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VIRŠCNŠS NETARNAUS TAIKAI 
BALTIJOS TAUTU NEIŠLAISVINĘ 

9 

Birželio II minėjimas Xrw \orke j .
Šiųmetinis birželio Įvykių mi- rius kun. Jaskevičius. S. J

10 CENTU

S!“ Amerika ir Maskva Pradeda snsitarti?

nėjimas prasidės pamaldomis 
sekmadieni, birželio 15 d. 4 vai. 
po pietų šv. Patriko katedroje. 
Pamaldose žodi tars vyskupas 
J. Flaimelly. pamokslą pasakys 
Fordhamo universiteto profeso-

Lebanonas tebėra dėmesio 
centre. Saugumo- Taryboje bir
želio 10 Švedijos atstovas siūlė 
siųsti Į Lebanoną Jungt. Tautų 
stebėtojus. Jie vietoj turi patirti 
kiek Jungt. Arabų Vasltybė ki
šasi i Lebanono sukilimą. Ame
rika -ir Anglija siūlymui prita
rė. Sovietų atstovas prašė atidė
ti. kad susisiektų su vyriausybe.

Saugumo Taryba birželio 11 
sutarė pasiųsti į Lebanoną stebė
tojus. Sovietai balsavime susi
laikė.

■ ■ ■■ -■ /

Valst. sekr .Dulles laiko pa
dėtį Lebanone pavojinga

Tai jis pareiškė birželio 10 
spaudos konferencijoje. Esą Įro
dyta. kad Lebanono sukilimą 
kursto iš Syrijos ir Egipto.

Tiek, kiek Amerika padaro Maskvai nuolaidij

Prez. Eisenhovveris birželio 
10 pranešė Sovietų Chruščiovui, 
kad ekspertų konferenciją ato
miniųbandymu sustabdymo rei
kalu siūlo daryti ne Maskvoje? 
bet Ženevoje. Šveicarija priim
ti sutiko. Siūlo konfererteiją pra
dėti liepos 1. Amerika sutinka 
su Maskvos siūlymu priimti Į 
konferenciją ir Lenkijos bei če- 
koslaovakijos atstovais. .-

Nuo tornado 
žuvo 13

Dorado, Kan., birželio

SOVIETAI SAVO PASIEKĖ
Vaisi. sekr. Dulles birželio 10 

spaudos konferencijoje pareiš
kė. kad Amerika derėsis su ko
munistinės Vokietijos vyriausy
be dėl devynių amerikiečių. Jie 
šeštadieni nusileido rytų Vokie
tijoje su helikopteriu, paklydę 
dėl audros. Kai amerikiečiai 
kreipės i Sovietų atstovus rytų 
Vokietijoje dėl tų devynių. So
vietai nukreipė juos į rylų Vo
kietijos vyrausybę. Sovietai no
ri. kad Amerika būtų priversta 
derėtis su ta komunistine vy
riausybe, kurios ji nepripažįsta.

Dulles i$ to nedaro didelio 
dalyko. "Kai reikia išgelbėti pa- 
grobtus žmones, sakė jis. reikia 
derėtis su grobikais".

Vokietijos komunistai 
patenkinti

Amerikos 9 lakūnai tebelaiko
mi Bet rytų Vokietijos spauda 
paskelbė, kad jie bus paleisti, 
jeigu Amerikos vyriausybė elg
sis "protingai”. Sovietų atsto
vas rytų Vokietijoje pareiškė sa
vo pasitenkinimą valst. sekr. 
Dulles pareiškimu, kad Amerika 
tarsis dėl paleidimo tiesiog 
rytų Vokietija.

su

11

Prez. Eisenhoweris ir min. 
pirm. Macmi lianas sutarę

pasiųsti Irakui, Jordanijai ir 
Lebanonui 50 sprausminių ko
vos lėktuvų. Lig šiol Amerika 
davė Lebanenui tankų ir smul
kesnių ginklų- Pats Lebanonas 
teturi tik senų angliškų spraus
minių lėktuvų dešimti.

O sukilėliai tebegrasina rimtu 
pavojum.

Birželio 9 apie 600 sukilėlių 
pradėjo žygi perkirsti susisie
kimą tarp1 Damasko ir Beiruto.

Lebanono kariuomenei paise- 
kė išsklaidyti sukilėlius nuo ke
lio tarp Beiruto ir Damasko.

EI
vakarą buvo tornado. Apie jo ar
tėjimą nebuvo įspėta. Žmonės 
teturėjo 5-10 minučių, kad galė
tų pasislėpti. Sugriauta per 150 
namų. Žuvo 13 gyventojų, su
žeista 57.

Prezidento Eisenhovverio ir 
min. pirm. Macmillano pasikal
bėjimai baigėsi birželio 11. Ko
munikato nepaskelbė, nes sa
koma. kad tai buvę nuoficialūs 
pasikalbėjimai. Tačiau iš Baltų
jų Rūmų pareiškimo spaudai at
rodo, jog nieko tikro nesutarta 
dėl pasipriešinimo Sovietų šalta
jam karui ūkiniu būdu.

Spaudos klube Macmilląnas pa
sisakė netikįs nuoširdžiu susi
pratimu su Sovietais, kol ten vy
rauja cenzūra informacijai. Bir
želio 11 Macmilanas išvyko po
rai dienų dar į Kanadą.

Sovietų spauda prapliupo 
kaltinimais valst. ser. Dulles. 
kad jis esąs išleidęs slaptas in
strukcijas sabotuoti viršūnių kon 
ferenciją.

THEODOR HEUSS. V. Vokie
tijos prezidentas, gavo iš Mi- 
chigano universiteto teisių gar
bės doktoratą.

Po pamaldų, kurios baigsis apie 
5 vai., visi dalyviai vyksta į ne
toliese esamą Town Hali, kur 
viešasis minėjimas prasidės 
punktualiai 5:30 ir tę-is tiktai 
pusantros valandos. Didžioji to 
laiko dalis — 1 valanda ■— yra 
skirta koncertui. Likusis laikas 
— minėjimo atidarymui ir JAV 
Kongreso narės Edna F. Kelly 
kalbai. Jokių kitų kalbų nebus.

Koncerte dalyvauja musų var
gonų virtuozas J. Žukas, pamiš
tas A. MrOzinskas. estų daininin
kė Eilėn Parve, latvių .sopian::s 
Ksenija Kante ir žinomasis mu
zikas šturmas, kuris pagros flei-

Minėjimo proga Baltieji Rū
mai ir Valstybės departamen— 
tas. taip pat ir Nevv Yorko gy- 
bernatorius A. Ilarriman bei vi
sa eilė senatorių bei kongres- 
manų yra atsiuntę savo pareiš
kimus.

N. Y. Times padėti Lebanone 
lygina su Korėja.

JOHN HOPKINS universitetas Baltimorėje apdovanoja garbes 
mokslo la psniais JAV prezidentą Ęisenhovverj (kairėje) ir Ang
lijos ministeri pirmininką MacMilIaną (dešinėje)/Viduryje — 
universiteto prezidentas Milton Eisenhovver.

TYLOJE VAKARAI LAI KIA.
MASKVA IR TYLOJE VEIKIA

Politikoje kaip ir tyla. Po to. 
kas įvyko Prancūzijoje, nauji 
įvykiai atrodo smulkūs. Akys 
vis tebėra atkreiptos į Prancūzi
ja-

Prancūzijos naujus įvykius 
vienaip mato vakarai, kitaip 
Maskva. Vakarai anksčiau de 
Gaulle buvo baidėsi. Jį vadino 
diktatorium ir fašistu. Dabar par 
žiūra stipriai pasikeitė jo nau
dai. Jis. anot W. Lippmanno. pa

Baltieji rūmai:
Baltųjų Rūmų pareiškime 

skaitome;

Kongresas prieš 
Menšikovę

Kongrese birželio 9 kongres- 
manas Michael A. Feighan, Ohio 
demokratas, reikalavo, kad vals
tybės departamentas pranešti! 
Maskvai, jog atstovas Menšiko- 
vas yra Amerikai nepageidauja
mas — persona non grata. Feig
han priminė, kad Menšikovas 
yra sualužęs priimtą tvarką ap
lenkdamas prezidentą ir valsty
bės sekretorių ir kreipdamasis

Vakaruose kelia susirūpinimo tiesiai Į Kongreso narius, kad ? 
jie pasipriešintų Vokietijos gink 

kad Egiptas gauna iš Sovietu lavimui. Menšikovas — sakė
6 povandeninius laivus. kongresmanas v ra pridaręs
= žalos dešimt kartų daugiau nei 

panrastas šnipas".
KAS UŽ DEMOKRATUS, KAS ‘ .' Feighan pasišake kalbėjęs su

valstybės departamento parei-
Gallupo institutas skelbia, ka gūnais. Jie pareiškę, kad “nie- 

Amerikos balsuotojai dabar taip kas ir neneigia, jog yra pakan- 
paskirsto savo balsus: 56.8 mil. kamo pagrindo jam išprašyti’, 
laiko save demokratų šalinin
kais. 35.1 mil. esą respublikonai. 
8.4 mil neapsisprendę.

žinia,

UŽ RESPUBLIKONUS

Indonezijoje
Ehsenhovveris laimėjo

Prezidento Eisenhovverio siū
lymas pratęsti 5 metam užsienių 
prekybos Įstatymą Atstovų Rū
muose birželio 11 buvo prim-

Indonezijoje nacionalistų par
tija pradėjo spausti vyriausybę, 
kad būtų pašalinti du ministeriai 
prokomunistąi. Jie buvo padrą
sinti savo reikalavimui prane
šimo iš Washingtono, jog Indo-

tas. Dar turi patvirtinti senatas 
Pagal tą Įstatymą prekyba su už
sieniu eina lygybės principu.

KIPRE RIAUŠĖS TĘSIASI IR 
VIRSTA VAKARUS SPROGDI
NANČIU KLAUSIMU

nęzija nebendradarbiaus su ko
munistais. Vyriausybė ėmė tvir
tinti, kad tokio pažado ji nesan
ti niekam davusi. O kad įrodytų 
savo “nepriklausomą” politika, 
užsienių reikalų ministeris bir
želio 9 sykiu su Sovietų atsto-

Kipro sostinėje Nicosią birže
lio 11 gyventojai turkai vėl plė
šė graikų krautuves ir padeginė
jo namus. Nuo pereito šeštadie
nio buvo užmušti riaušėse 7 
žmonės.

Turkijos vyriausybė oficialiai 
birželio 11 apkaltino už nera
mumus Anglijos politiką. Grai
kija pareikalavo Nato Tarybos 
posėdžio.

vu nuvyko priimti iš Sovietų atė
jusio tanklaivio, kurį Indonezi
ja buvo užsakius už 100 mil. 
dol. Komunistai piestu stoja už 
tai, kad vyriausybės sudėtis pa
liktų. Prezidentas Sukamo 
nori būti tarp abiejų pusių, vi
dury.

Aišku, kad Indonezijos vy
riausybė turėjo pažadėti ką nors 
Amerikos atstovui, kitaip Ame
rika nebūtų pakeitusi savo po
litikos ir siuntusi Indonezijos

statyti. Anglų spauda rašė, kad 
ir Eisenhovverio — Macmillano 
pasitarimuose vis dalyvavęs de 
Gaulle šešėlis. Esą jie nieko kon 
retaus ir nesutarę, kol neišaiš
kėjo. kaip de Gaulle laikysis Na- 
to. Alžiro. viršūnių konferenci
jos klausiniais. Nežinojimas ver
tė laukti ir sprendimus atidė
ti. . .

Maskva kitaip žiūri. "Litera- 
turnaja gazeta" skelbia, kad So-

sirodė daug išmintingesnis nei. Jau balandžio 17 prama
tė" ir paskelbę, jog de Gaulle į cijas.
valdžią ateis, kad jis imsis sa
varankiškesnės politikos koloni-

"Amerikos simpatijos paverg
tosioms Baltijos tautoms y ra. vi
siems gerai žinomos ir jūs ga
lite užtikrinti tuos, kurie susi
rinks birželio 15 d., kad mūsų 
vyriausybė rūpinasi ir toliau 
Baltijos tautų byla. Kaip Valsty
bės Sekretorius yra š. m. vasa
rio 16 d. pareiškęs, mes smer
kiame Sovietų jėgos 
inkorporuoti Baltijos 
į Sovietų Sąjungą ir 
dos nepripažinsime".

Valstybės departamentas ta 
proga pasmerkė sovietų vykdo
mus persekiojimus ir deporta-

veiksmu* 
valstybes 
to nieka-

SUKILĖLIAI POLITIKAI PRIEŠ GEN. DE GAULLE
Vaisi, sekr. Du Bes pakviestas į Parvžiii

Prancūzijos min. pirm, de 
Gaulle sąjungininkai. Alžire ne
aprimo.. "Viešojo saugumo ko- 
mietetas”, 72 žmonės, pirminin
kaujamas gen. Massu. priėmė 
rezoliuciją ir persiuntė per gen. 
Salan pačiam de Gaulle. Rezo
liucijoje jie reiškia pasitikėji
mą de Gaulle. tačiau nepasiti
ki jo vyriausybę. Jie reikalauja 
"partinę” vyriausybę pakeisti 
"tikrai viešojo saugumo" vy-
riausybo. Pasisakė taip pat už 
visišką Alžiro įjungimą į Prancū
zija ir prieš Alžiro rinkinius, nes 
jie nesą galima tokiu trumpu 
laiku paruošti.

DE GAULLE ATSAKĖ 
GRIEŽTAI

De Gaulle birželio 10 telegra
ma gen. Salonui Įspėjo griežtai 
atsiriboti nuo politinių "viešojo 
saugumo komiteto" rezoliucijų. 
Priminė, kad komitetas neturi 
kitos teisės kaip tik "pareikšti 
savo narių pažiūras Salano kon
trolėje".... De Gaulle atsakymas 
buvo daugiausia taikomas gen. 
Massu. kuris yra komiteto pir-

jo kritikai. Tačiau Vakarai vis 
tebelaukia, ką darys de Gaulle. 
kad galėtų savo politikos eiga nu 
------------------ 1— --------------1 . „ jų klausimu. Tačiau dabar sovie

tai maną, kad su de Gaulle atėji- Amerikos Darbo Unijų (AFL 
m u revoliucija nesibaigė. Komi- -CIO) prezidentas George Meany 
tetai, kurių Prancūzijoje esą 320 savo pareiškime sako, kad: 
galingi ir veiks toliau. De Gaulle 
niešsilaikysias, ir tada ..ateis '
"lUudies frontas", kuriam, kon-
trolė bus komunistu rankos.. "•"'T™*™?

Baltijos tautas, kovojančias dėl

Darbo unijos:

'Amerika ir kitoj taiką my-

alininkas. Massu ir kiti kariai 
linkę de Gaule nusileisti; ‘ ka
riuomenė yra disciplinuota". Ci
viliniai komiteto politikai pareiš
kė, kad jie toliau kovos iki galo 
už naują Prancūciją.

De Gaulle vyriausybė nutarė 
pakviesti į Paryžių valst. sekr. 
Dulles liepos 5. Dulles vyks, bet 
liepos 8 jau bus Wachingtone ir 
lydės prezidentą# Eisenhovveri i 
Kanadą.

savo nepriklausomybės ir žmo-
Amerika. Anglija laukia ir ki

tu degamu reikalu — vidurinių 
rytų. Džiaugiasi, kad pasisekė tą 
reikalą Saugumo Taryboje iš
spręsti pasiunčiant stebėtojus 
Tai gali Įvykius prilaikyti. Bet 
nieko radikalesnio nedaroma, 
kas užkirstų kelią iš viso revo
liucijai Lebanono erdvėje. Ne
daroma. nes prisibijoma Sovie-

gaus teisių atstatymo. Jokia vir
šūnių konferencija nepatarnaus 
taikai, jei Baltijos tautų išlais
vinimas nebus pagreitintas. Jū
sų kova už laisvę yra kova už 
pagarbą žmogui, už demokrati
ją ir visuotinę taiką. Amerikos 
darbo žmonės pasiliks visa šir
dimi su jumis, kol jūsų byla, kū

ITALIJOJ TRIJŲ KOALICIJA

Italijos parlamente numato
ma trijų partijų koalicija: krikš
čionių demokratų, kuriem vie
niem iki daugumos trūksta 26 
atstovų, Saragato socialistų, ku
rie turi 22 atstovus, ir republi- 
konų, kurie turi 6 atstovus. Bal
savime dar parems koaliciją ir 
Tirolio “Liaudies partija’ ’su 3 
atstovais. Pirmininku numato
mas Amintone Fanfani.

Tuniso skundą prieš Pran
cūziją Saugumo Taryba svarstys 
birželio 18. Saugumo Taryboje 
birželio 10 buvo svarstomas ir 
Kipro klausimas.

vyriausybei produktų ir ginklų.
Neaišku betgi, ar Indonezijos 

vyriausybės pažadas buvo “ko
munistiškas”, Ly. tokis, kuris 
iš anksto numatyti sulaužyti.

Pasmerkė prastplepėfbsį gene
rolą

Aviacijos sekr. J. Douglas vie
šai pasmerkė gen. Anderson už 
tai, kad jis paskelbė terminus, 
kada turi būti paleistos raketos 
į mėnulį.

Armijos satelitas Esplorer 
m, kuris buvo paleistas kovo 26. 
grįš | atmosferą ir sudegs per 
vieną ar porą savaičių.

Pačioje Prancūzijoje. Tou- 
louse, “viešojo saugumo komi
tetas' balsavimu pasisakė už 
tai. kad Įgaliojimai de Gaulle 
būtų pratęsti ir po šešių mėne
sių,

Maskva ir
de Gaulle

Maskva gan ilgai susilaikė nuo 
savo nuomonės apie de Gaulle. 
Dabar apsisprendė aiškiaiparem 
ti Prancūzijos komunistų griež
tą opoziciją. Birželio 10 “Prav- 
da" ir rytų Vokietijos laikraš
čiai paskelbė Prancūzijos komu
nistų boso Dūdos kalbą prieš de 
Gaulle - tai esąs “atstovas juo
džiausios reakcijos, ultrakolo- 
nializ.no ir didžiojo kapitalo, ku
ris reikalauja tęsti karą Alžire"

PASIGĖRUSĮEMS VAIRUOTOJAMS patikrinti išrastas ypatin
gas vairas, kuris demonstruojamas New Yorfce. Pasigyręs vai
ruotojas turi sustabdyti automobili ir vii mžginti jj užvesti. 
Elektronikos, pagalba nustatomas jo girtumas.

AMERIKOS RAKETOS | MĖNULĮ

tų akcijos toje pat erdvėje. N.Y. 
Times palygino Lebanoną su Ko
rėja, Korėjoje Maskvos įrankio 
vaidmenį turėjo kom. Kinija. 
Lebanone Nasseris. Korėjoje A- 
merikos kariuomenei nebuvo 
leista persekioti priešo pasislė
pusio Mandžiūrijoje ir iš ten puo 
lančio. Bijomasi ir lebanone im
tis griežtos akcijos prieš Nasse- 
ri. O tuo tapu Nasseris imasi ak
tyvios politikos — ji’i pasikvie
tė Kipro arkivyskupą Makarios 
ir stengiasi sudaryti įspūdį, kad 
jis esąs ir Kipro gyventoju in
teresu saugotojas.

