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sovietinio akto, liečiančio LietuvosNepripažįsta gyventojos
*•>

B 
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Amerikos teismuose tenka ste
bėti toliau, registruoti ir de
maskuoti.

Maskvos agentų pastangos 
verbuoti- tarp Amerikos lietu
vių šalininkus sovietiniam Lie
tuvos režimui pripažinti ir su 
jo atstovais bendradarbiauti— 
kuriam laikui aprimo. Lietuvių 
visuomenės griežtas atsiriboji
mas nuo tokio bendradarbiavi- - 
mo šalininkų juos padarė be 
įtakos tarp lietuvių, taigi ir ne
benaudingus Sovietam.

šis nepasisekimas sovietam 
nereiškia, kad jie būtų atsisakę 
nuo savo agresinių užsimojimų

prieš Lietuvą Amerikoje. Jie 
mėgina laužtis kitais keliais. 
Mūsų dėmesį patraukia šiuo lai
ku sustiprintas

sovietinis veržlumas Lietuvos 
gyventojų vardu reikšti pre
tenzijas į Amerikoje mirusių 
jų giminių palikimus.

Sovietinės konsulatas krei
piasi į Amerikos teismus ir no
ri atstovauti interesam Lietu
vos gyventojų kaip Sovietų Są
jungos piliečių.

Galime pastebėti, kad tos so-

vietinės pastangos lig šiol A- 
merikos teismuose atsimušė į 
teisinę Lietuvos padėtį — į Lie
tuvos inkorporacijos nepripa
žinimą.

Štai New York Law Jour
nal š. m. gegužės 29 paskelbė 

’ Kings County teismo sprendi
mą, iš kurio matyti, kad So
vietų konsulato pareigūnas pri
sistatė i teismą vardu

“asmenų, kuriuos jis pažymė
jo kaip Sovietų Sąjungos pi
liečius. Visi jie nurodyti gy-

• * ■ t

veną Lietuvoje — krašte, ku
rio inkorporacijos į U. S. S. L 
mūsų departamentas niekada 
nepripažino. Dėl to teismas 
negali pripažinti jokio U. S.S. 
R. akto, kuris liečia Lietuvos 
gyventojus".

Ir teismas patvirtino valsty
bės gynėjo pareiškimą, kad So
vietų konsulato pareigūnas ne
gali stoti teisme Lietuvos gy
ventojų vardu.

ŽENEVOJE DEL ATOMŲ: PRIIMTI ULTIMATUMĄ 
AR ATNAUJINTI VĖL ATOMINIUS BANDYMUS?

Ženevos derybose dėl atomi
nių bandymų sustabdymo Mask
va panoro demonstruoti jėgą: 
pasiūlė arba priimti nutarimą, 
kad kontrolę vykdo “troika” 
(trijų komisija, kurioje kiek
vienas turi veto teisę), arba 
atominių bąndymų derybos pri
jungiamos prie nusiginklavimo 
derybų, kurios prasidės rugpjū
čio 31. Amerikos delegacijos 
pirmininkas sutiko šį pasiūly
mą kaip ultimatumą, pareikš
damas: Sovietai nori ne tartis 
bet diktuoti.

Kokį kelią pasirinks Ameri
ka dėl atominių bandymų?

DEAN, Amerikos delegacijos pir
mininkas derybose dėl atominių 
bandymų.

CARAPKiN, Sovietų delegacijos 
pirmininkas

Sovietam svarbu laimėti bent 
vieno teismo pripažinimą, 
kad jie gali atstovauti Lietuvos 
piliečius. Tada jie turėtų jau 
stiprų argumentą kituose teis
muose — precedentą. Dabar, 
kaip ir seniau, tokių palikimų 
reikalu teismuose Lietuvai at
stovauja Lietuvos generalinis 
konsulatas.

Sovietinių pastangų faktus
MIKE MANSFIELD, senato 
daugumos, lyderis.

GENEROLO ISTORIJA IR KAS UŽ JOS
Ar reikėjo tik sudrausmin
ti generolą, ar buyo ir ki
tų priežasčių jam nutildy
ti? Kas tuo interesuotas?

Generolas Edwin A. Walker 
prieš dabar pagarsėjusią isto-

, riją su juo, buvo ištarnavęs
kariuomenėj 30 metų. Buvo da
lyvavęs pasaulinio karo dau
gely frontų. Korėjos kare, ap
dovanotas įvairiais karinės pa
garbos ženklais. Paskutiniu me
tu buvo Vokietijoj divizijos 
vadas. Ten savo divizijoje rū
pinosi kelti pilietinį sąmonin
gumą, vadinamom “mėlynom 
programom”, kurios turėjo su
pažindinti karius su Amerikos 
istorijos didybe, šu Amerikos 
dabartiniais priešais ir pavojais.

Ši programa davė pradžia 
istorijai apie generolą Walke- 
rį. Laikraštis Overseas Week- 
ly, privatus laikraštis, bet ka-

- riuomenėje gausiai platinamas, 
paskelbė, kad gen. Walker skel
bia Birch Society principus, 
kad generolas pats kalbėjęs 
prieš 200 savo divizijos žmonių 
apie komunizmą ir pavadinęs 
“paraudusiais” buvusį prezi
dentą Trumaną, valstybės sek
retorių Achesoną ir Mrs. Roo- 
sevelt; dar labiau su komuniz
mu siejo dabartinį informaci
jos agentūros direktorių E. R.

GEN. WALKER

KAS UŽ LAISVOJI BERLYNĄ?

Murrow ir CBS komentatorių 
Sevareig. Priminė, kad Ameri
kos spaudos, televizijos,* filmų 
60 proc. esą infiltruota komu
nistų.

Istorijos nauja dalis: pasi
piktinimas ir triukšmas dėl ge
nerolo veiklos, kaip ją paskel
bė anas laikraštis. Generolas 
paneigė jo siejimą su Birch 
Society. Prezidento iniciatyva, 
generolas atleistas iš pareigų 
ir po dviejų mėnesių kampa
nijos spaudoje ir kariuomenės 
komisijos tyrimo birželio 12 
armija paskelbė sprendimą taip 
pat su prezidento pritarimu:

— įspėjimas dėl neišmintin
gos veiklos ir žalingų viešų pa
reiškimų apie Įžymiuosius ame
rikiečius.

Tyrimas patvirtino, kad ge
nerolo veikloje nebuvo nieko 
bendra su Birch Society.

— Amerika birželio 13 pra
nešė Maskvai dėl jos memo
randumo Berlyno klausimu, 
kad Amerika sutinka derėtis 
ne dėl Berlyno, bet dėl visos 
Vokietijos klausimo.

Į Chruščiovo pakartotą siū
lymą padaryti vakarų Berlyną 
“laisvu miestu” atsiliepė dau- 

! gumos lyderis šen. Mike Mans- 
field. Birželio 14 jis pasisakė 
prieš dabartinę padėti, nes ji 
vedanti į atomini karą. Kad to 
karo išvengtų, senatorius siū
lo padaryti Berlyną, rytų ir va
karu dalis, laisvu miestu tarp
tautinėje priežiūroje. Jo saugu
mą turėtų garantuoti Nato ir

Sprendimas paskelbtas, ir 
istorija galėtų būti baigta. Ta
čiau G. Sokolsky (Journal Ame
rican) suminėjo vieną pavardę, 
kuri siejasi su tos istorijos už
kulisiais. — Overseas Weekly 
žinių redaktorius esąs toks 
John Dornberg. Tai jis paskel
bė žinias apie generolą Wal- 
ker, siedamas jį su kontrover
siniu sąjūdžiu Birch Society ir 
tokiu būdu pavertusiu patį ge
nerolą taip pat kontroversiniu 
asmeniu.

Tas Dornberg, rašo Sokols
ky, išleido knygą, kuri garsi
nama New York Times kny
gų apžvalgoje. Sokolsky krei
pia dėmesį į to garsinimo ten
dencijas, kurias išduoda saki
niai: “Ar bus ketvirtasis rei
chas?” — “Per 40,000 Vokieti
jos jaunimo priklauso pusiau 
karinėm organizacijom”, o~ ša
lia pridėta svastika rodo, ko
kios rūšies tos organizacijos. 
Kiti sakiniai kalba apie pogrin
dinę organizaciją, kuri “veikia 
su Vokietijos vyriausybės pa
rama, kad padėtų naciam iš
vengti teismo ir suėmimo”.

Tame pat Times skelbime 
dar kreipiamas dėmesys, kad 
Vokietijoje “per vieną mėnesį 
oficialiai pranešta apie 685 an
tisemitinius incidentus”.
Sokolsky klausia, kokis tiks
las šio laikraščio ar tos kny
gos skelbimo autoriaus šmeiž
ti Vokietiją, geriausią Ameri
kos sąjungininką Europoje, 
šmeižti aliuzijom; kad ten ir 
vyriausybė remianti nacizmą, 
kad ten antisemitizmas ir tt., 
kada Vokietijos vyriausybė su 
antisemitizmu kovoja, o anti
semitizmas klesti Sovietų Są/ 
jungoje.

Sugretinęs Sokolskio minį< 
Dornbergo veiklą pri 

.. Walkerį ir su šia vei 
Vokietiją, išvadas pats 
tysis pasidarys, kam j 
vo pavojingas gen 
dėl jį reikėjo s 
Sokolsky išvada, 
tokia: ‘'Žmogų/ 
tų būti teisia* 

*rė nusikalu 
tik nemal

IŠVADOS APIE PADĖTĮ 
DOMININKONUOSE

Amerikos Valstybių Organi
zacijos keturių komisija, kuri 
lankėsi Domininkonų Respub
likoje, birželio 14 pareiškė, 
kad krašte ramu, valdžia rodo

Priešingos nuomonės laikosi 
N. Y. Times. Derybų nutrauki
mas, sakė, būtų didelė staig
mena viešajai opinijai, kuri nu
sisuktų prieš Ameriką. Siūlė: 
derybas Ženevoje tęsti, jei turi 
išeiti, tai tegul išeina Sovietai; 
antra, bandymų atnaujinti ne
galime anksčiau, nei apie savo 
atnaujinimą pasiskelbs Sovie
tai; trečia, reikia pasauliui aiš
kinti, kad Amerika viską yra 
padariusi.

Tarp dviejų spaudimų prezi
dento išeitis? Galimas kompro
misas: Viena, iš konferencijos 
neišeis, bet sumažins delegaci
jos narių 
Baltieji 
“baltąją 
bus surinkta 
tai, kodėl Amerika 
priversta atnaujinti bandymus. 
Paskelbs, bet nuo atnaujinimo 
tuo tarpu susilaikys. Išeitis pa
naši į nusistatymą dėl Laoso: 
prezidentas skelbė keliais at
vejais didelį susirūpinimą ir 
galimą intervenciją, bet nuo: 
jos susilaikė.

rika atnaujina bandymus.
Spaudimą už atominių ban

dymų atnaujinimą padidino 
dar dem. Holifield, Kongreso 
jungtinės komisijos atominiam 
reikalam pirmininkas. Už tai 
ir dem. Symingtonas.

. atnaujinti.

kas prieš? 
veikia ko- 

priešingom 
komunistai

savo draugus”.
Pačiame Laose birželio 12 bu

vo pranešta, kad

vedamajame 
“šokiais dėl

skaičių.
Rūmai 
knygą”, 

visi

— Kuboje Sovietai ir Kinai 
atgabeno didelius kiekius gink
lų revoliucijai kituose lotynų 
Amerikos kraštuose.

Antra, 
* paskelbs 

kurioje 
argumen- 
gali būti

lyne turėtų būti Amerikos, An
glijos, Prancūzijos, Sovietu ir

sparno t 
depart/ 
kad /

“Sis kraštas (Amerika) tuo tar
pu palaikė ir rėmė komunistų 
siūlymus (dėl Laoso) ... Mes 
patyrėme iš Ženevos, kad kraš
tas, kuris turi pretenzijų būti 
mūsų geriausiu draugu, savo

ma naujas teritorijas, nepaisy
dama Rusijos ir Anglijos atsi
šaukimo laikytis paliaubų.

VIENOS KONFERENCIJOJE

f

Spaudoje ir Kongrese klau
simas labai gyvas, aštrus. Dėl 
jo dvi priešingos nuomonės. 
Kai Sovietai ėmė ultimatumo 
žodžiais kalbėti, stiprėja argu
mentai tų, kurie sako: gana to
liau delsti; Sovietai jau laimėjo 
pustrečių metų, kada Amerika 
savu noru atsisakė nuo bandy
mų, o Sovietai juos tikriausiai 
vykdo; reikia bandymus atnau
jinti. -—

Šiuos balsus remia atominės 
energijos komisija, generolai.

Paskutiniu laiku ir buvęs pre
zidentas Eisenhoweris, kuris 
tuos bandymus buvo įsakęs su
stabdyti, pareiškė, kad negali
ma atidėlioti be galo; reikia 
nustatyti ribą, po kurios Ame-

HOLIFIELD, Kongreso ko
misijos atominiam reikalam 
pirmininkas.

ŽENEVOJE DEL LAOSO: VAKARŲ 
POZICIJOS LIG ŠIOL PAKRIKUSIOS

• Derybas dėl Laoso Ženevo
je galima sekti kaip žaidimą. 
N.Y.H. Tribūne 
pavadino tiesiog 
Laoso”.

Pasikalbėjimai
Kalba daugiau kom. Kinijos ir priešininkus mėgsta labiau nei 
kom. Rusijos ministeriai. Kal
bų lygis aukštesnis nei New 
Yorke Jungt. Tautose. Komu
nistų ministeriai nė vienas ba
tais stalo nedaužė. Tik vienas 
po kito kaltino Ameriką, kad 
ji agresorius, laužo paliaubas, 
sabotuoja Laoso neutralumą, 
neprimidama Sovietų siūlymų. 
Po tokio pasikalbėjimo konfe
rencijoje birželio 12 Sovietų 
Gromyko nuėjo pietų drauge 
su Amerikos Harrimanu.

O tuo tarpu pačioje konfe
rencijoje nėra Laoso vyriausy-

Ko Vakarų atstovai dar sėdi 
Ženevoje?

Žurnalas Time atsako:
“Kadangi Vakarai nėra pa

siryžę kovoti (de Gaulle sakė 
Kennedy tiesiai, kad jis jokiom 
sąlygom nepritars Seato kari
nei intervencijai), tai pasiryž
ta sėdėti Ženevoje tikintis, kad 
kas nors atsitiks”.

birželio 12 išėjo iŠ konferen- Amerikoje jaudinamas!, kad 
. ei jos ir Theilando atstovas. ir Indijos atstovas Kirshna Me- 

Thailando ministeris skundė- non nukalbėjęs konferencijoje 
si dėl Amerikos nusistatymo: komunistų naudai.

