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KAIP LAIMĖJO? KODĖL ALIARMAS?
Goldwaterj remia "nepatenkintieji", ypačiai užsienio 
reikalais, taip pat rytiniu liberalu dominavimu Ameri
kos politikai '•_ _
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Birželio deportacijas minėti padeda ...Chruščiovas
Nikita Chruščiovas birželio 

mėnesį lankosi Skandinavijos 
valstybėse — Danijoje birželio 
17-21, Švedijoje birželio 22 • 
27, Norvegijoje birželio 28-lie- 
pos 2. Ta proga Journal Ame
rican kolumnistas John Cham- 
beriain atkreipė dėmesį, kad 
Chruščiovas jau tris kartus mė
gino įkelti koją į Skandinavi
ją ir vis turėjo atsisakyti. Dabar 
jau ketvirtas -jo mėginimas. Ta 
čiau ir dabar Chruščiovas bū
siąs vežiojamas po Skandinavi-

LAOSE: bombonešiai prabilo, bet ir vėl nutilo. Kodėl?
Laose birželio 9 buvo pade

monstruotas Amerikos bombo
nešių veikimas- Kom. Kinijos 
radijas paskelbė, kad Ameri
kos šeši bombonešiai išmetę 12 
bombų ir 2 raketas viršum ko
munistų pozicijų; du lėktuvai 
komunistų gynybos buvę suža
loti. Kom. Kinija pakartojo sa
vo įspėjimus. Maskva juos pa* 
rėmė.

Amerikos pareigūnai Kom. 
Kinijos paskelbtos žinios nepa
neigė. Tačiau tuojau pat buvo 
paskelbta, kad Laoso min. pir
myn. Souvanna Phouma pareiš
kė nedavęs pritarimo ginkluo
tiem lėktuvam lydėti žvalgybi
nius lėktuvus. Amesiką .buvo 
paskelbusi priešingai, kad Sou
vanna Phouma buvo pritaręs. 
Paskelbė taip pat Souvan ha 
Phouma nusistatymą atšauk
ti tolimesnį žvalgybinių lėktu
vų skraidymą.

PRANCŪZIJA IR AMERIKA 
DEL AZIJOS

Prancūzijos informacijos mi- 
nisteris Alain Peyrefitte pa
skelbė. kad birželio 5 pasitari
me tarp de Gaulle ir valstybės 
sekr. pavaduotojo Bali nuomo
nės aiškiai išsiskyrė dėl Azijos. 
Prancūzija nepritaria Amerikos 
vėlimuisi į partizaninį karą ir 
stovi už konferenciją, kurioje 
dalyvautų ir komunistinė Kini
ja, dėl pietų Azijos valstybių 
neutralumo.
AMERIKA IR KIPRAS

Valst. sekr. pavaduotojas 
Bali birželio 10 buvo Graikijo
je ir Turkijoje įspėti, kad A- 
merika neleis karo tarp Grai
kijos ir Turkijos. Pakartojo siū
lymą tarp savęs tartis dėl Kip
ro-

dėl A- 
sudary* 
Ameri- 
taip, ir 
radijas 
Ameri-

Rumunija,
Ar Maskva jaudinasi 

merikes ir Rumunijos 
tos prekybos sutarties? 
kos spauda mano, kad 
nurodo, kad Maskvos 
Rumunijos derybas su 
ka pavadino “išdavikiškam” de
rybom, nes Rumunija buvo 
“niekais nuleidusi pastangas 
sustiprinti ūkinę sąjungą su ko
munistiniu 'bloku”. Mini taip 
pat Rumunijos radijo atsikirti
mą: “Ar jums tinka taip mus

—— Brazilijoj* iš koalicijos pa
sitraukė socialdemokratai, kai 
jų vadui Kubrtschekui suspen- 
davo 10 metų pilietinę teisę 
būti renkamam. O jis taikstėsi 
į prezidentus.

— Prez. Johnson a* birželio 9 
priėmė Danijos min. pirm. Jens 
Otto Krag.

— J. Tautų sesija atidėta į 
lapkričio 10.

Skandinavijos laisves ir demokratijos draugai rengia tylą N 
Chruščiovui ir garsą apie Baltijos valstybiy pavergimą

ją tik helikopteriu, nuleidžiamas 
į viešbučius, paimtus ištisai jo 
reikalam, nerodomas ir nelei
džiamas susitikti su visuomene.

Kodėl?

Švedijoj* yra sudarytas spe
cialus komitetas, vadinamas 
‘'Birželio komitetas’ ’, kuriam

Amerika birželio 10 įsakė su* 
stabdyti žvalgybinių lėktuvų 
skraidymą. Atnaujinti ar ne, 
priklausys nuo pasitarimų su 
Souvanna Phouma.

Matydama Amerikos nusis
tatymą ir savo grasinimų reikš
mę, kom. Kinija pakartojo ir 
sustiprino grasinimus karu, o 
Laoso komunistų kariuomenė 
sustiprino karinę veiklą.

SVARBIAUSIEJI HONOLULU: apsaugos sekr. McNamara, valst. sekr. 
Rusk, ambasadorius Lodge ieiko sprendimo dėl pietų Azijos.

Maskvoje: ideologinė kova dviem pusėm
Literatumaja gazeta ir Sovets

ką j a kultūra birželio 9 paskel
bė, kad “ideologinės komisijas” 
dvi dienas trukusioje konfe
rencijoje kalbėjo ideologas L. 
Iljičevas. Jis ragino baigti dis
kusijas tarp liberalinio ir kon- 
servatinio sparnų partijoje ir 
nukreipti jėgas prieš Kinijos 
komunistu ideologijos infiltra
ciją.

Vakaruose kai kas turėjo vii-

Amerika ir Maskva
kaitinti, kada jūs patys dera- 
tės? O kaip su Čekoslovakija ir 
Lenkija, kurios laisvai pre
kiauja su Vakarais?”

Pasaulio sostines piliečio vargai
Ir taip blogai ir šiaip negerai

Queense prieš mėnesį laiko 
įsiveržė du plėšikai pas 84 me
tų krautuvininką Frank L. Fe- 
licetti. Atėmė jo santaupas 500 
dol. Felketti nusipirko revol
verį ir galėjo dabar ramiai mie
goti. Bet birželio 7 jį kažkas 

„..— Kipro prezidentas Maka- 
rios paprašė Saugumo Tarybą 
svarstyti Turkijos invazijo s 
grėsmę. Taryba numato susi
rinkti kitą trečiadienį. J. Tau
tų pareigūnai tvirtina nepaste
bėję jokio invazijos pasirengi
mo 

vadovauja nenuilstamas laisvės 
kovotojas archeologas profeso
rius Birger Nerman, Pirmas to 
komiteto žingsnis — paruoštas 
atsišaukimas, kuriame primin
tas caro Mikalojaus H vizitas 
Švedijoje 1909. Caras buvo ne
populiarus dėl persekiojimų ir 
visur buvo sutiktas tyla. "Bir-

Joseph Alsop (H. Tribūne) in
formuoja, kad po informacijos 
Baltuosiuose Rūmuose birželio 
6 apie Honolulu konferencijos 
išvadas prezidentas parodęs no
ro padėties komunistam neper- 
leisti, bet ir nerizikuoti tuo, 
kas sukeltų katastrofą. Jei in
formacija teisinga, tada supran
tamas bombonešių ir lėktuvų 
pademonstravimas ir vėl jų pa
siuntimas ilsėtis.

čių, kad, kovodami prieš kinus, 
sovietai sušvelnins kovą prieš 
Vakarus. Tačiau toje kalboje 
Iljičevas ragino taip pat nesus
tabdyti kovos prieš Vakarų 
“buržuazinę ideologiją”. Pasi
džiaugė, kad po pereitų metų 
pasmerkimo daugelis rašytojų 
ir menininkų grižo į ‘ ‘reąliz- 
mo” kelią ir “liaudies tarny
bą”.

pažadino. Atidarė akis — prie 
jo lovos stovėjo du vyrai. Vie
nas įspėjo nesijudinti, kitaip jį 
nužudysiu Paskui vyrai įsmu
ko į krautuvės kambarį, iš ka
sos paėmė 32 dolerius, ėmė 
krautis cigarečių dėžes. Felicet- 
ti tuo tarpu išspruko iš lovos, 
susigrieibė savo ginklą ir pro 
duris paleido šūvį. Abudu vy
rai pasileido į gatvę. Feiicetti 
paskui ir paleido dar porą šū
vių. Rezultatas — vienas buvo 
nušautas vietoje, antras sun
kiai sužeistas. Bet Fehcetti bu
vo suimtas, ir jam bus byla UŽ lietuvi* VIETNAME. Roger Zailskas, Amerikos arm. leitenantas, 
ginklo laikymą. klauso pranešime •pis jo instruktuojamo dalinio s*lyU su prieiu.

želi* komitetą*" pakvietė vi
suomenę tokį pat tylos sutiki
mą surengti Chruščiovui-

Komitetas paruošė visuome
nei padalyti eilę -leidinių. Jų 
turinį pasako pačios antraštės:

"Chruščiovas prabangoj ir iš
kilmėj, baltai vergijoje ir alky
je", paruošė prof. Nerman;

"Atsišaukimas į Chruščiovą 
baltų reikalu", paruošė Manne 
Stahl; :

"Tarkim, kad Hitleris laimė
jo pergalingą taiką 1940", pa
ruošė T. Nerman — lygina dvi 
totalistines sistemas;

"Ko mes turime nepamiršti" 
— išdeda Sovietų piktadarybes 
rytų Europoje ligi dabar; čia 
ir sovietiniai nusikaltimai prieš 
žmoniškumą Baltijos kraštuo
se; paruošė Birger Hagard, kon
servatyvioje švedų 60,000 jau
nimo sąjungos pirmininkas.

Norvegų didžiausio dienraš
čio "Morgenbladet" vyriausiam 
redaktoriui vadovaujant anti- 
chruščiovims manifestas buvo 
pasirašytas vr*ų Skandinavijos 
demokratinių partijų įžymiųjų

Amerikos pmhasi* jau v 
"pavargo" .'•>
• Amerikos pirmas “povande
ninis laivas su Pokaris raketom 
“George Wašhington” grįžta 
namo pasipildyti kuro — atomi
nės energijos? Paleistas į van
denis 1960, jis jau padarė 100, 
000 mylių. Daugiau kaip pus
trečių metų praleido po vande
niu.

— Vokietijos kancleris Er- 
hardas, penkias dienas buvęs 
Kanadoje, birželio 11 atvyko 
į Ameriką. Čia jam Harvardo 
universitetas suteiks daktaro 
laipsnį; tarsis su vyriausybe.

PRIEŠ RINKIMUS:
— Jei respublikonai eis 

Goldwateriu — aiškina 
Drummond (NYKT), — tai
rinkimų jų senatorių skaičius 
sumažės iš 33 iki 28. kongres- 
manų iš 177 iki 130,o guber
natorių iš 16 iki 11.

Montanoje potvyniai, kokių nebuvo
Montanoje lytus ir tirpstan- 

,tis kalnuose snieghs birželio 7-

su 
R.
po

Aišku, kodėl Chruščiovas te
gali tik iš viršaus, iš helikop
terio lankyti demok r a tinę 
Skandinaviją šį deportacijų mi
nėjimo mėnesį.
EGZILŲ ATSIŠAUKIMAS

Chr. Science Monitor paskel
bė Reutherio žinią, kad Švedi
joje Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Rusijos, Vengrijos, Lenkijos, 
Jugoslavijos ir Bulgarijos eg- 
zilai kreipėsi atsišaukimu į šve
dų visuomenę sutikti Chruščio
vą tyla. Atsišaukimą pasirašė 
225 profesoriai, politikčū, dva
sininkai ir kt. 80,000 egzrlų var
du.

PREZIDENTAS JOHNSONAS birželio 10 iv. Kryžiaus kolegijoje 
oester, Mass. pagerbtas daktaro laipsniu.

Wor-

lai- 
lai-

Kodėl šen. Goldwateris 
mėjo Kalifornijoje ir gali 
mėti nominaciją? — N.Y. 
mes kai kurie bendradarbiai 
aiškino, kad esą Kalifornija ži
noma savo “crackpots” ... To
kio aiškinimo atsiradimas rim
tame laikrašty stebina ir labiau 
atestuoja patį aiškintoją, ne Ka
lifornijos balsuotojus . Giliau 
žvelgia kitas to paties laikraš
čio žmogus James Restonas. Jis 
teigia, kad Goldvvateris buvęs 
simbolis, apie kurį susitelkė 
“žymus skaičius nepatenkintų 
ir supykusių amerikiečių”. Esą 
“Barry patraukė juos visus... 
nes jis yra prieš tokią padėtį, 
kokia yra .

"nepatenkintieji"?—Res-
Nebūtinai žmonės, kurie

Kas
tonas:
nori marinus siųsti į Kubą ar 
suatominti rpedžių lapus Viet
name. Jie galį būti nepatenkin
ti demokratais, moterys nepa
tenkintos savo vyrais, ar vyrų

9 padarė potvynius, kokių nė
ra šioje valstybėje buvę. Nu
nešė tiltus, nuplovė kelius. At
kirsti žmonės geibėjos! ant sto
gų. Helikopteris vieną išgelbė
jo nuo stogo jau bebaigiamą 
vandens apsemti. Žuvusių pri- 
skaitoma 30, dingusių 100. Nuo
stoliai milijoniniai.

— Montanos potvynių 
s toliai siekia 20 mil.

nuo-

komi-
BAIGTA IR NEBAIGTA

Respublikonų tautinio 
teto vadas MiUeris pareiškė, 
kad tarp respublikonų kovos 
baigtos, ir partija stojanti už 
Goldwaterį. Tačiau maištaujan
čių prieš Goldwaterį grupės te- 
beorganizuojamos. Nixonas ėmė 
kurstyti gub. Romney, kad leis
tųsi siūlomas į prezidentus. Ne
aišku, ar tuo siekia Nixonas 
tikrai paremti Romney, ar te
nori, kad būtų du kandidatai, 
kuriem susikirtus, būtų parink
tas kompromisas — pats Nix- 
onas.

— Atominių ginklų techni
kas George John Gessner, 28, 
birželio 9 nuteistas iki gyvos 
galvos už paslapčių perdavimą 
sovietam už 200 dol. ir pabė
gimą į Meksiką.

— Ženevoje birželio 9 atnau
jinta 17 valstybių konnerenci- 
ja nusiginklavimo reikalam. 
Pertrauka truko 5 savaites.

— Amerikiečių jaunimo gru
pė, 25 žmonės, ir šiemet išvy
ko Į Kubą, pro .. - Paryžių ir 
Prahą (teisingiau būtų tiesiai 
pro Maskvą!). Daugiausia iš 
San Francisco. 

neturėjimu, nepatenkinti neg
rų demonstracijom, nepaten
kinti unijom, komunistais, ar 
degtinės per didelėm kainom, 
nepatenkinti biurokratais ar 
užsieniečiais...

Nepatenkintieji parodė akty
vumo, o tuo tarpu dauguma . 
parodė indiferentizmo ir dabar 
esą imame pajusti to indiferen
tizmo vaisius — aiškina Resto- 
nas.

Kuo ypačiai nepatenkinti?— 
Galima mėginti nepasitenkini
mo priežastis parodyti juokin
gas, kaip tai darė iš dalies ir 
Restonas, bet tuo patys juokin- 
tojai tik save apgaus ir pas
kiau turės dar smarkiau aliar
muoti. Norint nepasitenkinimo 
konkrečias ir realias priežas
tis išaiškinti, dėmesio buvo 
verta N.Y. Times aštresnė kri
tika Goldvvaterio užsienio poli
tikai nei jo vidaus pažiūrom- 
Ir po balsavimo Kalifornijoje 
C.L. Sulzbergeris teberagina 
“sulaikyti” Goldwaterį labiau
siai užsienių politikos argumen
tu, nes jo “pažiūros į tarptau
tinius reikalus yra prieštvani
nės”.

Jei prieš Goldwaterį taip 
stipriai pasisako dėl užsienių 
politikos, tai matyt, kad taip 
pasisakantieji dabartinę politi
ką laiko vedant Ameriką iš lai
mėjimo į laimėjimą. Pasisakan
tieji už Goldwaterį, matyt, pa
sisako kaip tik dėl to, kad lai
ko šią politiką vedant Ameri
ką iš pralaimėjimo į pralaimė
jimą.

