtB, P. Mdeo ford, Coot., P. Davkton, M8-

T kas, Kearny, N J., W. Aglen, tad, Coan., J. Vaasnys, New
4 doi. M. Kivyta, B’klyn, N.Y. pfeillipsburgh, N J., M. Nekro- Haven, \ Conn., J.- Žukauskas, 

- pu 3 doL v Plain- sis, A. Pilbaitis, Newark, NJ., Naugatuck, Coul, A. Dedas,
riev, NX, Dr. P. Leseckis, Ą- Zukausfas, Metachen N J., Stamford, Cona., K. Wigfinis,i 
Jamakm,hLY,P.Saka& Glen- J* Sledzaus, Matavau, NJ., A. Thompsonvffle, Conn., F. Gudis-

N Y S-’ Jesaitis, JDr Ą. Diskenas, Maywood, NJ., R. kis, A. Zabelskas, S? Jucius, 
GoeMneris^ J. Okunis, Fhrshing Grajauskas, Don Ifills, Ont. Waterbury, Conn.

N.Y., Dr. R Montvila, Bayside, Canada, E. Ratkelis, Santa Mo-
KY-,.AOeĮfcsnys^ Gt nica, Calif., E. Kemfert, Arba- EįSe9 LaSSme 
Neck, N.Y., Dr. A- Gylys, Čings —— - -
Pk. N.Y., F- Lukas, Hovard 
Beach, N. Y., .S. Ramoška* Hemp- 
stead, N.Y., J. Baltus, Smith- 
town, N./., A. Balsys, N. Y^ J. 
Gomez, LL City, V. Staskus, 
Yonkers, N Y., Dr. K. Gecyą, 
Rronx, N.Y., Kun. J. Ruokis, 
Canajoharie, N.Y., A. Ardickas, 
J. Kivyta, A. Klasinis, Mas- 
peth, N. Y., P. Ivaškevičius, P. 
Elvys, So. Ozone Pk. N.Y., V. 
Janusas, V- Dreseris, Dr. A- 
Dupajewski, Ozone PkZ N. Y., B. 
.Barbhinnas, S. Slagus, E. Ur/ 
beiis, J. Konųnkas, S. Rakštele, 
Rtobmond kY4 jį

BayScaDops, Salznon. £ookęd and 
deaned shrimp—READY TO EAT.

325 Monls Avė., EUzabeth, NJ. *'■ 
Dial 352-2343

Stepbcii Aroriskis 
(ARMAKAU8KA&) 

Graborius-Balaamuotojaa 
MODBBNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ 
Brooklyn, N. Y.

Duhimiai, Antanas, buvo pa
imtas vokiečių kariuomenėn, 
tarnavo LuftwaRe Hamburg — 
Vandsbe* Oalinyje Nr. Ž98. Brooklyn, N.Y., arba

go, HL, T. Janukėnas, Dorches- Brookline, Mass.
ter, Mass, V. Kamantauskas, Gudaviao* (Goodeuricz), Jo- 
Nbrvrood, Mass., A. Neviera, So. nas, Mykolo sūnus, dirbo Edi- 
Boston, Dr. W. Vaitkus, ,son Co., gyveno Nev Yorko 
Worceštęr, Mass., A. Martine- "valstybėje, Dannemcrfa, Com- 
nac/ Wrnin£fiirTl, E. Va- stock ir Camden miestuose.

Bostono ^kolonijas aradaunomft 
katnomte. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestas. — T«L TR 0-8436

’ VeOčjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WH1L-M»ML Mstlfnrrf,Masfc
Sil maEisraii JM 32 vid.

KARLONAS 
FUNERAL HOME

OETRO4T, M4CM.
Vedėjas RAU*B J. VALATKA

' WJL% MOT banga
157OTL*MApetrott 27, Micfc.
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Park, New York.

PsBcavičiut/ Kazimieras ir jo 
sūnūs Liudvikas ir Stanislovas

Sigutei Mažytė, Liudvika, ir 
Matukcn»4Aačys, Jenas, 
gis ir Prizas, iš Pasarnyfaj km., 
Seirijų vL, Alytaus ap., gyveno 
Luzeme, Pa.

