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Ar tikrai pakitę vejai rytu bei vidurio Europoje?
Pavergtų T autų Savaitės iš
kilmėse liepos 12 šv. Patriko
katedroje pamokslą sakė prel
J. Balkūnas. Katedros kunigo
tiksliai pristatytas 'pilnutėlei
katedrai, prel. J. Balkūnas taik
liai atsiliepė į vieną mūsų die
nų plačiai skleidžiamą mitą,
kad esą Sovietuose ir kituose
komunistiniuose režimuose at
siradę dideli pakeitimai — dau
giau laisvių. Dieviškosios Ap
vaizdos ir tautų raidos fone kal
bėtojas paryškino vieną asmens
laisvių sritį — religines lais
ves.

Nusikaltimai tarpsta tamsoje ir tyloje. Štai dėl ko svarbu, kad visu tikėjimu ame
rikiečiai pasukty švyturius į pavergtas tautas, — kalbėjo prel. J. Balkūnas
ta kaip nereikšmingi prieš me kusių neuždarytų bažnyčių sie
todingą beatodairinę antireli nom. Jokios katalikų spaudos;
ginę veiklą. Nekalbant apie ar neleidžiamos nei knygos. Vi
kivyskupą Beraną ir kardinolą sas labdaros ar kultūrinis gy
Mindszenty daugelis vyskupų venimas nuslopintas; taip pat
negalėjo dalyvauti Bažnyčios mokyklos, vienuolynai ar kitos
susirinkime.
institucijos uždarytos. Ar tai
Komunistiniai režimai šian sąžinės laisvė?
dien, žinodami pasaulio opini
jos svorį, subtilesnių represi
jos priemonių imasi mieliau ne
gu Stalino dienų atviras tero
ras ...

“Spaudos pranešimai dabar
dažnai kalba apie ‘pakitusius
“Laisvoji Lietuva turėjo 9
vėjus’ rytų bei vidurio Euro vyskupus, du tūkstančius kuni
poje. Tačiau net paviršutiniš gų, daugel vienuolynų, labda
ko žvilgsnio į religijos padėtį ros įstaigų, laikraščių, magazi
pakanka, — kalbėjo prelatas, nų. kitų dvasinių bei kultūri
— kad būtų matyti, jog bent nių įstaigų. Kokia dabar padė
šioje pastarojoje srityje tie vė tis? Du vyskupai namų arešte
jai iš tikrųjų yra žvarbūs re ir tik vienas pareigose savo
presijos pūsčicjimai. Paskuti vyskupijoje. Apie aštuoni šim
nių Kalėdų pamoksle kardino tai kunigų, bet tik pusei jų leis
las Wyszynskis pasmerkė Len ta patarnauti žmonėm; 500 baž
kijoje vartojamus tikėjimo var nyčių neuždarytos, bet ne vi
žymus kaip “reakcionieriškus, sose gali būti pamaldos. Visa
barbariškus ir persenusius”. dvasinė veikla apribota pasiliTeki pat varžymo būdai varto
jami visose pavergtose tautose.
Aštrūs Sovietų Sąjungoje puo
limai prieš žydų tikėjimą sukė
lė visame pasauly pasipiktini
mą ir protestus. Kai kurie ko
munistų atlaidumo gestai kaip
pvz. labai išgarsinti kunigų pa
leidimai iš kalėjimų nublanks-

Antireliginė politika vykdoma
komunistinių vyriausybių, yra
atviras smurtą* prieš Visuoti
nės Žmogaus teisių deklaraci
jos nuostatus ir prieš Jungti
nių Tautų organizacijos chartą."

"Nusikaltimai prieš religiją
tarpsta tamsoje ir tyloje. Štai
dėl ko labai svarbu, kad visų
tikėjimų amerikiečiai pasuktų
švyturius į pavergtas tautas,
viešai pareikšdami savo susirū
pinimą pavergtų tautų prie
spauda. šių metų Pavergtų tau

demokratas. Pavergtų Tautų
draugų amerikiečių vardu bu
vęs ambasadorius pavadavęs
šioje
iškilmėje
pirmininką
Christopher Emmet, Kinijos
ambasadorius prie J. Tautų
Liu Chieh. Perskaitytas mani
festas (žr. 2 psl.).
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TARP MASKVOS IR RUMUNlJOS: skilimas gilėja?

PRIE VĖLIAVŲ. Kalba kongresmanas Strattonas.
Nuotr. P. Ąžuolo

Tarpininkas tarp Amerikos ir kiny?

Amerikos kariuomenės papil
Pakistano prezidentas buvo
prezidento Johnsono laišku pra domai pasiųsta 300 į Vietnamą.
šytas tarpininkauti ir paveik Viso yra 16,000.
ti kom. Kiniją, kad atsisakytų
nuo agresinių planų Laose. Ką
atsakė Kinija, Pakistano pre
— Vietname tebeina alinimo
zidentas nepaskelbė.
Tačiau karas. Komunistai rodo vis dau
įspėjo, kad Amerikos didesnis giau iniciatyvos kovai. Liepos
įsitraukimas į Azijos likimą ne- 13 nušovė 3 amerikiečius ir 16
siribosiąs tik karu dėl Vietna vietnamiečių. Per visą savaitę
vietnamiečių žuvo 192. komumo, kaip buvo Korėjos kare.
Amerikos šaltiniai pastebi, nistų 364. Komunistai paėmė
kad Kinijos komunistai vis la 570 ginklų — vienam batalio
biau įsijungia į komunistinių nui apginkluoti. Amerika vis
partizanų karą Vietname. Ame- tebesvarsto galimybę imtis ak
—Kapitonas Sw»nsonas už rika atsiduria prieš apsispren- cijos pačiame šiaurės Vietna
bėgimą j rytų Vokietiją nuteis d imą — imtis griežtesnių prie- me, — pareiškė apsaugos sekr.
monių.
padėjėjas Bundy.
tas 7 metus.

suda
rys tas pats Aldo Moro. Ir ko
alicija bus ta pati — su soc.
demokratais ir komunistam ar
timais Nenni socialistais. Prieš
3 savaites Moro buvo pasitrau
kęs, kai parlamentas nepatvir
tino sumų privatinėm mokyk
lom.
— Prancūzijos komunistų va
das Thorez liepos 11 mirė so
vietiniame laive pakeliui į Juodą'ias jūras. Prancūzijoje kom
partijoje esą 240,000 narių.
— Italijos vyriausybę

Pernai .prieš pat Pavergtų
Tautų
Savaitės
paskelbimą
Maskvoje buvo sudarytas komitetas ryšiam su tautiečiais
užsieniuose, šiemet su Paverg
tų Tautų Savaitės metu sutapo
Chruščiovo skelbimas apie gy
venimo standarto žadamą pa
kėlimą Sovietuose. Bent tuo
nukreipiamos akys nuo pavergi
mo. Maskvos nervingą jautru
mą dėl Pavergtų Tautų Savai
tės išdavė ir Maskvos radijo
atsiliepimas. Kam Amerika apie
tai kalba — kalba apie paverg
tas tautas, kada siekiama bend
radarbiavimo.
Tas Maskvos aiškinimas ro
do susitikus skirtingo galvoji
mo žmones ir tariantis:
Abeji: Taip, siekiam bendro
tikslo — taikos, koegzistenci
jos, gal ir bendradarbiavimo.

Viena*: Gerai, kumščiom nesidaužykim ir nesispardykim;
šnekėkimės, derėkimės gražiuoju; tik nenorėk, kad aš tau padėčiau plėšikauti; kad tavo plė
šikavimą slėpčiau, pats tylėčiau ir kitiem liepčiau tylėti.
Antra*: Tai ne plėšikavimas,
o tik prieglaudos davimas, pa
mestinukų globa ... Ir jeigu
tu apie tai netylėsi, tai tu ne
nori taikos; tai koks gali bū
ti bendradarbiavimas, jei tu
nesi pasiryžęs daryti taip, kaip
aš pasiryžęs ...
Skaitytojas: Taip, Amerika
neatrodo daranti ar pasiryžus
daryti kaip Maskva. Ji nieko
neapiplėšė, jokių kolonijų ne
turi. Turėjo Filipinus, ir tiem
davė nepriklausomybę. Ir atei
čiai Amerika nėra pasiryžus
plėšikauti kaip Maskva ... Koks
gali būti bendradarbiavimas su
plėšiku? Apaštalauti, kad jis at
sisakytų nuo plėšimo? Kad im
tųsi doro gyvenimo? Taip, nuo
to laiko, kai atsirado tikinčių,
kad evoliucijos keliu laipsniš
kai vilkas suliberalės, bus pa
verstas naminiu vilku, o pas
kiau ir avinėliu, Amerikos po
litika ėmė klimpti...

zistenciją ir bendradarbiavimą.
Bet ar mes galime pripažinti,
kad Washingtonas yra pasiry
žęs tą pat daryti, jei varomos
tokios an tiso vietinės kalbos?
Pavergtų tautų pretenzija yra
viena iš šaltojo karo dogmų,
kuri klampina gilyn J. Valsty
bių politiką”.
Prikalbėjo dar apie Goldwaterį, Eisenhovverį, senatorius,
kurie mulkiną Amerikos liau
dį, apie negrus Amerikoje, apie
Amerikos pavergtą Pietų Viet
namo tautą.

NIKITA: duosim pensijas, kelsim algas

mai.
Chaosas kaip Konge.

Maskvoj liepos 14 baigėsi pa
sitarimai tarp Rumunijos ministerio pirmininko ir Sovietų
valdžios. Tarėsi dėl ūkinio bend
radarbiavimo ir ideologinio nu
sistatymo dėl kom. Kinijos. Po
8 dienų pasitarimo abiem klau
simais susitarė. Vakaruose bu
vo daug vilčių, kad skilimas
tarp Maskvos ir Rumunijos gi
lės. Amerika jau pritaikė Ru
munijai tas pačias ekonomines
lengvatas kaip ir Lenkijai.

Maskva jaudinasi kasmet dėl Pavergtu Tautų Savaitės,
nors Kennedy ir Johnsonas neminėjo nė Maskvos vardo

Pavergtų Tautų vėliavų nu
leidimo iki pusės stiebo iškil
mės buvo pradėtos sugrojant
“Pavergtų Tautų Savaitė
Prezidente* Johnsona* birže
Amerikos ir 10 pavergtų tautų
himnus (prie 9 pavergtų tautų, lio 18 paskelbė Pavergtų Tau steigta šaltojo karo viršūnės
kurios sudaro Pavergtų Tautų tų Savaitę. Jau birželio 30 metu. Washingtone psichologi
atsiliepė
Maskvoje. nio karo ekspertai manę, kad
seimą prisidėjo iškilmėse ir Uk žirklės
tų Savaitė mus įgalins parodyti raina). Kalbas pasakė Samuel S. Maskvos radijas anglų kalba tai būsianti gera priemonė iš
mokyti visuomenei neapkęsti
laisvės siekiančiom rytų bei vi Stratton, N. Y. kongresmanas aiškino:
Sovietų
Sąjungos, ir Kongresas
durio Europos tautom, kad jos
tai pavertė įstatymu”.
nėra užmirštos ...
Maskva tą savaitę vertina:
“Laisvosios tautos visur tu
“Sovietų liaudžiai sunku su
ri suprasti, kad jos negali bū
prasti ... kaip gali kas nors
ti saugios, kol pasauly yra jė
manyti, kad tokios antisovietigos, kurios yra pakankamai ga
nės kalbos gali remti susipra
lingos ir pakankamai beatodai
timą ir bendradarbiavimą tarp
riškos kitų valstybių ir kitų tau
dviejų tautų? Washingtonas
tų teisėm bei laisvėm atimti.
mėgsta kalbėti apie politinį re
alizmą, diktuojantį susipratimą
ir bendrądarbiavimą. Sako, kad
tai yra abiejų kraštų ir pasau
lio taikos interesas, ir žino,
kad Sovietų vyriausybė yra pa
siryžusi viską daryti, ką tik ga
li, kas stiprintų taikingą koeg-

KIPRO CHAOSE:
ginkluojasi, protes
tuoja, skundžia
Graikija liepos 14 protesta
vo Tui kijai, kad slaptai atga
benta i Kipro salą 500 Turki
joje treniruotų karių. Protes
tavusi Graikija pati atgabeno
Graikijoje treniruotų 3,000.
Kipro prezidentas Makarios,
gavęs iš Egipto ginklų, Saugu
mo Tarybai liepos 13 skundė
Turkiją, kam ji gabenanti gink
lus į Kiprą. Turkija protestavo
Kipro prezidentui, kam panai
kinti turkų mažumai skirti teis

Ar Washingtonas pasiryžęs — kaip mes?

