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VYSK. PETRAS MAŽELIS

>< .į

Vatikano švitimai pftįkrihė 
kad vyskupas Petra«Maž»ii« po
piežiaus Parbaus VI yra paskir
tas nuo km. vasari* 18 ordi
naru Telšių vyskupai ir buvu
siai Klaipėdos pręjatūrai. Nuo 
1855 vysk. Petras Maželis bu
vo Telšių vyskupijos, fr Klaipė
dos prelatūros valdytojas. -

ją Laoso reikalui.
' AoMrBca konferenciją atme
tė, kol komunijai nepasitrauks 
į buvusias savo pozicijas. Lao
se tęsia lėktuvų žvalgybą, Thai- 
lande gabena sustiprinimus ka
riuomenei. Pietų Vietname bai-

smerkę Goldwaterio nusistaty
mą priej “pilietinių teisių” į- 
statymą. Spėjama, jei Goldwa- 
teris būtų balsavęs už, pietie
čių parama jam būtų mažesnė.

Ar kinai suprato?
Valstybės departamentas bir

želio 22 pareiškė, kad komu
nistinė Kinija gerai suprato A- 
merikos įspėjimą, jog Amerika 
gins Vietnamą ir Laosą.

daug didesne gyventojų tyla 
kaip Danijoje. Švedai negali 
taip' greit užmiršti, kad savo 
tarpe turėjo Chruščiovo šnipą, 
kuris tik prieš 11 dienų buvo 
teisino pasmerktas iki gyvos 
galvos. įtakos padarė ir Bir
želio Komitetas. Policija ėmėsi 
didžiausių atsargumo priemo
nių. Gabeno Chruščiovą į jam 
skirtą viešbutį iš Amerikos par
vežtu kulkom atspariu automo- 
bilht. Policija suėmė kažkokį 
užsienietį, kuris su "kitais trim 
vyrais rengęs sąmokslą pagrob
ti Chruščiovą ir laikyti įkaitu, 
fld bus paleisti politiniai kali-.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE 
Prezidentas Johnsonas birže

lio 20 jau paskyrė laiką Pa
vergtu Tautę Savaitei. Ji pra
sidės liepos 12. /

— Vokietijos kancleris Er- 
hardas atsisakė nuo Chruščio
vo kvietimo atvykti į Maskvą. 
Buvo pranešta, kad jei Chruš
čiovas turi konkrečių sumany
mų dėl santykių su Vokietija, 
jis galėtų pranešti, kad nori ofi
cialiai atvykti į Bonną.

Komunistę agresija prieš A- 
meriką auga palaipsniui visuo
se frontuose — Vietname, Lao
se, Malaysijoje, Konge, Kipre, 
net if Berlyne. Agresiją vykdo 
ir garsiai keru grasina kom. Ki
nija. Agresijai kitus kursto, ro
mia ir vis apie taikingą sugy
venimą kalba Maskvos komunis
tai. Atskiruose frontuose maži 
įvykiai rodo padėtį vis labiau-į- 
sitempiant.

derybos pristatyti Kiprui sun
kiųjų ginklų. Sovietai siekia su
ardyti Nato rytinį sparną ir pa
tys susidaryti sau Kipru saloje 
bazę — Viduržemio Kubą.

PREKYBA ŽMONĖM
Rumunijos kom. valdžia, no

rėdama gauti užsienių valiutos, 
praktikuoja išleisti iš kalėte** 
ir Rumunijos kalinį, jei sumo
ka už jį 15,000 dol Pigiau ima 
už žmonas ir vaikus, jei jie yra 
ne kalėjime, tik nori išvykti iš

žygiai laikui laimėli
Komunistei Laose gerbia sa

vo karines pozicijas. Vietna
me laimi kautynes, amerikiečių 
tiys kariai vėl dingo- Kom. Ki
nija tebekalba apie konferenci-

Kongo valstybė jau ketveri 
metai “nepriklausoma”. Jauna 
valstybė betgi nepajėgė išsilai
kyti. J. Tautos pasiuntė 20,000 
kariuomenės. Birželio 30 J. Tau
tų kariuomenė baigia savo mi
siją, kada šiaurės Katangoje, Ki- 
vu provincijoje šeimininkauja 
Kinijos komunistų vadovaujami 
teroristai, kurie pereitą savaitę

dama per Kipro Makarios. Ti
mes vedamajame rašė, kad 
Maskva neslepia savo šatišku- 
mo Kipro graikę naudai. Su 
Makarios vyriausybe vedamos

gia įrengti aviacijos bazę Da- 
nang. Tačiau lakūnam įsakyta 
nepasiduoti provokacijom ir 
saugotis bombardavimo. Tuo 
pat metu prezidentas ir jo pa
reigūnai reiškė pasiryžimą prie
šintis tiem, kurie nori sienas 
pakeisti. (

Padėtį J. Alsop (NYHT) ver
tina: prezidentas su kiekviena

diena artėja prie pasirinkimo: 
rizikuoti komunistų laimėjimu 
Pietų Vietname — o tai reikš
tų komunistų laimėjimą visoje 
pietų Arijoje, — ar imtis aš
tresnių karinių priemonių, ku
rios pakeistų dabartinę įvykių 
raidą. Gal būt, pats atidėlioji
mas atneš tamsiausią sprendi
mą. Jei pralaimėjimas bus pa
syviai priimtas, —■ mano Also- 
pas — tai bus didžiausias Jung
tinių Valstybių pralaimėjimas 
šiame šimtmetyje. Alsopas ver
tina, kad bombardavimas Lao
se tereiškia norą “laimėti lai-

Vysk? Petras Maželis dabar 
yra 89 metų. Vyskupu buvo pa
skirtas popiežiaus Pijaus XII 
1956 gegužės 22, įšventintas 
Panevėžy vysk K. Paltaroko 
1955 rugsėjo 11 drauge su vsk. 
Julijonu Steponavičium.

Vatikano šaltiniai pažymi, 
kad tai esąs pirmas ordinaro 
paskyrimas Lietuvai nuo pat 
bolšovikę okupacijos. Pažymi 
taip pat, kad tai vienas iš tri
jų vyskupų Lietovoje, kurioje 
iš 2-8 mil. gyventojų katalikų 
yra 80 proc. (2,711,000 mil. 
Red.).

■ Sykiu su P. Maželiu įšventin
tas į vyskupus Julijonas Stepo
navičius, kai 1958 mirė vysku
pas K. Paltarokas, buvo paskir
tas Panevėžio vyskupijos ir 
Vilniaus arkivyskupijos lietu
viškosios dalies valdytoju. Nuo 
1961 jis buvo komunistinės val
džios nušalintas iš pareigų ir 
ištremtas iš vyskupijos, kai atsi
sakė šventinti į kunigus tris 
“valdžios remiamus” kandida-

Dėl vyr. teismo sprendimo 
pasų klausimu D. Lawrencė 
fNYHT) rašo, kad teismas ne
padeda vyriausybei šaltajame

konstitucinė laisvė, artimai su
sijusi su žodžio ir draugijų 
teisėm”.

Mažumos teisėjai buvo kito
kios nuomonės: "Keliavimo tei
sė nėra absoliutinė. Kongresas 
turėjo įrodymų, kad pasai ame
rikiečiam, kurie priklauso ko
munistų sąjūdžiui, yra grėsmė 
mūsų saugumui...”

Autorius baigia išvada, kad 
teismas sunkina valstybės de
partamento ir apsaugos depar
tamento pastangas išlaikyti A- 
merikos saugumą.

The Taldot išvada: niekada 
nebuvo teismo autoritetas taip 
kritęs.

---M Ch. Sc. Monifor padėtį pietų
7. Į Azijoje lygina su Kubos ir Ber-

■ lyno padėtim.
■ INDONEZIJA-MALAYSIA: Kur 

veda derybos su komunistais
■ Indonezijos ir Malaysijos bir- 

\.z ■ želio 20 derybos nutrūko, kai
■ prokomunistinis Indonezijos
■ diktatorius Sukamo nesutiko

> B atitraukti savo atsiųstų partiza- 
. - ■ nų iš Borneo salos, kuri yra 

\ ■ Malaysijos dalis- Birželio 21
Malaysia įsakė gaudyti Sukarno 

arnika Adjos pigučiu partizanus Borneo džiunglėse.

— Senatas birželio 21 pas
kelbė savo tyrimą, kad Ameri
kos atstovai užsieniuose depar- 
tamento mažai informuojami, 
jvtfbesnhb reikalais apeinamų 
siunčiojant specialius pareigū
nus.

—- Kete birželio 19 nušovė 
lėktuvą, toris ,itaetė bombas 
i cukraus Imbriką. Egztiai skel
bta, kad tri jų lėktuvas, Kuba, e, - e a—ą UU Uh AIMTKOT*

— Vietname birželio 20 pa
reigas iš gen. Paul D. Karkins 
perėmė gen. WiHiam C. West- 
moreland. Markins paleistas į 
atsargą- Juo nebuvo patenkinti 
tie, kurie rengė perversmą 
prieš prezidentą Diem. Jis bu
vo Diem šalininkas, priešingas 
valstybės departamėnto ir Viet
namo perversmininkų politikai.

— AFL-CIO prezidentas Mea- 
ny vyks į respublikonų ir de
mokratų konvencijas, siūlys į- 
traukti į platformas 35 valan
dų darbo savaitę.

— Konge J. Tautę karinei 
misijai per 4 metus išleista 408 
mil. dol. Visos sumos 42 proc., 
arba 171 mil. sumokėjo Ameri-

Prezideptas Johnsonas pir
madienį ir antradienį kalbėjo
si su iškviestu Turkijos min. 
pirmininku Inonu. Trečiadienis 
ir ketvirtadienis skirtas kalbėtis 
su Graikijos min. pirmininku 
Papandreou. Prezidentas netu
rįs jokio sprendimo Kipro gin
čui. Jis tik norįs paveikti, kad 
Graikija ir Turkija tiesiogiai 
tartųsi dėl Kipro likimo. N.Y. 
Times, mano, kad prezidentas 
galįs “bent daugiau laiko lai
mėti”.

Tas laikas lig šiol davė tiek, 
kad J. Tautų karinė misija tai
kos Kipre neįvykdė; susiram
inai taip daugumos —graikų 
ir mažumos — tinku tebeina. 
J. Tautų misijos laikas jau pa
sibaigė. Amerika ir Anglija pa
žadėjo pinigų dar trim mėne
siam-

Laikas ir santykius tarp Tur
kijos ijr Amerikos įtempė, foo- 
nu išvyko į Washingtoną spau
dos lydimas karčiais priekaiš
tais Amerikai, kuri du kartu su
laikė Turkiją nuo Kipro inva
zijos.

Laiką išnaudoja Maskva, veik

Konge: Tshombę išvarė, atėjo komunistai 
jau paėmė šiaurės Katangos sos 
tinę Albertville.

Nors teroristam vadovauja 
Kinijos komunistai, bet jie* ap
kaltino Ameriką, kad jos lėktu
vai ir lakūnai teroristus bom
barduoja. Valstybės departa
mentas pasiskubino paskelbti, 
kad tai buvo Amerikos civili
niai lakūnai, samdyti ČIA, bet 
jie daugiau neskraidys.

Chruščiovą norėjo pagrobti Švedijoj
Chruščiovas birželio 22 atvy

ko į Stockholmą. Buvo sutiktas

Vyriausias teismas birželio 
22 6 balsais prieš 3 nutarė, 
kad pašę nedavimas komunis
tam keliauti į užsienius esąs 
priešingas konstitucijai. Taigi 
Kongreso priimtas 1950 įstaty
mas, kuriuo remiasi valstybės 
departamentas, neduodama s 
komunistam pasų, esąs netei
sėtas.

Vyriausias teismas taip pat 
panaikino Cleveland Heights 
teismo draudimą rodyti pran
cūzišką filmą ‘ ‘The Lovers’ ’ 
kaip pornografinę; panaikino 
Kansas teismo sprendimą kon
fiskuoti pornografinę literatū
rą; panaikino ir kitų teismų 
nutarimus prieš pornografinę li
teratūrą. Vis rado, kad ar tai 
priešinasi konstitucijai ar por
nografija “neįrodyta”.

'kare. Teisinas žiūri į priklau
symą komunistę partijai kaip 
į priklausymą respublikonę ar 
demokratę partijai ar bet ku
riai, kitai pilietinei organizaci
jai. Tuo tarpu FBI direktorius 
J. Edgar Hooveris Kongresui 
dar sausio mėn. šiais metais 
kalbėjo, kad komunistę partija 
šiame krašte yra Sovietų vy
riausybės agentas; kad per 44 
metus Sovietų vyriausybė di
rigavo Amerikos komunistų par 
tijos veikimui, jį finansavo. 
Kongresas suprato, kad komu
nistę partija skiriasi nuo bet 
kurios amerikinės pilieti n ės 
partijos, ir išleido Įstatymą, ku
riuo draudžiama duoti komu
nistų partijos nariam pasus, 
nes jie bus panaudojami sveti
mos valstybės agento uždavi
niam. O tuo tarpu teisėjas Gold- 
bergas, kuris surašė sprendimą,

"ISTORINIS" ĮSTATYMAS IR 
GOLDVVATERIS PRIEŠ Jį

Senatas birželio 19 priėmė 
“pilietinių teisių” įstatymą, ku
ris buvo svarstomas 83 dienas 
Už pasisakė 46 demokratai ir 
27 respublikonai, prieš 21 de
mokratas ir 6 respublikonai. Į- 
statymo priėmimas laikomas 
“istoriniu” įvykiu vykdant pi
lietinę lygybę taip baltųjų ir 
negrų. Daugiausia dėmesio susi
laukė Goldwaterio pasisaky
mas prieš; jis aiškino, kad kai 
kurios įstatymo dalys priešin
gos konstitucijai ir gresia su
kurti “policinę valstybę”.

Tie, kurie mano, jog įsta
tymas tik tada gali sėkmingai 
būti įvykdytas, kai bus rodoma 
gera valia, tikina, kad Gotywa-

Pavėlintas įspėji* 
mas dėl maldos
NCWC teisinis skyrius perei

tą savaitę aplinkraščiu įspėjo 
Amerikos katalikus, kad būtų 
“labai atsargūs”, remdami kon
stitucijos papildus, kurie įpilie- 
tintų maldą ar Bibliją mokyk
loje. Esą ligšiolinis pirmasis pa
pildas buvęs Amerikos ir Baž
nyčios reikalui sveikas.

Įspėjimas nieko aiškaus neda
vė, nevienodą nusistatymą tarp 
katalikų maldos klausimu tik 
labiau pagilindamas.

Ką siūlė Shoenas
“Aš pasiūlyčiau, kad Jungti

nių Valstybių mokyklų vaikai 
melstųsi ypačiai už vyriausią 
teismą, kuris liepė jiem mokyk
loje nesimelsti.”.

KAIP VERTINA PAULIŲ VI
Popiežiui Pauliui birželio 21 

suėjo vieneri metai nuo išrinki
mo. Ta proga N.Y. Timus aiš
kino, kad popiežius liko neaiš
kus. Esą jis buvo Jono XXIII 
šalininkas ir rėmęs jo veiklą, 
žadėjęs būti tokis pat “libera
lus”. Jis esąs didesnis intelek
tualas, savo veikla linkstas pa
remti “konservatyviųjų” nusis
tatymus. Tuo jis artimesnis Pi
jui xn.

tiečių duos pagrindą palanku
mo įstatymui nerodyti. Mtesis- 
sippi gubernatorius Wallace jau 
pareiškė, kad įstatymo nesabo
tuos, bet ir jb vykdymo ne
rems, tegul federalinė valdžia 
su policija jį vykdo.

