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B visų, kurie daugiau-

yra Jungtinių Valstybių

Pirmuose dviejuose atskiri liu
dijimai apie inkorporadjos ei
gą ir su ja susijusius suėmimus, 
kalinimus, žudymus, apie depor-

Europa i
Pagausėjo šiom dienom Amerikos draugiškumo balsai Lietu
vai. Pagausėjo Europos abejingumas Amerikai ir apsaugai 
nuo agresijos

Europos scenoje politinių jė
gų pergrupavimas buvo tik kal
bamas. Dabar prasideda jau 
veiksmai. Amerika ima trauk
tis iš Prancūzijos, į kurią ji atė
jo su 90,000 kariuomenės 1944 
birželio 6 kaip išlaisvintoja. Pre
zidentas de Gaulle nuskyrė, 
kad iki 1967 balandžio 1 sveti
mos kariuomenės turi būti ati
trauktos iš Prancūzijos. Birže
lio 15 apsaugos sekretorius 
McNamara pranešė, kad Ameri
ka savo karines jėgas pradeda 
atitraukti. Iki rugsėjo 1 pasi
trauks 12,700 karinio ir civilinio 

. personalo su 10,700 šeimos 
narių. Tuo tarpu pasiliks 17,000 
su 26,000 šeimos narių ir 15,- 
200 samdomų prancūzų karinių, 
bazių turtui likviduoti.

Pirmiausia atitraukiama avia
cija. Jos 32 lėktuvai perkelia
mi į Angliją, 90 į kitas sąjun
gines valstybes Europoje- Turto 
didžioji dalis bus pervežta į Vo
kietiją.

VOKIETIJA taip pat ima ju
dėti.

Nors Amerika ir Vokietija 
viena kita labiausiai pasitiki, 
nepasitenkinimo kyla ir tarp jų.

Edna F. Kilty, New Yorko atsto
vi Kongrese.

dėl Vokietijos įsipareigojimo 
pirkti ginklus Amerikoje —per 
dvejus metus už 1,350,000,000 
dol. Vokietija nusprendė, kad

Vliko pirmininko raštas de Gaulle
Birželio 8 Vliko pirmininkas 

išsiuntė laišką prez. Charles de 
Gaulle.

“Mes didžiai vertiname Jūsų 
pastangas suvienyti Europą lais
vėje — rašoma laiške — ir tiki
me, kad toj busimoj laisvoj Eu
ropoj Lietuva, senovinė tauta ir 
valstybė, tradiciškai susijusi su 
Vakarų civilizacija ir besidi
džiuojanti savo ilgamečiais drau
gingumo ryšiais su Prancūzija, 
turės prideramą vietą.

Lietuvos laisvės netekimo 
dėl Sovietų Sąjungos veiksmų,

Vietname—koks bus parlamentas
P. Vietnamo valstybės tary

ba, kurioje buvo tik 10 genero
lų, jau papildyta 10 civilinių at
stovų. Ta dvidešimties taryba

SOVIETAI 
ir Vietnamas
Pagal Newsweek informaciją 

Sovietai yra davę šiaurės Viet
namui apie 60 bazių raketom, 
6,000 priešlėktuvinių pabūklų, 
14,000 sunkvežimių ir karo me
džiagos. Iš 550 milijonų, skir
tų karinei pagalbai, š. Vietna
mui teko pusė, kita pusė Indo
nezijai, Egiptui ir kt.

Sovietai karo didėjimo Viet
name baiminasi ir tebesitiki, 
kad Jungtinės Valstybės eis į 
nuolaidas. Kad įtikintų Jung
tines Valstybes atsisakyti nuo 
paramos Vietnamui, Sovietai 
paskutiniu metu iškiša Viefna*

kliūtį susitarti kitais klausimais. 
Net ir nusiginklavimo konfe
rencijoje skelbė Sovietai, kad 
negalį būti susitarta, kol Ame
rika kovoja Vietname.

a sukaliotis tarp Maskvos’ fr WashingtODo |

ji pirksianti reikmenų erdvėm 
tirti. Kai apsaugos sekretorius 
McNamara užsispyrė, kad sutar
tis turi Imti vykdoma, Vokieti
ja nesipriešino, bet davė supras
ti, kad ji reikalaus keisti sutar
tį dėl lėšų Amerikos kariuome
nei 225,000 Vokietijoje išlaiky
ti. O toji sutartis baigiasi 1967

— ypač dėl nelemtojo Moloto- 
vo-Ribbentroppo sandėrio, — 
aplinkybės Jum žinomos- Mum 
atrodo itin reikšminga tai, kad 
Lietuvai užpulti ir okupuoti 
Kremlius pasinaudojo tamsiau
siomis Prancūzijos valandomis 
1940 metų vasarą.

Mes pasitikim, kad Jūsų Eks
celencija, pats patyręs savojo 
krašto tragediją ir atkakliai ko
vojęs dėl jo išlaisvinimo, visiš
kai suprasite lietuvių tautos pa
stangas atgauti laisvę ir grąžin
ti savo tėvynę į Europos tautų 
šeimą.” (Elta).

birželio 14 nutarė, kad rugsėjo 
11 išrinktasis parlamentas tu
rės priimti tik konstituciją ir 
paskui išsiskirstyti. Toks nuta
rimas rodo, kad vyriausybė jau
čiasi tvirtai, o budistų “Jung
tinės budistų bažnyčios” politi
nė grupė suskilusi Tri Quang 
protesto ženklui prieš vyriausy
bę tebepasninkauja. Saigone bu
distai vėl ėmėsi demonstracijų 
jau tiesiai prieš Ameriką, kam 
ji remianti vyriausybę, o ne bu
distus, kaip tai darė preziden
to Kennedy vyriausybė, to pa
ties Cabot Lodge atstovaujama. 
Bet Ky vyriausybė ėmėsi jėgos 
demonstracijom palaužti, o jau
nimui atgrasinti paskelbė, kad 
demonstracijose pakliuvusieji 
bus mobilizuojami į kariuome
nę.

SOLIDARUMAS lt NASSAU
Antano J. Varno vardu at

siųsta Eugene H. Nickersbn, 
Nassau ap. atstovo, telegrama: 
“Estijos, Latvijos, Lietuvos va
dų tragiškų deportacijų į Sovie
tų darbo stovyklas 25 metinės

vasarą. Baigiasi sutartis ir dėl 
60,000 anglų išlaikymo Vokieti
joje 1967 kovo mėn. Vokietija 
taip pat nebenori mokėti tiek 
kaip lig šiol. ___

Vokietija nori ir nepriklauso
mos politikos. Vokietijos tebėra 
pagrindinis politinis siekimas 
— Vokietijos sujungimas. Kai 
per tiek metų iš sąjungininkų 
nesulaukė mažiausios pastangos 

Kongresas minės birželio deportacijas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

posėdyje birželio 2 iš pirminin
ko J. Rudžio ir kitų pranešimų 
aiškėjo šie įvykiai:

— Senate trėmimai Sibiran 
bus minimi birželio 14. Maldą 
kalbės kun. A. Stašys iš Chi
cagos. Atstovų Rūmuose —bir
želio 16.

— Pritarta pirmininko pro
jektui pateikti kalbėtojų bei 
pranešėjų amerikiečių organi
zacijom, kurios domisi Lietuvos 
ar su ja susijusiais klausimais.

Edna Kelly apklausinėjime birželio 7 liudininkai: ii k. prof R. S. Starr, V. Sidzikauskas, K. Visoianu, A. Kutt, prof. F. Vali.
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ALTAS TELKIA KALBĖTOJUS amerikiečių organizacijom
Iš Amerikos Lietuvių Tary

bos gautame atsišaukime ra
šoma:

1966 birželio 2 Amerikos Lie
tuvių Tarybos Valdyba savo po
sėdyje apsvarstė klausimą, kad 
būtų naudinga sudaryti grupę 
angliškai kalbančiųjų kalbėtojų 
— paskaitininkų, pranešėjų — 
speakers bureau — kurie rei
kalui esant, pakvietus amerikie
čių organizacijoms arba klu - 
bams, galėtų pasakyti kalbas, 
paskaityti paskaitos arba pada-

pe įvairiomis pavergtą Lietuvą

sukaktys išryškina faktą, kad 
milijonai laisvę mylinčių žmo
nių visame pasauly šiandien ne
gali gyventi laisvėje, ir tai ska
tina visus mus atnaujinti įsipa
reigojimą siekimam bei pastan
gom, kad laisvė, kokia mes nau
dojamės, būtų praplėsta pasau
ly visiem žmonėm”.

ta kryptim, kai kurte Vokieti- RUSK {SPĖJIMAS draugu* E»> 
jos politikai ima reikalauti pa* ropoja 
tiem tartis su Sovietais dėl Vo
kietijos likimo, šiom dienom

mente Rainer Barzel, kuris kal-

Erhardui, už Vokietijos sujun
gimą numatė siūlyti Sovietam 
tokias nuolaidas: laikyti Vokie- 

legalizuoti koanunistų partiją# 
per kurią sovietai galėtų daly
vauti Vokietijos politinio gyve
nimo vairavimė.

— Vlikui paskirta 5,000 dol., 
jaunimo kongresui — 1,000, Li- 
tuanus žurnalui 500.

Chicaga paskelbė 
lietuviu savaitę

Chicagos majoras Richard J. 
Daley paskelbė birželio 27-lie- 
pos 3 Amerikos lietuvių savai
te ir paragino piliečius Įsijung
ti į programas, kurios tom die
nom bus atliekamos. Tarp argu- 

liečiančiomis temomis, pav. Lie- 
lietuvių tautos naikinimas — žu
dymai, trėmimai į Sibirą ir kon
centracijos stovyklas, turto ir 
žemės nusavinimas, ekonominė 
padėtis ir t.t

BALTŲ KOMITETO ATSIŠAU
KIMAS

Jungtinio Baltų Komiteto var
du jo pirmininkas Peter P. Le- 
jins išsiuntinėjo “deklaraciją - 
atsišaukimą”, kuris baigiamas 
viltimi: “Jungtinės Valstybės ir 
kitos laisvę mylinčios valstybės 
kels Baltijos tautų klausimą, 
kad būtų padarytas galas netei
sybei, kuriai leista trukti jau 
perdaug ilgai” 

nio komiteto pirmininkas Heik- 
ki A. Leesment, Amerikos lat
vių sąjungos pirmininkas Peter 
P. Lejins ir Amerikos lietuvių 
tarybos pirmininkas Antanas J. 
Rudis.