Chruščiovas liepos 13 aukš
čiausiame soviete kalbėjo tik
keturias valandas ir pranešė,
kad nuo kitų metų numatyta
įvesti senatvės pensijas 30 mil.
kolchozininkų; būsiančios pa
keltos algos 18 mil. tarnauto
jų, tarp jų gydytojam, moky
tojam, įstaigų tarnautojam iki
15-40 proc. Valdžia suda
rysianti taip pat grūdų atsar
gas penkeriem metam. Žadėjo
laimėti ūkines lenktynes su
Amerika. Tik jau nesakė kada.

inėtų praktika gauna 167 rb.,
pakėlus gaus 190 rb. Darbinin
ko minimum atlyginimas iš
44 rb. bus pakeltas iki 50 rb.
mėnesiui (1 rublis lygus 1.11
dol.).

toriaus Dodd yra tie lašai, ku
rie
didina
nepasitenkinusių
skaičių. O N. Y. Times aiškini
mu, nepasitenkinusių dėka lai
mėjimas Kalifornijoje teko šen.
Gokhvateriui.

dviejų lavonų dalis. Tik mano
ma. kad tai gali būti prieš tris
savaites dingę rasinės lygybės
kovotojai. Ieškoma upėje ir
daugiau. Viso pasigendama 11
negrų.

ir kėdes sukeisim

Sovietuose numatomi pasi
keitimai valdžioje. Aukščiausio
sovieto prezidiumo pirminin
kas (prezidentas) Leonid Brež
nevas būsiąs pakeistas Anas% &
tas Mikojanu, dabartiniu min.
Dėl pensijų — kolchozinin- pirm, pavaduotoju. Brežnevas
kas 65 metų ir kolchozininkė būsiąs labiau įtrauktas į parti
60 metų gaus pensiją mėnesiui jos sekretoriaus pareigas. Ma
apie 17.95 rb.;
noma, kad Chruščiovas ilgai
Algos — gydytojas su 5 me niui jam perduos savo vietą.
tų praktika dabar gauna 80 rb., Gromyko, dabartinis užsienių
4V. PATRIKO KATEDROJE. Sakykloje prel. J. Balkūnas.
pakėlus gaus 111 rb.; su 20 reikalų ministeris, būsiąs pa
Nuotr. V. Maželio
skirtas min. pirmininko pava
duotoju, o jo vietoj ateis Chruš
LODGE PASITRAUKĖ IŠ DVEJOPŲ MASTŲ MOKYKLOS čiovo žentas Adžubejus.
Henry Cabot Lodge Jr. iš Vi Amerikos atstovybė buvo su- kus. Buvo priimti netgi prokoetnamo grįžo. Po savo veiklos teikusi azylį ir jo neišdavė pre- munistai”.
— Respublikonų konvencija
Dodd priminė dar
faktą.
ten jis atrodo virtęs kontraver- zidento Diem vyriausybei, Tai
jau
bus darbą baigusi, kai skai
sine figūra. Budistai juo buvo kaip tik priminė, kad ta pati Departamentas — tęsė Dodd tytoją pasieks šis laikraštis. Tad
patenkinti, Vietnamo
katali atstovybė pažadėjo azylį prezi — tris kartus atsisakė duoti šios dramatiškos konvencijos
kam jis paliko kartų atsimini dento broliui ir paskui jį per vizą Katangos prezidentui Moi- vertinimą paliekam kitam nu
mą. Tėvas Patrick O’Connor davė sukilėlių kariuomenei, ku sei Tshombei. Netgi tada, kai meriui. Ligšiolinė eiga parodė,
jis 1962 čia norėjo susitikti su
(The Tablet) aprašė, kaip Lod ri jį sušaudė.
kad šen. Goldwateris kontro
Adoula ir ieškoti susipratimo.
Tai dvigubas mastas.
ge buvo išleistas iš Saigono.
liuoja tvirtai konvenciją, jos
Departamentas neleido jam at
Aerodrome dominavo budistai.
priimtą platformą. Tariamų li
vykti dėl to. kad jo pažiūros
Budistų studentas, pasiskelbęs
beralų pastangos spirtis prieš
Apie Vietnamą ir dvigubą nesutiko su departamento pa
“tautos atstovu”, kalbėjo, kaip
Goldwaterį
virto isteriką, kuri
budistai buvę skriaudžiami ir mastą kalbėjo ir šen. Thomas reigūnų pažiūrom. Departamen sukompromitavo gub. Scrantopersekiojami Ngo dinh Diem J. Dodd senate. Prijungė čia ir tas nenorėjo, kad visuomenei ną.
režimo; kaip Lodge atvykimas Cabot Lodge rolę nauju dvigu jo pažiūros būtų pateiktos. Net
— Johnsono kandidatu į vi
sustiprino jų kovą prieš Diem bo masto atveju. Esą valstybės gi jo informacijos atstovas
Struelens
buvo
išvarytas
”
.
ceprezidentus
minimas dabar
departamentas
greičiausiai
pa

“tiraniją”; kaip budistai jam už
Priminė šen. Dodd, kad ir senato daugumos vadas Mike
tai padėkoję tuojau po lapkri gal Cabot Lodge rekomendaci
čio 1 perversmo, kai Lodge at ją atsisakė duoti vizą Mrs. Nhu, N. Y. Times buvo pasmerkęs Mansfield, katalikas, laikomas
nuosaikiu liberalu, Kongrese
nužudyto Diem brolio žmonai. vizos nedavimą Mrs. Nhu.
silankė jų pagodoje. Kalbėto
nuo 1943
jas reiškė viltį, kad ir jo įpė“Vardan laisvo žodžio — kal
diniai juo paseks.
Toki pareiškimai kaip sena
— Mmiscippi upėj* rado
bėjo senatorius — departa
O’Ccnnor sako, kad Lodge
padarė klaidą, nepareikšdamas.
kad jis atsisveikina visų tikė
jimų vietnamiečius. Tarp sve
čių čia buvo ir bonza, kuriam

mentas leido, kad į šį kraštą
atvyktų ir pareikštų savo pa
žiūras Amerikos spaudai, tele
vizijai, radijo klausytojam su
kilėliai prieš Nato sąjunginin-
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Pavergtųjų ir jų draugų manifestas
Pavergtų Tautų Savaitei 1964
paskelbė manifestą septynios

pavergtų tautų ir jų draugų
amerikiečių organizacijas: Pa
vergtų Tautų Draugai Ameri' kiečiai (pirm. Christopher Emmet), Pavergtų Europos Tautų
‘ Seimas (pirm. Aleksander Kutt)
Konferencija amerikiečių, kilu
sių iš vidurio bei rytų Europos
(prezidentas Msgr. J. Balkūnas),
Europos moterų egzilų taryba
(pirm. Maria Detar), Moterys
už laisvę nerusų tautų Sovietų
Sąjungoje (pirm. Steven J. Jarema).
PADĖTIES KOMUNISTINIA
ME REŽIME VERTINIMAS: ar
režimas tikrai pasikeitė?

Manifestas politinės padėties
vertinimu skiriasi nuo oficialio
sios Vakarų politikos. Jis tei
gia:
“Nepaisant kai kurio paleng
vėjimo policinės valstybės reži
me ir kai kurių padidėjusių ne
priklausomybės ženklų, Sovie
tų imperijoje nėra esminio pa
sikeitimo.
Pasikeitimai
yra
sveikintini, kur jie reiškiasi,
bet jie gali būti pavojingi, jei
jų reikšmė bus išpūsta ar klai
dingai išsiaiškinta, kaip tai daž
nai šiandien yra daroma. Pasi
lieka pagrindinis dalykas — vi

Kokiu būdu ateina palengvinimas komunistų jjavėTgtiem
llh

bartinė sutartis su Rumunija
dėl kredito cheminėm dirbtuvėm ir kitom pramonės įmonėm.
‘ ‘šalininkai naujai plečiamų
santykių su komunistiniais režimais tikina, kad tai ‘padarys
pasiilgimas".
juos mažiau priklausomus nuo
VAKARAI IR LAiSVĖ: susideri* Maskvos ir duos daugiau lais
vių jų piliečiam. Bet tai tvirtin
spaudimas vaisingomis?
dami, jie išleidžia iš akių pa
“Nepaisant formalių užtikri grindinį faktą, kad visi pagerėnimų apie tęsiamą paramą pa Įunai pavorgtę tautę Hkitne vi
vergtų tautų laisvės siekimam, sur buvo spaudimo komunis
yra aiškių ženklų, kad Vakarų tam rezultatas. Jei Vengrijos ir
didžiųjų valstybių politika iš Lenkijos žmonėm yra geriau
tikrųjų plėtojasi susiderinimo nei jų kitiem rytų Europos kai
(accommodation) su komunisti mynam, tai dėl to, kad Ven
nėm valdžiom kryptimi. Tatai grijos laisvės kovotojai savo
iliustruoja dideli kreditai, eilės plikom rankom pasipriešino So
Vakarų valstybių duodami ko vietų Sąjungai, ir dėl to, kad
munistiniam režimam, ir da- Sovietų Sąjunga, baimindamasi

nustojo vilties. Gegužės de
monstracijos Prahoje, Velykų
riaušės Sofijoje, lenkų rašyto
jų protestas prieš Gomulkos di
dinamas represijas intelektua
lam rodo, kad nepasikeitė nei

—>|-Mi

i irt

gakmOs revoliucijos Lenkijoje,
panikoje sutiko su Gonm&os
atolydžib politika. Dabar Gomulka tvirtai balne ir jaučiasi
galįs atnaujinti represijų polįti-

. teisę visom tautom, taikomom
komunistinio imperializmo ne
“Laįpsniškas
pagerėjimas laisvėje, ir klausimą padaro
Vengrijos likime po juodųjų re nuolatiniu J. Tautę rūpesčiu.

ką.

presijų 1956 ir 1957 įvyko taip

(2) skatina pripažinti, kad
santykių atolydis ateis kaip re
Jungtines Tautas, jų rezoliuci
zultatas leidus pavergtom tau
jas vykdant, ir dėka Jungtinių
tom apsispręsti balsavimo ke
Valstybių, kurios formaliai ir
liu; kad negali baigtis šaltasis
griežtai atsisakė pripažinti tei
karas, kol geležinė uždanga per Rezoliucijos žygių rėmėjai lietuvių tarpe
sėtumą vyriausybės, primestos
kerta Europą pusiau ir pusė
vengrų tautai sovietinių tankų
Europos yra palikta vergijoje; Rezoliucrję žygio rėmėjai lietu krašto laisvę. Tame straipsnyje
pagalba”.
(3) skatina ncsirašyti bet ko viu terpe. — Los Angeles “He- duodama informacijos apie re
“Mus ima baimė, kad suside
kios nepuolimo sutartie*, kuri rald Examiner” dienraščio nuo zoliucijų pravedimo žygį. Ant
rinimo politika duos katastrofi
būtų paremta status quo pripa latinis bendradarbis (column- raštė straipsnio: ‘Lithuaman renius rezultatus ne tik pačiom
žinimu ir dabartinio pavergimo ist) George Todt (antras iš kai fugee priest labels talk of oold
pavergtom tautom, bet visam
rės) ir Kalifornijos legislatūros war thaw a delusion’. Puikus
Įamžinimu;
laisvajam pasauliui”.
(4) skatina reikalauti už ko mažumos vadas Charles J. Con- straipsnis!
VARDAN LAISVĖS: ką siūlo munistam taip reikalingą ūki rad (vidury), birželio mėn. 28d.
— Dr. V. Tauras, Chicago,
Amerikos politikai?
nę paramą politinių nuolaidų Los Angeles pabaltiečiams pa 'UI., Amerikos Lietuvių Gydyto
sakę kalbas, iškeldami rezoliu jų Sąjungos pirmininkas, sky
Manifestas, apkaltinęs Sovie- pavergtų tautų naudai.
cijų žygio didelę reikšmę, su rė Rezoliucijoms Remti Komite
Los Angeles lietuvių veikėjais tui savo piniginę auką ir paža
LIETUVOJE
(iš kairės dešinėn): Alto Pietų dėjo' visą kitą galimą talką ir
Kalifornijos valdybos sekr. Ni paramą, sutikdamas išsiuntinė
da Brinkienė, amerikiečių laik ti visiem organizacijos nariam
raštininkas George Todt, Kali rezoliucijų pravedimo reikalu
Tiesa birželio 27
pranešė Lietuvos drobės.. .Vietnamui
fornijos legislatūros mažumos
apie Juozo Jacevičiaus pašalini
Tiesa birželio 26 pranešė, vadas Charles J. Conrad, Alto komiteto paruoštą specialią in
formaciją medicinos dakta
mą iš “LTSR Mokslų akademi kad Panevėžio audimo fabri
Pietų Kalifornijos valdybos pir- rams. Rezoliucijom Remti ko
jos Chemijos instituto” aspi- kas audžia šilką ... šiaurės
Pranešė ir pašalinimo Vietnamu!. Toks užrašas iška min. Balys Čiurlionis ir Lietu mitetas daktarų tarpe turi di
vos konsulas dr. Julius J. Biels džiuosius savo rėmėjus.
priežastį — “dėl politinio nesu- bintas prie audimo staklių.
kis. Nuotrauka L. Kančausko
brendimo’’.
Siusią Vietnamu! 50,000 metrų.
— George Todt, Los Angeles
.Kės buvo tas Juozas Jacevi— Kun. Simonas Morkūnas, Calif., ‘Los Angeles Heraldčius fr už kokius nuopelnus bu- Trys dailininkai
Sioux City, Iowa, šv. Kazi Examiner’ dienraščio nuolati
va prfimtas į n
mokslo aspkanKaune surengta trijų daili miero lietuvių parapijos klebo nis bendradarbis birželio 28 nu
“Juozas ninkų paroda — Vlado žuklio, nas, gavo nepaprastai daug re meryje savo straipsnį paskyrė
Jacevičius apalpto! nežaliai ber- Eugenijaus Survilos ir Vytau klamos Lietuvos bylos reikalui rezoliucijų reikalui, kviesdamas
nelis. Jo kiįęnėje Kauno poli- to Klemkos. Tiesoje R. Krukai- “The Sioux City Sunday Jour visus skaitytojus rašyti laiškus
technikos hąntuto diplom; už tė juos vertina kaip “tarybinio nal” dienraščio birželio 21 nu prezidentui, raginant jį spausti
pečių — aš^aonerių metų dar- žmogaus’ ’ vaizduotojos. Ypa meryje. Ten duodamas ilgas ir senatorius ir kongresmanus,
bo stažas ^chumio ir Šiaulių
S
čiai vertina skulptorių Klemką, straipsnis, pailiustruotas dviem kad jie dar šios sesijos metu
ne- kuris daba? pasireiškė, grafika. nuotraukom, apie Lietuvos kan pravestų ..vieną iš įneštų rezokad bučias sovietų vergijoje ir lietu hueijų; Tos dienos straipsnis
fcom- Gira apie sugrįžėlius .
vių pastangas - kovoje už savo pasiekė apie 1,500,000 skaity
— dori,
tojų. Šio lietuvių draugo
V.
Syrijos
Giros
romanas
Pagaliau
adresas yra šis: 5233 Highland
ru“
Štai
ir
viskas
”
išverstas
į
visuomeninmir žmona aktyvi visuomei
— PortugaHjos min. pirmi View Avė., Los Angeles, Calif.,
sų kalbą — pasakoja apie sakė komjaunimo darbe. Ir iuždarva- ninkas Antonio de Riveira Sa- 90041. George Todt yra vedęs
vo
herojo
klaidžiojimus
po
biu neteko^skųstis. Būc
Būdamas
karų Europą ir grįžimą į So- lazar išbuvo 53 metus pareigo austrę, operos dainininkę-solisneblogas racionalizatorius, jis
tę, ir augina sūnų Mike.
se ir sulaukė 75 metų.
vietų pavergtą Lietuvą.
turėjo {risčias galimybes kūrybiki
minčiai”: ?
Sis '* Jacevičius buvo parink
tas į kandidatus mokslo laips
niui. Bet jam nedavė. Nedavė,
sako Tiesa. Jei “politinio nesu
į
brendimo”. Kuo tas nesubren
dimas pasirodė? Pagal Tiesos
informaciją Jacevičius “užsidėjo juodus akinius ir ėmė visiem
įrodmėti. kad vta tai, kuo žianpat dėka viešojo spaudimo per

UŽ K| PAŠALINO IŠ AKADEMIJOS

sos pavergtos tautos Europo
je ir Azijoje, Įskaitant ir pa
čias rusų bei kinų tautas, tebekenčia firaniją, kuri juos paver
gė prieš daugel metų".