. Gokhvaterio balsavimą nori 
panaudoti ir prieš jo nomina- 
vimą į preDČenlvt. Esą jis tik 
vienas .iš šešių respublikonų se
natorių; visi kiti senatoriai res
publikonai jo nuomonei nepri
taria, taigi jis negali gauti 
nominacijos konvencijoje. Gold- 
waterio šalininkai atsako: ne 
dabartiniai senatoriai jį nomi
nuos, bet respublikonų daugu
mos išrinkti atstovai, o respub
likonų dauguma parodė pritari
mą Goldwateriui. Ir dabar iš 
gautų 2,176 laiškų, tik 22 pa-

Neimkit pinigy 
iš Maskvos...

Kom. Kinija birželio 21 pa
ragino Azijos ir Afrikos kraš
tus, kad nepriimtų paramos iš 
Sovietų, o taip pat iš Ameri
kos ir J. Tautų. Mat, pastebėta, 
kad Sovietai dabar sustiprino 
atsilikusiom tautom paramas. 
Parama nori pririšti prie sa
vęs tas naujas valstybes, ku
rios dalyvaus Azijos-Ąfrikos 
tautų ūkinėje konferencijoje, į 
kurią Kinija nenori Sovietų^i- 
lėMti.

Po Kinijos paraginimo prieš 
Sovietų paramą Maskvos Pr«v- 
da pagrasino: nesąs tikras da
lykas, ar Sovietai atsistos Kini
jos pusėje, jei kiltų karas.
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ALBERTVILLE jau rankose tero
ristų, vadovaujamų komunistų ki
nų ii Zanzibaro.
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Ugnyje žuvo partizanų tėvai, žmonos, vaikai
Ankstesni aprašymai sakyda

vo, kad Pirčiupy buvo barba
riškai užpulti ir sunaikinti nie
ku nekalti gyventojai. Tą patį 
ir dabar Tiesoje pakartoja An
tanas Venclova, tardamas, kad 
“Pirčiupis — tai vienas iš tūks
tančių kaimų, kuriuos fašisti
niai žvėrys ... nušlavė nuo že
mės paviršiaus už tai, kad tie 
žmonės nekentė nelaisvės ir 
priespaudos, o mylėjo laisvę”.

Tai ‘"poetiniai” pareiškimai, 
kuriuose nėra nieko konkre
taus. Konkrečiau buvo parašęs 
V. Uždavinys:

“Kai kurie pirciupiečiai — 
Vincas Brazaitis ir kiti — nu
ėjo Į Rūdninkų girią tuojau, 
kai tik hitlerininkai pasirodė 
plente ties Pirčiupiu” (1941 me
tais).

Tiesoje birželio 7 paskelbta 
J. Baravyko “Varėnos kaimiš
kojo komiteto sekretoriaus”, 
kalba Pirčiupio iškilmėse. -Joje 
pasigirta:

“Didžiojo tėvynės karo parti
zanuose” buvo iš Pirčiupio 
Stasys Babilčius, Vincas Brazai
tis, Jonas Gervalauskas, Teklė 
Kavaliauskaitė, Fridrichas Ka
valiauskas, Juozas Saulėnas, 
Stasys Saulėnas, Domicėlė Ur- 
belionytė, Antanas Uždavinys 
ir kiti”. — Ką jie veikė, toliau 
liudija J. Baravykas:

‘Liepsnodami ritosi nuo bė
gių ešalonai su fašistais ir jų 
technika, sproginėjo hitlerinin
kų kariniai sandėliai, taikli par
tizano — pirciupiečio kulka pa
vijo ne vieną lietuvių tautos iš
daviką”-

Dar aiškesnis liudininkas 
Stasys Babilčius, apie kurį bu
vo užsiminęs Baravykas. Dabar 
tai “milicijos darbuotojas”, bu
vęs A. Mickevičiaus vardo bū
rio partizanas”:

“Per Stasį Saulėną, Joną Ka
valiauską, Vincą Brazaitį, Anta
ną Uždavinį, mane ir kitus pa
laikėme ryšį su Vilniaus po
grindžiu, rūpinomės ginklų . . . 
1943 metų pavasarį iš Vilniaus 
pas mus atvyko du jaunuoliai. 
Pasirodė, vienas iš jų buvo pro
vokatorius ... Po Įpek laiko 
kaiman atsibeldė gestapininkai, 
jų tarpe pamatėme ir ankstes
nįjį savo svečią, ieškantį mūsų. 
Nors tuo metu jau ne visi Pir
čiupio vyrai nakvodavo namuo
se. pajutome, jog kaime pasilik
ti nebegalima. Trise — J. Ka
valiauskas, S. Saulėnas ir aš— 
patraukėme į mišką- Praėjo dar 
kelios dienos, ir sulaukėme ki
tų pirciupiečių. Prie partizanų 
prisijungė Adomas ir .Antanas 
Urbelioniai. Stasys Kavaliaus
kas. mano brolis Kazys. Anta
nas Uždavinys. Juozas Saulė
nas. Jonas Mikalauskas... Iš 
Rūdninkų girioje jau veikusių 
Teofilio Mončiunsko ir Michai
lo Afonino (Red. pab.) grupių 
gavome sprogstamosios medžia
gos. Išmokome gaminti minas. 
Pirčiupio padangė vokiečiam 
tapo tarybinių patriotų keršto 
vieta. Partizanų minos nutrenk-

LIETUVIAI 4oka New Jersey valstybės paviljone pasaulinėje parodoje birželio 14. Nuotr. V. Maželio.

Pirčiupį sunaikino Maskvos ranka (2)

davo nuo bėgių traukinius, de
gė tiltai. Iki rudens pastojome 
kelią net septyniems kariniams 
ešalonams”.

Tegul St. Babilčius ir “poeti
zuoja”, tegul savo partizaninį 
herojizmą ir sutirština, betgi 
iš jo pareiškimų lieka aišku, 
kad Ii Pireiupie kaimo eilė par- 
tiianę palaikė ryšius su Kvie
ty partizanais Ir talkino Kvie
ty karinei akcijai.

Antra, vokiečiai žinojo apie 
Pirčiupio sovietinių partizanų 
veiklą, nes tie Pirčiupio vyrai 
naiviu būdu ryšius su Vilnium 
palaikė ne per vieną, bet per 
kelis ryšininkus ir pakliuvo ant 
provokatorių, kurie juos ir iš
davė

Trečia, iš kaimo išėję parti
zanai palaikė su kaimo gyven
tojais ryšius, kaip tai matyt iš 
V. Uždavinio pasakojimo apie 
tą lemiamąją Pirčiupio sunaiki
nimo dieną:

“Nubudusi Salomėja Brazai- 
tienė žadina sūnelį, keturioli
kos metų Vytuką. Jis turi į miš
ką tėvui ir broliui priešpiečių 
nunešti. Vakar ji pati net prie 
Rūdninkų buvo nuėjusi, o šian
dien partizanai žadėjo arčiau 
miškuose pasirodyti. Vytu-

APIE GYVENIMU LIETUVOJE IR AMERIKOJE
Vilniuje birželio 27-8 bus pir

moji moksleivių dainų šventė. 
Bus 14.0 0 0 dainininkų, 6000 
šokėjų, 4,000 muzikantų ir ki
tokių meno vyrų. Programoje 
Balsio, Kavecko, Žigaičio, Pal
tanavičiaus, A. Budriūno, J. 
Gaižausko, Baumilo kompozici
jos ir “taip pat tarybinių kom
pozitorių dainos vaikams”.
Žalgirio sportininkai

Netoli Leningrado Hepo-Jar- 
vės ežere gegužės 30 buvo aka
deminio irklavimo varžybos. Da
lyvavo ir iš Vilniaus Žalgirio 
moterų aštuonvietė, Europos 
čempionas. Ji čia rungėsi sun
kiai su ukrainietėm ir laimėjo. 
Laimėjo taip pat Žalgirio vyrų 
aštuonvietė ir keturvietė. Žalgi
rio moterų aštuonvietė birže
lio 22-24 dalyvaus rytų Vokie
tijoje Gruenau regatoje. Vyrų 
aštuonvietė liepos 1-4 Anglijo
je, keturvietė liepos 10-14 Liu
cernoje. Šveicarijoje.
Kaip žemės daugiau įsigyti

Seimą gauna iš kolchozo 60 
arų asmeniniam naudojimui. 
Tai labai menkas sklypelis, 
žmonės kombinuoja, kaip dau
giau gauti- Tiesoje birželio 3 
P. Šidlauskas. Pasvalio rajono 
vykd. komiteto pirm., rašo, 
kad yra šeimų, kurios kreipia
si į teismą — esą tėvai negalį 
sugyventi su vaikais; nori ūkius 
atskirti, tegul teismas perski
ria. Tikisi tokiu būdu gali gau
ti ir vaikai tokį sklypelį, kokį 
yra gavę tėvai.

kas kelius žino, tėvo signali
nius ženklus iš tolo supranta”, 
KAS PIRČIUPIO TRAGEDIJO
JE AIŠKU IR KAS LIEKA NE
AIŠKU?

Daugumoje pareiškimų kalba
ma bendrais žodžiais apie ne
kaltų žmonių barbarišką išžu
dymą. Stasys Babilčius prataria 
konkrečiau. Sako: “Ugnyje žu
vo partizanų tėvai, žmonos, vai
kai”.

V. Uždavinys tai patvirtina* 
minėdamas sudegintų šeimų 
pavardes: Aldavičiai, Babrlčiai, 
Brazaičiai, Buckai, Jalmokai, 
Jurgelevičiai. Kavaliauskai, Mar- 
kalčiai, Verbaičiai, Peciukoniai, 
Sau lėna i, Simokaičia:, Lukoševi
čiai, Sibailienės šeima, Uždavi
niai, Vilkišiai.

Juodai sužymėtos pavardės 
yra minimos minėtų liudininkų 
tarp išėjusių partizanauti. Ar 
kitos uždavinio minimos pavar
dės yra taip pat susijusios su 
partizanais, iš paskelbtų duo
menų, neaišku, nes juos tekal
bama bendru žodžiu “ir kiti”. 
Daros betgi aišku, kad vokie
čiai turėjo žinias, kas yra par
tizanai, ir savo represijas taikė 
partizanų šeimom, jų gyvena
mai vietovei-

LIETUVOJE

Komunistam Amerikoje nėra 
gyvenimo

Chicago Vilnies redaktorius 
S.J. Jokubka Tiesoje birželio 
14 pasakoja, kaip Amerikos lie
tuviai komunistai neturi ramy
bės nuo “buržuazinių naciona
listų — dypukų”. Komunistų 
■persekiojimas taip dramatiškai 
aprašytas, kad skaitytojas Lie
tuvoje galės pagalvoti: matai, 
ką tie “nacionalistai” ten išda
ro, o mes manėm, kad komu
nistai ir Amerikoje toki galingi 
kaip Lietuvoje.

Koks išvadavimas, toks ir mi
nėjimas

Kaunas švenčia 20 metų nuo 
“išdavimo” dienos. Iki rugpjū
čio 1, kaip skelbia Tiesa bir
želio 14, tą ‘ ‘išvadavimą dar
bo žmonės turi pagerbti nauja

Leista pasitraukti 63, liko 187
Kongrese lašas po lašo vis 

departamentą tašo ... Supran
tama, departamentas yra užsie
nių politikos planuotojas, tos 
politikos vykdytojas. Jam pri
skiriami nuopelnai, jis kaltina
mas dėl trūkumų, kurie visa
da geriau pastebimi nei nuo
pelnai-

Po šen. Frank J. Lausche, 
Ohio dem. pareiškimų apie de
partamentą. naujų lašų vėl ran

Tai barbariška priemonė — 
kolektyvinis teroras. JI buvo vo
kiečių vartojama ir kitais atve
jais; gaudomų į darbus vy
rų nesugavus, turėjo atsakyti 
jų šeimos.

Tai ta pati teroro priemonė, 
kurią vartojo boHevikai pirmos 
ir antros okupacijos metu — 
pirmos okupacijos metu su- 
iminėdami šeimos narius vie
toj nerandamo ieškomojo; ant
ros okupacijos metu vartoda
mi terorą prieš partizanų šei
mas ir jų gyvenamas vietoves. 
Sovietų vidaus reikalų komisa
ro pavaduotojas Kruglovas 
1944 rugsėjo mėn. Panevėžyje 
Įsakė: namus ir kaimus, kur 
bus pastebėti partizanai, ar jų 
rėmėjai, sudeginti, žmones iš
vežti, turtą perimti vietos par
tinei vadovybei. Kiek tokiu bū
du buvo sudeginta ir sunaikin
ta, nėra dabar statistikos, bet 
žmonėse yra likęs siaubas. Ir 
gal norėdama nukreipti žmo
nių akis nuo šio siaubo, bolše
vikinė propaganda taip ir sten
giasi kalbėti tik apie vokiečių 
kolektyvinį terorą, nutylėdama 
savąjį terorą, nutylėdama, kad 
teroro net Pirčiupyje priežastis 
pirmiausia buvo Sovietų Sąjun
gos parfižaninė provokacija 
tarp vietos gyventojų.

(Bus daugiau)

baudžiavos duokle ponui —kai
lių pramonės Įmonės turi paga
minti 150,000 rublių daugiau, 
nei plane numatyta, miesto 
geležinkelininkai turi pakrauti 
35,000 tonų daugiau nei plane. 
Panašiai ir kitos įmonės bei 
dirbtuvės. Tai vis esą “naujos 
pildomos baudžiavinės duoklės, 
kaip gimus pono-vaikui.
Mirė poetas;Mo£ūriūnas

Vilniuje Birželio 9 po trum
pos ligos mirė poetas Vladas 
Mozūriūnas, išgyvenęs 42 ■ me
tus. Buvo Komjaunimo Tiesos, 
švyturio, paskiausiai Pergalės 
žurnalo redaktorius. Poezijos 
leidiniai ėmė rodytis nuo 1944:
Žemės sauja, Saulėtekis, Sąžinė 
negali tylėti, Varpos iš laukų, 
Laužai prie upės- Sovietinė 
spauda ypačiai vertino jo “šal
tinį prie kelio” ir eilėraščius 
apie Vilnių — dvi Vilniaus etiu
dų knygas.

di Congressional Record. Ge
gužės 26 įtrauktas jame Fort 
Lauderdale New$ vedamasis, 
kuriame informuojama, kad 
valstybėj departamentas 1963 
metais atleido 63 pareigūnus 
"kaip galima slaptosios infor
macijos priešo agentam šalti
nį". Esą visi 63 buvo pastatyti 
prieš akivaizdžius faktus, ir nė 
vienas nesiėmė atremti kaltini
mų. •
Informacija apie departamento 

pareigūnų atleidimą buvo pra
nešta vasario 4 Atstovų Rūmų 
biudžeto komisijai. Tarp atleis
tųjų arba, kaip pareiškime man
dagiai sakoma, “leistųjų pasi
traukti” esą trys iš vyresniųjų 
užsienių tarnybos pareigūnų.

Laikraštis klausia: ar tie 63

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO
GERIAUSIAI pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport. 
Maine. Pranciškonų prižiūrimi vasarnamiai priima atski
rus asmenis it Šeimas labai prieinamomis kainomis, šie
met sezonas prasideda birželio 26 ir tęsis iki Darbo die
nos savaitgalio.

DAUGELIO metų praktika parodė, 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:

Franciscati Monastery, Kennebunkport, Maine — Tel. (207) 967 -2011

LIETUVIŠKĄ kryžių pasaulinėje parodoje paSventinus. Prie paminklinės lentos stovi Brooklyno vysk. Jo- 
seph Denning buvęs gubernatorius Charles Poletti ir prel. J. Balkunas.

