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Kremliaus smurto ir klastos pradžia — 

Birželio 15 sueina 25 metai, kai Sovietų Sąjunga oku
pavo Lietuvą ir pavertė ją savo kolonija. Sovietinio im
perializmo kelias buvo ir yra tas pats: smurtas ir klasta

Kremliaus imperializmas vykdomas smurtu ir klasta. Už
grobia smurtu, smurto veiksmus klastingai teisina tarptautinėm 
sutartim, parama “išsilaisvinimo kovai”, tautos apsisprendimu. 
Tuo keliu Kremlius užgrobė ir Lietuvą. Primename pagrindi
nius Kremliaus žingsnius Lietuvai okupuoti ir Įsijungti į S<>-

z-*. —J' T7 1 • **• 1 T • VietU S^ungą-Prieš 25 metus Kremlius smurtu užgrobė Lietuvą
Laisvieji lietuviai stiprina ir plečia naikinamos, terorizuojamos Lietuvos SOS šauksmą

DVIEJŲ AGRESORIŲ SUTARTIS — 
pasidalyti Baltijos valstybes
1939.VII.23 Maskvoje pasirašyta Molotovo

ir Ribbentroppo nepuolimo sutartis ir prie jos 
slaptas protokolas, pagal kuri Sovietam turi tekti 
Suomija, Estija. Latvija: Vokiefijai — Lietuva.

1939.IX.28 papildomas slaptas protokolas, 
kuriuo ir Lietuvą Vokietija perleido Sovietų i- 
takos sferai.

SOVIETINIO AGRESORIAUS 
išprievartautos bazės, pagaliau okupacija

Po susitarimo su Hitleriu. Maskva vykdė 
pirmą invazijos žingsni i Baltijos valstybes: 1939. 
X. 10 išreikalavo iš Lietuvos "sutarti” — duoti 
Sovietų armijai bazes Lietuvos teritorijoje.

Karą su Suomija baigę 1940.11.12 sutartim. 
Sovietai turėjo laisvas rankas prieš Lietuvą: 
1940.V.25 Molotovas paskelbė provokacinius kal
tinimus Lietuvai — esą ji nesilaikanti sutarties, 
grobianti Sovietų kareivius Lietuvoje.

Po šio kaltinimo 1940.VI.14 Molotovas pa
skaitė Lietuvos ministeriui Urbšiui ultimatumą: 
atiduoti teismui vidaus reikalų min. K. Skučą ir 
saugumo dep. dir. A. Povilaitį, sudaryti Sovietam 
priimtiną vyriausybę. įsileisti Sovietų kariuome
nę į visą Lietuvos teritoriją. Ultimatumas reika
lavo atsakyti per 10 valandų ir įspėjo: ar Lietuva 
jį priims ar ne. Sovietų kariuomene vis tiek už
ims Lietuvą.

SOVIETINĖS OKUPACIJOS TECHNIKA
— pridengti okupaciją teisėtumo ir 
demokratinio apsisprendimo skraiste
Pagal Lietuvoje veikusią konstituciją teisė 

naujai vyriausybei sudaryti priklausė preziden
tui. Kai Dekanozovui nepasisekė paršaukti prez. 
A. Smetonos iš Vokietijos į Kauną, tai paskelbė, 
kad prezidentas reikia laikyti atsistatydinusiu, o 
tada jo pareigas eina min. pirm. A. Merkys. Taip 
peršokę per teisinę kliūtį, tariamai legaliai A. 
Merkio vardu 1940.VJ.16 Dekanozovas padikta
vo ^'iisrudies' vyria_ų.sybes” sudėtį.

Jau tos “vyriausybės” vardu 1940.VII.1 už
darė visas politines ir visuomenines ar kultūrines 
organizacijas, kiek vėliau laikraščius. Teleido 
veikti komunistų partijai, kuri turėjo tada 700 
narių.

1940.VII.7 A. Sniečkus, kaip saugumo dep. 
direktorius, pasirašė NKVD paruoštą įsakymą 
suimti aktyviuosius visuomenės veikėjus — lie
pos 11-12 naktį suimta 2000.

Organizacijų ir spaudos uždarymu, veikėjų 
suėmimu buvo paruošta dirva "demokratiškiau- 
siem pasauly rinkimam” — 1940.VII. 14. Rinki
mai su žinoma sovietine technika — vienas są
rašas su tiek kandidatų, kiek turi būti išrinkta: 
su šūkiais: “Nė vieno balso liaudies priešam”. 
“Asmens, kurie nebalsuoja. . .. yra liaudies prie
šai. Tokiem asmenim nėra vietos darbo Lietuvo
je”. Oficialiai balsavo 95.1'< . neoficialiai 15-16' • .

1940.VII.21 “liaudies seimas” turėjo nutarti, 
kad Lietuva nori įsijungti į Sov. Sąjungą. Prieš 
posėdį “deputatas” dr. A. Garmus apsilankė pas 
Pozdniakovą pasitikrinti dėl to Lietuvos nepri
klausomybės netekimo. Dekanozovas paaiškino: 
“O ar jūs matote, kas vyksta už lango?.. . Šie 
tankai rodo, kad Lietuva jau nebegali būti ne
priklausoma”. Kai A. Garmus pareiškė nebalsuo
siąs už Lietuvos prijungimą. Dekanozovas į tai: 
“Tik pamėginkite. Yra priemonių daryti taip, 
kaip mes norime, o jų mes pakankamai turime.”

Seimas “nubalsavo” už prijungimą, nors nie
kas balsų neskaitė, o rankas kėlė ir enkavedistai, 
kurie buvo pasodinti prižiūrėti deputatų.

1940.VIII.3 paskutinis tos vaidybos aktas: 
Maskvoje aukščiausias sovietas nutarė “paten
kinti Lietuvos prašymą” ir priimti Lietuvą į So
vietų Sąjungą.

Toliau turėjo eiti sovietizacija, kolonizacija, 
kurias palengvinti ir pagreitinti turėjo vietinių 
gyventojų deportacijos.

MASINĖS DEPORTACIJOS
— suplanuotos Maskvoje
Suplanuotos ir instrukcijos pasirašytos 1939. 

X. JI. t.y. rytojaus dieną, kai Kremlius iškėlęs 
priėmimą dėl sutarties bazėm įsileisti į Lietuvą.

*■1941. VI.4 Serovas pasirašė instrukcijas ma
sinei deportacijai vykdyti. 1941.VI. 18 išvežta 
34.260 iš Lietuvos.

Buvusio “komisaro” Glušausko pareiškimu, 
Maskva buvo pareikalavusi išvežti iš Lietuvos 
700,000, t.y. trečdalį gyventojų.

Imperializmo ir kolonizacijos kelias, kuris 
buvo pavartotas Lietuvoje, sovietų ir dabar te- 
betaikomas bet kur kitur.

LIETUVA KARO NELAIMĖSE. Nukentėjusiem gelbėti 
1944 įsikūrusio Batfo plakatas, pieštas dail. M. Dobti tins 
kio.
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Be lovos savo bute dar turės lovą ligoninėje
Ar skaičiai yra toks patiki

mas pažangos ženklas? Tokis 
klausimas kyla skaitant oku
puotos Lietuvos spaudą. Joje 
daug skaičių apie ūkinę, mo
kyklinę, kultūrinę pažangą. Pro
centais rodomas pažangos kas
metinis augimas

Džiaugtis reikia kiekvienu pa
žangos reiškiniu Lietuvoje. Jei 
jie rodosi okupuotoje Lietuvoje, 
tai jie yra ženklas lietuvių akty
vumo, veržlumo, kuris turi ste
bint kartais ir tuos "vyresniuo
sius brolius” — okupantus.

Pažangą demonstruoti ypatin
gai ėmė dabar, kai švenčia ti
ku pači jos 25 metų sukaktį Kad 
ta pažanga atrodytų baltesnė, 
juodina atsidėję nepriklauso
mos Lietuvos pažangą. Ir vėl 
mori skaičiais užpilti. Dar daž
niau ne aktualiaisiais, bet paly
ginamais skaičiais — esą pa
žanga paauko tiek ir tiek pro
centų ... Tokia jau sovietinė 
sistema.’

Ši skaičių didumo manija su
silaukia Įspėjimo ir pačioje Lie
tuvoje,. .Ar tie skelbiami skai
čiai yra tikrasis pažangos ro
diklis. klausimas kyla spaudoje. 
Šiemet pradėtuose leisti “Kul
tūros baruose” Nr. 1 J- Jurgi
nis, str. “Kuo matuojama kul
tūra?“ rašo:

“Praeityje daug kur, o Azi
jos ir Afrikos šalyse dar ir da
bar apie kurios nors tautos 
arba krašto kultūrą sprendžia
ma iš raštingų žmonių procen
to bendrame gyventojų skai
čiuje. Europoje, kurios šalyse 
pradinis gyventojų mokymas 
yra privalomas ir beraščiai ne 
dėsningumas, o daugiau atsitik
tinis reiškinys, toks kultūros 
matavimas nebetinka. Todėl ka
pitalistinėse šalyse apie kultū-

Įspejimas Lietuvoje dėl įsitikėjimo kiekybe ir per mažo rū-

rą ketinama spręsti iš muilo ar 
suvartojamo popieriaus kiekio, 
tenkančio vienam gyventojui. 
Socialistinėse šalyse apie to ar 
kito krašto kultūrą sprendžia
ma iš aukštąjį ar specialų vi
durinį mokslą baigusių skai - 
čiaus, tenkančio tūkstančiui gy
ventojų. Apskritai, mes įprato
me kultūrą matuoti skaičiais ir 
didžiuodamiesi skelbiam mo
kyklų, mokinių, studentų, teat
rų, kinų, klubų, bibliotekų sta
tistiką. Juo didesni skaičiai, tuo 
didesnis mūsų pasididžiavimas“.

“Ką gi tie skaičiai reiškia? 
Jie visų pirma reiškia, kad, ly
ginant su kapitalizmo epochos 
kultūra, mūsų socialistinė kul
tūra pasidarė masinė, visaliau
dinė ... Skaičiai vaizdžiai paro
do kultūros ėjimą platyn, jie 
nurodo kultūros kiekybinę pu
sę, betgi kultūra turi ir savo 
kokybę”.

••Prisimenu, kaip vienas svei
katos apsaugos entuziastas aiš
kino. kiek prie komunizmo ma
no gimtųjų Anykščių rajoninė
je ligoninėje bus lovų. Jo pa
minėtų skaičių išsigandau: be
veik kas dešimtas rajono gyven
tojas. be lovos savo bute, dar 
turės lovą ligoninėje, vadinas, 
■numatoma, kad kiekvienas ra
jono gyventojas neišvengs sta
cionaraus gydymo. Betgi kam 
žmogų guldyti į ligoninę, jeigu 
jis yra sveikas? Artėjant prie 
■komunizmo, kils žmonių gero
vė. gerės ir žmonių sveikata, 
reikės mažesnio skaičiaus lovų 
ligoninėse, o ne vis didesnio ir 
didesnio“.

pėsčio kokybe

“Man teko keletą kartų su 
pažangių Amerikos lietuvių gru
pe keliauti po Lietuvą- Svečių 
tarpe buvo ir keletas gydyto
jų. Sužinoję, kiek Tarybų Lie
tuvoje yra gydytojų ir medici
nos seserų, jie nustebo, bet ne
trukus pamačiau, kaip apsiniau
kė jų veidai. Jie negalėjo su
prasti, kodėl, turint tiek medi
cininio personalo ir tiek Rau
donojo Kryžiaus organizacijos 
narių, sanitarinė kultūra mies
tuose ir ypač kaimuose nėra pa
kankamai aukšta. personalo 
skaičius, pasirodo, nėra sanita
rinės kultūros rodiklis”.

“Nemaža turime respubliko
je pastatų, kurie vadinami kul
tūros namais, nors kai kuriuo
se iš jų daugiau dulkių ir vo
ratinklių, negu kultūros. Kultū
ros matavimas skaičiais turi sa
vo ribą...

Pelės ir katino žaidimai

.. .Mokykla, kokia ji bebū
tų — aštuonmetė ar universi
tetas — kultūringu žmogaus 
dar nepadaro ... Todėl baigęs 
aukštąjį mokslą pilietis ne visa
da yra kultūringesnis už tą, ku
ris pasitenkino baigęs aštuon
metę“.

“Vienam mūsų respublikos 
Mokslų akademijos tiksliųjų, ar
ba, kaip įprasta sakyti, fun- 
damentalinių mokslų specialis
tui neseniai teko apie mėnesį 
laiko gyventi Londone prie 
pat Britų -muziejaus, ir koks 
apmaudas ima mus, humanitari
nių njokslų atstovus, kad tas 
kolega neturėjo laiko ar noro 
pasižvalgyti po Britų muziejų- 
Greičiausiai, jis visai nežinojo, 
kas tas Britų muziejus! Pas 
mus mėgstama didžiuotis spe
cialybe. Tai labai gerai, bet 
neretai tuo norima pasakyti, 

kad visa kita, kas vadinama hu
manitarine kultūra, jam nerū
pi. Argi nepasitaiko, kad di - 
Jžiuojantis gamtos ir taikomų
jų mokslų specialybe, stengia
masi pridengti savo nemokšiš
kumą?”

“Jeigu kultūra rūpi tik ne
daugeliui, jeigu po plona švie
timo plėvele slepiasi diletantiz
mas. kultūra lieka paviršutiniš
ka. Jau metas kultūros lygį ma
tuoti skaičiais, rodančiais ne 
kiekybę, o kokybę”-

Dėl tos kokybės paskutiniu 
laiku ir kituose laikraščiuose 
Lietuvoje daugiau nusiskundžia
ma.
Nusiskundimuose keliami kul

tūringumo ar nekultūringumo 
reiškiniai verti pergalvoti ir 
skaitytojui laisvame pasauly.

—Stalino gimimo vietoje Go
ri, Gruzijoje, bus atidarytas jo 
vardo muziejus.

— Pirmasis erdvėje iš orlai
vio buvo išėjęs sovietų Leono
vas 1965 kovo 18 — 10 min.

PADEKITE PRANCIŠKONAMS
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

- , Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND
FRANCISCAN MONASTERY
680 BUSHWICK AVE.
BROOKLYN. N.Y, 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbes fundatoriais
500 — amžinais nariais
100 — fundatoriais
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Pažadu auką statybų fondui $..................

Siunčiu auką statybų fondui $..................

Įrašau mirusį .......................................................... ,............

Siuntėjas ............................................ .................................

Adresas ......................................... .............................. .......

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

J— . J  ~_T~ •_J— ■— ■" H - ,||— |- ll ~ *

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

’vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Pristatomas naujas Europos graborius J. Stalinas Molotovas ir Ribentropas dalina Europa

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 51/2%)
Skolintis automašinoms, namu remontui, akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIūNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; III 1-67:»J 
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel.

Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vu.

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Narni) par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 1-AAT1

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Būkite prakeikti, duobkasiai!

