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Popiežiaus Pauliaus VI pirmoji enciklika
Enciklikoje svarstoma ir nurodoma, kokiu būdu Kataliku Bažnyčia dabarties
metu turety vykdyti jai pavestą uždavinį, siekti taikos, vienybės ir gerovės visiem

žmonėm

HERBERT HOOVER, buvęs JAV
prezidentas, atšventė 90 metu am
žiaus sukaktį.

Kas nužudė

prez. Kennedy?
Atstovų Rūmų priešamerikinės veiklos komitetas (The House Committee on Un-American
Activities) paskelbė savo meti
nę apyskaitą, kurioje paliečia
ir prez. John F. Kennedy nužu
dymą. Komiteto nuomone, bu
vusi kalta komunistinė propa
ganda Amerikos vidaus gyveni
me. Komiteto pirmininko Rep.
Edwin E. Willis žodžiais: “Ne
būtų to atsitikę, jei per pasta
ruosius metus amerikiečiai bū
tų kietai kovoję su komunistų
skleidžiamu melu, kuris klai
dina mūsų jaunuomenę". Ko
mitetas nesako, ar vienas as
muo pasikėsino i prezidento gy
vybę ar buvo konspiracija, bet
aiškiai pabrėžia, kad tai pasek
mė komunistinės veiklos, kuri
J A V piliečius kursto neištiki
mybei. skatina nusikalstamam
išdavikų darbui, šnipinėjimui.
Nurodoma, kad ir pasikėsini
mas nužudyti prez. H. Trumaną 1950 buvo komunistų inspi
ruotas. nes sąmokslininkai portarikiečiai buvo remiami ir gi
nami komunistų partijos. Bū
dinga taip pat. kad komunistai
piestu buvo stoję visame pa
saulyje šaukti, jeg Lee Osval
das nebuvęs komunistas.

Popiežius Paulius VI savo pir
mąją encikliką "Ecclesiam Suam" pasirašė rugpiūčio 6. Vieš
paties Atsimainymo dieną. Castel Gondolfo vasaros reziden
cijoje. Enciklika paskelbta rug
piūčio 10 devyniom kalbom:
lotynų, italų, anglų, vokiečių,
prancūzų, ispanų, portugalų, ru
su ir lenkų. Rašė ištisai itališ
kai. bet oficialus tekstas yra lo
tyniškas. Jis apima apie 15.000
žodžių. Nevv York Times rug
piūčio 11 paskelbė ištisai ang
lišką tekstą. Kiti amerikiečių
laikraščiai davė platesnes iš
traukas.
Enciklika turi Įvadą ir tris
dalis. Įvade nurodomas encikli
kos pobūdis: skiriama ne reli
ginėm bei moralinėm doktri
nom dėstyti, kol nėra užsibai
gęs visuotinis Bažnyčios susi
rinkimas. bet pasidalyti minti
mis ir užbrėžti gaires, kokiu
būdu šiandien Bažnyčia turėtų
veikti, taikydamasi prie dabar
ties laiko sąlygų. Toliau pirmo
je dalyje kalbama apie Bažny
čios dieviškąją paskirti ir ti
kinčiųjų pareigą gerai suprasti
Bažnyčios uždavinį. Antroje da
lyje pabrėžiamas gyvas reika
las religinio atgimimo bei atsinaujimo. Trečioje aptariamas
reikalas siekti vienybės su ki
tomis
krikščionių
konfesi -

POPIEŽIAUS autografas po encik
lika

\ likas renkasi svarbiam posėdžiui
Rugpiūčio 29.
šeštadienį.
Nevv Yorke rinksis posėdžio
Vliko praplėstasis prezidiumas,
kur grupių atstovai pareikš sa
vo nusistatymą “Birželio 22”
komisijos surašyto protokolo
ratifikacijos klausimu. Ši komi
sija. ištisus metus posėdžiavusi,
surašė sutartą protokolą, pagal
kurį reformuotame Vlike būtų
15 grupių 18 politinės parti
jos ir 7 kovos organizacijos).
Dabar Vlike yra 10 grupių i7
partijos ir 3 kovos organz.).
Komisijos yra pasiūlyta ideolog: kai artimesnėm organizacij< n susijungti, kad būtų mažesiis organizacijų skaičius. Jei
gu minėtos komisijos pateiktas
piotckclas visu grupių bus pa
retinta,. tai Vlika.s sudėties
atž.i'iiu bus aštunta kartą re
formuotas.
Eitos bi .ietenis i-panu kalba
■ b'-ž'’.:.) n.ėn i turėjo gražaus
pasisekimo. Argentinos. Urug
vajaus ir Venez’eios laikraščiai
plačiai panarni jo biuletenio

medžiagą įvairiais. Lietuvai pa
lankiais požiūriais. Vieni laik
raščiai skelbė tiesiog žinias iš
biuletenio, kiti naudojosi Eltos
medžiaga ir savo vardu dėjo at
skirus straipsnius.

Šiomis dienomis išleistas ang
lų kalba Eltos biuletenis duo
da pasikalbėjimą su atvykstan
čiais iš Lietuvos, respublikonų
partijos rinkiminę platformą
liečiančią Pabaltijo valstybių
išlaisvinimą ir kitos aktualijos.
(E.)

jomis ir nekrikščioniškų tikėji
mu žmonėmis. Smerkiamas ate
izmas ir komunizmas.
Kaip teisingai laikraščiai nu
rodo. enciklikos mintys gali bū
ti plačiau panagrinėtos tiktai
specialiais straipsniais ir studi
jom. Prabėgom tegalima nuro
dyti kelios pagrindinės tezės:
Taikos reikalu: — Taika yra
didelis ir visuotinis reikalas.
Bažnyčia turinti daugiau rody
ti uolumo ir pastangų tikrajai
taikai pasiekti. Popiežius siūlo
si su savo paslauga. ‘ ‘Mes
esame pasirengę intervencijai,
jei būtų tekia galimybė, kad
susikivirčijusicm šalim padėtu
me rasti garbinga ir brolišką
ginčo sprendimą". Ir čia pat
paaiškina, kad Bažnyčia nesie
kia sau jokios politinės ar me
džiaginės naudos.
Vienybės klausimu. — Megz
tini ryšiai ir pasikalbėjimai su
krikščionimis nekatalikais. Čia
“daugiau pabrėžtina, kas yra
mums bendra, o ne tai. kas
skiria ... Bet mes turime pas
tebėti. kad nėra mūsų galioje
daryti kompromisus su- tikėji
mo integralumu". Tai reikia su
prasti. jog Katalikų Bažnyčia
vienybės reikalui savo dogmų
neatsisako ir negali jų paneigti.
Priminęs, kad vienybei kai kas
laiko kliūtimi popiežiaus priamatą. pastebi, kad be to prima
to. kuris siekia šv. Petro laikus.
Katalikų Bažnyčia nebūtų kata
likiška. gi siekiama krikščionių
vienybė “visai sužlugtų".
Reformų reikalu. — Laiko
aplinkybės jų reikalauja, kad
tikėjimas ir moralė būtų sus
tiprinta ir dvasia atnaujinta, ta
čiau reformos neturi liesti “Baž
nyčios esmės ir pagrindinės
struktūros".
P r i s i taikymas
šiai dienai aggiornamentoi ne
gali eiti taip toli, kad “Bažny
čios mistinę prigimti palenktų
materializmui ir racionalizmui".
Santykiai su nekrikščionimis.

— Palankiai atsiliepia apie ki
tus tikėjimus, kiek juose yra
gero. “Mes norime drauge gin
ti religinę laisve, žmonišku
mą. sveika kultūrą, socialine
gerove, moraline tvarką ....
Mes esame pasirengę tais klau
simais diskutuoti". Vardu sumi
ni žydus ir mahometonus.
Komunizmo klausimu. —Pri
pažįsta ir apgaili, kad yra neti
kinčių žmonių. Ateizmu jie re
mia politines, ekonomines bei
auklėjimo sistemas, tardami,
jeg tai žmogų išlaisvina, kai tuo
tarpu jį degraduoja, apakina ir
pavergia . . . “Tai pati rimčiau
sia mūsų laikų problema.......

POPI E21A U S "PAULI US VI PASIRAŠO ENCIKLIKĄ

Esame verčiami pasmerkti tas
ideclogines sistemas. kurios
neigia Dievą ir slegia Bažnyčią,
sistemas, kurios tapdomos su
ekonominiu socialiniu bei poli
tiniu režimu, tarp kurių ateisti
nis komunizmas yra pagrindi
nis ...”. Čia nėra nei “minties
nei veiksmo laisvės" ... “Nutil
dyta Bažnyčia kalba tiktai savo
kentėjimais, o su ja drauge ai
di kentėjimas prislėgtos ir pa
žemintos visuomenės, kuries re
liginės teisės yra sutryptos
žmonių, kurie kontroliuoja jų
likimą". Tokiom aplinkybėm ir
sąlygom, “koks gali būti aiški
nimasis, jeis mes jiem esame
ne kas kita, kaip balsas šau
kiąs tyruose". Bet nė mirtis
Barnyčios dar nenutildė. "Yra

gėda stengtis užgęsyti gyvojo
Dievo šviesą” . ..
Enciklika amerikiečių spaudojde vertinama palankiai, bet
ir pabrėžiama ipav. NY Journal
American rug. 11). kad išreiš
kia kietesnę liniją, negu velionies pop. Jono XXII L Pavyz
džiui. komunizmas suminėtas
vardu ir pasmerktas kaip “gė
dingas ir aklas veiksmas"; jo
kia kalba su ateistiniu komu
nizmu beveik neįmanoma.
— Popiežius Paulius VI rug
piūčio 11 pirmą kartą skrido
helicopteriu. Buvo nuskridęs
už 75 mylių nuo Romos į Orvieto miestelį, kur buvo šven
čiama 700 metų Dievo Kūno
šventės sukaktis.

ĮSTATYMAS SKURDU MAŽINTI
Prezidento rinkimai paskubi
no du įstatymus. Vienas iš jų.
civilinių teisių įstatymas, buvo
priimtas anksčiau. Rinkimam
jisai jau turi įtakos, kai šen. B.
Goldvvateris susilaikė už jį bal
suoti. Bet čia jam atėjo į talką

negrų sukeltos riaušės, lyg ty
čia. kad parodytų, jog vienu
tik įstatymu socialinės negero
vės nevisada pagydomos.
Antras Įstatymas, kovai su
skurdu, šiom dienom priimtas
Atstovų Rūmų. Už įstatymą, pa
sisakė 226, prieš — 184. Šiuo
— Sovietų Rusija tebelaiko Įstatymu paskirta arti bilijono
(947.500.000) dol. viešiem dar
Kuboje 2000 karių ir keletą
bam tose vietose, kur yra dau
tūkstančių * ‘technikų’'. Savo giau bedarbių. Pusė tos sumos
duoto pažado išvesti rusų ka paskirta mokymui jaunimo ama
riuomene iš Kubos nebevvkdo. to.

Kipro saloje
įtempta ramvbč.
Kipro sala Viduržemio jūro
je. rytinio, • r os kampe, išsiko
vojusi iš anglų nepriklaus >mybe J j5 -. £i.i( .‘ien yra paverta
pavojingu židiniu karo liepsnai
Įsidegti. Kaltė,
neabejotinai,
yra tos naujos ‘respublikos’
prezidento Makarijaus, stačiati
kių arkivyskupo, užsimojusio iš
salos išstumti turkus. Saloje iš
pusės milijono su viršum gy
ventojų turkų yra apie 20 pro
centų, graikų — 80. Teikiant
salai nepriklausomybę, propor
cingos teises buvo suteiktos ir
vieniem ir antriem, gi jas garan
tuoti apsiėmė Anglija. Graiki
ja ir Turkija. Arkivysk. Makarios. laužydamas sutartis ir
konstituciją, sukūrė tokią pa
dėtį. kad šiomis dienomis pa
saulis buvo atsidūręs “ant ka
ro briaunos” antru kartu. Prieš
kelias dienas tokia pat įtempta
padėtis buvo susidariusi Viet
name. komunistam užpuolus JV
laivus. Ir Kipro saloje už arki
vysk. Makarijaus pečių yra už
siglaudę komunistai, su ku
riais jis bendrauja. Paskutinių
dienu įvykiai buvo tokie:
— Praėjusį savaitgalį turkų
lėktuvai puolė Kipro graikų
kariuomenės pozicijas prie Kokino žvejų kaimo. Kaimas gry
nai turkiškas. Turkija buvo įspėjusį prezidentą Makarijų.
kad griebsis jėgos ginti Kipro
turkus, jeigu jų kaimai ir to
liau bus supami graikų kipriečių kariuomenės. Nuo turkų
lėktuvų žuvo apie 20 žmonių
ir sužeista arti 300. Padėtis
staiga įsidegė.
— Arkivysk. Makarijui per
radiją paskelbus, kad bus ko
vojama “iki paskutinio kraujo
lašo", jis Graikijos vyriausybės
buvo įspėtas kovas sulaikyti,
nors Graikija ir pasirengė ginti
Kipre savo tautiečius. Makari-

ZENON K. ROSSIDES

jus taip pat pasiskelbė kreipsis
pagalbos į Sovietų Rusiją ir
Egiptą.
— Sovietų Rusija vis dėlto
pabijojo tiesiog įsikišti į kon
fliktą. Chruščiovas teprikišo
Turkijai ‘invaziją’, bet nepa
vartojo žodžio “piratai”, kaip
paprastai; paragino nutraukti
puolimus.
— JAV ambasadorius Adlai
Stevensonas aliarmavo Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba ir
greitai išgavo rezoliucija — su
laikyti kovas Kipre. Rezoliuci
jos priėmimą stengėsi nudelsti
rusų atstovas Morozovas ir Kip
ro — Rossides. Amerikiečių
laikraščiai pažymi, kad Rossi
des elgėsi taip, kaip jam įsaki
nėjo Morozovas. Sovietų Rusi
jos noras buvo palaikyti ilgiau
kovas, kad iš jų kas nors įsi
degtų.
— Kipro neramumai pavojin
gi tuo. kad jie daro priešais dvi
ARKIVYSK MAKARIOS
Nato valstybes: Turkiją ir Graikiją. Turkai savo aviacija iš
Nato žinybos jau išjungė.
RIAUŠIŲ REZULTATAI
— Padėtis Kipre yra aprimu
Negrų riaušėse, sukeltose Ro- si. bet įtempta. JAV šeštasis lai
chesteryje. Nevv Yorke. Brook- vynas ir aviacija Viduržemio
lyne. Kansas City. Nevv Jersey. jūroje yra parengties stovyje.
užmušta 5 asmenys, sužeista
500 (iš jų 100 policininkų), su
NEVV YORKE MOKYKLŲ
imta 1500 asmenų, sudaužyta ir
BOYKOTAS
apiplėšta 1000 krautuvių. Nuo
stoliai skaitomi milijonais. Riau
Nevv Yorke yra susiorganiza
šių dar laukiama Philadelphijo- vę tėvai neleisti savo vaikų į
je. San Francisco. Milvvaukee.
viešas mokyklas, jei nebus at
Nevv Yorke suimtas Willia- šauktas miesto majoro Wagnemas Eptonas. kuris ragino žu rio ir švietimo valdybos nutari
dyti “policininkus ir teisėjus’, mas priverstinai sumaišyti su
paleistas už 10.000 užstatą, ku negrais 25.000 baltų niekinių.
rį parūpino Albertas Maheris. Tėvai reikalauja laisvės siusti
Hustc-no milijonieriaus sūnus. vaikus artimiausion mokyklon
Bet ir jis traukiamas teisman arba ton. kuria jie pasirenka.
už nelegalią demonstracija Nevv Jei nebūtų pasiekta sutarimo
Yorke Vietnamo krizės metu. rugsėjo 14 į mokyklas neitų
300.000 vaikų. Kad būtų neap
Abu vra komunistai.
silenkta su privalomu mokymu,
numatyta organizuoti laikines
privatines mckvklas.
— Vokietijos buv kancleris
Adenaueris įspėjo vokiečiu
spaudą, kad susilaikytu nuo kri
tikos šen Goldu atei nu
Tai.
sako, ne mūsų reikalas, o ame
rikiečiu įspėjo taip pat. kad
spauda išk'aipė de Gaulle pa
žiūras apie vieningos Europos
santykius su .Amerika.

New Yorkas pakels au
tomobiliu draudimo mokesčius

4 3-25 proc.

PLATON D. MOROZOV

SEINAI, senas lietuviškas miestelis gražioje Suvalkijoje, dabar komunistinės Lenkijis okupacijoje, minėjo savo 700 metų sukaktį.