SPAUDA

LIETUVIŲ DIENA New Jersey paviljone birželių 14. Nuotraukos V. Maželio.

yra iš 250, kuriuos buvo sura- 
veliortis Scott McLeod, bu- 
departamerrto saugumo še- 
laikydamas juos reikalin-

ves 
tas, 
gus skubaus patikrinimo. O iš 
viso tikrintinų sąraše figūravo 
800.

Atleistųjų nei pavardės nei 
eitosios pareigos nepaskelbtos. 
Laikraštis pastebi, kad bendra
me tarnautojų skaičiuje tai ne
didelis kiekis. Tačiau esą 63 
užtenka, kad sukliudytų lojalių 
pareigūnų darbą, kaip tai paro
dė nesenas “atradimas” dėl Ko
rėjos karo: slapčiausi dalykai iš 
valstybės departamento per 
anglus nueidavo komunistam.

Ši ‘ Congressional Record ’ 
pakartota informacija papildo 
tai. ką buvo skelbęs . per eilę 
numerių “Journal American” 
apie KGB pareigūnų-bėglį. Jis 
nurodęs 18 pavardžių valstybės 
departamente ir net ČIA asme
nų, kurie tarnauja sovietam- 
Su juo teko susitikti kongres- 
manui M.A. Feighanui, kuris 
stengėsi suorganizuoti bėglio 
liudijimą kongresiniame komi
tete. Bet apie tą apklausinėji
mą viskas nutilo. Yra galinges
nių už Kongreso narius jėgų, 
kurios nusprendžia, kad tam 
tikros informacijos nepasiektų 
nė Kongreso.

Vaikai turi tapti vyrais ir kovotojais
Ohicagoje gegužės pabaigoje skęsti nerūpestingume".

buvo susirinkusi Ateitininkų 
Federacijos Taryba, kuri pap
rastai vertina padėtį, toje pa
dėtyje veikiantiem ateitinin
kam nurodo idėjines kelio gai
res. Ta proga tarybos pirminin
kas dr. A. Darnusis Draugo bir
želio 13 buvo klausiamas:

“Ateitininkija vis sugebėda
vo akcentuoti tai, kas gyvena
majame laikotarpy buvo aktua
liausia religine bei tautine pras
me. Sakykite, kokie yra šios 
dienos ateitininkijos veiklos pa
grindiniai akcentai?”

Kreipdamas dėmėsi į 
mą, tarybos pirmininkas 
ties vertinime akcentavo:

“Neigiamoji aplinkos 
dar pagauna daug lietuviško 
jaunimo. Ji kreipia jaunimą 
vien į žaismą, vengia kelti pro
blemas, nors jų yra daug".

Jaunimui to negali užtekti. 
Jam reikia “gilaus tikėjimo pa
čiais aukščiausiais gyvenimo 
tikslais. Tada pagrindas ir veik
lai ir kovai dėl laisvės bus pras
mingas”- Tada ir kelias bus 
aiškus: "sistemingas ir nuolati
nis aukos darbas, kurį dirbant 
negalima nei pavargti, nei pa-

įtaka

yra svarbu 
problemas, 

susirinkimo 
srityje, pa

Kaip tą sąmonę jaunimui pa
žadinti? Reikia ‘ ‘praktikuoti 
jaunimo pokalbius idėjiniais 
klausimais mažesniais būreliais. 
Tuose pokalbiuose 
nagrinėti tokias 
kaip ekumeninio 
reformos religinėje 
vergtų tautų laisvės kovos, 
krikščionių vienybės klausimai, 
geresnio pasaulio vizija”.

O “kartų” problema, ar ji 
reiškiasi ateitininkų tarpusavio 
santykiuose? Ar nekyla dėl jos 
sunkumų? — ‘ ‘Išpūsta kartų 
problema yra būdinga Jungti
nėms Amerikos Valstybėms. 
Savo laiku ji buvo dirbtinai iš
šaukiama atskirti vaikams nuo 
tėvų. Sis nevykęs padaras dar 
yra užsilikęs iki mūsų laikų. 
Šiaip gi sveikoje bendruomenė
je turi būti išlaikytas šeimos 
vieningumas, o tarp kartų tęs
tinumas. Ateitininkija jaunuo
sius į organizacijos vadovavimą 
intensyviai įveda ir tiki, kad 
tie jaunieji natūraliai kartų 
problemą išspręs. Idėja ir sie
kiamos tiesos meilė yra visų 
ateitininkijos kartų apsijungi- 
mo veiksnys”.

S=== ,



Jaunimo dėmesiui

JANIO OUADROS

Lietuvos

VINCAS NELAIMĖ

susitaręs 
valia —

Getulio Vargas žadėjo daug 
padėti vargo žmonėm, ir nema
žai padėjo. Pradėjo veikti dar* 
bininkų teisių gynimo teismai, 
pansijų fondai. Tačiau svetim
šaliam daug kas apkarpyta: už
darytos tautinės mokyklos, į-

dėjom ir kitų & sėdinčių var
lį neteko nė žodžio tarti, dus. Girdėjote MrtųM ii uka- 
atėjo naujas tardytojas, demijos fyrtutaao. Gai tik

vą, norėtų įsiveisti ir Bręzflijo- 
je” — kartą prasitarė. Kas čia 
joms kelią ruošė?

— galėjome atsisėsti ir net at
sigulti ant medinių narų. Galė
jom net ir pasikalbėti, nors bu
vo uždrausta, ir sargybinis pa- 
sižiūrėdavo pro langelį. Apie 
9 vaL ryto naujas džiaugsmas
— lęšio maistą, atneštą 
iš akademijos^ Aš giminių netu
rėjau, bet draugai neukmršO. 
Atnešė net skalbmių ir vilno
nes kojines bei pirštines, pačių tardytoją, kad mane paleistų.

marksizmo pamoka. Prastinto dentai gerai žinojo, kad už šie- 
pro aka visa liaudies kova, ku
rios laimėjimai dar nebaigti. 
Bet greitai komunizmas bus ir

Lietuvi? Studentų Sąjunga* 
Centro Valdyba savo specialiu 
raginimu taip pat kreipiasi į vi
sus lietuvius studentus ir tiki
si, Kad jie gausiai kongrese da
lyvaus. “Kongresas bus vienas 
iš didžiausių Amerikos lietuvių 
politinių demonstracijų JAV 
sostinėje. Viena kongreso dalis 
yra organizuojama jaunimo... 
Ypatingai šioje programos da
lyje yra kviečiamas visas aka
deminis jaunimas gausiai da
lyvauti”. Genė Staniuiytė-

Nereikia būti nė beždžionėj 
kad nesuprastum, jog patys* 
reikalingiausi įstatymai, kuriuos* 
Ouadros išleido, buvo tokie: 1.* 
sutvarkyti arklių lenktynes, 2.* 
sunormuoti futbolo žaidynes,* 
3 uždrausti gaidžių rungtynes,* 
4, prižiūrėti moterų maudynes,* 
kad mariose pasiskalavusios ne-* 
vaikščiotų Rio de Janeiros gat-* 
vėmis kašp ievos... Paskuti-* 
nį įsakymą turėtų ir kitos vals-F 
tybės išleisti. į

Kongrese pasakys kalba šen. 
P.M. Douglas. Bus dar šios pa
skaitos: dr- D. Krivicko — 
“Lietuva tarptautinės politikos 
raidoje”, dr. P. Grigaitis — 
‘'Mūsų šiandieniniai uždaviniai, 
adv. Julius Smetona — “Lietu
vių dalyvavimas JAV politiko
je, kun. dr. Vyt. Bagdanavi- 
čius — “Lietuvių tauta ateities 
perspektyvoje”-

Kongreso posėdžiai bus The 
Shoreham Hotel, 2500 Calvert 
St, N.W. Telefonas: 234-0700. 
Ten pat bus ir banketas. Pa
maldos katalikam bnrželio 28, 
sekmadienį, bus Marijos šven
tovėje. Mišias aukos vysk. V. 
Brizgys.

— Čia bus Lietuvos atsto
vybės rūmai, — paaiškino ad
jutantas.

— Kas čia? — dūrė pirštu, 
aplankęs statomą naują sosti-

atsakiau “Ne!” Tuo tas klausi
mas ir buvo teigtas.

Toliau, ar aš pažįstąs buv; 
akademijos buhalterį Miškūną 
ir ūkvedį 2eką. Juos pažino
jau gerai, nes 4 metus gyve
nau akademijoje. Kai pareika- Kėdainius. Atrodė beveik rojus 
lavo apibūdinti, koki jie buvo 
vokiečių okupacijos metu, kaip 
jie kurstė kovėti prieš tarybi
nę santvarką ir tt, nepasakiau 
nieko konkretaus. Tada Penti
nas ėmė pykti, išplūdo, pasi
griebė pistoletą ir liepė atsisto-

Oųadros — jau ‘liaudies’ pre
zidentas. Pokylin į prezidento 
rūmus leido atvykti be frakų ir 
balinių suknelių. Tai jau ‘liau
diška’ valdžia... Paskui ėmė 
šluoti. Iššlavė naujos sostinės 
statytoją Izraelį Pineiros, bet 
neužgriebė Kubitčeko, nudūmu- 
šio užsienin. Iššlavė ir lente
lę su įrašu ‘Lituania’.

rašyta. Nemačiau, jų nepažįstu. 
Tardytojo aiškinimas, kad jam 
“viskas žinoma”, nutrūko; kai 
į iškvietė, o mane pasiuntė .at
gal į daboklę. Vėliau patyrėm, 
kad tuo metu buvo atgabenta 
naujų suimtųjų. Tai buvę jauni 
vyrai nuo Josvainių ir Paliepių, 
sugauti miške. Juos labai mu
šė, kad pasakytų apie draugus. 
Kai kurie nuo to ir mirė. Ry
tojaus dieną likusius taip pat 
išvarė į Kėdainius. -.

Tą naktį mane iškvietė pir
mą. Tardytojo negalima buvo 
pažinti. Buvo linksmas ir juo
kaudamas perdavė man drau
gų sveikinimus. Suminėjo ir 
kai kurių pavardes. Pasirodė, 
jie buvo atsiuntę delegaciją pas

Tuo metu įėjo kitas tardyto
jas, jaunas, aukštas vyras. Fo
minas jam pasakė, kad aš esąs 
užsispyręs; kad jis negalįs nie
ko išgauti. Jaunasis sušuko: “Aš 
jam snukį tuojau atidarysiu!” 
Keletą kartų smogė kumščiu 
man į veidą. AŠ apsipyliau krau
jais, o jis išėjo pro duris. Po 
valandėlės tylos Fominas ėmė 
kabėti, kad jo draugas esąs __
perdaug nervingas, nes jo šei- tojus, o mes — tik jų įnamiai, gailestinga ir leidote 
mą vokiečiai nukankinę Vėl Nužėręs jas nuo rankų, pam> fiaudies kovą ir laki 
patylėjęs, pareiškė, kad jam finu, kad ir draugus yra apkP nimą. Aš turįs tuo 
viskas apie mane žinoma. Ta- taries. Bbodom vist Ir vištai 
čiau jeigu aš visą tiesą pasaky- ėmė rodytis, kad koegzistencija 
siu, tai gal po poros dienų vėl ps utėlėm yra dar tik naujo 
galėsiu dirbti ir studijuoti. gyvemmo pradžia.

Pasirašiau tardymo protoko- Smėgunę ptarimas. — T&

Mano nervai neišlaikė, ir 
man nejučiom ėmė riedėti aša
ros. Tardytojas nusišypsojo. 
Paskui staiga prasidėjo klausi
mai — man visai netikėti. Ma
ne jie sustiprino, nes apie atsa
kymus nereikėjo daug ir gal
voti: kur tėvai, broliai, sese
rys ir kiti artimesni giminės;

ke ir kariauja prieš tarybinę žemės- Galėjome net tyliai kal- 
vaMžią!” Kadangi aš žinojau, bėris. O Lukošius kalbėjos su 
jog kalbu tiesą, tai irgi griežtai sargybiniu apie Sibiro gyveni

mą, neš sargybinis buvo sibi- 
riokas, ir mes visi tikėjomės 
ten atsšdursią.

Daboklėje. — Rytą mus per
kėlė į daboklę, kuri buvo pa
tuštinta vieną grupę išvarius |

■įburią Rinkirė|MWe~ ris daug 
šnekėjo, dar daugiau žadėjo ir 
daug gavo balsų — tisus še
šti mitijonųiš dešftnties. ?

Leisdamasis į plačius santy
kius su kitais kraštais Ouadros 
pirmiausia įsileido komunistus. 
Pradėjo atkeliauti rusų bolševi
kų gausūs ‘specialistai’, patarė
jai, technikai, baletas, drama. 
Prasidėjo ‘vaidinimas’... Vai
dino tokie aktoriai, kaip “de- 
mokratiškiausio pasaulyje parla
mento” delegatai, prekybinin
kai, kultūrininkai, profesoriai, 
studentai, — vis raudoni, pa
žangūs, išmingingi. Ir kur ne
bus išmintingi? Ana, sakė, so
vietų mokslininkai mirusiam 
žmogui prisiuvo beždžionės gal
vą, tas atgijo ir garbino išmin
tingąjį Chruščiovą...

Gal to pavyzdžio paskatintas, 
Quadros pagarbino Ernestą 
Guevarą, Argentinos žydelį ir 
komunistą, tapusį pirmuoju 
Castro ramsčiu Kuboje. Prise
gė jam aukščiausį Brazilijos 
garbės žymenį -ordiną. Įvyko 
triukšmas. Tuo ordinu apdova
noti Brazilijos karininkai žy
menis grąžino, o kiti atsisakė 
priimti. Girdi, jei jau ‘iššlavė į 
šiukšlyną, tai tegu ir turisi. 
Pradėjo Ouadrui degti padai..

(Bus daugiau)

vesta ęfcštatetaportiljgalų kal
ba, Įmonėm nustatytas svetim
šalių procentas, Svetimšaliai ne
galėjo būti net savo laikraščių 
redaktoriais, gatvės*, būdavo už
gauliojami kitaip kalbantieji. 
Kuo tas ‘patriotizmas’ būtų bai
gęsis, neaišku. Vargas nusižudė 
ar buvo nužudytas — kas ten 
žino. Jo kadenciją užbaigė vice
prezidentas Cafe Filho — Kavos 
sūnus- Brazilijos kraštui tiko 
toks asmenvardis.

nebilvO
,.. „ prataę tad-tanu^yti Itararas __

ttip kosi linkimuose, ėgi tanus atstovybės rimai prie plačios, žadėjo iššluoti tisus nenandė- 
UTV *?**!”?* 5**° Adelės svetimų aeętesadų gat- Bus, vargšų išnaudotojus, ne-
““ “* 11 “““ ' teisėtai passpeteurtus, tačiau

susilaikydamas pasakyti —‘ka- 
pitatistus*, ‘buožes’. Per anksti 
dar buvo rodytis, iš kokio kel
mo dygęs, nes reikėjo kapita
listų paramos. Išvykus į Euro
pą pinigauti, žmonės nukalbė
jo, kad jo kapitalai telkiasi Švei
carijos bankuose. Atsikirto la
žybom: kas įrodys, tas* tuos pi
nigus ir gaus- O kaip įrodysi? 
Šveicarijos bankai saugo paslap
tis, kaip savo gyvybę, nes iš 
to gyvena. Nesužinosi nė kas pa
dėjo: raudonieji ar baltieji ka
pitalistai.

ryto bus jaunimo atstovų posė
dis politinio darbo klausimais. 
Pranešimus padarys Lietuvių 
Studentų Sąjungos Centro Val
dybos ptariutatąs A. Zaparac- 
kas ir lietimų Jaunimo Orga
nizacijų Federacijos pirmmin- 
kas A. Gumbėtas. Po pranešimų 
bus diskusijos ir jaunimo poli
tinės veiktos gairių svarstymas.

