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coldiateris nelaikomas?

Eisenfanrerį Nizoną liberdai »jfalft» dėt lytos,
sipriešinimą rengia Rockefelteris, Javitsas, Kuchefc
ir —Times

dūmė ne tik Amerikos interesas,
bet ir prestižas. Prašoma Lao
sovyriausybės, Amerika pradė
jo siuntinėti viršum Laoso žvaėgybkų lėktuvą. Skeftė, kad lėk
tuvas neginkluotas. To nepai
sydami, komunistai jį nušovė.
•Birželio 6 žvalgybinį lėktuvą pat
siuntė jau su palydovu bombo
nešiu. Nušovė ir bombonešį.
Nutraukt skraidymą, ar toliau
leisti Amerikos vyram žūti nuo

Valstybės sekr. Rusk įsaky
mu, departamentas sulaiko nuo
Kongreso ir visuomenės smul
kesnes žinias apie sovietų mik
rofonus Amerikos atstovybėje
■Maskvoje. Journal American
informuoja, kad surasti jau 65
mikrofonai. Patikrinta dar tik
pusė visų patalpų. Mikrofonų
afera laikoma Amerikos di
džiausiu nepasisekimu nuo Ko
rėjos karo. Per 12 metų sovie
tai iš anksto žinojo dalykus,
kurie Washingtone buvo nutar-

komunistų šūvių? Komunistai
tepripažįsta tik jėgos argumen
tą. Beliko sprendimas: birželio
8 Amerikos lėktuvai gavę įsa
kymą atsakyti Šūviais, jai bus

namo. Birželio 8 pranešta taip
pat, kad Amarikoš aviacajuš ba
zė Fifipinuosu pavu įsakymą paszruoili taikiniam iiaurės Viatnamo, kuris yra Už 1000 mylių
nuo bazės, ■ per poros valandų

skridimą.

ti ir pranešti atstovybei Kubos
raketų krizės metu 1962 pre
zidento Kennedy sprendimai bu
vo jiem žinomi anksčiau, nei
jie buvo oficialiai Chruščiovui
pranešami, ir jis turėjo laiko
atitinkamai pasiruošti- Atstovo
rekomendacijas žinojo anks
čiau nei Washingtonas,.jau ta
da, kai atstovas jas diktavo sa
vo mašininkei stenotipmiupeL

Sovietai bšržeBo 1 įteikė no
tą Anglijos atstovui, kad dary
tų įtakos Amerikai “nesikišti į
pietų Vietnamo- reikalus”. KomumsnM
kss&b ♦grasi’
nimais — kariausianti, jei Ame
rika vartos karties jėgas Viet
name.

Kalbos apie bombonešius ir
pasirengimą kariauti sutiktos be
aliarmo. Jos vertinamos lig
šiol daugiau kaip spaudimo
Journal American
žiniom,
priemonė, kuri paskatintų dip
1652 atremontuotą namą sovie
tai, perduodami atstovybei, sau lomatus surasti bendrą kalbą
pasilaikė to namo trečdalį — pirmiausia Laose, Vietname ir
taigi pačiame name turėjo sa bent palaikyti status ųuo, o vie
vo hipinėjimo centralinę. To šojoj opinijoj palaikyti įspūdį,
kia 'padėtį toleravo atstovai kad Amerika kadaroBohlenas, Thompsonas.
Pasi
traukė tik 1962. Apie tokią pa
dėtį Washrngtone tik dabar esą
patirta.

VAISINGOS DERYBOS Derybo
se dšl taikos su šiaure* Korėjos
komunistais prirašyta raštų sulig
žmogaus ūgiu, tik taikos nšra.

Teisinas sprendė, komunistų naudai
Vyr. teismas birželio 8 atsis
tojo už komunistas prieš vy
riausybę. Vyriatfsybė reikalavo,
kad pagal 1950 .įstatymą Ame
rikos komunistų organizacijos
ir nariai registyuotųsi kaip užsienknai agentift. Teismas 1962
nesiregėtzpvusią partiją Dubau-

apeliacinis teismas baudą ir
registracijos reikalą nuėmė. Vy
riausybė kreipėsi Į vyr. teismą.
Pastarasis apeliacinio teismo
sprendimą patvirtino
Komunistai dabar garbina
vyriausią teismą kaip “apsaugo
jusį laisves aųp Goldwaterio.Itinral, rinniot-rr AnmAtalft”

Sun. GuHvMMuria laūnėjimas
birželio 2 Kalifornijoje visą sa
vaitę tebejaudina vidaus potiti-'
tos meisterius labiau nei užsie
niniai reikalai.
TAI BUVO STAIGMENA: dėl
jos kas nors turi būti kultas '
Gub. RockefeHerio pralaimė
jimas nebuvo lauktas. James
Restono tvirtinimu, visi didie
ji Kalifornijos laikraščiai buvo
prieš Gokhraterį. Victor Riešei
tvirtinimu, vietinėm
unijom
buvo duotas aiškus nurodymas
paremti RockęfeHerį. Opinijos
skelbėjai buvo aiškiai sketioę
RockefeHerio laimėjimą. Tad
pralaimėjus pirmas kaltinimas
nukrypo prieš tuos opinijos ty
rinėtojus — kam jie suklaidi
nę ir tokiu būdu atleidę papil
domos akcijos pastangas. Už
pultieji teisinėsi, kad tada, kai
jie tyrė, duomenys buvo teisin
gi, bet viskas pasikeitė per tris
paskutines dienas. Vienas iš jų
prispirtas, kas per tas tris die
nas įvyko, nukreipė kaltę į kaip
tik gimusį RockefeHerio. sūnų.
. 'Kas toliau? Akcija
prieš
Goldwaterį atnaujinama propa
ganda opinijai sudaryti ir poe
tinėm kombinacijom “Goldwateriui sulasyti”.
PROPAGANDA: su GokhvutuT1U B IMA VIMM

N.Y- Times labiausiai jaudi
nasi dėl Goktaraterio ir aštriau
siai ima gąsdinti nelaimėm,
jei bus nominuotas Goktarateris — partija nukryps nuo tra
dicinės bnijos, sostais, “dešinie
ji ektremistai”, labiąusui “atsi
tikę*. ėtanmrtęg", teafccionie-

Anglų 4 karo, lavaa,ta®tin>t
mas Amerikos lėkturnelSe, bir
želio 1 staaikė Kubos egzilų
motorinę valtį, suėmė eilę egslų, taip jų ir Manuel Ray.
Ray, egzilų revoliucionierių va

das, buvo pasiskelbęs, kad ge
gužės 20 jis bus jau Kuboje Ir
ten organizuos &nkhiotą pasiinriešmHną. BesRaHEstaotl dar
pat^ti į Kubą, anglai suėmė ir
pargabeno į Miami. Taip bai
gės naujas iŠsikėlimo į Kubą
epizodas. O tom pat dienom
Castro sušaudė 7, apkattihtas
OA agentais.
KIPRO INVAZIJA—
KURIOS NEBUS
Kipre graikai aliarmavo dėl
Turkijos rengiamos invazijos
ir sumobilizavo invazijai atrem
ti 30,000 apsaltą. Turkai pas
kelbė, kad invazijos nebus. Tei
giama, kad turinis
sulaikęs
prez. Johnsono įspėjimas.

— Prsoldsnta du GauNo pa
žiūros išsiskyrė su Amerikos
pažiūrom, kurias jam tariHio
5 išdėstė vaist sekr. pavaduo
tojas BaH dėt pietų Azijos.
— U Thant, JT gen. sekr. pa
kviestas kitam mėnesiui į Mas
kvą. Chruščiovą norįs aiškin
tis dėt Irom. Kinijos priėmimo
į Ja Tautas, dėl Sovietų skolų
J. Tautų nusįjom viduriniuose
rytuose ir Konge.

Informacija ar
provokacija?
Vyriausybėje kilo susiriapinimo dėl dviejų knygų. Viena
“Tite lovfeiUe Goverament”
ražo apie €1A veikimą, kuris
kartais esąp prisStagaa valsty
bės deąMCtameato vektaNti, o
svarbtaorta ta^va deMtraoja
ketžBsdežfant (M agentų pavar
džių. Antai toyga vatinati
“The Bąy ėž Pigs” ir kafte
tadp pat apie ČIA agento įspėjimą Kpbor e^Ram, kad jei ty*
riaoąybė pakabtų.wro ainiai n
tymą <Mt taMsties, jie tarttų
---- *W DWr
tatjano.

VIETNAME^ katalikai demonstruoja
atalikę ar kairiyjv?

nuogąrtartma dėl užsienių potitik(£ ^ Mhratėrio rankose
— dėl ginkluotų pajėgų varto
jime, galinčio nuvesti į pasau
lio sunaikinimą. *
KOMBINACIJOS: sutaikyti

•Saigone, Vietnamo sostinėje, liuose buvo raginami Atribrikos
birželio 7 keliasdešimt tūks katatikta nebalsuoti už Lodge į
tančių katalikų (Times: 35,000, prezidentas. H. Tribūne infor
H. Tribūne: 50,000) demonst macija, demonstracijos rengė ; .N.Y. Times'kalbėjo jau apie
ravo su trim reikalavimais: at jai tai Įvertinę kaip komunis-. “defetizmą’ * ’>į»pr / 'nuosaikių
jų respublikonė”. Rockefėileris
sisakyti nuo katalikę persekio tų pastangas infiltruotis.
jimo, diskriminacijos ir budis
pasisakė dar kovosiąs ne dėl
tu protegavimo; paleisti kalina
savo asmens, bet dėl “princi
mus katalikus, sustiprinti kovą
pų” — dėl to jis sieks, kad
prieš komunistus. Demonstraci
platforma . būtų anksčiau' pri
imta už kandidato ndidutavėmą.
joje buvo ir maža grupė su pla
katais prieš atstovą Cabot LodTačiau vadinamieji liberalai nu
VtėMAS Iš DAUUCLIO. iMurt Kemwdy »
JUzritu unlversitestojo pasitikėję RockefeHerio
ti. Ikitvraiufcše prezMento garMc daktaro laipini Dirželio 7. Tą dieną dau- ge, prieš Amerikos kišimąsi į
geiio‘poiKĮaig vadgTr pašftapiavuoiv visuomenei atatnmų buvo panašiu
Vietnamo vidaus reikalus. Ta
patrauklumu, bet nenustojo ko
būdu jtagšrtiti {vairiuose' universitetuose.
čiau, H- Tribūne tvirtinimu, de
voję prieš Goldwateri ir ieško
monstracija buvo drausminga,
naujo asmens, kuris
galėtų
jos vadovai pareikalavo, kad ta
*tGoldwateri si tabdyti”. Nixonas įspėjo, kad jis j stabdymo
priešamerikinė grupė pasitrauk
tų; demonstracijos kalbėtojai
akciją nesidės; stabdymas, sa
Mutavus Pravda birželio
JugortavĮjos Titas lankėsi
reiškė dėkingumą amerikie
kė jis, reikštų respublikonų par
Suomijoje, iš ten birželio 8 su 2 ataaajiap akciją už religinių
čiam, kurie aukojo savo gyvy
tijos suskaldymą ir rinkimuose
sitiko Leningrade su Chruščio papročių keitimą bolševikiniais
GUB. SCRANTONAS — konku
bes
už
Vietnamo
laisvę.
Times
ji
būtų bejėgė; kad partija ga
vu. Chruščiovas norįs paveikti — krikšto, vedybų, laidotuvių.
rentas ar sąjungininkas Goldwatežiniom, daugelis katalikų smer riui?
lėtų spirtis prieš Jobnsoną- NixTitą, kad jis paremtų Sovietų Reikalauja panaikinti religines
kia atstovo Cabot Lodge šališ
ones kėlė Goldaratsiio Scr miIo
knietimą į Azijos Afrikos ūki šventes.
no kombinaciją; asą ji sujungtų
kumą, kurį jis rodė dar prieš
Times
korespondentas iš
nę konferenciją. Kiltai prieš So
prezidento Diem nužudymą bu
komarvatyvy ir liberalę spar
vietų įsileidimą. Titas norėtų Varšuvos praiešė, kad ten taip
nus perti joje.. Liberalai Scrandistų naudai; platintuose lapeprieš
perimti Nehru rolę-tarp “neu- pat sustiprėjusi akcija
toną norėjo panaudoti “stabdy
Bažnyfią.
traliųjų”Et**nhow*ris “sutaikymo“ akci mo” akcijai. Jų paveikta^ Ei— Indonezija pasiuntė į Bor
joje striukė dalyvauti
neo naujas partizanų grupes,
— R. Kerimdy yra. spaudžia
Gotahvateriui pašalinta iš ke
lio dar viena Ūiūtis. Eisenho- mas New Yorko demokratų,
nors too pačiu metu veda tai
— Demokratai asą. ramūs dėt werį paveikęs jo draugas ir bu kad sutiktų būti New Yorko
— AurtraHįa praneiė sių kos derybas su Malaysia, kuriai
sianti P. Vietnamui paramos 6 Borneo priklauso. Amerika jau Johnsono laimėjimo prieš res vęs iždo sekretorius George kandidatu į senatorius ir kon
transporto lėktuvus ir instruk pažadėjo nutraukti paramą ši publikonus. Tai garantuoja ge Humphrey, kuris yra Gokhvate- kuruotų Keatingui.
torių grupę. Vokietija pažadėjo tam prokomunistiniam agreso ra ūkinė padėtis, taika ■— jei rio rėmėjas. Esą jo įtakoje Ei— Kalifornijoje demokratų
tik pasiseks išlaikyti be permai senhoveris rytojaus dieną po į senatorius lengvai laimėjo
siųsti ligoninę. Amerika įsakė riui.
sustiprinti dvHtaių instrukto
— Affire Kafcyių kalnuose nų padėti Azijoje ir Kuboje.
pasdudbėjimo su Scrantonu pa Pierre Salinger, Mrs. Kennedy
rių kadrą provincijos miestuo- tebeini karingųjų berberų gin
starajam skambinęs, kad to pa- remiamas- Jis sutiks lapkričio
kluota pasipriešhnmas prieš tas tarp demokratų labiau ne staūbėjHno nesuprastų,
kaip mėn. su George Murphy, buvu
nūn. pirm. SenBeHą.
aiškus nei taip respublikonų. Bsenhowerio drtyvavimo akci siu aktorium ir griežtu antifcoKINAI GĄSDINA
— Amsrtk* ir kitOB 8 vals U.S. News... sako, kad at- joje Gokhvateriui sutaikyti. Ei- munistu, kuris dabar lengvai
š*0 Hoootaiu konferencijos
Amerikos politiniai ir kariniai tybės nmatė Indįjai paramos krintąs R- Kennedy, nes jo bu senhovreris nesisnąs nieko su laimėjo taip respublikonų. De
vadai nieko aiškesnio nepaskel per Pmofio Banką U biL vimas tarp kandidatų į vicepre laikyti ir to neturėtų daryti nei mokratai tikisi, kad Salinger
laimės prieš Murphy.
bė. Buvo priristi tik gandai, Toa somos Ameite^ ssmokės zidentus sustiprintų pietiečių
pasisakymą
už
Goidwaterį
Ryžtam su tuo Efeenhovrekad Amerika gali bombarduoti 496M
— tau Yeitae motdaię tė prieš Jotasoną; atkrintąs šen. rio nusistatymu Timas veda
karintas taikintas Laose ar Viet
name. Atliepdama į tai, komu vai tebetovoja priež prievarti Humphrey. B naujo aėgyjąs majame parašė apie Eisenho- si anglų ir apdfattai Osropoa
werį, Nizoną, Scrantoną kaip
Kinija sustiprino grasinimus, ni 10,000 mokinių perkėlimą iš Wagnerio vardas.
“tylinčius žmones”, kurie nesikad ji tariaus, jei Amerika į- 44 pndiatai ir 4 atartiemnpų
—
Laose
birželio
7
komunisima
nelaimės sustabdyti; jie tū
mokytfų
į
Iritas
tolini
—
iįbj
Val

sfltiš su ginkluotom jėgom į
Laosą, ar Vietnamą. Tam esą džia nori p t rtetM, tnd paten tai nušovė Amerikos —rą lėk- 4 prisiimti atsakomybę už tai,
atitraukta 100,000 kariuomenės kintų negrų rafluMsią “sv- tavą, pašiurtą žvalgybos reika- ką jis, GoMvrateris, padarys
tais.
,
partijai ir gal tautai...
maišyti rases”.
prie sienos.

Kelias laisvas
iki liepos 13?

Parama Vietnamui

Kas salia Johnsono
dar neaišku

LAjatająS, buv. oen. respubliko
nų vadai W. Knovvland, kuris Kalifomijojo organizavo akciją už
Goidwaterj.

