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DONALD MAYER vairavo lėk
tuvą, kurį užpuolė komunistai.

JAPONIJOS JŪRA — kryžiu
ku pažymėtoj vietoj buvo užpul
tas Amerikos lėktuvas

KAS DERYBOSE KEISTA?
Kodėl Vakarai toki nuolan

kūs Ženevoje? Nes dingo jėgy 
pusiąusyra. TaijF aiškina spau
da.

Ženevoje pasibaigus šešiom sa
vaitėm derybų David Lawronca 
(NYHT) palygina Maskvos ir
Vakarų laikyseną:

o šūvius neatsakė šūviais?
AMERIKA PO KARO NETEKO JAU 112 LAKŪNŲ, IR JŲ ŽUVIMĄ LYDI TIK PROTESTAI ristų užpuldinėjimais. Kiti dar

— labiau pasipiktinę, kad Ameri- 
kos lėktuvo “technika’ pasiro
dė netvarkoje tiek, jog lėktuvas 
negalėjo gintis. Prezidentas pa
reiškė tuo susirūpinimą, 
apsaugos departamentui 
ištirti.

Susijaudinimas tuo ir
baigtis iki naujo užpuolimo.

Amerikos lėktuvą birželio 16. ko momentą, Želvos derybų 
apšaudė du Migai su raudonom metu, kad pademonstruotų, jog 
žvaigždėm viršum Japonijos jū- Maskva nepabijos tokių priemo- 
ros tarptautiniuose vandenyse, nių imtis ir viršum Berlyno 
Iš keturiolikos žmonių įgulos 
vienas buvo sužeistas. Tačiau 
lėktuvas pabėgo ir pasiekė Ja
ponijos bazę.

Amerika paskelbs protestą, 
tik dar nežino kam — Maskvai, 
Kinijos ar šiaurės Korėjos 
munistam. ’

Tokiu būdu oo karo jau 
vo 112 Amerikos lakūnų.

Manoma, kad sovietai parin-

ko-

žu-

MACMILLANAS ŽŪT BCT NORI HRŠCNIŲ SUSITIKIMO
Ženevos konferencijos nau

jienos negausios.Gromyko bir
želio 16 atsilankė pas Herterį 
ir pranešė: Sovietų nusistaty
mas Berlyno reikalu nepasikei
tė. Teiravos, ar Vakarai turi 
naują siūlymą; vadinas, laukia, 
kad Vakarų nusistatymas pasi
keistų.

Herteris pažadėjo naują pla
ną ir pareiškė: jei tas planas 
bus atmestas, tai Vakarai kon
ferenciją nusistatę pertraukti. 
Gromyko atsakymo laukia penk
tadienį. Vakarų diplomatai ma
no, kad jis bus neigiamas.

AR VAKARŲ NUSISTATYMAS ' — Sudaroma keturių valsty- 
ž PASIKEITĖ?- bių ir rytų bei vakarų Berlyno

atstovų komisija skundam dėl 
propagandos ir šnipinėjimo iš 
abiejų pusių;

— Vakarai pasižada nedidin
ti įgulų vakarų Berlyne ir svars 
tyti jų sumažinimo galimybę;

— Sudaroma kita komisija 
iš keturių valstybių, o taip pat 
rytų ir vakarų Vokietijos atsto
vų laisvam priėjimui į Berlyną 
patikrinti, iki Vokietija bus su
jungta.

DĖL VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJOS

Naujame Vakarų siūlyme no
rima visai nutylėti, ar Maskva 
pripažįsta Vakaram teisę į Ber
lyną ar ne (to Gromyko nesu
tiko daryti). Tenkinamasi tokio 
turinio pareiškimais:

Prezidentas 
pasakė tiek:

Prezidentas Eisenhoweris 
spaudos konferencijoje birže
lio 17 pareiškė:

koridoriaus. s

KOPĖL AMERIKOS 
LĖKTUVAS NESIGYNĖ

Papildomai apier Amerikos lėk
tuvo apšaudym^ pranešama, 
kad Amerikos lėktuvas neatsa
kė šūviais į sovietinio lėktuvo 
šūvius. Kodėl? Juk po paskuti
nių incidentų buvo Įsakyta į 
priešo šūvius atsakyti šūviais. 
Paaiškinta, kad lėktuvas dvi pa
trankas .buvo išmontavęs ir jų 
vietoje pastatęs žvalgomuosius 
aparatus. Trečia' patranka nes
pėjo iššauti, peš šaulys nepa
jėgė susikalbėti telefonu su lėk
tuvo kapitonu, o be to jis tuo
jau buvo sužeistas ir negalėjo 
šauti. Buvo dar kitas aiškini 
mas, kad esą lėktuvas nebuvo 
laiku spėjęs gauti reikalingų 
dalių, jis buvo paleistas į žval
gybą be jų. žodžiu, techniki 
niai trūkumai sukliudė pirmiau
sia atsakyti šūviais.

Priešo užpuolimas truko 15 
minučių. Jo šūviai sugadino du

motorus ir vairą. Ištrūkęs iš 
Migų, Amerikos lėktuvas turė
jo dvi vali skristi tik dviem 
motorais. Reikėjo išmesti lauk 
visą krovinį.
AMERIKOJE SUSJAUDINMAS

Kongrese dvejopas susijaudi
nimas. Vieni pasipiktinę komu-

įsakė 
viską

turės

je, kad Vakarei baigtų okupecį- 
ją vakarų Berlyno. O Š Valui*

tai baigty ryty Europos okupa- 
ciįą. Juk Sovietų armijos smur
tas neleidžia šiandien rytų Eu
ropos tautom pasirinkti savą , 
#ldymosi formą. Lenkijos, Če
koslovakijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Vengrijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos tautos yra 
Maskvos okupacinės armijos 
pavergtos. Gana keista, Vaka-

3 rų vyriausybės nekelia jokio 
klausimo apie šitą okupacųą, 
bet regimai linksta svarstyti pa
dėtį vakarų Berlyne, kurą So
vietai nori atiduoti naujos sis
temos kontrolei, kad sukliudy
tų Vokietijai susijungti’.

Keista: Vakarai susigyveno 
su mintimi, kad jeigu sovietų 
okupacija yra, tai apie ne
reikia jau ir kalbėti; kalbėkim 
tik apie mūsų okupaciją.ieno streikas neišvengiamas?

naujossavaites eina 
sutarties.

Ar pavyks susitarti, ar kils 
streikas ir suparaližiuos ūkinį gy
venimą, tegebėtų pasakyti tik u- 
nijų atstovas McDonald (kairėje) 
ir kompanijų atstovas R. Conrad 
Cooper (dešinėje), kurie tom de-

PLIĘNO FABRIKAI gegužės 
mėn. dirbo 92 proc. viso paj'gumo. 
Darbo jėgos iš pusės milijono dar
bininkų buvo sunaudota 90 proc. 
Produkcija mėn. buvo 11.6 mifl. 
tonų geležies. Mokestis valandai 
siekė iki 3.08 dol. Kai kurių kom
panijų uždarbis 10 proc. Bet bir- 
žželio 30 baiaiasi sutartis. Jau 6

Keistybių eilė tęsiama.... Pas
kutiniame susitikime su Herte- 
riu Gromyko pareiškė, kad 
Maskvos nusistatymas Berlyno 
klausimu nesikeičia ir ar neturi 
Herterisnaujopasiūlymo,hąū- " 
jų nuolaidų. Tų nuolaidų ir dėl 
Berlyno vakarai turi jau: sutin
ka kalbėtis ir dėl įgulų suma
žinimo ir dėl propagandos su
siaurinimo.... o prezidentas Ei- 
senhoweris prieš derybas iškil
mingai buvo pareiškęs: Berlyno 
klausimu — nė colio.

VATIKANAS PASMERKĖ
Vatikano laikraštis Osš. Ro* 

mano vedamajame- pasmerkė jm * Gauti.
Floridos teismą, kuriame buvo r----  - - C - • -- *■-- ... -
teisiami keturi baltieji už stu- Unt
dentes negres išprievartavimą. Mjūtis 0 Įos de
Mes nereikalautame mirties Gaul)e reitalavimai: 
bausmes, bet mes reikalaujame 
lygybės, sakė laikraščio redak
torius, priminęs, kad už tokį 
nusikaltimą negrai buvo paso
dinti ir dabar sodinami į elekt-

Amerikos delegacija

. nebus jokių pagerėjimo ženk-
Tiki, kad pasik^bejimas paša- j Berlyno reikalu. Anglijos de- Imtu * '-r *

ros kėdę.

PRANCŪZAI SKELBS JUODĄ 
SĄRAŠĄ

Prancūzijos min. pirm. Debrė 
pranešė parlamentui, kad vy- 
risusybė paskelbs sąrašą firmų 
ir asmenų, kurios remia Alžiro 
sukilimą. Tai daugiausia sateli
tinių kraštų firmos. Tačiau yra 
ir Prancūzijai drauginguose 
raštuose firmų, kurios iš sė
tinio kraujo nori didinti sau 
kapitalą.

Tarp jų vienas iš senatorių 
jau suminėjo vakarų Vokietijos 
radijo reikmenų firmą Telefun- 
ken. Šveicarijos bankų sąjungą, 
vieną Italijos ginklų gamybos

turėtų lygiom traktuoti Prancū
ziją kaip ir Angliją; Prancūzija 
turėtų gauti atominius ginklus 
ir juos kontroliuoti; Prancūzija 
turėtų gauti tam tikrus vado
vaujamus postus Nato. Kol to 
nėra, Prancūzija dalį savo ka
rinių pajėgų atitraukia iš Nato, 
ir nesutinka priimti raketų bei 
atominių ginklų, o Amerika sa
vo bombonešius atitraukia iš 
Prancūzijos ir perkelia į Vokie
tiją bei Angliją).

— Pasisakė prieš viršūnių 
konferencijos naudingumą, jei 
nieko sutarti negali ministeriai.

—Prezicentas nesirengis kiš
tis į plieno unijų drybas su 
kompanijom.

legacija stengiasi betgi įtikin
ti sąjungininkus, kad viršūnių 
korferenci a turi įvykti ir tai 
kuo greičiausia, jeigu ministe- 
rių konferencija ir nieko nesu
tartų. Tuo reikalu min. pirm. 
Macmillanas žada atvykti vėl i 
Ameriką pas prezidentą.

— Viceprezidentui Nixonui 
prezidentas pavedęs pasiterau- 
ti Chruščiovą apie 11 Amerikos 
lakūnų likimą.

— Komunistinė Kinija krei
pėsi į Maroką, kad leistų atida
ryti keturis konsulatus. Per 
juos Kinija neri turėti daugiau 
įtakos Afrikos likimui. Alžirc 
sukilėliam pažadėjus siųsti pi
nigus kas mėnuo.

TAXI ŠOFERIAI buvo susirinkę į New Yorko savivaldybę protestuoti dėl pakeliamo jiem mokesčio.

Nuolaidos nebenaujiena, J. 
Alsop (NYHT) pastebi:
“.... šis kraštas (Amerika) ir va
kariniai sąjungininkai yra lei
dimosi kelyje per paskutinius 
’ šeris metus, o ypatingai nuo 

55. Pagrindinė Vakarų leidi- 
osi priežastis yra gerai žino 
a. Prezidentas visą laiką atsi- 
kinėjo imtis priemonių, kad 
itų išlaikytas pasaulio karinių 
gų balansas. Tokiu būdų jė- 
* balansas griežtai pasisuko 
rėrrtliads naudai".
Čia yra pagrindinė priežas- 

;, kodėl Chruščiovas šiandien 
iii savo nusistatymų nekeisti, 
laukti, kad Vakarai jtios kėis- 
. Pirma viršūnių konferenci- 
sovietų buvo apmokėta Aus- 

ijos išlaisvinimo kaina, mano 
isopas, o naujai konferenci- 
i nebenori nieko sumokėti.
W. Lippmann aiškina, kad 
irušČiovas esąs kietas dėl Ber
no, nes tiki, jog laikas dirba 

naudai. Lippmann taip pat 
Įtaria: gal geriau, kad viršū- 
ų konferencijos dabar ir ne
itų. Tačiau nebus išvengta ir 
liau aukštiesiem pareigūnam 
ilbėtis, aiškintis be propagan- 
nių prakalbų. To esą neiš- 
ngs Nixonas Maskvoje ir Koz
mas New Yorke.

firmą.

— Vokietijos CDU partija iš
rinko savo kandidatu į prezi
dentus Heinrich Luebke, že-

—Prancūzijos vyriausybės gra- mės ūkio ministerį, 64 metų, 
smimas geležinkeliečius mobi- Hitlerio laikais jis 20 mėnesių 
lizuoti, jei streikuos, pri- sėdėjo kalėjime. Prezidentas 

bus-renkamas liepos 1.
lizuoti, jei streikuos, 
vertė streiką atšaukti.

— Raketinis paštas lig šiol 
perbrangus. Tokią išvadą pasi
darė specialistai, apskaitydami, 
kad pirmoji paštą gabenusi ra
keta Regulus turėjo su savim 
3,000 laiškų, o 100 mylių jos 
benzinas atsiėjo 5,300 dol. Tai
gi vieno laiško pašto 
1.75 dol.

kaina

AMERIKA APIE SAVO LAIKRAŠTĮ RUSŲ KALBA
Amerika ir Sovietai jau dve

ji- metai keičiasi savo žuma- vietų Sąjungos oficiali politika, 
lais: Sovietai leidžia anglų kai- mes manome, kad bet kokia 
ba žurnalą USSR, kuris par- tiesioginė ataka prieš ateizmą 
davinėjamas daugely Amerikos arba bet kokis griežtas ir aiš- 
kioskų. Amerika leidžia rusų kus pasisakymas už religiją žur- 
kalba, vardu Amerika. Išleido 
jau 20 nr.

Sovietinis žurnalas yra tipin
gai propagandinis. Apie ką ra
šo Amerikos žurnalas? Lig šiol 
buvo 19 straipsniu apie Ame
rikos pramonę, 17 straipsnių 
apie Amerikos namus, butus, 
14 straipsnių apie Amerikos į- 
vairias susisiekimo priemones, 
apie Amerikos supermarketus. 
Bet nieko nebuvo apie religiją, širdies smūgiu mirė. Jos var- 
Mūsu bendradarbis V.P. prane- das žinomas Amerikoje kaip 
ša, kad jo bičiulis amerikietis 
kreipėsi į Amerikos informaci
jos agentūrą, pasiteiraudamas, 
kodėl jie nieko nerašo anie A- 
njerikos religini gyvenimą. In- 
formaci os agentūra, kuri lei
džia ta žurnalą, taip paaiškino:
Religijos atžvilgiu žurnalo pa

niai. Kadangi ateizmas yra So vai visai naudingas — duoti

nata būtų jau politinis gestas. 
Mes labiau pasisakome už re
nginių vaizdų dėjimą į istorijas, 
kurios rodo amerikiečy kas
dienini gyvenimą.

Nusistatymas, atrodo, Mask-

tik ūkinio gyvenimo vaizdus, iš 
kurių sovietai galėtų pasimoky
ti, kaip gyvenimo lygį kelti. 
Bet nutylėti religinį gyvenimą 
reiškia iškreipti Ameriko gy
venimo vaizdą, nes religija 
retai kur yra tokis kasdieninio 
gyvenimo reiškinys kaip Ame
rikoje.

D. Lawrence kitame straips 
ny griežtai pasisako prieš vir
šūnių konferenciją tokiose ap
linkybėse kaip dabar ir ragina 
grįžti prie šaltojo karo. Stebė
si, kad dabartiniu metu Ame
rikos propaganda beveik sus
tabdyta į anapus uždangos. Dar 
kartą grįžta prie reikalo atsi
remti tame šaltajame kare pa
vergtais kraštais, nors jiem ne
buvo šios konferencijos proga 
jokis žodis tartas.

Ką gali dujos?

Amerikos gen. W.M. Creasy, 
buvęs armijos cheminio korpo 
viršininkas, informavo Kongre- 

Joseph Barbara birželio 14 so komisiją, kad dujos pasie
kė tokią pažangą, jog jų įtako
je kongresmanai gali imti šo
kinėti ant stalų, 
monistines kalbas ar vienas ki
tą užmušinėti. Dujcs gali būti 
pavartotos daug didesniu plo
tu nei atominiai ginklai ir daug 
neskausmingesniu, nes tesu- 
kels ligą, ne mirtį.