Amerika leidžia įvykiam rie
dėti ir "koegzistencijos” srity
je. Dulles pareiškė, kad jis neti
ki. jog viršūnių konferencija ga
lėtų duoti ką daugiau nei kiti 
kanalai. Macmillanas pasisakė, 
kad Amerika ir Anglija nenori 
tokios konferencijos, kuri būtų 
farsas. Tačiau vistick einama 
prie pasitarimų atnaujinimo ir 
priimami toki Maskvos siūly
mai. kurie anksčiau būdavo ai

ri* yra kartu ir musę byla, trium
fuos” — baigė Meany.

Baltijos Valstybių Laisvės 
Komit etas

Prekyba Amerikos pasais

VaLst. departamentas paskel
bė. kad susektas biznis padirb
tais .Amerikos pasais. Jo cent
ras buvo Italijoje. Milane. Ro
moje. Neapoly ir kt. Amerikos 
pasai buvo vagiami, juose pa
keičiama savininko foto, ir fal
sifikuoti pasai parduodami po 
1260 dol. Nuo 1956 Italijoje bu
vo pavogta Amerikos pasų per 
200 .

Italijoje 16 komunistų, ku
rie nebuvo perrinkti į parlamen
tą. dabar neteko neliečiamybės 
ir turės eiti į teismą už įvairius 
nusikaltimus.

Jugoslavijos dešimt Mask
vai ištikimų "stalinisfų”, tarp 
jų 3 kariuomenės pulkininkai, 
pabėgo į Albaniją.

Aviacija rengiasi paleist; ra- Thoras. Jo kelionė įniks pus- metami. Amerika leidžia Menši-
• keta į mėnuli š. m. rugpjūčio trečios dienos. Iki mėnulio 278. kovui, kaip sakoma, lipti ant gal. prekiauki! su mumis, užsakymę

Angliję nuo* liepos vidurio 
panaikina pagaliau anglies ra- 
cionavima. kuris buvo įvestas 
nuo 1939. Tai paskutinis racioną 
vimas, kuris buvo palikęs po 
antrojo karo

mėn. Taip pareiškė gen. Samucl 
E. Anderson. kuris yra aviacijos 
tyrimu komandos viršininkas. 
Esą kitos dvi raketos būsiančios 
paleistos rugsėjyje ir spalyje. 
Numatomas tam trijų aukštų

000 mylios.
Tačiau Pentagonas birželio 

10 tą žinią paneigė Dar n e nu
spręst a. ar tai bus rugpjūtyje 
įkeista — sakė Pentagono atsto
vas 5 bandymai pasiekti mė
nulį 3 aviacijai ir- 2 armijai

vos, Amerika turi klausyti Mask 
vos šmeižtų prieš Dulles, kuris 
jos tikslam atsistoja skersai ke
lio. Už tat Maskva ieško kitų sau 
šalininkų. Anot. D l^wreiK*e. 
amerikiečiam, kurie susirūpinę 
nedarbo pasėkom. Nikita sako:

bus už milijardus T.ai didelė 
pagunda Amerikos multimilio- 
nicriam, kad jie virstų įrankiais 
talkinti Maskvos tikslui - pas 
tatyti ant kojų Sovietų pramonę, 
kaip jie apie 1930 metus pastalė 
Sovietam geležinkelius ir kt.

nializ.no


195B nu birželio 13<U nr. 432

ŽINIOS IŠ LIETUVOS RAŠO ALSIUS

------------ žmogžudžių ir politikų sąmokslas (2)
KMyno istorijos antras lapas, kuriame dar įsirašė Churchillis ir Rooseveltas ■ Gen. 
Sikorskis pareikalavo, kad Katyną tyrinėtų tarptautinis raudonasis kryžius, vėliau Si
korskis paslaptingai žuvo ■ Vokiečiai kaltino sovietus, o sovietai vokiečius.

Tai buvo sabotažas - tikrai!

Visiem didžiulė staigmena bu
vo 1953 balandžio 13. Tą “try
liktą” dieną Vokietijos radijas 
paskelbė:

"Iš Smolensko praneša, kad 
vietiniai gyventojai vokiečių 
vyresnybei nurodė vietą, kur 
bolševikai slaptai vykdė masi
nes egzekucijas ir kur GPU nu
žudė dešimtim tūkstančių len
kų karininkų".

Netrukus vokiečių informaci
jos agentūra papildė:

"Siaubingas radinys, kuris te
ko vokiečių kariniam daliniam 
Katyno miške, ant Kosegory 
kalvos, 20 kilometrų nuo Smo
lensko, prie Smolensko—Viteb
sko kelio, duoda sukrečiantį, a- 
be jojimui vietos nepaliekantį 
vaizdą apie masinius žudymus, 
daugiau kaip dešimt tūkstančių 
buvusios Lenkijos karininkų vi
sokių laipsnių, tarp jų ir dauge
lio generolų."

Visas pasaulis sukluso su pa
sipiktinimu. Lenkijos egzilinei 
vyriausybei Londone žinia tren
kė kaip bomba. Ar Katyno miš
ke guli tie dingę karininkai?

Gen. Sikorskis tuojau parei
kalavo, kad būtų viešas tyrinė
jimas. kuri vykdytų tarptauti
nis raudonasis kryžius. Įtarimas, 
kad tos baisybės yra Kremliaus 
darbas.

Nuo to praėjo tik kelios die
nos, ir Maskvos vyriausybė da
vė Sikorskiui savo atsakymą. Ji 
-1943 ..balandžio 26 nutraukė 
diplomatinius santykius su eg- 
ziline Lenkijos vyriausybe.

Kadangi “ji vertėsi niekingais 
fašistiniais šmlestais ir ieškojo 
susipratimo su Hitlerio vyriau-

DARBININKAS

Protestai ir Lietuvoje dėl premijų
Kauno medicinos fakulteto de

vyni studentai “Tiesoje” pareiš
kė protestą dėl “respublikinės 
premijos’ paskyrimo už jų ben
drabučio statybą. Jie nurodo, 
kad visas pastatas tesąs ištisas 
nesusipratimas. Rūsis nuolat 
apsemtas, centrinis šildymas ne
veikia. Dušas neveikia. Ketvir
tas aukštas vandens neturi. 
Vandentiekio vamzdžiai surū
diję. Vanduo netinkamas gerti. 
Elektrifikacija esanti skanda
linga. Skalbykla neveikia. Prau
sykla pirmame aukšte neveikia. 
Vanduo ten veržiasi ir pro grin
dis ir pro lubas (vadinas, per 
daug “veikia”. Red.). Balkonų 
duryse rankenos tik iš vidaus 
pusės. Koridoriuose ir kai ku
riuose kambariuose byra tinkas. 
Stogas dengtas čerpėm, bet 
kiauras kaip rėtis.

Studentai kaltina vyr. inž. 
Vyšniauską drįsus tokį pastatą 
valstybei priimti.

Skundžias biurokratija
“Tiesos” kor. V. šarpis rašo 

apie Kauno biurokratiją. Esą jei 
reikia susimokėti valdžiai už 
butą, elektrą, radiją, keikviėnas 
kaunietis žino, kad be pusdie
nio iš eilės neištrūksi. Užuot pa
sinaudojus buhalterijos techni
kos priemonėm, kasininkė tu
ri už nugaros kontrolierę, ir 
jos abi rašo ir žymi knygose.

L Jei Aleksoto gyventojas nori su
simokėti. jis turi keliauti net Į 

! Šančius.

line ir kt. Gastrolės truko tris 
savaites.

Lietuviai užsieny
Sofija Veiverytės, 32 metų 

dailininkės, paveikslas, vardu 
“Lietuviai emigrantai užsieny
je” buvo išstatytas Maskvos vi- 
sisąjunginėje dailės parodoj. 
Susilaukęs visuotinio dėmesio 
— nebūtinai gal dėl savo meni
nės vertės.

Žurnalistų sąjunga
Jonas Karosas, dabartinės 

žurnalistų sąjungos pirminin
kas, TB rašo, kad žurnalsitų są
jungoje esą 300 narių ir iki me
tų pabaigos sieksiąs 600-700. 
Sąjungos pagrindinis darbas 
esąs ruošti paskaitas, keliones, 
priiminėti užsienio žurnalistus. 
Vokietijoje lankęsi 30 lietuvių 
žurnalistų. 1949 prie Vilniaus 
un-to įsteigta žurnalistinė kated
ra, kuri kasmet išleidžia po 25 
diplomuotus žurnalistus. Neaki
vaizdinis skyrius taip pat po 25. 
žurnalistus praktikus. Mokslas 
trunka 5-6 metus.

Karosas dar pasisako, kad ne 
visi žurnalistai buvę nacių ar 
fašistų “išrinktieji.” Be jo paties 
toje sąjungoje dar esą iš senų
jų A. Gricius (jis buvo pačių bol
ševikų pirmos okupacijos me
tu išvežtas, dabar sugrįžo), Vin
cas Ožkinis (tas buvo pa
bėgęs į vakarus, bet nepataria 
vo), Jonas Šiožinis. Albinas Žu
kauskas. Antanas Pangonis. Jo
nas Jonynas (Jankauskas), Teo
filis Tilvytis, Petras Kežinaitis 
ir kt. (o kur gi Jonas Šimkus, 
rankiojant lietuvius birželio 
14 deportacijoje? Red.).
Lenkai lankės Kaune ir Vilniuj

dabar rasti nužudyti, tai tas reiš
kia, jog jie buvo nužudyti vokie
čiu. Pastarieji dabar provokaci
niais sumetimais tvirtina, kad 
nusikaitimas buvo įykdytas so
vietiniu įstaigų."

Vokiečiai kaltino sovietus. 
Sovietai vokiečius. Kas iš tikrų
jų buvo žudikai? Tą klausimą 
tyrė tris kartus ir trys komisi
jos (b.d.).

vo niekad paskelbtos, 'kaip Si
korskis su dukteria žuvo.

“Tai buvo sabotažas — tikras 
dalykas”, vėliau kalbėjo buvęs 
Amerikos valstybės sekretorius 
Sumner Welles.
' Keno tai darbas, jei tai buvo 

sabotažas — nebuvo išaiškinta. 
Tačiau kStastrofa tik labiau at
kreipė visuomenės akis į Katyną 
ir ėmė vynioti įvykių siūlą. Pa
aiškėjo. kokiu būdu iškilo Katy- 
no radinys. «•

Pradžia paslapčiai iškilti sie
kė 1942 vasarą. Vokiečių orga
nizacijos Todf statybos grupė 
dirbo netoli? Smolensko. Tarp 
darbininkų buvo daug lenkų. 
Jie patyrė iš kito lenko, pavar
dė Kisielevv. vietinio gyventojo, 
'apie paslaptingus kapus. Vieną 
dieną juos aplankė. Vieną kapą 
atkasė, paskui vėl užkasė, nenu
jausdami. kad visa apylinkė yra 
prilaidota. Jie tik padarė berži
ni kryžių ir paliko. Niekas dau
giau nesuko sau galvos. Atėjo 
žiema, ir

išalkęs vilkas patrukę paskui 
save sekėjus ir atvedė į kapiny
ną.

1943 vasario mėn, buvo keli 
kapai atkasti. Tik šalčiam atslū
gus. vokiečiai Įsakė rusu darbi
ninkam atkasti. Radinys buvo 
nelauktas. Griovivose vienas ant 
kito buvo sukrauti per dvylika 
eilių 4133 lavonai.

Tai ir davė pagrindą vokiečių 
inuormacijos biurui paskelbti 
aną aukščiau minėtą žinią.

Sovietai per savo Tass trys 
dienos po vokiečių žinios pa
skelbė:

"Kalbamieji lenkų belaisviai 
buvo specialiuose lageriuose.. 
Smolensko apylinkėje ir dirbo 
prie kelių. Kadangi nebuvo įma
noma jų evakuoti artinantis 
vokiečių kariuomenei, jie pate
ko

D. ROOSEVELT IR W. CHURCHILL antrojo pasaulinio karo 
metu.

KOKIOS ĮTAKOS IR KAM DARO LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Laisvojo pasaulio spaudą uo

liai seka Lietuvoje komunistinė 
informacija, daro ištraukas iš 
laisvojo pasaulio laikraščių ir 
jas skelbia savo spaudoje — la
biausiai politines polemikas, de
javimus dėl kultūros smukimo, 
lietuvybės nykimo jaunojoje 
kartoje. Tų ištraukų pasiskaitęs 
Anglinaitis iš Kauno parašė laiš
ką. kuris buvo išspausdintas ko
munistinėje Laisvėje (žr. Dar
bininko spaudos apžvalgą gegu
žės 23), Jame aštriai barė užsie
niuose esančius lietuvius už peš 
tynęs, už nutautimą. už kovą 
prieš religiją ir tt. Tas laiškas 
rado savotiško atgarsio čia.
Darome, ko nereikia, o nedaro

me, kas reikia
T. Žiburiuose gegužės 15 Nevv 
Yorko korespondentas Almus 
Aglinaičio priekaištus priėmė į

SPAUDA

širdį ir. gretindamas lietuvių iš
eivių siekimus su jų darbais, ra- 
šp:

“Reikalaujame laisvės ir ne
priklausomybės, bet mūsų spau
da likiminiu tautai metu mir
guliuoja beprasmiu plūdimusi, 
....vietoj energiją sunaudojusi 
informacijai ir naujų laikų pa
žinimui. Ne praeities kalčių ir 
klaidų ieškoti išbėgo masė lietu
vių į vakarus ... Skleidimas pa
sauliui minties, kad lietuvių tau
ta yra subrendusi kultūrinei ir 
ūkinei nepriklausomybei, yra 
mūsų visų bendras reikalas".

Senu keliu ir toliau
Draugas birželio 3 ir birželio 

9 atnaujina polemiką dėl politi
nio bendradarbiavimo ir siūlo

duoti daugiau raštų apie grupių 
nesutarimu^ ; .ZCT“ ~
Gal būtu gera taktiką pakeitus

Laisvė, komunistinė, buvo la
bai anų laiškų iš Lietuvos pa
veikta ir gegužės 29 svarsto, gal 
reiktų tikrai jai pakeisti taktiką 
kovoje su religija. Rašo:

“Laisvėje tilpo kai kurių mū
sų laikraščiui pastabų, prisiųstų 
iš skaitytojų Lietuvoje, prime
nant. būk mūsų laikraštyje tel
pa per daug anti-religinių pasi
sakymų”.

Laisvė nuo priekaišto ginasi 
ir atsikerta:

“Nemanome, kad Laisvėje 
anti-religinių raštų daugiau kaip, 
sakysime, Tarybų Lietuvos 
spaudoje”. Tačiau prisipažįsta 
ir apgailestauja: “Bet su mumis 
bėda yra ta, kad mes. kalbėda
mi ar rašydami apie Religiją, ne
retai panaudojame atgyvenu
sius savo dienas ‘mockinius’ bei 
‘šliupinius’ terminus. Dažnai 
per stačiokiškai ‘iš peties’ plie
kiame. užuot gražiai, moksliš
kai. su atitinkamais pavyzdžiais j-jg kovoti už šviesesni rytojų, 
aiškinę religijos nenaudą dar
bo žmonėm....

Kol kas tikinčiųjų darbo žmo

Sporte
J. Pipynė atstovavo Sovie

tam Paryžiuje vykusiose leng
vaatlečių pirmenybėse.

Gastrolės Lenkijoje
Lietuvos rinktiniai artistai 

koncertavo Varšuvoje, Krokuvo
je, Poznanėje, ^Vroclave. Koša-Visoms liet katalikų organizacijoms

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas yra krei
piąsis j visas šio krašto lietu
viškas organizacijas, kviesda
mas dalyvauti Amerikos lietuvių 
kongrese, kuris Įvyks birželio 
27 ir 28 Boston. Mass. Tame 
prašyme paliečiami trys daly
kai: a. — išrinkti ar paskirti i 
kongresą delegatus vadovau

Gegužės pradžioje lankėsi 
Lietuvoje lenkų delegacija. Ko
munistas B. Holod sakosi, kad 
Vilniaus krašto gyventojai gy
veną gražiau nei lenkų laikais. 
M. žužydlo “Tiesoje” išgyrė 
Kauno
1939). Jos turi 1,200 lovų.

jantis taisyklėmis. kurias 
Alto Vykdomasis Komitetas 
išsiuntinėjo- fietuvių organizaci
joms balandžio mėn.: b. — 
aprūpinti savus delegatus Įga
liojimais; c. — paskirti pinigi- nįu yra jaugiau negu ateistu be- 
nes aukas.

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos centro valdy
ba tą Alto sumanymą — sušauk
ti lietuvių kongresą — užgina, 
jo vadus sveikina, linki sėkmės. 
Tas suvažiavimas siekia labai 
svarbaus tikslo. Juo didesnis 
bus kongreso dalyvių skaičius, 
juo stipriau kiti pajus visų lie
tuvių valią, troškimą visom jė
gom kovoti už pavergtos Lietu
vos išlaisvinimą.

Amerikos lietuvių katalikų or
ganizacijos, kurioms direktyvas 
duoda Federacijos centro valdy
ba. tėvynės Lietuvos niekada ne
užmiršo. Tik po pirmo.Didžiojo 
karo, kai Lietuva kėlėsi iš griu
vėsių. jos atstatymui vadovau
jant Amerikos Lietuvių Katali
kų Federacijai, šio krašto lietu
viai katalikai suaukojo virš vie
no milijono dolerių. Jie remia ir 
dabar Altą ir Balfą. Jokią auka 
pavergtos tėvynės išvadavimui 
neturi būti didelė ir sunki.

Alės tad raginam visus orga
nizuotus lietuvius katalikus kon
grese kuo gausiausiai dalyvauti 
ir savo auka ji paremti.

sybe".

į vokiečių rankas. Jeigu jie

iš-

M A ž E L I S

pačiupo policija. Abu neturi nei

133 Mest 14th Street 
Ncw York II, N. Y.

Tel. Cllelsea 3-2583
11339 Joh. Canųrau, 
Drtroft 12, Midi. 

Tel. TOnnn&Hl 1-319
(TrvdMid 13, Ohk» 
TH. T0wer 14S1

Atdara kasdien nuo 9 vai.
liti Kast 7 .Street, 
Nrw York, N. Y.

TeL TV 2-6386

klinikas (pastatytas

Standley. 
atstovas Mask- 
kad preziden- 
rašė Stalinui 

buvo sakoma:

tai neprivalome jų užgaulioti aš
triu žodžiu religijos klausimuo- 
si: neprivalome tuo būdu juos 
nuo savęs atstumti'

I

Pralinksmink savo gimines siuntiniu. Pasiraudok patarnavimu patikimos firmos, kuri 
atkreips tuoj savo dėmesį.

