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Savaitėje svarbiausi - negrai, generolai, diktatoriai

Pavergtų Tautų Savaitės pro
ga. Jų pavardės buvo suminė
tos šiame laikraštyje. Jei krei
piame dėmesį į jų pasakytas 
mintis, tai daugumas jų karto
jasi — Kongreso nariai vienas 
po kito priminė, kad komunis
tai yra pagrobę rytų bei vidu-

Savaitės eigoje, nuo trečia
dienio iki trečiadienio, vidaus 
gyvenime aštriausias klausimas 
buvo negrų riaušės Harleme, 
Brooklyno Bedford-Stuyvesant 
sekcijoje, kurios penktadienį, 
liepos 24, persimetė už 300 my
lių i Rochesteri ir ten siautėjo 
trejetą dienų. Gub. Rockefelle- 
ris pasiuntė 1,000 tautinės gvar
dijos karių; buvo įvestas nuo 8 
vai. vakaro ir draudimas vaikš
čioti. Suimtų 750, sužeistų 450, 
tarp jų 22 policininkai. Išplėš
tų krautuvių nuostoliai esą mili
joniniai. Dar didesni nuostoliai 
Amerikos prestižui.

Rinkimais jau ėmė rūpintis 
ir prezidentas Johnsonas. De
mokratų vadam nurodė rinki
minį šūkį: “Prosperity, people, 
peace”; rinkimų propagandoje 
labiausiai kreipti dėmesį į ša
lies ūkinę gerovę, atneštą de
mokratų valdžios. Demokratų 
konvencija bus rugpjūčio 24.

Užsienio politikoje Johnson©

Kelionė į mėnulį laiminga?
Ranger raketa liepos 18 pa

leista į mėnulį. Ji turi pasiekti 
mėnulį ir jame nukristi penkta
dienio rytą po 68 valandų ke
lionės. Prieš nukrisdama, ji pa
siųs dar televizijos vaizdų iš mė
nulio paviršiaus per 6 televizi
jos kameras. Kelionės pradžia 
laiminga, pakeliui raketa duoda
si diriguojama.

RIALŠESE: žudykit 
policininkus ir tei-

Negrų riaušėse išaiškėjo, 
komunistų kurstanti rolė. Suim
tas Will:am Epštein, Harlem 
apsaugos tarybos vadas, kurstė 
negrus žudyti policininkus ir 
teisėjus. Skatino įsivilioti polici
ninkus į šonines gatves ir ten 
su jais susidoroti. Brooklyne iš
aiškinta. kad tarp negrų esą di
deli kiekiai lengvų ginklų.

New Yorko policijai riaušės 
pridarė nuostolių už 1.5 mil., 
bet kiek pridarė nuostolių pri
valiem asmenim — apie 700 
krautuvių nukentėjo.

— Negrų neramumai liepos 
29 vakarą persimetė į Massa- 
chusetts Medford miestelį.

Erhardas, DeGaulie 
ir Chruščiovas

Vokietija pasijuto atsidūrusi 
tarp Prancūzijos ir Sovietų. 
Prancūzijos prezid. de Gaul
le liepos 23 kalboje pakaltino 
Vokietiją, kad ji nesilaiko ben
dradarbiavimo sutarties su 
Prancūzija, pasidavusi Ameri
kos politikos įtakai, nenorinti 
sukurti nepriklausomos Euro
pos politinės bei karinės jėgos. 
Vokietija atsikirto, kad jos po
litika nepriklausoma ir nuo A- 
merikos ir nuo Prancūzijos. 
Tuo pat metu Chruščiovo žen
tas kalbėjosi su kancleriu Er- 
hardu. ir po to pasikalbėjimo 
Vokietijos vyriausybė liepos 28 
paskelbė, kad Erhardas numato 
kalbėtis su Chruščiovu. Chruš
čiovas atvyksiąs į Bonną.

— Castro liepos 26 skelbėsi 
norįs derėtis su J. Valstybėm 
dėl santykių pagerinimo. Savo 
ruožtu Amerika buvo prašiusi 
Maskvą, kad ji paspaustų Cast
ro.

Johnsonas vengia su komunistais ir ašt
rumo ir švelnumo, kad nepakenkty rin
kimam, kuriuos nori laimėti ūkinės ge- 
rovės šūkiais

vyriausybei teko atmesti liepos 
23 prezidento de Gaulle siūly
mą šaukti keturių konferenciją 
pietų Azijai neutralizuoti —A- 
merikos, Kinijor, Prancūzijos ir 
Sovietų. Prez. Johnsonas pa
reiškime spaudai siūlymą aiš
kiai atmetė. Atsargiai apėjo ki
tus de Gaulle pareiškimus—ne
pasitenkinimą, kad Vokietijos 
kanc. Erhardas nebendradar
biauja su Prancūzija nepriklau
somai nuo Amerikos politinei 
bei karinei Europos jėgai su
kurti, Prancūzijos atominės jė
gos siekimą. C.L. Sulzbergeris 
tebeinformuoja, kad po rinkimų 
Johnsonas numato pas prezi

Pradinis raketos greitis buvo 
24,500 mylių. Dėl žemės trau
kos sulėtėjo iki 4,946; viso ke
lionė turi 228,500 mylių. Rake
ta atsiėjo 250 milijonų. Tai jau 
tryliktas mėginimas pasiekti 
mėnulį. Jei dabar žinios apie 
mėnulį bus tikslios, Žmogus ke-

PAVERGTŲJŲ SEIMO delegacija liepcj 16 padėjo vainiką prie prez. J F. Kennedy kapo.

DEL TSHOMBĖS: akmenėliai į valstybės departamentą
C.L. Sulzbergeris (Times): Per 

ketveris metus mes išleidom pu
sę bilijono dolerių neprileisti 
Tshombei prie tos pozicijos, ku
rią jis dabar turi. Afrikos 
tinėse Amerikos atstovam 
bartinė Amerikos politika 
kiai esanti suprantama.

Kodėl sunkiai suprantam? O

sos- 
da- 

sun-

gi todėl, kad valstybės departa
mentas tiek ilgai kovojo prieš 
Tshombę, o dabar Baltieji Rū
mai Tshombei pasiūlė pagalbą. 
Sulzbergerio aiškinimu, Tshom
bės atsiradimas ministerio pir- 

dentą de Gaulle lankytis. Ry
šium su rinkimais Johnsonas 
nesiskubina ir naujų sutarčių 
su Sovietais tvirtinti — konsu
latų pasikeitimo su Sovietais su
tarties tvirtinimas būsiąs atidė
tas iki naujo Kongreso.

Neatidedamo rūpesčio daro 
kitas generolas — P. Vietnamo 
pirmininkas Khanh, kuris nori 
išplėsti karą į šiaurės Vietna
mą prieš Amerikos norą. Nors 
Amerika skelbia, kad jos poli
tika Vietname nėra pasikeitusi, 
bet ji buvo priversta siųsti į 
Vietnamą papildomai 5-6,0 0 0 
kariuomenės. Viso amerikiečių 
tada bus 21,000. O apsaugos 
sekretorius 1963 buvo žadėjęs
amerikiečius iš Vietnamo pa
laipsniui grąžinti namo.

Savaitės diplomatinis laimėji
mas Amerikai yra Amerikos 
Valstybių Organizacijos liepos 
25 nutarimas pavartoti Kubai 
sankcijas-ūkinį boikotą, o jei 
nesiliaus subversi ją pietus, tai 
ir karine* priemones. Iš 20 or
ganizacijos valstybių pasisakė 
15 už ir 4 prieš — Bolivija, Ci- 

mininko pareigose siejamas su 
valstybės sekr. pavaduotojo 
Harrimano atsilankymu Kongo 
sostinėje.

The Tablet savo mintį pa
reiškia pačia vedamojo antraš
te: * ‘Naujas valstybės departa
mento fiasco”.

Arthur Krock (Times) sumi
nėję J. Valstybių ir J. Tautų 
rolę Kongo katastrofoje, pada
rė aštrią išvadą: ‘ ‘Nesvarbu, 
kaip kas vertina tragiškas klai
das Kinijoje, Vietname, Laose, 
Kuboje ar Konge, jis ar ji pri-

PHILADELPHIJOJE liepos 19 pagrindinę kalbą Pavergtų Tautų Savaitės minėjime sako generolas
Harry J. LaBrum.

ŠEN. T. J. DODD: kodėl jis siūlomas
Tarp paskutinio laiko kandi

datų gausiausiai buvo minimas 
H. H. Humphrey. Tačiau eilė 
laikraščių' įJournaT American, 
H. Tribūne) iškėlė naują kan
didatą, kuris galėtų atsverti sėk-

eis galų gale išvadą, kad J. Vals
tybių didžiausias pavojus eina 
iš vidaus: yra aišku, kad kažkas 
negero yra valstybės departa
mente. Iš jų darbų juos pažįs
tate”.

— Kipro prezidentas Maka- 
rios grasino, kad jis vartosiąs
savo karinę jėgą, jei J. Tautų 
kariuomenė nepajėgia tvarkos 
išlaikyti.

— Laose liepos 26 vyriausy
bės kariuomenė ėmė pulti ko
munistus. 

ką. Tai Connecticuto senatorius 
Thomas J. Dodd.

John. Ch*mberla»n (Journal 
American) -pirmasis viešm atsi
liepė apie šen. Dodd kaip apie 
tinkamiausią kandidatą į vice
prezidentus. Johnsono biografas 
W.S. White tame pat laikrašty
je iškėlė, kad Dodd yra “tikras 
liberalas”, tikras kovotojas. Jis 
nuvykęs į Kongą, ištyręs ir įti
kinėjęs Kennedy, jog jis esąs 
klaidinamas politikos d ė 1 
Tshombės. Jis pranešinėjo fak-

Dienos rūpesčiai:
Kokia Goldwaterio ateitis?

N.Y. Times rašo: “Goldvvate- 
rio pergalė tebeatrodo neįma
noma. Bet neseniai ir jo nomi- 
navimas atrodė neįmanomas”.
Kckia Johnson© ateitis?

James Restonas (N.Y. Times) 
kreipia dėmesį į rasinį klausi
mą, kuris gali labai atsiliepti į 
rinkimų rezultatus. Esą: • net 
tarp prezidento draugų demok
ratų reiškiasi dezertyravimo dėl 
rasinio klausimo. David McDo
nald, plieno darbininkų unijos 
prezidentas, iš Pittsburgho atvy
kęs į Baltuosius Rūmus ir in
formavęs apie sustiprėjusį ne
pasitenkinimą tarp baltųjų dar
bininkų dėl negrų. Minėjo, kad 
opinijos tyrimas radęs net per
svarą unijoje Goldvvaterio nau
dai.
Susirūpinimas dėl 
"intelektualų":

N.Y. Times Magazine labai 
aukština prez. Kennedy, kad jis 
pats žavėjo intelektualus savo 
intelektualinėm kalbom. Jis rė
mėsi intelektualais valstybės 
aparate. Po jo atėjęs Johnso
nas esąs kaimietinio galvojimo, 
svetimas intelektualam ir jam 
intelektualai svetimi. Laikraštis 
tikina, kad intelektualų dėka 
buvusi ypačiai gerai pastatyta 
Kennedy užsienio politika. Inte
lektualai nevertinę ir preziden
to Roosevelto.

— Prez. Johnson** liepos 28 
pasiūlė naują sveikatos progra
mą — 90 dienų gydymas vy
resniojo amžiaus žmonėm ligo
ninėje socialinio draudimo lė
šom.

Vyriausybė nori vieno, Kongresas kito?
Kį kalbėjo Kongreso nariai dėl pavergtų tautų

Reikšmingas faktas, kad ar- rio Europą, o taip pat žymią 
■ti 50 Kongreso narių kalbėjo Azijos dalį; kad Amerika ne-

į viceprezidentus?
tus valstybės departamento 
žmonėm, kurie būtų labai 
džiaugęsi tų faktų neturė
dami savo ' Įstaigoje. Iš visos 
Kongo istorijos pirma pamoka 
— sako White — yra ta, kad 
drąsūs vyrai gali atstovauti ne
populiariom nuomonėm, bet 
tuo jie yra naudingi mūsų vi
suomenei. Antra pamoka, kad 
dauguma ne visada teisi; des
peratiška mažumos opinija šian
dien gali virsti daugumos opini
ja rytoj.

Seymour Freidin (H. Tribū
ne) iškelia tai, kad Dodd gerai 
pažįsta užsienio politikos reika
lus; jis yra antikomunistas; jis 
yra populiarus tarp etninių gru
pių iš rytų Europos. Jis buvo 
įspėjęs prez. Kennedy ne tik 
dėl Tshombės, bet ir dėl Nhru- 
ma ir Castro. Ir jo pranešimai 
visada pasirodė tikslūs.

Lygina su Milleriu — Dodd 
■taip pat iš rytų, Dodd taip pat 
katalikas. Dodd 1960 rėmęs 
Johnsono kandidatūrą.

Tikrai, jei Johnsonas siekia 
Goldwaterį nurungti kuo leng
viausiu būdu, tai geresnio kan
didato atitraukti balsam nuo 
Goldwaterio jis negalėtų su
rasti — kaip šen. Dodd.

PRIEŠ RINKIMUS:
— Demokratų konvencijoje 

pirmininkaus Atstovų Rūmų pir 
mininkas McCormackas. Plat- 
forYnos komisijos pirmininkas 
būsiąs Carl Albert.

— Šen. Goldw*teris siekia te
levizijos debatų su prezidentu 
Johnsonu.

— Gal lupo Institutas rado, 
kad šiuo metu Johnsono ir Gold- 
waterio šalininkų santykis kaip 
7?3.

— Goldwaterio iniciatyva bu
vo susitikę prezidentas Johnso
nas ir Goldwateris tartis kaip 
iš rinkimų kovos išimti rasinį 
klausimą.

— Rumunijos min. pirm. 
Maurer liepos 28 lankėsi pas 
de Gaulle. Laikoma tai nauju 
ženklu, kad Rumunija siekia ar
timesnių ryšių su Vakarais. 
Prieš karą Rumunija buvo kaip 
tik artimiausiuose santykiuose 

su prancūzais. 

gali susiprasti su pagrobimo 
faktu; negali apie jį tylėti ir 
jaučiasi įpareigota viską dary
ti, kad pavergimas baigtųsi. Tai 
aiškus ir bendras atsisakymas 
tyla pridengti pagrobimo fak
tą.

Toliau įvairavo pareiškimai 
apie padėtį pagrobtuose kraš
tuose ir apie Amerikos galimą 
akciją.

Daniei Flood, Pa. d., reika
lavo, kad vyriausybė imtųsi po
zityvios programos pavergtų 
tautu laisvei. — Edward J. Pat- 
ten, N. J. d., tikino, kad pa
vergtos tautos tebeturi patrio
tizmą ir neremia primestos jiem 
komunistinės formos. — Roman 
C. Puciuski, III. d.: Minėjimais 
turim parodyti pavergtiesiem, 
kuo naudojamės esantieji lais
vėje, ir sudaryti viltį, kad ne
trukus ir jiem ateis tokios die
nos. — C lement J. Zablocki, 
Wis. d.: Neturim niekada at
sisakyti pastangų išlaikyti lais
ves sau ir laimėti jas kitiem. 
— Harris B. McDowell J r., Del. 
d.: J. Valstybės siekia paremti 
visų tautų siekimus, įskaitant 
ir 800 milijonų, kurie virto ko
munistinės agresijos aukom nuo 
antrojo karo pabaigos. Turim 
daryti viską pasipriešinimo dva
siai sustiprinti. — Dominick V. 
Daniels, N. J. d.: Rytų ir vi
durio Europos kraštai turi stra
teginės reikšmės mūsų šalta
jam karui, ir mes negalime su
tikti, kad pavergimas būtų į- 
amžintas. — Donald G. Brotz- 
man, Col. r.,: Amerika laimė
jo savo nepriklausomybę, stip
riai padedama valstybių iš už
jūrių. Dabar mes neturime už
miršti Lenkijos, Vengrijos ir 
kitų pavergtų tautų jų sunkią 
valandą. — Robert Taft Jr., 
Ohio r.: Prezidentas turi aiškiai

' (nukelta į 2 psl.)