Vsitkavičius, Vytautas, kilęs 
iš Aukš. Panemunės, Kauno ap. 
buvęs Vokietijoje.

Vanagas, Lietuvos kariuome
nės leitenantas, buvo paimtas 
vokiečių kariuomenėn; tarnavo 
Luftvaffe Hamburg Wandsbeck 
dalinyje Nr. 2898-

. i
Vrikriis, Stasys, gimęs Mari

jampolėje, Kazio «■ Uršulės 
Rutkauskaitės Vaškelių sūnus.

- HAVEN RE ALT Y —
Realfcfate • JOSEPH ANORUSIS • Insurance 
'Apdraudimas gyvybės, namų, automobikų, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudoe,-Income Tax užpiktymas. Mutual Ftmds — Pi- 
ragų iųvestacijos.

I nn 
ęoOąge adj. to pool Sande Resort 
IfttM st tbe ocean
kedtad po^, aH romus soundproof A 
ne»Iy fombhed, TV. CaD 516 668 - 
2793-2935 - ot vrtfe San* Motei, 
Boa194-VV, Mootauk

GHys, Juozas buvo paimtas 
vokiečių kariuomenėn, tarnavo 
Luftwaffe Hamburg-Wandsbeck 
dalynyje Nį 2898.

Kontienė (Kentasj-Brakertaitė 
Lidija, ir jos seserys Emma, 
Herta, ir Natalija.

KlimavifienMerkiūtė, Ma
to duktė, ir jos šeima-

LIUDOS MKULSKYTES 
jvairię moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis jvatou OTtovU moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės-balinės bei darbo suknelės, megstukai, į^tinųkai, 
biiusktiteB, kojinės. Cta gaunama atuntbdams gatavi moteriški dra
bužiai pritaikinti įvairioms progoms ir. dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woo*awn. N.Y. 11421

— TeL 849-7240 — .

pRANA-S BRUCAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

TeL Vlrginta 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 10© dalyvių

BrakeraHėa, Emma, Berta, 
Lidija (Kentoenė), ir Natalija.

Br^aitn, Jųoras ir Stasys, gi
mę BublcjĮi^tan., KudirkosNau- 
anesSo iiįS|į|iįs buvo iš
vežtas dartfc. Vokietijon. Mrt»av«Su», Jonas.

■ LITAS lswėsįin* Co.Tnėi 
fcūiėėia .

Pbidi akcijos gortmtuoto dtotdeitdu tr augančia uerie
Taafiytįi — atidarant oątkažtę (Ugi 516%)
Skdintis aatinnaiinoms, namį remontui, akcijų pialamvi 

DM ucoanekto Ir kitais reikalais:
V. VEBELI0NA8,188-21 MtK AviJBdraoM MM N.Y.; m £6799
Darbo valandos: &okkM$eatei8 6-> and. vt*4 žettadkMiata E-4 vaL 

CHięAGb, ILL: 6775 So. Westem Ava, teL C» ©-2242
- ' Darbo vaivados trečiadieni ir penktadieni vakarais,
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LB N E IŠRENKA VALDYBOS

šiokiom

Nauja gydytojų

Gegužės 31 Newarko, N. J., 
lietuvių klebonijoj pas preL L. 
Kelmelį susirinko per 20 lietu
vių kunigų. Jie priklauso Kuni
gų Vienybei ir turėjo eilinį po-

so reikalai ir sutarta jam tal
kinti. Ilgiau sustota ties religi
niu kongresu Washingtone, ku
ris įvyks, rugsėjo 3-5. Atrodo, 
į tą kongresą iš New Yorko ir 
apylinkių vyks daug maldinin-

kis. Spaudos atstovai: Jonas Va- 
liukonis ir Paulius žičkus.

šokiams gros A. StaroUo orkestras. Veflcs valgių ir gėri
mų bufetas • įėjimos: sn—guatenin 2 dol., mokriririams 
1 doL * ......'

marinis namas iš.7 kambarių, 
gerame stovyje, prie gero sūri- 
siekūno, Flatbush sekcijoj*. Te- 
lef. UL 6-2699.

