
DARBININKAS Kongresas kalbėjo visai aiškiais žodžiais 
Johnsono kaip ir Kennedy proklamacijom aiškią prasmę 
duoda Kongreso 1959 nutarimas, kuris pasako, kas yra 
tos pavergtosios tautos ir kas jų pavergėjas
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“Kadangi nuo 1918 Rusijos 
komunizmo imperialistinė ir ag-

Prezidento proklamacija Pavergtų Tautų Savaitei
Prezidentas Lyndon B. John- 

sonas birželio 18 paskelbė pro- 
kliamaciją Pavergtų Tautų Sa
vaitei. Ją pradėti skyrė nuo lie
pos 12.

Skelbdamas pasirėmė Kong
reso nutarimu 1959; visuotiniu 
žmogiškųjų teisių ir asmens 
vertybės siekimu; Amerikos tau 
tos įsipareigojimu vykdyti lais
vę ir teisingumą visur.

Savaitės metui prezidentas- Yorke: 
■kvietė visus Jungtinių Ameri
kos Valstybių gyventojus tą sa
vaitę švęsti atitinkamom apei
gom ir veikla; ragino panaujin
ti pasiryžimus siekti nepriklau
somybės ir laisvės visom tau
tom, laisvės visiem asmenim.

kiekvienas visNuo 1959 kasmet prezidentai skelbia Pavergty Tauty Savaitę 
kitokiais žodžiais. Visiem betgi tikrą ir aiškią prasmę davė Kongręso nutarimas

LIETUVOS DELEGACIJA PA
VERGTŲJŲ SEIME 
PASKELBĖ

Amerikos prezidentui padėką 
ir minėjimo programą N e w

nijai, Idel-Uralui, Tibetui, Ka
zachijai, Turkestanui, šiaurės

resinė politika sukūrė plačią 
imperiją, kuri yra grėsmė Jung
tinių Valstybių ir viso pasau
lio laisvųjų tautų saugumui, ir

"Kadangi komunistinės Rusi
jos imperialistinė politika ve

dė į tiesioginę ar netiesioginę 
agresiją ir valstybinės nepri
klausomybės pavergimą Lenki
jai, Vengrijai, Lietuvai, Ukrai
nai, Čekoslovakijai, ŲaTvijai, 
Estijai, Gudijai, Rumunijai, ry
ty Vokietija1,. Bulgarijai, Kini
jai, Armėnijai, Azerbeidžanui, 
Gruzijai, Siaurės Korėjai, Alba-

Vietnamui ir kt.;
“Kadangi šios pavergtosios 

tautos žiūri į Jungtines Vals
tybes kaip į žmonių laisvės 
tvirtovę, vedančią į jų išlais
vinimą. į nepriklausomybę ir at 
statymą jom krikščionių, žydų, 
musulmonų, budistų ir kitokio 
tikėjimo laisvių, o taip pat jų 
asmeninių teisių ...” — dėl šių 
pagrindinių motyvų Kongresas 
rado reikalo nutarti Pavergtų 
Tautų Savaitę ir kvietė prezi
dentą kasmet ją skelbti.

PREL. J. BALKONAS KREI
PĖSI į SPAUDĄ:

kad diskutuotu Amerikos poli
tiką pavergtų tautų klausimu

Prel. J. Balkūnas, amerikie
čių, kilusių iš vidurio bei ry
tų Europos, konferencijos pre
zidentas, paskelbė atsišaukimą 
į laikraščius, kviesdamas savai
tės proga pasvarstyti Amerikos 
politiką pavergtų rytų bei vi
durio Europos tautų klausimu 
— kaię tų kraštų laisvė gali bū
ti pasiekta ir sustiprinta. Ver
tindamas pluralistinę Amerikos 
sistemą, kurioje kontraversiniai 
klausimai susilaukia skirtingų 
nuomonių, prelatas pažymėjo, 
kad jei -tuo matu bus vertina
mas pavergtų tautų klausimas, 
tai bus rasta per didelio opti
mizmo dėl liberalizacijos pa
vergtuose kraštuose. Padėtis iš- 
tikrųju yra be esminių pakiti
mų. Reikšmingesni pakitimai 
pavergtuose kraštuose galimi 
tik kilus visuomenės spaudi
mui, opozicijai, remiamai iš ša
lies, palaikomai vilties.

Sovietų pavergtų tautų draugų 
ir tų kraštų kilmės amerikiečių 
organizacijomis yra numatęs 
New Yorke šiokią Pavergtųjų 
Tautų Savaitės programą:

1. Liepos 12 d.: (a) 10:00 vai. 
kardinolo F. Spellmano vado
vaujamos katalikų pamaldos šv. 
Patriko katedroje su prel. J. 
Balkono pamokslu; (b) Šv. Jo
no bažnyčioje protestantų pa
maldos 10:00 vaj.

2. Liepos 12 d. 12:15 vai. 
{tuoj po pamaldų) Pavergtųjų 
Seimo narių — valstybių vėlia
vų pakėlimas prie Pavergtųjų 
Seimo patalpų First Avė, tarp 
44 ir 45 St., priešais J. Tautų 
rūmus.

3. Liepos 14 Pavergtųjų Tau
tų Savaitės apeigos City Hali 
priėmimų salėje 10:00 vai., va
dovaujant maj. Wagneriui.

Visose šiose Pavergtųjų Tau
tų Savaitės apeigose nuošir
džiai kviečiami kuo gausiau da
lyvauti New Yorke, New Jer- 
sey ir Connecticuto lietuviai. 
Moterys, kurios turi, prašomos 
dėvėti tautinius drabužius”.

Tokio visuomenės spaudimo 
atsišaukimas prašo laikraščių 
skaitytojus senatoriam, kong- 
resmanam, vietinei spaudai.

SEN. T. J. DODD 
PAGERBTAS

“IEŠKOMAS DĖL GENOCI
DO”. Tokiais ženklais ant 
laiškų Stockholme buvo su- 

• tiktas Chruščiovas. Tai estų 
jaunimo darbas.

——

PREZIDENTAS JOHNSON AS liepos 2 pasirašė “pilietinių teisių” įstatymą.

turi atsitikti" 
dar gyvena

“LAIKAS IR MUMS ryškiai 
prikalti žudikus prie gėdos 
stulpo savo krašto ir viso 
pasaulio akivaizdoje” (Tiesa 
Nr. 151).

kai Chruščiovas išvyko. Tokias 
nuotaikas perdavė iš Oslo Ti
mes korespondentas.

‘ ‘Dėkingas JAV Prezidentui 
už Pavergtųjų Tautų Savaitės 
paskelbimą ir už pareiškimą, 
kad “Jungtinės Valstybės yra 
tvirtai įsipareigojusios laisvės 
ir teisingumo reikalui visur”, 
Pavergtųjų Seimas drauge su

— Birželio 
pobūvis pa- 
lietuvių bi- 

tautų gynė-

SKANDINAVIJA IR MASKVA
Nikitos fiasco

Liepos 4 Norvegijoje Chruš
čiovas baigė savo 19 dienų ke
lionę po Daniją, Švediją,. Nor
vegiją. Laisva skandinavų spau
da nevengė aštrios kritikos 
Chruščiovo pareiškimam. Esą 
Chruščiovas pasiekęs priešingą 
rezultatą, nei jis norėjęs. Jis 
rodęs tokią “kietą liniją” Vo
kietijos ■ atžvilgiu, su tokiu įsa
komu tonu siūlęs pasitraukti iš 
Nato. kad net tie Norvegijoje, 
kurie buvo abejoję, ar verta 
būti Nato nariu, dabar jau. ne
abejoja. Jo pareiškimai, kad 
danų žemės ūkyje nieko sau 
naudingo neradęs; kad sovietų 
ūkis parodys danam, ką jis ga
lįs padaryti, buvo užgaulus šei
mininkam. Chruščiovas paliko 
kuo blogiausią įspūdį, ir tiek 
Švedijos, tiek Norvegijos vy
riausybės jautė palengvėjimą.

Tshombėje — keturi ministeriai
Kongo naujai vyriausybei 

sudaryti liepos 6 pakviestas 
Tshombe, buvęs Katangos pre
zidentas. I

Tshombes grįžimą The Tab- 
let Įvertino kaip pasmerkimą 
ketverių metų politikai, kurią 
Konge varė Jungtinės Tautos 
ir valstybės departamentas. Ar- 
thur Krock (Times) tą mintį la
biau išplėtoja. Esą iš viso Kon
go tik viena Katanga buyo 
pasiruošusi nepriklausomybei. 
Katangos prezidentas Tshombe 
Kongo lyderių konferencijoje 
siūlė laisvą atskirų regionų kon 
ferenciją, ir visi su tuo sutiko. 
Bet kitoje panašioje konferen
cijoje Tshombe buvo suimtas 
centrinės valdžios. Išleistas jis 
tada paskelbė Katangos nepri
klausomybę nuo Kongo cent
rinės valdžios. Bet tada J. Tau
tų trys karinės ekspedicijos, at
gabentos Amerikos transporto 
priemonėm, reikalavo Tshom- 
bės besąlyginės kapituliacijos. 
Dėl tų žygių Tshombe virto eg- 
zilu Ispanijoje, o Katangos kles
tėjęs ūkis buvo sugriautas, iki 
pagaliau atsirado ten komunis
tų vadovaujami teroristai. Tuo 
pačiu metu esą valstybės sek
retoriaus padėjėjas Carl Ro- 
wan skelbė apie Tshombę ir 
Katanga šmeižtus. Dabar dingo 
J. Tautos, ir Kongo gelbėti pa
kviestas tasai, prieš kurį buvo 
tiek metų varomas valstybės 
departamento ir gen. sekreto
riaus Thant sąmokslas.

Pirma reakcija į Tshombės 
grįžimą buvo Maskvos protes
tas gen. sekretoriui, kam jis 
prileistas tokiom pareigom.

Tshombe pasiėmė ministe- 
rio pirmininko, užsienio reikalų 
ministerio, informacijos ir ūki
nio derinimo ministerių parei
gas. Jau tarėsi su Amerikos at
stovu dėl paramos. Tshombe 
sudarė įspūdį, kad Amerikos 
kova prieš ji tebuvusi tik nesu
sipratimo vaisius.

DĖL KIPRO: ar bus išvengta invazijos?
Graikų aiškus noras — prisi

jungti Kiprą prie Graikijos. Dėl 
to Graikijos min. pirmininkas 
atmetė nauja prezidento John
sono siūlymą susitikti su Tur
kijos min. pirmininku.

Ženevon Į tarpininkavimo pa
sitarimus Kipro prezidentas 
Makarios atsisakė siųsti savo 
atstovą.. Jis priešingas tam.' 
kad ten dalyvauja ir Johnsono 
atsiųstas Achesonas.

Amerikos diplomatai jaučia, 
iad ketvirtu kartu vargiai pa
siseks Turkiją sulaikyti nuo in
vazijos į Kipro salą. Ar nuo in-

vazijos atgrasyti ar kilus inva
zijai ja pasinaudoti Sovietų lai
vynas pro Gibraltą įplaukė į Vi
duržemio jūrą. Amerikos laivy
nas taip pat budi.

KENNEDY LENKIJOJE

Hartford, Conn. 
20 buvo surengtas 
gerbti nuoširdžiam 
čiuliui, pavergtųjų
jui ir uoliam kovotojui su ko
munizmu — senatoriui Thomas 
J. Dodd. Pobūvis įvyko Hart
fordo klubo patalpose. Buvo 
susirinkę gausiai lietuvių ir sve
čių. Programoje dalyvavo Hart
fordo lietuvių choras, vadovau
jamas muz. Jurgio Petkaičio. 
Senatoriui įteiktas jo paties 
portretas, pieštas dail. Vitulio 
Dragunevičiaus. Pagerbimo po
būvį organizavo National Capi
tal Committee for Good Gov
ernment. šiai organizacijai 
Connecticuto valstybėje pirmi
ninkauja Antanas Ustjanaus- 
kas. (L.S.)

— Meksikoje prie Pacifiko 
ŠEN. DODD IRrA. USTJANAU8KAS prieš Dodd portretą, pieštą V. Dra- lieP°s 5 nuo Žemės drebėjimo 
gunivtčiaas. ,.. . žuvo 36, sužeistų šimtai,

itiėi

Kaip Maskva nori taiką saugoti.
Sovietai liepos 7 pasiūlė ir 

JT gen. sekretoriui karines mi
sijas taikai palaikyti, kur jai 
kyla pavojus’ Tačiau karinės 
misijos turėtų būti ne J. Tau
tų, o tik Saugumo Tarybos ži
nioje.- Antra, karinėse misijose 
neturėtų būti nuolatinių Saugu- 
nlo Tarybos narių kariuomenės, 
vadinas, Amerikos. Anglijos, 
Sovietų, Prancūzijos ir naciona
linės Kinijos.

Ko Sovietai tuo siekia, tebe
tiriama. Time* jau demaskavo 
sovietų norą, kad į nekomunis-

tinius kraštus, jei ten kyla kon
fliktai, galėtų būti pasiųsta ko
munistinių kraštų kariuomenė, 
kuri juose vykdytų ne taiką, 
bet komunizmo infiltraciją.

— Mrs. Kennedy nuo rudens 
iš Washingtono persikels į New 
Yorką. Esą nuolatinis mirties 
priminimas blogai veikia vai
kus.

— Montblanco kelnuoe e , 
Prancūzų Alpėse, liepos 7 žuvo 
14 slidininkų, tarp jų buvęs 
pasaulio čempionas.

R. Kennedy su šeima liepos 
2 grįžo iš kelionės po Lenkiją. 
Ten jis buvo kaip privatus as
muo. Lenkijos vyriausybė jį 
ignoravo. Bet masės jį priėmė 
su entuziazmu. Jis lipo ant au
tomobilio viršaus ir prakalbas 
sakė. Valdžios laikraščiai kalti
no, kad jis piktnaudojęs Len
kijos svetingumą tom savo kal
bom nuo automobilio. Bet kal
bos turinys komunistinei spau
dai patikęs. ‘ Esą jis kalbėjęs 
apie reikalą tiesti tiltus tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos, 
ir Lenkija galėtų būti tokiu tar
pininku.

— Mrs Nhu vizos į Ameri
ką negavo. Liepos 7 mitinge 
buvo išklausyta jos įkalbėta 
juostelė. Kaltino, kad Vietna
mą valdo dabar amerikiečiai, 
dėl to gyventojuose nesą pasi
ryžimo kovoti, o pastatytoji val
džia labiau kovojanti su anti- 
komunistais, ypačiai jei jie ka
talikai.

PRIEŠ KONVENCIJĄ: “kas nors dar turi nutikti
Respublikonų kon venci j a, 

kuri prasidės San Francisco 
liepos 13, nustelbia kitus vi
daus ir užsienio įvykius. Prieš 
konvenciją šen. Goldwateris 
pritilęs. Garsiau skardenas! gu
bernatorius Scrantonas. Jis ti
kisi dar laikytis prieš Goldwate- 
ri partijos platformą sudarant. 
Įsiūlyti į platformą tokių daly
kų, kurie nebūtų priimtini Gold 
wateriui. Pvz. dabar jis siūlo 
tokius valstybinio gyvenimo 
planus kaip uždrausti... Birch 
Society ir pareikšti, kad “pilie
tinių teisių” įstatymas yra pa
gal konstituciją. Scrantonas pa
siskelbė taip pat, kad jį nomi
nuosiąs Miltonas Eisenhoweris.