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0- IN(

dievių. Jeigu norime bendrai su

Amerikai ir Anglijai padėtis 
susidarė baisiai nemaloni. Jom 
rodė, kad tai skaldo sąjunginin
kų vienybę. Jos paspaudė Si
korski. ir tas turėjo pasiduoti 
— jis atšaukė savo paskelbtą 
reikalavimą, kad dalykas būtų 
tiriamas tarptautiniu būdu. Tai 

diploma- 
Lenkijos 
Londone

Įgalino vėl suklijuoti 
tintus santykius tarp 
egzilinės vyriausybės 
ir Maskvos.

Admirolas VVilliam 
buvęs Amerikos 
voje. pripažino, 
tas Rooseveltas 
laišką, kuriame

"Tikiuosi, Churchillis galės 
palenkti Sikorskį, kad ateity ro
dytu daugiau sveiko proto".

Tai rašė 1943 balandžio 26.
Kaip Churchillis turėjo Sikor

ski “lenkti", nežinia. Tik fak
tas. kad

netrukus po to Sikorskį ir jo 
dukterį ištiko lėktuvo nelaimė. 
Kelyje iš Kairo į Londoną1943 
liepos 5 lėktuvas nukrito neto
li Gibraltaro. Priežastys nebu-

• Portugalijoje prezidento 
linkimus birželio 8 laimėjo vy
riausybės kandidatas ^admiro
las Americo Tomas. Jis gavo 
90'' balsų. Opozicijos kandi
datas gavo 10''.

•ZUIKIU” PERPLAUKĖ ATLANTĄ. IS Weat New Verte, N. J„ 
du jaunuoliai — Robert Dieki ich (kairėje) ir Robert Vardeli 
(dešinėje). 14 metu, slapta įlindo j prancūzu laivę Ile de rFance 
ir pasiekė Le Havre, kur juos 
dokumentą. nei pinigu.

Kas už mirties 
bausmę?

Vakaru Vokietijoje buvo
siuntinėtos anketos gyvento
jams. prašant pareikšti savo 
nuomonę dėl vyriausybės su
manymo panaikinti mirties baus
mes nusikaltėliams. Atsakymai 
buvo gauti visai nelaukti. Dau
guma apklaustųjų vyrų — 76 
proc. ir 69 proc. moterų pasi
sakė už mirties bausmės paliki
mą.

Pagal tų žmonių nuomonę 
mirties bausmė turėtų palikti 
nusikaltėliams, žudantiems ki
tus tikslu apiplėšti, gauti ap- 
draudos premiją ir gauti paliki
mą.

Į klausimą, koks mirties vyk
dymo būdas, jų nuomone, būtų 
pageidaujamas, buvo gauta 
atsakymų: 26 proc. pasisakė už 
elektros kėdę. 17 proc. už už
migdymą; 13 proc. už giljotiną; 
13 proc. už kartuves; 10 proc. 

. už sušaudymą; 3 proc. už nuo
dingąsias dujas; 2 proc. už nuo-

Amerikos Lietuviy Katalikų dus ir 16 proc. neturėjo savo 
Federacijos C.V. Pirmininkas nuomonės. (P.S.)

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn. N. Y.
Skambinti tel. HYacint 7-4677

Ii
Lictuvos Vyčiu Radi jo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1

KIEKVIENĄ SEKMADIĘNI-t-NUO 1:30 IKI 2:00 VAL. 
Jei norite šioje radijo programoje

KNIGIITS OE IJTHUANIA WLOA
BRADDOCK. PA.

1550 kitocycles
:t 2-on VAL-. * 

:elbt:s. kreipkitės adresu

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mase.
Kiekviena sekmadienj nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, JM norite ką
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. KNEI2TT1 — LithuanUn Kartie Hour. M C«t- 
tage St, Nonvood, Mas*. Skyriai: Uthnanžan Furniture Co. — 
O. Ivaškai, 32S W. Broaduay. ir Stasys Jakutis. 496 E. Brohdway. So. 
Boston, Mass.: Antanas. Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1446; SOuth Boston 8-«C18 ar 
8-1844; KIrktand 7-8633.

3'/i% metams
(3'< reguliaraus ir 1*

Taupyk Čia Ilangiau Uždirbsi Nelauk!

SAVINOS BANK
2 PATCMUOS jSTAlCC*.

Mcmbcr Fcderal Insurance Corporation

(LICENSED BY THE U-S-S.R.)
135 Wrst I4th Street, CHelsra 3-2583 New York II, N. Y

Miimu firma gavo iš Jnturisto Maskvoje leidimą Mušti siuntinius j visas Sov. Sąjungos rcąpuMikas

(■alinia siunti tik naujas prekes
Siuntiniai gali būt mums pristatyti asmeniškai arba atsiųsti paštu.

’ri?4;ttyms»s z.irantuo.jamsi.«. Kiekvienas siuntinys iaustas. .Siuntėjas iraus pašto pakvitaviiua 
son-niška gavėjo parašą. Turime neribotą pasi,’in>.ima prekių.

ryto iki 6 vai., v. .Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 v. v.
332 Fillmorc Avenne 
Bnffalo 6, Nėw York 

Tel. MOhawk 2674
632 W. Girard Avė., 
Philaddphia 23. Pa.
TH. WAlnnt 5-88’8

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
WKOX. 1190 kilocyklcs 

Framingham. Mass.
Kultūrinė Radio Programa 

Sekmadieniais
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209
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Mito ynarty --------------------MJO
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Dėdės Tomo trobelėje po šimto metų
Dėdės Tomo trobelė, pagar- nuo vaikų”. (A. Šapoka). Carui 

sėjęs Harriet Beecher Stowe pa- Aleksandrui H užėmus sostą 
sakojimas apie juodųjų vergų 
sunkią dalią, nuo 1851 metų 
stipriai judino jautresnius žmo
nes, keldamas užuojautą tiem 
vergam ir pasipiktinimą žmo
gaus pažeminimu ir skaudinau. 
Tasai skaudus pasakojimas iš
garsėjo visame pasaulyje, o pa
čioje Amerikoje stiprino judė
jimą už vergijos panaikinimą. 
Vergija buvo panaikinta pastan
gom Abraomo Limkolno, užmo
kėjusio už tai savo gyvybe; be 
to. daug gyvybių nusinešė ki
lęs pilietinis karts 1861-1865. 
Dar prieš tą karą, kai Abraomas 
Linkolnas buvo respublikonų 
statomas kandidatu į Illinois 
valstybės senatorius Chicagos 
konvencijoje, bet nurungtas de
mokrato Stephen A. Douglas, 
griežčiau nepasisakiusio prieš 
vergiją Abraomas Linkonas jau 
tada, 1858 birželio 16, išėjo su 
šūkiu, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse negali būti pusiau 
laisvųjų ir pusiau nelaisvųjų 
piliečių: visi turi būti lais
vi. nes “namai, kurie patys su 
savim nesutinka, neišliks”. Tais 
Švento Rašto žodžiais Abraomas 
Linkolnas smerkė kai kurių ne
sutikimą naikinti vergijos. Tai 
pirmajai ryškesnei vergų lais
vintojo kalbai šiemet sueina

(1855) ir svarstant baudžiavos 
panaikinimo projektus, Petra
piliu buvo pasiųstas ir Lietuvos 
bajorų siūlymas (1858): jie atsi
sakė savo teisių į valstiečius. 
Tai irgi šimto metų sukaktis. 
Baudžiava visoje Rusijoje buvo 
panaikinta 1861, o vergija Ame
rikoje tuo pačiu metu baigė
si su pilietiniu karu. Tik ji ne
sibaigė mažiau kultūringuose 
kraštuose ir europiečių valdo
mose kolonijose. Po šimto me
tų. be to, vergija grįžo Europon 
dar žiauresniu pavidalu.

Devenis: "Taip, pone, jų tiks
las ne tik išnaikinti nepageidau
jamą elementą, bet nori turėti ir 
pigios darbo jėgos, nes jie veik 
nieko nemoka. Pavyzdžiui, kaip 
gydytojai aš gavau apie 28 rub
lius mėnesiui, ir už tuos rub
lius galėjau nusipirkti pusę sva
ro sviesto."

Sovietų vykdomos deportaci
jos iš Lietuvos buvo masinės ir 
individualinės. Masinių suėmi
mų ir deportacijų pradžia buvo 
1941 birželio 14. Sovietam atė
jus antru kartu, nąasinių depor- . 
tacijų bangos būdavo kasmet, 
pradedant nuo 1945 iki 1949. 
Pradėjus pasauliui šaukte šauk
ti, ir eilei deportuotųjų leista 
grįžti.

Individualiniai suiminėjimai 
ir ištrėmimai prasidėjo anks
čiau už masinius; jie nesibaigė 
ir dabar.

Sustojome čia prie individua
linio suiminėjimo načios pra
džios- ir vieno, asmens likimu -fj. Kodėl tad turime juos mai

tinti? Mes tiesiog nugabenome 
juos į vandenyną ir vandenyne 
nuskandinome'/

‘Ar tai buvo gyvi žmonės?” 
nustebo tardytojas. ‘‘Taip, gyvi”, 
patvirtino liudininkas.

Liudininkas buvo lagery su 
1500 žmonių, žiemą ten 55 laips
niai Fahrenheito žemiau nu- 
liaus. Nuo stokos vitaminų žmo
gus ten po 4-5-6 mėnesių su
serga skorbutu.

"Mačiau vyrus, pačiame am
žiaus žydėjime 25-26-28 metę, 
bet jų dantys klibėjo taip, kad 
pirštais galima buvo ištraukti. 
Dantų smegenys buvo sutinę, 
ant rankų ir viso kūno buvo žaiz
dos."

“Ar mėginot kaip nors gelbė
tis nuo skorbuto? — teiravos ko
misijos tardytojas. Devenis: 
“Vienintelis dalykas, ką aš ga-

vandenyną... Devenį nugabeno 
į sovchozą, ir tik po kelių mėne
sių jam teko sutikti vieną iš lai
ve buvusių sargybinių, kurį jis 
buvo gydęs. Paklaustas, kas nu
tiko su laive buvusiais invali
dais, sargybinis atsakė:

"O kaip jūs galvojat ?Ar jūs 
nežinot Rusijos konstitucijos? 
Kiekvienas, kas valgo, turi dirb
ti. Kas nedirba, negali valgyti. 
Jie yra invalidai. Jie negali dirb-

iliustruojame, ką teko pergy
venti ano meto suimtajam ir 
tremtiniui — dešimtim tūkstan
čių tremtinių — tolimojoj šiau
rėj prie Lediniuotojo vandeny
no. Apie tai liudijo dr. Mykolas 
Devenis 1953 gruodžio 3 New 
Yorke Kersteno komisijoje.

MYKOLAS DEVINIS buvo gi
męs Lietuvoje, atvyko į Ameri
ką 1914, baigė mediciną, priė
mė Amerikos pilietybę 1920; 
1932 grįžo į Lietuvą, nusipirko 
prie Ukmergės ūki. pasilikda
mas Amerikos pilietis.

Enkvadistai jį suėmė ūkyje 
1940 liepos 22, pralaikė kalėji
me nuolatiniuose tardymuose

Įėjau daryti — iš literatūros pa
tyriau, kad šiek tiek vitamino 
C yra eglių spygliuose ir kanko
rėžiuose. Ėmiausi juos virinti di
deliuose katiluose ir kiekvieną 
vakarą visiem kaliniam daviau 
gerti to skystimo po stiklą. Tai, 
žinoma, galėjo apsaugoti nuo 
skorbuto, bet negalėjo nuo jo 
išgydyti”.

Maistas buvo — daugiausia 
duona, kurioje prie blogų mil
tų buvo primaišyta mažiausia 
20 proc. piuvenų. Avalynė — 
iš senų guminių padangų ir sku
durų. Nuo šalčio nesaugojo. Tad 
kojas dar apsukdavo maišais, 
paskui kišdavo į šaltą vendenį, 
kuris ant kojų virsdavo ledu, ži
nia, kad ledas yra blogas tem
peratūros laidininkas. Taigi ap
maldyta avalynė nepraleisdavo 
šalčio. Kad neslįstų, dar apsuk
davo maišais. Buyo sunku 

. vaikščioti, bet tai saugojo nuo 
nušalimo.

Po dviejų metų, 1942 balan
džio 13 Amerikos atstovybei pa
sisekė jį išvaduoti.... Iš Devenio 
pasakojimų apie sutiktus įvairių 
tautybių žmones kongresmanas 
Bentley padarė išvadą: 
sistema, kurią jus matėte tose 
stovyklose, buvo skirta ne tik 
Baltijos kraštam, bet visiem 
kraštam, kurie patenka j Sovie-

■ tų Sąjungos valdžią?"

MASINIUOSE VEŽIMUOSE 
birželio 14 išvežta iš Vilniaus 
ponia Galinska buvo apgyven
dinta lietuvių barake Barnaule. 
Ji liudijo, kad barake buvo 205 
žmonės. Iš jų per savaitę ar pu
santros mirė septyni kūdikiai 
...."Mirė kūdikis — pasakojo 
Galinska — vieno lietuvio mo
kytojo; mokytojas buvo labai 
malonus žmogus, paskui jis mi
rė taip pat Mokytojas padarė 
kūdikiui karstelį. Jis nebuvo sta
lius, buvo tik mėgėjas. Jie
karstelį pastebėjo tik tada, kai trėmimai j sibirą. vaizde- 

. ' ly matome, kaip pakraunami
(Nukelta į 5 pusi.) žmonės j sunkvežimį išvežimui.

Paremkime šv. Kazimiero kolegiją
Jokis lietuvis, kur jis bebūtų, 

negali užmiršti pavergtosios mū
sų tėvynės nelaimių ir kančių. 
Mes, kurie tikime Dievo Apvaiz
dą, privalome turėti stipresnę 
už kitus viltį, kad teisingasis ir 
galingasis Viešpats, laikui atė
jus, sutriuškins tirono prievar
tą ir, gal jau netrukus, vienus 
mūsų pašauks sugriautų Lietu
vos sodybų atstatyti, kitus apleis
tų Lietuvos Bažnyčios dirvonų 
plėšti ir dvasinę tėynės dirvą 
purenti. Bus-tada didelė piūtis. 
o darbininkų labai maža. Dabar 
tad paršykime pjūties Viešpatį, 
kad daugiau naujų jėgų pasiųs
tų į savo vynuogyną.

Busimiesiems Lietuvos Bažny
čios darbininkams paruošti mes 
turime laisvame pašalyje tik vie
ną įstaigą — šv. Kazimiero kole
giją Romoje. Kol Lietuva tirono 
jungą tempia, ši įstaiga be mūsų 
paramos išsilaikyti negali. Tad 
ją paremti yra šventa kiekvieno 
mūsų pareiga.

syti penktąjį liepos mėnesio sek
madienį (liepos 29), kur tik ga
lima, padaryti aukų diena kole
gijos išlakymui.

Kolegijoje yra studentų klie
rikų, kurie patys neturi iš ko 
mokslus eiti. Keliems kolegija 
jau surado geradarius, kurie ap
siėmė po studentą išleisti į ku
nigus. Visas tokio studento 
mokslas ir išlaikymas kaštuoja 
$1,500. Didelė parama būtų ko
legijai ir gausus nuopelnas Baž
nyčiai ir Tėvynei, jeigu tokių 
geradarių daugiau atsirastų A- 
merikos lietuvių katalikų tarpe.

Mieli lietuviai katalikai. Pa
klausykite jūsų klebonų, kai jie 
jus kvies šv. Kazimiero kolegi
ją paremti ir atverkite šiai įstai
gai dosnias lietuviškas širdis.

Kas siųs auką šv. Kazimiero 
kolegijai tiesiog, štai jos adre
sas: Collegio di San Casimiro, 
Via Casalmonferrato 20. Roma, 
Įtalia. Visais kitais kolegijos rei
kalais prašome kreiptis i kun.

Neseniai atvyko į Ameriką j. Cepukaitį. 1913 Wallace St., 
Šv. Kazimiero kolegijos prezi
dentas J. E. vyskupas V. Padols- 
kis. Svečias bus pas mus iki 
rugsėjo 10. Jo Ekscelencijos lan
kymosi proga Kunigų Vienybės 
Centro Valdyba atskiru raštu 
paprašė gerbiamuosius lietuvius 
klebonus kviesti svečią vyskupą 
pas save, kad galėtų žmonėms 
kolegijos reikalus paaiškinti. Ka
dangi sekmadienių ir šventų 
dienų neužteks, kad Ekscelenci
ja galėtų visas par. atlankyti., 
gerbiamieji klebonai yra papra-

Bolševizmas, kuris išėjo su 
šūksniu vaduoti žmogų iš bet ko
kios vergijos, gražino jį Į dar 
šiurpesnę dėdės Tomo trobelę. 
Ji dabar vadinama kolchozu, 
koncentracijos stovykla, zem- iki kovo; paskelbė, kad jis esąs 

už akių Maskvoje nuteistas 8 
metam sunkiesiem darbam, per
vežtas į Vilnių, bet iš ten su ki
tais įkimštas į gyvulinius vago
nus tik 1941 birželio 22.

Juos vežė į Kozvą. Vagone po 
40-50 žmonių. Neįmanoma paju
dėti. Keliavo taip 16 dienų.

“šešiolika dienų?” nustebo 
komisijos tardytojas.

"Taip, — tęsė Devenis, — 
kaitroje, buvo birželio mėnuo; 
mes buvome be šilto vandens, 
be šilto valgio; mums davė po 
gabalą sūdytos žuvies, kuri didi
no troškuli. Žmonės kiekvie
nam vagone šaukėsi vandens, 
niekas vandens nedavė".

Po 16 dienų atvežė į Kozvą. 
Tai pe? einamasis lageris. Į čia at
gabendavo visus iš Lietuvos, Es
tijos ir Lenkijos. Iš ten buvo pa
skirstomi kitur. Ir Devenis po 
dviejų 
Red City (Krasnogorską?). kur 
Pečiora įteka į šiaurės vandeny
ną. Vežė laivu. Laive be jo bu
vo dar 80 žmonių — invalidai, 
kai kurie be rankų, be kojų, nu
šalusiom nosim ir tt.