"neutralių" valstybių įgulos, o 
pinigus jom išlaikyti turėtų mo
kėti tarp savęs susitarusios 
ryty ir vakarų Vokietija.

Senatorius nepajuto, kad to
kiu siūlymu jis jau. pripažįs
ta rytų ir vakarų Vokietijos 
lygybę. Respublikonai Javits ir 
Scott griežtai pasisakė prieš 
Mansfieldo siūlymą. Jis labai 
nelaiku, prieš Vokietijos rinki
mus, ir vėl gali sukelti nepa- ženklų grįžti prie demokratinės 
sitikėjimą Vokietijoje Ameri- tvarkos — pakvietė grįžti kai 
kos politikos nepastovumu. . kuriuos vadus’ °P°- 

__________ ' zicijai leisti spaudą, į rinki-
< mus būsią pakvięsti A. V .Or

ganizacijos stebėtojai.
Venezuelos atstovai pareiškė, 

kad tai esanti komedija ir pa
sitikėti Domininkonų pareiški
mais negalima.

Gabena turistus į Lietuvą
Laisvė pasiskelbė, kad bir

želio 17 iš įvairių miestų su
sirinks į Laisvės laikraštį 33 
turistai ir iš ten bu v išgabenti 
į Lietuvą.

Kartojami gandai apie rusiš
ko raidyno įvedimą

(E) “Information”, Tarptau
tinio komiteto krikščioniškai 
kultūrai ginti organas, šių me
tų 6-me numeryje vėl kartoja 
gandus apie Maskvoje svarsto
mus planus Pabaltijo kraštuo
se lotynų raidyną pakeisti ru
sišku (kyrilišku) raidynu.

Amerikos diplomatas taip pat šnipas 
dinę, kuri paskiau jį šantaža
vo. Dokumentų dingimą išaiš
kino pačios atstovybės saugu
mas. Scarbeck buvo iškviestas 
į Washingtoną prieš savaitę ir 
tada suimtas.

Valstybės departamento pa
reigūnas Irvin Chambers Scar- 
beck, 41 metų, birželio 13 su
imtas Washingtone. Kaltina
mas perdavinėjęs dokumentus 
Lenkijos agentam. Suimtas pri
sipažino.

Scarbeck nuo 1958 buvo Var
šuvoje Amerikos atstovybės an
trasis sekretorius. Jam buvo 
prieinami kodai, kuriais atsto
vybė susisiekė su Washingto- 
nu. Šen. Fulbright teigimu, len
kai privertė Amerikos diploma
tą šnipinėti per lenkaitę blon-

Derybos su Alžiru 
pertrauktos
Prancūzijos Alžiro derybos 

birželio 13 pertrauktos neribo
tam laikui. Pertraukė Prancū
zija, protestuojant Alžirui. Prie
žastis — Prancūzijos atstovai 
pareiškė, kad per paskutinius 
posėdžius nuomonės nesuarto
jo, tad reikia duoti laiko dele
gacijom savo nuomones per
svarstyti.

Kas už taiką ir
Alžiro delegaciją 

munistai. dviem 
kryptim. Kinijos
kursto derybas nutraukti ar 
kelti tokias sąlygas, kad jos 
nutrūktų. Rusijos komunistai 
siūlą susiderėti, nes kitaip ga
linti Amerika atsistoti Prancū
zijos pusėje.

Traukiasi nuo Nixono?
Texas respublikonas John 

Towrr. kai jis buvo renkamas 
į senatorius, buvo atsisakęs nuo 
Nixono rinkiminės pagalbos. 
Gubernatorius Rockefelleris 
taip pat nenorįs Nixono pagal
bos kitais metais rinkimuose į 
gubernatorius.

— Venezuelos sostinėje bir
želio 14 studentai apdaužė A- 
merikos atstovo automobili ir 
jį patį privertė pasislėpti porai 
valandų universiteto patalpose.

— New Yorke didelis susi
jaudinimas dėl mokyklų aplei
dimo: iš 865 mokyklų 845 yra 
su kiaurais stogais ir kitokiais 
trūkumais.

Kennedy optimistas
KenneJ.y paklausė Chruščio

vą. ką reiškia medaliai ant jo 
krūtinės. Chruščiovas pradėjo 
aiškinti: “šitas tai Lenino tai
kos ordinas, o šitas ...”. Bet 
Kennedy jį pertraukė ir pasa
kė vertėjui: “Sakyk jam, kad 
aš tikiuosi, jog niekad to iš jo 
neatims”.

Chruščiovo ir Rusk sąjunga
Per pietus valstybės sekre

torius Rusk pradėjo pasakoti' 
apie Amerikos kukurūzus: esą 
per 60 dienų jie išaugę trijų 
pėdų. Chruščiovas neapsileido 
Sovietų technikos stebuklus 
keldamas: esą rusai jau daro 
vodką iš natūralinių dujų. Ken
nedy atsiliepė: “Man tai skam
ba kaip Dean Rusk kukurūzai". 
Chruščiovas, kreipdamasis į 
Rusk: “Manau, kad mes abudu 
esame puolami, turime gintis 
drauge”.

— Kongo žada paleisti Ka- 
tangos prezidentą Tshombę šio 
mėnesio pabaigoje.
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Wemer Merk* 1946 gruodžio 
mėn. buvo paleistas iš ameri
kiečių nelaisvės. Jis grįžo į Ber
lyną, į rytų Berlyną, kur jo 
tėvas kitados buvo šoferis, o 
jis pats buvo įsigijęs elektro- 
techniko profesiją. Grįžęs ga
vo darbo vienoje firmoje kaip 
elektrotechnikas; įstojo į SĖD, 
komunistų partiją; profesinėje 
sąjungoje buvo išrinktas iždi
ninku. Profesinės sąjungos su
rengtuose kursuose jis taip pat 
dalyvavo, ir tada, jam kilo no
ras eiti teisės mokslus. Tai ne
buvo negalima. Jis partijos žmo
gus, tad jam buvo leista 1951- 
53 mokytis darbininkų ir vals
tiečių fakultete prie Berlyno 
universiteto, išsilaikyti brandos 
egzaminus ir įsiregistruoti į 
teisių fakultetą.

Studentas Merke 1954 vedė 
mokytoją, kuri buvo SĖD pa
reigūnė. Ji buvo uolesnė par
tijos pareigūnė negu žmona, ir 
Merke po kurio laiko ją pame
tė. Netrukus jis buvo pakvies
tas į partiją.

“Tu pametei savo žmoną, 
net nepasiklausęs partijos va
dovybės, kaip derėjo”.

“Ji yra be širdies. Ji tik gal
vojanti mašina”, aiškinosi Mer
ke. “Nesąmonės. Ji yra pavyz
dingiausia draugė, kokias tik 

■ gali partija įsivaizduoti. Tiki
mės, kad ir tu nesi blogas 
draugas, taigi užteks. Judu abu
du esate partijos nariai ir svei
ki. Tuo viskas ir išspręsta. Rei-

kia žiūrėti galvos,, ne širdies. 
Trumpai: gerai, tuojau pat grįž
ti pas žmoną”. -

Bet Merke buvo “Uogas drau 
gas” kitu atžvilgiu. Buvo jau 
1956. SĖD partijos susirinki
me Merke pasisakė prieš SĖD 
centralizmą ir apgailestavo, kad 
dėl to centralizmo tiek daug 
draugų buvo išmesti, o jeigu 
dabar jie rehabilituoti, tai ženk
las, kad jie tada buvo teisin
gi-

Partijai nepatiko Merke kri
tika. “Tu gali pasirinkti”, pa
sakė jam: “savikritika ir prisi
pažinimas, kad savo pareiški
mais suabejojai dėl partijos 
pagrindų, arba gali to atsisaky
ti, ir tada tu būsi pripažintas 
liaudies priešu ir pašalintas iš 
SĖD”. Merke atšaukė savo pa
reiškimus, apgailestavo, nes ži 
nojo: jei jis to nebūtų pa
daręs, pašalinimas iš partijos 
reiškė pašalinimą iš universi-

Netrukus po Mos istor|j« 
Merke buvo iškviestas į save 
nuovados milicijos būstinę. Ten 
rado žmogų, kuris nuošaliam 
kambary sėdėjo ir nieku iš kt susmNKANT šnipams, kad nebūtų klaidos, iš anksto duodama po pu
tų neišsiskyrė. sę perlaužto* sago*. :

“Jūs galite mane vadinti
Horst”, jis prisistatė MerkeL T . ...
“Daugiau jum nieko nereikia jis bus įkištas į kokį fabriką 
apie mane žinoti. Tik tiek: esu be teisės mokytis. Su ta min- 
valdžios bendradarbis, kuriam tim turėjo greitom susiprasti 
pavesta pasikalbėti su jum dėl 
jum susidariusių sunkumų 
Humboldto universitete”. Grei
tosiom kyštelėjo savo asmens 
pažymėjimą. 1

“Taip, jūs savikritiką atli
kote, tačiau jūs nesistebėkite, 
kad po tokio svarbaus pasi
sakymo prieš partijos ir vals
tybės pagrindus liko nepasiti
kėjimas jum”.

Kai Merke neramiai pažvel
gė, Horst pridėjo: “Tai reiškia: 
jūs turite atlikti dabar tam 
tikrus mėginimus”.

ir tik paklausė:
“Kaip ilgai aš turėsiu įsijung

ti į produkciją?”.
“Klystate”, pasiskubino pa

taisyti Horst, “kalbėdami apie 
mėginimą, galvoje turime visai 
ką kita”. Tačiau nepasakė, ką 
turi galvoje, ir tik toliau tei
ravosi apie jo gyvenimo eigą, 
apie pažiūras. Taip ir nepasa
kė, ko buvo iš jo konkrečiai 
norima. Tik kitame susitikime 
Horst pasakė:

“Jūs turite išvykti porai me
tų į vakarų Vokietiją ir į Aus-

APIE MAINUS IR KULTŪRINĮ BENDRADARBIAVIMU
Lietuvių Dienos paskelbė an

ketą dėl vadinamo kultūrinio 
bendradarbiavimo su kraštu ir 
gegužės nr. paskelbė atsaky
mus tuo klausimu A. Trimako, 
V. Sidzikausko, V. Vaitiekūno, 
P. Mačiulio, A. Gustaičio, M. 
Biržiškos, J. Audėno, J. Viekš- 
nio ir D. Jasaičio.

Atsakymai gana vieningi. Jų 
nuomonę galima sutraukti taip: 
negali būti kalbos apie bend
radarbiavimą su sovietinio re
žimo atstovais, kaip negali bū
ti abejonės, kad reikia pagal 
galimybes palaikyti ryšius su 
atskirais tautiečiais.

Kai kurie atsakymus faktais 
paryškino,

ar kultūriniai mainai, t. y. 
pasikeitimas kultūrinėm verty
bėm praktiškai įmanomas.

Atsakymas — ne. nes to Lie
tuvos valdovai nenori ir nelei-

SPAUDA

ir iš lenkų Krokuvos bei Poz
nanės, iš latvių Rygos, ir iš es
tų Tartu, tik tyla iš Vilniaus 
ir Kauno ... Pasiteirauta. — 
Lig šiol negavome’ ... O bu
vo siųsta ir tikrais (nekaltais) 
adresais! Veikalas mokslinis ir 
nekalčiausio turinio ...

“O iš ten gauti — nagi, pa
ties prezidento Kennedy leis
ta — ką tik nori ir papra
šai, ir net neprašęs gauni! Tad 
— siūlytojai sako — ‘keiski
mės’ kultūros vertybėmis ... 
Kam tokia tuščia kalba — ne
gi mes vaikai?”.

P. Mačiulis: “Mūsų žmonės, 
kad ir kartais sunkiai dirb-

kasius “bendradarbiavimo” en
tuziastus, kai jie smerkė visus 
kitus, išskyrus save ir sovieti
ni režimą, tačiau neilgam. Kai 
pamatė, kad tų entuziastų mė
ginimas mintis, paimtas iš ko
munistinių laikraščių, pakartoti 
lietuvių patriotinėje spaudoje, 
kartais net tuo pačiu stilium, 
yra demaskuotas; kad tie en
tuziastai prarado savo įtaką 
tarp lietuvių, — komunistinei 
spaudai jie tapo nebeįdomūs. 
Komunistai ėmėsi ieškoti jau 
naujų kelių savo subversijai 
tarp lietuvių.

triją, stebėti gyvenimą tenykš
čiuose universitetuose ir apie 
tai rašyti raportus. Mes esa
me suinteresuoti tiek nuotai
kom tenai, tiek ir asmenim”.

Werner Merke išsiprašė lai 
ko pagalvoti. Tačiau jam ne
buvo ko galvoti. Beliko pasa
kyti taip. Tik tada, kai jis bu
vo apmokomas, kaip reikia do
kumentus fotografuoti, kaip to
kius filmus paslėpti popieryje, 
kuriuo supakuojami siuntinė
liai, kad jų ir aštriausia kon
trolė nepastebėtų, — tada tik 
Merke suprato, kad Horst yra 
iš saugumo ministerijos ir kad 
Merke yra pinamas į šnipinė
jimo tinklą. Tada jis dar galė
jo atsisakyti. Bet prieš jo akis 
stovėjo: jis išmestas iš univer
siteto. paskelbtas liaudies prie
šu ir suimtas. Tokia galimybė 
paskatino jį skubiai pasirašy
ti pareiškimą, kurį jam pakišo 
Horst. Paskui jam davė adre
są pašto siuntinėliam į rytų 
Berlyną, davė telefono numerį, 
kuriuo 
tą-

1956 
Merke

jis gali pasiekti Hors-

per Sekmines Werner 
išvyko su uždaviniais. 
(Bus daugiau)

— Vokietijos kancleris Aden- 
aueris birželio 11 atmetė 
Chruščiovo siūlymus dėl rytų 
vakarų Vokietijos derybų Ber
lyno klausimu.