Baltijos valstybes iš 6 mil. gyventojų neteko 1 mil.

Lietuvoje šį birželio mėnesį 
vėl pakartoja pasakojimus apie 
“hitlerininkus”, kurie žudę 
“tarybinius piliečius”. Kartoja 
ištisais puslapiais su įprastine 
neapykanta, su enkavedistų 
fantazijos sukurtais kaltinimais.

Sustiprintais šauksmais apie 
“hitlerininkus” nori pridengti 
raudonųjų hitlerininkų praeitį, 
įkuri žmonių atminime neišdil
domai sutapo su birželio mėne
siu.

Sunku pridengti, kada rau
donųjų hitlerininkų praeities 
šiurpius vaisius parodė tas pats 
Lietuvą pavergęs ir tautą nai
kinęs bei tebenaikinąs Krem
lius. Jis 1959 gyventojų surašy
mu paliudijo, kad 1959 Lietu
voje tebuvo tik 2,711,000 gy
ventojų. Taigi pusė milijono 
mažiau nei 1939 metais- Po 20 
metų prieauglio, kurio kasmet 
•turėjo būti po 30,000-40,000. 
pusė milijono mažiau nei prieš 
20 metų!

Raudoniesiem hitlerininkam, 
pavergusiem Lietuvą, atsako - 
mybė tenka bent už 700,000 
800,000 gyventojų nepriteklių 
Lietuvoje.

Joki jų pikti šauksmai to ne- 
nuslėps.

★

Tautos masinio sunaikinimo 
šiurpiu simboliniu laikotarpiu 
virto 1941 metų birželio mėnuo. 
Birželio 14-18 masiniu būdu 
buvo suimti ir deportuoti iš Lie
tuvos 34.260.

Tas skaičius reiškia gyvus 
žmones — jų sugriautą gyveni
mą. fizinius kentėjimus, dar 
•labiau moralinius dėl išdrasky
tų šeimų.

Šio kenčiančio nevilties pa

V. ŪSELIENĖ

Paskutine naktis
Ta vasaros naktis, kaip visos naktys Lietuvoj, 
buvo tokia, kokią Maironis apdainavo — žavi tyra, 
pilna svaiginančiu kvapų., pilna gaivios šventos tylos. 
Mėnulis slinko pamažu, tarpe lengvučiu debesų ... 
Spindėjo žvaigždės, o vėjas, pūtęs iš rytu, 
supo lieknų beržit šakas ir vos pražydusi, alyvų krūmus. 
Buvo naktis, kaip visos nakys Lieuvj —
Tačiau šimtams tremtinių, užkaituos ir tvankiuose

vagonuos 
Tai buvo tik kančios ir nevilties naktis .. .
Žinojo jie tikrai, jog buvo tai jau paskutinė jų stotis savoj 

žemėj. 
Rytoj sunkieji ratai jau dundės per Rusijos miškus .. 
Nebegirdės jie iau daugiau lietuviškojo žodžio, 
O artimų žmonių būriai nebelydės jii 
bejėgiškos užuojautos ir ašarų pilnomis akimis.
Bet dar šią nakti stovi čia jų traukinys —
Vienoj jo pusėj aukštos Palemono kalnas, o kitoj — 
jaunom pušim apaugusi kalva ir truputi toliau, 
mėnulio sidabre paskendę dunkso Vilniaus bokštai 
Ar bematys jie kada nors
Tą Įprastą. žavingos vasaros nakties gražumą?
Ar kada nors gėrėsis sostinės, užmigusios ramiam slėny 

vaizdu?
Šią naktj visi tie nelaimingi žmonės jaučia, 
kaip miršta sieloj jų beprotiška viltis, 
jog bus jie dar išvaduoti ir jog 
baisioji ta kelionė ir naktis bus tik sloginantis siaubingas

sapnas.
Ir savo širdyse, po sukryžiuotom maldai rankom.
Slopina jie skausmingą šauksmą tardami sudie — savajam 

kraštui 
Nors skęsta visas Vilniaus slėnis nakties gilioj tyloj, 
atrodo, jog girdi, kaip skleidžiasi iš to 
žmonių prigrūsto traukinio skaudi rauda...
Atrodo, jog dejuoja ne tik tos nelaimingos širdys, 
mėnulio sidabre paskendę dunkso Vilniaus bokštai, 
ir žadintieji krūmai, o ir visa 
tokia kvapni, šilta, tokia be galo mylima lietuviškoji žemė 
Ir sklinda ta rauda toli toli, po vi°a 
iškankintą, pavergtoji krašto, o aidas 
tos raudos dar nenutilo iki Šiol...
Širdie, ar Tu dar jį girdi?...

(Skirta 14-jai birželio paminėti)

gauto lietuvio skausmo ne - 
išstengs nuslėpti jokia okupan
to propaganda apie “išlaisvini* 
mą” ir atneštą “laimingą gyve
nimą”. Ir po 25 metų laiko de
gina anie Kaišiadorių gimnazi
jos direktoriaus Stasio Kai - 
riūkščio žodžiai, kurie buvo iš
mesti lapely iš vagono Naujos 
Vilnios stoty:

.. .kenčiame neapsakytai, 
trūksta vandens ir oro, bet di
džiausias smūgis — mūsų šei
mas sukaldė. nežinau, ar išlai
kys mūsų širdys. Mus (kaišedo- 
riškius) atskyrė ir atsk. išveža. 
AŠ turiu tik 2 nosines, vienus 
marškinius, kostiumą, o palto 
neturiu nė vieno, bet tai maž
možis. Blogiausia, kad nuo šei
mos atskirtas, ir gal niekuomet 
nepamatysim .. •” (1941.VI.17).

★
Tremtinio moralines kančias 

didino dar tai, kad pamatė kan
kinimo įrankiais, svetimų bu - 
dėlių tarnais virtus savus tau
tiečius ir net buvusius drau
gus. Visų ištremtųjų linkėjimu 
virto anas vieno tremtinio laiš
kas, skirtas savo buvusiam 
draugui tariamos valdžios atsto
vui:

‘"•Daktare, Sveikinu iš pase- 
lencų ešelono. Gyvename blo
gesnėse sąlygose negu gyvuliai: 
trūksta oro — trokštame ir 
badaujame. Už ką? Pagaliau, 
jei jau mums, tūkstančiams 
suaugusių, kiek galėtų taikinti 
bausmę, tai už ką kenčia maži 
vaikai? Jei jau norėjote mus iš
žudyti, tai reikėjo rasti gra
žesnį būdą — skiepijimą baci
lomis ...

“Daktare, visko tikėjau iš 
Komisarų Tarybos, bet kad 
tūkstančius lietuvių iš Lietuvos

Liudininko V. Sidzikausko 
pareiškime po rusifikacijos to
liau kalbama apie deportacijas. 
Pradėjęs nuo 1940 lapkričio 28 
dienos pasirašytos vidaus reika
lų komisaro instrukcijos, kas 
turi būti deportuojama; sumi
nėjęs, kad 1941 birželio 14-21 
buvo deportuota iš Baltijos val
stybių apie 100,000 liudininkas 
toliau kalba apie antros sovie
tų okupacijos metu Stalino, pa
skiau Chruščiovo vykdytas de
portacijas:

“1944 m. Sovietai antru kar
tu užėmė Baltijos valstybes. Jų 
sugrįžimą sekė naujos deporta
cijų ir suėmimų bangos 1945, 
1946 ir 1947. Baltijos kraštų 
gyventojus žiauriausiai depor
tacijos palietė 1948-9. kada Bal
tijos ūkininkų pasipriešinimui 
prieš prievartinę kolektyviza
ciją palaužti apie 10 procentų 
gyventojų buvo išgabenta i Si
birą-

Daugumas deportuotų žuvo 
dėl nežmoniškų sąlygų, bado, 
išsekimo, šalčio, žiaurumo. Da
bartinėm sąlygom neįmanoma 
duoti tikslius statistinius duo- 

išsiųstumėt. kad laidotumėte 
tautą, kad būtumėt tautos duob
kasiai — niekuomet nesitikė
jau.

“Kai svarstydavome 1940 m. 
pradžioje buvusios vyriausybės 
darbus, tai stebėdavomės, ko
dėl ministrai neatsistatydina, 
jei nepritaria netikusiems dar
bams. O dabar? Vadinasi, jūs 
pritariate. Pritariate tautos žu
dymui. tautos sunaikinimui. Tai 
pirmas įvykis istorijoje. Tekiu 
įvykių lietuvių tauta težino iš 
išgamų dvarininkų, bet jūs? 
Kerštas — žemiausio, puolusio 
žmogaus džiaugsmas. Keršija
ma tik nusika’.tusiems. bet ne 
tūkstančiams vaikų ir moterų-

“Būkite prakeikti. Lietuvos 
valstybės ir tautos duobkasiai. 
Tekių linkėjimų siunčia už tūks
tančius lietuvių tas. su kuriuo 
1939-1940 m. praleisdavai ilgas 
galandąs. o dabar, poselencas Į 
tolimą SSSR” (1941.VL21). ‘

Būkite prakeikti — žodžiai 
adresuoti gydytojui J. Parna - 
rauskui. to meto sveikatos ko
misaro pavaduotojui, per jį ir 
visiem tautos naikintojam, oku
panto koiiaborantam.

Ne visų jų atsakomybė ly
gi. Ne visi buvo tokie kaip A- 
Sniečkus. A. Guzevičius —klus
nūs ir uolūs Serovo. Gladkovo 
įrankiai savai tautai naikinti. 
Visu svoriu betgi atsakomybė 
gula J. Paleckį, kurio parašu 
buvo tvirtintas sprendimas — 
deportuoti.

★

Praėjo 25 metai, bet nei lai
kas nei propagandos šauksmai 
nesumažins atsakomybės J. Pa
leckio vardu pridengtiem 
Kremliaus samdiniam tautos 
naikinimo akcijoje; nesumažins 
taip pat garso, kad Kremlius 
savo genocido ir kolonializmo 
veiksmais konkuruoja su Hitle
riu.

menis apie deportuotuosius. Ta
čiau faktas, kad pagal Sovietų 
gyventojų surašymą 1959 me
tais Estija, Latvija ir Lietuva 
iš savo šešių milijonų gyvento
jų buvo netekusios apie vieno 
milijono. Kai kurie deportuotie
ji, išlikę gyvi, dar neleidžiami 
grįžti į savo gimtąsias vietas.

Šios deportacijos sustabdytos 
Chruščiovo laikais. Jas pakeitė 
“savanoriškos deportacijos”.

Apie tas “savanoriškas” de
portacijas, arba “savanorišką” 
perkeldinimą. liudininkas dės
tė:

“Pagal oficialius sovietinius 
duomenis per keleris paskuti
nius -metus tekių “savanorių” 
skaičius buvo apie 8.000 Latvi
joje ir maždaug tiek pat Lietu
voje.

“Savanoriško” penkeldinimo 
sistema Chruščiovo laikais bu
vo uoliai vykdoma, kad duotų 
darbo jėgos Kazachstano plėši
niam. Labiausiai buvo traukia
mas jaunimas. Vartojama pre- 
siia jiem persikelti į Sovietų to
limiausias sritis nuolatiniam ap
sigyvenimui. 1965 kovo 11 Ry
gos radijas paskelbė apie susi
rinkimą Rygoje atstovų jauni
mo ir studentų, kurie vyks į 
Kazachstaną. Šių “savanorių” 
naujoji grupė buvo 550 dydžio.

Pagal Sovietų spaudos pa
vergtoje Lietuvoje pranešimus 
1962 metais 12.000 lietuvių jau
nimo . išvyko į Kazachstaną. 
Murmarr ką ir kitas SSRS toli
mas sritis: išvyko grupėm nuo

PIRMOJI KREMLIAUS AUKA-GEN. KAZYS SKUČAS
Gen. Kazys Skučas, vidaus 

reiks.ų m.’nisteris. ir Augusti
nas Povilaitis, saugumo depar
tamento direktorius, buvo pir
mieji. kuriuos Sovietų Sąjun
ga 1940 metų birželio 14 ulti
matume Lietuvai reikalavo at
leisti iš pareigų ir perduok 
tesmui. Bolševikam atėjus, jie 
pirmieji buvo suimti, ir išga
benti į Butirkų kalėjimą Mask
voje.

Kad komunistai visuose kraš
tuose labiausiai kovoja prieš 
vidaus reikalų ir jos valdomą 
policiją: kad įsigalėdami kuiia- 
me krašte, piimrausia sten
giasi paimti policiją į savo ran
kas. — tai seniai jau žinoma. 
Nestebina, jei pirmiausia ir Lie
tuvoje suėmė tuos, kurių žinio
je yra policijos aparatas.

Stebinti gali betgi klausimas: 
ar gen- Skučas ir A. Povilaitis 
buvo Kremliaus auka ar Lietu
vos politiką valdančių asmenų 
naivumo auka?

Stebina 'kartais vakaruose 
skelbiamas pasakojimas apie So
vietų pasikeitimą, apie jų evo
liuciją gerąja linkme, žmonišku
mo ar net suburžuazėjimo link
me. Sakoma, kad tai naivus gal
vojimas. Bet yra ženklų, kad

Apklausinėjimai atstovu rūmuose (2)

kelių dešimčių iki kelių šimtų. 
Pagal sovietinius šaltinius apie 
5000 lietuvių jaunimo buvo nu
gabenta į Tselingrado regioną 
Kazachstane, į Karagandą ir 
Kolos pu.iasalį grupėm nuo 20 
iki daugiau kaip 200.

1964 balandžio 11, pavyz
džiui. lietuvių spauda skelbė to
kį pranešimą: “Piliečiai! Darbi
ninkai telkiami statybos dar
bam Tselingrade srityje ir Ka
ragandos mieste. Galimas išti
sų šeimų perkėlimas apsigyven
ti nuolatai ir dirbti Tselinora- 
jaus sovehozuose ir kolchozuo
se”

Po šio skelbimo laikraščiai 
Lietuvoje 1964 gegužės 20 pra
nešė, kad į Tselinokrajų išvy
ko 200 šaltkalvių, elektrikų ir 
mūrininkų.”
RUSŲ KOLONISTAI Baltijos 
valstybėse:

•• ‘‘Dideli rusų kiekiai įkurdin
ti Estijoje. Latvijoje ir Lietu
voje. Maskvoje 1962 -buvo pa
skelbta paskutinio gyventojų 
surašymo duomenų santrauka- 
Pagal ją 1959 metais Estijoje 
gyveno 240.000 rusų ir 64.000 
gudų, ukrainiečių ir kitų tauty
bių iš Sovietų Sąjungos —viso 
304.000 užsieniečių bendrame 
je. Tai re:škia. kad Estijos gy
ventojų ketvirtadalis buvo “ko
lonizatoriai”.

Latvijoje 1959 buvo 795.000 
užsieniečiai, arba 38 proc. ben
drame 2.193.458 gyventojų skai
čiuje. Tarp tų užsieniečių 550. 
000 buvo rusai.