— Milleris, respublikonų tau
tinio komiteto pirmininkas, mi
nimas’ kandidatu į viceprezi
dentus. Jam Goldwateris pa
lankus: Milleris rytietis, katali
kas — būtų pačiam Goldwate- 
riui atsvara. Pats Milleris pa
reiškė, kad jis sutinka bet ko
kiom pareigom, jei nebus tin
kamesnių už jį. Millerio pasi
rinkimas verstų ir Johnsoną 
rinktis į viceprezidentus katali
ką.

— "Kas nors
— tokia viltimi
Goldwaterio priešininkai, rašo 
Times. Jie jau nepasitiki, kad 
platforma pasiseks Goldvvaterį 
sulaikyti. Rockefel 1 e r i o ir

W1LL1AM E. MILLER, ki
lęs iš Lockport, N. Y., bai
gęs Notre Dame un-tą ir 
Albany teisių mokyklą, 
Niurnbergo teisme valst. 
gynėjo padėjėjas, nuo 1950 
kongre«manas. nuo 19Š0 
respublikonų tautinio komi
teto pirmininkas.

GERIAU būti teisiamai negu nužudytai
Arlene Del Fava, 27 metų New Yorko G.O.P. teisingu- 

Queens sekretorė, virto dienos mo skyriaus pirmininkas advo- 
herojum New Yorke. Sekma- katas John Lumula pasisiūlė ją 
dienio naktį ji apsigynė nuo už
puoliko peiliu, kurį ji dėl visa- 
ko nešiojosi rankinuky. Užpuo
likas buvo rastas ligoninėje, 
kur jis buvo nuvykęs žaizdų 
perrišti. Bet buvo suimta ir Ar
lene, iš jos buvo konfiskuotas 
peilis ir jai paskirta byla atei
nantį antradienį, nes 
žiusi įstatymą, kuris 
tokį “ginklą” nešiotis.

"Geriau jau būti 
negu nužudytai'
lene, kai jai išaiškino, kad ji 
esanti nusikaltėlė.

ginti; skyrius prisiėmė visas 
teismo išlaidas. Jis sakė, kad 
byla tūrėtų baigtis miesto ats
tovų padėka merginai, kuri pir
moji pasipriešinusi užpuolikui. 
Kai kurie laikraščiai paskelbė 
šūkius: ginkitės patys ...
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ji sulau- 
draudžia

teisiamai
pareiškė Ar-

— Amerikos keliuose per 
trijų dienų savaitgalį užsitnušė 
rekordinis skaičius — 504. Lig
šiolinis rekordas buvo 1960- 
442. Daugiausia žuvo Kaliforni
joje —- 84, New Yorko valsty
bėje tik 26.

Scrantono noras įtraukti į plat
formą pareiškimą, kad “civili
nių teisių” įstatymas yra pagal 
konstituciją, kad Birch Society 
sąjūdis reikia pasmerkti, ne
randa tarp kitų respublikonų 
pritarimo.

— Mrs. Clare Booth Luce 
smerkė spaudą, kad ji nebuvu
si garbinga Goldwaterio nuo- 
onėm perduoti teisingai, 
remia Goldwaterį, jos 
Scrantoną.

— Gub. Scrantonui 
rinkiminės kampanijos 
atsieina 9,000 dolerių.

— Nixonas jau nustojęs vil
ties būti pasiūlytas.

— Asso. Press, respublikonų 
kandidatų jėgas taip vertina: 
Goldvvateris 710 balsų, Scranto- 
nas 149. Rockefelleris 103, 
Lodge 45. Nixonas 3, kiti 120, 
neapsisprendusių 178.

— W. Lippmannas labai tei
giamai kalba apie Cabot Lodge 
kaip diplomatų Vietnamo poste. 
Richard W. Tims ir Irving L 
Schiffman

Valstybės departamente pasi
keitė Baltijos skyriaus vedėjai. 
Vietoj Richard W. Tims 
kirtas Irving I. Schiffman. 
želio 19 pastarais surengė 
sveikinimo priėmimą savo 
matakui. Priėmime dalyvavo ir 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
bei p. Kajeckienė. Liepos 7 Bal
tijos diplomatiniai atstovai su
rengė pietus Richard W. Tims 
išleistuvėm.

— Vatikane ritu kongregaci
ja nutarė kanonizuoti 22 Ugan
dos negrus kankinius, kurie 19 
šimtmetyje buvo nužudyti, kai 
jie nesutiko atsisakyti nuo ka
talikų tikėjimo. Kanonizavimo 
byla buvo pradėta 1886.

— Senato komisija liepos 7 
pradėjo apklausinėti dėl nežmo
niškų kainų laidotuvėm. Vie
nas liudijo, kad Amerikoje esą 
24,000 laidojimo biurų; 1962 jų 
apyvarta buvusi 1.7 bilijonai 
doi.

Ji 
vyras

viena 
diena

pas- 
Bir- 
atsi- 
pir-



Uzurpatoriai juodais...
Tekius vardus ėmė taikyti vy
riausiam teismui, kuris pasisa-/ 
vinfs įstatymu leidimo galią ir 
iimužęs ii pusiausvyros Ameri
kos vaidymosi sistemą

—•—
Amerikos valdžios funkcijos 

yra idealiai paskirstytos: Kong
resas leidžia įstatymus, Prezi
dento vadovaujama vyriausybė 
juos vykdo, Teismas prižiūri i- 
statymų konstitucingumą ar jų 
taikymo teisėtumą- Idealu, jei 
tos trejopos institucijos išlaiko 
p u si a u s v yrą. Pusiausvyra 
dingsta, jei vienos institucijos į- 
taka sustiprėja kitos sąskaita. 
TEISMO DOMINAVIMAS

Buvo nurodoma Į prezidento 
Roosevelto laikus, kada prezi
dento valdžia persvėrė ir nu- 
stelbėKongresą — net karas 
buvo vykdomas be Kongreso 
pritarimo.' Dabar tokia persva
ra priskiriama teismui. Prezi
dento valdžios dominavimas 
yra mažiau pavojingas, nes pre- prezidentus, platformų sudary-
zidentas renkamas tiesiogiai 
tautas, o ir kadencija tik ket- 
veriem metam. Vyriausio teis
mo nariai yra jau prezidento 
skirtiniai ir tai visam amžiui.

Dėmesys ėmė krypti į teis
mą, kai jis pradėjo keisti Ame
rikos gyvenimo tradicijas — iš
varė maldą iš viešosios mokyk
los; aiškindamas pilietines tei
ses. susiaurino valstybių auto- 
nomingumą ir sustiprino federa 
line valdžią, iš kitos pusės su
varžė federalinės vyriausybės 
priemones, kuriom palaikė kraš 
■to saugumą — įsakymą komu
nistų partijai registruotis, įsa
kymą, neduoti komunistam pa
sų kelionėm į užsienius.

KALTINIMAI DĖL 
UZURPACIJOS

Vyriausio teismo dominavi
mas ir siekimas pakeisti gyveni
mo būdą patraukė spaudos dė
mesį. Kai kurie laikraščiai pa
kėlė aliarmą. The Tablet* edito- 
rialistas pakaltino teismą, kad
jis “uzurpavęs sau galias, kons
titucijos skirtas vyriausybei ir 
įstatymų leidimo institucijai”.

Journal American editorialis- 
tas William F. Buckley, Jr. pa
našiai tvirtino, pasiremdamas 
sociologijos profesoriaus Will 
Herberg autoritetu. Profesorius 
tvirtino, kad Amerikos teismas 
esąs “revoliucinis teismas”; jis 
siekiąs "nuversti nusistojusius 
musę visuomenės pagrindus".

Kokius pagrindus, aiškina 
jau Buckley: pirmiausia — fe
deralizmo pagrindus: esą šimt
mečius truko federalizmo idė
ją išauginti, o dabar teismas ją 
griauja, atimdamas iš atskirų 
valstybių politines teises, turė
tas nuo 17 amžiaus.

Toliau-teismas pakerta vy
riausybės funkcijas: “Warreno 
teismas atėmė vyriausybei tei
sę reguliuoti keliones į užsie
nius atsižvelgiant į Amerikos 
lojalumo riziką”.

Pakerta taip pat asmenines 
pilietines teises ir visuomeni
nės moralės pagrindus: “teis
mo sprendimu” mes negalime 
melstis viešoje mokykloje.. 

Mes negalime teisti nusikaltė
lio, jei' jo prisipažinimas pa
reikštas nedalyvaujant jo advo
katui ... Mes negalime atmesti 
pornografijos. ■.”

Teismas siekta virsti "tre
čiaisiais įstatymų leidimo rū
mais", atsiliepė teisėjas Learn- 
ed Hand. O visuomenei iš to 
viso yra tas rezultatas, — sa
ko Journal American kolumnis- 
tas, — kad “vyriausiojo teismo 
ideologinis fanatizmas daro vis 
sunkiau mūsų visuomenei al
suoti: valdytis patiems pagal 
nusistojusias tradicijas ir įsta
tymus; valdytis vietiniu susipra
timu; susidoroti sėkmingai su 
mūsų vidaus priešais; tęsti įsi
pareigojimą tėvų tikėjimui”.

Dėl teismo dominavimo The 
Tablet apeliuoja į Kongreso 
narius: esą tautos išrinktieji tu
ri imtis priemonių grąžinti vy
riausybei funkcijas, kurios jai 
turi priklausyti. Kandidatai į

EARL WARREN

Žydu ir arabų kova 
New Yorko parodoj

Pasaulinės parodos komitete 
Alex Rose, vienas iš direkto
rių, birželio 23 pasitraukė. Prie
žastis — jis aiškino — komite
tas nepašalino iš Jordano pavil
jono sienos, kuri esanti “karo 
propaganda, įžeidimas suvereni
nei valstybei ir milijonam A- 
merikos piliečių žydų bei nežy
dų”. Toje sienoje vaizduojamas 
arabas jaunuolis, kuris šaukia 
pagalbos milijonui savo tautie
čių arabų tremtinių. Tai ištrem
tieji iš Palestinos kuriant Izrae
lio valstybę ir lig šiol niekur 
neįkurdintieji. N©pasakyt a, 
kad tie tremtiniai yra iš Izrae
lio, bet žiūrėtojas ir be vardo 
tuojau prisimena faktą. Prieš 
jį pareiškė protestą jau ir mies
to taryba, bet parodos komite
to pirmininkas Robert Moses 
Ugi šiol nepajudinamas. “Anti- 
defamacinės lygos” atstovai iš
kėlė net ir bylą

DARL1NINKAS
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VYRIAUSIAS TEISMAS. Sčdi — Clark, Black, Warren, Douglas, Harlan. 
Stovi — White, Brennan, Stevvart, Goldberg. ‘Revoliucininkus/ sudaro dau
gumos penketukas: Warren, Black, Douglas, Brennan, Gdldberg.

tojai turį aiškiai pasmerkti “juo 
dai apsitaisiusių skirtinių uzur- 
paciją”, kuri paneigia mūsų 
konstituciją ir vaidymosi siste
mą; tegul atstato galių pusiau
svyrą, kuri yra mūsų sistemos 
pagrindas.
TEISMAS "REVOLIUCIJOS" 
TARNYBOJE:

Šie aštrūs žodžiai yra atsi
liepimas į kai kurių grupių sie
kiamą Amerikos gyvenimo “re
voliuciją”, kaip sakė prof. Her
berg. Revoliucija turi pakeisti 
Amerikos veidą ir jos gyveni
mo būdą: vietoj federalizmo, 
vietoj autonomizmo duoti sus
tiprintą federalinę centrinę val
džią Washingtone; vietoje da
bartinio rasių ir tautų margu
myno, kuriame dominuoja bal
toji rasė ir gal airių tautybė, 
duoti naują amerikietį, nulietą 
iš masės, iš baltųjų ir juodųjų 
virinamos bendrame katile — 
viešojoje mokykloje; vietoj re

Lietuvos atstovas ir Vlįko pi rm-kąs Valstybes departamente
Birželio. 2į d. Vbko Vicepir

mininkas J. Audėnas, lydimas' 
Lietuvos atstovo J. Kajecko, 
lankėsi Valstybės departamen
te. Daugiau kaip valandą kal
bėjosi su Schiffmanu, Pabaltijo 
skyriaus viršininku, ir H- Vę- 
deleriu, Rytų Europos skyriaus 
viršininku. Paliesti bendri bė
gamojo laiko Lietuvą iiečią SPAUDA * 
klausimai, Lietuvos egzilinės or- J—“
ganizacijos ir konsularinė su
tartis tarp JAV ir SSSR. Abiem 
pareigūnam buvo įteikta trum
pa promemorija ‘Lithuania To
day’.
Senatorius Thomas J. Dodd, 

birželio 16 kalbėdamas kongre
se apie Pabaltijo valstybes, pa
naudojo daug medžiagos iš pas
kutiniojo Eltos biuletenio. Biu
letenyje yra J. Audėno atsa
kymai į paklausimus, kaip 1940

Austrijos valdžia išdavė Če
koslovakijos komunistinei val
džiai gegužės 28 pabėgusius iš 
Čekoslovakijos vyrą ir žmoną 
Mikuliks. kurie jau turėjo A- 
merikos vizą ir rengėsi sėsti į 
lėktuvą. Neleido jiem net pra
nešti Amerikos konsului. 

VATIKANO paviljonas pasaulinėje parodoje. Nuotr. R. Kisieliaus

liginio margumyno, kuriame 
dominuoja protestamtiniai tikė
jimai, nulieti naujo modelio pi
lietį — laicistinį, agnostiką 
jankį.

Šitokiai politikai siekti yra 
daug patogesnė priemonė teis
mas nei Kongresas. Normalus 
būtų kelias, kad grupės per 
Kongresą keičia įstatymus, ku
rie yra pasenę, ir skelbia nau
jus. Bet tai daug sunkesnis ke
lias — reikia, kad plačioji vi
suomenė tam pritartų. Patoges
nis kelias — teismas, jei “re
voliuciją” vykdančioji grupė 
turi teisme užtikrintą daugumą- 
Tada užtenka teismui “aiškin
ti” konstituciją vietoj naujai 
skelbiamo įstatymo, kuriam 
kompetentingas tik Kongresas.

Šiuo keliu teismas yra "revo
liucijos" siekiančios mažumos 
įrankis; sykiu sudaroma iliuzija, 
kad revoliucija vyksta konstitu
cijos saugojimo priedanga.