Jei juos veža į ligoninę — gal
vojo Devenis — tai juos vežtu

šimtas metų ... ir posūkis at- priešinga kryptim, o dabar juos tina su gėlėm ir džiaugSfnO ašarom. Bet tokių, kuriems būtų leista grįžti 
galios į barbarybę. veža dar į šiaurę, į Lediniuotąjį į savo gimtą graštą, yra nedaug.

lianka (urvu žemėje), trobele 
Sibiro taigoje, plėšiniuose, o po
nas vergėjas —Sovietų Sąjunga, 
kur “nežmoniškos gyvenimo są
lygos, žiauriausiomis formomis 
vykdomas valstiečių išnaudoji
mas pakerta žmogaus dvasinę 
ir fizinę egzistenciją, suardo na
tūralius artimiausių žmonių — 
tėvų ir vaikų — santykius, kur 
darbas yra nepakeliama našta 
ir kankynė... kur socialinė 
skriauda ir neteisybė taip

šimtas metų. Ką mums tai pri- skaudžiai ir juntama, kad ją pa- 
mena- tiria... taurūs liaudies žmonės,

* r . kad jie pasmerkiami sielvartui
Šimtas metu skina mus nuo įj. kančiai”. Ar tai iš dėdės To-ir kančiai”. Ar tai iš dėdės To- 

anu laikų, kada kultūringesnia- mo trobelės aprašvmo? Ne, tai 
me pasaulyje tebuvo dvi vasty- pratarties į Vaižganto raštus, 
bės, kur žmogus žmogų bu- išleistus pavergtoje Lietuvioje 
vo pavergęs: Amerikos pietuo- (1957). Rašoma. abejo, apie 
se buvo juodųjų vergija ir Ru- buvusią baudžiavą kaip vergi

ją, bet kaip tie žodžiai didžiai 
atitinka dabartinę Lietuvos žmo
nių padėtį! Vergija po šimto me- 

vą (1795), ir čia baudžiava buvo į.j grįžo 
sustiprinta, sulyginta su valstie
čių padėtimi Rusijoje, kur “vals
tiečiai bvuo beteisiai vergai, su 
kuriais ponas galėjo elgtis kaip 
tinkamas; galėjo juos pardavi
nėti. prakortuoti, panorėjęs į ka
torgą išsiųsti ir vėl susigrąžin
ti. Pardavinėdavo net išskirda
mi vyrus nuo žmonų ir tėvus

sijoje — baltųjų baudžiava, nie
ku nesiskyrusi nuo vergijos. Kai 
carienė Kotryna II užėmė Lietu-

Bet kas dėl to laisvajame pa
saulyje jaudinasi? Kas rašo nau
ją pasakojimą apie dėdės Tomo 
trobelę, pasakojimą didžiai gū
dų ir šiurpų? Kas stoja į kovą su 
ta nežmoniška vergija?

Philadelphia. Pa.
Kunigų Vienybės C. Valdyk

Seniau vaikai kentė už tėvų 
kaltes, dabar tėvai už vaiku
Los Angeles keturios motinos 

ir vienas tėvas sėdėjo kalėjime 
po 18 valandų už tai, kad jų vai
kai sulaužė draudimą nesirody
ti gatvėje vakare po 10 v. Teis
mas rado, "kad bausmė privers 
tėvus labiau žiūrėti vaikų.

Simas Sužiedėlis.

KAZIMIERAS
P tėvų politikoje

šv. Kazimiero gimimo sukaktis primena 
mums anuos laikus, kai Lietuvos valstybė, pa
siekusi didžiausios savo sklaidos, ėmė slūgti ir 
trauktis į Baltijos pamarį. Iš rytų mūsų senolius 
pradėjo stumti bekylanti Maskva, nusikračiusi 
ilgaamžės totorių grėsmės; iš pietų mojosi 
spausti Krokuva, atsirėmusi unijos su Lietu
va raikščiais. Lietuvos valstybei kelias iš svai
gios aukštumos vedė į tykojantį pažeminimą, ku
ris neišvengiamai atėjo po kelių šimtų metų.

Šv. Kazimieras gimė ir gyveno toje mūsų 
istorinio kelio atogrąžoje. Jis prasiskleidė lie
tuvių tautoje tartum Apvaizdos pamokymas, 
kad be žemių platumos ir politinės galybės dar 
lieka viena atspirtis — tai moralinė didybė, ku
riai jokios aprėžties nėra. Kas ir kiek besistengtų 
tobulėti, vis dar liks idealu didesnis dvasios 
tobulumas. Šv. Kazimieras tą neribotą idealą 
rodė lietuvių tautai tuo metu, kai mūsų sentė
vių pastangos, pasiekusios didelių plotų ir poli
tinės jėgos, priėjo ribą. Ties ja sustojo didysis 
Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius Ka
zimieras, Šventojo tėvas.

_ *
Karalius Kazimieras, dar negimus, šventam 

jo sūnui, Lietuvos teritorinei sklaidai rytuose 
užrėžė ribą savo sutartimi su Maskva (1449 
rugpjūčio 31). Jei toji sutartis ir būtų likusi

amžina, kaip buvo sutarta, tai Lietuvos sienos 
šiandien eitų šiapus Maskvos už kokių 100 my
lių. Tačiau sutartis liko amžina kita prasme: 
Lietuva niekada nebepasiekė nei to žemių gau
sumo nei politinės jėgos, kurią turėjo Vytauto 
laikais. Kazimieras norėjo ta sutartimi įtvirtin
ti Vytauto palikimą ir Lietuvos sienom rytų šo
ne nustatyti neperžengiamą ribą. Lietuva jos ir 
neperžengė, bet ją peržengė Maskva.

Maskvoje tada sėdėjo Vytauto sūnaitis Vo
sylius. Soste laikėsi netvirtai, nors buvo stip
riai ramstomas energingos savo motinos Sofijos, 
Vytauto dukters. Prieš lietuviško kraujo gimi
nę sukilo Vosyliaus pusbroliai. Tarpusavio rie
tynėse vienas Vosylius antrajam (tas antras 
buvo Zvenigrado kunigaikštis) išsibadė akių lė
liukes: Sofijos Vytautaitės sūnus Vosylius pir
mas tai padarė savo pusbroliui dėl to buvo 
pramintas Vosylium Tamsiuoju. Prieš jį dar iš
ėjo Možaisko kunigaikštis Jonas, pažadėjęs Ka
zimierui būti Lietuvos vasalu, jeigu tik jį Mask
voje įsodintų. Buvo sudaryta sutartis, bet Ka
zimieras nesiryžo pradėti karo prieš Vosylių ir 
Sofiją, nes tik ką buvo užsidėjęs karališkąjį 
lenkų vainiką (1447). Pasirinko “amžinąją tai
ką” su Maskva, kad laikinąją turėtų su Krokuva.

Ta "amžinąja sutartimi” nustatyta pastovi 
Lietuvos ir Maskvos žemių ežia. Ligi tol ji vis 
slinko rytų šalin. Kazimieras ir Vosylius sustojo 
prie vytautinių sienų. Tačiau pasidalinimas įta
kos sritimis rodė, kad Maskva linkusi per iš
vestąją liniją persisverti. Vosylius išsiderėjo glo
bą Naugardo ir Pskovo miestam. Lietuvos įta
koje liko Tvėrės kunigaikštystė, supusi Maskvą 
iš šiaurės vakarų ir užstojusi kelią | tuos di
džiuosius pirklių miestus. Atrodė, kad tai turė
jo juos ginti nuo Maskvos kėslų. Bet kai negynė 
Kazimiero ryžtumas, Maskva tuos miestus už
valdė (1471-78), panaikindama vėliau ir pačią 
Tvėrės kunigaikštystę. Tai padarė Vosyliaus 
Tamsiojo sūnus Jonas III (1464-1505), pasiskar
denęs visos Rusijos valdovu. Algirdo ir Vytauto

siekimui, kad “visa Rusija priklausytų lietu
viams”, buvo padarytas galas. “Lietuva savo 
persvarą Rusijoje užleido Maskvai” (Jan Laski).

Tuo pačiu laiku Lietuvos persvara pietuose 
atiteko lenkams. Dar po Vytauto mirties lenkai 
buvo įsispraudę Podolėn, o dabar siekė ir Voli- 
nijos žemių, kurias valdė Kazimiero dėdė Švit
rigaila. Čia jis priesaiką darė Lenkijos karaliui 
Vladislovui, Kazimiero broliui, čia vėl tas žemes 
norėjo išsaugoti Lietuvai. Kazimieras, sėsdamas 
į Lenkijos sostą (1447), žadėjo senas Lietuvos 
sienas išlaikyti ir pietuose, bet nė čia jam nesi
sekė. Lietuvių ir lenkų aštrūs ginčai truko apie 
šešerius metus (1447-1453). Vėsindamas tą ki
lusį karštį, Kazimieras tik tiek pasiekė, kad iš
vengė Lietuvos ir Lenkijos karo, tačiau Podolės 
nebeatgavo, o Volinijos klausimas liko pakibęs 
ore ir nunokęs kristi į Lenkijos glėbį. Ir čia 
Lietuvos sienos traukėsi atgalios.

Negalėdamas tesėti duoto lietuviam žodžio, 
Kazimieras su kaupu išlaikė savo pažadą lenkam: 
“grąžinti žemes, kurios neteisėtai kada nors bu
vo užgrobtos”. Tai buvo lenkiškasis Baltijos 
pajūris prie Vyslos žiočių. Jį buvo praradęs Ka
zimieras Didysis (1343), vedęs Aldoną Gedimi- 
naitę, bet su jos tėvu nesilaikęs susitarimo 
išginti vokiečius iš Baltijos pamario. Kazimie
rui Didžiajam jau tada magėjo lietuvių Užval
dytos Volinijos ir šiaurinės Podolės žemės. Jisai 
nusismelkė į pietus, pasitraukęs iš vakarų. Tą 
klaidą atitaisė tiktai Kazimieras Jogailaitis, lie
tuvis, pasinaudodamas vokiečių ordino žemėse 
užsidegusiu sukilimu. Po trylikos metų karo 
(1454-1466) lenkai gavo Pamarį su Tomu bei 
Dancigu ir nemažą dalį prūsiškųjų žemių su 
Marienburgu ir Elbingu. Žemės arčiau Lietuvos 
pasienio sujungtos aplink Karaliaučių. Šis mies
tas virto nauja vokiečių ordino sostine, o pats, 
ordinas — Ix:nkijos vasalu.

Lietuviai kare neckiyvavo dėl nesantaikos 
su Lenkija ir didelio nepasitenkinimo Kazi
mieru. Lietuvoje prieš jį buvo susidariusi opo

zicija, vadovaujama Jono Goštauto. Kazimieras 
neįstengė su lietuviais rasti ryšio ir įskatinti 
kovai, kuri būtų visai panaikinusi ordiną, o se
nąsias aisčių žemes prijungusi prie Lietuvos. 
Kazimieras ir čia sustojo. Rytuose ir pietuose 
susilaikė nekariaudamas, o vakaruose nieko 
savam kraštui nedavė kariaudamas. Lietuvos 
sienom ir vakaruose buvo užrėžta riba.

Kazimieras nebuvo norėjęs Lietuvos skaus
ti nei jos žemių mažinti, bet nuo Lietuvos rei
kalų buvo nulenktas Lenkijos interesų ir savo 
žmonos dinastinių siekimų.

Kazimiero vedybas paskatino Bizantijos im
perijos žlugimas, atvėręs turkams vartus smelk
tis giliau į Europą. Ginti ją galėjo dvi-stambios 
ano meto dinastijos: gediminaičių ir habsbur- 
gaičių. Abiejų giminių žaknys siekė dar XIII am
žiaus. bet Gedimino giminė pasiekė Lenkijos 
sosto tiktai Jogailos vedybomis su Jadvyga 
(1386), kilusia iš Vengrijos, o iš Habsburgų 
giminės tik Albrechtas II,Austrijos kunigaikštis 
ir Vengrijos karalius, pasiekė vokiečių impera
toriaus vainiko Romoje (1438). Abi giminės su
sitiko ties Vengrijos žeme, puolama turkų. Ka
zimieras tik dėl to buvo gavęs Lenkijos sostą 
(1447), kad jo- brolis Vladislovas. Lenkijos ir 
Vengrijos karalius, žuvo Varnos kautynėse su 
turkais (1444>. Vengrijos karalium buvo išrink
tas po imperatoriaus Albrechtp II mirties (1439>. 
atstumus nuo sosto mažametį jo sūnų Vladislovą. 
Tačiau lenkų karaliui Vladislovui nespėjus dar 
vesti ir palikti įpėdinių, Vengrija vėl išsprūdo 
iš Lenkijos glėbio. Dabar lenkai pasijuto ats
tumti ir nuskausti. Apie bendrą kovą su turkais 
negalėjo būti kalbos, kol ta nesantaika doge.

Tai maudė širdį popiežiui Mikalojui V. su
sirūpinusiam didėjančiu turkų pavojumi krikš
čioniškajai Europai. Popiežiui rūpėjo, kad Ka
zimieras ir imperatorius Fridrichas III. mirusio 
Albrechto U pusbrolis, rastų būdą sutarti.

(bus daugiau)
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Kongresas perduos tautos laisvės šauksmą

Birželio 27 ir 28 į Bostoną iš 
visos Amerikos renkasi lietu
vių delegacijos. Jos suvažiuoja 

. j visuotinį Amerikos lietuvių

rikos lietuvių vienybės ir dar 
kartą garsiai priminti Washing- 
tonui, kad bendroje pasaulinė
je Įvykių plotmėje nebūtų pa
miršti Lietuvos reikalai, kad ne
būtų padaryta Lietuvos sąskai- 
ton kokių nuolaidų bolševikam, 
kurie jų taip siekia ir laukia, žo
džiu, dabarties laikotarpis yra - 
Įtemptas ir netikras, ir Bostono 
kongreso balsas turi būti stip
rus, kad jį išgirstų Washingto- 
nas ir laisvasis Vakarų pasau
lis.

Katalikiškoji lietuvių visuo
menė deda visas pastangas, kad 
Bostono kongresas jungtų vi
sas lietuvių patriotines sroves, 
kad labiausiai nei kada Bostono 

„ kongrese būtų pademonstruota 
visų lietuvių vienybė tautos lais
vinimo reikalais. Beje, tenka ap
gailestauti faktą, kad kai kuri 
net “demokratinė’ lietuvių 
spauda intriguojančiais straips
niais bando puldinėti kai kuriuos

CHEVY CHASE, M D., vienoje Leland mokykloje mokytojai bus 
labai laimingi, kai šie mokiniai baigs aukštesniąją mokyklą, 
šią grupę sudaro trinukai ir dvynukai, kuriuos mokykloje bu
vo sunku atskirti.

mai šiam tikslui neabejotinai 
apims visas tautines veiklos sri
tis ir sudarys savo rūšies kelro
dį ateities darbams.

Pageidaučiau taip pat, kad 
. Kongresas, apsvarstęs eilę pra

nešimų visais tautos laisvinimo 
pagrindiniais klausimais, nusag
stytų gaires kaip būtų galima 
geriau —

tautinės vienybės ir susipra
timo siekti;

daugiau lėšų laisvinimo rei
kalams sumobilizuoti;

Alto skyrių ir su jais dirban
čiu organizacijų veiklą suakty
vinti;

lietuvių kovą už tautos lais
vę pagyvinti;

mūsų jaunąją kartą pritrauk
ti prie tautos veiklos ir jai ke
lią paruošti į atsakingesnes lais
vinimo darbe pareigas

visuomenės budrumą padidin-

lietuvių sambūrius, iš anksto tį. Pirmasis atsiliepė Vliko pir- 
nuteikdama juos prieš Bostono 
kongresą. Tokia taktika, deja, 
kongresui naudos neatneš.

Bostono kongreso proga bu
vo kreiptasi į visą eilę mūsų dip
lomatų, politikų ir visuomeni- Altas nebūtų savo laiku veikęs 
ninku, kad jie pasisakytų apie Washingtone, jei jis nebūtų da- 
Bostono kongresą, jo reikšmę ręs žygių Baltuosiuose Rūmuo- 
ir bendrai apie pasaulinę pade- se, Valstybės departamente ir 

Kapitoliuje, vargu ar JAV vy
riausybė būtų taip griežtai ir 
kietai atmetusi Sovietų reikala
vimą pripažinti Lietuvos anek
siją. Jei nebūtų buvę Alto, šian
dien neturėtume savo pasiunti
nybės Washingtone nei konsu
latų New Yorke ir Chicagoje. 
JAV keliu neabejotinai būtų 
nuėję ir kitos valstybės. Lietu
va šiandien būtų laikoma teisė
ta Sovietų Sąjungos dalimi, 
prieš ką niekas, be mūsų pačių, 

« neprotestuotų ir jos laisvini
mas būtų beviltiškas. Tik Altas 
ir jos nenuilstamų vadų, ypatin
gai pirmininko L. šimučio, sek
retoriaus dr. P. Grigaičio ir iž
dininko M. Vaidylos pastangų 
dėka, Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų okupacija išliko 
Washingtone nepripažinta. Lie
tuvos byla yra ten gerai žino
ma, Alto kasmetiniai vajai pa
rūpina lėšų krašto laisvinimui.

Ne tik Amerikos lietuviai, o 
ir visa lietuvių tauta liks Alto 
vadams dėkinga už jų pasišven
timą, budėjimą Lietuvos reika
lų sargyboje ir už nuolatinius 
žygius tautos kovai už laisvę 
paremti.

2. Kaip šiuo metu atrodo pa
saulinė politinė padėtis ir ko- 

į Idoje plotmėje stovi Lietuvos 
laisvinimo bylos reikalas?

— Gyvenamasis momentas 
bus istorijos atžymėtas kaip ne
tikrumo, nepasitikėjimo ir į-

mininkas dr. A Trimakas:
\ 1. Kaip Tamsta vertinate lig

šiolinę Alto veiklą?
— Altas yra atlikęs didžiulį 

istorinės reikšmės darbą. Jei

DR. A. TRIMAKAS, Vliko pir
mininkas.

DVIEJŲ DAILININKŲ PAREIŠKIMAI
DAIL. P. PUZINO

Lietuvių laikraščiuose pasiro
dė pranešimai dailininkams, 
kviečiantieji juos dalyvauti Lie
tuvių Dailės Pardodje, kuri ruo
šiama ryšium su New Yorke šį 
rudenį įvyksiančiu Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimu.

Tuose pranešimuose minima 
ir mano pavardė vienokiose ar 
kitokiose parodos rengėjų parei
gose. Aš iš savo pusės protestuo
damas turiu pareikšti, kad aš 
tose komisijose nedalyvauju, 
kadangi tos komisijos sudary-

DAIL Č. JANUSO
Besiruošiant Pasaulio Lietu

vių Bendruomenės Seimo New 
Yorko proga įvykstančiai litu- 
vių dailininkų parodai, Ameri
kos Lietuvių Dailininkų Sąjun
ga mane buvo pakvietusi ir Sei
mo Rengimo Komitetui mane 
pristačiusi kaip savo atstovą į 
tos parodos orgaizacinį komite
tą.

Dabar, kaip paaiškėjo, lietu
vių spaudoje pradėta skelbti ir

junktūra kaip tik reikalauja'iš 
mūsų ypatingo budrumo, Ry
tų-Vakarų santykių eigos stebė
jimo, dinamiškos akcijos ir taik
laus reagavimo į priešo užma
čias pavergti pasaulį.

