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JOHN W. McCORMACK. Atstovų Rūmų pirmininkas.

KODĖL REMIA REZOLIUCIJAS LIETUVOS REIKALU

Jungtinis Atstovų Rūmų ko
mitetas Baltijos valstybių inkor
poravimui į USSR tirti, sudary
tas 83-čiojo Kongreso, po 50 
viešų apklausinėjimų ir 355 liu
dininkų, buvo priėmęs mūsų vy
riausybei rekomendacijas, ku
rios liečia Baltijos valstybių vi-

organizavo Mrs. Elena KuHto- 
kionė, uoli Balfo veikėja-

Atstovę Rūmę 
O W. MeCor- 
r* .užtruko per

kam" Nuo tada Baltijos kraš
tai gyveno taikoje, plėtodami

są išlaisvinimo klausimą- Pagal 
komiteto išvadas, “jokia tauta, 
įskaitant ir Federalinę Kinijos 
Sovietų Respubliką, niekad nė
ra komunizmo prisiėmus savu

jų nepriklau 
ir kuri sten 
tautinį tapat 
girdima* J.

VMMnĮk

narte Valiuke*. Latviai ir es
tai tame žygyje dalyvavo birže
lio 13.

Po pašnekesio su kiekvienu 
senatorium, ir kongresmanu 
jiem buvo įteiktas specialus re-

Iš Lietuvos pranešė, kad Lie
tuvoje vyriausiame teisme buvo 
nuteistas mirti Juozas Streikus, 
kuris su “antikomunistine gau
ja žudė žmones, siekdamas at
statyti Lietuvoje Kapitalistini 
režimą ir tikėjosi tai padaryti 
su Vakarų pagalba”.

6* grupes, po trejetą — ketver
tą asmenų, kuriom vadovavo 
dr. Antanas Sužiedėlį*, dr. Al
girdas Nasvytis, klebonas kun. 
Pranas Valiufcovi&us, Jokūbas 
J. Stekas, Julius Jodei! ir Leo-

noįėmąįį turtą, noa išbėgę G nes Prancūrijo* atominė jėga — Amerikos ? atominiuose 
geisro taip, kaip stosT. Baifo tik užuomazgoje. Galima* Ken- bandymuose birželio 19 antru 
Centras gavo pagafess prašy- nedy ir d* GauDe susttfldmas kartu nepasMė Ūžauti įtomi- 
mus. (KXJ.) metų pabaigoje. nės bombos Thor raketa.

kad visos šios žymės yra da
bar Baltijos 5 kraštuose, kad 

baltuos Valstybės yra 
DRASTIŠKI i KOLONIALIZMO 
PAVYZDŽIAI

“Pavergtos Baltijos valstybės 
— Lietuva, Latvija ir Estija — 
yra drastiškiausias ir akivaiz
džiausias sovietinio rusiško ko
lonializmo pavyzdys rytų ir vi
durio Europoje. Suvereninės ir 
nepriklausomas valstybės prieš 
antrą pasauitaį karą, respektuo
ti Tautų Sąjungos nariai, jos 
yra išduotos! be atodairos sve
timai valdžiai, kuri nuslopino 

>mybę bei laisvę 
asi sunaikinti jų 
ną- Ję balsas ne
rautos*. Ir betgi 
ūpo* tautos, turė-

Baltijos valstybės turi teisę bū
ti laisvos ir nepriklausomos

Tokiu vardu pavadintas me
morandumai, kūrį paruošė Ko
mitetas rezoliucijom' remti. 
Dviejų puslapių spaudinyje pri
minė, kad laikas po antrojo pa
saulinio karo yra pažymėtinas 
naujų nepriklausomų valstybių 
kilimu, iš kitos pusės — buvu
sių laisvų valstybių pavergimu 
ir kolonialiniu išnaudojimu ana-

Tarptautinė Žmogaus Teisię KAS YRA KOLONIALIZMAS: 
Lyga birželio 21 parašė memo
randumą JT komitetui, kuris 
buvo JT generalinės pilnaties 
paskirtas, kad duotų sugestijų 
kolonializmo klausimais.

Memorandumo .. lydimajam* 
laiške komiteto pirmininkui am
basadoriui Chandras S. Jha sa
koma, kad darbų tvarkoje bai
gus kitus klausimo atžvilgius 
reikia kreipti dėmesį į kolonia
lizmą Baltijos valstybėse, ir api
būdina, \

"Baltijos kraitę tautos lau
kia,'kad J. Tautos taikys bent 
tokio laipsnio spaudimų ję ko
lonizatoriui pavergėjui, kaip tai 
jos daro Belgijai, Portugalijai 
ir Prancūzijai. Jos turi Dievo valstybių, Lietuvos, Latvijos 
leistą ir žmogaus paskelbtą tei
sę, kad Pasaulio Organižacija 
parodytų tokio pat susirūpini
mo jom, kaip ir Afrikos pri
klausomom tautom bei gimi
nėm”.

— Alžiro išlaisvinimo fron
to lyderis.atšaukė savo bendra
darbio Mostefai pareiškimą 
apie amnestiją teroristams. Te
roristai tebeterorizuoja.

Tarp. Žmogaus Teisię Lyga 
oficialiai vadinasi The Interna
tional League for Rights of 
Man. Ji yra akredituota prie 
J. Tautų kaip patariamoji or
ganizacija. Jos centras New 
Yorke. Direktorių tarybos pir
mininkas yra Roger N. Bald- 
win, garbės pirmininkas Henri 
Laugier. Iš lietinių direktorių 
taryboje yra V. Sidzikauskas.

Nes kongresmanu ir senatorių rezoliucijos Pabaltijo 
laisvės klausimu plaukia iš Kongreso nutarimų, kad 
karui išvengti reikia drąsios pozityvios politinės atakos

Komitetas, kurio oficialus 
vardas yra Americans For 
Congressional Action to Free 
the Baltic States, š. m. birže
lio 13, 14, 15 posėdžiavo Wa- 
shingtone ir rezoliucijų priėmi
mo reikalu aplankė Senato ir 
Atstovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijų pirmininkus, narius ir 
abiejų rūmų partijų vadus.

Lietuviai buvo pasiskirstę į

KAS KOMITETĄ GLOBOJA
Tarp tą amerikiečių, kurie 

parodė palankumo Komitetai, 
remiančiam rezoliucijas už Bal
tijos valstybių laisvę, dėmesio 
vertos klibės komitetas. Jo na
riai yra Geroge Christopher, 
San Ftanctoco majoras, Rktard

tradicija*, 
vilizaciją".

Atmetęs sovietinį aiškinimą, 
kad Baltijos tautos savu noru 
įsijungusios į Sovietų Sąjungą,

MEMORANDUMAS PRAŠO:

Šiandien ir ne rytoj yra lai
kas pasmerkti Kremliaus dikta
torius kaip didžiausią ketoninę 
imperiją pasauly. Bailumu mė* 
kurstome tolimesnę komunistę

zoliucijų reikalu memorandu
mas. i ....

Keletą što^ žygio delyvię bir
želio 15 prt 
pirmininką*

Jo esminiai ženklai: (1) pa
vergimas jėga, (2) svetimas do
minavimas, .kuris primeta valią 
gyventojam, neleisdamas jiem 
apsispręsti, (3) kolonizacija, (4) 
ūkinė eksploatacija — ar tie 
kraštai yra už jūrę, kaip yrą 
su Vakarų kolonijom, ar jie yra 
už sienę, kaip yra su Rusijos 
Sovietų kolonijom, — esminio 
skirtumo nėra.

Memorandumas pažymėjo,

Birželio 8 praneštam iš Lie
tuvos, ten šiom dienom įvyko 
didžiulis gaisras- Anot prane
štam: "Muiidlį per tarą tiek 

rfe* primenamos Amerikoj* mi
nint birželio 14 deeortariiae.

Chruščiovas ir dabar, užuot 
pasmerkęs žudynes ir deporta
cijas, mėgina kylantį baisą nu
tildyti nauju smurtu ir teroru. 

PhHadolpMo D*Hy N*w* ta 
proga vedamajame parašė: reL 

— Berlyne, vakariniame, po- / kalauti, kad išduotas būtų tarp- 
Ucija pasistatė barikadas nuo tautiniam teismui už marintu* 
šūvių ii rytų Berlyno- žudymus Chruščiovas-

Estijos, teises savarankiškai val
dytis, bet yra klausimas, kaip 
sustabdyti Sovtotę nusikaltimą 
ir atstatyti tę kraitę laisvę ir 
nepriklausomybę-
KONGRESO NURODYMAI:

. Kas tiio reikalu darytina, me
morandumas kreipia dėmesį-į 
Kongreso nutarimus ir sugesti-

World - Telegram
World Telegram ..- birželio 

16 skelbė pasikalbėjimą su kun. 
L. Jankum, Baifo reikalų ve
dėju, apie birželio deportaci
jas iš Lietuvos. Laikraštis pa
teikė deportuotų skaičių — vi
so 400,000., penktadalis lietu
vių, buvo išsiųsta į Sibirą, 
100,000 nužudyta, pusė kunigų 
išvežta. Po Stalino mirties dau
gelis grįžo. Bet padėtis tebėra 
sunkL Išvada: “Nėra jokių bū
dų padėti jiem politiškai, bet 
mes galim padėti materialiai” 
sakė kun. L. Jankus ir infor
mavo apie Baifo siuntinėlius, 
apie dabar birželio mėn. ren
giamą vajų. .

Pasikalbėjimą su laikraščio

...kartodami rei
kalavimus išduoti

Sovietai birželio 18 kreipėsi 
į Amerikos vyriausybę, kad iš
duotų Antaną Liudviką Impu- 
levi&ę, kurį ''Sovietai kaltina 
“nusikaitimais prieš žmonišku- 

Sovetskaja Litva praneštam, mą”. Tassas paskelbė, kad esą 
partizanus organizavę Juozas prie Kauno fortų 1941-43 buvo 
Streikus, jo.tėvas Antanas ir sušaudyti keli tūkstančiai žy- 
jo brolis Izidorius. Brolis buvo dų, vadovaujant Impuievičiui. 
nuteistas 15 meti;. Kitas daly- Dabar jis gyvenąs Philadeiphi- 
vis Vladas Krasauskas — 10 joje.
metų. N. Y. Times paklaustas, Im-

Juozas Streikus su tėvu da- pulevičius atsake, kad jis nieko 
lyvavo 1941 sukilime. Antroj nėra nužudęs. Prieš karą jis 
bolševikų okupacijoj J. Strei- buvo Uetuvos kariuomenės ma
kos vadovavo partizanų būriui, joras.
kuris veikė Rokiškio, Zarasų, Aiškinama? kad partizanu 
Utvijos pasienio srityse. tefemas w

vimas išduoti Impulevičių Mask-
— Chruščiovas Bukarešte vos suorganizuotas tam, kad 

birželio 19 tebekalbėjo, kad vir- nukrriptę dėmesį nu* **ri*ti- 
šum Amerikos bus raudona vė- "nuritaltimę prieš žmoniš- 
liava, kad jis pasirašys sutar- dąpertaciję, nu*
tį su rytų Vokietija, bet datos •viąnilkJę, Rainię miitafię, 
jau neskelbė, tiek sykių ją ati- ^*rv*nė» ir kitę žudynię, ta- 
dėliojęs.

— Thailante birželio 19 pa- 
sfceftė boikotą SEATO organi
zacijai. Kaltino Ameriką, tad ji 
rodė šaiiMmmo ThaUando gtn- 
če su Cambodia dėl 1000 me
tų senumo šventyklos.

tos, infiltracija, subversija ir 
smurtu. Amerikos politika ko
munizmo pavergtų tautų atžvil
giu, komitetas teigė, turi vado
vautis ‘Amerikos Nepriklauso
mybės Dekliaracijoš moraliniais 
ir politiniais principais’. Dabar
tinė amerikiečių generacija, ko
mitetas sakė, turėtų pripažinti, 
kad ryšiai, kuriuos daugelis 
amerikiečių turi su pavergtais 
savo protėvių kraštais, yra svar
bi priemonė kovai prieš komu
nizmą, ir kad, dar svarbiau, 
komunistinė grėsmė turėtų bū
ti pašalinta šios generacijos 
metu. Vienintelė vilti* išveng
ti naujo kare, komiteto many
mu, yra "Jungtinię Vetstybię 
ir vis* laisvojo pasaulio drąsi, 
pozityvi politini ofenzyva’Ko
mitetas prijungė Kongreso de- 
kEaraciją, kuri Skelbė, kad 
eventualus tautę išlaisvinimą* 
ir apsisprendimas yra 'tvirta ir 
nekeičiama musę politikos da>

Rusk išvyko iš Paryžiaus be nieko
Valstybės sekretorius Rušk Iš Paryžiaus Rusk išvyko į 

birželio 19 kaflbėjosi su de Bonną ir Berlyną.
Gaulle ir užsienių reikalų min. 
Amerika pažadėjo duoti Pran- 

OnaUtr? MagmIic 12 tankinhl lėktuvų, bet
OUUvgv itimvUlD neatgraso Prancūzijos nuo

savos atominės jėgos.
M. Higgins (NYHT) rašo, kad 

Amerikos diplomatai įsitikino, 
jog VaoMngtonm. turi emigy dėlf koalicinės vyriauąybės — 
v*nN e* faktu, tad Pruncfai „ j; atsakinga pariamen- 
įa atominę jėgą turės. Rusk pa- tm. Amerika pinigų dar vis ne- 
stangos prikafiNnti, tad jos bu-'. duoda.

sus". Per taftas minutes užri- tų suderintos su Amerftos ate- - 
degė vhee ntetafie, dwgeHe minėm jėgom, susilaukė man- M1 w nt- TLj- ____ _ - - aviaciją ir kariuomenę prie-
gyteM*MIF VUS NgSHM|* SteR* dagaus ueĄpSOBO atamyrBO, kad Onamov ir Metini eal**

20 minučię, ir McCormack pa
žadėjo paramą rezoliuciję pra- 
vedun* reikalu. ‘

Birželio 14 vakarą Lietuvos 
atstovas J. Kaj*ckas padarė 
priėmimą pasiuntinybėje dele
gacijos dalyviam. Tą patį va
karą Statler Hilton viešbuty
je žygio dalyviai turėjo susiti
kimą ir pietus su Washingto- 
no lietuviais. Pietų metu buvo 
išsikalbėta visąis opesniais lie
tuvių reikalais.

Anot L. Valiuko, Rezoliuci
jom remti komiteto koordinato
riaus, tai buvęs istorinis Žygis 
ir jis puikiai pavykęs, (cc.)

The Tablet birželio 16 pa
skelbė laišką John Andruski, 
pirmininko Lietuvos vyčių ko
misijos Lietuvos reikalam. Laiš
kas skatina prisiminti birželio 
deportacijas _iš Lietuvos ir ra
ginti/pasaulį, kad šalintų Chruš-

ir Vakarę ei- NEPRIPAŽINIMAS IR KAS 
TOLIAU:

Suminėjęs Amerikos vyriau
sybės atsisakymą pripažinti So
vietų Sąjungos smurtu įvykdy
tos Baltijos valstybių inkorpo
racijos ir prezidentų RooseveL 
to, Trumano, Eisenhovverio, 
Kennedy pakartotus to nusista
tymo pareiškimus, memorandu
mas sako:

Nėra klausimo dėl Baltijos

BIRŽELIO 14 ATSTOVŲ RŪMUOSE 
Ką reiškia Maskvos “visiem laikam”?

KONKRETI AKCIJA:
Dešimt Jungtinių Vaistytnų 

Kongreso narių —■. sakoma to
liau memorandume — ėmėsi 
konkrečių žygių perimti ofen
zyvai iš Sovietų Sąjungos ir ko
munistinio pasaulio, šie sena
toriai ir kongresinanai (demo
kratai ir respublikonai) nese
niai įnešė rezbiiucijas Senate ir 
Atstovų Rūmuose už laisvę pa
vergtom Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautom.

Tie dešimt toliau išskaičiuo
jami: šen. Thomas H. Kuchel, 
šen. Frank J. Lausche, šen. 
Bourke B. Hktenlooper, šen. 
Jack MiBer, kongr- CHenard P. 
Lipscomb, kongr. F. Bradfotd 
Morse, kongr. Glenn Cunntag- __ _______ ____ _ ______
ham, kongr. James Rooseveit, j. Datey, dfo&B majorai 
kongr. Gonton L McDonough, h*M Kanaas tanra mte*- 
kongr. Charies B. Hoeven. mtorius, Wffltan Rtojted,

Priminąs • valstybės departa- OaUand Tritome redaktorių, 
mente pareUdų bshfię, kad John Rtehardroo, Jr^ L storo 
Kongreso ^*Mos tee remsite stos Europos Koudtate pneh 
rijos gatatą “ambcTMs” Soste- dentae, Loyd WrighL towąo 
tų Sąjungą, memorandumas sa- Amerikos advokatų įjungus 
ko: prezidentas

nį Į^rvfentaią u pilietines lais
ves. Tačiau Sovietų Sąjunga 
prieš keturiasdešimtuosius me
tus ėmė provokuoti gausius pa
sienio incidentus, reikalauda
ma priimti Sovietų tariamą glo
bą nuo Vokietijos agresijos. 
Pirmas žingsnis Baltijos vals
tybėm užgrobti buvo 1939 pri
mesta tarpusavio pagalbos su
tartis, o 1940 įžygiavo jau rau
donoji armija, k Maskva paskel
bė Lietuvos, Latvijos bei Esti
jos įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Taip Sovietę paskelbta* atsisa
kymas "visiem laikam" baigė
si, trukęs tik 20 metę ...