APALACHINO ŠEIMININKO 
NEBĖRA

VU nauji ir nauji mokesčiai
New Ynrko miesto taryba 

patvirtino Wagnerio naujus mo
kesčius. taxi automobiliam po
10 cn. nuo kiekvieno važiavimo. 
Tuo metu tari šoferiai surengė 
demonstraciją šaukdami bur
mistro adresu: “Mes tave nu- 
žudysim rinkimų dieną”.

— Vokietijos kancleris Ade- gau imu su- • . ’ , . ....
■ sakyti ko- "’«Sns pareiškė norp parabk- 

ti kanclerio pareigose iki 1962. 
Mano, kad tada tarptautiniuose 
santykiuose jau bus daugiau 

_ aiškumo. Pastebėjo, kad savo 
vietoje nenumato nei ūkio nri- 
nisterio Erhardo nei finansų 
ministerio Etzelio.

lititea buvo nustatyta, atsižeel- tos paslapties taip pat neišda- — Amerikos turistai 1958 i*- ~ Italijoje komunistai žada
ftont į faktą, kad kultūrinio vęs Jis buvo anksčiau suimtas leido 2.1 milijardus dol. Tai sudaryti “vakarų kominformą”,
pasikeitimo sutartis numatė, už keturias žmogžudystes, bet 10 proc. daugiau nei 1957. Dau- kuris derintų vakarų komunis-
jog žurnalai turi būti nopoliti- vis pavykdavo išsisukti. giauSia turistai vyko į Europą, tų veikimą.

vieno iš padugnių didžiosios
gaujos. Labiausiai pagarsėjo 
1957. kada jo namuose Apala- 
chine buvo .padugnių veikėjų 
konferencija, kurioje dalyvavo 
per 60 gangsterių. Policija lig 
šiol negalėjo išgauti iš jų, kas 
buvo svarstoma. Barbara mirė
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Ii LIETUVOS

IR KAUNE “PURVINI ŽIEDAI UNION TOUBS
New York 16, N. Y.

Mėsinių ir saliūnų

buvo

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

jam įrėmė vieną ar du peilius. 
Priekyje išdygo vyriokas, didės* 
nis už kitus, ir atkišo į siuvėjo 
krūtinę pistoletą.

Tiesa, Vilniuje leidžiamas ko 
munistu partijos dienraštis, ge
gužės 10, 15 ir 17 išspausdino 
rastą, kurį taip pavadino ir a- 
pibūdino:

“ Buvęs tautininkų partijos

EVergreen 7-2155 
Resid. Illinois 8-7118

Spausdinamajame tekste pa
sakojama, kad tautininkai, už
grobę valdžią, žymiai sustipri
no komunistų persekiojimą,

tocke. Iš čia nugabeno į Kije
vą — vaikų prieglaudą, iš kur 
jisai pabėgo ir pasiekė Lietu
vą. čia glaudėsi pas lietuvius, 
gynėsi nuo bado ir norėjo vėl 
prasimušti į vakarus, bet buvo 
pagautas ir išvežtas į Kaukazą 
prie Rusijos — Persijos sienos, 
kur buvo nutremta daugiau vo
kiečių. Prisiglaudė pas vieną 
vokiečių šeimą, bet labai var
gino badas, Pagautas maistą 
bevagiant iš kolchozo sandėlių, 
penkiolikos metų berniukas bu
vo nuteistas sunkiem darbam 
ir išvežtas į Sibirą, iš kur jis 
pabėgo ir vėl keliavo i Uetu- 
vą, prisiminęs gerus žmones, 
kurie jį maitino. Tačiau šį kar
tą Lietuvos nepasiekė: buvo su
imtas dar Maskvoje ir nutrem
tas į Irkutską, kur kentė* ver
gų stovykloje. Bet ir čia jis ra
do vokiečių. Kai vakarų Vokie
tija susitarė su Sovietų Rusija, 
kad būtų grąžinti belaisviai, tai 
juos registruojant, Wingolfui 
Richteriui, jau 24 metų jaunuo
liui, pavyko susižinoti Su tėvu 
vakarų Vokietijoje. Tėvui besi
rūpinant, tik po dviejų metų 
buvo paleistas. Namie jau rado 
pamotę ir dvi mažas seseris. 
Keturiolika jaunystės metų 
jam atėmė bolševikinė bestija.

Tuo metu prie manęs priėjo 
su lazdele rankoje, vieną koją 
truputį veikdamas akiniuotas

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

tokolas rašytas ne 
o tardomojo ranka? 
tojas prisidėjo prie 
redagavimo?

— Protokolavimas

WingoKas IHchteris turėjo 
tt teMkE metus, kai 1»39 kt- 
te karts, kuris g su tėvais už
klupo Dtnzife. Danrigą vokte- 
fiam užėmus, jo tėvas Verne
ris buvo mobilizuotas. Berniu
kas vargo su savo motina pen- 
keris metus. Bolševikam artė
jant prie Danzigo, jisai su ki
tais vaikais buvo išvežtas sau
gesni vieton — į Sileziją mo
tina liko Danzige. Kai bolševi
kai užėmė ir Sileziją, dvylikos 
metų- berniukas išvyko ieškoti 
savo motinos ir tėvo. Motinos 
neberado gyvos: namai buvo li
gi pamatų sugrauti, motina už
mušta. Jis patraukė Baltijos pa
mariu į vakarus, norėdamas pa
siekti vokiečių kariuomenę ir 
susirasti tėvą. Bet rusai bolše
vikai jį aplenkė ir suėmė Ros-

užpakalio atkišti peiliai. Atė
mė rankinuką, laikrodį, numu
šė nuo galvos rusvos spalvos 
suomišką kepurę.

Milicijos darbuotojai sujudo. 
Pranešimai apie nakties įvy
kius, panašūs viens į kitą kaip 
du vandens lašai, plaukė. Jų 
buvo ne vienas.

Kriminaliniam skyriui 
aišku — veikė gauja’.

Anglai šiom dienom išleidžia 
iš kalėjimo atominį šnipą Fuch- 
są. Jis buvo nuteistas 14 me
tų, bet gerai elgęsis kalėjime 
paleidžiamas jau dabar. Jam a- 
timta Anglijos pilietybė. Jį iš
siųs į rytų Vokietiją, kur jo 
tėvas profesoriauja Leipzigo 
universitete^

Ta proga Journal American 
priminė, kad Fuchsą anglai at
siuntę 1950 į Ameriką kaip sa
vo atominių reikalų specialistą. 
Esą anglai žinojo, kad jis yra 
komunistas, bet amerikiečių a- 
pie tai neįspėjo. Jo pristatytos 
informacijos Maskvai pagreiti
no Sovietų atominius bandy
mus 10 metų. Anglai dabar jį 
persiunčia sovietam, kad jo ži
niom sovietai toliau naudotųsi. 
Prieš tokį Fuchso išleidimą 
laikraštis griežtai pasisako.

Tolau keliu patiria, kas yra 
suimtas, kas kaip laikėsi tardy
me.

ARGENTINA VALOSI NUO 
SOVIETŲ ŠNIPŲ

Argentina įsakė išsikraustyti 
Bulgarijos atstovui. Priežastis
— atstovybė turėjo slaptą radi- trenkė jam skrybėlę. Į nugarą 
jo siųstuvą. Tai priešinga Ar
gentinos įstatymam. Balandyje 
buvo išprašyti trys rusai ir vie
nas rumunas.

daugiausia policinėm priemo
nėm. Valdžia buvusi 
dvivedė Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu: diplomatai kalbė 
ję draugiškai, o namie komu
nistų veikimas buvęs rūpestin- 

Buvęs gai trukdomas. Plačiai, nors ir 
labai paviršutiniškai papasko- 
ta Darbo Rūmų steigimo istori
ja, turėtieji tikslai ir valdžios 
intencijos. Apibūdinta Kauno 
tautininkų infiltracija į Spau
dos Fondo kooperatyvą, kad tu
rėtų įtakos spaudos leidimo po
litikai. Papasakota eilė keblu
mų, kurių valdžia turėjo, pri- 
valėdama palaikyti gerus santy
kius su Maskva, bet to draugiš
kumo nepageidaudama. Mini
ma visa eilė faktų ir pavardžių, 
jų tarpe H. Blazo dvejopi nu
siskundimai dėl valdžios duotų 
straipsnių ryšium su bandy
mais sukliudyti gegužės 1 de
monstracijas.

Tas raštas buvo perskaitytas 
ir per Vilniaus radiją. Taigi 
taikytas ne tik esaptiem Lietu
voje, bet ir už jos sienų. Tad 
kreipėmės į to rašto autorių su 
keletu klausimų, kuriuos drau
ge su jo atsakymais čia ir per
duodame.

Salės vestuvėms, umuHbHm—n ir Mttems parai 
taWje gali tilpti 200 imonlg 

LIETUVIŠKIEMS SUĖJIMAMS NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienas bu* sutikta*.

šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki
8 v. v., šeštadieniais — visą dieną. '

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 9-6534
(po 8 vai vak)

Grupelėm po kelis asmenis 
pradėjo kviesti į kambarį, ku
riame vėl darė kratą iš pagrin
dų — vėl nusirengimas iki A- 
domo kostiumo. Vėl išsižiok, 
ar nėra ko paslėpta po liežu
vių. Vėl pritūpk ir kilnok ran
kas. Vėl mūsų drabužiai iščiu
pinėti, patikrintas kiekvienas 
įtartinas lopas. Patikrintas vi
sas menkas turtelis ir maisto 
likutis.

Po pirties pradėjo skirstyti 
į kameras. Su vienu bičiuliu, 
kurio pavardės dabar iiebeat- 
menu, paskyrė mus j 43$ jca- 
merą trečio korpuso antrame 
aukšte.

Po tardomojo kalėjimo kame
ros, kur galėjom kalbėti tik 
pusbalsiu, ši didžiulė kamera 
(tilpo joje apie 150 žmonių) 
atrodė iš pirmo įspūdžio dau
giau panaši į salę su publika, 
susirinkusia kokio minėjimo 
proga Pripratus! prie tylos ir 
kuždesio, šios kameros judru
mas ir gyvumas nervino.

Atsidarius durim ir prižiūrė
tojui įvedus naujus kalinius, vi
si kameros gyventojai tuojau 
išsirikiavo ir sustojo dviem ei
lėm (to reikalavo kalėjimo re
žimas). Bet tik dingsta prižiū
rėtojas ir užsidaro durys, vėl 
sujuda minia. Senieji kame
ros gyventojai apsito mus nau
jai atgabentus.

Pirmas klosimas, kuris skiria 
mas naujai atvykusiem — iš 
kurios Lietuvos ristos esi?

Kiekvienas ieško ko nors iš 
sau artimesnės vietos, apskri
ties, valsčiaus, kaimo. Mano 
bičiulis, kuris su manim pakliu
vo į šią kamerą, surado savo

Kameros seniūnas, tvirtas 30 
metų ūkininkas nuo Alytaus, 
nurodė vietą, kur gulti: apati
nis gultas, su langais į Neries 
pusę. Pro tuos langus, pasistie
pęs, jei nemato sargybinis, ga
lėjau matyti namą, kuriame bu
vau gyvenęs, ir savo parapijos 
šv. Rapolo bažnyčią, o taip pat 
lėtai tekančią Kauno link Nerį.

Kai jau šiek tiek apsitvar
kiau, sudėjau savo daiktus 
man paskirtoje vietoje ir atsi
sėdau. Norėjau pasilsėti nuo 
šios dienos įspūdžių. Norėjau 
susitelkti ir atgauti pusiausvy-

Nogalėjau pažinti, jog 
buosi su Tėvu Bieliūnu,

Jo asmeniškai aukščiau 
pažinojau. Bet turėjau jį prisi
minti, nes dvejus metus iš ei
lės anksčiau gimnazijoje, ku
rioje buvau mokęsis, jis buvo 
vedęs rekolekcijas ir buvo da
lyvavęs mūsų ateitininkų kuo
pos susirinkime.

Dabar jo nebepažinau. Kaip generalinis sekretorius apie 
jis per tą laiką pasikeitė! Pas
kutinių laiku sirgo ir turėjo 
vieną kūno pusę lengvai para- 
lyžuotą. Jei nebūtų pasisakęs, 
kas esąs, taip ir būčiau nepa
žinęs. (b.d.).

‘Tai atsitiko Kaune.- Jau su
temus į milicijos skyrių atbė
go vienplaukis pilietis, išsigan
dęs, atsilapojusiu paltu, nors 
spigino šaltoka sausio mėnesio 
naktis.

— Mane gatvėje apiplėšė!
Budintis rūpestingai surašė 

visa, ką papaskojo nukentėju- 
sis. Jis, iš profesijos siuvėjas, 
vakarop išėjęs pasivaikščioti. 
Sutemus vienoje iš didesnių

— Kokiem organam, kokia 
proga ir kokiom aplinkybėm 
tas raštas buvo parašytas ir j- 
teiktas?

—“Tiesa” kažkodėl neišdrį
so pasakyti, jog tai, ką ji skel
bia, nėra ‘raštas”, o tardymo 
protokolas. Kaip žinote, tardy
mo protokolo nereikia niekam 
įteikti, kadangi jis rašomas ant 
tardytojo stalo. Proga tam pro
tokolui atsirasti buvo sovietinė 
Lietuvos okupacija. Aplinkybės 
— Maskva, Lubiankos ir Bu
tyrkų kalėjimų NKVD tardyto
jų kameros.

— Kaip atsitiko, kad tas pro- 
tardytojo, 
Ar tardy
to teksto

JULIUS KUMPIKAS
119 GRAND STREET, BROOKLYN11, N. Y.

— Atiduok laikrodį ir pini
gus! — sukomandavo grobikai. 
— Jei rėksi — papjausim....

Vaikėzų buvo apie dešimt. 
Jie išvertė kišenes, nuplėšė 
laikrodį. Vienas iš jų sušvilpė. 
Visi staiga dingo,. kaip buvo 
staiga pasirodę....

Siuvėjas vienplaukis dūmė 
neatsisukdamas ir į milicijos 
skyrių užėjo lygiai po valan
dos. Jis tiksliai vykdė grobikų 
įsakymą — neatsisukti, į mili
ciją kreiptis tik po valandos.

Kitą dieną su panašia bėda 
į miliciją kreipėsi vaikinas ir 
mergina, kurią jis lydėjo po 
šokių į namus.

Taip pat įvyko grupinis už
puolimas. Apniko būrys jau- 

Žaliakalmo gatvių jį staiga aps- nuolių. Iš priekio revolveris, iš 
pitęs būrelis paauglių. Vaikiga
liai, apsirengę treningais, atro
dė grįžtą iš čiuožykos. Įraudę 
ir triukšmingi, jie užstojo siu
vėjui kelią. Jis bandė prasilenk
ti, bet smūgis iš užpakalio nu-

vo partiją ir apie save. Tautj. 
ninkai prieš tautą.
tautininkų partijos generalinis 
sekretorius Vincas Rastenis pa
rašė tarybiniams organams raš
tą (rusę kalba) apie savo ir 
apie tautininkę partijos veiklą'.

To vadinamojo rašto turinys 
“Tiesoje” paskelbtas liet., bet 
yra atspausdinta ir originalinio 
rusiškai rašyto rankraščio nu- 
fotograuotas gabalas, o po pa
skutinės teksto dalies padėta 
ir V. Rastenio parašo nuotrau-

Mūsų patarnavimo
i sumažintos

Kviečia jus aplankyti
siuntinys bus
ĮTEIKIMAS GARANTUOTAS

Įstaiga atidaryta: |4 vaL kasdien; šeštadieniais ir sekmadieniais 9-4 vai.

JŪSŲ PATOGUMUI VTETOJE YRA SIUNTINIAM DIDELIS PREKIŲ 
PASIRINKIMAS LABAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS. 
PASTŲ ATSIŲSTI SIUNTINIAI SKUBIAI SUTVARKOMI

Rašytojas Jurgis Dovydai
tis Literatūroje ir mene’ pa
skelbė reportažą, vardu “Pur
vini žiedai”. Jame paskoja apie 
Kauno ‘paauglių’ nuotykius, 
kokiais mėgsta skųstis Ameri
kos laikraščiai. Dovydaitis ra-

LAKAS VISADA TINKAMAS
SIŲSTI DOVANŲ SIUNTINĮ GIMINĖMS IR DRAUGAMS Į BET KURIĄ 
USSR DALĮ, LIETUVĄ., LATVIJĄ, ESTIJĄ, GUDIJĄ IR UKRAINĄ

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
39 SECOND AVENITE (kampas 2nd Street), NEW YORK 3, N. Y. 