Gausiu ir aktyviu dalyvavi
mu jaunimo sąskrydyje ir A- 
merikos lietuvių kongrese Wa- 
shingtone parodysime savo po
litinį sąmoningumą ir visų lie
tuviškų kartų Amerikoje vieny
bę, siekdami didžiojo mūsų tiks
lo — Lietuvos laisvės. Romas 
Kazys

Jaunimo susiję programą or
ganizuoja Alto atstovas, Lietu
vių Studentų Sąjungos vadovy
bė ir Lietuvių Jaunimo Orga
nizacijų Federacija, kuriai pri
klauso beveik visos ideologinės 
mūsų jaunimo organizacijos. 
Programa jaunimo posėdžiam 
yra numatyta tokia:

Birželio 27, šeštadienį, 9 vai. 
ryte bus JAV ktegreso arba ad- 
ministracijos a«6^~prtflinis 
žodis. Po to seks prof. dr. Vy
tauto Vardžio paskaita: “Sovie
tų kolonizavimas Pabaltojoje. 
Antrąją paskaitą “Lietuvos jau
nimas sovietinėje valdžioje” 
skaitys J. Miklovas. Abi paskai
tos ir diskusijos bus anglų kal
ba. nes jomis norima pasiekti 
svečius nelietuvius, kurių gau
siai kviečiama. Bus pirinrta re
zoliucija, adresuota viso pasau
lio jaunimui

Birželio 28, sekmadienį, 9 vi.

išėjo iš kambario... žiūrėda
mas į pliką sieną, per itatį ir 
dieną šalčio ir nemigos iškan
kintas, negalėjau sugaudyti tiks
liai savo minčių. Pasiryžau 
kalbėti kuo mažiausia, nieko 
neišduoti ir kalbėti tik apie 
tuos, kurie, žinau, tikrai yra 
išbėgę į Vokietiją.

Po poros valandų tardytojas 
grįžo- Kokia buvo laimė, kad 
gavau atsisėsti. Tardytojas vėl 
užtaisė pistoletą, pasidėjo prieš 
save, atsisėdo ir ėmė tiesiai 
man žiūrėti į akis, nieko ne
klausdamas ir nieko nesakyda
mas. Taip apie pusę valandos. 
Tuo metu girdėjau, kaip' greti- 

’mame kambaryje smarkiai mu
šė tardomą raikiną ir reikalavo 
■pasakyti, kas yra jo draugai, 
kur jie tiqriasi, kur paslėpti

nos mes tupime- Ite* būt, dėl 
to garsiai kaBtojo- b* gir
dėjome. Girdėjom, kaip viena 
saviveiklos dalyvė repetavo žo
džius: “p kodėl tu tokia liūd
na?” totu jai atakfc “Kaip ne- 
Utota Httta, kad V. negali šta- 

gyve- dta ateiti“. Tai buvo mano

fino. Kai durys prasivėrė, pasi
rodė jau ne senasis tardytojas, 
bet tas naujas. Prabilo visai ki
taip. Esą šis pasikalbėjimas bus 
galutinis. Arba išeinu į laisvę 
arba... Ir vėl viską pradėjo 
klausinėti jš ■ naujo. Nuo mano 
atsakymų tardytojo veidas niau
kėsi, prasiveržė koliojimo žo
džiai, davė sargybiniui koman
dą užtaisyti šautuvą. Žinojau, 
kad nešaus, bet buvau tikras, 
kad smūgių neišvengsiu. Tačiau 
nutilo, liepė sargybiniui pasta
tyti prie sienos ir išėjo.

Porą valandų išstovėti nėra 
malonumas. Už tat buvo malo
numas, kada grįžęs tardytojas 
liepė pasuašyti protokolą ir iš
siuntė atgal į daboklę- Kad tik 
greičiau nuspręstų -mūsų liki
mą. Kad tik greičiau baigtųsi 
tie tardymai...

Savhtados repeticija. — Pra
ėjo kelios dienos. Buvo, ro
dos, šeštadienis. Akademijos sa
viveiklos ratelis, kaip paskui 
patyrėme, rengėsi “pasirodyti” 
Dotnuvos miestely. Marksizmo 
katedra tuo ypačiai rūpino
si. Lukošiaus brolis Feliksas 
taip pat dalyvavo saviveiklos 
rately. Rengė damas,, šokius, 
kažkokį vaidinimą. Prieš pasi
rodymą turėjo padaryti repeti
cijas. Pasirinko repeticijai vals- 

__ __  , čiaus sargo bertą, kuris buvo 
studenčių megztas. Saigybims Sį kartą buvo ne tardymas, bet po vienu stogu su daboHe. Stu- 
leido keliom minutėm pasima
tyti pro langeą. Ar daug rei
kia kalmio džiaugsmui! Apdo- 
vanoti ir pamaitinti sumigom.

Pabudau pirmasis, pajutęs, 
tad batas kanda. Taip, tai bu- 
vo nuMatmes (unoKies gyvu®-

— Fantazma! Jokios Lietu
vos nėra. Iššluoti! — įsakė su
pykęs prezidentas, dar paliepęs 
suspenduoti veikimą 
ministerio ir konsulo-

Ar tai padarė jau 
su Maskva, ar savo 
koks gi skirtumas? Gražu, kad 
čia pat paskelbė, jog reikia 
‘gerbti visų tautų lygybę ir bro
lybę’, užmegzti ryšius su viso
mis valstybėmis visame pasau-

Sį sauaitgaij, birželio 25-28, 
Washmgtone įvyks svarbus ir į- 
domus jaunimo suvažiavimas. 
Jis bus dalis Amerikos lietuvių 
kongreso, kurį šaukia Altas. 
Kaip visame kongrese, taip ir 
jaunimo posėdyje bus aptaria
mi įvėrus klausimai, susiję su 
mūsų kova už Lietuvos laisve. 
Bus ieškoma būdų, kaip jauno
ji karta galėtų prieš šios kovos 
dar veikliau ir uoliau prisidėti. 
Yra labai svarbu, kad kuo dau
giau jaunimo dalyvautų-

Kongrese dalyvaus jaunimo 
atstovai iš visų didesnių lietu
vių kolonijų šiame krašte. Be 
tų atstovų, reikalingas didesnis 
skaičius jaunimo. Suprantama, 
kad Washingtoną lengviau pa
siekti jaunimui, gyvenančiam 
Atlanto pakraštyje — taip Bal- 
timorės ir Bostono. Todėl jau
nimo sąskrydžio organizatoriai 
ypač kreipiasi į mūsų studenti
ją, gyvenančią Atlanto pakraš
tyje, ir prašo bei skatina būti
nai dalyvauti.

plyšių. Traukė skersvėjis. Lau
kėme, patys nežinodami ko,* iki 
vakaro. Apie 8-9 vai. pradėjo 
šaukti pas tardytoją.

Pas draugą Fonriną. — Iš
šaukė mano draugus, o manęs 
vis ne. Grfto Danielius — vi
sas nukaitęs, su aiškiom muši
mo žymėm veide- Grįžo Mor
kūnas ir, nežiūrėdamas draudi
mo kalbėti, garsiai nusikeikė: 
‘ ‘Rupūžės, daužo kaip gyvu
lius!” Grįžo Lukošius — buvo 
labai nubalęs, sakėsi, kad jo 
niekas nemušęs. Pagaliau — ir 
mane. Drebančia širdimi užli
pau į antrą aukštą, kur maža
me kambarėlyje sėdėjo tas pats 
mano tardytojas Fononas.

Fominas pareiškė, kad nie
kam r nieko neturiu sakyti, 
kas čia bus kalbėta; kad jam 
viską, ką žinau, turiu pasakyti; kas iš giminių yra miške, kas 
kad neturiu vadinti jo “drau- suimti, kadė^me. Mano atsaky* 
gu”, nes suimtieji tos tetas ne- nuri tavo trumpi: tėvai mirę, 
turi; jie turį sakyti: “Tamsta vyreste brolis sraujoje, jau- 
tardytojau”. Paskui liepė apri- nesnte trotis turi vaidžtos tar- 
galvoti, sargybiniui liepė pasta- nybą ir nuo armijos atleistas, 
tyti’ mane veidu į sieną, o pats, • Su paskutiniu mano atvakymu 
pasiėmęs pistoletą, kuris visą tardytojas suteko: “Vta (me- binis buvo pasikeitę. Naujasis taštyam: iš kur fnudavau, kta sŪuto ir skptatataa — 
laiką gulėjo prieš jį ant stalo, luoji). Tavo broliai slepiasi miš- leido atstota k aMguti aat. pažėriau, kas juose tavo pa- teido man etstarti ast M gra*

tyk. Bet gyvenimas lėmė ki
taip. Ne tiktai rūmai nepasta
tyti, bet nuimta ir lentelė'toje 
vietoje, kur jie turėjo atsisto
ti. Mat, prie BrazHijos vairo at
sistojo naujas prezidentas.

Ouadros joja ant Šluotos
Kubkčekui tavo daug prie

kaištų, ir ne be pagrindo. Pag
rindas labiau paaiškėjo dabar, 
kai aikštėn iškelti dokumentai, 
parodę jo ryšius su komunis
tais ir su krimmalistąis. Revo
liucijos komitetas iššlavė jį iš 
politikos dešimčiai metų. Bet 
prieš tai kitus šlavė naujo pre
zidento Janio Ouadros naujaKitas bene pirmas k vienin

telis atsitikimas pasaulyje —tai 
Getulio Vargo išrinkimas pre
zidentu 1950. Prieš tai jis buvo 
diktatorius, o kas gi buvusius 
diktatorius renka demokrati
niais prezidentais ir dar triuš
kinančia balsų dauguma?

Kai prieš rinkimus manęs 
klausė, kas laimės, aš tvirtai ir 
neabejodamas atsakiau — Ge
tulio Vargas! Manote, kad man 
■paliko lietuviškas jo vardo ir 
pavardės skambėjimas? Visai 
ne! Manimi kaip svetimšaliu ne
tikintiems atsakiau: “Jis lai
mės dėl to, kad daugiau už ki
tus žada. O kas žada, tas ir ve
da — tokia yra 'politikos pas
laptis”. Ir aš lažybas laimėjau.

k«d tuo didvyrišką dar- vė^ šek girdėjau, MV jau bu- 
ta turinti būti, nraja sostinė pravestos tarp betariu ar- 
Brasiia. įtarta 90 b^jonų ne- Hdtatų vm^bos ir pataošti 
padengtų kruzdrų. Vatam, in- pirmai Tik rink paūgės ir sta- 
fliacija. JAV spauda rašė ir 
peftė: krizės metu neišmintin
ga tokia statyba. Bet gal, kai 
kam pelninga?

Naujos sostinės prefektas Iz
raelis Pineiros darbus iš varžy
tinių ^pavesdavo tiem, kas la
biau branginosi. Ar ne keista? 
Dar keisčiau, kad pastatai ėmė 
griūti, stogai leido vandenį, ki
ti degė. Degė neapykanta ir Rio 
de Janeiros gyventojai Kam 
tas naujas miestas dykmnoje, 
kai gražus ir didelis yra prie 
marių? Cia ir savo namai, čia 
ir darbai. Kraustykis kažkur į 
džiungles, jei esi valdininkas.

NKVD “laukiamam" — Vil
kstine atvarė mus iš akademi
jos sody bos į Dotnuvos mieste
lį, kur buvo NKVD štabas. Dot- 
nuvoje visus suleido į vals
čiaus salę, čia iš vakaro tavo 
kinas, dztar gerokai prinešta 
sniego. Turėjome sugulti, neju
dėti ir laukti, kol pašauks tar
dyti. šaltis greičiau pradėjo 
veikti nei tardytojai. Ant snie
guotų grindų tuoj ėmėm drebė
ti; negalėjome išsilaikyti neju
dėję- Ypačiai šalo kojos. Ketu- 
rios-penkios valandos mum bu
vo tokios ilgos, kad laukėme, 
kada pakeis mūsų padėtį tardy
mu ar kuo kitu.

Rytą iš salės mus išskirstė po 
mažas patalpas, po koridorius, 
kur tik buvo vietos, nes dabok
lė buvo anksčiau suimtų perpil
dyta. Mane, Lukošių ir Danie
lių uždarė į tokį mažą sandė
liuką, kuriame vos galėjai ap
sisukti. Duris patiko atdaras, 
ir taip jų stovėjo mongolas su 
automatu. Ir čia tavo įsakyta 
nekatoėti. Sandėliuko grindys 
tavo cementinės. Ka&ur buvo

'• S- l ' V. '
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kas visuomenei — amerikoniš
kus choras, kurių Petkaitis tu- 
ii net telis.

Phiiadotphijos Sėtuvių bend
ruomenė hūdnųjų birželinių die 
nas, kurias išgyveno -lietuvių 
tauta burliokiškoms ordoms Lie 
tavą užgriuvus, paminėjo su gi-

knygns ir lyros. Gyvenant emi
gracijoje beliko tft lyra ileta- 
vtškatnkelyje, tams baigiasi 
uždarau mūšų fcokMtijmn.
. Yra žmonių, kone pasisako 
prieš veikimą tik uždarose mū
sų kolonijose. Knn. J. Matutis, 
<męs Šame krašte, bet paži
nęs ir Lietuvą, kiekviena pro-

siems kabai patiko savo konk
retumu.

Daug katučių susilaukė sol. 
<B. Valterienė. Ji turėjo keletą 
dainų kartoti Akompanavo pia
nistė KauSinyte. Gražiai pasiro
dė patriotinių eilėraščių dekla
mavimu čia gimusi Onutė Va
rnaitė ir iš naujų ateivių — 
Irena Ąvižonytė. Minėjimą 
sklandžiai pravedė bendruome
nės pirm. inž. J- 'Ardys.

Kad ir gerokai pavėlavęs, at
vyko iš Baifenarės {turėjo ten 
pasakyti pagridinę kalbą) Va
sario 16 gimnazijos direktorius 
kuo. Bri Lubinas. Salėje rado 
nedaug žmonių, kurie gelto

nu, vargomninkauja Kristaus 
Karaimus bažnyčioje Bfoomfiel- 

? ■’ vadovauja Hartfordo lie
tuvių chorui.

Devyni amatai — dešimtas & kžd lietaHŠkas
badas. Kad tokia nelaimė Jur- Mituti, kištis ihuriMl it bai
gto neištinka, tai dar nereiškia, gteši tiždtatah Ik&Hlfą sdteih ir 
jog lietuviška patarlė klaidin
ga. Jurgis, mat, tari vieną 
“amatą” —: muzikos meną, tik
tai devyniose vietose...

Jeigu ne duonos, tai vyro ir 
tėvo šeima tikrai pasigenda. 
“Esu ir pasitiksiu pirmoje ei
lėje žmona ir motina* Tikrai 
negerai, kai kas vakarą reikia 
būti namuose vienai” —skun-

tetų pagerbti. KM Jurgis ir kė
ni Pakaičiai, balta gvariiku ir 
orchidėja papuoiti ir maria pa
lydėti, sėdo už garbės Mato, vai
šės prasidėjo.

| pirmuosius du klausimus 
atšalimo prof. V. Marijošhis 
nedavė. Į trečiąjį atsakyti yra 
šio rtraipsnio intencija.