įdėtais ^ĮhgįVjąkupa- 
vo Lietuvai. Ąudėoas tuomet 

buvo' Uetuvos. vyriausybės na
rys. Toliau įdėta Lietuvos dip
lomatijos šefo St‘ Lozoraičio 
nota Danijos vyriausybei dėl su
sitarimo su Sovietų Sąjunga 
skoloms tarp Lietuvos ir Dani

LIETUVA IR NEGRAI AMERIKOJE
Šmulkščio laiške. Girdėti apieDirvoje birželio 26 laiškuose 

Julius Šmulkštys polemizavo 
su V. Meškausku dėl šen. Goki- 
waterio. Esą V. Meškauskas 
peršąs Gokhvaterį lietuviam. Ju 
Mus Šmulkštys tą Goidwaterį 
atmeta, nes laiko jį “rasinės 
diskriminacijos ir netoleranci
jos simboliu”. Esą jis lietuviam 
negali būti priimtinas, nes “ar 
žmogus, kuris remia savo kan
didatūrą mažumų konstitucinių 
teisių paneigimu, gali būti nuo
širdus lietuviškos mažumos So
vietų Sąjungoje teisių gynėju?"

Dėmesį patraukia ne GoJdwa- 
terio reikalas, bet Lietuvos rei
kalas, kuris liečiamas Juliaus

Sugrąžinkim laisvę 
Lietuvai! 
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Kongresmene* Schadeberg (R. 
Wisc.) kviečše emeriidečiu* j 
kevą už Lietuvos laisvę

Los Angeles, Cnlif. — “Turi
me sugrąžanti Lietuvai ir ki- * 
tiems komunistų vergijoje ken- 
čiantiem kraštam laisvę ir ne
priklausomybę. Krašto vyriau
sybė turi kelti pavergtųjų kraš
tų laisvinimo reikalą Jungtinė
se Tautose, ir visi amerikiečiai 
turime padėti nelaisvėje esan
tiems nusikratyti vergijos pan
čius,” — kalbėjo kongresma- 
nas Henry C. Sc h adė be r g (R.- 
Wisc.), įnešdamas naują rezo
liuciją (H. Con. Res. 309) Lie
tuvos ir kitų pavergtų kraštų 
laisvinimo reikalu. Tai jau 
šešiasdešimt pirmoji rezoliuci
ja virš minėtu klausimu!

Kongresmanas Schadeberg 
vertas visų nfūsų pagarbos ir 
ipadėkos. Prisiminkime jį trum
pais padėkos laiškučiais, kurie 
adresuotini: The Honorable 
Henry C. Schadeberg, House 
Office. Building, Washington 
25, D.C.

Rezoliucijų skaičius didėja: 
turi didėti ir visų mūsų pastan
gos vieną iš jų pravesti, šiame 
darbe reikia visy geros valios 
lietuvių talkos ir paramos. Vi
si kviečiami prisidėti prie šio 
žygio, kuo kas gali ir pajėgia: 
darbu ar pinigine parama. Ko
va už rezoliucijų pravedimą — 
■tai tikrai konkretus darbas vi
same Lietuvos laisvinimo žygy
je. Tenelieka nė vienos lietuvių 
organizacijos ir nė vieno lietu
vio, kuris neprisidėtų darbu ar 
pinigine auka prie šio rezoliuci
jų pravedimo žygio. Visais rei
kalais rašyti: Rezoliucijoms 
Remti Komitetas, Post Offi
ce Box 77048, Los Angeles, Ca- 
lifornia, 90007. LT.

jos sureguliuoti. Ba/ry H. Gcld- 
water rezoliucija, kurią jis įtei
kė kongresui, kad priimtų 
nutarimą Pabaltijo valstybių 
bylą kelti Jungtinėse tautose.

Birželio 26-28 d. J. Audėnas 
dalyvavo JAV lietuvių kongre
se WashirEgtone. (Elta)

Lietuvą, kaip “lietuvišką mažu
mą Sovietų Sąjungoje”, gali bū
ti malonu šalininkui Maskvos 
imperialistinės politikos, kuri 
■Lietuvą laiko Sovietų Sąjungos 
dalim ir lietuvius laiko mažu
ma palyginti su “didžiuoju bro
liu” — rusų dauguma. Tačiau 
kovojantieji už nepriklausomą 
Lietuvą, kaip ir Amerikos vals
tybės politika, į Lietuvą tebe
žiūri kaip Sovietų Sąjungos pa
vergtą valstybę.

Lietuviui negali būti priimti
nas lietuvių padėties Lietuvoje 
lyginimas su padėtimi negrų, 
kurių Jungtinės Valstybės nėra 
okupavusios.

REZOLIUCIJOM remti komiteto nariai tariasi. Ii deiinfes: A. Dabiys, V. 
Kazlauskas, estas B. Nurmsen, J. Andrius.

JAUNIEJI talkininkai rezoliucijom remtis su pirm. L. Valiuku. Ii kairės: 
A. Markevičius, L. Valiukas, inž. S. Kungys, stud. I. Mažeikaitė, inž. R. 
Bureika. Nuotr. L. Kančausko

KAPITONO SVENSONO BYLA
Frankfurte, Vokietijoje, bir

želio 29 pradėjo naginėti kap. 
Alfredo Svensono bylą. Prieš 
metus jis buvo pabėgęs į rytų 
Vokietiją. Gegužės mėn. dabar 
iš rytų Vokietijos buvo grąžin
tas į vakarų Vokietiją kaip “ne
vertas būti komunistu”. Jo pa
bėgimas ir visas laikas iki grą
žinimo gaubiamas keistos pas
lapties. Jis aiškina buvęs nugir
dytos ir pervežtas. Aiškina, bu
vęs Vokietijoje sumuštas, kai

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

30 METŲ PATYRIMU
r| - - <

Atvykite arba rašykite mūsų centrinei įstaigai 
arba kuriam nors skyriai didesniame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine. 
716 Walnut Street
Philadelphia, Pa-, 19106

MpSŲ SKYRIAI:
UPTOWN BRANCH, 
Philadelphia, Pa.
632 VVest Girard Avė. 
WAlnut 5-8878

NEW YORK. N. Y. 
48*4 E. 7th Street. 
New York 3, N. Y.
CHICAGO,' ILL> 
4102 Archer Avė., - 
Chicago 32. BĮ. 
FRontier 6-6399

DETROIT. MICH 
6446 Michigan Avė., 
Detroit 10. Mich. 
TAshmoo 5-7560

BOSTON. MASS.
390 West Broadway, 
So. Boston 27. Mass. 
ANdrcw 8-8764

CLEVELAND. OHIO 
7023 Superior Avė., 
CIeveland 3. Ohio 
UTah 1-0807

ROCHESTER. N. Y. 
683 Hudson Avė., 
Rochester 21. N. Y. 
BAker 5-5923

LOS ANGELES. CALIF.
3216 Sunset Blvd..
Los Angeles 26, Calif.
NO 5-9887

SAN FRANCISCO. CALIF, 
1236 — 9th Avenue.
San Franciaco 22. Calif. 
OV 1-4229
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norėjo grįžti. Jo gynėjas prašo
CI€ bylos apie jį — lig šiol ne
gauna. Prašė anglų Reuterio ko
respondento, pas kurį Berlyne 
Svensonas buvo atbėgęs, į liu
dininkus, Reuteris uždraudęs 
savo korespondentui byloje da
lyvauti. Jei bus nuteistas už de- 
zertavimą, gresia 8 metai.

—P. Vietname jau žuvo nuo 
1961 metų 244 amerikiečiai.

PITTSBURGH. PA. 
346 Third Avenue, 
Pittsburgh 22, Pa. 
GRant 1-3712

NEWARK, N. J.
263 Market Street, 
Newark 2, N. J. 
MArket 3-1968

BALTIMORE. MD.
3206 Eastem Avenue, 
Baltimore 24, Md.
DI 2-2374

TRENTON. N. J. 
730 Liberty Street, 
Trenton, N. J.
LY 9-9163

MLNNEAPOLIS. MINN.
217 E. Hennepin Street, 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908

HAMTRAMCK. MICH.
11415 Jos-Campau Avė., 
Hamtramck 12, Mich. 
To 8-7940

ELIZABETH. N. J. 
943 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth. N. J.
EL 4-7608

MTAMI. FLA
2755 Biscaync Blvd., 
Miami 37. Fla.
FR 9-8712

MILLVILLE. N. J.
1701 W. Main Street.
Millville. N. J.
Tcl. 825-1609

OMAHA. NEB.
5524 So. 32nd Street 
Omaha 7. Neb.
Tai. 731-8577
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ganizaajų ir su jais perėjom 
fiaitųjų Rūmų sales ir kai ku- 
riuos kambarius, o Rtenišvy-

^Mė. .tešttoteui- tani ton susirinkti brfvvyH*, kurioj ir Lietuvos 
j*to- popietAtaugtos pa- vardas bus įamžintais.

sitraukė & paskaitų ir dryko į Pirmiausia susiradome tą vie- 
Baltuosius Rūmus. Kadangi ten tą, kur rengiama Šiluvos koply- 

'įį” * Beradooie vadovo, , čia. Prie nišos pakabintas tai*
tai jrtnjongėme prie kitų or- kmis Stovos Marijos pavers

tas ir Salia jo spindi keliolika 
žvakučių. Bažnyčios pastatas 
miifimškas. Vidus dar ne visur 
užbaigtas. Atrodo, ilgai traks.

toje“ truto^apte valandą. Tai 
ne paskaita,' bet stadija, « to
kiai auditorijai angliškai buvo 
sunktai suprantama. J. tokio 
va* savo paskaita “ Jaunimas o-

daugiai pieno, daugiau liau

nu© priespaudos, skleisti visuo-

‘draugystę*... Laisvojo jĮuau-

Pajaustas kitų meštamnas, gra-

Naktį į tuos namus atvyko

tais namais. Gavę maisto ir na-

davo sakyti: “mes padarėme, į- 
vykdėm, padarysim” ir tt Da
bar gi jis mato Liegtuvos va-

kupuotoj Lietuvoj” geriau bū
tų" Mukęs lietuviškai. Sunku

į mą jautriai atsiliepė Sao (Paulo* 
i akademinis jaunimas savo atsi-* 
' šaukimu | visuomenę. Jis buvo!

vo surištos. Tai buvo sugauti 
naujokai* Naktį mus pažadino

bolševikinės Ttoeu'- nuneriu. 
Pasitaikė kaip tik tie, taffierėfc-

šventė yra žmogui, 4>e žmogus 
— šventei. Kai žmonės yra ver
čiami ‘džiaugtis’ rėklia propa
ganda, jiem darosi koktu ir 

: slopu. -

traukti. Baigdamas pažymėjo, 
kad tarpusavio lietuvių santy
kiavimo klausimu dera nuims 
pavyzdžių ieškoti senoje Lietu-

Lenkų koplyčia jau įrengta ir 
gan puošniai atrodo. Bažnyčios 
rūsyje irgi yra įrengta keletas 
originalių koplyčių. Be to, čia 
veikia didžiulė valgykla ir trys 
suvenyrių parduotuvės.

Sakoma, ‘šuo ir kariamas ap
sipranta’, o žmogus — juo la
biau. Reikta gyventi. Bet tie, 
kurie gyvena laisvėje, dažnai 
nebeatjaučia pavergto žmogaus.

be dresūros, kaip ir tinka lais
viem žmonėm. žmonės nori at
sikvėpti nuo daibo, pasilsėti, 
paviešėti ir papramogauti, kad 
turėtų tikro džiaugsmo ir pasi-

kaį? tau daroma anoje pusėje 
geležinės sienos.' Laisvuos e

teisos ieškoti — vai teks dar 
jam daug paraudėti. Toje apy
linkėje dar iš caro taiku būta 
kolonistų. O šiuo metu jų pri
gūžėjo Šmitai tūkstančių.

mybės šventė, praėjo 'randai ir jama. Kokhi darosi dieni iš 
giedriai, kaip visada. Nebuvo 
didelių masinių demonstracijų, tis vis to paties ir to paties: 
rėkiančių kalbų užkknusios

► jaus dieną — tai buvo sekma-
► dienis, brolis pasiėmė mane į
► savo bendradarbio tėviškę už
► 15 ktiometrą. Ten buvo keltai
► anos vardinės, vaišino “nami-

ris skaudina kiekvieną, paliku- Pavergtieji lietuviai galėtų 
primmti seną Surviliškio apy-

tamsius, tai daugiau bamsota-
įmesi netekti savo laisvės ne- įvyko jo galvojime lūžis.

Vergija tuo k pasižymi, kad 
ji ne tiktai šiokiadieniais, bet 
ir šventomis dienomis laiko 
žmogų prislėgusi. Garai pri
simename, kata pirmos bolše
vikų okupacijos metu Lietuvo
je tekdavo švęsti ‘revoliucines 
šventes’, žmones prievarta va
rydavo į gatves, statydavo į ei
les, įduodavo į rankas plakatus 
su šūkiais: ‘Už komunizmo

- pergalę!’, ‘Už tautų daaugys- 
tę1.’, ‘Už laisvę ir taiką!’. Grįž
davo žmonės namo dar daugiau 
išvargę, išniekinti, išsemti. Nei 
taikos nei laisvės!

Neseniai teko skaityti vieną 
laišką iš rusų kokmizuotos Lie- n^ūryždami vaduoti paverg- 
tuvos. Užjaučia, kad e^une ne- M galvas da siekia

Paskaitęs dar vidaus gyveni
mo žinias, anas asmuo nustū
mė į šalį "Tiesos’ numerius ir 
pasakė: “Kaip nyku, kaip tuš
čia! Kaip jie gali ten ištverti? 
Apsipranta?”

atidarė kongresą trumpa kal
ba. Paminėjęs suvažiavimo tiks
lą, priminė, kad Alto pagrin
dinis tikslas yra kovoti dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ats
tatymo,- teikti pagdbą Lietuvos

suvažiavimo darbus buvo itin 
reikšmingas ir patriotinis.

Po vyskupo V. Brizgiu invo- 
kacįjos sudaryta garbės ir dar
bo prezidiumai. Energingai pir
mininkavo V. Abraitis, vėliau 
A. Davenienė. Sveikino Lietu
vos atstovas J. Ksįedus, kon
sulas P. Daužvardt*, įvairių or
ganizacijų atstovai ir kiti gar
bingi asmenys. Iškilmingai at
tiktas son. Paul Dougle*, kuris 
pasveikino dalyvius ir kalbėjo 
politinėmis aktualijomis.

Prof. D. Krivicką* svo pas
kaitoje “Lietuvos byla tarptau
tinės politikos raidoje” vaiz
džiai ir išsamiai nušvietė Lietu
vos teisinę buitį ir politinę eg
zistenciją. Piju* Grigaiti* kalbė
jo apie mūsų artimiausius už
davinius; kad ir nukrypdavo

kom lankyti meno ir istorinių 
vietovių, kurių daag yra Wa- 
shtagtone. Dėl didelio nuovar
gio kai kas negalėjo dalyvaut 
vakare bendrame pokilyje.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
Amerikos Lietuvių suvažiavi
mas įvyko ne visai palankiu tai
ku — sukliuvo su masiniu uk- 
rvnę suvažiavimu. Buvome vi
sur jų nustelbti. Ateityje reikė
tų susitarti su latviais bei es
tais ir padaryti vieną didelę Pa
baltijo kraštų demonstraciją, 
nes amerikiečiai tris Pabaltijo 
•valstybes vis suplaka į vieną— 
The Baltic States.