AL 4-5456-7 ,
LICENSED BY USSR
naujai įsteigtą įstaigą, iš kurios jūsų dovanų 
išsiųstas skubiai, tiksliai ir taupiai.

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

vyras, apsirengęs stipriai apne- >
šiotu tamsiu švarkeliu. Jo bal- B 
sas ramus, kalba paprasta, aB- ■ 
ki, lengvai suprantama, mintys ■ 
dėstomos logiškai. Mačiau, kad ■ 
turiu reikalą su žmogum dide- ■ 
lio išsilavinimo ir erudicijos 
Iš kalbos supratau, kad jis 
Įėjime daugiau kaip metai;
rientavosi betgi gana gerai a- 
pie visa, kad dėjosi-tuo metu 
Lietuvoje ir pasaulinėje politi-"

WINGOLFAS RICHTERiS su tėvu, pamote ir dviem seserim Vakarų 
Vokietijoje. v

Anglaį Fuchsas 
ir Amerika

rašomas juridine kalba... O 
tos kalbos “juridiškumas’ reiš
kė tirštumą tokių ‘juridinių 
terminų’, kaip ‘fašizmas, kapi
talistinis gobšumas, išnaudoji
mas, grobimas, kraugerišku
mas, masių apgaudinėjimas, 
liaudies neapykanta” ir tt. Be
siginčijant dėl to ‘juridinio’ 
stiliaus man ir išsprūdo pasi
siūlymas, kad gal geriau aš 
pats rašyčiau, tada mažiau bū
tų ginčo, ką aš sakiau ar ko ne
sakiau. Sutiko. Bet ir tada di
džioji laiko dalis buvo užimta 
derybom dėl formulavimų 
ir žinoma, dėl pačių minimų 
dalykų ‘įdomumo’. Tardytojas 
žiūrėdamas į parašytą lapą, pa
vyzdžiui, priekaištauja: “Na, 
kam gi aš galiu parodyti tokį 
limonadą. Čia gi nėra nuoširdu
mo, nėra atvirumo!’ Paaiškėjo, 
kad “nuoširdumas’ ir ‘atviru
mas’ yra tada, kai įveli tų 
anksčiau minėtų ‘juridinių’ žo
džių. Pavyzdžiui, posakis ‘tau
tininkam paėmus valdžią” yra 
limonadas, o ‘tautininkain" už
grobus valdžią’ — jau atviru
mas.

— Kokių priemonių buvo pa
vartota tam atvirumui' išgau-

-------------—NUO VILNIAUS MCI MAGADANO (4) • '! .-J-
Mtlnrot sprendimu, šfo pasakojimo autoriui buvo už akių skirta 10 metų j prMr&mąjo dar
bo, stovyklą. iš saugumo ministerijos kityimo 1948 gegužės 8 jis buvo perinitas | Lukiškių 
kalėjimą. Pirmieji klausimai naujam įtvykėliuL Pažintis su T. Bieliūnu, SJ. Autorius pasą* 
koja: •- .

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETOS IR VAKARIENE — JACKUS BARAS

prasidėjo 
^^9-' ' lapkričio mėnesį, o Mask-

v©s kalėjimuose atsidūriau be 
r''^9- ne rūgs®]0 5, ar gal 6. Taigi 
‘ truko aPie pustrečio mėnesio,

kol buvo “susitarta’, dėl to, ką
• ? turiu ‘papasakoti’ ir kas iš to

yra priimtina. Kaip paprastai 
tardytojas pats ėmėsi rašyti pro- 
tokolą, neva iš mano, žodžių. 
Tai buvo fantastiška! Ėmiau

' ginčytis, kad aš gi visai ne taip
sakau, kaip jis rašo. Jis aiški-

dr. EMIL. j. klaus fuchs na, kad protokolas turįs būti

— Mano atveju tik žodinių, 
ne fizinių. Mano paties pažiū
ra buvo tokia, kad tenai vaidin
ti didvyriškumą užsispyrimu 
ir tylėjimu nėra jokios prasmės 

(Nukelta į 4 psl.)

Su garantuotu pristatymu 
seniausios firmos Amerikoje 

(Įsteigta 1931 ) 
Pristatymo garantija yra 

pažymėta pakvitavime

35 So. 8th Street 
BrooHyn 11, N. Y.

Neilgai galėjom skaitinėti pažįstamą iš laisvės laikų.
tuos įrašus. Tuojau buvom nu- Antras klausimas, taip pat 
vesti į specialią kamerą naujai labai aktualus kalėjimo s^ygo- 
atgabentiem. se — w Icuo toko sėdėti tardy-

Kameros apskritai esti niu- mo matu, ar neteko sutikti to
lios. O ši buvo ypatingai! Joje kio ar kitokio asmens?
•teko susitikti jau ir su krimi
naliniais. Greta keturis kartus 
teisto Maskvos ar Odesos vagies 
čia buvo ir Lietuvos krautuvės 
pardavėjas, įkištas už trūkumus 
.krautuvėje. Greta lietuvio ūki
ninko, atgabento už prievolių 
neišpylimą, čia buvo žmogžu
dys ir kišenvagis. O vagių ir 
banditų čia buvo įvairiausių 
specialybių.

Vieni verkė, kiti juokėsi, tre
ti dainavo, dar kiti dejavo, li
gos kankinami. Kai kurie jau 
spėjo čia suorganizuoti kortų 
lošimo ‘klubą’. Koks praalkęs 
vagišius stengėsi išsukti iš lie
tuvio, pirmą kartą čia pateku
sio, lašinių ar duonos gabalą.

Jei reiktę tokioj kameroj iš
sėdėti bent mėnesį, tai iš jos 
be jokios gydytoję komisijos 
galima būtų patekti į bepročių 
namus.
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gė į Atlanto Sąjungą (Nato), 
ėmėsi atkurti vokiečių kariuo-

kalausė,atsisakydamas būti kan
didatu į prezidentus.

F«r«to»

autu. mi mdMOS AMERIKĄ, LOS 
ORĄANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ 2INIA&
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Ištikime, kuo esame
Moksle motus aukštesnėm 

mokyklom užbaigiant, visa eilė 
lietuvių jaunuolių, berniukų ir

štajam mokslui išeiti. Kai kurie 
tas stipendijas laimėjo sunkio
se vaizbose, kuriose dalyvavo 
dešimtimis tūkstančių mokinių. 
Tuo būdu jie parodė, kad lie
tuviškam jaunimui nestinga

; Tėvai, rodos, turėtų gerai 
suprasti, kad gimtosios kalbos 
pagrindas dedamas namie. Kol 
vaikas dar laikosi motinos, jis 
turėtų tiktai jos kalba kalbėti, 
o pareinantieji iš mokyklos ar 
draugų būrio, neturėtų jų kal
bos namo parsinešti, jei norima 
savąją išlaikyti. Savi namai ki
tame krašte yra kaip sala, kuri 
lengvai užtvindoma to krašto 
visuotinės kalbos ir dvasios.nei ryžto.

Tokių iškilusių mūsų jaunuo- Čia reikia pastangų ne sve- 
lių buvo ir ankstyvesniais me- timos kalbos greičiau vaikus iš- 
tais; neabejojame, kad jų ra —«“-a 
sis ir ateityje. Tarp jų nema
žas skaičius yra naujai atvyku 
šių lietuvių vaikų. B to fakto 
plaukia viena verta dėmesio 
išvada.

Kodėl Adenaueris nepasitraukė?
Susikryžiavo asmenine, partine ir tarptautine politika

Dr. Konradas Adenaueris, va
karų Vokietijos kancleris, su
tikęs būti renkamas preziden
tu ir staiga pareiškęs, kad sa
vo sutikimą atsiima ir toliau 
palieka kancleriu, sukėlė neri
mą pačioje Vokietijoje ^įvai
rius spėliojimus kituose kraš
tuose. šiandien jau aišku, kad 
Adenauerio apsisprendimas pa
silikti kanclerio pareigose 'bu
vo susijęs su jo asmenine, par
tine ir tarptautine politika. Bir
želio 11 parlamente (Bundes
tage) jisai preiškė, jog nesiva
dovavo nei savo partijos (CDU- 
CSU) nei savo asmens intere
sais, o tiktai bendrais vokiečių 
tautos reikalais. Tam galima 
patikėti. Tarptautinė padėtis la
biausiai lėmė, tačiau nebe įta
kos buvo jo paties asmeniškos 
pažiūros ir nesutarimas su savo 
partija, kurios jisai nė nesi- mų,.kai.vakarų Vokietiją'jun-

Asmeninė politika visada tu
rėjo ir tebeturi reikšmės, nors 
kažin kaip demokratiškai besi
tvarkytum. Didelės reikšmės 
turi politiko asmenybė, autori
tetas, kuriuo remiasi pati par
tija. Ji gali turėti didesnio ar 
mažesnio pasisekimo visuome
nėje ne vien savo programa, 
bet ir savo vadais. Kai jų ne
turi, negali tinkamai nė sąvo 
programos pravesti.

Vakarų Vokietijoje krikšči- 
nių demokratų unijos stipriau
siu ramsčiu buvo ir paliko dr. 
K. Adenaueris, iškėlęs Vokieti
ją pokariniais laikais ir užė
męs aiškią ir griežtą politiką 
Sovietų Rusjos atžvilgiu. Jo po
litikoje nebuvo jokių svyravi-

lavimą atominiais ginklais, sie
kė ir tebesiekia vakarinės ir 
rytinės Vokietijos sujungimo 
ne pagal Maskvos norus. Vi
sais tais atvejais turėjo atrem
ti priešingą nusistatymą opo
zicijos, socialdemokratų, vado
vaujamų dr. Ericho Ollenhaue- 
rio, kurio partija varė akciją ir
prieš atsiginklavimą, ir prieš - 
atominius ginklus, ir už suar
tėjimą suy Sovietų Sąjunga. 
Adenauerio sutikimas būti ren
kamu į prezidentus buvo sukė
lęs socialdemokratų pasitenki
nimo, o jo pasilikimas kancle
rio pareigose iššaukė nusivyli
mą ir karčius priekaištus par
lamente. Adenaueris buvo ap
šauktas net “diktatorium’, kad 
savo partijos nesiklausė. Ar tik-

OLLENHAUERIS, socialdemokratų partijos lyderis, kovo mėn. tarčsisu 
su Chruščiovu Sovietų atstovybėje rytų Berlyne.

II scena

mudu turim rimtai šį dalyką 
apsvarstyti. Juokas juokais, bet 

tiMtlnlRkar Taip, taip, žino- jei būtų jūra gili, tai anglai 
perskaitai? na, žinoma ....Lietuvoje nuo mum Pakrantėje

pastangom tegali
te savo kalbą ir tau- 

je. tam yra dide- 
reikalauja as- 

itifepižkO pasiryžimo išlikti tuo,

Naujai atvykusiųjų vaikai, 
kurie šeimet užbaigė aukštesnį
jį mokslą, yra dar gimę Lietu
voje ir namie kalbėję tiktai lie- 

, tuviškai. Jų vaikystė prabėgo 
sunkiais karo ir pokario me
tais, bebėgant iš sąvo krašto ir 
parimi gyvenant nykiose ir 
skurdžiose sąlygose Vokietijo
je. Jų tėvam ir jiem patiem 
pirmieji metai Amerikoje taip 
pat buvo sunkūs.

Tokiom sąlygom augę, ro
dos, nelabai begalėjo rungty
niauti su tais, kurie šiame kraš-

mokyti, o gimtąją kalbą išlai
kyti. Jei namie bus padaryta 
bent mažiausia nuolaida, bus 
greitai viskas prarasta: ilgai 
netruks ir vaikas savo tėvų kal
bos ne tik tai ims vengti, bet 
jos ir nesupras.

Taip nulietuvėjo senesniųjų 
lietuvių jaunimas ir tuo pačiu 
keliu spračiai žengia naujai at
vykusieji. Daugiausia kaltės yra 
tėvų. Yra didžiai apsileidusių 
ir yra sąmoningai savo vaikus 
nutautinančių: nei je verčia na
mie lietuviškai kalbėti nei lei
džia į lituanistikos mokyklas.

Lituanistnėf mokyklos šalia 
šeimos yra antroji atspi 
savo kalbos pramokti ir lietu
vių tautos kultūrai pažinti. Tai 
lietuviškos dvasios židiniai, iš
laikytini visomis

gios dienos pačioje kūdikystė- gu konstatuoti, kad lituani 
nės mokyklos kai kuriose

nerasdamos pne- 
savo parapijos pas-

atvejis yra didžiai

ijos laikos tik tol, 
yra sąmoningų ir savo 

Stį pąrapiečių. Vi- 
hivėjus, nebus pagrin- 

iflĖF neteritorinėm para-

tos gero, o partija norėjo pai
syti ir savo gero: Erhardas 
daugiau žinomas už Etzelį, tai 
ir jo išrinkimas kancleriu būtų 
labiau garantuotas; gi Adenaue
ris dar būtų prezidentu. Parti
ja spaudė Adenauerį ir Erhardą 
susitarti. Susitarimo buvo be
veik pasiekta, kai Adenaueris 
“iškrėtė staigmeną’. Kam jisai

rai jisai savn partijos -nepaisė7 taip savarankiškai pasielgė, pa-_  _ _
# statydamas savo partiją į kėb- < ti Vokietijos prezidento garbe,

lią padėtį?

išvadino ‘taikos priešu Nr. 1”. 
šis gilaus amžiaus vyras, 83 
metų, iš tikrųjų yra Sovietų Są
jungai priešas Nr. 1, bet ne 
taikos priešas, o kovotojas už 
tikrą ir teisingą taiką, kuri a- 
pimtų visą Europą, o kartu ir 
visą pasaulį. Tiktai gili jo sena
tvė kelia susirūpinimo, kiek il
gai jisai savo pareigose begalės 
palikti, nepanorėjęs pasipuoš-

Partine politika Adenaueris 
tiek pat stipriai rėmėsi, kaip 
ir savo asmeniu. Kas lig šiol 
Vokietijoje pasiekta, buvo glau
daus sutarimo ir bendradarbia
vimo rezultatas. Tasai ryšys ne
nutrūko nė dabar, kaip parodė 
birželio 11 parlamento posė
dis, kuriame Adenauerio pasi
aiškinimas buvo sutiktas dide
liu plojimu. Nepasitikėjimo jam 
negalvota ir nesiryžta pareikš
ti. Savo ruožtu Adenaueris at
siprašė prof. Ludviką Erhardą, 
kuris staigmenos buvo užklup
tas Amerikoje ir labiausiai pa
liestas, nes partijos buvo nu
matytas į kanclerius. Čia ir bū
ta su partija nesutarimo.

Prieš sutikdamas kandidatuo
ti į prezidentus, Adenaueris no
rėjo užsitikrinti partijos žodi, 
kad kancleriu bus išrinktas ta
sai, kurį jis pasiūlys. Konstitu-

Tarptautinė politika čia dau
giausiai pakliudė. Užkliuvo Že
nevoje derybos dėl Berlyno. 
Tos derybos rodo, kad Sovietų 
Sąjunga iš paskutiniųjų siekia 
palaužti vakarų Vokietijos ir 
jos sąjungininkų atsparumą, o 
taip pat vienybę, kurios simbo
liu buvo miręs John Foster 
Dulles. Jis buvo ir geriausias 
Adenauerio bičiulis. Jų politi
ka sutapo. Tokioje padėtyje A- 
denaueris apsisprendė palikti 
savo pareigose. Kiek tai nepa
tiko Chruščiovui, aišku iš jo 
kalbos Rygoje, kur Adenauerį

Prezid«nto pareigy kratyma
sis iškelia dar vieną mūsų lai
kų įdomią apraišką. Valstybių 
galvos yra tapusios tik puoš
menom, tik dekoracija, užkišta 
už valstybinės vėliavos. Nei ka
raliai nei prezidentai, išskyrus 
JAV, neturi beveik jokios ga
lios. Mažai kas apie juos ir ži
no. Jie reikalingi tik reprezen
tacijai ir įstatymų pasirašymui. 
Adenaueris nepanorėjo būti to
kia dekoracija, kai tautos reika
lai prašosi stiprių rankų ne į- 
statymam pasirašinėti, o juos 
parlamente pravesti ir įgyven
dinti. (S.).