Valstybės sekr. Rusk birže
lio 14 įspėjo sąjungininkus Eu
ropoje, kurie mano, kai jau 
dingo sovietinės agresijos pavo
jus ir dėl to galima į apsigink
lavimo reikalus daugiau nebe-, 
žiūrėti. Rusk įspėjo, kad nebū
tų pakartota “tragiška praeities 
klaida”. Jo žodžiais, “tikriausias 
būdas taikai prarasti yra sunai
kinti ar susilpninti įrankius, 
kuriais taika saugoma”- Turėjo 
galvoje Nato jėgų sunaikinimą.

mentų savaitei skelbti suminė 
jo: Chicagoje bus pirmas pas. 
lietuvių jaunimo kongresas; bus 
dainų ir šokių festivalis; birželio 
30 bus mitingas, kuriame Ame
rikos lietuvių jaunimas pa
reikš savo pritarimą vyriausy
bės politikai Vietname šūkiu: 
“Laisvės Vietnamui ir Lietuvai”.

— Ispanijos socialistų vadas 
birželio 14 pasisakė už monar
chijos grąžinimą — už 53 me
tų Don Juaną de Bourbon y 
Battenberg, kuris dabar gyvena 
Portugalijoje.

Amerikos Lietuvių Taryba tu
ri amerikiečių organizacijų bei 
klubų daugelį adresų, kur to- - žeistų 60. Konfliktas prasidėjo 
kie pranešimai būtų pageidau
jami

Todėl Amerikos Lietuvių Ta
ryba kreipiasi į lietuvių visuo
menę, savo narius bei bendra
darbius ir prašo įsijungti Į Šį 
darbą. Prašoma nurodyti iš at
skirų vietovių galinčius ialbė-

tuos, kurie norės dalyvauti kal
bėtojais, pranešti savo pavardę, 
adresą, profesiją bei kolomis 
temomis norėtų kalbėti ir saly-

Visus nuoširdžius .-talkininkus 
maloniai kviečiame pranešti 
apie savo sutikimą adresu: U- 
thuanian American Ccuncil, 
Ine., 6818 So. Western Ave Chi- 
cago.Hl. 60636, tel. 778-69)1.

Sovietų min. pirm. Kosyginas 
po kelionės į Suomiją keliaus į 
Švediją.

Jei tikrų faktų skelbimas yra 

ją, tai patys liatuviai ir įę lais-

Lietuvos okupaciją Hek madžia-

Tiesa betgi yra, kad ne visa
da tą Kongreso parodytą dėme
sį pastebėjome ir mokėjome jį 
paversti įrankiu viešajai opini
jai prieš okupaciją ir jos bjau

riausias apraiškas — genocidą 
bei kolonializmą.

Kongreso reikšmingiausias žy
gis Lietuvos reikalu buvo 1953 
sudarytas specialus komitetas 

"Baltijos valstybių inkorporaci
jai į U.S.S.R. tirti". Komiteto 
pirmininkas buvo Wisconsino 
kongresmanas Charles J. Kers- 
ten. Kiti komiteto nariai buvo 
Fred E. . Ausbey, Illinois, Alvin 
M Bentley, Mich., Edward J. 
Bonin, Pa., Ray J. Madden, In
diana, Thaddeus M. Machro- 
vvicz, Mich., Thomas J. Dodd, 
Conn. Apklausinėdamas Wash- 
ingtone, Detroite, Chicagoje, 
New Yorke, Miunchene, Berly
ne, komitetas surinko daugybę 
medžiagos, kuri buvo paskelb
ta 1954 trim dideliais tomais.

ANARCHISTAI OLANDIJOJE
Olandijos sostinėje, Amster

dame, birželio 14 policija su
sirėmė su demonstrantais. Su- 

dėl demonstracijos darbininkų, 
kurie nepriklauso unijom, kai 
unijos nutarė išgauti iš jų at
lyginimo po 2 proc. unijų ad
ministracijos išlaidom. Bet prie 
demonstracijos prisidėjo jauni 
anarchistai, vadinami “Provos”, 
kurie jau nuo kovo 10, nuo 
princesės vedybų, nori pasiro
dyti, provokuodami konfliktus 
su policija.

— Indijai ir Pakistanui Ame
rika vėl pažadėjo atnaujinti 
ūkinę paramą. Karinės — ne. 
Karinę paramą prieš kiek laiko 
Pakistanui pažadėjo Sovietai.

— Sovietuose birželio 12 bu
vo renkami atstovai į aukščhu- 
šią sovietą (parlamentą), Esą re
gistruotų balsuoti buvo 144 mil. 
balsavę 99.94 proc. Rado reika
lo paskelbti, kad visi kandida
tai išrinkti (nes tų kandidatų 

Trečias tomas yra sisteminga is
torinė visų trijų Baltijos vals
tybių apžvalga su sovietiniais 
dokumentais, pradedant nuo V. 
Mickevičiaus Kapsuko “revoliu
cinės vyriausybės” 1918 atsi
šaukimo ir baigiant Sovietų ge
nocidinėm instrukcijom bei įsa
kymais: Serovo instrukcija de
portacijom, J. Paleckio bei M. 
Gedvilo pirmuoju deportąpjos 
įsakymu (min. pirm. A. Mer
kio ir užsienių r. min. J. Urb
šio), instrukcija, kas laikytina 
deportuojamu elementu, saugu
mo komisaro pavaduotojo Glad- 
kovo instrukcija su pavardėm 
tų pareigūnų, kurie turi depor
tacijas įvykdyti atskirose ap
skrityse ir kt.

Kersteno komiteto darbus 
paskiau papildė senato teisinio 
komiteto padalinys vidaus sau
gumo komisija, vadovaujama se
natoriaus James O- Eąstland ir 
pavaduotojo šen. Thomas J. 
Dodd. Tebus priminti ir 
komisijos nariai: John L. 
Clellan, Arkansas, Sam J.
vin Jr., N. Carolina, George A. 
Smathers, Florida, Roman L. 
Hruska, Nebraska, Everett Mc 
Kinley Dirksen, Illinois, Hugh 
Scott, Pennsylvanija. ši komisi
ja, talkinama kongreso bibliote
kos, suorganizavo ir paskelbė 
1958 veikalą apie sovietinį ge
nocidą “The Soviet Empire: Pri- 
son House of Nations and Ra- 
ces”. Veikalo greitai nębuyp ga
lima gauti, ir komisijos pirmi
ninkas įsakė paruošti naują pa- 
pildorffą leidinį, koris nukreipia 
žvilgsnį specialiai į Sovietų po
litiką tautybių atžvilgiu. Ta be
maž poros šimtų puslapių stu
dija buvo paskelbta 1965 ir, 
Eastland pareiškimu, rodo, kaip 
Sovietų Sąjunga tirpina tauty
bes visokiom piremonėm ir 
kuria naują kolonialistinę im
perialistinę valstybę, šioje studi
joje minimi faktai iš 1958-64 
metų laikotarpio.

kiti
Mc
Er-

Atstovų Rūmuose yra taip 
pat atskira šaka, kuri kreipia 
dėmesį į Baltijos valstybes. Tai 
komisija Europos reikalam, va
dovaujama New Yorko kongres. 
Edna F. Kelly Pernai ir ji ap
klausinė jo liudininkus Baltijos 
valstybių reikalu, šiemet visos 
pavergtos Europos valstybių liu
dininkus.

Apklausinėjimas Kongrese 
turi politinės reikšmės tam ap
klausinėjimo momentui — rodo, 
kad Kongresas neišleidžia iš 
akių Baltijos ir apskritai pa
vergtų tautų likimo. Mūsų dė
kingumas priklauso Kongresui 
apskritai, o tiem suminėtiem as
menim ypatingai.

Apklausinėjimo duomenų 
skelbimas gali turėti istorinės ir 
propagandinės reikšmės. Tik is
torinės, jei apklausinėjimo duo
menų tomai liks gidėti Kongre
so ribose. Virs propagandine 
priemone, jei jie bus skelbia
mi, platinami, populiarinami. O 
juose yra puikios medžiagos, 
kuri sutraukta į mažesnius lei
dinius galėtų virsti opinijos 
priemone masėse.

Pernai pasisekė paskelbt Dar
bininke Kelly komisijos liudi
ninkų parodymus apie Baltijos 
kraštus veik ištisai. Laikysim 
savo pareiga ir dabar informuo
ti apie tai. kas dedasi Kong
rese ir kas jame pališki apie 
padėti Lietuvoje, bent tuo siau
ru lietuvišku mastu, kuris priei
namas Darbininko laikraščiui 

tiek ir buvo, kiek reikėjo Brink
ti).
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wm tiks-

zįjos auksinį jubffiėjų. Tomoks- 
lo ŽiŪTUM, taSTŽUne pKmąjame 
visi mokslo dalykai buvo dėsto-

pirštu parodoma į Lietuvos nai
kintojus. Staiga — pirštas nu- 
krypsta į mus pačius, ir klau
siama: ar mes darome, kas rei- būti atviri, turime įteigtisavo šaulyje. Ji davė Lietuvai daug

ateiti — Lietuvai laisvę? Tokia rikiečių žmonėm,įrijwngti į di- s^udu šiandien
staigmena buvo birželio 12 Cle- rižiyiag priHtjnęa partijas, pri- 
velande deportacijų minėjime, traukti juos prie tn&sų bylos — 
Atkviestas iš Nevr Yorko Anta- jie gali, ir jie mums padės. . ..

los naudai Visi juk gerai žino- yra garbingas ir " te

kurią galima vertinti kaip pirš
tinės metimą. Kam? Mums pa
tiems.

t Sustojam prie *os kalbos pa
grindinių minčių.