Kaip žinome iš pasakų, Lie
tuvoje būta laumių, kurios iš- 
girdusios pirmą kūdikio veiks
mą, apdovanodavo naujagimį 
ypatingais gabumais k išprana
šaudavo jo ateitį. Jeigu tai tie
sa, tai Pajevonio apylinkėse, Vii 
kariškio apskrityje, gyvenu
sios laumės turėjo būti muzi
kos ir dainas meno globėjos. 
Į Petkaičių Jurgiuko lopšį gero
ji laumė įdėjo auksinę lyrą, nes 
vaikas nuo mažens buvo linkęs 
muzikai.

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

sttuaci- 
pelytės deatsi- 

fado atpalaiduoti vakaro vado
vų ittio užsiregistravusių’ svei
kintojų sąrašo.’ Taip vargšas iš
tinąs dvi valandas šaukė svei
kintojus, kurie oriai žygiavo 
per salę ir žiopčiojo į užsprings- 
tantį mikrofoną. Kaip tikri fi- 
iibusteriai, kiekvienas sakė kal
bą, nei minute neužsileisdamas 
prieš jį kaRiėjusiam. Publika, 
išklausiusi pirmuosius keturis, 
pavirto į dūzgiantį bičių avilį.

Lietuviškos Hartfordo radijo t*os duomenų iš pavergtos Lie- 
valandos, kuriai Jurgis kelis 
metus vadovavo, J. Vedeikis 
jam įteikė voką. Visuomenės 
vardu piniginę dovaną, o cho
ro vardu lietuvišką medžio rai
žinį — lėkštę įteikė choro se
niūnas Bronius Steponavičius.

lia rimtimi ir dvasios susikau
pimu. Daugelio mintyse atgijo 
šiurpio 1941 birželio dienos, 
kurių metu rusas okupantas 
tūkstančius mūsų geriausių tau
tiečių grūdo į gyvulinius vago
nus ir vežė į tolimą Sibirą ver
gų darbams, ir vien dėlto, kad 
jie savo tėvynę mylėjo ir jai 
laisvės troško.

Minėjimas prasidėjo iškilmin
gomis pamaldomis Šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų parapijos saiėn susi
rinko gražus būrys lietuviškos 
visuomenės paklausyti inž. Pr. 
Zundės, svečio iš Washingtono, 
kalbos, sol. Birutės VMterie- 
nės, viešnios iš Anglijos, dai
nų, Vinco Krėvės mokyklos mo
kyklos jaunų deklamatorių. stigo. 'Philadeipfaijos lietuvių

'Prelegento inž. Pr. Zundės bendruomenės valdyba pažadė- 
paskaita buvo kruopščiai bei jo aukų daugiau sukaupti. Ti- 
išsamiai paruošta ir paremta kimasi, kad atsiras geradarių ir 
dokumentuotais, faktais, šalti- Pbiladeiphijes lietuvių koioni-

Centro Valdyba yra gavusi šyti k išleisti ASS Centro Val- 
prof. J. Ereto sutikimą parašy- dyba pavedė tam pačiam ko
ri a.a. prof. K. Pakšto mono- mitetui, kuris rūpinasi ir pa- 
grafiją. minklo statyba. Komitetą su-

Prof. K. Pakštas didelę dalį 
savo gyvenimo yra praleidęs 
JA. V., gyvai reikšdamasis lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me. Prof. J. Eretas nuošir
džiai prašo visus prof. K. Pakš
to draugus, 'bendradarbius, 
buvusius jo studentus bei pa
žįstamus, turinčius jo laiškų, 
fraštų, fotografijų ar šiaip ko
kios medžiagos, tinkančios pa
naudoti monografijai, siųsti ją 
į Šveicariją adresu: Prof. J. Eh- 
ret, Florastr. 44, Basei, Switzer- 
land, arba Janina Pakštienė, 
3338 SW. 25th Street, Miami,

0,8 ti tietnvišką chorą, o hetuviš-
krtihrr mokyklose tartant ritiMfri r v

Goicbesteryje. štate mokytojo 
pamigę K Wtaiti» diriguoja 
ceateabnės mokyklos orkestrai, 
Baceną akademijos chorai, Cot

VAKARŲ PENNSYLVANUOS 

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

LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA

Vakaro vedėjo padėtis buvo be
viltiška. Sauso žodžio niekas 
neklausė. Mušti į stalą batu bu
vo nepatogu.

Kodėl tokiomis progomis 
neparašyti bendro sveikinimo, 
po kuriuo būtų išvardintos svei
kinusios organizacijos. Sveiki
nimas būtų perskaitytas ir į- 
teiktas per kelias minutes. Be 
to, solenizantas jį galėtų pasi
laikyti, kaip malonų prisimini
mą.

Hartfordo lietuvių kolonija 
be J. Petkaičio būtų mirusi, ži
nia, kad Jurgis -įtvirtina savo 
šeimą — turi dų sūnus ir nuo- 
savuose namuose, — visų ma-

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės Snuotriojainos patalpos ir be maisto (su įreng
tam virtuvėm).
NUo Neu Yorfco per ŽOO mylių. H tie* York Tbfmray tadt M. j 
Nartlmty 8? DU LakaGetegtVUMta; U ten m kabu T myL j ifaūę.

Vtaarviatė ata&iuma M.Y.Ttatifc ir tMįy Wew» fctaiiaiL MddM.

Visais reikalais kreipkitės adresu:

LITHUANIAN CATHOLJC HOUR 
W E OO 

McKEESP(»T, PA.

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas S gražiausių pa
saulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 300 pėdų pločio puikus 
pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu^ vandens ski (yra instruk
toriai), įvairios valtys — irklinėj burinės, canoeš ir kL Maudy
mosi taurina* stikliniaiite pastate. Tenisas, ping-pong, krekėtas

vą sugriovė bajorai. Bajorai ir 
dabar traukiasi nuo tietuv^os 
vedles” — pasakė Algimantas 
Draguheričtas sveikindamas 
Jurgį lietuvių bendruomenės 
vardu Bendruomenės Hartfor
do skyriaus pirmininkas nuo
dingą strėlę taikė vienam as
meniui. Maso galva, neteisin
gai. Ar ne geriau kal
bėti daugiskaita, kaip ir bu
vo pasakyto* į Bajorai bu
vo privilegijuotas luomas. Sa
votiškai yra privite$juoti risi 
tie, kitrie &ihėšėme lietu- 
vos muksią.

J. Pėtkaitis yra teistas nuo 
‘bajoriškos nuodėtttčs”, nes jis 
ihtikstas išėjo čia. Ką ihės daro- 
thė lietarišhoje vetidojė, dide
lė datis ema už “bajorišką pri
vilegiją” atsiteisti, nuottiipos 
—f asmeniškų nuopeliių sąs
kaitą. Jurgio veikla eina visa 
jo iiiiopelhų sąskaiton. Kaip jis 
pato Sfcfreiškė — “su lietttviš- 
ka dalba ir muzika mane riša 
saitimettias”.

UŽ sentimentus sentimentais 
ir atsflygmta. Pobūvyje Jur- 
giūi ir Iteirii pagerbti dalyva
vo jadhi ainerikiečiai, statieji 
liėtiivtiti h. naujieji ateiviai. 
Žtadritių kad jauną muzflrą ver
gta rišt Sėt ifiidatytas pager- 
tuniiii ir aaroo etoesi cnoras.

GSflbittgjit, nėpetjtiėtinas 
darius teku ebofiriai p. &- 
tatai ikitte tat tartątfit iirttivių 
ir igMitu SHBsneus-
*as yra nepamamomaB ▼aoo- 

teiksi UoUi t figose, fiėt afią vikarą 
nsa umaras. LOKas įsem i 44^1/
jUtUM Urfjtfiii it* pratime wzK-pasirieti,
kas mes tokie estane. „ .<, 4 . * ...Cifrga poryte, ntKasmusi virves.

J. Pirikaitis, tatip rado jo už- Dėtegta 
imamų vietų ^tasumas, ameri- 
sseusKos visuomenes sutmKa- 
maš su išskėstomis raifktams. 
Pažymėtina, kad jis eina į ją 

- t - i l- r --tsu uetertsKa lyra.
Prieš kelias savaites, šven

čiant lietuviško choro 15 nretų 
sukaki, J. Petkaitis atgabeno 
iš Colchesterio savo pučiamųjų 
instrumentų orkestrą sudarytą 
iš keliasdešimt 11-12 metų vai
kų. Nors orkestre nėra nei vie
no lietuviuko, bet “kone visas

Rimtai studijuoti muziką Jur
gis pradėjo tiktai Austrijoje: 
Saltaurge lankė muzikos kon
servatoriją <Mozarteum’. Ta - 
čiau, dar Lietuvą apleisdamas 
Jurgis, matyt, skyrė gaidas nuo 
jienglifų ir fisharmoniją nuo 
rėkiančios dėžės, nes Salzburgo 
pabaltiečių stovykloje 1945 su
organizavo lietuvišką chorą. 
Ten pat ėjo vargonininko pa
reigas stovykloje ir amerikiečių 
kariuomenės koplyčioje.

Hartfordo Mebtmas tam. J. 
Matutis prisimmė “jauną vaiki
ną, nesiskutusį, išvargusį, ap
dėvėtais rūbais, nedrąsiai sto
vintį prie New Britam, Conn., 
klebonijos durų.”

Tai buvo Jurgis, ieškąs pu-- 
mosios pastogės ir duonos šu£ 
me krašte. Hartfordo laimei, 
New Brttane durys Jurkui bu
vo išdarytos. Jis atvažiavo į 
Hartfordą ir 1949 m. pradėjo 
vaigormtakauti šv. Trejybės 
lietuviškos parapijos bažnyčio
je, o vėliau šv. Patriko ameri
kiečių parapijoje.

Apsirūpinęs duona, pastoge, 
o po kelerių metų ir jauna 
žmona, J- Petkaitis smarkiai ki
bo į studijas ir jas vainikavo 
driem bakalaurato laipsniais, dėsi blondinė Irena darbuose

daro šbž. J. Mikaila — pirmi
ninkas, kun. Br. Dagilis — rei
kalų vedėjas r dr. L 'Bajorū
nas — iždininkas.

Maloniai prašome visus, tu
rinčius anksčiau minėtos me
džiagos nedelsiant atsiliepti į 
prof. J. Ereto prašymą. Be to, 
laukiaiųe ir aukų, kurios galin
tų mus tinkamai pagerbti nepa
mirštamą mūsų tautos dina
miškąjį šauklį.

Aukos siunčiamos adresu: 
inž. J. Mikaila, 16870 Stoepel 
Avė., Detroit, Michigan 48221.

At-kę Sendraugių Sąjungos
Centro Valdyba

kas sekmadienį 
nuo 1:35 iki 2:00 vai. popiet.

BANGA 810

• y

BLlM WATER MANGR
DIAMOND 0OfNt, N. f. T«. (Stf) NH 4-80H
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Kiek lietuvių įsileis į Ameriką
Naujojo imigracijos įstatymo projektas pradeda judėti 

KUN. L. JANKUS
Birželio 11 JAV kongresas 

pradėjo apklausinėti naujojo į- 
statymo imigracijos reikalu (H. 
R. 7700 ir S. 1032). Pirmiau
siai priimami žodiniai pareiški
mai iš kongreso narių, valdžios 
žmonių, vėliau atskirų organi
zacijų atstovų ię asmenų.

NCW€-CRS reikalų vedėjas 
vysk. E. Swanstrom birželio 11 
buvo susikvietęs 25 tautybių at
stovus specialiam pasitarimui, 
kuriame buvo sutarta organi
zuotai ir individualiai prašyti, 
kad Kongresas naująjį įstaty
mą dar šią vasarą priimtų. Pa
sitarime dalyvavo ir Balfo rei
kalų vedėjas, kuris buvo įtikin
tas, kad naujasis įstatymas lie
tuviams taip pat bus naudin
gas.
Senasis kvotų įstatymas

Pagal 1920 metų gyventojų 
surašymo duomenis buvo nu
statyta imigracinės kvotos: kiek 
iš kurio krašto žmonių gali 
kasmet atvykti į JAV. Jų ben
dras skaičius nustatytas 157, 
000 metams. Pirmumas teikia
mas specialistams, JAV pilie
čių artimiems giminėms. Lietu
voje, gimusių galėjo atvykti per 
metus 384.

Šis įstatymas nebuvo tobu
las, ypač nevykusiai nustatytos 
kvotos, pvz. Anglija turėjo 
65,361 vietų, o per metus teiš- 
naudodavo apie 40 proc. savo 
kvotos, kai beveik to pat dy
džio Italija ar Lenkija turėjo 
■tik 6,000 kvotos numerių. Tų ša
lių žmonės laukė eilės metų 
metus. Nepriklausomybės lai
kais lietuviai taip pat buvo pri
versti laukti kelis metus kvotos 
numerio. Dabar Lietuvos kvota 
yra visai atvira, nes okupantai 
neleidžia iš Lietuvos laisvai 
į JAV, emigruoti, o iš kitų pa
saulio kraštų lietuvių neatsiran
da 384 kiekvienais metais. Ne
išnaudota Lietuvos kvota pra
nyksta.
Naujojo įstatymo projektas

Senasis kvotų įstatymas bu
vo labai nepalankus Europos 
pietų kraštams, kaip Italijai, Is
panijai, Graikijai. Jis netikslus 
demokratiniais ar rasiniais at
žvilgiais, nes iš norinčio vykti 
į JAV pirmiausiai buvo klau
siama: kur esi gimęs. Jei gi
męs Anglijoj, važiuok tuoj, jei 
Graikijoj — lauk eilės dešimtį, 
penkiolika metų.

Pagal naująjį įstatymą nebe
bus klausiama, kur esi gimęs, 
bet kiek tu būsi naudingas A- 
merikoje. tačiau kiekvienam 
kraštui bus palikta bent 20 0 
rezervuotų vietų ir nebus lei
džiama nei vienam kraštui tu
rėti daugiau kaip 1,600 vietų. 

GRUPE LIETUVIŲ tu kun. L. Jankum prie HetuviSko kryžiaus New Yorko parodoje birželio 13 Nuotr. V. 
Maželio.

Taigi naujasis projektas gal ne
patiks britams, vokiečiams, bet 
tų kraštų vyriausybės ir neno
ri savo gerų žmonių į JAV iš
leisti.

Naujasis įstatymo projektas 
padidina įvažiuojančių į JAV 
skaičių, palieka artimos gimi
nystės ir specialistų privilegi
jas bei pasirūpina benamiais, 
tremtiniais ir persekiojamais, 
kuriems įsileisti kartas nuo kar
to buvo reikalingi specialūs į- 
statymai. JAV valdžios žmonės 
visad užtikrindavo Balfą, kad 
duos įvažiavimo vizą be jokių 
kvotų lietuviams, buvusiems 
ar esantiems Sibire. Balfaš tu
ri įleidimo dokumentus lietu
viui net iš Kubos; deja, komu-

BENDRUOMENINE IR ORGANIZUOTA LAISVES KOVA
New Haven, Conn. gegužės 

31 buvo Hartfordo apygardos 
lietuvių bendruomenės suvažia
vimas. Joje Vilius Bražėnas 
kalbėjo, ar bendruomenė turi 
rūpintis tik "lietuvybės išlai
kymu" ar bendruomenė turi 
rūpintis ir kovos dėl laisvės or
ganizavimu. Apžvelgęs tos ko
vos lig šiol dažnai pasireiškian
tį partizaninį charakterį, veiks
mų nesuderinimą, kalbėtojas 
siūlė:

1963 gruodžio mėn. FBI di
rektorius J. Edgar Hooveris 
viešoje kalboje sakė:' “Aš esu 
sakęs, tai anksčiau ir noriu vėl 
kartoti: mes esame -kare prieš 
komunizmą. Juo greičiau kiek
vienas raudonkraujis amerikie
tis tai įsisąmonins, juo sauges
ni mes visi būsime ”

Kad lietuviai galėtume šiame 
kare dalyvauti, mums reikia:

1. Apsispręsti, jog laisvės ko
va yra pagrindinis išeivijos už
davinys.

2. Supažindinti visuomenę 
per spaudą ir organizacijas su 
kovos užkuliais, idant žinotu
me, kas mūsų pusėje ir kas 
prieš mus.