PAVERGTŲ TAUTŲ PASI
PRIEŠINIMAS: ar jis išblėsęs?

“Vidurio bei rytų Europos
pavergtos tautos niekad nepa
liovė priešinęsi aktyviai, kai
pasitaikė proga, ar pasyviai,
kai būtinybė diktavo. Net ka
da Jungtinės Tautos nei Vaka
rų valstybės neatėjo į pagalbą
Vengrijos revoliucijai, jos neLATVIAI PASAULINĖJE
PARODOJE
New York, N.Y. — Latviai
liepos 5, sekmadienį, pasaulinė
je parodoje New Yorke suren
gė savo tautinį festivalį. Prog
ramą sudarė liaudies dainos ir
tautiniai šokiai. Dalyvavo 8 cho
rai k 5 tautinių šokių ansamb
liai ir kanklininkai. Įžangos
žodį tarė Walteris Bacadas, pa
saulinės parodos tautinių prog
ramų direktorius. Kalbėjo Lat
vių Sąjungos Amerikoje pirmi
ninkas dr. P. Lejinš. Žmonių
įprisirinko tiek daug, kad vidu
je netilpo. Buvo graži diena ir
per maža vietos.

■

tos dėl tautų pavergimo, skati
na palaikyti J. Tautose Vengri
jos klausimą darbų eilėje, ligi
bus įvykdytas J. Tautų rezoliu
cijos.
Skatina Jungtaes Valstybes
ir
jų sąjungininkus (1) dekla.

LATVIŲ dainų Šventoje.

Pavergiu tautų savaites minėjimai
Philadelphia, Pa. — Minėji

mą rengia 14 tautybių komite
tas liepos 19, sekmadienį, prie
Nepriklausomybės rūmų (Independence Hali) 1:30 vai. po
AMERIKA IR MASKVA
Maskvoje liepos 4 buvo leis piet. Lietuvių visuomenė prašo
ta Amerikos atstovui Kohleriui ma gausiai dalyvauti. Pageidau
rusiškai kalbėti per radiją. Ra jama. kad moterys būtų apsigino tarp Amerikos ir Rusijos rengusios tautiniais rūbais (s.).
išplėsti turizmą.
Cleveland, Ohio. — MinėjiValst. sekr. Rusk leidimą per
Maskvos radiją kalbėti Ameri mą rengia Alto skyrius liepos
kos valstybinės šventės proga 19, sekmadienį. Pamaldos bus
Įvertino: manome, kad Sovietų abiejose lietuvių bažnyčiose
vadai pripažįsta bendrą intere 10:30 vai. ryto. Po pamaldų su
są su mumis mažinti didžiojo sirinkimas šv. Jurgio parapijos
salėje. Pamaldose ir susirinkikaro grėsmes.

ESTĖS IR LIETUVĖS laisves

me organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis. Kalbės!
kongresmanas ir A. Augustina-■
vičienė
(a)I <Kon didžiuojaei Tarybę Lietu-

Graikija atn^ete prez.
Johnsono raginimą tartis su
Turkija dėl Kuro. Kipro ko
votojas prieš anglus Grivas pa
skelbė naują kovą už Kipro pri
jungimą prie Graikijos. Prez.
Johnsonas pasiuntė Achesoną į
Ženevą tartis su J. Tautų pas
kirtu tarpininku Kipro reikalui
suomiu Tuomioja. Amerika vis
dar įtaigoja Turkiją susilaikyti
nuo invazijos.

New Yorke.

lytai".
Kur jis tai pareiškė? Esą
“jis piktomis replikomis išmar
gino knygą “TSKP XXH suva
žiavimo medžiaga” ir nunešė
ją į biblioteką, kad skaitytų
ir kiti...”
Kokiom replikom? O gi "pa
gal ji išeina; kad religijos skie
pijimas yra sąžinės laisvė, o
ateizmo propaganda — sąžinės
laisvės apribojimas."

“Ir iš viso — kur socializ
mo pranašumas, jeigu Amerika
turi pasistačiusi šimto dvide
šimt aukštų namą, o Lietuva
— ne”.
“Tiesa’ kelia klausimą, kaip
galėjo nutikti, kad Jacevičius,
“baigęs aukštąjį mokslą veltui,
gydęsis veltui, gavęs aspirantū
roje neblogą stipendiją”, “su
randa daug blizgučių kapitaliz
mo pasauly”. Laikraštis mėgi
na aiškinti, kad Jacevičius “iš
esmės visada buvo toks pat.
Buvo kiti laikai, jis nedrįso pa
sakyti, ką galvoja, vizgino uo
degą, taikstėsi, slėpė savo min
tis. Pasikeitė laikai, jis įsidrąsi
no. numetė visas puošme
nas ...”
Laikraščio informacija,
jis
dėl to pašalintas iš aspirantų,
kad pasirodė su savo galvoji
mu. Tai ir yra įrodymas, kad
“laikai nepasikeitė” ir kad
kiekvienas įsidrąsinimas
pa
reikšti savą nuomonę tebėra
apmokamas išmetimu.

Until the ivorld’s at peace!
Our survtval in a troubled world
depends on our atrength — economic
a* well as nailitary. Your dollarg in
United State* Savinga Bonda not only
help keep our guard up, būt they help
kęep our economy healthy — now

and in the ycars aheaa.

So buy U.S. Saving* Bonda regularly vrhere you work or bank — for
your own aeeurity and your countr/a, ton

Keep frcedom ui your future with

U. S. SAVINGS BONDS

termai
MįOt iMŠtš ŽJotaMto bęšą tarp-

tenitaton oautatoectese. teBte
Mnte š|Mmb futetete

šiemet Amerikoje ypatingai

* mybės, Genocido, Sukilimo mi
nėjimų, prie Pavergtų Tautų
Savaitės dar prisidėjo kongre
sas UVashingtone, pasirodymai
NevYorko parodoj; atema dai
nų bei šokių šventė, Katalikų
Mokslo Akademijos suvažiavi
mas ir kt
Norėtum, kad kiekvienas tų
pasirodymų būtų sėkmingesnis,
įspūdingesnis už buvusį — ne

Sėkmingumas priklauso x iš
dalies nuo palankių sąlygų. To-

. kitas kraštas nesudaro kaip
Jungtinės Valstybės. Kuri ki
ta valstybė taip aktyviai parė
mė tautinius Laisvės Komite
tus? Kuris kitas pasaulio par
lamentas tiek dėmesio parodė
Nepriklausomybės,
Genocido
minėjimam? Kuris kitas prezi
dentas skelbia Pavergtų Tau
tų Savaitę?
Iš tos pusės dar tebėra są-

ja pačius lietimus ir jų liki
mo draugus padaryti viską, kas
nuo jų priklauso tokios iškil
mės sėkmingumui.

met pavergtų tautų egrilinės
organizacijos ir jų draugai ame-

būti
ir didesnė. Jei norim atkreip
ti spaudos ir visuomenės dėdymuose ar skaičium ar paš-

N. Y. Times minėjo vėliavų iškilmėse buvus pusketvirto šim
to žmonių. Kitaip tam pačiam
■laikraščiui atrodytų, jei jis bū
tų galėjęs rasti pusketvirto tūk
tančio žmonių O tai galima
pasiekti.
Kita sąlyga dėmesiui patrauk
ti pasirodymo kūrybinis origi-.
nalumas. Veltui aiškinsi, kad
suglamžytų vėliavų parodymas
turi būti originalus pavergtų
tautų
suskurdimo
simbolis.

koma, buvo pasisekęs tuo, kad
davė progą lietuviam susitik
ti, išryškinti savo nuomones
bei nusistatymus. Tuose nusi
statymuose visi pasirodė vie
ningi pagrindiniu klausimu —
siekti Lietuvai laisvės ir dėl
jos aktyviai kovoti.
Nenorėtum kongreso užbaig
ti tik to nusistatymo demons
tracija. Kongresas dar turi tęs
tis, nors jo dalyviai išsivažinėjo į kasdieninius darbus. Bet

vietose turi reikštis
Iš kongreso turėjo
konkrečius siekimus
siai perspektyvai iki
greso.

režimus, kad jie^au esą^suti-" reikia

■pala’kyti

jų veikla.
parsivežti
artimiau
kito kon

jo . dalyviam

asmenines laisves. Manifestas
faktais parodė, kad tai mitas;
parode, kad komunistinis rėžimas tiek atsileidžia, kiek jis

nuolat priminti.
& utiaa perspektyva kongrėsė buvo? Kiek ten buvo su
bencfrmtes nuomonės ariamau-

spaudos skaitytojų amerikiečių,
tai šv. Patriko katedros tūs
tančius klausytojų pasiekė tos

Betuvtai nori artimiausiu laiku iš Jungtinių Valstybių vy-

pačios prasmės pamokslo min
tys.
Tai pažanga, palyginti su

siryžę įvykdyti? — Tai klausi
mai, kurie atsakymo reikalingi-

VINCAS NELAIMĖ

Lietuvos pajūryje
tą dieną buvau Klaipėdos gele
žinkelio stotyje. Pirmas įspū
dis buvo nejaukus. Daugelis
kvartalų buvo virtę griuvėsiais.
Gatvės užverstos, pravalyti tik
siauri tavpai praeiti ar prava
žiuoti. PHna rusų karių. Civi
lių žmonių visa reta. Judėji
mą ir tvmką palaikė kareiviai.
Rišu kalbos mokėjimas padėjo
man susirasti reikalingas vie
los valdžios įstaigas, kur buvo
ir lietuvių.

ti mane. Apie 5 vai. jau buvau
Šilutėje.
Miestto buvo beveik nenūkentėjęs nuo fronto. Sugriauta vos

jtoMtetegfate tetedętfa-

ktebte|ŪteTurime refkatikro galvojo tas, kuris šiuos lo

džiausias komunistas tokia moklansimu: kodėl žmonės veržia?
dėl palieka savo tėvynę su na
mais, artimais žmonėmis, savo

Kodėl žmogus iš savo namų
išeina | nežinią?