Turkija išsiuntė daug'.au
1.000 graiku ir nusavino
ju turtą.

ežių

gąnsMnių ir “stipresnių”
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“Pradžioje”, — pasakoja. —
“bėgome į laukus: žmonės įbau
gindavo, nežinojome, dėl ko ieš
ko mūsų. Kada Angelo tapo po
piežium, mūsų sodyba prisipil
dė niekad nematytų žmonių:
žurnalistų, fotografų. Sekė vi
sur: bažnyčioje, dirbant laukuo
se ir net rūsyje darant ar pils
tant vyną. Kada Jo Šventenybė
atrado laikraštyje su buteliu
rankoje, parašė, kad saugotu
mės plepių ir fotografų apara
tų.”
“Paskui pamažu pripratome.

PfipirėtaM kambrais dviem
švelniais staktetėjanais pasibel
dė į Jono JUtiK duris: buvo
E9M ą. apatių II, 5 vai. ryto,
mariegajo: tavo

dęs lango užuolaidą. Lijo ir šal-

L1ETUVOJE

vojo Prieš jį atsiskleidė diena,
pilna pergyvenimų ir didelių įvykių.

Nors prezidentas dar ir da George Reedy, “užtenka šio
bar pilnas energijos, Santien
kutmį kartą atvykęs i Sotto ii jau nerūko ir valgo -pagal iš
Monte, nešiojo raudoną sutaną. anksto nustatytą ir paruoštą
Iš tolo pamojavau jam ranka. dietą.
Prezidentas Jotasonas valgo
“Dabar esi vietoje”, — tariau.
“Ši balta jupa tikrai tarsi ka tris kartus per dieną — apie
tės kailis. Tave čia uždarė taip 1560 kalorijų. Kasdieninis valbelaisvį”. Jis man atsakė, kad
Pusryčiai — šviežias meta
visuomet buvo paklusnus ir kad
ir dabar priėmė Dievo valią* nas arba grapefruit, cereal ir
Buvo sunki našta, bet turėjo ją puodukas kavos be kafeino.
Pietūs: sriuba, kepenys su
nešti.
lašiniais,
morkų salotos, pakep
(bus daugiau)
tos bulkutės, žemuogės.
Vakarienė — jautiena, kuku
rūzų pudingas, žalios pupelės,
ris metas.
salotos, šokoladinis pudingas.

Sostinė iš Vilniaus perkelta į Maskvą?

Oų. paprašė tik puoduką ka
vos. Ją gerdamas, paklausė apie
brolius. “Ar juos gerai priėmė-

ri gerą vietą šv. Petre? Ne blo
gai, kad juos pasodinote pirmo
je eilėje, ne dėl to, kad jie ma
no giminės, bet dėl to, kad Al
fredo yra tranparegis ir jei bū
tų tau, negalėtų matyti apeigų”.
Truputį pagalvojo ir paskui
šypsodamas paklausė: ‘ ‘Ar jie
užsirišę kaklaryšius? Kai at
vyko į Paryžių, norėjo dalyvau-

i>
Į.
>
i

Paryžiuje 1953 m. sausio mė
nesį Zaverino, Alfredo ir Giu
seppe Roncalli turbūt pirmą GIUSEPPE RONCALLI (k.), 70 nrety vienas tš jautviausiy
Jono
kartą gyvenime pažino kaklary XXIII brolių, su savo draugais lošia kortom.
šio nemalonumus. Buvo taip.
Vincentas Auriol pranešė kad,
‘ ‘Vakar turėjome’
atsake namus,' kad ♦fotai- priteistų pr<t
naudodamasis sena Orleans pri
kiek sumišę, nes mūsų sesuo muziejuje surinktus ir trijų sevilegija, nuncijui Roncalli ta
Assunta prieš išvykstant už- serų vienuolių uoliai saugoja
pus kardinolu, uždės jam rau
mus jo daiktus, bet labiausiai
doną tūrėtą. Tada trys broliai,
jie čia atvyksta, norėdami susi
palikę Sotto ii Monte, atvyko į
to juos palikome viešbutyje ir pažinti su popiežiaus broliais.
atėjome be jų”. Kardinolas pa- Zaverio, juodai apsitaisęs, atsa
datyvauti apeigose, kurios tarėkinėja visiem, ko tik jie klau
‘mes sia. Jį tuoj visi atpažįsta dėl di
tos. Broliai buvo apsivilkę juo
delio jo panašumo į Joną XXIII.
dais, geros medžiagos drabu
kreipiame dėmesio. Aš jus pažiais, kaip pratę vilkėti ūkanin“Ar tamsta esi penias Ron
calli, popiežiaus brolis?”—klau
"Velnio mazgas"
vyrus’.Taip atsitiko, kad Ža sia viena jauną ponia, ant ran
Rytą, iškilnuų dieną, Zave
vėtino, Alfredo ir Giuseppe kų laikydama kūdikį. “Aš esu”,
rio, Alfredo ir Giuseppe dar Roncalli pasirodė prezidentui
prieš aušrą prisistatė nuncijaus Auriol paiyžietiškais kaklary
ištiesdamas jai ranką. ‘‘Kaip
namuose. Buvo išraudę, paten šiais.
gražu būti popiežiaus broliu!”,
kinti, kostiumų
kišenaitėse
Buvo Zaverino, kuris pusiau sako žmonės sustoję būriu ap
baltavo įkištos nosinaitės. Bet
su dideliu nustebimu kardino itališkai pusiau bergamiečių tar linkui. “Iš tikro, didelis malo
las Roncalli pastebėjo, kad ant me papasakojo įvykį, atsirė numas”, pritaria Zaverio. “Di-

baltų baltinių neturėjo kakla
ryšių.
“Vakar, kai atvykote, atrodė
te, kaip statulėlės, ir visi trys
buvote su gražiais juodais kak
laryšiais. Kur juos padėjote?
Nenorėkite pasirodyti preziden
tui taip apsitaisę!”

Prezidento 1500 kalorijų die-

mačiau einantį koridorium”,—
aiškina, — “ėjo greitai ir šyp
sodamasis. Buvo apsitaisęs bal

męs į sodybos vartelius, kur
gyveno kartu su broliu ir dau
geliu savo vaikaičių. Sekma
dienį Sotto ii Monte jaučiama
šventiška nuotaika. Tūks
tančiai keliautojų iš tolimų vietų ir net iš užsienių atvyksta
M
ų
J
į popiežiaus Jono gimtuosius

dar jam ir mums linki gero.
Rašo iš visur ir atvyksta aš vi
sų kraštų. O jūs iš kur esate?”
“Gyvename Venecijoje”. “GraJi. Venecija! Mačiau vieną kar
511
buvome nuaplankyti patriardm, kuris buvo mano brolis. Ar grįž-

Vilniuje liepos 18 surengtos žuvusiem divizijos kariam Orio
Vilniaus “išvadavimo”, t.y. oku lo stepių lygumoj pastatytas pil
pavimo 20 metų sukaktuvės. Į ko granito obeliskas. Obeliską
pastatė “dėkingi bičiuliai rusai
rašė, atvyko partijos ir kariuo savo brolių lietuvių garbei”. Ir
menės atstovai iŠ Maskvos, iš per iškilmes Aleksejevkos kol"mūsų Tėvynės sostinės". Tobėjo: “Lietuvių karių žygdarbį
vynę galėtų reikšti: Tiesos re- mūsų žemėse visada atmins
daktarais yra maskviškis ir orioliečiai.”
džiaugiasi susilaukęs savo tauTiesa dar pažymėjo, kad
tiečių iš tėvynės Rusijos sos- tai lietuviškajai divizijai vado
tinės. Iš tikrųjų betgi jis reiškia vavo gen. V. Karvelis (kuris da
ką kita: tai noras pripratinti lie bar Vilniuje yra ryšiam su už
tuvius, kad jie savo tėvyne lai sienio lietuviais komiteto pirmi
kytų Rusiją, o savo sostine — ninkas). Jo divizija 1944 daly
Maskvą. Taip lietuvių tautos vavusi mūšiuose prie Šiaulių.
sostinė iš Vilniaus pamažu per
Apie tą “lietuviškąją diviziją”
kęrama į Maskvą.
ir apie jos kovas Aleksejevkos

KONGRESE EINA VARŽYBOS DEL

Apie tai kalba NASA (Vals kos komisijoje yra 31 narys, iš
tybinė aeronautikos ir erdvių kurių 19 atstovauja tom 13
administracija) skirtų lėšų pa valstybių. Senate panašioje ko
dalinimas. šiai įstaigai 1964 bu misijoje yra 15 narių, kurie at
vo skirta per 5 bilijonus. Iš jos stovauja 15 valstybių. Dešimt
didžiausius užsakymus gavo Ka- jų priklauso tom valstybėm, ku
lifornija 2,510,000,000 dL, Lou- rios gavo padorius užsakymus.
Kodėl tom valstybėm, o ne
isiana 466,900,000, Florida 442,
600,000, New Yorkas 379,800, kitan užsakymai skiriami, le
000, Missouri 341,600,000, Tes mia trys priežastys: tinkama
ąs 165,600,000, Ohio 106,300, geografinė vieta (pav. Florida,
000, Massachusetts 88,200,00,
' Minnesota 85,400,000, New Jersey 60,800,0 0 0, PennsylvMiia nija); nepaskutinėje vietoje ir
42,500,000, Connecticut 41,200, politinis motyvas, kad Kongre000, New Mexico 19,200,000. so nariai galėtų pasakyti rinkiTom 13 valstybių užsakymų te- tam, jog jie parūpino gerus už1963 birž. ^ar. str. “Chruščiovo
ko 83.15 proc. visos sumos,
satymųs ^didžiausia dalis tekus

Tb» gausiai aprašė kovas
rusų ir vokie
čių karžuomCTŠų, iki Vilnius lie vizijoje iš 15,000 karininkų ir
Dėmesio verta, kad Atstovų
pos 13 galutinai buvo “išvaduo- kareivių 12,000 buvo žydai. •Rūmuose mokslo ir astronauti-

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti daugelio metų
patyrimų leidžiamiems siuntiniams siųsti j SSSR praneša:
Eilėje užsakymų sovietinės gamybos prekėms, kaip tai
— AUTOMOBILIAMS. ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOS
APARATAMS ir kt. jūs galite užsakyti savo giminėms
ir draugams DOVANŲ UŽ BET KOKIO DYDŽIO SUMĄ
konkrečios prekės nenurodydami ir palikdami jų
pačinm gavėjui.

PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

pirmininkauja Atstovų Rftmnnse tai komisijai)

rastis painformuoja skaitytojus, damos, gyvenimo būdas nebukad ne viri štai taiko išvadaviApie kautynes Ateksejevkoje:
šią džiugią lietuvių tautos švenietuviškoji divizija
buvo
tę. Imperialistų ideologai tinki
Lietuvai kitokio išvadavimo ir
kitokios laisvės”.
sustabdytų ir duotų laiko ki
Tekis linkėjimas Lietuvoje tiem rusų kariuomenės danegali būti malonus tik tiem, imiam persigrupuoti. Ir driejų
kurie savo sostine taiko Mask
jevkos, granatų ir kulkosvydžių
vą.
kam
Aleksejevkos kaime
kos lėktuvus, iš 15,000 divizijos
Pora dienų prieš iškilmes Vil vyrų žuvo 6,0 00, tarp kurių
niuje dėl “išvadavimo”, liepos 5,000 žydai ar 1,000 lietuviai bei
16 iš Vilniaus buvo nuvykusi rusai; taip pat buvo 6,000 sudelegacija į Aleksejevkos kai
mą prie Oriolo. Delegacija nu formaciją Jevvish Digest-Sovievežė vainikus prie obelisko lie
tuviam kariam, Aleksejevkoj kapinėse pastatė obeliską su įrašu: "Nariiem fiotvviikoiioi
žuvusiemjiž Rusiją.
Pagal Tiesos aprašymą tame devizuos karininkam ir fcoraikaime “1943 metais
lietu. .16-oji
.
viškojr saulių divizija pradėjo
fnukelta į 3 p*l)
savo šlovingą kovinį kelią”. Ten

U.S.S.R. (kaip pav. automobilius, dviračius, siuva
mas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną iš seniausiai

30 METŲ PATYRIMU
Atvykite arta rašykite mūsų centrinei įstaigai

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
VYRIAUSIA (STAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street
PhHadelphia, Pfc, 19106
MOŠŲ SKYRIAI:
UPTOWN BRANCH,
PhiladelpMa, Pa.
632 West Girant Avė.
WAInut 5-8878

NEW YORK, N. Y.
48% E. 7th Street,
New York 3, N. Y.
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4102 Archer Avė.,
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Prezidento rinkimai ir tautinės grupės
Amerikiečię spaudoje pasiro

do nepatenkintų -balsų, kad tau
tinės grupės šio krašto ‘katile’
nėra suvirusios. Jos turi savo
siekimus ir kelia balsą rinki
muose.

Rugpiūčio 4 speciali Hearsto
spaudos bendradarbė
R u th
Montgomery rašė, kad Amerika
prarandanti savo visuomeninį
idealą, būtent, įvairių tautinių,
rasinių ir religinių skirtumų
žmonės jau nebegali sutarti ir
bendrai siekti visų gerovės.
Paskutiniu laiku pasirodė to
kių nesutarimų: rasinės riaušės,
tautinių grupių savi reikalavi
mai, religinių skirtumų pabrėži
mas, pavyzdžiui, 1960 metais
išrenkant prezidentu kataliką,
o šiemet respublikonam nominavimus kataliką į viceprezi
dentus. Moterys taip pat kelian
čios balsą, kaip rodo respubli
konų konvencija, kurioje pir
mą kartą moteris (šen. Margaret Chase Smith) buvo kandida
te į viceprezidentus. Ar tai ge-

Ne, negera, nes Amerikos vi
suomenė aižėjanti į separatines
grupes ir siekimus. Dingstąs iš
akių senasis idealas — ‘lydima
sis katilas’ (melting pbt).

Geros vaitos lietuviai ir kiti
ameriktočtoi yra nepaprastai
dosnūs Rendtodjoms t Remti
Komiteto vadovybe savo koto
plimentais ir gražiais žodžiais
Be abejo, esame visiems, kurie
tik to mums nesigaili, už tai
dėkingi Bet mes laukiame ne
komplimentų ir gražių žodžių,
o konkrečios talkos ir para
mos.

ramos iš visų tų asmepų ir organizacįjų, krata dtt vienas ar
kitos priežasties nėra dar įsi
jungę į šį taip svarbų darbą.
Atdarę asmenę įsijungimas

Mums reikia ir darbo rankų
ir piniginės paramos. Kiekvie
nas lietuvis vienu ir kitu būdu
pagal išgales prie šio žygio ga
li prisidėti.
Komitetas leidžia biuletenį
(News
Bulletm
angliškai).
Ten duodami visiems nurody
mai bei sugestijos, kaip ir ką
daryti; duodami laiškų pavyz
džiai ir kita informacija. Biule
tenis siuntinėjamas
visiems,
kurie tik duoda savo adresą.
Daugumas mūsiškių galėtų
Tiesa, nemaža mūsų dalis ir pajėgtų paremti šį darbą
yra prisidėjusi prie šio žygio ir dėl vienos ar kitos priežasties
darbu ir pinigine parama. Vi- vis “neprisiruošia” to padaryti.

Darbininicu redakciją pasie
Didutes apunties žygts
kė “The Tampa Times” iškar
pa liepos 27. Rašo Robert S.
Rezoliucijų pravedimo dar
Allen ir Paul Scott. Jie prane bas yra tikrai milžiniškos ap
ša, kad Baltuose Rūmuose bu imties. Amerikiečiai į panašius
vęs demokratų pasitarimas pas žygius įtraukia milijonus žmo
prezidentą rinkimų
reikalu. nių ir jų įgyvendinimui išlei
Atkreiptas prezidento dėmesys, džia milžiniškas sumas pinigų.
kad tautinės mažumas nuo de Vien pritarimu šiam darbui ir
mokratų nusisuka į respubliko gražiais žodžiais neatsieksime
nus. Pavyzdžiu nurodoma apie laimėjimo. Čia reikalingas kiek
20 procentų lenkų.
vieno lietuvio prisidėjimas prie
Su prezidentu tuo reikalu viso šio reikalo.

kalbėję Atstovų Rūmų pirmi
ninkas John McCormack, šen.
Thomas J. Dodd ir Chicagas
majoras Richard Daley. Minėta
me laikraštyje duodamas toks
pasikalbėjimas šen. Th. J. Doddo su prezidentu Lyndon B.
Johnsonu:
“Goldwaterio kaltinimas, kad
administracija siekianti taikos
su Rusija, išduodama Rytų Eu
ropos tautas, turi didelę įtaką
tautinėm grupėm” — nurodęs
šen. Dodd. “Daviniai tai rodo”,
sutikęs prezidentas ir pastebė
jęs: “Jūs visada buvote ir esa
te griežtas antikomunistas. Nie
kas negalėtų jūsų
kaltint i
minkštumu. Ką patartumėte da
ryti šiuo reikalu?”.