“Mes galime pareikšti tik sa
vo pasibaisėjimą dėl beatodai- 
rinio laisvių panaikinimo, kuris 
atėjo su sovietine okupacija... 
Kur kitados klestėjo demokra
tija, dabar beširdis -totalizmas 
uždopina visas kurimnąsias jė
gas, nes kritika ir paskata tai
syti yra virtę nusikaltimu, bau
džiamu suėmimais ir deporta
cijom.

“Tačiau tikėkime, kad taip 
nebus visada. Reikšdami simpa
tijas tūkstančiam Baltijos žmo
nių, kuriuos Sovietai brutaliai 
išplėšė iš savo tėviškių, ir tūks
tančiam kitų, kurie gyvena to 
paties likimo grėsmėje, užtik
rinkime paramą jų brangiiiamo 
išlaisvinimo reikalui”.

Peter Rodino, N. ’ Jersey kon- 
gresmanas, birželio 14 Atstovų 
Rūmuose priminė 1941 mėtų 
Lietuvos deportacijas. Jas pri
mindama, kongresmanas at
kreipė dėmesį faūp pirmojo pa
saulinio karo pabaigoje Balti
jos tautos kovojo už savo ne- 
priklausomybę prieš raudono
sios armijos agresiją ir kaip 
tas karas buvo vainikuotas tai
ka — 1920 taikos sutartimi su 

čiovo okupaciją, nes kas buvo sdvirtais, kurie (Ruimingai at- 
padaryta Lietuvoje, gresia ir sisakė nuo bet kokię teisię į 

Baltijos kraštus "visiem lai-

KO NORI KOMITETAS:
Komitetas rezoliucijom remti 

pa reiškia* <
— Baltijos valstybių išlais- 

vinimas nėra joks politinis žat 
dimas Tai reikalas, kuris ap- 'ių' 
imtų visus amerikiečius, jei jie 
yra ištikimi idealam, kuriais yra 
sukurta ši valstybė, — Baltijos ; 
klausimas neturi virsti tarptau- 
tinto kompromiso objektu. Lie- "■ 
tuvos, Latvijos ir Estijos kan- 
čia turi būti pristatyta pašau- 
lio dėmesiui. Jungtinės Tautu* ' 
turi imtis akcijos Baltijos tau- ,:Ą 
tę, taisėm atstatyti, ir yra Jung- 
tinię Valstybię pereiga imtis tai 
akcijai iniciatyvos, — Komi- 
tetas pagarbiai kviečia Jungti- 
nių Valstybių Kongresą — pa-. 
veikti senato užsienių reikalų 
komitetą ir Atstovų Rūmų už- 
sienių reikalų komitetą, kad jie ® 
palankiai ir nedelsdami priim- 
tų kalbamas rezoliucijas, paveik 
ti, kad šios rezoliucijos,' išėju- 
sios iš komitetų, Kitų priim- 
tos ir vykdomos

Memorandumas baigiamas:
Pavergtų Lietuvos, Latvijos, 

Estijos ir kitų tautų fcančtoš, 
jeigu mums lemta išlikti savo 
laisvėje, skatina laisvąsias tau- 
tas saugoti finogaus neatskiria- '
mas teises. Pataikydami kitų ' W
teises būti laisviem, mes sustipo 
riname savo nepalenkiamą va- 
lią išsilaikyti laisvėje ir taiko*
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įjaA ' p1*jr-- tom. s. 
Ylos cituojamas (T. 2. 19623. 
1) J.Štiupo “Atsišaukimas į 
dtevočm* ir betiktu (1893)”. 
Aplamai, *f4e J. Šliupą daug 
Brasuose kalbama, vieną peikia-

riant nė miško, šiam reikalui 
Ukmergėje yra pastatytas me
džio apdirbimo fabrikas- Ilgai 
tarėsi,: planavo, kurioje vieto
je statyti šį fabriką, kad gai

vėliau nepripažino respublikos. 
Ji tela^ė monarchiją vieninte
le teisėta Santvarka. Tiesa, ra
dosi kiek žymių kataliku, kurie

> Vedėjas: Heimut Vottner
KASDIEN KONCERTAInuo 4 vat popiet 
Puikiausia vokMka virtuve: pletto-vakarlen* 

Užkandžiai i* nuosavos virtuvės

masinio laisvės sąjūdžio ir Baž
nyčią įjungti j jį.

• Kunigas Lamennaės buvo pir
mas žymusis šauklys tuo at- 
žvilgiu. Jis buvo pradininkas 
sąjūdžio, kuriam^dabartinis vo-

Čia nėra rrttaūo aiškinti, tekį 
vaidmenį suvadino ir dar da
bar ipiąMMMina «vidiin»at 
šame Vakarų 'pasauly. Pripa
žįstant jam deramą virtą visuo
menėje, reikia pagalinai žiūrė
ti į jo simbohus,' šventes ir,

surūpinkite medžiagos išmuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi, ne ankščiau, kaip po — 2 mene

Bpaidaataaas nepapraritni lemom URMO KAINOM 

atraižų vilnoaėe medžiagos - importuotos ir vietinės 
,3-jone krautuvėse

SIŲSKITE | LIETUVĄ IK SSSR 

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ

nai, nusiteikimas <prieš hįerar-
chiją aiškintinas dar ypatinga 
krašto bažnyčios laikysena. Mat, wriilinąn laikine-
Prancūzijos bažby&a per visą " ’ ’ ’ * ‘

Maloni susitikimo vieta YorkvHėie
Kiekviena vakaru Šokiai ir Šiaip maloniai lai
kas pralekHfamaa prie Niek A varnam vado
vaujamo orkestro. Dainuojanti* virtuose* — 
akordeonistas Philip Vfctor, dainininkė SUrld 

ir baritonas Jay Gaymvr.

r 18-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
LCor. DELANCY, N.YX.
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arba 1ND traukiniu D-S Avenue iki D e tane ey Street.
Atsineėktte' šj skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

maras, kurie klausia, atrako: 
“JAV vyriausybė nepripažįsta 
smurtinio Lietuvos įjunghno |

retijos medžius tenka sunkve
žimiais atsivežti iš Jonavos gelž- 
kelio stoties (32 km). Cia per- 
krovimūs atliekamas rankomis 
Prie, tokios pažangios ‘/techni
kos” būna nelaimių. Neseniai

Visuose mfisų skyriuose jūs rortte dideli pastrtnkiTna. medUagų 
moterfikienis ir vyrtMdema drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur, ras galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų Manti
niams Hgien nei bet kur kitur. Dėl papUdocnų informacijų ir nemo
kamų katnamuKtų rąžykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių: 
s ATHOL, Mase. - «1 M Pleasant Street---------------- CH 94245

Ll 2-OT 
TL 4-2S74

partizanais. Miškai buvo geriau
sios partizanų tvirtovės. Oku
pantas matė, kad miškuose vi
sų partizanų nesugaudysi. Pra
dėjo tada miškus naikinti. Par
tizanai neleido. Atėjusius kirs
ti miško darbininkus varydavo 
namo.

20* East 80th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York. N. Y.
TeL RE 4-4428
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tuose nedraudžiama socialistam 
švęsti Gegužės pirmoji, taip pat 
nedraudžiama jiems giedoti ir 
spausdinti savas himnas. Tat 
“Keleivis”, būdamas lietuvių so-

pageidauja iš palikimų ne rub
lių, bet prekių. Lietuvos kon
sulatai ir privatus įgaliotiniai, 

, - v < v. .. .. . . jei kur pinigus išgauna, įpėdi-
Kita dieną ėkupantas buvo užmuštas to fabriko bri- j- pageMavimus, įstatymams 

siųsdavo ginkluotus sargybinius gaktas Būp patenkina. Maskvos
saugoti dtrtnnaų. Įvykdavo pat u- sunkrežkmii mala. Me- jottThSdMu
kautynės. Vis dėlto per ilgą džiaga pristatoma nenormaliai. 
laiką okupantas iškirto dide- Fabrikui buvo numatyta apie 
bus miškų plotus. Prie Švento- * 500 darbininkų, o dabar dirba 
sios ir jos apylinkių jokio miš* tik 100- »
ko neliko. Neliko nė žymės Kad išgedėtų fabriką nuo stanga* išgauti patarimus?
Anykščių šilelio. Ir šventoji visiško sunykimo, rasai dažnai — Lietuvos konsulatai grifež- 
upė šiam fabrikui liko be reikš- keičia rajono krtnunirtų parti- tai protestuoja prieš lietuviams 
mės. jos sekretorius. Bet ir nauji prikiansančių pinigų mokėjimą

Dabar fabrikui miško medžią- sekretoriai nepataisomai fiugdo Lietevos okupmtub Kur jie sa
gą gabena net iš Karelijos. Bet. Ukmergės rajoninį biudžetą. O sikerta su Maskvos agentais 
ir tuose miškuose nėra ramybės miškas prie Svmrtostoš gal tik tdsnraoae, visur laimi. Jie sto- 
Atvažiavusius poilsiauti ienin- po 100 metų vėl rtau^s- vi airt 
gradtečius vietiniai gyventojai KJMrtotik . Masfcvu*

z< . -7> j , pagrindo. Jų “įgaliojimai” Ame-
rike* vyriausybė* ir teismų ne- 

H pripažįstami. Valstybės depar-

va. Jei toki agentai palikimo pi
nigus išgauna, dolerius pasilai
ko Maskva, o įpėdiniams po vi
sų < atskaitymų numetami be-

• aorrON'IA MaM. — zn 8hawnrat Avenue _
• BUFALLO «,.N.Y. — 332 FiUmore Avenue _
• BROOKLYN 11, M. Y. — 370 Union Avenue . 
t BROOKLYN 7, H. Y. *00 Outtor Avenue _
• CHICAGO 2SL 1N. — 2222 W. CMoego Avenue
• CMICACO •, «. — 3212 •©. HaMeaS «treet----------WA S^737
• CUBVCLAND 13, OMe — 904 Utorary Road----------TO 1-tote
• OKTROfT, Mtoh. — 7300 MteMgan Avebue ------------- VI 1-S385
• GRANO RAFIDa, Mtah. — 000 RrMo* SU M-W.-----GL 0-22*0
• HAMTRANCK, MUl — 11333 Jo* Campau ------------ TO 7-157$
• HARTFORD eonu. — 132 FmnkOn Avenuo----------- CM O43M
• AM ANMLCS O, CaRf. — 900 Oo. Attantto RIvU. .. AN 1-200*
« LAKEJRDOO^ N-* — 1g» - 4th Stroot--------------------FO 3-0M0
• ratW YORK, 3, N. Y. — 30 - 2nd Avenuo-----------------------------AL 4-545*
• NCW YORK 11, N. V, — 135 W. 14«» Street ............  CH 3-25S3
• NCWARK A N. J. — 420 SprtNgfleM Avenue------------SI 3-1797
o NEW HAVKN, Conn. —■-509 Codtgreee Avė._________LO 2-144*
• PATKRSON 1, N. J. — 00 Malu Street_________ z— MU 4-4010
• PAOOAIC. N. J- — 170 Marint Otreet-------------------- GR 2-0307
• PHILAOKLPHIA 23, Pa. — 520 W. GirarS Avė. ___ PO 54002
• PirroRURBU A Pa. — 1015 C. Canon Otreet__ HU 1-2790
a SAN FRANCItCOb CaBf. — 2070 Outter Street____  Fl 0-1571
• WAT*RRURY, Conn. — 0 John Street ----------- -------- PL *4700
• WONO*tOTKR, Maee. —. W4 MMbury Otreet------------0W 0-2SM
a VINCLANF “ - -

SPAUDA. agitavo, kad reikia taikytis prie . mai, kitų gbiamaiį bet nebaik

Su Lietuvos priešais aš nekalbu

kiečių autorius H. Mmer davė

rios padarė istoriją. Jis grrtin-

Lietuvos okupantas
WSS & KATZ, INC.

187 OBCHARD ST^ N. Y. C. TeL GB 7-1139

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
• / • • u • M V vr • ____ąstamas; kai liudija sovietų vai-

COSMOS PAR
CORPORATION

Irako rėmus. Turėtų būti pra
šyta šie vyro biografija, susie
jant jį su veikusiomis dvasinė-

nėmis ir pelitinėmis aplinky
bėmis.

cialdemokratų organas, buvo vi
sai trtsus įdėjęs Zutemacumalą

sikalbėjimą su generaliniu kon
sulu P- Daužvardžiu dėl santy
kių su sovietiniais Lietuvos pa
reigūnais, dėl palikimų Lietu
voje ir tt . J" ’

suomiai juos po medžiais paka
ria.

Kadangi į Ukmergę platusis

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street > New York 2, N. Y.

TeL AL 4-8319

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūžies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant paklotus ] Europą. Pamėginkite užeiti pas. 
mus ir būsite patenkinti.

vo kelis variantus. Štai, pav., 
refreno baigiamas dvieilis lietu
viškame K- Kukio vertime

rodymus bei pageidavimus dis
ponuoti; tai reikia atlikti tik 
per Maskvos agentus, kuriems 
visus nurodymus duoda Mask-

verfiai rubliai. f
Įpėdmiai, beveik be išimties,

-(žiur. jo veikalą, Revolution und 
.Kirche, Freiburg L Br. 1959).
Lamennais sedūrė apie save 
būrelį sekėjų, kurių tarpe buvo 
tokie žymūs vardai, kaip La- 
cordaire, grafas Montalembert 
ir Fr. Ozanamas. Nuo 1830 m. 
liepos revoliucijos poveikyje 
Lamennais ėmė leisti katalikiš
ką žurnalą “Avenir” (Ateitis). 
Šio žurnalo puslapiuose gimė ir 

.krikščioniškos demokratijos 
doktrina.

Tat, iš liberalizmo, tariant 
laisvamanybės (tiesa, katalikiš
kos) radosi ir krikščionys de
mokratai, o ne vien socialistai 
ir komunistai, kaip mūsuose 
manoma ir literariškai skeRna- 
ma žinomame romane “Kryžiai” 

' ir publicistikai kun. ; Ylos 
- straipsniuose bendra antrašte:

Amerikos piliečių dokmnentų galiojimus palikimams paimti, 
išgavimą ik. Lietuvos, kad ne
duotų sovietams preteksto, jog 
jų autoritetisr Lietuvoje pripa-

Tėnka tik nustebti, kad 
“Draugas” įdėjo Leono laišką 
be jokių pastabų. Atrodo, Drau
go redaktoriaus nepalietė bai
siai nevalyvas laiško autoriaus 
žodis- Juk redaktoriams, kad 
ir neistorikams, tūrėjo būti ži
noma, kad Internacionalas pri
klauso tų giesmių grupei, ku- tykię su Liotuvos okupaciniais JAV teisėjui pasako Lietuvos 

pareigūnais?
— Lietuvos pareigūnai nepa

laiko jokių santykių su Lietu
va okupantais ar jų agentais. 
Bet koks neautorizuotas santy
kiavimas su jais būtų nusikal
timas prieš Lietuvą ir.silpni
nimas Lietuvės laisvinimo by- 

. Jas dėsniš tinka ne tik pa
reigūnams, bėL ir pietiečiams... 
Suategosiems tiėtuviams' reikė-

patriotės, pragenės mokyklos 
mokinės, kurviuso in^ekto- 
riaus-prtdaurtią jai gerai žino
mo dalyko mdko neatsakė. Kai

Grįžtant prie Internacionalo 
reikia pažymėti, kad Pottier su
kurtas tekstas buvo įvairinamas 
verčiant į kitas kalbas. 0 gal įtinąs su tokiais kūriniais, kaip 
būti ir prancūziškas tekstas ga- Marseillaise, Sritie Nacht, Hei- 

lige Nacht, The Star-Spangled 
Bannėr ir kitais panašiais. Vi
sos šiosgiesėms kilusios iš tam 

skamba: “Internacionalas žmo- tikro istorinio momento ir li
niją išvaduos”. Tuo tarpu'Pot- gamini tapusios antlaikinėmis _ _ 
tier tekste pasakyta: “Llnter- vertybėmis. Jose įamžintas is- los. 

torinis tarpsnis, kurį autorius 
pergyveno ir kurio įkvėptas kū
rė- Pottier Internacionale atsi- tų pasimokylf^ .iš išmintingos

DABAR JŪS GALITE' APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines^ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems infonnaci joms rašy- 
kite/skspnbiiikite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą 
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines i* Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. ♦ Tel. CIrde 5-7711

lietį (neagentams sovietai ne- ; 
leidžia įgaliojimų duoti), tai į- ; 
rašo į liudijimą,1 kad tas liu- ; 
dijimas neturi būti inteipre- ; 
tuojamas teikiąs sovietams su- ; 
verenines teises Lietuvos at- ; 
žvilgiu. Tas įrašas kiekvienam . [

kurių poveiky autoriui vaide
nosi internacionalinės socialis-__ ___ _____ ______ ___________

nacionalom vosprianet rod tinęs bendruomenės vizija, šios rusas išėjo, feali klausimą 
ludskoj”- Kalbant apie rusišką vizijos pagautas jis ir kirrė^ kar- 
Intemacionalą, tenka pažymėti lodamas: “fr rytoj irternacio- 
mazas kuriozas, būtent, žodžio naias txrs . ^»ė”.