Aš manau, kad ir jam ir man
atsakymai buvo aiškūs. Bet kai
skaitau laisvųjų lietuvių spau
dą, klausau veikėjų kalbų, man
susidaro įspūdis, kad ir laisvie
ji lietuviai nuo tikrosios realy
bės supratimo stipriai ima tol
ti Vis kovojama prieš komu
nizmą, vis dar manoma, kad
Lietuva prie kančių kryžiaus
prikalta tik komunistinėmis vi
nimis. Iš tikro gi į Lietuvos kū
ną yra suvarytos rusiškosios vi
nys. Pavergėjo — krašto okupanto-kolonizatoriaus
durklas
sukelia skausmą, kuris lietu
vius veja iš tėvynės. Man at
rodo, kad Lietuvoje komunis
tų buvo šiek tiek prieš karą,
1940-41 m. okupacijoje, o da
bar jų labai maža likę. Gilioji
problema Lietuvoje glūdi san
tykyje tarp pavergtojo ir pa
vergėte. tarp lietuvių ir rusų
bei Lietuvos išdavikų.

laati ItajhrnĮs tomteto Mero gotame į Kauną. Miestas buvo
(BERLYNĄ PRO MASKVĄ
apteprmrttnta C erti merei kak pilnas rasų kariuomeoės. Ra
ngai gyvenau pavergtoje pe- tėti apie tane katyte, apteku- rėmai sauvaliavo, kaip išmanė,
voje ir .manau, jog tema- rite rusai nenori, kad butų Butą radome išplėštą. Visa, kas
vertinga, buvo dingę. Netgi bu
nau, kas ten dedas. Buvau pa- kalimii prastas* eilinisžmogus, ta&au
Ne tiek fcooMtatamą, kiek papažinau daug iš Rusijos hnpor- * vergimą Indija ir toks faktas,
kolonistų (ypač . daug kad keliauti | laisvę, B Klaipė*
luotų kotonistų
Klaipėdoje), turėjau nemaža rei dos į Berlyną, teko pro. Maskkalų su okupantui parsidavu- vą. Leidimą išvykti į Vakarų
siais lietuviais..
lietuviais. Ir aš manau, Vokietiją pagrindinai nulėmė
kad turėtoji autonozaimo Klaipėdos
kad rusai labiausiai bijo,
laisvajame pasaulyje apie juos krašto pilietybė, ir tai tik po di-

vo bandyta jį padegti.
Tuoj pat orgariravoa val
džia. Žmonės naują valdžią pa
juto per miliciją. Prasidėjo ma
siniai areštai. Niekas nebesijau
tė saugus. Krautuvės atsidarė,
bet jose nebuvo prekių. Ypač
trūko maisto.

faktai, kad partijai priklausą
žmonės slapta tuokiasi bažny
čioje, krikštija valkus, prakti
kuoja religiją. Anksčiau komu
nistai to nedarė. Dabar žmonės
į komunistų partiją stoja su
vaikąs į komjaunuolius pašo
tik verčiami gyvenimo aplinkybių, kurių laisvojo pasaulio lie
tuviai jau nebeįstengia supras-

La:kydami komunizmą pag
rindine blogybe, laisvieji lietu-

bą ir dėl to galėjo užimti tuščius darnus. Pas juos pradžiai

munistų laimėjimai fronte re
dė, kad nėra ko laukti gėrės-

ną per juos gavau daibą —pasigrrė didelio pagalbinio ūkio
vedėju. Tas ūkis buvo žinioje
fabriko, kuris dirbo kariuome
nės reikalam. Jo darbininkų
tam tikras skaičius galėjo būti
atleisti nuo karetoiarimo. Man
kliūčių nedarė, nes mano do
kumentai buvo tvtokoje — iš
registruotas iš senos darborietės, su pasu ir karinta Mietu,
Keistas gyvenimas reiškėsi

ro “krauti tartus”; aš negalėjau tik atSKpžrti pagundai —
pasirankioti knygų, kurias čia
visi metė į šalį. Buvau nuste
bintas radęs daug lietuviškų
tolygų gotiškom raidėm.

spintas, fotelius, sofas, indus,

madinį mūsų fabriko koiekty-

nim laidoti rastas lavonus, reikalaudama tik jai pranešti.
Per Nemuną kėlėmės keltu.
Tiltas buvo susprogdintas. Rusnes miestelis gerokai apgriau
tas. Namai daugiausia taip pat
dų, knygų. Du vežimai buvo
prteniti pilni risokžų daiktų.
knygų.

tįsojo taq> pat keletas lavonų.

nęs apie 12 kilometrų. Vyko
me arkliais. Abipus kelto neužmatyti galo pievų, kurios balan

mvo
buvo

nuo komunistų persekiojimo.
Bet ir vieni ir kiti buvo užgi

rytas. O temoje dundėjo po
trankos. FteBavę penketą Mtometrų, rate aut griovio
krauto gutartį negyuą rasų te
retoj. Buvo kflusi ndirtte j| pu-

Kostyras pasakojo, kaip fron
tas išsilaikė apie 20 kilometrų
nuo jo tėviškės Ariogalos sri
tyje per mėnesį laiko; kaip Ra
seinių miestas buvo sugriautas
ir sodintas iki pamatų. Veng
damas stoti į raudonąją armi
ją, Kostyras ir kiti ariogaliečiai
pasitraukė į miškus. Kostyras,

jungė į partizanus, juos organi
zavo, aprūpindavo jokiais. Pa
sakojo, kaip moterys ir vaikai
tiesiog pro enkavedistų akis ga

ūkis. Visko pilna, te tik ūktai

džto pabaigoje jau buvo ėms- reikalinga: daugybė rogių, vė
stos žMtmti.
sos
žinoti. Grioviai dm*
dto pilni žhm| ‘ pastogėje. Atrodė^ ’Įtad.
tuojau tari sugrįžti šetentapavasarinio vandens.
a-a.
kai, ir mes jautėmės Mjkw»
Apie dešimt vyrų riedėjome
«»' Gijžome kita kelta, teėtarp tų pievų tnm vežimais.
itaengti matyta teta;
karimus tetaVisi turėjome kmtatas
vus. NKVD viršininko pute- Tv” tJT g

Viste ant Mtte |»»dto
ttmU SiUUOTtP tf tJc kHUOO g_ _
s
- e-__r~
jmuhfL
kryžius ra lamų lapoto... Tfemerar nevytoi.
.
turnus,
pat

lietavių tautos valios kiMtojk
mui. Tačiau rašėmės, neš bijo
jome.

AREŠTUOJA VYRĄ
1945 pasketaė tam tikrų gi
mimo metų vyrų registraciją.
Kaip ir vokiečių metais, taip ir
tada, niekas registruotis nėjo.
Nors viešai ir nebuvo skobia
ma, tačiau visi galvojo, kad. re
gistruojama mobilizacijai. Pra
sidėjo nauji areštai. Vyrai ėmė
slapstytis, o gaudomi —- trauk
tis į miškus. Partizanų skaičius '
žymiai pakito.
Nesiregistravo ir mano vyras.
Kaip ir reikėjo laukti, namą
apsupo milicija, padarė kratą ir
vyrą areštavo.
— Jėzus, Marija! Jėzus,
Marija! — dejavau.
— Jėzusmarija, Jėzusmarija,
— pakartojo rusiškai kalbąs mi
licininkas.—A vojevatto rienužno? — paklausė, (o kariauti tai
nereikia?)
Po poros savaičių vyrą pasi
sekė iš kalėjimo ištraukti, ir
tuoj pradėjome rūpintis persi
kelti į Klaipėdą, kur prieš ka
rą ilgą laiką buvome gyvenę,
o pasitraukdami nuo Hitlerio,
ten buvome palikę savo namus.
Rudeniop pasisekė leidimą gau
ti. Išvykome.

KLAIPĖDOJE RAMIAU

L

sutiko mane įdarbinti. Oti risi

link.

1944 gyvenome Kaune. Kai
oriartėjo frontas, miestas ištuštėjo: vieni traukėsi j vakarus,
kiti
—j kaimas. Mes frontą
pratektame Babtuose ir tuoj

a esu įsitikinusi, kad ne
daug komunistų yra ir tarp

buvo gavę tartus su rišate bal-

oazės. Karešvtaės pilnos karei
vių. Kariate komisariatas,
o
taip pat NKVD bei NKGB ap
link szve sutelkę gausius savo
pareigūnus. Dkffiulte raudonų

SUSAI grįžta

KrogHč ir
negalėjo ilgai
įsMofBiytL SgPSM
| rau*
donąją armiją, Jie tavonuvežti ju 3a Kauno. Bet ten pajųtoj armijos gan atsunru kate -

Klaipėdoje okupacinis jungas
atrodė kiek lengvesnis ir nuo
taikos švelnesnės. Kodėl taip
buvo, sunku pasakyti,
daug
rusų kūrėsi Klaipėdoje. Kai ku- ‘
rie lietuviai irgi judėjo Klaipė
dos link. Areštų buvo ir čia, gi
kitoje Lietuvos dalyje viešpata
vo visiškas teroras. Buvo vyk
domas -kerštas, masiniai areš|?i,jx trėmimai.. Ištisi kaimai li
ko be gyventojų, miškai prisi
pildė partizanų.
Lankiausi tėviškėje, Žemaitijote. Kraštas atrodė tarsi maro
sunaikintas: namai tušti, lan
gai išdaužyti, gyvuliai išvaryti
į miestelio vykdomąjį komite
tą, baldai pakrauti žydų sinago
goje. Tušti buvo ir mano pus
brolio namai. Nors jo tėvas ir
buvo buvęs dvaro kumetis, ta
čiau sūnaus tas nuo Sibiro ne
išpirko.
Išgąsdinti žmonės vis tikėjosi
permainų ir laukė... ameriktečių. Partizanai atkakliai prieMnost Klaipėdoje, žinoma, jie
neveikė, tačiau kaimai, ypač
naktimis, buvo pilnoje partiza
nų valdžioje. Komunistų parei
gūnai netgi mažesniuose mies
teliuose nakčiai bijodavo pasi
likti. Traukdavosi į didesnius.
Plito gandai. Vis būdavo nustatinėjamos naujos išlaisvini
mo datos, žinių tikrumui pat
virtinti būdavo sakmna, kad
žinios gautos iš užafemo lietu
vių. Slmko mėnesiai ir netai,
o pagalba nesirodė. ($yventojų
nuotaikos ėmė smukti, partiza
nų atkarumas stipaėtt^ Salia
partizanų ėmė atsirasti ir ptabkų. Tai daugiausia Rusijos ru
sai. Jie veflto daugito to|erteBsose. Net ir m$ąų bŪR afdplėšė.
- te daugiau)

ftr

a
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LIETUVIŠKA SODYBA VOKIETIJOJE

I IŠ VISUR

Pasikalbėjimas apie Vasario 16 gimnaziją
su prel. J. Končium ir prel. L. Tu laba
Vokietijon iš Londono atskri
dusius prel. J. Končių ir prel.
J. Tūla b ą Frankfurto aerodro
me liepos 1 pasitiko lietuvių
sielovados direktorius kun. A.
•Bernatonis, kun. V. Kaleckis,
kun. V. Damijonaitis, Vokieti
jos Kr. Valdybos reikalų vedė
jas Al. Mariūnas su žmona, Va
sario 16 gimnazijos mokytojas
T. Gailius. Vasario 16 gimna
zijos mokinės įteikė puokštes
gėlių.
Liepos 2 svečiai aplankė Va
sario 16 gimnaziją. Susipažino
su naujais gimnazijos pastatais.
Pietų pertraukos metu mokyto
jai ir mokiniai trumpam laikui
susirinko salėje pasimatyti su
svečiais. Prel. J.B. Končius, Balfo pirmininkas, pasakė trumpą
kalbą, palinkėdamas jaunimui
mokslintis, kad galėtų darbuo
lis lietuvių tautos gerovei. Savo ir prel. L. Tulabos vardu
įteikė 500 markių mokinių rei
kalams. Svečiai teikėsi atsaky
ti ir į keletą klausimų:
!. Kokį įspūdį daro Vasario
16 gimnazijos nauji rūmai?

Nauji pastatai, kalbėjo prel.
J. Končius, atrodo, yra moder
niški ir bus vieni iš gražiausių
lietuviškų pastatų laisvame pa
saulyje. Matau, yra trijų aukš
tų, klasės patogios, erdvios,
šviesios.
2. O kaip atrodo mūsų jauni
mas?

Atrodo sveikas, linksmas, ir
švariai apsirengęs. Teko kalbė
tis su kai kuriais mokiniais. Jie
inteligentiški, mandagūs, gra
žiai vartoja lietuvių kalbą.
3. Ar turėjote progos pažinsi
mokytojus?

Trumpai matėmės su moky-

JAV LB IV Tarybos pir
moji sesija šaukiama liepos 2526 ClevehUde. Dienotvarkėje
bus išklausyta centrinių orga
nų pranešimų, bus naujų cent
rinių organų rinkimai, per
žvelgtas ir įvertintas 'paskutinių
trejų metų Tarybos darbas nu
statytos gairės LB ateities veik
lai.

tojų dauguma. Jie padarė gero
įspūdžio. Džiugu, kad pasi
švenčia tokiomis sunkiomis są
lygomis ir su menku atlygini
mu.
4. Kaip atrodo gimnazijos so
dyba?

Sudaro sodžiaus vaizdą, toli
nuo didelių miestų. Tokiom są
lygom, be abejo, mokiniam
lengviau atsidėti mokslui, o au
klėtojams — juos prižiūrėti bei
glaboti. Susidaro grynai lietu
viška bendruomenė. Gimnazi
jos biblioteka turėtų būti di
desnė, kai Mannheimo ar Hei
delbergo bibliotekos yra per to
li. Girdėjome, kad per Joni
nes čia ruošiant gegužines. Lie
tuviai suvažiuoja iš Vokietijos,
Olandijos, Belgijos, Šveicarijos
ir kitų kraštų. Vokietijos lietuviai sveikintini, kad sugebėjo
sukurti tokį Hetuvišką židinį.
5. Ar ilgai
Vokietijoje?

žadate

— Antanu šreimeris, Lietu
vos kariuomenės pulkininkas,
inžinierius, liepos 2 mirė Wayne, N.J., eidamas 83 metus.
Palaidotas Patersono Kalvarijos
kapinėse. Liko du sūnus Felik
sas ir Algirdas su šeimomis,
4 vaikaičiai ir 4 provaikaičiai.

AMSTERDAMO, N. Y. lietuvių parapinės mokyklos šių metų graduantės su kleb. kun. J. Rattučiu ir kun. K. Balčiu. Mokykloje mo
ko Nukryžiuotojo Jėzaus seserys, vedėja sesuo M. Annuciata.

LIETUVOS KANKINIMĄ IR PARTIZANAM PAMINĖTI

pasilikti

Prel. L. Tulaba atsakė, kad
tuojau grįžtąs Į Sv. Kazimiero
lietuvių kolegiją Romoje prie
tiesioginių savo pareigų. Prel.
J.B. Končius paaiškino, kad jis
Vokietijoje bus mėnesį laiko ir
Bad - Kissingeno kurorte svei
katą stiprins. Po to vyksiąs ir
apsigyvensiąs Romoje prie lie
tuvių kolegijos. Ten ketinąs už
trukti ilgesnį laiką ir telkti
lietuvių istorikus rinkimui ir
studijoms lietuviškų istorinių
šaltinių Vatikane ir kituose Eu
ropos kraštuose.
Atsisveikindami svečiai pa
linkėjo geriausios sėkmės gim
nazijos vadovybei, mokytojam
ir mokiniam.
v.k.