Sekmadienį, šiek tiek pailsė
ję, ryžomėsi aplankyti Lietuvos* 

būstinę. Kad k to-J ,v kau tiksl
tokai nuo musų viektafto, bet. Kame. Jis
R Kirstom® «<ku savo on-j dWx) TOMme Gal 
entacija be klaidžiojimų mušt

" ■ ■ —» pas jį pagyventi ... Kas gali-
, • f Į ma ir sakyti apie susitikimą su

Brazilijoj sukruto t broliu, kuris nieko nežinojo nei 
lietuvi ai I aPie mane- api® mirusį bro- iicuiv idi b ramybės įj. neradau.

Brazilijos vyriausybei pasikei-t Brolio kambarys buvo antrame 

tais, lietuviai sujudo daryti žy-> aukšte. Pro langą pamatėme 
gių, kad būtų leista veikti su vi-| NKVD kareivius, kurie vedė ke- 
epmis teisėmis Lietuvos pasiun-* lėtą jaunų įvyru. Jų rankos bu- 
tinybei fiio de Jenėiro ar ' •

tonsuMm Sao ;

nyčioje buvo labai daug žmo
nių. Mišias aukojo vyskupas V. 
Brizgys, o solistas J. Varnelis 
žaviu balsu stebino klausyto
jus. Prei. J. BaMcūno pamoks
las visiems padarė gilaus įspū
džio. Visi pamaldų dalyviai ir 
bažnyčios lankytojai klausėsi 
su dideliu susikaupimu. Pamal- 

' dos baigtos Lietuvos himnu.

sį gimtąjį kraštą. Paskui guo
džia primindamas, kad esame 
laisvėje, nes ji švelnina nostal
giją. Nelaisvėje gi darosi ne
mielas gyvenimas net ir gimto
je pastogėje. Nyku ir tuščia 
dvasioje, nes viskas sukopta

atidėliojanf užlygtat, daugiau 
dirbti, nes “atgausime Lietuvos 
nepriklausomybę tik vieningi 
būdami, ryžtingomis pastango
mis”.

Paklausimai dėl paskaitose 
pareikštų minčių buvo nesktan-

■ tlagaEadkas. Renkami parašau ketas. Bet žmonės vfe tiek ne- 
prašymui, kuris bus įteiktas* nustoja noro linksmintis. Ryto- 
Brazilijos prezidentui. Pasirašo 
daug žymių Brazilijos politikų,

> visuomenės veikėjų, universite
to profesorių. Apie tą reikalą

i buvo plačiai skelbta spaudoje.!

VINCAS NELAIMI

Dotnuvoje 1944
kaip tik dėl to darbo buvo at-milicininkai padarė kratą ir

smilkinius. Stritolpęs ketis toė-
dūriau akademijos grimtoo-

no dokumentai.

niais miško tok

Tos minties įgąsdintas tylėjau, 
sidaikydamas kvėpavimą. Nu-

mėjimą įdaviau draugui, kuris 
žadėjo parūpinti atitinkamus

sugavo ir ptišo į kalėjimus, 
daug šeimų išvežė į Silnrą K-

jam žinomą vietą perjojom.
Traukia kaip paukštį, iš lizdoinačtau ūkininkų trobas. Vieno

je sodyboje lojo šunes. Tai bu
vo ženklas, kad ten negato ro-

ir jis pasitraukęs kitur. B vie
no tarnautojo pasisekė patirti, 
kad brolis pestoteięs apie 25 
kilometrus už Kaimo. Nakvo
jau prie Babtų pas vieną pažįs-

kai drebančia širdim ibiinkim 
iš miestelio k laisviau atstvė-

Jo malūnas uadonatizuotas, bet 
■gyveno dar po senovei Jis pa
šalė tuojau pagalbą. Užsodino 
mane ant vieno arklio, benriu-

Kitoj pusėj miško, už 3-4 kilo
metrų, tmėjau porą pažįstamų 
Stonkų. Rytausi juos pasiekti. 
Pasirinkau tiesiausią kelią per

Pasukau į tą ūkį, kur buvo ty-. man<xna rodytis. Neseniai ten leistas nuo kariuomenės. Taip, 
ta. Dar visi miegojo. Nedrįsau buvo kautynės tarp partizanų čia tas pats kaip visoje Uetu-

kėti įvykto viską pagreitino.
Gt^žęs & gydytojo ir vėl pa

siuntęs saugumui pažymėjimą, 
nuskubėjau į darbovietę. Ten 
netrukus atsirado mano šeimi-

mano tėviškė, už 25 kilometrų. 
Bet žinojau, kad ten man neį-

aileistas nuo kariuomenės.
Nuvykęs ten, broko neradau.

Liūdnai atrodė tie jaunuoliai.

ktau petimą prie Pernaravos 
krimą Radau gmrine* čta dar 
tatous. Bet radau tt nekoBitemą 
finšą it tMhte. Mato broife, 
kuris siapstėsi nno.toriuome-

taieate iengriui itaisaugoti ne- 
gu kaime. B jų buvau sužino
jęs, kad daug žmonių vyksta į 
Klaipėdos kraštą. Ten apsigyve
na, gauna darinis ir įleidimą 
nuo kariuomenės, (vairių įstai
gų vadovai ten esą tietatori ir 
daug padeda atvytotantiea su
sitvarkyti. Tačiau ten įsUridžta

ti iš Babtų į Kaną toto pavo: 
jtapu Kartos judtįtoas dide
lis. Gafi ^arti. Pasinaudojau 
čia įprtou būdu keliauti — pir
mą pasitaikiusį karkų^ sunkve- 
žknį poųaraMau, kad pavėžintų. 
Šoferis ir jo palydovas priėtaė 
mane f priekį. Pamatę, kad kal
bu rusiSEai, ėmė kieminėti, _____ w______________________
tos at» B kur einu. Mane pūga- «jk su tvarižagata dufcumtoiti, 
to tatoėįi ar jie nenugkbens aumčiainou yflikimų orgmiza- 
manęs tiesiai į NKVD. »pri- 0jų w ^Uos valdžios. Daū-

kiau savo gerus pažįstamus, tok

nau į saugumą. Teisinaus, kad Įėjimo baimė buvo tokia dide- 
tabai sergu ir šiuo metu nieko lė, kad ir nepajutau, kaip atsi- 
negaliu dirbti. Pareikalavo gy
dytojo pažymėjimo- Tai man 
nebuvo sunku, ir rytojaus die
ną pažymėjimą pasiunčiau paš-

Kitą savaitę gavau kvietimą 
atvykti į karinį komisariatą. 
Galvojau, jei labai reikalaus, 
stosiu į armiją, o vėliau iš ten 
kombinuosiu; atrodo, kad ir ka
ras jau eina į galą Kariuome
nės reikalui būtinas buvo pa
sas. Jį gavau iš saugumo ir ite- 
siskubinau grąžinti. Turėjau 
jau du gerus dokumentus —

buvau darbovietėje, kad ištaro; 
įtarė, kad galiu būti paskęs 
griuvėsiuose. Po griūvėsiąs jie 
vaikščiojo, šaudė, reikalavo pa
siduoti. Palindęs po senas ap
griuvusiais laiptais, ištšsojsa 
‘riti nakties. Nuo šaičto ir ner
vų įtampos drebėjau. Tik gero

Miške buvo dar daug sm^o, 
tarpais vandens. Etti buvo alsu, 
peršlapau. Vos galėjau atsekti 
kebą. Radęs nulaužtą eglę, at
sisėdau pasilsėti- Buvo tylu. 
Girdėjau tik savo širdies pla-

sutepiau šiauduose ir užmigau- seka kiekvieną naują žmogų.
Nubudau sušalęs ir nuėjau į Pasukai! Pernaravos tok, 1 

vidų. Buvo vienos moterys. Pa- tarėjau giminių. "Vakare pa

Veidai išbalę, išvagoti gilaus rū
pesčio ir mdattoo pavojaus. 
Apsirengę įvairiom mMonnmn; 
vieni dvilūkai, kiti kariškai, 
viein šaulių kiti net Plectovi- 
čiaus rinktinės uniformom. Vi
si turėjo automatus, šovinių 
diržuą ir rankines granatas.

Prisidėti prie miškinių buvo 
puiki proga. Tačiau savo širdy 
jutau,- kad man skirtas Šatas to
lias. Nuspren&tau g išmėginti. 
Kaune buvau sutikęs savo drau
gų iš kariuomenės laikų. Ae da
bar buvo pabėgę iš mižko ir 
slapstėsi Kaime Sakė, kad



1*64 m.,

Balfo Centre vasarą
Balfas, veikiąs jau dvidešimt 

metų, nėra šiaip jau laisvas 
sambūris, bet organizacija, su
sidedanti iš narių.' Tiesa, ilgo
ką laiką Balfo vyriausiąjį orga
ną — direktoriatą—sudarė tik 
keturių organizacijų skirti di
rektoriai, tačiau atsakomybė 
už Balfo veiklą nuo pat pra
džios iki šiol atitenka Balfo sei
mui, kurį sudaro skyrių atsto
vai. Seimo sprendimai yra pri
valomi visai organizacijai ir ga
lutini.

Dvyliktasis Balfo seimas šau
kiamas New Yorke spalio 17. 
Šiuo metu Balfas turi per 60 
veikiančių skyrių, tačiau narių, 
sumokėjusių mokestį tėra tik 
859.

Balfo vaaovybei ir seimo la
bui svarbu turėti kuo daugiau 
narių. Tik su gausia organiza
cija skaitosi JAV valdžios pa
reigūnai bei kitos panašios or- 
linga, kad visi Balfo skyriai su- 
verbuotų kuo daugiau narių, 
tuo būdu pakeldami jo svorį 
garbingos dvidešimties 
sukakties proga.

Nario mokestis Balfo 
zacijoj yra tik vienas 
metams. Praktika rodo, kad 
Balfo rėmėjai mielai tampa ir 
nariais, jei tik valdybos tą na
rio mokestį surenka.

Balfas ir Vasario 16 gimnazija
Paskutinių dviejų mėnesių 

laikotarpyje Balfo centras ir 
skyriai visais būdais talkino Va
sario 16 gimnazijos direkto
riui kun. dr. Br. Liubinui, rin
kusiam JAV gimnazijos staty
bai lėšas. Kad daugiau pinigų 
atliktų statybai, Balfo Centro 
valdyba nutarė Balfo pinigais 
nupirkti Vasario 16 gimnazijos 
mokiniams visiems metams 
duoną.

JAV ir Kanados įvairių kolo
nijų lietuviai per pastaruosius 
du mėnesius suaukojo gimnazi
jai per 17,000 dolerių. Gimna
zijos vadovybė dar tikisi stam
besnių sumų iš JAV Episkopa
to. Taip pat ir lietuviai dar ne 
visi suskubo savo aukas įteik
ti.

Balfo vadovybė tremtinių

metų

organi- 
dolens

Kun. V. Karalevičius išvyko

Iki 
ko-

pasau- 
išvyks 
Į abu 
klebo-

ELIZABETH, N. J.

> g

11:00

12:00

3:30

MALONU Jūros vandens tvenkinyje Kennebunkporte. Nuotr. P. Ąžuolo.

Kultūrinė programa:

Muzikalinė programa atliekama So. Bostono šv. Petro parapijos 
choro, vadovaujant komp. J. Kačinskui.

Tautiniai lietuvių šokiai, vadovaujant Onai Ivaškicnei.

pranciškonai nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti šioje metinėjeTėvai
šventėje, pasidžiaugti gražiąja gamta Maine, pasimatyti su pažįstamais.

Rugpiūčio 2 dieną
Iškilmingos primicijų mišios ir palaiminimas.

Tą dieną yra garsieji Porciunkulės atlaidai mūsų koplyčioje.

Pietūs.

KENNEBUNKPORTE vasaros stovykloje berniukai žygiuoja vėliavą kelti. Nuotr. B. Kerbelienės.

Visi kviečiami į

LIETUVIŲ DIENI-PIKNIKĄ

KUN. L. JANKUS 
Balfo reikalų vedėjas

Bal- 
su-

mokyklos išlaikymą laiko savo 
darbo dalimi, nors pati gimna
zija parodo labai daug iniciaty
vos ir įdeda daug darbo, aukas 
berinkdama.

Pastaraisiais metais per Bal
fo Centrą buvo nusiųsta gim
nazijai 38,851 doleris, neskai
tant Balfo paramos kitais bū
dais. Pinigus gimnazijai skyrė 
patys aukotojai.
Rekordinis Balfo biudžetas

Savo veiklos pradžioje 
fas gavo gražias pinigų 
mas iš Karo Fondo, vėliau pi
nigų Balfui nuolat trūko. Prel. 
J. Končiaus pastangomis buvo 
ieškoma pinigų iš svetimų šal
tinių, net imtos paskolos iš 
JAV iždo. 1963-64 apyskaitų 
metais Balfas turėjo rekordines 
■pajamas — 112,246 dolerius, ir 
visa tai tik iš lietuvių Balfo rė
mėjų. Didžioji pinigų dalis, be
veik 39,006 dalis pačių aukoto
jų buvo skirti Vasario 16 gim
nazijai likusios sumos panaudo
tos bendrajai lietuvių šalpai: 
tremtinių šeimom V. Vokieti
joj, Lenkijos lietuviams, Sibiro 
tremtiniams bei lietuviams 
varguoliams visam pasaulyje— 
Afrikoj, Azijoj, Australijoj ir 
net JAV.

Per metus laiko Balfo siun
tiniais ir vaistais buvo sušelpta 
apie pusantro tūkstančio lietu
vių šeimų; kitiems šalpa buvo 
teikiama grynais pinigais.
Balfas ir imigracija

Daugelis mano, kad Balfas 
jau suvežė visus tremtinius į 
JAV ir migracijos darbą baigė. 
Taip nėra.

Balfo stalčiuose visą laiką te
bėra “gyvos” kelių šimtų šei
mų imigracinės bylos. Dabar 
jos iš viso pasaulio, o ne vien 
iš vakarų Vokietijos.

Daugelis tremtinių “nuklydo’ 
į nesvetingus kraštus: Pietų 
Ameriką, Afriką ar Palestiną. 
Balfas padeda tokiems dabar 
atvykti į JAV. Vis daugiau ir 
daugiau atvyksta iš Lenkijos (o 
ten yra šimtai, jei ne tūkstan

čiai lietuvių tremtinių). Balfas 
netiesiogiai padeda ir iš Lie
tuvos ar Sibiro norintiems at
vykti į JAV, tačiau tokia Bal
fo pagalba labai nepatinka ru
sams.