3. Kokių darbų, užsimojimų 
ir sprendimų lauktumėt iš vi
suotinio Amerikos lietuvių kon
greso Bostone?

—Kongresas susirenka pa
čiu tinkamaisusiu laiku, šiuo 
metu nemaža menkniekių pra
deda mus labiau atitolinti vienus 
nuo kitų. Be to, vienas antras 
silpnesnės dvasios lietuvis su
abejoja tautos ateitimi dėl jos 
užsitęsusios nelaisvės, o atsi
vežtoji jaunoji karta vis giliau 
įleidžia šaknis naujose gyveni
mo sąlygose ir tautinis jos at
sparumas bei ryžtas ima mažė
ti. Tokiems reiškiniams daugė
jant, kongresas atliks laisvės 
varpo uždavinį. Jo balsas, ti
kiuos, nuaidės plačiai ir garsiai, 
pažadindamas tautinę sąmonę 
pabusti ir išgirsti pavergtosios 
tautos šauksmą ryžtingai jungtis 
į Vliko ir Alto vykdomus Lietu
vos laisvinimo darbus. Norė
čiau taip pat, kad kongresas 
tartų stiprų žodį, paskatinda
mas mūsų visuomenę glaudžiau 
susirikiuoti ir dosniau aukoti 
laisvinimo reikalams, kad tuo 
pat parodytų mūsų nepalaužia
mą valią kovoti už tautos laisvę 
ligi pergalės. Kongreso nutari-

Mirė A. Birentas
Birželio 8 Clevelande mirė 

pulkininkas Adolfas Birentas, 
buvęs savanoris kūrėjas, dviejų 
Vyties kryžių kavalierius, ėjęs 
kariuomenėje atsakingas parei
gas, dalyvavęs politiniame, val
stybiniame gyvenime.

ryžtą sudinaminti, 
pasyvios laikysenos, 
kovingumas ir drą-

išeivi |os 
kad vieton 
veržlumas, 
sus žygiai apvainikuotų mūsų 
veiksnių ir organizacijų darbus.

VL Ramojus

BUVO DIENOS LINKSMOS IR LAIMINGOS
Jau nebe savaitėm, o dienom 

artėjo vasaros atostogos. Gegu
žės 29 Putnamo mergaitės pas
kutinį kartą susirinko atsisvei
kinti su baigiančiom kolegiją ir 
akademiją ir palinkėti linksmų 
atostogų visom, kurios rudenį 
vėl sugrįs į Putnamą.
Po iškilmingos vakarienės, ku

rios metu atsisveikinimo žodį 
tarė S. M. Augusta ir kun. V. 
Cukuras, visi dalyvavo geguži
nių pamaldose vienuolyno kop
lytėlėje. Po to seselės, mergaitės 
ir svečiai susirinko į bendrabu
čio salę pensijonato uždarinio 
programai. Putnamo kapelionas 
kun. St. Yla atidarė vakarą mal
da. Programą pravedė Teresė I- 
vaškaitė ir pakvietė motinėlę M.

Aloyzą tarti atsisveikinimo žodį. 
Toliau kalbėjo kun. St. Yla, 
apibudindamas bendrabučio 
dvasią ir primindamas šio pen
sijonato reikšmę auklėtinėm ir 
visuomenei. Dar kalbėjo kun. R. 
Krasauskas, kun. V. Paulauskas 
ir kiti svečiai.

Trumpai su visais atsisveiki
no ir baigiančios gimnazistės 
— A. Kucinaitė, R. Milaševičiu- 
tė, R. Geidrytė, D. žemaitaitytė, 
N. Sabataitytė, ir studentė A.

vis tebeskelbiama paroda, kurio- tempto ginklavimosi laikotar- 
je Bendruomenes vardu susida- 

kurie dirba ./puoselėja tik mo- rius! teatsto:
dėmiąja - abstrakčią meno ’auja tik modernųjį meną, ir nei 
krypQ. Nedalyvauju todėl, nes t0Je re"«!'"° korrusljoje, nei 
buvo aplenktas nusistovėjęs tra- Į»s Paskelbtose sekcijose nėra 
dienūs klasicizmas ir neprita- ra aflclzrno realu- 

.mo krypties dailininkų atstovų. 
Tos komisijos yra susidariusios 
ir veikia be Amerikos Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos žinios ir 
pritarimo.

Kadangi šiuo faktu lietuvių 
dailininkų visuotinumo princi
pas tapo pažeistas, todėl protes-

riu šiam šališkam komitetui, ku-
ris nesirūpino ir nesistengė su
sitarti su Amerikos Lietuvių 
Dailininkų Sąjunga, kad toje 
parodoje lygiateisiai būtų atsto
vaujamos visos mūsų meno ša
kos.

Amerikos Lietuvių Dailinin-
kų Sąjunga, apjungianti visas tuoju prieš tokį mane atstovau- 
meno kryptis, mane buvo pas- ti paskyrusios organizacijos eli- 
kyrusi tos visuotinės parodos minavimą, organizacijos, kuri at 
komitetan savo atstovu į jury stovauja visas meno kryptis, 
komisiją. Tą organizaciją aš ir Tuo pačiu prtestuoju ir prieš 
toliau atstovauju bei jos prin- eliminavimą mūsų garbingų ir 
cipus ginu, gi mano pavardės tautai nusipelniusių meno vete- 

pa-įtraukimas į tos minėtos šališ- ranų, be kurių dalyvavimo 
kos parodos komisijos sąrašą rodą nebus pilnutinė.
įvykdytas be mano žinios ir su
tikimo.

New Yorkas, 1958, 6. 4. ’

New Yorkas, 1958, 6. 4.

Dail. Česlovas Janusas

pis. Tokį jį padarė Sovietai 
Maskva, siekdama hegemonijos, 
visa atiduoda Marsui. To nega
na. Raudonieji vadai, varžyda
miesi dėl valdžios, reiškia ne
pasitikėjimą vieni kitais ir kas 
ką galėdamas stumia lauk iš val
džios aparato. Ne kitokia yra 
jų užsieninė politika, kuri suke
lia visuotinį netikrumą,- pasiti
kėjimo stoką ir galvažudiškas 
varžytynes už galingesnius gink
lus. Nenuostabu todėl, kad so
vietai yra šiuo metu sukūrę pa
sauly net kelis parako punktus: 
Indonezija, Arabų pasaulis, Af
rika ir Pietų Amerika. Iš tų vie
tų kiekvienu metu gali kilti pa
saulinio masto karas. Apie tai
ką sovietai nė negalvoja. Nau
dodami ją savo subversyvinės 
propagandos reikalams, komu
nistų vadai pavertė taiką pasi
tyčiojimo dalyku. Tokiom sąly
gom Lietuvos reikalai labai leng
vai gali būti pamirštami. Per di
delio ir plataus masto yra di-

Dail. Povilas Puzinas Amerikos Lietvių Dailininkų džiųjų galybių planai, kad juo- 
Amerikos Liet. Dailininkų S-gos Sąjungos atstovas Parodos Ren- se būtų galima pastebėti Lietu- 
Jury K-jos atstovas gimo Organizaciniam Komitete vos reikalą. Tokia politinė kon-

VESTUVINĮ PYRAGĄ plauna kino artistas Richard Egan ir 
televizijos artistė Patricia Hardy. Juos sutuokė artisto brolis 
kataliku kun. W. Egan.

PITTSBURG, PA.

Pittsburgo Lietuvių diena yra 
ne tik suvažiavimas, bet ir mal
dos diena. Taigi, liepos 4 bus 
ir pamaldos ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu, S v. Pranciš
kaus seserys melsis už gerada
rius.

Kadangi vienuolyne vyksta 
statyba, automobiliai bus susta-

Kalvaitytė.
Linksmesnę vakaro dalį su

darė dainos ir trumpa progra
mėlė, suruošta studentų ir gim
nazisčių bendrom jėgom. Rita 
Danilevičiūte skaitė iš savo kū
rybos. Laima Vasiliauskaitė su
sirinkusius pralinksmino kuple
tais. Studentės, vadovajamos 
Danutės Pareigytės, pasirodė su 
liaudies dainų montažėlių, pa
rašytu baigiančios studentės Al
donos Kalvaitytės išleistuvėm.

Nors ir gaila buvo atsisveikin
ti su tokia didele mūsų būrelio 
dalimi ,bet vakaras vistiek bai
gėsi su daina ir linksma nuotai
ka. Su vienom vėl pasimatysim, 
o kitom tariam sudiev 
venimas jau kviečia'’. R.D.

CINCINNAT!, OHIO

Danutė Kraučeliūnaitė baigė ko
legijos mokslus

Birželio 2 Mount St. Joseph 
tyti arčiau prie vartų. Valgimai kolegijoje buvo mokslo metų 
ir gėrimai bus duodami kafite- baigimo iškilmės. Iš ryto atlaiky- 
rijoje, o pasilinksminimai lauke įos pamaldos ir atsisveikinta su 
kė ir pavilijone. Vartai bus ati- Alma Mater Po pietu dalyvau. 
dari iš pat ryto. Už įvažiavimą jant kolegijos profesorai. gra- 
ir pastatymo vietą nereikės nie
ko mokėti. Tai yra kur nemoka
mai gali praleisti visą dieną, pa
siklausyti muzikos, susitikti sa
vuosius.

Kafiterija bus atidaryta 1:30 
v. p.p. Muzika ir pasilinksmini
mas prasidės 3 v. p.p. Kurie at
važiuos tramvajais, tuos į kal
ną pristatys specialūs automo
biliai. Bus galima pamatyti ir 
naują statybą.

Jeigu liepos 4 pasitaikytu di
delis lietus, tai visos iškilmės 
nukeliamos į liepos 6, sekmadie
nį.

Seserys, kapelionas ir rėmė
jai laukia visų pasirodant vie
nuolyno daržuose. Jūsų atsilan 
kymas suteiks didelę paramą 
vienuolynui. Kun. J. Skripkus

duantėm ir aukštiem svečiam, 
išdalinti diplomai. Diplomus į- 
teikė Cincinnati arkivysk. Carl 
J. Alter. D.D.

Kolegiją baigusiųjų tarpe bu
vo ir lietuvaitė Danutė Krauče
liūnaitė. Jos tėvai. Angelė ir 
Bronius Kraučeliūnai. gyvena 
Omahoje. Nebraskos valstybė
je: motina yra gailestingoji se
suo. tėvas — Lietuvoje buvęs 
teisėjas. Iškilmėse dalyvavo ir 
Danutės sesuo Rima, kuri taip 
pat buvo šios kolegijos studentė, 
o dabar yra ištekėjusi už inž. Vy
tauto Janonio Pittsburghe. augi
na dukrelę Marytę: visi trys bu
vo iškilmėse. Sveikiname Da
nutę laimingai baigus kolegiją 
ir linkime Dievo palaimos jos 
ateities kely. D.L.

VISI Į PRANCIŠKONŲ RENGIAMĄ

LIETUyiŲDIENĄ PIKNIKĄ
LIEPOS-JULY 13 PROGRAMA:

Liurdo Jubiliejiniais Metais

11 vai. — Iškilmingos pontifįkalinės šv. Mišios Liurdo grotoje;
celebruoja J. E. Portlando vyskupas Daniel J. Feeney, D. D. 
Pamokslą sako prel. K. Vasys.

12 vai. — Pietūs.

LIURDO GROTOJE, KENNEBUNKPORT, MAINE
J ' '

Šiemet tą dieną bus pašventinta naujai pastatytoji Šv. Antano 
aukštesnioji mokykla, Kūd. Jėzaus ir Kryžiaus kelią šventoves

4 vai. — Meninė programa:
Tautiniai šokiai — išpildo mūsų vasaros stovyklos berniukai, 
vad. Onai Ivaškienei.
Dainos — atlieka Aušros Vartų Worcesterio parapijos cho
ras, vad. muz. V. Burduliui.

Šiemet pranciškonų Liurdc Kennebunkport. Maine, galima įgyti tuos pačius visuotinius ir dali
nius atlaidus, kaip ir tikrajame Liurdc. Prancūzijoje.-kur prieš 100 metų apsireiškė Dievo Mo-
'tina.
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Tautos solidarumo diena IS VISUR
BIRŽELIO MINĖJIMO PRASMĖ

KARO PRATIMAI prie Kalifornijos krantų. Jūroje suderinami veiksmai amfibijų (vandens tan
kų) ir helikopterių.

Visos tautinės šventės ir mi
nėjimai išreiškia tautos sąmo- “ 
nę ię atspindi jos istorinio liki
mo tikrovę, simbolizuoja tą so
lidarumą, kurį gimdo bendri iš
gyvenimai tautos pasisekimuo
se ir nelaimėse. Esame liudi
ninkai naujos tautinės lietuvių 
šventės, kuri švenčiama visur 
laisvajame pasaulyje esančių 
tautiečių. Tai birželio minėji
mai.

Jie pradėti ruošti Lietuvoje 
dar nacių okupacijos metu per 
autąjį pasaulinį karą, pažymint 
pirmuosius Lietuvos gyventojų 
masinius trėmimus, kuriuos 
1941 metais siaubingomis bir
želio dienomis įvykdė bolševi
kinis pavergėjas. Tos išvežimų 
dienos ir naktys taip giliai su
krėtė visą tautą, kad tremtinių 
prisiminimas tapo simboliu, 
reiškiančiu tautos solidarumą 

. nelaisvėje, kenčiant priespau
dą ir persekiojimus.

Laisvųjų lietuvių tradicija
Prasidėjus antrajai sovietų 

okupacijai, birželio minėjimai 
tapo išimtinai laisvėje atsidū
rusių lietuvių tradicija. Krašte 
tuo tarpu simbolius nustelbė 
nuožmios priespaudos tikrovė, 
daugindama siaubingų trėmi
mų bangas. Tuo pačiu pasikeitė 
ir pats šių minėjimų turinys. 
Birželio minėjimais tenka pri
siminti visas tautos aukas ir pa
gerbti jų atminimą. Ypač tų. ku
rių aukščiausią gyvybės auką 
okupantas nesiliauja mėginęs
morališkai sunaikinti po piktžo
džiaujančia “banditizmo’ etike
te.

Pirmos aukos
(Atkelta iš 3 psl.’r

j jį buvo įdėtas kūdikis. Jie 
liepė išimti ir karstelį jiem ati-
duoti".

Mokslo metai
baigėsi šiomis dienomis. Vie

ni atsisveikino su mokyklomis 
visai, jas baigdami ir įsigyda
mi specialybės diplomus; kiti 
sėkmingai baigė šių metų kur
są ir kitą metą pereis Į aukštes
nę klasę, šiomis dienomis pra-

Tos rūšies vaizdų tūkstančiai sideda visų lauktos vasaros a- 
<ra deportacijos istorijoje. Vie- tostogos.
na po kito versdamas, pajunti šv. Alfonso mokykos 
juose Šėtono karalystės ženk
lus, kuriuos pranašavo Vladimi
ras Solovjovas ir kuriuos meis- 
teriškai komentavo A. Maceina 
savo knygoje “Das Geheimnis 
der Boshėit". Anas kūdikio su 
karsteliu vaizdas rodo, kaip Anti 
kristas nekenčia Dievo kūrinių 
— žmogaus ir jaučia malonumo 
jį kankinti ir naikinti: Solovjo
vo Antikristas, laimėjęs pasau
lio valdžią ir pavergęs žemės 
tautas be “didelio kraujo pra
liejimo". rodomas kaip masinis 
žudikas: nužudė popiežių Pet
rą II ir pravoslavų galvą Joną; 
jis Įsakė užmušti “neklusnius žy 
dus ir krikščionis", ir “tūkstan
čiai. dešimtys tūkstančių’ be 
pasigailėjimo buvo išžudyti.

Masinis žudymas nėra tik dvi
dešimtojo amžiaus “antžmogių’ 
darbai. Tai visų amžių Antikris
to valdžios ženklai — aiškina 
Maceina —. nes Velnias “nuo 
pat pradžių buvo žmogžudys’ 
(Jo 8. 44). ' M.

PHILADELPHIJO SŽINIOS

NAUJA PUIKI VASARVIETĖ

Labai graži gamta, pušynai, žalumynai
Visai arti pajūris, šiltas vanduo, patogus paplūdimys

AR JAI IT Rl?

Įvairus ir sveikas maistas

KENNEBUNKI’ORT'. MAINE. PAS TĖVUS PRANCIŠKONUS

PRAŠOME KREIPTIS ŠIUO ADRESU:

STASYS LŪŠYS

reskevičiūtė. Sveikinimai bai-

Bažnyčią. Paskuti-

Stovykla prasideda birželio 2K diena, baigiasi oficialiai liepos 26. Kurie 
uores, galės pasilikti ir ilgiau Berniukai priimami nuo 7 iki 16 metu 
Stovyklai vadovaus Pranciškonai ir kiti prityrė kultūrininkai ir vadovai.

Stovyklautojai iš Ncvv York apylinkes bus ir šiemet atvežami musu 
parūpintomis priemonėmis

Geros sąlygos vandens sportui, žuklavimui. tenisui, 
golfui, pasišokimui

1952 liepos 12 perėjo i Ka
talikų
nius sakramentus jam sutei
kė lietuvis kunigas.

siją, buvo koncentracijos

.inksto if’islruolis šiuo adresu:
E R A NClSt' A N MON ASTE R V 
K E N N EI H ’ N KI ’(>KT M AIN E

stovykloje prie šiaurės Uralo. 
Intakos. netoli Vorkutos. Pa
sižymėjęs dideliu tvirtumu 
ir tikėjimu, prieš mirdamas

rusas. buvęs Lietuvos univer
siteto profesorius, suimtas
ir 1947 metais išvežtas i Ru-

VAŠAKOS STOVYkkV BEKMt KUIS 
l’Rli; ATLANTO

Ideali vieta vasaroti šeimoms ir atskiriems asmenims 
Vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus atsilankyti 

ir geroje aplinkoje pailsėti.

185 Grand Street Brooidyn 11. New York 
Telefonas: EVergreen 7-5576

Birželio minėjimai primena 
didžiules skriaudas mūsų tautai 
ir neliedžia išblėsti lietuviški- 
kumo sąmonei kasdieninėje ko
voje už būvį. Jie primena mums 
kiekvienam pareigas tautai ir 
pavergtajam kraštui

\ Protesto ženklas

tai nužudytųjų, ištremtųjų, lais
vės kovos žuvusiųjų <— nudažo 
liūdesio ir gedulo spalvomis šią 
minėjimo dieną. Tačiau visai 
pagrįstai keliamas balsas prieš 
tokį vienašališką birželio minė
jimų pobūdį. Nors didelis skaus
mas, tačiau tai — ne verkšleni
mų, ne rezignacijos, ne raudos 
diena. Tas faktas, kad tęsiame 
krašte susikūrusią, bet jame už
draustą tradiciją, tuo pačiu 
šiems minėjimams suteikia aiš
kaus protesto atspalvį. Todėl 
palaikytinas siūlymas susieti šią 
dieną su pasipriešinimo minti
mi, kaip tai jau kai kur mėgi
nama. Būti ne jėgas atimančio 
liūdesio, bet protesto diena yra 
natūrali birželio minėjimų pras
mė. Juk tais pačiais 1941 me
tais birželio 23 radijo bango-' 
mis visam pasauliui buvo pa
skelbta sukilusios tautos valia: 
Tegyvuoja laisva ir nepriklau
soma Lietuva!