šiuos naiviai galvojančius poli
tikus aplenkė Lietuvos politi
kos vairuotojai — jau prieš 25 
metus jie gyveno tekiu naivu
mu ir to lietuvių naivumo au
ka buvo gen. K. Skučas ir A. 
Povilaitis.

— išvada •tenka darytis, 
stebint faktus, kuriuos suminė
jo generolo žmona Stefanija 
Skučienė 1959 gruodžio mėn. 
pasikalbėjime su “Kario" re
dakcija.

“ALimenu. kai 1940 metų pa
vasarį. Maskvai apkaltinus Lie
tuvą raudonarmiečių tariamu 
grėbimu, atsilankėva su vyru į 
mir.l.terio pirmininko Antano 
Merkio ūkį netoli Kauno. Ga
lėjo būti kokia pora savaičių 
prieš A. Merkio ir J. Urbšio, 
užsienio reikalų ministerio iš
šaukimą į Maskvą. Tada su 
Merkiais apžiūrint jų ūkio lau
kus. Skučas, kaip pastebėjau, 
kiek susijaudinęs. Merkiui įro
dinėjo, kad sovietų priekabės 
Lietuvai gali labai liūdnai 
baigtis. Su tekia mano vyro 
nuomne Merkys nenorėjo su
tikti. Kai iš laukų sugrįžom i 
namus. Merkys tarė:

— O vistik. Kazy, tavo įrodi
nėjimams aš netikiu, bolševikai 
jau dabar kitokį”.

Lietuvoje rusų kolonistų 
skaičius buvo mažę uis. 8.5 pro
centai bendtame 2.711,445 gy
ventojų skaičiuje.

Bendrai skaičiuojant. 1959 
trijose Baltijos valstybėse bu
vo 1.041,000 rusų imigrantų iš 
Sc /iet? Sąjungos.

Sovietinė informacija rodo, 
kad nuo 1959 rusų proporcija 
labai pakilo. Daugelis pramo
nių miestų kaip Koht’.a-Jarve 
šiaurės Estijoje žibalinio skalū
no srityje, kuris per paskuti
nius penke/is metus labai išau
go. arta kaip senas pasienio 
Narvos miestas, yra dabar su 
ruų persvara. Miesto taryboje, 
policijoje ir įvairiose valdžios 
įstaigose vyrauja rusiški var
dai- Estijos sostinės, Taliino. 
ir jo priemiesčių beveik pusė 
gyventojų yra jau rusai.. To
kia pat padėtis yra Latvijos sos
tinėje Rygoje

Sovietų demografinė statisti
ka rodo, kad daugiausia rusų 
Baltijos kra-tuose - yra gyvas- 
tingiausio amžiaus 20-29 metų. 
Tas pats yra pramoniniuose 
miestuose, kur imigrantai dau
giausia yra įsikūrę. Rusų vai
kų ir jaunimo 10-19 metų am
žiaus yra 35 procentai, palygin
ti su to paties amžiaus vietinio 
kilimo vaikų bei jaunimo gru
pe, Latvijoje iki 47 procentų.

Baltijos valstybių industriali
zacija yra priedanga kolonizaci
jai. Inžinieriai, technikai, bu
halteriai, sąskaitininkai ir kiti 
specialistai siunčiami iš Rusijos

“Kai birželio 12 d- grižo į 
Kauna iš Maskvos Merkys, ma
no vyras tuoj buvo iškviestas 
į prezidentūrą. Iš Merkio pra
nešimo paaiškėjo, kad Maskva 
reikalauja Skučo atsistatydimo 
iš vidaus reikalų ministerio pa
reigų ir Povilaičio, saugumo de
partamento direktoriaus, atlei
dimo iš tarnybos- čia pat tie 
Sovietų neoficialūs reikalavi
mai buvo įvykdyti. Bet šis mū
sų vyriausybės nusilenkimas ar 
nuolaida Maskvai nei kiek ne
palengvino būklės. Naktį iš bir
želio 14 d. į 15 d., susilaukėme 
ultimatumo. Jo pirmasis punk
tas kaip tik lietė mano vyrą 
ir Povilaitį: buvo reikalaujama 
abudu patraukti teismo atsako
mybėn.

. .Apie 2 vai. (nakties) vy
ras telefonu buvo Merkio iš - 
kviestas. Sugrįžęs papasakojo 
apie sunkią padėtį. Apie 7 vai. 
ryto jis vėl buvo iškviestas į 
prezidentūrą- Po kekių trijų va
landų grįžo į ramus, čia pat 
laukė žinių ir Povilaitis. Vyras 
tuoj papasakojo, kad mūsų vy
riausybė nutarė priimti visus 
sovietų reikalavimus, taigi tuo 
pačiu sutiko jį ir Povilaitį ati
duoti teismui”.

(Bus daugiau)

Koplytėlė Lyduvėnų apylinkėje

į Estiją, Latviją ir Lietuvą. Jie 
atvyksta su šeimom, o dažnai 
ir su visais giminėm.

Beveik visas laivininkystės ir 
geležinkelių tinklas Baltijos 
“respublikose” yra apsodintas 
rusais. Vadinamųjų politinių 
darbuotojų, partijos pareigūnų, 
agitatorių ir propagandistų ar
mija į Baltijos valstybes siun
čiama iš Rusijos. Gausiom ru
sų mokyklom mokytojai atvyks
ta taip pat iš Rusijos. Siunčia
mos grupės- studentų iš- Rusijos 
su stipendijom į Baltijos vals
tybes.

Raudonosios armijos kariai, 
demobilizuoti. Baltijos valsty
bėse aprūpinami darbu ir butu. 
Nuolatinę rusų infiltraciją pa
tvirtina sovietinės statistikos. 
Metinio prieauglio Lietuvoje 
devyniasdešimt du procentai 
priskiriami natūraliam prieaug
liui ir astuoni procentai vadina
mam “technikiniam judėjimui”, 
o tai reiškia kolonizaciją- Lat
vijoje ir Estijoje tie skaičiai 
•kinta: 60 procentų natūralaus 
prieauglio ir 40 proc. “Tech
nikinio judėjimo”.”

Toliau liudininko pareišk:me 
plačiai kalbama apie religinio 
pei ekiojimo faktus- Apie reli
ginę padėtį Lietuvoje “Darbi
ninko” skaitytojai plačiai buvo 
informuoti pakartotu “Aidų” 
straipsniu, tai šioje vietoje liu
dininko parodymai praleidžia
mi, ir einama prie liudininko 
A. Miluko (b.d.).

Kazys Skučas, paskutinis nepriklausomos Lietuvos vi 
daus reikalu ministeris, pirmoji bolievikų auka.

Paskutinis Vasario 16 minėjimas Vilniuje 1940 m. Vyriausybė priima paradą. Matosi J. Audėnas, K. Sku
čas, vysk. T. Matulionis, M. Jankus, ir k. Kairėje ratu apvesti stovi ir busimieji Lietuvos okupantai.
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Lenta prie New Jersey didžiojo kelio. Iš d. j k. P. Baublys, D. Valius, B. Raugas, K. Gasparėnas ir M. Mi- 
kutowicz.

New Jersey gubernatorius skelbia lietuvių gedulo dieną
Trenton, N.J. — JAV LB 

Pietinės New Jersey apylinkės 
valdyba, besiruošdama birželio 
•tragiškų įvykių 25 m. sukak
ties minėjimui, išnuomavo di
džiulę pakelės skelbimų lentą, 
Ten pakabino plakatą, kurio 
tekstas prašo laisvės Lietuvai 
bei kitiems komunistų paverg
tiems kraštams ir smerkia ko
munizmą. Lenta yra prie pa
grindinio kelio nr. 1, prieš pat 
įvažiuojant į New Jersey vals
tybės sostinę Trentoną. Lentos 
atidarymo ceremonijos efektin
gai įvykdytos birželio 5, prieš 
tai Geneva Inn restorane su
ruksiant trumpą priėmimą pie
tinės New Jersey laikraščių at
stovams. lietuviškų laikraščių 
korespondentams bei visuome
nės atstovams. Amerikiečių 
•spaudos atstovai buvo supažin
dinti su dabartine kenčiančios 
Lietuvos padėtimi ir su lietu
vių pastangomis atgauti laisvę. 
Išryškinant komunizmo pavojų 
viam laisvam pasauliui, ta pa
čia proga išdalinta gausi infor
macinė medžiaga.

New Jersey gubernatorius 
Richard J- Hughes, teigiamai 
reaguodamas į Pietinės N e w 
Jersey apylinkės lietuvių pra
šymą, birželio 15 paskelbė lie
tuvių gedulą diena, ragindamas 
visus New Jersey valstybės pi
liečius solidariai jungtis su gu
bernatoriumi. reiškiant užuo
jautą lietuviams ir kitom ko
munistinio kolonializmo au
koms.

Tiek lietuvių protesto lenta, 
tiek gubernatoriaus paskelbi
mas buvo paminėta New Jer
sey amerikiečių laikraščiuose, 
pav., milijoninio tiražo ‘ ‘The 
Philadelphia Inquirer’’. Trento- 
no “Sunday Times” ir kiti.

Balys Raugas
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LB TARYBOS NARIAI PRADĖJO NEŽINOMO PARTIZANO JNAŠ4 Į L. F
JAV LB IV-sios Tarybos na

riai, susirinkę į antrąją Tary
bos sesijos suvažiavimą Phila - 
delphijo mieste gegužės 22-23, 
įsteigė Nežinomo Partizano Į- 
našą Į Lietuvių Fondą.

Tarybos nariai, svarstydami 
būdus ir kelius reikšmingiau ir 
konkrečiau paminėti Lietuvos 
okupavimo 25 metų liūdną su
kaktį, patys pirmieji konkrečiai 
prisidėjo prie Nežinomam Par
tizanui tam tikro paminklo pa
statymo. Sesijos nariai, aukoda
mi čia pat po keliolika ir kelis 
dolerius, surinko netoli 200 do
lerių Nežinomo Partizano Įna
šui. Tokiu būdu. Nežinomas 
Lietuvos Partizanas simboliš - 
kai (prisidės prie lietuvybės iš
laikymo ir kovos už Lietuvos 
laisvę, kuriai jis jau paaukojo 
savo jauną gyvybę

Nežinomo Partizano Įnašą 
Lietuvių Fonde atstovaus JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Prie šio 
Įnašo padidinimo kviečiami vi-

si lietuviai, ar jau įmokėję -sa
vo įnašus į Lietuvių Fondą, ar 
ne. Kviečiamos taip pat visos 
lietuviškos organizacijos bei jų 
padaliniai. Visi turi sukrusti 
ypač šiai; liūdnų sukaktuvių 
■metais. Todėl, ilgai neaiškinę, 
ir kviečiame: imkite voką, dė
kite Jūsų auką ir siųskite:

Nežinome Partizano Jnasas, 
Lietuviu Fondas, 
7243 South Albany Ave- 
Chicago, III. 60629
Bet kokia auka yra brangi ir 

priimama.
Pastatykime Nežinomam Lie

tuvos Partizanui amžiną pa
minklą. siųskim aukas Nežino-

me Partizano Įnašui Lietuvių 
Fonde.

Pasirašo 
rius:

tos idėjos inicialo-

Dr. Antanas Klimas,

LB T-bos narys, 
Rochester u-to profesorius ir 

tai idėjai pritarantieji

Dar kartą lietuvių tauUnh? čekių kursų reikalais
Nijclė Girginaltė iš Hamilto

no. LB Grand Rapids apylin
kės, Rasa Juknelytė ir Birutė 
Rudaitytė iš LB -Melrose Parko 
apylinkės, užsiregistravo i lie - 
tuvių tautinių šokių grupių va- 
dovų-mokytojų kursus. kurie 
prasidės birželio 14 Dainavos 
stovyklavietėje ir tęsis dvi sa
vaites.

Kursus rengia JAV LB Cen
tro ir Kanados Krašto valdybos. 
Kursus praves Lietuvių Tauti
nių Šokių Institutas su 11 pri

Philadelphijos arkivyskupas birželio 2 priėmė pabalti ečių delegaciją. Iš k. j d. Maie Toomsoo (estė), Algi
mantas Gečys, Juozas Janulaitis, Teresė Gečienė, audienciją parūpinęs kun. Juozas čepukaitis, arkivysk. 
John J. Krol, prel. L. Tulaba, latvių atstovai — Maije Medins ir lekabs Libko. Nuotr. K. čikoto

LAISVES
Laisvės kovų ir Baltijos kraš

tų okupacijos 25 metų minėji
mas yra rengiamas birželio 13. 
Minėjimą — protestą rengia 
bendrai visos trys baltų gru - 
pės (estai, latviai ir lietuviai) 
kartu. Pagrindinę kalbą minė
jime pasakys JAV Kongreso at
stovas Frank Horton, nuoširdus 
baltiečių bičiulis. Jis yra ge
rai susipažinęs su dabartine 
Baltijos kraštų okupacine padė
timi ir tarptautinio komunizmo 
kolonijaline politika. Minėjimas 
įvyks šv. Jurgio lietuvių kata
likų parapijos salėje, birželio 
13 d. 3 vai. popiet-

ts)

KOVŲ 25 METŲ MINĖJIMAS
ROCHESTER, N.Y.

Šios reikšmingos sukakties 
proga rengėjai yra išsiuntinėję 
prašymus visų religijų bažny
čių vadovams, juos prašydami, 
kad birželio 13 savo maldose ir 
pamoksluose prisimintų skaudų 
Baltijos 'kraštų žmonių ir reli
gijos likimą. Taip pat yra pa
siųstas prašymas Rochesterio 
katalikų diecezijos vysk. .J. 
Kearney, kad birželio 13 dieną 
Rochesterio ir apylinkės kata
likų bažnyčiose paskirtų mal
dos dieną už kenčiančią tyliąją 
katalikų bažnyčią ir tikinčiuo-

•kasi į šv. Jurgio katalikų pa
rapijos bažnyčią, 'kur bus mi
šios aukojamos, už kenčiančia 
tėvynę. Organizacijos dalyvau
ja organizuotai ir su savo vė
liavomis.

Be to, tą pačią dieną 2 vai. 
popiet nuo šv. Jurgio liet. kat. 
parapijos salės yra numatytas 
bendras automobiliais paradas 
per Rochesterio miestą- Auto
mobiliai papuošiami ne tik tau
tinėmis vėliavėlėmis, bet ir šū
kiais. demaskuojančiais Baltijos 
kraštų okupantą.