>

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

PATENKINTI

SUPERIOR PIECfe GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 7
Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sujungus valdomus Kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir Kt. Smulkesniems miorniacijoms rasy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui i R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. o Tel. Girde 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by Intourist
► Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis j bet kurių 
►

r

<

S£>SK daų. . <
SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — I 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — <
< 

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą, medžiagų J 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- < 
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- J 
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- < 
karnų kainaraščių rašykite ar aplankyKite jums artimiausią skyrių: J
• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456 <
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-8808 j
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 VVilson Avė. — Tel. HY 1-5290 3
• LAKEWOOD, N. J. 126 4th Street — Tel.; FO 3-8569 4
• PATE R SO N 1, N. J, 99 Main Street — TeL: M U 4-4619 3
• NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.: LO2-1446 4
• PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750 1
• WORCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 į
• HAMTRANCK, Mich., 11333 Jos. Campau — Tel.: TO 7-1575 4
• CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068 1
• CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — TeL: BR8-6966 4
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737 4
• SAN f^RANCISCO, C ai., 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 4
• NEVVARK 3, N. J., 428 Springfield Avenue — Tel.i Bl 3-1797 «
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — tel. WĄ 2-4035 )
• WATERBURY, Conn, ,6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRAND RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256 

PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387 
DETROIT, Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355 
ATHOL, Mass, 61 Mt. Pleasont Street — CH 9-624Š 
LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 
VINELAND, NJ, West kandis Avė, Greek Orthodox Club Bldg. 
Skyrius atiduyias penktadieniais, šeštadieniais ir sek-madiemaia

to-

Birželio 6 Kaune staiga mi-

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E. KRAUNAIČIŲ

vasarvietė

Draskome Hali

sininkus reikalingus ilgesnio po
ilsio ir priežiūros. Apie atvykimą 
prašoma įspėti laišku ar tetef.:

cine prekė, bet dovanos”.
Tad kodėl imta šnekėti apie 

"berdradarbiavi-

kulteto chirurgijos katedros ve
dėju, kartu jam suteiktas do
cento vardas. 1953 - 59 docen- 

Prie šių anketos atsiliepimu tas J. Jaržemskas buvo Kau-

jau atdara ir priima svečius sa
vaitgaliams, grupių iškylas, už-

Baltieji Rūmai dėl šių pareiš
kimų susilaikė nuo komentaru.

k, įkyriai veda žmonės dau- Nu0 *"<> paskatas Kau- 
giausia taip vadinamoj dešinių. n» <™^eto medicinos fa- 
jų spaudoj”.

P. ir O. LUNIŲ VASARNAMY
Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame 
prie ATLANTO — ASBURY PARK. N. J.
Ciasąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose su priva
liais dušais ir kt. patogumais už neaukštą kainą, ramiai pailsėsite.
• Tik per keletą minučių pėsčiam pasiekiamas vandenynas — 
paplūdimys; taip pat kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai 
ir kitos pramogų vietos.
• Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis ir šaldytuvais. 
Maudymosi mokestis apmokamas savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

KALTINIMAI KENNEDY 
DEL KUBOS ’

Amerika apsinuogina ir

MIRĖ DR. JUOZAS JARŽEMSKAS

burnos, jau yra“ pasi&Tttę Lie
tuvon nebe už vieną milijoną 
dolerių būtiniausių reikmenų... 

džia. M. Biržiška priminė: šito bendradarbiavimo komu-
“ Duosiu kaip ir asmeninį pa- nistai nepakenčia, todėl krau- 

“vyzdį. Mano ir mano brolių pa- na plėšikiškus muitus ant siun- 
vardė ten sutrepnėjusi. virtusi tinių. nors tai yra ne komer- 
bevardžiu. anonimu. Mūsų raš
tais tenykščiai rašytojai ne kar
tą naudojosi ir tebesinaudoja, 
nurodydami jų antraštes, tik 
ne autorius! Lietuvių bibliogra
fija, toks tatai numeris, bet kad 

kaltinimas — prezidentas pa- tai Vaclovo Biržiškos veikalas
— nė žodžio ... Imta jis mi
nėti tik jau pasimiręs ... Tas 
autoriaus neminėjimas dar pu
sė bėdos ».. Bet štai pernai 
iš spaudos pasirodęs to paties 
Vaclovo bibliografinis ‘Alek- 
sandrynas’ leidėjų išsiuntinėtas 
į įvairių kraštų mokslines bib
lioteka^. jų tarpe į SSSR ir jų 
satelitus — iš visur gaunami 
pakvitavimai ir padėkos — čia 
iš Maskvos, iš bulgarų Sofijos,

liau dėl Kubos sukilimo istori
jos. Birželio 11 televizijoje kon- 
gresmanas Miller, N. Yorko 
resp., kalbėjo, kad prez. Eisen- 
hoverio vyriausybė buvo nu
mačiusi lėktuvais pridengti Ku
bos sukilėlių invaziją Kuboje. 
Kennedy tai atšaukė, ir dėl to 
invazija nepasisekė. Antras

ragino, kad jokis amerikietis 
nesikištų į sukilimą; tas para
ginimas buvo įspėjimas Kubos 
gyventojam susilaikyti nuo su
kilimo, nes buvo aišku, kad vie
ni prieš moderniuosius gink
lus Castro nenuvers. Kongres- 
mano Millerio tvirtinimus pa
rėmė Hugh Scott, .Pennsylva- 
nijos resp.

DR. J. JARŽEMSKAS

Patarnaujame daugiau kaip 100 met^
PASKUTINIU NUTARIMU 03% 

DIVIDENDAI IŠMOKAMI * ---
PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
(3^2% normalaus ir %% specialaus priedo)daugiau

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apsltaiciuoiama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVTNGS BANK
A MUTUAL BANK

kur jūsų pinigai tarnauja tik jums I”
Eastem Parkway Office* 

539 EASTERN PARKWAY 
at Nostrand Avenuė 

Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

’irmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PReatdent 3-7000

Brodwav Office: 
135 BROADWAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais —
nuo 9 v. rvto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-W7i

BROOKLYN. New York

"mainus' 
mą"?

Ne Vilnius ir Kaunas tai pa
tvarkė, o Maskva. Maskvai rū
pi ne kultūriniai pabaltiečių 
santykiai -r— tęsia M. Biržiška. 
— bet “politiniai sumetimai,
kurių vyriausią vaidmenį vaidi- rė Kauno valstybinio medicinos 
na reikalas išeivių tarpe ne
santaiką paskleisti, sudrumsti 
jų nuotaikas ir susilpninti ben
drąjį lietuvių darbą, tiek poli
tinį. tiek ir iš viso tautinį pa
jėgumą — kam tas neaišku?”.

Kas prie to skaldymo labiau
siai prisidėjo?

Dr. P. Mačiulis pastebi, kad 
“už to komunistų gudriai pa
spęsto voratinklio, vadinamo 
‘kultūriniu bendradarbiavimu’, 
jau nebe viena žuvelė užsika
bino, kad ir pvz. literatūrinės 
polemikos forma. Ir kad kas 
keisčiausia, kad tokią polemi-

instituto falkultinės chirurgi
jos katedros vedėjas docentas 
dr. Juozas Jaržemskas. Jis bu
vo gimęs 1899 liepos 28 Lie
pojos mieste. Baigęs Telšių 
gimnaziją, 1922 įstojo į Kauno 
universiteto medicinos fakulte
tą. kurį su pažymėjimu baigė 
1928 metais, gi po dviejų me
tų buvo išrinktas chirurgijos 
katedros asistentu. 1934-44 bu
vo Kėdainių ligoninės direkto
rius ir vyriausias chirurgas, 
kartu dėstė chirurgiją Vytauto 
Didžiojo universiteto medicinos 
fakultete.

kalams. >
Dr. Juozas Jaržemskas daug * 

laiko skyrė moksliniam darbui. ► 
1948 jis apgynė disertaciją me- ► 
dicinos mokslų laipsniui įgyti. ► 
Yra parašęs apie 25 mokslinius ► 
darbus ir eilę populiarių straips ► 
nių medicinos mokslo klau- ► 
Simais. Vadovaudamas katedrai, ► 
daug energijos ir dėmesio sky- ► 
rė jaunimo profesiniam ugdy- ► 
mui. Ilgus metus vadovavo Kau- ! 
no miesto chirurgų mokslinei \ 
draugijai, daug pastangų padė
jo organizuodamas kovą prieš 
vėžio ligą.

Dr. J. Jaržemskas skleidė kil
nų gydytojo pavyzdį savo bend
radarbiams ir studentams. Tad 
šviesus jo atminimas ilgai bus 
gyvas jo mokslo draugų, kole
gų gydytojų, jo buvusių studen
tų ir lietuvių visuomenės šir
dyse. Amžiną atilsį suteik jo 
sielai. Viešpatie!

MERCURY Parcel & Trading Co,
* 943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.

>

»

>

Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIENfi

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam: vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vaL popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.
Krautuvė: 75 Ęast 7th Street • Tel. OR 4-3930

galima pridėti kai kuriuos pa- no medicinos instituto direkto- 
stebėjimus ... Atrodo, kad aist- rįaUs pavaduotojas mokymo rei- 
ros kalbose apie “bendradar
biavimą” atslūgsta. Bendradar
biavimo entuziastus bus labiau
siai atšaldė patys bolševikai, 
kada jų spauda atvirai pasisa- | 
kė, jog čia kuriama kultūra C 
Lietuvoje nepageidaujama, ne- “ 
reikalinga ir nebus įleista, o $ 
kad bolševikam labiausiai rūpi k 
sulikviduoti visus tuos, kurie * 
kelia balsą prieš sovietinę o- | 
kupaciją ir kolonizaciją Lietu- g 
voje (Dėmesį į tokius pasisa
kymus atkreipė paskutiniu lai
ku ir Margutis). Nors komunis
tinė spauda'gyrė čia pasireiš-

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST^ N. Y . C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AIDI M V
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnė*
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius Į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

G* 7-1130
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ORGANĄ DARBININKĄ Ir ^LIETUVIŲ ŽINIAS

Forelga

Raudonojo maro dienos
Birželio 15, 1941, ryte viso

je Lietuvoje tebuvo kartoja
mas vienui vienas žodis: veža!... 
Nebuvo tokio' Lietuvoje kam
pelio, kur naktį nebūtų atsilan
kę ginkluoti enkavedistai ir ko 
nors neišvežę. Liudininkai pa
sakojo apie graudžias scenas, 
ašaras ir dejavimus. Išvežtųjų 
namuose viskas buvo sujaukta, 
durys paliktos atlapos, vartai 
atkelti. Kaimuose prie sodybų 
matėsi gilios ir šviežios sunk
vežimių provėžos — pradžia 
siaubingo kelio nežiniom Pali
kusieji bėgiojo vieni pas kitus 
išsigandę, nežinodami, kas da
ryti, kas toliau bus. Darbai pa
kriko. Visą Lietuvą apgaubė bai 
sus nerimas. Veža!.. Tas vie
nas žodis sklido iš lūpų į lū
pas, kaip maras. Veža! ..

Išvežimam pasiruošta slaptai. 
Sklido kalbos, bet nedaug kas 
tam tikėjo, nes Lietuvoje ne
buvo jokio didesnio pasiprieši
nimo ženklų. Netikėjo nė labai 
artimi komunistam žmonės, ku
rie žinojo, kad vežė Ukraino
je. Gudijoje, Lenkijoje — iš tų 
sričių, kurias bolševikai užėmė 
karo pradžioje. “Lietuvoje ne
veš, — dar įtikinėjo, — nes 
Lietuvą bolševikai užėmė be 
karo”. Vieni, be abejo, taip 
kalbėjo prigaudinėdami. bet ki
ti iš tikrųjų netikėjo tokiu žiau
rumu. Mokslo Akademijos na
rys Vilniuje, tebetarnaująs bol
ševikam ir dabar, aną baisųjį 
rytmetį atėjo įstaigon visas iš
balęs ir sumišęs. “Jei būtų man 

nęs, nepatikėjęs. Iš tikrųjų jie 
veža ...”. Komisarų tarybos 
pirmininko Gedvilos asmeninis 
sekretorius, kurio pavardės dau 
giau neteko girdėti, birželio 15
popiet Kaune mane ramino: 
“Veža tiktai kriięinalistus ir 
politinius veikėjus, kurie gali 
būti pavojingi”. Aš jam atsa-

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO“

(20)
Galimas daiktas, jog tai pa

darė įspūdį. Netrukus prie ma
no grotos susirinko visi paly
dos kareiviai su vyriausiu va
dovu kapu. Pasinaudojau 
proga pratarti kelis žodžius 
apie Dievą, Jėzų Kristų, Baž
nyčią. Gal toji sėkla kai kam 
ir paliko? Seržantas tebeliko 
pasiryžęs bandyti mano kantry
bę. Beeinant į išeinamąją, tris 
kartus įsakė man grįžti nuo pat 
durų. Teleido Įeiti ketvirtąjį 
kartą. Paskui grąžino į bendrą
jį skyrių prigrasęs, kad nieko 
nepasakočiau.

Kelionėje teberodė savo 
“simpatiją”. Kai pasiekėme 
Maskvą ir pėsti turėjome per
eiti iš vienos stoties į kitą, ma
ne priskyrė prie pavojingųjų 
kalinių. Mano kairiąją ranką 
surakino su kito kalinio deši
niąją. Turėjome eiti labai arti 
susiglaudę, nes bet koks atito
limas ar truktelėjimas varstė 
rankas sopuliu. Vienas iš su
rakintųjų skundėsi seržantui,

UMwy>

kiau: “Ir naujagimius, gimdy
ves, ligonius, senelius, maža
mečius moksleivius, paprastus 
ūkininkus ir darbininkus ... 
Kokį kriminalą jie padarė?”. 
Bodše'/ikų advokatas nutilo, 
pats netikėdamas savo žodžiam. 
Vežė visus!

Visuotinumas nepaliko jokios 
abejonės, kad žvėris puolė vi
są lietuvių tautą, tik negalėjo 
visos iš karto apžioti. Savo 
plėšrius nagus pirmiausia su
leido į tuos, kurie pateko Į 
pirmuosius sąrašus. Kiti būtų 
sekę paskui. Antai, dauguma 
mokytojų ir«profesorių, kad ne
būtų sukrėstas mokslo darbas, 
surašyta išvežti birželio pabai
goje, mokyklom užbaigus moks
lo metus. Vilniuje sąrašam ga
minti buvo patelktos Įvairių į- 
staigų mašininkės. Jos buvo 
uždarytos įr neišleistos lig? 
baisios nakties. Kai kurios jau 
niekada namo negrįžo — išve
žė tiesiai iš NKVD (slaptos po
licijos) namų prie Lukiškių 
aikštės. Aplink tuos namus bir
želio 15 ryte siuvo sunkveži
miai ir lakstė ligi tol nematy
ti enkavedistai.

