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Maskva ir Berlynas, Washingtonas, Bona ir Pekingas
Nauji įvykiai bendroje tylos
ir atolydžio atmosferoje negau
sūs, ir jų reikšmė stengiamasi
parodyti menkesnė. Tarp tų ivykių vyravo dviejų Vokietijos
vyrų kelionės: rytų Vokietijos
komunistų galvos Uibrichto ke
lionė į Maskvą, vakarų Vokie
tijos kanclerio Erhardo kelionė
Į Washingtoną. Kelionių vai
siai:

Maskva užsitikrino Gomulkos ir Uibrichto ištikimybę prieš kinus, Washingtonas
Erhardo. Azijoje kinai nerizikuosią karu, gal sudarys Laoso “liaudies valdžią*’?

— birželio 13 paskelbtas ben ją, ir sustabdyti karinius puoli nustelbia visus kitus — paašt
dras Erhardo ir Johnsono įver mus. Laoso min. pirmininko rėjusi kova 'dėl respublikonų
tinimas, kad rytų Vokietijos ir Souvanna Phouma aliarmuota, kandidato į prezidentus, kuri iš
Sovietų sutarti* neturi Vaka kad komunistai rengia naują ėjo toli už respublikonų parti
agresiją, Amerika
atnaujino jos ribų. Birželio 12 pasiskelbė
ram reikšmės; palieka galioti
žvalgybinių lėktuvų veikla. Jė kandidatu į prezidentus gub.
bendras
Amerikos
ir
Vokietijos
— Maskvoje birželio 12 pasi
ga tempiasi prieš jėgą.
rašyta Sovietu ir rytų Vokieti siekimas — sujungti Vokietiją
Trečia įvykių grupė, kuri
jos "draugiškumo bei tarpusa
vio pagalbos "sutartis;

RYTŲ VOKIETIJOS
sas Ulbrichtas buvo

partijos bo
Maskvoje.

Kongrese
birželio
O
deportacijos

apsisprendimo keliu.

Kita įvykių grupė — vis la
biau aiškėjanti įtampa tarp A*
menkos ir kom. Kinijos Laose,
kur viena ir antra pusė savo
žodžiu* mėgina paremti gink
lu- Kom. Kinija ėmėsi aliar
muoti: esą Amerikos lėktuvų
bombos birželio 12 ir 13 į ko
munistų Pathet Lao būstinę
užmušę kom. Kinijos ‘ ‘kultū
ros” attache ir sužeidę kitus 5
kinus. Kinai kaltino Ameriką
1962 Ženevos sutarties laužy
mu ir Laoso klausimui reika
lavo sušaukti Ženevos konferen
ciją.
Amerika-tokiai konferencijai
reikalauja sąlygų: pirma komu
nistai turi pasitraukti Į pozici
jas, kuriose buvo prieš agresi

Atstovų Rūmuose
Illinois
kongresmanas Edwarda* J.
Derwin*ki birželio 11 prišinunė prieš 23 metus Sovietų
Įvykdytas Baltijos valstybėse de
portacijos. "kad sula u ž ytų
tuose kraštuose
rezistencijos
Kanclerio Erhardo ir prezi
nugarkaulį". Dabartiniu me dento Johnsoąo susitikimas ver
tu, pabrėžė kongresmanas, ko tinamas kaip susitarimas vie
munistai stengiasi importuoti Į nas antrą paremti. Erhardas įBaltijos kraštus rusus ir tokiu srpareigojo susilaikyti nuo san
būdu juos surusinti. Amerikos tykių plėtimo su Kinija, bet ne
vyriausybė per 23 metus atsisa įsipareigojo skelbti Kiniją ag
kė pripažinti tų kraštų okupa resorium Azijoje. Įsipareigojo
cijos teisėtumą. Kongresmanas
ragino iš naujo pabrėžti nusis
tatymą, kad Amerikos užsienių

— As*o. Press apskaitė, kad
Goldwateris turi 618 balsų; tai
gi jam reiktų tik 37, Rockefelleris 130, Scrantonas 105, Lodge 46. Lodge pažadėjo paramą
Scrantonui.
— Scrantonas pradžiai grie
bėsi taktikos, kuria Kaliforni
joje pralaimėjo Rockefelleris:
kritikuoti oponentą, laidyti gra
žius, tuščius žodžius, užuot, dės
čius savo programą. Viltis su
dėta, kad bendrom liberalų pa
stangom pavyks perkalbėti tuos
kurie jau yra įsipareigoję rem
ti Goldvvaterį— Nixonas sakėsi nedalyvau
siąs akcijoje Goldwateriui su
KANCLERIS ERHARDAS buvo
stabdyti, sakg, , kad geriausiai
Washuigt»ne. . ...
-------ti’ktm Goldwateris-Scrantonas.
paskui pasikeitė: skatino Romney konkuruoti su Goldwateriu, o Scrantono pasirodymą
paremt Amerikos pastangas Na- smerkė.
— Respublikonų 8 senato
to srity ir Vietname, nenutrauk
riai pasiskelbė prieš Goldvvatedama ryšio su Prancūzija. Er rio politinę liniją. Tarp
jų
hardas gavo pakartotą Ameri New Yorko Javits ir Keatingas.
kos įsipareigojimą remti Vokie
— Prieš Goldvvaterį memo
tijos sujungimą apsisprendimo randumą išsiuntinėjo
grupė
keliu.
žmonių iš Massachusetts tech

SVEČIAS Ii GRAIKIJOS—
George Papandreou, ministeris pirmininkas, pakviestas
į Baltuosius Rūmus.

AMERIKOS PILIETYBE: ar trejų metų nebuvimas ją atima?

Klausimą suaktualino Mrs.
Angelika L. Schneider, kuri bu
vo gimusi Vokietijoje, 5 metų
buvo atgabenta į Ameriką, čia
baigė New Yorko viešąsias mo
kyklas ir 1954 Smith kolegiją.
1956 ištekėjo už jauno vokie
čio advokato, studijavusio šia
me krašte, ir išsikėlė su juo į
Vokietiją. Po trejų metų ji ga
vo pranešimą, kad netekusi Amerikos pilietybės. Nors ji ga
lėjo tapti Vokietijos piliete, bet
ji nenusileido ir kovojo, kad at
gautų Amerikos pilietybę.

būti renkamas Amerikos prezi
dentu.

Visi natūralizavęsi piliečiai,
kurie yra dėl tų trejų negyve
nimo metų netekę pilietybės,
gali vėl ją atgauti, rašydami
prašymus į vietos konsulatus,
kad gautų pasus.

mas užsienyje, ar pilietis yra
natūralizavęsis ar čia gimęs, nė
ra jo nelojalumo įrodymas ir
jokiu būdu nerodo savanoriško
pilietybės ir priklausomumo at
sisakymo ... Jis gali būti bū
tinas dėl šeimos, verslo ar kitų
legalių priežasčių”.

Iškilo dabar ir klausimas, ar
— Brazilija per du mėnesius
teismo sprendimas dėl trejų
po
perversmo paskelbė baigusi
metų termino neišjudins by
los dėl kito įstatymo — dėl Imi politinį valymą. Politines tei
gracijos ir Natūralizacijos akto ses suspendavo 10 metų 337
asmenim. Tarp jų buv. prezi
ekspatriacijos įstatymo. Pasta
dentui Kubitschekui.
rasis įstatymas atšaukia piliety
Tokių, kuriem po trejų me bę iš natūralizuotų piliečių, ku
— Prancūzijos kariuomenė
tų nebuvimo Amerikoje buvo rie pasilieka gyventi Už JAV ri birželio 15 pasitraukė iš Alžiro
atimta pilietybė, N.Y. Times bų penkeris metus. Teisėjas miesto. Jame Prancūzijos vėlia
pranešimu, buvo apie 40,000. Douglas pareiškė, kad “gyveni- va išsilaikė 134 metus.
O per paskutinius metus natūralizuotų piliečių apie 1,000 ne
teko pilietybės.
Klausimas atsidūrė vyriau
siame teisme, ir jis gegužės 18
penkiais balsais prieš tris išaiš
kino, kad elgiamasi ne pagal

nologijos instituto ir Harvardo
universiteto su patarimais Gold
vvateriui sustabdyti. Patarimai
iš tų pačių centrų, iš kurių
Kennedy vyriausybė ėmėsi sau
patarėjus.
— Rockefellrei* siūlė Goldwateriui ginčus
televizijoje.
Goldwateris atsakė esąs suin
teresuotas ginču televizijoje tik
su Johnsonu. Birželio 15 Rocke
felleris paskelbė, kad atsisako
nuo kandidatūros į prezidentus
ir savo šalininkus ragino rem
ti Scrantoną.
— Kalifornijos 86 respubli
konam konvencijoje vadovaus
W. Knowlandas. Jis pareiškė,
kad Goldwaterio pozicijas tik
stiprina “nauja Madison Avenue technika pardavinėti kan
didatūras kaip pyragus”. Kn ova
landas minimas valstybės sek-

Kovoje dėl laisvė* krenta i
akis vienas Amerikos opinijos
reiškinys. Iš vienos pusės —
Europos Pavergtų Tautų Sei
mui duodama suprasti, kad jis
pritiltų, nekalbėtų prieš Sovie
tus taip griežtai, kaip yra pri
tilusi vadinama “didžioji spauda” — New York Times ar Herald Tribūne. Iš antros pusės—
tuo pačiu tylos reikalavimo me
tu pastebimas garsesnis žodis
kai kurioje Hearsto spaudoje.
Jos visos neįmanoma pasekti.
Bet tekis New Yorko Journal
American jau kelintu kartu kal
ba apie rytų Europos kraštuose
vykdomą Sovietų kolonialistinį
išnaudojimą. Mirusį kolumnistą
Sokolskį pakeitęs John Cham-

BELIEKA DU — Goldvvateris
Scrantonas.

ir

retorium, jei laimėtų Goldvvate
ris.
— Tarp komentarų dėl susi
jaudinimo galimu Goldwaterio
nominavimu su sąmojum yrą
D. Lavvrence: esą suprantamas
jaudinimasis respublikonų, ku
rie nelaimėjo, bet kodėl dėl to
jaudinasi demokratai? Goldwateris- JohnsotLas esą tai prieši
ninkai, kurie atstovauja dviejų
partijų tradicinei sistemai.; 0
Rockefelleris -Johnsonas
tai
esanti ta pati partija ...

LENKIJOJE: griūva mitas apie Gomul
kos liberalizmą nuo Maskvos
Lenkijos komunistų partijos
galva Gomulka birželio 15 partijos kongreso atidaryme kal
bėjo 6 su puse valandas ir pas
merkė Kinijos komunistus; esą
jei jie nenori laikytis; bendros
linijos, tai jie turėtų nedaly
vauti bendrame komunistinių
partijų kongrese.

mulko* nūs link imas į Maskvos
liniją yra papildomas įrodymas,
kiek menkai ji* yra nepriklau
somas už*į»niy politikoje. Esą

savo kalba prieš Kinijos komu
nistus Gomulka davė pagrindą
Kinijai apkaltinti Gomulka ne
dėkingumu- Juk 1956, kada
Chruščiovas Gomulkai grasino,
kom. Kinija labiausiai ją pa
N.Y. Timer.kuris tvirtai pa
laikė mitą, kad reikia tik dau rėmė ir drąsino. Lenkijos nepri
giau duoti pinigų Lenkijos ko klausomybė* ir liberalizmo
munistiniam režimui ir jis libe skaisčic* liepsnos, kurios tada
degė, dabar yra labai prigesu
ralės, išsivaduos iš Maskvos į- sios, — taria dienraštis ir nu
takos, dabar vedamajame apie rodo Gomulkai pavyzdžiu RuGomulką karčiai rašo. Esą Go- muniją.

berlain ir birželio 13
savo
straipsni parėmė medžiaga, ku
rią paskelbė Pavergtų Europos
Tautų Seimo paskutinis met
raštis — to seimo dabartinio
pirmininko esto
Aleksandro
Kutt tyrinėjimas apie Sovietų
Sąjungos prekybą su satelitiniais kraštais pagal Sovietų pre
kybos paskelbtas apyskaitas.

John Chamberlain, minėtą
tyrinėjimą paskaitęs, paskelbė
savas išvadas.
"Kai Vakaru valstybės par
duoda Sovietų Sąjungai kvie
čius, cheminei pramonei reik
menis ar naftai gręžti mašinas,
tai jom sąskaitas apmoka rytų
Europos
pavergtosios valsty
bės ..." Mokėti už užsieninius

kviečius ir chemines mašinas
Sovietai reikalingi daugiau už
sieninės valiutos, negu jos gau
na už savo parduodamą auksą.
Pinigai ateina iš sovietinės naf
tos metimo į rinką- Per eilę
metų Rusai pumpuoja savo
naftą į Vakarų Europą, išstum
dami iš rinkos vidurinius rytus
ir Venezuelą. 1963 metais pa
gal World Petroleum magaziną
viduriniai rytai ir Venezuelą
neteko Rusijos naudai 183
milijonų dol. pajamų, 1964
nuostolis numatomas 200 mil.,
1965 — 250 mil. Italai paima
Sovietų naftos daugiausia. To
liau eina Vokietija, Kuba, Ja
ponija, Suomija, Švedija.
Sovietinės naftos kaina lais
vojo pasaulio rinkose yra 1.36
už nevalytos naftos barrelį- Tai
žemesnė kaina už vidurinių ry
tų ir Venezuelos. Bet ką Rusi
ja praranda, tokia žeme karna
parduodama naftą, kad gautų
užsieninės valiutos, tą ji atsi
ima iš satelitinių valstybių, ku
riom naftos barrelį paskaičiuo
ja po 2.52-2.98 dol. Castro Ku

bai palankiausia kaina — 2.52,
tokio palankumo jau neturi nei
Lenkija nei VengrijaPagal pateiktus duomenis sa
telitai padengia nuostolius iš
sovietinės naftos prekybos su
laisvuoju pasauliu. Satelitai pa
deda Maskvai gauti užsieninės
valiutos, kurios jai reikia che
minės pramonės mašinom ir
kviečiam. “Tai reiktų turėti gal
voje, kai kitą kartą Sovietai at
vyks į Vakarus kviečių”.
John Chamberlain, pateikęs
duomenis, bara už išnaudojimą
ne Sovietus. Nukreipia akis į
Vakarus. Anot jo, tokis išnau
dojimas satelitų, o taip pat Va
karų vienos pramonės šakos ki
tai pramonės šakai sužlugdyti
galimas dėl to, kad Vakarų pre
kyba nėra susiderinusi. Kana
dos kviečių augintojam nerū
pi, ar Vakarų nafta turės pel
no ar nuostolių. Lygiai nerūpi
nei naftos įrankių gaminto
jam. "Žmonės, kuri* abstrak
čiai raudoja dėl pavergtų tau
tų, asmeniškai nėra paliesti
Aleksandro Kutt pateikiu skai
čių."