Padėka. Nuoširdus ačiū 
Strimaičiams iš Elizabeth,

. Pirmininkavo preL J. Balko
nas. Labai skubiai buvo atlikti 
formalumai: atidarymas, priim
tas protokolas, patvirtintos apy
skaitos, pasimelsta už a.a- vys
kupą P. Maželį. Tėvas V. Gi
džiūnas, O.F.M., kalbėjo pusva
landį apie pasauliečių apaštala-

soįe. Prelegentas įrodinėjo, kad 
pasauliečiai pradėjo dirbti Kris
taus vynuogyne jau pirmaisiais 
aihfiažš, Vętikann susirinkimas 
neuždėjo pasauliečiam naujos 
apaštalavimo pareigos, bet tik 
svarstė naujus, šiem laikams 
pritaikintus metodus.

Susirinkę kunigai nutarė, kad 
birželio 12 liet bažnyčiose bū
tų prisiminti mūsų Sibiro trem
tiniai Maspęthe, Atsimainymo 
bažnyčioje, tos dienos 4vaL p. 
p. bus jungtinės pamaldos, ku
rias laikys vysk. F Rąžys.

Diskutuota jaunimo, kongre-

ProL V. Balčiūnas, atvykęs iš 
Putnamo, Conn., į Religinės 
šalpos posėdį, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje ir painforma
vo apie įvairius katalikiškos ak
cijos darbus bei sumanymus.

Pasitarimas Lietuviu Fondo 
reikalais įvyko dr. Kazicko rezi
dencijoje. Pasitarimą sušaukė 
LF vajaus komiteto pirm. Hen
rikas Miklas. Kalbėtasi, kaip 
New Yorke pagyvinti Fondo va
jų. Numatyta sudaryt vajaus glo
bos komitetą, į vykdomąjį ko
mitetą pakviesti organizacijų at
stovus. Dr. J. Kazickas padarė 
gerų pasiūlymų. Posėdis baigtas 
įsitikinimu, kad New Yorkas į 
Lietuvių Fondą turi įnešti 100,

Mfoodhavsn*« išnuomodamas 
butas iš 5 kambarių pirmame 
aukšte netoli Jamaica linijos. 
Skambinti: 44NN37.

J., už 5 dol. auką, o taip pat 
LSA Lindeno, N.J., kuopai už 
30 dol. auką N.J. jaunimui. — 
N.J. Apygardos valdyba.

atosto- 
žuvavi- 
62 my-

Kas nori pailsėti, praleisti a- 
tostogas ar sustoti savaitgaliais, 
gali užsukti į lietuvišką vasar
vietę Coxsackie, N. Y., Catskill 
kalnuose. . Gražios maudynės 

buto 8:15 prie Būdam įmės. Maįątite ir bu-

Susirinkimo pabaigoje tartasi, 
kaip tinkamiau įvertinti savo 
narius, jubiliatus. PreL J. Kon
čius ir preL L Kelmelis švenčia 
50 metų kunigystės sukaktį, 
prel. J. Balkonas 40 met. ir Tė
vas Juvenalis Liauba, O.F.M.,— 
sidabrinį jubiliejų.

Kun. A. Račkauskas vėl pa
skirtas dvasios vadu , vietos R- 
K. Federacijos apskričiui

Prel. L Kelmelis susirinkimą 
baigė malda ir visus dalyvius 
pakvietė vakarienės bei daly - 
vauti 40 vai. atlaidų užbaigi
me. K. UI.