Tautinis pasididžiavimas
Ir šiuo požiūriu negalime 

šiandien apsiriboti tik 1941

BALTIMORĖS ŽINIOS

baigimo iškilmės įvyko birže
lio 8. Dalyvaujant graduantams 
mišias jų intencija aukojo prel. 
L. Mendelis. Po pietų 3 v. para
pijos mokyklos salėje įvyko vai
kučių paruošta programa, šių 
metų graduantai sudaro 35 mo- 

ŠEN. WILLIAM KNOWLAND 
pirmas žingsnis į Kalifornijos 
gubernatorius nepasiseki. Gal 
antras rudenį bus laimingesnis.

metų sukilimo minėjimu. Kar
tu prisimintinas ir metu metais 
nepaprastomis sąlygomis vei
kęs Lietuvos Laisvės Kovų Są
jūdis. Vieną dieną metuose mes 
turime ypatingai semtis jėgų ir 
tautinio pasididžiavimo iš Šio at
minimo. Tai diena, kuri rodyte 
rodo pavergėjui, kad jo brutali 
fizinė pergždė yra tariama ir ne
tikra.

Asmeninės aukos diena
Dar labiau pritaikinant birže

lio minėjimus mūsų dabartinei 
tikrovei, tenka dvigubą tos die
nos prasmę papildyti dar vienu 
pažiūriu: paversti asmeninės au
kos diena. Ji būtu tuščia savo 
neveikliu liūdesio, bergždžia žo
diniu Solidarumo deklaravimu 
ir neverta žuviusięju atminimo 
ar pasipriešinimo dvasios, jei
gu jos nelydėtu konkretūs veiks
mai ‘-T"

Laisvojo pasaulio lietuviai 
daugiausia gali prisidėti savo 
medžiagine auka. Todėl praktiš
kai reikėtų birželio minėjimu 
dieną susieti su ypatinga Balto 
rinkliava, tą dieną skiriant 
stambią auką, sakysim, dienos 
uždarbį. Baltas šiandien yra iš
tiesta laisvo lietuvio pagalbos 
ranka pavergtiesiems ir skurde 
atsidūrusiems broliams. Tą die
ną aukodami Baltui ir per jį 
stiprindami konkretų ryšį' su 
pavergtuoju Kraštu, mes paver
sime minėjimus gyvo tautinio 
solidarumo diena. J. Vidzgiris

kyklos baigimo klasę. Joje buvo 
27 mokiniai. Programa prasidė
jo maldele, kurią atkalbėjo prel. 
L. Mendelis. Po to buvo himnai. 
Graduantų vardu padėkos žodi 
tarė Aleksandras J. Radžius ir 
atsisviekinimo žodį J. Kudirkai- 
tė. Diplomus ir dovanas išdali
no ’pre. L. Mendelis. Graduan
tams linkime pasisekimo aukš
tesnėse mokyklose. Iškilmėse 
dalyvavo nemaža publikos, ku
ri šiltai priėmė mokyklos vaikų
paruoštą programą.

Prel. L. Mendelis
šv. Alfonso parapijos klebo

nas, birželio 9 iš New Yorko lėk
tuvu išskrido į Europą praleis
ti savo atostogų. Aplankys Fati- 
mą, Liurdą, Romą ir kitas Euro
pos žymesnes šventoves.

Kun. Kazimiero Keidošiaus
kunigystės sidabrinio jubilie

jaus iškilmės Įvyks sekmadie
ni. birželio 15. Iškilmės prasi
dės padėkos mišiomis šv. Povi
lo bažnyčioje. Ellicot City, kur 
jis klebonauja. Kun. K. Keido- 
šius yra gerai žinomas Baltimo- 
rės lietuvių tarpe. Paskutinia
me pasauliniame kare jis ėjo 
kapeliono pareigas. Tą vakarą 
Emerson viešbytyje bus iškil
minga vakarienė, kurioje daly
vaus motina, broliai, seserys, gi
minės. bičiuliai ir žymūs svečiai.

Rekolekcijos,
skiriamos Baltimorės arki

vyskupijos kunigams, prasidės 
birželio 16. Viena grupė rekolek 
rijas atliks nuo birželio 16 iki 
20, o kita nuo birželio 23 iki 
27. Mūsų kunigai, K. Pugevi- 
čius ir A. Dranginis, dalyvaus 
rekolekcijų pirmoje grupėje, o 
kun. J. Antozsvvski — antroje 
grupėje.
Ruošiasi pavaišinti Menšikovą

Sekmadieni, birželio 8. 7 v.v.

MOKYKLOS METAI NEBUS PAMIRŠTI
Birželio 8. anksti rytą, sku

bėjo bažnyčion labai gerai nu
siteikę jaunuoliai ir jaunuolės. 
Mat. tą dieną jie baigė pradinę 
parapijos mokyklą. Bažnyčion 
suėjo grojant vargonam ir už
ėmė jiem skirtas vietas. Sutar
tinai meldėsi savoj parapijos 
bažnyčioj, kurioj meldėsi ir per 
paskutinius 8 metus, kai mokėsi 
mokykloj. Jų* parapinė bažnyčia 
Įspaudė neišdildomą žymę. Juk 
jie čia ir pirmuosius sakramen
tus priėmė, čia dažnai ateidavo, 
giedodavo, mišioms tarnauda
vo. procesijose dalyvaudavo. Tai

SHENANDOAH, PA.

. buvo pasidal iusi tikrai jų bažny
čia. Laukiame, kad ir aukštesnėj 
mokykloj būdami jie bus šios 
bažnyčios ir parapijos nariais. 
Bet gyvenimas rodo, kad juo 
toliau, juo daugiau išvyksta iš 
šios apylinkės ir iš savo para
pijos. Bet kur jie bebūtų, pirmie 
ji jaunystės, mokslo ir religinio 
gyvenimo metai nebus pamirš
ti.

Giedant mokyklos chorui, 
bendrai pasimeldė su mokyklos

IAISVES dienos ateis
Paterson, N.J. Birželio 8 A. 

L.B. apylinkės valdyba lietuvių 
klubo salėje surengė tragiškų
jų birželio Įvykių minėjimą. 
Pirm. A.- Rugiui nusakius jo 

žiauriai kalinamas, pabrėžė, kad 
tik kalėjime jis suprato, kad 
Dantės žodžiai “Palikite viltį, 
kurie čia įeinate" visai tinka 
bolševikų kalėjimams. Iš jų iš-

prasmę. dvi mergaitės perrišo vaduoja tik kankinio mirtis ar
juodu kaspinu Lietuvos vėliavą, kulka į pakauši. Raudonieji bu-
Pagerbiant bolševikų nukankin- deliai ji tardė visiškai išrengė _ _ , .......
tuosius, muz.^ Arnoldas Prister- —net ir iš baltinių. Enkevedis- Je- Sl,sana Babatskyte. Micha-
nik. jugoslavas, liūdnai nutei- tų kumščių, kojų ir pistoletų lina Andnuliony te. Irena Da- 
kė Šopeno gedulo maršo gar- smūgiai atėmė jam sąmonę: jis
sais. Po jautrios kun. J. Cekavi- liko gulėti ant grindų, kaip ne

gyvas. Tamsiame rūsyje buvo 
laikomas 8 dienas ant bado die
tos. 200 gr. duonos ir puodukas 
vandens dienai. Grįžus į kame
rą. kaliniai jo jau nepažino: jo’ 
kūnas buvo nusėtas mėlynėmis. 
Taip buvo kankinami tūkstan
čiai lietuvių, kurių dalį ir jį tik 
karas išlaisvino.

Pacitavęs iš šv. Mato evange- 
. lijos: “Kai jie jus persekios vie

noj vietoj, bėkite į kitą", p'rele- 
gentas pabrėžė, kad tai ne vien 
pateisina pabėgimą iš tėvynės, 
bet ir įpareigoja kovoti dėl jos 
išlaisvinimo. Pasaulio įvykiai kei
čiasi ne dienomis, bet valando
mis. Laisvės dienos ateis grei
čiau. negu mes manome. Tik 
niekam nevalia iškristi iš kovas

čiaus invokacijos pirm. A. Ru
gys priminė, kad trys daiktai 
turi būti visada mūsų akyse: 
Vytis. Gedimino stulpai ir ge
dulo šydu perrišta Lietuvos vė
liava.

Paskaitininkas kun. Juozas 
Cekavičius. nupasakojęs, kaip 
jis buvo bolševikų areštuotas ir

Lietuvių Svetainėje Įvyko masi
nis posėdis, kuriame dalyvavo 
lietuviai, vokiečiai, lenkai, lat
viai, estai ir vengrai. Jie nutarė 
su plakatais piketuoti Menšiko- 
vo apsilankymą Baltimorėje ir 
apžiūrėti uostą, bet, pajutęs, 
kad jam rengiamas piketas, jis 
nepasirodė. Dabar ji pakvietė 
kalbėti Baltimorės advokatai. Vi 
sos tautos per radiją ir per 
spaudą ragino kuo gausiau da- 
luvauti pikete.

Mirė
Birželio 2 po sunkios, ilgos li- 

go mirė Magdalena Ambrazie- 
nė. Penki kunigai aukojo mišias 
už jos sielą šv. Alfonso bažny
čioje. Palaidota birželio 6 nau
josios katedros kapinėse. Pa
liko nuliūdusį vyrą ir sūnus 
Herbertą, Eugene ir Robertą.

Jonas Obelinis 

draugais, tėvais ir artimaisiais. 
Po bendros komunijos gavo dip
lomus ir paskutinius pamoky
mus. sveikinimus ir patarimus 
iš kleb. kun. J. Karaliaus ir kun. 
St. Lukšio. Po to buvo bendri 
pusryčiai.

Nuo šiol jų gyvenimo kelias 
pradės labai skirtingai riedėti. 
O kad tik laimigai ir sėkmingai 
jie įgyvendintų visus mokyklos 
ir parapijos patarimus' Niekada 
nesigailėtų. ;

Štai baigusieji: Jonas BobinLs, 
Vilhelmas Benderis. Juozas Bor- 
dickas. Robertas Danauskas, Ed
vardas Gvazdauskas. Jonas 
Mačiulskis. Henrikas .Pfeuffer, 
Antanas Sidelis." Ronaldas

Tvvardzik.
V alukonis, Juozas 
Artina Paulonytė.

Sampsonas. James
Wilhelmas
Viskerskis:
Patričia Lipieč. Virginia Valet-
skytė. Marytė Naudžiūnaitė. Al
berta Ramanauskaitė. Sandra 
Burbaitė. Kristina Dambraus
kaitė. Marytė Bendinskytė. Char 
lot te Possesky. Veronika Tobiny- 

gttsiems ir linkėjimai baigti 
aukštesnę mokyklą ir siekti 
aukštojo mokslo. Pasisekimo!

Baigė universitetą ir vedė
Jonas Kačergis. 8 Weston 

PI.. Shenandoah. Pa.. sėkmin
gai baigė Scrantono universite
tą birželio 8. Jis gavo elektriko 
inžinieriaus laipsni. Baigimo 
gražiose iškilmėse dalyvavo jo 
tėveliai, prieteliai ir jo sužadė
tinė Regina, kurią vedė birže- 

inukelta j 6 p.)

Šventoji Valanda birželio 1 
šv. Petro ir Povilo katedroje 
praėjo gražiai. Nežiūrint ilgo sa
vaitgalio. kai vieni buvo iš mies
to išvykę, o kiti vengė automo
biliais užkimštų kelių, katedra 
buvo beveik pilna. Katedroj!? 
betgi nedaug matėsi jaunimo. 
Mokslo metų užbaigos egzami
nai daugelį moksleivių ir studen
tu vertė sėdėti namie prie kny
gos. Ateityje verta pagalvoti 
apie tinkamesnį laiką.

Minint trėmimus Sibiran, bir
želio 15 Indcpendencc Hali prie 
Laisvės Varpo, pabaltiečių var
du bus padėtas vainikas.

Studijas baigė ir gavo diplo-
Jurg. Eier. mus Bronius Cikotas šv. Juo-

gretų.
Meninėje dalyje Step. Augu

lis. jr„ jautriai padeklamavo B. 
Brazdžionio “Ateina žinios", o 
jaunosios pianistės D. Masiony- 
tė ir V. Tallat-Kelpšaifė gražiai 
paskambino pijaninu.

Minėjimas buvo gausus. Su
dėta ir aukų. Kleb. kun. J Kin
ta aukojo 10 dol.. kiti po mažiau. 
Programą pravedė A. Rugys ir 
V. Žibąs. Užbaigta Lietuvos 
himnu.

• Pasipriešinkime kultūri
niam nuosmukiui — taip tu
rėjo būti Įvardintas praėju
siame Darbininke tilpęs ko
lektyvinis pasisakymas mū- ’ 
sų kultūrinio gyvenimo klau
simais. o ne “Pasipriešini
mas kultūriniam nuosmu
kiui". Redakcija atsiprašo
dėl neapdairumo korektūras ' 
skaitant.

• Lituanus žurnalui pa
remti Julija Jakavonytė iš 
Brockton. Mass.. paskyrė 200 
dol. iš velionies Mykolo Jaka- 
vonio palikimo. Lituanus 
leidėjai už stambią auką yra 
nuoširdžiai dėkingi. -1

• Vyčių sukaktuvinis sei
mas 45 metų veiklai prisi
minti šaukiamas Philadelp- 
hijoje rugpiūčio 20-24. Pir
mąją dieną, trečiadieni (VIII 
20). susipažįstama su Phila- 
dclphijos miestu; ketvirta- , 
dieni (21) — registracija. 
bowling turnyras ir susipa
žinimo vakaras; penktadienį 
(22) — mišios, posėdžiai, lie
tuviškas laužas ir .ekskursi
ja į pamarį; šeštadienį (23) 
— mišios, posėdžiai, užkan
džiai ir balius: sekmadienį 
(24) — mišios, baigiamasis 
posėdis ir banketas. Seimas 
bus Bellevue Straford . vieš
butyje. Visais seimo reika
lais rašyti: Miss Theresa Ma- 
cey. 221 Greenwich St. Phi- 
ladelphia 17. Penna.

• Adelė Tumaitė iš Nor- 
wood. Mass.. laimėjusi var
žybose Komercijos rūmų pir
mąją premiją už straipsnį 
“Rusijos ir Amerikos jauni
mas". yra baigianti aukštes
niąją mokyklą, o ne baigusi, 
kaip Darbininko birželio 3 
nr. buvo rašyta. Jos straips
nį ištisai atspausdino Nor- 
woodo angliškasis dienraštis.

Ievos Rutkauskaitės. Jono 
Rutkausko dukters kilusios 
iš Grumiškių kaimo, ieško 
Jozefina Sčiglinskienė. Atsi
liepti: Mikalina ščiglinskas. 
26 Strathmore Rd.. Worces- 
ter. Mass.

zapo kolegijoje studijavęs fizi
ką. Algis Lukas — Pennsylva-’ 
nijos universitete studijavęs in- 
žLicriją. ir Putinas Mašalaitis 
— Vilanovos universitete studi
javęs inžineriją.

Vitalis Žukauskas su Brook- 
lyno vaidintojų tmpe birželio 
14 atvyksta Philadelphijon ir šv. 
Kazimiero parapijos salėje paro
dys trijų veiksmų vaidinimą 
“Aną Birželį" Vaidinimą rengia 
Balto skyrius, kuris šiuo metu 
vykdo ir pinigine rinkliavą.

K.Č.

Kny;,a ip:e šv I’-ju X .ip 
žvelgia t<> mūsų laikų šventojo 
popiežiaus sna enim.t. Iškelia _>•' 
.ip:t.štal;skaja veikla. •!u<j<!wn;a 
le pirmoji enciklika, siekusi u: 
lesnio tik r> k 
imamas ir š 
lipti Kristuje

Kun, Jonas Petrenas knyga 
parengė su dideliu kruopštumu. 
Jis surinko straipsnius is kny
gų bei žurnalų. Straipsnių auto
riai yra kun. dr. P. Gaidama- 
viėius. Tėv. Gidžiūnas.

Irena Sanaitytė. kun. dr. T, 
Narbutą-.. dr. A. Maceina, kun, 
dr. K, Olšauskas, kun. dr. K 
Rėklaitis. M I C., kun. dr 
VaHnora. M.I.C.. S. Sužiedėlis 

lei-io \t.ttis Kainu •"> 
įkvmits .-iti.-kt .<»••■ aūre-.. 

ATEITIS. 
916 VVilIoiighby Avr 
Brooklyn ?1, N V
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Praretintos didžiųjų gretos
{J

praėjo 325,000 žmonių? Kodėl

lo atminimui. Toje pusvalan
džių programoje klausytojai 
matė visą eilę vaizdų iš judraus

Vilnones Medžiagos Lietuvon 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR U2KARPACIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
už vilnone atia>k>u> yra įimlt-stiia. negu už pasiūtas sukn^Ut* 

Vili>.>n--r tii.-.ižiaa'ts iA ritiniu ir atlaikas paėiuui prieiniiniiausioni kainom 
visam mi^st.- jums suOlo 3 MamUma krautuvės

Birželio 3 Chicagoje milijonas * Reportažas iš Chicagos 
žmonių, dalyvaujant trims kar
dinolams. 130 arkivyskupų ir

Klastotojas
Argentinoje, Buenos Aires 

mieste, buvo iš kalėjimo paleis
tas kalinys Pilypas Chermo- 
genes. kuris buvo kalinamas už 
dokumentų klastojimą. Kelioms 
dienoms po kalinio paleidimo 
praėjęs buvo apsižiūrėta, kad ir 
Įsakymas apie jo paleidimą bu
vo to- paties kalinio padirbtas;

P.S.

Ar tik ne mane turėjo galvoje?
Rytiniame Berlyne, bolševikų 

valdomam. Herr Breham buvo 
kabareto “Die Distel’ menedže
ris. Viena komiška vakarinėj 
programa buvo pavadintai 
"vardan proletaro barzdos. Už 
tokį pavadinimą ponas Behmas 
neteko sava-^-vietos. Prie
žastis: draugas Ulbrichtas. ko- 
muinstų partijos Berlyne bosas, 
turi vešlią barzdą. Nevalia iš 
barzdos juoktis, nes jinai gali 
būti "proletaro Ulbriehto".

Gavo per nosį
Kikita Churščiovas viename 

spaudos pobūvyje kreipėsi į Ja
ponijos pasiuntinį Kadovaki pa
šaipiai klausdamas: "Ar Japoni
ja vis dar nenori su mumis tai
kos sutarties pasirašyti'' ?Ja- 
ponijos atstovas atsakė: “Taikos 
sutartys nerašomos išdaigom. 
Jeigu nori, esu pasiruošęs apie 
tai jūsų kambaryje pakalbėti, 
bet ne baliuje'

Kad būtų šiltesnė
Tottori. Japonijos miestelyje, 

apdraudos bendrovės direkto
rius Chikvo Ivamoto padegė bu
vusios sužadėtinės namus ir dėl 
to pateko policijai į rankas. Ji-
sai pasiteisino: "Nuo manęs at-
vėso, tai norėjau kiek sušildyti 
Antra vertus, jos namai apdraus
ti ne mano bendrovėje

šarvotą šv. Vardo katedroje Chi- 
vyskupų, tūkstančiams kunigų, cagOje, per keturias 1 diedas kardinolo gyvem-
—:---- - --------- - mo jdatė kardinolo pastatytas

sekmadienį vienu metu prie šv. bažnyčias, vaikų ir senelių prie
glaudas, ligonines, mokyklas, 
matė jį nuolatos besirūpinantį 
vargšais, ligoniais ir našlai
čiais, matė jį vis judantį, einan
tį į žmones, į mases. Programos 
vaizduose prabėgo ir lietuvių 
šv. Kryžiaus bažnyčia, kur kar
dinolas šv. Kazimiero 500 m. 
sukakties proga buvo apsilan
kęs.