Atrodo, kad Lietuvos kvota 
(384 asm. metams), kaip ir ki
tos kvotas, bus panaikintos. To
ji Lietuvos kvota dabar atvira 
visoms kategorijoms. Pagal 
naująjį įstatymą, kuris dar te- 
besvarstomas, kvotų nebus, bet 
ekspertai tvirtina, jog esant rei
kalui lietuvių galės į JAV at
vykti daug daugiau netu 384 
per metus
Balfas atsargu nesudarinėja

Rekordinės Balfo pajamos 
1963-64 metais nebuvo sukiš
tos į atsargos kapitalą, bet iš
leistos šalpai. Toji šalpa žymiai 
sustiprėjo sumažinus išlaidas 
administracijai, uždarius įstai
gą Vokietijoj.

Daugiausia laimėjo Vasario 
16 gimnazija. Bet jai daug pi
nigų ir reikėjo. Mat, baigiami 
statyti nauji gimnazijos rūmai. 
Gimnazija negalėjo likti supu
vusiuose barakuose.

Balfo siuntiniai į Sibirą ir 
Lietuvą taip pat buvo žymiai 
pagerinti ir galima tvirtinti, kad 
nebuvo atmestas nė vienas mo
tyvuotas prašymas sušelpti Si
biro aukas.

Turint daugiau dolerių, buvo 
stipriai sušelpti ir JAV skurdan 
patekę lietuviai. Jais daugiau 
turėtų susirūpinti atskirų vie
tovių Balfo skyrių valdybos, 
nes toms valdyboms suteikta 
specialios privilegijos vietos 
šalpai vesti. Centrui tik su 
dviem tarnautojais neįmanoma 

(nukelta į 6 psl.)

Vasarai Kennebunkporte prasdejus
Šiemet ankščiau negu kada 

nors Kennebunkporto pranciš
konų sodyba prisipildė naujų 
'gyventojų. Ankstyvesni karščiai 
paskatino miestų gyventojus 
trauktįą ,į šiaurę, kur vėsu, gai
vu ir miela.

Vos spėjus gimnazistam iš
vykti, mokyklos patalpas už-

DARBININKAS
- i------------— i . ...
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ELIZABETHO lietuvių parapinės mokyklos 1964 metų laida. Viduryje — prel. M. Kemėžis.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS PO ATVIRU DANGUM
Šeštadienį, birželio 20. įvy-. 

ko Kat. Moterų Sąjungos 29- 
tos kuopos paskutinis prieš va
saros atostogas susirinkimas. 
Nors jau buvo gerokai po vi
durdienio, bet saulutė kaitino 
stipriai ir oro temperatūra sie
kė 92 laipsnių. Kuopos narės 
pasirodė gana drausmingos, ne
pabijojo karščių ir viena po ki
tos rinkosi į O. Šmitienės na
mus Richmond Hill apylinkėje 
Susirinkta gražiame ir erdvia
me sode. Darbas pradėtas mal- 

da. Pirmininkavo kuopos pirmi
ninkė O. Kubilienė, sekretoria
vo kuopos sekr. E. Kezienė. Pir
mininkė padarė pranešimą iš 
nuveiktų darbų, kuopos ižd. G 
Katilienė painformavo apie 
kuopos iždą. Apie New Yorko 
ir New Jersey apskrities suva
žiavimą pasakojo J. Terebeizie- 
nė. Suvažiavimas numatomas 
rudenį Brooklyne. Susirinkimas 
nutarė dar ši rudenį atšvęsti 
Amerikos Kat. Mot. Sąjungos 
50 metų auksinį jubiliejų.

Susirinkimas nepamiršo sa
vo sergančių narių; buvo palin
kėta greit pasveikti ir vėl da
lyvauti susirinkimuose.

Ši kuopa beveik kiekvieno 
, susirinkimo metu padidėja na

rių skaičiumi.... Ir tą dieną į są- 
jungiečių šeimą įsirašė dvi nau
jos narės.

Susirinkimas buvo gana 
vas- Visos narės dalyvavo 
kalbiuose ir pasitarimuose, 
šiol buvusi ilgalaikė kuopos 
respondente J. Terebeizienė dėl

ėmė vasaros berniukų stovykla. 
Jaunimėlio suvažiavo daug ir iš 
visur. Visos vietos užimtos.

Vyresnieji vasarotojai atke
liavo iš arti ir toli ir pradėjo 
baseine, saulėje, pajūryje bei 
miškuose vasaros poilsį.

Pereitą savaitę vienuolyne at
liktos rekolekcijos. Rekolekci
joms vadovavo T. Justinas Vaš- 
kys. Savaitgalio rekolekcijoms 
buvo susirinkę Bostono ir apy
linkės vyčiai.-

Generalinė pranciškonų vizi
tacija jau pasibaigė. Vizitato
rius apkeliavo visus vienuoly
nus, susipažino su darbais ir vi
sais pranciškonų rūpesčiais bei 
ateities planais. Pasidžiaugė į- 
vairiais darbais ir užgyrė pra
matytas statybas ir ateities užsi
mojimus. Greitu laiku bus iš
rinktas naujas provincijos va
dovybė ir sudarytos atskirų vie
nuolynų šeimos.

Birželio 13 įšventintas į ku
nigus Tėv. Jeronimas, O.F.M. 
Pirmąsias savo mišias auko
jo Bridgeville, Pa., kur yra nau
jai įkurtas pranciškonų vie
nuolynas. Liepos 14 pradės 
naujokyną Ričardas Markis iš 
Worcester, Mass.; jis jau baigė 
filosofijos dvejų metų studijas.

S.A-

gy-

NEW YORKAS sveikatos iš tų pareigų pasi
traukė, jos vieton paskirta ki
ta narė. J. Terebeizienei už jos 
gražų pasidarbavimą išreikšta 
nuoširdi padėka. Susirinkimas 
baigtas bendra malda už tėvy
nę.

Užvertus protokolų knygą, 
ant stalų atsirado skaniai ga
minti šalti užkandžiai, namuo
se keptų pyragų, kava ir šalti 
gėrimai. Po žaliom obels šakom 
kiek atvėsus orui, atsirado ge
ras apetitas; šeimininkėms ne
reikėjo daug skatinti. Paskui 
viešnios pasipylė po sodą rink
ti aviečių, kurios tiesiog gundė 
jas nuskinti. Moterys grožėjosi 
sodu, rožėmis, žaliomis rūtomis, 
spalvotom hortensijom. čia obe
lys, čia kriaušės, o čia lysvės, 
apsodintos burokais, morkom, 
agurkais, kaip Lietuvoj.

Kuopos valdyba pasuko nau
ja kryptimi. Vasaros laiku išėjo 
įgamton. Valdyba nuoširdžiai dė
koja O. Šmitienei ir J. Lukoše
vičiui už gražų priėmimą.. Val
dyba dėkoja ir narėm, kurios 
gausiai dalyvavo susirinkime.

AR.

Prel. M. Kemėžis birželio 20
gražiame Tovvn-Campus restora- dviem savaitėm atostogų. Jį pa- 
ne surengė vaišes festivalio ko- vaduoja iš Chicagos atvykęs 
mitetui ir darbininkam. Prela
tas savo kalboje padėkojo para- 
piečiam už pasiaukojimą para
pijos darbam.

Lietuves vyčių 52 kuopa pa
rapijos bažnyčiai paaukojo 150 
dol. įsigyti maldos suolui.

Sodalietės rugpiūčio 23 ren
gia išvyką į New Yorko 
linę parodą. Autobusai 
9:30 vai. ryte. Kelionė 
galu — 5 dol. Užsirašyti
nijos raštinėje arba skambinti

L. Stalionis EL 5-3635.

kun. J. Borevičius, S.J.
Kazys Pečiukaitis, skautų va

deiva, praneša, kad seni laik
raščiai bus renkami liepos 13- 
15. Kas toliau gyvena, skambin
ti jam telefonu EL 3-7934.

EI. Z.

Elizabeth, N.J. — Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjungos 66 
kuopos susirinkimas įvyko 
parapijos salėje birželio 21- 
Dvasios vadui sukalbėjus mal
dą, pirmininkė J. Bunienė pra-

5

Į IŠ VISUR Į
Moksleivių ateitininkų vasa

ros stovykla rytiniame pakraš
tyje bus gražioje Kennebunk- 
ponto vasarvietėje pas tėvus 
pranciškonus. Prasidės rugpiū- 
čio 3 ir baigsis rugpjūčio 17. Į 
stvoyklą priimami moksleiviai 
ateitininkai nuo 12 metų. Re
gistruotis adresu: Irena Sanda- 
navičiūtė 195 No. 6th Street, 
Brooklyn 11, N. Y.; telefonas 
EVergreen 8-1826. Stovyklai va
dovaus Antanas Vainius, Jr., 
mergaičių ir meno vadovė Sal
vinija Gedvilaitė, berniukų va
dovas Kęstutis Girnius. Mokes
tis abiem savaitėm 50 dol.

— Kun. J. Plečkaitis-Plocke 
primicijas aukojo birželio 21 
šv. Antano lietuvių bažnyčio
je Ansonia, Conn. Birželio 25 
iš tos pačios bažnyčios palaido
jo savo močiutę — Marcelę Na- 
vickytę Lodienę, palikusią 2 sū
nus, 2 dukteris, 10 vaikaičių ir 
12 provaikaičių.

— Sao Paulo šaukiamas trety
sis P- Amerikos kongresas. Kon
gresas bus vasario 17-20. Drau
ge bus atšvęsta Vasario 16. Lau
kiama apie 400 svečių iš Argen
tinos, Urugvajaus, Venezuelos 
ir k. Laukiamas taįp pat atvyks
tant JAV ir Kanados lietuvių 
atstovų. Meninėje programoje 
bus jungtinio choro dainų šven
tė ir tautiniai šokiai. Posėdžiam 
nusamdyta didelė Odeono teat
ro salė. Pamaldos bus Sao Pau
lo katedroje.

—— Petras Ribokas, buvęs 
Kauno apygardos teismo ypa
tingųjų bylų tardytojas, mirė 
liepos 4 Omahoje, eidamas 65 
metus. Juridinius mokslus bu
vo baigęs Kauno universitete. 
Amerikon su šeima atvyko 
1949 iš Freiburgo Br., Vokie
tijos. Omahoje kurį laiką dai
navo tremtinių chore, dalyvavo 
kultūrinėje lietuvių veikloje. 
Užpuoliko prieš dvejus metus 
sunkiai sužeistas į veidą, svei- 

'•kattfs nebeatgavo. Nuliūdime li
ko žmona Elzbieta ir duktė Vi
da. Palaidotas liepos 7.

Dėmesio! Turintieji trumpų 
bangų radijo priimtuvus (20-40 
-75 metrų) malonėkite paklau
syti savo radijo aparatu liepos 
11, šeštadienį, tarp 2-3 vai. po
piet. Bus daroma bandymas 
su 2000 vatų radijo siųstuvu iš 
New Yorko pasaulinės parodos 
pasiruošiant lietuvių dienos 
transliacijom. Malonėkite pra
nešti pažįstamiem. Smulkesnių 
informacijų teikia telefonai: 
Bostone AN 8-2814, New Yar- 
ke VI 6-6379. Ar gerai buvo gir
dima, norėtų žinoti. Kazys Ta
mošaitis, 597 East 7th Street, 
South Boston, Mass. 02127.

nešė apie kuopos veiklą ir ei
namuosius reikalus. Metinė 
kuopos šventė numatyta rūgs. 
13. Sąjungietės reiškia nuošir
džia užuojautą Magd. Degutie
nei', netekusiai savo vyro Jono, 
kuris mirė balandžio 23, taip 
pat ir Elenai Savickienei, ku
rios vyras Juozas pasimirė 
birželio 14. Abiejose laidotuvė
se sąjungietės dalyvavo organi
zuotai ir užprašė mišias. Liepos 
5 Marija Ruzgą išteka už Bo
leslovo Miškinio. Kuopa linki 
laimės ir džiaugsmo naujame 
gyvenime. Koresp.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus Ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kai lininius apsiaustus Salikus 
(stote). Galite pasirinkti te didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHeteea 2-1079 • CHeteea 2 0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVtJAl
150 WEST 2«th STREET 

NEW YORK. N. Y. 
Rootn 402
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Ralfo Centre 
vasarą •..

(atkelta L? 5 psl.j 

surasti ar aplankyti šalpos rei
kalinguosius, gyvenančius to
liau nuo New Yorko.
Balfo rėmė į y daug — vekėjų

Lietuviai — dosnūs žmonės. 
Lietuva yra vargo šalis; mūsų 
tėjai ir protėviai buvo Įpratę 
skubėti kaimynui talkon i dar
bą arba sušelpti padegėli, ligo
ni, prakeliaujanti elgetą. Dides
nių švenčių ar atlaidų progo
mis pirmiausiai būdavo sušel
piami neturtingieji, tik paskui 
puotauta.

Mūsų šąli ištiko didelė nelai
mė. Anot Sibiro maldos 
i šv. Antaną: “-Praradom bran
genybių brangenybę — laisvę”. 
Tokioj nelaimėj suvargusiems 
tautiečiams yra dosnus kiekvie
nas laisvojo pasaulio lietuvis. 
Tačiau ir aukoti ir dar ieškoti, 
kas auką priimtų, yra sunku.

Deja, aukų surinkėjų. Balfo 
veikėjų, eilės labai retėja: vie
ni miršta, kiti pavargo, treti la
bai užimti kitokiais visuomeni- KALIFORNIJOS LIETUVIŲ JAUKIOJ ŠVENTĖJ
niais darbais ar veiksniais. Be
žengiant į 21 darbo metus, Bal
fo vadovybė ir seimai turės ieš
koti ne aukų, o aukų rinkėjų. 
Niekas niekad negalės pasaky
ti, kad lietuvis šykštus, bet jau 
dabar galima tvirtinti, kad yra 
permaža aukas šalpai priiman
čių rankų.

Tegul dvyliktasis Balfo sei
mas pajudina vandenis, ir tada 
galėsime daugiau aukso žuvy
čių sugauti, daugiau ir greičiau 
vargo ašarų nušluostvti. O tos 
lietuvių ašaros dar tebeteka ir 
tremtinių barakuose, ir Lietu
vos lūšnose, ir Sibiro taigose. 
Vasario 16 gimnazijos vaikučiai 
laimingi, kad turi puikią vado
vybę. bet kas pasirūpins Sibi
ro lietuviukais, kas kalbės už 
Lietuvos invalidus, našles, ligo
nius ir našlaičius. Kas jiems su
šelpti aukų parinks?

Los Angeles, Calif. — Šv. Ka
zimiero parapijos šventė — lie
tuvių diena, birželio 21. Break- 
fasto salėje ir darže sutraukė 
daug žmonių, atvykusių pasi
klausyti solistų ir choro dainų, 
susitikti pažįstamų, pasivaišin
ti ir pasišokti. Oras buvo dar 
nekarštas.