Minėjime meninę programą
išpildys vietos Liet. Bendruo
menės choras, vad. Jono Ado-

Ilgo grojimo lietuviškos plokšteles
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. 6.00 
Sutemų garsai, V. Stankus. 10 muzikos šokių...... Stereo 6.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi., 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... ..
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų .... 
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų .......................
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno Ansamblio 11 kaiėd. giesmių 
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio. 14 1. dainų. Ster. $6 
Mes padainuosim. Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50 
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patnjot. maršų 
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės. 13 liet, dainos solo..................
A. šabaniausko. po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 1. dainu ir šokių 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 
Ar nameni. V. Stankus. 10 šokių muzika solo.........  Ster. $6
Milž:no pa unksmė. Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. aloumas 
Suk, suk ratelį. Vilniaus choro 14 liet, dainų ...........................
PHėnai. Liet, opera iš nevergtos Lietuvos (3 plokštelės) ........
Trijų metų Irutė. Ir. Giečiūtės 8 bet. patriotinės vaik. dainos 
Lietuvišku dainų, Šokių, polkų, 2ukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuojame su Lione. 16 liet, dainų. įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okteto 17 dainu .... 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų plokšt. 
Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėlių ..... ..............................
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis. 10 plokštelių .... po 
Clevelando Vyrų oktetas. 12 muzikos Šokiu Hhk. Stereo ** on 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ___
Dainuojame su Rūta, J. Stukas. Rūtos ans. 17 liet. d.
Lione Jodis Contralto, Town Hall 14 kūrinių rečitalio pl..........
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ...............
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Dainų ir Arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ......... ..........................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ......-..........  .
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pl. 2 tod.) ...........
Lithuanian 2-speed record course .......................... -...................
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leidinys ...................

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVE, BROOKLYN, N.Y. 11221 
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sius Baltijos kraštuose- Yra nu
matyta trumpi Baltijos kraštų 
okupacijos paminėjimai per vie- maičio, ir estas solistas H. Rii- 
tos TV ir radio stotis. vald, svečias iš Lakewood, N.

Lietuviai 11 vai. iš ryto ren- J-

WORCESTER, MASS.
viai jame veikė: organizavo tau
tinių šokių grupę, dalyvavo 
chore ir vaidybos būrelyje, ku
ris. vadovaujamas aktoriaus H. 
Kačinsko, pastatė Čiurlionio - 
mės “Aušros sūnus”. Salia Me
no Mėgėjų Ratelio ji veikė ir su 
moksleiviais ateitininkais.

Ji ir sunkios ligos metu ne
užmiršo būti visuomeninkė ir 
veikėja, savo kentėjimus auko
jo už Nekalto Prasidėjimo Sv. 
Mergelės Kongregacijos seseles 
ir savo šeimos narius bei arti
muosius. Patyrusi, kad jos 
skausminga liga yra nebepagy
doma, atsilankiusios kongrega
cijos Motinėlės M. Augustos 
prašė leisti ją palaidoti kong
regacijos kapinėse. Tai graži 
nauja iškelta idėja. Juk kur lie
tuvis gali rasti sau geresnį am
žiną poilsį, kaip lietuviškoje Ne
kalto Prasid. švč Mergelės 
Kongregacijos vienuolyno 30 - 
dyboje prie Putnamo. Jos pa-

(nukelta į 5 psl.)

A.A. LIUCIJA BABICKIENĖ

Gegužės 15 d- 3:15 v. popiet 
Sv. Vincento ligoninėje atsisky
rė iš gyvųjų tarpo 38 metų am
žiaus Liucija Babickienė, palik
dama skaudžiam liūdesyje duk
relę Zitutę (8 metų amžiaus), 
vyrą Povilą, tėvus Kostą ir Oną 
Savickus, brolius Česlovą ir 
Kostą, seseris Oną Vaitkienę. 
Izabelę Žmuidzinienę ir seselę 
M. Paulę.

Jos mirtis nebuvo netikėta 
staigmena, tačiau didžiai tragiš
ka jos šeimai, giminėm, bei vi
sai lietuvių bendruomenei.

Liucija, gimusi Dambravo pa
rapijoje, Smilgių valsčiuje, gim
nazijos mokslą pradėjo Panevė
žyje, baigė tremtyje — Ha
nau, Vokietijoje. Prieš šešioli
ka metų su tėvais atvyko į šį 
krašta ir apsistojo Worcestery- 
je. Tuoj pat įsijungė į lietuviš
ką veiklą, stojo į organizuoja
mą Meno Mėgėjų Ratelį ir kol 
leido gyvenimo sąlygos, akty-

Lietuvių Diena — rudeni
Tradicinė Richesterio lietu

vių diena yra nukeliama į vė
lyvą rudenį, nes vasaros metu 
užmiestyje negalima gauti ata
tinkamos vietos patogiam pa - 
rengimui gamtoje, o rengiamos 
parapijos kieme lietuvių die
nos mažai sutraukia žmonių. 
Dėl to, yra nutarta lietuvių die
ną šiais metais surengti lapkri
čio mėnesį su plačia menine 
programa ir įdomia loterija. 
Pelnas, kaip ir visada lieetuvių 
dienos parengimų, yra skiria
mas Balfo šalpos reikalams.

— Nelė Feldmann, dr. G. 
Feldmanno žmona. Vasario 16 
dienos proga Lietuvos laisvės 
kovai remti paaukojo 8 dol., bet 
jos pavardė paskelbtuose sąra
šuose buvo praleista, dėl to. 
ALT skyr. iždininkas atsiprašo.

— Frank Jurlen-Jurgeiionis 
kelionėje su žmona po Europą 
buvo ištiktas širdies priepuolio 
ir todėl kelionę teko nutraukti 
ir lėktuvu grįžti atgal. Jo svei
kata po truputi taisosi-

— John C. Morcan-Jonas 
Morkūnas ir jo žmona Emilija 
iš kelionės po Europą jau yra 
sugrįžę. Džiaugiasi patirtais įs
pūdžiais. Frank Jurlen ir John 
C. Morcan yra aktyvūs Roches
terio lietuvių visuomenės vei
kėjai. ypač daug padeda ALT 
veikloje. Frank Jurlen-Jurgelio
nis taip pat yra veiklus JAV 
karių veteranų organizacijoje-

Persiorganizavo ALRKS 
Federacijos skyriaus valdyba 
ALRKS Federacijos skyrius 

savo susirinkime ‘
naują valdybą: pirm. prof. VI. 
Sabalienė, vicepirm. A. Rage
lis. sekret. V. Vitkus ir Aldona 
Krygerytė. -Sb-

tyrusių mokytojų — lektorių: 
Leokadija Braz.dieaė. Ona Ivaš- 
kie lė. Laidas Sagys. Bronė Ja- 
melkienė. c. r. Jonas Balys. Ve
ra Rudau kienė. Juoze Vaičiū
nienė, muz. Jonas Zdanius, Jad
vyga Matulaitienė. Galina Ga
bioje ir Genovaitė Brechmanie- 
nė.

Kursams pragyvenimas 
stovyklavietėje už dvi savaites 
kainuos 65 doleriai asmeniui. 
Pragyvenimo išlaidas kursantai 
patys apsimoka. Jeigu kuris 
kursantas kursus lankyti nega
lėtų vien tik dėl finansinių 
sunkumų, patariama tuo reika
lu kreiptis į vietos LB apylin
kių valdybas, prašant finansi
nės paramos. LB Centro valdy
ba iš savo pusės dėl kuklių fi

nansinių pajamų kursantams 
daug negalės pagelbėti, nes 
Centro valdyba yra įsipareigo
jusi ^padengti visas už mokslą 
susidariusias išlaidas.

LB Centro valdyba maloniai 
prašo LB apylinkių valdybų bei 
kitų organizacijų vadovybes pa
sinaudoti rengiamais kursais ir 
pasistengti bent po vieną kur
santą surasti ir prisiųsti į kur
sus.

Užsiregistruoti dar galima 
JAV LB Centro valdybos sek
retoriaus adresu: Kostas Januš
ka. 2646 West 71st St., Chica
go. Illinois 60629, arba kursan
tą pasiųsti tiesiog • į Dainavos 
stovyklavietę, ten jisai gaus vi
sas reikalingas informacijas.

KJ.

’’The Laši Salute to the President”
Full Color Reproduction of the Original Painting by 

Artist Pedro Coniconc’e

PLEASE SEND ME.----------  11x14 Color Reproduction at

PLEASE SEND ME---------- 17x23 Color Reproduction at

Post Paid Without Frame in U.S.A.
Send your Order to:

MEMENTOS: 7172 TRANSIT, WILLIAMSVILLE. N.Y.

$2.25 ea.

.3.75 ea.
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SEPTINTOJO ATEITININKŲ KONGRESO DIENOTVARKĖ
Septintasis Ateitininkų Kon

gresas, šaukiamas šiais mums 
skaudžiais melais, vyksta To
ronte,’ Kanadoje, liepos mėn. 2 
3 ir 4 dienomis. Čia skelbiame 
jo programą.

Penktadienis, liepos mėn. 2.
Jaunimo susipažihimo vaka

ras šv. Jono parapijos salėje, 
941 Dundas St. W-

ati-

Ta-

Šeštadienis, liepos mėn- 3.
9:0 0 vai. — Registracija, 

Prisikėlimo parapijos salėje, 32 
Rushoime Pk. Cres.

Kongresinės

Worcester, Mass.
(atkelta iš 4 pslj 

vyzdžiu pasekė ir jos artimieji 
giminės ir užsisakė sau vietą 
kapinėse.

Velionė giliai atjautė aklųjų 
nelaimę. Tad nujausdama savo 
mirtį, paaukojo savo jaunas 
akis, kad aklasis galėtų regėti. 
Daktaro žodžiais, tai gražiau
sias darbas, -ką ji galėjo mir
dama padaryti.

Velionė buvo pašarvota Ka
raliaus laidojimo koplyčiij. Ge
gužės 18 d. 9 v. palydėta Į 
Aušros Vartų bažnyčią, kur iš
kilmingas gedulingas pamaldas 
■atlaikė kun. A. Jankauskas. 
Jam asistavo diakonu kun. J . 
Bakanas, subdiakonu kun. A. 
Volungis- Putname paskutines 
laidojimo apeigas atliko kun. 
dr. V. Cukuras. Laidojimo apei
gose dalyvavo daug .ne tik wor- 
cesteriškių, bet ir bostoniškių ir 
kitų kolonijų.

Iš Lietuvių 
Bendruomenės veiklos

Gegužės 9 Įvyko LB vietos 
apylinkės valdybos posėdis, ku
riame dalyvavo Pr. Stanelis, P. 
Račiukaitis, J. Matusaitis, V. 
židžiūnas ir Pr. Pauliukcnis-

Valdyba nutarė Įstoti i “Lais
vės Varpo” radijo valandėlės 
nariu, sumokėdama Įstojimo mo
kesčio 50 dol. ir metinio mo
kesčio 10 dol. Paremta 50 dol. 
jaunimas, vykęs Į Washingtona. 
Iš Worcestorio dalyvavo 24 jau
nuoliai ateitininkai ir skautai.

Rengiamai birželio 13 d. pro
testo eisenai, kurioje dalyvau
ja visos lietuvių organizacijos 
ir api parapijos, paskyrė 25 dol.

Birželio 13 d. Lietuvių bend
ruomenės rengiamus dvisava ti- 
nius tautinių šokių kursus nori
ma pasiųsti -tautinių šokių gru
pės vadovę studentę Saulę Staš- 
kaitę ir apmokėti jai kursų iš
laikymą 65 dol.

Mokslo metų užbaiga Aušros 
Vartų parapijos salėje suruoš
ta gegužės 15. Maldą atkalbėjo 
prel. K. Vasys. išaugini žodį 
tarė mokyklos vedėjas J- Baš- 
kys. Tolimesnę programą atliko 
patys mokiniai. Buvo deklama
cijos, skaitomi mokinių rašiniai, 
piano, akordeono, klarneto mu
zika, dainos. Mokyklą baigė Z. 
P-auliukonytė. Kalbėjo visi mo
kytojai: Dabrilienė, Br- Glodas, 
kun. J. Steponaitis, J. Baškys.

Pr.

10:00 vai. — Kongreso 
darymas.

Ateitininkų Federacijos 
rybos pirmininko žodis.

Ateitininkų Federacijos val
dybos darbų apžvalga (gen. se
kretorius dr. V. Vygantas ir rei
kalų vedėjas kun. V. DabuŠis)

Paskaita: Žvilgis į ateitinin
ką žmogų iš psichologinės pu
sės (prof. dr. A- Sužiedėlis)

12.15 vai-
mišios (aukoja vysk. V. Briz
gys, pamokslas vysk. P. Brazio)

Mirusiųjų prisiminimas

13.00 vai. — Pietūs parapijos 
kavinėje.

14.00 vai. — Symposium -dis
kusijos darbų apžvalgoje ir pa
skaitoje iškeltais klausimais. 
Jaunučiai ir jaunesnieji ateiti
ninkai turi atskirą posėdi.

2000 vai.
muzikos vakaras Toronto uni
versiteto Hearst Houše didžio-

Literatūros ir

joje salėje. Literatūrinėje daly
je išpildomas K- Bradūno pa
ruoštas literatūrinis montažas. 
Koncertinėje dalyje dalyvaus 
sol. P. Bičkie.iė, Jonas Vazne- 
lis ir pianistė A. Kepalaitė. 
Po programos šokiai Prisikėli
mo parapijos salėje.

Sekmadienis, liepos mėn. 4.
11.00 vai. — Pamaldos Pri

sikėlimo parapijos bažnyčioje. 
Mišias aukoja vysk V. Brizgys, 
pamokslą sako vysk P. Brazys.

15 00 vai. — Iškilmingas po
sėdis Prisikėlimo parapijos salė
je. Pa. kaita: Ateitininkų idėji
niai pagrindai ir laiko uždavi
niai .(dr. J. Girnius, Federaci
jos vadas). Sveikinimai žodžiu-

20:00 vai. — Užbaigiamasis 
banketas, Prisikėlimo parapi
jos salėje. Kalba arkiv. F. Po- 
cock.

Jau labai laikas visiems atei
tininkams ir svečiams šiam kon
gresui pradėti ruoštis.

šv. Kazimiero parapijos sodelyje. Statulos projektą paruošė skupltorius 
Paterson Monument firmos rūpesčiu. Statulą šventina Patersono vysku-

Marijos statula Patersono lietuvių 
V. Dragūnevičius, nukalė Italijoje 
pas birželio 13 d. 4:30 vai. popiet.

— Sporto administratorių kur
sai buvo numatyti Dainavoje 
nuo birželio 13 iki 20. Nesusi- 
radus pakankamai kandidatų , 
kursai atšaukiami. Kursus ren
gė Š. Amerikos Liet. Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto S-gos Cent
ro Vaidyba.

— Lietuvių Fondo narių su
važiavimas vyksta ši savaitgali, 
birželio 12 d., Chicago je. Jau
nimo Centre. Kviečiami daly
vauti visi nariai ir bičiuliai.

