Arkiv. Heenan tarp Londono lietuvių
Raginu jus visur ir visuomet skelbti: Lietuva yra šalis,
kuri tik laikinai Sovietų okupuota

Stoddwhno birželio 23 priemime, kuriame dalyvavo apie
600 žmonių, per susirinkusių
jų galvas Chruščiovas atstidnėjotiem pąbeltiočiam ir jų drau
gam švedam, kurio reiškė pro
testus prieš Lietuvos, Latvijos,
Estijos pavergimą. Chruščiovas
aiškino, kad Lietuva, Latvija,
Estija prieš 1940, prieš Sovie
tų okupaciją, tebuvusios ne kas
daugiau kaip tik “žemės ūkio
produktų ir žaliavų priedas
prie pažangių
kapitalistinių
kraštų”. O dabar, 1963 metais,
tose Baltijos respublikose pra
monės gamyba esanti didesnė
14-15 kartų nei prieš 1940 me
tus. Baltijos respublikų pažan
ga einanti greitesniu tempu
nei kitur Sov. Sąjungoje.
Že
mės ūkis Skandinavijoje dar
esąs aukštesnis, bet Baltijos res
publikom duotas uždavinys Sve-

diją pralenkti..
pramonės pažangi Baltijos res
Spauda rašo, kad šuodHee vy- publikoje parodė, tad tai kalba
kotonudistinis Snaodotoja^ kal
Boua kalba buvo sutikta kaip ba apie gamybos padidėjimą,
blogo skonio ženklas. PahoHte- bet nekalba apie darbo žmo
čįų ji gali būti vertinama kaip nių gerovės, jų aprūpinimo poženklas, kad pabaltiečių ir jų didėjimą. Jo pareiškimą, kad
draugų švedų akcija prieš pa
vergimą pasiekė tikslą: parodė,
kiek šauksmui apie pavergimą
Chruščiovas yra jautrus ir kaip
nesusivaldo pasirodyti tokis,
kokis esąs. Kurie švedai dar ne
Prez. Johmonas birželio 23
buvo atkreipę dėmesio anks
politinės
čiau, pamatė, kad įsileistas sve paskelbė Amerikos
čias elgėsi pagal lietuvišką pa vadovybės pakeitimą Pietų Viet
tarlę: įsileisk kiaulę į bažnyčią, name. Henry Cabot Lodge, Jr.,
atstovas, pasitraukė. Jo vietoj
tai užslkels kojas ant altoriaus.
Chruščiovo aiškinimas apie paskirtas jungtinio štabo virši-

J. Rooney, Brooklyno kongresmanas, labai' palankus lietu
vių reikalam; jis vienas iš pir
mųjų pateikė rezoliuciją dėl Lie
tuvos laisvės; kun. L. Jankaus
paprašytas, pasisakė už naujojo
imigracijos įstatymo projektą;
birželio 15 pasakė kalbą ir dėl
birželio deportacijų iš BąM^os

.. .Istorija apie masines eg
zekucijas, masines deportaci
jas, kuriose dešimtys tūkstan
čių buvo nugabenta į Arktikos,

Kova dėl “pilietinės lygybės”
labiausiai šiuo metu įsiliepsno
jusi Mississippi valstybėje. Din
go be žinios trys tos lygybės
kovotojai, veikę Missisippi vaistovyklas vergų darbam, tas
dienas žymi kaip begėdišką pa
žeminimą viso pasaulio žmoniš
kumui. Neužmirškime, kad so
vietiniai komunistai ir po šių
antihumaniBtų veiksmų ir per
eilę paskesnių metų mažai ką
padarė, kad atsiteistų už savo
juodus darbus ir kad paleng
vintų likimą išlikusiom tarp gyvųjų".

— Indonezijos diktatorius,
Sukamo birželio 24 paskelbė,
kad karui prieš Malaysiją para
mą pažadėjo Maskva

Pasaulio Lietuvių Bendruo teikia Vlikui, Talkai ir LFB
menės
V a 1 d ybos iniciatyva ratifikuoti iki 1984.9.1.
J. Puzinas
1963.6.22. New Yorke sukvies
tas Vilką sudarančių organiza
cijų, Nepriklausomybės Talkos
organizacijų ir Lietuvių Fronto
Bičiulių atstovų
pasitarimas
Lietuvos laisvės kovos vienin
gos vadovybės sudarymo klau
simui sudarė korhisiją — “Bir
želio 22 Komisiją”, kuri, vyk
dydama jai pavestą uždavinį,
savo posėdžiuose 1963.VH.5,22,
XJ, X1.5 ir 1964. 1.31JI. 10, IV.
10, V.22 ir VL20 sutarė epai-

— Gen. Wattteriui birželio
19 priteisė iš Associated Press
800,000 doi- už Šmeižimą infor
macijoje, kad generolas vado
vavęs studentų demonstracijai
1982 rugsėjo 99.

Chruščiovą saugoja Stockholme 3,000 policininkų.

ninkas gen. MaxweM D. Tayfor; GEN. MARKINS PAREIŠKĖ:
jo pavaduotoju a paskirtas vals
Gen. Harkins iš Vietnamo
tybės sekr. padėjėjas U. Alexis grįžo, buvo priimtas ir apdęvaJohnson; jungtinio stabo virši notas medaliu Beituosiuose Rū
ninku — gen. barte G. Whee- muose. Spaudai birželio 24 jis
pareiškė, kad sunku sėkmingai
Amerika pirmaeiles karines ir priešintis
komunistam, kada
diplomatines jėgas skiria Viet- per paskutinius devynis mėne
sius, t.y. nuo prezidento Diem
rio skiria šiai poricijai. Tokis nužudymo Vietname nebuvo
buvo pirmas naujo paskyrimo jausti valdžios. Spauda įžiūrėjo
vertinimas- Kai kurie išvadas generolo pareiškimuose ir jo
darė didesnes: generolo pas neigiamą nusistatymą dėl rolės
kyrimas atstovu, sykiu karinių atstovo Cabot Lodge, kuris bu
patarėjų bei instruktorių per vo perversmo šalininkas.
organizavimas reiškia, kad Ame W. LIPPMANNAS PAREIŠKĖ:
rika imsis stipresnių nei iki
W. Lippmannas (H. Tribūne)
šiol karinių priemonių pietų aiškina, kad po Diem abidvi
Azijoje. Tačiau nuo tokio ver Vietnamo vyriausybės netari
tinimo sulaiko James Rado paramos visuomenėje ir negali
nas (Times), kuris paprastai veiksmingai pasipriešinti komuyra gerai infęrmuotas iš vy nistam, jei neims aktyviau pa
riausybės sluoksnių. Jis aiškina, sipriešinime dalyvauti Amerika.
kad paskyrimai nereiškia politi- Esą dabartinėm? sąlygom dabar
aššl^i Jpękviapam, kad karas

sybė neimti pMironguri vykdy
ti ofenzyvą prieš šiaurės Viet
namą nei prieiimti* ašdveizelų
pndeunėjimą. Ji eeenti periryžud daryti viską, kad išvengtų
akivaizdaus pralaimėjimo. Tam
stybėje porą mėnesių. Tarp jų reikalui ir tiko gen. Tayfor pa
du baltieji ir vienas negras — kyrimas.
Michael Schwemer, 24 metų, iš
Ką veiks Cabot Lodge? Jis
Brooklyno, Andrew Goodman,
esąs pasiryžęs talkinti Scranto20 metų, Queens kolegijos stu
nui prieš Goldwaterį. Dėmesio
dentas, James E- Cheney, 21,
verta, kad prieš porą savaičių
iš Mississippi. Paskutinį kartą
gandus apie pasitraukimą Ca
jie buvo matyti sekmadienį,
bot Lodge buvo griežtai panei
paskui jų automobilis buvo
gęs. Toks staigus nuomonės
rastas sudegintas už 15 mylių
pakeitimas leidžia spėti, kad jis
nuo Philadelphijos. Mjss. Spėja
buvo spiriamas politikų kuo
ma, jie gali būti nužudyti. Ti
greičiau grįžti.
ria FBI. Prezidentas dar specia
liai pasiuntė Allen W. Dulles,
buvusi ČIA direktorių.

Mississippi 3 nužudyti rasiu

Komisija politinės vienybės reikalu
jai skirtą darbą baigė sėkmingai

«£ridttūre ir nriėmO anriimt*
geno poroitidmą. Apsijungimo
protokolą ir vienybės pareiški
mą komisijos pirmininkas pa-

Šovas su savo palydovais, kaž
kas paleido gatvėje raudonai
nuteptą kiaulę, kuriten nau
dojosi laisve, iki policija suga-

VIETNAME: Amerikos žmonės nauji, politika lieka ta pati.
Ar komunistai bus nugalėti ar priversti tartis?

KALBA ROONEY
apie Sovietų terorą

šio į jo žodžius, kurie netiesio
giai atsako, kokiom priemonėm
buvo vykdoma ta Chruščiovo gi
riama “pažanga” Baltijos vals
tybėse:
“Pone Pirmininke, prieš 23
metas SSSR slaptoji policija
pradėjo be atodairos masinę de
portaciją vyrų, moterų, vaikų,
kurių vienintelis nusikaltimas
buvo tas, kad jie troško išsau
goti sunkiai laimėtą demokrati
ją ir gyventi laisvėje. Prieš
dvidešimt trejis metas birželio
14, 15, 16 dienos virto shnboKu skausmo, teroro ir bestodsi
riško žiaurumo, įvykdyto šau
niom, teikę mylinčiom estų, lat
vių ir Neturiu tautom.

gamyba 14-15 kartų padidinta,
reika suprasti kaip darbo žmo
nių skurdo tokį padidinimą,
nes gamybos vaisiai eina Mask
vai, ne vietos gyventojam.
Prie viešbučio, kuriame ap
gyvendintas tik vienas Chruš-

Kas tas kultūros attache?
Kom. Kiniją apkaltino Ame
riką, kad jos bombos Laose už
mušė Kinijos ’ ‘kultūros atta
che”. Dabar išaiškinta, kad tai
buvo raud. Kinijos generolas.
— Anglų darbo partija, jei
laimės rinkimus, žada spausti
Ameriką, kad įsileistą į J. Tau
tas kom. Kiniją.

Britų Lietuvių Tarybos spau
dos,tarnyba praneša:
Sekmadienį, birželio 14 d.,
Westministerio arkivyskupas D.
Britanijos Romos katalikų pri
matas, aplankė lietuvių. šv. Ka
zimiero bažnyčią Londone, ku
rioje atlaikė iškilmingas pamal
das ir suteikė vaikams Sutvir
tinimo sakramentą.
Po pamaldų jis viešėjo sporto
ir soc. klube, kur jo garbei bu
vo suruoštas lietuviškų dainų
ir taut. šokių koncertas. Iškil
mėm pasibaigus, arkivyskupas
s’diko pasikalbėti su mūsų bendradarinu lietuviškais reikalais.
— Kaip Jūs žiūrite j otsidrą
loohMfių katelūcų bendruomenę
šiame krašte? Ar patartumėte
įeijungti į anglų katalikų bendruomenę? — buvo mūsų pir
mas klausimas.
— Pradžioje lietuviam, kaip
ir kitom tautinėm grupėm, yra
geriau laikytis atskirai, prakti
kuojant savo tikėjimą, ir laikaintis savo papročių. Tačiau,
laikui bėgant, skirtumai mažė
ja, nes išeivijoje yra labai sun
kios sąlygos tautinei kultūrai
išlaikyti.
— Daug mūsų žmonių dėl ka
ro buvo atskirti nuo savo šei
mų. Ar Jūs, Eksetenciįa, numa
tote galimybę pasilikusius šei
mos* narius • atsikviesti Angli
jai? Ar galėtų bažnyčios vypoovn »eMiW rwnCal8r

• — Aš abejoju, ar bažnyčia
galėtų padėti kuo nors šiuo me
tu, nes netinkamu momentu in
tervencija gali reikalą pablogin
ti. Bet, kartais, bedieviška vy
riausybė, norėdama įsiteikti de
mokratinėms valstybėms
ar
bažnyčiai, gali, padaryti nuolai-

telHdška valstybė Sovietų Rusijos ribose. Ar Jūs turite ryšių
su katalikų hierarchija Lietuvo
je ir ar manote, kad pasakeitimas vizitais būtų naudingas?
— Lietuvoje nėra nė vieno
katalikų vyskupo, ir todėl nega
lima kalbėti apie
bažnytinę
hierarchiją. Abejojama, ar ten
dabar esantieji bažnyčios administratoriai bus pakviesti į sekančią Vatikano Tarybos sesi
ją. Paskutinės sesijos metu aš
buvau sukvietęs vyskupus iš
anapus geležinės uždangos ir su
jais turėjau įdomų pasikalbėji
mą, Lietuviai nedalyvavo.Iš vi
so mes neturime jokių ryšių su
Lietuvos katalikais.
Kai dėl pasikeitimo vizitais,
jei tas būtų naudinga, aš va
žiuočiau ir į Šiaurės ašigalį. Lie
tuvon vykčiau kad ir rytoj. Po
litinė pasaulio padėtis taip ūmai
keičiasi, jog negalima žinoti,
kas gali kiekvienu momentu įvykti.
— Nežiūrint bendro įtempi
mo sumažėjimo vakarų — ry
tų santykiuose, antireligine, pro
paganda Lietuvoje paskutiniu
metu buvo žymiai sustiprinta.
Kaip reikėtų suprasti tokia so
vietų politiką?
— Sunku spręsti, ar padidė
jusi priešreliginė propaganda
yra geras ar blogas ženklas.
žSrt& tai gali būti geras po
žymis, rodąs stiprų žmonių ti
kėjimą, kurio išsigandę komu
nistai dvigubina religijos perse
kiojimą. Bet tas taip pat gali
reikšti, kad komunistams tikė
jimas atrodo tiek silpnas, jog
jam pribaigti užtenka paskutinios stipresnio smūgio. Netu
rint pakankamų informacijų,
yra sunku duoti tikslų atsaky-

ja, nelaukiant, iki pasipriešini
mas susilauks katastrofos. Jis
mano, kad gen. Taylor sustipnns ^fcosrprrešmmwj .■ ne tam,
kad komunistus nugalėtų, bet
kad jie būtų priversti susitarti
Amerikos garbei priimtinu bū-

— Turime žinių, kad katali
kų bažnyčia Lietuvoj yra visiškoja sovietinių organų priIdausomybėjO/ kad kai kurie
kunigai bendradarbiauja su re
žimu. Tekiom sąlygom esant,
ar mes galime pilnai pasitikėti
Lietuvos katalikų hierarchija?

GOLDWATERIS
VYRIAU
S4AS TEISMAS
Goldvvateris atsisakė balsuo
ti už “pilietinių teisių” įstaty
mą, pareikšdamas, kad kai ku
rios įstatymo dalys priešingos
konstitucijai. D. Lawrence (Hertid Tribūne) nurodo, kad jo
TSHOMBE ATGAL | KONGĄ?
pažiūros
sutampa
su
tri
Tshombe,
buvęs Katangos jų vyriausiojo teismo
teisė
prezidentas, kuzį išvarė ir Ka- jų pažiūrom — Black, White ir
tangą prijungė prie Kongo J. Harlan.
Tautų kariuomenė, birželio 24
— Gokhrateris, jei jis būtų
išskrido į Kongo sostinę Leopoldville.
kvietė Kongo vy išrinktas prezidentu, ar vykdy
riausybė. Siekia įtraukti jį vy tų “pilietinių teisių” įstatymą,
riausybę. Kokiom pareigom, ne prieš kurį jis balsavo? Kores
aišku. PrtefcMtis — Katangos pondentam jis atsakė: prezi
dalį su AlbertviBe sostine jau dentas duoda priesaiką vykdyti
įstatymus, tai tari to ir laikyvaldo komunistai teroristai.

LODGE IR VIETNAMAS:
Cabot Lodge pareiškė spau
dai, kad Vietnamo klausimas
neturėtų būti argumentas rin
kinėje kovojė, nes to klausimo
sprendime dalyvavo ne tik Kennedy, bet ir Efoenhowerio vy- ridento Djem brolio žmona, neriausybė (Nepasakė, kad labiau- gavo vizos į Ameriką. Ji turėsiai atsakingas pats Cabot Lod- jo kalbėti liepos 7 konservatorių partijos mitinge Flusbinge.
— Kom. Kinija ptnpogondą dėt Partija dabar nesirengia mitin
Laoso pristabdė. Amerikos ste go atšaukti, tik siekia paversti
bėtojai mane, kad tai esąs žen jį protesto mitingu.
klas, jog kom. Kinija nesileis
Izraelio nūn. pirm. Esbį karo riziką.
kol MMo 23 paskelbė paria—Sovietinė apouda nutyttįo mente, kad Amerika pažadėjuafūe Chruščiove laitą ntttteą ti ftati Izraelį nuo bet kurtos
Švedijoje, apie ^asfaūmua jam. agretijoe.