“Aš būčiau teks pat kietas
komunistam, kaip ir GoldwateTačiau yra ir kitokių pažiū ris. Prisitaikymo Sovietų Sąjun
rų. Skirtumai yra gerbtini, pa
gai politiką aš atidėčiau į šalį.
laikytini ir derintini, o ne nai- Tai galima būtų padaryti (mū
kintini. Vienalytė (monalitinė)
sų) platformoje stipriai pabrė
visuomenė nėra idealas, bet ka žiant pasipriešinimą komunistų
pinės, kurios pateidoja kultūri
agresijai visame pasaulyje” —
nį aktyvumą ir Įvarfilmią. Tai atsakęs šen. Dodd.
praktika diktatūrinių, ne demo
Prezidentas pavedęs senato
kratinių kraštų. Amerikos de
riui
suredaguoti tokį pareiški
mokratinė santvarka leidžia visiem laisvai pasireikšti. Tuo iš mą platformai. Jis išdalinsią?
kyla ir tautinių grupių teisėti savo patarėjam ir žiūrėsiąs, kas
reikalavimai, su kuriais dvi di bus. Baiminusi, kad- liberalai
džiosios JAV politinės grupės, nepakaltintų, jog atsisakęs vedemokratai
respublikonai, lionies Kennedy politikos.
verčiami skaitytis. Respubliko
nai savo rinkiminėje platfor
moje jau pabrėžė pavergtų tau
tų išlaisvinimo aktualumą. Kaip
su demokratais?

Ryšium su šia žinia, paaiški
ir motyvai, kodėl Baltuose Rū
muose buvo priimti tautinių
grupių laikraščių atstovai rug
piūčio 3.

VINCAS NELAIMĖ

Lietuvos pajūryje
Kai į revizorių mašinas
būdavo įpakuojama pora pa
pjautų lašinimų, koks maišas
vaknuotų miltų, 30-40 kg. svies
to ir dar kai kas, tie ^ėsmmgi
svečiai visuomet,
sakydavo
“iki pasimatymo’ ’ ir tvirtai
spausdavo ranką. Po kurio lai
ko gaudavome iš jų glėbį įsaky
mų, rekomendacijų, pagyrimų
ir papeikimų. Tai buvo artis
tiškas darbas nieko nepražudant ir parodant, kad buvo
dirbta rimtai.
Bet viskas, kas buvo įdėta į
kontrolierių mašinas, buvo pa
imta iš valdiškų sandėlių, iš val
diškų tvartų, kur viskas yra su
rašyta, sudokumentuota ir nie
kas negali dingti. Buvo sakoma:
niekas nežino nei dienos nei
valandos, kada ateis nepaper
kami kontrolieriai. Vargas bus
tam, pas kurį ras ar per ma
žai ar perdaug. Taigi, jeigu jau
skerdikas nugalabijo porą laši
ninių, tai turi tuojau sėsti ant
arklio ir surasti iš kur nors ir
kaip nors kitas į “mirusių” vie
tą. Didžiausia pagalba buvo
laisvieji fttonmfrat Jie visada

padėdavo išeiti iš keblios padė
ties, nes už paršėką gaudavo
ne tik gerą užmokestį, bet dar
ir priedo kokį vežimą dobilų.
Tokių pakaitalų per metus
susidarydavo nepaprastai daug,
Jie atsieidavo dešimtis tūkstan
čių rublių. Tuos pinigus ūkve
dys turėjo iš kur nors padaryti,
rizikuodamas savo likimu.
Buvo dar ir daugiau klapatų.
Sakysim, ūkio įrankių, mašinų,
vinių, retežių, pakinktų ir kito
inventoriaus bei medžiagų te
ko pirktis taip pat juodojoje
rinkoje. Ir vėl reikėjo rizikuoti
bei kombinuoti. Ministerija tuo
metu nepripažindavo, kad bet
kuris gyvulys gali kristi. To
__ _____
_ _
negali
būti._Taip buvo įsakyta
iš viršaus. Jei vieną k»ą kritinių oficialiai ir sutvarkydavo,
tai už kritusį gyvulį teko vis
tiek atlyginti — dalį turėjo atlyginti ūkio direktorius, dalį
vyr. zootechnikas, ūkvedys, brigadininkas, šėrikas, arba vietoj
kritusio pristatyti tokio
pat
svorio gyvulį. Kartote tekdavo
atpirkti dešimtis paršų ar ver
šelių. O tai atsieidavo tūkstančius rublių. Reikėdavo iš kur

nors ir tuos rublius paimti. 0 reiviai su milicininkais. Vilniu
tai nebuvo lengva, nes viskas je, Kaime, Klaipėdoje kas nak
buvo pajamuota. Reikėjo
iš tį gatvėse plėšikai nurengdavo
anksto susidarinėti atsargas kur žmones ir dažniausiai nužudy
nors pogrindyje ar taip dvigu davo. Kaune buvo įsirengę mo
bų sienų. Tai vis buvo susiję su dernią kirpyklą. Jos pogrindy
nuolatine baime, ar kas tavo je žmones nužudydavo, o lavo
atsargų nesuras ar kas neiš nus. naudojo dešrom gaminti.
duos.
Esą tai studentai išaiškmę. Tai
Tik tuo keliu buvo galima buvo nišų visa gauja. Byla Ru
verstis. Ypačiai tuose ūkiuose, sijoje ir dingo. Pasakojo, kad
kur buvo vieni lietuviai. Tuose visi buvę nuteisti sušaudyti.
ūkiuose, kur kadrai buvo rusų Bet niekas to nepatikrins. Juo
ir kur jie dar žymią ūkio pa labiau, kad mirties bausmė bu
jamų dalį pragerdavo, išeikvo vus panaikinta.
jimam pateisinti buvo imamasi
Su tėviške nesusirašmėjau.
ir kitokių įtikinančių būdų. An Vengiau. Tik parašydavau jau
tai, Lapynų ūkto adrmsastraa- niausiam broliui, kuris buvo
ja turėjo pateisinti ketiasde- jau Sibire. B jo trumpų atsa
štrnt likviduotų kiaušų ir kelio kymų patyriau, kad daug tūks
lika raguočių. Ji inscenizavo, tančių lietuvių vis naujai ir
kad ūkį buvo užpuolę * ‘raiški- naujai atstančtonū. Išvargę, iš
Esą jie pagrobę tuos gy badėję, daug miršta. Juos pri
vulius ir dar kiek &*ūdų. Kai stato miškų darbam ar prie
administracijai su tokiu pasitei naujo geležinkelio.
sinimu pasisekė, kitą kartą
Šilutėje pradėjo taip
pat
ėmėsi dar įtikinamesnės prie-________ ____
monės: inscenizavo užpuolimą sužtaojas, kad suėmė ir
ir patys porą darbininkų nošo- kariuomenės_ draugus — ___
suversdami kaltę partiza miną Kregždę ir Joną Koctyrą,
kurie priklausė L LA. Greitai
®amVeBmę siaubta. — Per pusmėtį darbo tarybiniame ūkyje
tiek išvargo nervai, kad pradėjau naktim nemiegoti. Nerimą

—Šauto** ttemmr,
Cotorado, Denverio simfoninio
ouomzto vtoaoocensuB, ■ rezo Nėra jokios užuominos *— sake
liucijų rtekahi kreipėsi į savo Jewish Digest—, kad 90 procen
tų teą žuvusių buvo
žydai
Krienu visus, kurie dar ne kurte pažadėjo resoitacQų pra- “Žmonėm, kurie lanko Aleksegauna btaleteoto AM#
vedimą remti:' “You may be jei^kos kautynių vietą, sudaroadresą. Prašau visų, kurie šiais assnred of my cooperation to mas įspūdis, kad čia žuvę herometais rezoliucijų pravedimo hruK about the našavę ėf oae j* yra daugiausia lietuviai. 2ydarbo dar nėra parėmę savo of them at this sesston of Con- dai viste neminimi”.
anka, skirti, ja nieko nelau 15^30 . • •
Ir apie Cerniachovskį kitau)
kiant Visais reikalais rašyti:
— Donald L- Jackson, Santa
Tarp daugybės atsiminimų iš
Reaotiucijdms Remti Komite Monica, Calif., buvęs tnogyestas, Post Office Boz 77048, tnanas, o dabar televizijos poli kovų dėl Vilniaus Tiesoje mini
Los Angeles, California, 90007. tinis komentatorius, rugpiūčio mas ir Sovietų maršalas Ivanas
Cerniachovskte -kaip Vilniaus
2 savo programoje kėlė sovie
Organtzateję talka
“išvaduotojas”, kuriam Vilniu
tų
padalytą
skriaudą
Lietuvai
Rezoliucijoms Remti Komi
je pastatytas paminklas. Tiesa
tetas neturi nė vieno apmoka k piktinosi JV dabartinės admi
liepas 12 rašė: “1945 metų va
mo tarnautojo. Darbas atlieka nistracijos nenoru padėti pa
sario 18 dienos įvykiai amži
mas geros valios lietuvių lais vergtiems kraštams išsilaisvin
nai neišblės iš žmonių atmin
valaikio metu. Organizacijos, ti iš komunistų vergijos. D.L
ties Tą dieną šioje aikštėje įJacksono programa, vadinama
draugijos*
klubai
vyko gedulingas mitingas. Su
kiti vienetai negali iš mūsų “Capitol Reporter”, perduoda
skausmu širdyje ir ašaromis
laukti dažnų priminimų bei pa ma sekmadieniais 9 vai 45”miakyse vilniečiai atsisveikino su
raginimų. Vieno ar poros laiš nutės vak. kanalu 13. D. L
Vilniaus išvaduotoju, Tarybi
kų tikrai pakaktų. Yra grupių, Jacksono adresas: Miramar Honės armijos 3-ojo Baltarusijos
kurtos niekad į pirmą ar ant tel, Santa Monica, California.
fronto vadu, dukart Tarybų Są
— B.A. Kasakartis, M.D., Chirą laišką neatsiliepia. Organiza
jungos didvyriu, armijos gene
cijų vadovybės, reaguokite
į cago, Rl., atsiliepė pirmoji į
rolu Ivanu Černiachovskiu, žu
med.
dr.
V.
Tauro
JAV
lietu

mūsų laiškus teigiamai ar nei
vusiu kovoje su fašistais”.
giamai! Reaguokite skubiai, o vių gydytojų sąjungos pirmi
Jewish Digest 1963 birželio
ne po mėnesio ar net kelių ninko paraginimą paremti re
zoliucijų pravedimo darbą. Dr. nr. buvo parašyta tai, ko nepa
mėnesių!
Kokios talkos laukiame iš V. Tauras išsiuntinėjo laiškus rašė dabar sovietinė spauda.
organizacijų Norėtumėm, kad tuo reikalu visiems lietuviams Esą maršalas pats vadovavęs
kiekviena patriotinė grupė pa gyventojams Amerikoje ir Ka motorizuotai žvalgybine; grupei,
skirtų iš savo tarpo bent vie nadoje. Visos aukos siųstinos kovojant prie Karaliaučiaus.
ną narį, kuris palaikytų nuola komiteto kasininkui: Mr. G.A. Grupės pirmos dvi mašinos lai
tinį ryšį su mumis ir nuolat Petrauskas, 3442 Madera Avė., mingai pervažiavusios tiltą, iš
po kurio pionieriai buvo paša
rūpintųsi rezoliucijų pravedi Los Angeles, Calif., 90039.
mo darbu. Taip pat laukiame
— Voldamars Korsts, Chica- linę visas minas. Trečioje ma
černiachovskis.
iš kiekvienos grupės piniginės go, BĮ.,' suorganizavo labai stip šinoje buvo
paramos, nors ir nedidelės.
rų Rezoliucijoms Remti Komi Kai tik jo mašina užvažiavo
ant tilto, galingas sprogimas
Laukiame visų įsijungimo į teto latvių Vienetą Chicagoje.
sunaikino tiltą ir maršalą toli
nusviedė su perskelta galva ir
nulaužtu nugarkauliu. Paskuti
niai žodžiai, kuriuos jis pra
Kongresmenas Chonoweth (R. korporacijoje eina “Director of šnabždėjo savo štabo viršinin
-CotoJ
reikalauja
Pabaltijo Publicity” pareigas.
kui, prašė, kad jį palaidotų žy
kraitę bylą perduoti spręsti
diškai gimtajame Vilniuje. Bu
Kolorado valstybėje lietuvių
Jungtinėms Tautoms
vo gandai, kad sprogimas bu
nėra daug. Prisiminkime šį
Los Anbelos, Calif. — “JAV
vo suorganizuotas rusų genero
kongresmaną padėkos laišku
ir kiti laisvojo pasaulio kraštai
lų iš jo paties štabo prieš jau
čiais iš viso krašto. Laiškai adturi padėti sugrąžinti laisvę ir
niausią maršalą žydą.
resuotini: The Hcmorable J. Ed
nepriklausomybę Lietuvai. Lat
gar Chenovveth, House Office
černiachovskis, toliau inforvijai ir Estijai. Mūsų krašto
BuRding, Washington 25, D.C. muoja Jewish Digest, buvo nu
prezidentas, turi, kelti Pabaltijo
gabentas į Vitalių, ir ten jam
kraštų bylą Jungtinėse Tauto
Rezoliucijų pravedimą vis
pastatytas paminklas. Bet pa
se ir per tą tarptautinę taikos dar tebetrukdo Valstybės de
minklo įrašas nesako,
kad
organizaciją priversti sovietus partamentas. Visas direktyvas
jis buvo žydas. Jo giminėm žy
pasitraukti iš Lietuvos, Latvi šią instrukciją gauna iš krašto
dam, tarp <kurių buvo du rabi
jos ir Estijos,” — kalbėjo kon- prezidento. Visi parašykime po
nai, buvo leista dalyvauti laido
gresmanas J. Edgar Cheno- trumpą laiškutį prezidentui L
tuvėse. Tačiau sovietų enciklo
weth (R. -Colcrado), įnešdamas B. Johnsonui, plėšydami jį duo
naują rezoliuciją (H. Con. Res. ti įsakymą Valstybės departa pedinio pobūdžio leidiny buvo
tvirtinama, kad Černiachovskis
332) tų kraštų laisvinimo rei mentui nebetrukdyt toliau rezo
buvęs gudų tautybės ir kad jo
kalu. Tai 62 rezoliucija tuo liucijų pravedimo. Trumpas to
tėvas
buvęs neturtingas ūkinin
klausimu. Ją išrūpino trečios kio laiško pavyzdys buvo duo
generacijos lietuvis Algird C. tas Darbininke anksčiau. Visi, kas, o iš tikrųjų tėvas buvo žy
Pocius iš Pueblo, Colo., kur jis kurie tik rašysite, prašomi tai das ir laikė išsinuomojęs pake
"The Colorado Fuel and Iron’ pasakyti savo žodžiais.
LT. lėje smuklę.

bausmė esanti panaikinta. Po
teismo abudu buvo įstumti į
specialų vežimą, kuriame jų
kojos ir rankos buvo prirakin
tos prie sėdynių. Juos išvežė į
Klaipėdą, o iš ten į Uralo ang
lies kasyklas. Netrukus išvežė
ir jų šeunas. Gedimino Kregž
dės žmona turėjo tik vieną vai
ką, tai jai buvo lengvesnė ke
lionė. O vargšė Kostyro žmo
na buvo su keturiais mažais
vaikais. Ji buvo ištekėjusi jau
na, vos 16 metų, šiuo tarpu ji
turėjo 23-4 metus. Viena ponia
paskui man pasakojo, kaip išsi
gandę vaikai pradėjo Mykti, kai
ginkluoti enkavedistai apsupo
sunkvežimį. Trys spaudėsi prie
jannoafios motinos, o ketvirtas
buvo ant jos rankų. Ji ramino
juos, sakydama, kad važiuosią
pas gerąjį tėvelį. Kai mašina
pajudėjo, Kootyrienė apalpusi,
ir mflirinHMi sugriebė ją ant
savo rankų, o vaflod dar labiau

.
_
90 Ailkių Seberin. Dng kartų
krt
yeakotoja

partizanų kovos. Po to masiniai
suėmimai ir trėmimas. Iš mū
sų ūkto išvežė irgi porą šeimų.
Tikėjau, kad ir mano eilė atė
jo. Tą rytą kartu su darbinin
kais išėjom į laukus ir miežius
sėjom. Kad tik namie nebū
tum. Vakare direktoriaus pava
duotojas politiniam reikalam,
vadinamas “zampolitas”, sušau
kė susirinkimą ir įspėjo, kad
visų, kas eina ar eis prieš tary
binę santvarką, laukia Sibiras;
kiekvienas darbininkas turįs
padėti saugumo organam išaiš
kinti antitarybinį elementą ir
tt Dar nebaigus kalbos, staiga
iš miškelio sutratėjo automato
salvė. Susirinkimas
iškriko,
zampolitas pirmasis kažkur din-