Chi- 
bir-

— Partizanų minėjimas 
cagoje bus ši sekmadieni, 
ž e 1 i o 13 d., 3 v. popiet 
Cormick salėje Chicagos Liet. 
Opera atliks Markaičio —Vii - 
niaus 
em.

varpus ir Verdi —Requi-

Mergaičiu stovykla Put - 
Conn, jau perpildyta užsi-

Dr. Juozą Girnių pagerbiant Bostone gegužės 22. šaiia dešinėj žmona Ona Girniuvrenė, prel. P. Juras
Nuotr. E. Kerbeiienės

PAGERBTAS DR. J. GIRNIUS
Bostono Lietuvių Kultūros 

klubas pa. kutini šių metu su
sirinkimą gegužės 22 • paskyrė 
dr. J. Girniaus 50 m. sukakčiai 
paminėti. Pagerbime kuriam 
-suruošti buvo sudarytas pla
tus komitetas, dalyvavo daug 
svečių ir studijuojančio jauni
mo.

Kultūros klubo pirm Z- Gave
lis atidarymo žodyje brėžė, kad 
šis minėjimas kaip tik skiria-

Baltimores žinios

NAUJA L. MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS VALDYBA

svetai

6- Vai-

išrinkta 
suside- 

ir trijų 
narės

Kiek anksčiau buvo rašyta 
apie lietuvių moterų klubų at
stovių suvažiavimą gegužės 1- 
2 New Yorke. Buvo 
nauja LMKF valdyba, 
danti iš devynių narių 
kandidačių- Valdybos
pareigomis pasiskirstė taip: pir- 
min. L. Bieliukienė. pirmoji vi
ce pirm. V- Jonuškaitė -Leskai- 
tienė, antroji vicepirm. V. če- 
četienė. sekretorės M. Ulėnie- 
nė ir M. Noreikienė. iždininkė 
dr. M. Kregždienė. Federacijos 
reprezentaciniais tikslais ren
giamų pobūvių organizatorė V. 
Šileikienė. Federacijos atstovė 
vizituoti klubus ir Įgaliotines 
A. Kazickienė. Jai taip pat ati
teko pareigos steigti naujus 
klubus, palaikyti ryšius su sve
timtaučių moterų organizacijo - 
•mis šiame krašte ir kituose 
kontinentuose bei valstybėse.

Federacijos reprezentante Pa
baltijo Moterų Taryboje — G. 
Židonienė Federacijos kores- 
ipondenčių kolektyvą lietuvių 
spaudai sudaro: V. Rutenienė. 
M. Vytuvienė ir I Banaitienė. 
Federacijos Garbės Teismas — 
adv. B. Novickienė. O. Saulaitie- 
nė ir G. Krivickienė. Revizijos 
Komisija — B. Tautvilienė, L 
Keraitienė ir Traunienė.

Si lietuvių moterų organiza
cija buvo Įkurta 1947 m. Vo
kietijoje. Tėvų krašto praradi
mo širdgėla, gimtų namų ilge
sys skatino lietuves moteris 
jungtis tėvynės išlaisvinimo 
veiklon. Vasario 16 minėjimai, 
vieši žiauriojo birželio minėji
mai. eisenos buvo dažnai mo
terų organizuojama Įvairiuose 
Vokietijos stovyklose. Pradžio
je ši organizacija buvo vadina
ma Lietuvių Moterų Atstovybė.

tik š-m. gegužės mėn. suvažia
vime nutarta ši pavadinimą pa
keisti i Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija-

LMKF yra narys tarptauti
nės moterų organizacijos GF 
WC. kurios narių skaičius sie
kia kelis milijonus. GFWC su
važiavimuose mūsų atstovės re- 
prezentuodamos LMKF. visada 
atranda progos kalbėti gausiai 
auditorijai Lietuvos laisvinimo 
reikalu, supažindina svetimtau
čius su lietuvių tautos kultūra, 
tradicijomis, išdalina atsišauki
mus bei protestus prieš Lietu
vos pavergimą.

Amerikiečių susidomėjimas 
lietuvių moterų veikla už savo 
tautos laisvę visada 
lis ir mūsų atstovės 
maloniai sutinkamos 
mos.

LMK Federacijos 
91-22 116th Street, 
Hill. N. Y. 11418.

yra dide- 
visur yra 
ir priima-

Chicagoje Pr. Dielininkaičio vardo kuopos jaunutės ateitininkės atlieka meninę dalį. Nuotr. Z. Degučio

būstinė:
Richmond

LB.

Elenos Gaputytės skulptūros 
paroda surengta Londone. Ang
lijoje. nuo gegužės 3 iki gegu
žės 17. L'.augę buvo ir 
tojo Andre Dzierzyn iki 
bų paroda. E. Gaputytė 
1955 gyvena Anglijoje.

tapy-
dar-
nuo

Kun. V. Gidžiūnas, O- F. M. 
birželio 6 šv. Alfonso bažnyčio
je aukojo išikilmingas padė
kos mišias savo kunigystės 25 
metų sukakties proga. Mišiose 
dalyvavo svečiai iš Įvairių mies- 

■ tų. giminės, draugai ir didelis 
skaičius šv. Alfonso parapiečių. 
Vaišės buvo lietuvių 
nės salėje.

Šeštadieninė mokykla 
lo metus baigė birželio
kai pastatė gražų montažą, ku
riame vaizdavo mūsų tėvynės 
vargus ir džiaugsmus. Baigusie
ji gavo atestatus, pasižymėju - 
siems išdalintos dovanos.

Rekolekcijos vyksta Baltimo- 
rės arkivyskupijos kunigams. 
Kleb. prel. L. Mendelis ir kun. 
A. Dranginis jau atliko savo re
kolekcijas birželio 7-11 d. Kun. 
J. Antoszewski rekolekcijose 
bus nuo birželio 14 iki 18.

Lietuvių radijo melodijos me
tinis piknikas bus birželio 20 
Conrad Ruth Vilta. Baltimorės 
priemiestyje. Šokiams gros Jo
no Lekevičiaus orkestras. Vedė
jai A- Juškus ir K. Laskauskas 
pasiruošę visus 'kuo nuošir
džiausiai ir vaišingiausiai priim
ti. Dalyvaudami prisidėsime ir 
prie lietuviškos radijo valandė
lės išlaikymo.

Šv. Alfonso mokykla mokslo 
metus baigė birželio 13. Mo - 
kykla baigia 13 mergaičių ir 
10 berniukų. Jie dalyvaus 8:30 
v. mišiose, kurias aukos prel. 
L. Mendelis. Popiet 3 v. mokyk
los salėje bus užbaigimo aktas. 
Graduantams diplomus išdalins 
prel. L. Mendelis. Pa.ižimėju - 
šiem mokiniam bus išdalintos 
premijos- Tuo mokykla baigia 
savo mokslo metus.

Jonas Obelinis lio 13. sekmadienį. 4:30 p.p.

mas dr. J. Girniaus darbų ir 
kūrybos įvertinimui.

Paskaitininkas prof. J- Bra
zaitis, iš New Yorko, neminė
damas dr. Girniaus gyvenimo 
kronikos, kėlė jo rolę lietuviš
koje visuomenėje.

Poetas Nyka-Niliūnas sustojo 
prie dr. Girniaus kūrybinės vei
klos aspektų. Kai dr. Girnius 
grįžęs iš užsienių po studijų, 
jo kalba ir raštai skambėję: 
“veidu Į kultūrą’’. Pradėjus ieš
koti kontaktų su literatūra ir 
literatais, atsirado ir vienų ir 
antrų susidomėjimas. O tremty 
tas ryšys tapęs dar glaudesnis.

Po dr. H- Nagio kalbos rašy
tojas St. Santvaras perskaitė 
sveikintojų sieksnini sąrašą. 
Sveikintojų tarpe buvo vysk. P. 
Brazys, Lietuvos ministerial, 
mokslininkai, literatai, visuome- 
ninkai. menininkai, organizaci
jos bei pažįstami. Rašytojas St. 
Santvaras perskaitė ir įteikė 
dr. J. Girniui rengėjų adresą ir 
Adomo Galdiko paveikslą bei 
gerbėjų gausias dovanas.

Atsakydamas i sveikinimus, 
sukaktuvininkas pastebėjo, kad 
ši pagerbimą dr. J. Girnius pri
imąs kaip lietuviškos šilumos 
manifestą.

Meninei programai -vadovavo 
rašytojas Antanas Gustaitis. Jis 
ir įpradėjo ją gustaitiškai: “Bai
gėme oficialia vaidybos dali, o 
dabar eisime prie rimtos me li
nes dalies”-
' Čia stud. Algis Lapšys pas
kaitė iš dr. J. Girniaus raštų 
ištraukas, solistė Daiva Mon- 
girdaitė — Richardson, akem- 
ponuojant Juliui Gaideliui, pa
dainavo keletą dainelių, poetas 
Alf. Nyka-Nyliūnas paskaitė du 
savo eilėraščius. Birutė Vaitie- 
kūnaitė-Nagienė pašoko išraiš - 
■kos šoki, o poetas H. Nagys ir
gi paskaitė iš savo kūrybos. 
Po to buvo bendros vaišės.

P. Žičkus

magistro
universite- 
laipsni iš

Liaudinin-

redakcijai pa
su Lietuvos 25

Bendruomenės 
spaudos mėne-

nam.
registravusiomis stovyklautojo
mis, todėl seserys maloniai pra
šo tėvų daugiau su pasiteiravi
mais nebesikreipti. Kitiems me
tams prašoma registruotis ne - 
laukiant paskutinio mėnesio.

— Inž. Kęstutis Simanavi
čius, gyv. Poughkeepsie. N. Y., 
birželio 4 Syracuse 
te gavo
elektro inžinerijos.

— Liet. Valstiečių 
kų S-gos Centro komiteto pir
mininkas Jonas Daugėla atsiun
tė Darbininko 
reiškimą ryšium 
metų okupacija-

JAV Lietuvių 
Centro valdyba
sic proga paruošė išleistų kny
gų sąrašą ir išsiuntinėjo visom 
JAV LB apylinkių valdybom

Centro valdyba bendraraš- 
čiu kreipėsi i visas LB apylin
kių valdybas su pageidavimu, 
kad kiekvienoje apylinkėje bū
tų platinama lietuviškoji spau
da. Kur nėra spaudos platinto
jo. apylinkės valdyba turi pa
sistengti platintoją surasti.

— Atostogautojai — norin
tieji praleisti atostogas Daina
voje. Manchester. Mich., pra
šau kreiptis dėl informacijų 
šiuo adresu: V. Bajalis. 11414 
Sussex Ave., Detroit. Michigan 
48227. Detroitiečiai. skambin
kite telef- VE 5-7147.

Patersone, NJ. prie šv Ka
zimiero parapijos bažnyčios Į- 
.rengtas naujas sodelis. Įreng
tas toje vietoje, kur anksčiau 
buvo senoji bažnyčia. Aikštėje 
pastatyta Marijos statula, lie
tuviškas kryžius, apsodinta me
džiais. Aikštė < vėlinama birže-

DAUG KARTŲ AČIŪ!

Gegužės 23 mūsų sodyboje 
vyko Atlanto pakraščio mūsų 
kongregacijos Įstaigų rėmėjų 
suvažiavimas, pasižymėjęs paki
lia nuotaika ir turtingas suma
nymais.

Džiaugėmės, kad jau pradė
ta Matulaičio namų statyba, rū
pinomės. kad galimai greičiau 
būtų pradėta statyti ir jauni
mo stovykla.

Sulaukėme daug patarimų ir 
sumanymų dar reikalingoms lė
šoms sutelkti. Mums pažadėta 
ir ateityje pagalba pinigu, dar
bu ir Įvairiausiais sumanymais.

Neminėdamos čia nė vienos 
pavardės, nes tokia jų daugy
bė, norime nuoširdžiausiai dė
koti kiekvienam — ir tam, ku
ris yra buvęs su 
pirmosios 
ateis su 
atsiradus.

mumis nuo 
dienos, ir tam, kuris 
savo pagalba progai

Nekaltai Pradėtosios

ATOSTOGOS pranciškonų vienuoly
BERNIUKŲ 15-toji STOVYKLA:

Stovykla veiks liepos 2 - 30. Priimami berniukai nuo 8 
iki 15 metų. Žemas mokestis. Vadovaus prityrę auklė
tojai. Naudosis gimnazijos patalpomis. Poilsis jungiamas 
su pamokomis. Ten pat Atlantas ir šiltas baseinas. Spor
to salė ir erdvi aikštė žaidimams. Daug įvairių pramogų 
ir pasirodymų. Iš Brooklyno eis specialus autobusas lie- 
pos 2 d.,-10 vai.

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04046

Putnam, Conn.

no sodyboje Kennebunkport, Maine
SUAUGUSIEMS VASARVIETĖ:

Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap
linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
einamos kainos.

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpiūčio 29.
•

J stovyklą ir vasarvietę registracija jau prasidėjo. In
formacijai ir registracijai rašyti:

Tel. (207) 967-2011
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BAIGĖ MOKSLUS

Danguolė Masionytė

Vida Tallat-Kelpšaitė

Dženeta Bioševaitė. šiais me
tais baigė Jersey City valstybi
nę kolegiją ir birželio 8 gavo 
“Bachelor of Arts” diplomą.

1951 ji su savo tėvais emi
gravo i JAV ir apsigyveno New 
Jersey, kur 1961 baigė Harri
son gimnaziją ir Netvarko Pia
noforte muzikos mokyklą.

Praeitais metais studijų tiks
lais važinėjo po Europi ir aplan
kė Belgiją. Vokietiją. Šveicari
ja. Ita’iią. Graikiją. Prancūzi
ją ir Angliją.

Ji bus mckytoja. kaip ir jos 
motina, kuri mokytojavo Vil
niaus ir Kauno mokyklose. Jos 
mot . a yra Marija Lencevičiū- 
tė 3ioševic aė. — tėvą; — c’ipl. 
inž. Valeus Bioševas. Gyvena 
317 Ann St.. Harrison. N. J-l

Vckietijcs lietuviu stivaž’.avi- 
ma* ’a crmąs lienos 24-24 Va
sario 16 g’mnazijc; sodyboje. 
Iltie 'r ifc' ’e S- /aziavimą ren
gia PLB Vokietijos kra.’.a vai
ri’ba. Nr nat’ .a J ’.lo v: ka
ro gimnazijos sodyboje šiais 
melais nebus-

:—~ 1—J-":----------=====------- --- --- - ■ ■
' ■ PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

! VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
| Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite'

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 j

(Tarp 85 • 86 g-vių) I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552 j
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

!j Astonjoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 | — DE 5-1154 ||
________ ——=—.—-  --------.-----------1-------- - -T---j- -

— Danguolė Masionytė, An
tano ir Aleksandros Masionių 
duktė. East Paterson. N.J., bir
že.io 1 d. baigė Marymount 
Manhattan kolegiją New Yor
ke u pažymiu cum Įaudė. Jos 
pagrindinė studijų šaka buvo 
matematika, o šalutinės — ru
sų kalba ir ekonomija. Ji turė
jo k 'egijos stipendiją. Iš 132 
baigusiųjų 10 buvo priimtos i 
garbės draugiją, vad. “Curia 
Honor Society”. Į šią draugiją 
pateko ir Danguolė. Be to, kaip 
viena iš geriausių ru^ų kalbos 
studenčių buvo pakviesta būti 
narė National Slavic Honor So
ciety. Taip pat ji gavo šv. Jo
no universiteto. Brooklyn. N. 
Y., ir Maryland Universiteto 
stipendijas studijuoti dėl ma
gistro laipsnio.