Antra nepasitenkinimo prie
žastis aiškėjo iš Goldvvaterio pa
sisakymo prieš “rytų liberalų— 
Establishment’ ’, kuris siekia 
diktuoti visai Amerikai. Jei 
pasipriešinimo rytam kildavo 
pietuose, tai paskutiniu laiku 
ėmė augti savo “kolorito” pa
jautimas Vakaruose,, ypačiai 
tarp jaunimo. Vakaruose ėmė 
stiprėti -masėse antikomunisti
nis sąjūdis. Dabartiniuose bal
savimuose esą iš 9 respubliko
nų kandidatų 6 praėję kaip tik 
su aktyviu nusistatymu prieš 
komunistus. Tokios nuotaikos 
yra svetimos ap peasementui, 
vyraujančiam tarp rytų libera
lų.

Baimė, kad masė gali ar bent 
mėgina išsiveržti iš rytų įta
kos, diktuojančios politinius nu
sistatymus tiek vienai tiek ki
tai partijai, ar nebus tikroji 
nervingo aliarmo priežastis? 
Tegul ir neišsiverš, bet mili
jonas balsų, anot Restono, tai 
skaičius, kurio “protingas poli
tikas neniekina”.

Kad "neišsiveržtų" ... —Ak
cija ir dabar neatleidžiama, 
kad būtų nustumtas Goldvvate
ris ir pastatytas tokis asmuo, 
kuris suktųsi anos įtakos orbi
toje. Tos akcijos pora naujų 
ženklų. Vienas, niekinimą s 
tiem, kurie “kapituliavo” —ne
siėmė akcijos Go}dwaterį su
stabdyti- Labiausiai. iš Restono 
teko Eisenhovveriui: esą jis da
bar “partijoje prarado ir gar
bę ir autoritetą”.

Antras būdas atbaidyti dar 
nuo Goldvvaterio — gąsdinimas, 
kad respublikonai su Goldvvate- 
riu prarasią daug senatorių ir 
kongresmanų, kad Goldvvaterio 
išvedimas į respublikonų priekį 
tai galįs būti laikomas Johnso- 
no meistriškos strategijos pa
daru; tai Johnsono politika res
publikonų partijai sukompro
mituoti ir Johnsonui lengvai 
rinkimus laimėti...

Jei pastarasis aiškinimas bū
tų teisingas, tai Restonas ir ki
ti Johnsono šalininkai ir turė
tų tada remti Goldwaterio no- 
minavūną, o ne prieš jį kovoti. 
Susinervinimas kartais pakiša 
ir nevykusius argumentus ...

i
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naujągi- 
i 6,000

Jei norite siųsti pačių parinktus daiktus kaip 
dovanas į Lietuvą, arba užsakyti prekes, gaminamas 
U.S.S.R. (kaip pav. automobilius, dviračius, siuva* 
mas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną iš seniausiai 
veikiančių ir patikimiausių firmų, turinčią

Senatorius Ribtcoff (D.-ConnJ 
įsijungia į kovą už Lietuvos

flikttis 
laimėti 
To “naivumo* esą pflni depar-* 
tamento koridoriai per eilę me
tų. Įsigalėjusias departamente 
jėgos tebesančios vis Įsitikinu
sios, kad su komunistais gali
mi sudaryti “garbingus susita-

boHrtte* vienas iš'tų, kurie iš
gelbėjo ' Kongą nuo sovietinės 
infiltracijos, 1961 buvo atšauk
tas, nes Rnjeshwar Dayai, in
das, J. Tautų ekspedicijos va
das Konge, j| taškė per dideliu 
antikomunintii. Ambasadorius 
Jooeph k. Perianti, viena* iš tų, 
kurie būtų gal galėję išvengti 

buvop^ęi-

Mogovyo, bot taip
Matematikos mokytojas rytų 

Vdtietijes mokykloje: “Jei to
na anglių kaštuoja 100 markių, 
ir jūsų tėvas užsakėangliųsž 
500 markių, tai kiek jūs gau
site-tonų?** lutasis Hanse* at
sakė: ‘betariąs su puse.,” Mo- 
tytogas auskaUKe: Tve, nege
rai”. Matais Hansas: “Taip, tai 

ir kitoje negerai. Aš tai žinau, bet kad 
vfcfrdv ięip atsitinka”.

prašymo. Ypatingos energijos'* 
ir sumanumo šiame reikale iš
gaunant rezoliuciją, parodė Vi
lius Bražėnas, Juozas Valiušai- 
tis ir jo vadovaujamos LB 
Stamfordo fConn.) apylinkės 
lietuviai ir kitų vietovių toje 
valstybėje* mūšų darbuotojai. 
Prisiminkime senatorių A.A. 
Ribicoff padėkos laiškučiais, ta 
pačia proga paragindami jį ves
ti kovą už rezoliucijos praveda
mą. Laiškus jam adresuokime: 
The Honorable Abraham A. Ri
bicoff, Senate Office Bužtoing, 
Washington 25, D.C-

iš šešių Connecticuto kong- 
resmanų jau ketui yra įnešę 
rezoliucijas. Kitas tos valstybės 
senatorius Thomas J. Dodd re
zoliucijos nėra Įnešęs, bet jis 
yra vienas iš nuoširdžiausių 
kovotojų Senate už jau turimų 
ten 10 rezoliucijų pravėdiną. 
Būtų tikrai puiku, jei tokia pa
dėtis būtų kitose* šio krašto vals
tybėse. Kitų kolonijų lietuviai 
turėtų pasekti Connecticuto 
lietuvių pavyzdžiu.
Kongresmenas Donato G Bru
ce (R-4nd.) reikalauja padėti

Wttfitei^^^2^VlfxE^AP£COD, MASS.

Tefetai lutipdb: & bĮMo 23 d. So. Boston, Man. ANdrew 
9“TT3K3 (mą 9 VaL flki 4 yaL pą>.) ir Dorchester, Mass. 2822759 
(bet kuriuo įtikti), o pu birželio 23 <L vasarvietės telefonu -— 
CfeteMfe, iftą, Ufthteu 6-6991.

karųpnešu,’(bri galvoje šen. 
Fulbrightą. Red.).

Jei mes nerime išlikti, tai 
vienas iš pagrindinių rūpesčių 
Basuosiuose Rūmuose neatidė- 
tiojamai atnaajintf ir sustiprin-

švitinės- Bet pats Veibasys pasako: tegul 
■ano Įtek vie- poeziją įvertins Skaitytojai, o 
Mtių.Mario pa- jis parašysiąs apie paį autorių. 
U$teo narys, fato, kaip J. Krtkitečras at-

CKtTVSrMi'* Ml* KVieCS| 
tento M* tobtatMk iš Nova 

(ID Selteri UUMU M0U'ltfvaB išplau-

sena
torių* ntflribtfcądvišpldtodv 

Itiurtravu- 
si Kupou Writa i. ž Btisus mė
nesius mes stebėjome, kaip pa- 
mąžą sovietinė infiltracija, ka- 
rfttotnebės ■ ir gtektų, niekais, 

, vertė 'tatai Motifoe doktriną, 
ir mes tttoho nedarėme. Paga
liau tetartų kritė 1962 spalio 
teta. pastato mūs prie “karo 
tetaūnos**-. Tb ,tp jau valstybės 
departamentas paskelbė progra
mą Kttbą* laisvąjį pa
stote atkalbta nta btiyų šuto- 
tinto ^ Kribą. 4*teadėjo, kad. ne
bus toterteaftato komunižmo 
eksportas Š itubou. Prieš dve- 

| jus metus vrirtybės sekreto-

Los Angeles, Catif. — “JAV 
turi aiškiai pasisakyti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvinimo 
reikalu ir padėti Pabaltijo kraš
tam nusikratyti Kremliaus ver
gijos”, — kalbėjo senatorius 
Abraham A. Ribicoff (D.-Conn.). 
buvęs Connecticuto valstybės 
gubernatorius ir prezidento J. 
F. Kennedy administracijos ka
bineto narys, įnešdamas naują 
rezoliuciją (S. Cpn. Bes, 84) Pa
baltijo valstybių.bylos reikalu.

Senatorius Ribicoff buvo pra
šomas piešti rezoliuciją dar 
prieš porą. metų. Galų gale jis

bo liaudies reikalų gynimui...
Už savo norą padėti kitiems __ ________________
jam teko aštuonetą metų kalė- priimamas ( valdžios įstaigą 
ti. J. Kaškaičio vardą gerai ži- siektų ištikimybę Amerikos 
no visa lietuvių emigracija,” 

lietuvių emigracija r žino, 
kad J. Kaškaįtis buvo teismo 
pasmerktas- už abortus, bet 
Lietuvoj nežteantąsa Valbaąyą 
gali aiškinti, kad kalėjo už “no
rą padėti kitiems”, k tokiu bū-

deptatetritae klaidom. Pirma > menk* panfeoda^yįątaabtaie- 
tetaa, taip pereitame nr. mi- tas, kad. pstengtertų „.jų, ,vi- 
nėta, kad kritišku gėdėtis de- * daust sunkumos, kad’ sudalytų 
partaptaas uždribsią, iki jos palankią, atmosferą. derybom 
virste katastrofom. Taip buvo ir | 
su. Indonezija. Antra klaida — 
nesiima pastarai vadovauti ir 
nevartoja tam reikalui kar
tais būtinos jėgos ir drąsos.
Trip daros dabar su Vietnamu. , lėktuvus. viršum Vokietijos, 

. 'Ikeria klaida — tęsia toliau nors departamentas siūlosi su" 
— neturi sugalvoto ir sistemm- derybom dėl kviečių Šiam iš- 
go plano prieš komunistę po
litinę bei karinę strategiją. O 

siuskon- 
siekia ne negroiten Esą,’

nedy ipąrėmė ppreigaę, paprašė 
dėpartamentą greito Atsakymo 
dėl Sovietų manevro Berlyno 
reikalu. Atsakymas atėjo po 
43 dienų. Biurokratija tokia, ^44^ 
kad valstybės sekretmius Dean 
Rusk sakė Kongresui, jog tele- jį

trafikui toetabdyti.” Dabar , abi- turime dabar 
Lietuvai ir 6tiMha pavergtiems <•*< tek pregrtaes yfa sųpiu jį^ų, kad ttt 
kraštams atgauti laisvę. vuata fetee šiandien yra cent^ ta tajos M 

“JAV ir kiti laisvteM tratai ras, kuriame treniruojami par- tojgririttųpr 
turi padėti Lietuvai, Latviai ir tizami ir teroristai Afrikiečių, ties pertta*

TRKNTON, N. J. 
730 Liberty Stoto 
Trtoton, N. t. 
LTfreitt

tybių Organizacija- akritadžĖai 
įrodė, kaip iš EŠtos bdvo"ren- 
giama agresija prieš Venezuelą, 
duodant pinigus ir ginklus. 
Sugauti planai parodė sąmoks
lą pagrobti sostinę Caracas pa-' 
trankote, betekta, šautuvais iš 
Kubos.

Kubai ntatitls vtab iMsę pe». šis senatoriaus tanprotavi- 
člę les iita (teta * S* mte ratfe atarta f "

MILLflULte W. 3. 
1701W. Mato Street, 
MllMUe,N. J.

lNots esą dedg-gerų

ir parodytų, i Jog. taikingą ko- iinga. dačgiau efrausmes ir rea- 
egzistenrija įveikia.. įąipu testinio priėjind prie dalykų, 
komunistai organtaąja masinį daugiau (Hptetmttaių, tafiatf 
terorą Konge, Retina melus

sprendimai gę&'buti rtaidtegL

kraštam atgauti laisvę, kurios pijamų, daugiau kaip šimtas vaizduojąs vdstybės tarirta- 
jie neteko ne dėl savo kaltės” paniurti ti|gal-į savo kraštus^—, mente gtovojtaą, šaukia į 
— kalbėjo senatorius Dunakį T^rtledaot’ nuo JSžmo: ir , iki šakojo karo Unitus” ar skrtbia, 
G Bruce (R.-Indiana), įnešda- P^tų ffiriezijas. Ame^oš Vaįs- Jtertja “Itifepįjo buvus to
mas naują rezoliuciją (H, Con. ‘ ' *■ - ■
Res. 306). Kongresmano Bruce 
apygarda apima Indianapolio 
miestą ir jo apylinkes, kur lie
tuvių kaip ir nėra. Visi prisi
minkime šį Lietuvos reikalų gy
nėją padėkos laiškučiais, adre
suodami: The Honorable Do
nato C. Bruce, House Office 
Buitoing, Washington 25, D.C.

Visi lietuviai kviečiami ypač 
birželio mėnesį jungtis į rezo
liucijų pravedūno įrgį, kuriam 
reikia visų darbo rankų ir pi
niginės paramos. Vista rezoliu
cijų reikalais rašyti: Rezoliuci
joms Remti Komitetas, Post 
Office Box 77048, Los Angeles, 
Criifornia, 90007.

MIAMI, FLA.
2756 Btecayne Blvd., 
Mtami87. Fte. 
FR 9-8712

Kiekvienas fttvf trumpas atostogas praleisti gražiausioje ir 
garūrtatoje COD kaip tik ir yra toji gražiausioji
riete; b OSTMtVlLLfc MANOR' SAVININKAS

4 JUOZAS KAPOČIUS
yra pnsirvoip n*VU svečiams suteikti ko geriausias poilsiui sąlygas. 
Vasarvfetf tetaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d. L'žsaky- 

riąri:. . 5

zustaniMJ.
943 Bttzabeth Avorae, 
Etatebeth, M. J.
K. 4-7808

v*Mnuuni*i pritina ataki- 
•inamomis kainoteta Sie- 
26 ir tgtfe iki,Darbo die-

nekattiem ISrciupio žmonėm- nybės kultą. 
Dabar, kaip pereitame Darbi
ninko numeryje, buvo ra^ta, 
lų nusikaltėlių bolševikų slėpy
nės Rūdninkų giriose atnaųjin-: 
tos ir lankomos ekskursijų, ro
dant ir giriant, ‘sovietų hero
jų’ slėpimosi vietas, o dėl J*ir- 

uŽBlfegos, ciupio nekaltų, tanonių išžudy- 
laivai ga- mo kaltė verčiama ‘buržuaa- 

|tebą. Tada niam nacionalistam’. Tokia yra 
nehto par ei- Lietuvos okupantų ir žudikų—, 
teįkfi uteią, liaudtetberojų’ —teisybė.

- v ■ te-r n t.u_
to* »uiWtoBi®ww<v R VI*

NEW YORK, N. Y. 
48% E. 7th Street, 
New York 3,14. Y.

CHBCAGO, ILL. 
4102 Areftto Ate, 
Chicago 32, HL 
FRontiet- 6-6399

DETRCHT, KCH. 
6446 lilchigan Ave^ 
Detreit 10, rtlch. 
TJMsaooį^see

WXFTOK, MASS. 
390 Weta Btoadway, 
So. Boston 27, Mass. 
AN*w 8-8764

CXEVELAND, ORIO 
7923 Supeftor Avė., 
Ctevetaod 3, Otito 
UTah 1-0807

ROCHESTER, M. Y. 
683 Hudson Avė., 
Rochester 21, N. Y. 
B Aker 5-5023

LOS ANGELES, CAUF.
3216 Sunset Blvd..
Los Angeles 28, CaMf.
NO 5-8887

SAN FRANCI8CO, CALIF. 
1288 — 9th Avenue, 
San Franetaeo 22, Cattf. 
OV1-4Ž29

amaMĮ^ teMh moterų 
mil di

desnio nei 1957, bet gimimų, 
uuIraUL II1KEmqL*

Gimimų skaidtas tteteančiui 
gimitimfio amžiaus moterų taip 
atrodo atskirais metais:

1957 — 122.7, 1958 — 120. 
1, 1950 — ifiO, 19Ū0— 119. 
3, 1981 — 118 J, 1902-^113.3, 
1963 — 109.5, 1964 — 107-4.

Jei kilta šių metų mėnesiai^ 
gimimų skaičius būtų tekis pat 
kaip kovo mėn., tai 1964 ben
dras gimimų taaičitts siektų 
■tl mil, «taa puse milijono ma
žiau kaip 1957. .