Ateinančiais metais minėsi
me liūdną ir tragišką 25 metų
sukaktį, kai Lietuva neteko
laisvės. Su pirmomis sovietinės
okupacijos dienomis 1940 atsi
rado ir pirmosios aukos, pir
mieji kankiniai. Sovietinė oku
pacija visu žiaurumu pasireiš
kė birželio mėn. nekaltų žmo
nių trėmimais, kankinimais ir
žudymais Červenėje,
Rainių
miškely, Pravieniškėse ir kito
se vietose. Laisvę mylinti tau
ta išėjo laisvės ginti visuotiniu
1941 sukilimu.
Prieš 20 metų prasidėjusi ir
tebesitęsianti antroji sovietinė
okupacija nepalyginti baisesnė
ir tragiškesnė. Dešimtys tūks
tančių partizanų stojo į nely
gią kovą, kovojo, kentėjo, kri
to. Nerasime Lietuvoje nė vie
nos giminės, kuri nebūtų su
dėjusi gyvybės aukų. Šimtai
tūkstančių lietuvių buvo išvežti
į Sibirą.
Kaip pagerbti tuos kritusius
partizanus ir kankinius, kad jų
šventas vardas liktų amžinai
gyvas ir nemarus?

Chicagos operos choras ryžo
si kritusių partizanų ir kanki
nių atminimui pastatyti nemir
tingąjį Verdi kūrinį “Reųuiem”
ir Br. Markaičio kantatą “Vil
ties varpai”. Ilgametis vyrų ir
eperos chorų pirmininkas V.
Radžius.' dirigentas Al. Kučiū-

Komunistuojančių

KRYŽIAUS

KELIŲ koplytėlė Kennebunkporte Nuotr. P. Ąžuolo.

Laisvėje liepos 3 Jonas Siurba, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo sekretorius, informa
vo, kad susivienijimas geriau
laikosi pinigais negu nariais.
Per 34 savo veikimo metus pa
šalpų išdavė 2,154,568 dol. Da
bar turto turi už 1.438,358.98.
Blogiau esą su nariais. Per vi
są laiką mirė 3.205 nariai.
“Prieš metus iš LDS pasitrau
kė virš 1.000 jaunesnio amžiaus
narių”. Dabar narių esą 4,531.
Nuo paskutinio kongreso 1960
iki dabar narių sumažėjo 323.
Kuopų buvo 137, dabar 132.

Visi kviečiami į

LIETUVIU DIENĄ-PIKNIKĄ
Pranciškonų vienuolyne
Rugpiuč.'o 2 dieną
11:00

Iškilmingos primicijų mišios ir palaiminimas.

Tą dieną yra garsieji Porciunkulčs atlaidai mūsų koplyčioje.

12:00
3:30

Pietūs.

Kultūrinė programa:
Muzikalinė programa atliekama So. Bostono šv. ,Pctro parapijos
choro, vadovaujant komp. J. Kačinskui.

Tautiniai lietuvių šokiai, vadovaujant Onai Ivaškienei.
Tėvai pranciškonai nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti šioje metinėje
šventėje, pasidžiaugti gražiąja gamta Maine, pasimatyti su pažįstamais.

Verdi "Reguiem” ir Markaičio ‘‘Varpai”
nas ir informacijos vadovas
žurnalistas VI. Butėnas spau
dos konferencijoje atskleidė,
kas tuo veikalu daroma.
Dirigentas Al. Kučiūnas pa
stebėjo, kad Chicagos operos
choras ligi šiol yra pastatęs 8
operas. Spektaklius aplankė per
40,000 žiūrovų. Kritusiem par
tizanam kankiniam ir visiem
laisvės kovotojam pagerbti
1965 gegužės 23 McCormik sa
lėje, Chicagoje, bus pastatyta
Verdi ‘Reųuiem’ ir Br. Markai
čio lįetuviškoji kantata “Vilties
varpai”. “Reąuiem” rašė visi
didieji pasaulio kompozitoriai.
Operos choras pasirinko Ver
di. Verdi lietuviam artimesnis,
suprantamesnis, Reikia 200
choristų, didelio orkestro, solistų. Didžiajam įvykiui atžymėti į bendrą talką operos
chorui'Kanados “Var
po” choras. Chicagos vyčių ir
Tėviškės parapijos chorai. Ver
di “Reųuiem” užims apie va
landą laiko. Antrojoje dalyje
bus pirmą.kartą išpildyta Br.
Markaičio lietuviška kantata
“Vilties varpai”, pagal K. Bradūno žodžius. Kantata užtruks
apie 45 minutes.
Vytautas Radžius pranešė,
kad moderni salė jau užsakyta.
Ji turi 5000 vietų. Išlaidų su-

sidarys per 30,000 dolerių. Dr.
P. Kisielius, dr. K. Ambrozaitis, inž. J. Rudis pirmieji pa
aukojo po šimtinę. Atsiras au
kotojų ir daugiau. V. Radžius
ryžosi imtis didelio ir sunkaus
darbo, kad Lietuvos partizanų
ir kankinių vardas amžinai lik
tų gyvas visų mūsų širdyse. Di
džioji programa 1965 m. rude
nį bus pakartota Kanadoje.

daktorius ir bendradarbius,
prašydamas nuoširdžios talkos.
Spauda sukviečia dešimtis tūks
tančių žiūrovų į dainų ir tau
tinių šokių šventes, ji sukvies
5000 klausytojų ir į paminkli
nį partizanų ir kankinių pager
bimą.
Laukiamos ekskursijos iš ivairių Amerikos ir Kanados lie
tuvių kolonijų. Kritusių ir nu
kankintų tarpe kiekvienas tu
rime giminių, draugų, pažįsta
mų. Bendru susitelkimu nu
lenksime jiems galvas ir pa
gerbsime jų kovas ir atminimą.
St. Dm.

— Dr. Jonui Aisčiui, poetui
rašytojui, liepos 7 suėjo 60 me
tų. Mckėsi Kauno Aušros gim
nazijoje ir universitete, dakta
ro laipsnį gavo
Prancūzijoje,
Amerikoje gyvena nuo 1946,
dabar dirba kongreso bibliote
koje Washingtone, anksčiau
mokytojavo Marianapolio kole
gijoje, dirbo Laisvosios Euro
pos komitete. Yra išleidęs eilę
savo poezijos rinkinių; vienas
Lietuvoje premijuotas. Savo kū
ryba Jonas Aistis-Aleksandravičius yra iškilęs į pirmuosius
lietuvių poetus.

— Stasys Vai-ncras, Naujie
nų dienraščio politinių žinių
redaktorius, mirė Chicagoje
birželio 29, eidamas 54 metus.
Gimęs Palangoje ir pamėgęs
jūrą, gyvendamas Klaipėdoje
daug rašė jūrininkystės klausi
Informacijos komisijos vado
mais, redagavo žurnalus, dirbo
vas žur. VI. Butėnas kreipėsi
radijofone. Pasitraukęs nuo bol
į lietuvių spaudos leidėjus, reševikų, gyveno Vokietijoje ir
Švedijoje; į lietuvių kalbą iš
BALTIMORES ŽINIOS
vertė Nobelio laureato švedo
Lagerkvisto ‘Barabą’. Priklausė
Lietuvių svetainės piknikas
Justinas Kiškis, senos kar
socialdemokratam,
palaidotas
sekmadienį, liepos 5, gražiai tos lietuvis ir ilgai gyvenęs Balliepos 2 tautinėse kapinėse Chi
pavyko. Publikai patiko Frank timorėje, mirė liepos 5. Velio
cagoje.
ir Fran vasarvietė prie Chesa- nis visą laiką buvo ne tik su
peake Įlankos. Nors ir buvo sipratęs lietuvis, bet ir geras
— Balys Raugas, Cambridge,
'truputį per vešu plaukioti, vis šv. Alfonso parapietis,'dalyda vN? J., prašo patikslinti, kad š.
dėlto jaunimas ir suaugusieji vęs įvairiuose parapijos paren m. liepos 1 d. Darbininko lai
maloniai praleido laiką su sa gimuose. Gedulingos mišios bu doje tilpusioje žinelėje prasi
vaisiais. Buvo įvairių žaidimų, vo šv. Alfonso bažnyčioje lie lenkta su tiesa — jis dirbąs
kuriuose dalyvavo jaunimas ir pos 9. Palaidotas Holy Redeem- kaip chemikas, bet inžinieriaus
senieji; kas laimėjo, gavo pre er kapinėse. Liko nuliūdęs sū laipsnio neturįs.
mijas. šokiams groja geras or nus Alfonsas, jo žmona ir vai
— Skautu stovykla. Clevekestras. Linksmai praleidę lai kaičiai.
lando ir Detroito skautai nuo
ką, žmonės grįžo Į savo namus
Jenas (Lipton) Liefuvnikas,
patenkinti.
senos kartos lietuvis, kuris sa liepos 25 iki rugpiūčio 9 sto
Šv. Alfonso suaugusiųjų klu vo jaunystėje buvo labai veik vyklaus prie Erie ežero, apie
bas ruošia ’swimming party” lus Įvairiose lietuvių organiza 75 mylios į vakarus nuo Clešeštadienį, liepos 25, Broniaus cijose Baltimorėje, sulaukęs velando. Ten pat ir tuo pačiu
ir Onos Leikų vasarvietėje. Vi gražios senatvės, susirgo ir ne laiku stovyklaus Clevelando
si nariai raginami gausiai da galėjo daugiau dalyvauti veiki bei Detroito skautai. Stovyk
lyvauti. Numatyta įdomi prog muose. Velionis mylėjo viską, los mokestis 30 dol. Už vieną
lietuvių reikalai
rama. Bus progos visiems pasi kas buvo lietuviška, nes buvo savaitę — 15 dol. Stovyklau
susipratęs lietuvis ir ištikimas jant iš vienos šeimos dviem —
Lietuviu literatūros draugija, linksminti.
C.Y.O. jaunimas šv. Alfonso šv. Alfonso parapijos narys. po 25 dcl. kiekvienam. Stovyk
kita komunistuojančių lietuvių
parapijoje
rengia ‘Talentų va Mirė šv. Agnietės ligoninėje laujant trims ar daugiau iš vie
organizacija, taip pat posėdžia
nos šeimos - po 20 dol. kiek
vo liepos 4. Delegatų buvo karą’ penktadienį liepos 31, šv. liepos 9. Palaidotas New CaAlfonso
mokyklos
patalpose.
thedral kapinėse. Liko nuliū vienam. Mokestis sumokamas
apie 70. Draugijos pirmininkė
iš anksto vieneto vadovui, ar
yra K. Petrikienė. Kuopų drau Jaunimas kviečiamas gausiai dus ir serganti žmona Marė,
ba pirmą dieną stovyklon at
gija turi J. Valstybėse 76, Ka dalyvauti su savo pažįstamais dukros Eleonora ir Joana, sū
vykus. Registruotis iki liepos
ir
draugais.
Programa
prasi

nūs
Jonas,
Edvardas
ir
Anta

nadoje “apie 10”. Narių 2,528.
19 d. pas tuntininką s. V. Jo
nas.
Jonas Obelinis
Leidžia žurnalą šviesą, kurį re dės 3 vai.
kūbaitį, 13813 Othello Avė.,
daguoja A. Bimba.
Cleveland. Ohio 44110, telef.
Amerikiečiai vaidina Mariana- MU 1-9143, ar vienetų vado
Suvažiavimų proga buvo kon
polio statybos fondui
vus.
certas, kurį vadino festivaliu.
Wal!ingford, Conn. — Ne tik
— | šv. Antano gimnaziją
Programos metu sveikino So
šio miestelio, bet ir visos apy Kennebunkporte dar priimami
vietų Sąjungos atstovybės Walinkės lietuviai turės progos moksleiviai į visas klases. Gim
shingtone antrasis sekretorius
pamatyti vaidinimą, skirtą Ma- nazijoje išeinamas kolegijos pa
V. Zenkevičius.
nanapolo statybos fondui.
ruošiamasis kursas su sustiprin
ta
lituanistika. Informacijos rei
Istorinis veikalas “Camelot”
bus vaidinamas liepos 18, šešta kalais rašyti: Rev. Father Recdienį ,5 vai. popiet vasaros te tor, St. Anthony’s High School,
atre — Oakdale Musical Thea- Kennebunkport, Me.
tre. Iš Wilburcross Parkway iš
važiavimas 64, prie Walingfordo miesto.
VILA
Vaidina profesionalai artis
tai ir Ho’lywoodo žvaigždė —
Hcward Keel, kuris yra daug
atidaroma vasarojimui
filmų padaręs su mūsų Rūta
I nuo birželio 27 iki rugsėjo 15
Lee - Kilmonyte.
Geras, sveikas lictuviSkas
Vasaros teatras yra tokiam
maistas. Šiltas Atlanto van
duo.
5 mln. pėsčiam iki gra
pačiam atstume nuo Waterbužaus paphidymio.
rio, N. Haveno, Hartfordo, AnMaloniai praAau užsakvti
senijos ir New Britaino kolokambarius iš anksto adresu:
n:jų.
P O. Box 307
We»t Hyannis Port
Bilietų ir informacijos rei
Capt Cod, M»U.
kalais skamb:nti iš anksto:
Telefonas:
Elena Jasu’evičienė, 32 Brent- < Hyannis • Code 617 • 775-9216
wocd Drive, Wokot, Conn.
VĖLIAVĄ AUK4TYNI lt berniukių stovyklos Kennebunkporte, Me
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Nuotr. B. Kerbelienės

Rengėjai
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PLAN

faktas, nenardo

ko rituoti. Orį
JTY CULTURF
nveryMondąy

sireiškimą Jabodyie
sujuda
.daug gandu — labai įdomių,
/teisingų ir neteisingų. Esą sun
ku susigaudyti, kol kada vįs’ kas susitvarkys.
šv. Trejybės dieną, gegutės

ALSĖd* MAfES, INC.
Pėrk 8T0RE
Geriausia IrtąnMens ir kiti mėsos
produktai anhu ir matais kiekiais.
Kasdien trieNos — namų gamybos

abite very best
Winen A Lkpesrs — Facfltitles
for emali private Parties
.<
Member of Diners* <3nb
For reservatfons ea)l HA 3*5937

: apie 800 žmonių, o vakare dau
giau tnkstaotifis iš Kauno, Vilviuaus ir kitų vietų.
* Nevisada toje vietoje būna

:

AUKOS VINCUI PER
TAUTOS FONDĄ

• RAMUTE MACYYTe TO64 M.