“lietuvių netikėjimo plotis”, caras {tarpą taip originalo Die- Nors tas dainiaus svajotas “ry- 
(Ypač. Tėv. žib- 1962.3.1). Bet yo ir didvyrio. Matyti, žodis į- toj” (demain) paliko utopija, 
nei Lamennais nei kiti krikščio- terpiąs į seną, dar caristinį ver- bet iš jo kilęs kūrinys vis dėl- __  _ _________________
niškos demokratijos 'pradinin- timą (J rusų kalbą Intemacio- to yra istorinė didybė. O kiek- yyhė Maskvoje, kada

■ kai nepaveikė Prancūzijos ka- nalas pirmą kartą verstas ir iš- viena istorinė didybė verta pa- 
tafr^rbėš. Ji laikėsi įsikibusi se- spausdintas 1902 m.) ir palik- garbos ir rimto dėmesio. &ąja 
nojo režimo ir bodėjosi respub- tas iki šių dienų, nors pasku- mintimi vedinas, o ne kokiais 
lika. Lamennais liberalinės idė- tinis caras jau prieš 44 metus partizaniškais sumetimais, fr pa
jos nebuvo paisomos- Jis mirė nugalabytas. , rašiau šį rašinėlį.
(1854) beveik užmirštas ir Ro- ■■'■■■"' ■■ ■ — ■
mos nuo Bažnyčios atskirtas. wr a i v • -

Didysis popiežius Leonas XHI 
(1878 - 1903) buvo pirmas, ku
ris ėmė taikyti Prancūzijos baž
nyčią su valstybe. Jis vien 
prancūzams skirtąją enciklika 
(Au milieu dės Sollicitudes) 
reikalavo pripažinti respubliką, sai iš okūpuotų kraštų ima ne 
Aplamai, šis didžiausias naujų 
laikų popiežius visa savo vad. 
Ralliement politika įteigė pran
cūzams katalikams Lamennais 
liberalizmą ir tuo pagrindė ne 
tik Prancūzijos, bet ir visos
Europos krikščioniškąją demo- ma būtų be pertraukos ir geru 
kratiją. Didžiojo popiežiaus pa- keliu išrūpinti medžiaga. Ir nu
siaugu dėka vėliau pradėjo ar- tarė statyti prie Svertosios 
tėti krikščionys demokratai upės. Nesant plačiojo geležin- 
prie socialistų. Jų abiejų ben- kelio, toji upė yra vienintelis

patogiausias kelias medžius 
(pildyti.

Bet komunistinėje santvarko
je dažnai atsitinka, kad neži
no dešinė, ką kairė daro. 
Taip ir čia atsitiko.

Apie dešimtį metų okupan
tui teko kovoti su Lietuvos

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir nmterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

Paskubtam jūsų stunttaū Jūsų draugams Ir gtanfnčms { bet tani* 
SSSR dali . Ucensed by VheshpoeUtoc<

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------- GAVSJA8 NIEKO NEMOKA -------

tuvio darbininko, kuris iš 
Lietuvos išvyko 1960 me
tais ir dabar gyvena Va
karu Vokietijoje Red.- •

Kaip visiems yra žinoma, ru-

nationale serą le genre humain’ 
(Internacionalas bus .žmonijos 
giminė); atseit, žmonija gyvens 
internacionale. Gal būt, Binkis 
čia kiek perdirbo prancūzišką 
tekstą, nusižiūrėjęs į rusišką 
vertimą, kur sakoma: “S Inter-

padėtį ir sustiprina jo pozici
ją įgaliojimą atmesti ar bent 
tinkamai Lietuvos statusą atžy
mėti.

Iš Lietuvos žmonių-okupanto 
išprievartauti “įgaliojimai” so
vietų agentams sudaro Lietu
vos konsulatams daug darbo, 
bet tuo pačiu kartu duoda,pro
gų iškelti Lietuvos bylą teis
muose ir kai kada spaudoje. 
Rezultate tai išeina Lietuvos 
naudai. Konsulai, mat, yra ofi
cialūs savo krarto piliečių įga
liotiniai. Jie juos atstovauja. 
Teismai juos pripažįsta.

savo mokytojai ji puikiai atsa
kė. Mokytojos jttddausta, kodėl 

: ji: mspcktm^F taip riertsakė, 
atšovė: “Su Lietuvos priešais 
aš nekalbu”. '5

Kaip elgiasi Amerikos atsto-

deda visas -pastangas pagrobti 
ir užsienyje gyvenančių lietu
vių palikimus. Jie turi pasisam- 
dę Amerikoje advokatus, kurie 
seka lietuvių patikimų bylas ir 

ė Mask- raportuoja jų samdytojams, ku-

Įpėdiniai, iš giminių ar pažįsta
mų sužnoję apie patikimus, 
pas Lietuvos notarus negali su
daryti jokių įgaliojimų čia gy
venantiems giminėms ar pažįs- 

sudaryto okiųmotoje Lietuvoje, tamiems palikimus pagal jų nu
teikiančio sovietų agentui įga
liojimą atstovauti Lietuvos pi-



irs
i

svetimiems nevergautų’

MATAS UDELIS

KANČIOS KELIU nu-

anksto

joms 
teroro

kadapo jo susidarė tikroji 
“liaudies vyriausybė”, jau be 
“išdavikų” ir be “reakcionie-

rį, kur jau buvo surinkta daug 
lietuvių, čia buvo laisviau, ne
gu'kalėjime. Kalėjime buvom 
atskirti, o lagery galėjome vie-

stovakijoje, kur komunizmo at
ėjimas į valdžią vyko pagal Ko- 
zako receptą. Tasai receptas 
buvo pritaikytas ir kituose kraš
tuose, kurie pateko į komuniz-_ 
mo nagus ne Maskvos okupaci
ja, kaip Lietuvoje, bet “ramiu” 
pasikeitimu komunizmo naudai- 

K karto atrodo, kad beveik
niekas nepasikeitė, kad nieko kurias nežymias tarnybas 
tragiška neįvyko. Naujoji val
džia atrodo laikosi senųjų pa
pročių, yra -tolerantė, supran
tanti savo-piliečių reikalus. Ji

kę, pasikeičiant priešam ir sie
kiant visiškos krašto laisvės- t 

Lietuviam nepavyko laisvės 
pasiekti. - Laikinoji Vyriausybė 
vokiečių buvo užgniaužta- Pra- 
sidėjonauja vergija. Bet tai nė 
kiek nesumažino sukilimo reikš
mės. Vliko šių metų atsišauki
me teisingai pasakyta: “Turime 
prisiminti ir įvertinti didžiąją 
ir ryškiausią prošvaistę — 1941 
m. birželio 23 d. visuotinį tau
tos sukilimą”.

nė laisvajame pasaulyje, o juo 
labiau tą knygą kur uos gauti.

Anglų parlamentas labai Su
sidomėjo tokia nepaprasta kny
ga ir po trylikos metų inten
syvaus ieškojimo pagaliau pa
sisekė rasti vienas tos knygos 
egzempliorius, kuris buvo iš
verstas į anglų kalbą ir su lor
do Morrison įvadu paskelbtas 
viešumai. Įvado autorius pažy
mėjo, kad tai esąs autentiškas 
komunistų dokumentas, iš ku
rio matyti, kad komunistę me
todai paimti valdžią j savo ran
kas nėra pasikeitę ir kad de
mokratiški laisvęju valstybių

Sukilimas išplito visoje Lie
tuvoje. “Laisvės žygyje su gink
lu rankoje, spėjama, dalyvavo 
apie 90,000-.. Žuvusių skai
čius siekė apie 4000,-. Visoje 
Lietuvoje gausiai pridygę par
tizanų kapai skelbė akivaizdų 
tautos karžygiškumą” — liudi
ja to sukilimo dalyviai.

Pagaliau paskutinis brūkšnis: 
po kartuvių, kuriose pakibo 
“išdavikai”, po pripildytų kon
centracijos stovyklų ir kalėji
mų tokios pat rūšies “nusikal
tėliais”, pravedama pmigę re
forma, kuri suproletarina pen
sijas senelių, našlių, našlaičių 
ir visų, kurie turėjo bent kiek 
santaupų ateičiai.

la. Naujoji jflįldžįa Mdg 
takių 'draftMfeMBįtt

iją te iMnM nMte i

Į vagonus sodino po 40 ir 
lietuvių tremtinių kančias Si- vežtas į Vilnių, o iš čia — į 42 žmones. Vagonuose buvo 
bire, tad- šiai, atkarpai teikia- Kazachstaną. Sekime toliau jo dvigubi narai; galima buvo sė

dėti ir gulėti. Vidury vagono

“Raudontoji žiau
riau tankinę mūsų kraštą .. 
siaubo aptarti bėga . -. Artėja 
visų Lietuvos žemių išlaisvini
mo valanda .,. Broliai lietuviai, 
imkitės ginklo! -, Tegyvuoja 
laisva nepriklausoma Lietuva!”.

Tokie žoctiiai pasigirdo iš 
Kauno radijo stoties 1941 bir
želio 23, antrąją karo dieną, vo
kiečiam puolus rusus, bet dar 
nepasiekus Kauno. Kaune jau 
veikė sukilėliai.

Taip baigiasi krašto tragedi
ja, prasidėjusi “demokratinė
mis” parlamento reformomis, 

buvau matęs. Aš mačiau, kad bendradarbiaujant visoms par- 
tas lietuvis vis linkčiojo galva tijoms, kad įvestų naują, “ge- 
karininkui pritardamas- Mano resnę ir demokratiškesnę” tvar- 
kalba su tuo karininku ateity ką. J. Sav.
daug man pakenkė- _____________________________

niekuomet nesuprasime”. Jis 
dar praskleidė mano dokumen
tus ir paskaitė: “služyl niem- 
cam”, tai reiškia — “tarnavo 
vokiečiams”. Tada nusėdo nuo 
vežimo ir nuėjo toliau.

Mūsų tarpe buvo tik vienas 
lietuvis, kurio aš anksčiau ne-

metodąįs galima pakeisti socia
linė struktūra. Jeigu panašus 
dalykas, rašo Kozak, buvo gali
mas. Čekoslovakijoje, dė&o tai 
negalima padaryti Italijoje ar 
Prancūzijoje?”.

Dar parlamentui su įvairių 
partijų ir srovių atstovais vei
kiant, labai yra svarbu paimti 
j savo rankas raktines minis
terijas: vidaus reikalų, žemės 
ūkio, pramonės ir propagandos- 
Per jas daug galima padaryti 
komunizmo įgyvendinimui

{vykdžius šią pirmąją fazę, 
komunistai jau yra tikrieji ų>a- 
dėtieš viešpačiai. Demokratinių 
partijų veikla sustabdoma, o jų 
nariai iš karto dar gauna kai

J ’ nau- 
joje santvarkoje. Dabar nauja
sis diktatūrinis retintos parodo 
tikrąjį savo veidą: Žiaurumą, 
lydimą smurto. Skelbiama, kad 
vyriausybės viltys nepasiteisi
no, kad tam tikri buržuazijos 
sluoksniai neparodė geros va
lios ir noro bendradarbiauti, 
kad nuoširdus bendradarbiavi
mas pasidarė neįmanomas.

Padėtis darosi rimta. Gre
siančio tikrąjai “demokratijai” 
pavojaus akivaizdoje reikia im
tis rimtų priemonių. O vienin
telė tikra priemonė — yra nau
jos konstitucijos paskelbimas. 
O ši jau bus grynai maskvinto 
tipo. Pagal ją visuomenė bus pa 
dalinta į darbininkus ir jų iš
naudotojus. Rėžimas turi ap
saugoti darbininkus ir gintis. 
Į kelias dienas pakeičiamas vi
sas administracinis aparatas: 
karininkai, policininkai, valdi
ninkai, teisėjai, mokytojai. Da
roma atranka studentų, kurie 
galės toliau mokytis, kiti 'yra 
išskiriami. Po perversmo Pra
hoje garsusis čekų komunistų

Nr. pro laukus, kuriuose augo gra- 
dvi * žus kviečiai. Nors buvo liepos 
ap- mėnesio pradžia, bet kviečiai 
Vė- turėjo pilną grūdą.

Mums galima buvo nulipti 
nuo vežimų ir eiti pėstiems ar
ba važiuoti. Mūsų vežimai bu-' 
vo nusitęsę per 150 metrų. 
Viename gale sėdėjo arba šalia 
jo ėjo sargybinis su šautuvu, 
kitame vežimų gale — karinin
kas. Jis ėjo nuo vieno prie ki
to vežimo, kalbėdamas su ka
liniais- Priėjo ir prie mūsų. Kal
ba mezgėsi, kol kalbėjome apie 
kviečius ir gyvulius- Kai jis 
pradėjo girti Sovietų Sąjungą, 

ir antra — sriubai. Gaudavo- skystesnė. Duona, sriuba ir ke- mudu pradėjom nesutikti. Kai
me normaliai pietus, kuriuos > Ii šaukštai košės — viskas bu- bėti nebijojau, nes jau buvau 

vo beveik be riebalų, tad gra- nuteistas 10 metų ir žinojau, 
f ai vėl jauteisi alkanas kad jis man daugiau nepridės.

Netrukus pradėjo mus lan- Jis sakė, kad rusai turėjo mus

buvo Nr. 1, iš antros — 
3. Šis buvo padalintas į 
dalis. Antroji dalis buvo 
tverta kėliom eilėm vielų, 
liau paaiškėjo, kad šiame 
rakė laikomi kriminaliniai 
sikaltėliai ir nepataisomi kor
tų lošikai. Kai kurie praloš
davo savo rūbus ir vaikščioda
vo beveik nuogi, šiek tiek pri
dengę pryšakį ir užpakalį ko
kiu nors skarmalu. Išloštus rū
bus iškeisdavo į duoną arba 
parduodavo.

Duonos ir sriubos davinį 
gaudavome tokį pat, kaip ir vą- 

stovėjo viena statinė vandeniui gone, bet sriuba buvo daūg

nesileidžia nuperkami Judo gra
šiais, pirmiausia netenka rie
tu* vėliau eina į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas.

Po to ateina eilė smulkiu sa
vininkę. kuriems iš karto, bu
vo garantuota neliečiama' 50 
ha nuosavybė. Jie žiauriai api
plėšiami ir sugrodami į kolcho
zus. Ne kitokio likimo susilau
kia smulkūs pramonininkai ir 
prekybininkai: juos užsmaugia 
vis nuolat keliami mokesčiai.

Pagaliau ateina trečioji fazė, 
pati žiauriausioji. E “buržujų”, 
kurie nedirba “naudmgd” dar
bo, atimamos maisto otelės. 
Tai pats dramatiškiausias epilo- 
gas. Tiems nelaimingiems drau
džiama užimti viešos tarnybos, 
o į privačias dėl baimės taip 
pat negali patekti- Prasideda 
desperatiškas susilikvidavimas: 
parduoda dėl duonos kąsnio, 
ką tik geresnio turi, kaip bran
genybes, paveikslus, baldus, 
drabužius. Pagaliau tokier&s 
persekiojamiems nieko kito ne
lieka, kaip tik save pačius par
duoti. Prasideda neapsakomos 
tragedijos šeimose, kur praside
da kivirčai, įtarinėjimai,1 pavy
das ir pagaliau išdavinėjimai. 
Šeimos židinys lieka sužalotas: 
tėvai įtaria vaikus, vaikai tė
vus, broliai brolius. Niekas ne
sijaučia ramus, net ir taip savo 
buto sienų. Prasideda savižudy
bės tų, kurie jau neberanda jo
kios atramos. Kiti sutinka gyve
nimo tikrovę nusileisdami iki 
padugnių. O su valdžia sugy
venimo kaina vis ta pati šnipi
nėjimas, išdavimas savo šeimos 
narių, draugų. Taip sunaikina
ma smulkioji buržuazija, sulau- 

partijos sekretorius Slansky žios asmenybę, garbę ir žmo- 
patsai išrūšiavo studentus “pa
gal jų mokslinę pasaulėžiūrą, 
pagal jų galvojimą ir pagal nu
sistatymą liaudies demokratinės 
vyriausybės atžvilgiu”.

laiko Vieną dieną iššaukė pa
gal sąrašą ir surikiavo po 10 
žmonių į eilę. Viršininkas dar 
pasakė kalbą- Esą jokia čia 
bausmė, jeigu važiuojame į Ka
zachstaną, kur dirbsime žemės 
ūkio ir gyvulininkystės kolcho
zuose. Po to išvedė mūs į ge
ležinkelio stotį, susodino į va
gonus. Traukinys pajudėjo.