KVIETIMAS Į BALTUOSIUS 
RUMUS

Darbininko vyr. redaktorius 
S. Sužiedėlis gavo kvietimą at
vykti rugpiūčio 3 į Baltuosius 
Rūmus į prezidento priėmimą. 
Kvietimą pasirašęs Michael Cie- 
plinski, valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo padėjėjas.
DAR PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITEI

Buvo paskelbti 46 Kongreso 
nariai, pasisakę Pavergtų Tau
tų Savaitės proga. Pridėti dar 
tenka keletas naujų pavardžių: 
šen. Milvvard L. Simpson, Wyo- 
ming r., šen. John O. Pastore, 
Rhode Island d., kongr. Gome
liu* E. Gallagher, New Jersey 
d., kongr. John D. D ingei lr Mi- 
chigan, d., kongr. Edna F. Kel
ly N.Y. d.
PALIKIMAS VEIVIRŽĖNŲ PA
RAPIJAI SULAIKYTAS

UPI žiniom, Trentone New 
Jersey valstybės antrasis vy
riausias teismas liepos 14 nu
tarė sulaikyti Union apskrities 
teismo žinioje pinigus, skirtus 
Veiviržėnų parapijos vargšam, 
ligi nesusidarys sąlygos, garan
tuojančios. kad Sovietų Sąjun
goje nebus tie pinigai konfis
kuoti. Pinigus paliko Antanas 
Andrejauskas, miręs prieš 20 
metų. Suma yra 19,732.27 dol. 
Sovietai norėjo pinigus išgauti, 
pristatydami Veiviržėnų parapi
jos vardu įgaliojimus.
Dėl žinių iš Vietnamo:

N.Y. Time* vedamajame: Esą 
visuomenė vyriausybės kalbėto
jų buvo klaidinama apie padė
tį Vietname; faktai nutylimi, 
tiesa iškraipoma. Dabar Johnso
no vyriausybė pasiryžusi duoti 
tikrą informaciją (Labiausiai tie 
sa buvo iškraipoma paties Ti
mes apie budistų tikėjimo per
sekiojimą prezidento Diem lai
kais).
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ATVYKAU 15 PAVERGTOS LIETUVOS (3) JADVYGA VALUCKIENĖ

Aš pati stačiau Klaipėdos bažnyčią
Blogėjanti padėtis tęsėsi kokius 
penkeris metus, kol pasiekė pa
tį dugną. Po to jau kolchozi- 
ninkai užplūdo miestą, ieško
dami duonos, miltų, mėsos. Tai 
pats baisiausias vaizdas, kokį 
kada buvau mačiusi. Ta padė
tis tebesitęsia.

Nusiųstos į kolchozą pagel- 
bai, visą pusdienį negalėjome 
surasti viršininko, kuris pa
skirstytų darbus. Tuo tarpu nu
plauti rugiai želia pradalgėse. 
Nėra jokios ūkinės tvarkos. 
Žmonėms už darbą nemoka, 
tad niekas ir dirbti nenori. Vo
gimas tapo vienas iš pragyve
nimo šaltinių. Didžioji kolcho- 
zininko svajonė — pabėgti į 
miestą.

Už kolchozo negeroves pa
prastai kaltinamas vedėjas, ne
žiūrint, ar jis kaltas, ar ne. Jų 
sistemoje atpirkimo ožys turi 
būti. Taip tie vedėjai ir kei
čiami vienas po kito, o tai kol
chozą dar labiau skurdina.

Aš žinau, kaip lietuviai my
lėjo žemę. Išsimokslinę šeimos 
nariai atostogų grįždavo į 
ūkius. Pensininkai dažnai pirk
davo žemę ir kurdavosi ūke
liuose. Dabar lietuviui žemė ta
po tarsi prakeikimas.

Klaipėdoje
Gyvenome laisvoje Klaipėdo

je prieš karą, gyvenome pa
vergtoje po karo. Klaipėda pa
sikeitusi. Nebėra likę ano na
tūralaus, gyvybe kunkuliuojan
čio miesto gyvenimo. Nuobodi 
ir nejauki tapo Klaipėda. Gra
žiosios kapinės apleistos, tvo
ros išgriuvę, paminklai išvar
tyti.

Statyba mieste sustojusi. 
Naujai statomi tik kariniai ob
jektai. Neteko girdėti, kad

KUBA IR AMERIKA
Fidel Castro paskelbė, kad 

jis sutinkąs derėtis su Ame
rika: jis sustabdysiąs komunis
tų infiltraciją iš Kubos į kitas 
valstybes, jei Amerika nerems 
Kubos egzilų ir atnaujins pre
kybą.

Amerika siūlymą tiesiogiai 
paliko be atsakymo. Tačiau per 
spaudą pareikšta, kad Castro 
pirmiausia turi atsisakyti nuo 
priklausomybės Maskvai.

— Angolos sukilėliai susirū
pinę, kad Kongo naujas pir
mininkas Tshombe neparems 
jų, kaip rėmė Adoula. kuris 
leido treniruoti partizanus 
prieš portugalus Angoloje. 

koks naujas fabrikas okupaci
jos metu būtų buvęs pastaty
tas, išskyrus Klaipėdos duonos 
kombinatą — didžiulę miesto 
duonos kepyklą. Reikėjo sta
tyti. Panaikinus privačias ke
pyklas, kitos išeities nebuvo.

Iš kur pridygo naujų fabri
kų, kuriais reklamuojasi “tary
binė” valdžia?

Labai paprasta. Paremon
tuok kiek senąjį, pakeisk var
dą, ir turėsi “naują” fabriką. 
Tuo keliu eina ar “tarybinė” 
valdžia. Ir Amerikos lietuvių 
ekskursantus šia apgaule mul
kino.

Pramonė neauga, o miestan 
privažiavę daug rusu. Savu lai
ku čia įsiskverbė ir lietuvių. 
Bėgo žmonės čia ypač iš didžių
jų skurdo centrų — kolchozų. 
Dabar Klaipėdoje naujai atvy
kusių neregistruoja. Nėra butų 
nei darbo.

Klaipėda šiuo metu yra liūd
nas miestas.

Klaipėdos bažnyčia
Įvykiai su Klaipėdos bažny

čia, kiek žinau, plačiai nuskam
bėjo pasaulio spaudoje. Aš esu 
tų įvykių dalininkė. Pati padė
jau ritinti akmenis ir tiesti baž
nyčiai pamatus. Klebonas kūn. 
P. Povilionis ir vikaras kun. 
Br. Burneikis buvo protingi ir 
atsargūs vyrai. Viską darė le
galiai. Aukos bažnyčios staty
mui ėjo iš visos Lietuvos, daik
tais ir pinigais. Daiktai buvo 
parduodami legaliame turguje 
ir sumokami nustatyti mokes
čiai. Žmonės aukojo senus pi
nigus. sidabrinius šaukštus, net 
senus ratus. Tam reikalui buvo 
siuntinių ir iš Amerikos. Visa 
tai pateko į valstybini turgų. 
Jei vėliau kunigai buvo apkal
tinti spekuliacija, tai valdžia 
kartu apkaltino pati save, nes 
ji tuos turgus prižiūri ir išlaiko.

Bažnyčia išaugo daili, labai 
daili. Lietuvos katalikai galėjo 
didžiuotis savo pastangų vai
siais. Tik Lietuvos išgamos su
naikino tą dailų kūrinį.

Aš savo darbo ir duotų au
kų Klaipėdos bažnyčiai neper- 
leidžiu jokiam kitam tikslui. 
Lietuvos okupantas tai turi ži
noti. Tas pats yra ir su kitais 
aukotojais, nors jie šiandien to 
pasakyti negali. Rusų tankai 
galėjo suardyti bažnyčią, bet 
tiesos ir tankai Įveikti negali.

Kodėl bažnyčią sugriovė?
Bažnyčią statyti buvo leista. 

Tas leidimas buvo duotas, tur 
būt, propagandiniais tikslais— 

tariamai tikėjimo laisvei paliu
dyti. Tačiau Klaipėdos bažny
čios statyba pasiekė tokio po
puliarumo, kad visą Lietuvą 
ėmė vienyti ne tik religine, bet 
ir tautine prasme. Rusų tarnai 
Lietuvoje pasijuto praradę kon
trolę. Reikėjo sufabrikuoti ku
nigams bylą. Spekuliacija ir 
moterys — mėgiamiausi ir 
lengviausiai sufabrikuojami 
kaltinimai. Jais ir operuoja, kai 
nori kunigus suniekinti ar su
naikinti. Tokios bylos papras
tai tęsiasi labai ilgai. Teismų 
sesijos tyčia daromos kartą sa
vaitėje, kad tik byla ilgiau tęs
tųsi ir kad laikraščiai ilgiau 
turėtų medžiagos šmeižtams.

žmonės Lietuvoje tais šmeiž
tais netiki, tik ima rodyti nu
sivylimo laisvojo pasaulio ka
talikais. Kai KataMcv Bažnyčia 
Liatuvoįa naikinama, pasaulio 
katalikai tyli. Rusai tokios ty
los ir nori.

Kodėl niekas nereikalavo 
tarptautinių organizacijų ištir
ti Klaipėdos kunigų bylą? Juk

Ką pasakė Kongresas dėl pavergtųjų
(atkelta iš 1 psl.)

pasakyti, kad santykiai nepasi
taisys ir prekyba nepadidės, kol 
nebus padaryta žingsnių pa
vergtų tautų savarankiškumui. 
— John S. Monagan, Conn. d.: 
Blogiausias būtų dalykas, jei 
mes atleistume pastangas palai
kyti pavergtų tautų viltis. — 
Don. H. Clousen, Col. r.: Mes su 
sąjungininkais turime siekti vi
siškos laisvės ir apsisprendimo 
visom pasaulio tautom. Ir tai 
bus pasiekta nugalėjus komu
nizmą. — W alte r Riohlman. N. 
Y. r.: Man liūdna pasakyti, kad 
daugelis mūsų įžymiųjų kalbėk 
tojų nedalyvauja šiose iškilmė
se. Nedalyvauja, nes jie yra už
imti susipratimu su komunisti
niais valdovais. Jie tebesine
šioja su mintim, kad komuniz
mas galįs suminkštėti ir nebe
norėsiąs mūsų palaidoti. — Do- 
nald Rumsfeld, m. r.: Kol pa
sauly viešpatauja prievarta, pa
neigianti apsisprendimo teisę, 
negalim turėti saugumo nei pa
stovios taikos. — Gerald R. 
Ford, Mich. r., priminė, kad 
Lenkijos, Bulgarijos, Rumuni
jos darbininkai yra priversti 
50 proc. savo uždarbio išleisti 
maistui. — Harold C. Ostertac, 
N. Y. r., priminė, kad Sovietų 
pavergtų tautų sąraše yra 27 
tautos. —Edward J. Derwins- 
ki, III. r., ragino sudaryti Kon
grese nuolatinį komitetą pa
vergtų tautų reikalam— tai siū
lo jau 3 metai. — Joseph M. Mc 
Dade, Pa. r., jį parėmė. —Paul 
Douglas, III. šen. d.: Jei kiti lais
vi kraštai prisidės prie J. Vals
tybių spaudimo už laisvę pa
vergtom tautom, laisvė gali bū
ti ne taip tolL — Kanneth 

jie niekuo nekalti. Kodėl ne- 
skeibiMu pasaulio katalikų 
maldos diena už Lietuvą? Ko
dėl pasaulio katalikai neorga
nizuoja fondų Lietuvos katali
kams remti? Žydai vien dėl ma
cų sukėlė triukšmą visame pa
saulyje, o katalikai tyli, kai 
griaunamos bažnyčios ir žudo
mi kunigai?

Jei su kasdien labiau pra
randamu pasitikėjimu silpnėja 
ir tikėjimas pavergtoje Lietu
voje, didelę atsakomybės dalį 
neša ir laisvojo pasaulio kata
likai.

Tiesą sakė pavergtas Lietu
vos pareigūnas, kad pasaulyje 
mūsų niekas nelaukia. Pagyve
nome Vakarų Vokietijoje, da
bar kuriamės Amerikoje. Ne
lengvos dienos. Tačiau nesigai
lime savo žingsnio. Palikome 
namus su širdžiai brangiais 
brangiais prisiminimais, pali
kome pavergtą tėvynę, bet su
radome laisvę.

Keating, N. Y. šen. r.: Kol ko
munistai neatsisakė nuo domi
navimo tiekai tautų, jų taikin
gi pareiškimai yra ne kas kita 
kaip nauji keliai tiem patiem 
dominavimo siekimam. — Ro
man L. Hrudca, Nebr. r.: atro
do, vyriausybė siekia priešingo 
dalyko nei Kongresas. Prezi
dento Johnsono proklamacija 
buvo tik truputis daugiau kaip 
informacija apie iškilmių die
nos paskelbimą. Jis nepriminė 
neį komunizmo nei Sovietų Są
jungos nei bet kurios paverg
tos tautos. Padrąsinimas, skir
tas pavergtom tautom, tokiu 
pareiškimu yra menkos vertės. 
Didindama prekybą su Rusija 
k jos satelitinėm valdžiom, ne
reikalaudama nuolaidų paverg
tų tautų laisvei, vyriausybė 
duoda tylų pritarimą tų nele
galių valdžių politikai. Tekis el
gesys galima vertinti kaip ci
nizmas. Paremti Sovietų domi
navimo status šiuose kraštuose 
yra 20 amžiaus nusikaltimas. 
Bėgliai iš rytų Europos pakar
totinai mus įspėjo, kad preky
bos didinimas su rytų Europos 
diktatoriais labiau jų varžtus 
stiprina, negu atleidžia. — Phi
lip A. Karų Mich. šen. d.: Yra 
išmintingas sprendimas dabar
tinės vyriausybės kaip ir bu
vusių prezidentų Kennedy bei 
Eisenhowerio, kad geriausias 
dalykas, kurį mes galime pada
ryti rytų Europos tautom, tai 
— atmetus išlaisvinimo karą, 
kurio jokis galvojantis žmo
gus nepageidauja. — padrąsin
ti juos, kad išlaikytų savo tau
tinį veidą ir plėtotų ūkinę ne
priklausomybę nuo Sovietų Są
jungos. 

NEW YORKE pavergtų tautų savaitę minint liepęs 12 lietuvių grupelė. Ii k. į d. prel. J. Balkūnas, A. Oš- 
lapas, konsulas V. Staiinskas, dr. M. Žukauskienė, J. Audėnas, p. Balsys, O. Kaunienė. Nuotr. P. Ąžuolo.

ŽODŽIAI PRIEŠ IR UŽ GOLDWATERĮ
Lietuviai yra Amerikos pilie

čiai, kuriem rūpi Amerikos gy
venimas, kuriem rūpi ir jų tė
vynės Lietuvos likimas. Abiem 
atžvilgiais jiem ne vistiek, kas 
stovės Amerikos prieky. Dėl to 
respublikonų rinkiminė kova 
rado gyvo atgarsio lietuvių 
spaudoje.

Naujienos aiškiausiai ir gar
siausiai pasisakė prieš Goldwa- 
terį. Kartojo daugumą tų pa
čių argumentų, kuriuos buvo 
pasakę Goldwaterio priešinin
kai —' “liberalų” kolumnistai 
amerikiečių spaudoje. Goldwa- 
teris esąs menkamokslis, politi
koje nesiorientuojąs, neturįs 
“daugumos net savo partijoje, 
kuri yra mažumos partija kraš
te. Mažuma mažumoje’ ’. Jei 
,Goldwateris taptų prezidentu,
,'tai kitiem ris1 nenori pilietinių teisių ly-
kraštam”. "O tai, laikraščio ma- gybės savoje valstybėje, tai 

kaip jis gali; ginti pavergtų lie
tuvių teises. Tačiau laikraščio

kraštam”. O tai, laikraščio ma
nymu būtų nesąmonė. Gold- 
wateris ekstremistas ir “sukel
ti balsuotojų masėse neapykan
tą prieš valdančiąją partiją bei 
jos vadus bus svarbiausias 
Goldwaterio siekimas’ ’. Ta
čiau laikraštis netiki, kad jis 
laimėtų.