PRALAtrttJęS, dabartinis am.
rapūNNcMiv vado pavaduotojas
TMdmas Kuchei, kuris organizavo
Kalifomijojo akciją prieš Goldwaterj.

senhoweris, biržetio O prikabino Berantoną, kad sutiktų būti
renkamai ’ kopvėncijoje. ’Strantonas sutfto, betgi prieš GoMwaterį aiškiai nepariltat^ esą

jų nuomonės daug kur skiria
si, bet esknudų skirtumų tarp
savęs ir Arizonos senatoriaus
jis nematąs.
GOLDWATERK> ŠŪKIS: parti
jos vienybė prieš Juhnsoną. ,•
Šen. GoMwateris tuojau po
lahnėjūno paskelbė respubli
konų vienybės šūkį Johnsohui
nugalėti. Kreipėsi ir į Rockefe&ferį- Tarėsi ir su Scrantonu.
Spėjama, tarėsi tokia kombina
cija, apie kurią kabėjo Neo
nas. Palieka tad^atviras klausi
mas, ar konvencijoje Scrantonas gali pasirodyti G<ūdwateio
priešininkas ar sąjun^nuricas.
Gokhvąterio naudai pasisakė
birželio 7 Clevelande •suvažiavurtiį gubernatorių respubliko
nų dauguma — už Goldwatario
nomi—timą. -Bataavšnuose lai
mėtų Gėldwaterio aiškių šali
ninkų skaičius nevienodai mi
niu—: jei vieni jau buvo pri
skaičiavę jam abscbutinę dau
gumą, tai Times birželio 7 mi
nėjo “bent” 455, o birželio 8
H. Tribūne 535 ir tame pat
numeryje jau 564, o priskaitydarnas Tėzas baisus, kurie tek
sią Guidwateriui, jau priskaičia
vo 591, Taigi iki reddamb skai
čiaus 655 nedaug betruktų. Ta
čiau Victor Riešei tikina, kad
balsuojant Gtadwateriui vis tiek
pritrūkstą 100 balsų: tam turin
čios dar padirbėti unijos..
■ti lemiamo susidūrimo kon
vencijoje dar visas mėnuo. Iki
liepos 13 dar bus sudrumsti
daug aistrų, bet per tą laiką
išryškės dr kai kurios partamehtinio gyvenimo tiesos. Vie
na jų jau dabar aMd. BOtent:
Gukhrateris gali ir ^ėbOti mmiMOtas. Bet tai joti bus poUtiktertų konMnarijų pūdam
uis netgi negmeB s—uu ti**
to, ŽEMI BMpUbM—n—to dk
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DARBININKAS

Mes esame pavojuje pralaimėti.
Kinija pė^elbė

Prabyla ne tik opozicija. Jei

'

tik opozicija, sakytum, tokia
Amerikį ištikę užsienių politikos smūfiri »m« lodinti
; jau jos pareiga — kritikuoti.
Kongreso narius priežasčių ieškoti na priešo stiprybėje, bet
Prabyla betgi ir pozicijos na
savoje silpnybėje, kurios kaltininkų laiko valstybės dopartriai. Tie, kurie iš arti reikalus
mentę.
pažįsta. Senatorius Frenk J.
*■■■ in i
WĮ
Lausche, Ohio demokratas, už
sienių komisijos narys, prabi bės užpuolamos, mūsų pareigū
lo per Reader’s Digest birželio nam grasinama ginklu ir jie
nr. Prabilo dėl Amerikos pr.a- suimami.”
Kas dėl to kaltas? Užsienio
’ laimėjimų prieš komunistus Di
reikalai
yra departamento ži
džiausiais tų pralaimėjimų kal
tininkas! esanti netikusi valsty nioje. “Valstybės sekretorius
bės departamento a? politika ar Dean Rusk yra nuoširdus dip
lomatas ir tom pareigom atsi
biurokratizmas.
dėjęs;
jis dirba' nenuilstamai,
' “Kiekviename pasaulio kam
kiek tik gali; deja, didele or
pa — pradeda šen. Lausche—
ganizacija, kuriai jis vadovau
mes pralaimime prieš komunis
ŠEN. F*RANK J. LAUSCHE
ja, turi nuo seno įsigyvenusi y
tus. Nuo Panamos ilki Cambodi-

jos, Ghanos, Bolivijos, Indone ir dažnai klaidingo galvojimo
žmonių, kurių pažiūros perdaug
zijos mes esame žeminami, dau
žomi, stumiami atgal. Mūsų vė jau dažnai yra mūsų politinių
liava yra mindama, iš mūsų ga nepasisekimų priežastis .. .Rei
lybės šaipomasi. Mūsų atstovy- kia tik pažvelgti į departamen-

DVI NAUJOS REZOLIUCIJOS
Kongresmanas Stratton (D.
N.Y.) ir kongresmanas Clawson
(R.-Calif.) reikalauja Lietuvai
nepriklausomybės

and to send it to the Congress
for adoption. I wouki likę to
hear from you or your Office
regarding this urgent matter.
Thank
you. Sincerely, (Para
Los Angeles, Calif. — “Jei
ne JAV, tai kuris kitas kraš šas, pilnas adresas).
Tai tik payyzdys. Kiekvienas
tas privers Kremliaus komunis
tus pasitraukti iš Lietuvos, Lat turėtų tai pasakyti savo žo
vijos ir Estijos?” — kalbėjo džiais. Parašykite po panašaus
kongresmanas Samuel S. Strat turinio laiškute patys, paragin
ton (D.-N.Y.), įnešdamas nau kite tai atlikite visus savo drau
IT.
ją rezoliuciją (H. Con. Res. gus bei pažįstamus.
. 298) Pabaltijo kraštų laisvini
mo reikalu. Rezoliucijos išgavi
mu rūpinosi Lietuvos vyčių or. ganizacijos nariai ir kiti lietu
viai, gyveną toje apygardoje.
(35th Congressional District—
New York).
Kitą naują rezoliuciją (H.
Con. Res. 307) įnešė kongres
manas Del Clawson (R.-Calif.).
Šios rezoliucijos Įnešimo reika
lu į kongresmaną Clawsoną ,
buvo kreipęsis nrjed.dr. HąJ.
Wilkms (Downey, Calif.),„ame-,
rikietis. Rezoliucijoms Remti
Komiteto narys. Kongresmano
Clawsonq rezoliucija liečia vi
sus komunistų pavergtus kraš
tus Europoje. Anot kongres
mano Del Clawsono, jis dėsiąs
visas pastangas, kad jo įnešta
rezoliucija būtų pravesta kaip
galima greičiau.
Prisiminkime ir vieną ir ki
tą trumpais padėkos laiškučiais,
adresuodami: The Honorable
(vardas ir pavardė), House
Office Building, Washington,
KONGRESM. DEL. CLAWSON
25. D.C.
Rezoliucijų reikalu labai svarSPAUDA
rų žodi tars krašto prezidentas.
Visi parašykime jam tuo klau
simu trumpą laiškutį, kurio tu
rinys galėtų būti maždaug toks:
— The Honorable Lyndon B.
Žurnalistas Vyt. Sirvydas Vie
Johnson, President of the Uni nybėje yra ypatingai pamėgęs
ted Statės, The White House. kabutes, rašydamas apie kitus:
Wash>ngton. DC. My dear esą tokis ir tekis “istorikas”,
President: As you are aware of toki ir toki “žurnalistai”, toki
the fact. there are over sixty ir kitokį “kultūriniai” žygiaiSenate or House Concurrent Pagerbiant Vyt. Sirvydo šį ori
Resolutions, concerning the ginalumą galima jo taip mėgs
Baltic States, introduced in this tamas kabutes vartoti ir toliau
Congress. Ali of these resolu informuojant apie jo raštą Vie
tions are pending before the nybėje gegužės 21.
Senate and House committees,
Taigi “žurnalistas” Vytautas
headed by Šen. Fulbright and
Sirvydas
‘ ‘informuoja' ’, kad
Rep. Morgan respectively. Please urge Šen. Fulbright and Darbininkas ir Garsas įsidėjo,
Morgan and members of their didžiulę J. Stuko ir Rūtos Kilcommittees to act favorably monytės nuotrauką, “bet nė
and without further delay on puse lūpų nemurktelėjo, kad
this cry-for-liberty legislation tai S. Narkėliūnaitės daryta

to veiklą sausio mėnesį, kai
Zanzibare buvo perversmas.”
Senatorius nurodė, kad Zanzibare valdžią pagrobė 30 gerai
treniruotų Kuboje komunistų
gauja. Valstybės departamen
to bylos rodė, kad Zanzibare
žmonės buvo treniruojami Ha
vanoje nuo 1961. Naujasis už
sienių reikalų ir apsaugos mi-

jęs. Viceprezidentas Kas skn
Hanga, treniruotas Maskvoje,
fanatiškai nekentė Amerikos ir
pasišalino iš susirinkimo, ku

ris turėjo pareikšti užuojautą
dėl prezidento Kennedy nužu
dymo — ir tai departamentas
taip pat buvo žinojęs. Bet ką
departamentas darė? — klau
sia autorius. Departamentas pa
dėti švelnino ir skelbė pagal įprastą liniją, kad tai “tautinė
revoliucija”. Paskui raudonoji

Sovietų karys radistas Vladi
miras Kįseliuvas žygiavo karo
mėtei nuo Smolensko, Vitebs
ko, Minsko per Kauną, Šiau
lius, Rasemius j Karaliaučių.
“Pokario metais Vladimiras Kiseliovas Ūko Lietuvoje- Jis dir
bo komjaunimo darbe, o da
bar — štai jau keturiolikti me
tai yra spaudos darbuotojas:
gamybinės valdybos partinio
'komiteto laikraščio “Darbas”
r e d a ktorraus pavaduotojas”
(Tiesa, gegužės 24).
Direktorius Klebančias koman
diruoja

Vilniuje Vitenbergo

vardo

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass. 02655
Tel. (Area6l7) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio putų, bertų ir k. dekoratyvinių
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma
• Visai arti iiltos srovės, privatus jūros pliažas ( 7 min. pėsčiom)
• Geras lietuvHka* maistas
o šiemet .svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir {reng
ta daugiau žaidimų'aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrų poilsį ir sustiprins sveikatų.
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo .15
Iš anksto kreiptis

ED. JANSONAS — 15 Rosedale St. Boston Mass. 02124
9

Tel. 288-5889

nuotrauka”. Dėl to S. Narkeliūnaitės pavardės nutylėjimo
“žurnalistas” Vyt. Sirvydas vi
som lūpom “murktelėjo”: “ma
tyt, S. Narkėliūnaitės pavardė
Darbininkui ne “•košer”, bet
nuotrauka tai “košer”. Tačiau
Vyt. Sirvydas toliau rašo, kad
taip darą ir Draugas bei Dirva
— “deda Narkėliūnaitės nuo
traukas, bet irgi neparašo auto
riaus”. - Tokie esą ‘ ‘kultūri
niai” žygiai.
Darbininkas iš savo pusės ga
li informuoti, kad redakcijoje
J. Stuko ir Kiimonytės nuo
trauka buvo gauta visai be pa
vardės — jos nebuvo nei nuo
traukoje, nei siuntėjo lydima
me rašte. Taigi jei “žurnalis
tas” Vyt. Sirvydas nori rašyti
apie košer ir nekošer, tai turė
tų rašyti, kad redaktorė S. Narkeliūnaitė ar jos nuotraukom
suinteresuotieji siuntėjai laiko
jos pavardę nekošer lietuviš
ka įspaudai, išskyrus Vienybę.
Kodėl “žurnartistas” Sirvydas
taip nepaprastai “informuoja”,
taip keistai visus kitus vertink,
•leidžia pažinti jis pats, vertin
damas Dirvos publicistą “akro
batą Railą”, bet tuo vertinimu
greičiau išreikšdamas pats sa
ve: “mėgsta ant
galvos at
sistoti, iš tokios pozicijos į pa
saulį žiūrėti ir mus tikinti, kad
ką jis mato, yra tiesa ir gražu".

«o au Sovietais
epateis
be mūsų paramos, dabar gre
sia pavojingas rietimo potoū-džio karas, nes Sukamo neri
šunakiai naują Malaysijos
vato,.
, . _______

rinkimus rėžydamas, šveicarų pagarsėjo ir nuėjo į Baltuosius
Di». Wyltwoche atkreipė dėme- Rūmus, Bet dabar, iš jų išėjęs,

sako: l<Po velnių tą jūsų pa

sunku pasidaryti prezidentu.
Milijonierius buvo ne tik J.
F. „ Kanoady. Milijonieriais yra
ii* Johnsonas. Jo šeimos nuosa
vybė yra televizijos įmonės
Austine, vertinamos 7 milijo
nais. O kur dar tūkstančiai ak
rų žemės Texas, Washingtono,
Alabamos valstybėse- Kandidatas į prezidentus N. Rockefalleris yra vienas iš 5 brolių,
kuriem senelis sudėjo turtus,
organizuodamas Standard Oil įmones. Jų turtas vertinamas
mažiausiai vienu bilijonu. Bar
ny Goldwateris nesusilygins su
Rockefelleriu. Tačiau ir jis mi
lijonierius. Arizonoje turi eilę
prekybos namų, kurie prieš ke
letą metų, žinia, duodavo še
šis su puse milijono pajamų.
Kandidatas dabar ir WiHiam
Scrantonas, Pennsylvanijos gu
bernatorius. Visas miestas pa
statytas šios šeimos žemėje;
jai priklauso plieno fabrikai,
vandens tiekimas, pagrindinis
bankas, vietinis geležinkelis.
Jis sakosi esąs vertas 8 milijo
nų,. Bet tai esanti labai kuk
li kaina. Eisenhoweri$ nebuvo

mes pasiskelbėme, kad
Toki pat mūsų politikos vai
pripažįstame šį komunistinį re siai Ghanoje, kuri atsidūrė So
žimą, kuris tuojau pareikalavo vietų orbitoje ir Amerikos ats
iš mūsų atsiimti erdvės tyrimo tovybę plėšia ir vėliavą drasko.
stotą, o pats prisiėmė sovietų
Antra negerovė — departa

jant,

ginklus ir technikus. Koks ryš
kus skirtumas — kai pereitą
rudenį Domininkonuose vai cffią paėmė antikomunistinis
režimas, mes jo nenorėjome
pripažinti, nors žinojome, kad
ten vyriausybė buvo nuversta
dėl to, kad ji nesiėmė priemo
nių prieš komunistę infiltraci
ją

mentas papratęs kritiškas pa
dėtis uždaHinti, Hci jos virsta
katastrofom. Pavyzdžiu senato

rius nurodė Indoneziją. Dau
giau kaip prieš dvejus metus
departamento bylose buvo įro
dymai, kad komunistuojantis
prezidentas Sukamo ima kari
nę pagalbą iš Sovietų, kai tuo
tarpu ūkinės pagalbos gavo iš
Amerikos 730 mil. dol. “Naiviai
tikėdama!, kad viskas eirį ge
rą, departamento politikos meis

■kaitių siuvimo fabriko direkto
rius vadinasi Juozas Klebanovas. Jis turėjo sekretorę Tere
sę Bylin^^g^Vilniaus univer
siteto vakarinio skyriaus tei

sių studentę. Buvo gera sekre
torė, rašė lietuviškai, rusiškai
ir lenkiškai. Mokėjo kiek ir
stenografijos. O svarbiausia,
anot Tiesos korespondentų A.
Bieiiajevo ir P. Jankausko, bu
vo išvaizdi? Direktorius Klebanovas sugalvojo komandiruoti
sekretorę į Leningradą kailių
reikalais. Išrašė komandiruotę,
davė 50 rublių dviem bilie
tam. Tėvai nenorėjo leisti, bet
kai Klebanovas užikrino tele
fonu tėvus, kad Teresė koman
diruojama kailių reikalais —
ką jie padarys. Komandiruotė
truko trejetą dienų. Po kiek
laiko Teresė pasitraukė iš tar
nybos. Po kiek laiko dingo ir
iš tėvų namų. Dar po kiek lai
ko atsidūrė teisme už vagilia
vimą ir sukčiavimą. Teisme iš
aiškėjo, kad j Leningradą bu
vo nusikomandiravęs ir direk
torius Klebarovas. Veltui jis
tardomas gynėsi, iš Leningrado
viešbučio atėjo pranešimas, kad
tame pat viešbutyje ir tą pat
dieną jis buvo sustojęs kaip
ir Bylinskaitė, nors jis buvo
tvirtinęs ir sau komandiruotę
išrašęs i Maskvą. “Teresės Bylinskaitės teismo procese liudy
toju turėjo dalyvauti ir Klebanovas. Bet teisėjui perskaičius
jo pavardę, teismo salėje buvo
tyla. Teismui buvo pranešta,
kad jis išvyko Į komandiruotę”
(Tiesa gegužės 24).
Apie tą siautėjantį direkto
rių komandiruotoją tepranešta,
kad ‘ ‘Liaudies ūkio tarybos
odų-avalynės pramones valdy
ba buvo priversta pareikalauti,
kad jis grąžintų komandiruotės
išlaidas.”
Rusę partizanę
zuoja

milijonierius.