■WfW IT yV> KIIVI IKO>

— Ar galima kalbėti maldą 
mokykloje? — Niet

— Ar galima reikalauti, kad 
pri- 
vė- 

iiavai pareikštų nesąs “sub- 
verayvinis asmuo”, ty. neprik
lausąs komunistam ar kitai gru
pei, siekiančiai nuversti esamą 
santvarką? — Niet ,

— Ar gali aukštosios mokyk
los patalpose komunistų agita- 
terais prakritas sakyti? — Oh,

’ Pirčiupis* yra prie didžiosios 
tTrrlTf Rfi*rinfcU gH-ios, kurioje boKe- 

partizanaf, vakkribi^ami
Maskvos agentą peratautinin- 

Sy “

.■ “zemlutatas . Is jų pasalomis versdami mūriĘitito tattp ‘four- keiktose vofcįečuis.

„ ,,,, Turėjo ryš| ir , su vienu kitu
į < i :F komunistų bernų iš Pirčiupio.

kė su 10.000 topų jKanados . Tu? , būdu , kaltė .buvo, suversta du^ sudarinėti Kaškaičio asme- 
fcviečių į Jtrcdorita; jprpą^iįastą, 
bet po ŪB vtiartiį Js įsa
kymą iš pastoti j* ..
'Havaną;

Po keMų dienų j totas ; anglų 
laivas atsidūrė Baltimėffe' uos
te. Jūriutakai attisakė 'Maiii jį 
ir kitas 25 laivus, 1 * ‘ ‘ 
skirti? boto į anapus 
pusę,' '
beno brėkš



džios aprobatos: Valdžiai spau-

astaus melas. Pagmau asmenų, 
kurie pasakojo, tad vienas gar- 
sus seminarijos profesorius da
bar pieninėje plauna pieno bi
donus. Išleistas B kaS^įimo ne
gavo kitokio darbo. O jei bū
site kada Bratisteve, paklauski
te, kur yra stiktiorius Johanu:

sekami. Kai vyskupas vyksta 
kur nors tekti Sutvirtinimo 
sakramento, j| lydi ir komisa
ras. Bažnytinė vyresnybė nega
li kunigu skirti - r be vai-

Jis buvo labai fridigtorir<nan 
pasakojo, kad priėš metus du 
slapti vysknpa| bnee nubausti 
aukščiausia bausme. Jis man 
pateikė tikrą seminaristų skai-

mokęd 88 ktierftų, Litomerico 
— 57.- Taigi viso 137 klieri
kai kraštui, kariame yra 9 mili
jonai katalikų. Būtų daug /lan
giau pašaukimų k
AreninaripK, tačiau vaM&a 
trukdo įstojimą. Kandidate do
kumentai, drauge su vyskupo 
prašyvad, pateftjanū valdžiai, 
tari daro sprendimą. Tas ku
nigas man minėjo vyskupiją,

ta jtedfaba vartodami laitą 
' vandenį, BekArentoje pddpo- 

• 1 ''' ■' je ir pagamina ant bristais dir-
; trtvnim šo- ***-

J ries tam mtinka lūsu žnunom.

VASARIO 16 AKTO SIGNATARO

funkciją.

— Leonardas Simuti?, Aito

kys ir užsienio reikalų ministe- 
ris Juozas Urbšys. Tuo pačiu

kaitė iš Andžgirio km., Gir
kalnio vals., sirgo ir gulėjo lo
voje pas šarvo motmą; papras
ta, net neraštinga darbininkė. 

Ar tai "liaudies priešas’?

-naujais, tinkamais ir pasiryžu
siais kovotojais. Tad skirkime 
tinkamo dėmesio mūsų jaunuo
menei, nes tik iš jos galime 
laukti sau pavaduotojų. Dėme
sio išeivijos jaunimui ir gal 
dar daugiau dėmesio namie, 
pačioje Lietuvoje.”

lietuvių kongreso garbės komi
tete dar šie senatoriai: BircĮi 
Bayh (Indiana), Everett McKin- 
ley Dinksen (Illinois), Eugene J. 
McCarthy, (Minn.) ir kongres- 
nianas Lucien N. Neda (1 Dis- 
•trict, Michigan).
Visiems vykstantiems į Amen 

kos Neturiu kongresą
Visiem, kurie betkokiomis 

priemonėmis vyks į Amerikos 
lietuvių kongresą Washingtone 
birželio 26-28, primename, kad 
dabar yra jau pats laikas apsi
rūpinti nakvynėm. The Shore- 
ham Hotel, 2500 Calvert Str., 
N.W., Washington 8, D. C. Kon
greso dalyviam šis viešbutis 
yra padaręs žymias nuolaidas. 
Siame viešbutyje bus ir visi 
kongreso posėdžiai bei banke
tas. Tiem,- kurie vyks konge- 
san automobRaiis, prie viešbu
čio yra didelės aikštės maši
nom pasistatyti.

K Chkagos į kongresą orga
nizuojamos papigintomis kaino-

vaikų fa* moterų, senelių ir li
gonių, paprastų ūkininkų ir

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
pirmininkui: "".. .Man asiliš
kai, taip pat Aito biuro perso
nalui, buvo malonu susitikti ir 
pasikalbėti mums ristais rupi
mais Lietuvos laisvinimo reika- '

sijuosęs dirbo Antanas Snieč
kus, sudarinėjęs .sąrašus žymių
jų lietuvių veikėjų patriotų ir

Dėi nesveikatos negalėdamas 
Į pats asmeniškai dalyvauti Ame- 
[ rikos lietuvių kongrese Wash- 
[ ingtone, Steponas Kairys siun

čia kongresui sveikinimą:
“Brangūs tautiečiai, Jūs 

L čia susirinkote sielodamiesi 
Lietuvos reikalu pasitarti, kaip 
kokiomis priemonėmis galėtu
mėt prisidėti prie mūsų bran- 

\ gios Lietuvos paliuosavtino iš 
\ žiauraus Maskvos pavergimo. 
I Tam yra būtina kova. Kad mū- 

sų kova būtų sėkminga, turime 
teisingai suprasti padėtį, kurio- 

; je esame, būti mūsų kovoje rie- 
\ ningais k* ištvermingais.

“Mūsų kovos pastangas turi 
gaivinti gilus įsiminimas, kad 

l - dabartinė santvarka, ažiatiškai 
į — mongoliško socializmo san

tvarka, jėga primesta mūsų tau- 
| tai, negali, pasilikti, kaip ji yra, 
i ir turi išnykti.

"" -. .Senoji mūsų veikėjų 
| gvardija pamažu tirpsta, kas 
į mieli metai paretina jos grotas

'kiniais Ir autobusais. Autttasią 
vietos yra normuotos, todėl 
chicagiečiai prašomi paskubėti 
registruotis Aito biure: 6818 So. 
Westem Avė., Chicago, fll_ 
60636. Telef. 778-6901.

\ ■ komitete neriai
! , ■ Be jau visos eilės anksčiau

J paskelbtųjų politikų, su mie- 
Nuou-. V. MažHio iu noru sutiko būti Amerikos

.'ję? J ĮSyy 5X5/ nuperiate vardinių dwa-
Tie nieku<> nėra misikalte 

f*!0, B1^*a. «aWos

v.. ta^pmo užtenka, tid jis 
* wetimo kalb0S

” ZfT" nio turinio knygą ir rankraštį
!T — .7^ duos pasiskaityti savo broliui

Juk v3- kUni«Ui- Me® neSa&ne « &- 
. ■Ji laisvinti, tačiau galime paleng-

tice kalėjime dar atdaryta 150 jų skausmą ir vienatvę. 
kunigy, kurie dieta kristalo Jie pranyks iš kalėjimų, bet..

Net fa* žtaios me- jų vietą utims kiti.” Dr.VMsr.

LMevip tautai baisiom die
nom, 1941 birželio 14-21, ka- 

' da apie 40,000 lietuvių buvo 
sugrūsta į gyvulinius vagonus 
deportacijai į Sibirą, ne tiktai 
tos nelaimės ištiktiem, bet ir 
likusiem dar namie veržėsi iš 
lūpų didžio skausmo pritvinęs 
skundas: Už ką?!

“Už ką? — rašė savo laiške 
iš Naujosios Vilmos ešelono 
1941 birieteo 21 vienas gydyto- 
jas savo buvusiam draugui J. 
Pamarauskui, taip pat gydyto
jui, sveikatos liaudies komisaro 
pavaduotojui- — Už ką? ... Jei 

• jau mums tūkstančiams suaugu- 
* šių kiek galėtų taikinti bausmę, 

tai už ką kenčia maži vaikai? .. 
Daktare, visko tikėjaus iš Ko
misarų Tarybos,bet kad tūks
tančius lietuvių iš Lietuvos iš- 
■siūstumėt, kad laidotumėte tau
tą, kad būtumėt tautos duob- 

■ 'kasiai — niekuomet nesitikė
jau... Būkite prakeikti Lietu
vos valstybės ir tautos duobka
siai- Tokių linkėjimų siunčia už 
tūkstančius lietuvių tas, su ku
riuo 1939-1940 m. praleisdavai 
ilgas valandas”. t

Duobkasiai nebuvo vieni ru- 
1 sai bolševikai. Nebuvo nė vie

ni žydai komunistai, kurie su
darė Lietuvos komunistų parti
jos branduos ir užėmė daug 

' atsakingų valdžios vietų, bolše- 
, vikaro Lietuvą okupavus. Tarp 
i duobkasių buvo nemažai pačių 

lietuvių, štai, pirmąjį trėmimo 
raštą dar 1940 liepos 16 pasi
rašė "vidaus reikalų ministe- 
ris’ Mečys Gedvilą ir "preziden
tas’ Justas Paleckis. Jų potvar
kiu buvo ištremti: paskutinis 
nepriklausomos Lietuvos minis-

jo paklausiau kodėl *ūėprašą£ 
pagalbininkų, paaiškino, kad 
valdžia sistemingai mažina vm-

Priterimes dabar gali jau ųe- 
, būti laisvos valios. Daugumas 

širdyje gali jausti didelę pa
giežą ir neapykantą tam, kas 
dabar dedasi Lietuvoje. Tačiau 
laisva valia reiškėsi seniau, kai 
lietuvių tautos išdavikai gyrė 

___________ _________ , komunizmą ir sovietinę santvar- 
(pris -pirmininkas Antanas Mer- kmsos po laisvos Lietuvos 

pamatais. Laisva valia ir šian
dien, ypač laisvam pasaulyje, 
nevienas dar šlovina tą patai
są, kuri ėda gyvąjį lietuvių tau
tos kūną. Tai Lietuvos duobka
siai.

Liaudies priešai nebuvo ve
žami, nes jie hitus suiminėjo ir 
vežė/ Tai okupantai rusai ir jų 
talkininkai- parsidavėliai lietu
viai. Jie Lietuvos liaudį užsėdo 
kaip piktas amaras- Jie sunai
kino nepriklausomą Lietuvos 
liaudies gyvenimą, sugriovė 
ūkius, atėmė žemės ir namus, 
pavertė liaudies žmones pus
badžiais elgetomis. Ir šiandien 
daugiausia kenčia kaip tiktai 
Lietuvos liaudis — paprasti 
žmonės, kokhozininkai; gi viso
kie ateiviai rusai ir partiečiai 
yra įsitaisę Į geras vietas. Štai, 
kur -tikrieji Lietuvos liaudies 
priešai! Taip juos suprato ir 
anas gydytojas, rašęs sav o 
draugui komisarui: ""Vadinasi, 
jūs pritariate. Pritariate tautos 
žudymui, tautos sunaikinimui”. 

resaese vietose įsodinti ""taiką 1 
mylintieji kunigai”, kurie ben
dradarbiauja su valdžia”.

""'Kalbėjaus su vienu senu 
prelatu čeku. Jis man tvirtino, J 

kad Bohemijoje ir Moravijoje 
nė vieno vyskupo savo parei- i 
gose. Jau trylika metų* kaip i 
čridįoį* niekai neteikė Sutvlr* i 

džta uždraudė paskelbti Romos 
dekretą, kuriuo leidžiama tas 
sakramentas teikti dekanams. 
Gal ir gerai, kad prokomunis
tiniai vyskupijų valdytojai to 
nedaro, nes tikintiesiem būtų 
baisu žiūrėti, kaip valdžios ma

mas už mažiausia dalyką ir to
kiam be leidimo kunigui belie
ka imtis “produktyvaus” dar
bo: rankų darbo, nes jis užgaus 
kitokio. Beveik visi vienuoliai 
šiandien yra paprasti darbinin
kai. Net ir tie kunigai, kurie 
prieš kelis mėnesius buvo iš
teisti iš kalėjimų, negali eiti ku
nigiškų pareigų. Dėl to dfaban- 
čiųjų kunigo darbą skaičius vis

ir gretai miršta. Kunigę mir- MHH 
tingumas yra daug didesnis, F*nbF?sutepąs KAfrirt

vaistą. Mėsingų lapų sultis var
toja visokiom negaliom gydyti.

Dar reikia smninėti geltoną
sias lelijas. Saulėtoj seklyčios 
pusėj, auštant pavasariui, tik 
pašalui išėjus ir saulutei žemę

Mano dėdės seklyčia

prie verbų

savo dėdės seklyčios durų kal-

dėjo, cypė, traikėjo.
KAMABAm prie seUyčtos

avienos — tai visą avino pas-

to. Mat, čia šiitu metu būvalietuvaitė — ten ir ratą. Net

to, arietinės, grietinėlės, rtau-

antros.

puota įrtaiasprtvtas žtedrts.

si tetatovė. Jai trūkdavo sau-

dar būdavo 
medelis. Abi

universitetą, prieš atvykdamas 
į Los Angeles kurį laiką dir-

te. V. Dubert Clncagoje bovo 
dažų prekyboje, firmos "Dotdi 
Paint” vienas iš tarnautojų. 
Amt jo, Kalifornijoje tokūun

Dėdės seklyčioj dideliam 
puode augo oleandrą, papras
tai imoniii vadinama ui|jandra.

A. GRIGAITIS

*paprastos konstrukcijos tarėjo 
statingą savo

Jų puokštės puošia šv. Panelės 
paveikslą gegužinių pamaldų 
meta.

Vasaros meta sataėtą sekly
čios sieną išpina roželės vijok- 
lės.

(3) • lapelį ir prisega
PE31EK Lietuvą skersai ir puokštės, 

išilgai, visur lietuvio seklyčioj 
rasi daugiau ar mažiau kamba
rinių gėlių. Lietuvės myli gėles, 
jos puošia ją, linksmina, guo
džia.

žiemos metu gėlės būna su
statytos arčiau krosnies, pava
sarį — ant langų, vasarą — 
rūtų daržely. Tos gėlės — dau
gumoje vežamos iš Šfttų kraštų, 
žiemos meta net ir šiltoj sek
lyčioj būna apsnūdę fa* laukia 
pavasario — gryno oro, samdės 
fa šilto lietaus. Tuomet atsagau-

šalia oleandras 
nedidukas citrinos 
sesutės, airi S vieno krašto.

* Beveik kiekvienoj seklyčioj 
rasite vieną kitą rūtų vazonėlį. 
Tas augalėlis yra aukšto stiebe
lio, su šakota viršūne, tamsiai .

Alijošius — menkas papuoša-. žeminų ir dūzgenimų išsiskiria tinęs, jcad dfiūtų. Ten pat 
tas, bet žmonės brangina kaip dusias, Žemas masino bosas, džiovindavo ir vaistažoles.

gobus, nugėrus ataus. Ir kama
raičių durys turėjo savotiškus 
garsus — muziką. Ypač grota- 
vo einant iš seklyčios į kama
raitę arba iš kamaraites į sodą.

Trečioj ar ketrirtoj klasėj, 
man perskaičius Gogolo “Se
nobinius dvarininkus”, kur au

SUZ£L£ nauja karta Lietu
voj ir papūtė nauji vėjau Pa
sikeitė k seklyčia. Suolus išme
tė. Jų vietoje atsirado sofos, 
minkštos sofos, foteliai, foteliu- 
kai, vieniškos kėdės, laitiraoti 
stalai, su stalčiais ir staičiu- 

daiytai! Prie

Kad nors būtų palikę kamarai
tę, kurioj kvepėdavo kaimo gar
dumynai. Bet kur tau. Tai jau 
ne senoji kmmraitė, bet puoš
nus salonėlis. Ir svečiai ir sve
čiavimasis ne mūsų senelių ir 
tėvų taikų.