— Ir šiuo atveju negalima
žinoti, kiek tai yra teisinga, ne
sant ten, vietoje. Kaip jau mi
nėjau, Lietuvoje nėra katalikų
hierarchijos. Kiek aš žinau, ten
nėra nė vieno katalikų vysku
po. Apskritai, mes turime bū
ti. labai atsargūs, kaltinant ku
nigus ar vyskupus, kurie ta
riamai bendradarbiauja su prie
šu. Kartais geriausias kunigas
ar vyskupas nutaria, kad tokia
•politika tam tikrą laiką yra
tinkamiausia bažnyčios labui.
Tie kunigai gali būti tikri kan
kiniai, todėl mes neturėtume
daryti
neatsargių sprendimų
apie kunigus' kurie, gal būt.
labai išmintingai elgiasiBaigdamas pasikalbėjimą Jo
Ekscelencija pažadėjo duoti lie
tuviam visą galimą paramą, pa-’
stebėdamas:

— Aš raginu Jus visus ir vi
suomet skalbti, kad Lietuva yra
atskira krikščioniBto tauta su
savita kultūra ir tradicijomis.
Ir Airija, būdama per šimtme
čius Anglijos okupuota, nepasi
davė r neužmiršo, kad ji yra
Rockefetieris ne vi atskira tauta. Lietuva yra šalie,
sus savo šalininkus galėjo per
vesti Scrantonm. Kai kurie iš puota. Niekas nuturėtų užmirėt— <8-KAK
-f------ i------- eP
*------ >
Vfrginijoe nusmuko į Goldwa»w fu KVw9Ctavl0VI
BUKI
H yra tik Ruaijeo dėtis. Srar*
— R. Kennody atsisakė bū
ti New Yorko kandidatas į sena
torius- Buvo numatęs keliauti į
Vokietiją ir Lenkiją, bet dėl įvykių Mississippi atidėjo kelio-
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Pirčiupis ir Pravieniškes - koks skirtumas?
Vokiečiai ir Sovietai bu
vo du
kariaujantys kraškad
tai. Nelaimė
lėmė,
tiedu priešai susidūrė Lietuvos
teritorijoje. Vokiečiai ėmėsi te
roro represijai prieš tuos Lietu
voje esančius gyventojus, kurie
tiesiogiai ar netiesiogiai talki
no, rėmė vokiečių priešą.
Kitokios rūšies buvo Sovie
tų teroras represijai prieš Lie
tuvos partizanus ar jų šeimas
bei gyvenvietes. Sovietai buvo.
Lietuvoje okupantas kaip ir vo
kiečiai. Tačiau Sovietai Lietuvo
je kariavo ne su vokiečiais ar
su vokiečių sąjungininkais bei
talkininkais, o su Lietuvos gy
nėjais, kurie gynė ne svetimus
interesus, bet savo kraštą nuo
okupanto ruso.
čia rusai labiau panašūs į
pirmojo pasaulinio karo vokiečius, kurie Įėjo į Belgiją ir už
kiekvieną iš pasalų paleistą šū
vį į vokiečius leido dūmais bel
gų kaimus. Tada Moltke pripa
žino: “Mūsų žygiavimas per Bel
giją tikrai žiaurus, bet mes kovojam dėl savo gyvybės, ir visa, kas atsistoja mums kely, turi prisiimti išvadas”. Tuo žodžius galėtų kartoti ir bolševi
kai. taikydami masini terorą
Lietuvoje. Tačiau jie turėtų pa
taisyti Moltkes tyčiom daromą
klaidą: kaip vokiečiai Belgijoje,
taip bolševikai Lietuvoje kovo
jo ne dėl savo gyvybių bet dėl
imperializmo vykdomo agresijos
keliu. ’
Taigi sovietinės represijos
Lietuvoje prieš partizanus ar
jų šeimas bei artimuosius bu
vo imperialistinio okupanto re
presijos.-

Pirčiupį sunaikino Maskvos rankos (3)
moteris, vaikus Paskui išvarė į
kiemą kalinius ir paleido kulko
svydžius veikti. Pastatė sargy
bą, kuri iki vakaro pribaiginėjo sužeistuosius. E 500 kalinių
liko tik 50, kurie apsimetė ne
gyvi ir tarp lavonų išgulėjo, iki

sargyba vakare pasitraukė.
Alba kitas Pirčiupio pirmata■kas — 1041 birželio 22 iš Km .
no kalėjimo išvarė koloną apie
6000 vyrų, vaikų, moterų, lie
tuvių, lenkų, ukrainiečių ir kt.,
Kurie nepaėjo, buvo pakeliui

Kuo ši enkavedistų barbary
bė skyrėsi nuo nacinės Pirčiu
py? Jei nacinė barbarybė galė

jo būti kerštas už partizaninį
veikimą, išėjusį iš Pirčiupio kai
mo: jei nacinė barbarybė siekė
atgrasinti kitus nuo veiksmo
prieš vokiečius, tai ko siekė
bolševikų enkavedistai, masiš
kai naikindami kalinius Pra
vieniškėse ar Červenėje ar ki
tur? Ar dar tie kaliniai buvo
bolševikam pavojingi? Ar iš
Kauno kalėjimo ar Pravieniš
kių stovyklos išėjo kokis sabo
tažas prieš raudonąją armiją?
Jokio logiško ryšio nėra tarp
bolševikų kariaujamo karo ir
šio masinio naikinimo. Tai bu
vo Įsiutusio žvėries kandi
mas tam, ką pirmą savo dantim
pagriebia. Bolševikam lengviau

sia buvo pagriebti... kalinius.
Tokis yra psichologinis pagrin
das bolševikų masiniam tero
rui, kuris sunaikintų lietuvių
skaičium toli pralenkė nacinius
naikinimus.
Tą bolševikų įvykdytą naiki
nimą dabar nori nutylėti, nu
slėpti. • Nori nuslėpti ir skirtu
mą tarp Lietuvos partizano ir
bolševikinio partizano. O tarp
bolševikinių partizanų ir Lietu
vos partizanų skirtumas didelį. Lietuvos partizanai gynė
Lietuvos interesus ir už juos
aukojosi. Sovietiniai partizanai
gynė imperialistinius Maskvos
interesus ir už juos aukojosi.

AR SKIRIASI PIRČIUPIS NUO
PRAVIENIŠKIŲ?

Pravieniškės — taip pat ma
sinio teroro vieta, Pirčiupio pir-

prie griovių likviduoti. Kurie iš
tesėjo iki Ceromės, turėjo bū
ti čia pribaigti. Buvo įsakyta
kalmiam sugulti ant kelio, ir
per juos buvo paleisti sunkveži
miai. Mėginusius pakilti ir nuo
kelio nuslinkti iš abiejų kelio
pusių guldė enkavedistų kul
kos ...

KONGRESM. JOHN M. ASHBROOK

Lietuvos^ partizanų šeimos
ir kaimai buvo sunaikinti kaip
nekalta auka dėl Lietuvos lais
vės. Pirčiupio gyventojai buvo
sunaikinti kaip nekalta auka

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ srapė Clevelande pasitarimo metu. Ii k. 1 d. V. Vaitiekūnas, prof. J. Bra
zaitis, St. Barzdukas, L. Valiukas ir dr. K. Ambrozaiti*.
Nuotr. V. Pliodžinsko

PAVERGTOS LIETUVOS KLAUSIMAS
buvo energingai iškeltas tarptautiniame moterų kongrese
Moterų klubų federacijos
(General Federation of Women’s Clubs) atstovių suvažia
vimas birželio 7-11, Atlantic
City, N.J., sutraukė apie 3,000
JAV ir kitų valstybių moterų
organizacijų atstovių. Joms
apgyvendinti buvo iš anksto už
sakyti penki prabangūs Atlan
tic City viešbučiai.
Suvažiavime JAV atstovavo
delegatės E 49 valstijų ir Puerto Rico (trūko Havajų). Euro
pai gausiausiai atstovavo Vokie
tija ir Graikija, Pietų Amerikai — Brazilija; Tolimiesiems
Rytams — Filipinai ir Pietų
Korėja; Australijai — Melburnas.
Lietuvėms suvažiavime atsto
vavo Ligija Bieiiukienė, Lietu
vių Moterų Atstovybės pirmi
ninkė ir G.F.W.C. valdybos na
rė; Pabaltijo kraštam — Galia
Žilionienė, Pabaltijo moterų ta
rybos pirmininkė. ,

G.F.W.C- pirmininkė D. O.
Arnold suvažiavimo metu pab
rėžė ypatingą simpatiją lietu
viams, pakviesdama atidarymui
0. Kajeckienę kaip garbės vieš
nią ir viešai paskaitydama svei
kinimo laišką A. Grinienės,
'Lietuvių Moterų Atstovybės
Vokietijos klubų regionalinės
valdybos pirmininkės. Taip pat
L. Bieliukienės ir G. Žilionienės kalbos susilaukė didelio su

sidomėjimo ir vėliau apie 20
delegačių bei spaudos atstovių
paparašė jų kalbų tekstų prieškomunistinei propagandai. Daug
delegačių pareiškė apgailestavi
mą, kad nebuvo suruoštas spe
cialus seminaras geriau pažinti
pavergtų kraštų padėčiai. L.
Bieliukienės nuotrauka (vienin
telė iš svetimtaučių tarpo) til
po Atlantic City Press laikraš(nukelta į 3 psl.)

SPAUDA

Sutarties ženklai dienos klausiniais

Visoje lietuvių spaudoje bu riausybei būtų įteiktas jauni
vo teigiamai vertinamas Bend mo atstovų, čia baigusių moks
ruomenės surengtas spaudos ir lus. Įspėja taip pat, kad me
radijo darbuotojų sąskrydis. morandumas būtų paruoštas
Daugiausia entuziazmo parodė rimtai, jungtinėm jėgom ir ne
dr. P. Grigaitis Naujienose, pasikartotų jo rengimo istori
nors jo nuomonės ir nesutaria ja, buvusi priėmimo metu pas
su J. Kardelio (N. Lietuva) nuo prezidentą Kennedy. Kelia taip
monėm ir polemiką su juo dėl pat mintį, kad kongresas siųs
Ners juvaži^į^s ^....buvo
bendruomenės tebetęsia spau tų delegaciją pas popiežių Pau
šauktas AffanHč' Cfi#, N. J.,
doje.
lių VI, nes šis popiežius 1950,
bet ir G.F.W.C. valdyba ir daug
Kitas klausimas, kuriuo nuo tada dar Pijaus XH vienas iš
‘delegačių atvyko keletai dienų
monė taip pat vieninga —Ai sekretorių, Vliko nuvykusiai de
į New Yorką. Ta proga L. Bieto rengiamas kongresas Wash- legacijai parodė nuoširdaus su
liukienė, talkininkaujama M.
ingtone. Visi laikraščiai skel sidomėjimo ir susirūpinimo 'Lie
Kregždienės, V. Šileikienės ir
bia raginimus vykti į kongresą, tuvos reikalais.
G. Žilionienės, grupei viešnių
pažymi jaunimo
įsijungimo
Sutartinai komunistinė Vil
aprodė New Yorką ir suruošė
svarbą. Betgi Keleivis birželio nis, Laisvė, Liaudies Balsas gi
pas save pusryčius.
17 atkreipia dėmesį į jaunimo na Dirmeikio laišką, paskelb
Birželio 6 pasaulinės paro posėdžių kalbą: “Mus stebina, tą Vienybėje. Gina nuo Darbi
dos ‘Better Living’ paviljone kad jaunimo posėdis kongrese ninko, Keleivio, Naujienų, o R.
G.F.W.C. pirmininkė D. O. Ar bus vedamas anglų kalba”.
Mizara kursto toliau tęsti dr.
nold suruošė oficialią arbatėlę,
Dirmeikio pareiškimus, kreip
į kurią atsilankė virš 300 sve Draugas birželio 22 paskelbė damasis į S- Narkeliūnaitę, ko
čių. Iš lietuvių dalyvavo R. Bu- gen- konsulo šūkį, skirtą kong dėl ji “nesako apie V. Šimkaus
drienė, G. žilionienė, L. Bieliu- reso darbam: “Be laisvos Lie darbelius Lietuvoje karo me
tuvos negali būti teisingos tai tu”.
kienė ir M. Kregždienė.
kos. Lietuva turi būti laisva ir
Pirmoji suvažiavimo diena
nepriklausoma”. Tas pats laik
Atlantic City buvo skirta orga
— Formozoje birželio 20 nu
raštis vedamajame reiškia viltį,
nizacijos vidaus reikalam ir jau
krito lėktuvas. Žuvo 57, tarp
kad kongresas padarys žygių
nuomenės klubam bei jų ban
jų 19 amerikiečių.
Lietuvos laisvės klausimą įketui. Oficialioji dalis prasidė traukti į dabartinių partijų rin
— Izvestija grasina Ameri
kai, kad nepaisydami taikingos
jo birželio 8 priešpiečiais, Į kimines platformas.
koegzistencijos, Sovietai leis
kuriuos buvo pakviestas kalbėti
M. Krupavičius tame dienraš organizuoti tarptautinę brigadą
dr. Ralph Bunche, Jungtinių
Tautų generalinio sekretoriaus tyje pratęsia jaunimo rolę — Laosui, jei Amerika nesiliaus
siūlo, kad memorandumas vy vartojus karinės jėgos Laose.
pavaduotojas.

matakas. čia 1941 birželio 26
raudonarmiečių dalinys apsupo LIETUVOJE
koncentracijos stovyklą, kurio
je buvo laikomi 500> suimtųjų
Statybininko uždarbis kolchoze
be aiškaus kaltinimo. Raudon
lonializmo.
armiečiai pirmiausia išžudė pa
Tą skirtumą tarp sovietinio
“Kolūkis mums, statybinin vo tūkstančius motorų. Dėl to
čią koncentracijos stovyklos ad kams, už kiekvieną darbadienį gamyba turėjo apie 25,000 rub ir hitlerinio teroro aukų sovieti
ministraciją — lietuvius vyrus, garantuoja po du kilogramus lių nuostolių... O Mažeikiuose nė propaganda nori nutylėti.
grūdų ir pusrublį” (Tiesa birže gamyklos vadovai į visas pre Nori nutylėti taip pat skirtumą
tenzijas atsako raštiškais paža tarp sovietinių partizanų ir Lie
lio 16).
Šešiasdešimto j i
dais- “Padarėme, ištaisėme bro tuvos partizanų. O jei yra pri
Ką reiškia brokas — nurodo
ką" >.. O reikalai- nė kiek nesi- versti kalbėti, tai imasi užtu
pavyzdžiu
taiso.
Tik per šių metų pirmą šuoti taip, kad nebūtų įspūdžio,
Kongresmanas Ashbrock (R. Mažeikiuose gaminama skal
ketvirtį gamykla išleido pusšeš jog Pirčiupio aukos buvo nekal
Ohio) ragina JAV-bių vyriausy bimo mašina “Ryga-60”. Apie
to šimto blogų variklių — taip tos aukos dėl Rusijos imperia
bę kelti Lietuvos bylą Jungtinė ją: “Iš pažiūros ši skalbimo ma
(Bus daugiau;
broko procentas viršijo net per lizmo.
šina daili- Matyti, ją kurdami,
se Tautose
nykšti” (Aprašė tai Tiesos kospecialistai įdėjo daug darbo ir
Los Angeles, Calif. — “JAV
resp. Vorobjovas, Gusevas, Ple
— Zanzibare atgabenta kom.
meilės, — rašo ukreinietis Govyriausybė turi kelti Lietuvos,
dą birželio 16).
Kinijos ginklų. Skelbiama, kad
dovancas. — Mašina klusniai
Latvijos, Estijos ir kitų paverg
Kinijos geresni nei sovietiniai.
pradeda maišyti vandenį, bet— Mirė Juozas Grybauskas
tų kraštų laisvinimo reikalą
Vilniuje birželio 17, kaip Zanzibaro komunistinis elemen
dvi minutes ... ir motoras nu
Jungtinėse Tautose, ir laisvasis
tyla" ... Į Mažeikius plaukia re- Tiesa rašė, po ilgos ir sunkios tas siekia išjungti Zanzibarą iš
pasaulis privalo padėti tiems
klamacijos ne tik iš Rygos, bet ligos mirė Juozas Grybauskas, bendros valstybės su Tanganaikraštams išsilaisvinti iš Krem
ir iš Usurijsko mašinų gamyk operos ir baleto režisierius. ka.
liaus vergijos.” — kalbėjo kon— Šen. Goldwateris birželio
Grybauskas buvo gimęs Kelmė
gresmanas John M. Ashbrook los. Brokdarių adresą žino taip
pat Kuznecko mechaninėje ga je 1906, mokėsi Kauno Aušros 16 laimėjo Tesąs visus 56 bal
(R.-Ohio). įnešdamas naują re
mykloje. kur pernai tik per še gimnazijoje, 1933 baigęs vaidy sus.
zoliuciją (H. Con. Res. 311) Pa
— Pakistane birželio 12-14
šis
mėnesius sandėliuose susi bos studija, stojo dirbti dramo
baltijo ir kitų pavergtų kraštų
nuo
liūčių žuvo 250.
je kaip aktorius. Bolševikam
laisvinimo reikalu. Kongresma- kaupė beveik 400 išbrokuotų
_
—
Gub. Rockefelleriui rinki
atėjus
1940
buvo
paskirtas
teat