Draugas santūrus, vengė pa
sisakyti “už ar prieš”. “Tačiau 
toli gražu ne visus New York 
Times minimus Goldwaterio 
“griekus” reikia laikyti tokiais 
nusikaltimais, kurie vestų res-

PAVERGTŲJŲ SEIMO DELE
GACIJA VALSTYBES DEPAR
TAMENTE

Pavergtųjų seimo generali
nis komitetas liepos 15 susi
rinko posėdžio Washingtone. 
Liepos 16 Pavergt, seimo var
du buvo padėtas vainikas ant 
prez. Kennedy kapo ir delega
cija iš A. Kutto, S. Korbons- 
kio, V. Sidzikausko ir B. Coste 
turėjo pusantros valandos pasi
tarimą valstybės departamente 
su Europos reikalų pasekreto- 
rio pavaduotoju R. H. Davis, 
asistuojant H. Vedereliui ir 
Schippmanui. Pasikalbėjime bu
vo paliesti įvairūs Pavergtųjų 
seimui rūpimi klausimai: pa
vergtųjų kraštų ūkio padėtis, 
komunistinis polkentrizmas, 
sovietinis kotonizmas Baltijos 
kraštuose, pastarojo meto reli
gijos ir bažnyčios paaštrėjusi 
padėtis Lenkijoje, Rumunijos 
tariamas atšlijimas nuo Mask
vos ir t.t. Nors buvo justi, kad 
Valstybės departamento parei
gūnai pavergtųjų rūpimais 
klausimais vengia aiškiau an
gažuotis, bet apskritai apsilan
kymas buvo naudingas.

N. Y. Timti skiria atsako
mybę New Yorko gyventojam 
ir majorui Wagneriui tvarkai 
išlaikyti. H. Tribūne Lawrence 
mano: “New Yorko valstybės 
gubernatorius atsakingas už į- 
vykius, kuriuose prasiveržia 
smurtas ir kurių negali suval
dyti pohcija”.

SPAUDA

publikonų partiją prie visiško 
pralaimėjimo... Jo užsienių ir 
vidaus politikos nusistatyme 
yra daug teigiamybių”. Laikraš
čio bendradarbis Pr. Dailidė 
Goldwaterio pareiškimuose ne
randa “kraštutinumų”. Tačiau 
ir Draugas mano, kad laimėti 
prezidento rinkimus Goldwate- 
riui nėra sąlygų.

Dirvoje reiškėsi dvi skirtin
gos linijos, nelyginant anoje 
respublikonų partijoje. Jauni 
čia mokyklas išėję lietuviai li
beralai Julius Šmulkštys ir V. 
Kavolis laiškuose skardenos! 
prieš Goldwaterį tais pačiais ar
gumentais ir tuo pačiu aštru
mu kaip amerikiečių “liberalų” 
spaudoje — esą jei Goldwate- 

politinis apžvalgininkas V. Meš
kauskas vertina labiausiai Gold- 
waterio stojimą prieš bolševiz
mą, prieš kurį visai neatsparūs 
liberalai. “Tie “liberalai”, kurie 
atvirai ar slaptai, o tokių Ame
rikoje yra nemažai, simpatizuo
ja komunizmui, faktinai išduo
da liberalizmą. Jie nori su So
vietų Sąjunga valdyti visą pa
saulį. Skaudu, kad tokiomis pa
žiūromis yra užsikrėtę ir kai 
kurie jaunį liberalai lietuvių 
tarpe ... Amerikos “ružavų” li
beralų įtakoje jie gąsdinasi, 
kad toks Goldwateris gali sukel
ti karą ir tuo būdu sustabdyti 
bolševikų “sužmonėjimo” pro
cesą. O sužmonėti jie gali tik 
juos glostant... Mano žiniomis, 
glostant galima užmigdyti tik 
katę, bet ne Chruščiovą”.

Pati Dirvos redakcija susiki
bo su Naujienom dėl Goki g a
terio platformos pavergtųjų 
klausimu. Naujienos liepos 14 
kritikavo platformos pasisaky
mą: ‘‘Respublikonaį pakartoja 
savo ilgo laiko įsipareigojimą 

MIELI TAUTIEČIAI!
PASAULINĘ PARODĄ New Yorke daugelis jūsų, be abejo, 

lankys. Tačiau laikas bus labai brangus, nes kiekvienas norės 
dar pabūti New Yorke ir susipažinti su šio pasaulinio miesto 
įžymybėmis. Vis dėlto nepamirština, jog už New Yorko yra New 
Jersey valstybė, kuri gausi lietuviškomis kolonijomis.

Viena tokių yra KEARNY, apie 12 mylių nuo New Yorko. 
Nors nedidelė, bet turi kuo pasididžiuoti: nauja bažnyčia, bai
giama įrengti parapinė mokykla, statomas naujas vienuolynas 
seselėms mokytojoms, finansiškai pajėgus lietuviškas bankas 
ir du modemiški lietuviški klubai — Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras ir Lietuvių Politikos Klubas. Abiejų klubų 
puikūs pastatai ir modemiški įrengimai.

Vykdami į New Jersey, sustokite KEARNY, pamatysite jos 
kolonijos lietuvių darbštumą ir sugebėjimus, o Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centre (6 Davis Avenue, Keamy, N. J.) ir 
Lietuvių Politikos Klube ^(134 Schuyler Avė., Keamy, N. J.) 
pajusite tikrą lietuvišką nuotaiką, rasite senų pažįstamų ir if 
čia išsivešite gražių atmintinų įspūdžių.

Laukiame atvykstant!
J. BELZA.

Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centro Pirmininkas

M. SLU ZIS,
Lietuvių Politikos Klubo Pirmininkas

laikytis nusistatymo, kuris il
gainiui atves prieš išlaisvinimo 
komunistų valdomų tautų rytų 
Europoje, Azijoje, lotynų Ame
rikoje, įskaitant Vengriją, Len
kiją, Rytų Vokietiją, Čekoslova
kiją, Rumuniją, Albaniją, Bul
gariją, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Armėniją, Ukrainą, Jugoslavi
ją bei jos tautas, serbus, kroa
tus ir slovėnus, Kubą, konti- 
nentalinę Kiniją ir daugelį ki
tų”. Naujienos rado, kad tai 
perdaug bendras pasakymas, 
kad jis suverčia į vieną katilą 
Baltijos valstybes su tautom, 
kurios niekad neturėjo savo 
valstybių; apgailestavo, kad 
respublikonai nepakartojo “ne
pripažinimo”, o kalbėjo apie 
“išlaisvinimą” kartu su armė
nais ir- azijatais ... Dirvos re
dakcija dėl to atsako: “O kas gi 
būtų,, jei platformoje ir būtų 
pasitenkinta tuo, kad būtų 
(Naujienų pageidavimu) tik kon
statuotas faktas, jog JAV Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valsty
bių aneksijos nepripažįsta? Ar 
to Naujienom ir užtektų? ... 
Sunku būtų patikėti, kad siek
damas laisvės Lietuvai, jis 
(Naujienų redaktorius) taip jau 
lengva ranka tą laisvę paneig
tų armėnams ir azijatams. Ko
munizmas yra visų laisvę my
linčių tautų bendras priešas. 
Priešu, o ne bendradarbiavimo 
partneriu, vadina komunizmą 
ir respublikonai. Pavergtų kraš
tų išlaisvinimo perspektyva glū
di kovoje su komunizmu ir jo 
šaknimis Kremliuje, o ne vie
nos ar kitos JAV administraci
jos (vyriausybės) pareiškimuose. 
Jei kas liko nepatenkintas res
publikonų principais, dar nevė
lu tai atitaisyti demokratų plat
formoje. Lauksime”.

P.S. Yra redakcijoje gautas 
ir vieno iš skaitytojų atsiliepi
mas dėl lietuvių spaudos pasi 
sakymų apie Gokiwaterį — jį 
paskelbsim kitame nr.



Marijos šventoves lietuvių kongreso

MIRĖ KUN. V. VĖŽIS

VINCAS NELAIMĖ

LIETUVAITES Washingtone prie 
metu. Nuotr. G. Peni ko.

5MSSUS tai šalia to ir
ta proga kultūrinės ar kitokias 
pramoga iširta prasmingos ir 
lieka Bėgamos.

Nebus per daug pasakyta, 
tad visur gyveną ir visų kar
tų lietuviai tarime laikyti mums 
privalomomis šventėmis anas 
tetariąs: vasario 16, kovo 4, 
birželio 15 ir rugsėjo 8. Šven
tė yra tada, kai dieną šventai 
praleidžiame. Tų dienų gilią 
prasmę ir verte išlaikysime, jos 
niekam nennsibos, jeigu jas 
švęsime giliais religiniais išgy
venimais. Toks šventimas yra 
giliai prasmingas ir psicholo
giškai ir antgamtiškai Pricho- 
logi’kai —nėra gilesnio išgy
venimo už pastangas susisiek
ti su Dievu. Antgamtiškai — 
Dievas yra, h* Jis atsiliepia į 
žmogaus pareigas Jj pasiekti.

blogiausia, kad partizanų var
du labai dainai ir enkavedte- 
uu lankom, norėdami ■provo
kuoti Skaraitis tai pajuto S 
labai jau tąraytaito tano ir ro- teorimas 
domo perdėto pieštam^ tad džia. tfinMerija raibėjo įn-

ūkyjė Kretingos imk. Okis bu
vo priskirtas prie vartų namų. 
Buvo uore & <&bti iš visos 
Širdies. Viena, tad organizaci
jos viršraukar buvo aukso žmo
gus. Buvęs ilgametis mokyto
jas tarnas Stelmokas visais

darbininkai pirma paimdavo 
malkų, nuveždavo jas kur par
duoti ir tik su kitu vežimu 
jau parkeliaudavo į vaikų na
mus.

Tarnybiniais reikalais buvo 
tekę turėti daug reikalų su Pa
langos kurorto direktoriaus pa
vaduotoju, kuris tavo įžymus 
komunistas. Jis kvietė mane 
pereiti dirbti jo Union. Bet jo

vtai turime mums brangių die
nų, kurias minime ir kurias 
verta minėti. Jas priminsiu ka
lendorinėje eilėje.

Vasario Ifrji: Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo die
na.

Kovo 4-ji: šv. Kazimiero — 
Lietuvos, lietuvių tautos it vi
same pasaulyje lietuviško jau
nimo šventojo globėjo diena. 
Verta taip pat atsiminti, kad 
lietuviai visame pasaulyje tu
ri teisę liturgiškai švęsti b* sek
madieni po rurriūčio 22-os die
nos: šv. Kazimiero relikvijų 
gražinimo šventę.

Birželio 15rji: bolševikų te
roro ir masinių deportacijų lie
tuvių j Sibirą minėjimas. Šią 
dieną dera minėti ne tik 1941 
m. įvykius, o atminti Lietuvo
je Įvykdytus žiaurumus, tautos 
aukas nuo 1940 m. ir iki šiai 
dienai.

Atritini straipsniu liepos 16 
“The Tablet” atpasakojo Wa- 
shingtono komiteto kreipimąsi 
į prezidentą. Pirmininkas L.E. 
Dobriansky dėkojo prezidentui 
už Pavergtų Tautų Savaitės pa
skelbimą, bet kritikavo prisitai
kymo politiką, nesiderinančia 
su JAV kongreso nutarimu, ir 
konsularinę su Sov. Rusija su
tarti, kaip viena dabartinės ‘ne
išmintingos politikos padarinių” 
Priminęs priimtą JAV pilieti
nių teisių įstatymą, nurodė, 
kad dabar jau “metas reikalau
ti teisių lygybės ir už geležinės 
sienos”.

Spauda tų amerikiečių, kurie į savo kontrolę daugiau kaip 
neri būti . vadinami liberalais, šeštadalį viso žemės rutulio, 
šiuo metu surkiai prieinama 
balsam apie Sovietų pavergtas 
tautas ir jose vykdomą kdoni- Sov. Są:ungoje tarp pavergtų 

“ ' " tautų (Ukrainoje 1950-1, Slova
kijoje 52, rytų Vokietijoje 53, 
Turkistane 54, Gruzijoje, Lenki
joje, Vengrijoje 56).

mus. Visuomenės barimas, kal
tinimas už atšalimą minėji
mams yra netinkamas būdas 
atgaivinti žmonių dėmesį, jaus
mus. Priešingai, tekis plūdas 
žmones veikia neigiamai įtai
kykime didelėms šventėms de
rantį turinį ir dvasią, o antra
eilių dalykų sėkmė savaime bus 
graži.

siskundė. Bloga betgi buvo su Vsftę iitearie.—Darbo tuo 
kadrais. Vis rusai ir rusai. Vie- tarpu Susiradau valstybiniame 
tos valdžia buvo tyli, nes ap
linkui šeimininkavo partizanai 
Jie likviduoja daugiausia tuos, 
kurie susideda su sovietine val
džia. Nužudymų pasitaikydavo 
beveik kas naktį. Jis nesiūlė 
man persikelti pas jį. Dviem 
tavusiem kalėjimo draugam 
vienoje vietoje gali būti per
daug pavojinga. Jei noriu sau
gumo, geriau .turiu tiktis Pa
langoje, kur partizanai rečiau 
rodos ir kur nėra jų susidū
rimo su enkavedistais, fe dir
bąs dar tik krimto savAė, ir 
jau naktim buvęs daug sykių

tizanus, kurie buvo sustiprinę 
veiklą Šventosios miškuose. 
Operacijoje prieš partizanus 
dalyvavo NKVD kariuomenė. 
Jai taikino reguliarioji armija, 
žuvo daug iš vienos ir kitos 
pusės. Paskui ėjo suėmimai ir 
vežimai Tiem mano pažįsta- 
įmem rusam kariam teko da
lyvauti ir vykdant išvežamus. 
Vienas jų labai stebėjosi, kad 
Lietuvos žmonės kovoja prieš 
kolchozus; jie visai Rusijai at
nešė skurdą. “Mes tikėjomės 
— sakė tas rusas, — kad po 
karo ir Rusijoje bus laisviau 
gyventi, paskutiniais karo me
tais apie tai tavo daug kata
ma. Bet daba matom, kad li
ko viskas tas -pats — ar dar 
blogiai, nes daugybė demobili
zuotų karių tori grįžti (kolcho
zus — kitaip nėra kam dirbti. 
Visur badas**, fe tavo nuvy
kęs | Bus^b Rado badu miru
sią savo motiną. “Ant savo mo
tinos ta£o prakeikiau tą san- 
tvanų . aa jm porarens me
tas kariavęs, motina, .būdama 
50 metų, teėjai badu mirti.

Man siūlęs anas pareigūnas riai- jf* keitė kadras, bet malkų taip ne vieną vežimą gali parsivežti

Stodamas į darbą, to nebu
vau žinojęs. Kai patyriau apie 
padėtį, buvo aišku, kad reikia 
organizuoti bendrom pastan
gom su darbininkais. Patyriau, 
kad artimi maži miškeliai bu
vo uždrausta kirsti. Bet juose 
tavo pilna privirtusių sausuo
lių. Jų tavo tūkstančiai. Kar
tais eigufiai juos pardavinėda
vo savo nuožiūra, o kartais leis
davo žmonėm vežtis už puslit
rį, nes nebuvo jokios kontro
lės. Susirišau su tų miškelių 
eiguliais. Taip, čia malka buvo 
visai netoli vaikų namų. Ir vie
nas metras sausuolių būtų ver
tesnis už tris metrus žalių dre-

įstaiga negundė Joje buvo taip 
pat pūna rusų. Palangos kuror
tas priklausė jau Maskvai ir 
buvo pavesta profesinių sąjun
gų centro komiteto administra
cijai. Jam priklausė visos bu
vusios valstybinės vila, Tiške
vičiaus rūmą, daug nacionali
zuotų vilų. Keletą vilų perdavė 
naudotis J. Paleckio valdžiai. 
Jose vasarodavo J. Paleckis, 
Sniečkus, Gedvilas, Preikšas ir 
kiti. Jų vilos būdavo visada ap
statytos stipriom sargybom. 
Je> būčiau priėmęs siūlymą, bū
čiau teėjęs dirbti žemės ūkio 
skyriuje. Tada būtų tekę tvar
kyti išvežtųjų žmonių ūktas, 
inventorių, gyvulius. Visus te
kius ūkia paprastai priskirda
vo prie vadinamų “koperatinią 
ūkių”. Tai tavo kolektyvinių ___ ___ _______ r___ o____ ___ t___ t o___ r_______
ūkių pradžia. Bet tokiem ūkiam vietą fante ūkto tayriųje dven- "fandžtų” stirflsniry- boro taip nebuvo. Pagaliau' ra- arba parduoti, o du vežimu
kovą buvo paskelbę partizanai lotos miScnore tart tavo nu- “t pOftaĮū Apra® stiprino pageMnį ūkį, |parri- ęwj pristatyti vatini namam.
Buvo atsitikimų, kad ūkių va
dovai buvo nužudyti ar turėjo 
pasitraukti Ypačiai daug tokių 
įvykių tavo apie Šventąją.