Anais senais' taikais, kada * 
dar buvau tik pipiras, suvažiuos, 

eis artimi kaimynai. Šeimininkė 
taoj stato kropą ant ugnies, 
verda arielką, į kurią prideda 
rūtų, gvairtLkų, itabiro, kmynų, 
medaus, visokių žolių, kurios 
ne tik žmogų žfadcsmina, bet fa* 
gydo nuo visų ligų. Jei ant sta
lo deda tampi — tai visą. Jei 

tais. Jais rūpintis ir veikti rei
kia daug vieningų ir koordinuo
tų pastangų. Dažnesni mūsų 
veikėjų susitikimai ir pasitari
mai daug padeda išsia^inti, 
išlyginti dažnai kylančius nesu
sipratimus ir nesutikimus .” 
L. Valiukas, gegužės pabaigoje 
grįždamas iš Washmgtono, bu
vo porai dienų sustojęs Chka- 
goje, kur padarė vizitą Alto 

pirmininkui L. šimučiui, Alto 
biuro vedėjui J. Tatalui i tit. 
L Valiukas turėjo virš poros 
valandų nuoširdų pasikateji- 
mą su Alto pirm. L šnnučiii.

— Paul Kami ir Vyt to- 
bart, abu iš Chicagos, persikė
lė | Los Angeles, Catif., r čia 
įsijungė | Lietuvos vyčių kuo
pą. P. Rassei iš profesijos yra

davo, bet gana retai pasipuošia ^4 meta, 
žiedais. Vertų diena, mergaitės
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Kun. Vytauto Pikturnos sukaktis
Baigėsi jau treti metai, kai 

karas sustojo, bet grįžti į gim
tąją žemę nebuvo vilties. Negi 
vėl sėsi už spygliuotų vielų, mir
čiai į akis žvelgdamas?

Kun. Vytautas Pikturna tik
tai karui pasibaigus buvo iš to
kio pragaro išėjęs. “Neišrūkęs 
dūmu” ... buvo kalbama apie 
tuos, kurie dar liko gyvi baisio
je Dachau koncentracijos sto
vykloje. Jį garsėjo kaip kros
nis, į kurią kraujamos paku- 
rui malkos. Ten spirgėjo ir de
gė žmonių lavonai. Kaip atrodo 
tasai, kuris stebuklingu būdu 
liko nesukūrentas?

Alpių kalnų papėdėje, Ho- 
henschvvangau pilies koplytėlė
je, blankiai spinksėjo liepsnelė 
prie altoriaus. Rytais čia rin
kosi studentai ateitininkai pa
maldom. Gaubė kalnų ramybė 
ir prikritęs gilus sniegas viršū- 
nėsede ir šlaituose. Buvo 1948 
vasario mėnuo. Studentai sto
vyklavo. Jų dvasios vadas kun. 
Vyt. Pikturna laikė pamaldas 
ir mokė Dievo tiesų. Jo žodis 
tvirtas, taiklus ir giedras- Negi 
jis buvo prie mirties angos, 
kad taip ramiai kalbėtų? O gal 
tie žmonės, kurie mirčiai į akis 
žiūrėjo, ir yra tokie ramūs?

Taip pirmą kartą išvydau 
kun. Vyt. Pikturną — toje pa
čioje Bavarijoje, kur Dachau 
stovykloje buvvo iškentėjęs 
ketverius metus. Tada dar ne
žinojau, kad ir jo tėvas buvo 
sėdėjęs už spygliuotų vielų vo
kiečių belaisvių stovykloje. 
“Non procul a stipite poma ca- 
dunt” — mokiau kitados savo 
mokinius. “Netoli nuo obels 
nurieda obuolys”. Kokiu keliu 
yra riedėjęs jubiliato kun. V. 
Pikturnos gyvenimas?

Tėvas belaisvis, motina bėglė
Kelmėje, prie Kražantės 

upės ir vieškelio iš Tauragės į 
Šiaulius, kitados žmonės suva
žiuodavo į garsius prekyme
čius, turgus. Iš daugiakalbės mi
nios nesunkiai galėjai išskirti 
Jurgį Piktumą — miestietį, 
‘amerikoną’ ir ‘feldfebelį’ (vir
šilą). Dvigubą saiką atpylęs ru
sų kariuomenėje kaip liktinis 
viršila ir trejus metus bandęs 
laimės Amerikoje, rado, kad 
gimtoji Kelmė visų geriausia ir 
gražiausia vieta pasaulyje. Žino
ma, ne vienam. Kaimynstėje, 
Tytuvėnuose, rado sau žmoną 

j Vila

j JŪRATE !
I

atidaroma vasarojimui 
nuo birželio 27 iki rugpjūčio 15

Geras, sveikas lietuviškas 
į maistas, šiltas Atlanto van- 
Į duo. 5 min. pėsčiam iki gra

žaus paplūdymio.
Maloniai prašau užsakyti 

kambarius iš anksto adresu:

P. O. Box 307
West Hyannis Port 

Cape Cod, Mass.
Telefonas:

Hyannis - Code 617 - 775-9216
---------- .------------------

KUN. VYTAUTAS PIKTURNA

Aleksandrą Bielskytę ir laukė 
sūnaus, kai kilo Didysis karas. 
Buvo pašauktas po ginklu. Prū
suose pateko vokiečiam nelais
vėn, iš kurios išsivadavo tik po 
penkerių metų.

Motina su penkių savaičių 
pirmagimiu atsidūrė Rusijoje. 
Petrograde, bėgdama su kitais 
nuo artėjančių vokiečių, ir taip 
pat penkerius metus išgyveno 
varge- Abu susitiko tiktai ne- 
priklausomajai Lietuvai atsiku- 
rint, toje pačioje Kelmėje, čia 
susilaukė dar penketo vaikų. 
Tėvas buvo Kelmės seniūnas, 
mokesčių rinkėjas, dirbo ir vie
tos kooperatyve. Vyriausiam 
sūnui Vytautui tesulaukus 15 
metų (gimė 1915 vasario 26), 
o jauniausiam — vos trejų, 
motina dar jauna mirė. Atėjo 
pamotė. Atėjo ir rūpesčių die
nos tam, kuris jau ant savo ko
jų galėjo laikytis.

Kunigų seminarija — 
ne piemenim

Vytautas mokėsi Šiaulių gim
nazijoje ir kitus mokė, kad ga
lėtų pats išsiversti. Buvo ne
lengva, bet užtiko savo pašau
kimo giją: kitus mokyti, kas 
yra gera ir kilnu. Baigęs še
šias gimnazijos klases, tėvui 
pareiškė, kad eisiąs kuniguos- 
na. O tėvas, buvęs viršila, nu
kirto kariškai: “Vaike, kunigų 
seminarija — ne piemenim. 
Gyvenimo dar nepažįsti. Pirma 
subręsk. gerai apsižvalgyk ir 
tik tada stok. Jei ir baigęs gim
naziją norėsi būti kunigu. Die
ve laimink”.. Taip viršilos sū
nus ir pakluso. Baigė Šiaulių 
gimnaziją (1934). kad išeitų iš 
‘piemenų amžiaus', bet neišėjo 
iš minties būti kunigu. Gi abi
turientai gana dažnai kitaip su
sigalvoja negu šeštokai.

Introibo ad altare . • .
Kauno kunigų seminarijoje 

mokėsi geriausiais pažymiais, 
nes buvo ir gabus ir darbštus. 

Ir dar pridėkime — draugiš
kas ir linksmas. Ir kodėl ne? 
Kunigų seminarija — ne kapi
nės. To džiaugsmo, kurį teikia 
Viešpaties tarnyba, niekas at
imti negali (Jon. 16, 22).

Viešpaties tarnybai buvo į- 
šventintas 1939 birželio 2. Ga
lima tai būtų pavadinti antruo
ju kun. Vytauto gimimu. Reikš
mingas sutapimas. Gyvenimas 
prasidėjo pirmuoju karu, kuni
gystė — antrojo karo išvakarė
se. Karas sukliudė išvykti į Ro
mą ir gilinti toliau studijas, 
kai 1939 jau buvo baigęs Vy
tauto D. universiteto teologi
jos-filosofijos fakultetą. Buvo 
paskirtas Kauno IV gimnazijos 
kapelionu, bet ir iš tų pareigų 
atleistas, kai užgriuvo bolševi
kų okupacija. Teko dangstytis 
ir slapstytis. Ramino tiktai kas
dieninis — Introibo ad altare 
Dei.. •

Mirties nasruose Dachau
Vokiečiam užėmus Lietuvą,

1941 spalio 20 kun. Vyt. Pik
turna buvo suimtas ir išvežtas 
į pačią žiauriausią — Dachau 
— koncentracijos stovyklą ne
toli Miuncheno, Bavarijoje, čia
1942 buvo įrengti specialūs ba
rakai katalikų ir protestantų 
kunigam kalinti. Kalinamieji 
buvo pasmerkti mirti. Su jais 
buvo atliekami nežmoniški me
dicinos tyrinėjimai. Yra žuvę 
apie 60.000 kalinių, tarp jų ir 
lietuvių. Likę dar gyvi, buvo 
išvaduoti JAV kariuomenės 
1945 balandžio 29.

Beveik po ketvertų metų kan
čios ir bado išėjo Į laisvę vos 
gyvas ir kun. Vyt. Pikturna- 
Tai buvo Dievo malonė, apsau
gojusi nuo nelaikęs mirties. 
Bet kur toliau dėtis? Grįžti į 
bolševikų okupuota Lietuvą ir 
patekti į raudoną pragarą, išsi
vadavus iš rudojo? Buvo žino
ma, kad kone visi, kas tik sė
dėjo vokiečių kalėjimuose ar

koncentracijos stovyklose, bol- 
šev.kų taip pat suimami ir ka
linami, jei nėra komunistai. 
Girdi, tokie žmonės pavojingi: 
“ne darom ich vziali v atčiot” 
(ne veltui buvo paimti ataskai- 
ton). .

I&geibėjęs gelbėtojas
Bėjęs į laisvę, apsistojo 

Miunchene, kur nemažai buvo 
bėglių lietuvių pačiame mieste 
ir jo apylinkėse. Tuojau paty
rė, kad bolševikų rankos yra il
gos. o liežuvis — dar ilgesnis. 
Siekdami bėglius susigrąžinti, 
ėmėsi juos terorizuoti, turėda
mi geras sąlygas — amerikie
čių paslaugą. Buvo leista bėg
lius kalbinti grįžti. Bolševikai 
griebėsi ir kaltinimų. Ne vie
nas, apkaltintas “karo nusikal
tėlių”, pateko i kalėjimą. Kun. 
Vyt. Pikturna, pats ilgą laiką 
kalėjęs, stengėsi suimtiesiem 
padėti: reguliariai juos lankė, 
guodė, padėjo gintis nuo užtai
sytų pinklių. ■ Daug kam pasi
sekė gana greitai išsivaduoti.

Kai imta kaltinti, kad lietu
viai “žydus žudė”, buvusių po
litinių kalinių sąjunga ėmėsi 
rinkti medžiagą, kaip lietuviai 
yra gelbėję žydus ir kaip kai 
kurie žydai, tarnaudami bolše
vikam, vykdė Lietuvoje areštus 
ir NKVD rankomis trėmė į Si-I * 
birą ir kankino kalėjimuose. 
Kun. Vyt- Pikturna 1947 buvo 
išrinktas tos sąjungos pirmi
ninku.

Sąjunga suregistravo Vokieti
jos kalėjimuose ir kacetuose 
kalintus lietuvius. Flcssenbiur-

(nukelta į 6 psl.)

KUN. J. PAKALNIŠKIS su New Yorko moksleiviais ateitininkais Nuo
traukos P. Ąžuolo.

DR. V. VYGANTAS ateitininkų vardu sveikina kun. J. Pakalniškį, šven
čiantį 25 metų kunigystes sukaktį Apreiškimo parapijos salėje birželio 7.

Studentų ateitininkų draugovė Bostone
Draugovė savo praėjusių me

tų veiklą pradėjo 1963 rugpjū
čio 8 Brocktone naujos valdy
bos rinkimais. Balsų dauguma 
buvo išrinkti: pirm. R. Pauliu- 
konis, vicepirm. R. Mikšys, sek. 
A. šermukšnytė, ižd. J. Venč- 
kauskaitė, narys R. Liutkus. 
Dvasios vadu sutiko būti kun. 
prof. V. Cukuras. Mokslo metų 
veikla baigta 1964 gegužės 23 
irgi Brocktone naujosios valdy
bos rinkimais ir senosios val
dybos kadencijos baigimu- Į 
naująją valdybą balsu daugu

ma, išrinkti: pirm. R. Sužiedė
lis, sekr. P. Strazdaitė, ižd. J. 
Venčkauskaittė, nariu R. Gir
nius.

Draugovė apima Bostono 
Brocktono ir Worcesterio stu
dentus ateitininkus. Metai pra
dėti su 20 narių ir 8 kandida
tais. Metai baigti su 24 nariais 
ir 3 kandidatais. Penki nariai 
metų bėgyje davė įžodį. Vienas 
narys išvyksta į karo tarnybą. 
Tikimės ateinantiem metam iš 
moksleivių susilaukti 8 kandi
datų.

Metų bėgyje buvo suruošti 
septyni susirinkimai: 3 studi
jiniai, 2 organizaciniai, 2 pra
moginiai. Studijiniuose buvo 
■paliesta Bažnyčios suvažiavi
mas, Žmogaus-Dievo santykis 
proto šviesoj, Dabartinis stu
dentijos neveiklumas ir jo 
priežastys. Organizaciniuose bu
vo išrinkta d-vės valdybos bei 
nustatytas veiklos* planas. Pra
moginiuose buvo žiūrėta praei
tos SAS vasaros stovyklos nuo
traukų darytų Petro Pauliuko- 
nio, ir su SAS New Yorko 
draugove dalyvauta New Lon
dono išvykoje-

Rudenį buvo surengtas Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mas Bostone, šios šventės 
proga buvo įsigyta ir pašventin
ta draugovės vėliava. Minėji
mas praėjo gan sklandžiai. Su
traukė nemažai Bostono apylin
kės ateitininku ir svečių.

Pavasarį buvo aktyviai prisi
jungta prie Naujosios Anglijos 
metinės šventės Putname. šven
tės proga 5 kandidatai davė į- 
žodį. Šventė praėjo įspūdin
gai. dalyvaujant visiems N. An
glijos at-kų vienetams ir sve
čiams iš New Yorko. šventė 
sutraukė arti 200 dalyvių.

Draugovė buvo atstovaujama 
lietuvos karo veteranų vėlia
vos šventinimo iškilmėse. Va
sario 16 minėjime, Lietuvos 
vyčių rengtoj šv. Kazimiero ir

(nukelta į 8 psl.)
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CAPE CRAIGVILLE

COD BEACH

VASARVIETE
J C R A

Pranešame, kad vasarojimo 
sezonas prasideda birželio 15. 
JO R A yra West-Hyannisporte, 
Marie Avė., ketvirtis mylios 
nuo žinomo šiltosios srovės 
paplūdymio Craigville Beach. 
Graži rami aplinka, geras lie
tuviškas maistas, jaukūs kam
bariai suteiks kiekvienam ge
rą poilsį. Užsisakant kreiptis:

O. SLEPAVICIENE

P. O. Box 307

Centerville, Mass. 02632

Telefonas:

Hyannis, Code 617, 775-4146

Vasaros atostogas 
be rūpesčių praleisti maloniai 
kviečiame S. M. Lūšių ir B. I. 
Veitų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje

42 Beach St., Monument Beach 
CAPE COD, MASS.
Tel. 759 - 3251 (617)

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltas 
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys • Geras maistas, 
nuoširdus patarnavimas, jauki 
lietuviškos šeimos nuotaika • 
Valtis žuvavimui, sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir ping- 
pong stalas o Muzikai piano, 
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir 
Televizija • Tėvams vakare 
išvykus — prižiūrimi vaikai. 
Sezono pradžia: birželio 20 d. 
Užsisakymai iš anksto labai 
pageidaujami. Iki birželio 20 
d. kreiptis: S. M. Lūšys, 88-01 
104th St., Richmond Hill, N.Y. 
11418. Telef. VI 9-1193 (212).
Po birželio 20 — Vilos MEŠKA 
adresu.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETE

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 

GREAT MARSH RD.
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir at
skiri namukai; patiems ga
lima gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• šalia “Bangos” randasi eže
ras su viešu paplūdimiu, 
žuvavimo mėgėjams yra 
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. PAKŠTYS
74 Alicia Rd.