Lietuvos istorijoje niekada 
nebuvo tokio visuotinio, iš 
anksto suplanuoto ir žiauraus 
žmonių užpuolimo. Buvo viso
kių karų ir nelaimių, buvo 
priešo siautėjimų, buvo kryžiuo
čių, totorių., švedų, maskolių 
prasiveržimų. Bet jie nebūdavo 
tokie staigūs ir tokie visuoti- 

kas sakęs, jog bolševikai taip ni. Žmonės jau girdėjo prie- 
darys. būčiau melagiu išvadi- ša ateinant, slapstėsi, gelbėjo-

si. Bolševikų raudonasis maras 
užklupo po metų, žmonėm jau 
kiek aprimus po pirmųjų oku
pacijos dienų; užklupo iš pa
salų, klastingai, kaip vieni tik 
bolševikai daro. Ar po 20 me
tų pasauliui dar reikia kokio 
kito Įrodymo, kad jis turi rei
kalo su kraugeriais?

kad jo ranka perdaug suveržta. 
Seržantas pasišaipė:

— Sakai, perdaug suveržta? 
Ar matai? Anas tai galėtų sa
kyti, kad perdaug suveržta. — 
parodė į mane.

Kol mano rankos sugijo, ypač 
kairioji, praėjo apie 3-4 mėne
siai.

Antrasis kelionės etapas — 
iš Maskvos į Vologdą — turė
jo kiek žmoniškesnę palydą, 
bet keliavome drauge su kri
minalistais. Vologdos pereina
majame kalėjime, kuriame iš
laikė visą dieną, latrai apkrads- 
tė mūsų ryšulius ir kišenes. 
Netekau paskutinių 3 rublių, 
kuriuos laikiau tam atvejui, jei 
pasitaikytų proga, siųsti laišką 
Italijos ambasadoriui Maskvo
je.

Tretysis kelionės etapas — 
iš Vologdos į Kirovą (Viat- 
ką) — truko apie parą. Kri
minalistų buvo mažiau, bet 
nuožmūs. Jie nuvilkinėjo ge
resnius rūbus ir atiminėjo daik
tus, kuriuos parduodavo paly

Biržulio 14 lietuviam yra sim
bolinė . diena — deportacijų, 
Žudymo, tautos naikinimo, ge
nocido diena.

Su ta diena minimi 2,000 Lie
tuvos veikėjų, kuriuos bolševi
kai suėmė 1940 liepos 11-12 
naktį, nuteisė už akių, išvežė 
į tolimąją Rusiją, sušaudė ar x 
kitaip sunaikino

Su ta diena minima didžio- 
ji deportacijos banga 1941 bir
želio 14-23, kuri atėmė Lietu
vai 34,600 gyventojų.

Ta pdčia data prisimenami 
nužudytieji 1941 birželio 25 
Pravieniškėse —- 400, nukan
kintieji birželio 24 Rainių miš
kely — 73, sušaudyti birželio 
26 prie Červenės — 118 ir kt.

Ta pačia data simboliname 
ir gausias deportacijas iš Lietu
vos antros Sovietų okupacijos 
metu. Tos deportacijos ir žu
dymai atėmė iš Lietuvos tikrų 
ir potencialių. gyvybię iki 1959 
apie vieną milijoną. Jei iš to 
skaičiaus 200,000 tenka Hitle
rio sąskaitai, tai jo sėbro Sta
lino ir jo jpėdiniy sąskaitai 
tenka rašyti 800,000.

Tai baisus lietuvių tautos nai
kinimo balansas. įvykdytas to. 
kuris Jungtinėse Tautose kal
bėjo prieš genocidą ir pasirašė 
to genocido konvenciją.
GENOCIDO LIUDININKAI

Lietuviu tautos genocido pra
džia — kaip jį rengė Maskvo- 

ARMONŲ ŠEIMOS nariai vėl visi drauge Amerikoje. Nuotrauka iš Life žurnalo.

dovam už juokingą kainą ar
ba keitė į duoną, tabaką, mar
gariną ir net vodką. Apkraus- 
tę vieną skyrių, buvo perkelia
mi į kitą, kad ir kitus apgrob
tų. Nors aš likau nepaliestas, 
bet gyvenau didelėje baimėje, 
kad manęs nepultų ir neišvilk- 
tų, visa iškrėsdami. Dar Pot- 
moje po anų mišių turėjau su 
savimi, paslėpęs 140 gr. cukru
je, Eucharistiją — komunikuo- 
tos Duonos trupinius. Labai gai
la man buvo, kad negalėsiu 
toliau priimti Komunijos, kai 
nusprendžiau visą konsumuoti, 
saugodamas, kad nebūtų išbars
tyta ir sutrypta.

(Kirovo pereinamajame kalė
jime autorius išgyveno siaubą 
blakių ir kriminalistų, nuo ku
rių jį ir jo draugus gynė stip
rus jaunuolis latvis. Kriminalis
tai nuo kitų kalinių buvo pra
dėta bent dalinai išskirti tik
tai 1950 metais. Tame siaube 
ir grūstyje žmonių, suvežtų čia 
iš visų pašalių transportui į 
šiaurę, sutiko vysk. Nicolą 
Czerneckį, iškankinta ir beveik 
mirštantį,’ taip pat savo met
ropolitą, kuriam priklausė bū
damas Odesoje, seną ukrainie 
tį kunigą iš Galicijos ir lenką 
kun. Juozapą Kuczinskį iš ži- 
tomiro. Kai 1947 rugsėjo 8 iš
vedė paskutinei kelionei į Kot- 
las, tarp 40 asmenų buvo 
3 kunigai ir 2 vyskupai. Pečio- 
roje abu vyskupai ir senelis 
kunigas ukrainietis buvo išlai

je Malenkovas su Serovufc kaip 
Stalinas dėkojo, o Kalininas or
dinus segiojo darbą jau atliku- 
siem Maskvos budeliam Lietu
voje, — neseniai Darbininke 
buvo papasakota Uja Molino, 
-kuris pats tame naikinimo dar
be buvo dalyvavęs.

Kankinamos, žudomos tautos 
šiurpius vaizdus surinko, sura
šė ir paskelbė Kongreso komi
tetas, vadovaujamas šen. Ker- 
steno. Paskelbė 1954 išleistuo
se “Baltic States Investigation” 
tomuose. Juose pasakojo sa
vo pergyvenimus daugiausia 
kankiniai iš pirmosios deporta
cijų ir suėmimų bangos, ku
riem pasisekė pamatyti laisvę.

Antrosios okupacijos kanki
nių likimą Sibire neseniai pa
liudijo Barbora Armonienė, ku- ‘ 
riai pasisekė parkeliauti iš Si
biro pas vyrą ir dukrą Ameri
koje. Ji pasakojo santūriai, be 
pagiežos, be kaltinimų, kaip ga
li pasakoti tik labai labai iš
kentėjęs žmogus. Pasakojo šir
dį veriančiu paprastumu ir ra
mumu. Greičiausia tai ir nulė- • 
mė, kad ji pasirinko ir paskel
bė populiarusis žurnalas “Life”. 
Tai pirmas tokis pasakojimas 
apie lietuvių likimą Sibire mi
lijoniniam žurnalo skaitytojų 
skaičiui. Drauge su keturių lie-

pinti ir palikti. Autorius su 
kun. J. Kuczinskiu dar dvi die
nas keliavo. Spalio 12 pasie
kė Vorkutą).

★

VORKUTĄ autorius pasiekė 
1947 spalio 16 drauge su len
kų kun. Juozapu Kuczinskiu. 
Tuo metu Vorkutos upė jau 
pradeda užšalti. Kalinius per 
upę dar kėlė laivu.

Vorkutos upė — pasakoja 
toliau autorius — dalina į dvi 
dalis Rudnikų kaimą, prie ku
rio driekiasi anglies kasyklos 
(Nr. 8), į kurias mus ir nu
kreipė. Vorkutos kasyklos yra 
Seniausios. Jos nustelbė Rud
nikų kaimą C’rudnik” reiškia 
kasyklas), tad vietovė dabar 
vadinama Vorkuta. Tuo vardu 
taip pat vadinamos didžiulės 
stovyklos (Sektoriaus Nr. 9), 
esančios į pietų vakarus nuo 
kaimo, bet su juo susiliejan
čios.

Atvykę pastebėjom, kad sto
vyklų barakai yra geriau pa-, 
statyti ir užlaikomi/ negu Mor
dvėje. Taip pat maisto davi
niai truputį didesni. Tai su
prantama: klimatas yra žymiai 
žiauresnis. Vis dėlto turėjome 
gyventi tūkstantį kartų pras
tesnėse sąlygose, negu būtų 
galima čia žmogui laikytis.

Stovykla labai didelė: apima 
apie 60 barakų su nemažais 
priestatais, gi kiekvienam to
kiam pastate sukišta nuo 5 iki

Tuviu maldų rinkiniu “Marija, 
gelbėk mus“ — tai galinga* 
liudininko balsas iš Sibiro 
apie tremtiniu pergyvenimus, 
prašnekęs į amerikiečiu mase*. 
GENOCIDO GARBINTOJAI

Life žurnale pasklidęs bal
sas susilaukė tūkstančių užuo
jautos ir simpatijos laiškų. Gal 
dėl to Life žurnalo šauks
mas prieš genocidą labiausiai 
suerzino laisvės priešus ir so
vietinio genocido garbintojus. 
Lietuvių kalba leidžiamoje Lais
vėje jie prašneko apie Life ir 
B. Armonienę taip, kaip šneka 
bolševikinėje agentų mokyklo
je treniruoti enkavedistai.

Trys būdingi to enkavedisti- 
nio galvojimo ženklai iškilo vi
su nuogumu.

Vienas: laisvės priešas enka
vedistas yra ištreniruotas neti
kėti tuo, kas nėra patvirtinta 
sovietinės diktatūros bosų.

“Life žurnalas negi spaus
dins tiesos žodį apie socialisti
nę šalį“, skelbė Laisvės laik
raščio vedamasis. Jie tegali ti- 

• keti, kad Life žurnalas elgia
si taip, kaip elgiasi sovietinė 
komunistinė spauda ir komu
nizmo skelbėjai — nesakyti 
gero žodžio apie nekomunis- 
tus, o juo labiau antikomunis- 
tus.

6 tūkstančių žmonių. Užima 
apie 60 km. pločio ir apie 20 
km. nusitęsia į tundrą. Paskirs
tyta į 50 sektorių. Priglaudžia 
per 100 tūkstančių nelaimingų 
žmonių kone iš visų pasaulio 
tautų. Didžiausiąjį skaičių su
daro vadinamieji Sovietų Są
jungos piliečiai, tarp kurių vy
rauja atitremti iš vakarinių res
publikų (Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Vert). K satelitinių 
valstybių daugiausia yra len
kų, vengrų, rumunų ir vokie
čių (rytinės Vokietijos). Toliau 
eina kiniečiai. Iš užsieniečių žy
miai mažiau, yra suomių, japo
nų ir vokiečių iš vakarinės Vo
kietijos. '

Naujoje stovykloje mane la
biausiai nustebino tai, kad sau
gojimas čia nebuvo toks bud
rus. Beveik nebuvo aklinų už
tvarų, kaip Mordvijoje. Juosė 
retos ir žemos spygliuotos vie
los. Sargybas ėjo iš pačių ka-» 
linių sudaryta “savisauga”, 
nors ji dažnai buvo prastesnė 
už laisvas, kariškas. Nuo sto
vyklos atidalyta pramoninė ar
ba produktyvinė zona (joje bu
vo dirbama) taip pat buvo ati
tverta žema tvora, kurią leng
vai buvo galima peržengti. Ne
trukus supratau, kodėl taip bu
vo.

— Esame taip toli nuo gyve
namų vietų, — man aiškino, 
— kad nėra prasmės bėgti. 
Mieste negalima prisiglausti, 
nes labai griežtai kontroliuoja

• ■ /

Antras: genocido garbintojai 
ir enkavedistai neturi jokio 
žmoniškumo, neturi užuojautos 
kenčiančiam ir kankinamam 
žmogui.

Aiitai B. Armonienė su sū
num, suimta, išvežta, įkišta į 
koncentracijos lagerius, nuo jos 
atima sūnų, neleidžia su juo 
susižinoti. Tūkstančiam ameri
kiečių tokis žmogaus paniekini
mas sukelia pasipiktinimą ir 
užuojautą skriaudžiamam. Bet 
tokio jausmo neturi genocido 
garbintojai. Tai kas kad ji bu
vo išvežta, bet ji ten gyveno 
turtingai, turtingiau už kitus; 
ji ten turėjo daug rublių; ji 
ten spekuliavo ... Taip aiški
na laisvės priešai Laisvės laik
raštyje. Visi žino, kokios Sibiro 
lageriuose sąlygos, ir fizinės 
ir moralinės. Ir taip tyčiotis iš 
Sibire' kenčiančio, kaip padarė 
Laisvėje genocido garbintojai, 
tegali žmogus be širdies, tre
niruotas enkavedistas.

Trečias: enkavedistas suim
tąjį ne tik apkaltina, bet dar 
reikalauja, kad jis prisipažintų 
esąs kaltas tuo, kuo jis kalti
namas; kad atliktų “išpažintį“.

Ir Laisvės rašytojai, kaip en
kavedistai, džiūgauja, kad B. 
Armonienė “prisipažino”. Kas 
nori pasistebėti, kaip enkave
distas paskelbia apie aukos pri
sipažinimą, ras tai Laisvės ge-

ma. Atsidūrus tundroje, rei
kėtų daug maisto; be. to, va
sarą žlugsi neaprėpiamos ba
los ir puola debesys uodų. 
Apie bėgimą žiemą negali būti 
nė kalbos. Reikėtų turėti sli
des. Bet tiktai dvi trumpas sa
vaites būna pakenčiama tem
peratūra ir giedresnis oras; 

.šiaip jau nuolatos siautėja di
delės pūgos. Galima bėgti trau
kiniu, bet jame yra labai rū
pestinga kontrolė. Kiekvienas 
pabėgimas tuojau pranešamas 
traukinio milicijai, nuo kurios 
sunku išsisukti net ir su pa
dirbtais dokumentais. Jei kas 
ir pabando bėgti, tai sugrįžta 
stov*yklon ir prašosi priimamas 
atgal ...

O vis dėlto 1948-1950 me
tais buvo įvestas griežtesnis 
stovyklos saugojimas ir reži
mas. Kalinių savisaugos dali
niai panaikinti, spygliuotų vie
lų tvoros sutankintos ir pa
aukštintos su metaliniais spyg
liais, prikrautais aukšto įtem
pimo elektros. Pramoninė zo
na nuo gyvenamos buvo labiau 
atidalyta ir griežčiau saugoma. 
Tai padaryta man jau esant 
Vorkutos stovykloje.

Kai čia atvykome, pirmomis 
dienomis buvome įpareigoti 
lankyti kursus — mokytis ang
lį kasti. Anglies, to juodojo 
aukso, žemėje gausu; tik že
mės paviršius yra skurdus. Bet 
mano pamokos neilgai truko.