KAIP BUS SU PLIENO STREIKU?

kanclerį siūlo, o parlamentas 
tvirtina; bet gali patvirtinti ir 
kitą kandidatą. Adenaueris no
rėjo iš anksto garantijos, kad 
kancleriu bus išrinktas finan
sų ministeris dr. Franz Etzelis, 
kuris su Adenaueriu geriausiai 
sutaria ir pritaria jo politikai. 
Tuo tarpu partija pasirinko 
prof. Ludviką Erhardą, ūkio 
ministerį, stebuklingai atkūru
sį Vokietijos ūkį ir pramonę.

- Kai šis buvo norėjęs kandida
tuoti į prezidentus, pasipylė 
gausa telegramų, kad to neda
rytų, nes nebūsiąs veiklus. Kan
cleriu būdamas galėjo būti veik
lus, bet ir kitokios politikos, 

, negu Adenaueris. Pavyzdžiui, 
galėjo atvėsinti Vokietijos ir 
Prancūzijos bendradarbiavimą, 
užmegztą ir sušildytą Adenaue
rio. Adenaueris čia žiūrėjo tau-

Plieno darbininkų ir kompa- zidentus, yra Japonijos patarė- 
nijų sutartys baigiasi liepos 1. jas prekybos reikalam su Ame- 
Unijos grasina streiku, jei ne- riką.Už tai japonai jam moka 
susitars. Anketos daugelyje ' 'pet' inetus 200,000 doL
plieno fabriką rodo, kad darbi- _ ... ... ..
rUnkai nėrapalankūs paflam , pi^,.dentasi?r:
streikui. Numato, kad jis gali P°p,^ul
būti ilgas ir pridaryti darbinin- J?n“1 P*™.“.tobs
kam nuostolių. Antra vertus, vlzltas 
supranta, kad pakėlus atlygini
mą bus tuojau pragyvenimas kad liautųsi siuntinėje Turki- 
pabranginamas. Jie labiau su
interesuoti geresnėm pensijų, 
socialinio draudimo sąlygom. 

f

Gerėja santykiai tarp Egipto ir 
Anglijos

Egiptas grąžino Anglijos 
Shell bendrovei turtą, kuris bu
vo konfiskuotas 1956, kilus ka
rui dėk Sueso kanalo. Prieš po
rą savaičių buvo grąžinęs kitom 
dviem, anglų firmom.

Ką veikia Dewey

— Turkija įspėjo Sovietus,

joje privaliem asmenim propa
gandos lapelius. Tokiu būdu; 
privaliem asmenim propagandą 
dalina ir Sovietų atstovybė 
Turkijoje.

Ryty Vokietijoje Sovietai
turi 20 divizijų kariuomenės, 
arba 400,000 vyrų. Pati Rytų 
Vokietija turi kariuomenėje ar 
kariškai apmokytų 830,000.

Thomas E. Dewey, buvęs 
respublikonų kandidatas į pre-

— A Stevensonas birželio 
13 pakartotinai pareiškė, kad 
nebus kandidatas į preziden
tus 1960.

Seimininkas: (pašoko, iš 
džiaugsmo trindamas rankas) 
O, tai pasakei man naujieną! 
Ačiū tau, drauguži! Seniai sva
joju pasiplukdyti su savo bai
dare, kaip gerais laikais Nemu
ne! Gerai, kad negili.... Jei kar- kada man paštas teiksis pri- įr mdhados.... 
tais teks išvirsti, tai bent lik- statyti laikraštį. Einu į kioską pjos’ prekės 
siu gyvas. O žuvų kiek prižve- ir perku dar tris egzempliorius, gėrimai ir k.) 
josim.... Malonumas po malonu- nes vieno mūsų šeimai perma- . t ’ct ta ti ta 

trelė Mėrallė gyvena Bra-. lis su savais papročiais, savo mo- žinoma, darbas savo keliu, ža. Mudu su prisiegėle skaitom ™
ije. B tenykščio gyvenimo mokyklom, lietuvišku teatru, o paskm, pagd Dievo įsakymą, susiglaudę vieną egempliorių.
dnių, kurie aktualūs tarp Ifetuvišku radiju ir t.t Graži dien3 Švęsk. Na, ir pa Paskui, kai neapsižrurim, musų J“ ii Sūrint!
nią beariu, ji supynė ko- svajone ... Bet pabandyk atsi- 3vt«m» kad tave kur kelmai, šokoladaveidė šviečia ,tai yra snaudos* varis Pats

“ * ‘ visų civilizacinių pato- svočia, tuo laikraščiu langus. o j^r
r vyk į gyvatyną kelmų Ir tu toks pat fantas- Kitais dviem egzemplioriais, niltvPZL ---------------------------- -*—«

Brrr.... Ir pats prof. tas, kaip profesorius Pakštas, šviečiasi mūsų sūnus ir dukrelė, sumanymai. Mes ieškom donos
i kaip tas Kniumba* A- padangėm kaip vyturėlis iškarpomis iš jaunimo ir ma- °

Ū^rįką, atrado mum Hondūrą, skrajoji. žųjų skyriaus užpildydami savo
šeimininkas: Galėtum, Jonai, albumus.

KAROLt PAŽĖRAITĖ

PASLAPTINGOJI SVOČIA
HVĮE1V VEIKSMŲ KOKEDUA

Veikia: Mmininkas ir to Uranoal Janaa ir Motieiua. visi aoie

šeimininkas: žinoma, kad tu- bet jum, kaip savo bičiuliam, 
rim. Atsirado gudročius kultu- ją atskleisiu ir dar nemoka- 
rininkas. Manai, kad tu vieniu- mat... Turiu tokį turtingą gi
lelis M.L.’ skaitai? Ir mudu nūnaitį, turintį Prudentėje 
už lietuvišką Žodį galvą dedam krautuvę.

mėdamas po nosia) tik paspau
džia ranką, kiekvienas savotiš
kai, ir paploja abiem moterim 

(Įeina našlė su dukterimi. Abi dabar malonėkit
prisėsti ir savo kaitriais mote-

III scena

šeim.: Prašom. Kažin ką die
vai mum šį kartą atsius?

IRAVtlKSLAS

(Svetainė

Motiejus: žinau, žinau. Secos 
(‘Sausos ir šla- 
—ryžių pupelės,

su skrybėlėm, rankinukais ir
skėčiais. Vyrai sustoja Tik Mo- nsKais spinduliais mus senius 
tiejus sėdi žiūrėdamas į laik- sp^Hų ra-
rašti ir kažką murma). diacija, nors nematoma, bet

kaip atominių spindulių radia- 
Našlė: Labutis, labutis, kai- cija, toli nubanguoja, nuliū- 

mynėliai! O gal mes trukdom? liuoja, palikdama gana liūdnas 
Bene posėdžiaunat? Ar tik ne- che, che, che. ..
būsit bendruomenės valdyba 
ar taryba? Tai labai atsipra
šom, netrukdysim jūsų posė
džio, kad neišdulkėtų jūsų geri

Našlė: (sėda su dukteria ant 
sofkutės, patenkinta, kokie tiš-

pio, kaip koks smakas merge- Anos (ponios Onos) pa. 
dūšia jSanvta!^ aš k^hS!^ sikraipo’ 0 duktė Stovi 
dūšia išganyta, o aš kad laimė- nuleidusi).

plimentais. Ačiū, ačiū už 
mudviejų pagerbimą. Aš vi
siem sakau, ir tikrai neklystu, 
kad jūs priklausot prie Vila 
Zelinos ‘alto sociedade’ (diduo-

• i™ v gai tautai vietą kitame pasuly- dėkui neuž‘ menės). Bet, kaip matau, jūs
g J-Staukoju/Jam, tamnert- tarnauta Utulus, poniute. Ne- visi trys įsiknisę į tą kleboni-

šeim. (išdidžiai rodo pirštu donuj paskoUndamas ų atsi sijaudinkit, mes nesam jokia va jos stabo popiergalį. Nejau ge-
1 H*usį egzempliorių, jei jis pa- dyba- Mes te3am bk eiliniri resnio laikraščio jūs neįsten-
Mano vaikai tik pasižiūri laik- “““ n€dinBsU' — 
raštin ieškodami Smpavartės w *>nu: Bravo, br.
tarp išvardintų tautiškų šokių vo, sveikinam tikrąjį kultūri- 
šokėjų, dalyvavusių scenoje. ninką!

Motiejus: O mano mergos J®"** Kaip dar ligšiol nete-

bendruomenės suruoštų vaišių giat nusipirkti? 
nariai žmonos nėra namie.
Išdūmė, kaip šnypščiančio gari 
vėžio dūmas, katalikių moterų 
draugijos suiriniimam. Bet lei-

Motiojus: O koks laikraštis, 
Jūsų supratimu, senjora, geres
nis?

Našlė: Nagi, ‘Folha da Tar- 
» _ t ____________________ __ ___ , ___ _ de’. 'Dtario Popular’. “Ultima

maNnoa Ąfftat lietu- eina su Mūsų Lietuva rankoje), zimierai, kur tu dedi tą laik- įamžintos ‘Mūsų Lie- gi Seimininkas pabučiuo- idom0s laikraščiai
bet ir vybd plMtis toee dausose vie- Sveiki,sveiki, parapijiečiai! (pa- raštį, kur ateina paštu? ■ ja abiem rankeles, našlė pati- "f™*™"1 puslapy sensa-
- ■* - . - * - - . , .   » . . . , ■.    *■-*— cnt Z ... . ___....... . r i irta A fra ui «avun«A miuiateV

iflra neriU ... Lietuva?’
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Atlikęs bausmę vėl grįžo Kau
nan. 1904 buvo pašauktas į ru
sų kariuomenę ir dalyvavo ru
sų — japonų kare, tarp kitko 
ir Mukdeno kautynėse, kur ja
ponai sumušė rusus ir privertė 
rusus bėgti. 1905 vėl grįžo Kau
nan ir tęsė savo praktikos dar-

AAU (Amateur Atletic Union 
of the USA) ir ten turi savo 
atstovą. Be šios organizacijos 
leidimo negali nei viena spor
to mėgėjų komanda iš JAV į 
užsienį išvykti. Esant tos or
ganizacijos nariu, mūsų-krepši
nio rinktinei bebuvo taip sun- 

mūsų Faskas priklauso ku gauti leidimą išvykti ir vi-

VLADAS ADAMKEVICtUS

gyv. 422 Menahan St, Ridgewood, BrookJyn, N. Y. 
Skambinti tek HYadnt 74677

Gegužės 25 Lietuvoje mirė 
dr. Rokas Šliupas. Jis buvo gi
męs Rakandžių km., Gruzdžių 
vaisė. 1865 birželio 2. Mirė ei
damas 94 metus. Tai buvo se
niausias lietuvis gydytojas.

Jis baigė gimnaziją Mintaujo
je 1884, Petrapilio universite
te studijavo gamtos mokslus 
ir 1889 juos baigė gaudamas 
gamtos mokslų kandidato laips
nį. Vėliau Maskvos universite
te baigė Medicinos fakulteto 
kursą ir 1893 įgijo gydytojo 
laipsnį su atžymėjimu (medicus 
cum eximia Įaudė). Dar beeida
mas mokslus,, dalyvavo kovoje 
su choleros epidemija. Vėliau 
vienus metus tobulino savo me
dicinos žinias Karaliaučiuje.

Baigęs mokslus, Rokas šliu
pas metus dirbo Maskvoje vie
no fabriko sanitarinėje prie
žiūroje, o po to 1895 grįžo Lie
tuvon. Pirma gyveno Airioga- 
loje, kur sėkmingai kovojo su 
trachoma. 1900 atsikėlė Kau
nan ir išgyveno ten su pertrau
kom iki 1940 metu, versda
masis privačia gydytojo prakti
ka. Kai dar buvo lietuvių spau
da draudžiama, rusų žandarai 
rado pas jį Kaune, lietuvišką 
knygą — Mikšio Kalendorių. 
Už tai jam teko 3 mėnesius 
išsėdėti kalėjime, o vėliau me-

bą. 1914 vėl buvo pašauktas į 
rusų kariuomenę ir dalyvavo 
Didžiajame kare, vadovaudamas 
lauko kflnc$£nai ligoninei Jau 
karui baigiantis, prie Mintau
jos pateko vokiečių nelaisvėn, 
bet iš jos buvo vokiečių pa- žiuodave pas jį pagalbos jieš- 
leistas ir grįžo Kaunan ir tęsė (Nukelta į 5 pus.)

Dar viena aplinkybė mūsų 
kelionę po Pietų Ameriką pa
lengvins ir mūsų vardą iškels. 
Šiemet Chicągoje vyksta “Pan 
American Gamės” organizuoja
ma sporto olimpiada. Dalyvau
ja per 2000 įvairių sporto šalių 
sportininkų. Mūsų mielam kon
sului P. Daužvardžiui tarpinin
kaujant, šių žadynių rengėja 
mūsų krepšininkų išvyką pri
statė Chicagos mayorui Richard 
J. Daley, o šis savo raštu bir
želio 4, 1959, paskyrė lietuvius 
krepšininkus atstovauti Chica
gos miestą Piety Amerikoje. 
Rinktinė gaus iš Chicagos mies
to rekomendacinius laiškus vi
sų vizituojamų valstybių prezi
dentams ir taip pat įteiks Pie
tų Amerikos sportininkams 
kvietimus dalyvauti Pan-Ameri
can olimpiadoje Chicągoje rug
pjūčio mėnesy. Mes laikom, kad 
šiuo aktu Chicagos mayoras 
mūsų krepšinio rinktinei sutri
kę didelį pasitikėjimą.

vo kaltės prisipažinimas, o šiaip 
jau tai gali būti net pasidi
džiavimas. Priešingai, būtų bu
vę menkybiška nužemintai tei
sintis prieš tardytojus ir įrodi
nėti jiems, kad mes Lietuvoj 
buvom komunizmui labai geri 
ir niekuo jam nenusidėjom. Su 
asmenų apibūdinimais buvo vi
sų kebliausia, o to labai pri
mygtinai buvo reikalaujama. 
Kuriuos žinojau dar pirmom 
okupacijos dienom pasišalinus 
į Vokietiją, apie tuos buvo leng
viau bet ką pasakyti, o apie

(Atkelta iš 2 psl.)
Priešingai, turėjau nežinia kuo 
pagrįstą nujautimą, kad tuose 
spąstuose esu tik laikinai, to
dėl reikia stengtis bent kuo 
nors ‘‘užkišti gerkles” tardyto-

gydytojo praktiką.
Gydytojo darbas dr. Rokui 

šliupui sekėsi. Jis turėjo pa
sisekimą ir savo ligonių pasi
tikėjimą ir lietuviai ūkininkai 
iš plačių Kauno apylinkių va-

Naujai atremontuota, 
lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 7 Avė. ir Park Avė. 
kampas, Asbury Park, New Jersey, kviečia atvykti 

ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO.
Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė 
bloko nuo juros ir Monte Cario Pool. Svečių patogumui 
veikia lietuviška valgykla - restoranas.
Mūsų baras ANCHOR ROOM žinomas savo puikia at
mosfera. Šokiams groja džezo orkestras.
Del smulkesnių informacijų kreiptis: Lake Motei 7 Avė. 
ir Park Avė. kampas, Astary torių New Jorooy.

Tel: PRospect 4-7788 — PR 6-9671 — PR 6-9619

teko stengtis kalbėti arba labai 
atsargiai, arba kokius nors ab
surdus.... Vėliau paaiškėjo, kad 
tie skrupulai nebuvo reikalin
gi, nes tos “charateristikos' jo
kios įtakos tų asmenų likimui 
neturėjo.

— Ar vertimas j lietuviy 
kalbą 'Tiesoje' yra tikslus?