1. Viyi žinom —.sakė kalbė
tojas —, kiek svarbu turėti 
kompetentingą vadovybę — va
dovybę dinamišką, pažangią, in-

bes patraukti J; Valstybių ir pa
saulio dėmesį, bet tam reikia 
pastangų -— jokis laikraštis, jo
kis radijas nekreips į mus dė
mesio, jei mes patys nesisteng
sime jų patraukti. Jaunnno kon
gresas taip pat turi didžiausias 

_____ _  ___ _ galimybes paskleisti gerų kon
spiruojančią tautiečius, ypačiai stniktyvių idėjų ir pareiškimų 
jaunimą, kuris siekia pripažįsta- Lietuvos reikalu. Jeigu to ne- 
mas mūsų visuomenėje. Tačiau padaryta, jeigu būtų pa- 
realistiškai kalbant, mes štoko- sitenkinta “pasižmonėjimu”, 
jame tinkamos vadovybės — 
mes stokojame jos desperatiš- 
kaili.-3.

2. Tragiškiausia šioje padėty
je, kad yra stoka ir visuomenės 
viešosios opinijos reagavimo 
dėl šios vadovybės spragų.... 
Mes tenkinamos priimdami pa
dėtį abejingai ir ramiai- Mes 
tenkinamės, dalyvaudami savo 
organizacijų susirinkimuose, 
nepriklausomybės minėjimuo
se, įtikindami save, kad tuo sa
vo dalį atlikome Lietuvos reika
lui. Bet jei taip galvojame, tai 
mes save apgaudinėjame

“pasižmonėjimu”, 
mes darytume žingsnį atgal. 
1941 metų sukilimo 25 metų 
sukaktis, tikiuosi, duos kai ku
rių inspiracijų kongresui

6. Ką reiškia reikalavimas im
tis tinkamų metodų ir konkre
čios veiklos, kalbėtojas rodė L. 
Valiuko komiteto pavyzdžiu. 
Tokios veiklos rezultatas —aiš
kus (Atstovų Rūmų rezoliucija). 
“Istorija davė galimybių pa
dėti Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę atstatyti. Arba mes 
prisiimame šias galimybes ir 
skiriame savo energiją laisvei 

____ pasiekti konkrečiais metodais
3 Konkrečių neveiksmingų būsime pasmerkti ateinan- 

idėjų, kurios pritikiu 20 am- žmonės, neno-
žiaus pobūdžiui/nėbtivimafc n<^ prisiimti atsakomybės už 
sukuria ryšio tarp. jaunimo ir galimybes, kurias mums čia su- 
vyresniųjų, ir jaunimas vienas teikė didžioji laisvė”, baigė 
imasi žygių. Jis, gal būt, daro dramatiškai kalbėtojas.

ten, kur ji turėtų būti minima rae gos valstybės teisių ir laisvės “
— IMdžiosios Lietuvos Kimi- P”® ^ticosi krašto admi- alsiaijuuą. • Juk1 Vytaro urazar ~ imAlina-,
gaikštijos senojoje sostinėje net ir užsienio poU- jo laitai ljrtirea dekė nuo Bat rei-
— Vfiniuje. ... . -■ -••• ••

Anuo metu sostinę Vilnių ir vi- d 
są Lietuvą pasiekė džiaugsmin- J 
ga žinia apie Amerikos prezi- J 
dento Wilsono paskelbtus 14 J 
punktų dėl visų pasaulio tautų 
laisvės ir apsisprendimo teisės. 
Ši žinia, atėjusi iš anapus pla- j 
čių vandenynų, suteikė laisvės .1 
vilties spindulėlį ir okupantų 
nuteriotai bei karo baisybių pri-. 
spaustai Lietuvai. Tačiau lais- I 
vę ir nepriklausomybę teko išsi- I 
pirkti patiem geriausių Lietu
vos sūnų krauju, nes plėšrūs j 
mūsų šalies ka’mynai pavydėjo, 
kad Lietuva būtų nepriklauso
ma ir laisva.

Istorija taip lėmė, kad dabar 
visi frontai dėl Lietuvos laisvės 
atgavimo tapo perkelti į laisvo
jo pasaulio šalis. Lietuvoje ta 
kova yra žiauriai gesinama. 
Esant visiškai nelygiom jėgom, 
visa šalis tapo aplaistyta didvy- i 
riškų partizanu krauju ir miš- q 
kai, gojeliai nuklota jų kapais. .1 
Dabar ten didelėje okupanto j 
priespaudoje niekas nebegali 1 
nė laisvai kvėpuoti.

Gal būt, pats svarbiausias m 
centrinis tos kovos frontas da- .1 
bar yra susikoncentravęs šioje j 
laisvės šalvje — Jungtinėse A- 1 

Pasakytos mintys gali susi - merikos Valstybėse- čia turi- :

I kalus, šitą akciją pravedant 
I planuojama atitinkamai infor- 
į muoti apie Lietuvos reikalus vi- 
I. sas žymiausias šio krašto pa- 
K biotines organizacijas nuo At- 
b lanto iki Pacifiko: visas Karo 
Į Veteranų organizacijas, Ameri- 
| kos Revoliucijos Dukteris, Ro- 
g tary Klubus ir daugybę kitų, ir 
j prašysime lietuvius kalbėtojus 
r prabilti į juos atitinkamu žo- 
| džiu, nušviečiant mūsų garbin- 
į gą praeitį ir liūdną lietuvių tau- 
| tos dabartinę bolševikinę oku- 
| pacinę priespaudą. Taip pat 

mes juos informuosime atatin- 
I kainais laiškais. Kiekvienas šio 
I krašto žmogus, ar jis būtų gy-

tiem dalykam aukojame per
daug pinigų ir laiko.

šis kraštas suteikė mum sve
tingą prieglobstį zir laisves. To
dėl, tai įvertindami, ir mes tu
rime savo darbais, savo talen
tais ir sugebėjimais ir visais 
būdais nuoširdžiai prisidėti prie 
šio krašto gerbūvio palaikymo 
ir parodyti, kad mes Ameriką 
tikrai mylime ir gerbiame.

Eikime ranka rankon su šio 
krašto valdžia, nes tik šita šalis 
pirmoji mums išties pagalbos 
ranką lemtingą mūsų kovos va
landą dėl Lietuvos laisvės ir ne- 
priklausomybės, kaip ir dabar 
jaučiame mum rodomą nuošir
dumą nuo pat žiauriosios bol
ševikų okupacijos valandos iki 
šios dienos.”

I TREČIOJI DAINŲ ŠVENTE
| Milžiniškas dainų šventės or? nys. šiame leidinyje bus šven- 
■ ganizavimo darbas einą į pa- tės programos, chorų aprašy- 
| baigą. Komitetas išlygina pas- mai, dainų tekstai ir kitos rei- 
| kutinės detales, komisijos su- kalingos informacijos. Komp.

VL Jakubėnas šiam leidiniuiaktyvina veiklą-

klaidas. Bet dėl to, kad nema- Pasakytos mintys gali susi - menkos Valstybėse- čia tun
to pažangių idėjų ir pavyzdžių, laukti pirmos reakcijos — pri- me pilną laisvę veiklai už Lie- 
Bendruomenėje yra potencialių imamos su entuziazmu arba at- 
vadovaujančių, bet jie nepadrą* metamos su pasipiktinimu. Bus 
šinami, neparemiami tiksliau vietoj skubios reakci

jos tenkintis čia tas mintis at
pasakojus, o jau paskiau jas 
apgalvoti, išanalizuoti šaltai ir 
padaryti konkrečias praktines 
išvadas.

4. Tarp tų pažangių idėjų, 
tinkamų šiam amžiui, kalbėto
jas minėjo reikalą išeiti iš savo 
ghetto, iš izoliacijos. Mūsų izo
liacija — sakė — nuo ameriki-

tuvos ir lietuvių tautos išliki
mą. Ne tik pilną laisvę, bet ir 
moralinę paramą. Tačiau šito
je kovoje mes turime būti ne ' 
tik ryžtingi, bet ir kantrūs. 
Mes negalime priversti nei se
natą nei kongresą, kad jie da
rytų tai, kas galėtų kompromi-

'įaį Inž. Briedis yra paprašytas į- parašė straipsnį apie dainos 
' rašyti dainų šventės programą

B j juostą. Norima, kad dainų
R šventės garsai neišnyktų, bet

isll|, 7 Paliktų ilgam laikui. Il sios dai-
'j 1 nų šventės dainas inž. Briedis

ii ~ ||p taip pat įrašė Į juostas.
' ( i i . \ ‘ -.Bį^ Svečių priėmimą salėje tvar-

kys K. Avižienis. Jam teks su-
'' č/ sodinti tūkstančius žmonių. Ir

Br ■ tai teks atlikti per labai trum-
' i a ,, K|aK' pa laiką, nes daugelis ateis pas-

||i^M||SK kutinę minutę, šiam svarbiam 
,’1 _ ' ' darbui atlikti jis kviečia į pa-

/ gelbą skautus, ateitinininkus.
Vysk. Pranas Brazys, MIC, Maspetho lietuvių bažnyčioje birželio 12. Salėje bus platinamas Šventės

1 Nuotr. v. Maželio leidinys, kurį redaguoja St Dau-

meną. Taip pat čia galima bus 
pamatyti, kaip atrodė I-oji ir 
H-oji dainų šventė Lietuvoje, 
taip pat I-oji ir II-oji Chkagoje.

Į dainų šventę kviečiama ei
lė kongresmanų, kultūrininkų 
ir visuomenės veikėjų iš ameri
kiečių tarpo- Kviečiami ir mūsų 
kaimynai latviai, estai Taip 
pat kitų pavergtų tautų atsto
vai.

Bilietai iš anksto galima už
sakyti paštu arba telefonu — 
Karvelis, 2715 W. 71st St, Chi- 
cago, UI. Tel. 471-1424.

(nukelta į 5 psl.}

(39)
Išėjęs iš nelaisvės atvyko tiibjau į Kauną, norėda

mas atiduoti savo jėgas savo tėvų krašto valdžiai ir ka
riuomenei. (Vėliau paaiškėjo, kad prieš tai jis dar 
buvo siūlęsis lenkams, bet tie, turėdami nemaža sa
vųjų karininkų, KlešČinskio nepriėmė, ir tik tada jis 
panoro “savo pajėgas įduoti Lietuvai”... J.B.). Lie
tuvos Armijos Vadovybė paskyrė jį (1919 m. balan
džio mėn.) I pėstininkų pulko instruktorium, bet dėl 
laukiamųjų karo žygių prie Panevėžio — gauna vesti 
atskirą Panevėžio grupę, su kuria dalyvauja visuose 
jos mūšiuose. 1919 m. spalio mėn paskirtas Dvinsko 
baro viršininku, o paskui perkeltas į Kauną, kaip Ge
no*. štabo viršininko padėjėjas.