Chruščiovas Skan
dinavijoj ir JAY-iy
informacija

Teisėjas William S. Douglas,
kuris surašė teismo sprendi
mą, pareiškė, kad ligšiolinis įstatymas natūralizuotus pilie
čius nustumia į “antros klasės
pilietybės” poziciją, užuot da
vęs jiem tą pačią teisinę pa
dėtį kaip ir gimusiem Ameriko
je. Pagal konstituciją vienin

— C*bot Lodga birželio 15
paneigė gandą, kad jis pasi
traukia iš atstovo pareigų. Jis teli* skirtumas tarp gimusio ir
atvykstąs keliom dienom svei natūralizuoto piliečio, yra tas,
katos tikrinti
kad tik žieme kraite girną* gali

Hearsto spaudoje daugiau balsų apie Sovietų ūkinį iš
naudojimą pavergtuose Europos kraštuose •

Tie skaičiai iš tikrųjų esą
baisūs. Rusai išspaudžia iš šių
kontroliuojamų kraštų ne tik
-r- Lenkijos vyskupai birže naftos padidintas kainas, bet ir
lio 14 paskelbė visos bažnyčios anglies — 72.7 proc. daugiau,
protestą prieš draudimą vai nei gauną iš prekybos su va
kam iš vasaros stovyklų nueiti karų Europa; gėležies gaminiai,
į bažnyčią. Ragino tėvus reika kurie atrieda iš Rusijos į sate
lauti tos teisės vaikam. O to litus, įkainojami 63.6 prc. bran
giau, nei jie įkainojami atga
kių vaikų esą 2 mil.
benti į Prancūziją ar Italiją. Bu
— Rumunija birželio 14 pa dapešte ar Varšuvoj rusai par
skelbė per trejis metus palei duoda kviečius 14.1 proc. bran
dusi iš kalėjimų 7,674 politi giau, nei jie sumoka Vakarų
nius kalinius. Nepaskelbė, kiek valstybėm.
dar juose liko. Pažadėjo rug
Nuo 1955 Sovietai apgrobė pa
pjūčio mėn., visuotinę amnesti
vergtąsias tauras 8 bilijonais
ją Vakarai aiškina, kad tuo no dol. Šiais pagrobtais skaičiai*
rima Vakaram įsiteikti.

GOMULKA SU CHRUŠČIOVU.

konstituciją, jei Emigracijos ir
Tautybė* aktu natūralizuotiem
piliečiam atimamos pilietybė*
teisė*, kai jie grįžta į savo
gimtuosius kraštus ir juose iš
būna treji* metu*.

SVEČIAS II TURKIJOS —
Ismet Inonu, mln. pirm, pa
kviestas j Baltuosius Rūmus.

. . .už Vakarų kviečius Sovietų Sąjungai

BELIEKA ARENOJE TIK DU: Goldwateris ir Scrantonas?

Erhardo - Johnsono nerašyta sąjunga

politikos pagrindas yra pasisa
kymas už tavtų apsisprendimo
principą nuo prezidento Wilsono laikų.

Scrantonas ir pradėjo akciją
prieš šen. Goldwaterį, Rockefelleris atsisakė iš kandidatų į prez
identas ir remia Scrantoną. Or
ganizuojama visom jėgom už
tvanka Goldwateriui sulaikyti.

PAVERGTIEJI MOKA SĄSKAITAS ...

VYRIAUSIAS TEISMAS, kuri* dabar atrodo turi daugiau Jtakos u t Kon
gresu Ir vyriausybę.

New Yorko didieji laikraš
čiai Time* ir Hereld Tribūne
birželio 15 pranešė apie Chruš
čiovą lankymąsi Skandinavijo
je. Aiškino, kad Chruščiovas no
ri pasirodyti esąs priešingas ka
rui ir “kitokiai avantiūrai”. Nė
pusė žodžio neužsnndnė
apie
visuomenės opoziciją Chruščio
vo kelionei. Televizijos repor
teris birželio 14 davė Stockholmo žmonių atsiliepimus: pa
klaustieji vienas po kito atsa
kė Chruščiovo sutikime nedalyk
vausią;> jis esąs nepopuliarus.

moka už Vakarų kviečius.

— Kipro reikalais preziden
tas Johnsonas pakvietė Turki
jos mdn. pirmininką birželio
22, Graikijos birželio 24-5.

Ar apie tai reikia tylėti, kad
neerzintum Chruščiovo? John
Chamberlain prieš tai pakėlė
balsą.

■■ ■ *
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(Pavojingas komunizmas ar pavojinga Rusija?
Už^tAniy politika virto aikš; teK kurioje eina rinkiminė ir
* Lklminė - kova. Eina spaudoje,
einą kongrese.
Dviejuose Darbininko nume
riuose buvo atpasakotas šen.
Frank J. La'usche, Ohio demo
krato pasisakymas dėl Ameri, >kos politiką vykdančio aparaj; to — valstybės departamento.
♦ Ima žodį atstovas iš opozicijos
p— kongresmanas Edward J.
» P«rwinski, Illinois rešpublikoĮ1 nąs.- ■ ' ■ .
■ '?
Denvinski atsiliepė dėl prezi
dento Johnsono gegužės antro
je pusėje paskelbtos politikos
— tiesti tiltus tarp satelitu ir
Vakary. Kaip į tą pareiškimą
pažiūri kongresmanas?
“Tauta turėtų būti visiškai
sukrėsta — kalbėjo Dervvinski
gegužės 26 — dėl prezidento
Johnsono paskelbimo, kad jis
imasi tiesiogiai remti rytų Eu
ropos komunistinius režimus.
Sis politinis pareiškimas yra
viršūnė toje raidoje, kuri sie
kia apsiprasti su padėtimi ir
priimti komunistinę kontrolę
, ryty Europoje."
Pareiškęs nustebimą beveik
drastiškais žodžiais, kad prezi-

Diskusijos dėl užsienio politikos
dentas davėsi “penplaujamas”
naivių ir pavojingų patarėjų,
kongresmanas nukreipia akis i
Chicago Sun-Times gegužės 24
vedamąjį, kuris atsako į kai ku
riuos dabar aktualius klausi
mus kalbant apie tiltus su ko
munistine Rusija bei satelitais-

stoja buvusi grėsmė laisvajam
pasauliui? Čia ir yra tas antras
klausimas: ar pavojingas komu
nizmas ar pavojinga Rusija?
Laikraštis sako: “Rusija yra
imperialistinė valstybė. Ji be
paliovos siekia daugiau teritori
jos ir valdžios. Nuo bolševikų
revoliucijos 1917 Rusija ne tik
atgavo visą carų imperiją, bet
ji prisijungė dar didelius plo
tus ir padidino savo Įtaką Eu
ropoje, viduriniuose rytuose
daugiau, nei buvo svajoję bu
vusieji Rusijos valdovai. Ru
sijos laimėjimu programą daž
nai išleidžiam iš akiu, Įsižiūrė
ję i komunizmo grėsmę".
Ir vėl ląikraštis šąukiasi to
paties Morgenthau autoriteto.
Jis prieš 7 metus buvo rašęs.

kad tikroji grėsmė yrą Rusija:
‘Komunizmas sustiprino' Rusi
jos gąlybę, bet jos nesukūrė.
Vakaram gresia pirmiausią ne
komunizmas, bet Rusijos gąly-.
bė”.
Ir tam pritardamas, laikraš
tis tęsia tą nįintį: “Komuniz
mas su savo beatodairiška po
litinės galybės doktrina yra tos
pažymėtinos galybės priemonė.
Nikitos Chruščiovo Rusija yra
pasiryžusi varytis pirmyn tol,
iki ims valdyti visą pasaulį”.
Tam tikslui Chruščiovas pasi
ryžęs derėtis ,ir kartoja kartoja,
kad karas esąs neįmanomas,
kad jis norįs taikos.
Ir tai yra tiesa, sako laikraš
tis. Chruščiovas stoja už taiką.
Už taiką, reiškiančią mirtį
tiem, kurie stoja Rusijai sker
sai kelio.
Straipsnis ir kongresmano
žodžiai yra pakartoti Čongressional Record.

Sun-Time* vedarhasis sustoja
prie dviejų klausimų: ar Rusi
ja jau yra pasikeitusi, praraduis savo komunizmą? Ar laisva
jam pasauliui kyla grėsmė iš
komunizmo ar iš Rusijos?
Pirmąjį klausimą laikraštis
atsako Ham Morgenthau, Chicagos profesoriaus, laikomo po
litikos autoritetu, žodžiais:
“Rusija pakeitė savo taktiką,
kad įrodytų kitiem komunis
tiniam kraštam, kai jos politi
ka greičiau gali duoti gerus re
zultatus negu Kinijos. Bet ji
vėl pakeis taktiką, jei ši poli
tika nesusilauks daugiau nuo
laidų iš Vakarų. Bet kurios kal
Soviet and East European In šv. Širdies bažnyčios klebonas.
bos, kad komunizmas neteko
stituto direktorius, prof. Jeff- Lietuvos atstovas su žmona ta
savo agresyvumo, yra iliuzija".
ry L. Radell, iš Niagara univer proga dalyvavo Katalikų Uni
Bet yra faktas — kalba jau siteto. kartu su padėka Lietu versitete suruoštame priėmime
GALI REIKALAUTI
laikraštis, — kad per daug žmo vos atstovui J. Kajeckui už jo ir priešpiečiuose.
ATLYGINIMO
nių šiame krašte, aukštose ir laikytą ten paskaitą apie Lietu
Lietuvos atstovas J. Kajeckas
Lietuvos Generalinis konsu žemose vietose, atrodo, yrą tą vą balandžio 27, prisiuntė spau dalyvavo gegužės 23 Pavergtų
las New Yorke primena, kad tiesą užmiršę, Vis* kartojama, dos atsiliepimų. Apie paskaitą Tautų sąskrydyje, Lisner audiasmenys, kurie turėjo turto kad “Rusija yra mažiau komu plačiai parašė Niagara Kalis . . torijoje. Sąskrydi globojo NaLietuvoje ir eilėje kitų valsty nistiška, nei ji buvo”, arba Gazet te, Buffalo Courier-Ex - cionaliais Pavergtų Tautų Kobių — jų tarpe Vokietijoje, Len “Rusija su kiekviena diena da press ir Niagara Falls Gazette. mitėtas.
kijoje, Latvijoje, — ir to tur rosi daugiau panaši Į mus”, ar Apie numatomą paskaitą infor- ■
Airijos preždento atsilanky-.
to neteko dėl U pasaulinio ka ba, kaip šen. J.W. Fulbright, macijas davė — Buffalo Nėws, ■mo proga Lietuvos atstovas da
ro bei būdami tuo metu Ame Arkansas demokratas apie ‘.‘už Buffa:o Courtier-Express. Buf lyvavo jungtiniame JAV Sena
rikos piliečiai, gali reikalauti sienių politikes mitus” kovo falo Catholic Union Echo ir to ir Atstovų Rūmų gegužės 28
atlyginimo. Atlyginimą numato mėn. kalbėjo: “Sovietų Sąjun Sunday Gazette.
posėdyje. Tą pačią dieną p. p.
Amerikos įstatymas “The World ga, nors tebėra didžiausias prieKajeckai, Airijos prezidento ĘaWashingt;no arkivyskupo’ P. mon de ValegįJjty iętigju, ^ąly:
Wąr II Claims Act (Public Law , šminkas, nustojo buvusi tota
87-846, approved October‘^‘22,,, liai ir neatleidžiamai priešiška O'Boyle
vava jo
prfęrnimė
Lietuvos atstovas Jr ponia. ■ Q. ,JAv" pręūdėntb^r penios Lyn1962).” Reikalavimus atlyginti Vakaram”.
■ reikia Įteikti iki 1964 liepos 15.
Į šiuos populiarius teigimus Kajeckienė dalyvavo Nekalto don B. Johnson garbei. .
Paaiškinimų ir formų (FCSC laikraštis pažiūri iš kitos pu Prasidėjimo šventovėje naujai
Pastaruoju metu p p. Rajec
Form 846) prašyti ir užpildy sės. Laikraščio priėjimą prie paskirtų vyskupų konsekravi kai dalyvavo Burundijos amba
tus reikalavimus įteikti For- klausimo galima būtų taip su mo iškilmėse. Įšventinti vysku sadoriaus priėmime, surengta
■ eign Claims Settlement Com- sakyti: gerai, sakykim, kad Ru pais — Msgr. W.J. McDonald, me to’ krašto, karaliaus atsilan
mission of the United States, sija nustoja savo komunizmo Amerikos Katalikų Un-to rek kymo proga, lį|ėtnamo atstovo
— ar tai jau reiškia, kad ji nu torius. ir Msgr. John Spence. priėmime užs- reikalų ministeWashington, D.C. 20579.
rio vizito proga, Latvijos ministerio priėmime iri' Vokietijos
ambasados ekonominio patarė
jo ir ponios Emecke priėmime.
Atminimo dienos proga p.p.
Kajeckai atsilankė Arlingtono
kapinėse ir papuošė gėlėmis ka
pą JAV Itn. Samuel J. Harris,
žuvusio 1920 Kaune.

PRANCIŠKONŲ šv. Antano gimnazijos penktoji laida. Pirmoje eilėje viduryje rektorius Tėv. J. Gailiušis,
O.F.M., direktorius Tėv. G. Baltrušaitis, O.F.M.

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS

JUOKAS PRO AŠARAS

DALIS svečių šv. Antano gimnazijos penktosios laidos išleistuvėse,
Tėv. L. Andriejus, Vyt. Kerbelis.

iš d. į

k.

Sava gamyba
Leningrado gatvėje stovėjo
gražus prabanginis automobi
lis. Pilietis prie automobilio
stabtelėjo, pačiupinėjo padan
gas. “Kokia puiki mūsų socialis
tinė gamyba”. Perbraukė del
nu per sėdynę: “Kokis puikus
tas mūsų rusiškas automobi
lis”—reiškė savo pasigėrėjimą.
Kitas sustojęs neiškentė: “Ne
būk kvailas, argi nepažįsti) kad
tai amerikoniškas automobilis”
Pirmasis ramiai atsakė: “Aš pa
žįstu, kad tai amerikoniškas
automobilis, bet aš nepažįstu,
kas esi tamsta”.
Praoašumas

“Kuo komunistų partija pra
našesnė už kitas partijas?”
“Komunistų partija prana
šesnė už kitas tuo, kad ji visa
da imasi nugalėti kliūtis, kurių '
neturi kitos partijos”.

‘

RIMGAUDAS DTLBA .Jaujia dovaną iš gimnazijos rektoriaus Tėv. J. G**iliušio, O.F.M. Kairėje — gimnazi
jos direktorius Tėv.G< Baltrušaitis, O.F.M.

K.| REIŠKIA SOVIETINES GARANTIJOS
Tiesoje gegužės 22 Gagarino
gatvės Nr. 11 namo ketvirto
aukšto 8 gyventojai
rašo:
“1962 metais statybos remon
to valdyba pastatė keturaukštį
namą. Naujakuriam buvo išduo
ti garantiniai pasai su pažymė
jimu, kad per metus visi staty
bos defektai bus pašalinti pa
čių statybininkų jėgomis.
“Kas gerai, tai gerai, bet
tų pačių metų rudenį ketvirto
aukšto gyventojai iš karto pa
juto statybininkų darbo koky
bę: pro lubas pradėjo varvėti
vanduo, ėmė pelyti sienos, su
trūkinėjo lubos. Tuoj pat krei
pėmės Į Panevėžio miesto vyk
domąjį komitetą. Sudarė komi
siją ir. kaip sakoma, ištyrė pa
dėti vietoje. Vietinio ūkio val
dyba, remdamasi komisijos iš
vadomis. Įpareigojo statybos re
monto valdybą iki 1963 m. lie
pos mėnesio suremontuoti pa
talpas ir stogą- Ir mums tokį
raštą atsiuntė su garantijomis.