Skautiškų dainų plokštei? 
New Yorke galima įsigyti, krei
piantis i Romą Kezį: 62-15 69 
Plf“ Middle Village, N. Y., 
11379, tel. TW 4-1288.

ir pranešti kiek jaunuolių 
(berniukų ar mergaičių) ir 
kiek dienų gaištų pagloboti 
pravažiuojančiu*. Apie savo 
sutikimų ir dėl platesnių infor
macijų skambinti

Salomėja ir Vytautas VaBo- proga visą savaitę kas vakarą K ,?: r'*'1'*'./’• » ' S J “ '
kai, iš New Haveno, birželio 2 parke vyks koncertą. Ketvirta- ■ 
išvyko trijų savaičių atostogų į dienį 8:30 vaL vak- gros Boro ■
Europą kur aplankys įvairūs Park orkestras, kuriame jau 5
kraštus. metai Vytautas Strolia groja mok

Kaf. Mo*«**y Sąjungos 24 kuo- pirmu fagotu. Koncerto progra- tų užbaigimas bei ibitnrfento Ulslshivės bus' 
po* susirinkimas bus birželio moję Brahmso IV Simfonija, 
12 po 8 v. mišių. Tai bus pas- Rachmaninovo II piano koncer

tas ir Rossini Šarka vagRka 
operos uvertiūra. t

Konstancija Bražėnienė gegu
žės 25 atvyko iš Lietuvos į 
New Yorką pas dukterį dr. Ni
jolę. Paryžiuje ją sutiko ir at
lydėjo į New Yorką kita duktė 
Vida Vaitiekūnienė (iš Australi
jos). Paskutiniu laiku K. Bra
žėnienė po 7 metų deportaci
jų gyveno Kaune.

A. a. dr. Katarinai Daukšie
nei mirus, Jurgis ir Irena Oku- 
niai vietoj vainiko ant kapo 
Baliui paaukojo 20 dol.

Nelės Mazalaitės knyga — 
“Miestelis, kuris buvo mano”— 
jau atspausdinta. Knyga ėjo 
Darbininko atkarpoje ir buvo 
visų mielai skaitoma. Dabar iš
leista atskira knyga, kuri turi 
184 psl., kiekvienam pasakoji
mui titulines ir užsklandines 
iliustracijas, titulinį lapą ir ap
lanką nupiešė P Jurkus. Kny- 
ga garniam? Daybinmko, sdmi- 
nistracijoje.

Stasys Čepas, susižeidęs ko
ją, gydosi namie pas savo moti
na.

Mįmūbus ..šį sekmadienį, birželio 
šv. Petro bažnyčioje, 10 v. 
MtSmmgos pamaldos, 5 v.

P^ps. Btinstrubo svetainėje bus 
banketas. Parapie- 

kviečiami dalyvauti pager
bta*. Bilietų dar bus galima 
gauti prie įėjimo.

Ltatuvię. Bendruomenės susi
rinkime apylinkės valdyba liko 
beveik ta pati: Antanas Matjoš- 
ka, Aleksandras Lapšys, Vincas 
Kazakaitis, Bronius Kruopos, 
Kasus Šimėnas, Stasys Augonis 
Henrikas Čepas ir jaunimo at
stovas Povilas Martinkus. Revi
zijos komisijon išrinkta: Juozas 
Kapočius, Justinas Vaičaitis ir 
Angelė Vakauzienė. Studentų 
žygiui į Washingtoną surinkta 
800 doL, žygiui į Jungtines Tau
tas — 3,900 doL Jaunimo peti
cijai surinkta apie 4000 parašų- 
Ivaškienė ir Tumavičienė atski
rai surinkusios po 1000. Petici
ją pasirašė net Bostono kardi
nolas Cushing. Kongresmanam 
ir senatoriam pasiųsta apie 1000 
laiškų dėl senatoriaus Dodd re
zoliucijos. Prašomi atsiliepti lie
tuviai, kurie galėtų kokiai savai
tei priglausti iš kitų kraštų at
vykusias' jaunimo atstovus. Pa
geidaujama, kad šeimose būtų 

. studijuojančio jaunimo, kuris 
galėtų supažindinti su Bostono 
universitetais ir kitom įdomiom 
vietom. Lietuvių Fondo atsto
vas Antanas Skudžinkas pasi
džiaugė, kad Bostono lietuviai 
jau įnešė apie 10,000 dol.