(bus daugiau)*

nocido garbintojų rašte. Ten 
rašė:

“Argi ji nekaltai buvo išvež
ta? Ne, ji pati nesisako, kad 
nekaltai buvusi išvežta". Pa
brėžia, kad nesiseka buvusi ne
kalta. O jei nesisako, tai va
dinasi, kad ji kalta. Taip gal
vodamas turėtum daryti išvadas 
ir tokias: genocido garbintojai 
nesisako, kad jie nėra bepro
čiai. Taigi jie ...

Toliau Laisvės raštininkai 
priminė, kad 1948 Lietuvoje 
veikė partizanai, ir iš to daro 
išvadą apie Armonienę:

“Atrodo, Barbora juos, ban
ditus, kaip nors rėmė” ... En-1 
kavedistui “atrodo” jau yra už
tenkamas pagrindas suimtąjį ap 
kaltinti ir nubausti. Joki kiti 
įrodymai nereikalingi.

Dar aiškiau plėtojasi enka- 
vedistinis galvojimas apie “pr- 
sipažinimą”, kada laikraštis nau 
dojasi Armonienės žodžiais:

“žinodama, kad aš galiu bū
ti išvežta, aš buvau susitarusi 
su bičiuliu Lietuvoje, kad jis 
apie tai pasiųstų slapyraščiu 
kablegramą mano vyrui”. Ar
monienė tais žodžiais pasakė 
tai, ką pergyveno anuo metu 
kiekvienas bolševikų okupuoto 
krašto gyventojas: kiekvienas 
guldamas nežinojo, ar jis atsi
kels laisvas. Bet enkavedistinė 
logika kitokia. Ji prasiveržia 
tokiais žodžiais:

"Barbora žinojo, kad gali bū
ti išvežta: ji tai pati pasako ir 
pripažįsta! Vadinasi, ji prisipa
žįsta, kad buvo kuo nors nu
sidėjusi Lietuvos liaudžiai. Ne
kaltas žmogus įuk niekad ne
pagalvos, kad jį gali kas nors 
suimti ir kur nors išvežti".

Štai kaip “prisipažinimas” 
padaromas. Padaromas defor
muotu galvojimu pagal enka
vedistų mokyklą, kurią aprašė 
Uja Molinas. Jį randame dabar 
lietuvių kalba parašytoje Lais
vėje.
GENOCIDO “NUSIPELNĖLIAI"

Laisvės priešai tokio galvoji
mo, kokiu pasirodė Laisvėje 
apie Life ir B. Armonienę, tin
ka į draugystę tų, kurie geno
cidą ne tik garbino, bet ir vyk
dė Lietuvoje, štai pagrindiniai 

, vardai tų Lietuvos genocido 
“nusipelnėlių”, kurie sužymėti 
dokumentuose kaip įsakę depor
tacijas vykdyti, jas planavę ar 
instrukcijas davę:

— Serovas, pasirašęs kaip 
Sovietų Sąjungos valstybės sau
gumo trečio laipsnio komisaras,

— Gladkov, pasirašęs kaip 
Lietuvos SSR saugumo komi
saras, -

— Bykov, pasirašęs kaip
Gladkovo pavaduotojas,

— J. Paleckis, pasirašęs po 
deportacijos aktu kaip prezi
dentas,

— M. Gedvilą, pasirašęs po 
deportacijos aktu kaip vidaus 
reikalų ministeris,
—— Guzevičius, pasirašęs su
ėmimo Įsakymus kaip vidaus 
reikalų komisaras saugumo ma
joras,

— A Sniečkus, pasirašęs 
kaip saugumo departamento 
direktorius,

— Todesas, pasirašęs kaip 
NKVD antro skyriaus viršinin
kas.

Šioje Lietuvos genocido nu
sikaltėliu galerijoje tinkamą 
vietą nusipelnė i r ^je^i^^cid^^ 
garbintojai.

Kalbėta buvo kažkada: jei 
lietuviai komunistai pasisakytų 
prieš rusų kolonializmą Lietu
voje, galėtų atsirasti bendra 
kalba su jais. Tačiau pasisa
kydami apie lietuvių deportaci
jas kaip genocido garbintojaL 
tie lietuviškų komunistų ar pro- 
komunistų atstovai pasirodė 
daug artimesni enkavedistam 
nei lietuviam. Jie pasirodė to
limi ir amerikiečiam, kurie yra 
žinomi savo gera širdim, užuo
jauta kenčiančiam, greita pa
galba jos reikalingam.

Koki daros tolimi nuo Lietu
vos. nuo žmoniškumo ir tie, 
kurie ieško “bendradarbiavimo” 
ar kurie su savo mintim kam
pininkauja laisvės priešų spau
doje. M.
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7ESKAMBA DAINOS U2 LAISVĄ LIETUVĄ
TRIJŲ RYTINIŲ VALSTYBIŲ CHORŲ

TEODORAS BLiNSTRUBAS

43 ir HAL8TEAD STREETS

Visos vietos numeruotos

Laukiame visų
JONAS JASAITIS

ANTANAS GIEDRAITIS, 
šios straipsio autorius.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS

Iškilmėse dalyvavo, svarų žo
dį tarė ir atestatus savo ant 
spaudu patvirtintus įteikė Lie
tuvos generalinis konsulas New 
Yorke. J. Budrys. Po jo kalbėjo 
parapijos klebonas ir rūpestin
gasis maironiečių globėjas kun. 
N. Pakalnis. Nuo pat mokyk- 

įsikūrimo jis yra nuolati- 
ir pagrindinis jos rėmėjas, 
jo tėviškos globos negali- 
įsivaizduoti šios mokyklos 

tokio šaunaus klestėjimo. At
simenu kai prieš dešimtį me
tų būdamas jos priešakyje krei 
piausi dėl daugiau patalpų, nes 
mokykla išaugo į Lietuvos vi
dutinės gimnazijos didumą, jis 
su šypsena atsakė: “Visi mo 
kyklos rūmai kiekvieną šešta
dienį, o esant reikalui ir sek
madienį, yra visiškoj jūsų dis 
pozicijoj. Jie bus jums pa
ruošti ir apšildyti. Naudokitės 
ir abiem jos salėmis”. Ir taip 
per vienuolika metų Maironio 
mokykla jaučiasi kaip namie. 
Dėlto suprantama, kad ji pa
tapo pastoviausia ir gyviausia 
lietuvybės tvirtovė šioje pašau 
lio sostinėje.

E kitų kalbėtojų pažymėti
nas L. B. New Yorko apygar
dos pirmininko D. Peniko svei
kinimo žodis ir klasės auklė
tojo kun. J. Pakalniškio krei
pimasis į abiturientus, kurie 
EreEkė jam savo dėkingumą 
įteikdami dovaną. Laima Min- 
kūnaitė paskaitė gražų abitu
rientų atsisveikinimą, o Al. Va
siliauskas palinkėjo jiems sėk
mės VlO-sios klasės vardu.

JAV LB III TARYBOS nariu 
fotografiją negalėjome sutal
pinti j vieną numerį, tad jos 
pasiskirstė j du spiečius. Dr. P. 
VILEIŠIO ir A. MACKAUS ir 
šiame numeryje stinga. Nuo
širdžiai dėkojame visiem atsi- 
liepusiem. Visus dar kartą svei
kiname ir linkimo geriausios 
sėkmės.

Rodos, neįmanoma būtų 
klausti: kodėl aš turiu būti 
žmogus? ar verta būti žmogum? 
Tačiau dabar galima būtų tikė
tis Egirsti ir tokių klausimų. 
Tenka susimąstyti.

Biologiškai žmogus negali 
virsti gyvuliu, bet morališkai 
gali sužvėrėti. Morališkai, psi
chologiškai — lietuvis gali ap
sispręsti kitataučiu, bet nega
li tapti.

KAS dabar DARYTI?
. Neįmanoma visų Egelbėti. 
O gelbimiesiems jau 
svarstyta būdų.

Pirmutinis lietuvybės židinys 
buvo ir pasiliks šeima. Kur šei
mos norės savo vaikus lietu
viškai Eauklėti, tos ir išaūk- 
lės. Jų nepaveikė ir nepaveiks 
jokie svetimi vėjai. Garbė ir 
pagarba toms šeimoms. Svyruo
jančioms ir abejingoms reikia 
stipraus akstino.

Reikėtų mėginti ruošti pa
skaitas tėvams bendrojo auk
lėjimo klausimais. Galima ti
kėtis, kad visiems tėvams rūpi 
žmoniškai išauklėti savo vaikus. 
O dabar tiek daug pavojų jau
nam kūnui ir sielai! Argi ne 
susidomėtų tėvai tokiomis pa
skaitomis? čia būtų progos pa
kalbėti ir apie lietuvybę. To
kias paskaitas turėtų organi
zuoti bendruomenės valdybos 
su mokytojų, kunigų ir kitų in
telektualų pagalba.

Antroji lietuvybės auklėtoja 
turėtų būti lietuviu parapijos 
bažnyčia. Bet ar yra tokia gry
na? Mišri parapija, kur įeina 
ir anglų kalba, patraukia lietu
vių jaunimą kaip tik į tas pa
maldas, kur daugiau vartojama 
anglų kalbos. Žinia, kad jauni
mas, įpratęs mokyklose angliš
kai, veikiau linksta pasiklau
syti ar pasiskaityti angliškai. 
Tačiau parapijoje be galo daug 
reiškia kunigo autoritetas. Ogi 
ir yra kunigų, kurie aukšto sa
vo pašaukimo autoritetu gar
bingai tarnauja lietuvių-tautai. 
Jiems .gili mūsų pagarba ir šir
dinga padėka.

Trečioji lietuvybės auklėto
ja turėtų būti mokykla. Bet ar

Dalyvauja šie chorai:
1. PHILADELPHMOS L. TAUTINIO MENO ANSAMBLIS, dirig. L. Kaulinio

2. “RŪTOS” RADIO ANSAMBLIS, dirig. Algirdo Kačamusko
3. BROOKLYNO “OPERETĖS” CHORAS, &rig. Mykolo Cibo

Kad lietuvybė netvirta di
delėj daly mūsiškių, auginan
čių vaikus, rodo negausus tau
tinių minėjimų ir įvairių tau
tiškų parengimų bei lietuviškų 
pamaldų lankymas, menfas lie
tuviškų knygų ir laikraščių ti
ražas, negausios lietuviškos mo
kyklos ir kursai bei paskai
tos. O kai silpni lietuviai tė
vai, tai'dažniausiai silpni arba 
dar silpnesni jų vaikai. Dėl to 
šiandien jau galime išgirsti ir 
tokį klausmą: kodėl aš turiu 
būti Keturis? Ir nepjukanka 
tokio paprasto atsakymo: dėl 
to, kad esi lietuvis. Tuojau 
pridurmui keliamas ir kitas 
klausimas: ar verta būti lietu
viu?

Maironio lituanistinės mokyklos 
išleistuvių iškilmės Brooklyne, N. Y. 
Jau septintą kartą susirin

ko maironiečiai į Apreiškimo 
parapijos salę atsisveikinti su 
lietuviškąja mokykla, kurią jie 
lankė šeštadieniais per devyne
rius metus, šią laidą sudaro 10 
abiturientų: M. Ąžuolaitė, P. 
Ąžuolas, T. Bendoriūtė, V. 
Gerdvilytė, V. Gerdvilis, G. Ka 
šubaitė, D. Kezytė, L Minkū- 
naitė, R Ruzgaitė ir K. Snieš-

Iškilmių programa buvo turi
ninga, įvairi ir pasigėrėtinai 
pravesta. E jos įvykdymo ga
lėtų (ir turėtų) pasimokyti ki
ti įvairių Ekilmių ruošėjai, ku
rie savo “trumpu žodžiu” at
baido dalyvius. Visa programa, 
kurią sudarė vedėjos žodis, mo
kytojų tarybos posėdžio proto
kolo skaitymas, atestatų ir do 
vanų įteikimas ir 7 kalbėtojų 
kalbos — visa tai truko neil
giau kaip viena pamoka kla
sėj ir nebuvo jaučiama jokio 
skubėjimo ar forsavimo. Vis
kas vyko laisvai, lengvai, pa
gal tiksliai paruoštą planą.

Programos centre buvo mo
kyklos vedėja E. Ruzgienė, pa
sakiusi ųuostabiai gražią, vos 
porą mirtučių trukusią kalbą. 
Tikrai gaila, kad ji nebuvo už 
rekorduota juostelėj, nes tai 
tikras deimančiukas. Belieka 
maloniai stebėtis, kad kalbėto
ja, pasirinkusi pagrindiniu mo
tyvu Maironio žodžius “Mylėk, 
lietuviu, tu protėvių šalį” ir pa
pildžiusi Baranausko trumpute 
Etrauka E Anykščių šilelio, su
gebėjo per porą minučių tiek 
daug ir taip dailiai pasakyti, 
čia, žinoma, prisidėjo ir jos 
graži tarsena ir iškalbos talen-

KAS DAR?
Reiktų mėginti ruošti jauni

mui grynai lietuviškus šokių 
vakarus, kur butų tautiškai 
dekoruojama šokių salė, prak
tikuojami lietuviški žaidimai ir 
vien tik lietuviškų šokių muzi
ka. Tam tektų sutelkti lietuvių 
kompozitorius, kad parašytų ar 
jau gatavų parūpintų lieturiškų 
polkų, valsų, tangų ir dar ko 
nežinau, bet ką galima išrasti, 
kas jaunimui patiktų. Neturėtų 
Čia būti užmiršti ir daininin
kai, šokių muziką palydį lietu
viškais žodžiais. Tokie daini
ninkai paįvairina ir įprasmina 
šokių muziką. Jaunimas turėtų 
įsitikinti, kad ir lietuvEkai ga
lima šauniai pasilinksminti. Ir 
galima tikėtis, kad originalE- 
kai paruošti lietuvEki šokių 
vakarai turėtų pasisekimą. Ini
ciatyvos tokiem vakaram ruoš
ti galėtų imtis akademinis jau
nimas, vyresniesiems užmenant 
ir padedant.

Pagaliau pradėkime kovoti su 
tais, kurie viską peikia, kas lie
tuviška. Daugiausia reikia turė
ti galvoje suaugusius, nes vai
kai įpranta iš tėvų, dėdžių ir 
tetų. O tokių rasime ir aukšto 
išsilavinimo mūsEkių, bet men
ko supratimo lietuvių, o dar 
menkesnės dvasios žmonių.

Nebijokime savo šešėlio — 
savo praeities ir dabarties klai
dų pripažinti. Bet saugokimės 
ir nevertai susimažinti. Dau
giau turėkime tautinės savigar
bos!

Lietuvybės ir mūsų nutauti- 
mo reikalas 
reikalas. Jį. 
svarstyti, o 
da ir viena 
sušvinta.