— Apskritai imant, vertimas 
gana sąžiningas. Tačiau pašte 
bėjau dvi vietas, kur vertimas 
“pagražintas”. Vienoj vietoj, 
tikrai atsimenu, mano buvo ru
siškai parašyta *sud karai stro- 
go”, tai yra ‘teismas (komunis
tus veikėjus) baudė griežtai. 
Jie išvertė “teismas baudė žiau- 

Prisipažinimas, kad nepri- rlai“. Kitoj vietoj padarytas jau 
klausomos Lietuvos valdžia bu- žymiai reikšmingesnis pakeiti-

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

vo antisovietiška, antikomunis- 
tiška, man tada atrodė ir da
bar tebeatrodo, jokios politi
nės žalos niekam negalėjo pa
daryti, nes tai juk buvo viešai 
žinomas dalykas. Sovietinio tar- 

jam, kad nesumurdytų peranks- dytojo akyse tai, be abejo, bū
ti. Ilgą laiką, tačiau, buvo ne
įmanoma apčiuopti “minkštos 
vietos’, nes vienas tardytojas 
atkakliai statė tik absurdiškus 
klausimus, kaip pavyzdžiui: 
‘Pasakyk vardus ir pavardes 
žmonių, kuriuos jūsų valdžia 
ir partija siuntė į Sovietų Są
jungą subversyvinio darbo tik
slu’.... Į bandymą atsakyti, kad 
tokio dalyko visiškai nėra buvę, 
pasipildavo toki “septynaukš- 
čiai’ keiksmai, kad reikėjo tik 
stebėtis, kaip ne rusas (tas tar
dytojas, berods, buvo žydas) 
sugeba taip sultingai rusiškai, kuriuos nežinojau, kur jie yra, 
keiktis. O paskui ima tyčiotis: 
‘Pažiūrėkit, herojus atsirado!
Tylės, nepasakys! Sušaudysim 
kaip šunį, ir niekas apie tavo 
heroizmą nei nesužinos!’

Jis, žinoma, klydo, nes tokio 
heroizmo nesiekiau nei laikiau 
heroizmų tylėjimą tokiose ap
linkybėse. Kitas tardytojas bu
vo racionalesnis, ir su juo jau 
greičiau (nors irgi po gana su
dėtingų ir vietomis net humo- 
ristiškų ‘pertraktacijų”) paaiš
kėjo, kuo galima jį ‘užbovyti’.

— Ar neatrodė lodo, kad to
kio pasakojimai gali būti žalin
gi politiniu pažiūriu arba pa-

gos išvykti i Pietai Ameriką ir 
ten riaeje eilėje vairiytdą žais* 
ti su liet ir vietinėmis krep
šinio komandomis.

Malonią atrigmaną padarė 
šios lietuvių krepšinio hamn. 
dos išvykos organizacinio ko
miteto ptimirinkas Vladas A- 
damkaričtaš, -kai Fasko gau
rės Amerikos Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos) pirmi
ninko AL Vakselio lydimas, už
suko į Darbininko redakcija 
pereito šeštadienio priešpietį. 
Svečias maloniai sutiko papasa
koti paskutines naujienas iš pa
sirengimo šiai didžiai garbin
gai kelionei.

— Kas sumanė šią išvyką 
ir kaip vyksta pasirengimas?

Faskas sumanė mūsų spor
tininkus išsiųsti į užsienį re
prezentuoti lietuvių taip mėgia
mą krepšinį. Sudarė išvykos or
ganizacinį komitetą, kuriam 
mūsų svečiaas iš Chicagds ir 
pirmininkauja. Visi organizaci
niai darbai eina 4 pabaigą. Bir
želio 27-28 iš JAV ir Kanados 
suvažiuoja į Chicagą 16 geriau
sių liet, krepšininkų, daugu
moje studentai, kontrolinėms 
rungtynėms. Iš jų bus atrink
ta dešimties vyrų komanda, 
kuri reprezentuos JAV lietu
vius, o kartu ir Lietuvą įvai
riuose Pietų Amerikos valsty
bėse. Krepšinio rinktinės de
šimtukui sudaryti Faskas pa
kvietė mūsų krepšinio vetera
nus: V. Grybauską, Zenona Pu- 
zinauską, Fel. Kriaučiūną irMy 
kolą Ruzgį. Rinktinė dar dvi 
savaites treniruosis Chicągoje 
ir liepos 8, per Miami, Fla., iš
vyks į Medelliną, Kolumbiją, 
kur liepos 11 turės pirmąsias 
rungtynes su kolumbiečiais 
krepšininkais. Krepšinio ko
mandą į Pietų Ameriką lydės 
pats organizacinio komiteto 
pirm. V. Adamkavičius, P. Pet
rulis ir komandos treneris Vyt 
Grybauskas.

— Kokios nuotaikos Piety 
Amerikoje mūsų krepšininkų 
belaukiant?

Iš gaunamų daugybės laiškų 
matosi, kad Pietų Amerikoje e- 
same labai laukiami. Sudary
ti platūs komitetai mūsų krep
šininkams priimti. Gauname 
daug kvietimų iš vietos valsty 
bių krepšinio komandų bei 
sporto klubų žaisti jų organi
zuojamose rungtynėse, 
ši aplinkybė mus truputį bai
mina, nes dėl laiko stokos ga
lime nepajėgti visų prašymų 
patenkinti. Jau dabar atrodo, 
kad daugiausiai teks žaisti ne 
su lietuvių komandomis. Susi
tikimus su lietuviais, kiek lai
kas leis, stengsimės visur iš
naudoti. Vietos ispanų spauda 
plačiai rašo apie mūsų krepši
ninkų atvykimą ir deda mūsų 
nuotraukas. Vietos lietuvių ko
mitetai varo plačią propagan
dą. Išrūpinti didžiausi stadio
nai, užtikrinta radijo ir televi
zijos transliacijos.

— Koks buvo pirminis šios 
išvykos tikslas?

Lietuviai krepšinį mėgsta ir 
maloniai prisimena anuos gra
žius Lietuvos krepšinio rinkti
nės Europos meisterio titulo 
laimėjimus. Mes manėme, kad 
vykdami į Pietų Ameriką su 
krepšinio vienetu sukelsime 
tenykščių lietuvių susidomėji
mą, o tuo pačiu sustiprinsime tus laiko išgyventi ištrėmime 

. jų tarpusavio bendravimą ir prie Volgos — Kazanės mieste.

FASKAS. Iš k. j d.: A. Ruzgas — seki-., A. Birutis — vieo-pirm., A. Vek
selis — pirm., J. Kepenis — gert, sekr., K. Brazauskai — iždininką*.

f*'

mas. Praleistas dėstymas, kad 
policija turėjo pakankamai ži
nių apie komunistų pogrindinį 
veikimą ir žinojo, kad jų skai
čius yra mažas, todėl vieša 
antikomunistinė propaganda 
mažai tebuvo praktikuojama, 
laikantis dėsnio “po vorobjam 
iz pušek ne strieliajut’, t.y., 
į žvirblius iš patrankų nešau
do. Tolesnėj pastraipoj tas 
“dėsnis’ turėjo būti pakarto
tas: “Nešaudyti į žvirblius iš 
patankų” atvira ir tiesiogine 
kova.... Vertėjams, matyt, buvo 
nepatogus tas posakis apie 
žvirblius, tad jie vietoj “nešau
dyti žvirblių iš patrankų” įdėjo 
“nešaukti vilko iš girios’. 
Gražiau atrodyti vilkais, negu 
žvirbliais.... Kitų ryškesnių “fri
zavimų’ nepastebėjau.

—Kokiais, manote, sumeti
mais jie tokį archyvinį daly
ką dabar skelbia?

— Tą galėtų paaiškinti tik 
patys skelbėjai Gal tai yra da
lis progamos propagandoje 
prieš Lietuvos neprilausomy- 
bės idėją. Čia lyg ir stengtasi 
priminti, kad nepriklausomoj 
Lietuvoj vyravo dabartinio ro
jaus priešininkai: žiūrėkit, net 
tautininkų generalinis sekreto
rius tai paliudijo! Tur būt, kom
partijos propagandistai tiki, 
kad Lietuvos žmonės dabarti
niu rojum labai sužavėti ir pik
tinsis kiekvienu, kas yra truk
dęs jo jgyvendinitną Lietuvo
je.... Ar tas jų tikėjimas pa
matuotas, tai jau kitas klausi
mas.

87 EAST BAY RD. OSTERVILLE, CAPE C0D, MASS. 
Tel. GA 8-2748

• Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
• Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas
• šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas vos 5 min. 

pėsčiom
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams
• Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio mėn. 13 d. iki rugsėjo pabaigos. Lie

tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
Dr. Ed. JANSONAS, 47 Thomas Park, Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-7771 
arba 

AUDRONĖ JANSONAS, 87 East .Bay Rd. OsterviHe 
Cape Cod, Mass.;

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
Garsiame CAPE COD - OSTERVILLE, MASS., kurorte prie 

atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pušy pavėsyje, gra
žioje" lietuviškoje vasarvietės viloje

“AUDRONĖ”

iyi| tarp Pietai ir šiaurės Ame- 
rikns lietuvių. Be to, šia 
proga/ meg kelsime 
rietas gyventojų tarpe Lietu
vos vardą, priminsime mūsų 
pavergtos tėvynės padėtį, kelsi
me kur ir kaip perime Lietu
vos bylą tenykšfių gyventojų 
ir mums prieinamų įstaigų tar
pe. Informacijai apie Lietuvos 
padėtį esame paruošę leidinį 
ispanų kalba. Bendrą infonna- 
tinę dalį apie Lietuvą parašė 
V. Rastenis, o sportinės lietu
vių veiklos apžvalgą Kęst Cer- 
keliūnas. Meninę leidinio dalį 
prižiūri dail. Alg. Kurauskas. 
Mes tikime, kad šis leidinys 
mūsų draugų sportininkų ir 
bendrai tenykščių gyventojų 
tarpe daug pasitarnaus Lietu
vos reikalui.

— Kaip pavyko sutvarkyti 
išvykimo formalumus?

Suprantama, kad turint rei
kalo su daugelio valstybių įstai
gomis dėl transitinių vizų, ne
buvo lengva. Esame laimingi, 
kad

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramotoms. Be to, 
duodami potaidotuvinial 
pietos. rmMB rems ne- 
tuvtikąs maistas prieina 
motais kainomis.

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. T. 

(Ridffevood) 
TeL EVergreen 2-8440

— Kaip mūtų kropšinio rink
tinė jaučiasi Ir kokių tikisi lai
mėjimų?

Sunku būti pranašu. Viena 
žinome gerai, kad rungtynės 
visur nebus lengvos, nes mums 
nepažįstama žaidėjų technika ir 
neįprastos klimatinės sąlygos. 
Kai kur teks žaisti 1500 met
rų aukštyje nuo jūros lygio. 
Viena aplinkybė padrąsina: ten 
dabar yra žiema ir vasaros kar
ščiai mūsų sportininkų tiek ne
kamuos. Tikėkimės, kad be 
moralinių laimėjimų, dėl kurių 
mes jau esame tikri, mūsų 
rinktinė parsiveš ir sportinių 
pergalų. New York© lietuviai 
turės progos mūsų laimėjimais 
pasidžiaugti ar pralaimėjimais 
pasiguosti,nes rinktinė grįžda
ma iš Pietų Amerikos sustos 
New Yėrke ir čia ąu Rytų Apy 
gardos rinkthie *SGžris baigia
mąsias kelionės krepšinio 
rungtynes. (Kvds)

— Kas |ūsy koRonf finan
suoja ir ki* ii kainuos?

Visa kelionė kalnuos apie 
8000 doL Pusę tos sumos jau 
suaukojo Chicagos ir kitų Jto- 
lonijų lietuvių organizacijos, 
ir atskiri asmens. Bet dar apie 
4000 dolerių trūksta.Mes pasi
tikime lietuvių šio reikalo su
pratimu ir parama. Kiekvienas 
doleris mums yra brangus ir 
mes esame visiems mus parė- 
musiems dėkingi.

New Yorke mūsų krepšinio 
rinktinės išvykai globoti suda
rytas komitetas. Į jį įeina gen. 
konsulas J. Budrys,’ konsulai V 
Stašinskas ir A. Simutis, Vliko 
prim. A. Trimakas, ILK pirm. 
V. Sidzikauskas, M. Kižytė ir 
kt. Yra paruošti aukų lapai, su 
kuriais Fasko įgalioti asmenys 
aplankys lietuvius, prašydami 
aukų. Aukas galima siųsti Fas
ko iždininkui K. Brazauskui, 
142-25 Pershing Cresc. Jamai- 
ca 35, N.Yi

Kur praleisti atostogas?
Liettndą vtaarvtotdą «avintakai LU8IM ir VELTAI niMiirdžiai 

kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod
ir apahtoti jy puo*ni4j« viloje, kuri 4U< vasarą turte naują 
MMĖtKO8** vardą. VeUiv medžiu, žalumynų ir vaidų sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą Ir sudaro ge
riausias sąlygas poMul. j

• GRAAOe IR ERDVOS KAMBARIAI 
s GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
• STROPUS PATARNAVIMAS
s NEAUKŠTOS KAINOS
e VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
• TENISO - GOLFO AIKSTtS
• ARTI GOLFO SROVES ŠILDOMI ATLANTO 

Vandenys
o ARTI TEATRAI IR K. VAKARINES PRAMOGOS

Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. Seimininkai maloniai laukia svečiu.
' Kreiptis adresu:

S. M. LŪŠYS, % "Meška", Monument Beach, Beach St. 
Cape Cod, Mass. — Te’ėf.: Buzzards Bay, Maža 9-325I

OSTERVILLE MANOR. Ine., VASARVIETĖ, 
kurioje Jūs praleisite atostogas, būsite patenkinti.

Mūsų šūkis — VASAROTOJU f DUOTI PILNĄ POILSI 
ši vasarvietė naujai atremontuota, turi 60 kambarių su visais 
poilsiui reikalingais įrengimais. — Dėl smulkesnių informacijų 
ir kambarių užsakymo kreiptis šiuo adresu:

OSTERVILLE MANOR, INC., 
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.
Tel.: GArden 8-6991
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Mirė seniausias 
lietuvis gydytojas 
Rokas Šliupas

(Atkelta iš 4 psl.) 
koti. Be to, ilgus metus buvo 
Kauno kunigų seminarijos gy
dytojas ir klierikam dėstė higi- 
jeną.

Kada rusai užėmė Lietuvą 
1940, dr. R. šliupas apleido 
Kauną ir išsilėlė į Garliavą, kur 
turėjo namą ir žemės sklypelį. 
Ten jis dirbo kaipo ambulato
rijos vedėjas iki 1951 metų, ka
da dėl susilpnėjusios klausos ir 
matymo išėjo į pensiją.

Bestudijuodamas Petrapily, 
Rokas šliupas priklausė lietu
vių studentų būreliui ir su bro- 
lias Biržanskais, Spuduliu, 
Bandža ir kt. leido ranka rašy
tą laikraštėlį “Žinių Nešėjas”.

Gyvendamas Kaune buvo 
steigėju kooperatyvo “Nemu
nas” ir choro “Daina”. Tam 
chorui kurį laiką ir vadovavo. 
Kada 1918-19 metais kūrėsi Lie
tuvos valdžia, dr. R. šliupas 
buvo pirmuoju Kauno miesto 
ir apskrities viršininku. Pats 
svarbiausias dr. Roko šliupo 
darbas nepriklausomoje Lietu
voj buvo Lietuvos Raudonaja
me Kryžiuje. Raudonojo Kry- 
tiaus įsteigimu buvo susirūpi
nęs jau 1918 metais, dar vo
kiečių karo valdžiai Lietuvą val
dant. Jis R. Kryžiaus steigimo 
reikalu darė žygius vokiečių į- 
staigose, bet karo okupacinė 
valdžia statė tokias varžančias 
sąlygas, su kuriomis nebuvo 
galima sutikti. Lietuvos val
džiai susitvėrus sausio menesi 
1919 dr. Rokas šliupas ėmėsi 
iniciatyvos steigti Raudonąjį 
Kryžių, sukvietė steigėjų būrelį 
dr. J. Alekną, Prov. J. Ma
kauske, ir dr. V. Ingelevičių) ir 
1919 sausio 10 sušaukė L.R.K. 
pirmą steigiamąjį susirinkimą. 
Dr. Rokas Šliupas buvo išrink
tas L.R.K. pirmininku ir išbuvo 
tose pareigose iki 1932 metų 
galo.