Dorchester, Mass. 02124
Tel. 282-8046

o po birželio 20 d. j Bangą.
Box 188. Centerville 

Cape Cod, Mass.
Tel. SP 5-4633

NAUJ. ANGLIJOS LIETUVIU DIENA IR GAISRO SUNAIKINTŲ MARIANAPOLIO PATALPŲ ATSTATYMO FONDO PARĖMIMAS

MARIANAPOLIO didysis namai priei gaisru

šeštadienį, liepos 4, 1964
MARIANAPOLIS, THOMPSON, CONN.

PROGRAMA:
11:00 Iškilmingos šv. Mišios ir pamokslas. Mišias aukos Tėvas Petras Barauskis, 

MIC. Marianapolio ilgametis mokytojas, šiais metais Švenčius 25 m. kuni
gystes sukaktį. Pamokslą sakys kun. Jurgis Vilčiauskas. šv^-Antano para
pijos klebonas, Ansonia. Čonn. Mišių metu giedos šv. Juozapo parapijos 
choras iš Waterburio, vadovaujant muz. A. Aleksiui.

3:00 Meninėj programoj dalyvaus šv. Juozapo parapijos choras su solistais, va
dovaujant muz. A. Aleksiui. Žodį tars Stasys Vaičaitis, No. Providence, 
R. I., mokytojas ir Marianapolio alumnas.

Nuoširdžiai kviečia
MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI MARIANAPOLIO dldyais namas gaisro metu 4.m. kovo 5



gavo 14 Betariu jaunuolių. Vi
si jie pasiryžę tęsti studijas uni-

Surinku pagerbimo banketas, 
kai akt. V. Žukauskas smagiai 
linksmino publiką (truputį ir 
prašovęs, P. Talzūną įrikModa- 
mas į m. Lietuvos rinkti
nę, kai tuo tarpu jis žaidė 1937

m. raktinėje), atsistojo kun. B. 
Sugintas ir t*rė:“Vyrai žinau, 
kas yra sportas. Pats esu dide
lis sportininkas, nes per mėne
sį apibėgu 1000 kiemą, rinkda
mas po dolerį Betariu mokslo 
ištaigoms- Štai jums šimtas do
lerių nuo manęs”. Salėje nu-

— Dr. Viktoras Jungferis, 
vokietis, buvęs ilgametis Lietu
vos universiteto Kaune profe
sorius, mirė Niurnberge,/ Vo
kietijoje, eidamas 71 metus- Jis 
yra nemažai rašęs apie Lietuvą 
straipsnių ir knygų, buvo gerai 
pramokęs lietuviškai.

je. 10:30 vai. Pamokslą sakys 
prel. J. Končius. Po mišių pa
rapijos salėje bus užkandžiai- 
Birželio 22, pirmadienį, bus ge
dulingos mišios už tos. pačios 
laidos mirusius draugus: kun. 
J. Statkevičių (mirusį Lietuvo
je), kun. J. Riaubą ir kun. V. 
Demikį. Po gedulingų pamaldų 
bos aplankytas kun. V. Demi- 
kio kapas Patersone. Sunkiai 
serga tam. V. Vatevičius-Vaiys.

(P-T.)-

seniau kuopos veikla buvo ap
silpus. Ją atgaivino Kunigunda 
Kebtinskienė. M. Km.

Birželio 21 į Netvarką susi
renka švęsti 30 metų kunigys
tės sukakties prel. L. Tulaba iš 
(Romos, kun. V. Vaičiūnas iš

Rezervacijų ir informacijų reikalu kreiptis1

L.B. Valdyba baisiųjų Lietu
vos trėmimų minėjimą rengia 
birželio 13, šeštadienį, per abi 
Brocktono ratijc stotis. Pinno-

lietuvių Tarybos CleveJando 
skyrius, pritariant visų organi
zacijų atstovam, rengia Lietu
vos pavejamo minėjimą, rida
ma į plačiąją amerikiečių vi
suomenę, kuri gali per savo 
rinktuosius atstovus daug pa
dėti ir -pagreitati Lietuvai at
gauti laisvę. Birželio 14 d. 10

Ka* nori tikrai poitotti, niinioi 
praleisti savo atostogų ar «u- 
Moti savaitgaliam — pratoma 
atvykti j JUOZO MO6I0NO 
Ojų. Pragyvenimas ir mautas 
Mvaket tik M M. asmeniui. 
Maisto produktai H saro Aldo.

djcinę tautinę giesmę, sutarta 
ją pakeisti į “Mariją, Mariją”. 
Bet paskutinėmis dienomis mo
kyklos vadovybė atšaukė ir tą bus švenč. Trejybės bažnyčio- 
giesmę. Darė intervenciją tėvai 
ir LB atstovai, bet tai nieko 
nepadėjo- Regis, teisingiausios 
bus pačių mokyklą lankančių 
lietuvaičių mirtys: “Kai lietu
vybė poruojama, mūsų šmdy- 
se žiebiasi rezistencinė dvasia 
— subręsti ir išaugti geromis 
lietuvaitėmis”. Kažin, ar darbš
čioji motina Marija Kaupaitė ir. 
kitos seselės mokytojos steigė
jos prieš daug metų pramatė, 
kad šioje mokykloje lietuvaitei

Antroji iškiknių dalis buvo 
gimnazijos salėje, pastatytoje 
praėjusiais metais, kuri savo 
erdvumu bei įrengimu yra tik
ra šios gimnazijos pažiba, čia 
provincijolas - rektorius pasakė 
kalią džiaugdamasis penkto
sios laidos mokinių pažanga ir 
elgesiu. Tuojau buvo įteikti 
mokslo baigimo pažymėjimai, 
dovanos ir medaliai. Auksiniai 
medaliai teko Jonui Sipailai iš 
Rochesterio ir Kęstučiui Mački- 
lakiiri iš Chkagos. Išdalinus pa
žymėjimus, abiturientams pras
mingą žodį tarė Ateitininkų Fe
deracijos vadas dr. Juozas Gir
nius. Jis vaizdžiai iškėlė lietu
vio studento uždarinius Ameri
kos universitetuose, pahesda- 
as ir ten laukiančius pavojus. 
Baigusiųjų gimnaziją mokimų 
vardu kaltojo Zigmas Gavelis 
iš Bostono ir Ed. Daoiliūnas iš 
Kanados. Pagaliau dar padai
nuota partizaninių dainų k pa
grota skudučiais. Išleistuvės bai
gėsi vaišėmis. Mokimų, moky-

.— Kun. Antanas Bukauskas 
paskirtas šv. Juozapo parapijos 
klebonu Neier, Mo., St. Louis 
diecezijoje. Amerikon atvyko 
prieš 14 metų, dirbo St.‘ Louis 
miesto parapijose ir mokyklo
se. Kunigu buvo įšventintas 
1946 liepos 7, Vokietijoje; Pir
mąsias kunigo pareigas ėjo 
Hanaū lietuvių pabėgėlių sto
vykloje. Naujasis klebonas taip 
pat sėkmingai reiškiasi mene. 
Su savo tapybos kūriniais daly
vavo jau 19-koje parodų.

Pirmminkė O. Etanienė pa
dėkojo visiem už prisidėjimą 
prie šios šventės. Ji taip pat 
pranešė, kad kan. Kemėšio 
kambariui įrengti Patname jau 
suruflEta daugiau kaip 1000 dol. 
Minėjimas baigtis giesme Mari
ja, Marija. Dalyvavo 118 žmo- 

čia reškia prisiminti, kad

^-Watatary, Coan. Btate- 
ito litas Metanų (Cėna dr. P. 
Vileišio sodyboje. Rengia Lie
timų Bendracmenės apylinkės 
vuųyba. T ją atvyksta prel. L. 
Ttaba, ša'Kazimiero kolegijos 
rektorius Ręstoje. Prelatą pas- 
vėJkms keturių miestelių bur- 
mietrai; ir valdžios atstovai. 
Apylinkės Metanai kviečiami at
silankyti.

— Lietuvos vyčię metinis 
seimas šiemet šaukiamas Chi- 
cagoje rugpjūčio 6^9. Seimu rū
pinasi Illinois ir Indianos vy
čių apygarda. Seimo posėdžiai 
bus Sberatono viešbutyje. Re
gistruojamas iš‘ anksto adresu: 
AL Raubiskis, 5556 So. Aibany 
Chicago, fii, arba Helen Zim- 
mer, 1840 W. Wabansia, Chi
cago, BĮ. Registracijos ^mokes
tis 30 dol. apima visas susisie
kimo priemones. Kas norėtų 
seimą sveikinti, rašo: Andrew 
Yuknis, 7254 So. California, 
Chicago, Illinois 60629. Sveiki
nimo puslapis programoje 25 
dol., pusė puslapio — 12.50, 
ketvirtis — 7.50, aštuntadalis

rrrintin ateiehseseles kazimie- 
rietės, 
kėjus
liūs sezonus^ būdavo lietuvių 
operos 
dvejus 
gauta.

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie Adiron- 
dakų kalnų perlo — ,

_ — San. Tom Kuchel ir kon- 
jroimenai Gten Lipscomb pa
deda aktorei Rūtai KSmonytei 
sutvarkyti jos senelės ir tetos 
atvykimo iš pavergtos Lietuvos 
į JAV visus reikalus ir doku
mentus.

“Varpo” choru susitarta. Jie 
jau mokosi “Reguiem”. New 
Yorko vyrų talka būtų didžiai 
reikšminga.

zįjos. Kai šnottaai ji yra, mo
kinių trūksta. Ar tai ne nauja 
nelaimė mūsų tremties gyveni
me? Tos liūdnos padėties ne
gali „ patekanti balsai — kad 
šv. Antano gimnazija turinti 
būti kokiame didmiestyje, čia 
atsžmmtma, kąd ji tavo steig
ta pe kuriam vienam miestui, 
bet visai Amerikai ir Kanadai. 
§io kontinento platybėje nėra 
tokios vietos, kuri visiems bū
tų arti. Norint vaikams geres
nio auklėjimo, tėvai turės skai
tytis su nuotoliais,. nežiūrėda
mi, kur yra lietuviška gimnazi-

ir antroje 7:30-8:09 v.v. Prog
ramą paruošė stad. E. Sužiedė
lis, talkininkaujant P. Viščiniu!. 
Programa tas anglų kalba. Ji 
skyriama * Amerikos visuome
nei.

Birželio 14, sekmadienį, lOv. 
bus mišios šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje už žuvusius ir 
kenčiančius Sibire. Prašome vi
sus Brocktono ir apiynkės lie
tuviai kuo gausiau dalyvauti pa
maldose. —M.

Marijos aukštesniąją mokyk
lą lankančios lietuvaitės yra su
sitarusios į lietuvišką “Rūtos” 
ratelį. Kaipkiekvienais metaas, 
taip ir šiemet per mokyklos bai
gimo iškilmes norėjo sugiedoti 
“'Lietuviais esame mes gimę”.
Negavus leidimo giedoti tą tra- Kolumbijos, kun. VI. Aleksoms 

iš No. Dakotos, tam. P. Betikus 
iš GirardvUės (Pa.) ir kun. P. 
Totoraitis, iškilmingos mišios

Mūuę taropMaĮntai liepos mė
nesio _ 
rezentacinei kelionei į Austrati- 
ją, -RirŽriinA sudaryta, plaukia skambėjo didžiulės ovacijos. Vi- 

- --- gi buvo nustebinti kun. B. Su
gintu, id šiol lietuvių , mokslo į- 
staigom Europoje jau surinku
siu per 125,000 doi., o dabar 
savo domia auka parėmusiu 
spmtininkus. Kad dar atsirastų 
šimtas tokių Sugintų, lietuvių 
reprezentacinės krepšinio rink
tinės biudžetas būtų be jokių 
skylių. D gal šis pavyzdys ir už
degs? VI. Ramojus

— Tėv. dr. TomM Žiūraitis, 
OP. nuo birželio 4 yra iš
vykęs į Europą. Išbus ligi lie
pos 30.

Į mokslo baigano iškilmę su- ir knitSritaMĮ^pBtaųta^ žt 
važiavo mokimų tėvri bet gini- ntafe cyyra iriokiniams
nės ir nemažas būrelis svečių, bendratatią knygynas, labora- 
Jiems susirinkus į pamaMas, torijd ir hąktaeha galerija — 
buvo pikui vienuolyno koplyčia. ~ taifeka ąbąjtaėųr joę M mokyk- 
Mišios prasidėjo 10 vL Mišias 
aukojo provincijolasraktorius 
T. Jutęs Gailiušis, O.F.M. La
bai meniškai giedojo gimnazi
jos choras, diriguojamas T. 
Bernardino Grauslio. Išleistuvių 
valandai pritaikytą pamokslą 
pasakė T. Leonardas Andriekus. 
Po mišių sugiedota padėkos 
himnas Te Deom laudamus-

— Kalifornijos pabaltiočiai 
birželio tragiškuosius įvykius 
minės bbžeho 28 d., 1 vai. po- 
pietų šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje, Los Angeles 
mieste-

Choras New Y^ke, giesm^ CHcsgoj, krosinis Australijoj
Tik ką gavęs paskutinį “Dar

bininko” nr^ su dideliu įdomu
mu perskaičiau R. Mameiytės 
reportažą apie VI. Bateušmčto 
vadovaujamą Nw Yorko. vyrų 
choro koncertą Mano‘riMys ir 
troškimai išsipildė. Kaip iš re
portažo matyti, koncertas buvo 
išskirtinis meninu lygiu ir su
miaukė netikėtai daug publi- "reikia «et 12;0Q0
kas. Dabar, štai, nauja mmtis d<^Laūktana, lu|dirNewYor- 
šauniem New Yorko vyram įj-' 
nepamirštamajam VL Baltru
šaičiui: ar šias naujas, pnškus^’GhięagDje buvo surengtas krep- 
reprezentacinis choras negalė
tų įsijungti į taiką lietuvių 
operai Chicagoje, statant kitais 
metais Verdi “Reguiem”, visų 
žuvusių už Lietuvos laisvę pa
gerbimui. Juk nuotoliai šiais 
laikais nebeaktualūs; tereikia

BLUE WATER MANOR
TM. (SU) *N 4-J«n

JMaiAj* Hadraio Apėję. Reėy- 
tt iMm' Jm MoayimM tai 
2, Narto SC, CMeakie, M. V. 

Talaf. 731-ABM

pamaldų rikiuojamės gatvėje ir 
einame į katedros salę. Pagrin
dines kalbas pasakys Vliko at
stovas A Kasulaitis ir demok
ratų kandidatas į JAV kongre
są Robert Sweeney.

Otg^zacijų vėliavos su asis- 
tomis turi atvykti prie kated
ros 14 d. 9:40 vaL Visos vėlia
vos užims startą vietą prie al
toriaus- Atlikime lietuvio pa
reigą. TU mūsų vist^ rinnmgas 
pamfoaymas'* v- naiyvuvnnąs 
reiškianuun proteste pia^eitins 
Lietovai atgauti laisvę ir nepri
klausomybę.

AMn Skifrtauc V-lArU.

Pranciškonai už labai-kuklų 
atlyginimą prišna mokinius ir 
juos išlaiko. Tebelaukiama, 
kad lietuviai tėvai tai įvertins 
ir siųs čia mokytis savo vaikus. 
Šita bėra vienintelė viltis, kuri 
dar ramina pranciškonus moki- tik ryžto ir noro. Su Toronto 
nių nepritefciyje. L. A.