LIETUVOJE

Palangoje naujas namų
nusavinimas.
Pokario metais, kaip rašė
Tiesoje gegužės 26 Palangos
vykdomojo - komiteto pirminin
ko pavaduotojas V. Rokauskas,
buvo pastatyta 400 individualių
namų. 1962 rugpiūčio 30 buvo
paskelbtas įsakas “Dėl neatly
gintino namų atėmimo iš pilie
čių. pasistačiusių juos ne iš
darbo pajamų”. Tuo įsaku rem
damasis, miesto vykdomasis
komitetas sudarė komisiją išai
škinti, kas ne’ iš “darbo paja
mų” pasistatė. To negalėjo Įro
dyti Lidija Solncevičienė ir
Liuda Raudienė. Iš jų namai
buvo atimti. Komisija išaiškinu
si, kokiu būdu žmonės pasida
ro pajamų. Esą “Valentinas Jar
molavičius, prekiaudamas mė
sos parduotuvėje, ilgą laiką

pardavinėjo mėsą pakeltomis
kainomis, vietoj I rūšies už ta
pačią kainą Įbrukdavo II rūšies
mėsą. Pilietis Valerijonas 2ulkus gyvenamą namą pasistatė,
pasinaudodamas valdiška staty
bos medžiaga ir darbo jėga.
Taip V. Žalkus pasistatė du na
mus. Dabar šie abu namai per
duoti į miesto fondą”. Palango
je pasistatė namą ir Viešintų
klebonas Domas Skirmantas. Iš
jo namas taip pat atimtas.

— Kun. Kleb. Simonas Mor
kūnai, Sioux City, Iowa, šv.
Kazimiero lietuvių parapijos
klebonas, rezoliucijų reikalu pa
rašė vietos dienraščiui (The
Sioux City Su-nday Journal)
laišką, kviesdamas visus
to
laikraščio skaitytojus parašyti
po laišką senatoriui J. William
Fulbright ir kongresmanui Thomas E. Morgan, raginant juos
duoti mūsų rezoliucijoms eigą.
Žmonėse yra pesimizmas dėl
Be to, prel. E.J. Smith ir prelrasiy nesantaikos
L.J. Hoffman, abu iš Sioux
Gallupo institutas apklausė, City, Iowa, įtakingi katalikų
ką
žmonės galvoja apie santy veikėjai, įsijungė į Rezoliucijom
'Tačiau jau afjvvntėm ir šio
kius
tarp baltųjų ir juodųjų per Remti Komitetą. Prel. Smith yra
pasižadėjimo metines, o staty
artimiausią pusmetį — gerės Sioux City diecezijos generali
bos remonto valdyba nepakru
ar blogės. Atsakymas: santykiai nis vikaras; prel. Hoffman —
tino nė pirščiuko. O garanti- blogės 57 proc.. gerės 17 proc. diecezijos kancleris. Ir vienas
ruais raštais skylių neuždeng be permainos bus 16 proc., be ir kitas yra artimi kun. kleb.
si — varva, ir gana”.
S. Morkūno bičiuliai.
nuomonės 10 proc.'

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKV STOVYKLA PRIE ATLANTO
GERIAUSIAI pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport,
Maine. Pranciškonų prižiūrimi vasarnamiai priima atski
rus asmenis ir šeimas labai prieinamomis kainomis. Šie
met sezonas prasideda birželio 26 ir tęsis iki Darbo die
nos savaitgalio.
DAUGELIO metų praktika parode, kad tūkstančiai grįž
ta pailsėję ir atsigaivinę gražioje Maino gamtoje ir gai
vinančioje jūroje bei maudymosi baseine. Ir jūs galėtu
mėte būti jų tarpe.

STOVYKLA gražiajame Maine krašte, prie Atlanto, va
dovaujant Tėvams Pranciškonams, prasideda birželio 26
ir baigsis liepos 31. Atvykti ir išvykti galima to sezono
laiku bet kada.
BERNIUKAI priimami nuo 8 iki 15 metų.
STOVYKLOS vadovybė užtikrina kiekvienam fizinį,
tautinį ir dvasinį atsigaivinimą
Smulkesnių informacijų ir registracijos reikalu kreiptis:

Franci.sean Monastery, Kcnncbunkport, Maine
GAVELIAI

džiaugiasi

sūnaus

Šarūno

gimnazijos

atestatu.

Visos nuotraukos Beatričės Kerbeh

Tel. (207 ) 967 -2011

Kodėl vykstame j Washingtoną
Vtzi keliai mus veda į šios ša
lies sostinę — Washingtoną.
Ko mes ten vykstame? Pramo
gauti, linksmintis,
koncertų
klausytis? Ne!

Su skaudančiomis širdimis,
bet didėlėmis viltimis mes vi
si vieningai turime vykti pas
šios galingiausios pasaulyje ša
lies polit kos vadovus prašyti
ir maldauti užtarimo ir laisvės
mūsų mažai, bet širdžiai taip
brangiai tėvų žemei — Lietu
vai.

Jau 20 motę, kaip komunis
tinių rytų ordų pavergtoje Lie
tuvoje viešpatauja amžina ir
tamsi vergijos naktis.
Mūsų
broliai ir seserys jau ir savo
akis pražiūrėjo ir rankas prarymojo, belaukdami
laisvės
aušros Lietuvai. Jie yra betei
siai svetimųjų vergai: be tikė
jimo laisvės, be laisvo demokratinio žodžio, be jokios žmo
giškosios teisės. Tiktai sveti
mųjų nuožmiai žiauri priespau
da ir amžina baimė klajoja po
mūsų Tėvynę vergijos klaiky
bių ir tamsybių naktyje.

Viemntelė pavergtųjų mū
sų brolių ir sesių viltis beliko
me tik mes' — laisvojo pasau
lio lietuviai. Todėl su ugningu
ryžtingumu, did&uje vienybėje,

mūsų Lietuvai. Mūsų kova tu
ri būti neatiaidi k kieta. Grei
čiau uolos pavirs vandenimis
ir pienas sutirps į vašką, negu
išsižadėsime šios šventos 'ko
vos! Greičiau saulė pradės te
kėti vakaruose, negu mes, lais
vojo pasaulio lietuviai, pripašinsime ru.'Ikųjų bolševikų už
mestus Lietuvai vergijos prančius, kaipo nuolatinį gėdos fak-

Su nuožmiu tautos priešu
nėra ir negali būti jokio tai
kaus bendradarbiavimo, o tik
kieta ir ryžtinga kova!

. Mojo tavoje pasuodykime iš
didžiai rienmgt ir užrita >iwę
Niekas kitas, o tik mes patys
tegalime Lietuvą patikti žiaurių
jų pavergėjų naguose savo su
siskaldymu, savo neveiklumu ir
savo neryžtingumu. O priešas
to iš mūsų tik ir laukia. Todėl
ir pasirodytame prieš pasaulį,
kad esame vieningi, ryttm^ ir
nepalaužiami
dvasioje
šioje
žūtbūtinėje kovoje už Lietuvos
laisvę. O tai įrodysime vienin
gu ir gausta dalyvavimu Ame
rikos lietuvių kongrese
Washingtone, birželio 26, 27 ir 28
dienomis.
Senatoriai, kongreso nariai,
gubernatoriai ir buvę preziden
tai šioje kovoje už mūsų tėvų
žemės laisvę eina kartu su mu
mis. Tad neapviikune jų savo
pasirodymu ir darbais-

nius rūbus, labai prašomos juos
pasiimti vykstant į Amerikos
lietuvių 'kongresą Washingtone,
kad būtų galima jais pasipuoš
ti kongreso metu. Kas norės
apžiūrėti Wasbingtono miestą
ir jo įžymybes, yra prašomi
tai pareikšti prie registracijos
stalo kongrese. Bus pasamdyti
autobusai norintiems pamatyti
Washingtoną ir visas jo-įžymy
bes, kuriuos lydės specialūs
aiškintojai. Visi, kurie dar ne
matė šios šalies sostinės, kvie
čiami pa
ga fr^nai
šavait

Pasakaiin^K nradMi*.

mus 1944
kiais.

birželio

mėn. jv/-'
(Red.)

DOTNUVOS žemės ūkio aka
demijos sodyboje gyvenimas
pusiau
karo ligoninė evakuavosi į Vo
kietiją. Pasitraukė ir dalis pro
fesorių bei studentų.
Daugu
mas Studentų išvažinėjo namo.
Akademijos sodyboje liko veik
tik darbininkai su savo šeimom.
Akademijos rektorius prof.
B. Vitkus sušaukė likusius stu
dentus ir profesorius į akade
mijos salę. Pasakė atsisveikini
mo kalbą ir paragino pasitrauk-

saidhL Faktinei tai nebuvo paleidimas į laisvę, o tty perkėUrnas į naują arešto vietą, į
Ūmas
Mukarovo- kaimą, kur jam bu
vo leista laikyti mišias mažo
je vos trijų kv. metrų koply
tėlėje, kurią komim&tai skelbė
esant “atidarytą tikinčiųjų mi
niom**.
Bet dabar ir ši “laisvė** pasi
baigė: akv. Reranas, policįjos
lydimas yra pergabentas į nuo
šalią vietą — Btatejovice vys
kupijoj, kurioje seniau
kun. Ptojhar — į aklą Radvanovo kaimą, esantį toli nuo gele
žinkelio ir kelių, pasiekiamą tik
lauku keleliu.

Nesunku čia gurėti nelai
mingo kun. Plojhar y kerštas.
Bet gali būti dar ir kita prie
žastis: čekę studentę neramu
mai gegužės 1, įę demenstraaįos Ir reikalavimas laisvės.
Kadangi Mukarove arkiv. Beraaą, tarp kitų lankė ir studen
tai, valdžia įtarė, kad studentų

jau po gegužės 1 vėl areštavo
Lėtomirece vyskupą Trochtą,
kuris išlaikytas kalėjime iki
1960 buvo paleistas, tačiau negalėjo grįžti Į paso pareigas ir
turėjo duoną uždirbti
prie
statybų — mūrininku. Dar yn
suimti Oiomuco-yysk. Zela, kuris 1950 buvo nuteisiąs dėl
‘^valstybės išdavimo, katy Vatikano agentas Cekostovaėdjoje”,
ir Nova Lice abatas Maęharka.
Jie visi išvežti į Radvinovo.
Vienas u^rirnin korapondentas gavo parikalbėti su arkiv.
Beranu jau . naujoje vietoje.
Beranas papasakojo, kad atvy
kęs valdžios atstovas pastebė
jęs, jog jis yra labai išbalus,

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirminmkas Juozas Ra
čiūnas, birželio 6-7 sukvietė į
savo vasarvietę (Tabor - Farm
Sodus) spaudos ir radijo dar
buotojų pasitaritaą. Dalyvavo
arti šimto (97); Kviesta buvo
apie 300. Buvo svečių iš Angli
jos, Vokietijos, Kanados. Dau
guma sudarė JAV atstovai Gau
ta sveikinimų iš Australijos, Ro
mos, Vokietijos, Pietų Amerikos. Suvažiavime dalyvavo

butinių mete**. Paklaustas, ar
vyksiąs | Romą, atsakė, tad n>
r6uĮ mivyKu, taeiM ds hck
tad teo paskatų, o tik daly

vauti Bažnyčios
Susirinkimo
paskutinėje sesijoje, k vėl sugrižt į Čekoslovakiją, nes ‘'mo
no viola yra twp Čekoslovaki
jos tikinSęlę-, baigė pekaftį.
Tik kažin, ar turinti tokius nu
sistatymus valdžia išleis | Ro
mą, o jei ir išleistų, kažin ar
galės gręžti.
Tokia yra komunistų “taikos
ofenzyva” Vatikano atžvilgiu.
O dar ne taip seniai (1964JH
26) čekoriovafcijos kultų įstai
gos direktorius M. Hrusa tvir
tino, kad arkiv. Beranas nau
dojasi pilna laisve, nesikiša į

Lietuvos generatinis konsulas
dr. Petras Daudžvardis iš Ctūcagos. Suvažiavimas buvo įdo
mus, darbingas ir turiningas.

Spaudos uždaviniai
Birželio 6, punktualiai 10
vai., buvo atidarytas suvažiavi
mas Lietuvos himnu. įvedamą^
ją kattą pasakė P1B Valdybos
pirmininkas J. Račiūnas. Pir
mąjį pranešimą Lietuvos gyve
nimo pristatymas išeivijos Hetuvię spaudoje padarė dr. Pijus
Grigaitis, Naujienų redaktorius,
vyriausias amžiumi suvažiavi
mo dalyvis. Moderatoriumi bu
vo pakviestas Vincas Rastenis.
Dr. P. Grigaitis savo prane
šime pabrėžė, kad ‘lietuvių spau
da yra kovos spauda, kov& už

tautos laisvę. Ilgai ji kovojo,
kd buvo atgauta nepriklauso
mybė, o dabar jos vienas iš pa
grindinių užižav&rių —kovoti
už Lietuvos išvadavimą iš rusiš
kojo bolševizmo okupacijos. Ap
gailestavo, kad ne visi laikraš
čiai objektyviai nušviečia tą ko
vą, ir pasmerkė tuos, konkre
čiai “Vienybę”, kuri pakrypo
Lietuvos okupantui prisitaiky
ti. Šiuo klausimu diskusijos bu
vo labai gyvos. V. Rastentai bu
vo nelengva derinti pranešėjo
ir diskusijose dalyvavusių iškel
tas mintis k jas reziumuoti.

Vhi musę
pabaigoje veda į Washingloną!
Visi kaip vienas dalyvaukime
kongreso. Musę gilus tikėjimas

-

Bendruomenė* paskirti*

Antrą pranešimą Bendruo
menė, kaip tatvife* lietuvių *u-

Dotnuvoje 1944

dumiu.

kiv. Beranas buvo nušalintas
ir jo vietoje valdžia parietė ka
pitulos vikarą,
kanaųmn k ą
Stebim, tasai buvo priveistas
nuimti nuo Hojhar bafaiyrines
bausmes. Tačiau ir pats Plojhar jautė, kad toks jo rehabilitarimas yra neteisėtas ir be
vertis. Todėl dabar, kai 1964
kovo 6 Nitros apaštališkasis
administratorius vysk. Edvar
das Necsey vyko į Romą, daly
vauti Susirinkimo
darbuose,
Ptojhar įprašė jį išgauti iš Va
tikane, kad jam hauarate būtę
atšauktus. Vatikanas, taip bu
vo galima pramatyti, atsakė,
kad bausmės bus mtuntos tada,
kai tam. Hojhar atsisakys bet
kokios politinės veikios ir pa
liks užimamas parrigas.