Klaipėdos krašte didelio pasi
priešinimo kolchozam nebuvo.
Bet juo giliau į žemaičius, juo
pasipriešinimas buvo aštresnis.
Kai Žemaičių Naumiesčio vals
čiuje į vieną steigiamą kolcho
zą ūkininkai nesutiko rašytis^
kitą dieną didelė dauguma tų
ūkininkų jau buvo pakeliui į
Sibirą. Kai kurie dar spėjo pa-

sėją vykdė vadinamos “mašinų
traktorių stotys” (MTS); saugo
davo jas per dienas nuo parti
zanų ginkluoti sargybiniai Kai
kiniuose kolchozuose kiekvie
nas ūkininkas sėjo ant savo
sklypo, kaip ir seniau, nors vi
si buvo susirašę į kolchozą.
Toks buvo 1948 metų pava
saris, aplaistytos ašarom
ir
krauju.
Laukę valymas. Vieną naktį
buvau iškviestas į
valsčiaus
NKVD. Maniau, bus išaiškinę
mano pabėgimą iš Dotnuvos.
Tačiau ėmė tardyti dėl kažko
kių vagysčių iš ūkio, dėl bend
radarbiavimo su darbininkais ir
direktorium. Neturėjo
jokių
konkrečių faktų, ir po mano
paaiškinimo paleido.
Tačiau
man buvo aišku, kad kažkas
buvo pradėjęs leisti
gandus
apie mano suorganizuotą papil
domą atlyginimą darbininkam
natūra. Norėdamas turėti tin
kamą darbininkų nuotaiką dar
bui, leidau kiekvienam pasiso
dinti pridėtinius sklypus bul
vių ir daržovių; kuris darbinin
kas neturėjo savos karvės, susi
tarus su ūkio vadovybe, leido
me, kad jis prisiimtų ganyklai
kąrvę iš miesto. Už tai jam
gerai sumokėdavo ir dar gauda
vo dalį pieno. Tokiu būdu mes
sėkmingai atlikom šianapiūtę ir
net rugiapjūtę. Tačiau padėtis

i

>.

rą*, teberandi aną simbolinį
kapą, tebejunti anų metų dva>
rią, kai.ton iškilmingai minėjome UH1 sukilimo laikmorioB

Adv. M. SVSKAUSKi&tĖ sutiko iia-

-šųstini jos adresu; Mes. M, Šveikauskas,

“Gintare” gali rasti vasaroto
jams išdėstytą lietuvišką spant
dą, jų tarpe ir mielai žmonių
gaudomą “Darbininką”.

je šią vasarą ramu, nes nėra
jokiu
J1 ■1 Tą, masiniu Menčiu. ' •*jokiu
,. -A
visuotinių įvykių. Gretas fr jė
gos jau visi sm^kumu rikiuo
jamos ateinančiam pavasarini,

kada MaeCormick Place įvyks

pakrantės ruožą
susirenka
1580-2000 lietuvių.
Pats žaviausias visų vasarvie
metus pageriamas, statant Verčių karalius — Kuraičių “Gin
taras”. Kai 1961 “Gintare” bu
vo LF Bičiulių studijų dienos,
niaus varpai”. Į šias retas iškil
čia kartais susirinkdavo iki 300
mes ypač kviečiami lietuviai iš
žmonių. Dar daugelio atminty
rytinių valstybių. Gi didėli bū
je tebėra gyva žvakių procesi
riai žmonių iš Chicagos ir apyja, kai didelė minia žmonių va
inkių ruošiasi važiuoti į Lietu
karo sutemoje ėjo aplink “Gin
vių dieną tarptautinėje parodo
taro” vasarvietę prie simboli
je. Nors Harlemo įvykiai dalį
nio partizano kapo ant Michipasiruošusių vykti ir baido,
gano ežero kranto, kur giliu,
bet lietuvis iš prigimties nėra
jautriu žodžiu žuvusius už Lie
bailys, ir jo neatbaidys vieti tuvos laisvę prisiminė prof J.
RUOŠIASI Smaukti jūron. (Iš Bostono jūros skautų stovyklos Kennebunk nės riaušės.
Brazaitis.
porte). Nuotr. B. Kerbei tenės.
Karštuosius vasaros savaitgaIr dabar nuvykęs į “Ginta-

Kennebunkporto
vasarvieteje
s Šiuo metu Kennebunkporto
vasarvietė labai gyva. Svečių
yra virš 100. Jie čia suvažiavę
iš tolimiausių vietų. Dienos yra
saulėtos.
Kasdieninį vasarotojų gyve
nimą neseniai paįvairino meti
nis piknikas, vadinamas Lietu
vių diena. Rugpjūčio 2 nebuvo
perdaug saulėta, bet žmonės _
rinkosi jau iš pat ryto. Iš Bos
tono, Worcesterio ir kitur at
vyko pilni autobusai. Iki pietų
miglas netrūko, bet lietaus bu
vo išvengta. Popietė pasitaikė
saulėta.
Iškilmė prasidėjo mišiomis
prie Liurdo grotos. Mišias auko
jo šį pavasarį įšventintas pran-

Meno žmonės ir įvairūs kul
NĖRA TEISYBĖS
tūrininkai- spiečiasi
Od i nų
“Ventoje”. Tai graži, žalumy
nuose paskendusi vasarvietė,
Mano 8 metų vaikas, eidakur dienos metu iš plokštelių
per gatvę, prie pat mūsų
nuolatos skamba
lietuviškos namų, buvo užgautas prava
damos, įdainuotos mūsų ge žiuojančio automobilio ir gana
riausių chorų ir ansamblių, kur sunkiai sužeistas. Jam buvo su
kiekvieną rytą 10 vaL pirmąja laužyta koja ir dešines rankos
plokštele nuskamba didi lietu du pirštai. Teko išgulėti ligoni
viška giesmė.
nėj apie du mėnesiu, ir dabar
Kai rugpjūčio 1 vakare užsu sunkiai tepaeina. Aš turiu ad
kau į “Ventos” savininko Odi vokatą, kuris man aiškina, kad
ne raštinę, radau čia su pačiu Insurance kampanija sutinka
šeimininku į pokalbį įsileidusį apmokėti tik gydymo išlaidas,
žum. J. Vaičiūną. Bematant iš bet nieko daugiau mokėti ne
kilo kalba apie lietuvišką spau nori Sako, girdi, vaikas irgi
buvo neatsargus, eidamas per
dą, ir J. Vaičiūnas nepaprastai
iškėlė ir įvertino ‘ ‘Darbinin gatvę, už tai Insurance kompa
ką”, kaip tikrai įdomų ir gyvą nija nenori mokėti. Man atro
do, kad 8 metų vaikas neturi
užtenkamai proto pasisaugo
— Man, kaip demokratui ir ti. Automobilio vairuotojai tuJobnsetBO rėmėjui, jis atrodoi retų būti atsargūs, kai mato
vaiką einant per gatvę.
Kas
tariau.
gi matė, kad kaltintų sužeistą
— Tai nesvarbu, — atsakė vaiką, kad, girdi, jis buvo ne
žuro. J. Vaičiūnas, — žiūrėkim užtenkamai atsargus. Ar nėra
teisybės Amerikoj?
grynai iš lietuviško taško.
Motina, Massachusetts

normos, Standarto. To Standar
to esmė yra tokia: klausimas,
kaip būtų pasielgęs tokiose pat

teisine prasme neatsargus (negligent).

Vaikas taip pat privalo laidarto. Tačiau štandartas 8 me
tų vaikui yra ne suaugusio žmo
gaus elgsenos štandartas, bet
8 metų, vidutinės inteligenci
jos, normalaus vaiko elgsena.

Tamstos atveju, jei advo
katas turės kreiptis į teismą,
jury (prisiekusieji) turės spręs
ti ar Tamstos sūnus pasielgė
taip, kaip vidutinio proto, jo
amžiaus vaikas, tokiom pat sąly
gom būtų pasielgęs. Jei jury
nuomone, atsakymas į šį klau
simą bus teigiamas, tada, įro
džius, kad automobilio vairuo
tojas, kuris sužeidė Tamstos sū
nų, buvo neatsargus (negligent), teismas priteis vaikui
kompensacijos. Jei ne, vaikas
sų pokalbio, tuojau
paprašė A tsak y m a s
kompensacijos negaus.
Taigi
jam “Darbininką” užprenume
Tamstos
advokatas
Tamstą
vi
Atskirose JAV valstijose įruoti, ir nuo ateinančios savai
sai
teisingai
painformavo
ir
jis
tės jau visi “Ventos” vasaroto- statymai šioj srity kiek skiria
gal ne vienas iš jų su juo jau si. Massachusetts valstijoje įsta negali pakeisti įstatymų.
tymas yra toks, kad jeigu atsa
Beje, kai kuriose kitose vals
simpatijos Chicagos lietuviuo kovas (defendant) gali įrodyti, tijose taikomas vadinamasis
savo
se ypač padidėjo po to, kai jis kad ieškovas (Piaintiff)
apsileidimu (negligence) prisi- palyginamojo neatsargumo (ne
cagos Marijos aukšt. m-los lie dėjo prie savo nukentėjimo gligence) štandartas. Tai reiškia
tuvaičių mokinių viešą laišką (injury), jis negali gauti pini- kad jeigu ieškovas (Piaintiff)
gų iš atsakovo, jei ir sugeba buvo neatsargus sakykime, 30
savo mokytojom seselėm.
įrodyti, kad atsakovas buvone-

-
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z
. ..
’ proc., o atsakovas (Defendant)
(negbgent). Apsileidi- r
h
<A

masarbaueąįsargumas (negb-

jo Bostono lietuvių choras, di
riguojamas Jeronimo Kačins
ko. Pamokslą pasakė provinci
jolas T. Leonardas Apdriekus.
Popietinė programa įvyko
didžiojoje gimnazijos
salėje.
Ją išpildė minėtas choras ir O.
Gaškienės šokėjų grupė. Visi
buvo patenkinti damomis ir įdoimais šokiais. Svečių buvo
daug. Prie lietuvių prisidėjo ir
kitataučiai vasarotojai, nes die
na pasitaikė per veri kaitintis
pajūry.
Kennebunkporto pranciško
nų sodyboje vasaroja dvi sto
vyklos — Jūrų skautų ir moks
leivių ateitininkų. Girioje ma
tom iškeltos skautų vėliavas
ir išrikiuotos palapinės. Visur
skamba jaunimo balsai.
Šiuo
metu čia ilsisi rašytojai Leo
nardas Žitkevičius, Nelė Mazalaitė, Alfonsas Nyka Niliūnas,
Algirdas Landsbergis ir kiti.
Iš dailininkų yra Kaz. žoromskis, V. Ignas, R. Ingęlevičienė.
Be to atostogauja kunigai: VI.

^da. ieškovui

gence) teisine prasme yra nesipriteista 40 proc. jo nukenlaikymas tam tikros elgsenos tėjimo sumos kompensacija.
T£V. LEONARDAS ANDRIEKUS, naujai
2 Kennebunkporte. Nuotr. B. KerbeHenės.

Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame Cape Cod - Osterville
kurorte prie atviro Atlanto jūros pliažo — gražioje lietuviškoje

Budreckas, P. Celiešius, J. Pra-

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

Borevičius, SJ. Kiek anksčiau
Kennebunkporte
a t ostogavo
kunigai: F. Jucevičius, M. Gy
vas, V. Poimanskis, V. Karalevičius, J. Grabys ir kiti.

Rugpiūčio 2 pranciškonų so
dyboje Kennebunkporte buvo
metinės iškilmės. Parciunkulės
atlaidai, primicijos ir piknikas
sutraukė svečių iš arti ir toli,
nors oras nebuvo idealus. To
kią šventę paruošti ir ją sėk
mingai pravesti nebūtų buvę
galima be mielųjų pranciškonų
bičiulių, geradarių bei rėmėjų
pagalbos. Kaip kasmet, taip ir
šį kartą geraširdžių talkininkų

yra visi vasarojimo patogumai,
tarp kurių paminėtinas didelis
maudymosi baseinas kieme.
Niekad nėra buvę čia tiek sve
čių, kaip šiemet.
KJA

nestigo. Norime visiem padėko
ti, kurie tik yra prisidėję prie
šios dienos pasisekimo.
Nuoširdi padėka visiem daly
viam, kurie ryžosi mus aplan
kyti. Dėkojame kompozitoriui
J. Kačinskui ir jo vedamam
šauniam Bostono chorui už gie-

šokėjais, atvykstančiai

beveik

AUDRONE

ramos išpildyti. Didelis
teriam: kun. J. Bakanrn,
P.
Watkms. O. Ivaskienei ir vi
siem kitiem. Visada su padėka
minėsime uoliųjų
talkininkų
vardus: Bronių Bartkevičių, Pa
kulių šeimas, Z. Snarskį, Bruo-

Chlamauskus, Kerbelius, M. Savaiskienę ir daugelį kitų, ku
riuos būtų sunku suskaičiuoti.

87 East Bay Rd. OstervSe Cape Cod Mass. 02655
Tel. (Area6l7) 428-8425

jūros vėją, dvelkiantį į tave.
Autentiškos J. Stropaus žinios
apie Lietuvos partizanų veiklą
Žemaitijoje
Ims
paskelbtos
spaudoje ryšium su “Reguiem”
ir “Vilniaus varpų” pastatymu.
Taip bėga pro mus tvankios
vasaros dienos Chicagoje. O
dėl tos tvankos ir reportažai
šiuo metu suretėjo...

VI. Rmjs

• Vila Audronė yra apsupta didelio putų, bertų Ir k. dekoratyvinių
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams
• Erdvus kambariai, rami ir jauki aplinkuma
• Visai arti tirtos srovte, privatus jūros pliažas ( 7 min. pėsčiom)
o Geras lietuviškas maistas
o Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir saHonas ir įreng
ta dengia" žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrų poilsį ir sustiprins sveikatų.
Vila AUDRON® jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. Kreip
tis tiesiai į — VILA AUDRON C, 87 East Bay Rd, Osterville, Cape
Cod, Mass. Marija Janonienė —. TeL 428-8425.

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

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MIELI TA VTIECIAI!

PASAULINĘ PARODĄ New Yorke daugelis jūstf, be abejo
lankys. Tačiau laikas bus labai brangus, nes kiekvienas
dar pabūti Neto Yorke ir susipažinti su Sto pasaulinio
^ymybėms. Vis dėlto nepamirština, jog už New Yorko yra
Jersey valstybė, kuri gausi lietuviškomis kolonijomis.

Viena tokių yra KEARNY, apie 12 mylių nuo New Yorko.
Nors nedidelė, bet turi kuo pasididžiuoti: nauja bažnyčia, bm~
' giama įrengti parapinė mokykla, statomas naujas vienuolynas
seselėms mokytojoms, finansiškai pajėgus lietuviškas
ir du modemiški lietuviški klubai — Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras ir Lietuvių Politikos Klubas. Abiejų klubų
puikūs pastatai ir modemiški įrengimai.
Vykdami į Neto Jersey, sustokite KEARNY
kolonijos lietuvių darbštumą ir sugebėjimus, o
likų Bendruomenės Centre (6 Dovis Avenue,
Lietuvių Politikos Klube f 134 Sčkuyler Avė.,
pajusite tikrų lietuviškų
čia išsiodite gražių atmintinų įspūdžių.

MANOM
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio

ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės,

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės ^nuomojamos patalpos ir be maisto (su
{rengtom virtuvėm).