Palangoje pažinojau porą 
šeimų, kuriose rusai buvo ve
dę tetaręs. Šiem rašam tako 
dalyvauti operacijoje pi iri per*

Tinka kiekvienam išgyvenimui 
švento himno autoriaus žo
džiai: “Tik patyręs gali pasa
kyti, ką reiškia Jėzų mylėti”. 
TA patyręs gali pasakyti, ko
kios naujos prasmės mūsų pa
čių Širdims ir akims įgauna 
įvykiai, mūsų pačių iškelti iki 
Dievo.

Išvadoje, budėkime, kad di
delių įvykių ir asmenų prisi
minimai neprarastų vertės ir 
prasmės mūsų pačių, mūsų jau
nimo ir mūsų kaimynų akyse. 
Mūsų šventės telieka šventos: 
jų esmė turi būti giliame pa
maldume maldos namuose. Kas 
seks toliau iš to už maldos na
mų, viskas bus malonu ir ne-

ja MkViv. Kntaiiertk Dtar- visa I-ritim. taria jausmais, tari 
gtikri šv. Kaztataraa taikomas tuo W ffiėkn taaritių M 
piratetata globėju, kiti — ant- dvse tetarai gyva Diere, šv| 
rraffijriv JSe yra šv. Jurgis (te- Merijos, Svertųjų globėjų, sa-^ 
landEd 23 d.), šv. Jonas Kan- vos šaltas, taupos, įvykių meM 
tietis (;pa£o 20 d.) ir šv. Jo- lė. Ką švenčiame visa širdim^ 
sapotos lapkričio 14 d.).

Ypatingai anos keturiSs pra
džioje paminėtos diena mums 
yra ir liks gilta prasmingos. 
Jas užmiršdami, parodytume, 
kad atšalome viskam: ne tik 
šventiesiems, o ir savo tautai, 
gimtajam kraštui, protėvių ir 
tėvų tėvynei tos šalies dide
liems įvykiams.

Ka:p besistengtume, visur ir 
visada žmonės greitai apsipran
ta su paviršutiniškai atteka
mais dalykais. Taip yra k su 
minėjimais. Jeigu jie netenka 
gilesnės prasmės, tampa tik me
tine rutina, formalumu be gi
lesnio išgyvenimo. Visuomenė 
nuo tekių minėjimų greitai at
žala, lieka tik saujelės parei
gūnų oficialiai atliekama parei
ga. Jeigu Kristaus gimimą, at- 
s'keĘma pradėtame paminėti

ra, ir pats tiktas aprūpinti ma
žuosius bovokSnas. Tuo meta 
did&rtsias vaikų oatnnode trū
kumas buvo ne maistas ir dra
bužiai knriab aprūpino vai
tas vaidfia, bet taras, žiemą 
prieš tai vėd šaMe štio. Malkų 
va užtekdavo vadini ižai virti. 
Vietos vaidfia nieko negalėjo 
padaryti, nes miškai būva par
tizanų valdžioje. Daugumas 
stambesnių ūkininkų buvo jau 
išvežti Valsčiaus valfiia įsaky
davo Bmsėem ūkininkam pri- bulių iš tolimo miško. Parda- 
rtatyti malnį, bet mažai kas visu telis šimtus metrų malkų, 
įsakymą vykdė. Bendras pati- aamam statų tolimame miške;

J — nri»»tai neiei- tara pinigus išsipirkau tei
sę B kelių eigulių vežti sausuo-

Tcmaųua, Pa. — Liepos 27 
mirė šv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonas kun. Vincentas 
Vėžis. Liepos 19, mišias laikant, 
jį buvo ištikęs širdies smūgis. 
Bu vo nugabentas į ligoninę, iš 

nuobodu, nes seks iš gilaus tur^s nebeišėjo. Šiais metais 
sielos išgyvenimo. Nenormtiem jj§ buvo paminėjęs savo kuni- 
ir nemanome nieko siūlyti, pri- gystės 25 metų sukridį. 
mesti. Tikintiems tačiau anos 
keturios mūsų šventės telieka 
gilaus religinio dvasinio susi
kaupimo dienos. Tai pagilins ir 
tautinius ir kitus kilnius jaus-

Bostono arkidiecezijos The 
P ’ot’, kurio ištrauką mums 
prisiuntė Bridgeporto vyskupi
jos informacijos biuro direkto
rius Algirdas P. Mitkus, hepos 
4 pa’ke’bė savo bendradarbio 
Francis M. Prout strainsni, pla
tų, nuoširdų, elegantišką, »oie 
kun. L. Jankaus ir kun. Br. 
Lirtrno apsilankymą pas kar- 
dmoią Cushingą. K pasikalbė
jimo su kun. L. Jankum laikraš
tis davė išsamią informaciją 
apie S’biro mergaičių maldas, 
apie inscenizuota kun. L. Jan
kui 'teismą Lietuvoje, apie Bal
to veiklą, apie rusų bolševikų 
ir narių vokiečių okupacijas.

Tai vis lašai kurie gali veik
ti amerikiečius skaitytojus kaip 
vaistai akim, kad jos praregė
tų tikrąją padėtį Sov. Rusijoje 
ir jos pavergtuose kraštuose.

Vedamajame liepos 9 rašė 
apie “kolonializmo tikrąsias au
kas”, nurodydamas į amerikie
čių klaidingą informaciją ir su
žalotą galvojimą apie Sov. Są
jungą ir pavergtąsias tautas. 
“Daugelis mūsų nežtao, pastebi 
laikraštis, -— tad ... didžiau
sios šioje žemėje kolonialmės 
galybės pmhenybė priklauso 
Scv. Rutijal Mes ir toliau žai
džiam didžiais nesusipratimais, 
tardami, kad rytų Europa sa
telitinės valstybės naudojasi pa
našiom politinėm laisvėm, kaip 
JAV atskiros valstijos, ir kad 
SSSR ribose gyventojai esą ru
sai”. Toliau Iajfcraštlhdutf!a tik
rą vaizdą, tas yra ta 15 ‘res- 
•pub’lkų’; sumini, kad satelitinių 
valstybių gyventojai sudaro 50 
proc. visų Sov. Sąjunga žmo
nių ir 25 proc. visa teritori-

. žariją. Pavergtų Tautų Savaitė 
toje spaudoje rado mąža atgar
sio, nors savaitė buvo paskelb
ia prezidento aktu ir gausiai 
minėta JAV kongrese. Paverg
ta tauta dargi rašoma kabu
tėse (N.Y* Tintos); supraski — 
tai neatitinka tikrovę..

Atvira ir nuoširdi pavergtų
jų balsam pasirodė amerikiečių 
katalikų spauda. Negalima "pa
sekti, kas tavo kitų vyskupijų 
laikraščiuose, bet Brooklyno 
diecezija savaitraštis “The Ta
blet” prfe savaitės minėjimo 
prisidėjo keliais atvejais.

Laidojamas šį šeštadienį, rug
pjūčio 1, iš šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia Tomaąua, Pa.

Nuliūdime patiko dvi seseris 
vienuoles, brolį ir seserį.

tai pats direktorius su vaikais 
pasiėmė puikius ir kirvius ir 
puolėsi {Maustyti, skaldyti iki 
vakrno. Pirmą mdotį jie visi pra
leido šžttal Itena iš diena per 
porą savasčių vaikų namus ap- 
rūĮMDoma malkom ilgam laikui 
Direktorius turėjo pasamdyti 
darbininkus malkom sukapoti. 
Kieme buvo sukrauta kelioli
ka kūgių. Kai švietimo mmis- 
terija atsiuntė vaikų namų val
dybos viršininkę padėties vie
toje ištirti su įgaliojimu negrįž
ti, iki vietoje re&alo nesutvar
kys, ta atvykusi net dkektorių 
išbučiavo. Paskui įsakė mane 
iškviesti ir turėjau įpasakoti, 
kotai būdu reikalas buvo iš
spręstas. Ir man tavo užspaus
tas ant veido ja tarias. Ryto
jaus dieną ji, surašius aktą, grį
žo, o mes ėmėmės toliau suda
ryti atsargas bent metam.

Ministerija nustojo rašinė
jąs, vieta valdžia taip pat ne- 
besvarstė malkų reikalą Bet 
tik atrodė, tad buvome ufarirš- 

— ±--^ ___ ____________________ ti ... fi tikrųjų nebuvome ūž
tas ęeifiMBis tik fvoretato nis komitete Mffluo visus, w darbininkais: jie kasdien miršti. Pradėjo perkratmėti

kadrus. Atleido daug gerų auk
lių, kurios laikėsi “senų” pa
žiūrų — protarpiais slaptai 
nueidavo į bažnyčią. Direkto
rius nebuvo patenkintas nau
jais paakyrimab. PasHGeftė 
sems ir atieidžia-
man Mtaisterijs ilgti nieko ne-

jos.

“Mūsų istorinės knyga —ra
šo laikraštis — praktiškai neuž
simena apie Sov. Rusija vyk
domą kolonizaciją ir pavergi
mą kitų kraštų... Nekreipia 
dėmesio, kad per paskutinius 
50 metų viena valstybė paėmė

Patingojo. — Palanga buvo 
vadinama “draudžiamoji zona”, 
čia tavo daug kariuomenės. 
Buvo aerodromas, kurį rusai 
vadino “aeroport”. Tokioje zo
noje griežčiau tikrina norin
čius apsigyventi. Bet mano do
kumentai buvo tvarkinį. Ma
no patirtis tardymuose pakan
kama, tad saugumas būtų įti
kintas, jog aš patikimas ir lo
jalus pilietis. Leidimą apsigy
venti davė.

Darbas ir gyvenimas buvo 
pakenčiamas pradžioje. Tačiau 
| 1946 metų rudeig pradėjo 
gausiai kaitalioti kadras. Atlei- 
dinėjo lietuvius ir į visas atsa
kingas vieta atsiuntė meda- 
liuotus iš ramija demobilizuo
tus karininkus. Naujieji tuojau 
ėmėsi įvesdmėti savą tvarką ir 
į mus žiūrėjo kaip į “fašistus”. 
Atlėkto ir mane.
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Daug pasiekta per didelį vargą
Greičiausiai lepkričio mėne

sį Vasario 16 gimnazijos moki
niai jau persikels į naująjį, mo
dernų, erdvų ir šviesų pasta
tą. čia įrengiamos visos kla
sės, kabinetai, direktoriaus k 
mokytojų kambariai, be to, bus 
trys butai gimnazijos persona
lui, dar keli kambariai vien
gungiams mokytojams, bus ir 
erdvi valgykla su įvairiais san
dėliais. Viena klasių turės dr. 
J. K. Valiūno vardą. Joje nu
matoma pakabinti ir lietuvio 
prekybininko bei jo šeimos 
nuotrauką.

Dr. J. K. Valiūnas pats pir
masis iš paskirų šios gimnazi
jos aukotojų paskyrė didžiau
sią sumą — 2,500 dol., ir lie
pos 6 d., lankydamasis Huetten- 
felde, gimnazijoje pasirinko 
klasę, kuri pavadinama Valiū
no vardu. Lankydamasis gim
nazijoje, Valiūnas įsitikino, kad 
ligšioliniai barakai su klasė
mis bei valgykla teikia neįtikė
tinai niūrų vaizdą. Jis pamatė 
statomus naujuosius namus, ap
žiūrėjo mergaičių ir berniukų 
bendrabutį, vaikščiojo po par
ką. Aukotojo garbei salėje įvy
ko ir speciali meno programa 
su deklamacija ir šokiais.

Ta proga J. K. Valiūnas pa
pasakojo šį bei tą apie savo 
įspūdžius gimnazijoje, be to, 
suteikė kiek žinių ir apie save. 
Gimęs 1923 m. Kaune, Valiū
nas ekonomiją, dar ir teisę, 
yra studijavęs Grąže, Prahoje, 
šiame pastarajame gavo dak
taro laipsnį. Nuo 1950 m., at
vykęs į JAV, dirba tarptautinės 
prekybos srity (drauge su dr. 
J. Kazicku). Prekiaująs žalia
vomis sunkiajai pramonei — 
alyva, anglim, be to, domisi ir 
tarptautiniais finansais — pra
monių išvystymu, bankų finan
savimu.

J. K. Valiūnas šiais metais 
jau trečią kartą Europoje. Per
nai jis keliavo aplink .pašau- "Tokias stipendijas galėtų su- 
lį, kelionę pradėjęs spalio mėn. organizuoti ir, pvz., kai kurios

Dr. J. K. Valiūnas Vasario 16 
Gimnazijoj* pasirinko savo var

DR. K. VALIŪNAS. Nuotr. V. Al
seikos.

įtaką? Jis atsakė: — Manau, 
kad šioji institucija iš viso pa
saulio lietuvių turėtų susilauk
ti dar daugiau dėmesio, nes čia 
daug pasiekta per didelį vargą, 
triūsą ir pasiaukojimą, šis kul
tūros vienetas labai tinka ir 
reprezentacijai. O aplamai gim
nazija dar turi sąlygas ir dau
giau plėstis, juo labiau, kad ji 
— kaime, turi daug vietos — 
apie 5 ha plotas. Pagaliau bū
tų gyvas reikalas turėti kon
centruotą vienetą, kuris su sa
vo kultūros spinduliavimu ga
lėtų patenkinti ne tik Europos, 
bet ir kitų kontinentų lietu
vius. V. A.

M

v'

DR. K. VALIŪNAS su Seimą Vasario 16 gimnazijos klasėje, kuri bus pa
vadinta jo vardu. Nuotr. V. Alseikos.

Lietuvių diena pasaulinėje parodoje
dinti lietuvių dienai ir visai pa-

numis. Buvo Heidelberge, iš 
Huettenfeldo nuvyko į “senti
mentų miestą” — Tuebingeną, 
vėliau išvyko į Šveicariją, Is
paniją, Italiją ir rugsėjo 4 d. 
jau žada būti New Yorke.

Po trumpos, gerai parengtos 
meno programos, dr. J. K. Va
liūnas papasakojo, kad jo įspū
džiai Vasario 16 gimnazijoje 
esą nepaprastai geri, čia jis 
lankėsi pirmą kartą. Jam, kaip 
ekonomistui, aišku, kad gimna
zijai tekę susidurti su sunku
mais. Naujasis pastatas absoliu
čiai reikalingas, — pabrėžė Va
liūnas, — o ligšioliniai barakai 
liudija mokytojų ir mokinių pa
siaukojimą. Jo žodžiais: “esu 
įsitikinęs, kad baigiamos patal
pos duos naują akstiną Vokie
tijos ar net Europos lietuviam 
jų vaikus leisti į šią gimnazi
ją. Manau, kad lietuviai telks 
pastangas siųsti savo vaikus 
į gimnaziją ir iš kitų kraštų”.

Besikalbant su dr. J. K. Va
liūnu, jis iškėlė mintį: JAV lie
tuviai turėtų suorganizuoti bent 
2 stipendijas Vasario 16 gim
nazijos mokiniams. Jis pats 
sutinka prisidėti finansiškai.

PIRMOJI STUDIJŲ SAVAITE DAINAVOJE
bendra tema rugpiū- 
16 Dainavos stovyklo- 
Detroito įvyks pirmo-

Tokia 
čio 9 - 
je prie 
ji Amerikos lietuvių studijų sa
vaitė.

Šiemet sukanka 20 metų, kai 
gyvename svetur. Atėjo paga
liau laikas, lyg stovyklose Vo
kietijoje, vėl pamatyti visų vei
dus, be grupinių atsidalinimų 
išgirsti apie viens kitų darbus, 
idėjas ir gal surasti 
jungimui į prasmingą 
menės gyvenimą. Tai 
tualu jaunajai kartai,
vijoje baigusiai aukštuosius 
mokslus, t y. jėgoms, subren
dusioms išeivijoje, bet 
suradusioms bendros 
veiklai. Iniciatoriai, 
ruošėjai, ir didžiuma
mos dalyvių yra jaunosios kar
tos žmonės. Be gamtas privi- 
tegijU, Dainavoje numatyta pla
ti ir įvairi programa, nes lau
kiama įvairių polinkių lietuv
ninkų. Programa sekanti:

Rugpiūčio 9 — Registraci
ja. Iškilmingas atidarymas. Dr. 
J. Girniaus paskaita “Dvide
šimts metų išeivijos”.