Dr. Rokas šliupas Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių sukūrė ir iš
vystė. Tam darbui jis atidavė 
daug laiko, energijos ir sveika
tos. Iš to darbo neturėjo jokios 
materialės naudos, nes į jį žiū
rėjo kaip į pasiaukojimą ken
čiančių žmonių labui. Jo pas
tangomis ir darbu buvo sukur
ta L.R.K. Kauno ligoninė, pas
tatyta L.R.K. ligoninė Klaipė
doje, plaučių sanatorija Aukš
toje Panemunėje, atstatytas ir 
pradėtas tvarkyti Birštono Ku
rortas, įsteigta gailestingųjų se
serų mokykla, įsteigta ir išvys
tyta Raudonojo Kryžiaus loteri
ja-

Dr. R. šliupas užmezgė san
tykius su Tarptautiniu Raudo
nojo Kryžiaus komitetu Žene
voje, daug kartų atstovavo Lie
tuvą Tarptautiniuose Raudono
jo Kryžiaus suvaziaivmuose; 
jis buvo gerai žinomas ir ger
biamas Ženevoje.

Dr. R. Šliupas buvo vedęs 
Liudą Cechavičiūtę, kuri jam 
buvo ištikima gyvenimo draugė, 
mirė 1947 metais. Jis paliko 
sūnų Mindaugą ir dukteris — 
Aldoną Alytienę, Danutę Seni- 
kienę ir Gražiną Siliūnienę.

Palaidotas Jonaičių kapinė
se prie Garliavas, Lietuvos že

f, ......—..... ‘ 2-- ■ -......

AMERIKOS LIETUVIŲ B E N D R U O M E N Ė 
NEW JERSEY APYGARDOS VALDYBA

RENGIA NEW JERSEY

LIETUVIŲ DIENĄ
1959 BIRŽELIO (JUNE) 21, SEKMADIENI

Dideliame
ROYAL GARDENS PARKE

990 E. HAZELAVOOD AVĖ., RAHAVAY, N. J.

PROGRAMĄ IŠPILDO:
• “RŪTOS” D-JOS CHORAS, 

vad. A. Kačanausko
• Elizabetho SKAUTAI IR SKAUTES
• Kearny JAUNIEJI VYČIAI
• Patersono ATEITININKAI
• Kearny. Lindeno ir Patersono ŠEŠTA

DIENINIŲ MOKYKLŲ MOKINIAI
• Įvairūs N. J. neorganizuoto lietuvių jau

nimo naujai kylantieji talentai
• Tikimasi šventėje dalyvaus ir kalbės Lie

tuvos Įgaliotas miništeris Washingtone 
JUOZAS RAJECKAS

Už sporto ir meninius pasirodymus jaunimas 
laimės N. J. ALB taures ir kitas dovanas.
šokiams gros L.B.N.J. Jaunimo orkestras

Pradžia 1 vai. p.Į). — Įėjimas 90 centų
Šokiai 4 vai. p.p. — Programa 5 vai. p.p 

BUFETAS. GĖRIMAI
APYGARDOS VALDYBA

Lietuvių Diena jvyks bet kokiam orui esant

--- ---- V

SV. ANTANO gimnazijos Kennebunkporte mokiniai laisvaiaik.o metu.

MOKSLO METŲ PABAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE
Gegužės 30 pranciškonų gim

nazija Kennebunkport, Maine, 
baigė trečiuosius mokslo me
tus. Baigę egzaminus, mokiniai 
išvažinėjo į namus, kur jų lau
kė tėveliai, ypač tie. kurie savo 
vaikų nematė nuo rudens, nes 
gyvendami Los Angeles, Calif.,

Baltimores žinios
Tragiškojo birželio minėji

mas buvo sekmadienį, birželio 
14. Rytmetį 8:30 v. šv. Alfonso 
bažnyčioje buvo mišios už vi
sus lietuvius, ištremtus į Sibi
rą, komunistų nukankintus. Va
kare lietuvių svetainėje buvo 
pats minėjimas su prakalbomis.

Ronaldas Jakaitis ir NVilliam 
Define (jo.mamytė lietuve), šie
met baigė Mount St. Joseph’s 
aukštesniąją mokyklą su aukš
čiausiais mokslo pažymiais. Abu 
laimėjo kelias stipendijas moks 
lą tęsti kolegijose arba uni
versitetuose. Abu pasakė svei
kinimo kalbas.

Šv. Alfonso mokyklos buvu
sios šios mokinės baigė Seton 
aukštesniąją mokyklą: Laimutė 
Šidlauskaitė, Janice Petruškai- 
tėi ir Patricia Carter.

Vincas šakevičius šiemet bai
gė Loyolos Kolegiją, Įgydamas 
chemijos bakalauro laipsnį.

Skautai ir skautės birželio 
20 Dūlio vasarvietėje prie gra
žių Chesapeake įlankos vande
nų rengia laužą. Taip pat pak
viesti skautai ir iš kitų miestų.

Lietuviu radijo valandėlės ve 
dėjai A. Juškevičius ir K. Las- 
kauskas rengia pikniką birže
lio 21 Demskio vasarvietėje 
prie Chesapeake Įlankos. Bus 
įvairi programa, žaidimai. Taip 
pat bus pagerbti visi tėvai.

Jonas Jonaitis, kurį visi pa
žįsta kaip John Unitas, žymus 
sportininkas, bus pagerbtas 
specialia vakariene, kurią ruo
šia lietuvių atletų klubas bir
želio 27 lietuvių svetainėje. Da
lyvaus žymus svečiai. Pagerb- 
tuvėm pirmininkauja K. Ka- 
čauskas, šokiams gros J. Leke- 
vičiaus orkestras.

' Jonas Obelinis

mėje. kuria jis labai mylėjo, 
visą savo gyvenimą jai ištiki- 
mai dirbo ir naepleido jos ir 
sunkiausiais laikas.

nesulaukė jų namuose nei per 
Kalėdas nei per Velykas.

Per šiuos mokslo metus darb
štūs ir gabūs mokiniai ne tik 
perėjo i aukštesnes klases, bet 
veikdami Įvairiuose būreliuose, 
ruošdami referatus ir rašyda
mi rašinius, kurių keli tilpo 
‘Ateities’ žurnale, pasiekė ben
dro išsilavinimo, kuriame dar 
didesnę pažangą padarys atei
nančiais mokslo metais.

Praeitais mokslo metais Lie
tuvių Romos Katalikų Susivie
nijimas Amerikoje visų aukš
tesniųjų lietuviškų mokyklų 
mokiniams buvo paskelbęs kon

PREL. J. BALKONAS ir du Tibeto dvasininkai — lamos minėjime, suruoštam birželio 14 New Yorke pa
minėti komunistu nužudytom aukom. Nuotr. V. Maželio^

kursą ir už geriausia lituanisti
nių dalykų žinojimą paskyrė 
100 d*ol. stipendiją. Šiai stipen
dijai laimėti nulėmė bendras 
metinis pažymys ir specialus ra 
šinys. Pranciškonų gimnazijoje 
šią stipendiją laimėjo trečios 
klasės mokinys Remigijus Su
žiedėlis.

Nuo ateinačio rudens gim
nazijoje veiks visos keturios 
klasės. Dabar jau laikas nau
jiems mokiniams registruotis 
i visas keturias klases, paduo
dant. rektoriui prašymą ir pri 
siunčiant išeitojo mokslo pažy
mėjimus. Visais Įstojimo reika-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Trėmimy Sibiran minėjimas 

įvyko birželio 14 šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Minėjimą ati
darė Bendruomenės vicepirm. 
Jonas A. Stiklorius ir pakvietė 
kun. J. Lukšį invokacijai. Po 
invokacijos kun. J. Lukšys per
davė Bendruomenei ir minėji
mo dalyviams nuoširdžius šv. 
Andriejaus parapijos klebono 
kur. Juozo čepukaičio ir jo pa
dėjėjų kunigų sveikinimus bei 
linkėjimus. Svečias kalbėtojas 
Vincas Rastenis priminė pra
eiti. bet daugiau’ sustojo prie 
dabarties bei ateities Lietuvos 
gyvenimo problemų.

Antroje minėjimo dalyje, ku
riai vadovavo Bendruomenės 
kultūros reikalų tvarkytojas 
Balys Raugas. Antanas Šileika 
paskaitė ištrauką iš pulk. J. Tu
mo atsiminimų “Žygis i Červe
nę'. Marytė čikotaitė paskaitė 
poezijos ir Jonas Skladaitis pa
skaitė ištrauką iš Vinco Ramo
no romano ‘Kryžiai”.

Balfo skyriaus valdybos rū
pesčiu. visi minėjimo dalyviai 
buvo apdovanoti rožėmis. Au
kų Balfui surinkta apie 30 dol.

Aukštąjį mokslą baigė gau
sus būrys mūsų jaunimo. Stu
dentų Sąjungos duomenimis 
studijas baigė ir laipsnius ga 
vo: Chestnut Rili kolegijoje —

lais rašyti:
Pranciškonu gimnazijos rekto

rius
Franciscan Monastery 

Kennebunkport, Maine 

Raimonda A. Binkytė, Zinaida 
Čikotaitė ir Lilija Rozniekaitė, 
Drexel institute — Darvyda 

Aleknaitė. Rimas Kalvaitis, Liū
tas Mockūnas ir Juozas Rama
nauskas, šv. Juozapo kolegi- 
je — Audronė Gaigalaitė, Tem
ple universitete — Raimondas 
Pūkis, Kristofas Miežis ir Val
teris Svekla. Tikimasi, kad šis 
sąrašas dar padidės.

Anastazija ir Edmundas Bin
kiai ir Jadvyga ir Simonas Kon
trimai pakvietė savo artimuo-. 
sius Į jų Raimondos Angelės 
Binkytės ir Ričardo Kontrimo 
jungtuves. Jos Įvyks birželio 
27 d., 11 vai. ryto, Šv. Andrie
jaus bažnyčioje.

Vytautas ir Ramona Ramū
nai birželio 5 susilaukė antro
sios dukros, kuriai duotas Ra
ses Sofijos vardas.

Raimondos A. Binkytės pasi
žymėjimas moksle buvo atžy
mėtas ne tik Chestnut Hill ko
legijoje, kur ji studijavo che
miją, bet ir vietos didžiojoje 
spaudoje.

Ateitininku metinė šventė nu 
matoma suruošti liepos 19 Ra- 
venhill akademijos patalpose.

Birželis yra Balfo rinliavos 
mėnuo. Remkime vargstantį 
brolį per Balfą! K.Č.

CLEVELAND, OHIO 
Mokyklų šventė

Šv. Kazimiero ir vysk. Va
lančiaus lituanistinių mokyklų 
šventė įvyksta birželio 21, sek
madienį, Niaurų sodyboje, ku
ri yra apie 20 mylių į pietus 
nuo Clevelando. Šventė prasi
dės 1 vai. popiet. Progaramą 
išpildys mokiniai. Maloniai kvie 
čiami visi savo gausiu dalyva
vimu paremti mūsų jaunimą, 
kad ir toliau pasiliktų ištikimas 
savo tėvų kraštui ir gimtajai 
kalbai.

Manome, kad tokių plates
nio masto švenčių rengimas 
yra viena iš stipriųjų lietuvy
bės išlaikymo priemonių "ik 
džiaugiamės, kad gana didelis 
skaičius mūsų žmonių, ypač ge
rieji mūsų gydytojai, yra šias 
mūsų pastangas gausiai finan
siškai parėmę.

Pirmoji tokių švenčių rengi
mo mintis buvo iškelta perei
tais metais Įvykusiame moky
tojų suvažiavime Čikagoje. Ją 
iškėlė šv. Kazimiero lituan. 
mokyklos tėvų komiteto pirm. 
O. Jokūbaitienė ir ji dabar 
ėmėsi iniciatyvos tą mintį rea
lizuoti. Abiejų mokyklų' vedė
jai ir tėvų komitetai tam gra
žiam sumanymui pritarė ir ė- 
mėsi darbo tą pirmąją šentę 
suruošti.

J.D.

DRUSKONIE 
HALL 

VASARVIETĖ
CATSKILL KALNUOSE
JAU PRIIMA SVEČIUS 

(pranešti bent dieną ankščiau) 
IR UŽSAKYMUS VASARAI.

Rašyti:
SOPHIE KRAUNAITIS 

A n d e s, N. Y. 
ar skambinti: 
ANDES 2781 

nuo 7 vai. vak.
VI’ |:,|:!|>'|(.|!’fofI’t ■ft’liiluf liilitlt'fnf--t I I lt. I t

GERIAUSIA
LIETUVIŠKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI
THOMPSON. CONN.

PRIE QUADRIC EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir 
ramumos, tinkamiausia vieta 

vasarojimui
Maistas ir kambarys asmeniui 

35 dol. savaitei.

Adresas:
J. PAKNYS.

Box 126 Thompson, Conn.
Telefonas:

Putnam. VAlnut 3-2836

IŠ VISUR
— Vysk. Vincentas Brizgys, 

grįždamas iš Montrealio, Kana- ' 
dos, lankėsi rytiniame Ameri
kos pakraštyje. Kartu su Balfo 
pirmininku kan. J. Končium 
apsilankė Putnamo ir Brockto- 
no vienuolynuose. Jo Eksce
lencija ieško seserų, kuęos su
tiktų vykti misijom ir Austra
lija-

—Venezuelos lietuviai pa
rėmė Balfą. Iki šiol Balfą rėmė 
tik Amerikos ir Kanados lie
tuviai. Dabar pirmą kartą pa
rėmė Venezuelos lietuviai. Bu
vo padaryta rinkliava, kuriai 
vadovavo Jonas Stanevičius. 
Aukos rinktos penkiose apy
linkėse: Maracay, Valencijos, 
Caracaso, Barguisimeto, Mara- 
caibo. Balfo centrui jie atsiun
tė 285 dol. 59 et.

— Dainavos ansamblis iš 
Chicagos vyksta i Detroitą ne 
š.m. lapkričio 7, kaip buvo ank-. 
sčiau skelbta, bet 1960 sausio 

, 30. Dainaviečiai vyks su insce- 
nizuotom ‘Vestuvėm”, kurių 
premjera pirma bus Checagoje.

— Marcelinas šikšnys, tebe
gyvenąs Vilniuje, gegužės 2 su
laukė 85 metų. Jis gimė Motė- 
niškiuose, Šiaulėnų vals. Raši
nėjo spaudai dar draudimo lai
kais. Yra žinomas slapyvardžiu 
M. šiaulėniškis, parašęs dra
mas “Pilėnų kunigaikštis”, 
“Sparnai”, “Likimo keliais” ir 
k. Iš profesijos — matemati
kas. Ilgus metus matematiką 
dėste ir buvo direktorium Vil
niaus lietuvių gimnazijos. Len
kų valdymo laikais turėjo daug 
nemalonumų dėl lietuviškos sa
vo veiklos.

— Dr. Martynas Stadulis, gi
męs 1898 metais Plymouth.Pa. 
mirė Hanover, Pa., kur ir pa
laidotas katalikų kapinėse. Gy
dytoje diplomą jis buvo ga
vęs 1924. Apie 30 metų buvo 
Hanoverio mokyklų medicinos 
inspektorium.

— Kun. Bernardas Barčys 
paskirtas šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos Clevelande klebonu. 
Anksčiau jis čia vikariavo. Il
gametis klebonas kun. V. Vil- 
kutaitis, atšventęs 50 metų ku
nigystės jubiliejų, išėjo Į. pen
siją-

— Prof. St. Dirmantas Chi- 
cagoje rūpinasi paroda, kuri 
atvaizuotų lietuvių kultūrą ir 
papročius. Eksponatai bus iš
statyti tarptautinėje parodoje, 
kurioje dalyvauja 65 vakstybės. 
Tarptautinė paroda bus liepos 
3-18.

— Antanas Puskunigis, 47 
metų, mirė Londone. Praėjusio 
karo metu Rytų fronte jis nu
šalo kojas ir tai jo sveikatą su
griovė.

— Kun. Balys Ivanauskas, 
dirbęs 16 metų šv. Jurgio lietu
vių parapijoje Clevelande, kle
bonam besikiečiant, nukeltas 
Į nelietuvių šv. Monikos para
piją.