Laukiame atvykstant!
Roervacijų šr informacijų reikalu kreiptis:

Lutuvių Katalikų Bendruomenės Centro

M. S LŪŽIS,
Lietinių Politikos Klubo Pirmininkas

BLUE WATBR MANOR
▼«L (Ste) NH 4-8871

DARBININKAS

1964 m., rugpiūčio 12 <L, nr. 53
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Seserų švente Brocktone
— Rugpiūčio
2, sekmadienį, prie Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų vienuolyno
sustojo didelė eilė mašinų ir
susirinko gausiai žmonių. Iš kar
to galėjai suprasti, kad yra
kas nepaprasto.
žmonės rin
kosi į naują, erdvią koplyčią.
Koplyčioje matėsi daug seserų,
suvažiavusių iš savo vienuoly
nų Naujoje Anglijoje ir Pennsylvanijoje. Dvi iš jų išsiskyrė:
sesuo Bernadeta Timinskaitė ir
sesuo Genovaitė Grigaitė. Buvo
aišku, kad joms tos pamaldos
surengtos. Abi šventė savo 25
metų įžadų sukaktį.
Sesuo Bernadeta, duktė An
tano ir Petronėlės Timinskų
(abu tėvai jau mirę), yra gimu
si ir augusi Philadelphijoje.
Ten pat lankė šv. Kazimiero
mckyklą. Paskutiniu laiku dir
bo lietuvių parapijose So. Bos
tone, Cambridge, Brocktone,
Frackvillėje ir kitur. Pereitais
metais buvo vaikų darželio ve
dėja Lawrence Mass., šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijoje pas
prel. Pr. Jurą, kuris ilgą laiką
buvo Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų rėmėjų pirmininku.
Sesuo Genovaitė, duktė Ka
zimiero ir Konstancijos Grigų,
gyv. Brocktone, čia mokėsi
Franklino pradžios mokykloje
ir šv. Patriko aukštesnėje, bai
gė šv. Kazimiero akademiją
Chicagoje ir Maryvvoodo kolegi
ją Scrantone. šešiolika metų
mokytojavo šv. Petro lietuvių
parapijos mokykloje So. Bosto
ne ir devynerius metus dirbo
Aušros Vartų lietuvių parapijoBrockton, Mass.

iš visur]

je Worcesteryje. Čia ji dar dir
Mišiose dar dalyvavo prel.
bo vyskupijos vadovaujamoje Konstantinas Vasys,
Aušros
krikščioniškos doktrines prog Vartų lietuvių parapijos klebo
nas Wcrcester, Mass.; kun. Jo
ramoje.
Jubiliačių intencija iškilmin
gas mišias vienuolyno koplyčio
je 11 vai. aukojo kun. Louis F.
Dion, vienuolis asumpcionistas
iš Worcester, Mass. šiuo metu
jis yra Marijos į Dangų Ėmi
mo (Assumption) kolegijos rek
torius. Neseniai jis yra grįžęs
iš Sovietų Rusijos, kur ketve
rius metus Maskvoje buvo JAV
ambasados kapelionu. Jam asis
tavo diakonu kun. Oliver J.
Renaud, vienuolis oblatas iš
Augusta, Me., kur jis yra reko
lekcijų namų vedėjas, o subdiakonu — kun. Jonas F. Ber
natonis, lietuvių klebonas Haverhill, Mass. Apeigų vedėjo
pareigas ėjo naujasis vienuoly
no kapelionas kun. Aloyzas Kli
mas. Turiningą pamokslą lie
tuviškai ir angliškai pasakė ku
nigas Petras Remeika, marijo
nas iš Thompson, Conn., kur
Marianapolio vienuolyne eina
ekonomo pareigas.

—

nas Švagždys, buvęs ilgametis
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų
vienuolyno kapelionas Brockto
ne, kur ir dabar gyvena; kun.
John A. King, S.J., buvęs ilgus
metus krikščioniškos doktrinos
direktorius šv. Kryžiaus kolegi
joje Worcesteryje, ir kun. F.
Harrity, šv. Rožančiaus parapi
jos klebonas Spencer, Mass.;
jis yra suorganizavęs krikščio-'
niškes doktrinos
programą
Worcesterio diecezijoje. Be to,
dalyvavo sesuo Apolinara su
trim draugėm iš Putnam,
Conn., ir kelios nelietuvės se
serys iš Worcesterio diecezijos,
su kuriomis sesuo Genovaitė
drauge dirbo.

Po pamaldų abi sukaktuvi
ninkės nuoširdžiai sveikino gi
minės, draugai, bendradarbiai
ir svečiai. Ilgiausių metų ir sėk
mės kilniam darbui ateityje!

KUin. R<jmO KASPONIO primicijos įvyko Clevelande b.^elio 28 šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje. Iš k. į d. prel.
V. Balčiūnas, prel. V. Tu laba, kun. A. Babonas, primician as Kun. R. Kasponis, kleb. kun. B. Ivanauskas ir kun.
A. Sabaliauskas. Nuotr. V. Pliodzinsko.

Dalyvė

Žinios iš Venecuelos
Kun. A. Perkumo sukaktis

Liepos pirmąjį sekmadienį
Caracase. Venezueloje, kun. A.
Perkumas, pontifikalinės lietu
vių misijos direktorius, atšven
tė 55 metų amžiaus sukaktį. Iš
ryto 11 vai. La Vega parapijos
bažnyčioje, asistuojamas dvie
jų kunigų, buvusių jo auklėti
nių, iškilmingai aukojo diakonines mišias, per kurias gražiai
giedojo mažosios saleziečių se
minarijos choras. Parapijos kle
bonas kun. Gonzalez paaiškino
klausytojam šventės reikšmę ir
pakvietė pasimelsti už kanki
nės Lietuvos laisvę.
Po pamaldų lietuvių namų
salėje sukaktuvininko pagerb
tu ves pravedė Caracas apylin
kės pirmininkas M. Kvederas.
Reginos Jarmalavičiūtės orga
nizuojamas jaunimo būrelis pa
dainavo lietuviškų
dainelių.
Maracaibo lietuviai prisiuntė
parengė moterų ratelis. Šneku
čiuojant, dainuojant ir šokant,
atėjo ir vėlus vakaras. Visi jau
tėsi labai smagiai.
Paminėtos birželinės.

Kun. A. Perkumo pastango
mis, vietiniuose laikraščiuose
buvo
patalpintas
išsam u s
straipsnis apie dabartinę Lietu
ves padėtį. Tą pat padarė ir ka
talikiškoji radijo
programa
“La Voz De La Patria" (Tėvy
nės Balsas). Kun. A. Perkumas
aplankė visas lietuvių koloni
jas, aukodamas mišias ir pasa
kydamas tai progai pritaikytus
pamokslus.
Naujas medicinos daktaras

Liepos 17 Carabobo universi
tete
įteiktas
daktaro dip
lomas studentui Vytautui Suba
čiui. Šiuo Įvykiu, kartu su pa
vyzdinga Subačių šeima, džiau
giasi visa Venezuelos lietuvių
kolonija.
Apleistas jaunimas

KEARNEY, N. J.
Liepos mėn. 23 d. po opera
cijos, kuri laiką sirgęs namuo
se. mirė Kazys Nekrošius, su
laukęs 71 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio ap
skrityje. Prieš pirmąjį pasauli
nį karą atvyko į šį kraštą ir
1922 metais buvo grįžęs tėviš
kės aplankyti.
Vėliau įsikūrė Kearny, N. J.,
ir labai aktyviai reiškėsi visuo
meninėje veikioje. Buvo didelis
Vyčių veikėjas, ilgą laiką buvęs
Lietuvių Švento Vardo ir Lietu
vių — Amerikos Piliečių Klubo
(dabar Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras) pirmininku.
Lietuvių banko (Schuyler Savings and Loan Association)
pirmininku, visais atžvilgiais rė
męs parapiją ir aktyviai dalyva
vęs jos kūrimosi eigoje.
Mokslų nebuvo išėjęs, bet mė
go knygas ir laikraščius ir be
skaitydamas įgavo gerą išsilavi
nimą ir supratimą Įvairiose sri
tyse. Mėgo lietuvišką spaudą,
buvo nuolatinis ‘ ‘Darbininko’ ’
skaitytojas.
K. Nekrošius savo pokalbiuo
se visada prisimindavo Lietuvą
ir sakydavo, kad nors prieš
mirtį dar norėtų pamatyti tė
viškės laukus. Tačiau gyveni
mo anga greičiau užsiskleidė,
negu jis tikėjosi.
Skausmas ir liūdesys slegia
likusią žmoną, du sūnus (Kazys
— inžinierius. Jonas — archi
tektas) ir dukterį Uršulę.

Be gerų žinių, Venezuelos
lietuviai turi ir liūdnų. Nese
niai jau antras lietuvis studen
tas pakliuvo į kalėjimą už vie
šą kemunistišką vei k i m ą.
Prieš daugel metų panaikinus
Jungtinių Amerikos Valsty
lietuvių akademikų skautų bū
relį, be vietinių komunistų nie bių oro laivyno lakūnas kapito
kas su studentais nebeužsūma. nas Antanas Vanagas apdovano
Mažai jiems įdomi savoji reli tas aukšto rango pasižymėjimo
Vietname.
gija o dar mažiau — savųjų ženklais už drąsą
tėvų kraštas. Tikrai apgailėtina Būdamas ir sužeistas, valdė lėk
Venezuelos lietuvių ateitis. K.A. tuvą ir numetė ženklus, kad

tuo būdu kitus perspėtų nuo
esančio pavojaus.
Kapitonas A. Vanagas, sūnus
Albinos Znotas, kuri gyvena
158 Forest str. Kearny, N.J.,
baigė Newarko Inžinerijos Ko
legiją ir. prieš įstodamas į oro
laivyną, dirbo Beneral Electric
Co. Ine.. Newark. Oro laivyne
nuo 1959 metų.
Garbė, jog lietuviai, jaunieji
ateiviai, užima aukštus postus
JAV kariuomenėje ir gauna už
drąsą ir parodytą heroizmą pa
sižymėjimo medalius.
Juozas Mėlynis, Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centro
Kearny. N.J. vedėjas, buvo iš
vykęs savaitę atostogų į Flori
dą—Orlando, kur viešėjo pas
savo sūnų Juozą, kuris dirba in
žinierium Martins Co.
K.

A. A. KO. VINCĄ VĖŽĮ PALYDINT I AMŽINYBĘ
Prieš porą mėnesių velionis
kun. Vincas Vėžis minėjo ku
nigystės 25 metų sukaktį. Nuo
taikingos iškiimės ir sveikini
mai. Bet jau tuomet pažymėjo,
kad jis supranta savo sveika
tos stovį. Jei jau tokia Dievo
valia . .. Mirė liepos 27, palai
dotas rugpiūčio 1.
Kun. Vincas Vėžis gimė 1910,
kunigu įšventintas 1939. Augo
lietuviškoje šeimoje. Jo ilgai
gyvenę tėveliai įkvėpė
gilią
Lietuvos ir lietuviškumo meilę.
Kai tapo klebonu Tarnauti a. Pa.,
tai' visa savo širdimi brangino
ir palaikė lietuviškumą. Para
pijos mokyklos mokiniai visi
buvo išmokyti melstis ir gie
doti lietuviškai. Pamaldų metu
velionis lietuviškai darydavo
pranešimus ir kalbėdavo mal
das. Jis daug sykių sakė, kad
čia yra lietuvių parapija ir to
dėl visiem reikia, kiek dar gali
ma. palaikyti lietuviškumą. Pa
rapijos choras giedojo ir dai
navo lietuviškai.
Velionis savo klebonavimo
metais uoliai dirbo Kunigų Vie
nybėje, ypač organizuodamas
Lietuvių diena Lakewood, Pa.
Čia eilę metųTanaaųua parapi
nis choras savo lietuviškomis
dainomis džiugino susirinku
sius.
Kaip kunigas ir klebonas, ve
lionis užsitarnavo gilios pagar
bos ir dėkingumo. Jis dirbo ne
paisydamas net susilpnėjusios
savo sveikatos. Apie jo uolu
mą galima pasakyti, kad jis
viską atidavė savo žmonėms.
Net ir savo sukakties proga su
rengė vaišes parapiečiam. Jis
sakė, kad ‘ne man jie rengs,
bet aš jiems, nes per metų ei
lę jie mane vaišino. Dabar ma
no eilė’’.
Laidotuvių atsisveikinimas
buvo nepaprastai graudus. Vi
są naktį bažnyčioje budėjo
draugijų nariai ir būriai parapiečių ir apylinkės katalikų.
Iš ryto minia žmonių netilpo
bažnyčioje. Meldėsi lauke, atsi
sveikindami su savo geruoju
kelbonu.

dalyvavo apie 120 kunigų, ke
lios dešimtys seselių vienuolių,
velienies artimieji, ypač sesuo
Veronika, brolis ir dvi seserys
vienuolės.
Po pamaldų, rugpiūčio 1 ei
lė automobilių nulydėjo į Girardvillės parapijos kapines.
Frackville, Pa., kur palaidoti
Paskutines pamaldas laikė
vysk. J.E. J. McShea. Patarna
vo apylinkės kunigai. Pamoks-

A. A. KUN. V. VĖŽIS

— Rašytojas kun. St.
vas po keturių savaičių

Būda-

išrašy
tas iš St. Mary’s ligoninės, Miami. Vyskupijos valdytojai, pa
tyrę. jog kun. St. Būdavas gy
vensiąs namuose vienišas, nu
tarė laikinai, bent dviem savai
tėm. jį apgyvendinti “Lourdes
Residence”. Tai patogūs, dide
li poilsio namai, vienuolių išlai
komi West Palm Beach mieste.
Tuose namuose žada išbūti ligi
rugpiūčio 15.

lą sakė kun. Juozas Neverauskas. Paskutinėse
pamaldose
jo tėveliai. Paskutinis graudus
atsisveikinimas buvo jo mielo
bendradarbio, laidojimo tvar
kytojo J. Gibo. Jis nebeišlaikė
ir graudžiai pravirko . . . K.R
DETROITO ŽINIOS
Dr. Jonas Sims, ilgametis
Detroito veikėjas, mirė liepos
27, sulaukęs 74 metų. Paskuti
niu laiku ilgokai sirgo. Prižiū
rėjo jo žmona rašytoja Marija
Sims. Palaidotas rugpiūčio 1
Mount Olivet kapinėse.
Lietuvišku melodijų radijo
valandėlė transliuojama nauju
laiku — nuo 8:45 iki 9:45 v.v.
kiekvieną šeštadienį. Banga —
1400 kilo. Taip pat pertvarky
tos ir kitos tautybių radijo pro
gramos. Kitos sutrumpintos, žy
dų ir ispanų net visai nutrauk
tos. Lietuviam palikta visa va
landa. nes lietuviai savo progra
ma uoliai remia.
Dainavos stovykloje liepos
26 lankėsi kongresmanas Neil
Staebleris ir JAV valstybės se
kretoriaus padėjėjas G. Mennen Williams. Dalyvavo pamal
dose, mergaičių stovyklos me
ninėje programoje. Metinėje
stovyklos šventėje taip pat da
lyvavo Wayne County Civil
Service komisionierius Joseph
G. Velosky (Valackas).
-rjv-

— Šen. Fulbrightas savo nau
joj knygoj apie “mitus ir rea
lybes” aiškina, kad naujam ka
nalui vietoj Panamos kanalo iš
kasti galėtų būti patelkta ir So
vietų Sąjunga.

Prel. Liudas J. Mendelis,

šv. Alfe aso lietuvių parapijos
Baltimorėje klebonas, vasaros
atostogų metu
lankydamasis
Europoje, sutiko dvi lietuvai
tes vienuoles —
sale z i etes
Kcnstanciją Tranavičiūtę ir Eu
geniją Alimanauskaitę; pirmoji
gyvena Novaroje, antroji —To
nine, Italijoje. Abi iš Lietuvos
yra išvykusios prieš 30 metų,
labai pasiilgusios savo krašto ir
savųjų. Pareiškus joms norą
susipažinti su Amerikos lietu
vių gyvenimu ir skaityti bent
vieną Amerikoje leidžiamą lie
tuvių katalikų laikraštį, prel. L.
Mendelis užsakė joms Darbi
ninką. Nuoširdžiai dėkojame
gerbiamam prelatui už auką ir
prisiųstus linkėjimus.
— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas liepos 25 priėmė lietu
vių studentų delegaciją, dalyva
vusią Pax Romana suvažiavime
Washingtone. Tą pačią dieną p.
Rajeckas pats dalyvavo Pax Ro
mana tremtinių vakare, sureng
tame Georgetowno universite
te.
— Kun. Simonas Barčaitis, li
gi šiol gyvenęs Naujosios Mek
sikos valstybėje, nuo rudens at
sikelia į Los Angeles, kur šv.
Kazimiero lietuvių parapijoje
bus rezidentu ir talkins para
pijos kunigam. Tas pareigas li
gi savo mirties buvo ėjęs kan.
A. Steponaitis.
— S. Remenčius prašo jo
draugam ir pažįstamiem pra
nešti naują adresą: Rua Rui
Barbosa 269, Brocklyn Paulista. Sao Paulo, Brazil.
— Pranas Aleksandravičius

iš Clevelando, aukodamas šim
tinę Vasario 16 gimnazijos na
mų statybai, rašo: “Vasario 16
gimnazijai perkant senus na
mus prieš 10 metų aukojau
šimtinę, po to per devynerius
metus aukojau po pusę šimti
nės; dabar nebedirbu jau, bet
šiek tiek sutaupęs siunčiu ir
naujų namų statybai šimtinę.
Aš manau, kad kiekvieno lie
tuvio pareiga padėti lietuvybę
išeivijoj išlaikyti”.
L.F. Bičiulių rytų apygardos
suvažiavimas įvyks rugsėjo 1920 Blue Water Manor vasarvie
tėje. Lake George, N.Y.
VYRŲ REKOLEKCIJOS

Rugpiūčio 29-30 Marianapolyje. pas Tėvus Marijonus, ruo
šiamos uždaros vyram rekolek
cijos. Rekolekcijas praves prel
dr. V. Balčiūnas, svečias iš Ro
mos. Maloniai kviečiami daly
vauti visi lietuviai vyrai ir stu
dentai iš Naujosios Anglijos ir
New Yorko miesto bei apylin
kių. Marianapolio vienuolyno
vyresnysis T.V. Atkočius, MIC,
mielai sutiko rekolekcijas glo
boti.
Ramioje ir jaukioje vienuoly
no sodyboje bus galima dva
sioje susikaupti ir pasilsėti. Re
kolekcijos pradedamos rugpiū
čio 29. šeštadienį, 9 vai. ryte.
Atlyginimas už maišia ir nakvy
nę tik 10 dol. Būtų gera apie
dalyvavimą iš anisto atviruku
pranešti: P. Kaladė. 663 E. Se.venth St.. So. Boston 27. Mass.