Mdkytojas' Pr. Naujokaitis 
išleidžiamuosius apdovanojo sa
vo naująja poezijos knygele 
“Šviesos mergaitė”, L B. apy
gardos valdyba įteikė po kitą 
jo dar “šiltą” ir labai gražią 
knygą “Maži žingsniai”. Tai 
taip pat labai nepaprastas įvy
kis, kad mokiniai gauna E savo 
mokytojo dvi jo paties knygas. 
Negirdėjau, kad kada nors taip 
būtų kurnors buvę. Mokykla 
tegali didžiuotis tokiaE kūry
bingais mokytojais. Tėvų komi
tetas abiturientuš apdovanojo 
didžiule daik VI. Vijeikio pa
ruošta ir Eleista knyga “Lietu
va, mano tėvų žemė”. Tai mo
numentalus veikalas, kuris ypa
čiai tinka tokių progų dova
noms.

Meninėj daly abiturientai pa
demonstravo savo meninius ga
bumus. T. Bendoriūtė, R. Ruz
gaitė ir D. Kezytė paskambino 
pianinu, K. Snieška pagrojo 
akordeonu, o V. Gerdvilis pa
grojo smuiku, kurį pianinu pa
lydėjo anksčiau šią mokyklą 
geriausiai baigęs V. Radzivanas. 
Daug jaukaus gyvumo įnešė mo 
kytojos J. Matulaitienės Emo- 
kyta vyriausioji tautinių šokių 
grupė, pašokusi kelE šokius. 
Šia proga turiu pabrėžti, kad 
J. Matulaitienės vadovauja
miems šokėjams vargiai gali 
prilygti kuris nors kitas tau
tinių šokių ansamblis. Dėl to 
New Yorko tautinių šokių tarp
tautiniuose festivaliuose — var
žybose jos grupė dažniausia 
paima pirmąją vietą. Maironio 
mokykla yra nesibaigiantis šo
kėjų prieauglio šaltinis.

Ekilmių dalyvius ypačiai pra
džiugino V. Gerdvilytė jos pa
čios sukurtais kupletais apie 
savo klasės draugus ir drau
ges. Juos baigė nuotaikingu pri
sipažinimu: “... o kai trūks
ta žodžio pasakyti, tai aš bėgu 
pas mamytę”.

Lai ta graži baigimo Ekil
mių nuotaika ilgai išsilaiko abi
turientų atminty ir širdy.

A. Benderius

— neužmirštamas 
vis pravartu pa- 
besvarstant, visa- 
kita nauja mintis

ATITAISYMAS. Praėjusiame 
Darbininko numeryje neišveng
ta korektūros klaidę rašant 
JAV LB III Tarybos narię var
dus. Turėjo būti VALDAS A- 
damkavičius, kun. LIONGINAS 
Jankus. Už riktas atsiprašo
me.

lietuviu kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba; kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 klloc.; F.M. 102.7 megac.

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD W PO P 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną 

Vedėjas J. Petkaitis 
60 Lincoln Street, Hartford, Conn.

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 Idl. Braddock, 
Peniu-
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

įmanoma svetur grynai" lietu- gramų. Tokias, pramogas gal 
viška mokykla? O ir E esamų- lengviausia būtų suruošti ir 
jų mokyklų su lietuvEkdmiš patraukti jaunimą. > 
pamokomis ir E lituanistinių 
kursų daugiau būtų naudos, 
jei moksleiviai su aiškiu tėvų 
pritarimu rimtai čia mokytųsi 
lituanistinių dalykų.

Taigi 'Vėl prieiname tėvus. 
Kas be jų! Tiktai šį kartą dau
giau tenka minėti tuos tėvus, 
kurie, patys būdami šviesūs ir 
net veiklūs lietuviai, savo vai
kų neįpareigoja lietūviškai gal
voti. Ir neretu atveju tokiose 
šeimose vaikai po tėvų akių 
tarp savęs angliškai kalba! O 
štai lietuvis ūkininkas, išgir
dęs savo vaikus su atsilankiu
siais draugais angliškai kalbant, 
griežtai pasakę: “Vaikai, ma
no šeimoje tik lietuvių kalba, 
Kad daugiau kitaip negirdė
čiau!”. .. Ir negirdėjo, gana bu
vo to vieno perspėjimo. O. jo 
vaikai gražiai kalba lietuvEkai 
ir angliškai. Panašiai, žinau, 
pasielgė ir vienas šviesus lie
tuvis gydytojas; ir šio vaikai 
gražiai kalba lietuvEkai, o E- 
ėję arba tebeeina aukštus moks
lus Amerikos mokyklose.

Visokiu atveju, lietuviai tė
vai turėtų rasti būdą įpareigo
ti savo vaikus gerbti gimtąją 
tėvų kalbą.

Ketvirtoji lietuvybės auklė
toja turėtų būti lietuvEkoji 
vaikų ir jaunimo literatūra. 
Deja, šios dabar varganiausios 
dienos. Įpratę mokyklose ang
liškai, vaikai ir jaunimas ne
nori lietuvEkos knygos, o pa
skatinti. jų dažnai nėra kam, 
kai tėvai ir patys menkai lie- 
tuviška knyga tesidomi. Dėl to 
nėra nė pakankamai knygų: 
leidėjai vengia nuostolių, rašy
tojai nesistengia rašyti ar pa
rašytą pasidėję laiko. O mo
kyklinio amžiaus vaikai dar 
vengia lietuviškos knygos ir 
dėl to, kad įpratę į labai jau 
keistos rašybos anglišką raštą. 
Mūsų vaikus tenka raginti ir 
įpratinti lietuviškai skaityti, O 
dar geriau būtų mažą vaiką pir
miau Emokyti lietuvEkai skai
tyti, tai patirtų, kaip greit ga
lima išmokti lietuvEkai ir kaip 
ilgai trunka Emokti skaityti 
angliškai. Tada vaikai labiau 
susidomėtų ir lietuvEka knyga.

Penktoji lietuvybės auklėto
ja — jaunimo organizacijos, 
bet tiktai patyrusių vadovų 
rankose. Lemiamos reikšmės 
čia turi gražios ir patrauklios 
idėjos bei veiklos programos.

šeštoji lietuvybės auklėtoja 
— lietuviškos pramogos ir pa
silinksminimai bei įvairūs kul
tūriniai parengimai. Ir čia rei
kia gerų vadovų ir įdomių pro-

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ 
ruošiama

birželio 25 (L, 5 vai. vak.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

N. 5fh Street ir Havemeyer Street kempes, Brooklyn, N. Y.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL
860 ..banga 

Seitadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas
335 Titan 8L, PMIadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176

1961 m. liepos 2 d. 3 vai. popiet 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

Programoje:
Dainų šventės repertuaras, atskirų chorų pasirodymai ir bendras jungti nis choras. 

Po programos šokiai e {ėjimo auka tik 2.00 dol.; studentams ir moksleiviams 1.00 dol.
PAREMKIME MŪSŲ CHORUS VYKSTANČIUS J II DAINŲ ŠVENTĘ 

CHICAGOJE, LIEPOS 2 D.

Bilietų kainos: 5, 4, 3, 2 ir 1 dol.
BILIETAI paštu užsakomi. kartu siunčiant piniginį čekį, šiuo adrtesu:

LITHUANIAN SONS FESTIVAL, 2501 West 69th St., Chicago 29, lt
DALYVAUJA CHORAI IŠ J.A.V. IR KANADOS „

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

WJLB — 1400 kil., Detroit,
Mich. ■
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.



Pirmoji masinė deportacija
Lietuvių tautos istorija tur

tinga įvykiais, kuriais visi di
džiuojamės ir iš kurių stiprybę Lietuviu Radijo Valandėlę bir-

žėmis klotas. Mūsų istorija, de
ja, negailestinga ir giliu skaus- Deportacijos ir teroras ture-

birželio įvykių istorijoje. Jis 
buvo spontaniškas. Sukilimus 
vykdė patys lietuviai. Rezis
tencija vyko ir nacių okupaci
jos metu. Ji tęsėsi Dbetuvoje 
prieš raudonąjį okupantą, dar-

lias nuo 1940 m. — Golgotos 
kelias. Gražusis birželio mėnuo naktys pergyventa tėvynėje. 

Vergais paversti ir deportuo
tieji ir tėvynėj palikusiejL 
Smurtu užkartas jungas lietu
vių tautai, prieš jos valią, tebe- 
tęsiama. Tebetęsiama ir rusi
fikacija.

Šiurpūs yra Eichmanno žyg
darbiai. Pasaulio spauda su pa
grindu kasdien juos su pasi
bjaurėjimu mini. Bet, Eichma- 
nų šiandien ieškotina ne tik 
Jeruzalėje. Raudonieji Eichma- 
nai ramiai tebegyvena Krem
liaus užuovėjoje. Jau beveik 
2,000 metų nuo Herodo įvyk
dytų Nekaltųjų Bernelių žudy
mų. Tas įvykis su pasibjaurė
jimu prisimenamas visam krikš
čioniškam pasaulyje. Turėkime 
lygiai ilgą atmintį ir Lietuvos 
kannkiniams. Lietuvos skriau
da šaukte šaukiasi dangaus 
keršto. Belskime į pasaulio są
žinę, kad užtartų dar išlikusius 
beteisius tautiečius ir gintų ne
kaltos tautos pamintas šven
čiausias teises. Lietuvos skriau
dos niekuomet neužmiršk!, lie
tuvi. Tai tavo garbės ir parei-

- gos reikalas.
Birželis byloja taip pat, kaip 

brangią tėvynę reikia godoti. 
Lygiai prieš 20 metų skriaudą 
atminę lietuviai tą mėnesį ma
siniai sukilo prieš savo paver-

įvykiais. Nuo 1940 birželio 15 
lietuvių tautos teisės bei lais
vės klastingo priešo pamintos. 
Tą mėnesį prieš 20 metų įvyk
dyta ir pirmoji masinė mūsų 
tautiečių deportacija į Sibirą. 
Vien poros naktų bėgyje apie 
35,000 nekaltų lietuvių buvo 
ištremti į nesvetingą ir šiurpų 
Sibirą. Kai pastarojo karo pa
baigoje raudonoji banga antru 
kartu užplūdo Lietuvą ir So
vietų Sąjunga ją okupavo, pa
kartotinos masines deportacijos 
vėl buvo atnaujintos. Depor
tuotų skaičius išaugo į šimtus 
tūkstančių. Tremti visokio am
žiaus, lyties, profesijų ir luomų 
žmonės. Kremlius nepagailėjo- 
dargi darbininkų, senelių, ligo
nių ir kūdikių.

Kokio būta tojo kryžiaus ke
lio į Sibirą ir kokia kančia, 
sielvartas, vargas bei nelaimin
ga ten tremtinio dalia — pa
skaitykite ' bibliotekose gyvos 
liudininkės B. Armonienės ap
rašymą, tilpusį šiemet Life žur
nale, balandžio 28 d. ir gegu
žės 5 d. numeriuose. Tas liu
dijimas iškalbingai byloja apie 
Kremliaus žygdarbius lietuvių 
tautos atžvilgiu. Kelias į Sibi
rą ir pats Sibiras nuklotas 
skaitlingų mūsų kankinių už gėjus bei skriaudėjus. Tas su- 
Dievą ir Tėvynę lavonais. kilimas—šviesus lapas tautos

siems nebuvo pirmoji. Lietuvos 
miškų broliai tą pirtį pirmieji 
sukėlė raudoniesiems koloniza-| 
toriams.

“Idėjos, jei didžios, nemirš
ta, kaip žmonės”. Mes tvirtai 
tikime, kad ateis išsiilgta die
na, kai lietuviu tauta vėl įkops 
į laisvųjų ir garbingųjų tau
tų gretas. Te Dievas laimina 
jos pastangas ir tą dieną pa
skubina.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso parapijos mo

kyklos baigimo iškilmės įvyko 
birželio 11. Graduantai ryte da
lyvavo mišiose, kurias aukojo 
prel. L. Mendelis. Pačios iškil
mės vyko 3 vaL popiet mokyk
los salėje. Išdalinti 15 baigusių 
atestatai ir dovanos visiems

Sodalietės birželio 25 rengia 
pikniką Johnson’s Shore, prie 
Pinehurst Beach.

vaikams, kurie pasižymėjo

L i etų vi ę melodijos radijo ve
dėjai A. Juškus ir K. Laskaus- 
kas nuo birželio 11 savo pro
grama duoda iš radijo stoties 
WWIN.

Kun. J. Panavo 
sukaktis

Kun. Juozas N. Panavas šiais 
metais švenčia dvigubą sukaktį 
— 50 metų amžiaus ir kuni
gystės sidabrinį jubilėjų.

Jubiliato pagerbimas bus š. 
m. birželio 25. Iškilmingos šv. 
mišios bus 9:45 vai. ryte Visų 
Šventųjų parap. bažnyčioje ir 
vakare 6 vai. parap. salėje pa
gerbimo banketas. Banketo ko
mitete yra S. Kernagis, S. Va
lius, Tena O’Brien, P. Fandell- 
Žemaitytė ir K. Bružas. Progra
mos vedėjas bus dail. S. Kan- 
cevičius, JAV veiklus visuome
nininkas vytis.

Kun. Juozas Norbertas Pa
navas gimė 1910 gegužės 21 
Vilniaus krašte. Lankė Seniškio 
pradžios mokyklą. 1930 baigė 
Vytauto Didžiojo gimnaziją, o 
1936 baigė Vilniaus kun. semi
nariją ir S. Batoro universiteto 
teologjos fakultetą. 1936 birže
lio 21 d. buvo įšventintas į ku
nigus Vilniuje. Vikaravo Eišiš
kėse ir Palūšėje. 1939 paskirtas 
Vilniaus Įgulos šv. Ignoto baž
nyčios rektorium ir dragūnų 
kavalerijos pulko kapelionu.

PATERSONO Lietuvių Klubo valdyba: ii k. į d. pirmoj eilėj — Antanas Gustas — pirm., Antanas 
Dilius, Antanas Gudonis, Jonas Cinncęvičius, antroj eilėj — Juozas Alekna, Marcelinas Senulis. Juo
zas Lekavičius, Jonas Kuzinevi&ius, Jonas Jasys. Birželio 24 klubas atidaro naujas patalpas — gra
žiausią miesto salę.

HARTFORDO LIETUVIAI NETENKA VIRŠŪNĖS

moksle ir kurie per šiuos moks
lo metus nepraleido nė vienos 
dienos. Programą išpildė patys 
mokiniai. Tom iškilmėm'baig
ta ir parapijos socialinė veik
la prieš vasaros karščius.