į Baltuosius Rūmus turi būti W
klotas mijjjaoais — «r $Į^į|s
°- mums - ar iš kur gautais. Be milijonų

ramą”. -

Nauji veidai tarp Lietuvos gyventojų
Vladimiras Kiseliovas
šviečia

KELIAS J BALTUOSIUS RCMUS TURI
BŪTI IŠKLOTAS MILIJONAIS?

tybę Rusijos ginti;*‘

Pažymėjo, kad Kongrese jau
seniai rodama kritika departa
mentui dėl jo pažiūrų komuniz
mo atžvilgiu, bet reformos vis
nustumiamos. Jis patą kaip už
sienių komisijos narys, įsitiki
msteris Abdul Rabman Moham- no, kad negerovių yra penkios,
med buvo komunistinės Kini kurios chroniškai silpnina de
jos apmokamas agentas — ir partamentą.
Viena negerovė — departa
tai departamentas buvo žino

Apie foto nuotraukas be parašų

Gcriau/iai pail>čsit per atostogas garsiame Capt: Cod - Osterville
kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo — gražioje lietuviškoje

davusi pusę

teriai insistavo, kad mes rem
tume Indoneziją”. Dėl to, kad
mes nepasakėme Sukarnui: ar-

mentas per dažnai užmiršta, kad
mes turime veikti kaip pasau
lio lyderis ir savo tiesas parem
ti
i«i me* norime išlikti.

\
•Pavyzdžiu nurodo senatorius
Vietnamą. Departamento pa
remtas prezidento Diem nuver
timas pereitą lapkričio mėn. la
bai apsunkino karą prieš Viet
Kongo, komunistus. Tačiau ir
dabar kai kurie departamente
tebesiprięšina, kad būtų pavar
tota žinoma ir seniai išmėgin
ta taktika: duoti šiaurės Vietna
mo partizanam komunistam
smūgį jų pačių žemėje. Ta pati
baimė buvo dėl Panamos. Ame
rikos Balsas transliacijoj į Eu
ropą net vengė užsiminti, kad
•ten buvo komunistų surengtos
riaušės. Tarp sąjungininkų bu
vo paliktas įspūdis, kad ten tik
rai būta Amerikos agresijos.
(Bus daugiau)

Jis

kitu

jis esąs taip pat milijonierius
(turi mintyje, tur būt, honora
rus UŽ jo knygą). Tik Nixccia$
ne iš pinigingų. Jis gyvena ne
iš palikimo, bet iš savo uždar
bio. Dabar 'betgi—jo uždarbis
taip pat ne iš mažųjų — 100,
000 metam. Ir Už butą New
Yorke galėjo jau sumokėti 200,
000.
Ką reiškia neturėti pinigo
rinkimuose, pajuto
H.
H.
Humphrey, kada jis 1960 susi
rungė pirmuosiuose balsavi
muose su Kennedy West Vir
ginijoje. Kandidatai į vicepre
zidentus taip pat pinigingi: Robort Kennady ar jo svainis Shrivar. Milijonierius esąs ir Adlai
Stevansonas.

Būti be milijonų rinkimuose
neįmanoma, nes rinkimų pro
paganda baisiai pinigus ėda.
Apskaitoma, kad šiemetiniai
rinkimai atsieisią 200 milijonų.
Goldwateris jau skundėsi: drau
gai kalbino stoti į kovą, žadė
jo paremti, o kai reikia dabar
pinigo, jie vis išvykę atosto
gų.

Milijonai reikalingi. Tačiau
netikras dalykas, kad daugiau
sia milijonų paklojęs jau ir įžengs į Baltuosius Rūmus.

VAIZDAI IŠ LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMO
Lietuviy Fondo suvažiavimas
Įvyko Chicagoje gegužės 16.
Fondas dabar jau turi 500 na
rių ir 150,0 0 0 doL kapitalo.
Pernai turėjo tik pusę tiek. Li
gi šiol pats stambiausias Įnašas
yra Kazickų šeimos iš New'
Rochėlle, N.Y., būtent, 15,000
dol. Daug yra įnešusių po 1000
DL. Kiekvienas,įnešęs 100 dol.,
turi vieną balsą suvažiavime.' Įvytaaianvesuvąfianėme buvoatstovaujam 920 balsų. Suvažiavi
mas praėjo, labai nuoširdžioje
ir darbingoje nuotaikoje. Pa
gal priimtus įstatus, kasmet kei
čiasi vienas trečdalis tarybos
narių. Suvažiavime išrinkti 5
nauji nariai: dr. K Ambrozaitis, inž. V. Naudžius, Mažeikie
nė, agr. šantaras.

LIETUVIŲ FONDO susirinkimo prezidumas. Iš k. j d. dr. J. Kazickas,
dr. G. Batukas, St. Barzdukas.

LF SUVAŽIAVIMO GRUPĖ. Iš k. j d. — dr. S. Budrys, kun. B. Suginsiąs. T. Mečkauskas, A. Gintneris, dr.
V. Tauras, A. Rėklaitis, St. Barzdukas, dr. A. Razma, A. Kazickienė, T. Blinstrubas, dr. B. Poškus, dr. J.
Kazickas, dr. G. Balukas.

kultą organi>

Rūdninkų giriose restauruo
tos sovietų partizanų buvusios
“žeminės” — bunkeriai.
Čia
daromos ekskursijos ir aiškina
mi bolševikinių partizanų žyg
darbiai. Jų kultą stengiamasi
sudaryti ir atsiminimų leidi
niais. Tikima, kad bolševikinių
partizanų pastojimai nustelbs
lietuvių partizanų atminimą.

būdu

Viso* nuotraukos V.

•SSSSTK* Ko rengsi lietuviai i Washingtoną

hmmmnkm
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Eina F'io 1915 metų. 1#51 sujungi AMERIKĄ, LOS
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ŠV. AGOTA, šv. Agota, kaip
ir šv. Flarijonas, gelbsti nuo
ugnies- Įmesk į degantį namą
šv. Agotos duonos, ir gaisras
sustos liepsnojęs. Aną metą,
pasakojo, žilių ūkis degė. Vi
sos trobos supleškėjo, o pirkia
liko sveika, nors ant jos stogo
nešė plėnis. Mat, statant tro
bą Žilienė į rentinio kampus
idėjo po gabalėlį šv. Agotos
duonos.
šv. Agota dėl Kristaus išpa
žinimo buvo žiauriai kankinta
svilinama ant žėruojančių ang
lių, sumaišytų su daužyta stik
lu. Mirdama ištarė: Jėzau, ačiū
tau už Tavo kančias, kurias dėl
manęs kentėjai. Priimk mane
prie savęs.
Statant naują kluoną, tėtis
į abu čiukuro galus
paka
bino šv. Agotos duonos.

koserės veržiasi liepsnos liežu
viai. Kiek tolėliau stovi, jauna,
graži karalaitė, išvaduota iš sli
bino žabangų.
Lar.kų bažnyčioje būdavo šv.
Jurgio atlaidai. Didis paveiks
las puošė vieną iš dviejų baž
nyčios koplyčių, šv. Jurgį žmo
nės laikė ūkininkų globėju. Per
jo atlaidus Lankų bažnyčion
žmonės sunešdavo kalnus do
vanų — dešrų, sūrių, kumpių,
kiaušinių, linų grįžteliu, rankšluoščių, net ir gyvų vištų. Bet
už tai šv. Jurgis turėjo parū
pinti gerą derlių.

ŠV. FLARIJONAS. šv. Flarijoną žmonės labai gerbė, nes
laikė gynėju nuo gaisrų. Ka
rys, su kardu prie šono, ant
degančio namo stogo iš ąsočio
pila vandenį. Gaisras mažėja.
Žinoma, jei pas mus kiltų gais
ras, aš tuoj šaukčiaus šv. Falrijono pagalbos.
ŠV. JURGIS. Vienas iš gra
Už išpažinimą Kristaus tikė
žiausių ir įspūdingiausių sekly jimo buvo žiauriai nukankin
čios paveikslų buvo šv. Jurgis, tas Jo kūnas buvo įmestas į
šv. Jurgis — karys, ant arklio upę. Angelas saugojo, kad jo
nuduria baisų slibiną, iš kurio kūno nedraskytų paukščiai.

;

'

AL B. VALENTINAS

Birželio 26, 27 ir 28 WaPubliehed *eml-w«ekly except hollday weeks and dūly and First wsek m”
shingtone Altas organizuoja vi pėtų, jau laikas ir tokiam jung
August when publlshed vvsskly.
suotinį Amerikos lietuvių kon tis į lietuvių aktyvistų gretas
Prenumeratoe kaina $7.00 — Subecription per year $7.00
gresų. Kongresu yra didelis ir bendrai dirbti šiam svarbiam
' Laikradtj tvarko REDAKCINt KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUŽLEDELIS
Straipsnius tr korespondencijas redakcija taiso savo nuožidra. Nenaudoti straips - susidomėjimas visuose lietuvių
reikalui. Kongreso rengėja —
niai saugomi ir gražinami autoriams praiant. Pavarde pasiratytl straipsniai nebOišeivijos sluoksniuose. Dides Amerikos Lietuvių Taryba —
tinai ižrėižkla reoakeijos nuomone. Už skelbimų turini Ir kalba redakcija neatsako.
niam Šio svarbaus Įvykio paryš bus labai laiminga, jei kong
kinimui, kreipėmės keliais klau resas pajėgs taip nusmaigstyti
simais į Alto tarybos pirminin gaires bendrai veiklai, kad
Lietuviško kryžiaus šventinimas
ką Leonardą šimutįdar labiau papildytų ir sustip
Lietuviškas kryžius New Yor- lorms of folk art formerly dot— Pone pirmininke, koks rintų savo jėgas, o išeivijos
ko pasaulinėje parodoje bus ted the countryside. Today, the yra pagrindinis tikslas šio Aveiksniai, Lietuvos išlaisvinimo
šventinamas ir dedikuojamas godless communist oppressors merikes lietuvi ę kongrese?
siekią,
būtų dar vieningesni ir
žuvusiom ir žūstantiem už Lie have destroyed these shrines,
efektingesni.
—
Apie
tikslą
nė
klausti
ne

tuvos laisvę birželio 14, sek būt they cannot extinguish the
šiuo metu, kai pas mus ir ki
madieni, 1 vai. popiet. Kryžius spirit of the courageous Lithu- reiktų. Kiekvienas lietuvis svar
biausiu
savo
visų
darbų
ir
rūtuose
laisvojo pasaulio kraštuo
stovi prie Kodako paviljono, anian people who Icng to be
peščių tikslu laiko Lietuvos iš se plinta Maskvos skleidžiama
belgų kaimo ir susikaupimo free again”.
laisvinimą. Jeigu kuriam iš mū bendrdarbiavimo ir koegzisten
darželio- New Yorko ir New
sų šis tikslas kiek mažiau rū cijos su komunistiniais reži
Nuoširdžiai kviečiame visas
Jersey apylinkių
visuomenė
kviečiama gausiai šiose iškilmė New Yorko, New Jersey ir Conr.ecticuto lietuvių organizaci
se dalyvauti.
jas dalyvauti iškilmėse su savo
vėliavomis ir uniformomis. Jau
Šventinimo apeigas
atlikti
daug Nevv Jersey lietuvių drau
yra pakviestas kardinolas F. gijų ruošia specialius autobu
Spellmanas. Invokaciją prie sus į kryžiaus dedikacijos iškil
kryžiaus sukalbės lietuvių ko mes. Iš Nevv Yorko pažadėjo
miteto garbės narys prel. J. organizuotai dalyvauti mokslei
Barkūnas. Parodos prezidentas viai ateitininkai Brooūdyno
Robert Moses vardu žodį tars
operetės choras, ramovėnai ir
parodos viceprezidentas gub. Dariaus ir Girėno postas. No
Poletti. Dalyvaus ir kiti žymūs rintieji organizuotai dalyvauti
parodos pareigūnai. Jie žadėjo prašomi nedelsiant pranešti lie
išgarsinti lietuviško kryžiaus tuvių komiteto
pirmininkui
dedikaciją ir taip pat nemo prof. J. Stukui, 1264 White St.
kamai parūpinti garsintuvų sis Hillside N.J. 07205, Tel. 201
temą šventinimo
programai WA 6-3325.
•perduoti. Parodos vadovai lei
Spaudos-lnformacijos
do lietuviu komitetui išleisti
Sekcija
atvirutes su kryžiaus nuotrau
ka.
Kryžius yra Kristaus kančios
ir žmonių atpirkimo ženklas.
Lietuvos vyčiai, surinkę di Kiekvienas krikščionis vartoja
delę pinigų dalį kryžiui pasta kryžiaus ženklą su didžiausia
tyti, padės prie kryžiaus gražų pagarba. Dar antrame amžiuje
lietuvišką vainiką. Vėliavų įne po Kristaus skaitome šiuos Teršimo apeigas atliks Amerikos tulijono žodžius: “Kiekviena
lietuvių karo veteranų organi me žingsny ar judesy, kur išei
zacija ir moterų skyrius iš dami ar grįždami, apsirengda
Nevv Jersey. Himnus ir Marijos mi, maudydamiesi, valgydami,
giesmę sugiedos jungtinis cho keldamies, guldami ar šiaip ką
veikdami, savo kaktą žymime
ras ir visi dalyviai;
kryžiaus ženklu**.
Bronzinę lentą įtvirtinti šalia
Lietuvoje kryžius buvo lai
lietuviško kryžiaus pasiūlė An komas pabarbioje vietoje kiek
tanas Sniečkus, jaunas Ameri- vienos šeimos namuose., stato
rlkoje gimęs lietuvis. Jis šiam mas kapinėse, pakelėse, prie
reikalui surinko 700 dol. Len sodybų. Žemaitijoje buvo tiek
ta bus iškilmingai atidengta kryžių, jc g tarpas nuo vieno iki
taip pat birželio 14, kryžiaus kito nebuvo didesnis, kaip ke
dedikacijos iškilmių metu- Len lios dešimtys metrų. Bolševikai
toje bus šis angliškas įrašas: Lietuvoje kryžius, nupjaustė,
‘ ‘The L ithuanian wayside sudaužė ir sunakinę. Užtat sta
cross embodies ancient pagan tome kryžius laisvuose kraštuo
symbols and christian motifs. se, laikydamiesi senų savo tra
Thousands of these artistic dicijų.
LIETUVIŲ KRYŽIUS pasaulinėje parodoje Nevv Yorke.

Mano dėdės seklyčia
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Lenkų karalius paprašė šv.
Tėvą atsiųsti šio kankintinio
relikvijų. Šis šventasis kelis
kartus apgynė Krokuvos mies
tą nuo baisių gaisrų. Todėl šv.
Flarijoną ir laiko gynėju
nuo gaisrų.
SEKLYČIOJ, stovėjo didelis,
pailgas, keturkampis, rausvai
dažytas stalas. Už stalo prie
•lango — medinė sofa. Vienu
pasieniu — storos lentos suo
las ant kaladžių. Apie stalą
— kėdės kaimo staliaus darbo
su atramomis, kuriose išplau
tas čii vų arba pykių tūzas. Prie
sienos, kuri skiria seklyčią nuo
kamaraitės, medinė dažyta lo
va, lengvi pataliukai. skirti sve
čiui, apdengti namų staklių
darbo užklotu. Dvi arba net ir
trys pagalvės, apvilktos irgi na
mų audimo margais užvalka
lais.
Toliau — spinta. Gan erdvi
spinta, su suveriamom durimis.
Spintoj sudėti svečiam priimi
nėti indai, peiliai, šakutės bei
šaukštai ir šaukšteliai. Ten rasi
ir gorčinę bonką su degtinėj už
pila ant “trejankos’ bei kitų
vaistingųjų žolių. Kas be ko? O
seklyčioj arba svirno spintoj vi
suomet turi būti degtinės, už
piltos ant šaknų sveikatai bei
apetitui taisyti, o svarbiausia
— svečiui priimti, nes žmogus
nežinai,’ kada tave aplankys
mylimas svetys. Be burnelės—
ne vaišės. Miestas tolokai. Ne-

sodysi pusbernio ant kumelai
tės, kad lėktų į miestą- Visi
darbe.
Ant lango kryžius. Po balkiu
užkišta verba arba puokštė
šventintų žolių. Ant sienos prie
durų vienas, o kartais ir du
rugių vainikai. Tai rugių griebikių dovana šeimininkui. Vai
niką šeimininkas turi išpirkti
antraip sekančiais metais ru
giai nederės.
Seklyčios langai išeina į so
dą, nedideli, suveriami. Iš lau
ko filinginės langinės su pykų
tūzo išpiova, kad nakčia išti
kus gaisrui sodyboj, pažadintų
miegančius seklyčioje.
Ant vienos vidinės sienos ka
bo didžiulis laikrodis. Laikro
džio apačioje nusvirę ant gran
dinių du svarščiai. Už jų —
švytuoklė, neatsi k v ė p d ama
skambiai, linksmai, ritminga—
tik tak, tik taik ... Dvi laikro
džio rodyklės rodo laiką. Vie
na trumpesnė — valandas, ant
roji ilgesnė — minutes. Valam
dinė lėtai stumiasi pirmyn. Minutinė matosi, kaip striksėda
ma sukasi laikrodžio skaitmenų
lentoje. Viršuje — gražus, ryš
kių spalvų vaizdelisJame toli toli matosi aukš
ti kalnai, jų viršūnės baltuoja
nuo sniego. Paveikslo priešaky
kalnų papėdėje, ant mėlyno
ežero kranto, mažas namelis;
jo sienos baltos, stogas raudo
nas. šalia namelio keli mede
liai, suolelis poilsiui. Prie kran

mais idėja ir kai kur net palinkstama tą Idėją vykdyti, mes
organizuotai privalome veikti
prieš šiuos pavojingus užmuojus. Ypač mums -tenka reaguo
ti į tokius pasireiškimus, kaip
šen. FiDbrighto pasiūlymai keis
ti JAV užsienių politiką santy
kiuos su Sovietų Sąjunga, jos
satelitais ir net su komunisti
ne Kinija. Altas ir šaukia vi
suotinį Amerikos lietuvių kon
gresą ' šiuo pavojingu momen
tu ne kur -nors kitur, o Washingtone, kad tartų stiprų ir
vieningą žodį Amerikos lietu
vių vardu, jog mes buvome,
esame ir būsime už laisvos ne
priklausomos ir demokratinės

Lietuvos, atsteigimą, jog mes
laikome ir laikysime, kad bet
koks bendradarbiavimas su So
vietais. ir kitais komunistiniais
rėžimais yra ne tik pavergtų
tautų išlaisvinimo apsunkini
mas, bet ir pavojingas visiem
laisviem kraštam, neišskiriant
nė JAV.
Reikia neužmiršti k to, kad
kongresas šaukiamas rinkimi
niais metais, kad geriau -susior
ganizuotume juos panaudoti
Lietuvos nepriklausomybės by
lai, kad laimėtumėm daugiau
draugų Lietuvai, kad išgautame
iš jų ryškesnių pasižadėjimų
remti mūsų pastangas.
Artas paprastai šaukia kong
resus kas penkeri metai. Šie
met jau praėjo šešeri metai
nuo paskutinio kongreso. Jis
buvo atidėtas kaip tik aukščiau
paminėtų išskaičiavimu. Washingtone gi šaukiamas todėl,
kad mūsų balsas būtų labiau
išgirstas valdžios sluoksniuose.
— Kokia numatoma kongre
so programos apimtis?