GARSINAMA LIETLVIĮ DIENA
Lietuvių diena pasaulinėje pa
rodoje skelbiama Įvairioje spau
doje. Brooklyno ir Reckville
Center vyskupijų laikraščiuose
rugpiūčio 16 bus A. Snieškaus
straipsniai.
Laiškais lietuvių diena sveiki
no; gubernatorius Nelson Rockefeller. dr. Owen Norem —bu
vęs JAV ambasadorius Lietuvo
je. Anna Kas kas. James Katcavage — N.Y. Giants futbolo ko
mandos narys. Ann Jilliann—
Ho’.lyvvccdo dainininkė ir šokė
ja. Eduard Krause — Notre
Dame sporto vadovas. Joseph J
Ackell — VVall Street Journal
redakcijos narys.
Peter Wytenus ir Amerikos
spaudos komitetas paruošė spal
votą filmą apie lietuvius ir bū-

simą lietuviu dieną. Nufilmuo
ta Rūtos ansamblis, diriguoja
mas A. Kačanausko. ir J. Matu
laitienės vadovaujama šekėjų
grupė. Filmas rodomas R.C.A.
paviljone ir kartu pranešama
apie lietuviu dieną.
Bell telefono paviljone dary
tos įvairios nuotraukos su lietu
vių grupe. Nuotraukos bus nau
dojamos Amerikiečių spaudai.
Tame paviljone tarnauja lietu
vaitė Eilėn Kulber. kuri turi
prisegusi prie krūtinės ženklelį
— “Aš kalbu lietuviškai”.
Prie lietuviško kryžiaus pada
ryta Įvairių nuotraukų, kurios
bus naudojamos
amerikiečių
spaudai. Nuotraukų išlaidas pa
dengia parodos komitetas ir įvairūs paviljonai.
(a.)
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SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lmfcnš&MBe starta**
<
džiąsias antraštes. Jose sv
iriausi įvytus ir ją vertinio*
Juo raidės didesnės, juo *
vykis reikšmingesnis.
"Dr. P. Grigaiti* kviečiam
pas JAV prozidantą",
pask

«V8^ped resort for your chidren.
Real couDtry living with white sand
ptaygrGunds, pool. beach. fast tennis
caurts etc. Kitchenette eottages $75
to $150 wfc. Phone 203-349-3431 or
write — HAPPY ACRES on Lake

čiau Naujienose liepos 23
Raidės pr visa pirmą pusk
pį.
Tai
reiškia kvietimą
rimtas. Kvietimas
angliškai ir dar pridėtas hetuviškas vertimas. Taj autentiška
ir dar svarbiau. O apystambėm
raidėm dar parašyta: "KvietiVadinas, galėjo ir nepriimti,
taigi padarė malonę; O visakam antspaudas tai didelis, gra
žus, rimtas dr. Grigaičio pa
veiksiąs ...
Už tokių žodžių, o svarbiau- {
šia už tokių didelių raidžių,
slepiasi dideli dalykai... Grei
tosiom surašiau
komentarus
prie tos informacijos ir nusku
bėjau pas redaktorių, kad pa
skelbtų savo laikraščio pirmame
puslapy didelėm raidėm, kaip
laimėjimą kovoje dėl laisvės.
Redaktorius pažiūrėjo į raštą,
pažiūrėjo į mane, viena ranka
nežymiai nuleido mano patrio
tinį raštą į krepšį, kita pakišo
prie nosies taip pat telegramą:
šais; tą pačią adresuota kito
laikraščio redaktoriui.
“čia bendras kvietimas Į
spaudos
konferenciją”
—
nutrenkė redaktorius visą ma
no patriotinį entuziazmą, kun
buvo sukėlę didelės raidės. Ir
redaktorius nuėjo, įsidėjęs kvie
timą į kelnių kišenių.
Mano pasitikėjimui didelėm
raidėm buvo smūgis.
Pradėjau galvoti, kad reikia
labiau tikėti žiniom, kurios lai
kraščiuose skelbiamos smulkio
mis raidėmis, o labiausiai tikėti
tom, kurios visai nepaskelbtos.
Žv. Bepastogis

WEST
SHORE LODGE
AND DELUXE MOTEL
Yulan. N.Y. on Washington Lake.
Tel.:- Barryville 914-956-4164. Hollywood filtered Pool. Acc. 200. Air
cotded dining ntn., eoektail lounge.
TV ir rec. rms. Rms. w-without pvL
bath. All sports, 20 min. from MonticeUo Rače Track. Churches near.
Rates Booklet.
MRS. JOSEPH H. CANTWELL

'MERGAITĖS Putname lietuvių‘susiartinimo šventėje liepos asTtSuo?1

Maželio.

DVEJOS VESTUVĖS
HARTFORD, CONN.
Algimantas Giedraitis ir Eg
lė Povilauskaitė susituokė lie

Mykolas Rakštys ir Audronė
Dragunevičiūtė susituokė lie

pos 18 Maspetho lietuvių baž pos 25 švč. Trejybės bažnyčio
nyčioje. Sutuokė kun. J. Pakal je Hartforde. Sutuokė kun. dr.
Vaišės
niškis. Vaišės įvyko Forest Voldemaras Cukuras.
Hills. In n., restorane
New buvo lietuvių piliečių klubo sa
lėje. Maldą sukalbėjo parapijos
Yorke.
klebenąs kun. Juozas Matutis.
Algimantas Giedraitis
yra
Mykolas Pakštys yra Aloyzos
Zuzanos ir Antano Giedraičių ir Mykolo Pakščių sūnus. Jis
sūnus, baigęs inžineriją Hart yra baigęs Tufto universitetą
fordo universitete ir dabar dir
Bostone, inžinerijos magistro
ba General Dynamics Electric laipsni gavo Northeasterno uni
Boat, Groton, Conn.
versitete Bostone.
Eglė Povilauskaitė, Viktori
Audronė Dragunevičiūtė šiais
jos ir Juozo Povilauskų duktė, metais baigė tapybą Philadeliš New Ycrko, yra baigusi ko phijos universitete. Nemaža jos
legiją ir dirba First National paveikslų btivo išstatyta mo-

land in the Catskills” — EMERALD
ISLE HOUSE Rte 23. S. Cairo, N.Y.
Tel. 518 MAdison 2-9526. For the
best vacation ever for young & old.
Beautiful large airy rooms. innerspring mattresses. Štili serving 3 hot
meals daily. Menu on reųuest. Large
filtered swimming pool. lawn sports,
svvings A slides for children. Free
transportation to Church. TV. Rates
$45 weekly incl. everything. Special
low rate for children. For reservations or booklet, call or write. —
OWEN and JULIA LAME, Props.

FAMILY FUN — New Indoor Pool,
Children’s Rates, Delicious Meals.
Reservations available now. Open
all year.
HILLCREST FARMS
Box 286, R.D. 5, Stroudsburg 6. Pa.
Write or Phone — 717 - 421-3311.
DUFFY’S RIVER VIEW—$41.
NARROWSBURG. N. Y. — Tel.:
ALpine 2-3284. Beautifully situated
on Delaware River; private lake on
premises, good boating. swimming,
fishing. shuffleboard, pingpong, archery, handball. recreation hall, barbecue. Spotlessly clean, best food.
own farm produets. Children half
rate. Free transportation to station
and churches. Open thru Sept. 15th.
FLORENCE DUFFY & SON

KELLY CORNERS, N. Y.
For Your Summer Vacation,
or Honevmoon
Open All Year
Write for Booklet
TeL: MargareUlUe 586-4831

Rolei ANNESLEY

RAYS LięiOR STORE
Galima ghuti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Double and single rooms with or
without bath; running water in all
rooms.

FREE OCEAN BATHING

Single rooms $15 up weekly. Double
rooms $23 up weekly. CHARLES A
BELLA BRENNAN, Owners-Mgrs.

CHESTER
HOUSE
TOBYHANNA. PENNA.
Tel: (717) 894-8022 or 8160. Atop
the Poconco Mts. Filtered pool, scenic location, modera rooms, 3 well
planned meals daily. RECREATION
HALL. MOVIES, shuffleboard, dancing, etc. on premises. Boating, fishing, golf: Churches nearby. Bklt.
$43 to$55 weekly
MAE E. KIBBLE. owner-mgr.

REPUBLIC
Liqiior Store, Ine.
322 Union Avenue

FRANKS AUTO PAINTING
Jericho Tpke - Commack, 1*1., N.Y.
Complete Aido Painting. Body and
Fender Work. Welding and Auto
Repairs. Across St. from Chain Link
Fence. — 516 - FO 8-8373
SELDON BODY WORKS

BODY AND FENDER REPAIRS
All Work Guaranteed
24 Hour Towing Service
Route 25, Seldon, I— I.
SE 2-8603

MOTEL AND COTTAGES
Old Montauck Hway, Montauk, N.Y.
On the Ocean. Sun deck, fireplaces,
glass front, TV, kitehenettes. Open
all year. Reasonable rates. — 516 MOntauk Pt. 8-2880.

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelis psirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

VIRTE HORSE TAVERN
Baran - restoranas

AUTO SERVICE

TUXEDO BALLROOM

PRANAS BRUČAS, savininkas
WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrglnia 6-9519
SALA VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

86-16 JAMAICA AVĖ.

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudoe, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; SeStadieniais iki 6 vai popiet
Tel. VI 7-4477

87-09 Jamaica Avo„ V/oodhaven 21, N. Y.

Bendromis jėgomis kurkimė stiprią p^nžUgą 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 į trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus “mortgage”, namus ir t.t. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržų.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptus:
V. VEBELI0NAS, 100-21 89th Are., 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.

URANE SAVINGS&LoanAssocialion

IDEAL RESTAURANT
Authentic Spanish-American Cuisine
Our Specialty
A real Family Restaurant — 90-12
Roosevelt Avenue, Jackson Hights,
Queens N.Y. — Hl 6-9800 — Ask
for Mrs. BELTA.

ALEX DINANT
FŪB CO.

B. B. PIETKIEWICZ, Pro*.

TRAVEL AGENCIES

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

47 and Rockwell Street.

ALGIS GIEDRAITIS IR EGLĖ POVILAUSKAITĖ, susj.uokę liepos 19. Nuotr. V. Maželio.
FOR SALE

CYPRESS HTLLS 3 family brick.
fine condition. 17 rooms, gas heat.
pleasant and convenient neighborhood. $26.000. Charles F. Weithas.
96 Chesnut St.. Brooklvn N.Y. 11208
Tel.: AP 7-3143

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
PRANEŠA, kad priima maisto dova
nu užsakymus giminėms SSSR. Pri
statymas skubus is maisto šaudei iy,
esančių Sovietų Sąjungoje.
Pageidaudami katalogu, kreipkite j bet kurį mūsų skyrių
arba Į vyriausią įstaigą:

45 West 45th Street
New York, N. Y., 1003G — Koom 1131
TeL Cl 5-79®5

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

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

CHelsea 2-0535

16 PLUNGĖS kilę Amerikos lietu
viai paieškomi stambaus
palikimo reikalu. Kreiptis
į Darbininko administra
cija: 910 Wi!loughby Ar..
Brooklyn. N.Y. 11221.

dettcious bome cooked meals family
style. fresh produce, relaxing atmosphere on spaeious tewns. recreation
hall. shuffleboard, etc. $36 weekly.
Also compietely furnished efficiency
apts. and bungalow for rent. $35
. weekly. Booklet. Beachlake 63 R-25.

For Better Weddinį>s
and Weekend Dancing

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

PLUNGĖ — American of Lithuanian descent looking for
former residents of Phtng* regarding substantial
ėst ate. All replies confidential.

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefoną* STogo 2-5938

RESTAURANTS

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje. todėl kainos pigios. Pirkdami
bet ka ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininius aosiaustus šalikus
(stols). Galite pasirinkti iš didelės
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio,
minko ir kitų dirbinių.

•

DALIA tr ALBERTAS RAD8I0NAS. «*v.

HILLSIDE ACRES, MUanviNe, Pa.
Modern fam^jr resort loeated near
Narrowshurg aiong Detawaxe River.
Fipest fishing, swtauning. boating.

Forget your troubles. come by land.
sea or air for the vacation of a life
time. Amold’s Inu at Orient Point,
L.I. Seaview rooms $7 per day incl.
a full breakfast, the finest in food
and drinks. private beach and ma
rina. End of Route 25, phone 516
OR 2-0111 — ask for Arnold.

ti paruošta ir atiduota spau
dai. Jos redaktorius J. Matulis,
pavaduotojas Ulevičius. Encik
lopedija labiausiai pateiks litua
nistines žinias iš visuomenės
gyvenimo, literatūros, kalbos,
nukviestas bolševikiškai. Baigs
leisti 1966.

Lietuvon tr europietiška duona ir pyragai
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
36-38-40 STAGG ŠT.

GREEN MOUNTAIN
FARM

— Mažoji enciklopedija esan

CHelsea 2-1079

ing, samty bsarb. tay fever rehaf.
Daily traM*ortaben tiram KTC up
to SepL K WMy mtaa $54 up. 3
meste daily.InfonnaL 96 mi from
Lake PtacM. N.Y.C. Otf: WI 7-2611.

Elmont. 1*1., 9 Covert Avė., (corner
Hempstead Tpkel Libertas Travel
Agency — Honeymoon spėriais, domestic A foreign tours, cruises, airlines. steamships, botels A reservations. free passport A immigration
Information. Anthony Basta — 516
GE 7-7282 — 212 - LA 5-1088.

DISPLAY
FRANK FLORES
SUNOCO SERVICE
General Auto Repairs - Automatic
Transmissions. Free Towing Ser
vice. Route 25A A Reservoir North
Port L.I. Cai 516 AN 1-7330.

ADCO PLUMBING A HEATING
CORP.
Licensed
Alterat’ons - Repairs. An work
guaranteed. Authorized Brooklyn
Union Gas Co. dealer. — 2005 Stillwell Ave^ Brooklyn — CO 6-4399.

ALBERT MAIER, INC.
Perk STORE
Geriausia kiauliena ir kiti mėsos
produktai urmu ir mažais kiekiais.
••Kjelbassy" 1927 Washington Avė*
Brome 57, N. Y.
TRcmont 8-8193
SAVARESE

(TALIAM PASTRY SHOPPE
For the Ffoest in Ice Cream Cakes
Birtlrdav Cakes - Wedding Cakes
We also dehver
Call GE 8-7770

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą

Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliana

1/2%

4

INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dlenoo
Pinigai įdėti prie* mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
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; šeštadienais
9:W ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

Tarp New Sunrise Hvvy Ext. ir New York - Riverhead Expressway.
Arti įvairių darboviečių. Neparduodame vietos kur negalima statyti
namų. Kur nėra elektros ar gazo. Long Islande galimybės didelės
gudrūs investuotojai tai gerai žino. Prieš 5 metus čia akras žemės
kainavo $99. dabar $5000. Sunku patikėti, bet taip yra. Investuokite
savo pinigus į augantį Long Isiand — nepraleiskite šios auksinas
progos — pirkite tuojau p^t! įnešus mažą, {mokėjimų mėnesyje mo
kama tik 710.00. Tuoj pat sudaroma nuosavybės dokumentai.
Three Land Offices: 729 Jericho Tumpike. Route 25. three miles pešt
Smithtown. and 2950 Jericho Turnpike, Route 25. one mile east of
the Smithtovvn By-poss, and 376 Jericho Tumpike (Route 25). Selden. Hurry out — Office open every day including Sundays. Over
fifty years in the tond business.
K. H. LEEDS — LAKE RONKONKOMA, L. I.