— Vita Tallat-Kelpšaitė, Ta
do ir Jutos Tallat-Kelpšų duk
tė, prieš metus baigusi Mary - 
mount Manhattan kolegiją, pas
taruosius mokslo metus George
town univer-itete Washington. 
D.C-. išklausė specialų vertimo 
kursą, žodžiu ir raštu išlaikė 
egzaminus kaip vertėja, prancū
zu kalbos specialistė, gegužės 
30 grįžo pas savo tėvelius ku
rie gyvena Paterson. N. J. Da
bar ieško darbo savoje specia
lybėje.

Birželio minėjimai Vokietijo
je rengiami: Hamburge ir Miun
chene birželio 13. Vasario 16 
gimnazijoje — birželio 17. Štut
garte drauge su latviais ir es
tais — birželio 20 d.

SVARBUS PRANEŠIMAS!
I

Jūsų siuntiniai dovanos giminėms USSR bus iš Jūsų priimti
1 iki liepos 1 d. š m.. kaip ir anksčiau papigintais muitais.

’'ūsų Firmoje Jūs garantuoti. kad Jūsų siuntiniai pilnai ir lai
ku pasieks Jūsų gimines be jokių primokėjimų iš jų pusės.

Visi mūsų skyriai turi pasirinkimui dideles plačiai reikalauja
mų prekių atsargas pačiomis žemiausioms urmo kainomis.

GLOBE PARCEL SERVICE. INC.
Centras yra

716 Walnut St., PH IL AD ELPH I A, PA. 19106 • Tel. WA 5-3455 I

SKYRIAI:

LOS ANGELES
3216 Sunset Blvd.
Los Angeles 26, Calif.

Uptown PHILA. skyrius 
632 W. Girard Avenue 
Philadelphia. Pa. 19123 
WAInut 5-8878
BALTIMORE 
3206 Eatsern Avenue 
Baltimore 24, Md. 
DI 2-2374
BLOOMFIELD
228 230 Montgomery St. 
Bloomfield, N.J. 
Phone: 748-8524
BOSTON 
390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764
CHICAGO 
4102 Archer Avenue 
Chicago 32, III. 
FR 6-6399 
Branch 
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III. 
BE 5-7788
CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio 
UT 1-0807
DETROIT 
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10, Mich. 
TA 5-7560
ELIZABETH 
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth. N. J. 
EL 4-7638
HAMTRAMCK 
11415 Jos. Campati Ave. 
Hamtramck 12. Mich. 
TO 8-7940
KANSAS CITY 
18 S. Bethany 
Kansas City. Kansas 
AT 1-1757

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko Šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
'.r skaito Darbininkę. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas. At- 
for-ey at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

KLAUSIMAS

Mes gyvenam mažame mies
telyje ne.oli Bostono. Prieš ke
letą mėnesių nusipirkome per 
agentą apie akeri žemės netoli 
mūsų pačių namų. Tos žemės 
savininkai gyvena kitur, žiema 
Floridoj, o vasarą kažkur Cape 
Code, nes jie yra pasiturinti 
žmonės. Agentas išrašė susita
rimą, sakė viską sutvarkysiąs, 
mums nereikės niekuo rūpin
tis. Tą žemės plotą mes perka
me grynais pinigais. Susitarėm 
su agentu, kad mes turšime 
pinigus rugpiūčio 15 dieną, 
jis mums sakė, kad jis paruoš 
popierius per tą laiką. Žmo
na sakė, reikia gal advokatą pa
siimti. kad šį reikalą mum ves
tų. bet agentas sako, kad ne
reikia. tai esąs bergždžias pini
gų išmetimas- Prieš keletą die
nų kalbėjausi su savo kaimynu 
ir jam pasakiau, kad mes nusi
pirkome kiek žemės ir nuro
džiau jam kokį sklypą mes per
kame. Jis. mano kaimynas, la
bai nustebo: sako, jis žinąs, 
kad tas pats sklypas buvo to 
paties agento parduotas jo pus
broliui. kuris žadąs namus pasi

NO 5-9887

MIAMI 
2755 Biscayne Blvd. 
Miami 37, Florida 
FR 9-8712

MINNEAPOLIS 
217 E. Hennedin 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908

I

MILLVILLE
19 Westwood Terrace 
Millville, N. J.
Tel. 825-5362

CONNECTICUT 
165 Hartford Avenue 
New Britain. Conn. 06051 
% N. Yazkewich

OMAHA 
5524 S. 32nd Street 
Omaha 7, Nebr. 
Tel. 731-8577

PITTSBURGH 
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22, Pa. 
GR 1-3712

ROCHESTER 
683 Hudson Avenue 
Roch»s!er.21. N. Y. 
BA 5-5923

SAN FRANCI'CO 
12'6 Ninih f. ‘tv 
San Francis'-© ?2. Calif. 
LO 4-793

TRENTON 
730 Liberty Street 
Trenton. N. J

• LY9- 103 

statyti. Tas mano kaimynas yra 
italų kilmės ir mėg.ta pajuokau
ti. Galvoju, gal jis mane tik 
gąsdina, kaip čia agentas par
duos tą sklypą keliems pirkė
jams? Iš kitos pusės — man 
neramu, sakau, gal yra žmogus 
nesąžiningas. Lietuvio advo
kato mūsų mieste nėra. Nors 
aš susikalbu angliškai, bet sun
kiai. Ar aš be reikalo čia rū
pinuosi?

A.A., Massachusetts
—o—

ATSAKYMAS
Perkant nekilnojamą turtą, 

yra būtina turėti “title abs
tract” — tai yra nuodugnus iš
tyrimas visų tų reikalų, kurie 
liečia žemės arba namu nuosa
vybę. Žmogus, kuris atlieka pa
tį darbą, yra “title examiner” 
Tirdamas visas aplinkybes, su
sijusias su nekilnojamuoju tur
tu, kaip pav. perleidimo (parda
vimų) ar paveldėjimo reika
lus, toks ‘ ‘title examiner’ ’ 
kreipia dėmesio į viską: svar
bias ir smu kias sąlygas. Jo dar
bas apima maždaug 50 metų pa
sikeitimus nekilnojamojo turto 
nuosavybėje. Advokatas, kuris 
skaito tą taip vadinamąjį “title 
abstract”, nutaria ar viskas yra 
tvarkoje; ar nėra nereikalingų 
apsunkinimų “easements”, var
žomųjų “zoning restrictions” 
ir panašiai. Taip pat advokatas 
turi susisiekti su miesto valdy
ba. kad sužinotų, ar nėra nesu
mokėtų mokesčių (taksų), pav. 
Real Estate mokesčių, vandens 
bei kanalizacijos m okesčių. 
Naujas savininkas turi tokius 
■mokesčius sumokėti, jei sena
sis savininkas nėra jų sumokėj- 
jes. Tai yra taip pat svarbus 
reikalas, kurio negalima už
miršti.

ST. FRANCIS
SUMMER HIGH SCHOOL

CONDUCTED BY FRANCISCAN BROTHERS
All Academic Subjects

Development Reading Course — Typing Course
July 5th to August 17th

Location of school: Brooklyn Crosstown Bns; Metropolitan Avenue 
Station of GO train of IND Line. From Brooklyn. Manhattan or 
Queens — any subwav to Union Square. Free transfer at Union 
Square for 14th Canarsie Line to Bedford Ave. • First E’klyn Stop)

186 North 6th Street Brooklyn II, N. Y.
EVergreen 8-5801

. *06 East 86th Street

l <7e{crep ‘urp2ir3Avc-’
R e/ Sj "X Tel RE 4-4428

«ęC v<^’<ns: Helmut Vollmei
KASDIEN KONCERTAI n. o 4 3. n r 

■'Skandžiai i* nuosavi* virtin e.*
Puikiausia vokiška virtuve: pietus-vak^rtm-

PRIES PRASIDEDANT VASARAI
nepamiršk pasiusti dovanos savo giminėms ir draugams

COSMOS
P.Ū'C ’J S EXPRESS CORP

prie fth Avenue, arti požeminio traukinio ir autobusu stoties 
Si”rčH’"i G-m-h i T IITHTUA ir resnu! 1;-
kas. tain npt i Rt’mvni’a • Užsakvr-ai laiškais išpildomi 
tą pačią dieną • Visos išlaidos, surištos su siuntinio per
siuntimu. ir muitai apmokami čia — gavėjas nieko nemo
ka • Turime dideli pasirinkimą prekių žemomis kainomis. 
.\-,cn:ū s eth’rrv»c nuo 9 vnl nlo iki G «ai (ai.; io deri m <li ne. ,l>: 
seks lad. nuo 10 ryto iH P P-: kitais atvejais pagal susilsri. i.?.

108 Wesi '4rh S:ree:, Ne/ York, N.Y. 10011
I ma. aukštas

TeL CH 3-3005
W. KAČZMARSKY — savininkas

Tamstos atveju advokata- 
yra būtinai reikalingas. Tams
ta perki už grynus pinigus. 
Nuosavybės reikalai yra begali
niai >va bus. Juos reikia nuo
dugniai ištirti. Nekilnojamojo 
turto registracijos (recording) 
statutai yra tam išleisti, kad 
pilkėjas būtų “apsaugotas” nuc- 
galimų nemalonių ir labai bran 
gių “staigmenų”.

Patarčiau Tamstai nepirkti 
be advokato Tamstos anglų 
kalbos mokėjimas yra pilnai ūž
te:, karnas pasikalbėti Šiuo rei
kalu ir su ne lietuviu advokatu-

W tlin—B—A

LIETŲVIŠka 
VASARVIc l Ė

BANGA
CAPE COD, MASS. 

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE, MASS.

Prie Atlanto vandenyno. Golfo 
srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.
Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį.
Skanūs lietuviški valgiai.
Grynas pušų oras ir rami vie
tovė poilsiui.
Svečiams be savų automobilių 
— transportacija j ir iš paplū- 
dymio.
šalia "Bangos” randasi ežeras 
su paplūdymiu. žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti 
atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakšt y s 

BANGA 
Box 188. Centerville 

Cape Cod. Mass. 
Tel. (617) SP 5-4633

Ramiausios atostogos

Coxsackie, N. Y.
Kas nori tikrai pasilsėti, ra
miai praleisti savo atostogas 
ar sustoti savaitgaliam, pra
šoma atvvkti i

JUOZO MOČIŪNO ŪK| 
Pragyvenimas ir maistas sa- . 
vaitei tik 35 dol. asmeniui. 
Maisto produktai iš savo ūkio. 
Smagiai pasimaudyti galima 
didelėje Hudsono upėje. Sezo
no pradžia — birželio 15 d.

Rašyti adresu:
Joe Moczyunas 
Box 2, North St. 
Coxsakie, N.Y. 
Telef. 731-8869

TO PLACE

YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 

Tel. 867-3680

SERVICE

— PLUMBING------
STOP LEAKING FAUCETS 

Special Consideration to 
Religious Groups 

Call
J. J r'\RRFLL 

287 - 7179

PLATH Delicatessen 1398 Forest 
Ave. opposite Sears Staten Island 
N.Y. Imported and domestic Scan
dinavian delicacies. Open Sat & Sun. 
6 days a week. We cater to small 
parties, showers, and confirmations 
The finest costs you no more

Call Gl 2-4055

RICKS AUTO LAUNDRY INC 
Cars Washed and Vacuumed 

in minutes — Steam Cleaning 
Mobil Truck Washing
Open 6 days a week

28 Grove Ave Staten Island 
Call Gl 7-8933 for prompt service

MULLENS DELICATESSEN
Open 7 days a week Home-made 
salads imported beer Boars head 
meats. Open Sundays & evenings 
We specialize in catering for small 
parties, showers and confirmations 
Call YU 4-1196 We also deliver free

CHARLIE’S SERVICE STATION 
Open 6 days a week — 552 Midland 
Ave Staten Island Complete auto 
repairs. Road service Motor tune- 
ups, Brake Service lubrication, bat
teries, tires Pick up and delivery 
.sen-ice is our business Dial EL 1- 
0116 for prompt service

JIMMIE’S AUTO REPAIRS 
78 West 225th Street off Broadway 

Open 5V» Days
Complete Automatic Transmission 

Service
Call 562 - 9839 

For Prompt Service

BROOKLYN AQUARIUM 
g PET CENTER 

AKC Puppies 
GERMAN SHEPHERDS 
POODLES. TOY & MIN. 

BEAGLES
$35 and Up: other breeds $8 up — 
inoculated, health guaranteed. Free 
collar and lead with each purchase. 
Special this week! 10r< reduction 
on all Tropical Fish.

339 9 St., Bklyn HY 9-0887 
(Next to Prospect Theater)

CATERERS

HILLSIDE HOUSE 
CATERERS

For the Finest in Complete Catering 
for the small intimate affair 

to the,large Wedding — 
from 50 to 500 people 
Sen-ice Is Our Motto 

206-10 Hillside Avenue 
HOLLIS, L. I. 

HO 5-7788

------Ample Parking —------

AMERICAN FLORIST
6907 Fourth Ave.. Brooklyn 
SH 5-6080 Open Sundays

Also
David Shannon Greenhouse
3380 Ft. Hamilton Parkway 
GE 6-4521 Open Sundays

Wreaths. Wedding Bouquets, Etc.

ADAMS RENTS 
243-24 Merrick Blvd 

ROSE DALE 
Tillers Power Raitės 

Lawn Mowers 
Tools lor Every Job 

Call Fl 1-5093

ANTHONY
PLASTIC SLIP COV-^S

12 Gauge fully guaranteed 2 years 
dofs and «:
Call WE 5-2042 or OV 1-4716

Fabric; If you have your own fabric 
Labor charge only

OLD VIENNA
Fort Montgomery N.Y. — For the 
linest of iood and x.onderful atmo
sphere near Eear Mt. Bridge on 9\V 
1 hour from N.Y.C. Call Highalnd 
Falls 6-4«16 — as.t tor .-.ii-
Grimm. Conie and bring the family

WELL DRILLING 
Licensed

PAGE BROTHERS 
Special consideration to 

Religious Groups 
Call L)E9-«6ju 

After 6 PM — DE 2-3480

ALBERT MAIER. INC 
PORK STORE

<>tiausin kiauliena ir kiti mėso> 
produktai urmu Ir mažais kiekiais 
Kasdien šviežios — namų gamybo-
Kielbassy’’. 1927 Washington Ave.

Bronx 57, N.Y. tRemant 8-6’93

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SERVICE

MARETS PET SHOP 
3359 FISH AVE. 
Bronx, New York 

Puppies 5 dol. and up. 
Toy Fox Terriors 39 95 dol. 