Pažvelgę į nueitą kelią per
kelerius praėjusius metus, įsi
gilinę į pavergtosios Lietuvos
šiandieninę padėtį, žinodami,
kad mūsų broliai Lietuvoje nė
ra palūžę savo troškimais ir
valia atkovoti savo šventas tei
ses į laisvą ir nepriklausomą
gyvenimą, įvertinę dabartinės
tarptautinės politikos raidą bei
konjriktūrą, padiskutavę lietu
vių tautos -būklę ateities pers
pektyvoje, supratę savo šian
dieninius uždavinius, kongreso
atstovai ir svečiai planuos atei
ties vejklą tokia kryptimi, kad
ji būtų tikslesnė, vieningesnė
ir efektyvesnė. Kongreso metu
bus ir kultūrinių pobūvių.
— Tenka girdėti, kad šiame
kongrese bus skiriamas dėme
sys ir lietuviškajam jaunimui?
Kaip numatoma lietuvišką j j
jaunimą įjungti į aktyvu išlais
vinimo darbą?

Nuotr. V. Maželio.

to laivelis su irklais. Paplaukio
jęs ežere sėsk ant suolelio pa
vėsy pailsėti, parūkyti, pasvajo
ti.
Atsistoji prieš laikrodį. Žiūri
į šį kaimo vaikui nepaprasto
grožio gamtos vaizdelį ir pra
dedi svajoti apie tolimus kraš
tus, miestus jų žmones jų gy
venimą ... o spengiančioje sek
lyčios tyloje girdisi tik švytuo
klės — tik tak, tik tak...
Kalbant apie dėdės seklyčią,
nereikia pamiršti jos įnamiokrosnies kurs šildo seklyčią ir
prieseklyčį. Tai buvo paprastas
plytų — molio krosnis. Bet tai
ne šių laikų krosnis, kurį, ge
rai pakūrus, pradeda sproginė
ti jo žievė, o kiek vėliau ima
atsirasti plyšiai, per kuriuos
ne tik dūmai rūksta, bet ir
liepsnelė bando iškišti liežuvį.
Šauk meisteri. O meisteris mo
ka pasiteisinti — girdi, blogas
molis.
Ne toks būdavo senų laikų
meisterio darbas- šiais laikais
ir už pinigą tokių nerasi.
Šį seklyčios krosnį statė dė
dės tėčio laikais. Buvo persta
tyta seklyčia ir žinoma, pasta
tytas naujas krosnis. Ir ką jūs
manote? Jau dešimtys metų
prabėgo, o krosnis sveikas drū
tas, kaip šiandien statytas. Ko
dėl taip?
Labai paprasta. Meisteris,
statydamas krosnį, parinkdavo
specialų molį — riebų ir kokį
kitą. Gizelis ilgai turėjo minky-

— Jaunimas dalyvaus organinizuotai, Lietuvių Studentų Są
jungos vadovaujamas. Jauni
mui yra paskirtas vienas kong
reso posėdis (šeštadienio, birže
lio 27 d. priešpietis). Jaunimaš
pats pasikvietė ir prelegentus
dviem pagrindinėm temom.: a)
Jaunimas okupuotoje Lietuvo
je ir b) Sovietinis kolonializ
mas Lietuvoje ir kitose Pabal
tijo valstybėse. Jaunimo posė
dy taip pat dalyvaus visi kong
reso atstovai, svečiai ir kitų
tautų akademikai. Jaunimas da
lyvaus ir visuose kongreso dar
buose. Drauge su atskirų vals
tybių atstovais lankys senato
rius ir kongresmanus.
z
Ligšiol Alte jau darbuojasi
Lietuvos Vyčių, Lietuvių Studentų Sąjungos ir Santaros—
Šviesos federacijos atstovai. Ti
kiuos, kad kongresas paskatins
ir daugiau jaunimo įsijungti į
Alto darbus. Pažvelgus į dabar
tinę tarptautinės padėties są
rangą, atrodo, kad mūsų tau
tos kova dėl laisvės nebus trum
pa. Jaunimo įjungimas į ją yra
būtinas, nes jie turės perimti
senesnės kartos dirbamus dar
bus ir juos tęsti toliau, tęsti
iki laimėjimo. Todėl aš ir
džiaugiuos, kad savo jaunimą
turėsime Amerikos lietuvių
kongrese, ir tikiu, kad jis ir po
kongreso pasiliks Alte dirbti ir
kovoti dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

ti šią tešlą, kol meisteris, tarp
pirštų patrynęs, pasakys: gana!
Krosnies lipdymas tęsdavosi ir
dieną ir antrą, o kartais ir il
giau. Meisteris buvo savo rū
šies menininkas. Jis neskubėjo.
Norėjo, kad seklyčios savinin
kas džiaugtųsi jo kūriniu ir šlovytų meisterį. Ir pigiai imda
vo: pinigais — kokį pusrublį,
o visa kita grūdais. Gi grūdai
—tai ne grynas pinigas. Tai
ne dabar. Mokėk vis grynais.
Vyručiai, brangu! Lauke nuo
šalčio tvoros pokši, o priesektyčy tėvelis sėdi prie krosnies
ir dumia pypkaitį. šilta, smagu.
Su šiuo moliūginiu olandiškas
pečius nesusilygins. Geri seno
vėje buvo ir laikai ir meistrai(Bus daugiau)

rfl ■
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— Kas iš tikrųjų kviečiamas
kongrese dalyvauti?

— Pakviestos visos Ameri
kos lietuvių organizacijos, klu
bai ir draugijos. Kviečiami yra
ir svečiai atvykti ir dalyvauti
kongreso darbuose drauge su
visais, atstovais. Kongresan yra
pakviestos visų mūsų veiksnių
ir bendrinių organizacijų vado
vybės. Taip pat jau visa eilė
aukštų valdžios žmonių, sena
torių, kongresmanų ir guberna
torių sutiko įeiti į kongreso
garbės komitetą, o kai kurie as
meniškai dalyvaus posėdžiuose
bei bankete, kuris bus birže
lio 27 vakare Shoreham viešbu
tyje— Kokius konkrečius žygius
kongresas numato daryti Washingtone Lietuvos išlaisvini
me reikalu?

— Kongresas, priėmęs me
morandumą Lietuvos
nepri
klausomybės bylos reikalu, pa
teiks jį JAV prezidentui Lyndon Jdhnsonui ir Valstybės
sekretoriui Dean Rusk Atsto
vai pasirūpins aplankyti savo
valstybių parlamentarus ir jiem
Įteikti atatinkamą raštą ir gy
vų žodžiu paprašyti jų taikos.
Kongreso išvakarėse bus suor
ganizuota spaudos konferenci
ja bei priėmimas amerikiečiam
spaudos, radijo ir televizijos
atstovam. Jie bus aprūpinti ži
niomis apie kongreso tikslus ir
atatinkama literatūra.
Atstovai ir svečiai aplankys
prez. John F. Kennedy kapą
Arlingtono kapinėse ir padės
prie jo vainiką. Pamaldos su
lietuviškom giesmėm bus sek
madienį, • birželio 28, 12 vai.
Amerikos katalikų šventovėj—
The National Shrine of the
Immaculate Conception.
Alto valdyba iš savo pusės
jau baigia prisįrengti kongre
sui. Dabar eilė organizacijų ir
draugijų rinkti savo atstovus
ir siųsti į Washingtcną. Juo
gausingiau suvažiuosime, juo
didesnį įspūdį padarysime val
džios sluoksniams, . juo reikš
mingesnis ir efektingesnis bus
kongreso tartasis žodis, tartas
ne tik Amerikos lietuvių, bet
ir pavergtosios Lietuvos žmo
nių vardu. Lietuvos žmonės ne
turi laisvės prabilti į laisvąjį
pasaulį. Mes turime už juos
kalbėti. Tat ir kalbėkime; bai
gė pasikalbėjimą Alto valdybos
pirmininkas Leonardas Šimu
tis.
— Jchnny Weissmuller, Hollywood, Calif., filmų aktorius,
visiem pažįstamas kaip filmų
Tarzanas, įsijungė į Rezoliuci
joms Remti Komitetą. Prieš tap
damas filmų aktoriumi, porą
kartų yra atstovavęs JAV olim
piniuose žaidimuose ir laimė
jęs 5 aukso medalius už plau
kymą- šiom dienom pasirodė
spaudoje knyga apie Tarzanų—
Johnny Weissmuller. Knygą—
Water, World and Weissmuller
— parašė filmų aktorė Narda
Onyx —Virand (estė), Rezoliuci
joms Remti *Komiteto narė.
Knygos kaina: $6.25; ją gali
ma įsigyti adresu: Vion Publishing Co., Ine., P.O. Box 49753,
Los Angeles, Calif., 90040.
— Detroito pabaltiečię ko
mitetas savo susirinkime 1964

gegužės 11 nutarė įsijungti į
Rezoliucijoms Remti Komitetą.
Detroito pabaltiečių komitetui
šiais metais vadovauja latvis
Dainis Rudzitis.
— Lietuviu Fronto Bičiulių

nepaprasta konferencija 1964
gegužės 23 ir 24 Clevelande
priėmė rezoliuciją, kuria visi
nariai raginami remti rezoliu
cijų žygį darbu ir pinigine pa
rama. Dr. K. Amfbrozaitis, dr.
J. Kazickas — jau yra skyrę
šimtus dolerių tam reikalui
Rezoliucijoms Remti Komitetas
yra sulaukęs daug piniginės pa
ramos iš Clevelando ir Los An
geles frontininkų vienetų.
— Maskvos teismas gegužės
26 nuteisė sušaudyti du ir ka
lėjime laikyti 6 už spekuliaci
ją šBko ir kitokiom tekstilės
medžiagom, kurias gaudavo iš
fabrikų už kyšius.

Thomas
Francis

tartina 5LSJK. —- Misericordia
dnunstras, kori Mbagi dar
nė po 25 metų. Kun. SL Va-

tai
«t

SL Mary, ULM. — Maryuoodo kolegijos presitantė Be to,
perskėlė j Breokžyno vyskupi
ją, kur įrantose rantantančių
prmpijoce ėjo ritate pareigas.
Dabar yra St. Leonard*s High
Schooi kapefionas ir mokytojas.
>949 vasarą NCWC, KO ir
Vatikano paskyrimu, kun. SL
Vatiųšaitis atlydėjo B Europos

tins Naujam Ptouūyje

Vtanas tt sspfynioMtas
Ktat SL Vataišaitis yra gimęs 1910 rugpšū&o 13 Jtodsąuų tan., Baisogalos ra>s K6*
trinių »pA r plačiai geatoamų
ūkininkų šeimoje. Užaugo toj
šeimoj net 17 vaikų. Kun. Sta
sio tėvelis buvo baigęs gtama-

Rajgęr Šeduvoje Samdės pro
gimnaziją, Stasys išvyko Belį£jon, kur Melles-Les-Toumai ben
gė gimnaziją jr scholastinės fi
losofijos kursą. 1934 sugrąžęs,
Įstojo į Telšių kunigų semina
riją. Baigė 1939 ir tų pačių
metų birželio 3 vysk. Justino
Staugaičio įšventintas -kunugu,
o birželio 18 per iškitaunguostus Sv. Antano atlaidus Bai
sogalos bažnyčioj—tą dieną ji
minėjo 50d m. įkūrimo sutar
tį —• aukojo (rainąsias mišias.
Buvo paskirtas vasaros metai
Į Palangą, o rudenį perkeltas
į Telšių katerių rikaru.

Gyvendamas Cotatabss, Olto
dar gerai k anglų kabos ne
mokėdamas, išsirūpino aocbeoir drtog* to DMtotitii jfe-

bud Boję garbtagota bdobšyJ© MMunKS mngiattsią Sretaui —- jų tepė savo mielos moLdMis, žieme, švenčiančios ašto^asdetamt aštuam^kus me
tas ir gyrenmičiOB Lietuvoje.
Juk £ ^Mansiai džiaugėsi, kai

BBN. JURGIS ANORIUSKA

jos s&Ms kun. Stasys aukojo
pirmyiyi jniš^B.

Utoraė kun. Stasiui gausins
A ilfcftfiisiiiiojo palaimos, vdda-

mie& stonkti iš jo dąr daug
grtfių darbų Dievte, Tėvynei kr

Jaunas su jaunimu
Kun. Stasys Valiūšaitis nepa
prastą dėmesį skyrė jaunimuL
Vyskupas jį paskyrė TeKių
rajono pavasarininkų dvasios
vadu. Savo pamoktais, kalbo
mis, rekriėfccijomis patraukė
širdis ne tik jateteno, bet ir se
nimo.

Jubiliatas
ir FtniT^iiiųiU^ Idėbobas,

nėjo kunigyrtėB 35 takaktį.
Jatodai ir graižai išpultoje
tadtay&oje jubffiaėas aukojo pawMw misMB, aaayvaujanc pu
čai tadnyūri ptoapiečių,
43
seserim vįimitėni, taip kurių

visi jo kunigavimo metai at
neš ramių vairių Dievui ir Tė
vynei. Dėja, užtiktas lietavą
bolševikams, aįpaštMiškasis dar
bas pasunkėjo, bet kun. Stasys
nepasimetė — dar karštesne
meile aukojosi Bažnyčios ir Tė
vynės reikalui. Ano mėto bol
ševikinis laikraštis “Bezbožnik”
įž^ai puošė vaidų tamigą. Telšiuosetikt buvo pavojmįga. Vys
kupo patariame pasitraukė iš
miesto ir slapstėsi iki tam prah*

ketofitai

Sv. Pette katedroje Scranfcm,
Pa^ gegužės 23 vyskupas Jeromę D. .Hatošm Šventino kumgaig yfijiįjfri diakonų. Jų tar

mokslą sakė kun. dr. B. Šim
kus, išryškindamas kunigystės
prasmę ir jubiliato darbą per
25 metus. Beveik visi dalyviai
priėmė komuniją. Buvo tikrai
kitaras įspūdis, kai eilė po eilės
artinosi prie Dievo stalo ir sy
kiu su jubiliatu jungėsi mal
doje k bendroje komunijoje.
JūbMatas visiem padėkojo už
atsilankymą ir maldas. O jo
gerbėjų tavo ne tik iš Tamaųuos, bet ir iš Phtiadelpiūjos,
ftttr ilgai Buvo ta. Kazimiero
parapijoj* iš kitų parapijų —
FrantoriUe, MaoeriHe, Mahanoy City,
Pbiiadeiphia.

pe yra Jonas Savukynas-Buigeris. Jomįtini Svriyna/ dar tebe&vėna, tėvas Jonas jau nri-

Šiaulių ‘gebfttoomisaro” įstai
gos vaidininkas ir įspėjo Papi
lės policiją .ir kleboną: vikaras

neteadamas, tam- Stasys paša*
kė, ką mintyje tarėjo. Žmonės
buvo patenkinti, bet baisiai ne*
patenkintas tiko rudmaršknris

ton ŠL Vatiušaičkn tekopaskabomis dumti į tolimą Vainų*
tą, kad išvengtų išvežimo
į
Vokietiją.

to jpjdinbtije! O kas gi tankui*
tė jd lapuojančių straipsnių
toto lėtom u* ku itttffcvta

Pagerbimo
pobūvis įvyko
tuoj po pamaldų. Pažymėtina,
nas Savukynas supažindino sve
čius sa pranašauto giminėmis
ir jo nueitu kebu.'
Bažnyčioje giedojo
muziko
Br. Voverio vadovaujamas cho
ras^ Choras yra pasiruošęs dalyvauti pasaąrinės parodos lie
tuvių dienoje Nęw Yorfce.