Matyt Ptoharas
kad čia bus jam s
dirtfiansm priešininkas tefcty.
Beranas. ėmėsi prieš j| naujų
represijųKaip žinome, pereitų metų
spatių 15 čekų valdžia, paskelbė, kad Prahos arkty. Beranas
yra laisvas. Jis nūo 1951 m.
buvo laikomas arešte slaptoje
rietoje, be jdkto ryšio su pa-

LB Chtcago* apygardos val
dyba išsiuntinėjo raštus visom
jai priklausan&om apyimkėm
dr valdybos nariam, ragindama,
kuo gausiau dalyvauti Amerikos lietuvių kongrese

VINCAS NELAIMĖ

Lietuvos istorijos poros de
šimty motę pogrindinės Unijos
visiem žinomos. Tačiau "mažo
ji istorija", epizodai iš atakirę
vietony praeities, pespašvina ir
paryškina bendrąsias Unijas—
duoda* |cm žmogrikos gyvybės,
šilumos, tragikas.
Vincas Nelaimė, kuris Vaka
rus pasiekė prieš 6 malus, pa
sakoja tofcię opizodę, susijusią
su Dotnuvos žemės ūkio aka-

į kitą vietą ištrėmimo
priešmtts. Tai svefliatas jniadstro, suspenduoto kunigo Plojhar kerštas.
Kai 1946 Cekostorakfrs vys
kupai suspendavo taunuj Budejovtye kapelioną tam. Ptojhar
dėl to, kad Js be bažnytinės
vyriąuąybės leidimo , leidosi
renkamas Į Čekoslovakijos komuoistioi pariamęužą ir pasi
ėmė mintaro pareigas, aįkiv.
Berauos, kurio vyahuptyrie bu
vo Hejbar, tą vyskupų spren
dimą pasketoė vieSai iš aUkyta
los ir raštą iškabino prie Pra
hos bažnyčių durų. Pto>aras oteiMirĄ pritirti prisėstas
politines pareigas. Kai 1911 ar

ti tuos, kurie negali būti tikri,
kad sugrįžę komunistai paliks
juos ramybėje. Žemės ūkio aka
demijos vadovavimą perdavė
prof. inž. A. Kundrotui, kuris
pasižadėjo iš akademijos nesi
traukti fronto metu. Jo pasi
ryžimu susižavęjo keletas Stu
dentų ir taip pat ryžosi liktis
akademijos sodyboje. Tarp jų
buvau ir aš-

Sprogdinimai. — Liepos pra
džia. Frontas buvo pristabdy
tas kažkur už Kėdainių. SS
ėmė naikinti akademijos sody
bą. Prof. A. Kondrotas bandė
prašyti, kad nesprogdintų pa
čios akademijos pastatų, kuriuo
se yra ir labai didelė babtioteba. Sprogdinimo vadovas su
šalmu ant galvos buvo sunkiai
sukalbamas Įtaręs, tur būt, mus
pasikvietė iš šarvuoto automo
bilio dar 4 ginkluotus vytus.
Paskui staiga liepė parašyti
motyvuotą pareSkimą. Jį per
duosiąs savo karinei vyresny
bei Rygoje. Pareiškimą pasi
ėmė; atsakymas būsiąs po po
ros dienų.

Frontas artėjo. Naktim ėjo

žiaurios oro kautynės. Bombo
nešiai puldinėjo bėsitraotaanfią vokiečių kariuomenę
ir
transportus. Akademijos sody
boje buvo jau labai nesauguKeletą naktų pratūnojo^ slėp
tuvėje po akademijos rūmais.
Vieną rytą, dar labiau priartė
jus frontui, padrioskėjo sprogi
mai — akademijos pastatas su
laboratorijom, biblioteka ė nau
ji studentų bendratiufiai buvo
susprogdinti ir padegti.
1944 liepos 27 frontas pra
ėjo pro akademiją. Mes, pora
studertų ir keletas akademijos
sodybos šeimų, frontą praleido
me jau ne Sodyboje, bet pamiš
kėje pas vieną ūkininką savo
darbo slėptuvėje. Natalės metu
rusų tarriviai patikrino mos ir
neradę ginklų paliko.

Prof. V. Ruokis dirbo
Rytojaus dieną gražume į aka
demiją. Dar Bučiai tebedegė.
Prie badųytelte guHjo kefiotika nušautų tarinių arklių —
čia būta susišaudymo. Prof. V.
Ruokis pirmasis pasirodė sody
boje ir tuojau ėmė tapti nušau
tų arklių odą. Sakė, kad odos
bus labai svarbus dalytas. Atei
tis parodė, tad jo buvo tiesa.
Prof. A. Kondrotas su pora sar
gų traukė iš griuvėsių laborato
rijos išlikusias priemones. Jiem
poocĮjonM.
MuMa — Po poros dienų,
kai grįžome į akademiją, pasi
rodė tartaomenės antra banga
— tai jau buvo NKVD karino-

menė. Privažiavo į. paritą dau
gybė amerikinių mašinų su enbavedtatais. Su jais buvo daug,
moterų. Parkas virto karine
stovykla... Keli
tūkstančiai
ten laikėsi kokią savaitę. Degė
naktim ugnys, buvo dailios, šo
kiai. Akademijos bityne buvo
100 avilių bičių. Medus nebuvo
išimtas. Kontrolinis avilys ro
dė daužau kaip 80 kg. medausAš su bityno darbininku Mor
kūnu prižiūrėjome bites. Taip
prof. A. Kondrotas buvo pa
tvarkęs. Antrą rytą, kai parke
apsistojo NKVD daliniai, rado
me du trečdalius avilių ršpito
te: bitelės sudegintos, o medus
paimtas su visais rėmais. Kad

ir toki neramūs laikai, bet vis
tiek gaila bityno. Nuėjome
į
NKVD vadovybę ir prašėme,
kad neleistų bičių plėšti. Suta
rėme, kad kareiviai galės medų
išsisunkti, bet bites pulti Su
sitarimas su sovietais galiojo

supo mus daugybė tartarių, >
rakė ptatraukti, o tai mes nesiskubiiiome, suėmė ir pastatė
.. ^uftamtyti. tyititanę, kad mus
jou poluioflESBUft
P®*
leido namoKai dalinys išvyta, bityno ne
buvo. B 109 avilių tebuvo tygri-

vodovaerii; jis taip pat buvo
<tidetis bitininkas.
gb
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įu. — Kiekvieną rytą ir vaka
rą žmonių prisirinkdavo į skademijos bažnytrię, kur prof.
kan. F. Kemėšis laikydavo pa
maldas. Jis nesitraukė iš baž
nytėlės kaip prof- A. Koodro
tas iš akademijos. Sakė trum
pus pamokriėttas, bet taekvieaas jo 9odis giliai smigo į šir
dis. žodžiais B Daukanto, Mai
ronio ir kitų traukė ašaras ant
veido studentam ir profeso
riam. Mačiau, taip vienos iš
prtrfesorių, kuris buvo vadma-

MoėBtaecH*. — Pirmas smūgis siuvo flMMMtttaajos puKetbtams. Viri žinojo, tad po
jtrumpo apraekynm bus siunčiacnt g transą, tams buvo vBtęs
UKnl flMNpUaS. UJO gMMISl,
Chm netuvnu sumetami | puvojšngimflst rietas. Tuo put au
tu prairodė uMMMM, tad

E Dotnuvos stadentam reikė
jo vykti j karinę komisariatą
Kėdainiuose- Rugpiūčio 15 su
baime yykome eHė studentų.
Bet tą dieną mus atleido iki
atekiro pašaukimo. Grįždami
pėsti 16 kilometrų, turėjome

progos išrikabėti, kad daryti
— eiti į kariuomenę ar į miš
ką. Daugumas ryžosi geriau
mirti,, bet tik ne raudonojoj
armijoje. Sunkiau buvo apsi
spręsti tiem, kurie tarėjo šei
mas; šeimom galėjo keršyti už
nestojimą į kariuomenę.
Naudojomės Dotnuvoje * mobdizacijos atidėjimu. Tačiau
motrifcos tano neramios. Kas<usb rasaavom panto oecuceje,
«
, » - p. _M -• iTT— <
•je atrikaokną su gtaųgtataMi
perduoti kitiem. B ją finojom
apytikrę padėj Uetovoje ir ka

JOSEPH PL.OYHA.R

dvasiškijos re&alus ir nėra pa
reiškęs Čekoslovakų vyriausybei
savo noro vykti į Romą,

Dr. V. Mar.

Morganizavimo forma — darė
Stasy* Berzdukas, JAV LB Ta
rybos pirmminkas. Moderato
rius — dr. P. Lukoševičius. Pa
nešimas buyo kruopščiai pa
ruoštas ir dar papildytas dr- A.
Nasvyčio pranešimu. Bendruo
menė, siekdama konsolidacijos!
kultūriniame, visumneniniame
ir politiniame gyvenine, daro
įtakos, kad mūsų visos politi
nės grupės ir visa lietuviškoji
visuomenė solidariai įsijungtų
į vieningą Lietuvos laisvinimo
frontą, ir toks susitarimas jau
esąs pasiektas.

Diskusijose dr. P. Grigaitis
išreiškė savo skeptišką pažiūrą
ne į pačią bendruomenę, bet į
jos organizavimosi būdus.
J.
Kardelis pasisakė už bendruo
menės stiprinimą, jos organi
zacijos tobtamimą ir siūlė JAV
LB... imtis pavyzdžio Kanados,
Br. Nainys siūlė daugiau pa
brėžti lietuvybės išlaikymą. V.
Rastenis, pritardamas bendruo
menės idėjai, siūlo ją orga
nizuoti Australijos ar D. Brita
nijos lietuvių pavyzdžiu. Ku
nigas Br. Lubius, A. Kazė
nas, dr. J. Prauskis, J. Jasaitis, J. Ignatonis pasisakė už
bendruomenės tobulinimą.
Diskusijose iškeltų minčių
nuotaikos buvo palankios bend
ruomenės organizavimui. Tik
dr. Kavolis į šią medaus stati
nę truputį įpylė deguto. Jis,
prisidengdamas vieno nenurody
to rašytojo mintimis, pareiškė
visiškai priešingą nuomonę. Girdi, bendruomenė, organizuoda
ma masinius pasirodymus, dai
nų ir šokių šventes, ar kitokio
pobūdžio pasireiškimus, slopina
individualią kūrybą. Jis liko vie
nas su savo nuomone, sulau
kęs stiprvių atkirčių.

Labai išsamus ir įdomus bu
vo Juoko StempuHo praneši
mas — Uotudę radtyo vrianCMNIfĮ pMKOTM ir |y
organizavime*”. Tačiau praėjo
be diskusijų ^ėl laiko stokos. J.
Sunonavičtas iš Kanados buvo
moderatorius. J. Stempufis bu
vo susirišęs beveik su visom
taisvoęo pasause aecuvsKom
> ndiio vriandėšėui kr omtakes
ibių apie
** jų
1 propanas
~ ir jų
vadovybių pasisakymus. Visų
išreikštas pageidavimas sudaryu Mnori nKQO ▼MtMfini
osganUK^ą, * fceUĮa programo-

tad trtasta porų pšottttetių. Ra-
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tomą —
totooiais ir taptautintaa sotartimi, tai slogmančia tyla ir pro
tiškais veiksmais. Sąjungos vi
daus reikataoee tempas kiek
sulėtėjęs, tačian visom jėgom
dirbta Lietuvos laisvinimo, ba
re ir ypatmgai daug dėmesio ir
laiko skirta veiksnių konsobda<jijai.

Spaudos ir
(atkelta iš 3 psZJ
Jaunimo kaliai į organizuotą
Bestijos lietuvių gyvenimą—
šiuo klausimu sudėtinį prane
šimą padarė Raimundai MiašaIfrr Vytautas Germanas. Algis
Zaparackas. Moderatorium bu
vo P. Joga. Pranešimas buvo ge
rai organizuotas, jūrinis, įdo
mus, bet nieko naujo nedavė.
Kaų> paprastai, jaunimas randa
priekaištų senesnei kartai. Kai
kurte jos darbai buvo sarkasttami atmesti, kaip bevertės
kultūrinės pastangos- Pav. V.

Biržiškos “Afeksandrynas”, ku
rio išleidimas bendruomenei
atsiėjo apie 13,000 doL Jauni
mas esą bodta ir sroviniu mū
sų visuomenės sus^ropavįmu.

demo

kratų* šūmtttn
Bvyutė is
torinės raidas fone, pradėda
mas nuo pačių pirmųjų ęttitinanjų būdų lėšomĮtikti.
nės ir sociatmėli krikščiflBŪkoTretiąjį prantiėmą padarė
stes demokratijas daigą, praei
Menas janųentių Sąjungos va
tame
skkuBW pęr dų Ajįįuanlai Va šarkas, su®įvairius jas tarpenhis bako tėk
koocentravęs ties LKDS veik
mėje ir analizuodamas krikščio
los perspektyvom. Jo manymu,
nių demokratų partijų padėtį
šalia visų jau dabar dirbamų
visuose pasaulio kraštuose šian
darbų, Sąjunga turėtų vieno
dien- Prelegentas nurodė kaąp
kiu ar Mtokm būdu daigiau dė
mesio kreipti į prasiveržimą
pavergtai Lietuvon rarijo ban
gom ar kitaip, kad ton skleis
tų hrteštiofiMkos demokratijos
idėjas. Taip pat pateikė kai
kuriuos jaunoji tafta čia išdės kurių naujesnių minčių jauni
tė. Stasys Barzdotos diskusijas mo reikalu.
užbaigė primindamas, jog kiek
kartų jis kreipėsi į jaunimą, no
rėdamas įtraukti į organizuotą
lietimų gyvenimą, tesulaukęs
atsakymo, kad bendruomenė
- -'Sprinta k' moralė - Toliau sekė kun. Kęstučio
Trimako S J ,pr metimas —Lie?
nmy
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tai buvo išdalinta klausytojam
lapeliai, kad ir jie pasisakytų
informacijos, diskusijų, vieny
bėse irsolidaramo, visuomenės
krypties nustatymo klausimais.
Dėja, viskas ėjo paskubomis,
kadangi pradėjo suvažiavusieji
skirstytis. Sis didelės svarbos
klausimas Bko nežšdiskutuotas.
Suvažiavimo dalyviai sudarė
komisiją, kuriai pavesta api
bendrinti iškeltas ramtis ir jas

studijuoja, jau skirstosi ne pa
gal ideologuos, bet pagal rajo
nus. Parv., ddcages jaunimas
randa skirtybių nuo Detroito,
Detroitas nuo New Yorko.
Padėka ir vHHs
Kai diskusijų ka&ėtojai pra
Suvažiavimo femnunkas Juo
deda kalbėti lygiai tiek, kiek zas Bačtenas padėkojo atsiliebuvo viso pranešimo, Vytautui pusiem į jo kvietimą ir išsamiai
Kamantai tarpminkaujant, ras diškutavusiėm gyvybiškai svar
ta išeitis: — leista kalbėti tik bius mūsų gyveninio klausi
oficlaliai veitoamttem bendruo mus. Pareiškė, kad tai nebus
menės atstovam. JAV Centro pirmas ir paskutinis šio pobū
Valdybos pirmininkas J. Jasai džio pasitarimas.
tis apgailestavo, kad čia išdėti
Suvažiavimo
darbotvarkę
jaunimo, veiklos pianai ir pata tvarkė Vytautas Kamantų, virimai niekuomet nebuvo pasiū cepirmiatataš informacijai ir
lyti nei buvusiai nei esamai jaunimui Pasigėrėtina jo iš
Cenfa-o Vaidybai nors ae vieną
tvermė, kantrybė, ir sngebėjisykį kreiptasi į studentiją, jau mas suvatiavimui vadovauti.
nimą, bet atsakymo nesulaukta.
Reikia tikėtis, kad šis suva
Jer. l^iatoms, Švietimo Tary žiavimas atneš bendruomenei
bos pirmininkas pareiškė jog didelės naudos. Ir tai nuopel
— visas tituanistinis švietūnas nas FIB Valdybos pirmainko
skirtas jauremui. Senosios kar Juose Bačiuns. Visi Suvažiavi
tos mokytojai greitai išsisems. mo dairiai buvo jo svečiai. Bu
Prieaugtiaoi neturime. Į litua vo mielai sutitai, priimti vai
nistinį ūv^tuną įsijungi tik šinti tikra lietatišku vatimgutrys jaunuoliai Vieton tuščių mu ir nuošųrimiu. Sumtiakarių bei pianų, kvietė jau vimo dalyviam igai fiks at
nąją kartą jungtis į'lituanisti mintyje nepamirštamas ponios
nį švietimą, stotį į Pedagoginį Bačiūnienės rūpestis, kad nie
Lituanistikos tostitutą,
atar ko netrūktų suražiavimo dalyvaizdinį ar neatovaisūtaį, ir rink