Tov Poodles - 89.95 dol. 
Full Line of Tropica! Fish 

Birds and Supplies 
Call 882-1616

Learn How to Drive
You will be independant, safe, 

careful, Serious and Responsible 
We take you from door to door 

Free of charge.
For all 18-80 years old.

AUTO MOBILE SCHOOL INC.
176-08 147th Avenue. Jamaica 

Tel.: 525 - 3333

CLARENCES 
SERVICE STATION

Open 7 davs a week. General Auto 
Repairs. 655 East Jericho Turnpike 
Huntington Station L.I. N.Y. Call 
516 HA 3-9553 Special consideration 
to religious groups.

CENTRAL PHOTO
15 Walt Whitman Road 
Huntington Station L.I. 

Fast Color Processing by Kodak. 
We cater to all Photo problems 

Call 516 HA 3-5559

FLOWERS by EVAN INC.
Flowers for all occasions for wed
ding communions and confirmations 
also for funeral arrangements arti
ficial creations — 7012 - 3rd Ave 
Brooklyn. N. Y. Special considera
tion to religious groups. We deliver 
free Call 833-9390

DAVIS’ MOTEL
Spacious grounds, private beach, 
boating. Gardners Lane. Hampton 
Bays, N.Y. Ultra modern efficiency 
apartments heated open year around 
Directly in front of Dominican Sis
ters Retreat. C. F. Davis. Jr. owner- 
Manager Phone: RA 8-4018

DISPLAY

Outstanding Bicycle Special Safety 
check your bicycle now! New seats 
new pedals new grips. Complete lu
brication. Safety- check and adjust 
all parts. Done at your home only 
$3.95 — Also Lawn Mower repairs 

Brooklyn - Queens - Nassau 
--------1 BR 2-9339 -

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM 
210 E. 86th St. and 3rd Ave. 

New York City 
RE 4-7335

PARKER
Moving and Hauling 

Anv-where within the N. Y. Area. 
All Work Done at Reasonable 

Rates. Special Consideration to 
Religious Groups. We Also Do 

Easements. Call Anytime 
AS 8-7490 - 

2305 — 30th Ave. Astoria

THE COUNTRY GENTLEMAN 
RESTAURANT & DINER

Route 202-28 Sommerville Circle 
Raritan

Private parties up to 130 persons
Phone 722-7979

WALTER SCHERER S Delicatessen 
270 Jamaica Ave Bklyn 

Home made Salads Cold cuts. Sand
wiches All imported beers We do 
catering We also deliver. Special 
consideration to religious groups. 

Call AP 7-0215

Motorcykle Mechanics 
Part of Full Time 

Experience necessary. Time and 
after 40 hours — over 600 Motor- 

cyckles in stock. 3 blocks from 
L. I. R.R ’2 hour from Manhat

tan exit 36 LT. Expressway 
Plenty Overtime - - Room 

available
GHOST MOTORCYCLES 

516 PO 7-8820 7 2540 7-2825
7 9887

RESORTS

Fire Island’s SEA-SHORE MOTEL 
Ocean Kay Park. N.Y. Facing the 
Bay and onlv 1.000 feet from the 
<• ‘ean. ?0 Units with private baths. 
All rooms have twin beds. Please 
make your reservations now. Write 
o’- dial 5*6 JUniper 3-5860

H. >¥.
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0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Illinois pirmenybės Chicagoje su
traukė 146 dalyvius, įskaitant did
meistrį Robert Byrne, pr. metų lai
mėtoją Povilą Tautvaišą, N. Yorko 
meistrą P. Brands ir kitus žymūnus. 
Po 5 ratų pirmavo R. Byrne, For- 
manek ir Czernecki, turėdami po 5 
taškus, P. Tautvaišas su P. Brandt 
buvo pustaškiu atsilikę. 4 tš. gi-u- 
pėje buvo broliai Sandrinai, Rivera, 
Popel, Kirby ir kt.

Pirmenybėse dalyvauja gausus 
būrys lietuvių: Ramas, Šalkauskas, 
Narkevičius turėjo po 3 tš., Mat
hews 2,/a. Karpuška, Bikulčius ir 
Juška po 2 tašku.

J Kanados šachmatų p-bes, ku
ltos birželio 20 d. prasideda Van
couver mieste, B.C., vyksta tarpt, 
meistras Povilas Vaitonis iš Hamil
tono. Jis du kartu laimėjo Kanados 
dvimetį čempiono titulą 1951/2 ir 
1957/8 m. J Kanados p-bes kvalifi- 
kavosi ir kitas lietuvis; Ignas Žalys 
iš Montrealio. Jis pr. rudenį laimė
jo Quebecko provincijos titulą. Ar 
jis vyksta į šias p-bes, žinių dar ne
turime.

Išnuomojamas Ridgewoode :* 
gražus butas iš 6 kambarių | 
prie gero susisiekimo. Pagei
dautina suaugusių šeima. Nuo
mos kaina labai prieinama. In
formacijai Tel. EV 2-6440.

Adolfo SCHRAGERIO
t '

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas garsiame CAPE 
I COD - OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros

pliažo, gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
sų arba pirkėjo žemės. 
Statybų atliekam sąžinin
gai pagal susitarimų už 
labai prieinamų kainų, • 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininkų Andriy Armonų 

Tel. 516 AN 1-2864

Mes turime 
visokiausių vietos 
gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

' 336 East 86th St, N. Y. C.
J Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400

Atidaryta kasdien nuo 9 y.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.

|

Į AUDRONĖ
87 East Bay Rd. OSTERVILLE Cape Cod Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
! • Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoraty

vinių medžių parko. Daug vietos poi'siui ir žaidimams.
• • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.

• Visai arti (7 min. pėsčiom) šiltos srovės privatus jūros pliažas.
; • Geras lietuviškas maistas.
; Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, todėl visi
J maloniai kviečiami atvykti praleist savo atostogas viloje Audronė. 

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.
Iš kalno kreiptįs:

; ED. JANSONAS 15 Rosedale St. Boston Mass. 02124, tel. 288-5999 
arba po birželio 15 d. tiesiai į vilą Audronė —

J Mrs. Marija Jansonas, Osterville Cape Cod Mass. 02655, tel. 428-8425

■ii

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

N. Y. Times pr. savaitę minėjo 
Voldemarą Žemaitį, Hayworth, Calif., 
kuris su Kanados rinktinės dalyviu 
Dunkan Suttles, John Blackstone ir 
R. La Fayette pasidalino antrą vie
tą San Francisco turnyre, pustaš
kiu atsilikę nuo laimėtojo Earl Pru- 
ner iš Kalifornijos univ.

Vokietijoj leidžiamas 'Fernschach’ 
4/65 nr. pateikia iš Belgijos žurna
lo "L’Echiquier belge” Romano Ar
lausko (Australija) su J. Coolen 
(Belgija), žaistą partiją pasaulio 
koresp. p-bėse. Komentaruose pa
brėžiamas Arlausko sumanumas, 
drąsa, aštrumas, varijantų grožis ir 
puiki pergalė.

To žurnalo 5/65 nr.JAV koman
dos sudėty įvardintas Kazys Mer
kis. Komanda dalyvauja VI pasau
lio koresp. šachmatų p-bėse.

Europos taurės koresp. varžybo
se dalyvauja 6 Sovietų komandos, 
viena jų yra Lietuvos komanda — 
UdSSR/Litauen. šiuo metu Lietu
vos komanda procentualiai yra ge
riausia savo grupėje su 15:6 taškų 
(27 partijos tebelošiamos). Koman
doje: Mikėnas, Vistaneckis, Lapie- 
nis. Uogelė, Plungė, Ambrozaitis, 
Matulevičius, Kozlov, Butkus. Fin- 
kelšteinas, Milvydas, Vladimirovas.

VILA
"JŪRATE”

Cape Cod
Sezonas prasideda nuo

LIEPOS 1 D. 
iki 

RUGSĖJO 15 D.
Dėl užsakymu 

prašau kreiptis:

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 

Hartford. Conn.
Tel. A. D. 3-2893

po liepos 1 d.
ELENA KRASAUSKAS 

P.O. Box 307 
West Hyannis Port 
Cape Cod, Mass. 

Tel. — Hyannis 
Code 617 - 775-9216

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkes

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

• . . ■ • —-•—•. ■

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie 
tuviškas maistas prieinama kains

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)
Tek EVergreen 2-6440

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

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Circle 5-7711

. - - —

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS- SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Ir.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — Applegate 7-7083

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju: p. Suba- 

tienei, P. Damijonaičiui ir ki
tiems, už mano vyro a.a. dr. M. 
Slaboko lankymą, globojimą; 
už gražias pamaldas gegužės 
29 šv. Petro ir Povilo bažny
čioje Elizabethe, N. J., kun. J. 
Pragulbickui ir asistai ir už 
nuoširdų prijaučianti atsisveiki
nimą; visiems giminėms, drau-, 
gams ir pažįstamiems, palydėju- 
siems į kapines, už gėles ir už
prašytas mišias; Liet. Tautinės 
S-gos nariams už karsto neši
mą ir kalbą prie kapo, laidotu
vių direktoriui Bražinskui už 
paskutini patarnavimą-

Nuliūdime likusi
Marijona Slabokienė

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

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

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

. Room 402

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

- Čor. DELAN’CĘY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
. išskyros šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

*■ f V » • 9 '

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue ........  LI 2-1767

i • SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway ........  AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... Di 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2874
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-696S
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 3-22.6
• H ARTFOKD 14, Conn. — .100 Franklin Av., Tei. Zoo S03o. 246 u
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............  IO 7-157c
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave............... ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress' Ave. .............  LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street ......... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................... al 4-5‘+oo
© PASSAiC, N.J. — 176 Market Street............................ GR 2-6337
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave........ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......  Fl 6-1571
• WATERBURY!, Conn. — 6 John Street ..........   PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  *W 8-2863
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave...................... GR 6-2781

YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .:.......  Rf-3-0440^

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

rpi EVergreen 7 433c

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplvčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsainuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y.C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siuhčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentąms. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORiMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Virginia 6-1800

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINHIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

Barbara Jones, the 15-year-old who wrote “Special Delivery From 
Heaven.” represents the youth of America in whom the late Presi
dent John F. Kennedy had such confidence. Her poem expresses 
what all of us feel about our late President.

Portion of Proceeds to J. F. Kennedy Library Fund

MEMENTOS — 7172 Transit, Williamsville N.Y. 21

■■ ■ - :

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St, New York, N.Y. 10002

■ ■ — 1

AMERICAN HOME REALTY
NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TARPININKAVIMAS 

VISUOTINA TURTO APDRAUDA
Genovaitė Drake-Dragūnienė. savininkė 

Specialus patarnavimas lietuviams

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y.......... . Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y......................Tel. STagg 2-4329

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

Please send me .......................... KENNEDY POEM(S) at |1.95 each. 84-14 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421
Name ................................................................... ..................................................
Address ................... .......................................... .. .................................................

City........................................................... Zone....................... State ...».........
I enclose: q Cash Q Check Q Money Order

(Išlipti Jamaicos linijos Forest Parkway stotyje)

Tel. HI 1-5220

91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
■

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
* NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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NAUJIENOS,

KMS 24 kuopos susirinkimas 
bus birželio 13 po 8 v. mi
šių Angelų Karalienės parapi
jos salėje. Susirinkimas bus pas
kutinis prieš vasaros atostogas. 
Visos narės prašomos daly
vauti.

Lietuvai lemtingas birželio 
dienas paminėt diskusijų rate
lis rengia dr K. Čeginsko, ką 
tik atvykusio iš Švedijos, pas
kaitą apie lietuvių partizaninį 
pasipriešinimą. Paskaita bus 
birželio 11, šį penktadieni. 8:30 
v.v. dari. K- Žoromskio studijo
je. 257 W. 14 St. Manhatta- 
ne. Visi susidomėję, ypač jau
nimas kviečiamas atsilankyti.

S. Vytautas Abromaitis su
grįžo į Tauro tuntą ir pradėjo 
vadovauti jaunesniųjų skautų 
draugovei.

LKM S-gos 29 kuopos mėne
sinis susirinkamas bus birželio 
12. šeštadienį. 2 vai. popiet Ku
bilių namuose, 113 Chesnut 
St., Brooklyne. Tai bus pasku
tinis susirinkimas prieš vasa
ros atostogas. Po susirinki
mo — vaišės. Visos narės kvie
čiamos dalyvauti-

Inž- Alg. Prėkeris, naujasis 
skautų tėvų komiteto pirminin
kas. tarnyboš reikalais išvyka 
kelioms savaitėms į Europą-

Inž. Juozas Butkus, skautų 
stovyklavietei pirkti komiteto 
pirmininkas, staiga susirgo ir 
gydosi ligoninėje.

Prel- L. Tulaba, išbuvęs A- 
merikoje tris savaites, birželio 
8 išskrido atgal į Romą.

PAKELTI MUITAI SIUNČIA
MOMS DOVANOMS Į USSR

Nuo liepos 1 d. Sovietų mui
tinės taikys pakeltus muitus, la
biausiai aukštesniais muitais 
bus apdėtos daugiausia pareika
laujamos prekės ir audiniai. Pa
ke'ti muitai bus taikomi iš čia 
paštu siunčiamiem siuntiniam, 
giminėm, gyvenantiem U.S.S.R.

Vnešposyltcrg aiškina, kad 
paskutiniuoju laiku padidėjo į- 
vairių daiktų ir audinių gamy
ba USSR, ir todėl įvedami pa
didinti apsaugos muitai. Iki 
liepos 1 d. siuntiniai bus pri
imami ir jiems bus taikomi se
nieji, papiginti Sovietų muitai.

(Pr-)

D. Leveckytė abiturientu vardu taria atsisveikinimo žodį abiturientų išleis
tuvėse ir Maironio mokyklos 15 metų minėjime.

Sadakcii* GL 5-7281
Administracija GL 2-2923
Soaustuvė GL 2-6916
Vienuolynai ............ GL 5-7068

Algirdas Mažeika, 244 E. 31
St- Brooklyn, 26. N. ¥., Šilu
vos Marijos koplyčiai paaukojo 
200 dol. Broniaus ir kun. An
tano Mažeikų atminimui.

Lietuvių Katalikų Darbinin
kų Klubo nariu metinis susi- 
-rnkimas šaukiamai birželio 
13. tuoj po aštuntos valandos 
mišių Angelų Karalienės para
pijos salėje.

— Inž. Juozui Butkui staiga 
susirgus. New Yorko Skautam 
Remti Komitetas linki kuo 
greičiausiai pasveikti ir toliau 
tęsti sėkmingai pradėtą darbą.