.Pritorinnto dėdė Edvinas Ambrtorilin fstegrilui u-ir suko ja*

kad ne paupiečiai surengė jubilietui pcbūvį-tadių, bet jubi
liatas ■- * parapiečiam. Jis sakė,
kad eflę >betų svečiavosCjias
juos, todti šia proga visus juos
paievietė ir visiem iškdė puotą
djdfinHame O’Lėar’s restorane.
V&w kvietė dalyvauti ir visus priėmė, vaišine, pagerbė.

ffeūų įn/Ub. parapijos tos*
tavas A ibMėas, laub k pas-

VabtoiMce didžioji parapija
Lietuvoje davė apie 50 kunigų.
Du. tauūgai Iš to didelio būrio
yra Vritoūooe: tam. dr. P. Ja
tulis Komejė Ū tam. F. Kireitis Ckucagoje. Gegužės 31 Chita*® pnuMta kun. F.
ta* kunigystės
Kan. Fabijonas KireUis, įšven
tintas 1999 m., vikaravo Panetėšto fatetfroje, Krekenavoje ir
fitoOMMto. KMiri ra būtų leidęrikį-tremtį, j®* lysk- K- Paltraukas nebūtų pasirinkęs būręfio jatoų botagų, norėdamas
jcMb gelbėti ateities Lietuva,
kai Mterikai mitru karta ver
žėsi Lietuvon. Tame būrelyje
btoo ir kun. F. Kira&s.
Me* Mrift surado čia
būrius lietuvių, patekusių prie
vartos darbam į vokiečių ka
riuomenę, ir savanoriškai prisi
ėmė eilinio darbininko uniformą, kad pasiliktų su tais vyrais
iki karo pabaigos. Teko pereiii baisų fronto pragarą, išgy
venti nevilties valandas prie

Dancigo, vėliau Piliavos apsupime. Bet tokiais momentais lablausiai buvo reikalingas kuni
gas, ir čia suspindėjo šviesioji
tam. F. Kireilio kaip dvasios
vado paguoda, kuri iki šiol pa
tiko gražiausius prisiminimus.
Kun. F. Kireilis, antžmogiš
kus vargus išgyvenęs, su dali
mi vyrų iš PStavos apsupimo
buvo iškeltas į laisvesnį krantą — Kielį- Čia ant jo pečių
gulė nauja pareiga — gelbėti
jfc pasirodė kaip artimo mei———————— ■
~ ■

Duryra, Pa. — ta. Juozapo
lietuvių parapija birželio 7 pa
minėjo tam. Mykolo C. Ožalo
kunigystės 25 metų sukaktį. Tą
dieną buvo iškiimfcigos pamal
dos ir pietūs restorane.
Bažnyčioje pamokslą pasakė
preL J-V. Miliauskas iš Scrantono, diakonu buvo kun. Vy
tautas Žemaitis, subrinkomi
— tam. Josepb Lasfcey. Pietų
metų kabėjo apskrities proku
roras Thomas E. Mack.
Kun. Ožalas yra Kazimiero
ir Antaninos Samuolytės- Ožalų sumas, gimęs 1911 gruodžio
19 Patanerton, Pa. Lokė ta.
Vincento kriegiją Latrobe, Pa.,

dar visas būrys seselių, kurios
atstovavo kazamerietėm, Ne
būtos Marijos Stoties seselėm,
nazarietėm, fitipinietėm ir bazitietėfh.
Po mišių visas Marywoodo
kotegųos fakultetas ir moki
niai sveikmo jubiiatą. Seselė
St. Mary, kolegijos prezidentė,
kolegijos vardu įteikė dovaną.
Kun. Jurgis Andriuška yra
gimęs Worcester, Mass. Lankė
Sv. Marijos seminariją, kur jis
įsigijo bakalaurato ir magistro
laipsnius. Kunigu įšventintas
ta.- Petro katedroje, Scrantone,
1939 birželio 3. Pastoracijos
darbą dfrbo ta. Kazimiero lie
tuvių parapijoje Plymouthe, šv.
Juozapo Scrantone ir ta. Pran
ciškaus — Nanticoke, ;Pa.
Nors gimęs ir augęs Ame
rikoje, kun. J.. Andriuška kal
ba gražiai lietovrikai, domisi
lietuvių spauda, nuoširdžiai re
mia lietuviškąją veiklą- Gali
džiaugtis, kad net trys iš pir
mųjų čia gimusių lietuvių pran
ciškonų stojo į vienuolyną tik
jo paskatinti.
Kun. Jragis Andriuška yra
dėkingas Dievui, kad jo sukak
tuvių džiaugsmą padidino jo
tėvijai ir brolis, kurie dalyva
vo jo iškibningose padėkos mi
šiose.
—■ -. Sveikiname jubiiatą ir mel
džiame Dievo palaimos visiem
jo darbam bei siekimam. Lai
Dievas? įduoda sulaukti ne tik
auksini^'bet todeimantinio ku
nigystės jubffiejaus. Br. G.P.
lės apaštalas. 1949-1950 būda
mas Wentorfo praeinamos sto
vyklos kapefionu ir lietuvių ry
šininku amerikiečių, kanadie
čių bei australų'emigracinėm įstrigom, vėl visa Širdimi ir au
toritetu gribėjo žmonėm, kurie
užkliuvo dėl sveikatos ar kito
kių neaiškumų.
Atvykęs Amerikon ir kurį
laiką darbavęsis Mbaary vysku
pijoje, New Yoriro valstybėje,
buvo atitviestas į Chicagą — į
Sv. Petro ir Povilo ^rapiją,
kur klebonauja tam. St. Pet
rauskas. Lietuviškai kabančių
parapiečių čia labai nežymus
procentas. Bet ir amerikiečiai
ir antros bei trečios kartos JV
tietuviai savo kuklų kunigą per
keleris metus nuoširdžiai pami
ki ir jo stecaktį gražiai attaen-

I pamaldas atsilankė vysk,
fttagys, tam. F. Kapočius, kun.
SL YH dto« kitų kunigų, parapierių k* bičiulių. Vakarie
nėje, tani buvo paruošta gražia
me priemiesčio restorane, da
lyvavo 509 žmonių. Didesnę
pusę iš jų sudarė parapiečiai,

DIDYSIS
RAMYBES
šaltinis

X' wbĮmtaito atdtmiitart
sebdraoghilrengla
gegutę
fcĮ&lfe Įf i, S vai Monroe.

CctaL

sodoje- »vte-

čtamevism ^šeimom. Bus į*

derant jaunimui, vaftam ir su
augusiom. Programoje bus At
eitininkų Federacijos vado dr.
J. Girniaus žodis, diskusijos ir
♦aMimai
Tai seniausia lietuvių parapi-

MMhąt

ja Amerikoje. P^vnootte prie
WMke»Barre tetartai pradėjo

luraddtt.jM

apsigyventi 1868 metais. Pra
džioje jie lankė lenkų šv. Stamsiovo bažnyčią. Po 15 metų,
susitarę su Ptymoutho lenkais,
pasistatė drauge, Sv. Marijos
medinę bažnyčią. Hnnoėios pa
maldos buvo 1889 spalio 27.

Bet tuoj prasidėjo nesusipra
timai su 'lenkais. Bažnyčioje
buvo pamokslai lenkiškai At
siradus daugiau tetartų, jie pa
reikalavo, kad būtų ir lietuviš
kos pamaldos. Buvo atkeltas
klebonu lietuvis patriotas kun.
Aleksandras Burba. Jis pradė
jo pamokslus sakyti ir lietuviš
kai. Tada sukilo lenkai. Kun.
A. Burba gavo leidimą kurti
Ta nauja bažnyčia buvo pa
statyta 1891 sausio mėn. Para
pija boro pavadinta šv. Kazi
miero vardu. Čia tam. A. Bur
ba sėkmingai klebonavo iki sa
vo mirties — iki 1898 kovo 27.
Bažnyčia buvo pastatyta Ptymouth, Pa., ant kalno, kur ap
linkui buvo pina anglies ka
syklų. 1901 gaisras sunaikino
bažnyčią. Per 9 mėnesius pas
tatyta nauja mūrinė batnyčia.
Tuo laiku pastatyta ir nauja
klebonija. Klebonais buvo tam.
J. Žilinskas, kun. V. Matulaitis,
kun. V. Vizgirda, kun. A- Ci
viliškas, kun. A Siaolmskas,

Dtoroit, Mid*. —‘Gegužės 24

Vėt reikėjo -rūpintis naujos
kafryftoc statymu. Nauja baž
nyčia pastatyta jau Lyndvvoode,
už upės. Mėta statyti 1956
sausio L.Tų pačių ortų Kalė
dų MtaftafcBr mžfas jau bu
vo naujoje parapijos salėje. Pa
statyta nauja tiftė ir klebonija.
Bažnyčia pašventinta 1957 ko
vo 10.
Vikarais parapijoje yra bu

vę kun. Jurgis Andriuką, kun.
Leonardas Gdis, kun. Jonas
Radauskas, kun. Jonas J.
Dastiok, kun. Bernardas Kaz
lauskas ir kun. Robertas N. ša
ižia.
PJ_.

KUN. A. SINKEVIČIUS

vaizdos, vad. Gerardo Grahamo

Dabartinis šv. Jurgio klebovisų lietuviškų parapijų atsis
veikinti su šv. Jurgio bažnyčia, <nas, nedietuvis, tikrai nustekuri šią vasarą bus nugriauta. bo, kad tiek daug lietuvių su
Toje vietoje bus vedamas mies sirinko. Jų tikrai buvo daug.
to kelias. Bažnyčia statyta lie Prieš valandą per radiją garsituvių. Dabar jau lietuvių para no, kad artinas viesulas, bet
pijoje kaip ir nebėra.'Ją užėmė žmonės nepabijojo.
Po pamaldų aplankė šventonegrai. Lietuvių iš trijų parapi
jų privažiavo 200 automobilių riuje Liurdą, mokyklą, šį atsisveikinimą rengė Dievo Apvaiz
ir vienas autobusas.
Buvo šventoji valanda, ku dos parapijos Lietuvos vyčių
riai vadovavo kun. J. Stanevi 79 kuopa. Kuopa savo lėšom
čius (šv. Antano parapijos) ku nemokamai išdalino 500 spal
nigas M. Kundrotas (Dievo Ap votų didžiojo altoriaus fotogravaizdos), ir kun. B. Dagilis. Dar rijų. Rinktos bažnyčioje aukos
buvo kun. V. Krisčiūnevičius iš padurtos šv. Kazimiero kolegi
šv. Pątro parapijos. Pamoks jai Romoje ir šv. Juozapo tė
lą pasakė prei. L. Tulaba, iš vams, kurie dirba negrų tarpeDainius
Romos, tuo meto buvęs Cievelanlde ir specialiai tam reikalui
pakviestas.
Giedojo trijų parapijų cho
ras: šv. Antano, vadovaujamas
Alberto Mateikos, Dievo Ap
(atkeltas iš 4 ps.)
daugumoje angliškai
kalbą.
— Prof. K. Pakšto paminklui Apie pora šimtų lietuvių susi
naujai gautos aukos: Br. Kvik rinko iŠ plačiosios Chicagos ir
lio, knygos "Mūsų Lietuva” au visos Amerikos pagerbti kuni
toriaus 5 doL; SL Juodvkšio gą, kuris karo sriaute klausė
(Kanada) — 15 dol. Per Chi- jų išpažmčių, aukojo m&as,
cagos komiteto iždininką J. guodė ir stiprino, kuris sto
Zadeiką gauta pirmoji aukų da vyklų dienomis padėjo išemig
lis — 200 dolerių. Aukas pra ruoti, kuris neturi jokių prie
šome siųsti: Pakštas Fund, c/o šų, o tik be galo ji gerbiančius
J. Mikaila, 18870 Stoepel, Det- bičiulius. Naujus jo bičiulius ir
geibėjos matėme taip pat an
roit, Mich- 48221.
tiškai kalbančių tarpe, Ne - kiekvienas žmogus sau
paminklą pasistato moksliniais,
kūrybiniais ar politiniais dar
bus. Yra ir tokių, kurie išky
la artimo meilės ir šviesaus
apaštalavimo darbais. Jų tarpe,
stovi ir sukaktuvinūkas kun.
Fabijonas, kilęs iš poetų apdai
nuotos nuotiititių žmonių Va
duo, S mta. pėsčiam iki grtr
balninko apylinkės.

gyvenusi 5 Frank Str.,
Branford, Conn., mirė birže
lio 1. Palaidota iš šv. Marijos
bažnyčios šv. Agnietės kapinė
se. Jos gyvenimo atpildu yra
tai, kad buvo pasišventusi dvyEteos vaikų motina. Liko septy
nios dukros, penki sūnūs, 28
vaikaičiai, H provaikaičių. Mi
rė sulaukusi 75 metų.

ŽUVUSIEMS AR ŽŪSTANTIEMS?
krautus. Ne savo valia pe už-?
Gražus ir kūnus paprotys
prisiminti mirusius, karts nuo
gesino namų židinius prie Du
bysos ar Nemuną Raudona^
karto aplankyti jų kapus. Visi
ne Lietuvos laisvės kariai
siaubas išbkdkė juos S guntų
lankome ir puošiame giminių,
šiandien nėra kareivinėse, o
namų dėl to, kad jie kovojo
artimųjų, drangų amžino poil
pūva sovietų Judėjimuose arba
dėl laisvos Lietuvos idealų. Jie
sio vietas. Organizacijos taip
tūno Sibiro zenrtiankose, Lietu
irgi kariai.
į
pat prisimena savo mirusius
vos lūšnose, tremtinių bara
Į šių tarpą jungiame ir tūks
narius.
kuose, Brazffijos džiunglėse.
tančius lietuviškų šeimų, drū
Vienas iš kilniausių darbų
Į Balfą ateina visa tų karių tai kaip ąžuolas apsikasusių Su
yra aplankyti kapus tų, kurie
kovojusių
atidavė savo gyvybes už mū ■procesija: luošieji iš Vokietins, vadini trikampyje,
aklieji iš Norvegijos, "T" ”
dėl Lietuvos laisvės ir tos lais
sų laisvę. Tai 'karių kapai.
iš Ko- vės laukiančių, kurie per savė
Dažnai valstybė skiria specia iš Argentinos, senukai
iš Ku- namus perleido karų liepsnai
lumbijos,
batų
valytojai
lias kapų lankymo dienas, kar
kariai, ir patys yra dažna viską pra
bos
...
Tai
vis
Lietuvos
žygių pagerbimo šventes. Ame
■karžygiai, savanoriai, dažnai radę, gyveaa svetimo ir komu
rikiečiai savo žuvusius karius
nistinio režimo valiojepagerbia Vainikų dieną. O lie Vyties Kryžiaus kavalieriai.
Į Balfą ateina ir moterys,
(nukelta į 6 psl.)
tuviai?
mergaitės ir vaikai, kurių dau
Turime lapkričio 23. Tačiau
guma kovojo dėl Lietuvos lais
ji yra daugiau kariuomenės, gy
vės, iškentėjo šiaurės šalčių
vo organizmo šventė, o už žu
kančias, perėjo Lubiankos po
vusiuosius karius lietuviai mel
žemius ir negrįžo prie paliktos
džiasi Vėlinių dieną.
New*rirr> N.J. — Nevarto
sodybos griuvėsių, nes tos so
Šio rašinio tikslas yra prisi dybos jau nebėra, dažnai net šeštadieninės Aušros Vartų,
minti ne mirusius, bet gyvus neleidžiama jiems ir Lietuvoje mokyklos mokiniai gegužės 10
Lietuvos
karius.
Laisvos apsigyventi, tad jie klaidžioja paminėjo motinos dieną. Pasi
Lietuvos neturime, bet Lie po Ukrainą, prie Volgos kran puošę tautiniais drabužiais, visi
10:30
pamaldose
tuvių
karių
turime.
Vi tų, daugelis “repatraiivo” Len dalyvavo
są armiją. Jie nėra jauni, uni- kijon. Laimingesnieji pasiekė Svč. Trejybės bažryčioje. Tuoj
remuoti vyrai, kaip įprasta žiū laisvąjį plautį, tačiau ir čia jų po paanėždų buvo minėjimas
parapijos salėje.
rėti į karius. Jų tarpe yra se vargai nepasibaigia.
LB Nevrarko apyimkės pirmi
nukai, moterys ir .net vaikai.
Į šitą bdntriu tikrų Lietuvos
Uniformos vietoje juos dažnai karių procesiją jungiasi tūks- ninfcas V. Dtiis atidarė nrinėji' "
likusių Vtkie^
para^Į^^ristą ntataUra < .
pridengia tik skudurai. Orctinų
ų Italijon, Pi'iuiIl
Vietoje — pe nešioja gyvas rijoje,
žaizdas arba jų randus.
cūzijon ar į kitus pasaulio no ir mokyklos tėvų komiteto
*
'

f

— Piety Amerikos ateitinin
kų veiklai paremti aukų atsiun
tė: archit Arv. Barzdukas —5
dėl., Ant. Mažiulis — 10, dr.
Pr. Jūcaitis — 5.