Kultūros Klube paskutiniame 
susirinkime gegužės 28 buvo 
pristatyta ir nauja kitų metų 
klubo pirmininkė Beatričė Ker- 
belienė. Klubas, kaip žinia, ne
turi rašytų įstatų nei registruo
tų narių. Jis'-renkasi kartą per 
mėnesį. Prelegentais kviečiami 
pmiji žmonės. Paskaitose nag
rinėjamas menas,, literatūra, 
mokslas, keliamos lietuvybės 
problemos. Dažnai tos progra
mos išvirsdavo į varietės prog-

A. SIMUKONI8 

TeL VI 6-6715

Pagerbė
New Yorko skautės pagerbė 

Juzę Augustaitytę 
Vaičiūnienę-

Vyr. skaučių židinio sueigoje 
gegužės 21 d. 4 v. Arūnų na
muose susirinko gražus būrys 
vyr. skaučių ir skautų. Buvusi 
vyriausia skautininke J. Augus- 
taitytė-Vaičiūnienė šiemet šven
čia 70 metų sukaktį, tai visos 
židinio narės atėjo jos' pagerb
ti ir su ja geriau susipažinti.

Poetė Ona Balčiūnienė-Audro- 
nė, įdomiai ir išsamiai papasa
kojo ąpie V.S. J. Augustaitytę- 
Vaičiūnienę pedagogę, poetę ir 
LS. Sąjungos veiklią vodovę, 
kuri uždegė daug jaunų vado- 

^St* keliu. Ypač 
ilgiau apsistojo prie poezijos.

Aldon Julija Skripkutė šiom 0. Balčiūnienė paskaitė keletas 
dienom išlaikė gydytojos egza- eilėraščių ištraukų ir šiaip iš 
mūras federalinės valdžio egza
minų įstaigoje (National Board). 
Mokėsi visą laiką pirmąja ar 
tarp pirmųjų. 1959 baigė Kear- 
ny vidurinę mokyklą, 1962 Rut- 
geris universitete paruošiamuo
sius mokslus medicinos baka
lauro laipsniu; toliau mokėsi 
moterų medicinos kolegijoje.

pirmininkė išvengtų viso to pro
gramos susmulkinimo. Taip pat 
kviečiant prelegentus, reiktų iš
vengti kontroversinių asmenų. 
Prelegentu negali būti, kuris lie
tuvius vadina supuvusio arklio 
garbintojais, degeneruota tauta 
ir kuriam Dievas esąs išsisėmęs. 
Tokias idėjas skleidžias tik Lie
tuvos okupantas ir tas, kuris ne
kenčia mūsų tautos.

Balto valdybą sudaro: pirm. 
Antanas Andriulionis, vicepirm. 
Antanas Skudžinkas, sekr Ka
zys Šimėnas, finansų sekr. Vin
cas Kdzakaitis, ižd. Alfonas BaL 
ka, nariai: Stasys Augonis, Juo
zas Renelis ir Antanas Vileniš-

Bostono wwvM*sit*tą šiemet 
baigė: Petras B. BundzeviČius, 
Gėdinimas Kuodis, Vida Galdi
kaitė, Jonas Saulius Vaičaitis 
(medicinos daktaras), Judita 
Louise Vaitukaitis, Paulius E. 
Zahibaš^ sesuo Marija Pascal 
Judus, Marija R. Kavaliauskas 
ir Wayne A. Yankus. Baigusių
jų knygoje yra ir daugiau pa- 
vttdžtų, kurios atrodo lietuviš
kos, bet jų galūnės labai jau nu
krėstos.

Lietuvos vyčię svarbus susi
rinkimas bus birželio 14 d. 8v. 
v. 7-je gatvėje savo būste. Bus 
tariamasi jautimo metų reika
lais.

Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey apygardos metinis suva
žiavimas buvo gegužės 29 Pa- 
tersone. Dalyvavo penkių apy
linkių atstovai Daugiausia kal
bėta mokyklų reikalais ir kad 
sunku išrinkti naujas valdybas 
— neranda jom kandidatų.

h* šiame suvažiavime priėjus 
prie apygardos valdybos rinki
mų praleista net porą valan
dų ir valdyba neišrinkta. Iki ru
dens palikta nepilno sąstato se
noji valdyba. Tokioje padėtyje 
yra ir kai kurios apylinkės.