Šventę pradėjo klebonas ku
nigas J. Kučingis trumpa kal
ba ir tolimesnę programą ves
ti pavedė dr. E. Tumienei. Mies
to supervizorius Ernest E. 
Debbs. dažnas lietuviškų šven
čių dalyvis, savo ilgesnėje kal
boje sovietų okupaciją rytų Eu
ropoje pavadino klaida, kuri tu
ri būti nedelsiant atitaisyta. 
Meninėje programoje dainavo 
Algirdas Brazis iš Chicagos ir 
Florentina Korsakaitė iš Los 
Angeles. Jie solo ir duetu iš-

ALBINO ELSKAUS VITRAŽAI
Dail. Albinas Elskus. vitražų 

specialistas, nuo 1953 metų pas
toviai gyvena ir dirba New 
Yorke. Savo kūrybos vitraži
niais langais papuošė gana daug 
šio krašto bažnyčių. Nuo 
šių metų pradžios, be to, va
dovauja senai New Yorko ‘Geor

ge Durhan' vitražų studijai, 
kurioje atliko privaloma prakti
ką ir išlaikė meisterio egzami
nus. Nuo 1959 vasaros vertė
si savarankiškai: parengdavo 
projektus, o išpildydavo minė
ta studija.

Praeitų metų vasarą mirė

pildė lietuvių ir svetimų kom
pozitorių kūrinių.

Algirdas Brazis yra pasiekęs 
meninės aukštumos daininin
kas, kurio talentu gėrisi ne tik 
lietuviai; jis plačiai žinomas vi
soje Amerikojei Balsą valdo 
laisvai, balso skalė plati, ju
desiai laisvi. Florentina Korsa
kaitė irgi pajėgianti lengvai at
likti sudėtingus kūrinius. Ji tu
ri nemaža patyrimą: dalyvavo 
eilėje cperų ir daugely koncer
tų.

Su nauju repertuaru pasiro
dė šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vedamas komp. Broniaus 
Budriūno. Teko pirmą kartą iš
girsti kai kurias dalis kantatos 
Tėviškės namams” (žodžiai B. 
Brazdžionio, kompozicija B. 
Budriūno). Naujas dalykas au
ditorijai buvo Ūdrio daina iš J. 
Klovos operos ‘Pilėnai’. Atlikta 
svečio solisto A. Brazio su cho
ru. Chorui akompcnavo jauna 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Šv. Kazimiero parapijos choras 
gana gausus, turįs puikių balsų. 
Šį kartą scenoje buvo 25 vy
rai ir 29 moterys. Kas girdėjo

šį choro koncertą. įsitikino, kad 
B. Būdriūnas yra įdėjęs daug 
savo darbo ir talento.

Klubo patalpose buvo išstaty
ti dail. Jurgio Šapkaus kūriniai. 
Šapkus yra dar jaunas vyras, 
bet jau daug kartų dalyvavęs 
amerikiečių ir lietuvių rengto
se parodose. Nemažai išstaty
tų paveikslų buvo nupirkta.

I. M.

DAIL. A. ELSKAUS vitražai iv. Kotrynos Sienietės bažnyčioje New Yorke.

studijos savininkas. Su juo bai
gėsi ir giminės specialistai, ku
rie New Yorko mieste šiuo ama
tu vertėsi apie 60 metų. Savo 
laiku jų vitražų studija buvo pa
ti didžiausia mieste. Dail. Albi
nas Elskus, susidėjęs su kitais 
dviem specialistais, studiją nu
pirko ir išnuomavo jos patal
pas. Patalpos moderniai Įreng
tos per tris aukštus. Dirbtuvė 
pavadinta Durhan Studios. Ine.. 
Adresas — 115 East 18 St., N. 
Y.

Albinas Elskus dabar yra tos 
naujos vitražų studijos vedė
jas. Jo bendrininkai šioje stu
dijoje dirbę per 10 metų yra 
Harry Jackson — anglas, vi
tražų f pecialistas, pasirengęs 
Anglijoje, ir Paul Coulaz — 
šveicaras. Pirmasis tvarko ins- 
telaciją. įkainavimą, veda rašti
nę, antras — tvarko studijos 
darbus, medžiagos užsakymus, 
v-.ražų gam vbą. A’.b. Elskus 
parengia pieš nius vitražų pro
jektam. Iš jo didesnių darbų 
pažymėtini vitražai Šv. Kotry
nos Sienietės bažnyčiai New 
Yc.ke (18 didelių lar.gų) ir Ne
ką!.o Prasidėjimo bažnyčiai Ja- 
maicoje. (35 dideli langai—ra- 
žančiaus paslaptys, sakramen
tai. šv. Dvasios dovanos), šv. 
Marijos oaž.nyčiai East Hartfor
de. Conn., sukūrė 6 didžiules vi- 
ražines sienas. Šalia yra vienuo
lynas su kitais 6 rangais. Iš baž- 
nyč.os laiko pagal jo projek
tą atliktos mozaikos. Visų lan
gų ir mozaikų tema imta iš Ma
ra jos gyvenimo. Kristaus Kara
liaus bažnyčon Commack. L. 
L. įrengti aštuoni langai apie 
domm'konus.

Iš čia suminėtų vitražų New 
Yorko lietuviam lengviausiai 
būtų prieinama Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčia Jamaicoje.

LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠAL
POS METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas Įvyko birželio 
25 LKRŠ patalpose, Brooklyne. 
Pirmininkavo vysk. V. Brizgys. 
Priimtos valdybos ir direktoria- 
to veiklos apyskaitos, papildy
tas LKRŠ statutas, apsvarstytos 
ir priimtas Lietuvos katalikybės 
atsikūrimo fondo statutas. Šis 
fondas veikia kartu su LKRŠ, 
bet aukos taupomos laikui, kai 
bus laisva Lietuva. Išrinkti nau
ji 8 direktoriai:, kun. E. Abro
maitis, Chicago, BĮ., kun. A. 
Baltrašiūnas. Cambridge, Mass. 
kun. J. Karalius, Shenandoah, 
Pa., kun. V. Karaveckas, Pitts- 
burgh, Pa., kun. J. Matutis, 
Hartford, Conn., kun. A. Kar
das, New York, N.Y., kun. T. 
Narbutas. Dayton, Ohio. Kun. 
A. Baltrašiūnas įėjo į valdybą 
3 vicepirmininku, o kun. A. Kar 
das išrinktas valdybos sekreto
riumi. Kun. A. Pušys, kun. P. 
Totoraitis išrinkti knygų per
žiūrėtojais. LKRŠ nariais priim
ti lietuviai kunigai, kurie rėmė, 
palaikė pr dirbo LKRŠ uždavi
niu įgyvendinimui.

(LKRŠ)

AUKOS Darbinin
ko pikniko proga

A. Linartas. Woodhaven. N. Y. 
— 11 drl. F. Puskunigis, College 
Point. N.J.. 10 dr.l.. A. Boužis,
Brooklyn, N.Y., — 6 dol.

Po 5 dol.: Brooklyn N.Y.: M. 
Ceslovv. A. Laukaralis, M. Adomė
nas. L. Ulrich. P. Urb'navičienė. P. 
ŽehTi-:. Richmond Hill. N.Y.: I. 
Okunis. Flushing. N.Y.. A J. Dauno
ra. Woodside. N.Y., R. Praščiūnas. 
Callcoon. N.Y.. V. Kazakevičius, 
Maspeth. N.Y., P. Rimkūnas, Green- 
wood Lake, N.Y., U. Stumbris. 
Sunnyside, N.Y.. W. Aglen, Phillips- 
burgh. N.J.. J. Gaidelis, Linden, 
N.J.

Pa 4 dol : E. Gutmanas. E'-ook- 
lyn. N. Y.. J. Jurku venas. Brooklyn. 
N.Y., A. Davis. Linden. N.J.. A. 
Strazdas, Ro'elle, N.J.

Po 3 dol.: Brooklvn. N.Y,: P. 
Plaktoms, U. Yanush, L. Koppas. 
M Kr.rjnjipv, N. Umbrazaitė. Pa- 
natauskienė. Z. Bacevičius P. Lu
koševičius, W. Janns J. Landsber
gis, Richmond H ll. N Y. E. Milu
kas. Richmond Hill N.Y.. A. Ar- 
lickas. Masneth, N Y.. H. Z^'kus, 
Queens Village N Y., S. Klisrvs, 
Ozone Park. N.Y.. P. Mačiulis. 
Ausbury Park. N.J.. K Bartvs. 
Elizabeth. N.J.. Dr. V. Slavinskis, 
Monticello. N.Y.

Po 1 dol.: Brooklyn. N.Y.: A. La- 
mont. A. Servinskis. F. Razickas, 
A. Mikolaitis. J. Zakarauskas. A. 
Sirgėdas. S. Derkach. F.A. Mar
tini, A. Šaulys, J. čiurpinskas. J. 
Stravinskas. J. Pauley. A. Jonės, 
M. Theresa. Karkus. M. Matušai- 
tis. A. Prankaitis. A. Bundonis. A. 
Chaikovvski. L. Žitkevičius. A. Kiš
koms, M. Micklasevičius. A. Kau
nas. M. Balkūnas. F. Laurinaitis, 
A. Kazlauskas. Skučas, Eisignano, 
V. Vilimavičius. H. Morris. P. Nor
kevičius. B. Bobelis. S. Sirutis, R. 
Jakas, K. Stankus, K. Genys. J. šal
tis. J. Kolytis, A. Leonavičius, V. 
Zablockas. A. Barloff. M. Virbic
kas. K. Klikūnas. G.A. Butkienė, 
G. Petraitis. B. Valužis, C. Calen- 
driello. A. Rose, S. Lauras, E. La- 
saitė. D. Kašėta. K. Dima. J. Ur
bonas. K. Būdvytis. V. Aviža, C. 
Dumblis. A. Garlauskas. E. Alek
siejus. E. Sprindys. B. Chigas.- Z. 
Gudaitis K. Savičiūnas. V. Lauri
navičius. Matas. A. Gerulski.

Woodhaven, N.Y. E. Butkus. D. 
Raehunas. S. Kreivėnas. H. Vendis. 
A. Sakaitis. J. Šileikis. P.J. Tapu- 
tis. V. Dreseris. J. Zatorskis. S. 
Nutautas. Dr. J. Vytuvienė. Plaš- 
ka. A. Spaicys, J. Andriušis, K. 
Raupelienė-Rlipp. J. Skarulis. P. 
Montvila, M. Macy. P. Kerdock, 
V. Sodauskas. -J. Liobė. V. Kera- 
minas. K. Butkus, P. Pakutka. M. 
Mažeika. K J. Krušinskas. S. Lio- 
gys. H. Povilauskas. J. Vastūnas, 
E. Goria

Richmond Hill, N.Y. B. Arminas. 
T. šlapšys. P. Chinkus, K. Motu
zas. P. Matekūnas, M. Fiore. Dr. 
M. Kregždienė. J. Galinis. M. Mu
levičius, V. Gaigalas. G. Katiles

Maspeth, N.Y.: J. Rajeckas. I. 
Kazakavičienė, S. Vaichunas, M. 
Laukaitis. K. Krinickas, B. Smitkis

JlulnlviiiluliililtliluliltiKlitlllHditlKuIlitlliilIulnlHlulKl

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONGtKiAI nuo i vai. p p.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakariene

206 East 86th- Street
X J?— ,larP 2 ir 3 Ave.l

New York. N Y.
į/ ** ' Tel- RE 4-442S

Norite geros meniškos fotografijos —
I * PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

Įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti senų fotografiją? Jums gerom.s .sąlygomis 

' į padarys — '

! VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooldyn. N. Y. 

Tel. HYacint T-Abll

R E P U B L I C
Liquor Store, Ine.

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

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAVS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimii . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

I ’ £
VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS I

I
 Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 

šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir f 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- 
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite! Į.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. į 
i 200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y. :

Tuos vitražus tikrai verta pa
matyti. Dailininkas su dideliu 
jautrumu ir estetiniu skoniu 
vaizduoja rožančiaus paslaptys, 
įvesdamas nuostabiai gausią į- 
vairią simboliką. Šiam reikalui 
jis perskaitė daug religinės lite
ratūros. Jo surinkta medžiaga 
pasinaudojo bažnyčios tvarky
tojai ir išleido atskirą knygelę.

Šiuo metu dailininkas rengia 
piešinius kun. Stasio Ylos sta
tomai karaliaus Mindaugo pilai
tei. Spalvotuose languose bus 
vaizduojamos Mindaugo gyveni
mo temos. (p.į.)

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y. x

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

advokatas

41-40 74th Street 
Jackson Heights. N Y 

Tel. NEwton 9-6620

Ozone Park, N.Y.: V. Solomonas, 
A. Menderis. P. Ivaškevičius, S. 
Vaškys, J. Sarskis, S. Balsys

Great Neck, N.Y : J. Telksnys. 
S. Pundzevičius. W. Wolf, A. 
Kens. J. Vilgalys

Įvairių vietovių: C. Dombrovvski. 
Long Island. N.Y.. J. Saldis. Yon- 
kers, N.Y., E. Galčius. Long Is- 
land City. N.Y.. A. Nadzeika. Glen 
Oaks. N.Y. V. Kasper, Jackson 
Hts.. N.Y.. P. Sinkevičius, Jackson 
Hts. N.Y. T. Bražėnas, Jamaica. N. 
Y. M. Jauniškis. E. Northport, N. 
Y. F. Zeller, New York. N.Y., M. 
Bartašius, Flushing. N.Y., A. Ta
mašauskas. Elmhurst. N.Y., A. 
Schvvabas, Rego Park, N.Y., N. 
Gudelis. Astoria, N.Y., H. Kend- 
ruk. Florai Park. N. Y., D. R. Bul- 
garis. Bronx. N.Y.. V.J. Bukauskas. 
Flushine. N.Y.. V. Witkus. Harts- 
dale. N.Y., J. Fesko. Woodside, N. 
Y. W. Mockavvetch. Florai Pk.. N. 
Y. F. Stumbris. AVoodside, N.Y. A. 
Balsys. New York. N.Y., F.J. Ar
lauskas. Webster, N.Y., J. K*rla. 
Pod: Chester. N.Y . J. Rogers. Cam- 
bridge N Y.. A. Stokes. Garden Ci- 
tv N.Y. M. Urban. Oakland N Y 
Kl Praleika. Little Falls. N.J . K 
Kulys. Englevvood N J.. J. šišionė. 
Elizabeth. N J.. A. Rauba. Jame~- 
burg, N J.. E Trečiokienė. Oranre. 
N J.. U. Mačeikonienė. Elizabeth. 
N.J. B. šarkenis, Nevvark. N. J., 
V. Kovell. Colonia. N J.. M. šau
lys. Patersnn. N J.. J. Paknis Kepe
ny. N.J.. S. Valikonis. Cliffside. N. 
J. A. Borhis. Bayonene. N.J., V. 
Kvietkauskas. Linden. N.J. V. Sa
baliauskas. Colonia. N.J., P. Ivaš
ka. Elizabeth, NJ. P. Galauski, 
Garvvood. N.J. S. Adomaitis. Pat«>r- 
son. N T. K. Bernotą". Elizabeth. N. 
J. F. Williams. Fairlaum, N J., S 
Petrauskas. Elizabeth. N.J. C. 
šaltanis. Cedar Grove. N J. A. Le- 
gis, So. Orange. N.J.. O. Balčiūnie
nė Nevvark. N J.. A. Pačius. Eli
zabeth. N J.. J. Aidukas. Cliffton. 
N.J. A. James. Elizabeth N.J M 
Slater. P.rile Mead. N.J. J. Žilevi
čius. Wayne. N.J.