USKAS

Hatinam įteikta gėlių, vai
kai deBtamaro efiėraščhis, skir
tas motinai, dainavo? skambi
no pianinu, grojo akordeonu,
daktaro riti kartu ir pašoko ke
letą tautinių šokių. Damoms

akąmponavo ir šokiams grojo
JUėoįrartas Kaušas. Aušros Var-

*

im paplOdymlo. •
Maloniai praftau užsakyti

T.

— Kun. dr. Jurgis Razutis,
baigęs teologijos mokslus Ro
moje, išgyveno Miami 12 me
tų, eidamas pastoracijos parei
gas šv. Mykolo parapijoje. Nau
jam klebonui atsiradus, kun. dr
J. Razutis iškeltas į North
Miami šv. Jokūbo parapiją,
apie 150 mylių nuo Miami. Mi
ami, lietuvių būręĮis suruošė išį
lęistoves Tyloro restorane, dėr
kodami už dvasinius patarnavi
mus. Taip pat kiekvieną Vasa
rio 18 proga jis sukalbėdavo
maldą.
— Kurt. Pranciškus Garmus,
Miami, Flor atšventė 50 metų
kunigystės jubiliatų. Jo ir kitų
jubiliatų kunigų intencija vie
tas vyskupas aukojo iškilmin
gas mišias katedroje birželio 2.

„LJ
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— Advokatas Frank P. Getomtis, 205 Keamy Avė., Keany, N J. ieško Juozapo Dauba
ro. Jis pats x kiti žiną apie jį,
prašomi pranešti nurodytų ad
resu.

Los Angeles. CaliL

Apaštalas iš
Vabalninko

JORATE

— Kun. Audry* Bačkis š.m.
birželio 1 d. Bažnytinės Tei
sės Fakultete Laterano Univer
sitete apgydė disertaciją — Ro
mos Katal. Bažtinės Hierar
chijos jurisdikcijos varžymai
Rusijos Imperijoje nuo XVIII
šimtmečio galo iki 1847 metų
konkordato.
Disertacija įvertinta aukš
čiausiu laipsniu — Summa eum
Įaudė. Jaunasis bažnytinės tei
sės daktaras, išlaikęs baigiamuo
sius Pontifkia Aocademia Ecclesiastica egzaminus, šio mė
nesio gale išvyks pas brolį vie
nam mėnesiui poilsio į Ispani-

Kultūros klubas tęsia
savo veiklą

Darbininko

JAMAICA POLISU NATIONAL HOME

PIKNIKAS

Birželio 13 šeštadienį, 7. vai.
vak. Lietuvių Bendruomenės sa
lėje (4415 Santa Monica Blvd.)
kultūros klubas rengia įdomų
vakarą. Bus paskaita,
meno
programa, kavutė.
Filosofijos daktarė Elena Tumienė skaitys paskaitą savo di
sertacijos tema apie palygina
mąją literatūrą. Neseniai pieti
nės Kalifornijos universitetas
suteikė daktaratą už jos vertin
gą mokslinį darbą. Tema ne
paprastai įdomi ir sukelia su
sidomėjimą mūsų kultūrininkų
tarpe.
Apie poetinį Elenos Tumienės reiškimąsi, jos poeziją kal
bės rašytojas ir žinomas litera
tūros kritikas Juozas Turinis;
Elenos Tūmienės eiles dekla
muos talentinga mūsų scenos
aktorė Danutė Vebeliūnaitė.
Bus tetartos knygos lai
mėjimas, karatė ir laisvas po
parengimo vakaro dalyvių pasi-

VI. Ramojus
NeutniMIdt* kairiojo B i rieto!

BALFAS
LAUKIA
AUKŲ!

DARBININKO LEIDĖJAI

čiami tik tiem, kurių adresai
yra klubo kartotekoje. Kviečia*
mi vra vin. besidomi ktabo
veikla.
Ktabtata

JUOZO -ir IZABELĖS MISIŪNŲ

Galima gstuti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuotų gėrimų . .. 1 Didžiausias pasirinkimas degtinės ir pyno.

drtfe M ląbaimfrfam

tavos karių
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103-55 LEFFERTS BLVD.

galbosmetuptutoklo.

41M1UE6TAURANT

Kartą
' nnyžA afrf
mirusiojo k>0o gėlių puokš^
tę. Ten jis pamatė, kad kūrin i
tis padėjo ant savo tėvų kapo
ryžių lėkšte. Krikščionis tarė^
kiniečiui: “Mirusieji juk negali
tavo ryžių ragauti.” Kinietis at
šovė: “0 tavo marusieji ar gali
gėlėmis pasigrožėti?”
Gerai darome prisimindami
mirusiuosius, pagerbdami žuvu
sius dėl Tėvynės. Tačiau te
mažiau svarbu prisiminti dar
gyvus esančius, mūsų pagalbos
laukiančius, buvusius Lietuvos
laisvės karius.
Dažnai yra gėda statyti pa
minklą Tautos didvyriui, kuris
mūsų užmirštas numirė pusba
džiu. Senieji Amerikos lietuviai
dabąr gailisi, kad Dariaus-Girė
no paminklams dabar daugiau.
išleidžia negu sudėjo aukų jų
lėktuvui.
Gražu liaupsinti Sibiro mer
gaites, parašiusias dangų ve
riančias ir pasaulį stebinančias
maldas, bet ar galūne būti kur
ti jų šauksmui: “Duonos, vais
tų ir rūbų Sibiro tremtiniams
labai reikia.”
Tėvynė Lietuva kadaise da
vė žemės sklypelius, medalius
mūsų savanoriams. Deja, tie
savanoriai, kurie gyvi, senai
prarado žemę, o Vyties Kry
žiai neapsaugo jų nuo bado ir
šalčio. Ir tokių yra ištisi sąra-

HmnįpfrBri*,

Importcd

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

bAllroom
Offertte Flnest
CaU Fred— RE 4-7335
210 E. 8Sth Street A 3rd Avenue
New York City

The North Shorea Nevvest and
Most Different Restaurant
Featuring : 40varieties of Pancakes
A daines, Stoaks A Chčtps. Custom
Salads and Stndvvfches. Southern
Fried Chicken, New Cocktail Bajr.

Vttncnės medttagua kostiumams, paltams. Ir suknelėms. Taip pat
Slkinėa, maldytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
teliks! — Geriausios rūšies pigtiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas parvoAiant pakietus j Europą. Užeikite ir Įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Ortherd St.

New York 2. N. Y.

Tel. AL 4-8319

JIL* S

Mariana Prieto yra vaikų li
teratūros rašytoja, gyvena Miami. Gimusi JAV. Sešerių metų
buvo nuvežta į Kubą. Ten iš
ėjusi gimnazijos kursą, suaižo
vėl Į Miamį. Cai sukūrė šeimą.
Ji dirba radijo valandėlėje, da
lyvauja
periodinėje spaudo-

je — The Woman, The New
York Times, The Cbuntry Gentleman. Rašo noveles, romanus.
Jos išėjęs romanas “His Cuban wifeu susilaukė gero pasi
sekimo ir palankių atsiliepimų
spaudoje. Pirmoji jos knyga
vaikams — “The Wise Roos-

Worcester. Mass.
Tragiš
kųjų birželio įvykių minėjimas
bus birželio 14, sekmadienį. Pa
maldos šv. Kazimiero bažnyčio
je tuš 8:30 v., Aušros Vartuo
se — 11 vad. Iškilmingas posė
dis 3:30 v. popiet- Maironio par
ke. Visi Worcesterio lietuviai
kviečiami kuo gausiau daly vau
ti minėjime.
Stasiui Raudoniui išleistuvės
buvo surengtos gegužės 31
Maironio parke. Surengė Lietu
vių meno mėgėjų ratelis, ku
rio nariu jis buvo. Jis su šeima
išvj'ksta į' Gary, Ind. Tarta at
sisveikinimo žbdfių, įteikta dovanų. SL Raudonis savo darbš
tumu hr rūpestingumu ^varė
nemažą vagą Worcestery; Jis
gana . ar^rtt Įsijungė = f ratelio
visą laiką buvo uolus jo
naiyB^ buvo vąSdęboje ir net
pinnlainkavo. Trejus metus pa
lavinęs balsą pas muz. J. Beinorių, buto vfenas iš tvirčiau
sių choro tenorų ir ratelio kvar
teto nariu. Dalyvavo taip pat ir
Sv. Kazimiero parapijos chore,
mokytojavo šeštadieninėje mo
ję ūdoje, ilgą laiką buvo
LB
apyhi&ės valdybos narys, uo
lūs ateitininkų sendraugių na
rys. Woneesterio lietuvių visuo
menė apgaBestauja, netekdama
veiklaus savo nario ir Ihda sėk
mingai įsikurti naujoje vietoje.
Worcastar, Mass. —

. šv. Rašto turtuolis maitino
Lozorių tik trupiniais nuo sa
vo stalo. Už tai Viešpaties bu
vo pasmerktas. Ateities kartos
smerks mus dar labiau, jei ne
tų trupinių saviem neduosime.
Barifas turi tų lietuvių kan
kinių ir varguolių vardus ir
RAŠYTOJA MARIANA PRIETO
adresus. Dėja, dėl lėšų stokos
tenka jų sąrašus trumpinti ir
braukyti, nes, vargeli maoo>
nebeištektų nei po
menką tuviams BiriMio 14 topafeoiSa
siuntinuką, jei norėtume
vi Vaiofky dlaną. Tą dieną prisisus šauksmus patenkinti.
minkime žuvusius Sibiro taigoLietuvos kankiniams šelpti se ir dar labiau ryžkimės kon
niekas kitas aukų neduos. Tik krečiai padėti išlikusiems gy
tiek galėsime šelpti, kiek patys viems Lietuvos karžygiams.
suaukosime.
Jei man kas pavestų uždavi
nių sutelkti lėšas, kurioms bū
tų puošiamas nežinomo karei
Vasarvietėje — Catskijs kal
nuose, ieškoma mergaite viri vio kapas, pastatytas marmuro
mui ir namų ruošai
maža antkapis — labai lengvai rei
kalingas sumas surinkčiau, pa
šeima, gera alga.
minklas būtų tuoj pat pastatyIšnuomojamas keturių kambarių butas su porčium labai
gražioj vietoj Richmond Hfll.
Kambariai yra antram aukšte,
su apšildymu. Teirautis telefo
nu HI 1-6040.

RICHMOND HILL N. Y.

Kai reikia surasti doleri ar
kitą gyvam karžygiui sušelpti,
jau daug sunkiau. Visokios
kliūtys atsiranda ir aukas ren
kantiems ir. aukotojams.
Kas pasakys kodėl?

’ (Pr.)

— ASS

Adelaidės

skyriaus

išnakta gegužės 17,
pasiskirstė pareigom: pirm, kun
Pr. Dauknys, M.I.C. sekret. A.
Stepanienė, 146 Morgan Avė..
E3wardstown, * So Australija,
ižd. M. Gavenienė. Skyriaus val
dyba eina ir Australijos krašto
valdybos pareigas.

ter” išleista New Yorke. Vie
noje lapo pusėje anglų kalba,
kitoje — ispanų, su bendromis
iliustracijomis, Minėtina dabar
išėjusi iš spaudos jos- pasaka
‘*Ah Ucu and Itzo”. Tai mek
sikiečių padavimas,
išleistas
•taip pat dviem kaibem ir ilius
truotas dviem spalvom. Pavyz
dingas jaunimui leidinys, pažy
mėtas — “education”.
Rašytoja yra sužavėta J. Narūnienės Baltijos jūros leganda
apie gintarą, Amberella—Ambarita, taip pat išleista anglų ir
ispanų kalbomis.
žiežula

PANCACKE HOUSE
309 Main St
Huntington Vitlage,, N. Y.
BAKERIES
LONG FRENCH BAKERS Patissier
Birthday and Wed<iing Cakes designed to yonr specificatoins. 1042
Madison Avė. betureen 79th & 8bth
Sts., N. Y. C. Open Mon. thru Sat.
to 6:30
BU 8-7880

lietuviu Slyvynų vasarvietėje

BLUE WATER
MANOR
ienoje pirmaujančių visame I^akc George .rajone
K AT.NU or7<. nuostabi <ramta — ežeras vienas is gražiausių pa
saulyje su 360 salų ir krištoliniu vandeniu.

PATOGIOS patalpom geras maistas
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio puikus
pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens ski (vra mstruktocia;). įvairios valtvs — irklinės, burinės, canocs ir kt. Maudy
mosi baseinas stikliniame pastate. Tenisas, ping-pong. kroketas
ir tt. Vakarais salėje koncertai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis
padarys —

422 Menahan Street,

Ridgewood, Brooidyn, N. Y.

Tel. HYacint TAbll
^JAU 22 METAI!

STORE r— SHOP

Ev Lietuvos Atsiminimu

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE
Geriausia kiauliena ir kiti mėsos
produktai urmu ir mažais kiekiais.
Kasdien šviežios — namų gamybos
“Kielbassy” 1927 Washington -Avė.
Bronx 57, N.Y.
TRemont 8-3193

Hadio Valanda.

DISPLAY
CLEAMERS

President John F. Kennedy - Pieta
Prints in full color framed, each a
magnificent reproduetion in glowing
colors. overall size 13"xl7" — post
paid $3.95. Meuseum Prirrt Editions
195 Hųdson St. N.Y.C. 13. N.Y. We
invite dealer enąuiries on ąuantity
prints framed & unframed all sizes.
WO 6-4950.

Free Pick-Up and Delviery Service.
Expert work on Wedding Gowns,
Slip Covers • Laundrv and Shirts.
We op?rate our oum P’arit. Formai
Wear to Hire. — Mlchigan 1-0303.
112-08 Liberty Avenue
- Richmond Hill. L. I.

SAM'S TAJCf SERVICE

SUMMER RESORTS

Radio dispatehed Cabs at your door
in a Flash — 24 hour Service. Ca
dillac Limousines — for Weddings,
Trips. and all oepsions. Airport
transportationl TA Gl‘ 2-0500. 16
Richmond Avė., t*ort Richmond, S.I.

PORTČFlNO
RESTAURANT
River Road Piermont on Hudson,
N. Y. Enjoy the very ftaest in dining while overlooking the majestic
Hudson. Luncheon Dinners Italian
anfl Continental Cuisine. For re&
call 914 9-9889. Your Hoet —

UMBERTO ORLANDINI

RICHMOND CLEANERS

GARDEN CČTTAGES Box F, Montauk, LJ., N.Y Tel. 516 MO 8-2025
Close to bearti, restaurants, golf
course. surf JijJiing. boatin? A ridin/r i _ 114’. 0
r’rtffenrAr.
Free TV and clock račHos. Reasonable ratas. For co!or brobhure write
Eve O’Grady.
<

BARLOW’S Kast EHirham 12. N. Y.
Dial 518-634-2513. —-Swim. Fish.
Pieveles. Handball, Tennis, Shuffle
Board, Movies Cocktail Lounge.
Casino. Orch. on Premises. Horses,
Golf, all chunta near, 3 dėl. meals
daily. Showers, Battis, H&C water
all Rms. Acc 100 $40-345 wkly. Irish
A Scand. nogint 0. C. BarJow. Bklt.

ttM WH!TE ST. HILLSIDE, M J.
WAVERLY 63325,AREA CODE 20!

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

.

KVIETIMAS

LITAS INVESTING (X)KP„ Ine.
Maloniai kviečia prisidčti prie bendrovės plėtimosi perkant LITėS
> kcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus "mortgage". namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama -ir į Akcijų Biržą, šiuo' metu vienos
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis;
V. VEBELIONAS. JOO-21 89th A<e, Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
' '
arba
A. VEDECKA8. 83 Morgan St., Stamford. Conn. — Tel. 325-0997
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9 - 4 vai.

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.

’ Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet

Open Daily Except Monday
REAL ESTATE

BABYLON DEER PARK
NEW!
NEW!
NEW!
RANCHES - CAPES - HI LEVELS
3-4 bedrooms. basements. 1-2 car
garage. $14,990 up. SOME AS LOW
AS $700 CASH DOWN.
Builder — IV 9-4730 - TU 4-1312
Open Evenings

CABINET MAKERS for large weU
estabHshed Woodworking Company
in Jamestovn, New York. Steady
work, good wages, plūs paid vacations, life Insurance, hospitalization,
siek benefits, etc. Apply or call collect — Frank Chase Cabinetmakers
Ine.. 22 StceleSL, Jamestovvn, N.Y.
(716) JA 4-7341

valdyba,

Džiaugsmą, poilsi ir sveikatą jums suteiks atostogos prie Adirondaku kalnų perlo —

Norite geros meniškos fotografijos —

FOR SALE nea r Monticello 70 aeres
31 room house. 2 large kitehens. 9
bungalows plūs 8 apartments airi
other cottages. Concrete swimming
pool also small lake. To settle estate
price $45.000 for all. Genoveae Rea»ty. 37-20 Astoria Blvd., Astoria,
Tel. RA 8-1120. ’

GRANE SAVINGS&Loan Assoriation
H!

' I "1111 '
FALLON FUNERAL HOME
Thomas A FaUon, WiUiam J. Fallon
Director
Manager
A personaHzed Funeral Service —
vrithih the means of all. Ccmpletely
Air Conditioned - OLdfield 9-0579.
157 Bowers St Jersey City, N. J.

- \

B. B. P1ETKIEWICZ, Prw».

47 and Rock^rell Street.

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

ON
INVESTMENT
ACCOUNTS
Mokame nt»o 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai jdAti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visa menes)
O*vi<lenda< mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.
VALANDOS- Pirmd ir ketvirt. 9 00 ryto
8 30 vakaro; Antrad ir
penktadienį 9’00 ryto — 5:00 vakaro: šeštadienais
9 00 ryto — 12 00 dienos Trečiadieniais uždaryta

SIDABRINIO VARPO KEPYKIA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ta- ALBERTAS RADŽICNAS. mv.

36-38-40 STAGG ST.

BROOKLYN 6. N. Y

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietė} išnuomojamos patalpos ir be maisto (su jrcnĮgtom’virtuvėm).

Telefonas STagg 2-5*38

N”o
Vo-’_o rv>r ?00 mv!i”. Iš N'*’*- Y<v-*- Thnnvav Exit 24. |
,Northway 87 -iki Lake George Villagc; i* ten 9N keliu 7 myl. | iiaurę.

REPU B LI C

Vasarvietė .•kelMama N. Y. Times ir Daily Nervs sekmad. laidose.

Rezervacijų ir informacijų reikalu kreiptis;

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y.

Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ.

BROOKLYN l! N r

TaL EV7-20W
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
DMeSa paMrinkiman įvaMų vynų, degt bitų, kon-

B. Suginto 100 doL, J. W
180 doL Smukesnių aukų gau
ta 30 dot Visiem antotsjam
nuoširdžiai dėkojame. JAV au
kas prašoma siųsti organųariteo komiteto iždininkui
V.
Gtebiiūnas, 6941 S. Wasktenaw Avenue, Chicago, Dtinois
60629. Krepšinio išvykai dar
reikalinga nemaža pinigų.
ST. CaMurmas (Kanadoje)
lietuvių kolonijoje
surinkta
179 dot aukų. Pagal ten gyve
nančių lietuvių skaičių, tai yra
L Amerikos lietuvių rekordasPagal proporciją, Ctecagoje rei
kėtų surinkti 30 tūkstančių do
lerių. SL Catharines aukas rin
ko vietos Liet B-aė, vadovau
jant Pr. Meškauskui. St. Catharinės lietiniams reiškiama pa
dėka. Aukas Kanadoje prašo
ma siųsti adresu: L. Rickevičienė, 4 Avoan Avenue, Toronto
9, ont
Lietuvių Isepšmio rinktinės
ataactMiinnttnft runohM^ hiis
bnžebo 28 Chicagojė. Bus žai
džiama su Chicagos AAU krep
šinio lygos meisteriu — Blue
H Amdrdiįm J. Janavičius
(lietuvių sportinės organizaci
jos ptamntakas) rašo: “Visi pa
ruošiamieji dabai beveik jau
užbaigti Visą darbą atliko įvai
riuose miestuose sudaryti spe
cialūs komitetai, koordtauojant
Australijos Lietuvių
Fizinio
Auklėjimo ir Sporto Valdybai.
Vizitai artėjant, plečiasi protaganda, prie spaudos jungiasi
radijo ir televizija. Atvykstan
čiai rinktinei stengiamės suda
ryti geriausias sąlygas žaisti, Hsėtis k bęndrąuti su .Austrab-

|t KATfc INC
Dnnm&te MĄ2MBNŲ PREKYBA
-r— ^peyS PASIRINKIMAS AUDINIŲ -

to
•

Ątecm&tf -žemte'krinos siunčiant audinius į užsienį
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patataataį ktijontams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

atbaigta rasiu. Sklypas 50x180
ir 1 automtetenrigaražas. Tei
rautis FI 1-344©.

NAUJI HLMAI

Paskutmiu laiku filmų mė
gėjai su rūpesčiu ir užuojauta
sekė žšnias iš Los Angeles, kur
po širdies sunegalavimų gydėsi
Peter Sefiers. Sis vienas tarp
pačių talentingiausių šių dienų
komikų iper paskutmį dešimt
metį gausiuose filmuose
yra
pasirodęs dar (Mdeaiiasne rolių
skaičiuje, nes dažnai tame pa
čiame
filme
jis
atlieka
net tris skirtingus vaidm«iis.
Nors yra bandęs ir dramatines
roles ft>av., “Never Let Go”),
sėkmingiausiai pasireiškia ko
medijos žanre. Kiekvieną pasi
imtą rolę SeUers išgyvena iki
smulkmenų. Dviejuose iš pas
kutinių savo filmų, Sefiers at
lieka policijos inspektoriaus ir
koncertuojančio pianisto roles.

Vtaodtamene gražioje ramio
je lietojr arti imniairifnimo sta
čių rak prieinamą kainą išnuo
mojamas baidais
apstatytos
kambarys su atskira
vy

Henry Orient — gana pasi žus iš kelionės, griūva mergai
metęs koncertų pianistas, dau čių svajopių pilys, ypač kai pa
giau žinomas savo manierom štete. motiną pianj^to draugys- rai arba rnoterad. Moteris gali
pasinaudoti bendravirtuve.
negu virtuoziškumu. Jo pasau
Stamd&ntT VF 94594* vakarais
lis irgi gana suveltas, labai dar
Ar tai ndbus pirmas kartas, po 6 V. . .. .
..
~,
niai maišantis dramai, komedi
kai Hollywoodas pastate filmą,
jai ir fantazijai. Pora jaunuolių
kur nuoširdžiai pavaizduoja
mergyčių nuolat j neva perse
mas naivių ir dar nesugadmtų
kioja,
iš tikro jos labiausiai
mergaičių žvilgsnis į vyresmųjį aukština. Vienos tėvai nela
jų klaidas. &i tol šios temos vis
bai tarp savęs tesugyvena ir ją
•išvesų^ant, šiame filme proble
patikę privačioje mokykloje,
ma pavaizduota oriai ir su pui
nuolat keliauja po pasaulį. Ki
kiu meriinąi apioavidMušanu.
ta gyvena su motina, persisky
Tikrai nuostabi spalvota foto
rusią su savo vyru. Abi susi
grafija sugeba surasti eilę pui
draugauja, kartu mokosi, žai
kių New Ymto vaizdų.'
džia, sekioja savo svajonių idea
šis puikus.Omas rekomen
lą — pianistą, kartu
laksto
New Yorko gatvėmis ir par duotinas syaiĮguaęins ir jaute*
kais. Tik pirmosios tėvams grį- mui, išskiriant mažuosius.

tntokti BMtataB ęritaMMB kaina.
taM MAWtaiywiĮtaT

•ROCįKLYN Z7,W.Y.
(tadjuštood)

TeL EVergreen 2-4440

X»SMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W-45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. CIrele 5-7711

t

Gonbos Partek Express Corp.
tamfrhri rtwmyma ir giminėms j bet Įnirta SSSR <!xH

Ueeasta by V/O Vneshposiltorg
ttUNTIMIAI APORAU4TI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
.
6AVRJA8 NIEKO NEMOKA -------

VbnMV Itam Steranme jo« rasite uųięų pasIriiiJdmą medžiaga}
UNtaMtaMBa irtartMona dratatianM ir tuo sutaupysite nei per-

ų Bpoklyn, N.Y.
Sparčiai pirmyn žengiančių
iti Sefiers talentui. Tikrai pui
ienej, Waterbury,
kiuose filmo užrašuose rožinė jų darbų bei naujų pianų sūku
nkienei, Hartford,
£onn.
ry
būtina
ir
miela
pajusti
kitų
pantera nuolat įsivelia tarp rai
džių, sumaišydama visą tvarką. paramą. 1964 m. gegužės 24 Cotin., K? Karpuškienei, ManVOKIETAITIS
Tai tarsi simbolizuoja titane I\itname ėvyfces seimas uitikri- chester, Conn., M. Watkms,
ADVOKATAS
pristatomą pokerius inspekto no mus, kad bent datas lietuvių Worcester‘ Mass^ V. Ktebokie41-40 74th Street
tolimesnę nei So< Boston, * Mass-, J.
rių, kurs taip pat pakartotinai visuomenės remia
JackamHeigbts, N.Y.
užkfiovo ne tik už asmenų, bet mūsų kongregacijos veikimo ei šaukšmienei, Lavrrence, Mass.,
TeL NEvton 9-4420
A.
Kurliandskienei,
Aušros
Var

ir už durų rankenų, kilimų, kr gą. Už tai esame labai, la
tų parap. Worcester, Mass., K.
net savo paties rūbų. Nuošir bai dėkingos.
Esame dėkingos visiem- ben Kebhnskienei, Broctton, Mass. vaizdingą gyvą, stačiai užbu-’
džiai pareigingas, bet neįtikėti
nai nesumanus poteijos inspek drai ir atskiriem asmenim. Į- Ypatingai pažymėtinas mūsų riantį “Metų” deklaravimą.
torius ieško brangenybių va vairūs parengimai ir karštis su jaunimas, New Britaino skai
Seimo dalyvius pradangino
gies, visai neįtardamas, kad trukdė dalį nuoširdžiųjų rėmė tės, kurios per K. Marijo^enę staigmena — noviciato suvaijo paties žmona yra to vagi jų atvykti- Tačiau jie dalyvavo įteikė savo surinktas aukas. Pa dtotas vaizdetis. *
šiaus artima bendradarbė. Uo- savo granu žodžiu šr auka. dėka mandatų ir re&liucijų ko
Tad visiem ir kiekvienam dF
Šventės nuotaika buyo entuzi misijom, kurios mikliai dirbo, dėtas ačiū! Drąsesniais žin^na, jis stekam ją globoti ir astiška ir šeimyniška, ^os pri kad visa būtų sklandu. Ačiū niais artėjam prie Dievo tame
arkivysk. Jurgio Matulaičio na
lepinti. Jai neva negalint už siminimas tetaria mums vilties, sekretorei Aurelijai Kucinaitei.
Giliai vertinam ir nuoširdžiai mų statybos. Telaimina gera
migti, jis bando net smuiku pa kad ateity galėsim remtis pridčius. Dalyvaus šios rinktinės:
dėkojam šventę praturtinusiam sis Dievas visus!
JAV, Australijos olimpinė, Pie groti. Bet po jo pirštais stygos tėlių šviesiu nusiteikimu ir dos
Kristijono Donelaičio paminė
nia
pagatoa.
Ačiū
visiem
paau

tų Australijos latvių ir Austra taip girgžda, jąg panašiai su
Nuoširdžiai dėkingos,
jimu. Ačiū K. Kebiinskienei už
kojusieji
ar
pasižadėjusittn
įsmuiku
besidemonstruojąs
lijos lietuvių.
Jack Bepny atrodo lyg Heifetz. rengti Matulaičio namuose po žodį apie K. Donelaičio asme
frvform. K-ja
kambarį. Ačiū tapusiem amži nį ir Algiui Žemaitaičiui už
Pats Sefiers apsuptas pirma
naisiais nariais
RICHMOND HILL
eilių artistų — David Niven,
Parduodama* AUTO MAŠINŲ TAI
Sveikindamos naująją rėmė
Claudia Casdinrie, Capudne,
ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
SYMO GARAŽAS su gasoHno pom
jų centro vaidybą su jo* pirmipomis ir sandėliu. Be to drauge par
Robert Vagnerfrt., bet jie nu ninkuz prek FM Juru, dėkoja
duodamas gražus namas su ketublanksta, kai ekrane pasvodo
me buvusiai centro valdybai ir
potioįos inspešrtorius. Veiksmo
visiem stipriam tai ktata|ų ateiga dagiausia vyksta Alpių
JamaMoje Enuomuojamas ap kalnuose, Italų siidinė^mo Cep*
statytas baidais gražus kamba tino d’Ampezzo kurorte. Tri
rys 1 ar 2 asmenims su visais ypač gražtri pristatoma spalvo
patogumais- Galima naudotis ta fotografija. Dėl kebų ieg*
virtuve. Patogu sustoti
ypač gvapėdiškų momentų, nocąp<*
lankantiem pasaulinę parodą. tatytų k komedijos fnrnmją,
Skanibinti vakarais JA 3-8268. mas rezervuotinas vien suaggąMaM piktą ir Wtą rami imi t
siemsAčiū. Mrismi buvo jausti, kad S
Ridgevrood* prie labai gero
FHme "Tha World of Hravy tai boro ir kiekvieno rėmėjo
susitarimo itaioenuojama nuo
Oriont" Peter Sefiers nebeišsi- pariry&nas.
birželio 1 su baldais patoguslaiko dėmesio centre. Visą kita
Padėka km dr. P. Ceiieteui, j
jaukns su atskira įėjimu 2 arba
rovų atidą savo nepaprastai sakiusiam pamokslą ir sumąteai >
1 kambarys vyrui. Butas su at
puikia vaidyba pavergia dvi pravedustam seimą. Taikliu ža* *■
skiru įėjimu ir vonia bet virtu
mergytės — Tippy Watker ir džta ir Retorišku burnom su*'.
ve.
Skambinti- EV 6-0525
Merrie Spaeth. Jos abi fiknuo- burė dalyvius į vienetą, Ifurio
se pasirodo dar tik pirmą Jtor-; kfetafenm narys pasijuto Aup *
tą, bet gabioje režisoriaus Geor- atvaringas už seimo pasieta*
ge Roy HįH priežiūroje jas at- mą. Nąošktius ačiū kuo*.
J. ;
skleidžia nemažus vaidytanius Svagždftai, km V. Martiikui,
talentus. Daug gyvumo ir nata- kum Jv Duobai, M±C. ir km
raluoao filmui suteikia ir pate
tekstas, kuzį paruošė Nimnafly
Johnaon su dukters fįoroo pagriba. Ištikimai Ukytari Notos
romano, kinį > parašė iš aura
znokykliiūo gyveuėDML
Sydnėjuj* išteistame atsišau
kime sakoma: “Liepos 9 die
ną, 7 vai. 45 min. ryto Siau
rės Amerikos lietuviai krepšt*
ninkati išlips Sydnėjaus aerod
rome ir tuo į mūsų Australijos
lietuvių gyvenimą įrašys istori
nę ir pirmą datą broliško lie
tuvių sportininkų bendradarbia
vimo tarp šių dideliame nuoto
lyje esančių kontinentų. Tai
yra įrodymas didelio ryžto, at
siekto Siaurės Amerikos ir Aus
tralijos betariu”.
Adriaėdėje, rugpjūčio 1 ren
giamas baikis, kuriame daly
vaus didžiausias iki šiol Austra
lijoje vieaojerietoje tokia pro-

-i—_____ 4.