JONAS MHKINIS
Lietuvoje, ypač Dzūkijoje,
pelėda — neretas paukštis. Pe
lėda yra grobuonis, naktinių
paukščių veislės. Dieną tūno ar
ba miega kur nors tamsoje:
kluono pakraigėje, klėties pa
stogėje, liepų uoksuose, senų
drevių aviliuose. Vakare atbun
da, o naktį skrenda maisto
ieškoti.

Pelėdai kluone pelę pagauti
ar miške jauną kiškutį sume
■Z Lietuvos Išlaisvinimo Tautos
^Fondui prašant remti aukomis ' džioti — jokio sunkumo. Ji sa
vo gera klausa, tyliu, švelniu
".Visko vedamą Lietuvos laisyiniskridimu ir nepaprastu vikru
’į mo kova, visuomenė jautriai atmu greitai susiranda grobį.
"siliepė. Čia skelbiamas pirmas
į: sarašas inžinierių, aukojusių
Nors ūkininkui pelėda nau
^ Tautos Fondui:
dinga, tačiau jos nemėgsta. Jei
£ Iš Bostono: J. Mikalauskas tik pasirodo ūkininko sodyboje,
T — 50 dol., J. Vasys — 20 doL tuojau veja iš pastogės. Mat, ji
Po 15 dol V. Kubilius, E. Ma- pradeda naktį ūbauti, dejuoti,
C nomaitis. A. %udžinskas. Po verkauti.
~ 10 dol. K. Bartoas, J. Dabrila,
J. Krisčiukaitis, J. KrisčktaaiDAYTON, OHKJ
A. Z’kas, A. Girnius (5 dol.)
t 20 dol., P. Žilinskas — 15 . Po
10 dol: V. Anoms, M. Jauniš-

V. Jasaitis,
R.
Giedrais,
Jul. Gravrogkas. V. Urbonas,
P. Mikoliūnas, K Daugėla (5
dol.).
Nuoširdžiai dėkoja

Ieškomi Petras Balčiūnas ir
• Paulė Balčiūnienė-Simavičiūtė,
: abu apie 60 metų, iš Lietuvos
* pasitraukė 1044. i JAV atvykę
iš Vokietijos. Ieško Eugenija
Čemaskienė, RD 2, Box 214 a.,
1 Larabee Blvd.. Lakewood, N.J.
>' 10871.

Kun. dr. Vincentas Bartuška,
profesoriaująs Manhattan College, Riverdaie, N.Y., keletą
dienų viešėjo Daytone. Parapi
jos klebonui kun. T. Narbutui
išvykus I lietuvių kongresą Washingt<man birželio 26-28, ji pa
vadavo. Liepos 4 ir 5 Daytoną
aplankė dr. Romas Giniotis su
žmona iš Waukegan, UI., dr. D.
Degėsys su žmona iš Clevelando ir A. Miklūs su žmona dr.
Viktorija iš Fort Wayne, Ind.
Svečių garbei vietiniai daktarai
surengė vaišes dr. R. Gineičio
ir dr. J. Masilionio namuose.
Pasikalbėta profesiniais ir lie
tuvybės reikalais bei laiko ak
tualiom.
(D)

Džiauffsnią. poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie Adirondakii kalnu perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.

Muctekoje Uršulė buvo pa
gyvenusi motelis. Visas sodžius
ją žinojo ne tik kaip gerą dai
nininkę bei pasakorę, bet ir
kaip didelę pranašautoją.
Jei kieno papečkėje višta už
giedojo, Uršulė tuojau išpra
našaudavo, kad tuose namuo
se bus numirėlis. Jei gegutė
kukuodama sode kelis 'kartus
iš eilės nusikvatojo, tai tie na
mai susilauks nelaimės. Jei
kluone naktį pelėda ūbauja,
tai senė Uršulė sakydavo, kad
tuose namuose iš šeimos vie
nas turės amžinai iškeliauti
Uršulės anūkai, bežaisdami
kluonienoj, pamatė kluono pa
stogėje tupinčią pelėdą. Vaikai
norėjo pelėdą išvyti, bet jiems
nepavyko. Pelėda perskrido į
'kičą kluono galą ir pakraigėje
pasislėpė. Va kąi, atėję pirkien,
kluone yra didelė pelėda. Nie
kaip jos negalėjo išvyti.
' .—Ką? Ar pelėdą matėte?
Taip. Tokią pilką, su ragučiais.
— Nelaimė! — Mirtis- —
Sudejavo Uršulė. — Bet kas?
Duktė ir žentas dar jauni, val
kai maži. Negi aš?!
Nusiėmė nuo kaklo rožančių

METUI ĖSVENTĖ
PUTNAME

Tradicinė lietuvių suaartinimo šventė, piknikas ir mergai
čių stovyklos užbaigimas su
programa Įvyks liepos 26. šven
tė prasidės 11 vai. mišiomis.
Įvairių kolonijų rėmėjų būreliai
ruošiasi atvykti gausiais bū
riais ir prisidėti, kad visi, sve
čiai turėtu kuo apsčiai, sočiai ir
Įvairiai pasivaišinti bei pramo
gauti. Kviečiami visi. Autobu
sai bus iš didesniųjų kolonijų.
Kas gali, tegul patalkina auto
mobilių neturintiems pasiekti
Putnsma.
(AS.)

GIRARD, PA.

Annuity DepL

Lupior Store, Ine.

maraitėje ir atsigulė nenusi 20 romus. 5 baths. lange dihning
rengusi. Visą naktį negalėjo I room; garage, storage room. Owner

1

SAVO MIRTĮ IŠSIPRANAŠAVO

TRemont 8-8193

SOCtETY OF
THE DMNĘ WORD

RE PUBLIC

Tai ji? ... AŠ tau, raga
na, parodysiu! Tu čia ilgai ne-

r ramu. Kai kada Žmones išblaško. Kai praeina audra, vėl su
sirenka.
Pernai liepos 12, 13, abi die- nas, perėjo
kokie dešimtys
tūkstančių bnonių. Diena bu-

dojo; gal ir dangus išgirdo. Bu
vo žmonių iš Maskvos, Lenin
grado, Ukrainos, Latvijos, Ęsti- jos. Lankė daugybė ekskursijų.
Žmonės giedojo k meldėsi vi
są naktį, nes ir naktis buvo šil; ta ir rami.
“Čia pridedu nuotrauką....
. Kokia didelė užaugo ir graži
mergaitė. Jos vardas Ramutė”.
(d.)

Brome 57, N. Y-

Write for free Information

akių sumerkti. Rytojaus dieną
duktė Ona pastebėjo, kad jos
motina labai nusiminusi.
— Mamyte, kas tau? — klau
sė duktė.
— Nekaip jaučiuosi. Gal jau
reikės mirti?
— Ką tu čia, motin. Dar
stipri, — guodė dukra.
Ir Uršulė manė, kad pelėda
bus išskridusį, tačiau visą die
ną sėdėjo kamaraitėje duris už
sidariusi. Kai anūkai imdavo
zirsti, kad valgyti nori, ĮpHdavo
jiems pieno dubenėlin, atriek
davo duonos ir vėl dingdavo
kamaraitėje. Atsisėdusi ant lo
vos, garsiai kalbėjo rožančių,
melsdama Dzievulio, kad leistų
dar bent keletą metų pagyventi.
- Vakare užėjo ir praėjo aud
ra su lietumi. Dangus vėl pra
giedrėjo. Pasirodė mėnulis. Vi
sa šeima ir vaikai seniai jau
buvo sumigę.
Uršulė dar nesirengė gulti.
'
Visą laiką meldėsi. Atkalbėjus
dvi dalis rožančiaus, priėjo prie
lango ir tyliai pravėrė. Staiga
pasiardo iš kluono gūdus bal
sas. Uršulė apsisupo skara, pa
siėmė iš kampo storą lazdą ir
skubiai nuėjo į kluoną pelėdos
vyti. Pamažu atidarė kluono du
ris, susirado
___
______
;
kopėčias,
pastatė jas prie tuščios šalinės
ir palengva lipo. Atrodė, kad
stovi čia oat, kur pelėda tupi.
Jau buvo pasiruošusi smogti
pelėdai per galvą, bet kopėčios
pakrypo, lūžo spyrė, ant kurios
senė stovėjo, ir ji visu savo
kūnu krito žemėn. Žnekterėjimas išgąsdino pelėdą, ir ji din
go nakties tamsumoje.
Paryčiu rado Uršulę kluone
sustingusią. Kaimynai lydėda
mi ją Į kapus kalbėjo, kad ji
tikrai sau mirti išsipranašavo.
RESORTS

ADIRONDACKS — Fully eęuipped
Housekeepfng Cottages each cotta<re
arccmodates 4 to 11 people — Reasonabie — Restful atmosphere.
FERN ROCK COTTAGES
Algoncuin Avė.. Saranac Leke, N.Y.
Pohne (518» 891 - 4031

retiring after 35 years. Reaaonable.
201 681-9741

322 UNION AVĖ
BROOKLYN II. N. Y.
TeL EV7-20W
JURGIS J. JOKŪBĄ IT 18, Manager
Didelis pasirinkimas įvairiu vynų, degtinių, kon
jakų, midų — žventėms bei kitokioms progoms.

College Point
SL Fidelis Parish
*BIG SPECIAL" (3)
New SoHd Brick
RANCH TYRE HOMES
3 Bedrooms: modem conveniences.
125-15-17-19 Fifth Avenue
FL 8-9349 or FL 8-5535

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAVS LIQUOR STORE
gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ;. . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
Galtma

FUNERAL HOMES
O'Shea Funeral Home under the direction and ownership of
Mr. CHARLES J. O'SHEA Jr.
FamPies will appreciate the moderate funeral cosL .būt a dismified superior funeral' servise gi’ing solace
and comfort to those in "riet. — 2515
North Jerusalem Rd., East Meadow.
L. I. — TA 6-1010.

UNIONDALE
FUNERAL HOME
Michael Orlando, Funeral Director.
A persona Iized. dignified Service
Facilities available everywhere
599 Jerusaiem Avė.. Uniondaie, L.I.
IV 1-0173

BAKERIES
RAY’S •
ITALIAN BAKERY
45 Railroad Avė.. Valley S^ream.
1*1.
— Fresh Bpeąd and'Rolls
baked daily on our premises. Deliveries made to homės and Stores,
schools and churches.
CO 2-7610

103-55 LEFFERTS BLVD.

‘

RICHMOND HILL, N; Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

VILNONES MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus | Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchąrd Si.

TeL AL .4-8319

r r j----- p-—p------- -ĮTTT

New YoH 2, N. Y.

-į--

_------ -

— —--------

instituciją! -

Bendromis jėgomis kurkime stipri
KVIETIMĄ

HOUSE FOR SALE
FOR SALE
CYPRESS HILLS 3 family brick,
fine condition, 17 rooms, gas heat,
pleasant and convenient neighborhood, 327,500. Charles F. Weithas,
96 Chesnut St„ Brooklyn N.Y. 11208
TeL: AP 7-3143

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus, šalikus
(stols). Galite pasirinkti iš didelės
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio,
minko ir kitų dirbinių.
Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos
CHefsea 2-1079

•

HI 1-8799
A. VEDECKAS, 83 Morgan SU Stamfocd. Conn. — TeL 325^8997
r>. --- a--- ■»- . A_ i L-^a- . x.xa_^__ ' a________ e

- HAVEN REALTY JOSEPH ANDRUSIS — RmI Esteto — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobily, baldų Ir k. Namų parda
vimas, apdraudė*, Income Tas užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijoe.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sežtadieniais iki 6 vai popiet

87-09 Jamsics Ava^ Woodhmmn 21, N. Y.

•

Tat Vf 7^477

CHetoea 2-0535

ALEX DIMANT
FUB CO.
RYGOS KAIUNTŲ SIUVfiJAI

GRANE SAVINOS & Loan Association

150 ,WEST 28th STREET
NEW YORK. N. Y.
Room 402

lietuvių Slyvynų vasarvietėje

<7 and ReckweH Street.
vicnoje pirmaujančių visame I.ake George rajone
KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas R gražiausių pa
saulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdu pločio puHcus
pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens ski (yra instruk
toriai). įvairina valtys — irklinės, burinės, canoes ir kt. Maudy
mosi baseinas stikliniame pastate. Tenisas, ping-pong. kroketas
ir tt. Vakarais salėje koncertai, vaidinimai. Šokiai ir kt. pramogos.

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
šalia varaTvirtės išnuomojamo* patalpos ir h* maisto (su jr. ngtom vųlinėm) .
N"o Nėr? Yor?o per 200 myliu. Iš N“w Torir Thnrvay Exit 24. į
Northvay 87 IW Lake Georgė Village; iš ten 9N keltu 7 myi. į šuinry
Vasarvietė riteibtanta N. Y. Times ir Gaily Nes s se:u.u.U laidose

Rcarvacijų ir informacijų reikalu kreiptis:

HUE WATER MANOS
01AM0.0 rOlMT, M. Y.