Nuoširdžiai dėkingi
T.T. Pranciškonai

I. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9*08 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki 
12*% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus •‘mortgage”, namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą.

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 Estate — Insurance

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

investiacijos.

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

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. e Tel. VI 7-4477

GRANE SAVINGS&Loan Association

i X I I H llli M :' 
iHimi

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1082

Nemokamai vieta automobiliams

41/2% INVESTMENT 

ACCOUNTS 
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto 8'30 vakaro; Antrad ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro: fteštadienaia 
9:00 ryto — 12:00 dienos Trečiadieniais uždaryta

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS. s*v.

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



SIUNTINIAI

ARMIENTO STUDIOS

118-125-130 OI

.Y-LAURE*
SCttOOL OF BEAUTY CULTURE

PtA. EDUARDU KR1AUNAJČHJI

»»«•«*

TaLGR7-4l>0

E. KRAUNAIČIUI

STASKEVIČIAI

For Batter Weddings 
and Weekend Dancing

AL 4-5456
CH 3-2583
EV 4-4962
Dt 5-9866

1-2750 
6-1571 
64766 
6-2868

'Geras nuotakas užtemdė pra
laimėjimas latviam <1:2). Lat
viai pastatę vyresnio amSans 
kietų žaidifcų, po šeštadienio 
rungtynių su iituanica mūsiš
kiams tavo sunkus priešmm- 
kas. fie to* atsiliepė žr mūsų

John M. Armiento—Desigaer, Crafts- 
man, Ecclesiastical windows, leaded 
windows, stained glass windows — 
Free Estimates. 104 Raflroad Avė,, 
Hackensack, N. J.; 201 HU 9-6181.

Free Pick-Up and Ddviery Service. 
Expert work On Wedding Gowns, 
Shp Covera- Laundry and Skirt*. 
We operete our ownPlanL Formai 
Wear toHJre. — Mlctrigan 14303. 

112-08 Liberty Avenue

TUXEDO BALLROOM 
210 E. 86th SL and 3rd Avė. 

New York City 
RE 4-7335

20 rooms, 5 baths, largedlnning 
room; garage, storage room. Owner 
retkring afttr 35 years. Reaaonable.

201 681-9741

O’Shea Fanerai Home under the <B-- 
rection and ownership of

Mr. CHARLES J. O’SHEA Jr.
Familias wfll Japprėciate the moder- 
ate fanerai cost, būt a dignified su- 
perior fanerai Service, giving solace 
and comfort to those in grief. — 2515 
North Jerusalem Rd., East Meadow, 
L. L — TA 6-1010.

MAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

■!1>i .>■'* 'm j i>A" 1

■ ALBERT MA1ER, INC. 
Pork, STORE 

Geriausia Haaheaa U kiti aatoo< 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy” 1927 Washu»gton Avė.. 
Bronx 57. N. Y. TRemont 8-8193

MEl TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke. ■ 

Huntington Station, LL

at its very best 
Wines A Liųuors— Facilities 
" for small privalė Parties 

Member of Diners’ Club 
For reservattops caJl HA 3-5937

and Sbopping Priee 334,900.
Come in and ten us your» needs
Open Sundays, 1 to 5 PJ4.

GENOVESE REALTY 
37-20 Ištaria Blvd ' RA 8-1120

UNIONDALE 
FUNERAL HOME

Michael Oriąndo, Funeral Director. 
A personaiized, Agnified Service 

Facilities availabie everywhere
599 J e nu iriem Avė, Uniondale, L.I.

IV 1-0173

PHILLIPS FUNERAL HOME 
79-02 Metropolitan Avenue 

Middle VUlage TW 4-8389
Aircondittoned — Modern Chapels 

Friendly. first class Service 
JOHN J. PHILLIPS 

Ucensed Manager'

TOUR48TS! 
WORLO’S FAIR GUESTS

Furnished rooms suitable for fami- 
Hes, Also light brase keeping, Reas- 
onable daily rates. New Colonial 
kome, 10 minutes to Worid’s Fair. 
Reservations made on receipt oi 
deposit Call (212) Fknhing 8-8639 
ar write to Altert Kiek 151-01 29th 
Avė. FlustųncL N. Y. .

MARCPIERE '
Your Hiosts: 

rter Cpete Marpa Gardenghi 
Rte MELV$ELLE, .

JAV atviros iachmatų p bH, ku
rios kitą mCnesį įvyksta Bostone, 
gerokai išjudino N. Anglijos šach
matininkus. Praeitose N. Anglijos 
p-bėse buvo per 100 dalyvių, Mas- 
sachusetts moksleivių p-bėse — 120 
berniukų ir mergaičių. Praeitą sa
vaitgalį įvykusios centrinės N. Ang
lijos p-bės, Fitchburg, Kasa, su-, 
traukė 82 dalyvius, įskaitant pasižy-" 
mėjusį Kalifornijos senior-meistrą 
William Addisoaą, naująjį Marshall 
klubo čempioną Sheiby Lyman, Ju
goslavijos (dabar MIT> — Vukse- 
vič, N. Jersey — McConnick, Mas- 
sachusetts — John Curdo ir kitus. 
Pirmenybes laimėjo kahfornietis W. 
Addison, sudorojęs visus savo var
žovus 6:0!, Sheiby Lyman, J. Curdo, 
McCormick ir nauja Bostono jau
nųjų pažiba — Alsa Keyes 'po 5:1 
1A, buvęs JAV mėgėjų čempionas 
Harry Lyman ir A. Suracy, Conn. 
su kitais po 4% tš. Nelauktai nu
plaukė meistras iš Jugoslavijos — 
Vuksevič, likęs grupėje su 4 tš. Jį 
įveikė H. Lyman ir A Keyes. Shei
by Lyman, N.Y. prarado tašką prieš

gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar sukneleL 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! pardavimas 
nepaprastai žemom urmo kotąom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos, ir vietinės — trijose krautuvėse:

RAY’S 
(TALIAM BAKERY

45 Railroad Aveų VaDey Siream,
L. L —. Fresh Bread and RoUs

priteistas baudinys Chkagos 
nauda tavo tikrai keistokas ir 
nebūtas. Teisėgo. išnervuotas 
J^ūgaš kamuolį tyčia trenkė 
pro šaM- Mat, H* išn Rudnią 
hanriinys ni*kn nebiMų pakeity 
Su tokiu teisėju lengvai gj^- 
mApaieiti prįe incidentų.

/■ Lituanicos syrai dar skundė
si siaura aikšte ir LAK kietu 
žaidtau. K%i? Sus^dunt kar
tą į ioeūis {kai kada Chicaga 
visai nepasirodo), raogtynės į- 
gauna ypatingos svarbos, o fut
bolas, kaip žinoma, yra vyrų

19 - 2nd Avenue — 
. ........................ 136 W. 14th Street
HBO4M1J YN M, N.Y- ir? 370 Union Avenue . 
mVDdKLYN T, N.Y. —600 Sutter Avenue _ 

iLEI ML PtoeNtnt Street — 
BOSTON 18, Mam. — 271 6hawmut Avenue---------- „ M 2-1767
SO. ĮBOSTON 27, Mm. 827 WMt Brondway-------TeL 288 0668
BUFFALO 6, N.Y. — 332 FRimora Avenue ...-----------TL 6-2674
CHICAtiO 22, HL — 2222 W. CMcago Avenue--------- BR 94966
CHICAGO 6, HL — 3212 So. Haktead Street---------- WA 5-2737
CLEVELAND 13, ONo — 904 Uternry Road---------- TO 1-1868
OETROIT, Miete. — 730 MieNgan Avenue--------------- VI 1-5355
GRAMO RAMOS* Mtote. — 636-38 Bridge 8L, N.W. GL 8-2256 
^MTBAjNCK, Miete. — 11333 ke. Campaų ---------- TO 7-1575
HARTFORD 14* Conn.—200 FrankHn Avw TeL 233 8030,2466215 
HIVINGTON 11. NJ. — 762 SpringfieM Avė.----------ES 24666
YOUNGSTOMm'3L Ohio — 21 FHth Avenue------------Rl 3-0440
YOMKERS, N.Y. — 555 NeppMtan Avė.-----------------GR 6-2781
LOS ANGELES 22, Calif. — 980 8a. Attamtlc Blvd. _ AN 1-2994 
LAKEWOOO, N-I. — 126 - 4th Street---------------------- FO 34569
NEWARK 3, M------428 SpringfMd Avenue--------------Bi 3-1797
NEW HAVEN, GSHA, — 606 Cengreso Avė.--------------- LO 2-1446
PATĖRSOM I, iLJ. — 99 Mato Street ;------------------- MU 4-4619
PA68AIC, N-I.-----176 Maricrt Street______________  GR 24387
PHfLADELPHI A 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.___PO 5-5892
PITT8BURGH 3, Pa. — 1307 L Canon Street____ HU
SAN FRANCI8CO, Calif. — 2071 Sutter Street 
WATERBURY, Conn. — 6 Jotai Street------
WORCESTER* Maaa. — 174 Miiibury Street

— Tautvaišas, juodieji — R. Verber. 
PrancOziška partija.

Le4e6 2.d4d5 3.2d2c5 4. e:d 
V:d5 5.2f3c:d4 6.Re4Vd8 7.04 
2c6 8.2b3Re7 9.Ve2iRf6 lO.Bdl 
Vb6 !La4a6 12.a5Vc72 13.2f:d4 
R:Ž3 14.2:R2:a5? 15. R:e6!f:R 16. 
Vh5+ g6 17. V:2 V:V 18. B:V 2e7< 
19. Rg5» Kf7 20. Ba3! h6 21,R:2 
K:R« 22.2f3Kf6 23. Be3a5 24.2e5 
BaS 25.f4Bb6 26.b3Bb4 27.g3Bb5 
28.Bc3!h4 29.Bc7Bf8? 30.Bd8!7 ir 
mato nebegalima išvengti. Juodieji 
pasidavė.

1) Baltieji neskuba atsiimti pėsti
ninko, bet ieško progos tiesioginiam 
puolimui. 2) Juo<fie> staiga pamato, 
jog po Va7, sektų 13. Rf4 su įsiver
žimu j c7. 3) Juodieji turėjo žaisti 
2e7, nors ir su blogesne padėtimi 
dėl silpno valdovės sparno. 4) Bal
tieji atgavo pėstininką' su spaudimu: 
pas juodus silpni juoihe# laukai ir 
karalius nepatogioje būklėje. 5) Ge
riau, negu tg5. 6) Juodieji išsivada
vo nuo nemalonaus rikio, bet liko 
su blogu rikiu prieš dominuojantį 
žirgą. 7) Efektiškas, bet esmėje pa
prastas baigminis smfigis

bį kur kitur. Dėl 
j riri^Mtear aptai

IMT Jtanmca Avs, 21, KįT.
tavu* J. MIRONO-MAISTO KRAUTUVE . *

etasd Stew», Brtojjyi n. N. Y. B TeL STagę UOtn 
taiiiiĮymni

New Clasšes forming July 6 
KAY-LAURE* 

'. For 4 Beanty Career
• Beginners. Day 

and evening 
dasses

o Refresher cųurse VHH
• Manicuring •

je pralaimėta Toronto Vy6ui*
Datar Cfaicagos Litnaaiea nu- 

galėta 'nelaukta passtanB ^)^' 
Lrtuanfcos vyrai, kaip jau mi- 
aėUų toro favoritai, nes žai
džia ankštesnėje lygoje negu 
New Yorko <iAK, be to, dar Ė 
j aukštąją lygą taiko. Tuo tarpu 
New Yorto liAK — senos bė- 
doe: žaidynės būna ae sezono 
metu, ir- šį kartą i*AK važiavo 
du menesius nežaidusi, tačiau 
pasirodė neblogai paruoštas vie
netas. Tai vadovo Klivečkos 
nuopelnas- Visi ją vyraį kovo-, 
jo pasigėrėtinai ir metettrio 
vardą laimėjo vertai

LAK žaidė įprasta 4 gymkų 
sistena, su tairfa Utuanica nie- 
kaip negalėjo susitvarkyti

I.almėjimo pagrindas — var- 
tminkas Jankauskas, po pirmo
jo vtarUo žaidęs be. klaidų, ra
miai, tftik rintoi. (tjfa>ytiiii fra- 
nHiobo išmušimai). Starus Re- 
meza 1 Labai gerai laikėsi jau
nis Malinauskas, pirmą kartą 
seniorų komandoje.

filinginių vaizdą gadino 
prastas teisėjas. Pirmame kėli
nyje nedavęs LAK naudai U 
m. iuąidmM), —^antrame keb- Būtma reikėjo statytį abu stip- 
nyje jį “apsuko** iMuanicai, o rias žitaimeos pttabkns —■ Mi- __ ____
LAK bandos, aikštelėje priteisė kalpuską ir Jtaįgą. Visi iridė 'taney.
tik laisvą '‘smūgį Porą šėlam* prastai, išskiriant gavėnią, vė- i^**8*- Pianui mieste,
džių prięš rungtynių pabrigą, liau susfifeiddsį. A/ Aštetas, kUkSaTsS

8. latvis J. Storas 9% tš. Kiti Ue- 
_ totus datrria* baigė šttaip: 10. L

-■ - T*-+A f . 'JVtaČanėtoto-4tž, ML'OsBauskas 4
j - f . A jA v ir, 16. Butoorius 3 tit-

Trisminkm Puiki mūsų, meistro Povilo Taut-
vaišos partija, laimėta 1962 m., Chi-

PETRUI RIBOKUI n-S
bezj- Komentarai Jaunėtojo. Baltieji

CollegePotat
‘BIG SPECIAL” (3)

t - •• ' i ' '

. ■ ...A+A ... - 
Teisininkui

PETRUI RIBOKUI

mirus, liūdinčias žmoną ir dukterį nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge liūdime *

Bronė ir Aitams REVENTAI

Mylimam vyrui ir tėvui
Al A’

PETRUI RIBOKUI
mirus, giliam liūdesy likusias žmoną Elzbietą ir dukrą 
Vidą nuoširdžiai užjaučia "

Neto Yorfco Ateitininkai
Sendrauffiai ir Studentai



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

STffHBi AROMBKIS
(ARMAKAUSKA8) 

Grabortns-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

STagg 2-5043

Milll**— p IbJbc ■• Donoj
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditloned 
A. X BALTON-BALTRŪNAS 

Lfcensed Manager 
A Notery PubHc

M0 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-8770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEOFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinsiąs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Jhoreat P*rkway ttatioa) 
WOODHAVCN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrglnia 7-4409

THEONRE fOUNNN,
INC*

E. JOSEPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condttion

123 E. 7th St, Ne* York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHE8TNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA 9-1181

CARROL

PETRAS KARALIUS, sav.

VAITKUS
197 WEBSTER AVĖ.

PADĖKA

Mus^ didvyriu lakiiriy

JŪRATE

hm Avė., West Paterson, N. J. 
birželio 21 sulaukė dukrelės, 
kuriai duotas Rasos ‘Marijos vx- 
daš. Tėvai taip pat augina dvie
jų metų sūnelį Liną.