------- -

pet^Bar-Mtur. Dėl papildomų informacijų ir neutor
----- apianiymte Jums artimiausi^ skyrių:

■e 39 - 2nd Avenue---------------- AL 4-5454
135 W. 14th Street_______ CH 3-2543
į-- 370 Union Avertue_______ EV 4-4952
Sutter Avenue------------- Dl 5-8804
. MtfPieaMnt Street____ .1___ CH 9-4245
•i> 271 8hawmut Avenue - ---------- 11 2-1787
IMG *27
Broadway____ TeL 268-0018
’*? ŽB FIHmore Avenue'________ TL 6-28t4
CTHCAGo 22į llL — 222 W. Chicago Avenue______ BR 8 6966
GHIGAGO 8, HL — 3212 Go. Hatetead Street............ WA 5-2737
CLEVELAND 13, Otilo — MM Literary Road______ TO 1-1068
0ETB04T, Miglų — 730 MicMgan Avenue--------------- VI 1-5365
GRANO RAPIO8, OUch. — 636-38 Bridge St, N.W. GL 8-2266
HAamiANCK, Mfch. — 11333
Campau ______ TO 7-1575
HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av, Tel. 233 8030,246 0215
IRV1NGTON 11, N-L — 762 Springfield Avė.______ ES 2-4688
VOŲNG8TOWN X OMo — 21 Fifth Avenue_______ Rl 3-0440
YONKER8, N.Y. — S« Nepperhan Avė.__________ GR 8-2781
LOS ANGELES 22į GaHf. — 960 So. Atlantic BlvcL _ AN 14994
LAlUtW<X>O^ N-I. — 126 - 4th Street_________ _i_ FO 3-8569
NUWA«K 3, NJ. — 428 Springfield Avenue____ .... Bl 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congrees Avė.________ LO 2-1446
OATERSON < NJ. — 99 Main Street_____________ MU 4-4819
PAS8A1G, NJ. — 176 Market Street______________ GR 2-6387
HfĮLAOELPHIA 23, Pi W. Gtiard Avė. -- F© M«2
PITT8BURGH 3, Pa. — 1307 K. Garaan Street ____ HO 1-2750
SAN FRANCISCO, Callf. — 3096 Sottor Street------ Fl 6-1571
WATERBURY, Conn. — 6 Mm Street _______
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Siųskite j Lietuvy įr SSSĘ .
DOVANŲ SIUNTINIUS
-r- gezą atraižą medžiagos Ritai, kostiumui «r suknelei.
PRStrtarinliUstinedžŽRgos išriuntanu; ttetam! BpmdRvimaš

■

tototetetae

to»1G,JAMAICA AUto’
WOOOHAVSN 21,
aąLp yWWV8Mfc iMhfiflMlAM<n? UlOM KB0

teta New Yorko rogpiūčio gale,
po lietuvių dienos pasaulinėje
parodoje. ,...

MnpKoclėvųk
matytojų
W£g|t šariato lėšų ir nau-

^unigystės
Minėjimas
šeštadienį,
Motiejaus)

25 metų sukakties
įvyks birželio
13,
St Matthev
(§v.
bažnyčioje- Skonin

gose mišiose diakonu bus kun.
Antanas Račkauskas, subdiakonu kun. Angelo Pezzulo ir
ceremoniaiumi kun. F.
Ruggtes. Mišių mėtų giedos parapi
jos choras ir Liudas Stukas.
Pamokslą taikys ^Batfo pirmi
ninkas preLdr. Juozas B. Kon
čius. Po mišių 1 vaL parapijos
salėje įvyks jubiliatui pageria
mo vaBėąMeninę programą
išpildys soL BarbocąUibonaitė
ir Landas Statas. Pianu palydės
muz. Algirdas KačaiiųnSkas. Po
meninės programos
svečius
linksmins Algirdo £taroho or
kestras, šv. Motiejaus bažnyčia
yra 5815 Catatpa ir Woodword
Avė. sankryžoje. Penkios minu
tės pėsčiam italo Fleur de Lis
restorano. Automobiliam pasta
tyti yra vietos prie Jefferson ir
Čypress Avės.

friė Kennedžio aerodro
mo 3vyta> vaBės, kuriose daly
vauti 40 lietavių knnigų. Vai
šes savo tūčiuliam iškėlė ketu
ri kunigai, šiemet švenčių. 25
m. kunigystės jubSiejų, būtent.
Jodas PakainiškĖ, Vytautas* Pik*
tarną, Longinas Jankus ir An
tanas Kardas. Pobūvyje dalyva
vo prel P. Jurąs, Kunigų Vie
nybės pirmininkas. Programai
vadovavo prel J.
Baltrūnas.
Sveikino prel. P. Juras, preL J. •
Končius, tuo. J. Aleksiūnas,
mui. J. uagdoho

m.

.

imu. s.

Ht.
*

•

*kMr. t.

’

kas. Jubiliatų vardų padėkos
žodį tarė kun. V. Pikturna.

Alekso Mrozmsko studijos
mokinių koncertas bus bake
lio 14 po pamaldų, 12:30 Apreiš
reiškimo parap. didžioje salėje.
Po koncerto bendra dalyvių ka
vutė.

Angelę KaraBonės parapijos
bažnyfią Brooklyno vystatpat
larkys birželio 28, Tuo bus
baigtas parapijos deimantinis
-jubiliejus. Bažnyčią naujai at
remontuota.
Už a.a; Kan. M. SandonaviSaus vNę bkžeflo 13 bus mi
šios 10 vaL Apreiškimo bažny
čioje. Motina ir brolis Stasys
prašo atsdaid^ti j pamaldas viSĖS draugu? ir prietedius.

Greit Nedcė vyžiai savo šo
kius Atsimainymo parapijos < sa
lėje, Maspethe, rengia lapkričio

Richmond HiH sekcijoje prie
parko. ir gero susisiekimo išnuomojamas gražus kambarys.
Tel. HI14780.

Kdmn. Jaronhno Kačinsko
‘/Transcendentinės išraiškos”
štončertiniam' orkestrui ir varv gųnams bus antrą kartą išpil
dytas Melroee lapkričio
17.
MXT. končertinis benas,
vadovaujamas dirigento John
Coriey. Vargonų partiją atliks
Zenonas Nomeika.

irnn M Pafralnk ir jmn. Gurins-

Kun. L. Jankus, minėdamas
savo kunigystės 25 metų sukak
tį, birželio 13 <L 10330 v. VaLietuvfy Atletę Klubo I-sios ' ttkano paviljono koplyčioje aufutbolo komandos laimėjusios koja mišias. Visi, kurie turi bi
1964 m. Khickeibockerio tau lietus į šias mišias, nestoja ėire, pagerbimas įvyks birželio hitėh prie paviljono, bet eina
13 d. 8 v.v, LAK salėje.
per tarnautojų įėjimą (Esecutive entrance.) Su savim turi tu
Kun. Antanas Sabas, Sudburėti rezervacijos kortelę ^Pie^
ry, Oufe, Kanadoje, lietuvių kle
bonas ir šv. Jono parapijos vi
karas, atvykęs atostogų į Nevr.
Yorką, lankėsi Darbininko re
dakcijoje. .

Darbininko metinis piknikas
bus birželio 28 lenkų tautinia
me parke, Jamaiėa, N. Y.

parapinę mokyklą
g»fcVta. B»Žriio l ir 2
dkęerapfečiai galėjo apžiūrėti
gražų mokyklos kambarių išda-

Stasys Dėdinos baigė šv. Jo
no universitetą Brooklyne, įsi
gydamas bakalauro lajpsnį iš
istorijos. Jis yra gavęs
tris
stipendijas: Denver, Cotorado,
Notre Dame, Indiana, ir asis
tento vietą Šv. Jono universite
te Brooklyne. Pasirinko šv. Jo
no universitetą ir ten sieks ma
gistro laipsnio. Jis yra baigęs
šv. Antano gimnaziją Kennebunkporte pirmoje laidoje ant
ruoju mokiniu. §v. Jono univer
sitete yra gavęs teisėjo’ Alb.
Conway premiją už istorijos
studijas. Jo tėvai — Antanas
ir Viktorija Dėdinai — gyvena
61-39 Madison -St., Brooklyne,
N.Y.
Anglę kalba* kursai
veiks
Oueens kolegijoje? nuo birželio
16 iki liepos 23. Registracija
birželio 11 1 vai. popiet ir 6
v. popiet, kambarys 211 Fitzgeraid gynmasium, Queens Cdtege Campus, Long Island Expressway ir Kissena Btad., tel.
HEckory 5-7500, ext 296. Kur
sai vyks antradieniais ir trečia
dieniais nuo 8 iki 9:30 v. v.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO — Wės futbolo komandos
- laimėjusios 1964 m.
KNICKERBOCKER TAURĘ

Į New Yorką atvyko dar vienas lietuvis -daiEninkas —Juotm Bugdonas ir Richmond Hill
rajone atidarė savo studiją gegūžės 24. Diena buvo gana karš
ta ir tvanki, tačiau atsilankė nemaža svečių bei bičiulių pasveikinti ir palinkėti sėkmės-

Studija įrengta xnamo rūsyje.
Dailininkas rūsį pritaikė savo
darbui — ištempė ant rėmų bal
tą drobę, uždengęs vamzdžius,
stulpus, atramas, šiose ‘balto
se sienose’ buvo sukabinti pa
veikslai.
DaiL J. Bagdono pristatyti
nereikia: Visi jį žino, kas
bent kiek domisi moderniu me
nu. Yra baigęs Kauno meno
mokyklą. 1938 laimėjo Lietu
vių Dailininkų Sąjungos pre
miją. Pasitraukęs iš Lietuvos,
gyveno Vokietijoje. E ten išvy
ko į Kolumbiją, kur turėjo savo
studiją ir didelę keramikos
dirbtuvę.

. E Kolumbijos atvykęs Amerikon, apsigyveno Washmgtone. Ten pradžioje turėjo studiją, keramikos dirbtuves ir
net meno galeriją. Vėliau pasi
liko tjk stadiją, kurioje inten
syviai kfcrė modernius paveiks
lus. Su savo kūrinių parodom
aplankė beveik visas lietuvių
kolonijas.

New Jersey lietuvių diena
pasaulinėje parodoje
įvyks
■New Jersey valstybės paviljo
ne birželio 14 d. nuo 3 iki 5
vai popiet. Visą dieną prie pa
viljono bus iškelta Lietuvos vė
liava, kurią specialiai šiam rei
kalui trišakė Lietuvos vyčiai.
Vėliavas pagerbi, Newarko lie
tuvių veteranų ir moterų pagelbininkių sargybos. * Sugiedos
Amerikos ir Lietuvos himnai.
Giedos bendrasis lietuvių cho
ras, diriguojamas muz. Algir
do Kačanauskof5
Invokaciją sukalbės preL My
nių paroda rengiama rudenį
lapkričio 26-29 Apreiškimo pa kolas Kemežis, -sveikinimo kal
rapijos salėje Brooklyne. Paro bą pasakys Andrius A. Salvest,
dą organizuoja Lietuviu Dantų Hudson County, N.J., teisėjasNewarko ir ’Kearny-HarrisoGydytojų draugija.
no lietuvių šeštadieninės mo
kyklos vaikai, vadovaujami mo
ATITAISYMAS
Buvusi Kauno konservatori kytojų P. Tiknienės, Onos Škurvydienės ir Natalijos Kiaušiejos auklėtinė Rožė Mainelytė
Darbininko 40 nr. palankiai ir nės padainuos lietuviškų dainų.
Programos pranešėja bus Ire
šiltai aprašo New Yorko lietu
na Veblaitienė,
akompanuos
vių choro pirmąjį
koncertą.
Juozas
Stankūnas.
Akordeonu
Naujam kolektyvui
neeilinio
gros
Leonardas
Kiaušas.
klausytojo dėmesys yra didelis
Talkininkaus Rūtos ansampaskatinimas tolimemiam dar
but Už tai priklauso kolekty
vo nuoširdi padėka. Tk ten,
LIETUVIŲ KALBA
kur Mainelytė mane pristatė
FORDHAME
kaip
suorganizavusį Chacagos
Baigiasi laikas užsiregistruo-.
lietuvių vyrų chorą, neatitinka
ti
lietuvių kalbos kursmn Ford-I
tikrenybei. Minėtą chorą į sce
hamo universitete. Vasaros se-|
ną išvedė Alfonsas Gečas. Tai
gi jam priklauso ta garbė. Aš mestras prasideda liepos 5,
ir baigiasi rūginčio 15. B viso
ten atsiradau žymiai vėliau.
bus 30 darbo dienų, po 3 pas
Reiškiu pagarba
kaitas kiekvieną dienąVL Baltrušaitis
Už lietuvių kalbos kursą duo

LAK salėje
VAISĘS IR ŠOKIAI

6v. Petro parapinė mokykla
mokslo mėtas baigia birželio
.. 12 d. 8 vi. ryto mišiomis pasarnbEo (ved. muz. Algirdas Ka- >ap»os bažnyčioje. Po pamaldų
čanauskas), šv. Petro k Pov^ Wj?
&*»yčia dalinami
to lietuvių parapijos (vedi; ®noKSR>-metų baigimo pažymėmez. Vincas Mamritis) ir Operą- tės (vėd. muz. Mykolas Cibas),
chorai. Visai programai vado-:
vaus prof. J- Stekas.
New Jersey ir iš tolesnių vie
tovių lietuviai prašomi dalyvau
ti. Kas gaili, prašomas ataykti
anksčiau ir dalyvauti 1 val. popiet lietuviško kryžiaus šventi
nimo apeigose.
6

*
Livtuvię kongresui Washingtone birželio 26-28 savo atsto
vus jau parinko Lietuvių Pilie
čių Draugija, Sandaros kuopa
ir SLA kuopa. Drauge paskyrė
ir pinigines aukas- Visos orga
nizacijos turėtų paskirti kuo
daugiau atstovų į tą kongresą,
kad jis tikrai būtų didingas iieiHKMU^odyBJaEi^,^

Orkestro muzika
įėjimas |2.5O; sport. ir stud. 32.00
Rengia LAK

DRAGŪNAS
ADVOKATAS
84-14 Jamalca Avenue

Woodhaven£l, N. T.

Tel Hkkory 1-5220

Pataisysiu Jūsų Televizijų

gerai ir pigiai

JOMAS ZHJNSKAS
629 E. Sixth St., So. Boston

Tel. AN 8-6645

(ARMAKAU8KA8)
Graborius-Balsaimuitojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brookiyn, N. Y.

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. X BALTON-BALTRCNAS
Lieensed Manager
A Notary Public
MG Grand SL, Brookiyn 11, N. Y.

EVtetytM 8-9770

231 BEDFORD AVĖ.

J. B. SHALINS
- Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(pne roreet Par*w*y Uteuoa)
WOODHAVEN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikla ventiMacija

Tel. Vlrginia 7-4499

E. JO8EPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Coodttfon

KARTONAS
FUNERAL HOME

ma perkelti į ntus universite
tus. Paricaitas skaitys lituanis-

-M,-

į

280 CHE8TNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

TeL 8A 9-11S1

mestru ir gfliaė -pežtati savo
gimtąją ktabą. fia ne tik rim
tai studijuosite^ fcet ir jauktai
praleisite vasalų lietuviškoje
Pirminę registraciją galite at
likti paprastu Įrištai nurodyda
mi, kokioje grupėje norėtumėt
pradedančių, psžengesnių
ar vyresni. Formali legisuadja <nb Jfepos X 3, ir 5. Ue-

fafoauMM* reikalais MpMtarPraf. A. Vasys, Fordham
Usfrerttty, Nev York 58, N.Y.
TsL FO 74408 Įtart. 218.

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.

Kiekvienas nori savo trumpąs atostogas praleisti grahmmojt ir
įgfMMAoje vUtoįt — CAFE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji
vieta, o OSTERVIUK MANOR! SAVININKAS

JUOZAS KAVOOUS
yra pnnninifi savo rrofiairm tateftti ko geriausias poilsiui sąlygas.
Vasarvietč atidaryta nuo fcnžefio 24 d. iki rugsėjo 7 d. Ulraky-

rmu fnpti:

'■

OSTBmltE MANOR, hc.

-----------

MLUAM 1MAKE

joseph Garszva

dami 6 kreditai, kuriuos- gali

gos o jau pradedame auiiyu

PA GERBIMĄ S

Ir Brooklyne įsikūręs, tuojau
Įsitraukė į darbą. Rengiasi di
desnei parodai lietuvių ir ame
rikiečių visuomenėje. Atidary
mo dieną buvo parduota pa
veikslų- K,as dėmėtųš moder
niu menu, visąda gali dailinin
ką aplankyti. Adresas: 101-43
114 St., Richmond Hill. Tel.
H! 1-5233.

Gemos Duobaitės ir Pauliaus
Martinkaus kurmių paroda ati
daryta birželio 3. Shoestring
Gallery, 123 Mt. Aūburn, Cambridgę, Mass. Paroda bus per
visą vasarą ir rudenį. Išstaty
ta paveikslai, keramika, skulp
tūra. Atidaryta ^savaitės dieno
mis nuo. U vai. iki 10 v.v., sek
madieniais nuo 1 v. popiet iki
8 v-v. G. Duobaitė neseniai bu
vo surengusi parodą Bostono
lietuviams. P. Martinkaus vie
nas paveikslas praeitą mėnesį
buvo įstatytas Jordan Marsh
parodoje.

Ekonomistas Juozas AUDIMAS
•> padeda Investavimų Fondą
Marus pirkti, b) sudaro planus
jaunesniem imnnėin etauaeątiniai taupyti ir ateičiai kapitalus
ugdyti, e) sudaro {danus pensi
ninkams, santaupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick SL. B*ldyn, N. Y.
11207; tek TA 7-9518, LA 4-9484

WEBT BAY ROų OrrKRVILLE, CARE COO, MA8B.

Rb vyry diM» koncerto įvytarifcmi

TYikMn

Telefonu kreiptis: 3ti bi&tio 23 d. So. Boston, Mass. ANdrew

8-7730 (nuo 9 nd. Ii '4 vaL pp.) ir DorehesiCr, Mass. 2822759
(bet kuriuo Mm), o po bMM» 23 <L vasarvieris telefonu —

Ostfcrvflte, Man. GRrfen 84991.

VAITKUS
FUNERAL HOME
197 WBBSnrSR AVĖ.
PRANAS VAIRUS