KonforoncHoo eiga
Konferenciją trumpu žodžiu
atidarė jos šeimininkas, Cteveiando skyriaus pirmniinkas P.
Balčiūnas. Po km. Ve. Zaka
rausko invokacįjos ir dr. K. Ši
dlausko įvadinio Žodžio, prezi
diumą sudarė A. Rūgytė (Chicaga), dr. VI Viliamas (Wa$bmgtona^ ir A-J. Kastiaitis K3evelandask sekretoriatą L Btasaitė, A Gavką ir Krezotiucįjų
P- Sti<tie»kas, Pr. vątaarikte, A. Vedeckas, P. Mafcte&s te. Pr.
ędteraitte. Dirbo ir mandatų
iiei apaugtas kppįaflmi Kontereneijoje kaįrim.tak-Ji atetovų H- niyiįtata ąkyĮįta na-

tykių su Jotų kratau ypač Enropos, jautaki krikščionimis

demokratata Buvo taataetaiotos ypatingai vaisingos A. Venc
kaus ir Biratės VėnriuvienėsStepetytės pastangos, kurios
tikrai buvo ir yra vaisingos at
stovaujant lietuviam krikščfonkn demokratam
Europoje.
Žodinius ir raštu pranešimus
padarė ęBė Sąjungos įgalioti
nių atskirose vietovėse.
Netaktas navjto centro

Naujojo centro
komiteto
branduolys sudarytas Cievetate
de su atskirais nariais Nete
Yorke ir Chicagoje. Komitetas
pirmutiniame posėdyje išsirin
ko pirmininką, o antrajame—
totus narius. 'Komitetą dabar
Sudaro: Algirdas J. Kasiriaitis
— pirmininkas, Pranas Ražai
tis — I vicepirmininkas, St.
Lūšys — vicepirmininkas Vil
ko reikalam, Pr. Vainauskas—
vicepirmininkas tarptautiniam
santykiam, P- Htarys — sekre-

tarinę, H$r. K. Šiauš

kas, Ą. G

iu Antanas Ta-

Brogramą pradeda prancūzai
Bretanės foiUoni. Vokiečiai

'

V.-*

daugiausiai pasireiškia chorais

ir muzika. Egzilai jugoslavai ir
ukrainiečiai imponuoja ypatingai vyrų šokiais. įdomu stebėti tą patį kardų šokį, vis totaip atliekamą sudėtų vokiečių,
jugoslavų ir anglų. Anglai patraukia publikos simpatijas savo humoru
Estų programos metu į salę
įžengia neeilinis svečias — federalinės vyriausybės ministeris Seebohmas. Kaip tik šiuo
metu ateina ir lietuvių eilė. Scenos pakrašty, už muzikantų,
kukliai susėdusi grupė, šalia
drąsiomis spalvomis išsidabinušių kaimynų, lyg šiol buvo Iikita tarsi nepastebėta. Dabar
gi mŪSU
raštu santūros
grožistentiniii
staigąU pražysta
pro-
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žektorių šviesos centre. Per sa
lę ęrita«taria taritariūtao vR- .plojimas. Svečias ministeris, re
gimai sujauditaas, kažką kalba
pasilenkęs šventės rengėjam.
Beinant iš salės, prųniola dė
^aMtehAriai ro koti vyriausias programos rentai scenoje tai gėjas: “Sie haben den Vogei abTreaksmtagojo geschossen!” — “Jus nušovėte
paukštį!’* Tai vokiečių posakis,
Reiškiąs didžiausią pasisekimą
ir ministeris Seetoiunas jam saMOjįl idOh, karimu ritinąs
teta teniM ĮtariĮritės ta MįtarittanūB«ria svąjingęrita dptalto taimttintar.
Všį&r fįfe. W tatų kainos t

blausiai jam patikusi lietuviškoji Sadutė. O štai ir pate mitesteris bučiuoja
galantiškai
ranką mūsų grupės vadovei,
tapnoja jauniesiems per įkaitusius skruostus, reiškia savo

p»ri** fr M jau susižavėjimą lietuvių šokiais,
teptoąri Šokėjos, (težadamos už Drauge nusifotografuoja.
diriteį, tatai tada patatagto
Visą dieną, kur tik mieste
tarkit tote tabtario ighusias - pasirodydavo mūsiškių grupė
0!»uju ny ■»1

ie mol
1964 buželio 7 baigėme šią
mokyklą. Pabaigtuvių iškilmės
buvo standartinės, tik tarš
kai. Mes rūpinomės, kad fietuviška prigimta dvasia, kurią
Dievas, įfetavtSta tracfldjos,

kuria mums įdiegė brangieji tė
veliais: lituantaftos mokyklos,
būtų atgarrintta ir parbūtos
pabaigtuvių diehą.

Mūsų atstovės įteikė gimna
zijas VĮriosybei lietuvišką kry
žių. Kttta davė; ir tašką, abtturientių pasirašyta, kuriame pafrlltetoe savo jjausmas, kari

je wWK>je. >
■tara

<U0anų,

prisisegėme trripabes tantines
jMstetes m rūta šMostes. Mū
sų teta deaėfkm«ai, kai sa-

v,'\

tautiaiais rūbais, juos vijosi fo
tografai, o žmonės lydėjo ploji
mais.
Vakare, vokiečių rytų pabė
gėlių suvažiavimo proga (apie
400,000 dalyvių) duodama pro
gramos santrauka plačiajai vi
suomenei centrinėje
miesto
aikštėje, prie garsiojo Auksinio
fpntapo, po ,|tviru dangum.
Čia stailautoa dktižausio pasisekimo lietuviškasis Malūnas,
viesulu sušoktas deglų šviesoVasario 16 gimnazijos jauni
mas grįžta namo, dainuodamas
lietuviškas dainas: “Nušovė tė
velis, nušovė motinėlė, nujovė
visi vaikai pelėdą”... Šie ha-
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Prof. Dr. Juozas Eretas suti
Jūs, tikriausiai, girdėjote, kad
ko rašyti prof. ri*. K. Pakšto mūsų gimnazijos direktorius va
monogrtifiją. Pakštas buvo ne žinėja po Ameriką. Jis tai da
tik jo vienmintis, bet ir jau ro ne savo malonumui,
bet
nystės riaugas studentavimo mūsų naudai. Jis visus savo
laikais Šveicarijoje ir abtems svarbius darbus nustūmė į ša
profesoriaujant nepriklausomoj lį, kad tik mums parūpintų pi
Lietuvoj. Jis rašo savo laiške: nigų naujajai statybai. Jeigu
“Labai gražu, kad susidarė ko ne direktorius ir mūsų gerada
mitetas brangiam prieteliui Ka riai lietuviai ir vokiečiai, tai
ziui paminklui pastatyti. Se jau mes gal būtume suvokietėniai to įtikėjo. Bet geriau vė ję vokiškose mokyklose.
liau, negu nukąri n
Prof. J. Eretas skaitė paskaičia
tą Zūerkbe surengtose birių te, kokiom sąlygom mes
dienose gegužės mėn. Be to, gyvename. B lauko mūsų bara
neseniai buvo nuvykęs į Kidio kai atrodo pakenčiamai, bet į
miestu kur didžiąjamp teatre vidų įeiti nepatartam^ Kai
dirba jo dukrelė Aldona, talen klasėje rašome, o kas nors ei
na koridoriumi, tai lentos Unkš
tinga artistė.
Praėjusią vasarą prof. J. Ere- to, Plunksnakotis čiuožia per
įsivaizduoti,
tafc riaiiA naskažtas Vdktetiio- Unijas Negalite
te. scčankė stanriesnes bet. ko- koks Berną būna šalta, o vasa
ra karštis. Plonos barako sie
.
’T!' nos sulafto tik sniegą ir lie
?«»«■*»• tų- žiemą sėdime su pirštinėm
_____ *
___ _________
ir raudonoms Mriaafe- kndankte^riyti dNttta^lak^tau, < radiatoriai ne visada veikia.

suprantame, kad ne mokytojos
naudai šokame. Šokti esame va
ginėję labai daug. Buvome
pasiekia net Romą. Už tai esa
me savo mokytojai labai dėtonGal mus įsivaizduojate nusi
minusias? Ne, dar nenusivylė
me. Esam užtikrintos, nes Die
vas mums padės- Esame tik
ros, kad kai mūsų direktorius
belsis < jūsų duris, netesite
jam grįžti. į gimnaziją su tuš
čiomis rankomis. Neužbaigta
statyba laukta geradarių aukų.
Gal sakysite, kad per daug pra-

DIDYSIS
RAMYBES
šAKTINIS

orieji ir rekreacijos kambariai.
Tačiau mokslo darbas nebuvo bendratmėto J
nutrauktas, o mokyklą šiemet
baigė didžiausias Skaičius stus_ j

sidre Francis J- McČabe iš Providence, R±, vyriausias teisė
turi.
jas šehninmių teismų Rhode
lalanti valstybėje. Pats būdamas
(
iš
NiaIškilmingas užbaigimo aktas dotas T. Jonas Jai
pavyzdingas šeimos tėvas ir
įąę
kri*
gara
FaBs,
N.Y.
Į
įvyko birželio 7, sekmadienį
pradėjo kasdien matydamas šeimų skau
Visą savaitę oras buvo saulėtas.
džias tragedijas, labai pamoki
mokytojas
Jonas
Kendratavi■Laukta gražaus ore ir mokslo
nančiais žodžiais atkreipė klaubaigimo aktui, bet sekmadie
sytojų dėmesį į šeimyninio gyvyresnyris
kun.
Vrientinas
Atnis išaušo ūkanuotas k lietin
gas. Mišios įvyko šv. Jono ben kočins, MK, tėvų marijonų var- yra nustatęs ir Bažnyčia moko
drabučio didžiojoj salėj. Mišias du sveikino baigusius ir linkė
aukojo dekanas preL Paul Auc- jo laikytis ir nuolat prisi
pagrnMhnes
gyveni kiškoj mokykloj jaunimas yra
laįr, šv. Marijos parapijos kle minti
tiesas, kurių
išmoko
bonas, Putoam, Conn. "Pamoks mo
gam gyvenimui, kuriame šeima
lą sakė Marianapotio auklėti iš savo tėvų ir iš savo mokyto
yra pagrįsta Dievo ir artimo
jų.
Studentai
Eugene
Goundry
nis kun. .Pranas Bulovas, Atsi
meilės įsakymais. Vysk. Vincen
mainymo liet parap.* vikaras ir Gerard Caron savo draugų
tas Hines nuoširdžiai sveiki
vardupadėkojo
tėvam
marijo

Maspethe, N.Y. Pamoksle pri
no, tėviškai kalbėjo ir išdalino
minė gyvenimo svarbiąsias pa nam, Marianapofio vadovybei ir
atestatus.
savo
tėvam
už
suteiktą
galimyreigas, kurios saisto šių dienų
Lai Marianapolio globėja Ma
jaunimą. Gyvenimo sąlygos rei
rija visus globoja ir ateityje,
kalauja, kad jaunieji katalikai
los vedėjas kun. Jonas Petraus kaip globojo visus, mokslo me
(AMV)
kas, MIC, pristatė studentus, tus.

>'•*»*• w Km- M. Vembre, minint kuopos 50 metų su-

VAIDYBOS JR MUZIKOS VAKARAS
Lawrence, Mase. — Šv. Pranciškaus parapijos salėje gegužės 31 buvo suvaidintas ‘Kur-

programa.
Pradžioje parapijos klebonas

— Akademikp skautp suvažia-

vasarvietėje Chestenton, India
na, prie Chicagos. Programoje
bus paskaitos ir diskusijos ASS,
studentijos ir mūsų bendruo
meninio gyvenimo išeivijoje
klausimais. E anksto prašoma

■

motis pas Audronę Kubtiiūtę
<149 Miiton Avė., Hyde Park,
Mass. TeL EM 14971), o Vy
ties filisterius ir narius pas Ri
mą Karaliūną (3717 W70 Place, Chkago 29, ffl. Tei. LU 56123).

California, TLoį Augetės^fierald
Exammer’, vieno iš didžiųjų
Kafifornijbs dienraščių nuolati
nis bendradarbis (cohnnnist),
savo birželio 4 straipsnį pas
kyrė šen. B. Goldwaterio nese
niai Įneštai rezoliucijai Pabalti
jo ir kitų kraštų laisvinimo rei
kalu. Puikus ir kovingas straips
nis.
x
— Kun. J.C. JvHcevifius, Athol, Mass., šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos klebonas, vado
vaująs Lietuvos vyčių organi
zacijos Lietuvos reikalų komi
sijai ir redaguojąs tos komisi
jos mėnesini biuletenį, nese
niai išsiuntinėtam biuletenyje
(KVBI-9) visą puslapį skiria re
zoliucijų pravedamo reikalui,

parėk .Pr. Juras lietuviškai ir
angliškai pasakė kalbą, supažindindamas susirinkusius su mūąų kul^rme veikla.
Airami vaidinimai yra leng
vo turklio, komiški. Publikos
buvo priimti labai šilta.
Juozas Skersys, nuoširdus ir
jautrias visiem lietuviškiem rei
kalam, vaidino kurčio Ddbos
«r tydo roles. Alfonsas Lešinskas, nors k labai užimtas ko
legijoje, ypač semestro pabai
goje, niekuomet neatsisako bū
ti tep, kur yra rekafingas lietuv^u žodžiu — paskalom,
rašto darbais ar net ir artisto
role, — ŠĮ kartą vaidino Kazi
mierą ir Garliauskį Pranciškus
Bruzgulis (Simono ir Durovo
rolėse) metų skaičiumi bene
* ■’i visus kitus Lawrence
gyvenančius, bet dvasioje- yra
visuomet jaunas ir veiklus. Ir

#

IF».>
Mary
-visi

sey LB apygardos —- pirm. V,
Diiis,
Dflis, viešnia iš Lietuvos Stepetyeaė, muz. ‘A. Kačanauskas,
Lindeno vyčiųpirm. Joe Sdbel
Lindeno svetainės vardu —BuLtodeno
53
dreckis, buvusi ilgametė
kuopos pirmininkė
r
Šukienė, KaS-gos
apygardos setai. Moterų L
v
kretorė Ada Skučienė ir iždi
ninkė Adelė Krutulienė
Šiais metais valdybon išrink
ta pirm. Agotą Liudvmaitienė,
vicepirm. Marija Praibušienė,

Enida
^Karfcųęs, Clare Gibson, Larry
T&odęau ir Paulius Narkus —
pta&aįnibtno Čaikovskio Nevino
irkitų kūrinius. Visi skambino
mintmai, be jokių sustojimų,
-ritmiškai ir muzkaliat Para
pijos choro moterų oktetas —
Ooą Aksfenaitė, Dorothy Joan
n* Mary Mazevkk, Msrion^Hobitz, Mary Ptūttips, Shirley Gofoush h* Diana Dwoska> — padaipadai
šimkaus — Oi kas so
navo St. Šimkaus
so-
dai, ti- Petrausko — Prirodmo
seni žmonės ir Atneša diedas
kukulių viedrą, J. Starkas —
Nudavė dukrelę, A Vanagaičio
— Aš pasėjau apynėb, J. Narkaus -— Oi giria, giria ir Ant
ežerėlio ir J. Brahmso — Už-

zapa Bundomenė ir prot rašt

dainai? publika įvertino dauge-

Tėv.