Deja, afektas penktąjį abitu
rientų būrelį, šios gimnazijos 
vadovybė ypatingai sųsirūpano 
jos ateitimi. Per aštuomrius 
mokslo metus dar nesusitelkė 
taddas mokinių skaičius. Dar 
tebėra nepripHdytos klasės ir 
bendrabutis. Kol nėra 100 ar 
bert 80 mokmių, tol . gimnazi
ja negali atei
ties. ^uo meta ,dėi mažo mo
kinių skaičians reikia išlaikyti 
erdvius pastatus ir gausų mo
kytojų personažą Tai įmanoma 
tik su žymiais nuostoliais, ku
riems išlyępnti nuolat reikalin
ga parama iš šalies.

lietuviai tėvai Amer&oje, ro
dos, taip laukė panašios gimna-

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiausiu pa
saulyje su 300 salę ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio |mikus 
pliažas, kasdienius išvykos motorlaiviu, vandens ski (yra instruk
toriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, canocs ir kt. Maudy
mosi baseinas stikliniame pastate. Tenisas, ping-pong, kroketas 
ir tt. Vakara» salėje koncertai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be inanto (su įreng- 
tom vii luvėiii). ~
Nm Yorko psr Zto mjrBų. U New York Thmvray Exit 24. į 

iki LakoGoonpe Vtave; i* ta SN-kotoi 7 myl. i l.aurt

Vasarvietė skeMama N. Y. Times ir Nesns selunad. laidose.

Brockfon, Man. — L.K. Mo
terų Sgos 15 kuopa gegužės 
31 minėjo 50 ,metų sąjungas į- 
sikūrimo sukaktį. Bažnyčioj bu
vo mišios ir bendra komunija, 
posėdis ir vakarienė 5 v.v. .

Minėjimą pradėjo pirm. Ona 
EBonienė, toliau vadovavo Ant. 
Sufiedėtiene. IVie garbės stalo 
buvo: tam. kfteb? F. Nerimtas^ 
kun. A. KneiŽys, E. Vasyiiūnie- 
nė, U. Daukantienė, M. Delio- 
nienė, J. Lutaenė, G. Janula, 
M. Whatfcins, tam. M. Veni> 
rė, B. KerbeMenė su dukra Do
vile. Sveikinimo kalbas pasakė 
kleb. kun. F. Nortatąs dvasios 
vadas, U. Daukantienė — są
jungos steigėja — prisiminė se
nus la&us.

Menmėje dalyje sąjungiečių 
choras padainavo: Leiskit į tė
vynę, Krt, aš grėbiau lankoj šie
ną Linelius roviau ne viena, 
Kurteliai sulojo, Kėliaujame su 
dama.

Buvo įvairių laimėjimų. Vi
są laiką žotagrafarvo B. Kerbe-

knyga “Niekšybės Paslaptis” 
turi gerą pasisekimą ir jau bai
giama išparduoti. Kas dar neį- 
sigjo šios labai vertingos kny
gos, prašoma paskubėti. Gauna
ma pas platintojus ir Ateities 
knygų leidykloje, 916 Wfflough- 
by Avė., Brooklyn 21, N.Y. Kai
na 4 doL
< — Endritas Čorkus, 72 me
tų amžiaus, mirė birželio 1 

* Hamburge. Palaidotas birželio 
8. Velionis buvo ganęs 1892 va
sario 13 šihitės apylinkėse. Ne
priklausomos Lietuvos laikais 
tarnavo pasienio peticijoje. 
Hamburge buvo ilgametis lie
tuvių apylinkės pirmininkas. 
Dvi dukros gyvena Anglijoje, 
sūnus Martinas Amerikoje.

Iv. Alfonso mokyklos užbai
gimo programa buvo birželio 
7. Graduantai ryte dalyvavo mi
šiose. Mokyklos salėje trečią va
landą buvo baigino iškiknės. 
Salė tavo gražiai papuošta. Pro
gramą atliko patys mokiniai. 
PreL L. Mendelis išdalino gra- 
duantam diplomus ir pasižymė
jimo premijas kitiem moki
niam.
' Vasaros tvarka šv. Alfonso 
bažnyčioje prasideda birželio 14 
Didysis choras, vadovaujamas 
varg. Charles Chapefle, per me
tus giedojęs sumos metu 10 
vrt., per visą vasarą iki ąNŪio 
mėnesio negiedos.

GY.O Mariuko naują valdy
bą šiems ir ateinantiems me
tams: pmn- Robertas AHam- 
kis, vicepirm. Bromus Rudai
tis, ižd. James Baitiett, rašti
ninkė Domia DiStefano, gar
sinimo rašt. Patricia Gladdmi. 
Draugijos susirinkimai būna 
kiekviena penktadienį nuo 8 
iki 11 vai. šv. Alfonso mokyk
los kambariuose.

Liėtvvty metoduos vatendėto* 
metinis piknikas bus birželio 
21. Valandėlės vedėjai A. Juš
kus ir K. Lazauskas kviečia vi
sus atsilankyti. Piknikas bus 
^aži«Ne Conrad ViHa parke, 
šokiams gros Jono Lekevi&aus 
orkestras. ' Jonas OboNnfo

— Ateitininkę Foūerac'įa 
stoja nariu į Lietuvių Fondą. 
Tuo reikalu kreipėsi specia-. 
liais laiškais į kiekvieną narį 
prašydama aukos, kad tuo bū
dų visi nariai jaustųsi parėmę 
šią kilnią idėją. Iki šiol jau at
siliepė ir savo auką atsiuntė 
187 ateitininkai sendraugiai. 
Laukiama atsiliepiant visų.



Kiin. V, iMl

fttdMįHipap

•gn katėto nfibudintiiMn pasta
tytas pomtetetak koptyčto, ai 
lietuvišku vitrefti (Atokos Var
tų Marijos) ir lėtyn^ku trąšu: 
“Memento 2460 Marthyrusn La- 
thuanccum?. Tojė stovykloje iš 
viso žuvo 73,296 asmenys.

Vokietijoje lietuviai gyveno 
tarp suverstų karo laužų.' Svar- i 
bu buvo ištverti ir nepalūžti 
dvasia. Čia daug gėtbėjo lietu
viai kunigai, ktirių buvo virš 
200. Kun. Vyt. Pikturna buvo 
vienas iš organizatorių Lietuvių 

‘ Kunigų Sąjungos Vokietijoje. 
Ėjo vicepirmininko pareigas, 
rūpinosi leidimu “Naujojo Gy
venimo”, skirto religiniam bei 
kultūriniam reikalam. Darbas 
nebuvo lervas. Spaustuvės ir 
popierius buvo amerikiečių ka- i 
rinės administraejios žinioje ir 
sunkiai prieinamas. Bet buvo 
špamdinamas dar ir specialus 
žurnalas kunigų pamokslam— 
“Vox Temporis”; išėjo' 14 di-

- dėlių sąsiuvinių (nuo 80 Ai 
200 pusi.). Kun- Vyt. Pikturna 
ir rašė, ir redagavo, ir adminis
travo.

Tuo pačiu laiku ėjo studen
tų ateitmmkų dvasios vado pa
reigas. Rūpinosi ne tiktai dva
siniais reikalais, bet ir maistu, 
stipendijomis, studijų ir poil
sio stovyklom. Miunchene dar 
dirbo Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Valdyboje; rūpinosi palie
gusiais, ligoniais arba dideliam 
varge atsidūrusiais lietuviais.

B^tndė patekti Italijon ir grįž
ti prie studijų, Romoje. Kelia
vo traukiniu per Austriją su 
italais belaisviais. Komunistiš
kai nusiteikę belaisviai priver
tė nuo sienos grįžti. Apsistojo 

/ Innsbrucke, kur universitete 
■klausė teologijos paskaitų pas 
Laknerį, Rahner$ Jungmanną.

* Grįžęs po pusmečio Mkmche-
- nan, susitvarkė dokumentus ir
* 1949 rugpjūčio mėn. i§vy£b "A1 ;;1 _____r______

merjkon. Alkvietė dėdė- Stanis- tieji lietuviai, kąip Augirefmas 
lovas ir Marijon Pikturnai. Tė- — - - '
vas kitados taip pat buvo dir
bęs Brooklyne.

Angelę Karalienės vikare*
Brocklyne apsistojo pas ku

nigą Juozą Aleksiūną, Angelų
* Karalienės parapijos kleboną-

1950 spalio 20 buvo paskirtas 
vikaru ir tas paregias eina ligi 
šiol. -

Salia tiesioginio darbo para
pijoje dalyvauja visuomeninia
me gyvenime. Buvo vienas iš 
pirmųjų Lietuvių Bendruome
nės organizatorių, laikinosios 
valdybos vicepirmininkas. Pa
dėjo Įsteigti lituanistinę šešta
dieninę mokyklą prie Apreiški
mo parapijos. Ilgus metus yra 
Ateitininkų šalpos Fondo iždi
ninkas, s'iiria tam darbui daug 
valandų.

Spaudoje rašo nuo. pat klie
riko dienu. Yra parašęs ir sa
vo lėšom išleidęs knygą apie 
mišias — ‘Amžinoji Auka’. Mi
nėdamas sidabrinį jubiliejų, 
ėmėsi iniciatyvos su keturiais 
draugais kunigais išleisti kny
gą apie sakramentus — ‘Gyve
nimo Šaltinį’. Penki sukaktuvi
ninkai apmokėjo visas knygos 
spausdinimo išlaidas. Knygą 
platina Nekalto Prasidėjimo 
kongregacijos seserys Putname; 
pelnas paskirtas jaunimo sto
vyklai.

New Lęndėr, Cmul — 1963 
gegužės 17 čia mirė Robertas 
Žukas, Pfizerio bendrovės labo
ratorijų technikas. Velionis 
buvo gimęs-1^10 birželio 7 Pa
šilių km., Ramygalos v., Pane
vėžio. aps. Iš Lietuvos pasi
traukė 1944 spalio 8, o į JAV 
atvyko 1947 sausio mėn. Šir
dies smūgis-visai nelauktai nu
traukė velionies gyvybę ir pali
ko dideliame skausme Žmoną

Marcelę, dukrelę Mariją4)aino- 
rą ir sūnų Ronaldą, vus 11 m.

A. a- R. Žukas buvo ypatki* 
gai rūpestingas vyrąs ir ttyas.

VeHonieš šeuna pastatydino

MIAMI, FLA.

Miami mieste sėkmingai vei
kia. Katalikių Moterų Sąjun
gos 18 kuopa. Jau treji metai, 
kaip tai kuopai vadovauja S. 
Kodienė. Kuopa dažnai daro su
sirinkimus į kūriues P. Kodieaė . 
niekad neatėjo tuščiomis ranko
mis, bet su vaišėmis visai kuo
pai. ........................

Gegužės 30 P. Kodienė šven
tė savo gimimo dieną. Visos 
kuopos narės nutarė bent vie
ną kartą atsidėkoti ir padaryti 
savo pirmininkei ‘ staigmeną. 
Sunešė skanių valgių, suruošė 
P. Kodienei gražų gimimo die
nos minėjimą Jazbučių vasar
vietėje <8910 CoBins Avė.). Su-

surengė jo mirties metines. Sv. 
Marijos bažnyčioje < už veiio- 
nies vėlę buvo mišios, kurių 
metu meldėsi ne tik velkmies 
šeima, giminės, bet ir būtys jo 
skyriaus viršininkas med. dr. 
Alrtsandras Scriabme (kompo
zitoriaus AJ4... Skriabino gimi
naitis), o taip pat dauguma vie
tos ir apylinkės lietuvių. Po mi
šių-visi dalyviai nuvyko į Šv. 
Marijos kapines, kur pasimels
ta prie velkmies kapo ir pasi
gėrėta tikrai gražiu paminklu.

Paminklo projektą padarė 
velkmies bsčkdis mkt L. Oren- 
tas. Psm’rkio centre išskap
tuotas Vilniaus Aušros Varių

šas: ‘*Marija, Aušros žvaigždė, 
melskis už mus”, žemiau — 
sukryžiuotos ąžuolo ir rūtos, 
šakelės, apačioje — Gedimino 
stulpai. Visi dalyviai pripažino, 
kad paminkle tikrai vykusiai 
sujungta reidinė ir tautinė 
mintis ir kad yra vienas iš gra
žiausių nammklu, šiose* kam-

Kuolas su žmoną ir dukra, ku
ris tik ką baigė medicinos fa
kultetą Kanadoje. Buvo .svečių 
iš Argentinos, kaip dr.' Petras 
Staneika, gimęs Argentinoje ir. 
gražiai kalbąs lietuviškai. Sve
čiai gėrėjosi darniu Miami lie
tuvių sugyvenimu. Visi sutarti
nai. pagiedojo P. Kodienei “il
giausių metų”.
P. Kodienė 'padėkojo susirinku
siem ir pabrėžė, kad visuomet 
neblogas gyvenimo sąlygas tu
rėjusi, bet tokios puikies gimi
mo dienos dar netekę švęsti.

St. Jt-

meno kū-
rinys.

E kapinių gražus būrys lie
tuvių susirinko į Žukų namus. 
Velkmies šeimos pavaišinti, dar

•t

eMiodfcai — Open7days 
ARfEK REAL CITATA 
‘71d B*way, Brooklyn 

EV 8-3480-1-2-3

GAItDEN COTTAGES Bok F. Mon- 
tauk. Ll^ N-Y. Tek 516 MO 8-2025

aNe rates. For eoior brochure write 
Evą OTSrady.

iARLOVrS East Durham 12. N. Y. 
Dial 513-SM-2513. — Ssrim. Fish, 
Bfcydes, HandbaJk Tennis, Shuffie 
Board, Movies, Cocktail Lounge, 
Casirio, OrdC on Premises, Hones, 
Gotf. dūl churehes near, 3 deL meste 
dMžy. Showers, Baths, H4C water 
all Rms. Acc 100. 840-345 wkly. Irish 
k Scand. mgmL O. C. Barlow. Bklt.

MA6NOUA MOTEL
Magnolia Avė. Ocean. Wildwood, 
By the Sea. NJ. — Free paridng. 
Heart of Town, frėe music, modest 
rates. tūba and shovvers, private 
paties. Children free Sun. thru Thurs.

Phone 609 - 522-2114

“IrishviUe in Palenville” A the home 
of Rip van Vinkle. Modern house- 
keeping bungalovs. Motei rooms w/ 
private baths. Swimming, lounge & 
restaurant on the premises, 5 min. 
walk to Cathoiic church. Golf course 
nearby. Hunting in season. GRIF- 
FIN'8 IRISH HOUSE^ Palenville 1. 
N. Y. — ORange 8-9778.

HIGH LAWN LODGE 
B£ACH LAKE, 43. PA. 

TeU 156
A PLACE THAT JLATES TO CON- 
GREGATĘ. Everything you desire. 
Food the finest. — Friendly atmo- 
spteere. Ali out door sports, bed- 
toosns; aU modern conveniences. 
Rates 342 week infiudes room and 3 
meate daily. MoHes on premises. 
LARGE LAKE, s^acious. recreation

pvrners.

FUNERAL. KOMES

""JaSfJKy*
_ Yonr Boata: 

Corti -m1WO Gjnpoc*

If yon are vteiting New York —, 
or just tttntag būt -— treat yourself

REX RESTAURANT

TE 8-0739

OČĮbOty gauti įnamsudo* rūšies amerilciečitę ir importuo- 
ty gėrimų JXdiiaMsiax pasirinkimas degtinės rr vyno.
MB-U LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
į \ \ i IMPORTUOTOS IR VIETINES

l VUnonėu medžiagua kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
I *ftkto*K maldytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
. šalikai -r-. Cąriausioe rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- 

lamavfmaa pąruošient pakietus j Europą. Užeikite ir Įsitikinsite! i

TE 8-2024 5

RESTAURANT |
ėricho Tpke. į

MB TING I
2 East Jericho . 

Hunttagton Statįon. E>.I.

Wines 4 Liąuors — FacUities 
for small private Parties 
Member pf Diners’ Club 

For reservations call HA 3-5937

PORTORNO 
RESTAURANT 

4 COCKTAIL LOUNGE 
River Road Piermont ori Hudson, 
N. Y. Enjoy the very finest in din- 
ing while overiooidng .the majestic 
Hudson. Luncheon Dinners Italian 
and Continental Cuisine. For res. 
caU 914 9-9889. Your Host ■—

ŪMBERTO ORLANDINI
Open Daily Except Monday

While in New York be sure to stop 
in for a delightful meal

CHAMPLAIN RESTAURANT 
Continental atmosphere. Imported 
and Domestic Wines and Uųuors. 
Reasonable prices. — Cl 7-9274 

115 West 49th Street, N. Y. C.

For Bptter VVedding and* 
(Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM
Offer the • Finest

Call Fred — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

‘New York City

The North Shores Newe*t and 
Mest- Different Restaurant 

Featuring: 40 varieties of Pancakes 
& VVaffles, Steaks & Chops, Custom 
Salads and Sandwiches, Southern 
Fried Chicken, New Cocktail Bar.