Apylinkės turi tuo susirūpin
ti ir surasti kandidatus nau
jom valdybom. Ir patys valdy
bų nariai turi daugiau parody
ti rūpestingumo, o ne visus dar
bus palikti pirmininkui Bend
ruomenė yra visų reikalas, vi
siem reikia jai padėti ir net val
dybose padirbėti.

A. S. Trečiokas

VBtrfMtto ktyflų neBąz Krirtus. 
Papuošta betuvMkų talpią or- 
namtsMa. Į švontinbno apei* 
gat, kurtai attfto kan. J. Ja- 
ntūnaa, atvyko tr. Petro parap. 
choro nartai ir šrimoa artimie
ji. Vėliau E. Jakutienėa ri^MO* 
čhi Tratinės sąjungos namuote 
sdruoėtos vaište. Dalyvavo virš

iš įvairių pasaulio kraštų vyk
dami j jaunimo kongresų Chį- 
cagoje, pirmiau pramato su
stoti New Yorke. Iki šiol ne
daug teatsirado šeimų, apsi
imančių pagloboti pravažiuo
jančius jaunuolius.

Visi New Yorko 
ir apylinkių lie
tuviai prašomi 
prisidėti prie 
bendros talkos

SAS New Yorko draugovės 
paskutinė 1965-66 mokslo metų 
išvyka į gamtą įvyks šį šešta
dienį, birželio 11 East Hamp- 
ton vasarvietėje^Ėrogzamoje ne 

tik valdybos rinkimai ir inž. An
tano Sabalio pakaita, bet taip 
pat maudymasis ir bbq. Išvyks
tame nuo p y t 
vai. rytor*fifflU__<,._. ____  __ _______ _________________
binti Laimai Z&skuter 847-11 niut Kambariai ųžūticonu iš 

anksto adresu: Mrs. Albina Mo
tiejūnas, 2 North SL, Cozsackie, 
N Y. 12051. Telef.: code 518 , 
731-8869.

kų ligos- miršk”, ir “Skautėms”- Sesės
Buvo ir yra veikli organiza- padainavo dainą “Oi, žiba fr 

rijose — vimia iš Lietuvių stu- burėlfe”. Vyr. sk. Monika Ke
dentų sąjungos Nevvarke steL cežtaskaitė nupiešė adresą, ko
rėtu ir ilgametė jos sekretorė, ri nasirašė visos sesės, dalyva- 
Lietuvos vyrių narė, Newman vurioe sueigoje, ir Kriautė VA Aušra Marija GoibaiMŠdoiiė psrdueduuee dviejų ietaą mfi- 
klubo narė. J. VaMi&ntenei. Tunttafakė skL (Ramanauskaitė) bMelio 1 baig- rinis, pilnai Mirtas, prieš 3

Tėvai abudu medikai — jis D. Siemaškienė padėkojo Sesei gė Rutgers ir State Untoenrity, metus statytas tiadtts su 4% k
baigęs mokslus Berne, ji Kau- Balčiūnienei, o skautės Įteikė gaudama Bacbelor ot Srience in 6% kambarių butais. Puikios pe
ne, tariau gimusi buvo Newar- ramunių ir rugiagriią. Sueigą Nunring laipsnį. Jaunai gafl. se- jamos. Sklypas pBnai apoodto- 
ke, N J. O. Aldona priešingai— pravedė pe. L, M&utienė. Vak setai linkėtina sėkmės aavpje tas, vandens šuBnys, Įvairūs
gimusi Lietuvoje, mokslus bai- šintasi pyragais ir kavute. profesijoje. Bet to, ji švenčia ir priedai 2022 R. Strtl SL<Broo»
guri Amerikoje. OJA) vienų metų vedybinę sukaktį klyn, N.Y., Tetef : DE 84848.