T«. <SU> HH

Td. LAfayette 3-1883

Nemokamai vieta automobillants

ON
1NVESTMF.NT
ACCOUNTS
Mokame nuo 1963 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prie* mėnesio 15 d.' duoda dividendus už visą mėnesi

Rrateme aplankyti naują mūsų namą.
VALANDOS: Ptrmd. ir ketvirt. 9:80 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. u
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; SeštanHenaie
9^0 ryto — 12:00 dienine Trečiadieniai- užHarvta

SIDABRINIO VARPO KEPYKI.A
Silver Bell Bakin.» C«».
UetuvMca ir europietiška duona »r pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
daua ir albkrtaS radbionas.

36-38-46 STAGG ST

BROOKLYN 6, N Y

TVsftMB STatf 8-9B38

vių. Šiais mėtifc £ įvjkb bfržesno 28 k 29 Maironio parke
Wo£cester, Mass.
Bostono ŽĮigirm. testo spor
tininkų taynanda šiais mętois
išsikovojo rajono dovaną —
pereinamą taurę —visam taš
kui. Bostoniečiai laimėjo pirmąją vietą vyrų k >umų krėpšiny. 806 m. estafetėje k antirąją vietą tinkknyje. tatividsahose varžybose dalyvavo ir pasižymėjo daug Žalgirio teartų
skautų.100 m. bėgime I vie
tą taūnrtjo G. Vaičaitis, S —
V. IvaSa, IH — R. Baka, 220
m. bėgime I vietą laimėjo G.
Vaičaitis, B — Ambrozas ir
IH - A. Baika. Rutulio stūmi
me I vietą laimėįjo V. Simanaričnis. šokime j tolį L vietą lai
mėjo A. Baika, B —- R. Baika. Plaukime i rietą kurnėjo

COSMOS

E1PRESS

AUTO
BRONX HEADOUARTERS
for Foreign Car Parts
STUTZ STUDE&AKER .

221 Brackner Btvd., Brome
CY 2-0260
Open 8 AM — 8PM; Sat *til 5

Everythingand dhytliiitg in ttfe In
surance line (except Bfe).
Spectal consMeration to reMgious
groups. 1863 Les Avė N.Y.C. N.Y.
LE 4-7772

Eust New Yorit išnuomoja
mas butas iš 6 gražių kambarių
su visais patogumais ir prie ge
ro susisiekimo. Skambinti AP7-0927.
VsKigVWBMJCIQ

WKW|Q|

BWWQ

muojami jaukūs baldais apsta

tyti kambariai pariestiems aš
menims arba ypač vykstantiems

eORP.

(Lkensed by VnesposyUorg USSR)

LABAI patHrima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Va&tybėeę, turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius
į visas USSR dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi
immtiRiai apdraunti. Gavėjas mėko nėmoka. Skyriai svar
besniuose miestuose. Visi mūsų skyriai turi sandėiiuMė
pasirinktinai aukštos kokybės ptekių dbvaitoms žėmbmiš

,
OETUVHJ

LAIMĖJIMAI

Ambroza, B — V. Ivaška. Sta*
lo tetose I vietą kurnėjo pats
tuntknnkas Česlovas Kiliulis. ____ ________
Šokime į aukštį ffl vietą laimėLietuvos
sportitonkai
jo A. Baika. Geriausio sportimnko taurę kurnėjo R. Baika
Iš viso bostotoečiri sportitonkai šioje šventėje laimėjo 10
<tauriųv.
jJc.

PARCELS

šio

tyje7 pagal Maskvos Tass pra-

mėnesio pradžioje pasiekė stam
irtų kūmėjanų tarptautinėse
varžybose Angnjoj k Maskvoj,
Žiniose iš Anglijos apie gar
siąją Henley regatą rašė visa
Amerikos spauda, žymėdama,
kad Harvardo irkluotojų viltis
sužlugdė vienintelė
Sovietų
ekipa, koriai reprezentavo iš
Lietuvos, Vilniaus Žalgirio klu
bas (Žalgiris laimėjo , didžiąją
pereinamąją taurę, pagerinęs
regatos rekordą). Laetoviams
buvo grKteTąmf busky, redshnted Iiihuatoaiis,. toagh, <
W»es, pav.
pabrėžė, £ad lietuviai buvę
s|ipr^^Artga^rtiwyiai (vidiš
kis Jais Sv.), ir jfe pralenkė

nešimus: “Kęstutis Orentas of
tbe Soviet 'Union won the
5,000 meter run in 13 minutes
45 seconds”. Kitą dieną įvar
dinti nauji laimėtojai, jų tar
pe Adolfas Varanauskas, lai
mėjęs i vietą rutulio stūmime
su 61-10’4 (18,85 m.). “AM are
from Soviet Union”.

Dabar turime smulkesnių ži
nių apie šiuos lietuvių laimė
jimus. Pasirodo, K. Orentas pagerino varžybų rekordą (buvo
prancūzo 13:50,2) ir Lietuvos
(buvo jo paties 13:58,8). šitam

Olandija. San. pradžioj pirmą rietą
pasidalino garsusis estas P. Keres
ir naujoji estų žvaigždė Nej, prieša
ky didmeistrių: we<rn Portteck, j»tgoslavo Ivkovo ir tauą. Čia jo parti
ja su vokiečių Darga. Baltieji: Nej;
juodieji — Daiga.SiciMška partija.
Daug aukų!
LeicS 2.2C3e8 &<Mc:d 4-Ž:d4
a6 5.Re32f6 S.Zc3d8 7-f4SM2 8.
Vf3Vc7 9.0-0-0 b5 M.e5Rb7 11.
Vh3 d« 12.2:eS!T^ 13. V:e+ Re7
14.R:b5a?R 15-2:b5Vc6 l&toS-fKd8 17.f:e5Kc8 ISBdiBaS t».e'2£
Be5 2O.Žb5+ V-JI *21. Bid7+ V:B 22.
V:B+Rd6 23,Ve3+ Vc« 2t Va5+
Kc8 25.f:g7Bg8 38.RMRM+ 27.
Kbl Vd7 2s. V<»+ Kc6 28. Vf8+! ir
juodieji pasiduoda.
Vilmuj, Marttegaloe rid. mokyk
los mokytoja M. Kartonaftė penatų
kartų laimėjo Uetdvns čempiones
vardų, įveikusi sprendžiamoee var
žybose savo Varaovę V. Kaaiilaitę,
santykiu 3^:^.

PHttJkDELPMtA, FA.
WTEL, SSO tamsa .
Ved. ADOLFAS GA2GAJLAS

SSS ntaii-OU PUtadeųtata 47, Pa.
HOward 7-4178
.
tettarteaiate nuo 3:30 • 4:00 v. m*.

kainomis. Dėl nemokamų inforikBciją ir letoRorožčią susi
žinokite su bet kiariuo mūsų skyrimn.
JŪ$ taip pat per mus galite užsakyti savo giminėms ir
draugams daiktui, gamintus Sovietų Sąjungoje, kaip tai:
automobilius, šaldytuvus, tetevizgos aparatus, atariamas
mašinąs ir Lt. Jūs čia apmokate' pilną dotetods kaišą. Pttstatymas garantuotas.
DU, pilnų informacijų rašykite ar skambinkite vyriau
siai įstaigai
■<

WATERSUItVr CONN.
wwco —tantaa tata-tteskte.
Ved. ANT. PALIULIS
321 Robivnood Road
ptran. Edv. Melniakas
BetanaA
nuo tfSSS - R vnL p*
« į e <i ■ <"a «nėn i r rrir w

tataMl

DOVANŲ SIUNTINIUS
žia lietuvio pergale. A. Varanauskas, laimėdamas i vietą,

*— gerą alftšią medžiagos paltui, kostiumui ar sukneleL
PĮMiidĮiinkUė - Medžiagos ištinntimu tuojau! Išpardavimas

pagerino Lietuvos rutulio stū
mimo rekordą (buvo jo paties
18,71 m.) ir pateko j pirmąjį
pasaulio de^mtoką. K. Oren
tas, A. Varąnauskas ir A. Aieksiejūnas (3jgfi^;^a. su.fetiuti-

tapapMUMį. iumMn urmo kainom atraižų vilnonės medfelagat
itapetteotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

įfeikžf1 SjOOO* HUOt3iį mažiau 14 'lįėj, knri pp. sąvartas atvyksta
minučių, taigi buvo nepaprastos varžybos, pasibaigusios gra-

į Los Angeles rungtis su JAV
lengvosios atletikos varžybose.

’'a

, <3or. DELANCY,. N. Y. C.
krtart*vėe atviręs kasdien' ■ ir eekmacHenlalą

'

tapftyme Įrttarflenluą nuo 9 ryta iki 8:80 vale.

harvantie&us lO svarų vidur
kis. Treneris £«. Coolidge pa

& BMtaaitatao kMNftuvtae kaltame nrtftsi, taddflad, nkribriftai

VOKIETAITĖ

reiškę: “Uetayiai sudarė puikų
k darau vienetą. Prieš jų
svetį ir jėgą mes neturėjome
vtifių”. *
: -

Važiuoti BMT ifiipant Etaex Street, keltis elevatorium į
virtų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Detecey St.

ADVOKATAS

41-40 7tth Street

Atsineškite fį skelbimą, kuris bus ypa&ugs& įvertintas

skamba kiti stambūs lietuviu
laimėjimai, pasiekti Maskvoje
per .didžiąsias tarptautines var
žytes, kuriose dalyvavo per
600 sportininkų iš visos Euro
pos, tilpę N. Y. Times dienraš-

PRANAS BRUCAS, aariatakas

SS-1S IAMAICA AVĖ.

stoti, nes yra netek parodos ir
prie gero susisiekimo. Galima
.naudotis ir virtuve. Kreiptis:
Arma MasMkmis, 18-15 Centre
St, Rklgewood 27, N. Y. TeL
EV 6-0525.

,
.
WOODMAVEN 21, N. V.
TeL Vlrotal* 9-9919
SALŠ VESTOVrtM, SUSIRINKIMAM IR BTHEM POBŪVIAM

Sueuy*iy štamai iš trijų as
menų reikalingas butas iš 4-5
kambarių. Pageidautina Ridge-

tartje ffrti tftaš 1* dtfyvtą

woode, Woodhavene ar Jamai-

čoje. Skambinti HY 7-3995: * ANTANAS VAITKUS, veMJae

84-09 Jemaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.

•

TeL VI 9-5077

tamsi X MIRONO MAISTO KRAUTUVU

340 Grand Street, BrooUyn IJį HTi

> •

ToLSTegg 24329

PETRUI RIBOKUI

JANĖ ir EDVARDAS ŠISAI

SKAUEHMO MAHNV
‘ (Wastarię Machines)
,
ir
4ALDYTUVŲ
(Refrlgerater)
mechanikas, sąžiningai ir.ge
rai atiteka darbus.

JOMS BLMEVKRIS
Pdkmintei EDUARDUI KRAUNAIČIUI

87-83 97H> SĮreet
WooAaren, N. Y.
Skambinti vakarais

VI 7-3195
mirus, SOFIJAI KRAUNAITIENEI ir p. JONYNŲ šeimai

gilią užuojautų reiškia
J. A. SNIEŠKAI

D. S. ^BIRUČIAI

PIRMAUJAMU DEŠRŲ H
VOKIŠKOS SPECIALYBES

Polu ED. KRAUNAIČIUI

6
BR. JANUŠKEVIČIENE
B. ir į. IVASAUSKAI

New Vesta
Arterijoje -

DIDŽ

187 ORCHARD ST„ N. Y. C.
tbdmenų m mažmenų
•
•

—

TeL GR 7-1130

rrčkyba
Didelis pasirinkimas audinių —

Vyrų ir moterų eRutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Auftnftd angfiškoa tr vietinės vilnos, šilko, medvilnės

1964 m., liepos 15 d., nr. 49

NAIMTENOSLietuvos atsiminimu radijo
piknikuose, kurie įvyksta rug
pjūčio 2 Jamaicoje ir rugsėjo
13 Royal Gardens parke Rahway, N. J., bus Darbininko
spaudos kioskas su naujausio
mis knygomis ir muzikos plokš
telėmis. Ta pačia proga nauji
skaitytojai galės užsisakyti Dar
bininką papiginta kaina. Pir
miems metams 5 dol. Taip pat
senieji skaitytojai galės apmo
kėti prenumeratą.
Pavergtų tautų savaitės už
baigimo proga Europos tremti
nių moterų taryba (The Council of European Women in
Exile) rengia tautų festivalį lie
pos 19 d. 4 vai. popiet Central
Park Hali, prie 72 gatvės.
Dariaus ir Girėno paminklo
komitetas Brooklyne šeštadie
ni, liepos 18, 3 vai. popiet pa
minės mūsų lakūnų skridimą į
Lietuvą. Plačiau apie minėjimą
žiūr. skelbime.
Kun. Viktoras Dabušis, šv.
Kazimiero lietuvių parapijos vi
karas Paterson, N. J., praėjusią
savaitę išvykęs atostogų, sune
galavęs širdimi,
paguldytas
Southampton, L. I. miesto ligo
ninėje.
Rožė Mainelytė liepos 13 iš
vyko atostogų porai savaičių Į
Vokietiją ir Prancūziją.

Kun. Dr.

GL
GL
GL
GL

Administracija
Speustuv* ....
Vienuolynas ...