no J.M. Ashbrooko apygardoje elektros variklių .... Pernai Ma
mai atsiėjo 5 milijonus.
ro
direktorium.
žeikiečiams
vartotojai
išbrokalietuvių beveik nėra. Prisiminkime šį naują Lietuvos reikalų
gynėją trumpais padėkos laiš
kučiais iš visų krašto kampų.
’Kongresmano adresas: The Ho
norare John M. Ashbrock.
House Office Building. Washington 25. D.C.
Tai šešiasdešimtoji rezoliuci
ja L'etuvos ir kitų pavergtų
kraštų laisvinhno reikalu. Sena
te turime dešimt rezoliucijų, iš
kulių viena įnešta dviejų sena
torių, o kita — trijų. Atstovų
Rūmuose yra jau įnešta pen
kiasdešimt rezoliucijų.
Visam rezcliucijų reikalui la
bai palankus yra Atstovų Rū
mų pirm. John W. McCormackParašykime visi jam po trum
pą laiškutį, prašydami, kad jis
paspaustų rezoliucijų reikalu
kongresmaną Morganą ir jo ko
misijos narius, kurių rankose
yra visos rezoliucijos, įneštos
Atstovų Rūmuose. Laišką adre
suoti: The Honorable John W.
McCormack, Speaker of the
House, Office of the Speaker,
House of Representatives, WaATLANTIC CITY. N.J., ii moterų suvažiavimo. Iš k. j d. P.M.T. pirm. G. žilionienė, R. Budrienė, Lietuvos
pirm. L. Bieiiukienė pas G.F.W.C. pirmininkė Mrs. William H. Nasebroock.
shington 25, D.C.
J.T.

Naujiena!

Naujiena!

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti daugelio me+ų
patyrimą leidžiamiems siuntiniams siųsti į SSSR praneša:
Eilėje užsakymų sovietinės gamybos prekėms, kaip +ai
— AUTOMOBILIAMS. ŠALDYTUVAMS. TELEVIZIJOS
APARATAMS ir kt. jūs galite užsakyti savo giminėms
ir draugams DOVANŲ UŽ BET KOKIO DYDŽIO SUMĄ
konkrečios prekės nenurodydami ir palikdami ją pasirinlrti
pačiam gavėjui.

PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Kreipkitės į vyriausią įstaigą:
45 V/est 45th Street; kambarys 1101
Naw York 36. N. Y.
Tai.: Cl 5-7905
gen. konsulas J. Budrys, LMA

iš anoša, kiek jo nunrRiiair
kas ■—"■ vfcrperiiMlmtifl Jfoao
Goulart. Ir šluoja ne takius
*žmones nenaudėlius’, tat pačią
naudą — pinigus. Tasai Goulartas buvo darbe ministeriu
duotą, Quadros susikrovė sa
dar prie Getoiio Vargo, pastai
vo mantą ir karišku lėktuvu at
Juscelino KnbetčelDO mrepypviskrido į Sao Paulo aerodromą.
dentn, įsitaisąs į tą pačią vietą
E ten, sargybei draugų ly
ir dabar. Kubitčeko laikais su
dimas, atvyko | Santos uostą, ševizmo pavojų. Ypač tiesiai ir
gebėjo gerai “tepti” savo po
kur pasikrovė stao šeimą ir iš atvirai detaaskaėo komunirtM
litinę mašiną — darbo partiją,
vandenis.
Prancūzai negalėjo užmiršti kuriai ėmėsi vadovauti po Var- plaukė | tolimus
jiems atimtų Elzaso ir Lotarin go nakties; mezgė ryžtas su ko Kur? Niekas nežinojo. Prasi Carine Frio, parlamento atstogijos. Rusai, rytiniai^ vokiečių munistais. Nors ir Quadroš tą tarė, kad “tamsios jėgos verčia vas Plinio Salgado, gubernato
jį išvykti” - ir tiek. Atsidūrė rius Lacerda. Etinio Saigado ta
patį darė, bet pasirodė ne už
Londone —/gydąs akis”. No tai vaizdžiai parašydavo pavo
nūs, siekdami sugriauti AustroVengrijos imperiją, sujungti vi £ėiė viešumon Goularto ‘nešva rėjęs sukti j New Yorką, bet jų Baltijos valstybių pavyzdžiu:
sus slavus ir pravoslavus ir pra rius darbelius*, parodydamas jį arba neprimatė arba “nepalan bolševikų susitarimas su na
kūs vjai” nuplukdė į Austra ciais jas pasidalyti, sovietų tan
simušti į Viduržemio jūrą pro
Kubitčeko bendradarbiu ir tal
liją Galimas daiktas, būtų sie kų ir lėktuvų įsiveržimas 1940
turkų valdomą Bosforą.
kininku. Išeikvojimai, korupci
Anglai, matydami Europoje ja, skandalinga naujos sosti-. kęs Maskvos, bet kaip f ją jū į ramų Baltijos pamarį, areštai,
stiprėjant Vokietiją, nerimo ir
ros keliu pateksi?
kalėjimai, žudymai, trėmimai.
nės statyba, pinigų švaistymas
Taigi iškeliavo prezidentas ir O kas dedasis Kuboje? Ar no
traukėsi nuo savo germaniško
Goulartas. turėjo susigūžti ir la viceprezidentas. Vis dėlto kraš rime to paties susilaukti?
prancūzais. Britanijos užsienio bai buvo patenkintas, kai Qua- tas neliko begalvos. Konstitu- Tegu prasmenga!
reikalų sekretorius Edvardas
Kur tau? Tamsios padugnės
Grejus (Grey) prasitarė: ‘Jei vo
v r.
aip lengvai nepasiduoda. Kai
kiečiai ims vyrauti Europos že
deni kaltino bėglį prezidentą,
myne, bus labai
nemalonu
iad privirė košės ir pasprukę;
mums ir kitiem; mes būsime
tai kiti reikalavo išleisti įstaty
izoliuoti*. Gi vokiečiai
savo
mą, kad prieš rinkimus būtų
ruožtu jautėsi supami ir izoliuo
tikrinamas kandidato į prezijami rusų, prancūzų ir anglų.
ientus sveikas protas; tai tre
tieji ėmė zirsti kaip vaikai, kad
Visi kalbėjo, jog karo neno
jutų prašomas grįžti bent ‘tė
ri, ir visi karui ruošėsi. Pras
nikis’, jei jau pabėgo ‘tėvas’.
linkus mėnesiui po atentato Sa
rajeve, Austro-Vepgrija 1914
Bet viceprezidentas
Joao
liepos 28 paskelbė karą Serbi
Goulartas svečiavosi pas Mao
jai ir bombardavo jos sostinę
Psetungą. O Pekingas ne arti.
Belgradą. Rusija paskelbė mobi
Pasiekė Paryžių, oet privengė
lizaciją paremdama Austro-Ven
grįžti. Matyt, ir jis bijojo “tam
griją. Mobilizavosi taip pat
sių jėgų”; tikriau sakant, pats
prancūzai, o Anglija, pasirem
savęs. Rinkimų metu buvo pra
dama tuo, kad buvo pažeistas
vardžiuojamas ‘kontrabandinin
Belgijos neutralumas, paskelbė
kų karalium’. Dar žmonės iškni
karą Vokietijai.
so, kad keršydamas savo žmo
Visi ieškojo kuo nors pasi
nai, į kurią buvo įsižiūrėjęs jo
teisinti, prikišti kaltę kitiem,
šoferis, milke ją pririšo prie
bet kiekvienas siekė savo tiks
medžio ir mirtinai užkapojo.
lų. Rusijos užsienio reikalų miKur ten džiunglėse supaisysi,
nisteris Sergiejus Sazonovas už
kas kokiu būdu miršta ...
siminė apie Dievo bausmę tiem,
kurie griebiasi karo. Bet kas
buvo tie, kurie jo nesigriebė?
Kad raudonieji visu gomuru
Kiekvienas norėjo kitam nusuk
kurkė, nenuostabu L abiau žmo
ti galvą, kad savąją aukščiau
gus stebiesi, kad ir kiti prisidė
iškeltųjo. Net aukštas dvasiškis nu
plasnojo įtikinti Goulartą, kad
Rezultatai? Žuvo 29 milijonai
jam nieko pikto nestosis. Ir
žmonių, Rusijoje įsiveisė bolše
prisiprašė, lyg toje pasakoje
vizmas, Italijoje su Mussoliniu
varlės gandro. Sako, Viešpats
— fašizmas. Vokietijoje su Hit
joms karalium davęs kaladę,
leriu — nacizmas. Bolševizmo

Didžiojo karo žiežirba
Didįjį karą dabar vadiname
pirmuoju pasauliniu karo, nes
po 21 metų, kai pirmasis pasi
baigė, prasidėjo dar krušnes
nis antrasis karas, kurio pasek-

trečiojo pasaulinio karo. Karai
sudaro nenutrūkstamą grandi
nę, kadangi joks karas nesibai
gia tokia taiką kuria visi būtų
patenkinti. Vienas karas palie
ka ugnies kitam, ir tereikia
menkos kibirkšties, kad vėl įsi
liepsnotų. Kokia žiežirba pakū
rė pirmąjį pasaulinį karą, ku
rio pradžiai šią vasarą sueina
lygiai 50 metų?
Birželio 28, sekmadienį, 1914
metais Bosnijos mieste Saraje
ve buvo nužudytas Austro-Ven
grijos sosto įpėdinis Pranciš
kus Ferdinandas ir jo žmona
Sofija. Atentatas buvo suorga
nizuotas Serbijos, kuri degė ne
apykanta, kad Austro-Vengrija
1908 prisijungė Bosniją,
Tas
kraštas anksčiau buvo paverg
tas turkų, kurie valdė ir kitas
Ba’kanų tautas.
Iš turkų besivaduojant kūrė
si nepriklausomos Balkanų val
stybės, bet tarp savęs nesu
tarė ir su kaimynais nesugyveno. Balkanai buvo praminti
‘parako statine’, kuri kiekvienu
metu galėjo sprogti ir sukelti
gaisrą visoje Europoje. Aten
tatas Sarajeve buvo tokia ki
birkštimi. Tačiau tikrosios ka
ro priežastys buvo- daug giles
nės-

Veldėtuos ' stiprėjimas

buvo

ropoję. Po 1870-71 metų karo
su prancūzais, kai vokiečiai už
ėmė Paryžių ir Versalio rūmuo-

paskelbė savo imperatorium,
augo Vokietijos galybė ir išdi
dumas, o kaimynuose didėjo ir nacizmo sąmokslas
baimė ir vokiečių nepakanta.
antrąjį pasaulinį karą.

sukėlė

VINCAS NELAIMĖ

Dotnuvoje 1944
(4)
Artistai turėjo vykti į salę, ir
repeticija baigėsi. Tik atsisvei
kindami, jie ir jos jau karidoriuje uždainavo: ‘ ‘Oi liūdna
liūdna širdelė mano”. Ypačiai
pro visus prasimušė Lukošiaus
brolio balsas. Buvome visi su
jaudinti. Nors ir nenorėjome ti
kėtis nieko gero, bet žodžiai
apie laisvę veikė visus. Įsitem
pę klausėmės visą vakarą iš to
lo studentų choro dainų, muzi
kos, bet repetitoriai į sargo
butą negrįžo.
Iš Dotnuvos išėjome. — Ry
tojaus dieną nauja staigmena.
Pro langelį kažkokiu būdu įskrido lapelis. B jo patyrėm,
kad mus išvarys į Kėdainius.

Vietoj lauktos laisvės — į nau
ją kalėjimą Ilgai laukti nerei
kėjo. Buvo pirmadienis, kada
mus surikiavo gatvėje. Pridėjo
dar apie 15 vyrų iš kitų patal
pų. Buvome viso apie 30. Žmo
nės žinojo apie išvarymą. Gi
minės ir draugai atėjo su mais
to daviniais ir drabužiais. Te
galėjo perduoti tik per sargy
binius. Atsisveikinti ar padėko

ti tegalėjom tik iš tolo žvilgs
niu.
Iki Kėdainių 16 kilometrų.

Buvo atodrėkis, bet pūtė įky
rus drėgnas vėjas, po kojom vė
lėsi šlapias sniegas. Tarpais im
davo lynoti. Mus įspėjo, kad
nebėgtume, nes būsim be įspė
jimo nušauti. Kur čia bėgsi, kad
negalėjom kojų pavilkti. Buvo
me dvi savaites iškankinti, ir
prieš Kėdainius keletas jau ne
pajėgė eiti. Turėjo vežti.

bet buvusios nepatenkintos, tai
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vaikščioti tiem, kurie išlysdavo
iš po narų. Nakties metu čia su
guldavo tie, kurie neturėjo
narų. Bet į narus nei į taką
niekas neleido naujų kalinių.
Tai buvo lyg senesniųjų kali
nių privilegija. Naujiem teko
stovėti pagal duris prie sienos.
Prie sienos stovėti su glėbyje
laikomo maisto atsarga ir dra
bužiais. Jei ką šaukdavo tar
dyti, tai jam prasigrūsti pro
stovinčiuosius buvo sunku —
kaip per atlaidus iš bažnyčios.