Rugpiūčio 10 d. — V. Vai-

Idėjos k darbai 20 metu 
išeivijos perspektyvoje

ir baigęs gruodžio mėn. Šią va
sarą dr. Valiūnas į Europą at
vyko su žmona ir keturiais sū-

lietuvių kolegijos JAV.
O kokia dr. Valiūno bendra 

nuomonė apie gimnaziją ir jos

kelią įsi- 
bendruo- 
ypač ak- 
jau išei-

dar ne- 
pkitmės 
savaitės 
progra-

tiekūnas — “Aš esu Tavo Vieš
pats” — Lietuvos jaunimas so
vietinės indoktrinacijos maši-

KENNEBUNKPORTO berniukų vasaros stovykloje Nuotr. B. Kerbeliente.

Visi kviečiami į

LIETUVIŲ DIENI-PIKNIKU
Pranciškonų vienuolyne, Kennebunkp6rt, Me.

Rugpiūčio 2 dieną
11:00 Iškilmingos primicijų mišios ir palaiminimas.

Tą dieną yra garsieji Porciunkulės atlaidai mūsų koplyčioje.
12:00 Pietūs.
3:30 Kultūrinė programa:

Muzikalinė programa atliekama So. Bostono šv. Petro parapijos 
choro, vadovaujant komp. J. Kačinskui.
Tautiniai lietuvių šokiai, vadovaujant Onai Ivaškienei.

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

noje. J. Miklovo pranešimas 
“Lietuvių Jaunimo Antikolonia- 
linė Lyga”.

.Rugpiūčio 11 — Įvykiai ir 
nuomonės — laisvoji tribūna 
diskusijoms. Atskirų organiza
cijų posėdžiai.

Rugpiūčio 12 d. — K. Skrups- 
kelis — “Apie laisvę ir auto
ritetą”. Dr. J. Balys — “Lietu
vių liaudies dainų simbolika”. 
R. Babickas — “Jazz’as”.

Rugpiūčio 13 — Dr. B. Vaš
kelis — “Poetai Milašius ir 
Baltrušaitis”. Dr. I. Gražytė — 
Išeivijos tematika lietuvių li
teratūroje”. Muz. A. Mikulskis 
— “Senosios ’ietuvių liaudies 
dainos”.

Rugpiūčio 14 — Dr. A. Kli
mas — “Lietuvių kalba indo
europiečių <kalbų šeimoje”. Dr. 
L Užgirienė — “Įvairios kūry
bingumo sampratos”.

Rugpiūčio 15 — Dr. L. Saba
liūnas — “Lietuvos laisvinimas 
ir antikolonializmas”. Dr. V. 
Vardys — “Komunizmo įtaka į 
lietuvių tautinę sąmonę”. Sim
poziumas “Rytų Europos poli
tinė ateitis” — pradeda dr. G. 
Gedvilą.

Rugpiūčio 16 — V. Kaman- 
tas — “Lietuvių Bendruomenė” 
Studijų savaitės uždarymas. -- _

Vakarinėse programose nu
matyta: Poezijos vakaras (poe
tas A. Mackus), “Antro Kaimo” 
pasirodymas. Dramos vakaras 
(aktoriai Nijolė Martinaitytė ir 
J. Kelečius), stovyklos pajėgų 
pasirodymai.

Savaitės rengimo komitetą 
sudaro: G. Gedvilą, D. Kokly- 
tė, D. Lukošiūtė, A. Mickevi
čius, L. Petrauskaitė, R< Budrys 
R. Šliažas (pirm.), R. Stakaus- 
kas, R. Staniūnas. Globoja JAV 
Lietuvių Bendruomenės CV.

Registraciją tvarko J. Buit- 
kus, 8025 Logan St., Detroit 
9, Micj. (j.m.)

Rugpiūčio 23 d. — lietuvių 
diena. Programos ir smulkūs 
pranešimai jau yra spausdina
mi ir greitai bus paskelbti. Da
bar tiktai bendrai galima pri
minti, kad jau visi reikalingi 
darbai padaryti ir skubiai vyk
domi paskutiniai pasiruošimai. 
Reklamos ir plakatai spausdi
nami. Laikraščiai ir radijo va
landėlių vedėjai yra prašomi 
talkon.

LKPP valdyba su visomis ko 
misijomis dažnai posėdžiauja ir 
smarkiai dirba, kad lietuvių 
dienas pasirodymas gerai pa
vyktų. Daugelis žymių žmonių, 
amerikiečių ir lietuvių, jau pa
kviesti dalyvauti lietuvių die
nos garbės svečiais. Lietuvių 
dienos programą praves Rūta 
Lee - Kllmonytė.

Visa programa bus rekorduo- 
jama, ir dėl to jau yra susi
tarta su specialistais. NewYor- 
ko Lietuvių Prekybos Rūmai 
bendrai su LKPP baigia spaus-

rodai vadovą, kuris bus par
davinėjamas po 1 dolerį. Bus 
■pardavinėjama lietuvių d.e.ios 
programa, ženkleliai ir atvi
rutės. Susitarta su New Yor- 
ko spauda, radijo ir televi
zija dėl lietuvių dienos progra
mos skelbimo. Lietuvių dienos 
programą išpildys didžiulis cho
ras iš 1500 dainininkų ir 700 
šokėjų, suvažiavusių iš viso 
laisvojo pasaulio. Tokios nepa
prastai svarbios programos pa
siklausyti ir pamatyti yra rei
kalinga ne tūkstančiui, bet de
šimtims tūkstančių lietuvių, kad 
tinkamai pasirodytume prieš vi
sus, kurie atvyks pasižiūrėti 
lietuvių dienos.

LKPP, ruošdamas programą, 
dirbo visų lietuvių ir Lietuvos 
naudai ir garbei, ir dabar nuo
širdžiai prašo visus lietuvius 
kuo gausiau dalyvauti.

A. S. Trečiokas, 
Spaud. ir inf. kom. narys

Baigė pirmuoju su aukso medaliu
Vytenis Gaudentas Babraus- 

kas, rašytojų Gražinos ir Benio 
Babrauskų sūnus, baigė šv. Ig
naco aukštesniąją mokyklą, se
niausią ir vieną iš garsiausių 
Chicagoje. Į ją įstoti nėra leng
va, nes tik apie pusę kandida
tų tepriima. Geriausiai išlaikę 
egzaminus, skiriami į garbės 
klasę — A., prasčiau išlaikę — 
į B., toliau į C, D, E-H. Lie
tuvių toje jėzuitų vedamoje 
mokykloje yra apie 5 proc., tai 
lietuviams malonu, kad nors 
vienas iš jų per metus patenka 
į garbės klasę. Garbės klasė ski
riasi nuo visų kitų tuo, kad joj 
sustiprintas matematikos kur
sas ir, šalia visai mokyklai pri- VYTENIS BABRAUSKAS

LIET. BENDRUOMENES DARBAI
Jonas Jasaitis, JAV LB Cent-

ro Valdybos pirmininkas, da
lyvavo Alto kongrese Wa- 
shingtone ir ta proga turėjo

KF pirmininko pareigas eina

pasitarimus su Lituanistikos 
Instituto prezidentu dr. J. Ba
liu, “Gimtosios Kalbos” redak
torium L. Dambriūnu ir Wa- 
shingtono LB apylinkės pirmi
ninku Pr. Zunde. Buvo aptar
ti Lituanistikos Instituto ir 
Kultūras Fondo bendradarbia
vimo klausimai leidinių reika
lu. “Gimtosios Kalbos” toli
mesnis leidimas bei kiti orga
nizaciniai reikalai.

L. Dambriūno paruošta bro
šiūra “Lietuviškas auklėjimas 
šeimoje” jau išspausdinta ir 
neužilgo bus pradėta platinti. 
Ši brošiūra trumpai ir aiškiai 
nušviečia ir išryškina lietuvy
bės išlaikymo šeimoje klausi
mą. Brošiūrą išleido JAV LB 
Kultūros Fondas Lietuvių Fon 
skirtomis lėšomis. Tai trylikta
sis KF leidinys. Be šio leidi
nio šių mėtų pirmojoje pusė
je Kultūras Fondas išleido S. 
Jonynienės paruoštą vadovėlį 
‘Tėvų šalis” ir V. Jakubėno, 
Al. Šimkaus ir J. Zdaniaus pa
ruoštą “Lietuviškos muzikos 
rinktinę fortepionui”. Dabar

Jonas Jasaitis..

"Aleksandryno“ trečiojo to-
mo korektūros jau baigtos tai
syti ir neužilgo bus išspausdin
tos. “Aleksandryną” leidžia L 
B Kultūros Fondas. “Aleksan
dryno” išspausdinimo išlai
doms padengti dar reikia 250 
prenumeratorių. Visi trys Alek
sandryno tomai kainuoja 15 
dol. Užsakymus siųsti KP iž
dininkui, adresas: Jonas Berta- 
šius, 5348 So. Talman Avė., 
•Chicago 32, III. “Lietuviškos 
muz.kos rinktinę fortepionui”, 
skirtą piano besimokančiam 
jaunimui bei muzikos mėgė
jams. galima užsisakyti tuo pa
čiu KF iždininko adresu, kai
na 2 dol.

JAV LB Centro Valdyba 
bendraraščiu paragino visas L 
B apylinkių ir apygardų valdy
bas rengti Lietuvių dienas rug
sėjo mėnesyje.

Praėjusioje LB Tarybos se
sijoje buvo nutarta rugsėjį 
skelbti bendruomenės idėjos 
skleidimo ir organizacinio stip
rinimo mėnesiu. Taip pat Cent
ro Valdyba ragina skaityti ir 
platinti “Pasaulio Lietuvį”.

valomos lotynų kalbos, čia pri
dedamos dar dvi kalbos: grai
kų ir rusų.

Vytenis Babrauskas buvo ne 
tik vienintelis lietuvis, patekęs 
į tą garbės klasę, bet jis Sai- 
gė ją pirmuoju — visais labai 
gerais pažymiais, tuo būdu gau
damas auksinį mokyklos raktą 
— gold key of ezcellence. Jo 
pažymių vidurkis viršija 95.
Tur būt, pirmas atsitikimas tos 
mokyklos istorijoje, kad lietu
vio pavardė buvo išskirta iš 
276 baigusiųjų į pirmąją vietą. 
Toks įvykis reiškia daugiau ne
gu garbę: tai parodo, kad lie
tuvis savo gabumu ir darbštu-

JAV LB Centro Valdyba 
skelbia jaunimo literatūros 500 
dol. premiją už metų bėgyje 
išleistus ar rankraštyje prista
tytus kūrinius. Premijos tai
syklės bus paskelbtos vėliau. 
Premijos mecenatas — Lietuvių 
Fondas.

mu siekia ir pasiekia mokslo 
viršūnę.

Vytenis anksčiau baigė aukš- 
tęsniąją lituanistikos mokyklą 

su* penketukais. 
Aukštesniųjų mokyklų lituanis
tinėse varžybose dukart yra lai
mėjęs pirmąsias vietas. Yra 
veiklus ateitininkas, susirinki
muose dažnai skaitąs referatus.
Mokykloje dalyvavo keliuose 
mokinių klubuose.

V. Babrauskas laimėjo 4 sti
pendijas: yra National Merit 
scholarship finalistas, gavo Il
linois valstybės stipendiją, Pull- 
mano fondo ir Swarthmore ko
legijos stipendijas. Rudenį pra
dės studijas Swarthmore kole
gijoje Pennsylvanijoj. Tai yra 
bene didžiausią įstojančiųjų at
ranką daranti JAV kolegija: ka
da garsieji universitetai, kaip 
Harvard, Yale, Brown, MIT, pri
ima bent 25 proc. kandidatų, į 
Swarthmore tepatenka vos 10 
proc. prašančiųjų. C. H.

CMICAGO8 auktteanėą lituanistika* mokyklos Hlelstuvlų metu buvo pa
dovanotas dvi mokinės M. Norutytė Ir M. Pakalnlėkytė. Jos daugiausia 
liplatino mokyklos leidinių. Balis stovi mokyklos direktorius Matlltonis.

Nuotr. Z. Dbgueie

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

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE j

j AUDRONE j
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass. 02655 =

Tel. (Area 617) 428-8425 |
I • Vila Audronė yra apsupta didelio puėų, beržų ir k. dekoratyvinių -

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams “
= a Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma i
| • Visai arti Šiltos srovės, privatus jūros pliažas ( 7 min. pėsčiom) ?
= • Geras lletuviėkas maistas |
S • Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įreng- f

ta daugiau žaidimų aikštelių ir k. =
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą.

I Vila AUDRON® jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. Kreip- | 
a tis tiesiai į — VILA AUDRONE, 87 East Bay Rd., Osterville, Cape f 
S Cod, Mass. Marija Jansonienė — Tel. 428-8425. |

Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti, gražiausioje ir 
geriausioje vietoje — CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji 
vieta, o OSTERVILLE MANOR SAVININKAS

.JUOZAS KAPOČIUS
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias poilsiui sąlygas. 
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d. Višaky- 
mus siųsti:

OSTERVILLE MANOR. Ine.
WKST BAY RD, OSTERVILLE, CAPE COO, MASS.

Telefonu kreiptis:
Osterville, Mass. GArden 8-6991.
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Neprikl. Lietuvos raitelių vadas
Prisimenant a. a. pulk. Edvardą Kraunaitį

PETRASJURGĖLAIlgai sirgęs vėžio liga, birže
lio 30 mirė generalūiio štabo 
pulkininkas Izidorius Edvardas 
KraunaHis.

Buvo gimęs 1899.10.7 šešol- 
kių dvare, prie Širvintų. Moks
lą ėjo Maskvoje ir Vytauto D. 
gimnazijoje Vilniuje. Buvo 
skautas nuo 1915, skautinin
kas, Vilniaus lietuvių skautų 
tuntininko padėjėjas 1918-19, 
skautų instruktorius Kaune, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Kau
no rajono vadas 1939-40.

1919.3.17 savanoriu įstojo į 
Lietuvos kariuomenę. Buvo šau
nus raitininkas. Dalyvavo išti
soje eilėje kautynių 1919 - 20, 
Ebloškiant E Lietuvos rusus, 
bermontininkus ir lenkus. Už 
sumanumą ir puikų vadovavi
mą žvalgų būreliui buvo pakel- - 1928 m. 
tas jaun. puskarininkiu, o už 
narsumą apdovanotas Vyčio 
Kryžium 1919. Savanoriu daly
vavo Klaipėdos krašto Elaisvi
nimo kovose 1923, vadovauda
mas sukilėlių raitininkų būriui.

Baigė karo mokyklą 1920,

Kraunaičiui teko vadovauti kor- 
pui (kelioms divizijoms). Jo į- 
sakymus bei uždavinius korpas 
vykdė darniai ir sparčiai, kad 
net visi karininkai ir akademi
jos profesoriai žavėjosi “klasi
kiniu vadovavimu”. Beje, šią 
akademiją su Kraunaičiu baigė 
keli JAV karininkai (vėliau ge
nerolai) ir dabartinis Brazilijos 
prezidentas gen. Bronco.

Karinėje spaudoje ir L. En
ciklopedijoje velionis rašinėjo 
apie žirgą, kavaleriją, raitinin
ko mokymą ir kt. Paruošė pir
mąjį kavalerijos vadovėlį 1927 
ir kavalerijos statuto n dalį — 
kautynes — 1938. Parašė Nepr. 
Lietuvos kavalerijos istoriją

New Yor- 
V. Alks- 

Amerikos,

karstą, velionies

Ši nepaprasta karinė asme
nybė savo idėjomE, raštais ir 
darbais labai daug nusipelnė 
Lietuvos respublikai, auklėjant 
ir parengiant tėvynės gynimui 
visas Lietuvos raitininkų pa
jėgas. Buvo apdovanotas Vyčio

A. A. PULK. EDVARDAS KRAUNAITIS 1929 metais.

organizavo Ramovės 
ko skyriaus pirm. 
ninE. Karstą lydėjo 
Lietu-vos ir Amerikos lietuvių
•legiono vėliavos, kurias nešė 
uniformuoti legionininkai: pos
to vadas A. Kaunas, prof. K. 
Kepalas ir J. Kundrotas. Prieš 
uždarant
mokslo ir veiklos draugas P. 
Jurgėla apibrėžė pik. Ed. Krau
nančio darbus ir nuopelnus 
Lietuvai, vadovavo gedulo ei
senai ir apeigoms prie kapo.