Gegužės 17 lietuvių parke
įvyko Kat. Moterų S-gos 53 kp.
45 metų sukakties minėjimas.

LINDČN, NJ.
nelių, akomponavo jos tėvelis
muz. J. Stankūnas. AMoaa Mei
lutė deklamavo ir pašoko bale
tą, Edna Maskevidūtė, Elena
Kižienė ir Alytė Kižytė padaina
vo liaudies dainelių, pritarė ak
ordeonu A Kižytė. Marija Bal
čiūnienė skaitė monologą apie
šių laikų moteris n* vjpus.
Sąjungietes sveikino kun. J.

nė priminė kuopos Įsikūrimą ir
jos veiklą. Buvo pagerbtas dar
gyvos kuopos kūrėjos — Ago
ta Liudvinaitienė, Anelė Tvaskienė ir Tratulienė. Joms pri
narius užversti senatorių Firi- segta po gėlę. Už mirusias kun.
Ptagulbickas
sukalbėjo
brightą ir kongresai- Morganą J.
laiškais, reikalaujančiais duoti maldą.
Svečiai buvp pavaišinti Lin
eigą mūsų rezoliucijoms. Tai pa
val- pirm. Banienė, Newarko 68 kp.
vyzdys turėtų trati visoms bė deno vyčių pagamintais
pirm. O.. Pocienė, Lindeno LB
vardu M. Varneckas, New Jerjoms.

Tokios pramogos galėtų bū
ti dažnesnės. Tik labai gaila,
kad to laiko vis yra permaža.
Atskaičius viską ir dar pridė
jus ‘Good time’, į repeticijas
nėra kada nueiti.
Pilietis

Dovanojo vargonus
J. Strigimas savo mirusios
žmonos atminimui
paaukojo
vargonus Šv. Kazimiero seserų
ligoninės koplyčiai Chicagoje.
Vargonai pašventinti praėjusią
savaitę. Gražiai įrengtoje ko
plyčioje,, kuri daro labai malo
nų įspūdį, seserys dabar galės
kasdien melstis ir giedoti, pri
tariant vargonam.
švmtinimo apeigas atliko šv.
Kazimiero seserų
kapelionas
kan. Antanas Zakarauskas, assistuojaųt ligoninės kapelionui
kun.. Jonui. Starkevičiui u’^Mąrijos aukštesnės inokykto^- kfe
pelionui kun. Jonui MalinuL
■Seserys yra nuoširdžiai dė
kingos savo geradariui
J.
Strigimui. ,
.
(k).

JAMES 8TRIGUNAS

—' Balty Institutas veikia Va
karų Vokietijoje, Bonnoje. Ins
titutas yra įkurtas prieš 15
metų Pinnebergo pabaltiečių
universitete Institutas jungia
lietuvių, latvių ir estų moksliniekus savo
iltiniams 1
dar us Pabaltijo universitetui,
institutas buvo perkeltas į Bonną ir gavo federalinės vokie
čių vyriausybės paramą. Tač&u tos paramos nepakanka, jipač mokslo darbam spausdin
ti. Institutas leidžia savo met
raštį ‘Actą Instituti Baltici’. Yra
jau išėję keri tomai. Tam dar
bui paremti institutas telkia rė'mėjus. Latviai ir estai turi su
teikę po 400-500 asmenų. Lie
tuviai — beveik nieko. Prof.
Zenonas Ivinskis iš Bonnos ra
šo, kad susidaro gana nejauki
padėtis. Jis kreipiasi į Ameri
kos lietuvius, ragindamas rašy
tis Baltų Instituto rėmėjais. Jmokėjusieji 5 dol., institu
to metrašti gauna nemokamaiAdresas: Baltisches Forschungsinstitut. (53) Bonn, Am Hof 34,
W. Germany.
- — Lietuviu Studentę Sąjun
gos rinkimų komisija praneša,
kad kandidatų siūlymas į val
dybą, kontrolės komisiją ir gar
bės teismą dar kartą atidėtas
ligi birželio 30 imtinai.
Vincui Balickui, Lietuvos
pasiuntinybės Londone patarė
jui, suėjo 60 metų.. Gegužės
9 Didžios Britanijos lietuvių
bendruomenės krašto valdyba
su kitomis organizacijomis su
rengė pagerbimo vakarienę.
— Paryžiuje JAV ambasada
surengė parodą, kurioje buvo
išstatyti keturių pasižymėjusių
amerikiečių dailininkų kūriniai.
Su dviem savo kūriniais daly-

juoja Paryžiuje.
— Danutė Derenčienė, gyve
nanti Chicagoje, susilaukė trinukų: Edvardo, Juozapo ir Ro
berto. Abudu tėvai dar jau
ni. Motina yra 19 metų, tėvas
Eugenijus Derenčius — 24— Vyturėlis — tokiu vardu
Marųuet te Parko lituanistinė
mokykla Chicagoje išleido dai
lu leidinėlį, spausta ofsetu ir
gausiai iliustruota. Leidinėlyje
atspausti 4-7 skyriaus mokinių
įvairūs rašiniai:
Inž. Algimantas R. Giedraitis,
ilgametis ateitininkų veikėjas
Hartforde, šiuo metu dirbąs
Electric Boats Div. povandeni
nių laivų firmoj Mystic, Conn.,
susižiedavo su economiste Egle
Povilauskaite iš Astoria, L.I.,
New York- Vestuvės liepos mė
nesyje.

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių Slyvynų vasarvietėje .

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienos K graSausią pa-

šaulyje su 300 salų ir krištoliniu' vandeniu.
- PATOGIOS patalpos, geras maistas

fi
b

SVKČIAMS NEMOKAMAI , nuosavas 300 pėdų pločiu puikus

|

pliafną luudirnlhči išvykos motorlaiviu, vandens- ski (yra thslrulįUėįriL, įvairios valtys — irklinės, burines, cannes ir kt. Maudy-

e
p

. rinriį: ^T^*1** Stikliniame pastate. Tenisas, pring-įrong, kroketas
-JĮ^bhnu* salėje koncertai, vaidinimai, lokiai, ir kt. pramogom.

S
|

iriįAU VlETA JAUNAVED21AMS

'jSeRn

ifauomojamos patalpas ir be maisto (su įrrng-
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JPuIump, Csmų. — Lietuviui
Beadrųomenės iniciatyva Ne-į
kadto Prasidėjimo seselių yienuolyno sodyboje birželio 7 įvyko antroji Eglutės šventė.
Šiais metais ji buvo Įvairesnė
ir įdomesnė.

Lkpior Store, Ine.

Rsiaekas ir Aštą
Meninė programa bwo soM-

je Ir lauke. Programą
mokytoja K. Marijošfenė. Salė** buvo, suva-lioti, trys vaidi
nimai. New Britaino lituanisti
' Oras pasitaikė nei šiltas, nei
nė -mokykla parodė “Gėlės ma
šaltas, tad visi turėjo pakanka
mytei”, Worcesterio šv- Kaži
mai energijos Įdomiai praleisti m.ero mokykla — labai Įdomią
kelias valandas, besigėrėdami
girios gyvulių ir paukščių gale
šventės eiga ir gražiai žaliuo
riją .r Bostono lituanistinė mojančia seselių sodyba.
mck; čia —'“Raudonkepuraitę”.
Suvažiavo gana daug lituanis Ypač geras buvo Bostono mo
paruoštas
tinių ir kitų mokyklų mokinių, kinių vaidinimas,
jų tėvų ir svečių. Pakeliant vė mokytojos Kaivaitienės. Nema
liavą žodį tarė dr. B. Matulio žai deklamuota. Pianu skambi
nis, priminęs lietuvių kalbos no Daiva Mikalauskaitė ir Lai
reikšmę ir skatinęs didžiuotis ma Dapkutė iš Hartfordo, Al
per šimtmečius lietuvių sukun gimantas Rajackas iš New Lon
tais dvasiniais turtais- Primi dono. Daiva Mikalauskaitė pa
nė ir Eglutę kaip priemonę lie ti sau akomponuodama dar pa
tuvių kalbos pramokti ir tobu dainavo Lopšinę.
linti.
Lauke mokiniai visi drauge
Mišias koplyčioje aukojo pre pašoko septynis tautinius šo
latas Pr. Juras, gražų pamoks kius: Vai kelkitės, vaikeliai;
lą va&amą pasakė kun. P. Ce- Linksmas eina per girias, Jau
liešius.
nimėlis; Oi tu, ieva, ievužė; Kal
Po pamaldų apžiūrėta spaus velį, Voveraitę ir Sėjau rūtą.
tuvė, kur spausdinama Eglutė, Akordeonu grojo sesuo Bernarpapietauta ir aplankyta vaikų
Nuostabi mergpitė
piešinių paroda, surengta lau
Vėliavas nuleidžiant kalbėjo
Mokslo metam
baigiantis,
ke. Sudaryta komisija (dr. Ba mokytoja Janina Ambraziejie- Miami un-to studentai, šiaip
lys Matulionis, rašytojas Anta •nė. Dėkojo lituanistinių moky moksleiviai ir vaikai išvažinėjo
nas Giedraitis ir mokytoja Ja klų mokiniam ir mokytojam už kur vėsiau- Vis daugiau tuštė
nina Ambraziejienė) pirmąją rūpestingą pasiruošimą, tėvam ja Miami, kuris bt*vo triukš
premiją paskyrė Rūtai Augiū- — už vaikų atvežimą, o labiau mingas ir perpildytas žiemos
tei, antrąją — Viktutei Gylytei siai — Putnamo seselėms už metu.
/
ir trečiąją — Irutei Vhkutytei. šios šventės suruošimą ir K.
Kad ir nedaug teturime sa
Be to, pagyrimus knygomis ga Marijošienei už programos pra- vų mažamečiu lietuviukų (juos
vo Vaidotas Mikalauskas, Rimas vedimą.
_ J. Bernotas •tik ant pirštų galima suskaity
ti),' tačiau ir tie patys, karščiam
užėjus, kažkur išnyksta.
MOKYKLOS VAKARAS
Šešiametė Mildutė Ragytė,
Kearny, N.J. — Su džiaugs vakaras. Programą išpildė patys duktė Emilijos ir kontraktomu reikia pripažinti, kad ir ma mokiniai. Choras dainavo: Už riaus Vinco Ragių, kurie nuo
ži lietuviški vienetai, pasišven trauksime naują giesmę broliai seniau gyvena Miami, savo re
tusių asmenų vadovaujami ir — Naujalio, Tekėjo saulelė pro zidencijoje, padarė savo tėve
nuolatos besiruošdami, paren debesėli ir Lėk, sakalėli, Į ta liams nepaprastą pareiškimą.
gia gražias menines programas krašteli — liaudies daina. Ei Vieną dieną, gavusi dovanų
ir visus nudžiugina. Tokia yra lėraščius padeklamavo Susana taut’kuš rūbelius, ji pirmą
ir Kearny-Harrison apylinkės Jenuss, Zigmas Baužys, Danu- kartą dalyvavo lietuvių paren
litanšeštadieninė lituanistikos . jro- iė -RusseH, Martynas Baužys, gime. Jai
kyila.
Maureen Jenuss, Angelė ir Da pu tis išėjimas į sceną, ir ji bu
Gegužės 16 lietuvių parapi nutė KiaušaStės, Antanas Dar- vo labai patenkinta. Ji girdėjo,
jos salėje Įvyko šios mokyklos gis, Danutė Baužytė ir Raimon
das Jokūbaitis. Jurininkų šo
kį pašoko Alke ir Jurgis SlralŠv. Petro h* Povilo lietuvių kat Svečiai, Newarko šeštadie
'parapijos lituanistikos mokyk ninės mokyklos mokiniai, bro
los mokslo metų užbaigimas liai Raimondas, Vytautas ir
bus birželio 19 d. 7 vai. vak. Leonardas Jokūbaičiai, prita
Bus suvaidinta “Geri darbeliai” riant gitarai, gražiai padainavo
ir paminėtas Krist. Donelaitis. Ka p obelis, mamyt, palinkusi.
Toliau Angelė ir
Danutė
Ba gusiem lituanistikos mokyk
lą bus įteikti pažymėjimai, pre Kiaušaiiės, pritariant smuiku
mijos. Vėliau dainos, muzika. G. Stra’kui ir skomponuojant
Tėvų komitetas nuoširdžiai pra piar nu L. Kiaušui, sudainavo
liaudies dainelę Bijūnėli žalias.
šo lietuvių gausiai dalyvautiSekėjų grupė pašoko Voveraitę
ir Kalveli. Liaudies dainų rink
tinę pianinu, akordeonu ir gi
New Classes forming July 6
tara išpildė A.D. įr L. Kiau
KAY-LAURE’
MILDUTĖ
šai. Programą užbadė šokėjai
For A Beauty Career
Suktiniu.
Beginners. Day
and evening
Programą paruošė mokyklos skirtas apmokėti šokėjų grupės
classes
vedėja ir tautinių šokių grupės išlaidom surištom su dalyvavi
Refresher course
Manicuring
vadovė Natalija Kiaušienė, ak- mu pasaulinėje parodoje New
course
Yorke birželio 14 ir rugpaūčio
omponavo Leonardas Kiaušas.
Free placement
L
Service
Tėvai, gausiai plodami prog 23. Aukomis ir darbu prie va
Write for brochure
ramos dalyviam ir apdovanoda karo prisidėjo: Heb. kun. D.
KAY-LAURE’
mi mokyklos vedėją didele ro Pocius, dr. S. ir J. Skripkai.
SCHOCL OF BEAUTY CULTUR6
New Classes start everv Monday
žių puokšte, išreiškė savo pasi Baužiai, Bionikai, Dargiai, Je8 Duffy Avenue
tenkinimą. Mokytojui A- Vit nusai, Straikai, (Misai, J. Vaič
HicksviDe. N. Y. • OVerurook 1-5313
ML
kui įteikta dovanėlė. Pelnas pa- kus ir k. .

RctTAiUftMrrs

322 UNION AVĖ.
ttOOKLYN H. N. Y.
T«L EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
DMatt* pMirlnkinMut jvalrtų vynų, dagtinių, konjglra. mkfa — •vantAiha "bei kitnkiom* ^roeoma.

• MARCPIERE
. ' Your Hosts:

Pefer Carta - ataras GardangM

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

Rte 116. MBLVILLK. -U.

CHagd

WhHe in New York be aure to stop
in for a deUghtful me&>

CHAMPLAIN REŠTAURANT
Continental atmosphere. Įnų»rted
and Domestic Wines and'Uųuora.
Reasonable prices. —* Cl 7-8274
115 West 49th StreeL N. Y. C.
The Nerth Shores Newtot and
Mest Oifferent Restaurant
Featuring: 40 varieties of Pancakes
A Waffles, Steaks & Chops, Custom
Saiads and Sandvricbes, ' Southern
Fried Chieken, Near Cocktail Bar.

RAY’S UQUOR STORE
Galimo gttttit Įoairiaitaios rūšies amerikiečių ir importuo

. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

tų gėrimų ■.

RICHMOND HILL. N. Y.