1920 m. rugpiūčio mėn. paskirtas 2 divizijos vir
šininku, o netrukus generalinio štabo viršininku, ku
rioj vietoj ir buvo lig pastarojo laiko.

Be rusų garbės pažymėjimų, pulk. Kleščinskis tu
ri Lietuvos Vyties Kryžių I laipsnio.

Pulk. Kleščinskis buvo kelis syk Lietuvos val
džios skiriamas į įvairias derybas, kaip karo atstovas, 
taip antai, į Radviliškį tartis dėl vokiečių-bermontinin- 
kų evakuacijos, į Tautų Sąjungos Kontrolės Komisi
ją, į Pabaltjūrio valstybių karo vadų suvažiavimą Val- 
kan ir kaip ekspertas į Maskvos taikos derybas su 
rusais.”

Perėmęs 1921 m. birželio mėn. vidury kontražval- 
gybą išnaudojau kiekvieną progą pažinti asmeniškai 
aukštesnių laipsnių kariškiams vadams ir viršininkams. 
Tokia pažintis ir asmeniniai ryšiai žymiai padeda darbe. 
Tad rugpiūčio mėn. patelefonavau ir aplankiau gen. 
Kleščinskį, tada vienos pėstininkų divizijos vadą. Tuo 
metu lietuvių, baigusių generalinio štabo akademijas, 
dar neturėjome. Kaip žinome, nei lietuvių nei lenkų į 
generalinio štabo akademiją rusai, po buvusių sukili
mų, neprileisdavo. Kleščinskis buvo vienas iš kelių ru
sų su aukštuoju kariniu mokslu, tuomet tarnavusių 
mūsų kariuomenėje.

Kleščinskis pasitiko mane labai maloniai Pasikal
bėjome, kur ir kokiose pareigose buvau rusų armijo
je ir tt Tai buvo visiškai natūralu pirmai pažinčiai 
šalia mandagumo ir noro būti nuoširdžiam generolo 
elgesyje pastebėjau kiek, nors ir slepiamo, nervišku
mo. Buvo Įspūdis, kad generolas, neturėdamas jokių 
ryšių Lietuvoje, nei giminystės, nei senesnių (iš rusų 
armijos) pažinčių, nesijautė tvirtai įaugęs ir nebuvo 
tikras lytojum.

Paskiau kelis kartus susitikome pas adv. Antaną 
Merkį, kuris anksčiau buvo krašto apsaugos ministru, 
kai gen. Kleščinskis buvo gen. štabo viršininku. Pas 
važtingą ir su visais malonų A. Merkį daug kas iš tų 
tarinės tarnybos pažįstamųjų užeidavo. Nenutraukė ry- \ 
šių ir generolas KMSnMds, kuris 1922 metais buvo \ 
paleistas atsargon su pensija.

1923 m. balandžio mėn , tada jau kaipo privatus 
ir civilis asmuo, Kleščinskis apsilankė Klaipėdos

mieste. Nugėręs, sukėlė restorane sau nemalonų inci
dentą, rytojaus dieną apsilankė pas mane gubernatū- 
roje, prašydamas įvykį likviduoti, ir grįžo į Kauną. 
Bent iki vizito Klaipėdon neturėjau jokių įtarimų dėl 
jo nelojalumo Lietuvai, kuri leido jam įsikurti Lietu
voje ir už trumpą, vos poros metų, tarnybą, mokėjo 
penkis šimtus litų pensijos. Niekas nekliudė atsargos 
generolui gauti dar privačią tarnybą ir, palyginti, dar 
jauno žmogaus energiją panaudoti savo materialinei pa
dėčiai gerinti

Pirmą klaustuką sukėlė pats generolas. 1925 va
sarą, būdamas Kaune, sutikau Kleščinskį, ir jis prašė 
skirti jam pusvalandį laiko konfidencialiai. Jis noris 
mano patarimo.

— Kaip Jūs manote, — klausė, — ar aš galėčiau 
surizikuoti porai mėnesių nuvykti Maskvon?

Jau to vieno KlešČinskio, ruso, klausimo užteko 
suprasti, jog generolo galvosenoje turėjo įvykti didelė, 
permaina ir kokia kryptimi pasisuko jo mintys.

— Kokius motyvus jus nurodysite Sovietų pa
siuntinybei tidn vizitui: gimines aplankyti ar kitus?— 
paklausiau.

Matyti, mano ramus ir tikslus ėjimas prie klausi
mo padrąsino Kleščinskį paaiškinti smulkiau.

— Mat, aš kariuomenėje nereikalingas, o dar esu 
jaunas, tad norėčiau pabandyti laimės prekyboje. Pa
sitaikė firma, kuri duoda man įgaliojimą parduoti jos 
prekes, bet Sovietų prekybos skyrius man atsakė, kad 
jie patys čia užpiridnėja tik prekes, gaminamas Lie
tuvoje, o dėl kitokių derasi "Vnieštorg” (užsienių pre
kybos valdyba). Tad jie man pasiūlė vykti Maskvon ir 
žadėjo duoti vizą. Aš gi nieku nenusižengiau prieš So
vietus, nei pas Denikiną, nesu buvęs, — uMudgė gene
rolas.

— Kokia ta prekė — mašinerija? — paklausiau, 
— ir kokia firma, ar vokiečių?

mas buvo vienos nepirmaeilės Kauno gastronomijos 
krautuvės savininkų, įgaliojantis generolą Klešiinskį 
parduoti Sovietams prancūzišką konjaką.

Jau KlešČinskio paaiškinimas daug ką man išryš
kino, o perskaitęs tokį liudijimą, visiškai neabejojau, 
su kuo turiu reikalą. Prieš mane buvo ne naivus jau
nuolis, bet baigęs karo akademiją rusų pulkininkas, 
pas mus pakeltas į generolus.

Kad nesukėlčiau įtarimų ir neišduočiau tikru savo 
minčių, pasakiau generolui:

•

— Aš jau keleri metai esu nuošaliai nuo tu rei
kalų, gal ir Sovietai pakeitė savo politiką. Jei prieš 
Sovietus nekovojote ir šiaip kuo nors nenusidėjote, 
gal ir galėtumėt važiuoti, — ir pakeičiau temą - įro
džiau jog tam pasikalbėjimui neskiriu jokios reikš
mės. Generolas atsisveikindamas prašė niekam nesa
kyti apie pasikalbėjimą. Aš, lyg nustebintas, ranka nu
mojau: — Aš jau užmiršau! Tuo tarpu turiu tarny
bą, į biznį neinu ir jums konkurencijos nedarysiu

Rytojaus dieną pasikalbėjimą ir savo samprota
vimus perdaviau kam reikia, tardamas, kad tolimesnės 
išvados ir veiksmai ne mano reikalas. Praėjo su virš 
metai laiko. Iš tarnybos pasitraukiau. Kitos pasiūlytos 
valdinės tarnybos nepriėmiau. Kaune nesilankiro ir 
apie Kleščių, kaip jį sutrumpintai vadino, užmiršau.

Pasikeitė vyriausybė. Naujasis krašto apsaugos mi
nistras Antanas Merkys telefonavo man KhdpMon, 
kad, jam rekomendavus, valstybės prezidentas ir mi
nistras pirmininkas prašo mane skubiai atvykti į Kau
ną. <

Apleisiu bylai pašalines smulkmenas ir (atimi
nėsiu, kad tos kelionės rezultatas — man teko būti 
politinės ir kriminalinės policijos valdybos direktorium 
ir vėl susidurti su gen. Kleščium. Jis bandė prtyth j 
kariuomenę, bet ministras A. Merkys, nors nieko nei
giamo apie generolą ir nežinojo, nematė galini jį, 
rasą, priimti- Tai kritų pasipiktinimo ne tik kariuo
menėje, bet ir vimtomenėje.

(Bm dn0eu)
— Ne. Štai iš šio liudijimo matysite. — Ir gene

rolas ištraukė iš švarko kišenės popieriuką- Liudiji
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Los Angeles šv. Kazimiero parapijos sukaktis

1966 m. šv. Kazimiero parapijos komitetas. Iš k. j d. sėdi: Bruno Papšys, sekr. Jonas Butkus, pirm, gra
nas Speecher, prel. J. A. Kučingis, vicepirm. Leonas Oksas, Edvardas Bartkus ir Paulius Gražis (komitetui 
priklauso nuo prel. J. Macijausko laikų). Antroje vietoje: Petras Marčiuška, Jonas Žukas, Juozas Dzenkai- 

tis, Kazys šakys, Adomas Bačkauskas, Jonas Savickas, Mykolas Oksas ir Antanas Kiškis. Nuotraukoje 
trūksta Juozo Bričkaus ir Prano Mason.

Gegužės ir birželio mėnesiais 
dažnai pasitaiko privačių sida
brinių ar net auksinių jubilie
jų. Ne taip jau dažnai pastebia- 
mos organizacijų ar parapijų 
sukaktys. Viena iš tokių sidab
rinių sukakčių minima šį sek
madienį prie Ramiojo Vande
nyno kranto, Los Angeles mies
te.

1940 m. pavasari prel. J. Ma- 
ciejauskui atvykus į Los Ange
les, nedaug kas tikėjo, kad 
šiam, jau vyresnio amžiaus dva
siškiui pavyks suorganizuoti lie
tuvišką parapiją. Lietuvių tuo
met Kalifornijoje dar buvo ne
daug. Keliais atvejais pravažiuo
ją lietuviai kunigai lyg ir ban
dė lietuviškos parapijos steigi
mo galimybes, bet vis be ap
čiuopiamų rezultatų.

Prel. Julius Maciejauskas, pa
sižymėjęs organizaciniais gabu
mais Švėkšnoje, nepabijojo pra
dinių sunkumų ir Kalifornijo
je. 1941 birželio 1 buvo pa - 
šventinta pirmoji lietuvių baž
nytėlė. Besikuriančiai parapijai 
buvo suteiktos misijinės para
pijos teisės.