Antai, kai n pasaulinio karo 
metu žydų organizacija kreipė- 

, si į kardinolą, prašydama nors 
simbolinės aukos Europos žydų 
šalpai, kardinolas nieko nelau
kęs paaukojo 2500 dol. Kai se
nas negras Chicagoje susitiko 
kurijos prelatą ir paklausė, kaip 
“Samuelis laikosi, tai sužino
jęs kardinolas tuoj paliepė tą 
negrą pakviesti pas jį į svečius. 
Tėviška visu žmonių meilė ir ne
paprastas socialumas iškėlė kar
dinolo asmenybę į aukštumas, 
kurių lygį geriausiai nusako t6s 
minios žmonių su rožančiais, 
maldomis ir autodūsiais praėju
sios pro jo karstą, dalyvavusios 
laidotuvėse ir visoje Amerikoje 
tebeliūdinčios šviesaus kardino
lo.

Kai Vainikų dienos išvakarė
se švilpdamas ėjau po darbo 
purvinu Cicero fabrikų rajonu, 
ten plevėsavo vėliavos, nuleis
tos pusiau stiebo, ir ten darbi
ninkai liūdėjo to žmogaus, ku
ris visus pinigus kitiems atiduo
davo....

Prieš porą metų dabartinis 
ALRK Federacijos pirm. inž. A. 
Rudis taip prasitarė: “Mes, lie
tuviai, turim džiaugtis, kad kar
dinolas pas mus niekad neatsi
sako dalyvauti. Tai pasaulinė 
asmenybė”. Kai kardinolas iš
vyko užimti aukštųjų pareigų 
Vatikane, ne vienas amerikie
tis pašnibždomis kalbėjo: “Mū
sų kardinolas — busimasis po-

aukštiesiems federalinės val
džios. valstybės ir miesto atsto
vams. palaidojo Chicagos arki
vyskupą kardinolą Stritch ku
ris mirė Romoje. Kaip TV ir 
spauda skelbia, tokių milžiniš
kų laidotuvių Chicagoje dar nie
kada nėra buvę. Iš kur toks di
delis kardinolo populiarumas, 
kad prieš jį lenkėsi ne tik mili
jonai katalikų, bet žydai, pro
testantai ir kitų tikėjimų žmo
nės? Kodėl pro jo karstą, pa-

Vardo katedros buvo išsitiesusi 
40,000 žmonių eilė, išsiraičiusi 
gatvėse, ir šimtas specialiai pa
šauktų policininkų turėjo tvar
kyti mašinų judėjimą katedros 
rajone?

Regis, geriausią atsakymą į 
tai davė speciali CBS TV pro
grama; transliuota kardinolo 
mirties dieną ir skirta kardino-

CLEVELAND. OHIO
Birželio 15 (sekmadienį) Ame

rikos Lietuvių Tarybos Cleve- 
lando skyrius orgaizuoja iškil
mingas pamaldas. Pamaldos į- 
vyks švento Jono katedroje 
(East 9 ir Superior Avė.) 11 vai. 
Pamaldų metu momentui pa
mokslą pasakys katedros klebo
nas Mšgr. Walsh. giedos Čiurlio
nio ansamblio choras.

Visos lietinių organizacijos 
pamaldose kviečiamos dalyvau
ti organizuotai su savo vėliavo
mis.

Visi Clevelando lietuviai kvie
čiami į pamaldas vy kti automo
biliais organizuotai sudarant de
monstraciją. Automobilių vil- 
sktinė renkasi 10 va. prie lietu
vių kultūrinio darželio. Alto 
skyrius aprūpins automobilius

daira). Minėji- 
drauge-su lat- 

Minėjimo metu 
kviesti svečiai,

vadovo adv. A. Oho mirti. Di- j 
dieji Chicagos dienraščiai pir- i 
muosiuose puslapiuose pranešė > 
įvykį. Tai žinia, kaip aukštai to ’ 
šviesaus Amerikos lietuvio var- J 
das buvo iškilęs amerikiečių tar- | 
pe ir koks skaudus smūgis.: 
mums, lietuviams, netekus vie- Į 
nintelio žmogaus, kuris buvo Į 
aukštose pareigose, kuris turė
jo stiprią įtaką respublikonų 
viršūnėse ir kuris tą itaką vi
saip stengėsi panaudoti lietuvių 
ir Lietuvos laisvės labui.

Adv.. A. Olis gimė, užaugo, 
mokslus baigė ir gyvenimą pra
gyveno 
niekad 
kalbėjo 

. dingai,
nesigėdino šalia gubernatorių 
ir senatorių būdamas, ir tai nei 
kiek jo vardo nežemino, o tik 
kėlė. Oliui mirus, visa didžioji 
Chicagos spauda iškėlė faktą, 
kad Olis lietuvių ateivių tėvų 
vaikas ir didelis Amerikos lie
tuvių veikėjas.

Tiek dirbęs, rūpinęsis ir sielo
jęsis lietuvių politiniais, kultū
riniais ir visuomeniniais reika
lais, visur išlaikęs taktą ir rim
tį, nesulaukęs tos dienos, kada 
pirmi kartą gyvenime galės pa- 
matyu\yėl išlaisvintą Lietuvą, 
adv. A. Olis atgulė amžino po
ilsio lietuviškose šv. Kazimiero 
kapinėse tarp tų lietuvybės ve
teranų. kurie žiebė ir skleidė 
lietuvišką dvasią išeivijoje.

VI. Ramojus

Amerikoje. Lietuvos 
nematė. Bet lietuviškai 
gražiai, tiesiog pavyz- 
lietuviškai prakalbėti

118-125-136 ORCHARD ST., cor. Delancey, NYC. GR. 5-4525
S. krautuvė-' kalbnuu rusiškai. l.*nkiSkal ir ukrahuetiSkai

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. USKVRUS 
SESTAOIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

-Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

. DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St.

Telef. AL 4-8319

lietuviai šia-

Nikalojus DruČkovas. Maskvos
operos solistas, turįs ne tiktai ge 
rą balsą, bet ir gerą saiką vod- 
kai. Kartą nusigėręs nė savo na
mų negalėjo beatrasti. Jis krei
pėsi į milicininką gatvėje: “To- 
varišč. ar nežinai, kur Dųrčko- 

gyvena? Milicininkas:
"Taigi, drauges esi Durčkovas'. 
Solistas:4Aš tai anau ir tavęs ne 
klausiu. Sakyk, kur jis pareina

vas

nakvoti'?

Kas norėtų skelbtis Parbininke. 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 >> 6916

tautiniėmis vėliavėlėmis ir pa
rengs kelis automobilius su ati
tinkamais plakatais.

Minėjimo akta$
Iškilmingas liūdnosios sukak

ties minėjimas įvyks taip pat 
birželio m. 15 d. 5 vai. vakaro 
Engineering Building salėje 
(East 3 ir St. 
mas rengiamas 
viais ir estais, 
kalbas pasakys
meninę programą išpildys čiur- 
lionies meno ansamblis , ir estų 
bei latvių tautiniai chorai Minė
jimui dekoracijas rengia lietu
vis daifininkas V. Raulinaitis.

Visi Clevelando
me akte kviečiami kuo gausiau
siai dalyvauti.

Rengimo išlaidoms padengti 
kiekvienas dalyvis aukoja 1 dol. 
Visi dalyvaujantieji bus apdo
vanoti lietuviškomis spalvomis.

Speciali radijo programa
Birželio 14 (šeštadienį) Ame

rikos Lietuvių Tarybos Cleve
lando skyrius talkininkaujant 
lietuvių radijo klubui organi
zuoja specialią radijo programą 
amerikiečių klausytojams. Pro
grama bus transiliuojama per 
WHK stotį 9:05 vai. vakaro. Pro
gramos metu atitinkamus pa
reiškimus padarys Kongreso na- »

kitoms pamaldoms. Gale riai ir bus duota pabaltiečiu mu- T . S . ...
........................ - Jei ne ankstyva mirtis mes,

ičt-vbo eiomoi h.T,.r. nm-.vo lietuviai, Vatikane būtume tu- I

Pa. Ten su savo mokyloja ir P^‘an‘! “ SUPran‘anU « <
dvasios vadais pavasariškai pra- gydytojai.
leido dieną ir turėjo labai daug 
smagumo keliaudami gražiomis 
vietomis, dainuodami dainas ir 
linksmindamiesi.

Jaunosios sodalės turėjjo sa
vo iškylą į netoli esantį sodą, 
kur jos pasilinksmino ir pasi
džiaugė. Tai vis gražūs jaunimo 
būreliai, kurie pelnosi pagar
bos savo organizuotumu ir darbš
tumu.

Slienandoah. Pa.
( Atkeltas iš 5 pusi.)

lio 14. švenė. Marijos Apreiš
kimo bažnyčioje, Frackville, Pa. 
Abu lietuviškų šeimų, pavyzdin
gi katalikai ir veikėjai. Sveikini
mai naujam inžinieriui, baigus 
mokslą ir sukūrus katalikišką 
šeimą su Regina Bendrickaite.

išvyko
Mišių tarnautojai labai gražiai 

per metus tarnauja mišioms ir

metų jie visi turi savo metinę zikos.

VASAROTOJAMS
TRAKŲ vasarviete, gražiose 
nntoa apylinkėse, prie Ana- 

Thompson, Conn. 
įsi.-i N. Anglijoj ieš- 
ramumo ir gero pukan:

žuvingas e-žeras. papr 
motoriniai t> iki:
n vškeriojin.o sąlygas.

: Erdvūs miegamieji; m ieli 
laisvais.ikiams kambariai; t■■)>•- 
viz.ja. žaidimai. Maudymasis

• Italijoje naują vyriausybę 
nebus lengva sudaryti. Komu
nistai reikalauja, kad Nenni so
cialistai sudarytų bendrą fron
tą. Saragato socialistų ii- krikš
čionių demokratų koalicijos 
dar neužtenka daugumai turė
ti. Krikščionys demokratai 
trūksta 26 atstovų iki absoliu
tinės daugumos, o Saragato 
socialistai turi tik 22. Reikia 
dar trečios grupės, o buvusie
ji kiti koalicijos nariai tuo 
tarpu branginasi.

MES NESAME PATENKINTI IKI
JCS NESATE PATENKINTI

Mes dėkojame savo klijentams už rėmimą mūsų firmos ir jų 
patogumui mes skelbiame sekančius pagerinimus:

1) Mūsų įstaiga Newarke bus atidara ir sekmadieniais nuo 
iki >4 valandos.

2) Mes išsiunčiame kasdien.
3) Oro pašto siuntiniai išsiunčiami tuoj pat.
4) Mes padidinome prekių pasirinkimą mūsų maisto ir medžiagų 

skyriuje.
5) Mūsų maisto, audeklų ir vaistų NAUJI standartiniai siunti

niai yra sudaryti ilga patirtimi ir remiantis mūsų klijentų parei
kalavimais.

9

ATEIKITE

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.

1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
Tel. INgersol 7-6465, INgersol 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6. o šeštadieniais 
nuo 9 iki 4 valandos.
312 MARKET ST., NEWARK, N. J. Tel. Mltchel 2-2452

Mūsų skyriai:
78 Second Avenue _ 11601 Jos Campau Av. 121 Š. Vermont St. 
NEW YORK 3, N. yS^DETROIT 12, MICH. LOS ANGELES. CAL. 
ORegon 4-1540 TOvvnsend 8-0298
Atidaryta kasdien ir

siuntinius per:

Musų skyriai: f j

K and K FABRICS

□er 24 valandas. Patarnavimas 
tkubus, geras ir paslaugus. Mū
šy firma tame darbe turi jau 
arti 25 metu patyrimą.

Save saugodami, siųskite

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams: vilnones bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

832 N. 7th Street 651 Albany Avenue 1241 Ashland Avė.
Philadelphia 23. Pa. HARTFORD. CONN. CHICAGO 23, ILL. 
VVAlnut 3-1747 CHapel 7-5164 - HUmbold 6-2818

Ž t
| Siųsdami siuntinius į 
J Lietuvą ir Sov. Rusiją, 

siųskite per patikimą t
__  .

1158 East Jersey Street Elizabeth, N. I. ♦

DUnkirk 5-6550

Tel.: MltchrO 2-5331

Prašykite pristigti mūsų 
naujausią katalogą

& 
l

Jtims maloniai patarnaus mūsų tarnautojai ir su jumis kalbės 
LIETUVIŠKAI.

kalus aukštąjį Bažnyčios dig- VrlAr DEj 1/Hllullila 
Amerikos Lietuvių Tarybos * • t SERVICE, INC

Cleveland skyriaus valdyba tvir- Kardinolo Stritch laidotuvių f Kiekvienas siuntinys ap- 
tai tiki, kad visi Clevelando tie- dieną mirtis išplėšė kitą aukš^ 1 draustas didžiausios ap- | 
tuviai gausiai dalyvaudami vi- ta Chicagos miesto pareigūną, į; draudos bendrovės.
sose šiose mūsų tautos didžio žymų republikonų veikėją, tau- t siuntiniu gavimas pastų p-tvir. 
tragedijos prisiminimo iškilmė- į lietuvi patriotą advokatą An- | linamas ir s^skaita Siunčiama

S 
i

se dar sykį pademonstruos sa- taną Olį. Vos Ty stotys baigė 
vo solidarumą ir nepalaužiamą 
ryžtą kovoti už mūsų tautos lais
vę bei šauktis į pasaulio sąžinę 
reikalaujant teisingumo ir ne-

Moterp Sąjunga veikia priklausomos Lietuvos atstaty- 
Moterų Sąjungos vietos sky- mo.

rius, vadovaujant uolioms vei
kėjoms — p. 0. Matijunienei ir 
O. Poškienei — gražiai triūsia. 
Jų svarbus susirinkimas kviečia
mas birželio 18. Pažymėtina, kad 
jos savo veiklą gyvina, gauna 
naujų narių ir susirinkimus įdo
miai praveda. Po kiekvieno su
sirinkimo turi programėlę ir pa
sisvečiuoja bei užkandžiauja. To
kiu būdu jos artimiau įsitrau
kia į organizacini gyvenimą ir 
įpranta dirbti. Prie šios naudin
gos draugijos turėtų jungtis dau 
giau ir daugiau naujųjų mote
rų. nes tai yra joms pritaikyta, 
su gera apdrauda ir plačia lietu
viška veikla draugija. Kaip pra
eityje. taip ir dabar ši draugija 
gali daug nuveikti, jei tik turės 
nariu ir vadovių. Phone — Lorain 86-132

Rasa - __... — _,

transliuoti kardinolo laidotuves, 
tuoj buvo perduota žinia apie 
Chicagos sanitarinės Įstaigos

L CIGMAN. INC.
ĮSI Orchard Street, New York 2, N. Y. 

Telef. GR 5-0160

VVATERBURY, CONN.
Skyriaus Valdyba. Liūdnojo birželio minėjimas 

Waterburyje įvyksta šeštadienį, 
birželio 14 d. 7:30 vai. vakare 
šv. Juozapo par. salėje. Minėji
mą rengia Alto skyrius. Pagrin-

ti© W AI AUT ST.
PHILADELPHIA 6, PA.

VVAlnut 5-3455

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!

vietoj'* 'T mot ori;- 
i ivalstybini; n-.»- 
N ūd

.o*,

FELIX PETCĄVAGE 
943 Harris rtcid 

Lorain, Ohio
>00 .savaitei

PAKNVS
Roy 126. Thomrsen, Conn.

Tel. Putnam—Watnut 3-2836

REPAIR

diniu kalbėtojų pakviestas iš N- ?
Yorko J. Audėnas. Taip pat mi- £ 
nėjime yra sutikęs dalyvauti kon j

. gręsmanas Patersonas, Water- Į 1^1 Broadway
būrio miesto majoras Snyderis * York 23, N. Y.
ir kt. 3 Tel.: LYceum 5-0900

Meninėje programoje dalv- š ........
vauja vietos choras. ' g 4l(W Archer Avenue 

Waterburio Alto skyrius tą i rhieago 32, UI.
| Tel.: FRontier 6-6399

ramsto rasi didelj pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
h švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Malšvtos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
<whi>lesaie< kainomis.

PRIE CITY SAVINOS BANK Tel. EL 4-171)

dieną kviečia visus lietuvius da
lyvauti liūdnųjų trėmimo 
dienų minėjime ir drauge prisi
minti tūkstančius mūsų tautie
čių, kenčiančių šaltojo Sibiro tai
gose, ir taip pat tuos, kuriuos 
jau priglaudė šaltieji sniegynai. 

_ A.P.

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovargis 
kiekvienais metais verčia poilsio ieškančius žmones vykti į 
atostogų kraštą — Maine.

Ir į pranciškonų vasarvietę daug lietuvių suplaukia pava
saroti. Taigi, ir šiais metais laukiame mūsų mielųjų prietelių 
ir visų lietuvių atvykstant prie Atlanto pasimaudyti ir atsi
gaivinti. Kadangi nedaug vietų teturime, prašome iš anksto 
rezervuotis kambarius, rašant šiuo adresu:

PRANCISCAN MONASTERY
Kcnncbunkport, Maine

Vasarvietė veikia nuo birželio 15 iki rugpiūčio 20

Į 1313 Addison Rd.
£ Cor. Superisr Avė. 4 71st St 
t (’leve’and 3, Ohio 
| Tel.: UTah 1-0807

,
■t 390 West Broadvvay
| So. Boston 27, Mass.
• Tel.: ANdrcw 8-8764
į ---------
-j 6146 Michican Avė.

j • Dętroit 10. Michignn
« * Tel.: TAshmorr .>-756
< • — - ’ 
i X 683 llndson Avė.
< Z Kochestcr, N. Y.
« 3 Tel.: BAkrr 5-5923

J 39 Raymond Plaza, West 
♦ | Newark S, N. 4.

ATDARA® KETVIRTADIENIAIS IKI f» VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyru drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilu*ą



Balio devintasis seimas
šiais metais įvyks Newarke. 

Tam reikalui sudarytas rengi
mo komitetas, į kurį įeina: gar
bės pirm. prel. Ign. Kelmelis,

Mirė Veronika Raugalienė
Birželio 10, antradienį, 3:30 

vai. po pietų mirė Veronika Rau
na. Pašarvota Balas koplyčioje, 
660 Grand St Laidotuvės šeš- ' 
tadienį po gedulingų mišių šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 10 
vai. Laidojama šv. Jono kapinė
se.

vicepirmininkė J. Trečiokienė, 
iždininkas Vi. Dilis, spauda — 
imformacija — S. Kontrimas.