Prie durų stovėjo du kibi
rai “mažiesiem reikalam”. Ne
toli jų kampas ligoniam. Ant
grindų gulėjo tie, kuriem' išti
sai buvo paleisti viduriai. Tarp
jų buvo vienas senukas nuo
Josvainių. Jis visai nesikėlė, de
javo, ir buvo laukiama, kad il
gai neištvers. Buvo karšta. Su
žmonių sandėlis Kėdainiuose. imtieji buvo tik su skalbiniais.
— Pasiekėme Kėdainių buvusį Nuo garo nebuvo matyti elekt
kariuomenės įgulos kalėjimą ros lemputės, kuri vienų viena
Tik jis dabar ,buvo padidintas. kabojo kameros viduryje. Nega
Buvo prijungtos kareivinės, o lėjai įžiūrėti, kas darosi kame
sandėliai taip pat paversti ka ros kitame gale.
Ir 6a prie durų išstovėjome
lėjimu. Išstovėjome gatvėje po
rą valandų, iki suleido į kiemą visą savaitę, nes mes buvom
ir ėmė skirstyti į kameras paskutiniai įgrūsti- Po mūsų nie
Kartu su Skaraičiu į bendrą ka ko neįleido ir nieko neišleido.
Senesni kaliniai painforma
merą buvom stumte sargybinių
įstumti, nes laisvai įeiti nebu vo, kad tardo tik seniau suim
vo galima. Kamera buvo tirštai tuosius, kurie išbuvo po mėne
prikimšta.
Paskui
sužinojo sį ir daugiau. Naujai atvaryti
me — 100 žmonių. Narai bū turi palaukti tokios pat eilėsvą pagal sienas, o per vidurį— Čia buvo vyrų nuo Krakių, nuo
poros metrų pločio takas. Die Josvainių, Surviliškio, Grinkiš
nos metu jis buvo skirtas pasi kio, Vosyliškio, ypačiai nuo Pa

liepių, Pernaravos ir Ariogalos,
nes ten daugiausia buvo vykę
kautynės. Visi kaliniai buvo ap
žėlę barzdom, bet trumpai nu
kirptais plaukais. Tą vakarą sar
gybinis atnešė mašinėlę ir lie
pė nukirpti k mus-

Ar galima miegoti stačiom?
Tekis klausimas keistas nor
malaus gyvenimo žmonėm. Bet
kalėjimas Kėdainiuose parodė,
kad* galima. Dotnuvos daboklė,
palyginti su Kėdainių kalėji
mu, tavo rojus, čia teko .mie
goti stačiom, atsirėmus į sieną
ir dar atlaikyti svorį kelių vy
rų, kurie buvo į tave atsirėmė.
Vyrų, kurie kliedėjo, deja
vo, knarkė. Toli kampe kaž
koks aukštas vyras vis šokosi
ir lipo per kitus šaukdamas:
“Marija, Dievo Motina, gelbėk,
gelbėk mus, mes pražuvę”. Ir
taip jis skardenusi kiekvieną
naktį. Sužinojote, kad jis nuo
Vosyliškio. Bw surastas po
grindim pasisupęs. Sakė, j|
žiauriai tardę, adę. Po tardy
mo jis atrodė panišęs. Dienom
vis gsrsiai meMfci. Naktim klie
dėjo.
Apie bjauriau? kalėjimo bai
sybę nepatogu k kalbėti.- Dar
nepratę naktiaitovėdand mie
goti, pamatėm, taip nuo vieno
žmogaus kūno prie kito ropoja
otelės. Mus naajoosius jos ype6ai puolė. Jai mes . buvom
šviežiena. Bandta gintis, gan-1 v —
Vt — —
------------- —
Civiliu

bjCu

laisvom rankon Bet lemtai

krūtinės turėjome palikti jom
laisvę, nes bovome taip su
spausti, kad negalėjome judėti.
Laimė tiem, kurie turėjo at
sinešę maisto. Dalinosi juo ir
su kitais. 0 valdžios maisto—
įmesdavo keletą kepaliukų duo
nos, kuriuos pirštais išsidalin
davo po gabaliuką. Vandens—
kartais tik į kelintą dieną jo
gaudavai atsigerti. Kaliniai lai
žė nuo garo šlapias kalėjimo
sienasDociaus istorija. — Kurie su
grįždavo iš tardymo, be pasako
jimo buvo matyt, kaip- tavo
tankinami Ūtalinkas Docius
nuo Pernaravos kartą grįžo su
ktai nfciairfytom akim

antinu,

siu veidu. Skundėsi, tatai suspardę jam šonus. Jis buvo čia
senas kalinys, jau tris mėne
sius Muidėjąs. Ji suėmė ir tebekaukiBO
tai, kad jo ūkyje
rado pataptą karinę mašiną ir
ginklų. Buvo kaittnamas dėl ke
leto ktfeiMų nužudymo. Reikaimmu oeMnmmn*. do
dus tarno stiprus aukštas vy
ras, vidutinio amžiaus ir, atro
do, 4oš0o put stipms charrifr
torio. Kiti pasakojo, kad jis vi
sai nekaltas. Kai enkavedistai
užpuolė paritapustas vyrus, tai
tie gtadnntosi enkamtistus nu
šovė. • iu mašina gioariėoe
no
wvyę
■■■■Ugi
to (Hrininto Bandais. Buto

■

Rio Grande de Sul estados.
Gaučas — raitas piemuo, tai
tas £ats, kas JAV kovbojus.
Bet Goulartas — stambus gau
čas, iš didelio bandos ūkio.
Savo ūkį turėjo kaimynystėje
su Getuliu Vargu. Nė tas ne
buvo vargšas- Kai tapo prezi
dentu 1950, pasikvietė savo
(atkelta iš 2 psL)
kaimyną darbo ministeriu. Dar
tada jis užtraukė raudoną gies tyj, kuris ta proga smulkiai
mę: “Mano vieninteliu rūpes aprašė lietuviškų tautinių dra
čiu yra liaudis, ypač proletaria bužių grožį.
tas”. Gi būdamas Pekinge jis
Suvažiavimo metu tarptau
čiulbėjo: “Liaudies Kinija, va tiniais klausimais, be dr. Bundovaujama didžiojo vado Mao che, dar kalbėjo Harlan CleveTsetungo, yra pavyzdys, rodąs, land ir W. Averell Harriman,
kąip liaudis gali išsilaisvinti iš abu aukšti JAV užsienių reika
jungo ir savo išnaudotojų”. Po lų ministerijos pareigūnai. Atų žodžių JAV spauda pastebė merikos vidaus reikalais kalbė- .
jo, kad tai svečio žodžiai ko jo apie 20 valdžios, spaudos bei
munistiniame Pekinge: kieno televizijos žmonių.
vežime sėdi, tam ir giedi. Gou
G. Žilionienė ir L. Bieliukielartas 'daugiau esąs demagogas nė gausiai išdalino delegatėms
negu marksistas. Tačiau ta pa spaudinius apie Pabaltijo kraš
ti JAV didžioji spauda savo me tus. Jų pastangomis, Federaci
tu panašiai rašė ir apie Castro. ja į savo rezoliuciją remti Lais
Kaip Castro turi ‘draugą’ vos Europos radiją (Radio Free
Ernestą Guevaro, taip Goular- Europe) įtraukė reikalavimą ra
tas — savo svainį Brizolą, gau- dijo transliacijų visom paverg
čų gubernatorių. Jo žodis buvo tom tautom. Į rezoliucijų komi
lemiamas. Goulartas tapo pre sijos posėdį kaip valdybos na
zidentu, o Brizola, jo ramstis, rė buvo pakviesta L. Bieliukieatvirai sumezgė ryšius su Cast- nė. Rezoliuciją priėmus, komisi
ru ir Guevara. Dabar pirmyn! jos pirmininkė J. Perkins trum
pai nušvietė Pabaltijo kraštų
Savieji pas savuosius
tragediją.
Kraštas vėl turėjo, preziden
Birželio 11 D. O. Amold per
tą kurio svainiai, matydami vi
davė savo pareigas naujai Fe
suomenės pakrikimą, pasirūpi deracijos pirmininkei/Mrs. Wilno į ministerijas ir įstaigas su liam H. Hasebroock,' kuri ta
kišti savus žmones, o į darbi proga buvo pakviesta J.AV.
ninkų sindikatus (unijas) — prezidento į Baltuosius Rūmus
raudonuosius.
Kariuomenėje jos garbei suruoštai vakarienei.
taip pat paskirti vadais dau Kitą dieną Lietuvos generalinis
giausia ‘savieji’.
konsulas J. Budrys ir R. Bud
Prezidentas jautriai kalbėjo rienė, kurie tuo metu atostoga
apie vargšų skurdą, išnaudoji vo Atlantic City, padarė oficia
mą, .bet leido kilti kainom, lei lų vizitą naujai G.F.W.C. pir
do ir pinigus savo darbo *par- mininkei-* Vizito
v
meto O'I/CIU'VIVO
spaudos
Ojai, komunistuojančiom orga- atstovai
konsulo toter.

Motery suvažiavime

hmmmauva

atsiuntęs gužutį.

Nuotr. V. Maželio

nizacijom ir studentam. Ir nega
lėjai gerai suprasti, dėl ko vals
tybės vežimas vis labiau riedė
jo pakalnėn: ar paties prezi
dento traukiamas, ar kas nors
dar stūmė už pečių.
(Bus daugiau)

vieną, mušė, grasino sušaudy
sią- Tą naktį, kai jis grįžo la
bai sumuštas, eidamas pro ša
lį, vis kartojo: “Dabar jau vis
kas baigta”. Jis buvo kitame
kameros gale ant narų prie lan
go. Nors ir nekašp miegojome,
nepamatėme, kaip tą
naktį
vargšas Docius nusiplėšė nuo
savo drabužių skiautę, susisu
ko, užrišo už lango grotų u* pa
sikorė. Kai kiti kaliniai paste
bėjo, buvo jau baigta. Pranešė
sargybiniui. Du kiti sargybiniai
atėjo, nuėmė nuo lango, pagul
dė ant narų ir paliko iki ryto.
Rytą atsiuntė kareivius, kurie
įsakė kitiem kaliniam Docių išneML Kalmiai pasakojo,
kad
toje pat vietoje jrieš savaitę
laiko buvo pasikoręs kitas jau
nas vyras, kuris tavo labai kan
kintas.
Tėvas ir sūnus VMBcsi. —
Afne dešimt kalinių kažkur iš
varė. Į mūsų kamerą įstūmė
apie tiek pat naujų, ir jie už
ėmė vietą prie darų, o mes, se
nesnieji, pasistūmėjome
pir
myn. Naujieji daugumas buvo
atvežti iš Ariogalos kalė>mo—
tatai iškankinti ir sudsutyti.
Taip jų buvo tėvas ir smius Vidikai. Tėvas papasakojo, kad jį
suėmė už sūnus. Du sūnūs nėjo
į raudonąją armiją, slapstėsi,
paskiau prisidėjo prie partiza
nų. Apie Ariogalą,
Paliepius,
Pernarvą link Betygalos ir taodaifių visur buvo pilna parti
zanų. Tūrėjo savo vadeuybę,

view, o fotografai užfiksavo šį
pasimatymą.
šiame suvažiavime Lietuvių
Moterų Atstovybės ir jos klu
bų nenuilstamo darbo dėka pa
vergtos Lietuvos vardas plačiai
sklido ir sulaukė gyvų simpati
jų organizacijoje, kuriai priklau
so 11 milijonų narių.
G.

buvo ginkluoti visų rūšių gink
lais. Gyventojai kurį laiką tu
rėjo klausyti partizanų nurody
mų, esant reikalo duoti'mais
tą ir kitokios pagalbos.
Sovietinė valdžia buvo susi
telkusi pačioje Ariogaloje. Ją
saugojo būrelis rusų kareivių ir
liaudies milicija. Tačiau pasiro
dyti į kaimus nedrįso. Buvo per
silpna valdžia prieš partizanus.

Vidikas gyveno netoli Ario
galos. Jį lengva tavo pasiekti
enkavedistam. Vieną naktį jo
namus apsupo, jį suėmė. Tar
dė, kankino — reikalavo pasa
kyti kur slepiasi vaikaL Jie nie
ko negalėjo pasakyti, nes teži
nojo, kad jie miške. Namie
slapstytis bejojo, nes gretima
me Pajakališkių kaime slapstė
si trys broliai Barkauskai Juos
NKVD suėmė, varėsi per lauką
ir nežinia kodėl dienos metu
visus nušovė. Tokiu būdu buvo
nušauta ir daugiau. Po to kiti
namie bijojo būti ir ėjo į miš
kus. Dar labiau juos padrąsino,
kad buvo keletas susirėmimų,
ir
enkavedistai
pasitraukė.
(Bus daugiau)

jagKtp etanai^Mse — dievmadią) žydįs- Sužadėdavęs 12
"va|. naktį- Tad žmonės ir lauk
davo tos dvyliktos valandos.
Kas.rasdavę? paparčio (ar dievmedčlo) žiedą, tas matydavęs,
kas yra žemėje, kur paslėpti
turtai, pakastas auksas ir, ap
skritai, tas žmogus viską žino
davęs. Joąjnių naktį ir. pakas
tasis auksas degąs: viršuje žemės pasirodanti mėlyna liepsne
lė, tai ženklas, kad ten auksas
Kartą girioje vienas žmogus
ganęs arkinis. Jis buvo pavar
gęs ir užmigo. Kai pabudo, jo
arklių jau nebebuvo. Bet jis
mato juos namie... Mato taip
P. Celiešius- Jis suminėjo įvai- darbus. Pianus paruošė architek- pat, kad netoliese auksas dega
rius lietuvių nuveiktus darbus tas Augustinavičius. Namai bus — blykčioja mėlyna liepsnelė.
Amerikoje. Po pietų suvažiavi su visais moderniais patogu Jis tą auksą išsikasęs, įr nuo
mą atidarė pręL Pr. Juras. Į- mais, ant kalnelio, iš trijų pu to laiko nebereikėję jam ga]įyžangihėje širvo kalboje prelatas sių apsupti miškeliu.
ti — gyvenęs kaip karalius.
trumpai apibūdino seselių sie
Seserys taip pat yra nupirkuKituose pasakojimuose kalba
kimus, -kuriem įvykdyti reikalin
sios žemės jaunimo stovyklai ma, kad tas auksai nelengva
gos gausios aukos. Kongregaci
prie gražaus ežero, už 7 mylių paimti: prie jo neprileidžiančios
jos viršininkė M. Augusta pra
nuo vienuolyno. Jau šią vasarą prieiti baidyklės. Reikia jas mo
nešė, kad senelių namų planai
mūsų skautai statysis ten pala kėti nugalėti- Tos baidyklės bi
jau paruošti ir netolimoje atei
pines.
jančios švęsto vandens ar kry
tyje manoma pradėti statybos
Visi darbai vykdomi dosnių žiaus ženkto. Matyt, šie pasako
lietuvių ir jų organizacijų auko jimai jau turi ryšį ir su krikš
mis, kurių nemažai įteikta ir sei čionybe.
mo metu. Užsibaigus prane
Kitur pasakojama: jei randi
M. Sinkevičiui, buvo autobu- šimam ir sveikinimam, svečiai
sais nuvežti į vasarvietę Cano- buvo supažindinti su Kristijo
bie Lake, kur vaikai pasivaži- no Donelaičio gyvenimu ir dar
nėjo karuselėm, pasimaudė, pa bais. K- Keblinskienė iš Brocktono įdomiai apibudino Kristi
žaidė. Oras pasitaikė gražusjono Donelaičio kūrybos savi
Su inrželię mėnesio pradžia tumus, įžangai duodama trum nes mokyklos mokslo metų užšv. Pranciškaus panųųjai pri- pus jo gyvenimo eigos faktus. bajgtuyės iįuvo birželio 20, Šeš
tadienį, 4 -ivaL popiet naujoje
klausai^ioj šv. "Vincento koply
čioj, Palangoj, sekmadieniais nelaičio Metų ištraukas iš “Pa parapijos salėje. Neilgi šie
9:30 vai. aukojamos mišios.
vasario linksmybių” ir “Vasa mokslo metai buvo — prasidė
jo tik vąsąrio mėnesy. Mokyk
Birželio 7 sekmadienį, Law- ros darbų”.
renco, Hasvechibe, Andoverio,
Truputį atsikvėpus, išrinkta loje dirbo Ant. Masionis, Alg.
CiŽiŪnas
Methaeno ir Nerth Andoverio nauja valdyba iš 20 narių. Pir Ktmana; Kęst
potidįjos pareigūnai, viso 175 mininku ir toliau sutiko būti ton. V. Dabušis. Mokyklą lan
kė 28 mokiniai- Lietuvių kaiasmenys, buvo susirinkę
šv. prel. Pfc. Juras.
nos
ir kitų lituanistinių dalyPrancSkaus bažnyčioj išklausy
Užbaigai noviciato auklėti- fcų buvo jabokoma trijose gruti mišių/Po pamaldų jie valgė
nės pateikė įspūdinga vaizde- pėse, anksįsu toje pačioje paparapijos salėj pusryčius ir iš
lį — “{žadu Išvakarėse”.
talpoje, bet pajutimu meta, įklausė paskaitos.
Nuo birželio mėn. 7 mūsų * Pavakarėje koplyčioje įvyko si^jus parapijai naują nam^,
bažnyčioje sekmadieniais var tradicinės gegužinės pamaldos; mokyktos patalpos pagerėjo ir
tojamas kilnojamas
altorius o po vakarienės visi skirstėsi į darbas mokykloje buvo daug
prie kurio kunigas aukoja mi namelius ir darbelius, kol ir sklandesnis. Tik labai gaila,
šias, atsigimęs į žmones. Alto vėl susitiks Putname pasigrožė kad kai kurie tėvai, visiškai čia
rių įtaisė Kasperavičius.
J.S. ti savo aukų vaisiais.
(dlg) pat prie mokyklas gyvendami,
savo vaikų į mokyklą neleidžia
arba, kaip jie teisinasi, ‘nepri
verčia’ vaikų paokyklon eiti.