MATAS UDELIS yra prisiun- ėmę laipsnių (vodkos), kad pri- Dabar bent žinojome, kur va- 
tęs redakcijai naujų savo pri- taikė tokį straipsnį”. Po tokio žiuojam. , 
simihimų pluoštą. Jie apima “teismo” M- Udetis buvo iš-

mo sprendimą 
verstinio darbo Sibire. Teismas Visi buvome nuteisti po 10 
truko, tik 15 minučių. Nebuvo metų. Niekas iŠ mūsų nesitikė- 
jokių liudininkų, nei jokių ad- jo, kad prisieis tą dešimtį me-

pradžioje grąžintas į Kauną, neparodyti rusams ^d esame KARAGANDĄ pasiekėm po 

trijų savaičių. Laisvai važiuo
jant, iš Kauno į Karagandą ga
lima nuvažiuoti per 6 paras- 
B Karagandos mus dar vežė 

'vokatų. Tebėji Įndtattė te 'tų tekeniėti, nes *Wogandų, « » Kani!l,BĮ Te?
kad rusai greitai iš Lietuvos «?SsomnoJ .

viskas. Buvo pritaikytas garsu- pasitrauks ir grąžins namo vi- 1 perauotimo J!?
sis 58 baudžiamasis stndpsnis sus suimtus. Kri kurie sakėsi Wometro nuo stottes*

Verta prisiminti, kaip suki
limą tada vertino didysis Ame
rikos laikraštis — The New 
York Times. 1941 liepos 1 ra
šė: “Sukilimai Baltijos valsty
bėse, pirmajai progai pasitai
kius, buvo neišvengiami ... Pa
kraščių valstybės neturi laisvo 
pasirinkimo politikoje; 
tenka veikti žiauriausio 
sąlygomis. Ne mums juos teis
ti jų tragiško pasirinkimo va
landą”.

Teisingai ir tauriai pasaky
ta žinant, kad amerikiečių sim
patijos tada buvo rusų bolše
vikų labui, gi neapykanta — 
vokiečiam naciam. Nepasmerkė 
lietuvių už laisvės siekimą 
betkokiom sąlygom.

Skaudu * ir liūdna, kai atsi
randa net laisvų lietuvių, ku
rie norėtų nuvertinti sukiliiną, 
ko visais būdais siekia btdševi- 
kai. Amžiną atilsį Povilas Ža- 
deikis, Lietuvos ministeris Ame
rikoje, tuojau po sukilimo įspė- 

Svetimfeji buvo vejami ir jo: “Galimas daiktas, kad So- 
svetimieji brovėsi į kraštą: ru- vietų ir jų simpatikų propagan- 
sus stūmė vokieSai. Lietuviai dos mašina bandys lietuvių su- 
pasinaudojo ta jų tarpusavio kilimą peikti ir dergti . •. Pri- 
kova, tačiau ne tam,, kad vie- kaišios naciškumą ... Kiekvie
nus pavergėjus išvijus, kitiem nas nuoširdus lietuvis, kiekvie- 
tarnautų. Lietuvių tauta siekė nas kenčiančios Lietuvos drau- 
laisvės. Ir nebe pirmą kartą is- gas skaitys savo pareiga prie- 
torijoje tokie sukilimai yra įvy- kaištus atremti”.

Kaune laidojant . 85 žuvusius, 
Laikinosios Vyriausybės vardu- 
buvo ištarti tokie žodžiai:

“Nepirmas kartas šioje vie
toje prasiveria duobės, kad pri
imtų kūnus tų, kurių kraujas 
re&alingas palaistyti tautos lais- 
veL , ę

“Tačiau niekada toji duobė 
nebuvo tokia didelė, kaip šian
dien- Tai rodo, kad Lietuvos 
žemė yra ištroškusi laisvės.

“Tai rodo, kokia stipri tėvy
nės meilė jau yra išaugusi jos 
vaikų širdyse, kad ištisi jų bū
riai ... ryžtasi mirti, kad tiktai

Pakeliui dar turėjome nakvo
ti, nes iki mūsų sodybos buvo 
ząne 70 kilometrų. Kitą dieną 
įvažiavome į naują lagerį. Jis 
buvo gana didelis, daug pasta-

gamino specialiam vagone. Van- vo beveik be riebalų, tad grm- nuteistas 10 metų ir žinojau,
dens buvo visą laiką, Galima tai vėl jauteisi alkanas. kad jis man daugiau nepridės. kontoro* uj.
buvo kas rytas apsiprausti ir Netrukus pradėjo mus lan- Jis sakė, kad rusai turėjo mus "Į?*"’ r?”
atsigerti. Traukiniui sustojus, kyti vergų pirkliai. Jų atvyfcda- išvaduoti iš fašistinio jungo ir
vandenį pakeisdavo nauju. Die-. vo iš pastovesnių lagerių, kur Lietuvą paversti demokratiška . . . .C"
nai gaudavome normaliai por- aarinėjo BvežĄjų sąraSus. te r^publifa- Negalp gi žmogus l

iš jų pasirinkdavo vergus savo boti išnaudojamas, slegiamas. . J* , 7
darbams. Visoje apylinkėje bu- Aš jam pasakiau, kad rusai mus P“8? M pasako- 
vo žemės ūkio ir gyvuhniricys- išvadavo nuo duonos, sviesto ir *”*1 mano paverdę
tės lageriai- lašinių. Dabar esame viri a&a- Paaž^nėJo sąraše pirit ta..

dytoju, duonos piaustyklos ve
dėju, pirties vedėju ar užsiimti 
kitais panašiais darbais. Į dar
bovietę gali nueiti, bet neturi 
dirbti. Jeigu tuos vagių įstaty
mus kuris peržengdavo, tai tu
rėdavo savo draugų vengti, ne
susitikti, nes gyvas neištrūkda
vo. Netrukus vienas iš atsime
tėlių buvo užmuštas ir ant vie
lų tvoros užmestas su rašteliu 
prie krūtinės: “Atsibokite sa
vo šunį”, t y- išdaviką. Jei 
toks vagis “išdavikas” atvažiuo
davo ir S toliau, už takios po- 

Pb poros savaičių iššaukė ir ni ir nuplyšę. Be to, įsikaričia- Mus suvarė į vieną iš tų ba- ros tūkstančių kilometrų, vis 
mūšų barako kalinius. Saukė vęs pasakiau: “0 velnias jus raku, kurie buvo aptverti vie- ,tiek sužinodavo. Su tokiais "į- 
iš kelių sąrašų, sudarė kelias prašė, kad jūs mus vaduota- tomis. Kitus suleido į antrą ba- statymųn laužytojais mums teko 
grupes. Į vieną patekau ir aš. mėt”. Mums, sakiau, nei vo- raką. Mūsų,banke buvo viri gyventi viename barake. B po- 
Mūsų grupėj buvo apie 35 žmo kiečiai, nei rusai nebuvo įeita- poros šimtų kalinių. Pasirodė, litinių buvome keti tietuviai, 
nės. Mūsų pirklys buvo dar lingL Gyvenome ramiai, dirbo- kad antrame banke buvo va- keli vengrai, keletas moldavų ir 
jaunas, kokių 30 metų karinta- me, vista turėjome. Buvome gys profesionairi, o mūsų ba- vienas Rusįjos agoras. Viso 

už tėvynės išdavimą, grupinį turį žinių, kad mus iŠ Vilniaus Įėję į lagerį, pastebėjome, kas, vyr. leitenantas. Nuvedė pavalgę, apsirengę, vieną ki- rakė — driis politinių, datis buvome apie 300 žmonių. Na*



MARIANAPOL1S, THOMPSON, CONN.

Jūs-esate namuose ar kur keliaujate, .visuomet reikalaukite 
Mehigaa Farm Sūria. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Tame posėdyje jau numatyta 
Investavimo komisija, taip pat 
sudaryta Pelno skirstymo komi
sija, kuri metų pabaigoje tu
rės paskirstyti susidariusį iš ka
pitalo pelną. Valdyba gražiai 
sutvarkė narių įmokėjimų kar
toteką ir kitas bylas. B. Bbr.

AfiTOOO, m SB jNMRS^ p®* 
aro&mas teievitijoje nebus 
pastaĮtinis. Programos vedėjas 
ir kiti studijos pareigūnai tei-

naujo MARIANAPOUO BENDRABUČIO

įjjįįjii**■*« 
'’tietamik ypatingai 

Uetmos konsulate, pndaAo ar
timų Jo wton®je WB- 
BM radijo prognmje neretai 
ghn^mo«- < lietuviškos dainos.

ntmkyti. puHktatanus «w»š,- 
zi iigcuviii ir Mi^n) KSsDoms* 
v BjnKnini administraoti drau- 

suraŠA nuostatus- Rinkinys 
mdarnmas tam tikslui gau
tų awkų pašto ženklais ir pini-

Posėdyje be minėtų dar da
lyvavo: vicepirmininkai Helen 
Shields iš Phfla., Pa., William 
Grigas iš Worcester, sekreto
riai Ursųla Yankauskas iš Cle- 
veland, Rita Pinkus iš Worces- 
ter, iždininkė Loretta Kassel iš 
Chicago, garbės narys Aleksan
dras Aleksis iš Waterburio, Ed 
mund Rudis, So. Boston, Ann 
Klemm, Kearny, N. J. Bernice 
Kavadaras, Worcester, Larry Ja 
nonis, N. Y. - N. J- aps. pir
mininkas, Jokūbas J. Štokas — 
kultūros reikalų pirmininkas, F 
Vaškas — spaudos atstovas.

McKEESPORT, PA. 
WEt>O;810 banga 

Vad. kun. Atf. Sjitinekas 
706 Talbot Avė, Bradock, Pa. 
Sekmadieniai* nuo 1:3O vai. pj>.

apskrities metinis piknikas — 
gegužinė bus liepos 1 šv. My
kolo parapijos piknikų aikštė
je, 15 Eašt 23 St., Bayonne, 
N. J. Pradžia 3 vai. popiet Į- 
ėjimas 1 dol. Pikniką rengia 
komitetas, kurį sudaro kun. P. 
Žemeikis, Martin Rusgi, Rita 
Miskewitz ir Constance Mack. inkorporuotas kaip nepelno or-

F. V. ganizadja, lomai paaukotos su-

išlaidas apmokės BeH Telepho- 
ne Co. J-__

Algimantas visą laiką buvo 
veiklus Retoriškų organizacijų 
narys. Dar būdamas mokslei
viu, vadovavo vietos mokslei
vių ateitininkų kuopai, o studi
juodamas kolegijoje priklausė

sukalbėjo dvasios vadas kun. 
W. Stanevičius. Vėliau buvo ka
vutė- Ta pačia proga nuošir
džiai dėkojame apskrities val
dybai, kuri globojo centro val
dybą ir svečius.

DETROIT, MICH. 
wji_B, 1400 banga 

Vedėja* Ralph J. Valatka 
15756 Leaure, DetroR 27, Mich.

BRoadway 3-2224 
6e6taM*otai* 5 - 5:30 popiet

Lietuvių Fondas — Lithua- 
nian Foundation i m. kovo 14 
d. Illinois valstybėje legaliai

Vedėjas 
P. Viščinis 

AM bangomis 1166 kilocikly

HARTFORD, CbNN. 
WPOP, 1410 klc.

Ved. Alg. D ra g On a v i£ i u *
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: CH 9-4502
Sekmadieni ' — 11-12 vai. dieną

New Yorko — New Jersey stu
dentų ateitininkų draugovei, 
kur buvo socialinių reikalų ve
dėjas. Taip pat buvo valdus 
narys Lietuvių Studentų Sąjun
gos New Jersey skyriaus. Va
saros metu stovyklaudavo stu
dentų ateitininkų stovyklose.

Zenonas J. Zapasnikas, Bro
nės ir Petro Zapasnikų sūnus, 
S. Orange, N. J-, birželio 7 d. 
baigė Newark CoHege of Engi- 
neering, Newrk, N. J-,gauda
mas elektros ir radijo inžinie
riaus bakalauro,laipsnį. Būda
mas kolegijoj priklausė Riden
tų profesinio pasirengimo or- 
ganizacijom. Studijuodamas bu
vo dekano garbės sąraše. Dar
bą' gavo International Tele- 
graph and Telepbone Laborato
rijose, Nutley, N. J.

Rudenį planuoja lankyti 
Brooklyno Politechnikos institu
tą ir siekti magistro laipsnio. 
Šioms studijoms jo 'darbovietė 
paskyrė jam. stip&ufiją.

Zenonui nesvetimos ir lietu
vių jaunimo organizacijos. Jis 
priklausė New Yorko — New 
Jersey studentų ateitininkų 
draugovei ir Lietuvių Studen
tų S-gos New Jersey skyriui,

ELIZABETH, N. J.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapijos piknikas bus birželio 
24 mokyklos aikštėje, Isham 
PL Visiems bus progos susitik
ti ir pasikalbėti- Vaikams bus 
visokių žaidimų. Šeimininkės 
paruoš gardžių valdių. PreL M. 
Kemežis kviečia visus parapie- 
Sus ir svečius gausiai dalyvau
ti. (AX)

Vedėjas 
8t*p- Mickų*

WLYN —1360 kHocyeles
Sekmadieniai* nuo 1 - 1:30 vai. p-p.

RADIJO PI06BAM0S
- R06TOM, MA8*. > ' 

V«Mjaa
JONAS J. ROMANAS, 6r. 

WHIL_- 1430 kU. Medford, Mas*. 
Sekmadteniai* nu* 11 Iki 12 vid.

THE AMERICAN COLLBGE 
<HRL by K. C Cirtawėa*. »lei- 
do Tbe Citadel Press New 
Yorke, 192 psL, kaina 3,95 dol-

TĖVYNĖS PAŠVAISTĖ — 
Chicagos aukštesniosios litua
nistikos mokyklos moksleivių 
metraštis 1961 — 1962. Blmdo 
tėvų komitetas. Redagavo: M. 
Dranga, K. Grabauskaitė, V. Na 
kas, M. Pakalniškytė, B- šla- 
jutė, metraščio globėjas — D. 
Velička. Iliustruota mokyklos 
gyvenimo nuotraukomis ir pie
šiniais, 206 psL, kaina nepažy
mėta.

ARENA, Nr. 6 PEN klubo 
leidžiamas. žurnalas Londone. 
Numeris skirtas lietuviškai kū
rybai, įdėta šių autorių kūrinių: 
A- N. Nyliūno, A. Škėmos, J. 
Tysliavos, St. Zobarsko, H. Ra
dausko, A. Greimaus, B. Braz
džionio, J. Aisčio, J. Kėkšto, 
K Bradūno, H. Nagio, J. Me
ko, A. Landsbergio. Kūriniai 
išversti į anglų kalbą.

RINKTINĖ nr. 10. Surinkti 
įdomesni straipsniai iš įvairios 
periodikos- Leidžia Nidos Kny
gų Klubas Londone, 80 psL, 
kaina 75 et. 
/ ATGARSAI 
lietuvių savišalpos bendniome- vvveco-bmoaiaao-ioooklt 
nes dvimėnesinist leidinys, Nr. 
8. Leidžia Caragas apylinkės 
valdyba, spausdinamas rotato
riumi, nuotraukos ant atskirų 
lapų spausdintos spaustuvėje, 
42 psL

Centro Valdybos posėdis į- 
vyko birželio 16 Robert Treat 
inešbutyje Newarke. Posėdį su 
šaukė pirmininkas Robert S. 
Boris iš Dearborn, Mich. Mal
da pradėjo dvasios vadas kun. 
J. WaUer Stanevičius iš Detroi- 
*to» Mich- Be jo dar buvo: kun. 
Petras žemeikis iš Bayonnės, 
kun. Stasys Raila iš Brooklyno, 
kun. Petras Totoraitis ir preL 
Ignas Kelmelis iš Newarko.

Posėdyje buvo aptarta meti
nis 49-sis seimas, kinis jyyks 
rugpiūčio 15-19 Newarkė, ir 50 
metų jubilėjinis seimas, kuris 
bus kitais metais- Padaryti nu- Buvo taip pat ir svečių: Joseph 
veiktų daibų pranešimai. Sabel, Constance Mack, Mary

Motecus, Ann Baronas, Ann 
Mitchell — iš Etizabeth, NJ., 
Joseph Boiey iš New Yoiko.

PHILADĘLPHIA, PA. 
WTEU 860 banga 

Vedėja* Adolfą* Gaigalas 
335 Titan 8L, Ftūladelphla 47, Pa. 