Tik pusmetį prieš prel. J. 
Maciejausko mirtį iš Vokietijos 
atvyksta jo buvęs mokinys ir 
auklėtinis — kun. Jonas A. Ku
čingis- Iš pradžių jis čia tik vi
karauja, bet prelatui gavus šir
dies smūgį, kun. J.A. Kučingis 
1947 balandžio 11 paskiriamas 
klebonu. Šiose pareigose ir iki

Knyga nuolatos turi būti matoma

nilI

Jau

/A iISTelis,
KURIS 
BUVO 
MANO

I________________________________——    

MIESTELIS, KURIS BUVO MANO — tai Nelės^ 
Mazalaitės naujausia knyga.
Autorė nuveda į mažą Žemaitijos miestelį. Ke
liaudama iš geležinkelio stoties į savo tėviškę, ji 
prisimena įvairius nuotykius, žmones ir juos pa
pasakoja labai vaizdžiai bei patraukliai. Kiekvie
nam skaitytojui knyga suteiks daug džiaugsmo. 
Toje keliavimo ir laukimo knygoje sudėti 9 pa
sakojimai. Knyga turi 184 psl., kaina 2.50 dol. 
Išleido Darbininkas. Gaunama Darbininko admi
nistracijoje — 910 Milloughby Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221

Chicagcs jaunamo centro 
priemenėje netrukus pastatoma 
lietuviškųjų knygų ir žurnalų 
parodinė vitrina, kuri apims vi
są lietuvių išeivijos metinę pro
dukciją. Vitriną rengia Pedago
ginis lituanistikos institutas ir 
Chieagos aukštesnioji lituanisti
nė mokykla. Vitrinos projektą 
paruošė P.L. instituto lektorius 
dail. Adolfas Valeška.

Vitriird^į&slas — auklėja
masis, o tuo pačiu ir reklami
nis, ty. knygos iškėlimas į jai 
deramą viešumą.

Chieagos jaunimo centras yra 
tokia kultūrinių darbų susitelki
mo vieta, kur per metus pra
eina ne šimtas kitas, o keli 
tūkstančiai kultūra besirūpinan
čių lietuvių. O svarbiausia, kad 
tame centre veikia ir minėto
sios dvi mokyklos su ne vienu 
šimtu jose besimokančio jauni
mo. Tose mokyklose, be kitų li
tuanistinių dalykų, dėstomi ir 
atitinkami literatūros kursai. 
Tačiau tų dėstomų kursų rėmuo 
se praktiškai nebeįmanoma bent 
kuria konkretesne forma net at
kreipti to besimokančio jauni
mo dėmesį į naujai pasirodan
čias knygas. Taip metas iš me
to knyga ir pasilieka ne tik ne
skaitoma, bet dažniausiai ir ne
žinoma. O sena pedagoginė pa
tirtis sako: kad knyga būtų skai
toma, ji pirmiau turi būti pa
matoma Pirmasis skaitytojo ry
šys su knyga yra jos pamaty
mas, o tik po to jau seka susi
domėjimas, jos įsigijimas ir 
pats skaitymas.

Gyvenant kitakalbėje visuo
menėje, lietuviškos knygos pa
matymas kuriame nors viešame 
prekylangyje juk beveik neži
nomas reiškinys. O nesant to
kio regimojo ryšio tarp knygos 
ir skaitytojo, nukenčia ne tik 
knygos paplitimas, bet kartu ir 
švietimas.

Tad ar betenka stebėtis, kad 
priaugančios kartos retas kuris 
tėra girdėjęs apie kurį nors da
bartinės mūsų raštijos autorių? 
O atitrūkimas nuo raštijos rai
dos ar neveda į atitrūkimą ir 
nuo tautinės kultūros, nuo tau
tinės dvasios, kurios gyvybė tik 
per raštiją daugiausia ir reiškia
si? O tautinei gyvybei gęstant, 
ar begalima laukti kokios kul
tūrinės kūrybos, kuo laikosi ir 
pati tautybė, arba lietuvybė? — 
Atsakymas labai aiškus.

Va, toji priežastis, kuri ir ver

dabar sėkmingai tebesidarbuo
ja.

Maža lietuvių kolonija labai 
pagausėjo naujais gyventojais, 
atvykstančiais ne tik iš Euro
pos, bet taip pat ir iš kitų JAV 
miestų. Traukė juos čia ne vien 
malonus Kalifornijos klimatas, 
bet ir parapijos kūrėjai — prel. 
J. Maciejauskas ir kun. J. Ku
čingis.

Prelatas J. Maciejauskas mi
rė 1947 gegužės 14, nesulaukęs 
naujos bažnyčios planų įgy
vendinimo. Tai teko tęsti nau
jajam ir energingam klebonui 
kun. J.A. Kučingiui.

Į dabar užimamą rajoną šv. 
Kazimiero bažnyčia ir parapija 
persikėlė 1948 kovo 7, kai bu
vo pašventinta iš presbiterijonų 
atpirkta bažnyčia- Nuo tada 
kiekvienais metais vis ryškūs 
nauji pažangos žingsniai.

Pradėjus tik su bažnyčia ir 
smulkute klebonija, šiuo metu 
šv. Kazimiero parapija turi vi
sus reikiamus pastatus. Nauja 
ir vis pagražinama bažnyčia ap
tarnauja Los Angeles ir apylin
kių lietuvių dvasinius reikalus. 
Šalia bažnyčios erdvi klebonija 
ir naujutėlė mokykla. Joje vei
kia pilna mokykla ir vaikų dar
želis, o savaitgaliais ir lituanis
tinė mokykla. Buvusioji, iš pres
biterijonų atpirkta bažnyčia pa
versta parapijos sale. Nors ji ir 
patraukli, bet, parapijai vis di
dėjant, darosi per maža. Tad

naujas klebono ir parapijos rū
pestis — pasistatyti erdvesnę 
salę. Apie bažnyčią ir salę iš
pirkti keli sklypai ir naudojami 
automobiliam pastatyti. Dar 
toliau — erdvus vienuolynas, 
kuriame gyvena seselės kazimie- 
rietės, mokančios šv. Kazimiero 
mokykloje.

Prel. Jonas A. Kučingis

čia ieškoti veiksmingesnių švie
timo priemonių tam nukultūrė- 
jimo vyksmui bent kiek pasi
priešinti. Viena iš tokių priemo
nių čia ir laikoma toji lietuviš
kųjų knygų parodinė vitrina. 
Kadangi tasai nukultūrėjimo 
vyksmas yra bendrinio pobū
džio, tad ir toji pasipriešinimo 
priemonė ruošiama sutelktinėm 
jėgom. ... 'i

Pagrindiniam • Citrinos dar
bam atlikti po 200 dol. pasky
rė: Chieagos aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
J. Vasiukevičius, o mokomosiom 
priemonėm rūpinasi L. Raslavi- 
čius: “Draugo” vardu — tėvai 
marijonai, kurių vadovybę su
daro kun. Vyt. Bagdanavičius, 
kun. Pr. Garšva ir kun. S. Spur- 
gis; JAV LB Chieagos apygar
dos valdyba, kuriai pirmininkau
ja Br. Nainys- — Pilnas vitri
nos įrengimas atsieis per 70 0 
dol. ”

Naujausius savo leidinius šiai 
vitrinai nemokamai jau atsiun
tė “Draugas”, “Terra”, “Lietu
vių Dienos”, Lietuvių Enciklo
pedijos Leidykla, “Šviesa-San- 
tara”, Vytautas Saulius.

Jei laiškai, kuriais yra kreip
tasi į visus lietuvių išeivijos 
lietuviškų knygų ir žurnalų lei
dėjus, kai kurių leidėjų kartais 
nebūtų pasiekę, šia proga jie 
visi yra prašomi, jei jiem tai į- 
manoma, prie šio knygos iškė
limo prisidėti. Leidiniai siųsti- 
ni šiuo adresu: P.L. Institutas, 
5620 S. Claremont Avė., Chi- 
cago, Illinois 60636, USA.

Naujai išėjusios knygos (gro
žinės ir mokslinės) vitrinoje 
bus laikomos ištisus metus, o 
žurnalai (vaikų, jaunimo ir su
augusių) keičiami naujam jų 
numeriui pasirodžius. Į vitriną 
bus dedamos visos praeitų me
tų gale išėjusios knygos.

Dėkojama visiem šios prie
monės įrengimo talkininkam, o 
ypatingai jos mecenatam už a- 
pystambių sumų paskyrimą. Iš 
anksto dėkojama ir tiem lietu
viškosios knygos gerbėjam, ku
rie tai švietimo priemonei išlai
kyti atsiųs bet kokią piniginę 
paramą.

ši vitrina, kaip pačių jos 
mecenatų jau yra išsireikšta, 
bus naudinga ne tik besimo
kančiam jaunimui, bet ir suau
gusiom. Domas Velička

Parapijos plitimas ir augimas 
buvo įmanomas kun. klebono 
Jono A. Kučingio organizacinių 
gabumų ir energijos, o taip pat 
ir parapijiečių dosnių aukų dė
ka. Dar prieš sidabrinį parapi
jos jubiliejų, jos klebonas kun. 
J.A. Kučingis 1965 vasario 11 
pakeltas Šv. Tėvo rūmų prela
tu su Right Reverend titulu. 
Tai bent dalinis jo pastangų ir 
darbų įvertinimas.

Šį sekmadienį, birželio 19, 
pramatomos ne eilinės iškil
mės. Bažnyčioje pamokslą sa
kys vysk. V. Brizgys. Po pamal
dų pietūs parapijos salėje ir kie
me. 2 vai. gretimoje Marshall 
aukštesniojoj mokykloj iškilus 
koncertas, kurio pagrindinę 
programos dalį išpildys Metro
politan operos solistė Lilija šu
kytė ir šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas kompo
zitoriaus B- Budriūno. Koncer
to metu pirmą kartą pilnai bus 
išpildyta trečiai dainų šventei 
sukurta naujoji kantata “Tė
viškės namai”, diriguojant pa
čiam kompozitoriui.