ėhųpvasMtoėventė. Svarbiausios * B visų vietovių, kur būdavo
apeigos būdavo atliekamos Jo iškilmingiausiai švenčiamos Jo
ninių išvakarėse. L antait dai ninės, — tai buvo .Rąmbynas.
nos, šokiai prie laužo, šokinė Rambynas buvo garsus srovė
jimas per ugrų, paparčio Medo je, kai lietuviai dar buvo pa
ieškojimas, vaistingų žolių ir gonys ir degindavo dievams au
gėlių rinkimas. Tos žolės vadi kas. “Aušros” laikais Martyno
namos “kupoiėmis”. Maž- Lietu Jackaus ir Rokaičįų Zauniaus
voje ‘'kupole” vadindavo ant dėka, 1884 Rambyne lietuviai
figos karties
pririštą žolių pr^.’.ė:o rengti Joninių šven
■plokštę. Siaurės Lietuvoje “ku- tes. Tos šventės buvo garsios
poliai” — tai lauko žolės,* ku ir nepriklausomos Lietuvos lai
rios žydėdavusios mėlynai ir kais, ypač atgavus Klaipėdą.
geltonai. Po Joninių jos neten-

MATULAIČIO NAMAMS PLANAI PARUOŠTI
Gegužės 24 Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų vienuolyne
Putname įvyko Seserų rėmėjų
aštuonioliktoji metinė šventė.
Saulėta nors šiek tiek vėjuota
diena, į suvažiavimą sutraukė
netoli 50 geraširdžių Dėtuvių.
Iš ryto 11 vai visi seserų kop
lyčioje pamaldžiai išklausė mi
šių, kurias aukojo prel. P. M.
Juras, ilgametis rėmėjų pirmi
ninkas. Pamokslą sakė kun. dr.

PIRMU! LAIDĄ
Lawr«Rco, Mas*. — Birželio
11 d. šv- Pranciškaus parapijos
mokykla baigė savo mokslo
metus. Septyniolika mokinių
baigė aštuntąjį skyrių. Mokyk
los globėjas prel. P. Juras iš
dalijo diplomus, o dviem ge
riausiai baigusiems mokyklą—
Geraldinai Kažin (Katinaitei) k
(Paul Hajar — įteikė dovanų
— knygas ir pinigų. Dar trys
gavo knygų, o likusieji kitokias
Tai pinpoji šią mokyklą bai
gusiųjų laida. Mokykla gyvuo
ja tik 8 metus, šia proga atspausdmtas gražus mokyklos
metraštis.
Prieš baigiant mokslo metus,
visi mokamai vadovaujant pre
latui P. Jurui, mokytojoms, se
sutėms ir mokyklos tvarkytojui

kviečiame S.M. Luta} ir B.L
Veltų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
42 Beach SL, Momnnent Beach
CAPE COD, MASS.
TeL 750-3251 (617)
Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltas

d. tantpus: S. M. Lūšys, 88-01
MMth SU, Richmood Hm, N.Y.
1141* 1MM. VI *-1108 (2121.

Keamy, NJ. 1947 metais pil
nas energijos ir didelių užsimo
jimų jaunas kunigas Dominin
kas Pocius pirmą kartą peržen
gė Sopulingosios Dievo Moti
nos bažnyčios slenkstį. Tada
dar buvo maža bažnytėlė Harrisone. Drauge su klebonu L.
Voiciekausku (mirė 1963) pra
dėjo statyti naują bažnyčią. Po
17 metų triūso išaugo nauja
bažnyčia (1954), trigubai padi
dėjo parapiečių skaičius, įsistei
gė parapijos draugijų, o šiais
metais rudenį atidaroma mo
kykla ir pastatomas naujas vie
nuolynas seselėms mokytojoms.
Tiems, kuriems teko su kunD. Pocių bendradarbiauti, gerai
žinoma, kad jis moka ir sielas
gydyti, ir į žmonių reikalus įeiti,
ir gerai parapiją administruo

ti. Labai gaila, kad kun. D. Po
cius turi mus apleistu Pasku
tinį kartą su klek. kun. D. Po
cių pabūti ir jį pagerbti ren
giamas atsisveikinimo pokylis
birželio mėn. 27 d. 7 vai. vak.
parapijos salėje.
Ilgai minės ir gražiai prisi
mins ši parapija savo buvusį
dvasios vadą kun. D. Pocių, o
jis, kad ir kitur būdamas, min
tinis bus kartu su nnuntn.

Mokslo nSetų užbaigtuvėm su
sirinko visi mokiniai su savo
tėveliais mokytojais bei arti
maisiais. Mokyklos vedėjas ku
nigas V. Dabušis, pradėjęs pro
gramą ir šDkalbėjęs maldą, to
limesnei programai vadovauti
pavedė mokytojui Ant. Masioniui. Mokiniai susirinkusiems
tėveliams, mokytojams bei sve
čiam parodė, ką jie per tuos
kelis mėnesius išmoko — pa
deklamavo i . eilėraščių, paskaitė
ir padainavo. Patersono apyhn-

Cape Cod, Mase.
TMetaaas:
Hyaani* » $Me «į7 - 775-9218

BANGA
CAPE COD*E, MASS.
GRRAT MARSH RD.
CENTERVILLE, MASS.
• Prie Atlanto vandenyno.
Golfo srovės Adomo gar
saus Craigville Beach.
• Patogūs kambariai ir at
skiri namukai; patiems ga-

» Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami
vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto
mobilių — transportacija i
ir m paplūdimio.
• Salia "Bangos" randasi eže
rais su vieta paplūdimiu.
žuvavimo mėgėjams yra
Norintieji puikiai praleisti
atostogas prašomi su užsakynjais kreiptis iiuo adresu:
A. PAKSTYS
74 AlidaRd.
Dorchestar, Maas. 02124
Tel. 282-8046
o po birtelio 20 d. į Bangų
Box 188, Centerville
Cape Cod, Maas.
Tel SP 5-4633

VIOLETA SLĘPAKOVA1T4

Vita TaHat-Ketpiaitė, šiemet
baigusi New Yorke kolegiją,
pradėjo dirbti Pakistano konsu
late. Vertėjos studijoms pagi
linti nuo rugsėjo mėnesio iš
vyksta į Georgetowno universi
tetą Washingtone vieneriems

kės švietimo vadovas Vad. Au
gulis pasveikino ir pasidžiaugė
gražiu mokyklos darbu, o tėvų
komiteto pirmininkas KL Praleika padėkojo klebonui kun.
Antaną* JuBcmH* baigė MeJ. Kintai už globą, o mokyto
dical College of Virginia medi
jams už didelę auką skiriant
cinos mokslus ir įgijo medici
savo laisvas valandas šeštadie
nos daktaro laipsnį. Naujasis
*O^liė^4, Sv' Onos baž
ninei mokyklai Programa už
nyčioje Fair Lran‘ NJ.^usituobaigta Lietuvos himnu- Po prokia su Beveriy Listner.
gramus tėvų komitetas moki
nius ir jų tėvelius bei svečius
Violeta Stepakovoita' taip pat
pavaišino kava ir skaniais py
baigė Patersono aukštesniąją
ragais. Vėsinamoj salėj tėvai
mokyklą ir ruošiasi studijuoti
odontologiją.
ir vaikai dar kurį laiką' pasi
Edmundai Rekašių* liepos 11
linksmino. Mokyklas vedėjas iš
ANTANAS J. JUŠKAITIS
reiškė viltį, kad ateinančius
šv. Agmeškos katalikų bažny
mokslo metas bus galima laiku
Aurolijus Kepenis baigė Pa čioje susituokia su Rozalija Te
-kvd.
pradėti ir suteikti visus lietu tersono aukšteniąją mokyklą rese Herrimann.
viukus į šią mokyklą.
Su tėvais atvykęs į šį kraštą
Parapijos pHcnikan kiekvie pradžioje gyveno Brooklyne ir
BALFAS
nais metais susirenka beveik čia baigė šv. Brigitos parapijos
visi parapiečiai pasikalbėti ir mokyklą ir dvejus metus lankė
LAUKIA
Bushvricko. aukštesniąją mokyk
pasivaišinti. Ir šiais metais pik
lą. Žada studijuoti architektūAUKŲ!
nikas’ bus Lindbergbo parke
birželio 28, sekmadienį. Pra
džia 1 vai. popiet, šokiai nuo
3 vai. Piknikui rengti komite
tas rūpinasi, kad visi svečiai
Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame Capt Cod - Osterville
būtų patenkinti.
kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo — gražioje lietuviškoje
Tėvę diena šiemet ypatingai
gražiai praėjo, šv. Kazimiero
draugija tėvams ir vaikams su
ruošė komunijos pusryčius- Per
9 vai. mišias buvo pilna baž
nyčia žmonių ir didelė daugu
mą priėmė komuniją už savo

• Šiemet svečių patogumui pataHnta valgykla ir soNonaa ir ireių;ta daugiau taidbnų alkttellų ir k.
Visa tai sutaiką Jums tikrų poilsį ir sustiprins sveikatų.
Vila AUDRON* jau atidaryta ir priima sveSus vasarojimui. Kresptis tiesiai l — VILA AUDRONA 87 Kast BariBC, Osterville, Cape
Cod, Masu. Marija Jamonien* — TeL 428-8425.

Kidmenas nori savo trumpas atostogas paleisti grafieeMojv ir
geri^tnoje vietoje — CAPE COD kaip tik ir yra toji grafiaunoji
vieta, o OSTERVILLE MANOR SAVININKAS

poilsiui sąlygas.
Vasarvietė atidaryta nuo biržti* 24 d. ftr mglQo 7 d. Užsaky

Daugebo metų praktika parode, kad tūkstančiai grįžta pailsėję
ir atsigaivinę gražioje Maino gamtoje ir gaivinančioje jūroje bei

mas nųsti:

maudymosi baseine.
Smulkesnių informacijų teirautis:

yra pasiruoięi savo svečiams suteftti to

v .. .

OSTERVUU MANOA iH^
WS*T BAV RO. MTCIVilK, CAR» «OA MAM.

HtANCBCAN MONASTEftY
Td. (207) 967 - 2011

Kennebunkport, Maine

i "jas

ir± frnttSnWTl metu:
jįjtTitjjįirJjMB y
vietą;'
tarią T
trečiadieniais:,
pradedant liepos 1 ir baigiant:
iįL

aukojo ir trejetą panti
sakė kun- L. Tankui

Hebono tam. K Nortato snti*
ktam ir paraginimu, per visas
nrižias antroji rinkliava buvo
daroma Vasario 16 gimnazijai;
surinkta 262 doL Kleb- kun.
F. Norbutas dar pridėjo 13 doL
O kum M. Vemforė 10; viso susidarė 285 dol
Popiet parapijos salėje buvo
susirinkimas, sušauktas Brocktono lietuviu tarybos, į taurią ir
eina beveik visos vietos orga
nizacijas. Diena buvo karšta,
žmonių atsilankė nedaug, bet
aukų sudėta 411 dol Stam
biausios aukos buvo V. Beržinsko — 100 doL, Em. Leteikaitės patikimo įtaikė R. PtaHyvičius) — 100 dol, lA. Sabaičio,
neperseniausiai atvykusio iš
50 dot Vasario
Lenkijos
■ 1
' ■■

VytįątantMm atastogę Eu-I

_

,

kūn. t. bankus, primpdamas birželio dienas ir išvežtaurins Sibiran. Susirinkimui
vadovavo Brocktono tarybos pirminįnkM Br. Burba ir Batfo
skyriaus pirm. R Blhadnikas.
Kun. L. Jankui pagerbti iš
vakaro, hiržatto 20, šeštadienį,
St ir M- Gofensų bute buvo
susirinkę Hanau stovykloje gyvenosiąji jo bičnriiai. E viso da-

Uatuvię mafodba* ratūju va
landai birželio
21 Comrad

Ruth Vilią parke surengė me
tinį pikniką. Tai buvo dešimta
sis toks piknikas, rengtas valandėlės vedėjų A. Juškaus ir
K. Laskausko. Jie patys pani
ką reklamavo per radiją. Sv.
Alfonso parapijos kunigai iš
sakyklos paragino žmopes da
lyvauti. Žmonių prisirinko la
bai daug. PBniko programą
vedė Vincas Dalys. Šokiams
grojo Jono Lekevičiaus orkest
ras. Radijo valandėlės vedėjai
dėkingi visiem, kurie atsilankė.
PraL U MMaKs šv. Alfonso
parapijos įdeboims, ėiržebo 18
išvyko atostogoms įBuropą. Ten
praleiš kelias savaites, lankyda
mas šventoves įvairiose šalyse.

C-Y.O jaunimo organizacija,
kuriai prikimšo jaiinirno iT iš
šv. Atfonso parapijos, bėržebo
25 autobusu surengė ekskursi
ją į Ocean City, Md.
Uotovip svotainta šerininkai
rengia pikniką liepos 5 Fred’s
ir Rita’s pmrke, prie Cbessųieake gražių vandenų. Kas neturi
mašinų, gali nuvažiuoti ir auto
busais, kurie nuo lietuvių sve
tainės išvyksta 11 vai. ryte.
Vasaros karščiai var 7 žmo
nes iš tvankaus miesto į vėses
nius pajūrius, kur stovi jų va
sarinės. Ir nemaža lietuvių jau
turi tokias vasarvietes
prie
Chessapeake Bay vandenų.
Ona Sarpoiienė, senos kartos
lietuvė ir ilgai gyvenus Baltimorėje, mirė savo namuose
South Clinto gatvėje birželio
17. Velionė Rgus metus sunkiai
sirgo. Gedulingos našios už jos
vėlę aukotos šv. Petro bažny
čioje birželio 20. Palaidota Hody Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdę susis Kazimieras, VHttoras ir sesuo Marė.

Atimi, Mm. — Aukštesnę
mokyklą sėkmingai užbaigė Jo
nas Gauronskas, Jonas Valkū
nas, Judith Lee, Joanna Ma
žeikaitė, Konstancija Perekšlytė, Birutė Piragytė. Be to, Mykolas SL Onge baigė Orange
aukštesnę mokyklą. Iš jų visų
Konstancija Perekšlytė, Joan
na M iTi iBfrrilFBfrtiifrPiragytė užbaigė labai gerais pažy
miais ir gavo stipendijas toliau
tęsti mokslą. Visi septyni lan
kė tikybos pamokas ir gavo
vyskupijas diplomus. Diplomus
mišių metu bažnyčioje birželio
7, sekmadienį, išdalino ir pritai
kytą pamokslą pasakė .kun. Jo
nas C. Jtdt-Jutkevičius, parapi
jos" klebonas.
Altoriaus vyčiai. Birželio 14,
sekmadienį, prieš 8:30 vai. rai
šis trys altaristai buvo įrašyti į
Altoriaus vyčius: Antanas Muznickis, Povylas Visockis ir Ri
čardą; Gatautis. Dabar gali ne
šioti Altoriaus vyčio ženklą.
Sveikiname .ir Imkime tolimes-

Nauja Habanija jau užbaigta.
Šiomis dienomis griaunamas
namas, kurs buvo laikine kle
bonija. Kluonas ngi nugriau“fcas, išlyginta žemė, Sėjama sma
la. Bus vietos automobiliam pa
statyti. Klebonas pranešė, kad
parapijos auksinio jubiliejaus
minėjimas davė virš 3000 doL
pelno. Minėjimas buvo balnadžio 5. Worcesterio vyskupas
aukojo pontifikalines mišias ir
suteikė sutvirtinimo sakramen
tą 44 asmenim. Vysk. V. Briz>gys sakė pamokslą. Jis kalbėjo
ir pokylio metu. Angliškai kal
bėjo Hartfordo lietuvių parapi
jos klebonas kun. J. Matutis.
Minėjimo pelnas bus sunaudo
tas parapijos pagerinimam. Pa
rapijiečiai džiaugiasi minėjimo
pasisekimu.
Vyfię piknikas. Birželio 14,
sekmadienį, Lietuvos vyčiai bu
vo surengę metinį pikniką
Prano Amonio sode prie White
ežero. Oras buvo puikus. Vyčiai
iš Atholio ir Gardnerio links
mai praleido laiką. Vakare kle
bonas parodė spalvuotus pa
veikslus iŠ savo kelionės į Eu
ropą. Atholio vyčių kuopos raš-

šių stalo padainuota lietuviškų
dainų.. Kun. L. Jankus dėkodaihas prisiminė bolševikinį teis
mą’ Lietuvoje ir paaiškino, kad
po 23 metų bolševikai tuo bū
du jį ‘pagerbė’ kaip kunigą ir
Batfo reikalų vedėją...
aų

tininkė Pranciška Milosh ir iž
dininkė Anelė Malaifcaitė savo
atostogas praleido Kalifornijo
je kur aplankė Los Angeles ir
San Francisco miestus ir Yosemite parką. Laimingai sugrįžusios, papasakojo savo įspū
džių iš gražios tolimos kelio
nės.
Petras Tamačtūnas, senas parapietis, mirė po ilgos ligos.
Už jo vėlę laidojant atlaikytos
3 mišios. Palaidotas birželio 18.
Dideliam nuliūdime liko žmo
na ir šeima.
Povilas Krustapentus, po v!ąnerių* mokslo metų. Mt. Hormo
no mokykloje, grizo pas tėvus
atostogų. Povilas eina altaristo
pareigas bažnyčioje.
Kristina Graaaa sėkmingai
baigė Auna Maria kolegiją Paxton, Mass. Diplomą gavo iš
vyskupo rankų birželio 7 d. Va
sarą praleidžia su tėvais. Ki
tais metais ketiną stoti į Fordharno universitetą, kur tęs
mokslus magistro laipsniui gau
ti. Linkime ko geriausio pasise
kimo.
Merpanta šataite buvo grį
žusi iš Detroito pas tėvus dviem
savaitėm. Ji lanko
vasarinį