Bronius

5-7281
2-2923
2-6916
5-7068

apylinkės naujos valdybos pir
mas posėdis buvo liepos 7 pir
mininko Ošia po bute. Tarp ki
tų reikalų nutarta rugsėjo mėn.
surengti apylinkės išvyką į pa
jūrį. Data ir' vieta bus pra
nešta vėliau.
Valdyba

23 iki rugpiūčio 10 (imtinai)
išvyksta atostogų. Tuo metu
f jo kabinetas bus uždarytas.
Novena j šv. Oną Angelų
Karalienės bažnyčioje pradeda
ma šį penktadienį, liepos 17.
Novenos maldos kalbamos kas
dien po mišių 8:30 vai. šešta
dienį, liepos 25, bus bendri
pusryčiai Gnu garbei parapijos
salėje. Pusryčiuose kasmet da
lyvauja apie 100 asmenų, ku
rių didelė dalis yrą Onos... _.
Moterų Vienybės vasaros iš
važiavimas bus liepos 19 į Sinušų rezidenciją, 361 Highland
Blvd., Brooklyne. Pradžia 2 v.
popiet. Prašom vietas rezervuotis iš anksto, skambinant E.
Andriušienei, tel. VI 7-4477.

JADVYGOS MATULAITIENĖS tautinių tokių grupė dalyvaus pasaulinėje parodos lietuvių dienoje.
Nuotr. P. Ąžuolo,

ženklelis lietuviu dienai pasaulinėj parodoj
Lietuvių dienai pasaulinėje
parodoje rugpiūčio 23 sparčiai
ruošiamasi: rengiasi chorai, šo
kėjų grupės. New Yorke paro
das lietuvių komitetas dažnai
posėdžiauja, tvarko programos
reikalus, nakvynes. Darbų daug

Kaip ženkliukas atrodo?

Apskritas, trijų ketvirčio co
lio skersmens, prisegamas ar
ba prisukamas prie drabužių.
Vyrauja geltona spalva, artima
auksinei. Viduryje — dvi ran
kos, apglėbusios lietuviškų spal
vų skydelį. Rankos apvestos
spygliuota viela. Tai pavergtos
tautos simbolis, ženklelyje įra
šyto: “1964 New York World’s
Fair 1965; Help to Free Lithuania”.
Ženkleliui suprojektuoti bu
vo paskelbtas konkursas ir pa
skirta 100 dol.- premija. Kon
kursu įr žęųklpikvra.gaminirnii
rūpinosi meno komisija, kuriai
pirmininkauja Helen V. Kulber. Iš atsiųstų, projektų jury
komisija išrinko Rūtos Kava
liauskaitės kūrinį.

■ v.*

Liubinas,

Vasario 16 gimnazijos direkto
rius, liepos 4 išskrido į Vokie
tiją. Su savim išsivežė tik
trečdalį gimnazijos statybai už
baigti reikalingų pinigų. Vajus
statybai tebe tęsiamas, aukoto
jai prašomi savo aukas siųsti
asmeniškai, per vietos vajaus
komitetus ar rėmėjų būrelius, į
Balfą — 105 Grand- St.;
Brooklyn, N.Y. 11211, ar tie
siog į gimnaziją: Vasario 16
Gimnazija, 684 Huettenfeld —
Lampertheim, West Germany.
dienai
birželio 21 gerai pavykus, ke
liama mintis suorganizuoti ir
New Yorko bei kitų valstybių
lietuvių dienas. Tokios dienos
organizuojamos savo valstybės
pavilijone. Mielai užleidžiamą
vietos ir teikiama paramos. In
formacijų reikalu kreiptis į lie
tuvių komiteto pirm. prof. J.
Stuką (1264 White St„ Hillside,
N.J. tel. (201) Waverly 6-3325).
New Jersey

ŽENKLELIS lietuvių dienai.

lietuvių

išnuomojamas
baldais apstatytas butas iš 3
kambarių su moderniška vonia.
Pageidaujamas vyras. Teirautis
VI 6-3594.
Woodhaven«

Iš komiteto baigtų darbų vie
nas yra parodos ženklelis, kurį
įsisegs lietuvių dienos dalyviai.
Ženkliukas jau pagamintas ir
platinamas lietuvių kolonijose.
Kaina 1 dol. Iš surinktų pini
gų bus dengiamos lietuvių die
nos išlaidos.

IŠVYKA Į PUTNAM^
Ekskursija į seselių pikniką
Putnam, Conn. išvyks sekma
dienį, liepos 28 d. Ekskursijai
vadovauja T. Petras Baniūnas,
Darbininko
administratorius.
Registruotis telefonu dienos
metu GLenmore 2-2923, vaka
rais GLenmore 5-7068. Woodhavene gyvenantieji kreipiasi
pas M. šatinskienę telefonu
VI 7-4499. Taip pat galima
kreiptis ir pas E. Kašetienę,
ST 2-6814.

Autobusas išvyks liepos 26,
sekmadienį, 6:30 vai. ryto nuo
pranciškonų vienuolyno, 680
Bushwick Avė. Kelionė ten ir
atgal vienam asmeniui 8 dol.,
įskaitant ir įėjimą į pikniką.
Ekskursija taip pat rengiama
į pranciškonų vienuolyną Kennebunkport, Me.; rugsėjo 5 '7 d.

Studentė iš Australijos

Konkursą laimėjusi Rūta Ka
valiauskaitė, yra studentė iš
Sydnėjaus, Australijos. Ji gimė
prieš karą Klaipėdoje. Karo me
tu su tremtiniais pasitraukė į
V. Vokietiją. Po karo gyveno
Uchtėje, anglų zonoje. Vokieti
joje lankė lietuvišką mokyklą.
Gimnaziją baigė Sydnėjuje. Pra
džioje studijavo mediciną, pas
kui perėjo į gamtos mokslų fa
kultetą ir studijuoja mikrobio
logiją. Meno nėra studijavusi,

Mūsų didvyriy lakūnų

DARIAUS ir GIRĖNO

Laimėtoja nėra dailininkė;
profesionalė. Tik savo kūrybi
nėm pastangom įsijungė į ben•
drus lietuvių žygius. Savo laiš
ke ji rašo: “Visą laiką jaučiu
komunistų daroma žalą i r
skriaudą mūsų tautai, ir esu
laiminga, kad šis konkursas da
vė man progos savo mažu dar
bu prie Lietuvos laisvinimo idė
jos prisidėti”.
(j.)

Atlanto rajono skaučių ir
skautų stovykla bus rugpiūčio

1-9 Nekalto Prasidėjimo seserų stovyklavietėje Putname,
Conn. Bostono skautai regis
truojasi pas tuntininką Česlo
vą Kiliulį, 51 Torrey St., Dorchester, Mass. Stovyklos mo
kestis 22 dol. Jeigu iš šeimos
stovyklaus po kelis asmenis, tai
kitiem tik po .16 dol. Registra
cijos mokestis 7 dpi.

A. A. KUN. A. MEŠLIS. S. J.
Z

Kun. Antanas Mėšbv S. J.,

po ilgos 1* jos itflrė liepos I šv/
Elzbietos ligoninėje Bostone.
Gedulingos pamaldos buvo šv.
Igno bažnyčioje, Bostono kole
gijoje, kur jis profesoriavo. Pa
laidotas vienuolyno kapinėse
Weston, Mass.

Velionis buvo gimęs 1898
rugsėjo 1 New Yorke. Gyveno
So. Bostone ir Brightone lanky
damas jėzuitų aukštesniąją mo
kyklą fBC High, baigė 1913) ir
Bostono kolegiją, kurią baigė
1917. Mokykloje ir kolegijoje
toje pačioje klasėje, drauge
mokėsi kardinolas Richardas J.
Cushingas. Jėzuitų vienuolynan įstojęs, noviciatą atliko
Weston, Mass (1930). Ruošdaasis kunigystei, Bostono ko
pijoje mokė lotynų, graikų ir
iglų k. Gyvendamas LietuvoKaune, mokė jėzuitų gimizijoje. Kunigu įšventintas
>35 metų vasario mėn. 2. A- erikoje ilgą laiką vedė misis, važinėdamas po lietuvių
ilonijas. Nuo 1942 iki 1953
dagavo “Žvaigūdę”, maldos

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

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje

42 Beaeh St., Monument Beach
CAPE COD, MASS.
Tel. 759 - 3251 (617)
Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltas
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys
•
Geras maistas,
nuoširdus patarnavimas, jauki
lietuviškos šeimos nuotaika •
Valtis žuvavimui, sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir pingpong stalas e Muzikai piano,
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir
Televizija e Tėvams vakare
išvykus — prižiūrimi vaikai.
Užsisakymai iš anksto labai
pageidaujami. Kreiptis vilos
MEŠKA adresu.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
( ARM AKAUSKAS)
Grabo rius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

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

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME
Moderni koplvčia - Air conditioned
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.
KUN. A. MESLIS, S. J

apaštalavimo laikraštį, kuris
prieš karą buvo leidžiamas Kau
ne. žurnalas buvo spausdina
mas Darbinino spaustuvėje So.
Bostone, kol spaustuvė nebuvo
dar iškelto į Brocklyną. Tada
teko dažnai su velioniu susitik
ti. Atvažinėjo iš Pomfreto vie
nuolyno (netoli Putnam, Conn).
Nuo 1953 dėstė teologiją Bos
tono jėzuitų kolegijoje ir gyve
no Chestnut Hill, Mass. Velio
nis paliko tris brolius ir sese
rį. Du broliai — Jonas ir Edmundas — gyvena Duxbury,
Mass, trečias — dr. Juozapas
P. Meslis — Natick, Mass. Iš
tekėjusi sesuo Mrs. Jane Pollard gyvena Sebring, Fla.

f

B SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Foreet Parkway statlon)
WOODHAVEN.

N.

Y

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINHIN,
INC.
E. .IOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME

Lietuvos Atsiminimų Radijo ir Rūtos

280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

minėjimas bus

PIKNIKAS

šeštadienį, liepos 18
prie

bet domisi tapyba, skulptūra,
muzika, literatūra. Gyvai reiš
kiasi lieturių visuomenėje, da
lyvauja lietuvių chore. Apie
konkursą paskaitė ‘‘Mūsų Pa
stogės” laikraštyje ir, atitrūkda
ma nuo mokslo, pradėjo piešti
projektus, norėdama prisidėti
prie Lietuvos laisvinimo idėjos.

Laisvės Varpo šių metų ru
dens koncerto programoje da
lyvaus solistė Lilija šukytė iš
Kanados. Koncertas bus spalio
11. Sol. L. šukytė, jauna dai
nininkė, bet jau susilaukusi
aukšto įvertinimo ne tik lietu
vių, bet ir kitataučių. Neseniai
labai gerai pasirodė Chicagos
ir Clevelando lietuviams su sa
vo koncertais. Pasirašiusi su
tartį su Kanados operos bend
rove, liepos mėnesį dainuos
Verdi operoje “Falstafas’ pa
grindinį Alicijos vaidmenį. Su
ta opera bus gastroliuojama po
visus didžiuosius Kanados mies
tus ir vasarvietes. Rugsėjo mė
nesį L. šukytė dalyvaus Toron
te vykstančiuose operos festi
valių pastatymuose. Tuose festivaliuose dainininkai samdo
mi Metropolitan© operos New
Yorke, p taip pat iš La scala
operos Milane.
Lietuvių Fondą populiarinda
mas, Laisvės Varpas duoda pa
sikalbėjimus su to fondo kū
rėjais ir organizatoriais. Tai di
delis pasitarnavimas Lietuvių
Fondui ir drauge konkretus pa
vyzdys, kaip lietuvių radijo
programos gali įsijungti į ak
tualių mūsų visuomenei reika
lų pristatymą.

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS
a) padeda Investavimu Fondu
iėrus pirkti, b) sudaro planus
jaunesniem žmonėm sistematiniai taupyti ir ateičiai kapitalus
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santrfupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St., B’klvn, N.Y.
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-6484

3 vai. p. p.
DARIAUS - GIRĖNO paminklo

Rugp’ačio 2, sekmadieni
New Yorko lietuviam

LITHUANICA SQLTARE
Union Avė. ir So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Jamaica Polish National Hali and Park

Invokaciją skaitys kun. dr. ST. VALIUšAITIS

108-Tl Sutphin Boulevard, Jamaica. L.I., N.Y.

Kalbės:
Lietuvos konsulas ANICETAS SIMUTIS
adv. STEPONAS BREDES, Jr. ’
mūsų organizacijų ir jaunimo vienetų atstovai.

Programoje:

Moterų trio Ramunė — fe. Kidžienė, E. Kidžiūtė, Ed. Mac[kevičiūtė
Tautiniai šokiai

Himnus giedos splistė LIONĖ JODYTĖ

Lietuviškų valgių bufetas — A. Kauno Maisto Prekybos;
Spaudos kioskas — Darbininko administracijos.

Pranešinės:

BRONĖ SPUDIENĖ, P. J. MONTVILA. JONAS ŠALTIS

Pikniko pradžia 1 vai. popiet
programa 4 vai.
tokiai 9 vai.
{ėjimas: 1.00 dol. ir 25< už ženkliuku ir N. Y. Miesto mokesčius.

Nuoširdžiai kviečiame organizacijas dalyvauti su vėlia
vomis. Prie paminklo bus padėta gėlių. Visų laukiame!

Visus nuoširdžiai kviečia

Dariaus ir Girėno Paminklo Komitetas

Prof. Jokūbas J. Stukas
PRIE DARIAUS IR GIRtNO paminklo praeitais metais, Nuotr. P. Ąžuolo.

Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
Woreester, Mase.
PL 4-8757
PL 4-1185

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUSI IC
Patarnavimas diena ir nakt j
Nauja moderniška koplyčia *ermenims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos
pačios ir | kitus miestus.
Reikale Saukite — Tel. TR 8-4434