PAAČACKE T1OUSE 
309 Malu St, 

Huntington Viliage, N. Y.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New YorL 2. N. Y.
"ii!jį - --------------

Norite geros meniškos fotografijos —•
" PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

Įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

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

Tel. HYacint .7-4677

IJĄU22METAI!

Lietuvos Atsiminimu

l Radio Valanda I
SESTADIENIAJS^5.,6...

CTII U A O

CODE 20!

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją! 
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LIT/S 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitate 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 j Akcijų Biržą, šiuo metu vienos 
akcijos kaina — 310.00. Po birželio 30: d: Ši ikaina bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th A ve., jpchmond Hrtl N(Y.; HI 1-6799 

'“ a.V^DECKaS. ss'llorgari■Št., Stamford, Conn, — Tel. 325-0997
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

mų prieš vfeiiėrius metus & 
kelovo j amžinybę pirmas New 
Londono tiėtuviš tremtims. 

Susijaudinusi iškeliavo pas Sibire mdrankin- 
tus savo tėvelius, pas karžygio 
mirtimi kritusį brolį. Amžiną 
atife* duok jam ir jiem, Vieš- 
patie! Jur#. Ežor.

FALLON FUNERAL HOME
Tbontes A Faūon, "Wiffiani j. Fallon 

pirector - Manager
A pefsonaBžed Funeral Service — 
witMa the means of alL Completely 
Air ©pndatfoned. — OLdfield 9-0579. 
157 Bowers SL. Jeroey City, N. J.

VStiea FUneraI Home under the di- 
teetion and ownership of

Mr. CHARLES J. fFSHEA Jr.
Pamfiles will appreciate the moder
ato funeral cost, būt a dignified su- 
perior funeral Service giving solfl<-e 
aiNl comfort to those in grief. — 2515 
North Jerusatem Rd., East Meadow, 
U L — TA 6-W10.

WE00ING
CANCRO FU N ERA L KOMES,

BAKĖRIES

RAY’S 
ITALIAN BAKERY

45 Railroad Avė., Vallėy Suream, 
L.I. — Fresh Bread and Rolls 
baked daily on our premises. Deli- 
veries made to homes and Stores, 

, schoote and churehes. CO 2-7610

Rengiatės linksmai šventei ar drau
gijos pobūviui? Užtikrinkite pasise
kimą užsakydami tortus pas JACK 
STROELL’S BAKE SHOP, 3434Vį 
E. Tremont Avė., Bronx, N. Y., tel. 
TY 2-1433. — Tortų, pyragų ir kitų 
kepsnių specialistai. Tenkiname jū
sų pageidavimus.

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS Real Estete — Insurence

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Ihcome Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

tavestacijos.

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

’ 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. • Tel. Vi 7-4477

GRANE SAVINGS&Loan Association

Tebegyvas Tėvas ir jo žodžiai

Senukas tėvas, kitados ken
tėjęs vokiečių nelaisvėje. 1948 
buvo išvežtas Sibiran. Šiuo me
tų vėl grįžęs Lietuvon. Nors 
gimtų namų Kelinėje neatgavo, 
bet vis savo žemėje, sūnaus ku
nigo paremiamas. Sūnus prisi
mena ir tėvo žodžius, pasa
kytus išleidžiant į kunigų se
minariją. Tėvas tada mokė: “Sū
nau, žinok, kad kunigu būti di
delė privfle^ja. Man bus dide
lis džiaugsmas tave matyti ku
nigo rūbe. Tik atsimink, >kad į 
kunigus eini ne dėl mano ar 
s-vo garbės ar naudos, bet dėl 
savo ir kitų žmonių sielos iš
ganymo”. . $.

Lencx Chalet — Modern hrmrio’K 
Ballrooms for all occasions, acconn 
modate 75-1000. beautifully catered 
dinners and buffets for personalteed 
vveddings. Moderate prices, compie- 
tely air concBtioned. 254 E. 2nd SU 
off East River Drt^e. 'H«"”<on St 
Exit. N. Y. C. — OR 3-1890.

' S~10 White Plfltns Rd.. Bronx 
Dignified and Economical 

Funeral Service 
Chapete avsiteHe in all Botos 

Kf 7-6484

UNIONOALE 
FUNERAL. HOME

Michael Oriando, Funeral Director.
A personaiized. dignified Service

LONG FRENCH BAKERS Patissier 
Birthday and Wedaing Cakes de- 
signed to your specificatoins. IMS 
Madįson Avė. belween 79th A 80th 
Sts., N. Y. C. Open Mon. thru Sat. 
to 6:30
BU 8-7880 BU 8-0798

h»’x ' " f

•
i Geriausiai pail«ėsit per atostogas garsiame Capr Cod -Ostcn-lle 
Z kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo — gražioje lietuviškoje

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

f

TOURS
IV 1-9173

STORE — SHOP

1Tel. (AreaėlF) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta dldsllo puMf, bortą ir lt 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir takfimams
0 ErUvOo kahtMrlai. rami ir jauki aplinkumų
o Visai arti Uito* srovOa. privatus jūros pliažas ( 7 ndn. pėsčiom) 
o Geras UotuvMkm maistas
e ftiemet svečių pstogumui padidinu valgykla ir saRonas ir jrmg- 

U daugisu žaidimų aikštelių ir k.
Visu tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveikMą. 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 Hd rega*jo 15 
I* Mdtrto kreiptis

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

Corning to the Worid’s Fair or va- 
cationing in N.YC. For toursjsrhen

and socfeties. Nake yutn- itstfvi-

PHILLIPS FUNERAL HOME 
79*02 Metropolitan Avenue 

Middk VUtege TW 4-8389
AiroęndiUoned — Modern Chapels 

Friendly, firstciaas servfce

DtSFLAY
KAU SĖJOUR

Off Raute 107 -
Crisp ftasst 1*1. Duek a BpectaMy

Pttats tn fui! cotor framed, each a

pdid 3345. Mevsevm Print EdHtens 
IBS Hudson St. N.Y.C. 13. N.Y. We 
tevtte daater enųuiries on ųuanttty

ALBERT MAIER, INC. 
P?RK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais.

Brome 57, N. Y. .TRamont 8-8193

B0WLING .
, i ■ « j, < » » ui a

CANARI8E TERMINAI. LANES

Now making League reservations 
Summer and Fall. Snack Bar. Call

Foeter Ave^ Brooklyn, just 1 Mock 
f rom Remsen.

Movers

• . EMIL A. LANGE .
MOVI MG and 8TORAGw

Local and Uong Dtetance Movero ' 
'Best or Wert Lange Mova the BesC 
731 Metraai Avaų Biom 55. N. Y.

-Fur th* BMt Mv*r <*■ CL7*nn 
liĮirt O imi r Ce. Van 8orvte» — 
Movttg A Stonge serring «B S Bo
rus and Loof IstaRd. Froiną 1 ptaee 
W*€0*4mtt ksMB CM ■■ Me hmm

B. B. PIETKIEWICZ, Prm.
47 and Rockwdl Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

41 /2 % INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos 

Pinigai fditi prie* mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d..
Pratome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Ptrmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro: Antrad. ir 
penktadfenj 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Sefitadienate 
•40 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.___ _

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviika ir europietiška duona ir pyragai

26-3840 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
* Telefonas STagg 2-5938 

BSaSBX±S^fiESaB=S=S=5SS=KSSSS=S===

222 UMOH AVL BROOKLYN H. K Y. 
T«L EV 7-2019

r JUM* X JOKUBAIT1B, Managar
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VYTAUTAS BELECKAS

direktorius

Trejos-Devyneri

importuotos ir vietinės

Adolfo SCHRAGEKIO

S C H A L LER & W E B E R

rfeaė, fHtota 41 ir
MtetoMtito mokykla. Ykty pat 
-jhljfii dMyvaos tom. Br. 
IdMMkMM* VbMrio M giimsazi- 
jto 4krtktorittB> kuria trumpai

gražioj vietoj Riėhmmd HBL 
Kambariai yra astram aukšte, 
su apšadymu. Teirautis tetefo- 
nu M 1*6040.

Mdmienrt ffiU srttetyoje prie 
parito ir gero susisiekimo iš- 
treomajamas gižus tambarys. 
Tei. M 1-1780.

e avim BarKM, sriageport, 
Conn., birželio 9 d. Bfltaėgė 
Notre Trims temaašją. Trejus 
metus entetei pažangiose (ac- 
ceierated) Masėse ir priklausė 
National Honor Sodety. Akty
viai dalyvauja įvairiose sporto 
šakose. Rndebį pradės lankyti 
Fairfieldo imivėtšitetą.

nuošė, ieškoma mergaitė viri
mui ir tomų ruošai — maža 
šeima, gera alga.

Japtatopje. išnuomuojamąs ap
statytas taldaįg gražus kamba
rys 1 ar 2 asmeešM 3te visais 
patogumais.. Gtfiirn iiaHdetis 
virtuve. Tątpgu sustoti . ypač 
lankantiąn -pasaulinę parodą. 
Skambinti vakarais JA JM268.

galėtų dėl kurių nors priežas
čių asmeniškai- jtoflrti - aukos 
pidūbtano tnefa *tH6įčf malonė
kite įduoti ją LB Bostono apy
linkės ar Bįįlfo skyriauš vakfy- 
bai- Gautos aukos bus tuojau 
pefduutae kam -rakto Kam ir 
KF BįCuIm ŽMM Mooi-
ryžę aplaupyti namnrwi Otga-

Bostone leidęsis gimnazijos 
direktorius ton. Br. Dubinąs, 
lydimas Batfo reikalų' vedėjo 
kun. Jankam- šeštadienį, bir
želio 20, jie padarys vizitą Bbs- 
tono tarffinolni R. CustonguL

Rungtynių pasekmė kiek klaidi
nanti, nes JAV komanda tikrai 
nebuvo taip silpna. Anglai gi 
gavo aš Brazilijos 1:5, o šie sa
vo keliu netikėtai pralaimėjo 
namiė*Afgetttina (0:3)- 

Atieta

minėjimą rengia Bfa&dripltijos 
Dėtuvių Bendruomenė birže-' 
bo 14. Minėjimas prasidės Skil- 
mtngomjs pamaldomis šv. And
riejaus parapijos bažnyčioje 
10:30. Po pamaldų parapijos sa-

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
PasirOpinkite medžiagos, išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom amo komom atraižų vilnonės me

truose krautuvėse:

pataisymams- Duodamas 3^ 
JCSbDOtNMTUI; butą* jpįpfftflBl 
te — gera . alga. Kreiptis U) 3 
0516.Votie- Sekmadienį, birželio 21, 10 vaL 

tįjoje retortų birželio 20-21 tam. Br. Uubnas aukos mišias 
šk; Ptetrp lięt. bažnyčioje. Po 
ptet 5 - vL. > Detarių s Piliečių 
Draugijos salėje padarys viešą 
pranešimą "Vokietijoje paseku
sių tautiečių, o ypatingai Vasa
rio 16 gimrtazijos -reikalu. Va
sario 16 d. gimnazija ^ra betu- 
viškos dvasios gaivintoja » for
muotoja. Tad šventa mūsų pa-

WoidhsMMio vaitojo ramio
je vietoje arti nnrtririrtmn sto
čių už prieinamą kainą išnuo
mojamas baldais * * apstatytas 
kambarys att atskirti įėjimu vy
rui arba moteriai. Moteris gali 
pasinaudoti bendra virtuve. 
OaiaHnti VI 9*5524 vakarais 
po 6 v.

6 DID2IULBS KRAUTUVES * 
«•* w' Atom

-Hatakta •— aite SJSh . T*”*

parapijos jaunimo šventėj, A. 
Smetonos mmėjnne.

Uždui papildyti buvo sureng
ti Kalėdų šokiu, kurie sutrau
kė daug apylinkės jaunimo bei 
svečių iš Kanados, New Yorko 
ir TVasbtogtono.,

Praėjusią vasarą SAS stovyk
loje buvo aktyviai prisidėta 
prie Partizanų vakaro ir praves
ta pramoga saloje. Nusiųsti du 
d-vės kandidatai į SAS kursus 
Chicagoje. Palaikyti artinu ry* 
šiai su ŠAS New Yorko ir Riti
namo d-vėmis. Dalyvauta SAS 
New Yorko d-vės iniciatyva s» 
rengtose mergaičių uždarose re
kolekcijose Putname.

Atsižvelgiant į Nepaprastos 
konferencijos nutarimus, bdvo 
aktyviai įsijungta į apylinkės 
moks, atikų kuopas ir jų veik> 
lą. Ketini d-vės nariai ėjo g=k> 
bėjų pareigas: R. BattaBosto 
no jaunučių; L LendraitytėBos- 
tone moksleivių A. Kudmdtė- 
Brocktono moksteivių; R- Mik- 
šys-W«cesterio moksteivių. Pa
sirūpinta Worcesterio ir Puti
namo kuopų atstovų dalyvavi
mu MAS suvažiavime Chicagd- 
je; Sudaryta studijinė progra-

Viat fcalUnfcU atavaftU mta| ■iuvyfc- 
lojet toOM kainos ftyipa. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir isttfldn- 
alte. Mes taip pat pataisome ka£tt-

MteTOMO liateto totete'Hi vadovybe. » k. | t Stefanija Subat- 
kavKiani — margaifhi Uattijoa tunto tuntininke, Česlovas Kiliua — 
žaląlrto tunto tutinto Irau, Mykolas SubatięevKius — vilkiukų sky
riaus vadlias» Kautas Nenortas — spaudos skyrtinis veddjas, dr. 
Bronius Kaktys — Mvų komiteto pirmintaic*s. ' "

■tas, »■*■ m bblkua
(stoto). Gante pasirinkti B- dMdta 
atsargos ksraknlto, Aliaskos ruomot 
nmKB ir kk^ csrorani.

; lM&we tt. • U VI 

į MAISTO Ot^UTOVB ,
tnltyi kmJL i t< sf•«
utertiBi iiiitemirtitji m 
mnratets ir POfet^AMS 
ąjf I litam tktaMtttas ir aoriua ■

toi tateliiga and Partini

padarytos pagal betttvSką receptą* 
sų prišuntimu karna $1.75.

Bendler's Drug Store
2 cotestiSB avk. _

dame. X-XB Htitoefe jte ft teta 
laimejo 3 tptarm, jVeflm Pbratfc, Fto 
m ir JAV“ atstovą tetea Cta pm 
teiktame aiaighamfią partiją vw» 
r® Parusėk aa ttek (Barte 
patemtyttiią lyBtento — LMIM 
Ag3dB A dirt kft*2ft*7&MM 
Aetttrt KSctYto AtoltoB A 
vtekto i&dbkrt ii.VM»ą to. 
MftAtf &VtSet lAb*lx4 M 
2Ae:d» It.AdrtVJl 1A
letotoB tAYtobrt teta ai 2L 
ZrtVdb to.AMM 3AMetyte
BT.LdBVtt toru y raito, to Vte 
+ JtniM&ldBrtttyd 

atyretVrrt akWiK«7 te 
Baeiy« tebdiVat teMrtWt.

to bite pert** fūttteteė Ite 
didikai tenteją KM- 

ckerbockferio taurę. VtetfA pr>- 
dtu8val.

Birželio 27 mūsų fntbolinin- 
kai žaidžia Cteveiande su Chi- 
cagos Dtuanica. Ruošdamasis 
šiom rungtynėm, LAK antradie
nio vakarais treniruojasi Bren- 
nano aikštėje Cbkagiečiai JAV 
ir Kanados lietuvių futbolo 
meisterio vardą turi jau nuo 
1958. ir dabar jie yra favbrir 
taL Žaisdami aukštesnėje lygo
je, kate br neuyorkiečiai, joje 
ir pirmauja. Sekantį sezoną gal 
net į aukšriausiąją klasę gali 
pakHti. Newyorkiečiai futbolo 
žaidynėse dalyvauja nuo 1954. 
Per visą >10 metų dar nei kario 
nėra laimėję meisterio vardo, 
dagiausiai palikdami antroje 
vietoje.