HOward7-4176

AlęiRNMtas P. LMMfpMscka*, 
Bagenijos įr Prano Liaugaudų 
sūnus, Paterson, N. J. šiais me
tais birželio 7 d. baigė su pa
gyrimu Newark CoHege of En- 
gineering, Newaii, N. J., gau
damas elektros inžinieriaus ba
kalauro laipsnį. Studijuodamas 
priklausė visai eilei Įdubų ir 
organizacijų, eidamas jose pir
mininko ir kitas pareigas. Tarp 
kitų tyuvo pirmininkas studentų 
garbės draugijos Hectrical En- 
gineering Honor Socžety Eta 
Kappa Nu ir turo vyr- pata
rėjas, pirmininkas ir vicepirmi
ninkas the National Honor Fra- 
ternity Phi £ta Sigma. Taip pat 
priklausė katalikų studentų klu
bui (Newman Gub).

Birželio 11 pidėjo dirbti 
Bell Tel. Laboratories tech
niškos dalies administracijoje. 
Rudenį planuoja tįsti studijas 
New Yorko universitete ir 
siekti maestro 3 elek
tros inžinerijos. Visas mokslo

11:00 Iškilmingos mišios ir pamokslas
12ūO Kertinio akmens Šventintoms
4:00 Meninė programa — Šv. Kazimiero choras, New Haven, Conn.
5:00 Šokiai prie gero orkestro.

lietuvių Fondas peržengė 30,000 dol.
Paskutiniame lietuvių F<m- mos nurašomos nuo pajamų- 

___ y,- .- x <*» Tarybos posėdyje patvirtin- Gegužės 12 d. adv. Alg- Keže- ridamas valdybos iždininko pal . 
asys g gūžės John oievitz jš So. Bostono, narį^ aukotojai, R ku- lis jungtiniame LF Tarybos ir rrigas. Vasaros metuystov^- Botfono lietuvių mišraus cho- ,H*

rių 24 tūkstantininkai (LF T> Vaidybos posėdyje šį tririnį do- Jaudavo studentų ateitininkų koncerto programa. Kauta- A-*- ”7°’? "1 BWC’
rybos pirm. dr. A. Razma au- kumeotą perdavė LF Valdybai, stovyklose' 
kojo 2,000 dol ), o 22- — au- -----—- -------------
koję po šimtinę ir daugiau; jų 

Posėdis baigtas malda, kurią tarpe yra keletas organizacijų, 
daugiausia LB padalinių. Didžią
ją aukų dalį iki M yra įne
šę gydytojau Jų pavyzdžiu tu
rėtų pasekti inžinieriai, preky
bininkai ir kiti. Kol kas dau
giausia aukų yra iš Illinois lie
tuvių. Laukiama išjungiant ir 
New Yorko, Michigano, Ohio 
ir kitų vietovių tautiečių Au
kos siunčiamos šuo adresu: 
lietuvių Fondas, 7243 So. Al- 
bany Avė., Chicago 29, HL

pmninejo savo amžiaus sukak- jubilėjiiiiam seimui rengti pir
tį. Ta proga sūnus ir duktė su- mininką.% pranešė, kad jubilė- 
rengė jam staigmenos pokylį, jįnis seimas bus 1963 rugpiū- 

Stasys Klimaitis gimė lietu- čįo 12-18.
voje, Vaidlonių kaime, Trošku 
nų parapijoje, Panevėžio ap^- 
J Ameriką atvyko 1911 metais, 
pabėgęs iš rusų kariuomenės. 
Pradžioje dirbo anglių kasyk
loje, vėliau apsigyveno Roches- 
ter, N. Y. Pirmojo didžiojo ka
ro metu tarnavo JAV kariuo
menėje. Nuo 1923 apsigyveno 
Utica, N- Y. Visą savo gyveni
mą veikė su lietuviškomis drau
gijomis, bendradarbiavo katali
kiškuose laikraščiuose. Jis yra 
gal tik vienas iš vietinių lietu
vių, kurie prenumeruoja lietu
vių enciklopediją.

Sukaktuvininkui linkime ge
ros sveikatos ir sulaukti lais
vos Lietuvos. Dalyvavęs



KEARNY, N. J.

SAVO GYVENIMU, DARBU IR MALDA

NEBŪK ŽILAS

kovotum

su jonus

YUcenM3IO

Tačiau Petrui Biekšai ir jo 
žmonai Onai Aukščiausiasis iei-

— Arch. Eduardas Vitkus, 
•gyvenąs Chicagoje, prqf. Balio 
Vitkaus brolėnas, išvyksta j Pa- 
ryžių gilinti savo studijų. . ' >

rapijoje vikaru išbuvo 25 me
tus, buvo Kolumbo vyčių kape
lionas.

laidotas katedros kapinėse. Li
ko niiftMįįri žmona Alberta,

— Brockton, Mass. Martyno 
Jankaus šaulių kuopa birželio 
23, šeštadienį, Romuvos par
ke rengia Jonines. Bus laužas 
ir programėlė su šokiais, kavu
tė. Visi kviečiami atsilankyti, 
ypač šeimos su vaikais.

and -MeRebęrtsRd) ir 
paveš J kainą tuos, kurie bus 
atvykę be automobilių. Automo- 
bMis veš kas 25 minutės aid 4 
vai. popiet. Vakare, kas norės, 
vėl bus pavėžintas iki tramva
jaus-

.< Kafeterijoje valgiai bus duo
bdami nuo 1 iki 8 v. v. Kas at
važiuos anksčiau, galės geriau 
ir savo automobilį pastatyti, 
nes prie vienuolyno yra dide* 
lis laukas automobiliam parkin-

I. MEDŽIUKAS, mokyklos vedėjas, kalba mokslo metų užbaigime. Jo 
dešinėje — prof. M. Biržiška, mokyti O. Ruzgiene, kairėje mokyt. E. Ko
jeliene.

kuriam* kurs A. Valmšfra supa- 
žmdino su sąjungos dvasios va
do pranešūnū religinio gy*vnn- 
mo smntenąyvinimo reikahi. 
Jaunųjų ateitininkų veikiai 
remti surinkta daugiau kaip 
dol. Nutarta vasaros metu su
rengti išvytą, o rudenį dai
liojo žodžio koncertą ir disku- 
sijas. Susirinkimui pirmininka
vo dr. P. V. Ranlinaitis, sek
retoriavo P. Graužjnienė. M,

nės veikėjas, yra sulaukęs 89 ' • 
metų amžiaus. Minėjimas rno- . 
šiamas Baitimorėje, lietuvių _ 
svetainėje, birželio 23 d., 6:30 \ 
vai. popiet- Minėjime dalyvaus ’ 
Baltimorės pašto viršininkas V. ? 
Laukaitis- Meninėje programa- . 
je — jauna, gabi lietuvaitė 
smuikininkė B.' Pumpolytė iš 
Philadelpinjos. j

S. Radvila, T. Bemė&s, D. && 
dėnaitė, Z. Dudėnienė. Redakd-. 
jos adresas: P. O. Bok 981& 
Chicago 90, DL Administraci
jos adresas: 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N.Y.Žup 
naftas spausdinamas Darbiniu-: 
ko spaustuvėje. Techninis «k 
daktorius K. Čerkeliūnas-Vk 
sam darbui vadovauja dr. Vyt- 
Vygantas. Lituanus yra reikalinr 
gas visų mūsų paramos ir au
kų, kad galėtų pasiekti daugiau 
pasaulio bibliotekų, mokslinin
kų ir politikų.

— Chicaga šiemet mini 125 
metus. Atitinkama paroda ir 
kilmės ruošiamos rugpiūčio 25; 
— rugsėjo 3. Miesto valdybos 
direktorius Jack Reilly, kuris rū 
pinasi tomis iškilmėmis, prisimi- 
nė lietuvius, kaip gražiai pasi
darbavusius ir garbingus Chica- 
gos miesto gyventojus- Chica- 
gą mes kartais pavadiname 
“antrąja Lietuvos sostine” dėl 
to, kad joje daugiausia yra su
sispietusių lietuvių. "

įėjimas į seserų sodybas dar
žus nemokamas. Todėl seserys, 
rėmėjai ir kun. J. V. Skripkus 
visus maloniai kviečia ir lau
kia. Jei liepos 4 pasitaikytų 
blogas oras, tai lietuvių diena 
nukeliama — liepos 8.

Kun. J. V. Skripkus

Nevisiems lemta sulaukti do abiem kartu peržengti 50 
auksinės vedybinio gyvenimo 
sukakties. Dievulis dažniausiai 
išskiria ir palieka vieną ar ki
tą liūdnokai užbaigti gyvenimo

PORTRSTO, KlMUfl, VAIKU 
jvBnru iMugę — KTUMyn% guniiUMUiii, puuuviii ir
pan. nuotraukų; norite •tnanttnti senų fotografijų? Janu

šias jų intencija aukojo preL 
L. Mendelis-

CYO parapijos jaunimas bir
želio 22 šv. Alfonso mokyklos 
aikštėje rengia šokių vakarą.

Kun. Martin Vrablic paskir
tas į šv. Alfonso parapiją vie
toj kun. K- Pugevičiaus, kuris 
iškeltas į šv. Pijaus X parapi-

Vasaros atostogas
praleisti 0. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį 
ASBURY BARK, N. J.

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
PraSome dėl kambarių susitarti U anksto.

metus buvo Netvarko šv. Jurgio 
pašaipūnės draugijos vedėju,, 
šv. Jurgio draugija turi savus 
namus, salę ir saliūną. Vėliau 
P- Biekša vertėsi prekyba. Už
dirbtų pinigų nešvaistė, bet mo
kė vaikus, įsigijo namelius ir 
savo gyvenimą pavyzdingai su
tvarkė.

Kilimo yra dzūkas, todėl ir 
širdis dzūkiška. Visada gerai 
nusiteikęs, kalbus ir kitą atjau
siąs- Niekad neatsisakė aukoti 
lietuvybės reikalams, bei lab
darybei. Visada dalyvavo lietu
viškuose parengimuose ne tik 
vietiniuose, bet ir tofimesnėse 
apylinkėse. Myli taip pat lietu-bertas.

Stasys Butkus, senos kartos 
lietuvis, ilgai gyvenęs Baitimo
rėje, mirė birželio 11 Velionis 
ilgus metus turėjo siuvyklą, su
sirgęs pašitraukė iš prekybos. 
Rėmė lietuviškas organizacijas 
ir parengimus, buvo vienas iš 
Dainos - organizatorių, rėmėjų. 
Daina ilgus metus statė vaidi
nimus, operetes, rengė koncer
tus. Mišios už jo sielą aukotos 
šv. Petro bažnyčioje birželio 14. 
Palaidotas Holy Redeemer kapi
nėse- Jonas Obelims

Bridgeport, Conru, birželio 
11 mirė kun. Benjaminas Ry- 
bokas, šv. Atanazijaus parapi
jos vikaras Rumford, Maine. 
Paskutinius trejus metus jis 
sunkiai sirgo ir gyveno pas mo
tiną Bridgeport, Conn. Palaido
tas iš šv. Jurgio lietuvių baž
nyčios birželio 14. Laidotuvėse 
dalyvavo vietos vyskupas, Port- 
lando vyskupijos atstovas ir 
daugel apylinkės 'kunigų.

los vedėjas L Medžiotas ir kun. ^ywj» *■ • narmnaK,
A Vatiuška, o pačius mažuo- A. Mironas ir J. Tininis. Bn- 
sius tikybos mokė seselė Liur- w krekamas dėmesys į dailų 
Ha. skaitymą, eilėraščių deklamavi

mą ir skaityto dalyko tiksiu at- 
nasakoiima.

Laimėjo irdavo dovanas kny
gomis šie šeštadieninės mokyk
los mokiniai: pirmąsias keturių 
grupių vietas — Vita Kevalai- 
tytė, O sk.; Aldona Butkutė, 
IV sk, Adrija Ivanekaitė, V sk, 
Eglutė Motiejūnaitė, VU, sk; 
antrąsias vietas — Audra Pa-

SISTERSof the 
IMMACULATE 
CONCEPTION

Velionis buvo gimęs 1908 ko
vo 10 Lewiston, Me. Baigė St 
Charles kolegiją ir St. Mary’s 
seminariją. Kunigu įšventintas 
1933 birželio 10 šv. Juozapo 
katedroje Hartforde- Pirmąsias 
mišias aukojo lietuvių šv. Jur
gio bažnyčioje Bridgeporte tų 
pačių metų birželio 11. Rum
ford, Me., šv. Atanazijaus pa-

Kun. A .Dranginis birželio 
24 išvyksta vasaros atostogom. 
Pradžioje aplankys savo-gimi
nes bei pažįstamus, vėliau atos
togaus prie pajūrio:

Juozapina Kuršvfetienė, se
nos kartos lietuvė, paskutiniu 
metu sunkiai sirgusi, mirė bir
želio 6. Penki kunigai aukojo 
gedulingas mišias šv- Alfon
so bažnyčioje birželio 11. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė 
še. Liko nuliūdęs vyras Pijus, 
sūnūs Juoząs ir Albertas ir 
dukra Aldona.

Aleksandras Mikoiajūnas, se
nos kartos lietuvis, mirė Mary- 
land General ligoninėje birže
lio 7. Velionis seniau buvo pre
kybininkas. Mišios už jo sielą 
aukotos šv- Alfonso bažnyčio
je birželio 11. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdusi žmona Karolina, dukros 
Ona ir Adelė, sūnūs Jonas, Mi
kas ir Albertas ir eilė anūkų.

Antanas Juškelis mirė balan
džio 9 savo namuose. Mišios 
už jo sielą aukotos šv. Agnie
tės bažnyčioje birželio 12. Pa

metu gyvenimo slenkstį ir kar
tu su vaikais ir vaikaičiais, gi
minėmis ir draugais ir pažįsta
mais atšvęsti šią sukakty

Dvasinis palaiminimas buvo 
suteiktas birželio 16 Sopulingo
sios Dievo Motinos bažnyčioje, 
o iškilmingoji puota įvyko Lie
tuvių Katalikii Bendruomenės 
•Centro salėje, žmonių buvo 
daugybė. Bet žmonių čia visa
da būna- Jie nedaro įspūdžio. 
§į kartą buvo kitaip: visi bu- višką spaudą ir uoliai ją skaito, 
vo lietuviai, visi kalbėjo lietu- Pagal savo amžių, Petras dar 
viškai, juokavo, pasakojo pra- judrus ir gyvas. Dar ir dabar 
eities atsiminimus, o tų atsimi- retkarčiais dirbą Lietuvių Ka- 
nimų kiekvienas turi gausiai, talikų Bendruomenės Centre. 
Viši juk tą pačią Lietuvos že- Tas jo judrumas patraukia dau- 
melę jauni būdami mindė, visi I gelį ir todėl nenuostabu, jog 
beveik vienu laiku tėvynę ap- pasidarė plačiai žinomas ir ger- 
leido ir atvykę jauni ir ener- biamas. . '
gingi čia kūrėsi. Buvo tikrai įspūdinga dalyvau-

Kyla Mausimas, kodėl P. ir ti tokiame parengime, kur 
O- Biekšų 50 metų vedybinis lietuvių širdžių taip gražiai 
jubilėjus taip gausiai žmonių pagerbė jubiliatus Bi^cšus. 
buvo pagerbtas. Priežasčių tam Griausmingai, diriguojant muz. 
yra svarbių. Biekšai buvo u* 
pasiliko visą savo amžių gerais 
lietuviais katalikais, išaugino ir 
išleido į Aukštuosius mokius 
tris sūnus (vienas daktaras) ir 
dukterį, išmokino juos kabėti 
lietuviškai ir lietuvybės niekad 
neatsisakyti. , /

P; Biekša atvyko į šį kraštą 
kaip fr visi kiti, plikomis ran
komis, bet buvo raštingas, dar 
rusų laikais spėjęs baigti pra
džios mokyklą. Tai ir čia turė
jo didelės įtakos ir todėl jam 
greičiau ir lengviau pavyko įsi-

Alg. Kačanauskui, nuskambėjo 
Ogiausių metų! Panųūjos kuni
gai D. Pocius ir R. Tamašiū- 
nas savo sveikinimo kalbose 
taip pat labai gražiais palygi
nimais apraizgė Biekšų gyveni
mą. Iš kitų kalbėtojų pažymėti
ni J- Krulikauskas, P. Veiev^, 
Ponelis ir kt

Susijaudinę P- ir* O. Biekšai 
dėkojo visiems nesuskaitomus 
kartų, o akių žvilgsniai nukry
po į tolimą tolimą praeitį, ku
ri priminė tokius pat gražius 
vasaros laikus prieš penkiasde-

J. MMynis

TragiiĮiaeji lėržetio. įvykiai 
paminėti bbželio 17 šv. Alfon
so bažnyčioje. 8:30 mišios au
kotos1- už žuvusius tremtinius. 
Mišias aukojo ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun- A. Drangi
nis. Po mišių 10 vai. parapijos 
salėje įvyko pats minėjimas, 
kur pasakyta kalbų.