Prie kapo jautrias kalbas pa
sakė N. Y. ramovėnų vardu V. 
AlksninE, husarų karininkų 
vardu Kirkyla, Vyčio Kryžiaus 
kavalierių vardu L. Virbickas, 
LB vardu J. Šlepetys, dr. Ple
chavičius, K. Kepalas, Balčiū
nienė, K. Kalendra E Kanados, 
Kario redaktorius Z. Raulinai- 
tE. Atsisveikinimo kalbų metu 
karstas buvo uždengtas Lietu
vos vėliava, kurios idealui siek
ti velionE buvo pašventęs vi
są savo energiją, žiningumą, 
patyrimą.

lEėkE, mielas kary, sveti
mos žemės kalnuose — toli 
nuo tos žemelės, kurią 1919-20 
metaE padėjai Elaisvinti, ap
ginti ir buvai parengęs EtEus 
raitininkų pulkus budėti Lietu
vos laEvės sargyboje! Palikai 
šviesaus lietuvEko idealizmo, 
darbštumo, vytiško šaunumo ir 
kovingumo pavyzdį, 
ką kovotojas lietuvE 
tavo veiklos semsimės 
stiprybės, siekdami 
Elaisvinimo.

Parodei, 
gali. E 

dvasinės 
Lietuvos

NEW YORKO tautinio Šokių grupės pasaulinėje parodoje prie Singer Bowl, kur rugpiūčio 23 bus lietuvių 
pamaldos. N uote. P. Ąžuolo.

BENDRUOMENINEI IDĖJAI SAUKIANT

aukštuosius karininkų kursus, 
o Prancūzijoje karo mokyklą, 
aukštąją kavalerijos karininkų 
mokyklą ir karo akademiją — 
visas 5 pirmuoju. Buvo mūsų 
husarų kulkosvaidžių eskadro
no vadas, kavalerijos štabo vir
šininkas 1927 - 34 ir 1937 - 39, 
ulonų pulko vadas 1934-35 ir 
husarų pulko vadas 1939 - 40. 
Tuo pat metu nuo 1927 buvo 
karo mokyklos ir Vytauto D. 
aukštosios karo mokyklos lek
torius, dėstęs kavalerijos takti
ką.

Pik. Ed. KraunaitE buvo ne
paprastų gabumų mokytojas, 
organizatorius ir vadas. Būda
mas kavalerijos štabo viršinin
ku, paruošė mokymo progra
mas ir instrukcijas ne tiktai ka
valerijos pulkams, bet ir šau
lių Sąjungos raitininkams ir te
ritoriniams dragūnams. 1933 
suorganizavo civilių raitininkų 
s-gą Vytiją ir buvo jos vadas 
1933-35. Vyti ja jungė apie 20. 
000 vyrų, šį sąjūdį panaikinus, 
buvo Žirginio Sporto S-gos p- 
kas nuo 1937. Organizuodavo 
žirginio sporto šventes ir va
dovaudavo rungtynėms. Pary
žiaus karo akademijoje mokėsi 
ir anglų, lenkų, amerikiečių ir 
kitų vaEtybių karininkai. Per 
baigminius egzaminus kuršinin
kai manevruose vadovavo pran
cūzų kariuomenės daliniams.

Kryžium su kardais, Gedimino, 
Vytauto Didžiojo ir skautų Le
lijos ordinaE ir keliaE meda
liais.

Antrojo pasaulinio karo metu 
pik. Ed. KraunaitE buvo Lie
tuvos apsaugos dalinių Vilniaus 
apygardos vadas. Šią apygardą 
sudarė 12 lietuvių batalionų, 
apie 10.000 vyrų. Jų vadas pla
navo pasinaudoti tinkama pro
ga Lietuvos nepriklausomybei 
atkovoti. Jo vyrai ir tautinę 
vėliavą jau buvo iškėlę Gedi
mino pilies bokšte ...

ŠE narsus kovotojas su my
limu savo žirgu dažnai skriejo 
pro priešo kulkų spiečius ir net 
sužeistas nebuvo. Ir mirė lovo
je, baEios ligos iškankintas. 
O jE troško mirti tiktai kovos 
lauke. Palaidotas Andes, N. Y. 
kapinėse liepos 4 — Amerikos 
nepriklausomybės šventėje.

Pik. Ed. KraunaitE buvo 
Amerikos lietuvių legiono Da
riaus - Girėno posto narys ir 
LVS “Ramovės” New Yorko 
skyriaus narys, pirmininkas bei 
garbės pirmininkas, šios vete
ranų or-jos surengė iškilmin
gas laidotuves. Kelios dešim- 

, tys Lietuvos karininkų suva
žiavo iš tolimų vietovių. Ramo- 
venai kelis kvartalus nešė kars
tą E laidojimo įstaigos į baž
nyčią ir pamainom ėjo garbės 
sargybą per pamaldas. Juos su-

Į IŠ VISUR
— Kunigų Vienybė* seimas 

šaukiamas rugsėjo 8 M arpe t he, 
N. Y., Viešpaties Atsimainy
mo parapijos salėje. Seimas 
prasidės mEiomis 9 vai. ryto, 
posėdžiai — 10 vai. Darbotvar
kėje pramatomi Centro Valdy
bos, centrinių organizacijų dva
sios vadų, Religinės šalpos ir 
provincijų pranešimai. Bus ir 
dvi paskaitos. Programa bus 
pranešta kunigams aplinkraš
čiu. Kunigai bus nuvežti auto
busu į Vatikano pavilijono kop
lyčią, kur bus šv. Valanda 4 
vai. popiet. Kunigų Vienybės 
pirmininku yra prel. Pr. Juras.

— Lietuviu dieną pasaulinė
je parodoje rugpiūčio 23 mi
šios bus laikomos Singer Bowl 
12:30 vai. MEias aukos vysk. 
V. Brizgys.

— Birutė Valterienė, vieš
nia iš Anglijos, dantų gydyto
ja, dalyvavo Alto suvažiavime 
Washingtone, kur sutiko daug 
draugų bei pažįstamų. Buvo 
paprašyta pasveikinti suvažia
vimą Anglijos lietuvių vardu. 
Aplankė sostinės žymiausias 
vietas ir pažįstamus. Suvažia
vimas užėmė daug laiko, tad 
Washingtono lietuviams nete
ko pasiklausyti jos malonaus 
dainavimo. E Vašingtono ap
lankė Philadelphiją, New Yor- 
ką, kur dainavo per J. Stuko 
radiją. Buvo sustojusi pas B. 
švilpus, savo giminaičius. To
liau Evyko į Bostoną, Cape Co- 
dą ir Montrealį. Pradžioje rug
piūčio grįš atgal į Angliją.

— Kun. Antanas Čeponis, ei
lę metų pastoracijos darbą dir
bęs MEmi, išskrido į Lenin
gradą ir iš ten į Vilnių. Drau
ge keliauja jo motina, O. Ce- 
ponienė. Iš Vilniaus per Mask
vą jie grįžta į Miami. Visi ke
liai eina per Maskvą; atrodo, 
tartum į Lietuvą nebūtų tieses
nio ir trumpesnio kelio.

— Pax Romėną suvažiavime 
Washingtone, D.C., egzilų (lie
tuvių, latvių ir ukrainiečių) su
rengtas meno vakaras pasise
kė labai gerai ir dalyvių buvo 
priimtas su ovacijom. Suva- 
žEvimas baigiasi liepos 30. Pla- 
tesnE jo aprašymas ir Darbi
ninko korespondento įspūdžiai 
bus kitame numeryje.

— Akademinio Skautę Sąjū
džio 14-ji vasaros stovykla į- 
vyks rugpiūčio 24-30 dienomE 
Tuxedo, N. Y. VEi ASS nariai, 
norintieji stovyklauti, regEtruo- 
jasi pas Laimą šileikytę, 86-09 
96 St., Woodhaven, N. Y. 11421 
Tel. HI 1-5485. Stov. mokes- 
tE — 28 dol. Registruojantis 
reikia įmokėti 5 dol., kurie į- 
skaitomi į stovyklos mokestį. 
Anksčiau užsiregEtravusiems 
bus teikiama pirmenybė gauti 
geresnes patalpas.

— LF Bičiulių vyr. tarybos 
rinkimų komisija prašo LF bi
čiulius nepamiršti, kad tarybos 
balsavimo terminas baigiasi 
rugpiūčio 5.

Cambridge miestelE yra prie 
pat Philadelphijos, bet jau 
New Jersey valstijos pjesėje , išsibarsčiusius nodalviP Pripš kolpric mėfiic čia plačiai ISSlOarSClUSlUS po

pietinę New Jersey: nuo Tren- 
tono iki Ocean City imtinai. 
Šios apylinkės bendruomeni
niuose aktyviųjų sąrašuose jau 
yra 96 asmenys. Jų apjungimas 
į JAV LB pietinę New Jersey 
apylinkę pateisintas patrauk- 
liaE reiškiniaE: gan sąžiningai 
atiduodamas solidarumo įna
šas, parenkamos gyvybinEms 
lietuvių interesams aukos, ak
tyviai dalyvauta Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
rinkimuose, stengiamasi daly
vauti Lietuvos laEvės bylos ak
cijoje einant į vietos amerikie
čių spaudą, kontaktuojami kon- 
gresmanai, organizuojami žie
mos sezone kultūriniai vaka
rojimai, ir rengiama Bendruo
menės diena. Visi šie bei kiti 
darbai atėjo su apylinkės su- 
organizavimu '

Vietos apylinkės valdybos 
veiklos plane numatytoji Lie
tuvių Diena šiemet rengta jau 
antrą kartą, pavadinant ją ben
dravimo pobūviu, įvyko birže
lio 27 Gasparėhų gražiojoje 
sodyboje, paskendusioje tarp 
pušų ir besiremiančioje į Cam- 
bridžio ežerą. Šis pobūvis bu
vo pradėtas vakare, 6:30 vai. 
bendromis vaišėmE, susirinkus 
arti šimto apylinkės lietuviu 
bei jų kviestųjų svečių. Saulei 
leidžiantis ežero pakrantėje bu
vo užkurtas laužas, nuteikda
mas Joninių tradicinei šventei.

Laužo programą pradėjo apy
linkės pirm. Balys Raugas, svei-

dalyje. Prieš keleris metus čia 
pradėjo kurtis vadinamųjų 
“naujųjų ateivių” būrelis, šian
dieną čia jau gyvena trejeto 
blokų plote išsidėstę 14 šei
mų. Jų namai plačiuose skly
puose, daugumas pačių ranko
mis pasistatyti, skęsta aukštų 
ąžuolų bei plačiašakių pušų pa- 
unksmėje.

E čia prieš dvejis metus pra
dėta įgyvendinti bendruomeni
nė idėja apjungė atskirus lie-

Šiemet, kaip ir praeity, Al
tas birželio 20 surengė tragiš
kojo birželio minėjimą. Tos die
nos vakare gausus būrys tau
tiečių, susirinkę prie lietuviš
ko kryžiaus, pagerbė kritusius 
Lietuvos gynėjus, padėdami 
vainiką, sugiedodami Marijos 
giesmę. Klebonas tarė trumpą 
žodį. Po to visi nuvyko bažny
čion trumpų pamaldų, o vėliau 
visi susirinko prie naujosios 
mokyklos, kur vyko didžioji 
minėjimo dalis. Oras pasitaikė 
dėkingas, tad ta proga uždary
toj gatvėj ant išstatyų kėdžių 
susėdo gausiai susirinkusieji, 
kurie daugumoje į visus minė
jimus lankosi.

Po trumpų įprastinių apei
gų. vėliavos įnešimo, invoka- 
cijos ir himnų, miesto meras 
tarė keletą nuoširdžių žodžių. 
•Klebonas kun. A. E. Gradec- 
kas perskaitė kongresmano J. 
Monagano sveikinimo telegra
mą. (Jis tą dieną savo šeimą 
perkėlė gyventi į Washingto- 
ną). Komp. A. Aleksio ved. vy
rų sekstetas padainavo patrio
tinių dainų. Inž. J. Miklovas 
gan įdomiai nušvietė šių die-

tai, 
ne-

VVATERBURY, CONN.
nų tikrąjį Lietuvos gyvenimą. 
Jo kalba visus užimponavo, nes 
savo nuoširdumu iškėlė k 
kas dar vEuomenei buvo 
žinoma. ;

M. Andrikytė- perskaitė re
zoliucijas, kurios pasiųstos 
aukštesniems valdžios pareigū
nams.

Kitą dieną, sekmadienį, 11 
vai. mEios buvo atlaikytos už 
kenčiančią Lietuvą, chorui gie
dant pritaikintas giesmes ir pa
baigoj himnus.

Pažymėtina, kad vietinė 
spauda plačiai iš keleto ‘kar
tų aprašė šio minėjimo progra
mą ir jos reikšmę, o po mi
nėjimo patalpino ilgesnį repor
tažą su prezidiumo nuotrauka. 
Buvo paskleEta spausdintų at- 
sEaukimų ir propaguota per 
abi lietuviškas radijo valandė
les.

šio liūdnojo minėjimo pro
ga Alto valdybos buvo nusista
tyta labiau koncentruotE į tos 
dienos minėjimo reikšmę, ne
apsunkinant atsilankiusių Įky- 
rėjusiomE rinkliavomE. Buvo 
pasitenkinta tik priminimu, 
kad priimamos smulkesnės au-

CAMBRIDGE, N. J. kindamas pietinės New Jersey 
lietuvius, paklausiusius bend
ruomenės idėjos kvietimo, ir 
reikšdamas viltį, kad “pabirę 
po pietinės New Jersey kam
pus netapsime sausomE alyvos 
šakelėmE”. Vytautas Volertas, 
pravesdamas laužo programą 
gražiomE apybraižomis Įpras
mino Joninių laužo tradiciją. 
Vincas šalčiūnas su aktorišku 
įsijautimu paskaitė Etrauką iš 
J. Kralikausko kūrybos. Po to 
suskambo dainos. Laužui gęs
tant aukštos pušys sužibo gau
siom iliuminacijų lemputėm, 
kviesdamos dalyvius nuotaikin
giem šokiam terasoje bei sa- 
lione. Su malonumu tenka pa
žymėti vEą eilę gražių aEilie- 
pimų apie vietos bendruome
nės apylinkės pobūvį skatinant, 
kad ateityje į šitokį pobūvį bū
tų stengiamasi pasikviesti vie
tos adminEtracijos atstovus, 
vietos spaudos žmones, kon- 
gresmanus. Būtinai reikia su
rasti formą ir jaunimui plačiau 
Į šitokią bendrą nuotaiką į- 
traukti.

B. Botičelis

Baltimores žinios

kos išlaidoms padengti. Buvo 
surinkta apie 60 dol.

Waterburio Alto valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams. A. č.

WAT£RlUftY, CONN., minint birželi* trėmimu*, ii lt. | d. mut. A. AleksH, miesto majoras Joteph Mc 
Neįlįs, IcMĖ. Meti. A. Gradeekas, J. Mtfctevas — pasakąs kalbą, A.^eampe — Alto pirm. Nuotr. Waterbory 
šunday flepubflcan.

Prel. Ludvikas Mendelis, Šv. 
Alfonso parapijos klebonas, 
praleido savo atostogas važinė
damas ir lankydamas įvairias 
šventoves Italijoje. Grįžta rug
piūčio 1. Energingas klebonas 
visiem parapiečiam ir novenos 
maldininkam pasiuntė atviru
kus iš Romos. Daug parapiečių 
nudžiugo, gavę savo klebono 
sveikinimus E Europos.

Suaugusiųjų klubo iškyla 
(svimming party) Broniaus ir 
Onos Leikų gražiuose namuose 
šeštadienį, liepos 25, gražiai pa
vyko. Klubo nariai su savo pa
žįstamais maloniai praleido lai
ką.
Jonas Lekevičius su žmona 
Ona ir dukterimi Cindy išvažia
vo į Kaliforniją atostogom. Jo
nas yra popularus orkestro ve
dėjas Baltimorėje. Jis groja šo
kiam beveik kiekviename lietu
viškame parengime. Linkime 
visai šeimai malonių atostogų.

Ekskursiją į pasaulinę paro
dą New Yorke rugpiūčio 23, lie
tuvių dieną, rengia komitetas, 
kurį sudaro Tomas Grajauskas, 
Morkus Šimkus ir kiti. Ekskur
sija vyks traukiniu šeštadienį, 
rugpiūčio 22. Bus proga paiš
ina tyti sn savo pažįstamais E 
kitų miestų.