103-55 LEFFERTS BLVD.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

JIL’S
PANCACKE HOUSE
, 309 Main SL
Huntington Viitage, N. Y.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
kaip aplinkui kalbėjo lietuviš
kai- ir jos amžiaus kita mer
gaitė prakalbino lietuviškai. O
ji negalėjo nei suprasti nei at
sakyti. Liūdna jai pasidarė, ir
ji čia pat savo tėveliams pa
reiškė: “Ir aš noriu kalbėti lie
tuviškai!” Tėvai buvo nemažai
nustebinti, nes motina, čia gi
musi lietuvaitė, nekalba lietu
viškai. Tėvelis vienas turi pa
dėti, nes dar nepamiršo savo
gimtos katoos. Tad mažoji Mil
dutė, 'kada tėvelis grįžta iš dar
bo, jo nebepaleidžia ir vis klau
sia: “Kada mes mokysimės lie
tuviškai?”
.
Ta nuostabi mergaitė lietuvy
bės klausimą pati išsprendė ..
Mildutė iš viso yra gabi mer
gaitė — perėjo į antrąjį skyrių
su geriausiais pažymiais. Be to,
mokosi skataiįąftfc pianų, kas
jai y patingai gerai sekast
X Narūnė

BARLOVFS Rast Durham 12. N. Y.
Dial 518 - 634 - 2513. — Swim, Fish,
Bicycles, Handball. Tennis, Shuffle
Board. Movies. Cocktail Lounge,
Castoo. Orch. on Premises, Horses,
Golf, all churches near. 3 dek meals
daily. Showerš, Baths, H&C water
all Rms. Acc 100. $40-$45 wkly. Irish
& Scand. mgmt. O. C. Bariow. BklL

LOVELY SUMMER RESORT
29 Apartments - Bungak>ws
16% acres,’ own swinuning, fishing,
grocery, candy store —
lllness — Mušt Sacrifiee
CaU N- Y. C. — MRS. BOHRER
LA 4-7710

200 Orchard Si.

New York 2, N. Y.

TeL AL 4-8319

9!S»

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
įvairių progų: vestuvių; krikitynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sąlygomis
padarys —

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

TeL HYacint 7-4677
yAU22METAH

REAL ESTATE

Lietuvos Atsiminimu;
FOR SALE near. Moeticellc 70acres
31 room bouse, 2 large kitcbens, 9
bungatovirs plūs 8 apartments and
othei* cottages. Concrete svrimming
pool also small lake. To settle estete
price $45,000 /or alL Genovese Realty, 37-20 Astoria Blvd., Astoria,
, TeL RA 8-1120.

RICHMOND Ct-EANERS
Free Pick-Up and Detviery Service.
Kaperi. work on Weddtng Gowbs,
Slip Covers - Laundry and flMrts.

Radkj Valanda

bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

: ...

9 KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.

SAM’S TAKI SERVICE
Radio dtepatched Ca'os ąt your door
in a Flash — 24 hour Service. Ca
dillac LimousineS'— for Weddings.
Trtps, and all oecastota. Airport
transportation. Tel. GI 2-0909. 16
Richmond Avė., Port Richmond, SJ.

Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkent LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininku kapitale 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 Biržų, šiuo metu vienos
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. §i kaina bus pakelta.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELI0NAS. 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
arba
A. VEOECKAS. 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. veik.; šeštadieniais 9-4 .vai.

HAVEN REALTY

We are in fuB support of the
National Brotherbood MovemenL
BATEYS BEAUTY SALON
South Brooklyn Area
76 4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
MA 9-7886

RAGYTĖ

VAKARŲ PENNSYLVANI JOS

vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburghe ir apylinkėje,
transliuojama iš galingos stoties.

LIETUVIŲ KATALIKŲ

DįPdraudimas gyvybės, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
invertacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet
IIOU-OIMO MA6INŲ
(Washing Machines)
SALDYTUVŲ
(Refrigerator)
mechanikas, sąžiningai ir ge
rai atiteka darbus.

GRANE SAVINGS&Loan Associatiūn

RADIJO VALANDA

WEDO
Mckeesport, Pennsylvania

VI 7-3195

kas seknuuBenj
nuo 1:35 iki 2:00 vai popiej.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:

UTHUANIAN CATHOUC HOUR

ON

Geriausiai paibčsit per atostogas ganiatoe Čape Cod• OsUrviūe
kurorte prie atviro Atlanto puoš pliažo — gražioje fietuvAoje

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

Pinigai

priat mUntMo 15 d. duoda dtvidendns wt visų mėneNįNvHMdtf mokami amioio Ir llepoa 31 d.

optBukyti
VALANDOS: PMnd. Ir ketvtrt. 9:80 ryto — 8:30 vakaro: Antrad ir
p mirt a 81 mĮ 0:00 ryto — 5:00 vakaro: Oettadienaia
OoOO ryto — 13.-00 dtenoa. Trečiadlentata uždaryta

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

M**

21. H. Y.
žmė rinktinės Mabrakin&Mr-■
etiEiwsraM>tto3BHB*ąto*BP
rungtynės bus Oikagoje, Bro- to pasveikins. Neweaatotyje bto
ther Rice aukštesmos mokykspaudos, va
los sporto salėje, prie 99. to S.
Crovford
(PilTafiki)
gęftiųRinktinės priešininku bus Chicagos AAU lygos meisteris — joje.
— Sęętktoje Caaberoje • vi- tfjg
Btae Chips komanda. Rungty
sus reikalus tvarko rietas liė- sYūrikJAua
nių pradžia 2 vaL popiet.
_ — Amerikos Lietuvių Tary tuvių ktabas: Čia jau baigiamą
to. įvertindama lietuvių krep susitarti dėl rungtynių to visų
šinio rinktinės išvykos į Aust kitų reikalų . Sodinėje bus priėntimas- JAV MMfeasudeje to ki
raliją reprezentacinę reikšmę,
paaukojo 500 dolerių. Išvykos tose Australijos valdžios įstai
Į 'G.
organizacinis komitetas širdin gose.
— .Vajose mioctuoM spaus- tirvas skautai išeivijoje Storyk- iMbkema psftrtE 1
gai dėkojataus savo rajonuose. 'Atlanto ra-; guigt^ išaugti to
— Pasiruošimai sutikti at dinami vieši plakatai, kuriuos
jonas ruošia savo metinę sto- lietuviais. Jei dar
Adelaidėje
remia
Coca-Otia
fir

vykstančius krepšininkus Aust
vykią Nekayp Prą^M^aao Vie- vWai takaibąnčio to rąmmuĮ
ma,
kur
i
netik
plakatus
,
bilie

ralijoje jau eina prie galo. Vienuotyao. » stoeyktarietėįe Rrt- go jaunimo, tai tik todėl, kad
šiedami Sydnėjuje, krepšinin tus paruošia, bet to savo radi
pradėjome su jais-anksti dirb
jo
ir
TV
programose
duoda
kai surengs išvykas į Newcasčio 1 to tęSS
rugpjūčio 9. ti, aukodami to savo darbą to
telį ir Canberą. Pramonės mies daug‘propagandos aęše lietuvių
Visi rajono skautai ir skautės- nemažai pinigo.,.
te Newcastofyje, j kurį svečiai krepšininkus. Didieji dienraščiai
kviečiami gausiai dalyvauti.
Lietuviai skautai to skautės
“
News
”
to
“
Advertiser
”
paža

to dalis vietinių sportininkų va
dėjo
plačiai
aprašyti
tarepštainStovyklavietė yra prie ežero, teturi vieną tikslą: įkvėpti jau
žiuos turistinių autobusu, pasi
turi virš 100 akrų žemės, ku nuoliui Dievo, tėvynės, artimo
ruošimai lietuvių to australų kų atvykimą.
tarpe jau baigti. Nors lietuviai __— Melfaoume visą propagan rios dalis yra miškas, sodai ir meilę. Tad dar kartą kviečiu vi
ten to neturi sporto ^lubo, ta dinį darbą atlieka didžiulė aus didžiulės pievos. Bus kur pa są lietuvišką visuomenę atkreip
čiau buvo sudarytas priėmimo tralų alyvos firma “Ampol”, o žaisti ir pagilinti savo patyri ti dėmesį į skautiško auklėji
komitetas, kuriam vadovauja Sydnėjuje tai atlieka viena spor mą. Visi stovyklautojai ir vado mo reikšmę mūsų įminimui.
vybė bus apdrausti nuo visokių .Siųskime savo vaikus į stovyk-'
jaunas ir energingas chorvedis to reikmenų prekyba.
Prieš
nelaimių, susirgimų ir. kitų ne- las ir didinkime skautų eilesSt. Žukas. Komiteto nariais yra rungtynes beveik visuose mieš
Po bendra šios pasaulinės orgaGasparonienė, Burbas to Žie tuose pasirodys lietuvių tauti latoningų atveju.
Skautų tėveliai ir lietuvisko- nizacijos vėliava turime, gerą
mas. Australai ypatingai sten nių šc^ių grupės. Sydnėjuje at
giasi padėti svečius kuo gra spausdintuose plakatuose yra ji visuomenė prašomi paremti. progą išlaikyti savo ateitį lietuSudarykite jaunimui galimybę viską, už ką Lietuva bus mums
žiau priimti. Jie entuziastingai sudėtos krepšininkų to tautinių
ir.palankias sąlygas stovyklaus dėkinga,
laukia mtisų krepšininkų to joti. Ats&njflkėsey kad skautų orgattiižacija yra lietuviško* “jau
nimo auklėtoja išeivijoje, pra
dedanti savd auklėjimo darbą

Basbonienė-Pletninkaitė, Ona, ro pavardė, nežinoma, gyveno
gyveno Shenandoah, Pa.
bene ScrantOn, Pa.
Daubaras, Juozas, žmonos var- Ražanėkas/ Jtotoš, Juozas
to
das Bronė.,
Vaitiekus, gyvenę Pedmįle

ras, Prano fū:

Grikst, kilęs iš Klaipėdos Krašt
to, jau seniai atvykęs Ameri
kon, gyvenęs New Yorke ar
apylinkėje.
t .
Gudaitis, Stasys, to jo sesuo
Antanina, Jmgio v^kai

Jankauskienė -Pletninkaitė, Antanma, gyveno Sbenandoah, Pa.
Janušoaūenė -Cernauskaitė, Ie
va, (buvusi Domkuvienė) gyve
no Mahanoy City, Pa.

KMčmskas, Andrius, iš Aukškalių vienk., Čekiškės parap-,
gyveno Brazffijoje, Sao Paulo
Kimantas, Mykolas, Ylado sū
nus, g. 1916 m. Jonušonių km.,
Babtų vi., Kauno ap., buvęs
Prancūzijoje.
Kvedarienė, Marija
(Kveder,
Mary), gyveno 3 Washington
Paricway, Bayotme, NJ.
Matijošaitis, Nikodemas, inži
nierius, žmona Kazimiera, duk
tė Nijolė, sūnus Edvardas
Mikuckis, Feliksas, miškininkas
atvykęs Amerikon iš AnsbatiMilerienės -Vašfcevičtūtės, Pau
linos, šeima. Ji žuvo automobi
lio nelaimėje 1999 m.

Pabricaitė, Matilda, Juozo Pabricoą duktė, ištekėjusi, bet vy-

.‘C. <
.. . .

Šatienė (Šatas),,0Ba, o;
Saud&gas, 4»mi6s,
Ona' \
.
Svededzeričienė - ACaškeričžū^ė,
Veronika .
j

ra

Tel. GR 7-1130

l|7OkCHARb ST^ KYČ.

JHDMKNV Ift MAŽMENV PREKYBA

DIQELIS .PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
•'
•
•
•

Wnorihwy gražioje ramio
je vietoje arti susisiekimo sto
čių už prieinamą kainą išnuo
mojamas baidais
apstatytas
kambarys su atskiru įėjimu vy
rui arba moteriai. Moteris gali
pasinaudoti bendra
virtuve.
Skambanti VI 9-5524 vakarais
po 6 v.

Vyrų ir moterų eilutėm apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audipiai-angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
Męą pųdidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
petarnąuti klientams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

tuviikaa maistas nriti^^a.teiaa..

tam MAOISON STREET
BROOKLYN 27. N.Y-

. .

Bayrido, L.I.,
ieškomas naprižiūrėtojas žetei, me<j3įains pritūrėti, mažesniems
pataisymams. Duodamas 3!^
kambarių butas pirmam aukš
te — gera alga. Kreiptis IX) 3
0516.

Jamuicoje išnuomuojamas ap
statytas baldais gražus kamba
rys 1 ar 2 asmenims su visais
patogumais. Gulima naudotis
virtuve. Patogu sustoti
ypač
lanfr retiem pasaulinę parodą.
Skambinti rakarais JA 3*268.

CO8MOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. # Stįsct, Hm. York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

iress
SIUNTINIAI APBRAU8T1 — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------- GAVSJAS NIEKO NEMOKA ------

VararviototA — CatskRls kal
nuose, ieškoma mergaitė viri
mui to namų ruošai — maža
šeima, gera alga.

Terešlienė, Marija, gyvenanti
BrooMine (Mass.?), a* Brookty^ (N-Y.?)
J
Tekinas Alfonsas, Kazio sh-

jums artimiausių skyrių:

E

AL 4-S4M

J

nus, gimęs ^Telšiuose 1926 m. j
Vmdsor, netoli Nevtorgh, N.
Y., yra 4 akrai žemės su nuo
savu ežeru; moderniška virtu
vė, sahonas, 3 miegamieji kam
bariai. Žuvarimas, laivininkys
tė. Skambinti vakartis 212 —
BU 7-9711.

Ieškomieji arba
žinantieji
apie juos maloniai prašomi at
siliepti:
Consuiate General of

LįthvMue.

-J

A. Kubelis, Chicago, Dl- J.
Juodzvich, Brooklyn, N.Y. J.
Kiaušas, Harrison, N.J., K Yanusha, Woodhaven,N.Y. Kun.
Aif. Babonas, New Piritą, Pa.,

Pa-, L Juškevičius, Toronto, (Su
tarto Cinoda, V> Geibaričms,
Brook)yn,N.Y., A. Regs, Oak
&awn, BL, M. Valašūnas, Broo
klyn, N.Y., ^MMĮenieaė, Brookiyn, N.Y., J$ Gtiauda, Įos An
geles, Calif., C Koakaitis, New
Haven, Cool. JM ^kun Rich-

mond HiU, N.Y. TJL Jasaitis,
Great Neck, N.Y*., A. Narvydas,
M.D.’E. Nofthport, N-Y. J.
Wana't, Si>. Ozone Pk- N.Y.

Darbininką užsakė: A. Lasky, MefrtoeMass.— M. Berno
tui, Hartford, Coįu. K- Nadzeika -r J- tiboetini, abu iš Nashufc
DM Martin, BaltiMd. ^ *«storMl. Jeremiah, _Newtan, Pa., A. Masio
nis, Fanas Oįiio , —S. Karto
nui, -develand, 0Mb, J- Mas
Brooktyū/N.Y. -P- J. takui, Ab-

erdeen, Md. F.A Ztileskas, So.
Boston, Mass — F. Keblinskui,
Hudson, Mass.

SvėBundami naujuosius skai
tytojus kartu pranešam, kad
Darbininkas naujiem skaityto
jam pirmiem metam kainuoja
tik 5.00 doL Daritiniako reika
lais rąžyti: Darttininkas, 910
W»ougtt? Avę^ Btoektyn, N.
Y., 11221. , .