NEW JERSEY LIETUVIŲ DIENA
New Jersey Lietuvių diena
birželio 21 Royal Gardens parke, Rahway, N J. visais
giais buvo sėkminga: gražus
oras, patraukli programa, gau-

su svečių. Kaip vienas senyvas
svečias išsireiškė: “Ale pikni
*fcas visai kaip Stuko”. New Jersey mastu, tai aukštas vertini
mas. Ypač patrauklus reiškinys
— jaunimo gausus dalyvavimas
ir pasirodymas programoje. Ga
kursą Detroito universitete,
lima sakyti, kad tai buvo NeW
kur rugsėjo mėnesyje pradės
Jersey lietuvių jaunimo diena.
antrus mokslo metus. Jos se
suo sėkmingai baigė trečiuosius Gražiai pasireiškė Elizabetho,
mokslo metus Regis kolegijoje Kearny, Lindeno,, Newarko šeš
Weston, Mass. Atostogas pra tadieninės mokyklos. Vertinimo
komisijai nebuvo lengva atrink
leis namuose su tėvais. ti, kuri jų pripažintina pirmą
Pranė Shnavičiūtė ilgą laiką ja. Ta garbė šiemet teko Kear
praleido šv. Vincento ligoninė ny mokyklai, nors jos progra
je Worcesteryje, dabar yra ma buvo gal perilga. Gražiai pa
Clark Manor poilsio namuose dainavo Newarko jaunieji vy
irgi Worcesteryje.
čiai, L. Stuko vadovaujami. Ta
Motery Gildą savo metinį po čiau įspūdingiausias pasirody
kylį surengė Fox Run restora mas buvo pačių mažųjų šokėjų
ne. Po pokylio įvyko naujos val iš Lindeno ir New Jersey lie
dybos instaliacija. Apeigoms tuvių bendruomenės tautinių
vadovavo Stefanija Krustapen- šokių ansamblio. Abiem vado
tienė. Nauja pirmininkė yra vauja D. Vaičiūnaitė, iš pežiūEmilija, Petrauskienė.
A-T. ros trapi mergytė, bet savo at-

*-

— WiMiam Andrushtn, Pittsford, N.Y., vadovaująs antikomonistinei organizacijai (American Friencls of the Antibolshevik Bloc of Nątions, Ine), at■ siuntė Rezoliucijoms Remti KoB mitetui 50 dol. auką. Tos orgaB nizacijos veiktoje dalyvauja RoB chesterio lietuviai. Visos lietuB vill organizacijos prašomos reB zoliucijų žygi paremti pinigine
I parama, visas aukas siųsti:
B Mr. G.A. Petrauskas, 3442 Madera Avė., Los Angeles, Caiif.,

Nuotr. v. Maželio

PBOGBAMĄ

iepw niįpiūčin mėn. pradžio-1
je būtų labai pravartu neap-j
lenkti Vasario 16 gimnazijas
Huettenfelde, Vokietijoje, kur
rugpjūčio 8-16 bus lietuviškų
stadijų savaitė, globojama Vo
kietijos lietuvių krašto valdyk
bos. Savaitę organizuoja Euro-;
pos lietuvių fronto bičiuliai, at-r
eitininkai sendraugiai, lietuviai
studentai, Vasario 16 gimnazi
jos mokiniai evangelikai ir skau
tai. Bendroji savaitė tema: “Kri-'
kščtaąybė moderniame pasauly-:
je’. Paskaitas skaitys muz. VJ
Banaitis, dr. J. Eretas, Dr. J/
Grinius, dr. Z. Ivinskis, dr. J.:
Lingis, S. Lozoraitis, Jr., dr .P.“
Rėklaitis, prel. L. Tulaba, evan
gelikų kun. J. Urdzė ir k. Iš
anksto galima pranešti ir gau
ti smulkesnių informacijų ad
sidėjimu ir sugebėjimais tikrai resu: T. Gailius, 684 Huetten-;
didelį patarnavimą atliekanti feld, Litauisches Gymnasium,
New Jersey lietuvių jaunimui. W. GermanyDuok, Dievuli, jai ir jos ugdo — Kun. Juozas Mateiionis
mam lietuviškam jaunimui tik mirė Lietuvoje- Pastaruoju me-,
ištvermės (Šioj vietoj turiu par tu buvo altaristų Utenoj. Ve-:
tikslinti A. Trečioko informaci lionies sveikata' buvo pakirsta
ją spaudai, kad N.J. tautinių ilgo buvimo tremtiniu Sibire.
šokių grupė ‘ ‘vadovaujama Jis buvo gimęs 1893 Aluntoje,
Matulaitienės”. Ji tik Lietuvių kunigu įšventintas 1922. Prieš
dienoj pasaulinėj parodoj vado ištrėmimą į Sibirą buvo Pane
vauja tautiniams šokiams). Tarp munėlio klebonu. O prieš tai
kelių šimtinių svečių matėsi buvo vikaru Rokiškyje.
— Juozas Jurevičius, ChicaNew Jersey lietuvių veikėjai
go,
D1-, siųsdamas savo 10 dol.
veteranai Pakniai, Kralikauskas, prel. L Kelmelis, taip pat auką Rezoliucijoms Remti Ko
svečias iš Romos prel. L. Tula- mitetui, rašo: “.. .Nesileiskite į
ba, prof- J. Štokas, “Kario” re diskusijas su jokiais oponentais,
daktorius Z. Raulinaitis ir sve o varykite šį taip svarbų darbą
čių _iš New Yorko, Connecticu- pirmyn. Visos tos diskusijos
to, Pennsyivanijos, net iš N. atima daug laiko, o naudos jo
Dakotos. Malųnus taip pat fak kios ...” Visais rezoliucijų pratas, kad TT Pranciškonų spau vedimo reikalais rašyti: Rezoliu
dos kioskas irgi nestigo lietu cijoms Remti Komitetas, Post
viškos knygos rėmėjų. Deja, pro Office Box 77048, Los Angeles,
gramą vykdant pravartu paisyt Califomia, 90007.
punktualumo. Svečių kantrybė
yra jautri.. ”
New Jersey lietuvių dienos
CRAIGVILLE
CARE
laimėjimų fonde liko neatsiim
BEACH
COD
ti 4 prizai. Laimėję talonai yra
B 18 geltonas, B 45 geltonas,
E 68 žalias ir E 74 raudonas.
Laimingieji gali kreiptis į R.
Žukauskienę, 32 Grove St.
Roselle, NJ. Tel. 548-6143. Per
2 savaites neatsiliepus, laimėji
Pranešame, kad vasarojimo
mai liks fondui.
V.K.

90036.

sezonas prasideda birželio 15.
JŪRA yra VVeSt-Hyannisporte,
Marle Avė., ketvirtis mylios
nuo žinomo Šiltosios srovės
paplūdymio Craigville Beach.
Graži rami aplinka, geras lie
tuviškas maistas, jaukūs kam
bariai suteiks kiekvienam ge
ra poilsį. Užsisakant kreiptis:
O. SLEPAVIČIENĖ

P. O. Box 307

Hyannis, Code 617, 775-4146

ĮPrice $34.900.

MON AVĖ
BROOKLYN II. N, V. <
T«LEY740B9
•A.*-1129

jų
tratf
jaunimo šveiitė taktu pami
ir jaunimo maairifrlio 15 i
sukakti, šįmet Buto biržei
d. Programoje dalyvavo
150 įvairaus aitefiaus jaunu

- vis daugiatt
granu tobelftama.
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Šventę pradėjo šv. Kazim
parap. salėje atidarymo žo
organizacinio komiteto vardu |
P. Pakalniškis. Jaunimą sveiki
no klebonas kun. J. Kučingis,
kurio globoje jaunimas turi ge
riausias sąlygas savo meninam
-pasirodymam, galėdamas . nau
dotis puikiomis parapijos sale
lės bei mokyklos esančia aikš
te. Dar žodžiu sveikino LB apy
linkės vardu jos pirm. J. činga, karių veteranų Ramovės—
K. Liaudanskas, lituanistinės
šeštad. mokyklos — I. Medžiukas. Raštu sveikinimus atsiuntė
konsulas dr. J J. Bielskis ir rašyt. J. Gliaudau Šventės vyriau
sioji organizatorė mokyt- 0. Ra
zutienė kalbėjo apie jaunimo
ansamblio pradfią prieš 15 metų, davė Įmaiškininųis apie pa* čia šventę ir pristatė pranešėjas — B. Kazlauskaitę ir D.
Razutytę.
Meninė programa
pradėta
jaunųjų talentų pasirodymu.
Jau gerokai pažengę muzikoj
R. Draugelytė ir A. Aras, šeš
tad.* mokyklas mokiniai, piani
nu paskambtam žymiųjų pasau
lio kompozitorių kūrinių. Muzi
kui A Narbutui akomponuojant, jo sūneliai — Vygis, Virgis ir Rimas — padainavo lietuviškų dainų. Įvairių melodijų
akordeonu pagrojo J. Leonavičiūtė. šešeriukė (D. Razutytė,
E- Milkevičiūtė, D. Barauskaitė, D. Steikūnaitė, V. Dūda ir
V. Radvenis), akomponuojant
0. Barauskienei, atliko sudėtingą liaudies dažną “Pas mano tėvužė’i’’, harmonizuotą komp.
J. Bertulio. Bet, tur būt, diseniai muz. G. Gudauskienės su
organizuotas hr paruoštas jau
nųjų orkestras, atlikdamas sve
timųjų ir lietuviškų liaudies
melodijų pynę.
Giliu senovės romantizmu
dvelkė rašyt. Alės Rūtos šventei parašytas 4 paveikslų scenos vaizdelis “Ąžuolo pasaka”,
j kurio pastatymą įtraukta beveik 50 jaunuolių. Režisavo
J. Ąžuolaitis ir 0. Razutienė.
Priderinta muzika G. Gudaus
kienės ir puikios dekoracijos
dail. A. Žaliūno. Toliau buvo
lituanistinių mokyklų jungtinio
choro, turinčio apie 100 dainininkų pasirodymas, išpildant
lietuvių kompozitorių keletą kū
rinių. diriguojant mokyt. 0.

Honses

JURGIS J. JOKURAlTtS, Managm*
įvairių, vynų, degtinių, hon— švenUaim hĄ kttnkioim* progoms.'

MA1C
Ii ■ A a r jĮb -

-

RtellO.
APEX W€AL ESTATE
Brooklyn
i.1 -2-3

or just dbiing out — troat yourself

MOVERS

R£X RESTAURANT
Continental Food at its sčupertuBest
i# E 60th Street, N. Y. C.
TE 8-9739 ,
TE 8-2024

»Day Phone
Nigth Pitone
-MElroro 5-9196
EMM. A. LANGF
MOVING and STORAGi.

sėkmingai vykdomas JAV ir Ka
nadoje. LKRŠ uždavinių svaru
mas ir gausumas nuoširdžiai su
prantamas lietuvių ir jų drau
gų. Vienas iš svarbiausių užda
vinių yra palaikyti ir stiprinti
lietuviškų religinių programų
transliavimą Vatikane ir Madri
de. Šios programos yra tartum
gyvybinė duona komunistų per
sekiojamiem tikintiesiem. Kiek
vienas laisvėje gyvenąs lietuvis
turėtų jausti pareigą palaikyti
šias programas. Kiekvienas LK
Rš rėmėjas yra ir Lietuvos Baž
nyčios palaikytojas religiniu žo
džiu, transliuojamu radijo ban
gomis.
Kunigas dr. T. Narbutas,
Šv. Kryžiaus parapijos klebo
nas Dayton, Ohio, sėkmingai
pravedė vajų gegužės mėnesi.
Jis savo laiške vajaus parapiečiam rašė: “Amerikos vyskupai

Razutienei ir akompanuojant
muz. A. Narbutui. Jaunieji daininkai sutikti
gausiu plo
jimu, ypač šiltai buvo sutiktas
gyvai išpildytas nuotaikingas AVanagaičio “Dzimdzi-drimdzi”,
kartu su jaunimo orkestru.
Pabaigai tautinius šokius pa
šoko atskiros vyrų, mergaičių,

lydėjo akordeonistų A. .Kazakevičius ir R. Pažemėno muzika. Šventė baigta parado maršu su išraiškos jndesiais> figųriniu išėjimu į Gedimino pilį
ir vėliavos nuleidimu. Atskiroms grupėms vadovavo
B.
Čiurlionienė, N. Grakauskienė,
D. Polikaitienė ir G. Radvenis.
Vėliau salėje buvo šokiai, gro
jant muz. G. Gudauskienės va
dovaujamam orkestrui. Be to,
salėje buvo piešinių parodėlė,
tvarkoma architekto E. Arbo.
Šventę pravedė organizacinis
tėvų komitetas vadovaujamas
A. Dudienės. Gautas pelnas bus
panaudotas jaunimo ansamblio
kelionei Į lietuvių dieną New
IJK.
Yorke.

Džiaiigsnią. poikj ir sveikatą jums suteiks atostogos prie Adirondakų kalnu perlo —

LAKE GEORGE, N. Y
lietuvių Slyvynų vasarvietėje

į

skiria tam reikalui kasmet tam
tikrą sumą su sąlyga, kad patys lietaviai surinks tau šalpai

kita tiek. Truputi keista, kad
Amerikos vyskupai ragina mus
lietuvius rūpintis sanro kenčian
tiems broliams Lietuvoje teik
tina pagalba”. Dosniai atsiliepė
ši parapija, kuri yra nedidu
kė, sudėdama virš 200 dol. Įs
kaitant praeitų metų aukas,
lietuvių parapija bus davusi LK
RŠ arti 500 dol.
Kun. dr. J. Gutauskas, Šv.
Kazimiero parapijos klebonas
Delhi, Kanadoje be savo asme
niškos aukos, surinko dar apie
100 dol. labai mažoje savo pa
rapijoje
Kun. K. Batutis, šv. Kazimie
ro parap’ibs klebonas Philadelphijo^e, Pa., šiemet jau sūrin
ko 300 dol. is viso lig šiol iš
jo parapijos gauta virš 10 0 0
dol.
Kun. dr. B. Gauronskas, Šv.
Andriejaus paranijos klebonas
New Britam, Conn., pirmasis
atėjo pagalbon. Pas ji jau. pra
vesta pora plačių vajų ir gau
ta apie 1000 dol.
Kun. S. Morkūnas, šv. Kazi
miero parapijos klebonas Sioux
Iowa, lig šiol jau atsiuntė iš sa
vo labai mažos parapijos arti
500 dol. Jis pažymi: “nors mūnepamiršta dar sunkiau gyvon®*Čių Lietuvoje”. ,
A KasafcMhs, šv. Kazimiero paranijos klebonas Pittston, Pa., atšventęs 50 metų kunigystės sukakti, kelis šimtus
aukojo UČRŠ. Dauguma jo parapiečių yra senesni lietuviai,
bet labai jautrūs, dosnūs.
Kuh. J KuSntrs, šv. Kazi
miero paraojios klebonas Los
Angeles. Calif., neseniai atsiun
tė parapijos ir savo po šimtinę.
Iš jų jau gauta apie 500 doL.
Rūtos ratoHs Marijos aukštes
nėje mokvkloie Chicagoje, pla
tindamos knyga “Kova prieš.
Dievą Ljetuvo’e”, surinko 125
dol. Garbė lietuvaitėms, kurios
pirmosios kaip grupė atėjo į
■pagalbą.
SodaHetės iš šv. Patriko paraniios HonuluRi, Havajuose, su
rinko 86 dol. Tai buvo dovana
ne lietuviu, bet lietuviams. Lie
tuvoje. Labai įvertiname jų ge
ruma. ..
Dėkinga LKRš

JUOZO ir IZABELĖS MtSlONŲ

“For the Best Movė" caB CL 7-2521

Moving A Storage serving all 5 Boros and Long Island. From 1 piece
to a ėomplete home. Call us for ratęs
and free estimates. Fast. reliable.
courteous Service. "1205~lįast 93rd
Street, Brooklyn, N. Y.