Sukakties proga išleistas ju
biliejinis leidinys — knyga, pa
rašyta Jurgio Gliaudos. Knyga 
231 psl., su kietais viršeliais, 
gražiu aplanku ir arti 100 ilius
tracijų iš parapijos istorijos.

MOLNTA1N HIGH LODGE
Lietuviška vasarvietė gražiuose Adirondacks kalnuose — 
300 akrų miško ir 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 brdšiūros:

Pranas Leika
Athol, New York 12810 Tek: 518 NA 3-5750

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje

“AUDRONĖ”f — .........
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

Tel. (Area 617) 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 
atviros 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 AUDRON® — Cape Cod, Mass. — Marija Jansonas.

•
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

Catskill kalnuose DRUSKONIE HALL vasarvietėje 
priimami svečiai savaitgaliams ir vasaros atostogoms su 
pilnu išlaikymu. Rašyti:

MRS. SOPHIE KRAUNAITIS
Druskonie Hali, Andes, N.Y. 13731

Telef. Code 914 676-4661 Skambinti nuo birželio 13

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

KENNEBUNKPORT, MAINE
BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA veiks liepos 1 - 29. 
Priimami berniukai nuo 8 iki 15 metų. Stovyklautojai nau
dosis šv. Antano gimnazijos patalpomis ir visais įrengi
mais. Žemos kainos, gera priežiūra, daug jaunimui pramo-> 
gų, poilsis sujungtas su žiniomis. Iš Brooklyno eis specia
lus autobusas liepos 1 dieną.

•
SUAUGUSIEMS VASARVIETE atidaroma 1 liepos ir 
tęsis iki 28 rugpjūčio. Lietuviškas maistas, vėsūs vakarai, 
gražus Atlantas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba
seinas, o kainos visiems prieinamos.

•
Vasarvietėn ir stovyklon registracija jau prasidėjo. Pir
menybė ir pasirinkimas yra anksčiau registruojantiems. 
Informacijai rašykite:

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine

04046
Tel. (207) 967-2011



Dainę švente

Antanas Vyturiu Matylė Ma- 
tulaitytė, Saulius Šidlauskas, Ra
sa Navickaitė, Paulius Lands- 

^bargis, Eugenija Garunfcštytė, 
Putinas Baltrušaitis, Giedrius

Maironio Šeštadieninės mokyklos mokiniai ir New Yorko tautinių tokių grupė išpikfo programų Maironio 
mokyklos mokslo metų užbaigime. Nuotr. R. Kisieliaus

je, bet aplankė ir už varsnų 
esančią Connecticuto upę.

Gegužinė prasidėjo 12 vai. ir
tęsėsi iki 9 vai. vakaro. Per tą

si mokiniai, pasipuošę tautiniais 
drabrižfeis- Čia bus oficialioji 
mokslo metų baigimo dalis, a- 
biturientų išleistuvės.. Žmonių 
visada daug susirenka į mokyk
los šventes. Atvyksta ne tik mo
kiniai ir jų tėvai, bet ir jų šei
mų draugu. Ateina ir tie, ku
rie daugiau dėmesio skiria lie
tuviškam jaunimui. Taip nauja 
graži ukrainiečių mokyklos sa
lė buvo pilna lietuviškos publi
kos.

Vasario viduryje įvykęs gais
ras Apreiškimo parapijos mo
kykloje tik vieną šeštadienį su
trukdė mokslą, nes tuoj buvo 
surasta ukrainiečių šv. Dvasios 
mokykla, esanti visai netoli Ap- 
retšknno mokyklos, šioje mo
kykloje ir baigti mokslo metai.

gutieuė, O- Radžravieuė ir M. 
Batfidtomenė; Be to, pavalgę, 
prie geros Martino muzikos

Gegužinės rengimu rūpinosi

Abiturientę laida
Apdengti stalai, papuošti 

gėlėm, lietuviškom juostom, iš
rikiuotos kėdės jau visiem sakė, 
kad bus čia oficialios iškilmės 
— abiturientų išleistuvės ir 
mokslo metų užbaigimas.

Tas iškilmes pradėjo mokyk
los vedėja E. Ruzgienė, garbės 
prezidiuman pakviesdama: mo
kyklos globėją kun. kleb. N. 
Pakalnį, LB New Yorko apygar-

“Religija ir komuniz
mas”. Bus komentuojama nau
jaia£gfųikaffioje išleistas df. J. 
Savojo veikalas. “Karas su Difr- 
vu Lietuvoje”.
.tlEnois gubamaferiu* Ot- 

to Kerner atsiuntė raštu savo 
nuoširdžius sveikinimus pasau
lio lietuvių jaunimo kongre
sui ir dainų šventės rengėjams 
bei dalyviams. Gubernatorius 
apgailestauja, kad kongTešome/ 
te jisbus išvykęs į Camp Mc- 
Coy vizituoti Annual Summer 
Review of Illinois " National 
Guard ir po to dalyvaus guber
natorių suvažiavime Los Ange
les mieste. Savo laiške gub. Ker- 
per rašo, kad Illinois gyvento
jai labai didžiuojasi, kad Illi
nois valstybėje yra šaukiamas 
pirmasis pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas. "V

— Jadvyga Tūbalienė, Lietu
vos min. pirmininko žmona, 
šiais metais gruodžio mėn. bai
gia savo tarnybą ir išeina į 
pensiją. Yra virš 18 metų pro
fesoriavusi kariškoje mokslo 
institucijoje Washingtone. Ji 
buvo traktuojama, kaip nepa
mainoma pedagogė ir sutartys 
su ja buvo pratęsiamos virš vi
sų hdfihų.?'Atemimčią ‘Šerinį ke- 
tina praleisti Floridoje.

— Dr. a. $*•»», PesBsyivani- 
jes universiteto profesorius, šią

mas susidomėjimas visame pa
saulyje: gauname įvairĮĮ laiškų 
bei meno darbų nuotraukų. Ka
nadoje įvyko prieškongresinė 
meno paroda, iš kurios 30 dar
bų buvo atrinkta kongreso pa
rodai. /

Architektūros parodą tvarko 
areli. A. Kerelis. Paroda bus pa
dalinta į sekančias sekcijas: 1} 
architektų mokykliniai darbai, 
2) architektų asmeniniai dar
bai, 3) Lietuvos architektūros 
darbai. Pažymėtina, kad “Tech- 
_____ ______ i” nr. 3 bus specia
liai skirtas jaunimo kongreso 
architektūros parodai atžymėti.

HABTrOia C O M M.
CHORO KONCERTAS

Birželio 10 d. 3 vaL popietę 
L.A.P. klubo salėje, 227 Law- 
rence Str., Hartford, COnn., bus 
lietuvių “Aido” choro concer- 
tas. Įėjimas tik 1 doi. Pelnas 
skiriamas palengvinti choristų 
kelionei į Chicagą, į m-ją dai
nų šventę liepos 34 <L, ir į Wa- 
shingtoną, į lietuvių koplyčios 
atidarymą, rugsėjo 34 d. Visi 
Hartfordą ir apylinkių lietuviai kMto pirm. Thomas, ricepirm. 
prašomi į choro koncertą at

mes Rauba, Kristina Garunkš- 
tytė, Robertas ši Rujom, Gra
žina Sismaškaitė ir Rimas Ve- 
beliūnas.

Geriausiai baigė Rasa Navic
kaitė ir Rimas Vebeiiūnas.

Baigusieji prie savo diplomo 
dar gavo po raudoną gėlę, ku
ru* kiekvienas atidavė savo tė
veliam, atsidėkodamas už su
teiktą mokslą..

Sveikinimo kalbas pasakė gar
bės prezidiumas: kun. kleb. N. 
Pakalnis', J. Šlepetys, K. Kudž- 
ma, A. Budreckis. Kalbėjo ir mo-

Pažymėtina, kad dvi mokinės, 

lėnai**, šiemet baigė 8 skyrių 
lietuvių pradinę mokyklą, ir 
jom bus išduoti baigimo pežy- 
mė^nai. Jos baigė Irtai gerai, 
tad abi gavo po knygelę ir po 
gintare papuošalą. Skus goKa-

Pakartotinai primenama, kad 
į Chicagą jau pasamdytas 40 
vietų lėktuvas, šalia choristų 
yra laisvų vietų ir ne choristam; 
kaina ten ir atgal tik 80 doi. 
Skubiai prašoma registruotis 
pas choro seniūną Kostą Jurke
vičių, 28 Loraine Rd., Wėthers- 
field, Conn-; teL 529-0906. Jei
gu greitai nesusidarys 25 asme
nys skristi lėktuvu (reikia tuoj 
apie tai pranešti lėktuvų bend
rovei), tai kaštuos 20 doL dau
giau.

L.A.P. klubo gegužinė birže
lio 5 Lietuvių darže, Kast Hart- 
fprde, Conn., praėjo pasigėrėti
nai. Oras buvo labai gražus, .... ... .
tad susirinkusieji ne tik pasF' SiajB metalo metas Hartfor- 
vaikščiojo žaliuojančioje pievo- <to Btarofetinę mokyklą lankė

per.30 fiteknuų. Mokytojavo Ste
fanija Rokienė ir\ Konstancija 
Nenortienė J. Bernotas

Naras Statkus rūpinasi jau
nime centro techniniu koordi
navimu.

HJK parodų atidarymas į- 
vyfcs birželio 25, 7 vai. vak. 
Jaemimo Centre, 5620 So. Cla- 
remont Avė., Chicagoje. Pato- 
«ą laikotarpyje reiks kavmė

.PtJKinf.

žengusiems. Užsiregištruoti rei
kia birželio mėnesį. Informaci
jų reikalu 'rašyti: Lithuanian 
Program, Fordham University, 
Brome, N.Y.