Bronius škulis, senos kartos 
lietuvis, ilgai gyvenęs Morrell 
Park, Baltimorės priemiestyje, 
mirė liepos 16 avo namuose 
(Wickes St.) po ilgos ir sunkios 
ligos. Velionis visą laiką dirbo 
siuvėjo darbą įvairiose siuvy
klose. Gedulingos mišios buvo 
šv. Alfonso bažnyčioje liepas 
20. Palaidotas 
kapinėse. Liko 
na Agnieška.

Holy Redeemer 
nuliūdusi žmo-

Jonas Obelinis

CATSKILL KALNUOSE

DRUSKONE
II ALE

Ideali vasarvietė atostogom, 
savaitgaliam, iškylom. Svečiai 
atostogom priimami visą rug
piūčio mėnesį. Infonnaeijotns 
kreiptis:

Mrs. S. Kraunaiticnč
ANDES. N. Y.

Tel. ANDES, N. Y. 676-2781
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TARP SMILGŲ gražios gėlės auga... Iš mergaičių stovyklas Putname. Nuotr. B. Ke.be.ienLs.

DONELAITIS MERGAIČIŲ STOVYKLOJE
Liepos 26 užsibaigė dvide-

šimt pirmoji mergaičių stovyk
la Putname. Jos vadovybę suda
rė Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys ir kiti mokytojai: glo
bėja — Motina M. Augusta; 
dvasios vadas — kun. dr. P. 
Celiešius; stovyklos vedėja — 
sesuo M. Jonė; vedėjos padė
jėja — sesuo M. Cordia; mo
kytojai: religijos — kun. dr. 
P. Celiešius, dainų ir giesmių 
— sesuo M. Bernarda; lietu
vių literatūros — sesuo M. Jur
gita; lietuvių kalbos ir dainų 
mažosios stovyklautojoms — 
Elė Senbergažtė; lietuvių kal
bos silpnai mokančioms — se
suo M. Eucharista; šokių ir

sperto — sesuo M. Cordia ir

DETROITO ŽINIOS
Dariaus Girėno minė’imas bu 

vo liepos 18. Prisiminta radijo 
valandėlės programoje. Sekma
dieni taip pat prisiminta per ra
di ;a. šv. Antano bažnyčioje at
laikytos pamaldos, kuriose daly
vavo organizacijos su vėliavo
mis.

Juozas Kazlauskas Dainavęs 
stovykloje rūpinasi vandens ap
sauga, — jis moko jaunimą 
•plaukti ir gelbėtį skęstančius. 
Jo pactanjomis pagerintas Dai
navos oliažas. Jis padirbo ta o 
■pat daugel medinių kėdžių sto
vyklai.

Pavergtu tautu komitete 
šiais metais lietuviam atstovau
ja dr. Just. Pikūnas ir Algis 
Zaparackas. Jie lankėsi pas 
miesto majorą Jerome P. Cava- 
naugh, kuris liepos 19-26 pas
kelbė oaveretu tautų savaitę.

Lietuviu klubas savo patalpo
se rugniūčio 1 ruošia Onų pa
gerbimą. Pradžia 6 v.v. Bus 
pieTis. Ta pačia proga klubas 
atsisve;kina su savo ilgamete 
iždo globėja Elisabeth Damušis, 
kuri išvyksta gyventi i Kalifor
niją. rv

Roma Zdanytė; rankdarbių — 
sesuo M. Jonė ir sės. Aušre
lė Vasiliauskaitė.

Vakariniai užsiėmimai — lau
žai. talentų vakarai, literatūros 
vakarai — žadino mergaičių 
aktyvų dalyvavimą programose. 
Pasikalbėjimai atvėrė šių die
nų jaunimo problemas. O to 
jaunimo buvo gausu — apie 
120 mergaičių iš Įvairių Ame
rikos valstybių ir iš Kanados. 
Kiekviena diena buvo Įvairi, 
naudinga ir smagi. Gamtoj mer
gaitės, atvykusios iš miestų, at
sigavo. Gerai suplanuoti, gerai 
pravesti dienotvarkės punktai

Šiais metais su nepapras
ta energija ir Įsijautimu visa 
stovykla dalyvavo Kristijono 
Donelaičio “Metų” pristatyme. 
Programą pravedė seniūnė Fe
licija Giedrvtė iš Washingtono. 
D. C.; ji pasakė, kau jei sto
vyklautoja rašytų ta pati vei
kalą. tyriausia Donelaičio “Va
saros darbus” pakeistų i “Va
saros linksmybes”. Publiką su 
Dopelaičiu gyvai supažindino 
kun. Stasys Yla. Skaitytos iš
traukos iš keturių “Metų” da
lių. Gražiu tarimu skaitė iš
traukas seniūnės padėjėja Al
dona Masilionytė iš Dayton, 
Ohio. Matėm Pričkų, Seimą. 
Laurą. DočĮ, Slunkių. Aplankė 
kvieslys ir piemenėlis. Atitin
kamas dainas, .paruoštas sės. 
M. Bernardos. dainavo stovyk
lautojos: Pavasaris. Kur sody
ba. Dobilas. Suktinis, Bitute pil
koji. Piemenėlio vargai.

Gražiai išpildyti šokiai liudi
jo mergaičių ir mokytojų sės. 
M. Cordijos ir Romos Zdanytės 
bendradarbiavimą: Kubilas.
Svktmis. Bitute Pilkoji, pran
cūziškas Promenade. Noriu mie
go; ypatingai gerai atliktas Do
bilas susilaukė didelio plojimo.

Programa, vadovaujant sės.

M. Eucharistai, buvo gerai pa
ruošta ir gerai atlikta. Nors 
Kristijono Donelaičio žodynas 
šiandien mums svetimas, jo 
mintys surado atgarsi stovyk
lautojų vaidyboj, šokiuose, dai
nose. Ne vienas nusistebėjo to
kiu sėkmingu dviejų savaičių 
darbu, o tai tik mažas gabalė
lis didelės 21-sios Immaculatos 
stovyklos veiklos. M. S.

Jubiliejine Pennsil- 
vr.nijos lietuviu die* 
r.a Lakewccd

Pensiivanįjcs lietuZų dienos 
rengimo komitetas posėdžiavo 
birželio 30. Fjsėižiui vadova
vo komiteto p -mininkas W. Vė- 
žs. dalyvavo lietučių dienos 
L?kewoode veteranai: kun. P. 
Cėsna — Mahanoy City lietu
vių narrpijos klebonas, kun. J. 
Karalius — Shenandoah lietu
viu pančios klebonas. Tuodu 
veteranai įdėjo daug darbo ir 
š r.lies, rengdami ar globodami 
tą dieną. Be to, dalyvavo ir ki
ti septyni rengimo komiteto na
riai.

šiemet lietuviu dienai Lake- 
woode sueina auksinė sukak
tis. Tai sudaryta graži ir plati 
programa. Nutarta pakviesti 
Philadelphijos lietuvių tautinių 
šokių grupe. Tamaųua lietuvių 
parapijos chorą, suruošti Įvai
raus meno parodą, pakviesti tai 
dienai žymius kalbėtojus. Ap
svarstyti ir kiti su ta diena su
rišti klausimai. Pakviestoji šo
kių grupė ir choras jau suti
ko dalyvauti. Laukiama kuo 
daugiau lietuvių iš visos Pen
silvanijos.

Lietuvių diena bus rugpjū
čio 16. Per 50 metų lietuviai

(nukelta i 7 psl.)

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

RESTAURANTS

M'l R^T*URANT
2 Kast Jericho Tpke. ’ 

Huntingron Station. L.I.
Chinese-American Cuisine 

at its very best
Wir.es & Liguors — Facilities 

!«.»• s'-mll private Parties 
Member of Diners’ Club

For reservations call HA 3-5937

•nCA!. RESTAURANT
Authentic Spanish-Amerk-an Cuisine 

O.:r Spc;:la)ty
A rcal Family Restaurant — 90-12 
Roosevelt Avenue, Jackson Hights, 
Quccns N Y. HI 6-98C0 Ask 
foc Mis. DELTA.

REAL ESTATE

College Point St. Fidelis Pr.rish 
•BIG SPECIAL” (3) 

Nevv Solid Brick 
RANCH TYPE HOMES

3 Eedrooms; modern conveniences. 
125-15-17-19 Fifth Avenue 

FL 8-9349 or FL 8-5535

HOUSE FOR SALE

FOR SALE
CYPRESS HILLS 3 family brick, 
fine condition. 17 rooms, gas heat, 
pleasant and convenient neighbor- 
hood. $27,500. Charles F. Weithas, 
96 Chesnut St.. Brooklyn N.Y. 11208

Tel.: AP 7-3143

į

SESTADIENIAIS-5..

t STUKAS

JAU 22 METAI!

Lietuvos Atsiminimu

!2*4 WH!TE sr. HILLStDE. N. J.
WAVERLY e-S325,AREA COOE 2QI

Radkj Valanda

Norite jjeros meniškos fotografijos ~r* . .•
PORTRETO - SETMOS - VAIKŲ

(vairiu progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų: nori** atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooklyn, N. Y 

Tel. HYacint 7-4677

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

BaYunnl. N. J. iš k. i d. Mrs. Anthony Miskewicz. Mrs. Vyc;s Kavolis, 
Mrs. Edvvard Mocicko prie staio užliesimo, kuriam buvo paskirta pirmoji 
premija.

LOUiS COLLAZO 
INSURANCE

Everything and anything in the In
surance line iexcept life).
Spėriai consideration to religious
groups. 1863 Lex Avė N.Y.C. N.Y.

L E 4-7772

TRAVEL AGENCIES

Elmont, L I.. 9 Covert Avė., (corner 
Tlem.prt.ead Tpke) Libertas Travef 
Ageicy — Honeymoon specials, do- 
mestic fc-reign tours. eruises. air- 
lin.es, steamships. hotels & reserva
tions, free passport & immigration 
Information. Anthony Easta — 516 
GE 7-7282 212 - LA 5-1088.

AUTO SERVICE

FRANKS AUTO PAINTING
Jei'icho Tpke - Cornmack, L I.. N.Y.

j Complete Auto Painting. Body and 
j Fcnder Work. VVelding and Auto 
j Rcpairs. Aeross St. from Chain Link 
j Fence. — 516 - FO 8-8373

BAYONNE, N. J.
Šv. Mykolo parapijos mote

rų sodalicija laimėjo pirmąją 
premiją stalų puošimo festiva
lyje, kuri rengė Bayonnės lai
vyno tiekimo centro karinin
kų žmonų klubas. Sodalietės bu 
vo išrinkusios pirm. Mrs. Vy
tautas Kava’.ius ir jos padėjė
jas Mrs. Edward Maceiko. Mrs.

rūgšties ištisą apsnigtą kaimą. 
Buvo padaryta net bažnyčia. 
Mrs. Tumas ir Mrs. Miskewitz 
parūpino porceliano indus ir 
staltiesę. Anksčiau jos savo 
rankdarbiais nepasirodė vie
šumoje.

Sodalietės rugpjūčio 16 ren
gia savo pikniką parapijos kie-

INSURANCE

SELDON BODY VVORKS

BODY AND FENDER REPAIRS 
Ali Work Guaranteed 

24 Hour Towing Service
Route 25, Seldon, L. I.

S E 2-8603

BRCNX HEADOUARTERS 
for Foreign Car Parts

STUTZ STUDEBAKER
221 Bruckner Blvd., Bronx 

C Y 2-0260
Open 8 AM — 8 PM; Sat. ’til 5

Nadas Rastenis, advokatas, 
gyvenąs Baltimorėje, išvertė

JUOZO Ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LięUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

REPUBLIC
Liqiior Store, Ine.

322 Union Avenue Brooklyn II, N. Y. 
Tel. EV 7-2089

> JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelis psirinkimas įvairių vynų, degtiniu, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WHITE HORSE TAVFRA
ha ra*- re«itt»rnn;i*

PRANAS BRUCAS. savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. Vlrainia 6-9519
SALE: VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

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

investacijos.

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

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

Džiaugsmą, poilsi ir sveikatą jums suteiks atostogos prie Adiron- • 
dakų kalnu perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
(;

lietuviu Slyvynų vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

iKALN’L oras, nuostabi gamta — ežeras vii nas iš gražiausiu pa- ! 
šaulyje *u 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdu pločio pu:kus • 
pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens ski (vra insrruk- Į 
toriai). Įvairios valtys — irklinės, burinės, canocs ir kt. Maudv- ,! 
mosi baseinas stikliniame pastate. Tenisas, ping-pong. kroketas 
ir tt. Vakarais salėje konce rtai. vaidinimai. Šokiai ir kt. pramogo-. ;

ID3AIJ V IETA | \VN.\VFJV.IAMS
Šalia vasarvietės išnuomoja mos pat,.l|x>s ir K maisto su ir ng- 4 
tom virtuvėm).
N m N'w Yo’-ko per 200 mvliii. Iš N*'v York Thnnvnv Exit 24 į 1 
Northvay 87 iki Lake Georgė Viliūge; iš ten 9N keliu 7 myl į šiaurę !

Vasanietė skelbiama N. Y. Times ir tailv Neves sekmad laidose !'
S

Rezrrvaeijv ir informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR

DIAMOND POINT, N.Y. Tel. (5I8i NH 4-j07< ;

. i;i
• **•“•****-*"***"*  ••••••••••• ** " **** . Jj

Stanley Tumas ir Mrs. Antho
ny Miskew:tz. Jos turėjo pa
rengti eksponatus festivaliui.

Mrs. Kavalius praleido daug 
valandų, sukurdama iš cukraus, 
kiaušinių baltymo ir citrinos

me. Ten bus išstatytas ir lai
mėjimam leidžiamas ir šis pir
mą premiją laimėjęs stalo pa
puošimas. Sodalicijos dvasios 
vadas yra kun. dr. Jonas Star
kus. parapijos klebonas. 2.

Kristijono Donelaičio “Metus” 
i anglų kalbą. Darbas atliktas 
kruopščiai ir vertimas padary
tas gerai. “Metus” išleisti ang
lų kalba rūpinasi JAV LB Kul
tūros Fondas.

LAKE GEORGE prie Blue Water vaMrvietė*. Nuotr. V. Maželio.

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!
KVIETIMAS

LITAS INVESTING CORP., Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitala investuoja pelningai iki 
12G ir konservatyviai į trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus "mortgage”. namus ir 1.1. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreintis:
V. VEBELIŪNAS 100-21 89th Avė.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St., Stamford. Conn. — Tel. 325-0997 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9 - 4 vai.

GRANE SAVINGS&Loan Association

B. B. PIETKIEVVICZ, Prav
> 47 and Rockvvell Street. Tel. LAfayette 3-10X3 

Nemokamai vieta aiitnmoh’ban.s

4
1 ON
l/Z% INVF.STMENT

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dieno*

Pinigai Jdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už vis* mėnesj. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd ir ketvirt 9.00 ryto 8 30 vakaro, Antrad (r 
penktadienj 9:00 ryto — 5 00 vakaro; Aeštadienaia

| 9 00 ryto — 12.00 dieno*. Trečiadieniais uždaryta.



e«=Hi

Bonomistas Juozą* AUDĖNAS 
rt padMfe Invpatavfrnų Fondu 
Hrta pirictlblaudaro planus 
■toTtaupyti JatetSai^^talus 
ugdyti, ei sudaro pianus pensl- 
■fitlrams, autaupu turintiems,

Warwfck SL. BTdtyn, N. Y. 
11307; tM. TA 7-0518, LA 4-6484

rijonų vienuolijos atstovas prie 
šv. Sosto, liepos 28 lėktavu at
skrido iš Romos į Jungtines 
•Amerikos Valstybes. Taikini 
sustojo pranciškonų vienuolyne 
Brocklyne. Jis dalyvaus Katali
kų Mokslų Akademijos suvažia
vime. . ; t ‘ '

Marija Nevikevičinė-Aukštai- 
tė rašytoja iš Mcntrealio, lan
kydamasi New Yorko pasauli
nėje parodoje, taip pat apsilan
kė ir Darbininko redakcijoje. 
Ją palydėjo sūnus.