Juozas ir Sofija Matukaičiai 
birželio 17 paminėjo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, šv. 
Alfonso bažnyčioje 10 vai. mi-

— Kun. Jonas Kasakaitis> S 
šv. Kazimiero lietuvių parapi- <3 
jos klebonas Pittston, Pa-, 
sulaukęs 50 metų klebonavimo 7^ 
sukakties. Mokėsi Marijampo- • 
lės' gimnazijoje ir Seinų kuni- : A: 
gų seminarijoje, kunigu |šveti^ 
tintas Amerikoje. Sukaktis naa--— 
nima birželio 24.

Kdiamiesifflns į aukštesnius 
skyrius buvo įteikti pažymėp- 
mai.

Daug šeimų, toli gyvenančių, 
savo vaikus šeštadieniais ve
žiojo į mokyklą. Iš tokių pažy
mimi: Kazlauskai,, Kojeliai, 
Gudauskai, Pakalniškiai, Albai, 
čiuriioniai, Kevalaičiai, Gličiai, 
Kiršonai, Butidai ir kiti-

^TOjjausi moksle mokiniai 
buvo atžymėti dovanomis, įtei
kiant su atitinkamu įrašu kny
gą- Dovanas gavo: Rūta Dovy
daitytė I skyr., Andrius Kir- 
šonis — n sk., Rūta Motiejū
naitė — UI sk-, Aldona Butku
tė — IV sk.; Arimantas Albas 
ir Raimundas Čiurlionis — V 
skyr., Daina Kojelytė — VI sk., 
Birutė Kazlauskaitė — VU sk. 
Keletą knygų padovanojo kul
tūros klubas, kurio pirm, yra 
rašyt. J. Gliaudą, o LB apy
linkė, kuriai pirmininkauja A. 
Skilius, dovanoms nuplikti pa
skyrė 15 dol. Į užbaigimo aktą

Brocktone, Mass., kun. Jono < 
švagždžio brolėnas, baigė ju- A 
ridinius mokslus ir gavo advo- 
kato teises. Klek anksčiau jk . j 
baigė Bostono kolegiją Dabar j 
dirba viename Brocktono ban- C



100 m, 200 m, 400
m, 800 m., 1500 m, 3000 m; 

hU* ' 410 m kliūtinis; 3000 m ėjimas;
J tolį, į aukštį, su kartimi, tri-
;šuolis; rutulys, diskas, ietis;, 

feį <4 x *100 m estafetė; Olimpinė 
•_-< estafetė (800 x 400 m x200 m

,Jx 200 m). ‘
' Moterims: 60 m, 100 m, 80 

h' ”m su kliūtimis; į tolį, į aukš- 
. rutulys, diskas, ietis; 4 x 60 

Į ' *m estafetė.
r > V Jauniams A ld.: 100 m, 200 
į “m, 400 m, 800 m; 70 yd. kliūti- 

-nis; 1 mylios cjimas; į tolį, į 
aukšti, su kartimi; rutulys (12 
M>s), diskas (High School), ietis 
(moterų); 4 x 100 m estafetė.

Jauniams
m; 60 yd. kliūtinis; į tolį, į 
aukštį, su kartinu; rutulys (8 
R>s); diskas (moterų); ietis (mo
terų) 4 xl00 estafetė.

Kelmelis po posėdfip t svečius 
pavietė vaišėms. , , ; ?

Atlaidai užbaigti i^ilmingais 
mišparais, kuriuos celebravb 
kun. B- Gauronskas S Nėw Brt-

garage; 529.990.

MUROLO HOMES
Jamaica Avė. - 242nd St.. Queens.
TeL: JAmaica 9-3207 or Fl 7-6854

PARTYJROOM

Garsiame Cape Cod - OsterirINe. Mam^ kurorte prie atviro Atlanto, 
Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje

Petrotiana*, įveikęs Korčnojų ir yOM. wwu.ua
FiMpą, iškopė i pirmūnus. Pašauto .fią ir petsekk^BOką Lietuvą^ 
kandidatų p-bėse. kurios jau jžen- NOTS btiVO artip&kė bažmr- 
gę11 Paskutinįi ketvirtįįBeHko 5 ra- ~ pasigesta dauįklj
tat Du laimėjinni pridėjo, taipogi. .
Fišeris, įveikęs Benko ir GeJerį, bet naujosios kartdS -Memų. JUK 
Talis susirgo ir atsidūrė ligoninėj.~ .
Jo partijos atidedamos. Po 23 ratų 
Petrosianas 15 (1). Geleris 14|-, 
Keresas 14 (2). Fišeris 12 (1), 
Korčnojus 11 lį. Benko 9*3. Talis 
7 (2) ir Filipas 5*š- Labai panašu, 
kad Petrosianas ir Keresas baigs 
p-bes su vienodu taškų skaičiumi 
(po 19), Geleris (18), Fišeris 
(16*š», toliau Korčnojus. Benko, 
Talis ir Filipas.

Kad Keresas atsistotų pirmuoju 
reikia, kad jis pats, Fišeris ar kas 
iš likusių įveiktų bent kartą Petro- 
sianą, nes jis beliko vienintelis be 
pralaimėjimo. Kai Keresas trečiam 
ketvirty iškopė į . pirmūnus, visų 
kraštų spauda su pasitenkinimu 
sutiko tą žinią, skelbdama, kad Ke
resas yra daugiausia užsitarnavęs 
būti varžovu dėl pasaulio šachma
tų karūnos, nes nuo AVRO turnyro 
(1938) jis tebesilaiko pačioje šach
matų viršūnėje, tačiau jo amžius 
(46 m.) nusako/ jei jis dabar ne
laimėtų šių p-bių, tai po trijų me
tų viltys dar sumažėtų.

Boston Sunday Globė, geg. 17 d. 
paminėjo Alg. Leonavičių su jo lai
mėjimu antros vietos Bostono B kl. 
p-bėse. Jis buvo praleistas gegužės 
10 d. S. Globė rašiny apie Bostono 
p-bes, kuriose lietuviai gana sėk
mingai pasirodė visose trijose kla
sėse (Merkis, Šveikauskas, Makai- 
tis. Leonavičius ir R. Girnius).

Chess Review. birželio nr. Mas- 
sachusetto mėgėjų p-bėse mini Algi 
Makaitį, pasidalinusį antrą vietą su 
D. Schefferiu.

New Yorke. Pabaltiečių p-bes lai
mėjo A. Rankis lOlį tš., Žirnis 10, 
Znotinš 8)», Edvardas Staknj's 8 
tš.. 8-tas Šukys su 6 tš.. 10-tas Ado
maitis — 4 tš.. 12-tas Trojanas — 
2 tš. šacha Pasaulė pabrėžia, kad 

-lietmns Staknys iškovojo ketvirtą 
vietų labai stiprioj konkurencijoj.

Kaip jau ankstau buvo skdb- vilnillt
- tu, 1962 m. skiriami Pirmosios matų rungtynės Lietuva - Latvija

Lietuvių Tautinės Olimpijos, į- baigėsi pelnytu latvių laimėjimu
vykusios 1938 Kaune, prisimi- 3^. 1 rWrtin.ė 
nimui. Ta proga visos 12-jų žai
dynių varžybos yfa pravedamos 
atitinkamoje dvasioje ir pirmų 
trijų vietų laimėtojams vyrų 
ir moterų klasėse yra įteikia
mi specialūs medaliai.
12-jv žaidynių futbolo ir lau

ko teniso varžybos
įvyks 1962 rugsėjo 1-3 Wind- 

sore, Kanadoje, Darbo dienos 
savaitgali-
_ Žaidynės bus vykdomos 1962 
m. Kanados Lietuvių dienos 
proga-

Fasko ir KLB-nės Windsoro 
apylinkės susitarimu, žaidynes 
rengia Kanados lietuvių Bend
ruomenės Windsoro apylinkės 
vaidyba bei Kanados Lietuvių 
dienos organizacinis komitetas, 
talkininkaujant Detroito LSK 
Kovui.

būtų laikas ir jiem daugiau jfli- 
jungti į didingus 40 vai. at-

Brome. N, City Island ęneen 
at the Holy Sea Paristi — ■$ New 
i-tamUy beūses. Sohd briek: hatf 
btock tiem Beach; 6 room*. 3 bed- 
roesns, batha. front and back 
porch, complete besement and ga- 
re-e. 1«0 FOot Street * 
MO 9-3744 TT 5-1529

PHOTOGRAPHY
WĖDi»NGS

Part ttane payments artsnged
ORĄ PHOTO 8TUOIO

HY T-5250

B ld.: 60 m. 100

yd. kliūtinis; į tolį, į aukštį, ru
tulys, diskas, ietis.

;lį | aukštį, diskas, beisbolo svie
dinukas, 4 x 50 m ėst.

: Jaunių ir mergaičių A klasei 
-priHauso nevyresni kaip 1944 
;in. gimimo, o jaunių ir mergai
čių B kl. — nevyresni kaip 

-1947 gimimo.
Dalyvavimas yra atviras vi

ešiems Š- Amerikos lietuviams 
. sportininkams, attikusiems 1962 
m. registraciją šalfass-je.

• 2 Varžybos vyks York Memo- 
Yial Stadium, Elington Avė. ir
Keele St. kampas. r r

Dalyvių registracija turi būti 
atlikta iki š. m. birželio 30 d. 
šiuo adresu: Vytautas Bireta, 
KSA-dos Vadovas, 204 Rushol- 
me Rd., Toronto 4, Ont.

Maslovas 1>į. BarSauskas 1. Čes
nauskas 1, Lapienis įį. Fiodorovas 

špikienė Ilį.
Morozovą 0); tl rinktinė 10-10 (Os
trauskas, Barstatitis. Krimeris po 
l1^, Zinkevičius 1); Moksleivių 
rinktinė 8-12.

Futbolas (Soccer) — vyrams 
ir jauniams A kl.

Lauko tenisas — vyrų viene
tas, moterų vienetas, jaunių 
vienetas, vyrų dvejetas, mote
rų dvejetas, mišrus dvejetas, 
jaunių dvejetas.

Jaunių amžiaus riba futbolui 
— neVyresni kaip 1953 gimi
mo; tenisui — 1944 m. gimimo.

Lauko tenise dalyvavimas 
yra atviras visiems registruo
tiems Š. Amerikos lietuvių spor
tininkams. Futbole ‘— reikalui 
esant gali būti pravedamos 
kvalifikacinės varžybos apygar
dose, iš kurių 4 komandos at
renkamos dalyvauti žaidynėse.

Fa$kas

GLanmor* 5-7281

/Cik
: RUOSIAMK LIETUVIŠKAS VluS- 

TirVEa SALRS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUL

Tel: MU 9-2^9 
Ravtntalm* VACYS STEPONia

intencija yra pravedami.
Dalyvis

SKYVAY HOMES

DiSPLAY

Bridge Air Condftioners
MID SEASON SPECIAL.

New and Reconditioned Air Coftdi- 
tioners available tor immediate in- 
stallation. $50 and Up — Buy Now 
Payments start in Aug. EX 2-0637

UNWANTED HAIR REMOVED

Permanently. Special consideration 
to Religious Grouns.

ROSA DI-MATTEO 
Electrolysis Specialist 

527 Madison Avenue at 54th Street, 
Suite 1018. N. Y. — PL 2-8698

1 family lovely briek home, 
6 rooms, 3 bedrms., baths, 
full basement *

10% DOWN TO ALL

Lašt Chance at'this price
Price subject to change 

without notice

$19,990
ResurrecHon Parish

Gerritsen Avė. & Bartlett PI.

EARN MONEY *
for yo»ir Parish. School or Club. 

> Sėli Hghest ųuality flavorings.
Air sanitizers & Fumiture polish. 
All on consignemenL Highest 
casb profits offered anywhere. 
C. DEL PRETE, 32 Cooper St., 
BergenfieU, i N. A; DU 5-7935

RESTAURANTS 
—•v*-

HOLLIS HOUSE RESTAURANT 
FIsh - Fowl - Roast - Steaks 

Sauerbraten - Chops - Frog Legs 
Complete Dinner from $2.50 

Free parking. Cocktails. — Special 
consideration to Religious Groups. 

197-20 Hillside Avė.. Hollis. L. L 
HO 5-9810

TW 1-6501
TOURS

SILHOUETTE RESTAURANT
Hudson Terrace, Engelwood Cliffs, 
N. J., near Exit #1 Palisades Park- 
way. Itaiian - American Cuisine — 
moderato' prices. Luncheon Mon. to 
Fri.; dinner?days. Cocktailloungei 
Special consideration to Religious 
Groups. . . . . 201 - 568 - 8099

Bell Typewri+er Exchangė
City Hali area. Establisbed 1935.

SERVICE & REPAIRS 
and Manuals all Makes 

Orte Time Monthly — WO 2-2466.
3 Park Rot,-, New York City

TONY ASPRAKIS — PainteF and 
Decorator, outside' scaff old work a 
specialty. Inside and outside work. 
immediate service, reasonabte nri- 
ces. Special attention to Real Es- 
tate owners and management com- 
panies. 30-93 - 33rd St., Astorfa, 
L. L — RA 1-8707.

The Sunshine Club of St. Augustine 
Presbyterian Church prėsents —

A 22 Day CaKfomia Tour 
Leaving 165th Street & Prospect 
Avė., Brome, N. Y; Friday Eveninig 
July 6th — Returning July 28th. 
Tour -inciudes: sleeping accommod- 
ations, transportation, sightseeing 
tours in San Francisco, & Los An
geles Disney Land, Fischerman’s 
Wharf, Farmers Market and many 
more exciting places. Price $275. 
For Reservations call Evenings — 
DA 8-2523 _______ 1.___ C. RROWN
LU 9-4988 _____ ,_... M. BOWMAN.

LARISON’S RESTAURANT 
TURKEY FARM INN 

Chester, New Jersey, Roūtes 206 & 
24. Luncheon $1.00 up, Cocktails; 
Turkey Dinner $3.25, Steak Dinner 
$3.25 up. Special consideration to 
Religious Groups. — 201 TR 9-5521

TEDESCO’S RESTAURANT
6705 Bergenline A ve., West New 
York, New Jersey — Itahan Food 
at its Best. Open Every Day . . . 
Luncheon $1.30 & up; Dinner $1.50 
& up. -Special consideration given 
to Religious' Groups. 291-UN7-7897

WM. C. BAU R, Licensed Plumbers. 
24 hour service, Sewer and Drain 
cleaning, new modem cąuipment. 
Guaranteed results. Industrial and 
ResidentiaL Plumbing and Heating; 
Flooded cellars punų>ed ouL — 1373 
Flatbush Avė., B’klyn, IN 2-4834

THE AULEN’S 
SPONSOR A SPECTACULAR

Canadian Tour
Novg Scotia - 1000 Isiands - Nia
gara, Falls — 14 Carefree Davs! 
This DeLuxe Motor Tour with Re- 
servation, Sightseeing etc. for only

NEW CLUB CAR RESTAURANT 
Ctam Bar. Famous for Seafood - 
Steaks - Chops. Daily meat spėriais. 
Special consideration to Religious 
Groups. — 149 Flatbush & Atlantic 
Avė. fnear L.I.R.R. Depot). Jack 
O'Connor, owner-mgr. NE 8-5088. 
Dining room closed Sun.; Parking.

CORPUS CHRISTI 
CARMELITE SISTERS

130 Highland Avenue 
Middletown,N. Y.

AND'
YOU NE2ED

CARMELITE SISTERS

Further Information' about the life
ahd work of these Sisters who are 
dedicated in a special way to God 
and Mary — may be obtained by 
writing to

MOTHER PRIORESS

Henry WEYDIG & Son, Ine. 
FLushing 9-8563 

FUNERAL HOME 

Charles Weydig. Lic. Mgr. 
13-39 122nd 8L, CoHege Po.nL N.Y.

Summer and Fall Registration
Ages 2*š to 6 

Catholies Wek»me. — Reasonable 
prices — Transportation supplied. 

Phone for Annointment
LA 7-8544

RA7MYTINIŲ ŽVAKIŲ DlRBTUVB

RFUGIOUS GANDI ES OF FVERv DESCRiPTiON :

R KUČINSKAS

35 So 8th Street

cVnrar‘’er 7 ? ’ Sc

BrooMyn 11 N Y

Re^id Illinois 8-7118

$198.00
per person, (meals not included). 
A Deposit of $25 mu^t accompany 
Reservation. Leaving Aug. 3rd — 
returning Aug. 17th, 1962.

For Informatioh - Reservations 
Call or Write

THE ALLENS

RELIGIOUS NOTIC

"The Harvest is Great 
and the Laborėrs Few"
Chrirt said almost 2000 years ago 
Today there are štili millions of 
children throughout the world who 
wait to be told of the Lord who 
loves them. Christ can not v*alk 
now in the worid yith His children 
and teach them. He depends on us.

HE NEEDS OUR HAN^S 
AND OUR HEARTS TO 
DO HIS VVORK.