L.B. New Yorko apygardos 
metinis suvažiavimas įvyks bir
želio 12 d., šeštadienį, Apreiš
kimo parapijos salėje, 259 No 
5 St.. Brooklyne. Pradžia 10 
vai. ryto. Suvažiavimas išklau
sys apygardos valdybos na-ių 
ir kontrolės komisijos praneši
mus. pasisakys aktualiaisiais 
apygardos bendruomeninės vei
klos klausimais ir tvirtins 
pateiktąsias apyskaitas. Taip 
pat apylinkių atstovai praneš 
apie savo veiklą. Suvažiavimas 
sudarys apygardos valdomuo
sius ir kontrolės organus sekan- 
tems dviems metams Visos 
apylinkės prašomos atsiųsti įs
tatų numatytą atstovų skaičių. 
Suvažiavimas yra viešas, ir visi 
kas tik domisi bendruomenine 
veikla, kviečiami jame dalyvau
ti.

Lietuvių diena pasaulinėje 
parodoje šį sekmadienį vyksta 
šia tvarka: 1 vai- pcpiet prie 
lietuviško kryžiaus vėliavos pa
kėlimas ir vainiko padėjimas. 
2 vai. mišios Vatikano paviljo
ne (tik su kvietimais). 3 vai. ei
sena į New Yorko valstybės pa- 
vi’iicną. kur vyks šventės me
ninė programa Programos ste- 
bė'ojai avkc’a 1 dol.. 6 vai. 
vak. vakarienė Sal Abbraccia - 
miento restorane (visos vietos 
jau užsakytos). Prie lietuviška 
kryžiaus ir New Yorko vai st. 
paviljono vietų užteks visiems.

Rimantas Jurgėla. Emilijos 
ir Antano Jurgėlų sūnus birže
lio 6 sunkiai apsirgo, paguldy
tas į Lutheran ligoninę. kur 
padaryta komplikuota apendici
to operacija. Ligonis po opera
cijos jaučiasi gerai ir sveiksta 
dr. J. Diepinigaičio priežiūroje. 
Į namus grįš už kokios savaitės. 
Tėvai gyvena 1497 Putnam Av. 
Brooklyne.

Maironio mokyklos 15 metų sukakties minėjime ir abiturientų išleistuvėse kalba gen. konsulas V. Stašinskas.
Visos nuotraukos R. Kisieliaus

MAIRONIO MOKYKLA PAMINKO SAVO SUKAKTI IR 
IŠLEIDO NAUJI ABITURIENTŲ

Birželio 5 Apreiškimo parapi
jos salėje surengtas gražus va
karas. Jo programoje buvo at
sisveikinimas su abiturientais 
ir mokyklos 15 metų sukakties 
minėjimas.

Salė ir scena buvo šventiš
kai papuošta. Salėje publika sė
dėjo prie gražiai užtiestų sta
lų Gi scenoje buvo prinešta 
gėlių ir gilumoje pakabinta rū
tos šakelė su ąžuolo lapu, tarp 
jų —15— skaičius.

Per iškilmingą aktą sceną 
pripildė gausus prezidiumas ir 
abiturientai. Į sceną pakviesta 
visi mokytojai ir buvusių mo
kytojų atstovai, mokyklą bai
gusiųjų atstovai.

Sukakties proga ir kartu at
sisveikindami su abiturientais 
kalbėjo: gen. konsulas V. Sta
šinskas. J. Šlepetys — LB ats
tovas. Pr. Naujokaitis — buvu
sių mokytojų vardu, Laima Ši- 
leikytė — anksčiau mokyklą 
baigusių vardu. Abiturientų var
du mokyklą atsisveikino D. Le
veckytė. Išeinantiems palinkė
jo ir VII klasės mokinys Šilba
joris.

Iškilmių aktui vadovavo mo
kyklos vedėja E. Ruzgienė. Ge
diminas Surdėnas. tėvų komi-

Lietuviškos vestuvės — lė
lių kolekcija iš Lietuvių pasiun
tinybės Washingtcne birželio 
13 bus išstatytos visai vasarai 
Better Living paviljone.

Antrame puslapyje sudėti 
vaizdai, kuriais buvo vertinama 
Sovietų okupacija Lietuvoje, yra 
paiimti iš Darbininko archyvo.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKIOS

Newark, N.J. — V’etos 29 
kuopa mėnesinį susirinkimą tu
rėjo gegužės 17 šv. Jurgio sa
lėje. Daugiausia kalbėta apie 
kuopos pietus ir šokius, kurie 
bus spalio 2.

Kuopa šiais metais švenčia 
50 metų sukaktį. Tai ir bus 
paminėta kuopos pietuose Dar
bo komitetą n išrinkta: pirm.— 
Mrs. Christina Yakavonis. vi- 
cepirm. — Miss Mary Stonis, 
informacra Fra-k Vaškas, pro
gramos leidiniui — Mrs. Loret
ta S‘ukas, meninei programai 
Liudas Stu'kas. Į komitetą dar 
įe ia: kuopos pirm. Kazys Si
parį. Mrs. Anna Pocius, Mrs 
Hc’en Radi:ch. Frank Elseika 
ir Kazys Strolis.

Susirinkime dalyvavo vyčių 
ga-bės narys. Garso redakto
rius Matas Zujus. Jis pasveiki
no suilrrkusius.

Šių eilučių autorius savo ir 
kucoc; vardu sveikina šiuos 
kunigus, kurie švenčia savo ku
nigystės jut lieju: kun. Joną 
Jutt. Athol. Mass., Albert Ab- 
račLirką, Norwood, Mass., Pet
ra Baniūna, O.F-M., Brooklyn. 
N.Y., ir vyskupą V. Brizgi, 
švenčiantį savo vyskupavimo 
25 metų sukaktį.

Taip pat sveikiname Mr. Mrs- 
K. Strolius jų vestuvių 30 metų 
sukakties proga. F.V. 

teto pirmininkas, savo kalboje 
padėkojo jai ir visiems mokyto
jams už uolų darbą. įteikė ve
dėjai dovanėlę.

Iškilmių aktan atsilankė kiek 
pasivėlinęs šios parapijos šei
mininkas kleb. kun- N. Pakal
nis. Jam nuoširdžiai padėkota 
už mokyklos globą ir įteiktas 
dovanų didelis gražus lietuviš
kas kryžius-koplytstulpis. Kle - 
benas kun. N. Pakalnis savo 
kalboje prisiminė, kaip mokyk
la kūrėsi. Jis pažymėjo, kad ir 
prieš tai Apreiškimo parapijos 
mokykloje buvo mokoma lietu
vių kalbos. Mokė sesuo Nikode
mą ir keletas kitų seserų. Nuo 
1949 mokė p. Jocienė ir p. 
Konckaitė. Vėliau sumažėjus 
lietuvių vaikams, šios pamokos 
buvo nutrauktos. Įsisteigusi li
tuanistinė mokykla galėjo pri
imti visus vaikus, atvykstančius 
iš kitų parapijų- Linkėdamas 
mokyklai kuo geriausios atei
ties. klebonas baigė savo kal
bą.

Iškilmingas aktas baigtas 
Tautos himnu. Antroje dalyje 
vyko trumpa meninė programa. 
Abiturientas V. Strazdis pas
kambino pianu, mažieji ir vy
resnieji grakščiai pašoko tauti
nių šekių. padeklamuota eilių. 
Pranešinėjo maža, kokio trečio 
skyriaus mergaitė. Programa 
buvo atlikta grakščiai ir sko
ningai. j

Šioje abiturientų laidoje iš
leista: A. Samušytė, A. Ruzgai- 
tė. J. Strazdaitė. D. Leveckytė. 
A. Miklas. P. Sandanavičius, V. 
Strazdis ir A- Urbelis.

Po programos prie stalų vy
ko vaišės, kurios buvo paruoš
tos taip pat gražiai ir skonin
gai. Paruošė rūpestingas tėvų 
komitetas: pirm. G. Surdėnas, 
L Vilgalienė, E. Butkienė, R. 
Balsienė. V. Katinas. K. Vai - 
nius.

Dail. V K. Jonynas buvo do
vanojęs paveikslą, kuris išleis
tas laimėjimams.

VASAROS ATOSTOGAS 
praleisti be rūresčių—sveikai, links
niai, įdomiai — maloniai kviečiame

MEŠKOS ir MSŠKPJKO
vasarvietėje, 42 Beach St.. Monu
ment Beach. Cape Cod. Mass.. Tel. 
759-3251 (Area Code #6171 • Sa
vininkai patys svečius priima, pil
nai aprūpina ir lietuvišku nuoširdu
mu Ed.iboja. • CAPE COD žalumos 
grožis. ATLANTO vandens malo
numas. SILVER BEACH smėlio ty
rumas — žavi gamtos dovana. • 
Mėgėjų patogumui yra valtis— žū
va vimui. sail-fish—buriavimui, ping 
pong stalas, teniso aikštė. • Vaka

re tėvams išvykus, prižiūrimi vai
kai. Vasarvietė atidaroma birželio 
19 d. Užsisakyti galima jau dabar 
iš anksto šiais adresais:

IRENA VEITAS
72 Congress St., Braintree, Mass. 

Tel. 84 -2146 
arba

MARIA l-USYS 
88-01 104th Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. 849-1193

Iki malonaus pasimatymo!

LAIDĄ
Šokiams grojo R. Butrimo or

kestras-
Vakaras savo stiliumi ir nuo

taika buvo tikrai pasisekęs. Bu
vo puikios vaišės. Kas atvyko, 
nesigailėjo. Bet gaila, kad tų 
atvykusių buvo mažoka. Mokyk
la tikrai savo darbu ir triūsu 
yra gražiai pasirodžiusi, ir ją 
reiktų labiau remti bei palaiky
ti. Mokyklos parengimai skiria
mi ne tik mokiniam ar jauni
mui bet ir vyresniesiem, kad 
savo atsilankymų paremtų jau
nųjų žygius, kad patys atjaunė
tų. būdami jaunimo tarpe, (p.)

Jadvygos Matulaitienės paruošti Maironio mokyklos mokiniai šoka lenciūgėlį sukaktuyiniafne mokyklos va - 
<are. šoka iš k. į d. Ligija Birutytė, Rūta Gerulaitytė, Vytas Gerulaitis, Rita Biknevičiutė, Giedrė Kregždytė

Jūrų skautų Nemuno tunto 
iški'ini iga sueiga įvyksta birže- 
Lo 19 d., šeštadieni. 6 vai. va- 
ka. a. laidinės Sąjungos namuo
se- Tėvai .ir svečiai mielai kvie
čiami dalyvauti Po sueigos bus 
vaišės.

Atbudusi pavasariška gamta 
išjudina nemuniečius-tes visai 
grandinei iikvlų-išvykų. Pir
mieji Naručio laivo įgulos j. s. 
vad. j. k. M. Manomaičio įsi
tvirtinę Cape Code smiltyne. su
sipažino su radaro stotimi, ku
ri stebi laivų judėjimą Atlanto 
pakraštyje.

Nemuno tuntas gegužės 9 d. 
dalyvavo Brockton. Mass, skau-
tų surengtame motinos dienos 
minėjime.

Sesių Orchidėjų valties įgu
los jūrų skautės per dvi išky
las vienos pagilino, o kitos tik 
susipažino su pirmaisiais irkla
vimo. buriavimo ir motorlaivio 
valdymo pagrindais. Abu kartu 
joms talkino Naručio laivo j. 
skautai-

Rudžiai (j s. virš 18 m.) iš
mėgino savo taikliąsias akis 
karštais ginklais. B.K.

Parduodamas Upstate — 
West Brookville 4 kambarių na
mas. apšildomas aliejumi, atski
ra vasarinė kabina ant didelio 
ploto. 16.000 dol.

Salimais 3 kambarių vasarinė 
cottage, su baldais ir atskira 
kabina 3.500 dol. Teirautis TeL 
HY 7-4778 tarp 7-9 v v.

Juozo Vembrės pavardė 
dažnai matoma, kur sakoma, 
kad jis paaukojo didesnę su - 
mą pinigų vienam ar kitam lie
tuviškam reikalui. Gegužės 23 
įvykusiame Putnam seselių rė
mėjų suvažiavime jis paaukojo 
tūkstantį dolerių seselių stato
miems senelių namams.

Cambridge, Mass.
Parapijos banketas buvo ge

gužės 16 gražioje erdvioje Eli
ot viešbučio salėje, šeiminin
kėm buvo: Anna Sipovič ir Ma
ry Vaitkus; padėjėjos ir padė
jėjai — Sylvia Barkus, Helen 
Holzapfel, Mr. Mrs. Adolphi 
Lindsey. Alice Palaima, Mr. 
Mrs. Alfred Paulis, Helen Po
well, Alice Raulinaitis, Ida Re
meika. Elsie Sakovič, Annette 
Savilionis, Ann Santocki, Mr.
Mrs. Alexander S tankūnas, 
Millie Vilčinsky, Beatrice Stro
kes Aukotojai: Daukanto pre
kyba. P- ir B. Baltic kepykla. 
Brighton lietuviška kepykla. S. 
S. Delicatessen. Observatory 
Hill Florist ir įvairūs parapie- 
čiai prisidėjo pinigais bei mais
tu. Visas komitetas prieš ban
ketą ir banketo metu daug dir
bo.

Grojo Alfonso Šakalio orkes
tras- Buvo grupė dainininkų, 
kuri gražiai lietuviškai padaina
vo. Klebonas kun. Antanas Bal- 
trušiūnas ir asistentas kun. Vin
centas Valkavičius džiaugėsi 
linksmais svečiais ir dėkojo ko
misijai už didelį darbą, visiem 
aukotojam ir visiem, kas bet 
kuo prisidėjo prie gražaus ban
keto.

Pirma komunija buvo gegu
žės 30 d. Klebonas kun. A. 
Baltrašūnas pasakė pritaikytą 
pamokslą, atlaikė mišias.

Marytė Anelaujkaitė gegu
žės 29 susituokė su Antanu 
Juozaičiu Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Vaišės buvo J. Buroko salėje-

Edvardas ir Alfonsas Survi
lai, abu iš Brocktono, Mass., at
sitarnavę Amerikos kariuome
nėje — aviacijoje, laimingi ir 
sveiki grižo namo pas tėvus.

Lietuves vyčių kuopa rengia
si apylinkės vyčių seimeliui, 
kuris bus rugsėjo 25-26.

Prel. Pr- Juras kalbėjo apie 
Matulaičio namų statybą ir nu
rodė, kad reikia remti jų sta
tybą.

Juozas ir Uršulė Bačinskai, 
paaukojo šviesas, kurios ap
šviečia Marijos statulą daržely
je prie bažnyčios.

Lietuvių radijo programos, 
kuriai vadovauja J. Romanas, 
piknikas bus birželio 13 Romu
vos parke Brocktone.

Kcrtavimo vakarai būna kiek
vieną šeštadienį 8:30 v.v. Pel
nas skiriamas mokyklos reika
lams.

Mirusieji: Jonas Kazlauskas, 
Silvestras Strok, Juozapas Da
ra škevičius, Monika Kirslienė. 
Antanas Jusam-Josomas. He
len Kisnovičienė, Kotrina Ki- 
silovskienė. Visi palaidoti su 
bažnytinėm apeigom.

Karšt- Patr.