3. įjungti kiekvieną lietuvį Į 
jam jo konkrečiose gyvenamo
se aplinkybėse įmanomą užda
vinį.

4. Sudaryti tokią laisvės ko
vos vadovybę, kuri susitartų 
dėl darbo plano ir uždavinius 
paskirstytų tarp esamų orga
nizacijų. Visos organizacijos yra 
atlikę didelių darbų, visos gali 
ir toliau jų atlikti; tik viena tai 
gali padaryti sėkmingiau viena
me bare, kita kitame. Bend
ruomenė pirmoj eilėj turėtų pa
siimti viešosios opinijos su
darymo barą — Lietuvos bylos 

nlstai tokius išvažiavimus la
bai trukdo.
Kaip pagreitinti naujojo įstaty
mo priėmimą.

Vysk. E. Swanstromo * konfe
rencija pilnai įtikino rašantįjį, 
kad naujas projektas būtų la
bai naudingas ir Lietuvai, kai 
ji bus laisva, o dabar neužim
tas lietuvių vietas būtų galima 
panaudoti kitur (ne Lietuvoj) 
glmusiems. Minėtoji konferen
cija sutarė paraginti savo tau
tines grupes ir organizacijų na
rius, kad apipiltų laiškais ir te
legramomis kongreso narius ir 
JAV prezidentą. Telegramos 
prezidentui ar senatoriui tekai
nuoja 85 centus. Jose reikėtų 
tik pažymėti naujo įstatymo 
projekto numerį: kongresma- 
nui — H.R. 7700, o senatoriui 

garsinimą masėse, organizaci
jose, partijose.

5. Specialus uždavinys ben
druomenei — prabilti į čia gi
musią, bet lietuviškai nebekal
bančią kartą. Patyrimas rodo, 
kad tuo būdu kai kurie grįžta 
ir į kultūrinę lietuvių bendruo
menę. ♦

6. Atskiriem uždaviniam su
daryti komisijas, kad darbas 
būtų palengvintas centro valdy
bai — laisvės kovos, švietimo 
kultūros, jaunimo veiklos, vie
šosios opinijos (informacijos, 
lietuvių spaudos) ir kt-

Bent tiek padarius, atkris rei
kalas partizaninio veikimo ky
lančios iniciatyvos. Daugumas 
drąsesnių žygių lig šiol kaip tik 
ir kilo iš privačios iniciatyvos 
be vadovaujančių organizacijų 
pagalbos: Jaunimo peticijos 
laisvės, skelbimų lentos, Lais
vės rezoliucijų veikla, lietuvių 
atstovavimas pasaulinėje paro
doje, paskirų organizacijų są
skrydžiai, stovyklavietės jauni
mui, senelių namai, fondai, rea
gavimai dėl Lietuvos teisinės 
padėties pažeidimo, dalyvavi-

PATERSON. N. J.
Birželio trėmimus Patersono 

Lietuvių Bendruomenės apylin
kė prisiminė birželio 7. Minėji
mas buvo naujai įsigytoje ir 
gražiai tai dienai papuoštoje pa
rapijos salėje. Paskaitą skaitė 
V. Bražėnas iš Stamfordo, 
Con n. Prelegento vedamoji 
mintis: 1. kovoti už Lietuvos 
laisvę ir ne maldauti bei pra
šyti, bet reikalauti, kad JAV 
kongresmanai, senatoriai ir vy
riausybė darytų žygius Lietuvai 
išlaisvinti, nes daugumas ftu 
esame šio krašto piliečiai ir tu- 

— S. 1932. JAV prezidentui 
galima abu numerius žymėti 
(Telegramos pavyzdžiai “Res- 
pectfully reąuest your personai 
forceful intervention enact- 
ment into law HR 7700^S1932). 
Kai Lietuva bus laisva.

Senoji kvotų sistema nebus 
naudinga laisvai Lietuvai, nes 
384 vietų tikrai nepakaks me
tams. Naujasis įstatymas tokiu 
atveju bus lankstus ir iš Lie
tuvos į JAV galės atvykti žy
miai daugiau. Dabar atliekama 
tuščia Lietuvos kvota galės bū
ti panaudota kitų kraštų eilės 
laukiantiems.

Naujasis įstatymas dar tebė
ra diskusijų formoje, jo galu
tinė redakcija nėra nustatyta, 
■tačiau jį palaiko labai daug se
natorių, kongresmanų ir pats 
JAV prezidentas Johnson, bei 
šimtai JAV organizacijų. Jis į- 
sigalios tik per 5 metus, kas
met 20 proc. kvotų suvedant į 
bendrą krepšį, iš kurio jos 
bus dalinamos laukiantiems vi
zų.

mai tarptautiniuose suvažiavi
muose, dalyvavimas Amerikos 
politinių partijų gyvenime, so
vietinio genocido paroda, prieš- 
komunistinės knygos atsišau
kimai, filmai.

Šie ir kiti darbai būtų gali
ma atlikti daug sėkmingiau ir 
lengviau, jei jiems, nenuslopi
nant taip reikalingos ir nau
dingos privačios iniciatyvos, 
būtų patelkiama išeivijos pa
galba ir vadovaujančios organi
zacijos struktūra bei pritari
mas, kai tie sumanymai bei už
simojimai būtų jau įtraukti į 
bendrą programą. Būtų išveng
ta tuo būdu vis naujo organo 
sudarinėjimu, išvengta naujų 
lėšų organizavimo, naujų dar
bininkų ieškojimo. Jeigu, pa
vyzdžiui, Laisvės rezoliucijų 
darbas būtų vykdomas ALBen- 
duormenės rėmuose, šiandien, 
nė nepajutę nuovargio, gal jau 
turėtume oš šimtą rezoliucijų 
Kongrese.

Tenka pritarti tiem, kurie ne
gali pakęsti balsų, raginančių 
stovėti mums nuošaliai šioje gi
gantiškoje kovoje.

rime pilną teisę tai daryti; 
informuoti spaudą, radiją ir ap
skritai amerikiečius, su kuriais 
tik susitinkame, apie savo by
lą. apie padarytas ir daromas 
skriaudas Lietuvai; 3. įtraukti 
į darbą jaunimą ir pavesti jam 
ne perdaug jau paprastus dar
belius,' kaip chorai ar tautinių 
šokių grupės, ar kad priklausy
tų, kokiai organizacijai, bet dar 
svarbesniem uždaviniam.

Meninę dalį išpildė T. Dzikie- 
nės vadovaujama jaunųjų kan
klininkių grupė iš Brooklyno. 
Jos paskambino ir padainavo: 
Pražydo jazminai po langu, Oi 
neverk, motinėle, Liūlia, berne
li mano, liūlia, Subatos va
karėlį ir Motule mano. Susirin
kusiems ši programos dalis 
taip patiko, kad net tris kar
tus buvo prašomos pakartoti. 
Jos dar paskambino ir padai
navo: Gluošnis, Lakštingalėlė, 
Tykus vakaras be vėjo- T. Dzi- 
kienei įteikta rožių, o mergai
tėm po maža dovanėlę.

Programą pravedė A. Rugys. 
Dabar apylinkei vadovauja nau
jas pirmininkas K. Jankūnas.

Katkn:«r»s Ir Marija tvaikai 
birželio 7 atšventė auksinį ve
dybų jubiliejų. Ryte §v. Kazi
miero bažnyčioje mišių metu 
kleb. J. Kinta suteikė jiem pa
laiminimą, gražiai pasveikino ir 
Įtėikė po dovanėlę. Vėliau pa
rapijos salėje buvo vaišės. Pra
vedė ių šeimos draugas J. Jo- 
kūlevičius, pradžioje priminda
mas, kad jubiliatai atvyko į A- 
mėriką prieš pirmąjį pasaulinį 
karą — Kazimieras 1909. Ma
rija 1911; susituokė 1914 bir
želio 7 šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje Šiai parapijai ir da
bar priklauso. Ivaškai gy-

VYSK. ED. SWANSTROM, NCWC direktorius, daug padėjęs lietuvių Bal
tui.

HARTFORDO APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyko gegužės 
31. Atidarė valdybos pirm. K. 
Bagdonas. Invokaciją sukalbė
jo klebonas kun. A. Zanavičius. 
Buvo išklausyta buv. valdybos 
pranešimų ir nusistatyta gairės 
ateities darbams. Visos apylin
kės į suvažiavimą atsiuntė sa
vo atstovus, kurie taip pat pa
darė pranešimus. Su apygardos 
valdybos nariais suvažiavime 
dalyvavo 32 asmenys.

Išrinkta nauja apygardos val
dyba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas dr. P. Vileišis, vi- 
cepirmin. Algimantas Dragune- 
vičius ir Zigmas Strazdas, na
riai politiniams reikalams Vi
lius Bražėnas ir Juozas Valiu- 
šaitis, narys kultūros ir jauni
mo reikalams Juozas Rygelis, 
iždininkas Antanas Gruzdys ir 
sekretorius Justinas Guntulis.

Suvažiavimui pasibaigus, ku
klias vaišes surengė New Ha- 
veno apylinkės narės. Vaišių 
metu Vilius Bražėnas skaitė pa
skaitą Lietuvos laisvinimo klau
simais.

Suvažiavimo nusistatyta ir 
toliau, kiek išgalės leis, remti 
šeštadieninės lituanistikos mo
kyklas, vaikų laikraštėlį Eglutę 
ir Rezoliucijoms Remti Komi
teto veiklą. $.

Pornografija priklauso prie “pi
lietini y teisių"

Kardinolas Spellmanas krei
pėsi į savivaldybę, kad sudary
tų pilietinį komitetą kovai su 
pornografija. “Pilietinių teisių 
unijos” direktorius tuojau pasi
šovė priešintis, nes tai būsianti 
“cenzūra”.

— Pontchartrain ežere, prie 
N. Orleans, birželio 16 nuo til
to nulėkęs autobusas nuskendo 
su 6 asmenim.

vena Fair Lawn. N.J., yra išau
ginę du sūnus, Kazimierą ir 
Stasį. Stasys vedęs ir augina 
sūnų ir dvi dukras.

Sukaktuvininkai gavu gra
žių dovanų ir susilauKė daug 
sveikinimų. Pirmiausia juos pa
sveikino kun. A. Sabas iš Ka
nados. Jis tuo metu viešėjo Pa- 
tersone. Toliau sveikino A. Ma
sionis ir V. Cižiūnas. Jie iškėlė 
Ivaškų gerą širdį ir paslaugą 
įsikurti nevienam naujai atvy
kusiam lietuviui. Remia savo 
parapiją. Parėmė naujos baž
nyčios statybą Padeda visūosfe 
lietuvių bendruomenės darbuo
se. A. Masionis sveikino L 
Bendruomenės valdybos var
du.

Dar sveikino ir vaišėse daly
vavę svečiai, giminės bei bičiu
liai: B. Bansevičius iš Amster- 
dam. N.Y., J. Taparauskas iš 
Wriferbury, Conn. Stasys Sta
naitis, Motiejūnienė (jinai bu
vo jaunosios pamergė 1914), 0. 
Stankienė, Glaniauskienė, J. 
Mecionis, V. Adomavičius. Ona 
Bell, Stanley Zyck, F. Ginnė- 
keh, sūnūs, marti, anūkas. Svei
kintojai džiaugėsi, kad Ivaškai 
susilaukė gražaus jubiliejaus, 
kad buvo visiem malonu su 
jais bendrauti, linkėjo sulaukti 
deimantinio jubiliejaus AM

Įiž visur
—Akademinio Skautų Sąjūdžio 

vasaros stovykla bus rugpiūčio 
24-30 d. Tuxedo, N. Y. (apie 
30 mylių už New Yorko). Visi 
akademikai skautai kviečiami 
daly vauti rugpiūčio 23 lietuvių 
dienoje pasaulinėje parodoje, o 
po to vykti į stovyklą. Admi
nistracinius reikalus tvarkys 
ASS New Yorko skyrius, o sto
vyklos programą ruošia ASS 
Worcesterio skyrius.

— Washingtone lietuvių 
kongreso metu pamaldos kata
likam bus birželio 28, sekma
dienį, Marijos šventovėje prie 
Katalikų Universiteto. Mišias 
12 vai. dienos metu aukos vys
kupas V. Brizgys. Pamokslą sa
kys prel. J- Balkūnas. Kongre
so dalyviam, kurie nėra dar bu
vę Marijos šventovėje Washing- 
tone, bus proga su ja susipažin
ti ir pamatyti, kur rengiama 
Šiluvos koplyčia. Kongreso da
lyviam evangelikam pamaldos 
bus latvių liuteronų bažnyčioje 
(42 Avenue and Farragot, Hy- 
attsville).

— Atlanto skautų rajonas 
birželio 27-28 Maironio parke 
VVorcesteryje rengia joninių 
laužą ir sporto šventę tiem, ku
rie nebus išvykę į lietuvių kon
gresą Washingtone, kur suva
žiuoja daug jaunimo ir turės 
savo atskirą posėdį. Laužui |įi- 
sirenkama birželio 27, šesta- 

. dienį, 8 vai. vak.
— Vaidevutis Mantautas, ku

ris dėsto filosofiją šv. Kryžiaus 
jėzuitų kolegijoje Worcestery- 
je, vasarai išvyko į Vokietiją 
rinkti medžiagos daktaro diser
tacijai apie vokiečių filosofą 
domininkoną Eckhartą, gyve
nusį 13-14 amž.

— Prof. K. Pakšto pamink
lui ir monografijai aukojo K. 
Kleiva, V. Kundrotienė, J. Mar
čėnas, VI. Pauža ir dr. P. V- 
Raulinaitis — po 10 dol.; inž. 
Pr. Baltakis ir dr. V. Vardys— 
po 5 dol. Asmenys, kurie norė
tų prisidėti prie paminklo pa
statymo ar monografijos išlei
dimo, savo auką prašomi siųs
ti: Pakštas Fund, c/o J. Mi
kaila, 16870 Stoepel, Detroit, 
Mich. 48221.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLer.more 2-2923

ėASAULlNtt parodos egzotika. Nuotr. V. Maželio
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KAN. A STEPONAIČIO laidotuvės Los Angeles šv. Kazimiero bažnyčioje gegužės 29 d. Nu-otr. L. Kančaus- 
ko.

Dr. J. Girniaus uešnagc Kalifornijoje

KAN. A. STEPONAITI
Los Angeles, Calif. — Miru

sio šv. Juozapo ligoninėje kan. 
A.. Steponaičio kūnas birželio 1 
buvo atlydėtas į šv. Kazimiero 
bažnyčią, prie kurios jis pasku
tiniuosius 7 ri. darbavosi. Va
kare į rožančių susirinko dau- 

s gybė žmonių pasimelsti už jo 
sielą ir atsisveikinti. Daugelio 
akyse matėsi nesulaikomos aša
ros. Pamokslą pasakė, iškelda
mas velionio nuopelnus bažny
čiai ir tautai, ligoninės kape
lionas kan. K. Steponis.