New York. N Y.
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer

KONCERTAI nuo < y»i- p p
Užkandžiai U nuosavos virtuvės
PuiMaueia vokMka virtuve: pietus-vakariene

LIVE IN SEATTLE
CENTER OF THE EXOTING PACIFIC NORTHWEST
Staff joi> are availahle at The Do.'tors Hospital. Skaute, Wa<hington — a ’87 b-d grncral henpitaf. Esceltent salary. congenial
atmospherc. liberal pcrsonncl policics — you wil1 enjoy working
an:l playing in the beautiful. tempera te Pacific Northwc<t.
ir.forma! on terite or cal. ...
DOCTORS
DIRECTOR OF NURSING
_
_ —THE
. ______
_____ HO8PITAL
909 Unlverorty Street, Seattle, Wa*hingt»n 98101
Aroa Code 206— MA)n 4-4200, KxL 233

STHKflS

-

mĄ Ir laskn leniBo-wstotos
lOV-jų Š. Amerikos Sėtuvių
sportinių žaidynių — lengvo- i
stos atletikos, plaukymo ir lau- j
ko teniso varžybos —- FJtks j
nigs. 12-13 Chicagoje, DL 2ai- j
dyues vykdo vktano vakarų
sporto apygarda, savo ruožtu
sudarydama
žaidynių vykdo* £
muosius organus.
Lengvojoje atletikoje bus: j
ėjimas, bėgimas, šuolis į aukš* į
tį, j tolį, trišuolis, su kartimi, į
rutulys, diskas, ietis, estafetė, <
olimpinė estafetė. Gatės rung
tis vyrai, moterys, jaunimas
(nuo 12 iki 18 m.), mergaitės J
(nuo 12 iki 15 metų).
yT
Įvairiose plaukymo varžybo- ;
se galės taip pat rungtė vyrai; j
moteris, jaunimas (nuo 11 m. J
iki 16 m.).
Lauko teniso
programoje
bus: vyrų, moterų vienetas, vy- i
rų dvejatas, mišrus dvejetas, ’
jaunių (žemiau 19 metų) viene- <
tas.
-1
Dalyvių registracija vykdo
ma per sporto klubus iki rug
sėjo 5 d. adresu: Z. Žiupsnys,
5950 So. Fairfield St, Chicago,
HL, 60629.

SB terašau. Daug stotių tara
kr iš kitą katamų. S»« parėti

gtoo būdu ir storai pietas tik
rai b<rvo iškilmingi, tokią retai

Ibž. Antanas Vagelis nuo
IBto įsitraukė į vietos vtoiomeniaą darbą k uoliai tą naštą
neša. Šiuo metu ps yra Lietu
vių Tautinės S-gos Worcesterio
skyraras ir Balfo skyriaus pir
mininkas. Jis kūęs iš šaulėnų valsčiaus, baigęs Kauno
aukštesniąją tedmtos mokyk
lą, dabar dirba RBey Stoker
bendrovėje.
Ona Šukytė, kilusi iš Kurklių
valsčiaus, baisisi Ukmergės
gimnaziją, studijavo odontotogiją Frankfurte ir mediciną su
odontologija Muenchene, kur
įgijo abu doktoratus. Pastaruo
ju laiku dirba ligoninėje Michigane. Jaunavedžiai žada apsigy
venti Worcestery.
Pr.

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Adomaitis, Vladas,
gimęs
1918 m. Antanukų km., Skaud
vilės vaL, Tauragės ap.
Anusevičius. Jonas, kilęs iš
želvos vai., Ukmergės ap.
Cialka, Jonas, gim. Raudon
dvaryje 1924 m. balandžio 11 d.
Gretas, Antanas (ar Vladas),
žmona Rožė, Martyno duktė, ir
vaikai Antanina, Jurgis, ir Sta
sys, gyveno Pittsburgh, Pa.
Gvaldienė-Zašytė, Antanina,
kiL iš Pakruojo
Kakiietis, Juozas, Kazimiero
sūnus, iš Buteikių km., Rokiš
kio vai., gyveno Buenos Akės,
Argentinoje.
Karpevičius (Karpavičius), Po-

GEE & TEE
3761 10th Aye^ Cor. 20l*t, N.Y.C.
SHELL SERVICE INC.

Complete Service & Repairs
If you want the Best of Service
Call LO 9-9452

vilas, Prano sūnus, kilęs iš Pan
dėlio, vai, Rokiškio ap.
Krasauskienė (Crock) —Griciūnaitė, Salomėja, kil. iš Saveliškių km., Pakruojo vai
Kurklytė, Marytė, iš Panevė-

Ask for GENE WOOD
JOHNNY LUCCI'S '<■
RADIO SALES & SERVICE

We Repair Ali T.V. and Hi-Fi’s
We guarantee all our work
810 Forest Avė., Staten Island
Call GI 8-1515

Mickevičienė-Minkštin, Teofi
lė, Baltramiejaus duktė, gimusi
Liepojoje, Latvijoje
Paukštys, Pranas, Bronislovo
sūnus, spėjamai gyveno Chicagojeu
■Slanrinskas, Juozas, gyveno
Pittsburgb, Pa.
Steponavičius, Kazys, kilęs
nuo Alytaus, spėjamai gyvena
Bostone ar -netoli
Vasiliauskas, Cezaris, atvykęs
N.Y. Sendraugiai per p. Vai Amerikos po H pasaulinio kanių — 20 dot, Liet. Moterų Atstov. N.Y. Klubas per p, M. Venskuvienė-Kudirkaitė, Marija
Kregždienę — 20, N.Y. Liet. Jono duktė, iš Kiršų km., Ke
KataL_darbiu,
— 10 (per turvalakių vai., Vilkaviškio ap.
v._ , klubas
x
Zakalskis, Valerijonas, gimęs
....
1924
m. Vadagių km., Ranavos
v«ems nuoširdz^ d^oja
par., Židikų vai. Mažeikių ap.
Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

MIRŠTA PIRMĄJĄ DIEN£
— Iš 1000 naujagimių pinną
dieną miršta Švedijoje 15,3, Olandijoje 15,3,
Norvegijoje
17.9, Šveicarijoje 21,2, Angli
joje 21.4, Jungt Valstybėse
25.3.
— J. Valstybėse per metus to
kių pirmą dieną mirusių nau
jagimių skaičius sudaro
40,
000. Tai skaičius pustrečio kar
to didesnis už per tą laiką žu
vusių keliuose skaičių, tokis pat
kaip mirusių nuo plaučių, vidu
rių ar krūtinės vėžio.

mo grynai lietuviškų dainų, Lio
nė* Juodytės nauja* LP-1003 al
bumą* jau Hlei*>a*. Gaunamas
WHIougtaby Ave^ Broakiyn, N.Y..
Mr*. A. Ginku* 485 Grėnd St,
Brooklyn, N. Y, J. Paftukoni*,
280 Union Avė, Brooklyn, N.Y. Ir
ten kur pirmosioa ptokštelte buvo
gaunamo*. Kaina $5JXL Norin
tiems Įsigyti dvi ^otitetes, LIO
NE JODIS AT TOWN HALL ir
DAINUOJAME SU LIONE, abi
plokštelė* už $8JML Didesniems
kiekiam* duodame nuolaidų. Brai
žome siųsti užsakymu* su tekiu:
Alex. Mathews, 256 Union Ave^
Brooklyn 11, N. Y.

PAIEŠKOJIMAS

AUKOS L.I. TAUTOS FONDUI

Vliko vedamai Lietuvos iš
laisvinimo kovai remti j Tautos
Fondo prašymus jautriai atsilie
pė lietuviškoji visuomenė, že
miau seka sąrašas asmenų,-au
kojusių Tautos Fondui:
A. Skučas — 30, B. Kučins
kas 25, A. Macelis 17,50, Po
15 dol: Juoz. Kungys, J. Kuodys
P. Žilinskas, J. Giedraitis—12,
doL Po 10 doL T. Aleksomis,
A. Andriušaitis, L Banaitienė,
A. ir E. Bartinikai, L. ir B.
Biebukai, V. čečetienė, Jos.
Gribauskas, P. Jucaitis, Krahkauskas, Kupriams, A. Kučas,
A. Klemas, J. KMunrr,
Kasakaitis, Ig. Končius, J. Krukonšs,
■Pr. Lekutis, A Maceika, Ged.
'Naujokaitis, Em. Paliokiene, P.
Puphis, V.B. Raulmaitis, A. Ru
gys, V. Urbonas, D. Vaičius,
Vaišnoraitė, A. Valavičius, A.
Viitošis. Po 5 dol.: S. Balsys, M.
Gaktikienė, V. Gustaitienė, A.
ir B. Krikščiūnai, Ang. Kamie
ne, KA. KeNys, C. Krušinskas,
A. Lažaitis, J. Matiukas, V. Mustonas, A. Smilga, J. Valukonis.
Aukos iš ^gatezadjų: Pas.
Liet. Katalikų organiz. Sąjunga
per p. M. Gaktikaenę
25 ,

Siųskite j Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

Consulate General of

ALL STATE DRIVING SCHOOL
Coūimack, N. Y. <

Petronėlė Aleknienė, gyv.
Lietuvoje, Radviliškas, Tarybų
g-vė 6, paieško savo sesers Sa
lomėjos Poškutės ir jos vyro
Justino Čepų šeimos. Čepai bu
vo kilę iš Aršmai&ų km., Še
duvos v. ir Amerikon atvyko
1910 m. Esą žinių, kad Čepai
jau yra mšę, bet likę jų trys
sūnūs: Stasys, Bromus ir Algi
mantas ir penkits dukterys: Pet
ronėlė, Adelė, Ona, Malvina ir
dar viena, čia paminėti asmens
ar apie juos žiną, prašomi atsiliepti ankščiai minėtu a&esu.

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
’

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškat
Važiuoti BJ^1, išlipant Essex Street, keltis elevatorium j
viršų arba BH) ’ traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

Atsmeildte šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
kiteznkambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui 1 R. Europą

Ucensed by V/O VneshposHtorg

LEARN TO DRIVE ŠAPELY

Licensed by New York State. We
specialize in nervous drivers. Dual
control cars available for road testą.
25 yearsof ^rpC CaH ,516 FO 8-2248;516 JU 8-16CT; BR 3-2277.
-

TOP 1|AT CLEANERS
? Dominick Vaglica

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

SKALBIMO MAŠINŲ
(Washing Machines)

Cttstom Tailor
Men & LadMs Sirits Made to Order,
Alterations, Converšons and Re-

NOCE
FUNERAL HOME

Private Parking Fadhties
1204 Nostrand Avė., Brooklyn
PR 1-9100
O. R. DAVIS
FUNERAL HOME

31 Landing Avė., Smithtown, Long
Island. Ample parking space. Years
of courteous and effident Service.
We also sėli monuments. Call —
516 AN 5-1026

Cor. DELANCY, N. Y. C.
Krautuvė* atviro* kasdien ir sekmadieniais,
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

87-83 97+h Street
Woodhaven, N. Y.
Skambinti vakarais

VI 7-3195

VOKIETAITIS

41 West 32nd Street
— Aiškinama, kad J. Valsty
New York, N.Y. 10024
bėse tokio didelio naujagimių
ARTHUR W. OVERTON
pirmą dieną mirimo priežastys
FUNERAL HOME
THE NEW
172 Main SL (Merrick Road)
yra trejopos: gimdančios moti
ČELESTA BEAUTY SALON
Islip.L.1.. New York
nos anestezija ar skausmo ra
No Appointments Necessary
Fully Air Čbnditioned - plenty of
168 ASHBURN AVĖ.
minantieji vaistai, jei jie su
ample parking space. For integrity,
YONKERS
trukdo deguonies pristatymą
dependability and etbies — call 516
914 YO 9-9643
JU 1-5066 Day or Night.
kūdikiui: perankstyvas
gimi
mas, kuris pasitaiko ypačiai
skurdžių kvartaluose, kur mo
tinos nepakankamai gali mai
tintis; nepakankamai rūpestin
PORTRETO - SĖDUOS - tMIKŲ
ga medicininė priežiūra gimdy
•vairių progų: vestuvių, krikfltynų, gfaiitanlieulų, pobūvių ir kL nuo
mo metu.

Viaooee
inotežiSldeniš fr' vyrišraeriis d/abužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų, informacijų ir nemo
kamų kainaraSčių rašykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
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o
e
e
•
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NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................... AL 4-5456
NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street------------CH 3-2583
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ------------- EV 4-4952
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue -------------- Dl 5-8808
ATHOL, Mac*. — 61 ML Pleasant Street-------------------CH 9-6245
BOSTON 18, Mac*. — 271 Shawmut Avenue ------------Ll 2-1767
80. BOSTON 27, Man. 327 We«t Broadway ------ Tel. 268-0068
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue -------------- TL 6-2674
CHICAGO 22, III. — 9999 w. CMcago Avenue ---------- BR 8-6966
CHICAGO 8, IIL — 3212 So. Halstead Street ............. WA 5-2737
CLEVELAND 13, Ohio — 984 Literary Road ----------- TO 1-1068
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue----------------- VI 1-5355
GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge SL,N.W. GL 8-2256
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jo*. Campau ----------- TO 7-1575
HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av, Tel.233 8030,246 0215
IRVINGTON H, NJ. — 702 Springfleid Avė.
Avė.---------- ES 2-4685
----------------------_
R| 3^)440
YOUNG8TOWN’ _3, OMo — 21 Fifth Avenue
.____
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė.------------ ...... GR 6-2781
LOS ANGELES 22, Galit. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
LAKEWOOD, NJ. — 126 - 4ti> Street -------------------- PO 3-8569
3-1797
NEWARK 3, NJ. — 428 Springfield Avenue ....
LO 2-1446
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congre** Avė...........
MU
4-4619
PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street--------------GR 2-6387
PAS6AIC, NJ. — 176 Marke* Street.----------------PO 5-5892
PHtLADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.
HU
1-2750
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Caraon Street ..
. Fl 6-1571
SAN FRANCISCO, Calif. — 2XT78 Sutter Street
PL 6-6766
WATERBURY, Conn. — 6 John Street-----------BW 8-2868
WORCESTER, Man. — 174 Millbury Street ----

VHNON& MHJtlAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
MMRTUOTOS IR VIETINĖS

traukų; norite atnau^nti senų fotografijų? Jum* geromis sųlygoml*
padarys—
x

VYT. MAŽELIS
Mylimam vyrui ANTANUI mirus.
ANTANAS VAITKUS, vcdftjM

DR. ANASTAZIJAI GOELDNERIENEI

M09 Jetoto Amų WtoNtowo 21. N. Y.
•
T«L VI 9-5077
NO MAISTO KRAUTUVO
H; N. t
•
T*L STaęg 2-4329

nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PRBCYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER

PADĖKA

Skaudžioje liūdesio valandoje, netekus mylimo vyro
ir tėvo, Dr. L. Plechavičiui ir visiems draugams, bičiu
liams bei organizacijoms: Ramovėnams, Gusarams, Legio
nieriams, ypatingai Petrui Jurgėlai, Vyčio Kryžiaus Ka
valieriams, Lietuvių Bendruomenei, Kun. Birutės Draugi
jai, Lietuvių Moterų Klubui New Yorke ir “Kariui”,
pareiŠkusiems mums savo užuojautą ir palydėjusiems ve*
Itonį į amžino poilsio vietą, reiškiame nuoširdžią padėką.
S. Kraunaitienė
A. ir K. Jonynai

117 OftCHMO & lt Y. C.
TuL GR 7-1130
DfDMKNŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

• V^nj ir motorų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Aadtato ao^Mom ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
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Ekonomistas Jucsas AUDĖNAS
a) padeda Investavimų Feodų
Mnis pirkti, b) sudaro pianu*
jaunesnion žmonėm sistematiniai taupyti ir ateičiai kapitalus

Bostono |ūry skauMs irakao>
tai šiais metais stovyklauja
gražiame Tėvų Pranciškonų
pušyne, K&mebunkport, Mainei
Stovyklauja 25 jūrų skautės,
skautai, pdrytės ir bebriukai, o
sekančią savaitę atvyks ir jū
rų budžiai. Stovyklai vadovauja
senas jūrų skautų vadovas j.s.
Mykolas Manomaitis. Ūkio rei
kalus tvarko j.b. vair.. Bronius
Kovas, šeimininkauja Kovienė
iš Norwoodo. Sekmadienį, rug
pjūčio 9, buvo jūros diena su
atitinkamom apeigom, pasiro
dymais ant vandens ir pritaiky
ta programa.