He needs US — to save the wor!d 
Are you gencroua enough to fulfll! 
this need. to give Him your life? 
Will you bring to Him the many 
sonls you gan reach as a School 
S1rt«r o< No*re Dame. Write for 
Information to:

MOTHER PROVINCIAL. S.S.N.D. 
345 Belden HiD Road. WUton. Conn.

BUSS. OPORTUNITY

GROCERY
FuHy Eųuipped, Long establL«hed. 
Good potential — good opportunity 
for right partv. Lithuanian trade. 

Call Ovmer
Ml 2-4630

THE COTTAGE RESTAURANT 
Breakfast. Lunch, Dinner; Service 
from 7:30 a.m. to 8:45 p-m., closed 
Sun.; Luncheons from 99ė. Dinners 
from $1.50. Garden room available 
fcr reservations: a few doors away 
from St. Francis Of Assisi Church. 
132 W. 32nd Street — LO 5-4838

Blue Swan Inn Bavarian Brauhaus 
recommended by CUE Magazine, 
members of Diners Club & Amer. 
Ezpress. Cocktall lounge. air cond. 
Dinners Ala Carte; Banquets, Bus- 
uiessmans lunch; dancing Wed. Fri, 
Sat. nites. — 201 West Passaic St., 
RocheDe Park. N J.: 201DI3-8906. 
Free parking. — Open every day.

V I L L A ARTŪRO 
Excellent French - Ita’ian Cuisine. 
Luncheon. Cocktails. Dinner. open 
every dhy all year. air conditioned: 
beautiful vista on the Hudson — ią 
Livingston Avė. (just off B’vray. 
RL9), Dobbs Ferry. NY OW 3-3192

MANZELLA’S Pink Elephant — 
Specializin<r in Seafood, Itaiian - 
American Cuisine. Banąuet & Wed- 
<iing faciHtiea member Diners Club. 
Special consideration- to Religious 
Groups, adeąuate parking space. 

201 PRescott 3-9311 
468 Pasaaic Ave^ Lod. N. J.

CARTIEITS 
Itaiian American RertauranL 

Cocktaf! Lounre. Steaks. Chons 
PIZZA -^|IU88ELS our Spedaity. 
Carmen A James Gragnaro. prop. 
201 Hubbard 7-4950: 70 Hacfcen- 
sack Ave„ Hackensack. N. J. Spe
cial consideration to relig. groups.

ties. Banąueto Sodais; Seafood - 
Chops - Steaks. Serving the public 
for over 50 yra. FOrdham 4-3892.

66 West Fordham Road .

in H*Hywood, Calitarnla, 6234 Letand Way 
has ezceBent immediate openinga for 

Registered Nurses - Charge Nurses
Openings on all ahifte. Theae are fuD time poettfons in fuDy eųutpped 
31 bed bospital, now oapentBng to 100 beda Szcellent peraonnel 
poBcy, good salaries phw dtfferenttal for aMfta. Work in a friendiy 
community. nearby rooms and apertmenta available.

Write or apply direct to:
O1RECTOR OF NURSES

Hellyvvtod 24N41 (Call betarė S pm.).

“AUDRONE”
87 EAŠT BAY R D., OSTERVILLE, CAPE COD,* M A SS. 

TeL GA 8-8425 ’ A
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom * Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui'ir žaidi
mams • • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16
Lietuviai savininkai Dr. ED.ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. — Iš anksto kreiptis:

' DR. ED JANSONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. — Telef. AV 8-5999

arba nuo birželio 16
Audrone - Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

TeL: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E L E N I S

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N, Y.

Patogios iSsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelė* nuolaidos vo- 

kHkiems “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatams.

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės į

INSURANCE . REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VTrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas

Naujai atidarytas
GROŽIO SAUONAS

ROTA
Anna MasIHonis, diplomuota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber
lyne. Hamburge, Varšuvoje. Turėjtat 
saltonų Biržuose, Klaipėdoje. Palan
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi U 
Lietuvos įsikūrė Jamaicoje prie 88 
gatvės, šalia' J. Andriulio įstaigos. 
Važiuojant Jamaica traukinio Unija, 
išlipti Forest Parkway stotyje.

Woodhavea 21, N. T.

Adolfo SCHRAGERIO

wwu.ua


***

ALBERT MAIER, INC.

RAY’S UQUOR STORE

HAVEN REALTY

T & B ČARPENTERS

S I S.T-E.BS
D A 9-5206

ior
RUSSO

AUTO WRECKING

SAL LEPANTO

PLAINV!EW FORDLOUJS SELUTI

(Ridgewood)

Specialiste:

MU 3-1412
CAPITAL PIRE SPRINKLER CO.

ST. LEONARD’S

GLEN'S SPORT SHOP

PARKFLORIST

DUNHILL TAILORS

ROCKY LEE’S CHU CHO 
BIANCO REBTAURANT

AMETTCO Travel Bureata. Going 
Anywhere! Land, Sea, Air. Tours 
to Holy Land & Middle EasL Offices 
in Jeruaalem, Beirtrt, New York, 
Washtogton.~ AM our Tours to the 
MidtSe East are planned by specia-

Reflecting the Charity of Ve- 
nerable Elizabeth Ann Seton

WORK
Call Anytime 
WE 3-0789

Imported and Domestic Ooths 
Men’s aad Women’s Ctothes - < 
chestra Ui 
▼eit Avul,

PRSCI8IOM TRAMBMIMION 
519 Ttemeen Ave^ bet. Ltaden Btvd. 
- Kinge Hlgtaray • Church Avenue, 
Breeklyn. N. T. Fhone JDI 5-7730.

veltui —FJTJDi

LOCATION DIRECTOR
LA SALETTE FATHERS 

85 New Park Avė., Hartford, Conn.
203 JA 3-8275

LAWNWOOO 
SERVICE STAT1OM 
"Fljimį *A’ Berilu/*

Local Movers A Spedal DeHvery 
Call 

•ST 6-1833

AMER Cafctriating A Typing Ser
vice. Try American Calculattog A 
Typing Service. Machines A Oper
atore furnished in your Office or 
ours. ALL WORK GUARANTEED. 
215 Park Avė. (at 18 SL), N. Y. C.

GR 3-7872

Father's Day Speciali PIPES from 
Kngtand: Dtmhill, Charatan, Sasie- 
ni and other mukęs. Pipe repairs. 
A laigė assortment of- imported 
Voboecos. — STANLEY’S Famous 
Pįp»*A Clgšr Store, S*. Tuchman, 
prop,. 709 6th Avė. (at 23rd SL>»- 
New Torte City WA-4-5224

* ALUMINUM WINDOWS 
AND ENTRANCES 

SPEX3AUZED WlRDOWS, INC.

Kiauliena* kratuvė—Geriausia’kiau
liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdieną švie
žios — namų gamybos “Kielbassy” 
1927 Washington Avė, Bronx 57, 
N. Y. TRemont 8-8193

MICHEL'S. Ėst. 1910 — Flatbush 
A Eighth Avės. — NEvins 8-4552. 
Communion Breakfasts $3.00 Three 
private Banųuet Rooms senti ng 25 
to 300 persons; available at reason
able prices for all Sodai Functions. 
(Closed Mon.), Free Parking. Ma
nagement A Oumership Michel Fam.

RAMBLER — buy now and. save! 
Loads of 61*s A other types; largest 
cboice of 62’s in NY; we have the 
right car for you at unTnatehed sav- 
ings. LargesL guarantee: FREE 5 
yra. or 50,000 :mi. guarantee. Sum- 
mer rentals rent for less! KAK 
Your factory auth. Rambler dealer 
3865 lOth Aveęue — LO 9-7700.

LENOX CHALET, 254 E. 2nd SL, 
NYC; OR 3-1890 — Moderni ir 
prabangi pobūvių salė, “Catering” 
visokiem atvejam. Telpa nuo 100 
iki 1000 asmenų. Gražiai paruošia
mi užkandžiai ir pietos, pirmos rū
šies patarnavimas; skanūs patieka
lai, nuosaikios kainos. Geri gėrimai, 
likeriai. Leiskite Jums patarnauti.

FINE CUSTOM TAILORING 
ICtrlusive T«w|wwto 

331 Madfeon Avenue (43rd Street) 
MUrjrMfl 2-8546

5 UNITED MESSENGER 
. SERVICE -

LOCAL TRUCKING A SPECIAL 
DELIVERY- caB OR 3-6460 any 
time for Fine? Gourteoas Service. 

463 WEST BROADWAY 
New York City

YORKVILLE' REFRfGERATION 
CO. RH 4-4190

Commerdal' IndustriaL D^end- 
able Service., Also room Air Condi- 
tioners. Experf Repairs, fair prices! 
Genuine Factory Parts; -with copy 
of ad. wfll discount 3L00 ea labor. 
1387 Toris Avė. (nr. 74th Street)

ST. LEOHAtD HiGH SCHOOL 
A FRANC1BČAN BROTHERS SCHOOL

852 CypresB Avenue, BrooHyn 27, Tel. HY 7-5913
14th SL Canarsle Une Myrtle Avė L to Wyckoff Avė.
PMnam Anon to Avenue.

PIANOS — ORGANS
Nes- and Used Pianas. Brooklyn’s 
largest Rebuilder and Distributru*. 
Steimvays, Knabę and other fine 
Instruments Rebuilt and Restyled 
Hke nes-; Terma arranged. Gulb- 
ransen Transistor Organs, Losery 
Electronic Organs. ABARO Piano 
A Organ Co., John (Mordano, prop. 
EsL 1920. — Shosroom: 392 Kings 
Highsay, ES 6-4499; Factory: 1361 
61st Street, GE 6-8078.

who ia a HMMaaary of Onr Lady 
of La BalctteT

A ICssionary of Our 
Lady of La Salette is a Religious 
Priest or Brother who — 
Preaches Missions and Retreats to 
bring sinners back to God •- Goes 
to fordgn lands to spread the Gos- 
pel of Christ (vohmteera only) o 
Takea diarge ef parishes in the 
Southern Ifissrans also in the Kast 
and Ifid West o Makes knootn the 
message of La Salette at Mary’s 
Sferines o Teaches in La Salette 
Seminaries to prepare future mis- 
sioneries e Guldės Service men as 
a miMtary chapiain o Asdsts the 
priest in saving souls as Lay Bro. 
by feis prayer and manual labor. 
Is your future with La Salette? — 
Write, phone, or visit us. Contact

La Rue Jack
Internationally Known

PRIVATE tNVESTIGATOR
Identification ExperL Civil -Crimi- 
nai - Coiamerdal and todustrial 
Inveatigatkma — 39 Broadvray SL 
New York City ? WH 3-J788

WM. J. F. CLARK 
Personai Service Insurance Broker 

Ali Fonus of Insurance
Fire, Casualty, Automobile, Life, 
AcddenL Health — Mutual Funds.

JOA9TON CUSTOM TAILOR 
*Bie flnest fahries tailored by -a

P E T E R’ S 
RADIO A TELEVISION SHOP

Peter Montecalvo, prop. Service by 
Ekperts. Authorized dealer for Em- 
merson - Westinghouse - Andrea - 
Motorola Admiral For a fast and 
redaMe Service caM — OW 85092.

Reasonable Rates 
Spedal Consideration given to 

Religious Institutions 
Call NI8-6629 after 4 p.m.

Mew *82 Lartca A Hanefca aS models 
Loweat pcfees *V* Dafs Auto RA H 
♦1454. e*alpped Shop for
your eSRMMAoBMr ;— G A B Auto 
Soryico AMBl Stodebaker-
fiot Dute, tn* ATLAjmC Avė., 
IhmAlyn (toTMtotuml Avė.) N.Y.

> M 4-7508 '

Torųuefiite, Hydramatic, Powerfiite, 
Fordomatic, Power GUde. Turbo 
GUde —r6 months or 10,006 mile 
Guar.; Šame day servioė. Rasycre- 
diL Call for FREE Estimate — 
-TE 6-2022. The Name with the 
Guarantee. Free Pick-up and Den
very. Bring this Ad—Get 16% Dise.

RkįgeBkd.
Transnrission Center 

254 Bay Brido? Avė. (off 3rd Avė.)

ACADEMICS
TTTGTT SCHOOLS 
ELEMENTARY SCHOOLS 
SECRETERIAL SCHOOLS

JAMES J. HOLT A SON, INC. 
EsL 1907

Roofing of every description; Sky- 
Ug^its - Leaders - Gutters. Repair 
Work a Snedalty.308 FrankMųVAveT BTdyn 38, N. Y.

Telephone. MAin 2-7730

TUXEDO BALLROOM 
Offers The Flnest 

CaM Fred — RE4-7335 
210 E. 86th Street A 3rd Avenue

chauffeurs. "Wed<fing Spedalists*7. 
Prmns, mountains, airports, resorts, 
piersį tratos, aH occasions. Reason- 
able rates, prvmpt Service. — 1510 
Jessup Avė., Brome, N. Y. — Call: 

’ LU 8-3199

The Finest in the Business 
38-19 24th StreeL L L C.

RA 9-9781

RAY’S YOUTH CENTER EsL over 
20 yrs. Kay*s Youth Center offidal 
Camp Outfitters for all camps. ^reė 
Alteration; Name Tapęs sewn free. 
Spėriai consaderatkm to religious 
Groups. — 1655 Sheepshead Road, 
Brooklyn, N. Y. CaM DE 2-6458.

74 Westchester Sųuare, Brome, NY 
Namų gamybos dešros; geriausia 
kiauliena, jautiena ir veršiena mė
sos, paukštiena kascfeen šviežia. 
Namų gamybos ’kilbasos* kasden 
šviežios. 'Sav. — Nemeth A Maier.

UN 3-9007

STELLA D’ORO Itaiian Cuisine — 
“A fii butoną Roman Palaee setttog" 
Coektail Lounge; Dtoner A Supper 
š la Carte. Party torilities. — 5806 
Broadvay, near 238th SL, N. Y. a 

Diners Club - American Express 
Free parking on our own loL 

Closed Monday. CaM Kl 8-2245

Carnegie Carpet Cleaners, Ine. We 
serve the most discriminating Car
pet decorating firms to New Yo^k. 
We offer an introduetory Spedal: 
Any 3x12 Domestic Rug Cleaned, 
Shamppeed A Stored tor only 88^5.

A N C A R " 
TRANSPORTATION

Institutions 
P.O. Box 30 Westwood» Nesv Jersey 

201 NOrth 4-6464

Home Away from Home”, to the 
heart of Ratfio City, Times Sguare, 
Theatres A 5th Avė Shops. Shi^e 
rates from 84-50, Doubles — from 
36.00. TV“ - Radio to every room. 
Special weekly rates. 109 W. 45th 
SL, (BeL Avė. of Americas A Times 
Sąuare), N. Y. G; JŲdson 2-5190.

DODD BROTHERS 
PRINTERS -

Ekigravers - Lithograpbers. Specift- 
hzing ta Church A Scbool Printing. 
388 Ttard Ave^ Nevr York 16, N. Y.

BELLECLAIRE HOTEL — Ideal 
for visitors wben to New York <3ty 
CoHseum area; 1-2-3 room apart- 
ments, Kitcbenettes A Baths; Maid 
Service, Television. Transient and 
Pennanent; air conditioned rooms, 
reasonable rates. EN 2-7700 N.Y.C.

HOSPITALS
SOCIAL WORK CENTERS 
CHILD CARE KOMES 
SCHOOLS OF NURSING 
BAHAMA MISSIONS

For Information Write:

<3a Jus rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių-taksų 
Mankai užpildomi.

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

For Etementary Scbooi Studento — Approved by the PtoriBan 
Supertatendant ot Sehools • 7 WEEK C0UR8B • Blementaiy 
Orades ... 5 - 6 - 7 • MatbemaUcs - Bngllah • Monday - 
Friday, Jute 28 • August 17 9 AM to 12 Moon • BegMntton 
Jone 20-21-22 from 1 PM to 5 FM • Ttdtton 325 for 1 Couree, 
340 for 2 Couraes. ____-

INDIVIDUAL ATTENTION — Small Ctames

KATW1N TELEVISION 
A RADIO SERVICE 

Erpert TV aad K4H Repain 
Zenitą - Danoot - RCA - PfaUeo •

- (Mymptc - Admiral - 
Motorola — 2575 8th Avė; BeL U7 
A 138 Sts, KYjC. TOiRpktm 2-5B0

DIRECTOR OF ADMISSIONS

CARDINAL CUSHING 
ACADEMY

JOHN REYLE LTD.
CUSTOM TAILORING 

IN FTNEST TRADmON 
75 Eaet 55th Street, N.Y.C.

PL 3-1663

BRENNAN PLUMBING AND 
HEATING CORP.

140 W. 83rd Street, Nesr York City 
JOSEPH J. BRENNAN 

Lic.Plumber #9310
■ TR 3-8626

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
lflS-55 LEFFEETS BL VD. BICHMGND HIU^ N. Y.

Tęlefonas: VIrginia 3-3544

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

74 Weetetoator Srotu, N.Y. 
Home made sausages, ftoest pork, 
beef and veal nueto, pouitry fresti 
<taUy. — Nemeth A M^, Prop.