Birželio 2 d. 10 vai. įvyko ge
dulingos pamaldos, kurias lai
kė klebonas kun. J. Kučingis, 
asistuojant kitiems kunigams. 
Pamaldose dalyvavo keletas ku-

Bostono arkivyskupijos lietuvių parapi
jos dosniai parėmė L R K šalpos darbus

Bostono kardinolas R. Cush- 
ingas savo laišku gegužės 3 sek
madienį buvo paskyręs lietuvių 
katalikų religinės šalpos rink
liavai. Lietuvių parapijose buvo 
pasimelsta už persekiojamą Lie
tuvos bažnyčią, perskaitytas 
kardinolo laiškas, padaryta rin
kliava.

Prel. P. Juras, Šv Pranciš
kaus parapijos klebonas Law- 
rence. Mass., LKRŠ direkto
rius ir įgaliotinis Bostono arki
vyskupijoje, parūpino tą dieną 
arkivyskupijoje. Savo parapijo
je plačiai aiškino LKRŠ svarbą 
ir talkon pasikvietė kun. Stasį 
Railą. Parapijos buletenyje krei
pėsi į para piečius: '‘Palengvinki
me komunizmo persekioja
miems skaudžią gyvenimo naš
ta: nuš'.uostikime vaitojau Lems 

nigų ir Los Angeles vyskupas 
VVard, kuris kalbėjo apie ve
lionį angliškai. Po to ilgos ei
lės automobilių lydėjo į Kalva
rijos kapines.

Los Angeles lietuvių atmin
tyje kan. A. Steponaitis liks 
kaip šviesi asmenybė, nes bu
vo kuklus, nuoširdus, su visais 
malonus- Nežiūrint seno am
žiaus ir paskutiniuoju metu su- 
silpnėjusios sveikatos, nuolat 
dalyvaudavo organizacijų susi
rinkimuose. rūpinosi jų reika
lais, sielojosi lietuvių tautos li
kimu. Jis buvo vyčių ir kitų 
katalikiškų organizacijų dvasios 
vadas. Savo kukliais ištekliais 
rėmė Balfą, Altą ir kitus lietu
vių tautai svarbius reikalus.

Kun. A. Abračinskas, Šv. Jur
gio parapijos klebonas Nor- 
vvood, Mass. su savo pagelbi- 
ninku nuoširdžiai remia LKRŠ. 
Dar praeitais metais gauta au
kų. Ligi šiol parapija yra pa
aukojusi 400 dol.

Kun. J. Žuromskis, Šv. Juo
zapo parapijos klebonas Lowell 
NIass., jautriai paprašė aukų pa- 
rapiečių. Jie išgirdo savo jauno 
klebono prašymą ir sudėjo virš 
300 dol. Nepaprastai dosniai 
aukojo šios nedidelės parapijos 
žmonės.

IKRŠ Valdyba giliai dėkoja 
visiems geradariams. Ypatingai 
karštai siunčia savo padėkos 
malda visi, kurie gauna tų au
kų vaisių paragauti.

LKRŠ Valdyba

PALAIDOJUS
Gražų pomirtinį aprašymą 

(su fotografija) įsidėjo Los 
Angeles arkivyskupijos savait
raštis Tidings birželio 5 d. 23
nr. antrašte “Mirė Lietuvos pa
triotas kun. A. Steponaitis“. 
Aprašyme labai nuoširdžiai ir 
plačiai atsiliepta, patiekiant jo 
biografinius bruožus, iškeliant 
Visuomeninę veiklą ir ypač pa
brėžiant, jog jis dirbo siekda
mas Lietuvos nepriklausomy
bės. kuri buvo atgauta pasibai
gus I pasauliniam karui. M.

ATSISVEIKINO
New Haven, Ccnn. — Birže

lio 7 Nevv Haveno lietuviai, šv. 
Kazimiero parapijos nariai, at
sisveikino savo kleboną kun. 
Juozą Matuti, surengdami jo 
garbei puikias vaišes. Prisirin
ko pilna didžioji salė svečių ne 
-tik vietinių, bet ir iš kaimyni
nių parapijų — Waterburio, 
Naugatuko. Bridgeporto. Daly
vavo abu parapijos kunigai — 
klebonas A. Zanavičius ir vika
ras J. R.kteraitis. Vaišių metu 
pasakyta kalbų, nušviečiant ku
nigo Matučio atliktus šiai para
pijai darbus ir palinkėta ge
riausios sėkmės naujoje Šv. 
Trejybės parapijoje Hartforde. 
Vienas iš didžiausių jo darbų 
— tai įrengimas naujo ir mo
dernaus didžiojo altoriaus ir 
naujų klausyklų. Taip pat jo 
iniciatyva buvo pastatytas baž
nyčios sodelyje gražus lietuviš
ko stiliaus paminklinis kryžius, 
prie kurio dabar atliekami pa
gerbimai žuvusių įvairių minė
jimų metu- Šiais ir kitais dar
bais kun. J. Matutis ilgiems lai-

Gegužės 23 savaitės viešna
gei į Los Angeles buvo atvy
kęs Ate ..ninku Federacijos va
das, “Tauta ir tautinė ištikimy
bė” knygos autorius, Lietuvių 
e.ic kicpedijos redaktorius dr. 
Juczas Girnius Buvo atvykęs 
dalyvauti ateitininkų šeimos 
šventė ė ir arč.au susipažinti 
su vietos ateitininkų problemo
mis. Kolonijos lietuviams sve
čias £ kaitė viešą paskaitą, su
traukusią per 200 klausytojų-

Prc’e tentas pagrindinai nag- 
rinė o k-ikščior.io laisvės ir at
sakomybės problemą santykyje 
su moderniąja kultūra. Paskai
to^ keltieii k ausimai buvo gi
lūs. atsakymai — drąsūs. Tai 
paskaita, kurioje pareikštos 
mintys palydi klausytoją ir už 
auditorijos durų. Keltosios pro
blemos ne iš vieno klausytojo 
pareikalaus ir asmeninio atsa
kymo bei apsisprendimo.

Išvardinęs paskaitos mintys 
formuluotinos:

a. Visur ieškoti tiesos, tačiau 
neužsidaryti ‘ ‘teisuoliniame’ ’ 
Nojaus laive.

b. Niekas neturi jaustis tie
sos savininku. Tiesa neišsemia
ma ir ji negali tapti kieno nors 
nuosavybe. Tiesa — uždavinys.

c. Turėti drąsos imtis spren
dimų, nelaukiant, kol kiti tai 
padarys. -

d. Siekti. amžinybės ir jos 
šviesoje žvelgti Į laiko rūpes
čius, tačiau patiems nesijausti 
įsitvirtinusiems istorinėje am
žinybėje. Krikščioniškoji meilė 
yra krikščioniškosios laisvės es
mė ir prasmė.

SU KLEBONU
kams paiko gražų atminimą 
New Haveno lietuvių širdyse.

Atvykęs į išleistuves L. Bend
ruomenės Tarybos narys dr. P. 
Vileišis gražiais žodžiais padė
kojo kun. J. Matučiui už jo lie
tuvišką veiklą, o Jonas Karys 
tarė atsisveikinimo žodį artimų 
kaimyninių parapijų vardu.

Pabaigoje. New Haveno L. B. 
apylinkės pirm. A. Gruzdys 
visų vakarienės dalyvių vardu 
įteikė devanėlę-kopiją lietuviš
ko paminklinio kryžiaus, esan
čio bažnyčios sodelyje.

Vaišes paįvairino, jau antra 
kartą New Haveno lietuvius 
maloniai nustebindama savo 
puikiu dainavimu. Lietuvos 
operos solistė Salomėja Nas- 
vytytė-Valiukienė. Ji padainavo 
tris operų arijai, o parapijos 
choras keletą lietuviškų dainų. 
Programoje taip pat dalyvavo 
L. Mikalavičiūtės vadovaujama 
tautinių šokių grupė ir šešta
dieninės lituanistikos mokyklos 
mokiniai.

Vakariene, kuri buvo labai

Afe’tin r.ky šelmes, šventė

Los Angeles at-kų šventė bu
vo pravesta Šv- Kazimiero para
pijos bažnyčioje ir salėje. Po 
pamaldų ir "bendrų pusryčių į- 
v m oficialioji šventės dalis, 
kurios metu devyni moksleiviai 
davė iškilmingą pasižadėjimą 
ir buvo pake’ti į aukštesnius 
la’ įsnius. Į vyr. moksleivio at- 
ko laipsnį buvo, pakelti: D. Cln- 
galtė, E. Motiejūnaitė ir K. D 
Domkus; jaun. moksleivio at- 
ko lai >sni — R. Arbaitė, J. ir 
P. Domokai. R. Jodelytė, R. ir 
L. Kojeliai ir L Tamošiūnaitė.

At-kų vėliavai asistavo jaun- 
sendraugiai: inž. J. Raulinaitis, 
ir.ž. 2 Erinkienė ir mokyt. R. 
Burelkienė. Pakeltuosius sveiki
no Federacijos vadas dr. J. Gir
nius ir kun. A. Valiuška. Pa
keltųjų vardu kalbėjo E. Mo
tiejūnaitė.

Dr. J. Girnius moksleiviams 
kalbėjo: Lietuva nėra vien že
mė. Mes patys, žmonės, esame 
Lietuva. Negalėsime Lietuvos 
pamilti, kcl jos nesutiksime ir 
nepažinsime. Jei jos nepamil- 
sime. imsime gėdytis. O tai bus 
gėdijimasis savęs pačių.

Moksleivių programėlės me
tu šauniai pasirodė savo daino
mis Rimas. Virgis ir Vygis 
Narbutai: deklamavo R. Arbai
tė, V. Jodelytė. B. Motiejūnai
tė. D. Puškoriūtė ir R. Polikai- 
tis. Referatėlius tautinėmis-re- 
liginėmis temomis skaitė A. 
Albas, K. Domkus ir D. Koje- 
lytė-

Ateitininkų šeimos šventei 
vadovavo sendraugių pirminin
kas inž. J. Jodelė. oficialiai da
liai — moksleivių globėjas M. 
Matulionis, meninei programė
lei — D. Cingaitė.

Gegužės 27 Federacijos va
das dalyvavo at-kų sendraugių 
susirinkime ir atvirame dialo
ge panagrinėjo bendrąsias ir lo
kalines at-kų problemas. Lietu
vių Fronto bičiuliai su dr. J. 
Girniumi atsisveikino dr. Zig
mo ir Žibutės Brinkių namuo
se gegužės 28.

Viešėdamas Kalfiornijoje dr. 
J. Girnius vizitavo konsulą dr. 
J. Bielski, Lietuvių Dienų re
daktorių B. Brazdžionį ir leidė
ją A- Skiriu, rašytoją Alę Rūtą 
ir kt. Aplankė Seųuoia parką. 
Vvalt Disney studijas, Hunting- 
ton biblioteką ir 1.1. Svečią glo
bojo klebonas kun. J. Kučingis 
ir inž. J. Jodelė. J. Viekšnys 

R E P U BLIU
Litjuor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N Y 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jaku. midų - šventėms hej kitokioms progoms.

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAUS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečiu ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Vlrgir.ia 3-3544

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

I Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat j 
į»l šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- !
;| tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite! V 

į SUPERIOR PIECE GOODS CORP. į 

Į 200 Orchard Si. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y. j|

! Norite geros meniškos fotografi jos— !
i PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ k

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- k 
traukų; norite atnaujinti senų fotografiją.? Jums geromis sąlygomis 1

I padarys — 1 ’ ' I

VYT. MAŽELIS
I 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. I
( Tel. HYacint 7-4677

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant EITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki 
12% ir konservatyviai į trumpalaikes-—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus "mortgage”, namus ir 1.1. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržą, šiuo metu vienos 
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel. 325-0997 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

pasisekusi, rūpinosi Moterų Gil- 
dos narės. Visą programa pra
vedė vyr. pobūvio šeimininkas 
kun. J. Rikteraitis. Linkime 
mielam kun. Matučiui ilgiausių 
metų ir geriausios sėkmės.

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

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

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 Vai popiet

87-09 Jamaica Avė. Woodhaven 21. N Y. • Tel V> 7-4477

ašaras; ištieskime dvasiškai 
a k tartiems gailestingojo sa
mariečio ranką, apriškime jo 
žaizdas, buk ine geraisias sa- 
ma. ečiais. Paaukokime iš savo 
santaupų gausiai. Kiek? Lai bū
na Dievo k vaizboje sąžinė 
sprendėja“! Latvrence žmonės 
nuc širdžiai aukojo. Tą sekma
dieni sulinkta virš 400 dol.

Prel P. Vinnauskis, Šv. Pet
ro parapijos klebonas So. Bes
to.m. MuiS., LK’lš dienos rink- 
lii.ą oiganizavo su savo kuni
gais r agelbininkais. pagalbon 
pas.kvietęs iš Romos atvykusį 
prel V. Tul.-ba. Bostoniečiai 
dosniai parėmė šį svarbų reika
lą. Surinkta ar* 600 dol.

Kun. F. Norbutas, šv. Ka,;- 
m.ero p; rapijos klebonas 
Brockton. Mass., su savo kum- 
g., s p. eibinii.icais aiškino 
LKRŠ tikslus, prašė melstis už 
L etuvos bažnyčią ir pravežė 
rinkliavą, ^ar: piečiai sudėjo ar
ti 400 Jei.

Kun. A. Baltrašiūnas, Ne
kalto Prasidėjimo parapijos kle
bonas Cainbiidge, Mass., su ku
nigu f'agelbiniaku surinko virš 
300 dol. Iš viso ši parapija yra 
davusi ’au virš 500 dol. Kle
bonas dž.augusi. kad par. lie
čia! atjaučia reikalą ir aukoja PHILAOELPH• JOS lietuvių ansamblis su dirigentu Leonu Kauliniu. Ansamblis dalyvaus pasaulinės parodos lietuvių dienoje.

CRANE SAVINOS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
17 and Rockvvell Street. Tel. LAfayette 3-1OR3 

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

IN’VESTMENT 
ACCOi’NTS

Mokame nuo 1962 metu vasario 1 d>nos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d dur.da dividendus už visa mėnesi 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prafome aplankyti nauja mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd ir ketvirt 9 00 ryto k 30 vakaro; Antrad ir 
penktadienį 9 00 ryto 5 00 vakaro; šeštadienai, 
9 no rvto 12 00 dienos Tmfladieniai* <ižd«i«-vfa

SIDABRINIO VARPO KI'I’VKIA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška rtti<>na ir nyraga;
Šventėms, vestuvėms bei į> kyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RAD^IPNAS. sav 

36-38-40 STAGG ST RROCKLYN 6 N Y
Telefonas STagg 2-5938



ANTANAS VAITKUS, vedėjas

JŪRATE

VYTAUTAS BELECKAS

VOKŽTAmS

EDVARDUI KARMAZINUI

N.Y. RL Verta*, GMa Cobe, N. Y-, 
J. Balčikonis. Syoaset, N.Y., J. Vai
kas, East WiHMon, N.Y. Dr. A. Gy-

Bagdonaa, W. Badus. J. Kubilius, 
M. Waitkus, A. Novickis, J. Gramas, 
J. Wanat, J. Uvfck, A. Gaidis, L. 
Shemet, F. Pliaupi!*, M Graunas, A. 
Ligmont

Long Išland City, N. Y.: M. Bugde 
uis, P. Buivydas. A. Razauckas. C. 
Kiaulys, A. Rozniekas, F. Lavins-

Wmdsor, netoli Newburgh, N- 
Y., yra 4 akrai žemės su nuo
savu ežeru; moderniška virtu
vė, salionas, 3 miegamieji kam
bariai. Zuvamimas, laivininkys
tė. Skambinti vakarais 212- — 
BU 7-9711.