GL 24815
GL 5-7068

Žolinės — Mergelės Marijos
Dangun Ėmimo šventė — yra
rugpiūčio 15. Visiem katalikam
privaloma išklausyti mišių.
Tėv. Juvenalis Liauto, nauja

sis pranciškonų vienuolyno vir
šininkas, jau atvyko iš Kennebunkporto ir perėmė savo pa
reigas. Prieš jį buvęs vienuoly
no viršininku Tėv. Leonardas
Andriekus išrinkus pranciško
nų provinciolu.

kadsmijos suvažiavime medici
nos mokslų sekcijai vadovaus kalais kreivis:
Dartdainkas,
dr. Domas Jasaitis iš Tampa, 910 Willoughby Avė., Brotūclyn, N.Y. 11221, Tel GL 2-29
tytos 3 paskaitos: dr. Z. Dani 23, vakarais GL 5-7068.
levičiaus — Vėžio etiologija,
Lietuvos atsimmifnų radijo
dr. AL Griniaus — Antibiotikai
13 dieną
terapijoje ir patologijoje, 4r. D. piknike rugsėjo
Jasaičio — Raudonasis ir ru Royal Gardens
parke Rahdasis genocidas Lietuvoje ir jo way, N. J., bus Darbininko
padariniai lietuvių tautai. Suva spaudos kioskas su naujausio
žiavimas ir paskaitos bus Ford- mis knygomis ir muzikos plokš
hamo universitete rugsėjo 5-7. telėmis. Ta pačia proga nauji
Dr. D. Jasaitis maloniai kviečia skaitytojai galės užsisakyti Dar
dalyvauti lietuvius gydytojus iš bininką papiginto kaina. Pir
New Yorko ir apylinkių, o taip miems metams 5 dol. Taip pat
pat tolimesnių vietų. Įėjimas senieji skaitytojai galės apmo
kėti prerumeratą.
laisvas.

Pasaulinės parodos lietuvių
komiteto posėdin rugpiūčio 4
atsilankė prof. J. Žilevičius ir
konsulas A Simutis. Jie abu pa
sidžiaugė komiteto veikla ir pa
linkėjo, kad kuo geriau praeitų
lietuvių diena. Jiem kalba atsa
Prof. Juozas Žilvičius šiuo
kė komiteto pirmininkas prof. metu
atostogauja. Ogesniam
J. Stukas. J. Žilevičius yra bu laikui yra apsistojęs pas muz. .
vęs 1939 metų parodos lietuvių Mykolą Cibą Great Neck’e N.»
dienos dirigentas ir pirmosios Y. L.I. Turintieji su profeso-j
lietuvių dainos dienos 1924 or rium reikalų rašykite adresu:!
ganizatorius.
Prof. J. Žilevičius c/o Myk.]
Cibas 59 Van Nostrand Avė.,I
Antanas Goeldneris, vaisti Great Neck, Li. n.y. Telefonas*
ninkas, apie 62 metų amžiaus, 516. HUnter 2-4062.
širdies priepuoliu mirė rugpiū
A. a. Leonės Lukaševičienės
čio 7, atostogaudamas Cape
Cod. Palaidotas rugpiūčio 11 5 metų mirties sukakties pro
Brooklyne. Velionis buvo kilęs ga jos atminimui bus gedulin
iš Telšių, kur jų giminė turėjo gos pamaldas Pranciškonų kop
lyčioje rugpiūčio 22 d. 10 v.
seną miesto vaistinę.
Prof. J. Brazaitis, Darbinin

Už agronomo Jono Aleknos

ko redaktorius, atostogauja. Sa vėlę, 4 metų mirties metinėse,
vaitei yra išvykęs į Dainavą mišios pranciškonų koplyčioje
jwie Detroito, kur nuo rugpiū bus rugpiūčio 15 d., 8 vai. Mi
čio 9 vyksta pirmoji Dainavo šias užprašė velionies našlė Ona
Aleknavičienė.
je studijų savaitė.

Lietuvių .dienos pasaulinėje
parodoje išvakarėse rugpiūčio ro programos vedėjas, Antanas
22, bus didžiulis susipažinimo Kaunas — svečių vaišių tvar
vakaras. Tam reikalui parodos kytojas, inž. Ignas Gasiliūnas,
— finansų reikalams ir Juozas
Regiment Armory salę New Vilpišauskas — salės tvarkymo
Yorke (prie 26 St ir Lexing- reikalams. Komisijon taip pat
tcn Avė.), kur telpa 10,000 žmo įeina sekr. Gerulaitienė, Kregždienė, K. Skobeika, Kinastas ir
nių.
Tam vakarui ruošti parodos
komitetas suorganizavo specia
Vakaras prasidės 9 v.v. krep
lią komisiją, kurios pirmininku šinio rungtynėmis. Tik ką iš
yra Aleks. Vakselis. Įvairioms Australijos po triumfališkų lai
pareigų sritims yra šie vicepir mėjimų grįžusi Šiaurės Ameri
mininkai: inž. Saulius Remėza kos lietuvių rinktinė
sužais
— bendriems reikalams, dr. draugiškas raugtines su Rytų
Apygardos krepšinio rinktine.
Po taurės įteikimo laimėtojam,
bus šokiai su menine progra
ma, grojant 18 žmonių neo lituanų orkestrui iš Clevelando.
šokių metu bus vaišės dviem
Malda yra gražus žmogaus tūkstančiam lietuvių dienos pro
dvasios apsireiškimas. Malda graznos dalyvių (taut. šokių šo
sustiprina žmogaus viltį ir tuo kėjams ir choristams).
pačiu pakelia jo ryžtą. Malda
Visi, kurie vyksta į lietuvių
palengvina žmogaus sunkesnį
dieną
New Yorkan, iš anksto
dvasinį stovį, nuskaidrina jo
nuotaiką. Kai meldžiamės už prašomi savo planuose numaty
savo artimą, ar už savo tėvynę, ti laiką šiam dideliam lietuvių
susibūrimui.
č b.
malda yra dar tauresnė.
New York’e prie lietuvių
kryžiaus ar nebūtų gražu ir
prasminga, kad mūsų mažieji,
tautiškais rūbeliais pasipuošę,
pamaldžiai rankas sudėję, visi
kartu melstųsi už savo tėvynę?
Juk lietuviams paskirtą pasiro
dymo dieną programa žada bū
ti pradėto maldomis.
Kas gali būti nuoširdesnio ir
skaistesnio, kaip vaiko lūpomis
tarti maldos žodžiai? Ir kas ga
li būti gražesnio tą dieną, kaip
toksai vaizdas, kuris bus, be
abejo, užfiksuotas spaudos re
porterių ir taip pat liktų nėr
užmirštamai užfiksuotas širdy
se tų, kurie matys tą vaizdą.
Parodą lankančių tūkstančiai
praeina, o jautresniems gal ir
ašara nuriedės, kai vaikai sutar
tinai melsis prie savo tėvynės
kryžiaus.
Melsdamiesi niekam nieku
netrukdome, niekam nieko blo
go nedarome. Niekas už tai ne
galėtų ant mūsų pykti. Tai ne
propagandos reikalas!

Vaikę malda
prie kryžiaus

So. Bostono turgus Thomas
parke
prasidėjo
liepos
30 ir tęsis iki Kalėdų. Turgus
esti ketvirtadieniais, nuo
7
vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio.

Pranas ir Monika Lembertai

Tradicinė ekskursija į Tėvų
KernePranciškonų sodybą
bunkport, Maine, bus rugsėjo
5, 6, 7 d.d. Kelionė, dviejų die
nų valgis ir nakvynės asmeniui
30 doL Ekskursijoj gali daly
vauti ne tik iš Brooklyno, bet
ir iš kitų vietovių, šiais metais
bus tik vienas autobusas. Kas
norėtų važiuoti, skubiai tesi
kreipia į Darbininko administ
racija, 910 Wilioughby Avė.,
Brooklyn, N.Y. 112 21, arba
skambina GLenmore
2-2923,
vakarais GL 5-7068.
šv.

Jurgio lietuvių

parapi

jos Brooklyne metinis piknikas
bus sekmadienį rugpiūčio 16,
Dodey’s Picnic Grounds, Cooper Avė. ir 74th St. Glendale, L.
L Pikniko pradžia 1 vai. po
piet. Muzika gros 6 vai.

FRANK THOMAS, New Yorko Meto beisbolo komandos žaidėjas, su Peter
Wytenus Amerikos spaudos klubo direktoriumi (Pubtidty Director forthe
American Press) prie lietuviško kryžiaus pasaulinėje parodoje. Frank
Thomas linki lietuvių dienai kuo geriausio pasisekimo.

Visi kviečiami į Lietuvių dieną

Lietuviu diena pasaulinėje jėgos, tačiau ne ilgam, nes isto
parodoje yra jau visai arti — rija turi savo saiką.
Leonardas Valiukas, aplan rugpiūčio 23. Iš arti ir tcli, net
“Lietuvių diena ir jos prog
kęs Washingtoną, rugpiūčio 13 iš Kalifornijos, rengiasi atva rama, kaip ir visos to pobūdžio
d. užsuks į New Yorką ir da žiuoti būriai lietuvių — daini šventės, yra tam, kad palaiky
lyvaus rezoliucijų pravedizno ninkų, šokėją*
dalyvių. Kuo tų šviesią ir amžiną Lietuvos
pasitarime Atletų klube, Broo daugiau susirinks, tuo bus įspū laisvės liepsną, kad ji nieku
klyne. šioj apylinkėje, kaip ir dingiau. *
būdu ir niekados neišblėstų.
daugelyje kitų lietuvių koloni
Kol lietuviai vieningai laikys ir
Lietuvių komitetas tai die
jų, yra gausu rezoliucijų pravesaugos savo praeities tradicijas
dimo rėmėjų, bet vis dar psei- nai pravesti yra išsiuntinėjęs bei kultūrą, tol lietuviška dva
daug kvietimų ir raginimų. Vi
gendama vadovybės.
sia ir ryžtos būti nepriklauso
sos lietuvių radijo valandėlės
mais nemirs.
Sužalotas lietuvių kryžius Amerikoje yra gavusios prane
“Tuo pagrindu, aš tikiu, at
pasaulinėje parodoje. Nežinomi šimus ir juos skelbia. Nebus ga
mintina Lietuvių diena užsitorpiktadariai, greičiausiai kokie lima sakyti, kad -kas nors ne
vaikėzai, liepos pabaigoje sulau buvo paragintas dalyvauti ne
linkėjimų viso pasaulio tautų,
žė tris prožektorius prie lietu paprastoje lietuvių iškilmėje.
kurios tiki Dievą ir pasitiki tei
viško kryžiaus pasaulinėje paro
sybės persvarą prieš jėgą.
Lietuvių
dienos
komitetas
doje, apraustė gėles, nulaužė
Su geriausiais
linkėjimais
gauna
daug
padėkos
laiškų
už
tvorelės dalį. Sudaryta speciali
gerą informaciją ir raginimą. Anna Kaskas".
komisija kryžiui prižiūrėti sten
Vieną laišką norėtume čia pa
Malonu čia pabrėžti tokius
giasi sugadinimus
pataisyti.
cituoti — tai
Metropolitan nuoširdžius, patriotiškus ir sva
Kotryna, Rožė ir Algirdas operos solistės* Anna Kaskas, rius žodžius Amerikoje gimu
Daukšai bei Marija Sketerytė kuri apgaili, kad negalės at sios ir augusios žymios lietu
iš Brooklyno vietoje užuojau vykti. Savo laiSke komitetui ji vaitės. Tebūnie jie paskatinimu
tos paaukojo Balfui dešimt do
atvykti į Lietuvių dieną visiem,
lerių a.a. Kotrynos Sabaliaus
“Didžiai man gaila, kad tą kam tik nekliudo nenugalimos
kienės mirties proga.
sekmadienį negalėsiu būti su aplinkybės.
Azma Kaskas šiuo metu pro
jumis ir atiduoti pagarbą mūsų
East New York išnuomuoja- tėvų ir- motinų kraštui, kinio fesoriauja Rochesterio univer
mas butas iš 6 gražių kambarių vienintelė ‘kaltė’
garbingoje siteto muzikos mokykkije (East
su visais patogumais ir prie ge- praeityje tėra ta, kad yra ma- man School of Mušk). Jos laiš-

7-0927.

papildomų pajamų gauti.
109 Wanrick SL. B'klyn. N.Y.
11207; teL TA 7-9518, LA 4-6484

I
|

Vasaras atostogas
be rūpesčių praleisti maloniai
kviečiame S. M. Lūšių Ir B. L
Veltų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje
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, nešaltas
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys
e
Geras maistas,
nuoširdus patarnavimas, jauki
lietuviškos šeimos nuotaika •
Valtis žuvavimui, sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir pingpong stalas • Muzikai piano,
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir
Televizija • Tėvams vakare
išvykus — prižiūrimi vaikai.
Užsisakymai iš anksto labai
pageidaujami. Kreiptis vilos
MEŠKA adresu.

išsikelia į Kaliforniją, Santa
Monica prie Los Angeles. Bos
tone Pr. Lembertas vertėsi na
mų pirkimu ir pardavimu, o jo
žmona Monika turėjo grožio sa
licilą. Kalifomijon tėvus pa
traukė sūnus
Vitalis, inži
nierius, neseniai vedęs" ir jsikū- ■
ręs prie Pacifiko. Bostonas ne
LAIDOJIMO DIREKTORIAI
tenka dar poros veiklių lietu
vių kultūrininkų. Pr. Lember
Tei. EVergreen 7-4335
tas labai veikliai reiškėsi Bos
tono lietuvių gyvenime. Pats
STEPHEK AR0M1SK1S
kūręs eilėraščius ir deklama
(ARMAKAUSKAS)
vęs, dažnai dalyvaudavo meni
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
nėse programose. Rugpiūčio 5
423 METROPOLITAN AVĖ.
buvo suruoštos gausios ir jau
Brooklyn, N. Y.
kios išleistuvės. Palinkėto sėk
mės naujoje lietuvių kolonijoje
Los Angeles, kur visuomeninis STagg 2-5043
bei kultūrinis lietuvių gyveni
Matthew P. Balas
mas yra gana judras.
Lietuvių kalba pamaldos

šv.
Petro lietuvių bažnyčioje So.
Bostone būna sekmadieniais 7,
8 ir 10 valandomis. Koplyčioje
prie 7-tos gatvės 9:30 vai.. Mi
šių metu skaitomos maldas lie
tuvių kalba.
Lietuviai už Twohig į
Massachusetts valstybės
senatorius.

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air concHtioned
A. J. BALTON-BALTRONAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Grand SL, Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORTUS
Baisamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Lietuviai sudarė komitetą pa
dėti advokatui James J. Twohig
Pirmas susirinkimas buvo birže
lio 22 Lietuvių Piliečių Draugi
jos salėje. Į komitetą išrinkti:
pirm. Cassie Janeliūnas, vicepirm. — Bronius Kontrimas ir
Feliksas Zaleskas, sekr. Kastan
cija Kalukevicz. Advokatas Ja
mes J. Twohig yra geras lietu
vių draugas, tad lietuviai rūpi
nasi, kad jis būtų išrinktos į
Massachusetts valstybės senato
rius (iš Bostono 6, 7, 8, 9 ir
13 wardo). Jis yra demokratų
partijos. Rinkimai bus ketvirta
dienį, rugsėjo 10. Komitetas
■prašo tą dieną visų lietuvių ei
ti balsuoti ir savo balsą atiduo
ti už advokato James J. Twohig.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Fvrest Parinray Statlon)
WOODHAVEN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEOTORE WOUHHM,
INC.
E. JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition
123 E. 7th SL, New York 9, N. Y.

(sk.)

KARLONAS

milžiniškos ir Brutalios tyranų

FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN.

CARROL
FUNERAL HOME
PETRAS KARALIUS, MV.

rugpmcio 10

Laidotuvių direktorius
Ir balzamuotojas

DODEY’S PICNIC PARK

74 PROVIDENCE ST.
MforcasteTp Mml
PL 4-4757
PL 4-1115

VAITKUS

GLENDALE, N. Y.

FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
Klebonas kun. A. Petrauskas maloniai kviečia paupiečius
ir parapijos rėmėjus bei draugus.

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktoriui
ir bataamuotojM

Cambridge, Mass.

•
•
•

Nuostabūs laimėjimai
Skania valgiai
Tro^nUj gatvinę gėrimai

PRADŽIA 1 vai. popiet

ŠOKIAI 6 vai. p.p.

NOTARY PUBLIC
Patarnavimai dienų ir nakt}
Nauja modemiška koplyčia šermentim dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostono kolonija* Se-

f