J. Bertulis, muzikas, lankyda
mas Europos kraštus, iš Ispani
jos Darbininkui atsiuntė sveiki
nimus.

Kun. L- Jankus, Balfo reika
lų vedėjas, grįžo iš atostogų. 
Dabar atostogauja Balfo sekre
torė J. Grigienė.

Pasaulinėje parodoje dar at
skiros lietuvių dienos rengia
mos: rugpiūčio 24 JAV federa- 
Enės valdžios paviljone, progra
ma vyksta nuo 4 iki 6 v.v., 
New Yorko valstybės paviljone 
— rugsėjo 20.

Dr. Juozas Kazickas rugpiūčio 
pradžioje dviem savaitėm savo 
prekybos reikalais išvyksta į 
Europą. Lankysis Paryžiuje, 
Milane, Bonnoje ir k.

Elena Vyžienė (Vyzinė)-2ars- 
kaitė mirė liepos 26 savo na
muose. Buvo virš 70 metų. Pa
laidota liepos 29 iš šv. Andzel- 
mo bažnyčios. Nuliūdime paliko 
dukros: Helen Kulber, Birutė 
Hoss, Aldona Eichler, 9
ir 3 proanūkai. Buvo gimusi 
Anykščiuose, augusi Vilniuje, į 
JAV atvykusi 1905 m.

je prasideda rogpšūčšo 1 ir ta 
giasi rugpiūčio 2. Ta proga Se 
tadienį, rugpjūčio 1 bus iški 
mto|$ mišparų ir pmo^sk

vakare. Sekmadienį mišios buk-

sekmadieniais. Vakare 7:30 vai - 
bus pamokslas, mišparai k pa- i 
lamhiiinas. švenčiausiasis Sak-"‘ 
ramentas sekmadieni bus išsta- ’

Jūrate Kazickaite 
išvyksta į Afriką
Dr. Juozo ir Aleksandros Ka

zickų duktė Jūratė liepos 23 iš
skrido į Šveicariją ir kitas Eu
ropos valstybes, kur ikį rugpjū
čio pabaigos lankys savo 
draugus bei įdomesnes vietas. 
Rugpiūčio pabaigoje iš Romos 
išskris į Nyeri, Kenya, savano
riškam misijų darbui. Ten ji mo 
kys vietos aukštesnioje misijų 
mokykloje anglų kalbą.

Jūratė yra 21 metų. Praėju
si pavasarį baigė Trinity kole
giją Washmgtone, D.C. Apie 
didelį mokytojų trūkumą Afri
kos misijose ji sužinojo iš vie
no jos fakulteto profesorių. Ke- 
nyjoje yra dar keletas jaunų 
amerikiečių, kurie dirba misijų 
mokyklose be atlyginimo. Jūra
tė yra pasiryžusi ten dirbti iki 
1966 sausio mėnesio. Atostogų 
metu mano pavažinėti po Af
rikos kontinentą.

iadmonienę So. Bostone, 
frtlhĄjo per Jobo Romano eeda- 
aaąradio programą. Po Jos kai
tos Romanas davė ir jos įdai-

mo po mišparų.

Lietuviu Attetp Klubo meti
nis piknikas ir futbolo turnyras 
įvyksta rugp. 2 d., 1 v. p.p., 
Throgs Neck Stadium, 150 Da- 
vis Avė., Bronx. Dalyvauja 
Austrian S.C., Yonkers S.C., 
United Kingdom S.C. ir LAK 
nusišypsos laimė trečią kartą 
šiais meta:s.

Margarita ir Jonas' Valažen- 
£»>«, gyveną 101 43 114 St. 
Richmond Hill, liepos 26 pami
nėjo 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktj. Dukterys — Ona 
ir Rūta ir žentai namuose suren 
gė vaišes, kuriose dalyvavo gi
minės bei artimieji bičiuliai.

JORATt KAZICKĄITE

14 DARIAUS GIRĖNO mirtjlme Hm* Yorke liepoa>8 A Nuotr. P. ĄJrtto

Lietuvių Komitetas Pasauli
nei Parodai nuoširdžiai kviečia 
visus Amerikos ir Kanados lie
tuvius į lietuvių dieną pasau
linėje parodoje New Yorke — 
rugpiūčio 23, sekmadienį.

Į šią lietuvių dieną suvažiuo
ja net 37 eborai su 1400 dai
nininkų ir 700 tautinių šokių 
šokėjai.

Rugpiūčio 22 dionąjietuvių 
dienos išvakarėse, didžiulėje 
62th Regiment Armory salėje, 
East 2€th Street ir Lezington 
Avė., New Yorke bus krepšinio 
varžybos tarp šiaurės Ameri
kos ir Rytų Sparto Apygardos 
lietuvių sporto rinktinių. Pra
džia 8 v.v.

9:30 v.v. — lietuvių dienos' 
programų išpildytojų ir svėrių 
susipažinimo vakaras tose pa
čiose patalpose, šokiams gros 
Neo-Lituanų 18 asmenų orkest- 
ras ž Ctevelaad, Otuo. •;

Lietuvių dieną, rugpiūčio 23 
12 vaL — vainiko padėjimas 
prie lietuviško kryžiaus, paro
dos rajone, Meditation Lane 
and Avenue of Africa;

12:30 — mišios už kenčian
čią tėvynę Lietuvą Singer Bowl 
paviljone. Mišias aukos vysk. 
Vincentas Brizgys; -

1:30 — paradas. Į Singer 
Bowl — lietuvių dienos dainų

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA
dienos programa įvyks 69 th 
Regiment Armory salėje, East 
26th Street and Lexington 
Avė., New Yorke.

Informacijų, ženklelių, bro
šiūrų ir vadovų reikalais, pra
šome kreiptis — nuo rugpiūčio 
1 — į Lithuanian Committeė 
for the New York Worid’s Fair 
33 W. 42nd Street, New York 
36, N.Y. Rm. 928. Tel (212) 
LA 4^464.

Aukas siųskite: Mr. A. Šeti- 
kas, 84-11 101 Street,. Richmond 
HHl 18, New York. «’ Y

ir šokių festivalio vietovę, žy
giuos tik dainininkai, šokėjar ir 
užsiregistravusių karo vetera
nų bei kibi hetuviškų organi
zacijų atstovai su vėliavomis. 
Paradą lydės Bostono šv. Petro 
•ir Povilo pęnųūjos orkestras;

2 vaL — dainų ir tautinių šo
kių testlvaiis Singer Bowl pa
viljone.

lietuviškai Juozas Kajeckas, Lie 
tavos Atstovas, Washin^<me.

Programai vadovaus — Hol- 
lywoodo aktorė — Rūta Lee 
Kilmoaytė. 5 —

Jei bus blogas oras, lietuvių

NAUJI PRANCIŠKONŲ PASKYRIMAI
Naujas provincijolas su pata

rėjais liepos 20-22 d.d. posė
džiavo Kennebunkporte. Svars
tyta provincijos reikalai ir 
suskirstyta vienuolynams bei 
kitoms įstaigoms personalas.

Vienuolynu viršininkais iš
rinkti šie Tėvai: Jurgis Gailiu- 
šis — Kennebunkporte; Juve- 
nahs Liauba — Brooklyne; Pau
lius Baltakis — Toronte; Justi
nas Vaškys — Greene; Bene
diktas Bagdonas — St Catha-

rines, OnL (Kanada); Aleksand
ras Žiubrys — Bridgevillėje; 
(viršininkas ir klebonas). Toron
to Prisikėlimo parapijos klebo
nas paliktas T. Placidas Barius. 
Niagaros pusiausalio klebonu—

Gimnazijos rektoriaus parei
gas perėmė provincijolas. Treti
ninkų reikalams tvarkyti pas
kirtas T. Kęstutis Butkui 
Spaustuvės vedėju lieka T.

kaus Varpelį” k toliau redaguo

puotų, dainų iš plokštelės. B. 
[ Vattertenė buvo atvykusi Ame- 
|-rikes į Gajos korporacijos 35 
k pietų sukaktį, torį įvyko Chi- 
[' tagoje.’ B. Vatterienė tame su- 
K rimavime dalyvavo ir meninėj 
L programoj kaip solistė.

Romas ir Brutams Vaitai ati- 
L dęrė sayo jnžiuerijos įstaigą Bos 
R tone. Inžinieriai broliai Veitai 
I seniau gyveno ir studijavo Bos- 
F ~ tone, o vėliau buvo iš jo išsikė

lę. Prieš metas sugrįžo Bosto
nan Romas, o dabar ir Brute- 
nis. Jie yra aktyvūs ir lietuviš
kam gyvenime. Romas yra li
tuanistinės mokyklos tėvų ko-

Kun. Jom* Svirdcas, šv. Pet
ro. parapijos So. Bostone vika
ras, nuo liepos 19 dienos išvy
ko atostogų.

Amerikos legiono Stepono 
Dariaus poetas liepos 19 turėjo 
pikniką-gegužinę Romuvos par
ke Brocktone. Kaip k kiekvie
nais metais jie paminėjo k tų 
dviejų tietuvių didvyrių — Ste
pono Didaus k Stasio Girėno

likęs karinę prievolę Amerikos 
laivyno departamente kaip kari

Pasaulinei Parodai

LATVIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTO
liepos 5, 7 vai. vak., pasauli

nės parodos paviiione Nėw 
Yorke įvykę latvių Mtadies dai-

kanklės,x piano ar orkestrėlis, 
žiūrint, kokiam šokiui kas tiko.

Sti Šokiais nebuvo ta^ gerai,

ten pat kaip civilis fizikas.
^Gausiai aukojo. Liepos 19 šv 

Petro bažnyčioje buvo darom; 
speciali rii&hava parapijai vie 
ton parapijos metinio pikniko 
Partiečiai suaukojo 730 dol.

Latvijonk'Adšftas himnais. 
Vakarą atidarė7 WaJter' Bacad,

rodymo direktorius. Potobu-

jų'Šokiai yra

be to, perdaug ilgi, t. y. tos 
pačios figūros kartojamos daug

vilto ir dr P. £ejim. Ką&ėjb fiad net ® pakartojinHts.' Dai- 
trumpai ir senatorius Kęatin- 
gas- _

Latvių jungtais choras, diri
guojamas Bruno Skultės, padai
navo 10 liaudies damų sekan
čių kompozitorių: E. Metngaš- 
lio, A. Jųrgano, J. Graubingo, 
A. Jerumo ir J.Kalninio. Choras, 
galima sakyti, visas dainas pa- ___________________
dainavo labai gerai. Dainos pa- mic^ką šokių B eilės pašokti 
rinktos įvairios: buvo ir kibai --- -- , . . . .
liūdnų, net iš baudžiavos lai
kų/ kitos gi tinksmos su ira- 
i*-13: taM jiems padėjo gen h-’į^ojam
garsmtuvai ir šviesos. Kažin,

nuojant g posmai butų dar nę-

timasis, bet šokiai labai vargi-

šokėjai paruošti labai gerai k 
beveik visi išimtinai jauni. Da
rė gerą įspūdį. Visi šypsojosi, 
nors kitų net kostiumai matė
si šlapi. Nenuostabu, nes vie-

salėj vidurvasary tai ne juokas. 
Pakeisti reikėtų ’• būtinai porą 
dainų i/ porą šokių. Būtįpub-

vakare
Po 16 minučių pertraukos 

buvo tautiniai šoktai. Iš viso 
šoko 11 šokių iš eilės be per- 
•taikos.' Šešis šoktas Šoke vi-

būtų žymia lengviau. Deja, lat
viai negalėjo to padaryti, nes 
choristams buvo įtaisyti garsin
tuvai, kurių negalėjo išjungti

nereikėjo, Be to, buvo mažoka 
scena,; ji talpmo tik šritojus. 
Nežiūrint to, latviai savo užduo
tį atliko vgeraL Pubtikbs buvo

cagos ir Toronto, šokių dirigen
tas — Kartis Metins. šokių di
rigentas ir maras būtų

rugpiūčio 2. Šventė pradedam; 
mišioms 11 vaL ryto. Jų meti 
giedos šv. Petro parapijos cho 
ras, vadovaujamas komp. Jero 
nimo Kačinsko. Kultūrinė prog 
ramų bus pradedama 3:30 vai 
po pietų. Ją išpildys šv. Petn 
parapijos choras ir Onos Ivaš 
kielės vadovaujama tautinių Šo 
kilį grupė.

Kun. Jonas Rusteika, pralei 
dęs vasaros atostogas So. Bos 
tone, liepos 29 d. išvyko į nauj; 
švč. širdies parapiją Arkansa 
City, Kansas valstybėje. Tei 
buvo perkeltas prieš išvykstan 
atostogų. '

Ptaciunkutes atlaidai (Ange 
lų Karatienės šventė) bus rug 
piūčie 2. Tretininkams spėria 
iios pamaldos bus 2:30 v. po 
piet šv. Petro bažnyčioje.

pilna salė, net stovinčių. Bw 
ir keletą lietuvių, lenkų, net 
ir negrų, šventė baigėsi 9-.: 
vaL vakare.

Rožė Moimlyf*

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 
SPORTININKŲ

PIKNIKAS
sekmadienį, rugpjūčio 2 d.

THROGS NECK STADIUM 
150 OAVIS AVĖ at Har^ng Avė, BR0NX, N. Y.

PRO&tAMOJE:
• Futbolo turnyras — dalyvauja:

Austrian S. C. - Yonkers S. C. - United Kingdom S. C. 
tr LAK komandos

• Laimėjimai — televizija ir kt.
• šokiai

Pikniko pradžia 1 vai.; tokiai S vai.
ĮĖJIMAS 1 DOL. 

------------------ Sportuojantis jaunimas kviečia visus

tasis Šakalys.

naziją ir į Brooklyno bei To
ronto vienuolynus.

Jei butų 
<ų. Ji|

MIRĖ JUZE BUDI

na.
venone mrvo gimusi namr 

rijoje 1890 rugpiūčio 25 Stoi
kų Orimoje, f JAV atvyto 1908. 
Vyras, rašytojas V. Sudrikai ta 
karino išgyveno 40 imtų, yra. 
miręs 1955.

J. Bndriktonė boro muiįirito. 
ri Setuvi, dosni iaMarė, ^pef 
rttne sasą. niaKKKa sv. jono

1. a, i. •uMikiftNt

LIETUVOS ATSIMINIMŲ RADIJO 
IR ROTOS KLUBO

PI K N ĮKAS
.t“£

Ragps&čię X fMrwdieni
New Yorko lietuviam

. Jamaica Polish National Hali and Park
M8-11 SatpMn Boutovard, Jamafca, LL, N. Y.

Programoje:
• Dainuoja' ELENA KID2JENE ir jos duktė ALYTE 

į . o Tautiniai šokiai —• alb New Jersey apygardos grupė, vado* 
L vaujama J. VAIČIŪNAITĖS

p Ltetarrificą valgių bufetas A. Kauno Maisto Prekybos; 
L Spaudos Mosiąs — Darbininko administracijos.

Pikniko prrtMa 1 vai. paplat - 
pipMii 4 vaL

• . • tokiai S vaL
Įėjbnar.lJeM. ir už OuUcfiuks ir JC. Y. aatėsto inokosdua.

Visus nuoširdžiai kviečia
Prof. Jotobas J. Stabas

Vasaras atostogas 
be rOpeačiy praleisti maloniai 
kviečiame S. M. Lūšių ir B.I. 
Veltų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje

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

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta pr:e At
lanto: Rami aplinka, nešaltas 
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys • Geras maistas, 
nuoširdus patarnavimas, jauki 
lietuviškos šeimos nuotaika e 
Valtis žuvavimui, sail-fish bu
riavimui, teniso aikštė ir ping- 
pong stalas • Muzikai piano, 
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir 
Televizija • Tėvams vakare 
išvykus — prižiūrimi vaikai. 
Užsisakymai iš anksto labai 
pageidaujami. Kreiptis vilos 
MEŠKA adresu.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

SUPIK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojaa 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRONAS 

.. Ldcensed Manager
& Notaty Public 

01 numini# Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-0770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(pne Foreet Partvay tftatlcn) 
VVOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virpinta 7-4498

TNEOBORE WOUNNM,
INC.

E. JOSEPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th 8L, Hew York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARBONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIM, CONN.

Tel. BA 8-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, aav.

LaSdotuvtų direktorius

74 PROVIOENCE ST.

FL 4-4737

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER A VE. 
PRANAS VAITKUS

ROT AR Y PUBLIC 
Patarnavimas dteng ir naktį