Rekolekcijoms birželio 19 
kartu su kitais arkivyskupijos 
kunigais išvyksta kun. K. Pu- 
gevičius ir kun. A. Dranginis. 
Rekolekcijos bus šv. Marijos 
seminarijoje Roland Avė. Nuo 
birželio 26 išvyks kun. J. An- 
toszewski.

Birželio įvykię minėjimą ren
gia Baltimorės Lietuvių Bend
ruomenės skyrius. Birželio 18, 
skemadienį. 10 vai. bus mišios 
šv. Alfonso bažnyčioje. Po pie
tų nuo 1 iki 2 vai. per WWIN 
radijo stotį bus programa ang
lų kalba, kad supažindintų a- 
merikiečius su Lietuvos trage
dija. Toje programoje kalbės 
Lietuvos atstovas VVashingtone 
J. Kajeckas, Marylando sena
torius John Marshall Butler, 
Baltimorės pašto viršininkas 
Vincas Laukaitis ir kiti žymūs 
žmonės. Birželio įvykiai bus 
prisiminti iš radijo stoties WB- 
AI programoj ‘What happened 
this week in Maryland”. Bus 
prisįminta ir per televizijos sto
tį WJZ. kanalas 13. Programa 
bus ar birželio 18 ar birželio 
25. d. 1 vai. popiet Per lietu
višką radijo valandėlę, prisi- 

Baltimores Orioles žaidžia su mindami birželio įvykius, birže- 
Detroit Tigers. Liepos 7 - ger. 
gužmė Gwynn parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti, taip 
pat kviečiamas ir kitas parapi
jos jaunimas prisijungti prie 
šios jaunimo organizacijos.

— Kun. Benediktas P. Gau- 
ronskis, New Britain šv. And
riejaus parapijos klebonas, ga
vo Niagaros univėrsiteto teisių 
garbės daktaro laipsnį. Dakta
ratas iškilmingai buvo įteiktas 
sekmadienį, birželio 11. d. •

— Kęstutis čerkeliūnas per
ėmė Lituanus vyriausio redak
toriaus pareigas, pasitraukus iš 
tų pareigų A. Staknienei.

— AL R Katalikę Federacijos 
Kongresas šaukiamas Detroite 
spalio 21-22. Kongresui rengti 
komitetą sudaro: pirm. Rapolas 
Valatka, dvasios vadas kun. J. 
Stanevičius, sekret. St. Gar- 
liauskas, iždin. Elžb. Paurazie- 
nė.

Baifo centro valdyba pasku
tiniame posėdy paskyrė Sale
ziečių gimnazijai Italijoje 1,000 
dol. vaikų vasaros stovyklos 
programai parengti. Stovykloje 
laukiama vaikų ir iš Vokietijos.

— Detroito studentai ateiti
ninkai ruošia trikampio studi
jų dienas birželio 16-18 Dai
navoje. Bus skaitomos šios pa
skaitos: K. Skrupskelio — Ieš
kojimas naujo pagrindo visuo
meniniam gyvenimui ir mora
lei — Comte, Mara; V. Mariū- 
nas — Egzistencialistinė dra
ma; kun. dr. P Celiešiaus — 
Kritikinio metodo pritaikymas 
šv. Raštui ir iš to padarytos 
išvados — Renan, Strauss; dr. 
J. Pikūnas — Pax Romana; dr. 
A. Liulevičiaus — Fizikos, bio
logijos, astronomijos išsivysty
mas ir išvados — Darwin, Hux- 
ley, Lyėlle. Rengėjai kviečia da
lyvauti visą studentiją.

— A. Paleckis, Darbininko 
skaitytojas, ilgesnį laiką gyve
nęs St. Petersburge, Fla., grį
žo į Pittsburgh, Pa.

— Jonas Jasaitis, veikliai 
besireiškiąs JAV Lietuvių Ben-

— Atgabenkime lietuvišką tas! Kasgi tau pasirašys? 
operą iš Chicagos į Hartfor
dą-

— Kiek kainuotų operos at
vežimas ir pastatymas?

— Dvylika tūkstančių dole
rių.

— Dvy-li-ka tūks-tančių?! Iš 
kurgi juos imsi?

— E žmonių.

— Kur tie žmonės? 500 lie
tuvių, kurių parengimuose da
lyvauja vos pusė, gali sudėti 
dvylika šimtų, ne — dvylika 
tūkstančių.

— Gerai. Užtenka ir tiek. Li
kusius sumokės apylinkių lietu
vių kolonijos.

— Npritikėk ant podės marš
kinių. Ar turi kokią garanti
ją, kad lietuviai iš New Yorko

be 
su-

10

sutvėrimas, kai mes, nusižiūrė
ję į didžiąsias lietuvių kolo
nijas, mėginsime surengti pa
statymus ne pagal savo nosį. 
Bet iki apkiautusiai galvodama 
sumečiau ką pasakyti, durys 
trinkt, ir svečio kaip nebūta. 
O kas toks buvo, hartfordie- 
čiai lengvai įspėtų. Visi žino, 
kad taip “nusišnekėti” gali tik 
Juozas Giedraitis.

Visuomeninėje veikloje jokia 
idėja J. Giedraičiui nebuvo per- 
drąsi, joks užsimojimas perdi- 
delis.

Būdamas visuomenininkas iš
prigimties, jis negalėjo gyventi 
neplanavęs, neorganizavęs ir 
neveikęs. Kur susibūrė keli lie
tuviai, Ten pribuvo ir J. Gied
raitis. Tur būt, nėra Hartfor-

— Tu, gal būt, pasirašysi. 
Aš tai jau ne. Žinau, kad pa
sirašius reikės mokėti, nes 
nuostolių neapsieisi. Tokios 
mos nesurinksi.

— Ką čia po . . ., kad
metų išgyvenęs Amerikoje dy- 
pukas negali vieną* kartą savo 
gyvenime išmesti 100 dolerių 
lietuviškai operai! ... Pagaliau 
ir nereikės šimtinės mokėti. At
gabenk lietuvišką operą, o lie
tuviai nevaromi iš visur sugar
mės. Tiktai, kad darbo ir rizi
kos visi bijo. Sėdi visi apkiau- 
tę. kaip ...”

Tiesa, “velnio vyturėliai” ne
judriai rėplinėdavo ant lietuviš
kų gričių pamatų. Palyginimas 
vykęs, bet aš jį sukritikuosiu .

ar Bostono šimtus mylių va- jo paties argumentais. Kai vėl- de “et“vio’ kuris nepažinotų 
žiuos į Hartfordą operos žiūrė- niQC micHaii-auc i nieva tn_ J- Giedraičio.
ti?

— Man nereikia jų garan
tijos. Garantijas gausime Hart
forde. Tegul tik 50 lietuvių pa
sižada raštu sumokėti po 100 
dolerių galimiems nuostoliams 
padengti, ir kriukis baigtas.

— Šneki, kaip iš mėnulio nu
kritęs. žmonės nenori išmesti 
5 dolerių, o pats tikiesi gauti 
po 100. Žmogau, būk. realis-

druomenės darbe, išrinktas į 
LB III Tarybą, yra pakviestas 
LRKSA gen. sekretorium.

KUN. J. PANAVAS

nias, nusižiūrėjęs į Dievą, ku
riantį vyturėlius, pats mėgino 
sutverti vyturėlį, išėjo raiba 
pamatinė. Ar neišeis tas pat

Jis buvo vienas iš nedauge
lio ateivių, kuris sugebėjo ras-

(Nukelta. į 6 psl.)

r
-Amerikos Lietuvių Bendruomenės

New Jersey Apygardos Valdyba i

— New Jersey lietuvių die
na bus birželio 18, sekmadie
nį, Royal Garden gražiame par
ke (Rahway, N. J.). Ruošia New 
Jersey Lietuvių Bendruomenės 
Apygarda Ši diena skirsis nuo 
kitų tuo, kad joje daug daly
vaus lietuviškojo jaunimo, ku
ris išpildys ir programą. Pra
džia 1 vai. popiet. Šokiai 4 vai. 
Programa 5 vai.

— Mergaičių vasaros stovyk
la Dainavoje (Manchester, 
Mich.) bus liepos 9-23. Priima
mos mergaitės 7-16 metų. Sto
vyklai vadovaus Putnamo se
serys. Registraciją tvarko V, 
Kundrotienė: 17315 Parkside, 
Detroit 21, Mich.

1961 BIRŽELIO 18, sekmadienįžiaus parapijos kleboną kun. i 
A. Linkų. Po keturių mėnesių i 
Grand Rapids, Mich., vyskupo i 
paskirtas Traverse City. Mich. i 
karmeličių vienuolyno kapelio- i 
nu, 1951 Grand Rapids St. Ma
ry s asistentu, 1954 Mt. Mercy , 
Academy, Grand Rapids, kape- , 
lionu ir lotynų_kalbos bei vi- : 
suotinės istorijos mokytoju, o ( 

lio 11 kalbėjo J. Kajeckas, bir- Raudonajam siaubui grįžtant 1956St. Francis De Sales, Mus- 
kegon. Mich. asistentu ir kartu 
Muskegon. aukštesniosios mo
kyklos visuotinės istorijos eti
kos mokytoju.

1960 sveikatai sušlubavus, ąt-
Prūl. L. Mendelis atostogoms kai — J. Jokubauskas, V. Vėl- Frankfurtą liet, darbo kuopų vyko į Chicagą gydytis ir lap- 1 

kričio mėn. kun. Prano Luko- 1 
šiauš, Visų šventųjų parap. kle- 1 
bono, sutikimu pradėjo eiti 1 
šios parapijos vikaro pareigas, I 
kur ir švenčia savo jubilėjų. I 

Kun. J. Panavas Roselande 1 
jau turi daug gerbėjų. Jisai ne- 1 
sitenkina tik pareigų atlikimu i 
bažnyčioje. Jis eina į lietuviš
ką bei katalikišką veiklą, ir jį 
randame šiose pareigose: Bai
fo 57-to skyr. vicepirmininkas, 
LB Roselando apyL rev. kom. 
pirmininkas, CYO dvasios va
das, šeštadieninės ir parapinės 
mokyklos mokytojas, ateitinin- 
kų, Vilniaus krašto lietuvių są- 

** jungos narys.
$ Jubiliatui linkėtina darbingų 

ir k. | metų, sugrįžti į nepriklausomą 
X Lietuva.

susirinkime nustatė vasaros pla
ną. Birželio 22 autobusu va
žiuoja į Washingtoną, D. C. 
Autobusas išvyks nuo šv. Alfon
so mokyklos 8 v. r. Bilietus 
kelionei galima įsigyti pas kun. 
J. Antoszewski ir pas Albertą 
Šalkauskienę. Birželio 30 bus 
Holy Name Baseball night, —

želio 25 kalbės V. Laukaitis. 
Visas šių programų išlaidas pa
dengė aukomis: daktarai — H. 
Armanas, S. Ankudas, J. Kudir
ka ir J. Voluntis; prekybinin-

1941 rudenį dar jam buvo pri
dėtos mergaičių gimnazijos ka
peliono pareigos. 1942 a. a. ar
kivyskupas M. Reinys paskyrė 
Vilniaus kurijoje sekretorium 
ir kiek vėliau vicekancleriu.

į Lietuvą, iš tėvynės pasitrau
kė 1944 liepos mėn., laikinai 
gyveno Dresdene, o po karo 
Kemptene, kur buvo gimnazijos 
kapelionas. 1948 perkeltas į

vyksta į Europą. Aplankys įvai- zis, K. Kačauskas ir S. Janu- kapelionu.
rių kraštų šventoves ir kitas šas. 1949 atvyko į Chicagą. lai-
įdomesnes vietas. Jonas Obelinis kinai prisiglaudė pas šv. Kry-

Š ŠV. MYKOLO

i

t

Jonas Obelinis

KRISTAUS KARALIAUS parapijy |
i iLIETUVIŲ PIKNIKAS

ĮVYKS

ROD & GUN CLUB PICNIC GROUNDS
ROUTE 62, HUDSON, MASS, 
Pikniko pradžia 1 vaL popiet.

BUS LIETUVIŠKI PIETOS — ŠOKIAI — KONCERTAS — LAIMĖJIMAI
K. Brutas

dideliame

ROYAL GARDENS PARKE
990 E. Hazehvood Avė., Rahtvay, N. J.

rengia

LIETUVIŲ DIENĄ
ir kviečia dalyvauti visus New Jersey lietuvius 

Programą išpildo:
o Patersono ATEITININKŲ T AUT. ŠOKIŲ GRUPE
e EKzabetho SKAUTAI
e Kearney, Lmdeno, Newarko ŠEŠTADIENINIŲ MO

KYKLŲ MOKINIAI
e Lindeno LINKSMIEJI BROLIAI ,

Šokiams gros LEO KASPER orkestras
Veiks Darbininko Spaudos Kioskas

Programa 5 vai.
BUFETAS - LAIMĖJIMAI

Pradžia Į^val. popiet — šokiai 4 vai.

Įėjimas $1.00

LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT

KELRODIS :
Vykstantieji "Parkvnay" ima išvažiavimą 135 ir išvažiavimo kryž
kelėse seka rodyklę "Lindę n" ir taip patenka i Stiies gatvę. Ilga 
ir vingiuota Stiles gatve važiuoja iki "U. S. Route No. 1" prieš 
Lindeno aerodromą ir tuomet suka dešinėn j U. S. Route No. 1”.- 
Toliau seka nurodymus vykstanėių iš New York.

J

Radijo programos
NEW YORKEir BOSTONE

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA
Direktorius

Jokūbas J. Stukas
WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM 

New York, N. Y.
SožtacL nuo 5 iki 6 vai. popiet

Rastinė: 1264 White Street 
Hillstde, New Jersey 
Tel. WAverly 6-332S

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Roman**, sr.
WH1L — 1*30 kll. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS

ved. P. V’iT.nis
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš \VKOX, Frarningbam, Mass.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Mintais, Boston. 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.



PETRO LISAUSKO
krautuvė

RESTAURANTS SUMMER RESORTSRESTAURANTS .

AN 1-4415 .

buvo pianistų, bet matėme taip

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - RE AL ĖST ATE

given to Religious Groups 
CENTERPORT, Route 25A tion given to religious groups. TeL: 

TE 5-9868. Alpsteg. Mgmt.

SWiSS TAVERN 
O* Paterąon - Hambuf* Tumpike, 
UJS. Rte. 102. Po.npton įsakęs, NJ.

Lunch aeruad daily from 12XX) - 3 P.M.; 
Dinnor: from 5 P.M. Sunday Dinaer from 
noon. Cioeod Tuo*. Continental Cuisine.

Special consideration given to 
Religious Groups

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ. SKILANDŽIU

WESTBURY MANOR 
Jericho Tpke., W*Mbury, N. Y. 