—- Juozas Tintais, UCLA uni
versitete Los Angeles dėstąs 
lietuvių kalbą, šios vasaros a- 
tostogų metu su profesorių ir 
studentų ekskursija išvyksta į 
Europą. Amsterdame nuo gru
pės atsiskyręs, studijų tikslais 
aplankys Angliją, Vokietiją, Is
paniją, Prancūziją Italiją, ir k. 
valstybes- Studijų savaitės pro
gramoje pakviestas su paskaita 
apie lietuvių kalbos groži.
....— Prof. J. Ereto knygą “Ma
žosios tautos ir valstybės” išlei
do “Šaltinis”. Autorius nagrinė-

pesčių. Reikia milžiniškos laip
tinės scenos, kad sutalpint 1200 
choristų. Taip pat tenka pra
matyti tokios daugybės choris
tų įėjimą ir pasitraukimą iš sce- 

būti atlikta 
tiksliai ir greitai

^blįų *** tonklų parodas tvar- 
to Ramunė Kviklytė.. Techniš-

Meno parodą tvaiko Algtar/; Vyto Valaičio toto* parodą Girdvį*
Trinkūnas. Sta paroda junta- tvarko «dr. A. Kazys. sTl£ ni»-Medžiaga jau baigiama nnk- 

nojamą parodą jau paruošė p. 
Vrtittirnr. Joje bus apie 150- 
2W paveikslų Parodos atida- 
'rymas įvyks drauge su vfcom 
parodom birželio 25, o birželio 
30 paroda bus perkelta į Con- 
rad Hilton viešbučio “Norman- 
die Lounge” salę, kur ji tęsis 
iki liepos 5.

Spaudos, numizmatikos, me-

ja tautų ir valstybių reikšmę 
Europai.

— Dalia Karaliūtė, veikliai 
pasireiškusi eilėje lietuvių orga
nizacijų Los Angeles mieste, į- 
stojo valdžios tarnybon “Peace 
Corps”. Po trejetas specialaus 
pasiruošimo mėnesių iŠ Ameri
kos išvyks į naują paskyrimo 
vietą.

Milžiniška scena bus papuoš
ta tautiniais motyvais. Tuo rū
pinasi VI Vijeikis ir A. Trin
kūnas.

V. Negertas n* A Mockus. Dar
bu pršidėjo visi kiūto direkto-' 
riaš ir kviestieji nariai.

UtuMusfmė mokykla baigė 
makalo motu* birželio 4. Tėvų 
komitetas, padedamas mokinių 
mamyčių suruošė kuklias vai
šes, o mokiniai parodė savo su-

Dabar bilietai parduodami 
taip pat ir sekmadieniais nuo 
12 vai. iki 6 vai. vak. Pataria
ma bilietus įsigyti iš anksto, 
kad prie kasos nesusidarytų il
gos eilės, šventės dieną bilietai 
bus parduodami taip, kad atski
roje kasoje bus tik vienos kai
nos bilietai.

bes-buvo per igos.
iv poezvfo* pyno

Mėsinę pro&amą parengė 
mokytoja Jadvyga Atetulaitiono. 
Ji parinko lietuviškos jaunat
viškos pezijos, pridėjo tautinių 
ir jos pači^ sukurtų plastinių 
šokių ir visa tai supynė į vieną 
pynę, pavadintą “Žydinti jau
nystė”-

Eilėraščius scenoje prie už
dangos deklamavo Karilė Balt- 
ružMtytėi. Eilėraščiai buvo apie 
pavasarį, jaunystę, kartu buvo 
lyg įvadas į šokį. Gi patys šo
kiai vyko scenoje ir salėje. Kur 
vienur bmgdavėsi, tai kitur pa
sirengdavo naujam šokiui. 
Taip visa programa ėjo nesus- 
todmna. Kartais šokiai vyko a-_____ _
biejuose pianuose. Patys jaunie- žodžio’ 
ji atidamavo “Žilvytį”, toliau

(nuketto. į 8 psl.)

mdfcdataečtf N.* Phtah^M
Vakare į tą jn&ą šv. Dvsioe . pmniaiiftrt'K^ 

vdtrrtdefių mokytlą jau rinko- nror įfefiė imyt 
no teu žėmė”. Smfeinkę ran- ~ Oficialioji drts baigta Uetu- 

kų plnjbaife petydėjo kiekrie -. vos himnu. Dafis buvo kiek už- 
ną ataturienlą.

Momot Maironio mokyklą bai

§v. Juozapo Lietuvių R.K. Dar- vienuolynui Kennebunkporte — Kai pranciškonai perėmė Dar
bininkų Sąjunga 1965 spalio 16 
savo seime nutarė likviduotis.
Seimo metu išde pinigų buvo 
2,726 doL Seimas nutarė, ap
mokėjus visas'seimo išlaidas, li
kusius pinigus paaukoti vieriuo-

lAkili Dainų šventės dalis bus 
komp. Broniaus Budriūno kan
tata ‘Tėviškės namai”, žodžiai 
Bernardo Brazdžionio. Kantatą 
diriguos pats kompozitorius. So
lo dainuos Dana Stankaitytė ir 
Rimantas Drttys.

Jaunimo Kongreso atstovai iš lynam ir kitiem geriem tikslam, 
visų kraštų įžygiuos į dainų Buvusios centro valdybos po- 
šventę » savo vėliavomis. Tai š m geguiįs 21 
bus Įspūdingas momentas. Pa- buvo sutvarkyti visi arganizaci- 
radg tvarkyti pavesta kongreso jos ulnidartm0 reikalai. 
kom. skautų brolijos atstovui. 
Tad atsilankę į dainų šventę ga
lės pamatyti ir mūsų jaunimą, 
suvažiavusį iš viso pasaulio.

Dainų šventėje akomponuos 
St Gailevičius ir Raimonda A- 
peikytė. St Gailevičius atvyks
ta su savo choru iš Kanados. 
Jis akompanavo ir II-oje dainų 
šventėje. R. Apeikytė, jauna pia
nistė atvyksta iš Kalifornijos.

Šioje dainų šventėje akompo
nuos taip pat ir vargonais. 
Gros VI. Jakubėnas.

Chicagoš vaikų chorų repe
ticija bus birželio 18 ir 25 d.

BALTLMORES ŽINIOS
ją* Žemę. Linkime gero poilsio 
ir laimingos kelionės.

Beisbolo žaidimus rengia šv. 
Vardo draugijos vyrai liepos 1. 
Visi kviečiami dalyvauti. Bilie- 

sas pelnas skiriamas jaunimo 
stipendijom.

Lietuviu svetainės šėrininkai 
rengia gegužinę liepos 3 Con
rad Ruth Vilios parke. Bilietų 
galima gauti svetainėje. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Magdalena Kilikevičienė —■ 
Kelly, senos kartos lietuvė, il
gai gyvenus Baltimorėje, po il
gos ir sunkios ligos mirė birže
lio 5 senelių prieglaudoje. Ve
lionė buvo bene seniausia lietu
vė Baltimorėje. Kai buvo jau
nesnė ir lėkio sveikata, dalyva
vo lietuviškuose parengimuose. 
Buvo susipratusi lietuvė- Gedu
lingos mišios už jos sielą buvo 

Mentali*, šv. Alton- šv. Alfonso bažnyčioje birželio 
•' klebonas, birželio - 8. Priaidota Moly Bedeemer ka- 
| Europą keliom ta- pinėse. Liko nuliūdęs sūnus Pet- 
dogų Aplanl— ~ J
ve Liurde ir

200 dol., seserų benediktinių bininko laikraštį ir namą, tai li-
vienuolynui Bedford, N. H. — kusi LDS organizacija vertėsi
100 dol., Bostono šv. Petro lie- • tik labdara. Per tuos metus ji .
tuvių parapijos CYO orkestrui daug tūkstančių dolerių yra pa-
— 200 dot, Bostono šv. Pet- aukojusi vienuolynam, katafi-
ro lietuvių parapijos mokyklai kų spaudai, labdarybės tikslam,
— 200 dok, Liet, radijo valan- našlaičiam ir kitiems geriem g* prilaikytą pamokslą. Užbai- tų galima gauti klebonijoje. Vi-
Hac vgMUini Įmini T Rnma. milrtaUm tnri.i rto vien noffiH. į programa bUVO 3 V. po- ---- ------------------------------ ---------- -----

- ■ piet žmonių prisirinko pilna
SuL SR Eteri su Stattgardts rtK; Diplomus išdalijo klebo-

dos vedėjui Jonui J. Roma- reikalam, kurių čia visų negsdi- 
nui — 50 doL, prel. P. Virmaus- ma suminėti.
kiui 50 metų kunigystės sukak- Buvusios LDS Centro Vakiy- 
ties proga — 56 doL, už a- a. bos pirmininke* Vincas J. Ku
kiui. Jono Svagždžio vėlę mi- dirba, iždininkė Blanche Kapo- 

Valdyba praneša visiem savo §įom paaukota 20 dol.
buvusiem nariam, kam tie pini-

PAIEŠKOJIMAS
Ponia H. Piggin, B0x 46, P. 

O. Trayning, W. Australia, pa-

šv. Alfonso mokyklos užbai
gimo iškilmės įvyko birželio 12. 
Graduantai dalyvavo 8:30 v. mi- 

_ _____ ____________ šiose, kurias aukojo prel. L.

D.P? Cnq> <90 & MeBde?s.tis pasakė “

mą siunčiant, bus

baigti apyskaitų knygas ir pa-

žės mėn IMriria 7,817 dol. Vi
so išlaidų buvo 9,143 dol.