TŪKSTANČIAI SUTINKA 
kari pinigai yra geriausia prie
monė padėti jūsų artimiesiems ir 
draugams U S S R. Nėra muito, 
nemokama taksų, nereikia daiktų 
supirkti, pakuoti. Galima siųsti 
visokias sumas dideles ir ma
žas. Kasdien vis daugiau ir dau
giau gėrybių galima gauti pirkti 
L' S S R ir tai žemom kainom.

PAMĖGINKITE

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI)

PINIGAI f
LIETUVĄ

10 Rublių už 1.— 
Mokestis $5— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA 
KVITAS PARŪPINAMAS

’ ąpRESU PER 2 SAVAITES

G B A M E R C Y
Dept. DA

744 Broad Strset 
Newark 2. New Jersey. U.SJL

Leista Bankų Dept.
... u ..apdrausta._______

GRAMERCY - Dept- DA 
118 East 28th St.. 

New York 16. N, Y.



HAVI

YOURAD

CANCEL OR CHANGR

MARBLE TABLESC«ll LO 3-7291

Norwood, Mas#

SUMMER RESORTS

NURSING SCHOOLS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

RICHMOND HILL 19, N. Y.101-23 112 ST.

Telefonas: VIrginia 6-685'5

MACH. SHOP SCHOOLDISPLAYdienai.
VVATER SKIING

KOKIAS DOVANAS

PORK STORE

■ivSte home with
maitė.

BEAUTY SALON
YU 4-241$ REL1GIOUS

NAUJAI ATIDARYTOMS

SĄSKAITOMS

ARBA PADIDINANT

PRADEKITE

JOSŲ TAUPYMO

PROGRAMĄ

SIUNTINIAMS | LfifOAl

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA. televizijoms. ' ' <■
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

390 W. Broadway 
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrevr 8-8794

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

WHIFFEN ELECTRIC CO., Ine.

9*3 Hudoon Ava. 
ROCHKSTKR 21, N. Y. 
BAkor 3-9923

WHY NOT CAROUNA?
F«r Further Information 

Write: Rev. Mother Superior, 
Sisten of Charity of Our Lady of 
Mercy, P. O. Bex 3345, Charleston, 
S. C.

Prisiminti tautos kankiniai
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šiemet buvo paminėti 
birželio tragiškieji įvykiai. 
ALRK Federacijos 10-tas sky
rius užprašė mišias, kurias au
kojo kun. J. Svirskas. Jis pa
sakė ir pamokslą, pritaikyta tai

719 Walmrt 8L 
PHILAOCLPHIA •, PA
WAtmrt 5-3485

TO SINGLE91000.

kiekiais 
1927 Washington Avenue

R. Šimėriaitė, P. Antanaitis, B. 
Gatcvich, J. Walent ir M. Tu-

Didelis pasirinkimas
- MARMURO STALŲ 

Pastatomos ir pakabinamos lempos, 
tradicinio ir modernaus stiliaus su 
madiniu ar bronziniu pagrindu. Vi
sokio didumo, rūšies ir spalvos bai

dai daromi pagal užsakymą.
Atvira kasdien ligi 9 v.v. 
taip pat sekmadieniais; 
uždaryta penktadieniais. 

FLORENTINE MARBLE IMPORTS 
518 Rockaway Avė, Brooklyn, N. Y.

Dl 2-1479

FOR GUALITY IMPROVEMENTS 
AT MINIMUM EXPENSES 

contact

L' l V '41 2

CERAMIC T1LE WORK
Luxury Bathrooms & Kitchens 

Free Consultation Service 
for Remodelling and Alterations 

Ali Work Guaranteed — Ėst. 1908
CANNUSCIO TILE CO. INC. 

FReeport 8-2482 
Night phones: PY 8-3891; PY 8-8588 
1848 Lansdovvne Avė., Merrick, N.Y.

273 W. 47th STREET
i C.l 6-9270

AND 
NEW WORK 

NO JOB TOO SMALL 
John R. Crofton — SUnset 5-4471 
2603 Wantagh Avė. VVantagh, L. I.

283 Market St. 
NEWARK 2, N. J. 
M Ark et 3-1998

HICKEY’S SUNSET FARM 
Shohola, Pike Co, Pa. — Ml 2316 
Nėw ModernCottages^Ali conveni- 
ences; 106 acres of fun; 80 mis from 
N.T.C.; American cooking, Fishing, 
bathing, hiking, swimming pool. 
Beautiful rooms; private showers. 
Chureh nearby. Rates 840 to 345 per 
week. Children under 10 half price. 
JOHN J. HICKEY, Prop. Brooklyn, 
Tel. BU 4-9692.

25-hr. - 69-hr. - 1000-hr. courses 
12-page leaflet free 
ZELF TOOL

1512 STILLWELL AVĖ.
N.Y. 61, N.Y. 

TAImadge 9-3588

M ACH IN E SHOP TRAI^IING 
For beginners, craftsmen and those 

who want to be mechanical. 
1000-hr.

6448 Miehigan Avė. 
orrnoiT w, mich. 
TAshmoo 5-7590

Pradžiuginkite savo gimines ir artkMMM 
pasiųsdami tikros vilnones medžiagos v^MN^ 
apsiaustui, moteriškai šaknelei, eilutei, mMMI 

Tik neseniai garite* dideli kiekiai 
medžiagų: šėko, nailono, satino, aksomu mNM 
dona, antdurim, baldam aptraukti, užVMpujni 
Važiuoti BMT išlipant Essex St, kettjf 
viršų, arba IND traukinių D-6 Avė. m BĮ 

Atsineškite l| skelbimą, kuris bus yp«ttt|gR|^l

r r - r r r t « « t ■ 11 » s « ■ T r T r r - - T T T - r— I f b»¥***į

LOVING MOTHERLY CARE 
Daytkne only 
yard — Will board children any age 
— Bronx fatnilies only — Moderate

—WANTED------
ACTORSandACTRESŠES “ 
for TV, Broadway Theatres .

Free audition nove being giveri 
for registration in the ' 
HOLLYWOOD JR. WORKSHOP 
a school devoted to the theatre 
art with courses in DRAMA, 
SPEECH, ELOCUTION and 
THOUGHTS IN MOTION. 
Ages 6 to 12 and 13 to 20. 
90-50 170th St. (cor. Jamaica Av)

JAmaįca 3-8366

GREENWOOO LAKE COTTAGES 
Only 45 miles NYC. RT 210. Green- 
wdod Lake, N.Y. Beautiful ranch- 
type cbttages. Weekly rentai June- 
Sept from $60 wk.; July-August 
from $85 weekly. Week-ends avail- 
able June te Sept. Write/phone re- 
servations te. bookleL Howard Pitt, 
GReenwood Lake 7-2052. CLIP AD 
FUTURE REFERENCE.

tė solo pašoko du šokius. Pro
gramos pranešėju buvo A. Ma- 
kaitis. šokiams ir dainoms pia
ninu akomponavo seselė Inkar- 
nata iš Lawrence, Mass.

Prie šio vaidinimo dar buvo 
prijungta tautiniai ir kitoki šo
kiai su dainomis, kur turėjo 
progos pasirodyti mažieji ir di
dieji. Kad patraukliau atrodytų, 
seselės juos visus apviko ir 
vairiaspalviais kostiumais. Tai 
sudarė gražų vaizdą.

Tokiu būdu seselės nori dau
giau moksleivių patraukti prie 
lietuviškų dainų, šokių ir vai
dinimų. Nors jie daugumoje 
lietuvių vaikai, bet didelė dalis 
lietuviškai nekalba. Ruošiant 
lietuviškus vaidnimus bei dai
nuojant lietuviškas dainas, jie 
nejučiomis -išmoksta lietuviškai 
ir scenoje su malonumu tą kal
bą vartoja. Tokie pasirodymai 
jiems palieka neužmirštamus 
įspūdžius. Ir užaugę tai atsi
mins ir brangutis lietuvišką žo-

BANGA TELEPIŠION 
z Sav. V. ZELENIS . "

h 342S FVUON STREET TE&EE(ft
BROOKLYN 8, N. Y. ?

Nėra abejones, kad c 
importuotos, vHrionės 

DAR ŠIANDIEN UŽĖDUSI
SEZONINI ISPABDl

4102 Areh«r Avė. 
CMICAOO M, ILL. 
FRMtfer 9-9399

“ Pasižymėjo mokslo
Vladas B. Vtrginskis, 17 me- 

’ tų, sėkmingai užbaigė Nor- 
woodo aukštesniąją mokyklą. 
Per visą mokslo metą jis buvo 

Į geras mokinys, gavo 4 metų 
Z Tufts kolegijos stipendiją, įvai- 
; rių dovanų, medalių ir dar įvai-
* rių stipendijų iš klubų. Studi- 
’ juos chemijos inžineriją.
į Vladas yra pavyzdingas jaų- 
^-Buolis,—tarnavo mišioin,- dabaF 
- priklauso šv. Jurgio lietuvių 
Z parapijos šiį. Vardo draugijai, 
? -mėgsta sportą ir aktyviai ja- 
; me dalyvauja. Yra augęs Ame- 
» rikoje, bet lietuviškai gražiai 
« kalba.
.« Jis yra sūnus Marijonos Mor-
* kunaitės — yirginskienės. Jo 
f tėvelis mirė prieš keletą metų.
* Linkime jam ir toliau sek-
* mingai tęsti mokslą, žvalgas.

»>.*?*♦■»******
< MAURIELLO FURN1TURE CO.

Room an8 HousebcM 'Fumiture — 
-•modem nw style. “Once you see 

them—you’U wut to owa". Low 
jHfteee. We specialise in anniversary 
fuznitnre. Nylon enrpet 9x13 FREE 
wttb the purchase of bedroom sėt. 
ReaaonaMe credit terma.
-- 7903 Ft. Ham«nM Parkway

BrooMyn, N.Y. TeL TE 9-2418

Pianinu solo paskambino L. 
Valentinaitė ir J. Pierce. Eve- 
lyn J. Dougherty baleto šokių 
mokyklos mokinė Birutė Jarai-

ė Žalio nuotrauka prie
šachmatų lentos, puošianti di- 
tižiausio Amerikos šachmatų

tarpt turnyras 
laimėtojus išrikiavo tokioj ei- 

w (S«; s-ga) £“*
Gligorič yugosl.) 11, Bobby Fis- sn CnMrn
cher JAv/k P. Keres (Sov.
S-ga) po lOMs vengras Barcza Lietuvos pbfao Vistaneckis 
8‘/o, Olafsson (Island) 8, Larsen ir . Cboimov pasidalino pirmą 
(Danija) ir Unzicker (Vak. Vok.) vietą, surinkę' vienodai taškų, 
po 9^ tš. Viso 16 dalyvių. £ vietoj Vladas Mikėnas.
Bobby Fischer laimėjo 8 parti
jas, 5 sulošė lygiom ir 2 pralai
mėjo (prieš Gligorič ir šveica
rą Keller). Pastarasis pralaimė- 
jimas prieš KėHerį greičiausia 
įvyko dėl nedavertinimo. Lai
mėjimo atveju Fischeris būtų 
pasidalinęs pirmą vietą, lygio
mis sulošęs atsistotu antruoju.

Chicagos laikraštis South- 
west Neirs—Herald, gegužės 21 
d. atžymėjo Povilo Tautvaišps 
laimėjimą Chicagos p-bėse dė
deliu straipsniu ir nuotrauka 
meisterio su sūnum Povilu prie 
šachmatų lentų '

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, ' 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty- : 
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių ' 
perlaidų (Money Orders), Mutual Fųnds.

Kreiptis —

H A V E N R E A LTY
Josepli Audrusis Insurance 

87-89 JAMAICA AVTL. WOODHAVEN 21, N. Y. ;
TEL. VI iMė’rt

Šiokiadieniais 9 vaL ryto Hgi 9 vaL valu 
sHcmMttenlais — 1 vat p.p. Bri 5 v»L rak

White Ptains, N.Y._ 

84 Martine Avenrie 

White Plains 9-3100

349 THrU Are. 
FITT88URO 22, PA 
GRant 1-3712

Miscellaneous Iron Works 

WEIHS IRON WORKS

PO aRSIIf f !-
_ JCS GAUSITE PILNĄ KEPIMUI REIKALINGĄ

H komplektą veltui 
z7! - U2 TAUPYMĄ JŪSŲ PAČIŲ PINIGŲ 

-X ■ M dovana tenka kiekvienam, visa* kemplekte*

SWEENEY’S!
119 BEACH 91sL STREET 

Rockaway Beach, L. I. 
Modem 1-2 room apartments; 

conveniences; near beach.
GRV935O

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:

Birželio 14, 3:30 p.p. vietos tėvai supranta, kiek
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų seselės turi vargo, kol paruošia 

buvo tokią gausybę mokinių vadini
mui. Ne visi įvertina ir jų gra
žų auklėjimo darbą. Teisingai 
vietos klebonas kun. F. Norbu- 
tas pastebęje,kad per mažai 

S. Melish, J. Dabrowney, J. Ra- parapiečių- į šią vaiku-
kauskas, V. Vasiliūnas, L. Va- ^ių moksleivi^ šventę. Tėvai tu- 
lentinaitė, D. ir G. Duobaitės, rėtu rimčiau- pažiūrėti į šį rei

kalą ir nųo^rdžiau seselėms 
patalkinti.'/, \ ; ‘

Su dėkitigumų tenka palin
kėti mielom seselėm ir toliau 
sėkmingai, auklėti mūsų mažuo
sius daigelius liėtūviškoje ka
talikiškoje dvasioje. PJ.

pastangomis
pastatytas reikaliukas “Karalie
nė per Dievo malonę”. Vadino: 
N. ir S. Makaitytės, P. Raslaus- 
kas, C. Krasauskas, A. Jessiek,

ERIC'S BEAUTY SALON 
MENIŠKAS PLAUKŲ SUDĖJIMAS 
PASTOVIAI TVERIĄS DAŽYMAS 
GRAŽI NATŪRALI RAITYSENA 

Visi kiti patarnavimai 
galvos papuc.’iimui _ 

3551 Johns Avė.. Bronx, N. Y. 
Kl 8-0400 

tuiZ^esąn |e5ed' tuiojep jep

You Are Needed! Write or phone 
regarding the advantages of your 
future as a Nurse.
ST. JOHN’S L. I. CITY HOSPITAL 

School of Nursing
2501 Jackson Ave^ L. I. City 

Cooducted
BY THE SISTERS OF ST JOSEPH 

ST 4-8800

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVĖ 

Geriausia kiauliena ir kita mėsa, 
palaidodama urmu ir smulkiais

DI$HWASHERS (2) 
NIGHT PORTER (1)

Good Pay - Steady Ali Benefits
Apply:

CARL HOPPL’S
100 West Sunrise Highway

Baldwln UI. N.Y.

, 8TATEN ISLAND 
T^OL RENTAL SERVICE 

Power-Hand-Garden Tools and

225 Gatasboro Avė. 
White Plains, N. Y. 
WHite Plains 9-8673

118-125-138 OBCHABD SK ;
COR. DELANCEY, N. Y.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, 1M 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMA& 

9E8TA0IENIUS, NUO 9 RYTO IK» |i

SPRING TUNE-UP. WINDOW AIR 
CONDITIONERS SĖT UP FOR

ISLAND CONTRACTORS
660 Newbridge Road 

East Meadow, L. I. N. Y.
Personai Supervision - Alterations - 
Garages - Atticks - Skilled Crafts
men - Extensions - Dormers - FHA 
Terma - Fully Insured - Free 
Planned Estimate.

Phone now •

SU 1-7662

W A T E R S K I
Ali expense trip leaveš Columbus 
Girele daiiy. Tour includes instruc- 
tfon, skiing, slaloming, ski jumping. 
aąuapianing, aquasledding, swim- 
ining, dandng, iunch, dinner, and 
tran^ortation.