SoL St. Baro sū Stuttgardto 
simfoniniu orkestru, diriguo - 
jant D. Lapinskui, įdainuota 
nauja arijų plokštelė gaunama 
Darbininke. Kaina HI FI 6 dol., 
^ereo — 7 dol., pridedama 50 
et persiuntimui

Woodhaveno,<- išnuomojamas 
butas iŠ 6 kambarių su uždara 

veranda. Skylanti vakarais 
po 6 vai 296-7154.

Csnartio eolocljojo parduoda
mas vienos šeimos namas iš 7 
kambarių ir ant to pario sklypo 
kitas namukas iš 3 kambarių. 
Teirautis NI9-2337.

poetės pasisakymų, ištrauką iš 
“Lietuvių Enciklopedijos” ir kri
tikų atsiliepimus apie J. Augus- 
taitytės-Vaičiūnienės lyrinę, kla
sinės formos poeziją, kuri yra 
persisunkusi tėvynės meile, 
jos ilgėsiu ir viltim. Be to, pa
skaitė ir sukaktuvininkės rank
raštį, kuriame buvo ir du eSė- 

Nustatytą privalomą medicinos raščiai jaunosioms sesėms.
praktikos stažą (internship) at- Gražina Siemaškaitė ir Mary* 
liks Maryiando umversiteto Ii- tė Matulaitytė skaitė du poe- 
goninėje. Jos specialybė —vai- tės žinomus eflėraščhis “Neoš-

šventės programą atliks New uBtirim tiri Joms Ka 
Yorko tautinių štitią gp^ės 33 iš Grėat NeA, N.Y.į Kuo 
jauni šokėjai ir net 90 Mairo- atliekąs karinę prievitię 
nio mokyklos mokinių su savo . karfuomaiėje, iš Įritėsiant 
dahėouris ir Šukiais, kurinnR pa- * "•
ruošė mokytoja Jadvyga "Matu
laitienė. Programos pranešėja 
— Emilė Baltrušaitytė, prieš 2 
metus baigusi Maironio mokyk
lą, dabar tautinių šokių šokėja. 
N.Y. tautinių šokių grupei gros 

Q2Qj3S ffiuzilcd&tds Edfflun* 
das šilkaitis. šis jaunuolis, ne
seniai su tėvais atvykęs iš Chi- 
cagos, gyvena Ridgevrood, N.
J. 3 metus lankęs akordeono šomos dalyvauti, 
mokyklą, jaunasis Edmundas 
jau nuo mažens dalyvauja tauti
nių šokių grupėse. New Yorko 
visumnenė kviečiama atvykti į 
jaunimo šventę ir pasidžiaugti 
mūsų jaunosios kartos pastan
gomis- šventė įvyks ^ šeštadie
nį, 8 vai. vak. erdvioje ukrai
niečių parapijos salėje, North 
5th st., tarp Driggs ir Bedford 
Avė.

Ateitininkai sendraugiai bir
želio 12 d- 1 vaL rengia išky
lą į Sunken Meadows, L.I. Par
ke netoli jūros bus iškylauja
ma, kargtu bus jaunučių, jau
nesniųjų ir vyresniųjų ateitinin
kų varžybos. Jų premijom atei
tininkai daktarai J. Dičpinigai- 
tis, P. Bagdas ir Ib. Skeivys ir 000 dol 
dvasios vadas kun. St Raila su
dėjo 55 doL Kartu bus ir sen
draugių susirinkimas, kurio me
te bus renkama nauja valdyba.

Center Moriches, L.l. prie 
Fire Island, A. Mačionio vasar
vietėje išnuomojami pavieniam 
asmenim vasaros sezonui kam
bariai. Tinkama vieta 
gom, savaitgaliam ir 
mui. Nuo New Yorko 
lios.

Dėl sąlygų kreiptis 
vienom vakarais telef. VI 6-45- 
52, savaitgaliais, 207 Old Neck 
Rd., Center Moriches, prie 
Old Neck Marine. 1

East Naw York išnuomoja
mas erdvus, baldais apstatytas t r
kambarys. Galima naudotis vir- mS X
tuve. Pageidaujamas vyriškis, pi* aksrdecmirta*.
Skambinti vakarais 647-7365. , . . .
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