West Hyanr»i*Port
Cape Cod, Mas* 

Telefonas: 
mis - Code 617 - 775-9216

ne, J. 
sinas, 
C. J. Yodaitis, 
Barauskas,

Amerikos rašytoję konferan- 
c^a įvyko Philadelphijoje. Da
lyvavo apie tl25 rašytojai. Puoš
niame Warwicko posėdyje per 
tris dienas ėjo paskaitos su į- 
domiomis diskusijomis. Pasiro
do, kad populiariausios ir la
biausiai perkamos knygos yra 
“Paperback novels” — t.y. ma
žo formato, kišeninės knygutės, 
kurių kaina yra pigi. Žmonės 
perskaitę ramiai išmeta į šiukš
lių dėžę.

Buvo iškeltas vaikų literatū
ros klausimas. Vietos bibhote- 
kos vedėja pranešė, kad vaikai 
ieško ne tik fantastiškų pasa
kų, bet ir auklėjamojo tori* 
nio knygų. Domisi gyvenimu, 
tradicijomis, legendomis. Pa* 
geidaujami vertimai iš svetimų 
kalbų. Jan. N.

‘seeviee ■'* -••••-
Write for tambūre 

KAY-LAURF

RICHMONO CLEANERS
Free Pick-Up and Delvfeiy Service. 
Ezpert work on Wedding Govms, 
SHp Covers - Laundry and Stirta. 
We operate our own Plaut. Formai 
Wear to Hire. — Mlchlgan 1-0303. 

112-08 Liberty Avenue 
Richmcnd Hill, L L

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristato 1 namus lietuviškus skilandžius Ir sūrius 

We take aD orders special price for Wed<fings and Parties 
Hesne-Made Botagu* •

Hudson, N.Y.
L VegeBs

St. James, N.Y.: A. Vaitonas, A.

Po 1 doL: Braeklyn, N.Y.: M. Skir 
mont, I. Dudėnas, A. Zubis, E. Vy- 
žienė, U. Sasnauskaitė, R. Gudzlns- 
kas, T. Yreariz, A. Siaus, J. Tama- 
lionis, S. Jankauskas, P. Jančius, H. 
Pachesa, M. Subechs, S. Yeremskis, 
S. Samolis, A. Giedrys, V. Geibavi- 
čius, E. Pishken, A. Kvartunas, A. 
SzaUevraki, J. Vaičiūnas, M. Vit
kauskienė, J. Klant, J. Černius, J. 
Alescikas, J. Audus, Ad. Zaleduo- 
nis, A. Jakubauskas, P. Constanti,- 

s, Wm. Noreika, P. Pu- 
Stilsonas, J. Lukošius, 

L. Rimkus, c.
A. Kazlauskas, 

A. Skaches, A.
Babilius, H. 

McBride, B. Pugž- 
lys, H. Lyncheski, M. Senkus, J. 
Obelienis, O. Dovydaitis, J. Greivis, 
J. Jakubauskas,. J. Liesta, Dr. E. 
Mekys, T. Išvokta, M. Putinas, E. 
Wilchin*kas, O. Banning, B. Young, 
M. Buika, A. KatttHus, F. Kerr, A. 
Vasiliauskas. J. Įšaukus, A. Dėdi
nas, F. Dimas.'D. Recka-Averka, S. 
Tat-je-ls, A. Jurgėla. T. Pttšnikas, 
V. Beleckas, I. GhsUMbias, O. Gin-

Astoria 2 Family Briek 6 and 6 
Rooms Apartmenta, Near Station 
and Shopping Priee $34,900.
Come in and tell us your needs 
Open Sundays, 1 to 5 PJt 

GENOVESE REALTY
37-20 Aatoria Blvd RA 3-1120

KAY-LAURE*
For A Bemtty Career

• Begtanera Day 
andevening 
dasšes

lys, Kings Park, N.Y., B; Burdulis, 
N.Y., J. MuraJ»ittsford,N.Y., M. Su- 
laitis, Glen Cove, N.Y., J. Ankuda- 
vich, West Islip, N.Y., A. Janushka, 
BeUroee, N.Y., V. Kenulis, Babylon, 
N.Y., M. Janėnas, Jackson Heights,
N. Y., B. Valiulis, Greenpoint, N. Y.,
O. Stankus, Mineola, N.Y., 1LF. Zu- 
britsky. Mlddle Village, N.Y., C. Stu 
konis. E. Meadmr, N.Y., E. Sabalis, 
Mastic Beach. N.Y., J. Palionis, 
Huntington, NY, V. Stripeikis, Val- 
ley Stream, N.Y., J. Fox, Cambria 
Hgta, N.Y., S. Rogers, Woodside, N. 
Y.., L. Milukas, Plainville, N. Y., F, 
Mazalaitis, Rosedale, N.Y., E. Pavi
lionis, Wantagh, N.Y., B. Swedish 
Flushing, N.Y. SJ. Avižonis, El- 
mont, N.Y.. G. Bližys, No. Massa- 
pequa» N.Y., V. Lukas, KeVr Gar
dais, N.T., C. Cenkus, Hcsvard 
Beach, N.Y., J. Maktatta, Lake Ron- 
konkoma, N.Y, G Taiklia, Forest 
HUta, N.Y, A. MDodskia, Spring- 
fieid Gardais, N.Y, J, BtaŽaitfe, Le 
vtttoam, N.Y, A. Rhmrtis, Laurel- 
ton, N.Y, ▼. StankevMSua, E. Rock 
way, N.Y, A? Kairys, Rago Pdflc. N. 
Y, A. Bender, Oen Head, N.Y_W. 
Tundis, HoBis, N.Y. O. fcrfkaitė,. 
Malverae, N.Y, J. Alekna, Mtonont, 
N.Y. G. totauta, FUrtM. HDta, N.Y,

Iš įvairių vietovių: Dr. A. Va- 
liuškis; Gouverneur, N.Y, M. Biliū
nas, Port Cbester, N.Y, B. Slifka, 
Little FaUs, N.Y, P. Dailidė. Syra- 
cusje, N.Y, N. Kwetcian, Lyun Moun 
tadn. N.Y, A Andriušaitis, Syracu- 
se. N.Y, J. Zulpa, Homer, N.Y, C. 
Prapuolenis. White. Platus, N. Y, A

Pftt. Jack J. Stukas — Set*'n 
Ršfi todve^.ty.

Ldtfš Stukas — sdoist, ffilldde 
New Jersey,

Algirdas Kaėanauskas — pianist, 
Karney, N. J,

Mr. Bernard Klannann — organ- 
ist at St. Matthias* choir,

Mr. Algirdas StaroHs and bis ex- 
cellent band,

Rev. Fathers and Brothers and 
also ail at Fr. Stanle/s rdatives 
and friends who by their vronderful 
and edifying presence helped us to 
celebrate with our “Bdoved Jubila- 
rian”.

KĄ JAUNIMAS 
SKAITO?

Great Nedą N.Y.: E. Plaktis. J. 
Košuba, K. Garbauskaa, J AL Jasu- 
lonis, F. Alekna, T.K. Jasaitis, A. 
Vasiliauskas, P. Franceson, J. Valai
tis. J. Daugirdas

Flushing, N.Y.: S. Jasaitis, L. Tie
kus, F. Stuper, E.C. Davis, J. Gre- 
gory. R. Mesk, A. Pumputis, J. Ba
rauskas. V. Venckienė, V. Kariaus 
kas. A Goeldneris

New York, N.Y.: W. Dargis, J. 
Tyška. J. Logowski, P. Žilionis, A. 
Elskus, V. Ceceta

Yonkers, N.V.: J. Bražinskas, V. 
Labutis, A Buivydis

Bronx, N.Y.: F. Mataski, M. No- 
vick “

Franklin Sguare, N.Y.: A. Klimas,

derer. Bellroae, NY, K. Kaminskas 
Bayside, N.Y, E. Pugh, Long Beach 
N.Y, A Kundradas, Syosset, N.Y, 
M. Miliauskas, Sag Hartor, N.Y. M. 
Jatkonis, Queens Village, N.Y. R. 
J<mušis, Ridge, N.Y, O. Kasperavi- 
čius, Florai Park, N.Y.

E«st N«w York išnuomoja
mas butas iš 6 gražių kamba
rių su visais patogumais ir prie 
gero susisiekimo. Skambinti 
AP 7-0927.

•409 JamMca Woodhaven 2I..N.Y. • TeL VI 9-5077
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Straet. Brodtiyn lt, N.Y. • TeL STagę 2-4329

Richmond Hflt, N.Y.: O. Stubras, 
H. B^iger, Dr. V. Paprockas, J. 
Maurukas, A Sėtinas, A Budraitie
nė, J. Lukoėevi&uą H. Stdnis, A 
Vilčinskas, B. Gedvffienėr“iŠ. Lusys, 
A Bagdonas, B. Bredes, A Mičiu- 
lis, J. Kumpikas, K. Aleksandravi
čius. E. Skobeika, M. Miliukas, A. 
Maceika, A. Šidlauskas, A. Urbelis, 
Dr. B. Radzivanas, A Griška, A 
Šilbajoris. A Monko, S. Levickienė, 
A. Verbyia, R. Ausmanaš, S. Kle-

Maspeth, N.Y.: S. Andrushka, Li- 
thuanian Crtizens Club, K. Vainius, 
S. PiUs, G. Rajeckas. F. Kapezinc- 
kau. K. Getams, J. PsadOą A Mel- 
k&nas, A Bagjočiauas,S. Paliukai— 
tis, M. Keras, S. Zupka, M. Voiun 
gevičienė, W. Vallen, P. Svetka, M. 
Kanaįvinskienč.

Elmhurst, N.Y.: A Minikovrski, 
P. Kentop, P. Višniauskas, M. Var-

187 ORCHARD ST, N. Y. C. TeL GR 7-tl30
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
•t. Audinįai ąngliškos ir. vietinės vilnos, šilko, medvilnė?
• SįtecU^un kainos; siunčiant1 audinius į užsienį 
tjį Mes padidinome patajpasg kad galėtume geriau

IJ': ' liW"*r ' !Į^ "&j .Z
GAROEN COTrAGta BSt F, Mon- 
tūuk. Lt. NY 9hi--teMiO«-2O25 
CI: se to bėach, ėė“ 
eourse. surf fbdrikg, 
ing. M___________ _
Free TV and doek radtas Eeason- 
abte rate*. For-color brochure wrttė 
Bve O’Gradty.

v “• torvnsM bv V'O Vnesbpostltorv

SIUNTTfttAt AP0RAU3TI — PRISTATYMAS GARANTUOT* 
> -X- GAVtJAS NIEKO NEMOKA -—

Sincerely in Salnt Leonard.
Brother AHred Bonanza, O.S.F. 
Chairman — Jubiiee Committee 

St. Leonard’s High School 
852 Cypress Avenue 

Brooklyn 27, New York

Krautu, “s aulrea .kaMlen ir sekmad enta>s. 
<*’ '-r s ze£ts<Beclus, nuo « ryto iki 6 0 ak.

• NEW YORK LK.Y. — 33 - 2nd Avenue —
• NEĖT YORK 31, N.Y. 135 W. MtB Btreet
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Untan Avenue
• . tfMMKtYN 7/ N.Y. — 330 BeMer Avense .
• ATNOb,-Macu. — 61 ML Pleasant Street___
• BOSTON 18, Mae* — 271 8hawwwt Avenue
• Mb SMw Oa» « W«t BreMRvay
• RURMEO 4 N-Y. — 332 rtllMM* Avedue ,

1681 MAOMON STREET 
MOOKLYN 27, N. Y. 

(R*6Sewoofl)
TK. ItVRBNMA 2*6440

2dRe gauti ir MtdMų lelkmemi ttn’-e.'’ • 
M kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- 
rašykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:

AL 4-5493
CH 3-296B 
EV I IMP

ADVOKATAS 
41-46 įtik Street 

AMRMhtoSfbta, N.Y. 
MPbrtM 64888

atidaroma vasarojimui 
nuo birželio 27 Iki rugpHKta 15

Geras, sveikas lietuviškas 
TT>wi*ta« šiitas 'Atlanto van
duo, 5 mūLpėsčiam iki gra
žaus paplūdymto.

SABFS TAXI SERVICE 
Radto dispatched Cabs at your door 
in a Flash — 24 hour Service. Ca- 
dillac Limoustnes — tor Wedttngs, 
TrUw, and aH occaskms. Ahrport 
transprtation. Tel. GI 2-B5B0. 16 
Riehmcmd Ave^ Port Riehtacmd, Si

Botos yra antrame ntkšte siti 
Apreiškimo bažnyčios. Kreiptis 
W 2-9843-

ZatitBL, S. Saų^anavičius, J. pgugę? 
Us,-E. Daidyna& P. Narvydas, O. 
Kajatauskas, J. Kundrotas, S. Kaz
lauskas, V. Karmazinas, J. Jardais,
E. Wanders. J. Zarauskas, A. J. BaJ- 
ton, E. Vaišnoraitė, J. Savage, B. 
Wallace, M. Povilaitis, V. Žilins
kas, M. UKmenė, P. Adamonis, J. 
įšaukus, J., Shestok, S. Barauskas,
F. Adams, A. Pūras, G. F«xddand, 
O. Kazlauskas, Z. Grabnickas, P. 
Aleksandravičius, S. Stuporas. F. 
Brunet, A. Bieliauskas, J. Klimavi
čius, J. Žukas, T. Macy, V. Popefiuč- 
ka, M. Dominauskas, JJ>. Stonis, L. 
Valek. H, Calitis, J. Sirutis, A. Ro
bertam, G. Juškaitis, A. Karušaitis, 
K. Kazakevičius, J. Simaitis, J. Til
vikas, J. Youdzevičius, J. Kazakaus- 
kas, A. Sniečkus, Z. Jurys, V. Vaš- 
kūnas. V. Balionas, J. Pečiukaitis, 
N. Mazalaitė, J. Dirgius, K. Vit
kus. J. Stenkis; A. Drešsel, E. Vai
tekūnas, W. Stasiūnas, N. Gastūnie- 
nė, V. Padvarietis, P. Kvarincktenė.
R. Steponėnas, P. Grigas. J. 
Maslauskas. M. Martin. L. žvinys, 
AJtasitOaitis, A Jurkšaitis, V. Mor
kūnas, AL Jasaitis, M. Valasunas, 
A. Grigaitis. A. Ramoška, A. Reven- 
tas, J. Audėnas, J- Adomaitis, A. 
Raguckas, A. Stero, O. Sijavičienė.

Woodhaven, N.Y,: T. Barz, K. Po- 
dzius. J. Butkus, K. Lakičkas, P. 
Judickas, V. Gustaitytė, V.A. Bal
sys. F. Tuskevich, J. Laucevičius.
S. Švedas. J. Abazoris. A. Kadzis. 
J. Tydecks. K. Sanduk, A. Butas, 
A. Smetona.!. Marchus. LPažerec- 
kas, A.Cesonis, M. Buyokas. B. Bo- 
belis. J. Pettoska, A. Ruzgas, R. 
Benkauskas. K. Barauskas. A. Lau 
rys, V. Mačiūnas. V. Tumpienė. A« 

Yakštas, JEL JastnAas, i Zobars- 
-kaa, A. Buah. G. Surdėnas,xP. Klei
za, J. Tomas, J. Sodaitis. D. Jonai-

SOHJOS-KLEMENTINOS OGINSKAITĖS-JESAITIENĖS 
vėlę, jos mirties metinių sukakties proga, įvyks šjdl bir
želio Ž7 d., 9:30 vai. Angelų Karalienės bažnyčioje — 213 
So. 4th Street, Brooklyne.

WTE UOKSE TAVERJN 
baras • restoranas

- --- .................................................................