.Tarptautinis futbolą* 
Ndw Yorko

Kate *te buvome pažymėję, 
(Šiai? metais komandos atrodo 
‘įmonės. Vis dėlto buvo ei- 
4ė rųtigtyDšų, kurios nustelbė 
lygos vartytos. Netikėtas buvo 
Hamburger SV laimėjimas 
prieš Angluos meisterį, Uver- 
pool’ (2:1). Tapvatetybinės 
rungtynėse JAV-Aaįija, an^ai 
sukrovė amerikiečiam 10:0.

RTSOB-KASLHHU BlUVtJAI
ISO WK«r 2Sth STRUCt 

N6W YORK, N. Y,

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
■ DOVANŲ SIUNTINIUS

. Didrito paaiitiddmao- 
KtesėMte partutlnta Vahirtoa

CHutora 2-1079 o CHtfaaa Mito

WEISS & KATZ, INC
ir OkfiHAkiiSUK Y.C. Tol. GR7-I13O

iftbMBNU m MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ -r 

o Vyrų ir motetų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
O ’Alrttiąiai^am^škoBĮr-vietinės vilnos, Šilko, medvilnės
• ‘ SpįekHai žertos IteUos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentauns. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

TO 1-1068 
■ VI 1-5355

• URANO RAPI08, MkA — 636-38 Brid«e St, N.W. GL 8-2256
o HAatTRANGK, Mite. — 11333 J* Campau----------TO 7-1575
• HARTFORD M, Conn.—200 FrMMn Av, TM. 233 8030,248 0215
O IRYH8GTON n, N J. » 762 Spritąfleld Avė.----------ES 2-4685
• YOGNG8TOWN 3, Obto— 21 Fifth Avemie------------Rl 3-0440

Tarpzoninte 1 totemu m e
jau jpuaėja. Po JŽflUą dar pienavo 
danas Bent Lanen su 6%, Tbl ir 
Spasky (abu SovlF po Š tt, jugosla
vas Ivfcov, amerikietis Reteevsky ir 
sovietą Broniteta po 8^ t*. Vartosi 
24 dalyviai. Bedi i* ją kvattfikuosis 
j tolesnes vartytas dėl teisės kovoti 
su dabartiniu pasaulio Čempionu 
Petrusjanu.

Chess-Ufe, gegutės nr. mini Pov. 
Tkutvattą. pasMalimuą mk-kitais 
trečią vietą atvirose CMtegos pir
menybėse. Papydomoj JAV iatemą- 
ttataką klasifikacijoj, lietuviai įver
tinti tttaip: Meistrą bL: P. Taatvai- 
tas 2245 ir Kazys Škėma 2243; eks
pertai: Gettaninas Sveikauteas 2te8, 
Kazys Jankauskas 2048 ir Algirdas 
Nasvytis 2022. Kitą klastą: A. Vir 
hitis 1975, A. Šukys 1948, E. Stak- 
nys 1932. V. Kutkus 1892, dr. BuP 
lockas 1883, A. Vasiliauskas 1841, 
V. Karputka 1732, P. Rutkauskas 
1669, A Trojanas 1667.

Fred RetnfeM, 54 m, autorius ke
lią MttnOą tortenatą, kaygą, ge
gutės pabaigoj mirė Nevr %Torfce. 
1929 jto laimėjo JAV kodines, 1931 
ir 1933.— New Torko valstijos pir
menybes; buvo iymiąją Manhattano 
ir Marshallo klubą čempionas. Tu
rėjo pergaką prieš Reshevskj, Fine, 
Horovritz, Marshall ir kitus JAV 
žymūnus.

Mikėnas, Vistaneckis, Butnorius ir 
Česnauskas atstovauja Uetavbi. Rto 
baltijo turnyre Kstijbje PtartuO 
mieste.

Rygtotia-M. tai, buvęs pašteto 
čempionas, tebdą atgauna neto* 
prastą tavo temą te gal Mti talp- 
■miitfą vartybą imgiteepi hiate1

Drtuur jūs gsdite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Itaaą Į Maita taip pat.bntvarko pramogines ir biznių keliones j 
visus Suvirtą 8ą£mgM valdomus kraštus Mes parūpiname vizas, 
anttalteMM rtartvadjte ir lt Smulkesnioms iaformadjmns raty- 
kttąMtaMtakft daiąianBia patyrusiam Kelioąią biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BURBAU, Ine.
«S < U lh«t, 8e» T<rt M. N.t • Tel. Clrde S-t7U

Coanos Parcels Eipress Corp.
rirtlrtiai 1RMHU taniMiirii te gtafates | bet kartą SSSR dali

ž Lteeėmd'tyV/O Vnteposfctotg
ąniNtriNAI ARlrtAUrn — prisiatymai garantuotas

t ^.ąAVMrtb NIEKė NEMOKA —-

L ŽM AteK — TR Mto 
tf-Mg-Mą)
I Myrtlo Ava — VA 1-7MB 
•BtoMV M » AE



Birželio 12-15 pranciškonų 
vienuolyną vizituos generalinio 
viršininko atstovas T. Virgili
jus Cordano, O.F.M., iš Kali
fornijos. Tokios vizitacijos da
romos kas treji metai.

Kun. dr. Stasį Valiušailį jo 
sidabrinės kunigystės sukak
ties proga laišku pasveikino 
Brooklyno vyskupas Bryan J. 
McEntęgart. Taip pat vyskupas 
pakvietė pietų, kurie ruošiami 
birželio 24 visiem kunigam, 
švenčiantiems šiais metais 25

Kun. L. Balto rH-
kalų vedėjas, šį sasaitgaJį biri 
želio 13, savo kunigystės sida
brinės sukakties proga Vatika
no paviljone 10:30 aukoja mi- 
šias. Pamokslą sako vysk. Ed.
Swanstromas. Įėjimas tik su

kutiniame posėdyje nutarė da
lyvauti lietuviško kryžiaus pa-

ft. Bhonomtsiės JOoms AUDĖNAS 
lt a) pedfeda lautetavimų Fondy 
R Mrus pirkti, b) sudaro planus 
H- tsiinnisttem Smontal ĖiStMBMUi- 

Mai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, e) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turinttems, 

\ papildomų pajamų gauti.
100 Warwiek SL, B*klyn. N. Y. 
11307; teL TA 7-9518, LA4-04M

t&žėlio 14 d.' 10 vaL ryto šv. 
Petro bažnyčioje:'Mišias užpra-. 
šė Timtininkų Sąjungos Basto

S. Valiušaičao kunigystės sukak
ties minėjimas bus šį šeštadie
nį, birželio 13. Mišios 12 vai. 
St. Mat thias (šv. Motiejaus) 
bažnyčioje, 5815 Cataipa ir 
W6odword Avė. sankryžoje, Rid 
gewoode. Pamokslą sakys Bal
to pirmininkas prel. J. Krai
čius.

Kun. Br. Liubmas, Vasario 
16 gimnazijos direktorius, bir
želio 11 atskrido į Brooklyną. 
E čia jis aplankys Philadelphi- 
ją, Baltimorę, Bostoną. Liepos 
4 išvyksta atgal į Vokietiją. 
Brooklyne sustojo Balto įstai
goje pas kun. L Jankų.

žeMo 14 d. 1 v. pofnet pasauli
nėje parodoje. Renkamasi po 
PLKOS -vėliava. Kviečiama pri
sijungti ir kitas New Yorko lie
tuvių katalfldų organizacijos ir 
atskiras moteris.

Prie lietuviško kryžiaus pa
liauja tvorelė. Medžo 
atliko Augustinas ViJe- 
Agronomas Tadas Tal-

statyta 
darbus 
niškis. 
lariKešpša, prisitaikydamas prie
tvorelės, naujai persodino gė
les.

Moksleivių ateitininku Ma
rijos Pečkauskaitės kuopa or
ganizuotai dalyvauja lietuviško 
kryžiaus pašventinimo iškilmė
se birželio 14 d. 1 v. popiet 
pasaulinėje parodoje. Visi ren
kasi 12:30 v. prie lietuviško 
kryžiaus. Mergaitės su tauti
niais drabužiais, berniukai dė
vi juosteles ir ženkliuką.

ANTANAS SNIEČKUS prie broinzinės lentos, už jos — kryžiaus tvorelė.

Amerikos Lietuviu Tautmin- 
kę klubas savo paskutiniame 
susirinkime birželio 6 griežtai 
pasisakė prieš koegzistenciją ir 
nuo jos šalininkų atsiribojo.

Antanas Sniečkus, Ameriko
je gimęs lietuvis jaunuolis, yra

tuviško kryžiaus bronzinę len-

biančiu, kad ‘bedieviai komu-

■ šv. Petre parapijos bankete

<*•" . —-—

WUIAM IMAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
Woodhaven 21, N. T. 
TaL Hlckory 1-5220

KUN. J. PAKALNIŠKIS savo kunlgjMMWkaid 
kojo padėkos mižia*. lt k. Į d. kun. V.’ PHttateA,

Birželio 7 paminėta kun. Jo-
no
metų sukaktis iškilmingomis 
padėkos mišiomis Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir pobū
viu tos pačios parapijos salėje.

Padėkos mSios buvo 11 vai. 
Kun. J. Pakalniškiui asistą su
darė: kun. Vytautas Piktur
na — diakonas, kun- Antanas 
Masaitis — subdiakonas. Šia 
proga panieksią pasakė kun. 
Matas Čyvas. Mišių metu gie
dojo Apreiškimo parapijos cho
ras, vadovaujamas VI. Baltru
šaičio.

Po pamaddų parapijos salė
je pobūvį surengė specialus ko
mitetas, sudarytas iš parapijų 
organizacijų. Žmonių prisirinko 
pilnutėlė salė, apie 400. Prie 
garbės stato sėdėjo New Yor
ko apylinkės lietuviai kunigai.

šiai sukakčiai gautas šv. Tė
vo palaiminimas ir sveikinimas.

moje. ;
Vaišių metu sveikino: prel. 

Jonas Balkūnas — New Yor
ko — New Jersey Kunigų Vie
nybės vardu, Joseph Leonai- 
Apreiškimo parapijos partie
čių vardu, dr. V. Vygantas — 
Ateitinhikų Federacijos vardu.

takėjunusa^takiuyi 
bai nuoširdžiai dėkojo.

Pobūvio'
parapijos choras'

klasė birželio 8
4 • .okffū*; dienos išvytą

prieCanobie Lfikė, N.H. Išvykai 
yęiH. vbdeęi^^ klasė® įmokytoja sese-

M&ūfyste * H* savo namuose artimųjų i 
anės atei- - priete&ų ląraė paminėjo savi 
tinimu^ Z. Ga

metų suėjo gegužės 
proga aofcąktuvininkui 

Aytefttimn tavo įteiktas daffininko Vikto- 
dafcavoke- # Vizgirdos pieštas paveikslas, 
rhdė taitL M- V. Senatą savo ir šei-

36 d. Ta proga

Vytautas Pikturna — kurso pat; pora tfai- mos vardu įteikė jo patiek iš-
draugų vardu, ir pabaigoje — nų. Dirigavo Vt BąMrušaitis. •- paW8^ą;jtiUstracijai
Apreiškimo parapijos klebonas ^pbbBvĮo~^^pąmai va- 'Gąveliio < ąiiėraščio * ‘Du

talpas. Dabar įstaigos adresas: 
790 Broadway, Brooktyn, N. Y. 
11206, netoli oFhishing Avė., 
Telefonas: 5984050. Traukiniu

rys, brolis k tėvelis yra kkę 
Lietuvoje. A

tone New Yorko Lietuvių Ta
rybos delegatais išrinkti: Al
bertas Ošlapas. Steponas Brie
dis, Jonas Šlepetys, Marija Žu
kauskienė. Kongresas šaukia
mas birželio 26-23 dienomis.

Parduodatoas vasarnamis 
Windsor, netoli Nevvburgh, N- 
Y., yra 4 akrai žemės su nuo
savu ežeru; moderniška virtu
vė, saUonas, 3 miegamieji kam
bariai. 2uvav:mas, laivininkys
tė. Skambinti vakarais 212 — 
BU 7-9711.

kryžius, bet negali sunaikinti 
drąsių lietuvių ilgėjimosi lais
vės’. Lentai ir įrašui pats sutel
kė lėšas. Pranešimą apie lietu
viško kryžiaus šventinimo iškil
mes išsiuntinėjo New Yorko 
amerikiečių laikraščiam, kurių 
dauguma pranešima atspausdi
no.

Kun. Vytautas Pikturna sa
vo kunigystės sidabrinės sukak
ties proga iškilmingas mišias 
aukoja birželio 14 d. 11 vai 
Angelų Karalienės bažnyčioje. 
Pamokslą sako kun. St Yla.

ŠVENTINAMAS LIETUVIŠKAS 
KRYŽIUS PARODOS 

. AIKŠTĖJE

Šį sekmadieni, birželio 14, 
pasaulinėje parodoje šventkia- 
mas lietuviškas kryžius- šventi
nimo apeigas prasideda 1 v. po- | 
piet. TYumpą žodį tars prof. J. 
Stukas, lietuvių komiteto pašau- ; 
linei parodai pirmininkas. Jung
tinis choras sugiedos Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Diriguos 
M. Cibas Prel. J. Balkūnas su
kalbės invokaciją. Kryžių pa
šventins Brooklyno vysk. Jo- j 
seph P. Denning.

Lietuvos vyčiai padės vaini
ką. Kalbės Lietuvos konsulas 
A- Simutis. Sveikinimo kalbas , 
pasakys Charles Poletti, vicepir- < 
minir.kas tarptautiniam reika
lam ir parodom, ir dr. George. 1 
H. Bennett — pasaulinės paro- d 
dos rengėjų atstovas. BkiL 1 
mės bus baigtos giesme Mari
ja Marija. Giedos jungtims cho-

žiuojant reikia išlipti Rushing 
Avė. Naujės patalpos yra ge
resnės ir didesnes^ ’"

Motery Vienybė* susirinkimas, 
numatytas birželio 16 d., ne
įvyks. Vietoj ją. liepos 19 bus 
išvyka.

Po gedulingų šv. Petro baž
nyčioje pamaldų palaidoti:

Ona Bačinskienė (gegužės 8) 
87 m. Velionė gyveno 489 E. 
7th ’ŠL Nuliūdime paliko brolį. 
Palaidota Kalvarijos kapinė-

m.'Velionė gyveno 1422 Cotan-

ko. Visi lietuviai, kurie tik tu-

žius yra netoli Kodako parviljo-

sekmadienį, birželio 21
ROYAL GARDENS PARKE

Programoje:
Tautinių Šokių grupė, 
šeštadieninių mokyklų mokiniai, 
Jaunieji vyčiai, 
Skautai.

Viri programos:
Vaišingas bufetas, 
Pirmos eilės koncertas, 
Šokim ir imd&mai, 
Senų pažįstamų susitikmuu.

PRADŽIA — 1 vai. p.p. PROGRAMA 3 vai. p.p.

Įėjimas $1.25 
studentams 50f

Darbininko 
metinis
PIKNIKAS
ir BAZARAS

-į.

Parke yra užtenkamai jaukios pastogės. 
LIETUVIŲ DIENA įvykr nepaisant • oro sąlygų.

Pradžia Ir.-Šokiai 5 ▼. popiet:
Groja ROMO BUTRIMO orkestras < v 

r ■«s===SSSSOF

Pataisysiu Jūsų Televizijų 
gerai ir pigiai

JONAS 2UNSKAS
629 E. Sixth St., So. Boston

Tel. AN 8-6545

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tst. EVerflreen 7-4335

SIBIBi MOMSUS
(ARMAKAUSKA8) 

Grabortas-'Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooktyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matltar P. Balas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air concHtioned 
A J. BAUTON-BALTRŪNAS 

Ueeuaed Manager* 
& Notary Public 

MOGrandSL, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 3-0770

Joseph Garszva
CRABORIŪB 
Balsamuotojas

231 BEOFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Psrtmsy Statioa) 
WOOOHAVKN, N. V

Suteikiam garbingas, laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virinta 7-4400,

1H0TORE VOLMNM,
INC.

E. JO8EPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Coudttlen

123 E. 7th 8L, New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHE8TNUT STREET 
NĘW BRITAIN, CONN. 

Tai. BA 5-1101

CARROL
FUNERAL HOME

VAITKUS
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