BALFO CENTRO VEIKLA
Gegužė* mėnesį sumokėta sirengti XIII Balfo seimui, tak

iefio 19 gražiame Conrad Ruth 
Vfioo parke. Baltimoriečiai tik

Marijonų vienuolynui Thomp
son, Conn., — 500 dot, Nek. 
Prasidėjimo seserų vienuolyno 
Matulaičio namų statybos fon- paštui už siuntinių persiuntimą 
dui Putname, Conn., — 500 do per 600 dol. Tūkstantis dolerių 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų išlepta šelpiant atskiras šei- 
vienuoiyno senelių namų staty- mas ar asmenis Vokietijoje, 
bai Brocktone, Mass., — 500 - Argentinoje, Australijoje, Bel- 
dol-, Brocktono seserų vienuo- gijoje, Kolumbijoje, Prancūzijo- 
lynui, kur kasmet Darbo dieną je, JAV ir kitur. Šalpai gegu- 
buvo aukojamos mišios už gy

bar paskirta 125 dol., kad to- 
peadžia 1 vai. Narųuette Parko kios mišios būtų aukotos per 5 
parap. salėje. metus; lietuvių pranciškonų

suverbuotų daugiau narių ’Jr 
surinktų nario mokestį (1

Tik nuo susimokėjūrių 25 
rių ar jų dalies bus galima 
siųsti vienas atstovas. Ir 
Balfui reikia daugiau narių, 
juo labiau skaitosi, jei jirW

nios, tad viri prašomi valandėlę 
f orvinfi ir piknike atsilankyti.
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VYT. MAŽELIS

FUKERAL HOME

KARLONAS
FUNERAL HOME

SERVICE

CARROLVYTAUTAS BBECKAS
FUNERAL HOME

lįl 6 DIDŽIULES KRAUTUVES ^

Chjcagos, ant Michigano ežero 
kranto) Norintieji kursuose da
lyvauti registruojasi centro val
dybos adresu: Jonas Jasaitis, 
7252 So. Whipple St., Chicago, 
Illinois 60629..

advokatai
- -ii ‘i"’ i

' ' • G O WEN
FUMERAtHOMĖ^

Jošėph J. Staudt, Director 
233 Somenet Street 
N«w Brumabk,- NJ.
Phone: Kllmer 5-134*

įvyks rugpiū- 
attamje Resort,

TUKIME ĮVAĖAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS ROŽES RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardopia Pristatoma bet kur

; JAV-se * v • ■■■■■ '•

Matttav P. Mas'
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air condttioned 
A. J. BALTON-BAKTRŪNAS

VAITKUS '
FUNERAL HOME - 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotoJas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC ' J 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono knlnrrijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačias ir i 
kitus miestus. •— TeL TR 6-6434

tronikos srity. Gediminas Kuodis 
bffigė Bostono Univęrsitetų. Visi 
trys savo laiku pasižymėjo vietos 
lietuvių š. klubo jaunių eilėse ir 

-buvo iškovoję Bostono meisterystę- 
Tel Aviuo tarpt, turnyrų laimėjo 

didmeistris Gbgorič (JgsL), surin
kęs 11 %:3% tA, Matanovič (JgsL) 
ir Kraidman (Izr.j po 10 tik. rumu
nas Gheorghiu 9. Kanados didmeist
ris Yanovsky 8įį.

Pan Amerikos turnyrų Havanoj 
laimėjo kubietis E. Jimenez su 14įį 
: 3fc. Gezą Fuster iš Kanados pasi
dalijo su uragva jiečiu Alvarez sep
tintųvietų surinkę po 8^ tš. :. /

ATTENTION HONEYMOONIIPS! 
CARE COD INN

Ocean fwt at Svveet Briar Road 
’. Wildwo9d Crest, N J. 06260

A touch of New Engianti <m the Jer- 
sey ’Shore. Visit ourlmriirtously new 
resort motei. Every type et accom- 
modation to fit your vacation need. 
Fully air-conditioned and beateiti, 2 
heaied pools, recreaiion area, game 
room. Near all activities. Write ar 
phone for brochure 609 - 522-1177.

■ TtLS1«-4W>» "
-f?1 S ---------

<NųnarG^enviBs L H. Y. 
LB TO 6-8806-modernaceom. 
suse, 4 detante double

Rnkis P Sabaliauskas - jenTvetnei# vamr ^DUiauSKas, ^flper baj€ė Technologijos 
tas Atkočius, Pefer Jonio, Geor- ■■■■■• - -
» Jonio ir ftįnantes B^čas.

su fmdjfrg vyksta jų va-
Jonais Ąsočius ir trene

ris Vacys Stepmš.
(kg^mizųojaat Išvykų visą 

darbo naštą pągjpmė Jonas 
Atkočius ir Vacys Steponas, ku
rie su pasišventimu organizavo 
ir treniravo komandą. Pasi - 
ruošimo sąlygos nėra labai pa
lankios darbui, nes mokslo me
tų pabaiga ir kt. sutrukdo dalį 
treniruočių.

Linkime sėkmės ir laimės 
jauniem futbolininkam, iš ku
rių vėliau laukiama papildymo 
bei pirmosios LAK komandos 
atjauninimo. Tai bus galima iš
laikyti lietuvišką sporto klubą, 
.kuriame^jgpgrtuojantig jaunimas 
galėtųM^pi^iavmtiš lietuvis -

Žiūrovas

ADOLF SCHRAGER FURNITUBE, Ine.
Yorkvdės Didžiausia, Gražiausia Baidų Krautuvė 

DABAR: 336 East 86th St (t«p 1 «T 2 Avenue) N.Y.C.

Adara kasdien iki 9 vaL vakaro, antrąd&pniais ir šeštad.

šaulės, energijos panaudojimą" 
šildymui ir žemės energijos pa
naudojimą šaldymui. Kai kurie 
namai Montlouis miestely jau 
yra apšildomi saulės energija, 
įeinančia ne per stogą, bet per 
pietines namo sienas.

Montlouis laboratorija samdo 
eilę mokslininkų, kurie bando 
galimybes atvėsinti vidaus tem
peratūrą, panaudojant žemės 
paviršiaus ir oro temperatūrų 
skirtumą, susidarantį nakties 
metu. Taip gauta žemės ener
gija uždaroma panašiai kaip 
elektrinė energija baterijoje, 
šitaip sukrauta žemės energija 
laikoma specialiuose aparatuo
se ir dieną panaudojama kam
barių vėsinimui.

Nežiūrint ar namai ateityje 
bus vėsinami žemės energija, 
.atomine jėga ar įprastine elekV 
ros energija, šaldytuvai namuo
se pasiliks reikalingi Juose bus 
galima išlaikyti lenkišką gardu- 
myn^, naudoji-

ADVOKATAS 
37 SheridaK Avonte 

Brooklyn 8, N. Y. 
Tetof. ~

BILLING CLERK opening exfets Įn 
Office for Man or ffoman srho has 
had Posting and/or BUliug eeperi- 
ence. Permaneat \ pdsition; 5 day 
week 9-5 on the job training pius 
fnll benefit prognun. — SL Mary’s 
Hospital 1298 SL Mark. A_ve. Brook- 
lya PR 4-3600 Ext29O - * *

bliuskutės, kojinės. <Sa gramams siuntiniams g» 
bužiai, pritaikinti įvairiomis progoms ir dydžiui. 
95-04 JAMAICA AVL Woodhavw. N.Y. II42I

-r- T4L 849-7240 —

Your Hęsts, Gene and JMargie 
Flne Food 

in a delightf ui atmosphere 
Located at foot of 6Oth, 

on the Palisadeš ■*'

Phone 201-869-9536

MEN - WOMEN Reirforced Piastics j

RAMI PREKYBININKV PORA 
IEŠKO 3-6 KAMBARIŲ 

APARTMENTO 
Tiktai Queem

- - (patys išsidažys) 
Skambinti Hl 6-1302

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav. 
96-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11208

Telefonas STagų 2-5038

VIENI MĖGSTA KARŠTĄ, 
KITI ŠALTĄ

Prof. Felix Trombe, saulės 
energijos laboratorijos vedėjas 
Montlouis mieste, Prancūzijoje, 
neseniai _> Impaet, UNESCO

statomo' įvairu* dyHfo 
naujos namus; tariuosi 

taoj ingyti rnh 
taam Btakynn* . poste' 

su*

LITAS Investing Co. Ine. 
kviečia < -

Pirkti akcijas su garantuotu dtvutetdu ir augan&a verte
T«ųp$|ti -rr sąikmtą (Hgi 5%%J
Skolintis auiįgna^no»s; namų remontui, akcijų pirkimui 

DM pratekto to nitais reikalais:
V. VEBELIONAS, Įpą-21 88th Avų, Rkdimond HiR Ė.Y.; HI1-S799

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woo<flaaven, N. Y. 11421

TeL Vlrginia 6-9519 
SALA VESTUVĖM, SUSKUBAMAM BEI KITIEM POBŪVIAM

ytlf |M6l(Įi M-M MyrtM Ava - VA >-»• 
AtoSartĮiJo: BMbwu — A® 4-M»

bėūę Mąęaas Eglėūas, Cbjca- 
g¥ Fuiheio Klubo ytųanicos 
Sėkiėtųrais.

Spcutinė paroda bus suruoš
ta jaunimo centro patalpose ir 
tęsis per visą jaunimo kongre
so savaitę. Parodą-tvarko Pet
ras Petrutis.

Sportinė programa jaunimo 
kongreso studijų savaitės prog
ramoje ir stovykloje bus pra
vesta mūsų naujo fizinio auk
lėjimo magistro Alfredo Klei- 
naįčio, kuris sutiko paruošti 
bendrą stovyklinę sportinę pro
gramą ir praktiškai ją įgyven
dinti-

Sportiniai kadrų kursai įvyks 
šią vasarą ir rudenį dviejose 
vietose: Kanadoje — PPSK Auš- 
ros stovyklavietėje ir JAV Pat- 
towattami vasarvietėje. < 
. Jjaunnpojfjmfireso metu 
rodys “Sportas”, žurnaks red^^d| 
grojamas Kęstučio čerkeliūno, fcurei 
Lithuanian Sports Review, žur-^^čįo^ 
ndlas anglų kalba, redaguoja^ Rdute 3, Box 400, Beštim Kar
mas Povilo žumbakšo ir Jono bor, Mich^(apie 106 mylių nuo

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

aasdien nuo 9 iki 8 vaL; 8ežtacbeniais iki 6 vai. pcpteL
87-09 Jranaica Ave^ Woodhavan 21, N. Y. • Fei. VI 7-4477

06 Erat86th$traet 
(taip 2 irSŠkve.) 
New YoriC N. T.‘

Tai. RE 4>4428

" ■ «< & Rb3 šas 9C A8 8:b3 18. 8:b8

ĮfcO ay. 
ao. Rdi šcru- VM bbš-nl^Vbt-f

B W VM- Ir juodiajl pardavė. Graži uBja^
HM A** Bag- (Jri 22...2:V 23- f A+ Gg8 24. 2h6

Poatona aukštuosius 'mokslus bai^
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COUPLE WĄNTE0 tor Home i* 
Long . Istend —v ctek -J. HųuaenUB 
some gardening, mustlifce dogs -— 
Only 2 ądults in t®nfly. "Pemecneat. 
position fot right coaple

’ Ptaie YU 4k54$į 
. . . torai 9 AM -16:30 AM DaSy -