BAKERIES
RAY’S
ITALIAN BAKERY
45 Railroad Avė., Valley Svream.
L. I.
—
Fresh Bread and Rolls
' baked daily on our premises. Deliveries made to homes and Stores,
schools and churches.
CO 2-7610

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

LONG FRENCH BAKERS Patissier
Birthday and Wedoing Cakes designed to your specificatoins. 1042
Madison Avė. between 79th & 80th
Sts., N. Y. C. Open Mon. thru Sat.
to 6:30
BU 8-7880
BU 8-0798

STORE — SHOP
ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE
Geriausia kiaulieną ir kiti mėsos
produktai urmu ir. mažais kiekiais.
Kasdien šviežios — namų gamybos
Bronx 57, N. Y.

RAY’S UęUOR STORE
Gėlimą gauti juairūiurios rūšies amerikiečių ir importuo
tą gėrimą
Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vt/no.

103-55 LEFFERTS BLVD.

MEI TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke.

at its very best
Wines A Lkjuors — FacilitieS
for small private Parties
Member of Din.ers‘ Club
For reservations call HA 3-5937

For Better Weddings
and Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM
210 E. 86th St. and 3rd Avė.
New York City
RE 4-7335

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
-

Dažai dažymui iš lauko. Mūras, me
dis, cementas arba(“stuceo”. Dova-

Pirmos rūšies įvairūs dažai stogam
ir senom. Kainos nuošaikios. Kreip
tis adresu Paint-Point Products Co.,
TeL ST 2-4560.

BEAU SEJOUR
Bethpage, Long Island
Off Route 107
Crisp Roast L. I. Duck a Specialty
Open all year — Closed Tues.
Special consideration to religious
groups.
WE 1-0091 .

ARMIENTO STUDIOS

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
New York 2. N. Y.

Tel. AL 4-8319

200 Orehard St.

TOURS
Coming to the World’s Fair or vacaticning in N.Y.C. For tours when
in N.Y.C. call LT 1-2828. Crossroads
Sightseeing Corp. Escorted lecture l
tours via air conditioned buses, spe- ,
cial consideration to religious groups
and societies. Make your reserva- 1
tions now! 1572 Broadway, N. Y.C.

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

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

RADIJO PROGRAMOS

Tel. HYacint 7-4677

BOSTON, MASS.
Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.
>
WHIL - 1430 kil. Medford. Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

BOSTON. M A SS. •
Vedėjas
STEP. MiNKUS
WLYN — 1360 kilocycles
ir FM 101.7 banga
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.
BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS
173 Arthur St, Brockton 18, Mass.
TeL JU 6-7209
AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WK6x. Framingham,: Mass

JAU 22 METAI!

bm/vos Atsiminimi

r

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVICIUS
WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.
Tel.: 249 - 4502
Sekmadienį — 10-11 priešpiet
PHILADELPHIA, PA
WTEL, 860 banga
Ved. ADOLFAS GAIGALAS
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.
HOward 7-4176
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

Hackensack. N. J.; 201 HU 9-618|.
SAM’S TAXI SERVICE
Radio dispatched Cabs at your door
in a Klastą — 24 hour Service. Ca
dillac Limousines — for Weddings.
Trips, and all occasions. Airport
transportation. Tel. GI 2-0500. 16
Richmond Avė., Port Richmond. S.I.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo
programos. Radijo stotis WOPA —
Oak Park. Iii. AM 1490 klc.: FM
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.:
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos r'.rm. 7-8 vai. v.

Radio Valanda

SESTADIENIAIS-.5. 6.

4* STUKAS

N

l2MWHITtST.
t
WAVERLY 63325,*

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

'
DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA
WJLB, 1400 banga
15756 Lesure. Detroit 27, Mich.

WATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 klc.
Ved. ANT. PALIULIS
321 Robinwood Road
pran. Edv. Melninkas
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p o.

man. Ecclesiastical windows. leaded
windows, stained glass windows —

IMPORTUOTOS IR VIET1NCS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
šilkinės, maišytos, spalvckos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite.1

TRemont 8-8193

OISPLAY

RICHMOND HILU N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

KVIETIMAS

‘

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi pdrkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12% ir konservatyviai į trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus “mortgage”, namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akciją Biržą. Šiuo metu vienos
akcijos kaina — 310.00.- Po birželio 30 d. % kaina bus pakelta.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELI0NAS, 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.

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

Kasdien nuo 9 iki

9 vaL:

šeštadieniais iki 6

vai popiet

Tel. Vi 7-4477

87-09 Jamaica Avė.. Woodhaven 21, N. Y.

GRANE SAVINOS &LoanAssoeiation
ii
į

žžIS

ratili
"Jllf
B. B. PIETKIEWICZ. Pre*.
vienoje pirmaujančiu visame Lake George rajone

17 and Rockwell Street.

ON

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vknas iš gražiausiu pasaulvfo su 300 saly ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdu pločio puikus
pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens ski (yra instruk
toriai) . įvairios valtys — irklines, burinės* canoes ir kt. Maudy
mosi baseinas stikliniame pastate. Tenisas, ping-pong. kroketas
ir tt. Vakarais salėje koncertai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos. •

Tel. LAfayette 3-10*3

Nemokamai vieta automobilianas

INVESTMENT
ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už vi«ą mėnesi
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome'aplankyti naują mūsų narna.
VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt 9 00 ryto
8 39 vakaro; Antrsd ir
penktadieni 9’00 ryto - 5 00 vakaro:
9:00 ryto - 12-00 dienos. Trečiadieniais i»žde»v:a

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir hc maisto t su jr. ngtom virtuvėm).
N”O N*»sv To-’-n tw»r 209 mvM” H N®-- Yo*»- Thnr-n’24 i
Northsvay 87 iki Lake George Viliūge: i* ten 9N keM 7 myk į Maurę.

Vasarvietė akelUama N. Y. Times ir Daily Newx sekmad. laidose. <

Rezervacijų ir informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N. Y.

Tel. (518j NH 4-5071

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Rakinu €<».
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNĄ a uv

36-38-40 STAGG ST

BROOKLYN 6. N

Y

-ratftū; -j*’ atviro* kasdien ir sekmadieniai*.
■:*’ yrrs fe? tadienius. rtuo 9 ryto iki 4:30 va*.

daugiau trijų dalyvių iš vienos vals
tybės. Danas Larsen ir jugoslavas
Ivtoov ufcntikrino Įkėlimų. Briiete

klaustukas, ar

vengras Pariteto

pralenks Resbevakj, ar ne? Jei msilygintų taškais, tai vėl klausimas,
kaip bus sprendžaimas Įkėlimas: iš
papildomų partijų žaidimo, ar ki
taip? Iki 18 rato Rėsbevskis buvo
tikras būti šeštuoju, tačiau per se
kančiu du ratu jį pralenkė vokietis
Darga visu ta&u ir vengras Partish pustaškiu. Tik puiki Resbevskio
užbaiga paskutiniuose ratuose, da
vusi jam 2% taškų iš trijų galimų,
teikia vilties patekti j pirmųjį še
šetukų.

ŽAIDYNES CLEVBLANDE
Sį savaitgaM Clevelande jvyks pabatttočių vasaros žaidy
nės. Lietuviai, latviai ir estai
^aiškins šių metų nugalėtojos
(lengvoj atletika, lauko tenisas,
■plaukymas, futbolas).
Visom
trim tautom ^stovaus geriausi
jų sportininkai JAV ir Kana
dos.

NJ., V. Tomkus, BtobMk. N.

JAV didmeistrio Fiacherio simul
tanuose iki šiol geriausiai iš lietuvių
pasirodė Montreabo vyrai: Ignas
Žalys ir H. žižys, abu pelniję po
pilnų taškų. Cikagietis Vytautas Bikulčius sužaidė lygiomis.

“Irishvflte to PalesvBte” A tbe bota*
<* Rip wn Vtakto. Madam bouaekeeping bMBgaldtea, Motai rooms
privMe btetha. Sutemto*, tonage A
reMaurant on tbe prfmlaea, 5 min.
w*BK to Ctetbottc cterete. Geif eoone
neartiy. Hoattog t*- aeaacai GRIFFtirs IRISH HOUSE. PatanvUfe 1,
N. Y. — (Mange 8-9778.

HIGH LAWN LOOGE
'..

BEACH LAKE. 43. PA.

TeL: 195
A PLACRTHAT RATE8 TO CONGREGATE. EvezytMag yeu deshe*
Food tbe finu*. — Frtendly atmo»
spere. All odt-door sporte ’Mrge bedBate* $42 week inciude* recm and 3
meals dafly. Movfes on premiaes.
LARGE LAKE. apacfous recreatton
roocn, Cocktail lovege. Booklet on

DidiMbenė, M. BiMukas, A By
Cbess Review, birželio nr. mini
tautienė, A. Pietarienė, T. ZuKazio Škėmos pergalę Motor City
— visi po 3 doL
^S(Detroito) p-bėse. kuriose jis pelPstanon, NJ: J. Kratomis, L nijo I vietą, sū 8:1 taikų. Paminėtas
Po 2 dol. aukojo P. Bielskus,
HOLIDAY MOUSE
mūsų meistras Povilas Tautvaiėas
On Lake George
įBrooklyn, N.Y., A
Vitkus, Bitmanienė, V. Slepakovas, S. tarp pirmūnų Chicagos atvirose pDehghtful Lakefront Botai A Cotbėse, kuriose dalyvavo 154 žaidikai!
Harrison, NJ., J. Daunas, Med- Augulis, F. Zaranka
tage Resort. Pvt baths. fireplace,
ford, N.Y., iB. Budris, FYeehoid,
exceL meals. PVL beacb, all sports.
Alų. Makaiti* laimėjo taškų MasHMHde, NJj V. Kiiukys, VCocktail Lounge. FREE Waterskisadnisetts komandai, rungtynėse su
Neuyorkiečiam šios žaidynės NJ., J. Basčius, Rkbmond HiU BaRntiaitis, J. Štokas
ing Spedal Mirt rrnailiiiM States.
tuo įdomios ir svarbios, kad šeš N.Y., A žižys, Brooklyn, N. Y.
Frante Culiinan owner—Lakte Goerge
tadienį dėt lietuvių futbolo J. Andrulaitis, Brooklyn, N.Y.
20. N. T. TeL SU 558 5580
meisterio vardo rungsis ChicaPo 1 dol
gos Lituanica su New Yorko
East New York išnuomoja
FMnMd, NJ.: M Samatas,
Etizabeth, NJ.: J. Matuza, MLietuvių Atletų Klubu. Atletai į
mas
butas iš 6 &*ažių kamba
A. Skučas, S. MitcbeU
FAULOM FUNERAL HOME
rin su visais patogumais ir prie
Cleveianda vyks tokios sudė Rrakas, P. Lanys, E. Dietrich,
Jorsoy City, NJ.: A Zaikaus gero susisiekimoSkambinti Tbomas A FaBoa, WUBam j. FaUcn
ties: Jankauskas; Daukša, Re- K. Lazickas, D. FkHeris, J. Stri
Director.
Manager
AP 7-0927.“
mėza „I; Trampas, Remėza H, maitis, J. Didžbaiis, B. Medžiū kas, A Skruodys, A Stanis
within tbe means ot alL Compietely
Budraitis; Budreckas, Vainius, nas, A- Asevičtos, J. Dirgin
K įvoirię vietovių: P. BiekAir Condttioaed. — OLdfieM 0-0579,
Klivečfca I, Klivečka H, Vasi tus, M. Cižauskas.
sha, Ariingtoa, NJ., E. Che157 ■ Bower* SL. Jersey -City, N. J.
liauskas ir atsargoje jauniai Ma
Lindaor NJ.: S. Ramonas, R. m^o, Lafcevoog, NJ, M. Milinauskas'ir Šileikis.
v
mus. nnteiiF ioracsMU. av. a«-^<ysbea-Pu»er«l nam» —0er tbe dk
Šlepetys, B. Ashmont, J. BūdButas yra antrame aukšte arti
Newyorfciečiai, dalyvaują fut- res, V. Tumehs, A. Liudvi- Šimelis, Nutiey, NJ. E. AbroApreiškimo bsin^&os. Kreiptis
lat,
Belnaar,
N
JJ.
Kontautas
bolo žaidynėse nuo 4954 metų naitis, E. Raudys, R. Didžbalis,
■Clifton, NJ.M. Tankus, New ST 2-9843-7
dar nė karto nėra- laimėję S. Pribusb
Mitford, NJ., H. Mmefca, Trėnmesiterio titulo- žaista Toron
FaHhmdMnl*
vasarosnis
ton, NJ. J. Vigelis, Collingste, Detroite, Wmdsore, RochesWiad9or,
detob
Nenburgh,
N.
wood, NJ., S. Kontrimas, Irteryje, Chicagoje, >New Yerke
Y., yra 4 aknd žemės su nuo
vington,
NJ.
V
J.
Grajauskas,
ir Clevelande, bet aukščiau
Oiffsjde, NJ., K. Ivaška, Far savu ežeraų modemiška. virtu
antros vietos neišsimušta. Pas
<
ietu
vos
Išlaisvinimo
Tautos
Lawn,
NJ., A Šatus, MZ. Fla- vė, salionas, 3 miegamieji kam
kutinį kartą, prieš dvejus me
bariai. žuvavimas, taorinakystu, žaizdami Win<feore, mū Fondui prašant remti auko lcowitz, NJ., P. Kasparauskas,
mis
Vliko
vedamą
Lietuvos
Rahway. NJ., U. Daunis, Tren- tė. Skambanti vakarais 212 —
siškiai buvo labai arti pergalės.
BU 7-9711.
lais
vinimo
kovą,
visuomenė
ton, NJ.
Pralaimėjo Chicagai tik po prajautriai
atsiliepė,
čia
skėRnaT2SIMO (1^). Chicagos LituaniUMIONDALE
FUNERJM. HOME
ca dabar taip pat yra favoritas mas sąrašas kunigų, aukavusių
Mirks ri OrtaMto, Foranl Dtoector.
ir New Yorko LAK reikės gero Tautos Fondui:
Prel.
PJL
Juras
—
100
dol.,
kai pasitempti.
Po 25 dol. prel. M. Krupavi
Sekmadienį lietuvių rinktinė čius, kun. S. Morkūnas, Po 20
KAY-LAURE'
For A Beauty Cater
žais su latvių estų rungtynių dol- kan. A. Steponaitis, kun.
padarytos pagal lietuvišką receptą,
jg*
PHILLIPS FUNERAL HOME.
laimėtoju dėt pabaltiečių meis J. žvirblis, kun. F. Bartkus(15) * Beginners. Day
su prišuntimu kaina 31-75.
terio vardo.
7902 Metropolitan Avenae
Po 10 dol.: kunigai — Z.A.* ciasses
Middle VUlage
TW 4-88*
Bendler's Drug Store
Gaila, nevyksta jaunių futbo Smilga, J. Pakalniškis, >L. Jan
Aircondttiooed — Madam Cbapeto
lo komanda. Kitos sporto ša kus, J. Maknys, A. Račkauskas,
Service
v \
kos tarp New Yorko lietuvių L. Dieninis, J. Tautkus, E.
Write for brochure
jaunimo yra mirusios, tad jų Paukšta, J. Vaškys, M. SandaKAY-LAURE*
atstovų nėra.
Atleto* navičius, L. Klimas, Pr. JzriniSCHOOL OF BEAUTYCULTURE
baitis, A. Pupšys, A Kardąs,
V. Karalevičias, A. Petraitis, F.
. 8 Duffy Avenre
Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk Mockus, MJ- Urbonas, Patašius,
HicksviUe, N. Y. • OVerbrook 1-5313
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami M. Cyvas, T. Narbutas, J. Ruo
bet teų ateikite pas mus ir įsitikin
site. M** taip pat pataikome kaili kis, B. Dagilis, M.G. Kemežis,
TOURIST8!
nius, kaUninhis apsiaustus, šaSUca* V. Zakaras, Hieo Palis, P. C.
WORL(rS F AIR GUESTS
(stols). Galite pasirinkti iš didelės Chesna, V- Dabušis, Paškus, L
Furnished rooms suitabte for famiatsargos karakulio, Aliaskos ruonio,
Ues. Also light house keeping. ReasValančius, J. Steponaitis, J.K. onable daily rates. New Colonial
minko ir kitų dirbinių.
Miliauskas, C.A. Batutis, J. Mar home, 10 rainutes to WorkTs Fair.
Didelis pasirinkimas
tiniais, J. Albavičius, A Deks- Reservations made on receipt of
Nelaukite paskutinės valandos
deposit Call (?12) FluNng 8-8639
nys, F. Garmus, K Gečys, A. or write to Albert KM 151-01 29th
CHelsea 2-1079 • CHetaea 2-M
Senkus, V. Skilandžiūnas (Ka A* FkfsMng, M. Y.
nada), J., Pragulbinskas, SL Valiušaitis. A. Dranginis (5), P-A
Gillis (5).
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PRBCYBA NEVY YORKE
Nuoširdžiai dėkoja
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

J. J. Plaukas, B^sade, N.Y.

Aukos Tautos
Fondui

Trejos - Devynerios

Prol- A BuMms
Tauto* Fondo PirmMnluM

GIEDRUČIUI TEREBEIZAI
tragiškai žuvus okupuotoje Lietuvoje, ANTANĄ TEREBEIZĄ,

JOANA SLUOKSNAITIENŲ ir kitus artimus šeimos narius

jo liūdinčius nuoširdžiai užjaučiame
Baisogaliečhf klubo nariai

84-09 Jemeica Av*ų Woodhav*n 21, N. Y.