CONVERTIBLE DOUBLE BREASTf< AOUA SKIPADES UNLIMITED 
For Reservationo: YOnkers 5-4231

... ........................T“------
TILE AND TERRAZZO

ARTHUR LORENZO A SONS,

EųuipmeSt.
Authortzed Agency For Homelite
Chain Saws—Oenerators—Pumps 

Cement Mrtezs
EL 1-8275



Prieui*miau*iomls kainomis su 
labai gerom iteimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietų pa
tarnauja visiem lietuviam

-nebunkport, Maine, vykstantieji 
t-Mš NevrYorko ir*jo apylinkių

v; Angelų Karalienės parapijos 
salėje. Kviefiamas ir laukiamos

fe * allO. kieme (680 Bushvick Ąve. 
_ir-010 WiHrmghhy kampas) hšr- 
^žeho 30, antradienį, 10 vai. ry- 
įge. Prašome nesivėlinti! .

Vincas Teškenk birželio 11 I 
laivu atvyko iš Venezuelos į 
JAV. Sustojęs New Yorke, jis 
apsilankė Darbininko redakci
joje. Kilęs yra iš Anykščių a-, 
pylinkės, iš Vokietijos emigra
vo į Kolumbiją, iš ten į Vene- 
zuelą, dabar — į JAV. *

bažnyčioje bus renkamas
- jėkmadHHiĮ, birželio 21, ne vien
( bažnyčioje, bet vi-

soje Brodklyno diecezijoje.
Jonušo plokštelių jau ga- 

’^ma gauti Piliečių klubo spau-
- kioske.
^I Kun. V. Dabušis, Darbininko
?3įBdaktorius, praeitą savaitgalį

■ 2buvo išvykęs į Chicagą, kur’da-
^Įįfvavo savo dėdės laidotuvėse.

2'- Vytautas Valaitis, šiemet bai
gęs fotografiją ir žurnalistiką, 

cSą savaitę lankėsi New Yorke, 
gorėdamas užmegsti ryšius su programoje buvo parodyti ..
■Jįikraščiais. Pastovų darbą ga- jos modeliuoti drabužiai. Toje Z3?*)0)6’ praėjusį..sekmadienį

...................   programoje ji dirba jau metus buvo graži šventė kun. An 
laiko. Pranešėjas suminėjo, * ‘
kad ji lietuviatė. Amerikon at
vyko iš Austrijos, Salzburgo, 
kur lankė lietuvių gimnaziją. 
New Yorke mokslus baigė 
1956 m.

Romualda Burageitė dalyva
vo Haggis Baggis televizijos 
programoje, birželio 12, 2:30 
v. p.p. ketvirtame kanale, ku
ris apima 173 stotis visoje A- 

• menkoje. Ji'yra baigusi New 
Yorke moterų drabužių mode
liavimo mokyklą, ir televizijos 

parodyti

lt KUN. A. RAČKAUSKO pagerbimo. Iš k. i d. kun. kun. N. Pakanis, kun. A Račkauskas, kan J. Končius, 
kun. dr. J. Starkus, kun. J. Kaniauskas, kun. A Petrauskas. Scenoje programų išpildo Apreiškimo par. 
vyrų choras; diriguoja V. Baltrušaitis. Nuotr. V. Matelio.

ONOS TVĄSKIENRS

BALDŲ KRAUTUVE
. r ■ 

kurioje galima gaut! visam hu
tui moderniikiausi baldai. įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

įr Spalių 18 šv. Petro parapijos 
£ salėje Worehesterio muzikos 

mėgėjų ratelis, kuriam vado- 
gį vauja muz. J. Beinortus, statys 
po linksmą operetę ‘Viengungiai’ 
|į Vakarą rengia LDS Apskritis ir 
į' Kat. Federacijos Bostono sky- 
g rius. Pelnas skiriamas tėvų 
F? pranciškonų spaudos palaiky- 

mui. ~ - —■ — - —- -
Kun. Jonui Žuromskiui ku

ris yra National Guard divizi- 
jos kapelionas ir tarnauja kapi
tono laipsnyje, birželio *15 pra
nešė, kad jis pakeliamas Į ma
joro laipsnį.

Kat. Federacijos Bostono sky
riaus susirinkimas Įvyks birže
lio 19 d. 8 vai. vak. šv. Pet
ro parapijos salėje.

. Prel. Pr. Virmauskis pakvie
tė visus jo pagerbimo, sureng
to balandžio 26, komiteto na
rius ir kitus darbuotojus išvy
kai ir vaišėms birželio 28 į Ma- 
šidlauskienės vilą, Buzzards 
Bay, Cape Cod.

Skautę tėvų komitetas birže
lio 28 Rožėnų ūky Raynham, 
Mass. rengia išvyką į gamtą— 
pikniką. Programą išpildys Bos
tono skautai. Veiks bufetas, bus 
šokiai ir įvairios varžybos bei 
laimėjimai. Pradžia 1 vai. po
piet.

šv. Petro ir Povilo šventė 
ir parapijos metiniai atlaidai iš 
birželio 29 keliami į sekmadie
nį, liepos 5. Nuo šios šventės 
parapijos bažnyčioje pradeda
ma vasaros laikotarpio tvarka: 
sekmadieniais nebus giedotų 
mišių nei popietinių pamaldų, 
šv. Valanda bus tik pirmaisiais 
mėnesių penktadieniais, šv. 
Teresėlės novenos pamaldos ir 
vasaros metu vyks trečiadeinių 
vakarais 7:30 vai.

Krikštai. Birželio 13 šv. Pet-

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway, ~~
So. Boston 27, Mas*.

Off. Tel.: AN 8-4618 
Res.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat ^skelbimai.

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

3

.< 
< 
<

►

Brcoklyne, Apreiškimo pa- 25

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Banevi-

Mirė

talpose. Pradžia 7:30 v.v.

/

Brangiam vyrui, tėveliui, uošviui ir seneliui

Pulk. STASIUI ŠILEIKAI

Pulk. Leit. STASYS ŠILEIKA
Laidojamas birželio 20 d. 9:45 vai. ryto iš Great Neck

Juoze Kibirkštienė, Irena, Justas ir Jonas

174 Nutiey Avenue 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

staiga minis, ponią Šileikienę, Raselę, Henriką ir 
Antanuką su Gintarėle nuoširdžiai užjaučiame ir 
liūdime kartu

bažnyčios.
Nuliūdę

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

PIGESNIS APSIDRAUDIMAS ^an jonas Kardauskas, atvykęs

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

Birželio 21 New Jersey vals-
Nepaslaptis — visų rūšių ap- Brazilijos, diakonu — kun. tybėje gyvenantieji lietuviai vi- 

sidraudimai: automobilių, na- Albertas Matulis, subdiakonu si bendrai švenčia lietuvių diė- 
mų ir kitokį yra brangūs. —kun. Raimonadas Tamošiūnas na T&i dienai pravesti sūdary-

Norintieji sutaupyti apsidrau- ceremoniarijUm ’— kun. Vikto- tas specialus komitetas, kuris

televiziją, radijų, patefonų 
' įrengia Hi-Fi

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Keamy, N. J. Tel. WY 1-8390

želk) 17 d. Great Neck, N. Y., staiga mirė, sulaukęs 66 
metų amžiaus, mylimas vyris, tėvelis, uošvis ir senelis

Jonas Juodis, 664 Jamaica Av.z programos vedėjas bus kun. 
Brooklyn 8, N.Y. Tol: AP 7- Viktoras Dabušis. Banketo me- 
6313. Kasdieną nuo 6 iki 8 vai ninėje dainuos: L Sidney, V. 
vakaro. Laukžemis ir L. Stukas.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P'. BALLAS—Direktorių* 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėja* 
660 Graad Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

J. B. Shalins- 
Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statte) 
Woodhavea, N. Y. 

Suteikiam garbinga* laidotuv**. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL VIrgfaria 7-4499

W a i t k u s
FUNERAL HOME

197 Wdwter Avenue
PRANAS WATIKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Babamuoto jM 
CambrWge» Mase.
NuTARY PUBLIC

Pstamevtfnaa sienų Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai Aptarnauja Cam- 
bridse ir Bostono kolonijas te- 
minusiomis kainomis. Kainos tos 
paCtaa ir | kitus miestus.
Reikale SsvkRe: Tel. TR 6-OSM

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeit'mas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937.GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

KUN. ANTANO RAČKAUSKO PAGERBTUV.ĖS
draugų bei gerbėjų. Choras, 
vadovaujamas V. Baltrušaičio, 
pasirodė įspūdingai. Pamokslą 
pasakė Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, O.F.M., iškeldamas kunigo 
ypatingai lietuvio, misiją šiame 
amžiuje.

Po pamaldų įvyko vaišės pa
rapijos salėje, kuriose dalyva
vo apie 300 žmonių. Kunigų bu
vo 25. Vaišėms vadovavo kun. 
V. Martinkus -. iš Providenče. 
Vyravo labai jauki bei šeimy
niška nuotaika. Publika nebu
vo varginama gausiomis kalbo
mis. Oficialūs kalbėtojai buvo 
tik trys. Kun. dr. Jonas Star
kus, sveikinęs jubiliatą Kunigų

VISI | LIETUVIŲ DIENĄ Vienybės vardu, Stasys Lūšys 
— parapijiečių vardu ir klebo
nas, kun. Norbertas Pakalnis, 
kuris ypatingai.,aukštai iškėlė 
jubiliato geras f savybes pastor- 
cinaime darbe.. Pakviestas žo
dį tarė dar kun. dr. Razutis iš

. Kun. Antano Račkausko __ 
metų kunigystės kelias prasi
dėjo Lietuvoje. Gimęs 1907 Že
maitijoje, Platelių parapijoje, 
"kunigų seminariją baigė Tel
šiuose. Įšventintas 1934 me
tais, visą laiką dirbo įvairiose 
parapijose — pradžioje Kuršė
nuose, paskui Tveruose, Šven
tojoje ir Veviržėnuose. Pažy
mėtinas jo darbas šventojoje, 
kur buvo nusiųstas organizuoti 
parapijos tame pradedančiame 
garsėti žvejų uoste. Nublokštas 
Vokietijon, taip pat triūsė pas
toracinėje dirvoje tarp tremti
nių Detmolde, Grevene, Blom- 
berge ir Augustdorfe. Buvo 
Rheinlando lietuvių kunigų de
kanu. Per 25 kunigystės me
tus visą laiką daug dėmesio 
skyrė jaunimui — ateitinin- r0 parapijos bažnyčioje pakrik- 
kąms, pavasarininkams^ At- štytas Algirdo Banevičiaus ir 
vykęs į Ameriką, nuo pat pra- Elenos Vizbaraitės

___ ______ ___  ___________ _____ ______ _________ ____ . h w f -s džios darbuojasi Brooklyne Ap- čienės sūnus Richardo ir Šarū- 
dimo išlaidas, prašomi pasitei- j-as Dabušis. Pamokslą sako deda visas pastangas, kad lie- r' . . . 1 reiškimo parapijoje vikaru. n0 vardais. Tėvai gyvena 21
rauti pas Jbną Juodį — Drau- prei. Vladas Tulaba, Šv. Kaži- tuviu diena kiekvienam taptų . . nrnlTraina į^- J-G. Bowdoin Avė. Dorchester, Mass
dimo Brokerį. Per jį drausdami įniero kolegijos rektorius Ro- džiaugsmo ir poilsio diena. Tai ’ -. So. Bostono Lietuvių piUe-

s namus, automobilius, šaligat- moje. Mišių metu giedos ŠV; mūsų bendravimo ir jaunimo „ nSL.L;'? t i* ~ d učių draugijos šachmatininkai ir
vhis ir tt. kooperatinėse ben- cicilijos choras, diriguojamas pasirodymo diena, čia girdėsi- ^1X1^ Jų bičiuUai kviečiami į šach-
drovėse (mutual company) gau- muz. L. Stuko. Vargonais paly- me lietuvišką dainą, matysime S tI?' X matų Wubo susirinkima^’ ant-
rite nuolaidą (Advance dis- di varg. KL Bagdan^ Užmirk S™ “ 23 d H-
count) nuo 10 iki 20 proc. lo gieda Lilija Sidney. Po pa- Irime visus kasdieninius reika-

Suinteresuoti prašomi skam- maldų įvyks banketas Šv. Jur- lūs ir vykime į lietuvių dieną, vaftin * tnhfflatac1*Arkcčian pvvpua Prmntnn
binti, rašyti arba užeiti: gjo draugijos salėje. Banketo kuri įvyks Rahway Royal Gar- Y” n t ^artutinin mp?n

... J T siems nuoširdžiai padėkojo. Ap- Lake, N. J., paskutiniu metu—programos vedėjas bus tam. dens Parke. Rahway, NJ. parapjj£. drįugij£ Long bland/

ALB New Jersey apygarda jain dovanojo gražų kieliką.

' vo viename Akrono, Ohio, laik
raštyje.

2 Liudas Štokas, šiemet baigęs 
muzikos mokslus New Yorko 

^universitete ir gavęs bakalau- 
laipsnį ir diplomą/ birželio 

14 buvo pakviestas pradedant 
“Vėliavos dienos” paradą sugie
doti Amerikos himną prie Ne
varto, N.J. savivaldybės rūmų. 
Reikia-pažymėti, kad ši garbė 
lietuviams teko pirmą kartą.

Apreiškimo parapijos pikni
kas šiemet bus rugpiūčio 9 Na
tional Home, Sutphin Blvd., 
Jamaica, N.Y.

Newark, N. J.
Kun. Petro A. Totoraičio 25 

metų kunigystės jubiliejaus pa
maldos bus birželio 21 d. 10 
vai. 30 nūn. šv. Trejybės lie
tuvių bažnyčioje. Padėkos mi
šias aukoja jubiliatas kun. Pet
ras Totoraitis, arkidiakonu bus

— kun. An 
tanas Račkauskas minėjo 25 
metų kunigystės jubiliejų, čia 
jis dirba jau devinti metai. 
Tiek klebonas, kun. N. Pakal
nis, tiek parapijiečiai tą darbą 
nuoširdžiai įvertino. Jubiliatas 
buvo pagerbtas bažnyčioje ir 
salėje.

Iškilmingas mišias kun. An
tanas Račkauskas atgiedojo 11 
vai. dailiai išpuoštoje bažnyčio
je, į kurią susirinko nepapras
tai daug žmonių. Už grotelių 
meldėsi , būrys kunigų — jo

Išnuomojamas 5 kambariu 
butas gražioje apylinkėje, ne
toli parko, prie Jamaica gele
žinkelio linijos. Kreiptis pas sa
vininką 112 Jerome St., Brook- 
lyn 7, N.Y.

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas U aukšte suaugusiom su 
apšildymu ir šiltu vandeniu gra
žioje aplinkoje, labai patogus 
ir gerame stovyje. Adresas: 
87-20 75 St., Wookhaven 21, 
N.Y. Kreiptis telefonu nuo 5 
vai. vakaro Mlchigan 2-0101...

LIETUVIŲ SPORTO D.UBO IR 
LIETUVIU ATLETU KLUBO

PIKNIKAS
GEGUŽINE

BIRŽELIO 21, SEKMADIENI
POLISH NATIONAL HALL
198-11 SUTPfflN BLVD., JAMAICA

ŠOKIAI. BUFETAS IR UUMfiJIMAI

Pradžia 1 vai. p.p. {einant aukojama |L00

. 812$ Initially and $2$ 
Life Insurance b avaihble to

iu thc eveot tfae Ptanbolder does not Irve tdcotnplere

obligsaoo, fili in and Ritubn This Abvbstisbmznt

WADDELL & REED, INC

ADDRZSS;

NAMU: 
ADDRESS

ADAM STANKŪNAS 
1120 E. JerSey St. 
Ellzsbeth, N. J.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Ieškomi Antanas Plioplys ir 
Antanas Astrauskas su žmona 
Adele Plioplyte ar jų vaikai 
Amerikon jie atvyko 1912 m. 
Paskutinis jų žinomas adresas 
buvo: 141 Leonard St, Brook- 
lyn, N.Y. Ieško jų sesuo Mari
ja Plioplytė—Mačaitienė, gyv. 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje. 
Jos duktė su vyru vyksta į JAV 
ir norėtų su giminėmis susitik
ti bei susipažinti. Atsiliepti ad
resu: M. Mačaitienė, Caixa Pos
tai 371, Sao Paulo. BraziL

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva
GRABO R I U S 

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

Sąžiningas patamavimaa

3'/4% metams
(3% reguliaraus ir extra)

SKAIČIUOJAMAS

Taupyk Čia—Daugiau Uždirbai—Nelauk!

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:
135 Broadway prie Bedford Avenue 

539 Eastern Parkwuy prie Noetrand Avo.