UN 3-9087 ,

JOSEPIFS 
COIFFURES, LTD. 

Wonderful CNora - Hairarte by Ex- 
perts - Natūrai Permaneots - AD

kM A X W E L L 
LUMBER CO.

Stoeking Over 500 Dtfferent Mould- 
tags. Special Milling vrith Prompt 
Service. — Call Mr. AHen for Our 
Special Catalogue WAtkim 9-6088 
211 W. IBth Street^ New York City

C A C MEAT RtARKET Agent for 
Kari Ehmer stoce 1946. Free deli- 
very. Pork and other meata; frefeh 
pouitry; imported spetialties ’ from 
Germany. — Ask for HH or Paul 
176 Rockaway Ava, VaBey Stream, 
LX — Phone VA 5-am. Huntere! 
vre prepare your venison for foeeser

The flnest ta Wines A Lšųuors

Call us at SU 5-2644 
We Deiiver

2484 Merrick Road, Bellmore, L L



ŽINIOS.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

metu

INC.

VASAROS ATOSTOGOS
PRIE ATLANTO

Tel. WOrth 7-2011

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie Atlanto į 
viešbutį

Juozas Audėnas, ekonomis
tas, geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St, Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7- 9518

DIDYSIS
RAMYBES 
ŠALTINIS

ATLANTO rajono skautų vyčių ir vyr. ikSoMą suvažiavimo atidarymas 
birželio 9 N. Colebrook, Coon. A. Aukai VilpMausfcattf (k.), i* New 
Yerko, raportuoja Auronei DragOnevičiūtei, i* Philadelphijoo. Nuotr. R.

TeL STagg 2-5043 : ’ '

Matthew P. Baltas

"NID4”
Mbury Park, N. J. o 7-toa ir Park Avė. kampe o Tol.: PR 4-7788 

Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir‘skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

ma. .Eilė sąsiuvinių su pavyz
dinga rašysena.

Oficialų baigimo aktą (daly
vavo tėvai ir svečiai) pradėjo 
mokyklos vedėja Elena Ruzgie
nė, pakvietė garbės prezidiumą 
.ir apžvelgė mokyklos veiklą. 
Mokslo metus. pradėjo su 170 
mokinių, vasario mėn. išleisti 
8 abiturientai, o 23 nubyrėjo- 
Liko 139: parengiamojoj k. —
ll, I H. — 27, D H. — 32, 
EH kl. — 21, IV kl. — 23, V 
kl. — 11, VI kl. — 9, VU kl. 
— 5. Suruošti parengimai: Ka
lėdų eglutė, Kaukių vakaras, 
Vasario 16 ir Motinos dienos 
minėjimai, 3 radijo valandėlės, 
abiturientų išleistuvės -.. Pa
dėkojo klebonui kum Norber
tui Pakalniui už globą, leidimą 
rįaudotis pątajgomis, ir visiems, 
prisėdėjusiems^ darbu ar para
ma. Pasidžiaugė auklėtiniais, ku 
ne stropiai mokėsi, neleido 
veltui laiko, o žiogų, vėjavai
kiškai prašokinėjusių tuos me
tus, nedaug buvę . •.

BERNIUKŲ STOVYKLA 
PRIE ATLANTO

Buteunani garang** 
Koplyčiom nemokama! vtuoue 
miesto dalyse; veikla veotffiadja

Dievo Kūno šventės specia
lios pamaldos ir procesija šv. 
Petro bažnyčioje bus birželio 
24 d. 2:30 v. popiet.

Kun. Albertas Kontautas, ku 
ris mokytojauja šv. ‘ Sebastijo
no aukštesnėje mokykloje ir 
dėsto prancūzų kalbą, birželio 
22 išvyksta į Kanadą, kur 
Montfealyje lankys specialius 
prancūzų kalbos kursus. ,/

Danutė Pluvokaitė, duktė Ka
zimiero ir Monikos Pievotų, ku
rie So. Bostone tori kepyklą, 
birželio 10 baigė namų ruošos 
mokslus valstybinėje Framing- 
ham kolegijoje. Būdama kolegi
joje, priklausė Newmano kata
likų studentų klubui ir kitom 
organizacijom, šiom dienom ji 
vyksta Į Floridą, Miami Beacb, 
dalyvauti Amerikos namų ruo
šos specialistų suvažiavime.

Kun- K. Vengras, marijonas, 
birželio 25 atvyksta į Bostoną,

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-82 JAMAiiCA AVĖ. 
(prte gttttaO

baigusiems išdalino skoningas 
dovanėles. Jei paprastai atžy
mėti trys geriausieji, tai paren
giamojoj visi mažieji tokiais ap
skelbti ir apyovnnoti. Korp. 
Ned-Lithuania filisterių sąjun
gos pirmininkas Antanas Diržys 
pasveikino ir įteikę J. Aisčio 
red. knygą “Laisvės kovų dai
nos”, kad jaunieji susipažintų 
su mūsų partizanų damomis ir 
eilėraščiais.

Mokiniai atliko trumpą pro
gramą: padeklamavo, paskambi
no pianinu.

Sekė tėvų susirinkimas. Ve
dėja E. Ruzgienė painformavo 
apie kitus mokslo metus. Dar
bą pradės rugsėjo 15- Į I kl. 
bus priimami mokiniai, kurie 
iki 1963 sausio mėn. sukaks 6 
metus amžiaus. Į parengiamą
ją kl- (vaikų darželį) nebus pri
imami vaikai, nemoką kalbėti 
lietuviškai. Tokie, sulaukę 6 
metų, galės įsijungti j pakibi
nę klasę. Joje, išėję pilną I ir 
II kl. kursą, galės būti keliami 
į aukštesniąsias klases. Tokia 
pageibinė klasė, jei bus pakan- kur ves Jėzaus širdies tridie- 
kamai mokinių, rudenį ir nu
matoma įsteigti. Nemoką ar 
silpnai kalbą lietuviškai kiek
vieną šeštadienį turės po 3 lie
tuvių k. pamokas, o kitų daly
kų (tautinių šokių, dainų, ti
kybos) klausys karto su kitais. 
Pagelbinės k. mokiniais jų tė
vai turi parūpinti anglų — lie
tuvių k. žodynus.

Per šį gausų tėvų pasitari
mą išrinktas ir naujasis tėvų 
komitetas: St. Birutis — pirmi
ninkas, Živilė Jurienė, Vyt. Sal
dantis, Rūta Strazdienė, Alg- 
Šilbajoris.

Dar vieneri mokslo metai iš
ryškino Maironio lituanistinės 
mokyklos gyvybinę reikšmę ir 
svarbą. Tik vis dar tenka pa
stuksenti tėvus, kurių mažasis 
prieauglis šeštadieniais nevars
to šios mokyklos durų. Jei To
ronte panašią mokyklą lanko 
daugiau kaip 500 lietuvių atža
lyno, tai New Yorkui šimtinė 
su kaupu tikrai menkutė mūsų 
tautinio susipratimo atšvaistė.

K. čk.

Geriausiai pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport, Me. 
Pranciškonų vienuolynas priima pavienius asmenis ir 
šeimas, šiemet didelė naujiena — DIDELIS MAUDY
MOSI' BASEINAS su jūros vandeniu, kuris bus malo
niai Mitas • Atostogavimo sezonas prasideda birželio 
29 ir baigiasi rugsėjo-1' • Gaivinanti jūra, žavi Maine 
gamta, malonus klimatas garantuoja kiekvienam gali
mai geriausią poilsį

DM informacijų kreiptis:

. Parduodamas didelis 7 kam
barių vienos šeimos namas 
Richmond Hill sekcijoje. Skam
binti VI 3-6814.

Gražiame Maine krašte, Kennebunkport, Me. vasarvietėje, 
vadovaujama Tėvų Pranciškonų, prasideda birželio 29 
ir baigiasi liepos 27. Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. 
Berniukai priimami nuo 7 iki 15 metų. Stovyklos va
dovybė užtikrina kiekvienam fizinį, dvasinį ir tautinį 

' atsigaivinimą. • Prie stovyklos Ims MAUDYMOSI 
BASEINAS su maloniai Šiltu jūros vandeniu.

CYO beno festivalis įvyks 
liepos 15 East Bostono stadi- 
jone. Festivalio paruošimo dar
bams aptarti birželio 12 para
pijos salėje vyko pasitarimas-

Ostervillo Manor, Ine. vasar
vietei skubiai reikalingas bar- 
tenderis. Turi būti ne jaunes
nis 21 metų ir pageidaujama 
studentas. Kreiptis: Osterville 
Manor, Ine., West Bay Road, 
Osterville, Cape Cod, Mass., tel 
Osterville GArden 8-6991-

“SOLANG NOCH 
UNTERN LINDEN” 

Vaidina:
Edith Scholhver, Bruno Fritz, Rene 
Kolio, Manraerite Kolio...

Briedinė tuma:

Kuklus, bet savo pasiekimais 
žėrįs lietuvybės židinys, Mairo
nio šeštadieninė mokykla Broo- 
klyne, birželio 16 užsklendė 
dar vienerių mokslo metų baig
minį lapą. -

Po pamaldų Apreiškimo baž
nyčioj mokiniai klasėse gavo 
pažymių korteles ir prie pa
puoštų stalų salėje pavalgė 
priešpiečius. Salės sienos sumir
gėjo jaunųjų menininkų dar
bais. Iškabinta apie 40 paveiks
lų, kuriuose vyravo abstrakti
nės dėmės ar vingiai. Mažiau 
bandymų piešti žmones ar ap
linką. Atskirą sienos plotą, lyg 
pavasario upė, ' užliejo patys 
mažiausieji — parengiamosios 
klasės auklėtiniai- Jų tik vie
nuolika, bet, nemokėdami daug 
rašyti ar skaityti, atsigriebė 
piešiniais, spalvinimais, karpy- 
tiniais darbeliais ir skaičiumi 
priartėjo šimtinės.

Ant stalų išdėlioti atrinktie
ji sąsiuviniai, kur mokiniai ra-

(ARMAKAUSKA8) 
(fraborfas-Bahaasootojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

PREL. PR. JURO

‘ Pataisytas III leidimas
Hleido Tėvai PrancUkonai

640 pust Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —
' FRANCISCAN F ATKERS 

DARBININKAS

910 WiUoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

kėjų pasitarimą. Susirinkimą 
pradėjo apygardos pirmininkas IKI 04 ^1^^841

VTO. osyiiBVS VJUOJDA BHaanai 
kviečia visus datynML

Dr. A. TTaulni, Vfiką pir
mininkas, dalyvavo Lietuvių 
Krikščionių Demokratą&gos 
konferencijoje (Įevdand^ skai
tė paskaitą birželio įvykių mi
nėjime, kurie buvo surengti bir
želio 17 šv. Jurgio parapijos 
salėje. Jis buvo pristatytas ir 
amerikiečių visuomenei per jų 
spaudą ir radiją. L L. D. ban
keto meto buvo pagerbtas 60 
metų sukakties proga.

Jono Rokio mirties metinių 
sukaktyje liepos 13 mišios bus 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje. Giminės, draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti.

Aidu žurnalo birželio nume
ris atspausdinamas kitą savai
tę. Numeris bus iliustruotas 
Maspetho naujos lietuvių baž
nyčios nuotraukomis.

Tėv. Augustino Simanavi
čiaus, O.FAA, primicijos bus lie
pos 1 Maspetho lietuvių baž
nyčioje.

Dail. Aleksandra Kašubienė, 
rekomenduojama William Pahl- 
man Ass. dekoratoriaus, gavo 
didelį užsakymą: padaryti 26 
ant 8 pėdų mozaiką statomam 
Hilton viešbučiui, W. 53 St ir 
6-7 Avė. Mozaika bus pokylių 
salėje.

X. Pz BALLA8 — DtreetortaM 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalų Vedėju

A Šėrikas, supažindindamas su 
pačiu reikalu ir kaip apsispręs- 
ta lietuviam dalyvauti pasauli
nėje parodoje 1964. Z. Jurys 
perskaitė protokolus, kurie pa- 
vaazdavo, kas šioje srityje nu
veikta. Tolian susirinkimui va- 
doyauti pakviesta: kun. V. Bud-, 
rėčkas, J. Valaitis, Jokūbas Što
kas. Pirmininkavo J.‘ Valaitis. 
Kun. V. Budrecfcas pranešė, 
kaip Kunigų Vienybė pasauli
nės parodos meto rengia reli
ginį. kongresą. E New Yorko 
<ų>ygardos atstovų sudarytas 
jungtinis komitetas dar papil
dytas; viso dabar įeina apie 30 
žmonių. Į komiteto darbus įsi
jungs ir New Jersey ir Con- 
neetieut valstybių atstovai. Ki
tus reikiamus asmenis komite
tas kooptuos pagal reikalą. Po 
susirinkimo K- Motuzas parodė 
gražų spalvotą filmą E 1939 pa
saulinės parodos New Yorke’ir 
lietuvių dienos.

Teklė PusnHcienė gavo žinią, 
kad gegužės mėn. 28 staigiai 
nuo širdies priepuolio mirė jos 
brolis Petras Bitė, sulaukęs apie 
68 metus. Dirbo Artojaus kol
ūkyje arklių šėriku, gaudavo už 
darbadienį 10 kapeikų ir 500 
gramų grūdais. Prieš metus ta
me pat kolūkyje staigiai mirė 
jos pusbrolis Teodoras Bitė, 
sulaukęs apie 62 m., 
išbuvęs tremty Sibire.

Konstancija Cerebiejienė, Va
lerijos Kazlauskienės teta, Dar- 
bininko skaitytoja E Maspetho, 
sunkiai susirgo, guli New Yor
ko ligoninėje, jai padaryta sun
ki vidurių operadja-

Balfo l'eikalp vedėjas kun. 
L- Jankus išvyksta atostogų bir
želio 24. Į darbą sugrįš apie 
liepos 15. Balfo centro darbas 

< -- yra atliekamas kiek sumažintu
į tempu ir atostogų metu-

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 BEDFOTtD A VE. 
Brooktya, N.Y.

8Mh CASINO THEATRE
210 East 86U1 M. e RE^ent 4-0257
New Yorfc, N/Y. BU BO561

Penktadienį, birteHo 22 — iki 
Ketvirtadienio, birt. 28, 1962

Filmas — kurį sukūrė Į»ts gyve- 
Ptan* tartį Amerikoje -

kmKO» riloje ĮrjMĮlMllIri 
veaernamyj®’ 42 OMtk SL,

, TW- Bey. 
Plast M2SL ItelNdal kvteo 
tfame atvykti ir bftti miksų 
svečiais.
e MZD8IŲ APSUPTA labai 

rami apHak% -
f KAMBAIUAĮ DIDELI, tMk- 

teRte Ir mtoa
ė MAISTAS GERAS, mfrt- 

-- kaa. kta Mek nori • ■■^>7’ 
ją

4rovta iikk»«o Atlanto ., 
ąMMB pradtla bMtelio 48 
KAINAS SAVATTEl n pitau 
iNaikymu: SaauguriMu 860, 
vatkstns 823: gansions *ei- 
jnoėM dorotas nuolaida.: 
15% nuolaida vasarojantiems 
nuo MržeBo 16 iki liepos 7. 
Iki sesono pradžios kreiptis:

S. M. LU8V8 
W5 Grand St, B’klyn 11,' MV 

Telef. —JEVergreen 7-SS86

Druskonie Hali vasarvietėje 
šiemet nuomojami kambariai be 
maisto. Kainos žemos. Virimo 
sąlygos geros. Adresas: S. Krau- 
naitis, Druskonie Hali, Andes, 
N. Y., Tel. Andes — 2781.

Parduodamas 2-jų aukštų mū
rinis namas Brooklyn — Rid- 
gevvood rajone. Namas apšildo
mas, su geru rūsiu, naujais lan
gais ir kitais patogumais. Gali 
gyventi trys šeimos. Kaina — 
24,000 dol. 'Skambinti telefonu 
EV 6-1363.

PADĖKOS ŽODIS
Šį pavasarį dėl nesveikatos 

turėjau išgulėti St James ligo
ninėje apie 5 savaites. Ligimi- 
nėje ir vėliau namie mane lan
kė daug gerų draugų ir drau
gų iš New Jersey ir New Yor
ko. Prisiuntė man daug* gėlių, 
dovanų, užuojautos atvirukų ir 
raminančių laiškų.

Negalėdama asmeniškai arba 
laiškais. visiems padėkoti, pra
šau priimti šią mano nuošir
džią padėką visiems, kurie ma
ne atjautė ir guodė Dėkoju or
ganizacijoms, kurioms aš Į»ir 
klausau, už jų gražius laiškus. 
Taip pat dėkoju prelatui Ig. 
Kelmeliui ir kun. P. Totorai
čiui, kurie mane lankė ir su
teikė man dvasinę pagafoą.

Visiems reiškiu savo didelę 
nuoširdžią padėką.

Jieva Trtžiokmnė
Orang»rN. J.

i
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