•

T*L VI 9-5077

buvusi J- MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Strwt. BrocMyn II. N. Y.

•

T*L STegg 2-4329

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato | namu* EetuvMko* ridtanOžta* Ir afiriua
W* take aB orttas apectal prie* lot Woddtng* and Partkea
Btane-Mad* Boiogna

187 ORCHARD SL. N. Y. C.
Td. GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

.

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

;

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.'• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• SpedaGai žemos kainos siunčiant audinius į užSsiėnį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

VYTAUTAS BELECKAS

—

AUDĖNAS

7 v.v. pasaulinės parodos pavil
jone. Dalyvauja aštuoni chorai
iš JAV ir Kanados, šeštos tau
tinių šokių grupės, šventę ren
gia sudarytas specialus komite
tas, ją globoja Amerikos Lat
vių Draugija.
Danutė KrtoutoHūnaitė, ispa
nų kalbos mokytoja aukštesnė
je mokykloje Chicagoje, keliau
dama į lietuvių kongresą Washingtone, buvo sustojusi New
Yorke, kur aplankė savo bičiu
lius bei pažįstamus. Taip pat
lankėsi ir Darbininko redakci
joje.' Ji anksčiau su savo ma
myte ir seserim gyveno * New
Yorke.
J. Parojus prašo pranešti,
kad jo knyga “Sveiki gyyF’ par
duodama ne po 2 dol. bet po
2.50 dol Knyga gaunama pas
autorių.
Angelę Karalienės papijoje
birželio 28 d. 10:30 vai. padė
kos mišias aukos parapijos kle
bonas kum.. J. Aleksiūnas, dia
konu bus klebonas A- Petraus
kas, subdiakonu tam. A Pažereckas. Pamokslą sakys kun. J.
Kartavičius. Padėkos mišiose
dalyvaus Brooklyno vyskupas
McEntegart.
Kun. Pranas ir kun. Antanas
Kelpšos, du broliai kunigai, at
vyko į New Yorką aplankyti
pasaulinės parodos; * sustojo
pranciškonų vienuolyne. Kun.
Pranas Kelpša yra vikaras Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje
Chicagoje. Kun. Antanas Kelp
ša yra vienuolis, marijonas,
eina vikaro pareigas Kenosha,
Wisc.
New Yorko vyrų oktetas atos
togauja iki liepos vidurio, o. po
rudens koncertui — rugsėjo 6
Clevelande. šį koncertą rengia
Lietuvos vyčiai:
Angelę Karalienės parūpi
jos metinis piknikas bus liepos
12. Tai bus 76 parapijos meti-

Išnuomojamas 1 kambarys .1
asmeniui ir 1 kambarys (su
trims langais) -2 asmenim arba
šeimai be vaikų. Su visais pa
togumais ir arti subvay. Kam
pas Suydam-Wyckof f Avenues, Brooklyn, 37, N.Y. Telef.:
EV 1-4981.

Kas nori tikrai pailsėti, ramiai

Kun» Jono* J- ♦■hmi, Įą,5
Onos lietuvių parapijos adaas*
nistratorius Jersey Qty, iškel
tas klebonu.į Sop^ogorios Die
vo
Motinos parapiją
Kearny, NJ.
Kuel DommMika* Pochm, Sopriingosios Dievo Motinos adsunistratOEius, nukeltos admimstratormmi į šv. Onės para
piją Jersey City, N. J.
Kun. Rapoto* Krasausko* at
vyksta iš Romos į Jungtines Ąnerikos Valstybes ir čia pasi
tiks ^esnį laiką. Liepos mėn.
Patersone jis pavaduos kun. VDabušį, kuris išvyksta atostogų.

Lsatump konutoto pasaufinai
parodai vridyba rąnkasi posė
džio Atletų klube birželio 38,
antradienį, 8 v.v. Bus specia
liai svarstoma Lietuvių dienos
meninė programa.
VISŲ LAUKIAMS

Visų, kurie neišvyks į lie
tuvių kongresą Washingtone,
laukia smagus metinis Darbi
ninko pikniką* birželio 28, se
kmadienį, lenkų tautiniam par
ke Jamakoje. šio laikraščio ad
ministracija sąmoningai parin
ko ankstyvą vasaros laiką, kad
prieš atostogas dar galima bū
tų susieiti ir maloniai praleisti
laiką atviroje gamtoje ir pasi
šokti salėje- Žinoma, tokių 'ste
buklų”, kaip pasaulinėje paro
doje, nebus, bet mus mieli Dar
bininko skaitytojai ir svečiai,
pažįstami ir dfaugai, kuriuos

praleisti savo atostogas ar su
stoti savaitgaliaip — prašoma
atgyktl | JUOZO MOCIONO
UU. Pragyvenimas ir maistas
savaitei tik 35 dol. asmeniui.
Maišto produktai iŠ savo ūkio.
Smagiai pasimaudyti galima
didNėje Hudsono upėje. Rašy
ti adresu: Joe Moczyunas, Boję

2, North SL, Coxsakie, N. Y.

Kardinolas Richardas J. Cushingas, Bostono arkivyskupas,
šiemet švenčia 25 metus, taūp
buvo ■ konsekruotas
vysktipuL
Lietuvius jis gerai pažįsta, nes
Bostono arkivyskupijoje yra ke
letas stambių tietovių parapijų,
nemažai organizacijų ir Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuoly
nas Brocktone; seserys dilba ir
parapij o s e.
Kardinolas
gana dažnai atsilanko lietuvių
didesniuose pobūviuose ir su
važiavimuose, gerai supranta da
bartinę Lietuvos padėtį, nebe
vieną kartą yra kalbėjęs apie
Lietuvos bažnyčios persekioji
mą. Jam ypač didelį įspūdį pa
darė Sibiro trijų
lietuvaičių

New Jorsoy Itetuvrai į Kongresą

New Jersey Lietuvių Taryba
birželio 17 posėdžiavo lietuvių
šv. Jurgio d-jos salėje Newarke. E pranešimų, paaiškėjo, kad
jau yra užsiregistravę apie 20
atstovų, kurie vyks į Amerikos
lietuvių
kongresą birželio 2628 Washingtone. Bankete vie
tas jau užsisakė inž. V. Meti
nis, Vladas Stanaitis, j>rof. J.
Štokas, inž. Vj. Dibs, Iz. Dftienė, A-S. Trečiokas, L Trečiokie
nė, R. Purenąs, A Puronienė,
A Gudonis, Gud<mienė ir Jo
kūbaitis. Beveik visi yra įvairių organizacijų
pirmininkai,
Iš New Jersey į kongresą vyks
* jj. ^Langiau lietuvių. Birželio 25

Pikniko metu veiks Darbinin
ko ktoskas, kuriame rasite pa
čius naujausius lietuviškus lei
dinius ir plokšteles. Galima bus
užsimokėti už laikraštį arba už
sisakyti; naujiem skaitytojam
tik 5 deri, pirmiem metam. Iš rjie lankys savo senatiriūs ir
tikrųjų tai mažiau negu papcas- kon^*esmanus Lietuvos vada
c tas banketas kamuoja. Bus ir vimo reikalais.
įvairių laimėjimų. Kas bandys
Išsikalbėjus su ukrainiečiais,
savo laimę, tai ' tikriausiai ją pasirodė, kad jie savo suvažia
ras.
vime Washingtone laukia
25,
Pikniko pradžia 1:00 vai. po 000 dalyvių. Tad lietuviam ir
piet, šokiai nuo 5 vai. Smulkes gi reikėti} gausiai dalyvauti.
nę informaciją žiūrėk šio pusNew Jersey latvių organiza
cijų pirmininkas V. Landsmanis buvo pakvietęs New Jersey
Lietuvių Tarybos pirm inž. Va
lentiną Melinį dalyvauti latvių
namų šventinimo iškilmėse Jerseyville, gegužės 30. Dalyvavo
apie 700 latvių. Buvo atstovau
jamos visos latvių organizaci
jos. Latviai maloniai priėmė
svetį inž. Vai. Melinį, pakvietė
kalbėti ir reiškė norą ateityje
bendrauti. Latviai galėtų būti
pavyzdžiu ypač New Yorko ir
kitų kolonijų lietuviam, / tautę
nuo kalbų spfe savo namų įsi
gijimą toliau nepažengia.
AXTrs6akaa

maldos, kai buvo išverstos į
anglų kalbą- Jis teikėsi, pirma
jam anglą kalba leidmiui para
šyti savo
gdna ilgą, pa
brėždamas, kad ‘gražesnio dokumarib iš Sibiro nė negalėjo
įMiti’.
Kardinolo ftichardo J. Cutoingo žodis Sibiro maldaknygei
davė
nuostabą impulsą. Ligi
šiol Sibiro maldaknygės jau iš
ėjo dvi angliškos laidos, dvi ita
liškos, po vieną vokiečių, olan
dų, ispanų, portugalų, kinų; bai
giama spaisdai prancūziškoji lai
da. Visom laidom yra taip pat
kardinolų įžangos. Kardinolas
J. Cushingas buvo pirmasis.
Balfas, kurio rūpesčiu ta Si
biro maldaknygė taip plačiai
paplito, laikė savo pareiga ir
.garbe pasverianti kardinolą Ri
chardą J.. Cnshingą ir jo sukaktiės proga įteikti jam visų
Sibiro maldaknygės laidų rin
kinį. Tai buvo padaryta birže
lio 21, šeštadienį, privačioje au
diencijoje Bostone.
Kardinolas Įįrikėri
priimti
Balfo reikalų vedėją kun. L.
Jankų, . Vasario 16« gimnazijos
direktorių, kuų. ;£r. Liubiaą ir
J^.JbĮMtoė^
truko
~
ns, po pa
šaulį lietuvms.
tas laisvo.jų pasaito* i
pastangas
ij&ataikyti krfl
aje tauti
nėje dvastoje ir' kovoje su ate
istiniu bolševizmu ir paaiškinus,
taid , Vokietijoje^, yra dar likę
lietoyiĮi bėglių ik atsiranda nau
jų, iš už eeiiežiu^ sienos, kardi

nolas Richardas'; .J. Cushingas
paskyrė Vasario 16 gimnazijos
namų statybai 5000 dolerių ir
pažadėjo paremti prašymą,
įteartą N€WC Valdybai,
tari
daugelyje kraštų' teikia pagatoą
benamiam išbia^ytiem
žmo
nėm. Atsisveikindamas kardino
las linkėjo -geriausios sėtanės ir
ištvermės, laimindamas Balfo
ir kitus šaipos dirbus.

Telef. ($18) 731-8869
SKALBIMO MAŠINŲ
(Washing Machines)

ŠALDYTUVŲ
(Refrigerator)
mechanikas, sąžiningai ir ge
rai atlieka darbus.

JONAS BLAŽEVIČIUS
87-83 97Hi Street

Woodheven, N. Y.
Skambinti vakarais
VI 7-3195

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

BOSTONO KARDINOLO REZIDENCIJA. H k. i d. kun. Br. Liubinat, kun.
L. Jankus, J.,Vembrė

Komp. Jeronimas Kičinsšcas,
jau ruošiasi ateinančiam sezo
nui.
Gruodžio 6 Metrose
simfoninio orkestro pirmą kar
tą Amerikoje bus išpildyta M.
K. Čiurlionio simfoninė poe
Katbėjo tetovizTtoįo- Bn-žetio ma “Miške”. Taip pat tariama
22 Bostono televizijos WNAC si su solistu K. Jakučiu. Jis at
stotis perdavė pasikalbėjimą su liktų keletą lietuviškų dainų su
kun. L. 'Jankum apie Katalikų orkestru ir vieną operos ariją.
Koncerto pabaigoje bus išpil
Bažnyčios padėtį Lietuvoje.
Ruošimi lietuvię dienai. Bir- dyta suomių kompozitoriaus J.
New Sibeliaus simfonija Nr,2.
Želia-25 keletai dienų
Akatontiitto ^Skauty
Yorką žvykokun. J?"?
kuris, .vadovauja šv. Petro pa šios kadencijos vadija sudaro:
rapijos CYO orkestrui ir su or dvasios vadas kun. J. Kubilius,
kestru dalyvaus lietuvių dieno SJ., pirm. A. Treinys, nariai—je. Kartu išvyko ir komp. Jero D. Bulgarauskaitė, V. Pileika,
nimas ^Kačinskas, kuris lietuvių A Kubitiūtė, dr. S. Matas, dr.
dienos metu diriguos- jungti J. Gimbutas, K. Nenortas, V.
niam chorui.
‘ Mikūnas, V. Germanas, A. VenKun. Albertas Konbutn, ku- «rys, A Banys ir B. Banaitytė.
ris mokytojauja šv. Sebastijono Vadija yra susikoncentravusi
aukštesnėje mokykloje' ir dėsto Bostone. Pirmininko adresas:
prancūzų kalbą, birželio 29 po Apolinaras Treinys, 57 Verrai mėnesių įšvyksta į Kanadą mont St-, Boston 32, Mass.
pagilinti prancūzų kalbos spe ASS Suvažiavimas, bus liepos
4-5 Chesterton, tad. Jonyno va
cialiuose kursuose.
sarvietėje.
Nematom klaida. Pereitos sa
Marijoną piknikan Marianavaitės
Darbininko penktadie
polyje liepos 4 iš Bostono iš
nio numeryje aprašant šv. Pet
vyks specialūs autobusai. Kelio
ro parapinės mokyklos gradunė ten k atgal kainuoja 3.50
antus, įsivėlė nemaloni klaida.
doL Bilietus platina Nellie GraTuręjo būti atspausdinta: Juo
beL
zas Caspęr savo mirusio tėve
Mirusieji:
lio atminimui paaukojo 100 doL
Morta Pocienė (gegužės 26)
geriausiai, parapinę mokyklą
75
m- Velionė gyveno 81 B. St
užbaigusiai mokinei, kuri stos
Nuliūdime paliko vyrą r sū
į Jėzaus Nukryžiuotojo seselių
nų. Palaidota šv. Juozapo kaptvedamą Mate* Dei akademiją,
Brocktone- Dovana buvo įteikta
Marijona Bernatonieoė ^bir
Susan Fitzpatrick.
želio 1 d.) 74 m. Vėtai gyveno €8 Ifeomas Parit Naudame
respondentais n* televizija daug paliko vyrą ir tris suras, iš ku-

šia audiencija buvo susido
mėję didžiųjų Bostono laikraš
čių ir arkidiecezijos *The Pik>t’
korespondentai, su kuriais kun.
L- Ja/dm ir kun- Br. kaitomas
tarėjo pasikalbėjimus. Be to,
septintasis televizijos kanalas
padarė atskirą pasftMbėjimą su
tam. L. Jankum, teiraudamasis
dėl jo tariamo ‘teismo’ paverg pasitarnavo kun. V. Volkavičius
toje Lietuvoje. Ryšiam su ko- ir J. Vembrė.
«.

rių vienas yra kunigas. Palai(lotas N. Kalvarijos kapinėse.

STEPHEN AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ
Brooklyn, N. Y.
STagg 2-5043

Matthew P. dalias
FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Ucensed Manager
A Notary Public
86OGrand8L, Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva

J. B. SHALINS

E. JOSEPH ZEBR0W8KI
Latdotuvtų <firektorfus
MODERNIŠKA KOPLYČIA
še Air Conditfon

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHE8TNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.
TeL BA 9-1181

CARROL

JAMAICA POLISH NATIONAL HOME

FUNERAL HOME

108-11 Sutphin BJLvd., Jamaica, N. Y.

PIKNIKAS

•

Jaunų talentų pasirodymas (vad. J. Gerdvilienė)

•
•

S<dtių varžybos
^Mradoa rėmėjams ritinamos dovanos

DARBININKO LEIDĖJAI

VAITKUS
FUNERAL ROME

197 WEBSTSR AVĖ.