Į skautų sporto šventę,
kuri bus birželio 21-22. Wor- 

cestery, Mass., norintieji važiuo
ti, prašom užsiregistruoti pas 
Romą Keži, AP 7-3244. Ypač 
prašom užsiregistruoti tie, ku
rie turi mašinas.

Spaudos kioskas,
kuris veikia Liet, piliečių klu

be Brooklyne, kviečia prieš atos
togas užeiti ir įsigyti lietuviškų 
knygų. Čia rasite vertingų kny
gų, spaudos naujienų: M. Kati
liškio — Miškais ateina ruduo, 
P. Jurkaus — Smilgaičių akva
relė, St. Kairio atsiminimus — 
Lietuva Budo. St. Butkaus, sa
vanorio kūrėjo atsiminimai — 
Vyrai Gedimino kalne, baudžia
vos laikų romanas apie kun. A. 
Strazdą — Pulkim ant kelių, A. 
Simučio — Lietuvių žinyną 
Taip pat spaudos kioske galima 
gauti liaudies dirbinių, gintarų 
ir k. Kioskas atidaras pentadie- 
niais 10 ryto iki 9 v.v., šeštadie
niais — nuo 2 v. iki 6 v.v., sek
madieniais nuo 12 iki 2 v. p.p. 
Kioskas yra Liet. Piliečių Klube, 
280 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

Galia Žilionienė
šiom dienom baigė Rutgers 

universiteto bibliotekų fakulte
tą ir gavo magistro laipsnį. Ji 
pastaruoju laiku dirba New Yor
ke viešojoj bibliotekoj. Petras 
Žilionis, buvęs diplomatas, jau 
anksčiau buvo baigęs biblioteki
ninkystę ir dabar dirba Pord- 
ham universiteto bibliotekoje.

Emilija Jurevičiūtė,
iš Eliząbetho, baigė St. John’s 

universitete chemiją ir filoso
fiją ir gavo BS ir BA laipsnius. 
Rudenį studijas tęs NY universi
tete. .

ŠACHMATAI
(Atkelta iš 7 psl.)

— A. Šukys, V. Kulpavičius, S. 
Trojanas, J. Vilpišauskas ir A. 
ratas. Paskutinėse rungtynė
se dalyvavo ir M. Paškevičius.

Birželio 13 įvyks Finalinės 
rungtynės čempiono vardui Įgy
ti. Varžovu bus kitos grupės lai
mėtojas pernykštis meisteris Ja- 
maica Chess Club.

New Yorke birželio 20 Balti
jos klubas praves žaibo turny
rą tarp latvių, lietuvių ir estų. 
Dalyvauti gali ir ne nariai. Tur
nyras įvyks klubo patalpose 
Free Baltic House 131 E. 70 St, 
Manhattane (kamuas Lexington 
Avė). Pradžia apie 8:30 vai., tuoj 
po pusmetinio klubo susirinki
mo.

PABALO CASALS, čelistas, iš New Yorko išvažiuoja koncer
tuoti į Paryžių. Taip pat jis dalyvaus Prancūzijos muzikos fes
tivalyje.

ŽINIOS,

Prisimins ištremtuosius
Birželio 14 d. komunistų įvyk

dytų lietuvių trėmimų į Sibirą < 
prisiminimui Bostono Lietuvių 
Bendruomenės skyrius rengia 
masinį lietuvių susirinkimą bir
želio 14 d. 7 vai. vak. šv. Petro 
parapijos salėje po bažnyčia. 
Birželio 15 d. 10 vai. ryto visi da
lyvaus šv. Mišiose už žuvusius 
dėl Lietuvos.
Aukos lituanistinei mokyklai

Bostono lietuvių kultūros klu- ’ 
bo susirinkimuose suaukota 37 
dol. šeštadieninės lituanistikos 
mk-los bibliotekai Daugiausia 
aukojo J. Kapočius (5doL). Už 
tuos pinigus nupirkta metalinė 
spinta ir perduota mokyklos ve
dėjai O. Girniuvienei. Knygų 
rinkliava klubo narių tarpe vos 
tępradėta, • surinkta 20 knygų. 
Tačiau sudėjus ateitininkų send- 
draugių (288 kn.), skautų ir ki
tų suaukotas knygas, biblioteka

BOSTON. MASS.

BARASEV1ČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME;

254 W. Broadway t
South Boston, Mass. į

JOSEPH BARACEV1ČILS i
Laidotuvių Direktorius ’ 

TeL ANdrev 8-2590 Į

Vaikštinėja po sostinę
Birželio 10 šv. Mišiomis pa

rapinę mokyklą užbaigė 49 mo
kiniai. šv. Mišias graduantų in
tencija aukojo ir pamokslą pa
sakė parapijos klebonas kun. 
Pr. Virmauskis. Po pamaldų sa
lėje po bažnyčia įvyko iškilmin
gas mokyklos baigimo aktas, ku
rio metu klebonas kiekvienam 
asmeniškai įteikė baigimo pa- 
vų komitetas graduantams su
ruošė trijų dienų ekskursiją į 
Washington, D.C. Birželio 11 
graduantai, lydimi kun. J. Zu- 
romskio, seselių Imeldos, Sabas- 
tijonos, Berchmans ir Kliaudi- 
jos, tėvų komiteto atstovų — 
Prano Seluko, Juozo Aleksiūno, 
Joanos Rudinsky ir Elzbietos 
Harvey, traukiniu išvyko susipa
žinti su šio krašto sostine.

Šen. John Kennedy ir kon- 
gresmanas John Mą Cormick te
legramomis pranešė, kad jie eks 
kursantus sutiks Washingtone, 
parodys Baltuosius Rūmus ir, 
jei prezidentas turės valandėlę 
laisvesnio laiko, aplankys jį dar
bo kabinete.

_ Birželio 13 — šv. Antano ir 
Jėzaus Širdies šventėje, gra
duantai aplankys Tautos šven
tovę — Nekalto Prasidėjimo 
koplyčią — ir galės gauti jubilie
jinius atlaidus. Kun. J. Zuroms- 
kis suteiks palaiminimą Švč. Sak 
ramentu, o graduantai sugiedos 
lietuviškai palaiminimo gies
mes.

Graduantai apsistos Harring- 
ton viešbutyje. Jie dar aplankys 
Senato pasėdžių sale, Baltuosios 
Rūmus, Kongreso biblioteką, 
Katalikų universitetą, Smithso- 
nian muziejų, Lietuvos atstovy
bę, Arlingtono nacionalines ka
pines, Pranciškonų vienuolyną, 
Pentagoną, Washingtono pa
minklus, JAV popierinių pini
gų spaustuvę ir k.

Primicijos
Birželio 14 kunigystės šventi

mus priims bostonietis jėzuitas 
Jonas Kerdiejus. Primicijas lai
kys birželio 22 d. 11:30 vai. ry-

FUNERAL .HOME
197 Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite-. Tel. TR 6-6434

ir knygų rinkliava bus tęsiama, 
nes dar trūksta daugiau naujųjų- 
knygų.
Laisvės Varpas pakeitė radijo 

stotis
Pradedant ateinančiu sekma

dieniu, birželio 15, Laisvės Var
po radijo programa bus girdima 
ne iš ligšiolinių radijo stočių, 
bet iš radijo stoties WK0X iš 
Framingham, Mass. Banga 1190. 
Tai radijo stotis, kuri gerai gir
dima Bostone, Worcesteryje, 
Brocktone, Lawrence, Norwoo- 
de, ir kitose lietuvių kolonijose. 
Dabar ji viena atst. turėtas anks 
čiau radijo stotis. Be to, progra
ma bus perduodama visą valan
dą. Laikas — 8-9 vai. ryte. Pir
moji programa iš naujos radi
jo Stoties bus skirta tragiškiems 
birželio įvykiams paminėti.

Kultūros Klubo
1957-58 m. sezonas baigtas ge 

gūžės 24 d. susirinkimu, kuria
me rašyt. Ant Škėma kalbė
jo apie miesčioniškumą mene ir 
literatūroje. Praėjusiame sezo
ne įvyko 8 susirinkimai, kurie 
buvo gausiau lankomi nei kitais 
metais. Vidutinis dalyvių skai
čius buvo 40. Prelegentais buvo 
dr. J. Girnius, Vida Šimėnaitė 
L. Čepienė, dail. V. Vizgirda, 
dail. R. Viesulas, muz. Iz. Vasy- 
liūnas, rašyt. A. Landsbrgis, is- 
tor. Pr. Čepėnas, arch. J. Oku- 
nis rašyt.” ttr; H. Nagys, A.

NEW YORKAS -

Pasitarimas aktualiais klausiniais .
LB New Yorko apygardos 

valdybos iniciatyva birželio 7 
Brooklyno lietuvių piliečių klu
bo patalpose buvo sušauktas 
LB apylinkių valdybų ir apygar
dos kultūros tarybos narių pasi
tarimas. Posėdžiui pirmininka
vo J. Šlepetys sekretoriavo B. 
Kulys.

Pranešimus padarė J. Šlepe
tys, V. Vaitiekūnas ir J. Makaus- 
kis. Diskusijose dalyvavo V. 
Alksninis, V. Butkys, D. Peni- 
kas, A. Maceika, B. Kulys, K. 
Kepalas A Dumbrienė, V. Pad- 
varietis. J. Šlepetys, J. Makaus- 
kis ir V. Vaitiekūnas.

Paaiškėjo, kad beveik visose 
apylinkėse rinkimų metu padi
dėjo iždo įplaukos. Valdybos 
skatinamos padaryti atsiskaity
mus su apygarda ir centru.

Tradicinė bendruomenės

mo ženkliuką. Tuojau apylin
kių valdybom bus išdalinti au
kų lapai, kad piniginė parama 
būt sutelkta nedelsiant.

Be to susirinkime buvo pla
čiai paliestas Maironio lituanis
tinės mokyklos rėmimas. Tuo 
reikalu kalbėjo J. Šlepetys, B. 
Kulys. Nutarta rudeni sureng
ti vajų mokyklai remti.

Posėdžiui pasibaigus įvyko 
jaukios vaišės, kurių metu dar 
padiskutuota aktuliais bendruo
menės ir lietuvybės išlaikymo

Tel. EVergreen 7-4335

Stephcn Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Padėka
Švento Kazimiero seserys ir 

rėmėjų draugija nuoširdžiai dė
koja seimo dalyviams ir visiems 
Vilos prieteliams už aukas ir 
gausų dalyvavimą aštuntame 
metiniame seime, kuris įvyko 
gegužės 18 d. Newtown, Pa.

Gilią padėką rieškiame mūsų 
gerbiamai dvasiškijai, kuri pa
rėmė mūsų seimą aukomis, at
silankymu ir paragino savo pa- 
rapiečius dalyvauti ir remti di
delius Vilos statybos projektus.

Nuoširdus ačiū visiems mūsų 
geradariams, kurie prisidėjo

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

B. K. Nemunaitis

Lietuviškos

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius
ALE. BALTRGNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
vestuves

Birželio 7 Patersone, Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje, pri
ėmė moterystės sakramentą

660 Oran* Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC
nri«» CAimn cAtmincmmn cuva Šventė --- Lietuvių diena --- į- _ . _

, . ... ^ r. at.-,- vyks birželio 29 prie Idlewild Mykolas Grigaliūnas išBayonne, to šv. Petro parapijos bažnyčio-spalvotą litografiją ‘ Sutemo reikšmingomis kalbomis, atvy- • , r45 aerodromo, Max Restaurant N.J., ir Elena Vaikšnoraitė is je.
darže, šalia Rockway Blvd. Pro-, Patersono. Pabroliais buvo Mar- 
gramoje numatyta dainos, tau- tynas Ruzgys ir Liudvikas Senja, 
tiniai šokiai, sporto numeriai ir o pamergėmis — Leoną Dorn- 
kiti jaunimo pasireiškimai, bu- 
fetas šokiai grojant R Butri
mo orkestrui

Daugiausia kalbėta pasaulio 
lietuvių seimo reikalu Kaip ži
nia, seimas įvyks rugpiūčio 27- 
rugsėjo 1 New Yorke. Vie
tiniams reikės daugiau pasidar
buoti ir primti gausius seimo 
dalyvius.- Seimo rengimas suriš
tas su didelėmis išlaidomis, tad 
visų prašoma pagalbos ir aukos: 
Kiekvienas aukotojas, kuris au
kų lape įrašys nemažiau 1 dol. 
bus įtrauktas į siemo rėmėjus ir koje. bet gerai kalba lietuviš- 
atspausdintas seimo vadove.
Kas aukos 2 dol. dar gaus sei- viškųjų organizacijų nariai. Jau-

Romo Viesulo

žemė, sutemo dangus” — nupir- kimu iš tolimų vietų. Didelis
ko Cincinnati meno muziejus 
savo kolekcijat šis kūrinys bu
vo išstatytas tarptautinėje lito
grafijos parodoje, Cincinnati 
mieste.

Gegužinė — piknikas
Amerikos lietuvių piliečių klu

bas rengia gegužinę — pikniką 
birželio 28. Piknikas įvyks Po- 
lish National Home, 108-11 Sut- 
phin Blvd., Jamaica. Pradžia 2 
vai. p.p. Gros L šeputos ir J. 
Kujavo orkestras.

ačiū ir mūsų brangioms rėmė
joms, kurios savo nuolatiniu 
triūsu ir darbu pagelbėjo sese
lėms prieš ir per seimą. Ačiū ko
respondentams už aprašymą 
seimo įvykių. Visiems labai 
daug dėkojame. Kasdieninė mal
da lydi mūsų dėkingumą. Mel- 
diažme Dievą atlyginti savo ge
rybėmis čia ir amžinybėje.

$v. Kzimiero seserų vardu 
Motina M. Terfilė

Škėma Pranešimų temos

Ieškomas penkių kambarių 
butas pirmame aukšte Cypres 
Hills, Ozone Parke, Woodha- 
ven arba Richmond Hill ra-
jonuose. Skambinti: V. Žele- I 
nis, AP 7-5975.

| ?
Į Stephen B rėdės J r.į 
t ADVOKATAS t
? 37 Sheridan Avė. t
* Brooklyn 8, N. N. |

Trf APpl*gate 7-7083 f

bush ir Darata Dutkutė.
Vėliau Dux klubo salėje buvo 

vaišės, kuriose dalyvavo jauno
jo ir jaunosios giminės, artimie
ji draugai ir pažįstami, iš viso 
apie 200 žmonių. Svečiai buvo 
vaišinti skaniais lietuviškais val
giais, kuriuos labai gražiai pa
ruošė Elena Jankauskaitė iš 
Kearney, N.J. Vaišėse buvo la
bai jauki nuoširdi lietuviška nuo 
taika ir skambėjo lietuviškos dai 
nos.

Abu junieji yra gimę Ameri-

kai. susipratę lietuviai ir lietu

noji, Elena Vaikšnoraitė, ilgą buvo diskutuojamos apie 10 
laiką dirbo Lietuvos Vyčių or- žmonių. Klubo pirmininku šiuo 
ganizacijoje, ėjo valdyboje įvai- metu yra dr. J. Gimbutas, 
rias pareigas ir yra parašiusi Sekantis susirinkimas bus rugsė- 
daugybę laiškų Lietuvos reika- j0 mėn. Tada numatyti ir Kau
lais kongresmanam, senato- jos valdybos rinkimai, 
riams, didiesiems laikraščiams 
ir k. Jaunasis, Mykolas Griga
liūnas, taip pat priklauso Vy
čiams, šv. Vardo dr-jai, kata
likų veteranų postui ir gieda 
Bayonnės lietuvių parapijos cho
re.

linkime, kad jaunieji ir toliau 
nunustotų sielojęsi lietuviškais 
reikalais, ir tikime, kad jų šei
ma bus tikrai pavyzdingas lietu
viškas židinys.

Šąli n s kas
Laidotuvių Direktorius

ti.

Krikštai
Birželio 7 šv. Petro parapijos 

bažnyčioje pakrikštyta Edvar
do Ruka ir Marijos Zaleskaitės 
—Ruka duktė Teresės ir Elzbie
tos vardais. Tėvai gyvena 59 
Gatės St.

Vedė

81-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Statlon)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Kophnfios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VTrginią 7-4499

EVergreen 8-9770

*8X3^5^
9

Birželio 1 d. šv. Petro para
pijos bažnyčioje moterystės sak
ramentą priėmė Kęstutis Šau- 
čiūnas su Birute Sakatauskaite 
ir Richard Jenness su Darata 
Česnulevičiūte.

Josepli Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS
KVIEČIA I

linksmą sportininką pramogą

NETINĘ GEGUŽINĘ
3 VAL. PO PIETŲ

POLISU NATIONAL HALL PARKE
108-11 SUTPHIN BLVD., JAMA1CA, N. Y.

PROGRAMOJE:
1. Laimėjimai 21”, 1958 m. Portable Televizijos 

aparatas ir kitos dovanos.
i 2. šokiai grojant ROMO BUTRIMO orkestrui.

3. Gausus bufetas.
ĮŽANGA: 90c. — CITY TAX 05c. — VISO 95c.

NE 21 BIRŽELIO, KAIP ANKSČIAU BUVO SKELBTA

1 Laukiame Jūsų atsilankant į
1 “LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJO IR “RŪTOS”

kultūros organizacijos rengiamus į;

I Pavasario Koncertus ir Balius l!
ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO (JUNE) 14 IL7 VAL VAK.

SV. JURGIO DRAUGUOS SALĖJE,
180 NEW YORK AVENUE, 

ir savaitę vėliau —
NEWARK, N. J.

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 21 Ik 7 VAL VAK.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

BROOKLYN, N. Y. 
radijo ansamblis išpildys K. Grigaitytės-Graudušienės specia

liai “Rūtai” parašytą ■ muzikinį vaizdelį “SEKMINIŲ RYTAS”, kuriame atvaiz-

NO. 5th IR HAVEMEYER STS.,
PROGRAMOJE: "Rūtos”

duoti Sekminių papročiai...
REŽISUOJA Juozas Boky-Bolevičius. Chorui diriguoja Alg. Kačanauskas. šokėjams 

vadovauja J. Matulaitienė.
BIRŽELIO 14 NEWARKE taip pat dalyvauja:

Elena Kepalaitė, Žymi išraiškos šokio menininkė.
Šokiams gros ED.ANDREWS - ANDRIUŠKEVIČIAUS orkestras.

BIRŽELIO 21 BROOKLYNE taip pat dalyvauja programoje:
' UKRAINIEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE.

Šokiams gros ROMO BUTRIMO orkestras.
Bilietų kainos: $2.00 ir $1.50 Studentams ir tik Šokiams $1.25 

JOKŪBAS J. STUKAS, Direktorius

ALBERT F. PETERS
(Petrauskas)

Apdraudos ir knygvedybos
' patarnavimas

Federalinią, valstybes ir miesto
taksą pildymas

116-55 Quccns Boulevard,
FOREST HILES 75. N. Y

NAMŲ ADRESAS:
106-53 95th St., Ozone Park 17, N. Y. |