Trejos-Devynerios
padarytos pagal lietuvSą recq>tą,
su prisiuntimu kaina |1.75.

Ben^er's Drug Stora

ATHOL, Muaa — 81 ML Pleasairt Street-----BOSTON 18; Maaa. — 271 Shawmut Avenue
80; BOSTON 27, Maaa. 327 Woat Broadway .
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ._
CHICAGO 22, IU. — 2222 W. CtHcaęo Avenue

CH
EV
OI
GH
. Lt

3-2533
4-4852
5^808
84245
3-1787

Bl 3-1797
LO 2-1448
MU 4-4818
GR 24387
BHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.
PO 5-5882
FITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carsen Street
HU 1*2750
8AN FNANCISCO, Calff. — 2078 Sutter Street ___ Fl 5-1571
WATrafeURY, Conn. — 8 John Street----------------- PL 84766
WORCESTER, Maoo»—> 174 Millbury Street--------- SW 8-2868

2 CONGRB8S AVBL

TCATraBUBY, CWN. «7N

ILGO GROJIMO UETUVHKOS MOKSTBA5
Sutemų sėrėti,' ▼. Steufcua, 10 martfeoa tekiiį
gtetųą
Paima » Lietuva^ L. Juodis su RBtoe ana. todMS*.
;
Lietuvos prtAmlnfmai, I& Juodta, M Bet. ūatan ęlįęim-

Lietuvių taukiniai lokiai, J. Štoko MUli
Težydi VMiakLietuėB, VyOų eboro JMNa
Lietuviški tokiai, akordeonu K. Dutoaso
Dainos Lietuvai, S. Ceriento kompi toaki
MyMoi Lietuva i* toto, H datou touaaaa u
LietuVoa. kaukite, 14 KeL korinių, vAL <01
Kaitoų Oieamėi, Br. BudriOno AnMftM
Tėvynei aukojam, Dainavos AnsanHto,.'

Siuskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS
— getą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
ParfffoĮillli aiedftofna ižatantfanu tuojau! Išpardavimas
nepapratai žemom orato kainom atraižų vilnones ^me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse

Ine
118-125-130 ORCHARD STREET
<

>

*

GR 5-4525

Cor. DELANCT, N. T. C

•

t

. KFMituvftB JrttolroB Ic&GdNGf) ir sekmadieniais,
ttekyrue eeaUNNeniua, oua 8 ryto iki 6 ^0 .ak

Ą nū kBtotelno krautuvtea kaflNUiia rusitkai, lenkttkaL u».;amUkx

'•
1

HHiKAS

^Nąvr toraw itotovių gegužiįfeje birželio 21 Kopai Gtedens
dalyvauja DaĖriHninko
klostąs su Daliausiais
tei pioktoetei toitoriais^'
it bus gausus spaudos
ir metiniame Darbiįtaike bįrMip ^ Jatotfeh parkd. Ta pačia
paudos kioske bus galibur ntotonokėtr už Darbininką
ąrbą
užsisakytimetiniame
papiginta karna.
Darbininko
pitodbazare
įvairių dovanų.
2keJonė
G..- bus
Brazauskaitė
sėk
Norintieji
arba
turintieji
komingai
baigė
4 metų
studijas
įkių
dalykėlių
dovanoms,
prašo/Bernardo kote^joje New Yormi siusti Darbininko admindst4ie su speettom vokiečių kalbos
racijai. (910 Willoughby Avė.,
Aursu, ir įsigijo BA. laipsnį CoBrook^N.Y. 11221) arba,
Junątetos- universitete. Jonė to
gražiai
įrišus, siekti
tiesiog magistro
atnešti į
liau
rengiasi
pikniko vietą
Polisb National
laipsnio
iš politinių
mokslų.
Park, Jatoaka, N. Y. Taip pat
Ji buvo Cohimfoijos universite
gavusieji
bilietėlius,
kuriųklubo
pel
to
te Waterburio
Rotary
nas
skiriamas
naujom
staty

•stipendininkė.
bom, galkna atnešti į pikniką
tą pačią dieną. Nepamirškime
visi prisidėti, kad te maža au-

B

Dė« Jurašą Kadokas «— SbubBįh

naujos7 direktorius kun.
Uętųytoš K*tobfcų
Akademijos Centro
Rompjefc

meto Saratovo guMtofetoktRusįjeje. B prigimties Įtekęs { eko
nomiją. X937._baįgė komercinę
Petro Vileišio vardo mokyklą
Pasvaly ir 1942 Vytauto Didž.
universiteto ekonomijas fakul
tetą. Atvykęs į JAV; ekonomi
jos mokslus pūno Yaieumver-

atete, kur 1951 gavo filosofijos
rtaktam laipsnį.
Lietuvoje 1941-44 buvo įmo
nių skyriaus viršininkas Vil
niaus savivaldybėje, i. Vokiečių
okupacijos metu dirbo pogrin
dy. 1944 pasitraukė j Vokieti
ją. Atvykęs į. JAV 1947, greitai
susiorientavo krašto ■ ekonomi
niam gyvenime temetėsi, į eko
nominę sritį.Stud^nodamas Va
ite universitete dėstė kalbas,

tarp JO(New
HaveB, <Smn.), domaninkonų kote^oMlr dirtto UBK Susivienariugu Tuo pučiu meto'dr
J. Valiimu įkūrė Neris tarptau
tinę benždrovę, kurioje^
ir
dabar a^antogte dartaiųjūri.
Letofių jgpvęoipgę ^Kuomet
aktyviai^
faritūrih^'
-vo Fronto
dybos narys ir nuo pat savo
atvykimo į JAV daug kur yra
skaitęs įvairaus turinio paskai

g
V

Angelė
MHmiute,
Nevr
Leodon, Conn. baigė Šv. Ber
nardo aukštesniąją
mokykla
(gugamąją) mągna cum Įaudė
pažymiu. ■ Yra priimta rudens
semestrui į Fordhamo universi
tetą New Yorke.

tų. Jis yra parėmęs žurnalo
“Į Laisvę” lek&ną, suteikęs pre
mijų studentams, parėmęs Ford
hamo universitete lituanistinius
kursus, Vasario 16 gimnazijos
statybą. Lietuvių Fondui šie
met paaukojęs net 15,000 dol.

Ruošiantis UūM Akademijos
suvafiavinmi rugsėjo 5-7 Fordhame universitete, paprašytas
sutiko būti suvažėacvimo macenata tf padengti dteį fiiaidų.
<V. Q.);

Br.

Lubinas. Popiet Lietuvių Pilie
čių D-jos salėje minėjimą pnadė?{&ap& .ptem GriežėJurgelevi&us, kalbės Balfo reikalų
vedėjas kun. L. Jankus. Meni
nę programą išpildys solistas
(Bend. PcrvHavičius,
akomponuojant Jer. Kačinskui, te Onos
Ivaškienės tautinių šokių gru
pė- Antroje dalyje kalbės Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius
kun. Br. Lubinas. Po to bus
trumpas pagerbimas kun. L.
Jankaus 25 metų kunigystės ju
biliejaus proga. Surinktos au
kos eis Vasario 16 gimnazijos
reikalams.

Bokšto
Vaidyba

Antanas, JurgUa savo vardi
niU: proga birželio 13 atsilankiu
sius svečius gražiai pavaįšįao.
X Kiaunė įteikė varduvininkui
dovanėlę, paskui rodė savo pa
gamintą filmą iš įvairių paren
gimų.

>m

Betetoto bhtoHo išvežimų mliėjEfa&Bofctone bus teržeiiė
21. B ryto 10 vai. šv. Petro
Įieturolų. bažnyčioje bus mišios
už žuvusius lietuvius tremtinius.

Jau nuo senovės lietuviai yra palankiai įvertinę- Prie tra lietuviu dienoja, birželio 21
mėgsta linksmintis gamtoje. Ta dicinių programas punktų šie nuo 1 Ha 10 vai. vok. Royol
čiau “gegužinės” žodis mūsų met dar pridėtas naujas — tau Gardam parke, 990 Hazel‘kalboje veikiausiai bus prigijęs tiniai šokiai. Antra vertus, ne wood Avė., #ahway, NJ. ne
tik nuo tautinio atgimimo, lai paisant programos įvairumo, stigs peno, nei. dvasiai nei kūkų, kai gegužinė buvo ne vien erdvės užteks ir tiems tautie^«nui. Kad tik būtų grąžus. oras!
pasiUnksrųinimas gamtoje, bet čiams, kurie nori tik su savo Tačiau ir apsiniaukus, svečiam
įp,- tąutinio. veikimo apraiška. artimaisiais pabendrauti.
Jų pakankamai yra parke-jaukios
Senieji veikėjai dar atsimena lauks atskiri stalai pavėsy ar pastogės.
Tad, mieli svetebąĮ iš arti ir
pagarsėjusias Bubių gegužines! saulėje. O tie, kuriuos domina
. Ir Amerikoje, lietuvių gegu menas, be abejo, domėsis Pau iš toli, nepraleiskit, gręžtos pro
žinės yra; daugiau .negu vien liaus paveiksiu^' dailininko do gos važioj gamtojlietuviškai
tautiečių susibūrimas gamtoje. vanoto laknėjtoių fondui. Bus pabendrauti ir dteagė pasi
Dažnai tai tikra tautinė šventė visa eilė kitų vertingų laimėji džiaugti graži* programa- Iki
ir. jtgaivą^&noma, viskas parei mų. Alkanieji turės, kuo pasi pasimatymo. H i <; į? ■/.
na, nuo, to, kolą turinį ręngė- stiprinti, ištroškusieji — atsi
jai suteikia.
gaivinti. žodžiu, Now. Jorsoy
lietuvių bendruomenės t^lew
Jersey apygardos valdyba jau
eilę metų. savo. organizuojamos
New Jersey lietuvių gegužjhės
tūriui vis tobulina. Nenuostabu,
■kad. tautiečiai tas pastangas
Laisvojo pasaulio katalHaę
moterų organizacijp unija spa
lio lt minės Tyliąją Bažnyčią.
Lietuvių katalikių moterų Tal
ka New Yorke ruošiasi tą die
ną minėti Lietuvos Bažnyčios
skaudžią padėtį. Minėjimas pra
sidės 11 vaL miškunis, Apreišr
kimo parapijos bažnyčioje. Pa
rapijos salėje bus susirinkimas
ir meninė programa. New Ywko visuomenės ir jaunimo or
ganizacijos iš anksto kviečia
mos dalyvauti šiame minėjime
ir tą dieną neruošti kitų paren
gimų.

'• Etom Žičldonė, Darbininko
bendradarbio P. Žičkaus žmo
na,
po sunkios stuburkaulio
operacijos guli Carney ligoni
nėj, Dbrchesfėry. Sveikata gerė
ja, bet ligoninėj dar turės pa
būti. •
’*•
Jena* ir Elona Valiukoniai
gyvenę 18 Fatebanks st., Brighton, Mass., persikėlė į So. Bos
toną. Dabartinis jų adresas: 99
P,. St, So. Boston, Mass. 02127

Mirusieji.
Ona Martinaitienė (gegužės
9) 84 m. Velionė gyveno 652
E. 3-nd. St. Nuliūdime padiko
2 sūnus. Palaidota N. Kalvari
jos kapinėse.
Jurgis Marfinonis (gegužės
9) 78 ‘ m. Velionis gyveno 22
Romsey St, Dorchester, Mass.
Nuliūdime paliko 3 dukteris ir
2 sūnus. Palaidotas Brookdale kapinėse, Dadham, Mass.
'

VYSK. JOSEPH P. OENNING Šventina lietuvių kryžių pasauli
nčje parodoje.

KatelHdp Motery „ Sąjungos
29 kuopos paskutinis prieš atos
togas susirinkimas įvyks birže
lio 20 d., 3 vai popiet pas pA. Šmitienę, 102-15 91st. Avė.,
Rietepopd Hdl, ;N.Yy Važiuoišlipa -142 stofyje. Susteinki■HMto tenečiamne narios -ir vteš-

x<toMraoį«mM keturių kambąr& būtas su porčram labai
gražtoj vietoj Rkhmond HRL
- ^1 --*■

Iz. Vasyliūno lietuvių moki
nių koncertas bus birželio 19
dieną, penktadienį, Tautininkų
namuose, 484 E, Fourth St.,
St., So. Bostone, 8 vai. vak.
Koncerte dalyvaus:
Arvydas
Maksvytis, Jane Venckutė, Liora Krisiukėnaitė, Vincas
Ste
ponaitis, Edmundas Maksvytis,
Edvardas Budreika, Stepas Pa
nko, Rūtelė Maksvytytė, Gied
rė Kąrosaitė. Fortepionu paly
di Vytenis Vasylaūnas.

9-F.e -

KALBA PROF. X 8TUKAB, Šventinant netarto tarybą pMaeHnSje parodoje. Kairyje preL M. KomoCH vyok. J. OvmingM, preL
J. Balkonas. Nuotr. B. Rhmanausko.

Jonas Černius (gegužės 11)
79 m. Velionis gyveno 11 EUsworth St., Worcester,
Mass.,
bet savo sunkioje ligoje persi
kėlė pas pusseserę Dorchesteryje. Nuliūdime paliko brolį- Pa
laidotas Notre Dame kapinėse,
Worcester, Mass.
Anelė Juškauskienė (gegužės
15) 79 m. Velionė gyveno 212
‘L’ St. Nuliūdime paliko dvi
diriiteris ir du sūnus. Palaidota
šv. Benedikto kapinėse. .
Stasė Matulevičienė (gegužės
16) 63 m. Velionė gyveno 122
Marinen Rd. Nuliūdime psdtico
dvi dukteris te du sūnus. Pa
laidota N. Kalvarijos kapinėse.
Ignas VReniŠkis (gegužės 20)
56 m. Velionis gyveno 861 E.
5th St Nuliūdime paliko žmonų,
dukteiį, du sūnus te brolį. Pa
laidotas Forest HiHs kapinėse.

Kas nori tikrai pailsėti, ramiai
praleisti savo atostogas ar su
stoti savaitgaliam — prašoma
atvykti i JUOZO MOeiONO
ūkį. Pragyvenimas ir maistas
savaitei tik S5 dol. asmeniui.
Maisto produktai iš savo ūkio.
Smagiai pasimaudyti galima
didelėje Hudsono upėje. Rašy
ti adresu: Joe Moczyunas, Box
2, North St.,' Cox«akle, N. Y.
Telef. 731-8869

DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue
Woodhaven 21, N. T.

Td. Hldrary 1-5220

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air condittoned
A. 3. BALTON-BALTRŪNAS
.4* IAw#sed žtenaBer
" i Notary Public
660 Grand 8L, Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

INC.
E. JOSEPH ZĖBROWSKf
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA

KARBONAS
FUNERAL HOME
280 CHE8TNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.
Tok BA 9-1181

CARROL
ROYAL GARDINS PARKE

, 5,, .

FUNERAL HOME

JAMAICA POLISU NATIONAL HOME

*

Programoje:

Tautinių Jokių grupė,
SeJtodteRteių mokyklą mokiniai,

Vaiiingas bufetas,
Pirmos eilės koneertas,
Mtiai
teMfrna*,
ptfžiscataų svtitiNite^
Sa — fvto*p.£
’PTU

{ėjimas I1J25
studentams SOė

MiifH

PIKNIKAS

VAITKUS
•
•

Spaudos rėmėjams skiriamos dovanos
uiaeies pozaro govbtiOb

•

Spaudos kioskas ir kiti įvairumai

DARBININKO LEIDĖJAI