V. SIcMkauskas, dr. B. Ne- 
nūckas, R. Kezys kr J. Šlepetys, 
LB W tarybas nariai -'liepos 
25-26 išvyksta < Clevefi&tą 
pirmam naujam tarybos posė
džiu.

ninkas A. šetikas (84-11 101 St 
Richmond HiU 18, ((.Y.) prašo 
.visų prisidėti bent nedidele su

daro apie 21 narys. Komitetas 
ir jo komisijos dažnai posė
džiauja. Informacijos komisija 
pasipildė tam. St Valiušaičm. 
Butų komisija prašo iš anksto 
registruotis, kas nenumato pats

vyko .birželio 20 Kazickų vasar
vietėje,. East Hampton, L. L 
Studentai anksti susirinko. Ke
letą valandų smagiai praleido 
pajūryje, vieni besportuodami, 
kiti šiaip beilsėdamįeš po sa
vaitės darbų. Apie 5 valandą 
visi grįžo į Kazickų namus susi- 
rinkimui. Po einamųjų reikalų, 
kurie rišosi su Amerikos lietu-

Kun. R. Krasauskas, Katalikų 
Mokslo . Akademijįos reikalų ve
dėjas,, atvyko iš Romos rūpin
tis . Akademijos suvažiavimu. 
Suvažiavimas bus rugsėjo 5-7 
Fordbamo universiteto patal
pose. Svečias sustojo Paterso- 
no lietuvių parapijas klebonijo
je, kur vasaros meta pavaduos 
vietos kunigus. ...

Tėvas PraneUkus Ciodgau 
dšL O.F JA, Dartbtetako. spaus
tuvės vedėjas, nuo liepos 5 yra 
išvykęs atostogų.

87-83 97Hi Streot 
Woodtavsn, N.Y. 
Skambinti vakarais 

VI 7-3195

laikomi Petras Balčiūnas ir 
Paulė BalriūnienėSimaviriūtė, 
abu apie 60 metų, iš" Lietuvos 
pasitraukę 1944, į JAV atvykę 
iš Vokietijos. Ieško Eugenija 
čeinaskienė, BD2, Bot 214 a., 
Larabee Blvd., Lakevood, NJ. 
10671.

17 Vitos Tallat-Kelpšaitės na
muose, New Jersey. Dalyvavo 
pirm. Antanas Varnius, Jr., vi- 
cepirm. frena Sandanavičiūtė, 
sekr. Salvinija Gedvilaitė, Ižd. 
Vita Tallat-Kelpšaitė ir Svečias 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
pinnžobdtas, Jonas Bogota, ku
ris supažmdino su šių metų va
saros stovyklos programa. Bu- tekiais apstatytas butas iš 3 
vo padistaikrata ateinančių kambarių su modemiška vonia, 
mokslo mėtų pagrindinė tema Pageidaujamas vyras. Teirautis 
— KrikšSomo fetovė. VI 03594.

ir .jų* pagrindus. Po paskaitos atnešdama poilsio, 
studentai ilgai diskutavo iškel
tus klausimus.

Išrinkta 1964-65 mokslo me- 
tam nauja (fraugovės vaidyba 
ir -kontrolės komisija Kontro
lėsKomisija atdaryta iš Vitos 
Tąjlat-Kelpšaitės, Salvi n i jos 
Gedvilaitės ir Algio Liaugaudo. 
Valdybom įėjo: - pirai. Petras

Skausmo vaikų” maldas. Taip 
pavadino Sibiro lietuvaičių mal
daknygę; priminė, kad ji iš
versta į daugelį kalbų, net ir 
kiną. Užsiminė apie mergaičių 
liūdesį, kad jos netekusios 

“brangiausio perlo iš perlų — 
laisvės”, bet ir pabrėžė tvirtą 
jų tikėjimą bei pasitikėjimą Die 
vu. Be to, televizijos 7 kanalas 
davė pasikalbėjimą su kum L. 
Jankum. Minėjime jis buvo pa
sveikintas ryšium su 25 metų 
kunigystės sukaktum. Vasario 
16 gimnazijai surinkta 800 doL

jo Balto reikalų vedėjas tam. L. 
Jankus. Abu iš vakaro lankėsi 
pas Bostono kardinolą Richar
dą J. Cushingą. Ta proga žur
nalistas David Ellis parašė jaut
rų straipsnį “Boston Herald” 
dienraštyje. Priminė 1941 me
tų baisius trėmimus, kančias Si
bire ir tose kančios gimusias

reiškė ypatingą padėką J. Vem
brei ir L. 'LendrašSui, 'tame va
dovauja nuolatiniam aukotojų 
rateliam. Meninę programą iš
pildė sol. B. Poviiavičrus, kom- 
poz. J. Kačinskas, Onos Gaš
kienės tautinių šokių grupė, jau 

šės. E Chicagos atvykusi vieš- M deklamatorė B. Adamavi- 
čūtė. Minėjimu rūpinosi ir jį 
pravedė LB apylinkės dbnn. Š

su šeima atostogauja Garmaus 
vasarvietėje • Pennsylvanijoje. 
'Darbininkui siunčia linkėjimus. 
Rašo, kad gražūs vaizdai, gau
su pramogų, puikus maistas.

New Yorko draugoves nauja valdyba
. -New Yorko studentų ateiti

ninkų draugovės paskutinis

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and eustomers

GARDEN CAFE ' 
No Cover — No Minimom 

Dancing nigbtly until 4 AM 
Luncheon - Dinners 
125 E. 15th Street 
Ne* York City 

OR 4-7240

ntidaroaaa kaiičea >,T«t 
to ir uždaroma S pnpfcpt 
Ji taip pat vefts ir vasarų; rei
kalų vedėjui.atostofu^ant 
pos 44^ raštinėje ėrts sekre
torė, o sduretoraratėBtogaojant, 

____ ______________ raštinėje būdės riklių AredėjasJ 
gatrti nakvynės. Komiteto išdi- Baito Centras priima ankas ir 

bei teikia šalpas ir imi- 
graetaės informacijas. Centro 
adresas: 10$ >iGrand ^SL, Broo- 
klyn, N.Y. 11211 (netoli Wil- 
&msbargo tilto), tolef. EV 7- 
1422.

Trejos-Devynerios 
padaryto* pagal lietuvišką receptą, 
su prisiuntimu kaina $1.75.

Ben^er's Drua Store 
2 CONGRESS AVĖ.

Ptfrąs paužate biržele 13 
tragiškai mirė Sibire. Jo sesuo 
L. Gudelienė gyvena Bromie, 
N. Y. Už velionio sielą m^os 
buvo prantiSEonų koplyčioje 
liepos 2. -

Pufc. Edvardui KrmmaMSui 
mirus, vietoj, viešos užuojautos 
poniai Sofijai, dukrai Aldonai, 
žentai Kęstučiui ir anūkams 
Liet. Moterų Klubas pasiuntė 
5doL auką Balfuį.

Birželio boispję tramimę mi
nėjimas Bostone birželio 21, 

JL jSaĮdiiliMii idaštų gydy- sekmadienį, šiemet buvo ypa- 
toja, nuo liepos 4 išvyko atos- tingas. Mišias šv. Petro lietuvių 
togų hgi liepos 29. bažnyčioje aukojo ir pamokslą

Mriy V.ĮV. Yor- kemSančią Lietuvą pasakė 
k.. New Yorko Balto skyriaus Vasrto 1« gimaaajos dkrekto- 
valdyba perkeli iš savo kasos į ™ Br-
Centro iždą 1,140 doteriiL Tai P11»čl1 »r»CTos saloje kalbe- 
Metama 1963-64 metų veiklos. 
Tuo - tarpu New . Yorkė tėra 
tūi 140 užsimokėjusių Balto na
rių. Skyriaus valdyba pasiryžo 
vasaros meta pravesti Aarių 
v»bavimo vajų. Nario mokes- 
Ttto tarpu New Yorte tėra 
ma sumokėti Balfo Centro ar
ba bet kuriam valdybos nariui 
J. Šlepečiui, J. Jankui, V. Do
vydaičiui, E. Kulber ir M. Vir- 
bickiėne..

Happy and joyous 4th of July 
to all our friends and otaomers

LYN’S COFFEE SHOP 
Fine Food and Service 

58 West 48th Street 
Ne* York CSty, N. Y. 

LT 1-3713

•KALSIMO MAŠINŲ 
(WaaMng Machines) 

ir 
•ALOYTUVŲ 
(VtaMgerator) 

mechanika^ sąžiningai H* ge
rai atlieka darbus.

Vwos RtostoyK 
be rOpoeNg praleisti maloniai 
kviečiame S. M. Luttų ir B.I. 
Veltų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje

Angelę Karalienės parapijos 
pikniku bus liepos 12, sekma- 
dieųL National Home Plėnie 
Grotai 106-11 SUpęnnBlv.- 
Jamaica, LX Bus gauna susi
tikti draugų ir laimėti dovanų.

Vida RibobM, peniai ma
gistro laipsniu baigusi New 
Yoiko universitetą ir nuo pra
ėjusio rudens pradėjųsį dirbti 
gimriojė S^'krautuvėje Pik
toje Avenue, nuo bhželio pra
džios buvo pakelta į vienos sky
riaus padėjėjas (assjstant buy- 
er). Praėjusiais mokslo metais 
ji buvo New Yorko studentų 
ateitininku draugovės valdybos 
narė socialiniam reikalam. Lie
pos 4 išskrido į Omahą, kur 
pasimirė jos tėvelis Petras Ri- 
bokas, buvęs Lietuvoje ypatin
gų bylų tardytojas.

Lietuvos ftataMmę radljo ir 
Rūtos ansamblio piknikas New 
Yorko Metaviam bus rugpjūčio 
2 lenkų tautiniam parke Ja- 
maiesje (198-11 Sutphin Blvd ). 
Pikniko ptadžia 1 vai. popiet., 
šokiai nuo 5 vai. vak. Meninė 
programa prasidės 4 val. *: ‘

Varnius, vieepirm. Raimundas 
Graudis; sėta. ’ Kęstutis Cižū- 
<nas; ižd. Visvaldas Gerdvilis; 
soc. re^L ved. Marytė Ąžuolai- 
tė. šių metų pirmininkas An
tanas Vainius savo ir senos val
dybos vardu palinkėjo sėkmės.

Po įtempto darbo sekė Alek
sandros Kazickienės ir dukros 
Jūratės paruoštos sKąnios vai-

3 val. p. p. 
prie DARIAUS - GlBlNO paminklo ;

LITHU ANICA *SQU ABE 
Unim Avė. to 8* >1 Statot BfMja, N. Y.

— - - -• - - a**-*----
bmiiiko skaitytojas, birželio 30 
išskrido į Etarcpą trini savaitėm 
atostogų. Dukra Lina su anū- 
kėdns Rūta ir Gmtare suruošė 
išleistuves; dalyvavo artimi kai
mynai. Sūnus Vytautas, baigęs 
mokslus magistro laipsniu, dir
ba Kalifornijoje.

Kun. L Jankaur. prašymas. 
1 mane nuolat kreipiasi įvairių 
organizacijų atstovai, valdžios 
žmonės ir hierarchai, praryda
mi Sibiro maldaknygių rinki- 
nto. Deja, jau senokai nebetu
riu pirmos angliškos laidos (šu 
fotostatine fcopįja) ir pirmos 
lietuviškos laidos. Jei kas ttaė- 
tų, maloniai prašau perleisti 
man bendram labui arba už at
lyginimą. Rašykite: 105 Grand 
St., Brooklyn, N.Y. 11211.

______ _ ____ organizuoti 
mas . jrapritaausofpos Lietuvos Yorke.

Diena labai greitai prabėgo, 
pasilinks- 

minimo, naujų minčių ir nau
ją draugovės vadovybę. Visi bu- prašytas šv. Mišias bei man as- 
vo didžiai dėkingi Kazickų šei- meniškai suteiktą užuojautą, ne 
mai už malonų priėmimą ir tekus brangios motinos, 
vaišes.

mio 27 Iki rvgHjo 15
LMBUl ^ųraUta* UetHvttkas 

maietBN. auta* Atiantb van
duo, 5 mln. pMtam iki gra-

Matootai pratau ataakyti*

Invokaciją skaitys kun. dr. ST. VALIUSAITIS

Kalbės:
Lfetavos konsulas ANICETAS SIMUTIS
*dv. STEPONAS BRfflJES, Jr.
mūsų organizacijų ir jaunimo vienetų atstovai.

Auorone Darunane, <un r»m- 
nttsuefio kolegjor studijuoja 
kaRto, pernai vokiečių kalbai 
pagilinti vasaros atostogas pra
leido Vokietijoj, o šiais metais 
išvyko ('Perų, Pietų Amerikon, 
pagilinti ispanų kalbos.

Rita Ausiejutė susižiedavo 
su Vygintu Girnium. Girnius 
gyvena Kalifornijoj. Jis buvo 
atvykęs pas savo dėdę dr. Jur
gį Gimbutą. Čia įvyko k* su
žieduotuvės. .

Povilas Šimkus, gimęs ir už
augęs Amerikoje, Worcester Te 
lėgraph’ laitaa^je rašo apie 
savo apsilankymą . Lietuvoje, 
Nors inturistas įstaiga, kuri 
prižiūri atvykusius) nenorėjęs 
daug rodyti, bet taį, ką jis ma
tęs, pakanka. Žmonės ten uždir
ba mažai. Kainos labai aukštos. 
Tariau Lietuvos miestų žmo
nės apsirengę geriau nei atvy
kusieji iš Rusijos. Bažnyčios 
pilnos žmonių. Jaunimas prova- 
karietiškas. O apie Chruščiovą 
s^Eoma, kad jis sėja Sibiro plė
šiniuose, bet derlių ima Kana
doje ir Amerikoje;

Vilniau* krašto Hetuvię Bos
tono skyrius išsirinko naują 

“.valdybą: pirmininkas Antanas 
■ Matjoška — pirm. Setaetorė 

Veronika Kulbokienė, išdinin- 
kas Antanas Andriulionis.

Lionginą* švukvy* organizuo
ja Bostone vyresnio amžiaus 
Ltetavos vyčius-sendraugius.

Lietuvi if"
naujas adresas: 357 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

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

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nebaltas 
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys o Geras maistas, 
nuoširdus patarnavimas, jauki 
lietuviškos šeimos nuotaika o 
Valtis žuvavimuL sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir ping- 
pong stalas e Muzikai piano. 
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir 
Televizija o Tėvams vakare 
išvykus — prižiūrimi vaikai. 
Sezono pradžia: birželio 20 d. 
Užsisakymai iš anksto labai 
pageidaujamL Iki birželio 20 
d. kreiptis: S. M. Lūšys, 88-01 
104th St, Richmond HiU, N.Y. 
11418. Telef. VI 9-ll?3 (212). 
Po birželio 20 — Vilos MEŠKA 
adresu.

FUNERAL HOME
Ine.

FUNERAL HOME