TeL Kdgevood 3-7117. Your Hoot—Erteto

MELE’d PAVILION 
Luncheon — Dinner —Supper 

Open Every Day
A vailable at aU times for Private

TRĖMIMO MINĖJIMAI
CLEVELAND, OHKL

Birželio pirmųjų išvežimų mi- nius parodė muz. Pr. AmiMa- 
nėjimas drauge ,su latviais ir 
estais bus birželio 18, sekma
dienį. Iš ryto 11 vai. katalikam . -

, pamaldos bus šv. * Jono kated- nemažas jų būrys. Daugiausia 
roję, evangelikam — Baptis- 1 
tų bažnyčioje. Tuojau po pa- pat Jokubaityčių šokį, Dautar- 
maldų apie 12:30 vai. šv. Jono tų kvartetą, Kazėno vedamą 
katedros salėje bus susirinki- vaikų chorą, Liaukonytė grojo 
mas. Kalbės Clevelando civilių 
teisių komisijos pirmininkas 
Frank W. Baldau.

Katedroje pamaldų metu gie
dos Čiurlionio ansamblio cho
ras, vadovaujamas muz. Alf. 
Mikulskio. Iškilmingam minėji
me taip pat dalyvaus Čiurlio
nio ansamblio choras, latvių 
ir estų chorai.

Ohio gubernatorius specialia 
proklamacija tą dieną paskel
bė Pabaltiečių diena. Organi
zacijos pamaldose ir minėjime 
dalyvauja su vėliavomis. Minė
jimui prisiminti yra pagamnti 
specialūs ženkliukai. Jie bus da
linami įeinant į salę. Išlaidom 
padengti aukojama pagal išgalę.

Anglų kalba radijo translia
cija bus birželio 17 nuo 7 iki 
7:30 vai. Finansuoja Lietuvių 
Superior Bankas. “Tėvynės Gar
sai. vad. J. Stempužio, trans
liuoja lietuviškai birželio 16 
nuo 8 iki 9 vai. vak-

zas, pianistė G. Karsokienė ir 
solistas J. Kazėnas. Per sceną 
paskirai arba grupėmis perėjo

COLONIAL INN, Pine Hill, N. V. > 
Graži vieta, geras europietiškas vai- ► 
gis, Bamba risi su privačia ir semi- » 
privačia vonia, baseinas. Pasilinks- > 
minimai, jvairūs sportai. Žemos kai- f 
nos ($55 ir virš). Rezervuokite jau | 
dabt^r vasarai, hlr*. Ralplt Dalton, I 
savininkė - šeimininkė. Telefonas: I 

Pine Hill 2521 į

Alto skyriaus v-ba

LARISON'S T^rkev Farm Inn for 
reni famlly dinner in home-fashien- 
ed comfort. TURKEY A STEAK 
DINNERS. Special consideration 
given to religious groups. Cocktail 
Lounge. TR 9-5521. Route *206-24, 
Cboster, NJ. — (Closed Fridajy)

Casa CaroCna Restaurant
356 Kimball Ave„ Yonkers, N. Y. 
FINE ITALIAN FOODS. Open 7 
Days. Special cor.dderation given 
to religious groups. TeL BE 7^9922.

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y, Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma | namus nemokamai

WATERFRONT BUNGALOWS 
OAK ISLAND CLUB — 28 minutės 
nuo New Yorko. Atostogos šeimoms 
per vasarą; arti vietinio susisieki- 
augštais ąžuolais. Kambarėliai ir 1 
bei 2 kamb. namukai, nuo $750 še
rno; sala, balto smėlio krantas su 
zonui. Miss DEVLIN: NE 6-9293, 
DE 7-7000; vakarais: MO 4-3293.

akordeonu.
Nevienodi šio pasirodymo da

lyviai amžiaus. atžvilgiu, taip 
pat labai nevienodas ir jų ly
gis. Kai kurie visai dar žali 
tikrąją šio žodžio prasme, tad 
susimaišę negalėjo nė savo pro
gramėlės atlikti. (Labai rimtai 
svarstytinas klausimas, ar aps
kritai tokie vestini į viešumą). 
Kiti jau toliau pažengę, tad ir 
jų skambinimo buvo įdomiau 
klausytis. Mažiausiai “klajdų”. 
rodos, darė ir klausytojams su
prantamiausi buvo tai visi 
skambinę lietuviškuosius daly
kus (lietuvių dainų bei šokių 
melodijas). Grakščiai savo šokį 
pašoko abi Jokubaitytės, tad bu
vo šiltai publikos priimtos ir 
priverstos jį pakartoti.

Pabaigoje programoj pasiro
dė ir patys mokytojai — Ka
zėnas padainavo porą liaudies 
dainų ir Karsokienė paskambi
no Paderevskio menuetą ir Moš- 
kovskio ispanišką šokį. Talkin
dama N. Braziulienė padainavo 
Lakmės ariją ir Coco ilgesį. Jie 
visi buvo iššaukti ir bisuoti.

Daugumą publikos sudarė 
irgi jaunimas (daugiausia ne
ramus, bėgiojąs, gėrimų ieškąs 
ir čia pat salėj jais smaguriau
jąs). toliau buvo šio jaunimo 
mamytės bei tėveliai ir vienas 
kitas iš “pašalio”. Reikia ir to
kių koncertų kaip pasiskatini- 
mo priemonės. St. Papartis

COOKIES RESTAURANT
652 Central Park Avė., Yonkers, 
N. Y. — Ali Types of Italian Foods 
-Sea Food - Pizza to go — Open 
seven days i. week. .Special conri- 
deration given to religious groups.

YO 9-9878
PINES. (M-l) Box 358. Atlantic

THĖ MILLERIDGE INN—An Early 
American Inn built in 1672. Charm- 
ing garden patio setting. The niurn
ate in American Cuisine. Taproom, 
Luncheon Dinner. Closed Mondays 
except Holidays, Member of Dtners* 
Club. Jericho. HicksviUe Rd. & Jeri
cho Tpke. Tel. WElLs 1-2201.

THE TOWER STEAK HOUSE
Route #22. Mountainside. N. J: — 
OUtstandfng Food Service in a Gra- 
dous Manner. Luncheoa - Cocktail* 
-Dinner. Special consideration given 
to religious groups. Hosts: Bill & 
Elizabeth Motter. TeL AD 2-9789: 
AD 3-5542.

VENDOME PLAZA HOTEL — 510 
Ocean Avenue. Long Branch, N. J. 
Gala Opening July 4th. The perfect 
vacation spot in Long JSranch. N.J. 
Italian-American ci'isine. Ali sports 

aėtivities. Near Catholic church. 
Rates from 370.00. Under personai 
dii-ection of Mr. Amedeo Colitti.

CA 2-6484

JOHN ORMAN AGENCY

► 110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

WANTED — Summer Boarders on. 
country farm. ftome cooked meals. 
Clean comf. bediooms, g^lf course.

OOROTHY DENNIS

414 North Broad St., Elizabeth, NJ. 
An Attractive Restaurant Serving 
Delicious Meals. Special consider
ation given to Religious Groups. 

ELizabeth 3-9872

COLONIAL FARMS
FOOD PREPARED & SERVED 

in
AN OLD AMERICAN TRADITION 

Special consideration given to 
Religious Groups 

Middlebush, N. J. Viking 4-2650

20 nūn. drive; near Catholic e b jrch. 
Will meet at jus or train station. 
Reasonable rates; special rates by 
week. Tel. New Berlin VI 7-4948 or 
write LeRoy Taylor, Edmeston N.Y.

C O M O * S 
Famous Italian Cuisine — DINING 
AREA. Now Open 7 Days a Week- 
We Del.ver—IL 9-9699. All Dinners 
to Take O’\t are individually pre- 
pared in Special Aluminum Foil 
Platės. Special consideration given 
to religious groups. 101-11 Oueen* 
Blvd. (off 67 Rd.) Forest Hiits, L.I.N.Y.

JOHNNY MURPHY’S

BRASS HORN

Restaurant A Cocktail Lounge 
Banguet rooms. Organ music night- 
ly. Open 7 days. Comer Cherrv & 
West Grand Sts„ Elizabeth, N. J.

TeL: ĖLizabeth 4-8767

For the F i nešt Dine at the Good Old 
NEVY CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazza & Philip Mercali. 
Special consideration given to re
ligious groups. Free Parking after 
6 P AL Diners Club Member.

BOOTH HOUSE
On the waterfront GREENPORT,
L. I.— American & Euiopean pians, 
Complete Boating-Fishing facilities 

NEVVLY DECORATED 
Under new management of 

Capt. D. Roussos
Write or phone Greenport 7-1880.

FIRE ISLAND’S NEWEST SEA - 
SHORE MOTEL, Ocean Bay Park, 
N. Y. — Facing the Bay and only 
1,000 feet from the ocean. 20 Units 
with private baths. All rooms have 
twin beds. Please make your reser- 
vations now. —' Write or Dial 516 
JUniper 3-5860.

Tel. Virginia 6-1800

Joseph Andrusi* - TRAVEL AGENCY - REAL E STATE -Invurance 

-HAVEN REALTY —
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaica Ave., VVoodhaven 21, N.Y. Tel. VI7-4477

Hartfordo lietuviai netenka viršūnės
(Atkelta iš 5 psl.'

NURSING HOME

ROOMS AND BOARD

AUTO SERVICE

Giedraitienė

TOURS

MOTELS

PETER’S MOTEL

PArfc 7-4183

L Y 2-7500

AIR CONDITIONING

rre-7»*

Special consideration given to 
religious institutions 

EL 1-9304

MAGNOTTI'S RESTAURANT 
1719 Hylan Blvd.

D. .igan Hllls, SX N.Y.
Specializi-'g in Italian Seafood

N.Y. — On way to Montauk PoinL 
NOW OPEN FOR GUESTS 
Sprcial consideration given to 

RoUgious Groups

Immedlate Service — Guaranteed 
workmanship. Special conrideratioa 
given to Rengtais InstltuUons. 1M.

Jaunimo

Resid- JLlinois 8-7118

Jums

pasirodymas
Prigyja paprotys kasmet vie

šai parodyti mūsų jaunimo dar
bo vaisius. Ne tik lituanistinio 
švietimo, bet ir muzikinio lavi
nimosi. Štai birželo 10 šv. Jur- 
go parapijos salėj savo moki-

FRANKS RESTAURANT — 235 
Jersey St.. New Brighton. SI N.Y- 
Steaks - Southern Fried Chicken - 
Seafood Plati ers - Shrimps. Cpeii 
All Night Fiidays and Saturdays: 
Closed Sundays. Special considera
tion given to religious groups. TeL: 

GJ 7-9781

Old Timbers
Rte. 69 — Annandale, N. J.

FRENCH-ITALIAN CUISINE
Special consideration given to re- • 

ligious groups. COCKTAIL BAR.
Closed Monday. CLINTON 9493R

ROCK VIEVY HOUSE
U.S. Highway (Near Port Jervis) 
i 206, Montague. N. I. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tennis • Golf - Svvimming . dan- 
cing . Excelisnt food. »/rite for 
brochure “L*’ or phone Charles 
or Louise Reinhart — Montague 

3-Z263

S & G MEAT MARKET

rų spėjo surinkti šio krašto 
ti bendrą kalbą su senaisiais nesubrendėlių prašmatnybes.

Mažoji Aldona, neatskiriama tė
vo palydovė, padidino nauju 

Tačiau tvirtinti, kad jis buvo vienetu deklamatorių skaičių.
Visai atskira vieta tenka dr.

J. Giedraitienei. Visados mato
ma — niekados negirdima lie- 

vačiai. jis niekados nesaldlie- tuviškuose parengimuose, dr. 
žuvavo. Kas buvo mintyje, tas L- Giedraitienė įsigijo pagar

bą lietuviškoj Hartfordo visuo
menėj. Kviečiant į išleistuves 
kartais tenka išgirsti: “Aš tai 
jau ateisiu dr. L Giedraitie
nės išleisti”, arba, “Jeigu ne 
daktarė — neičiau” ...

Atrodo, kad žmones daugiau
sia yra sužavėjęs daktarės ne- 
turalus paprastumas ir kuklu
mas. Kai daugelis ateivių savo 
aš teberamsto kadaise turėtais 
titulais, tai dr. L.
nesididžiavo net tuo, kuo- ji 
dabar yra. 0 ji, gavusi New 
Yorko valstybėje leidimą vers
tis gydytojos praktika, yra, kaip 
ir buvo Lietuvoje, pilnateisė 
medicinos gydytoja.

Linkint visai šeimai sėkmės 
naujoje gyvenvietėje, J., Gied
raičiui norisi pridėti gedraitš- 
ko kalibro linkėjimą: Hartfor
do letuviai jam link sulietu
vinti Long Islandą.

mūsų imigrantais ir susidrau
gauti su čiagimiais lietuviais.

visų mylimas ir gerbiamas, ne
būtų galima, neprasižengus su 
tiesa. Kalbėdamas viešai ar pri-

ir ant liežuvio. Ir, svarbiausia, 
nė trupučio nepadailintoje for
moje. Toks nerafinuotas atviru
mas daugelio yra nemėgiamas.

Aplinkybių verčiamas, J. 
Giedraitis su šeima išsikelia iš 
Hartfordo. Vietinė lietuvių ko
lonija jo asmenyje neteks vir
šūnės. Visuomenės šulu, kaip 
gyvenime įprasta, jį vadinti ne
būtų tikslu. Jis yra perdaug di
namiškas, kad galėtų, keturiems 
nesutarimų vėjams pučiant, ko
lonos tvirtumu stovėti kokios 
nors organizacijos pagrinde. Už
teko kartais ir vieno gero vėjo 
iš priešingos pusės, kad jis, 
drėbęs kelis raguočius ar mar
gąsias. išlėktų iš posėdžio. Bet 
sekantj| susirinkimą, o kartais 
ir tam pačiam nepasibaigus, jis 
vėl grįžo ir toliau dirbo su tais 
pačiais žmonėmis, tartum jo
kių nesutarimų nebūtų buvę. 
Taip gali padaryti tik žmogus, 
kuris virš visų asmeniškumų 
yra Įkopęs į visuomeninės veik
los viršūnes.

Hartfordas apgailestauja ne
tenkąs tos viršūnės. Viršūnės 
su gražiomis atžalomis. Sūnus 
Rimantas, baigiąs šiais metais 
gimnaziją, turėtų būti idealaus 
lietuviško jaunuolio pavyzdys

P. S. Altas, ateitininkai, Ral
fas. Lietuvių Bendruomenė ir 
R. K. Amerikos Lietuvių Susi
vienijimas. t. y. organizacijos, 
kuriems J. Giedraitis priklau
sė ir dirbo, rengia Giedraičių 
šeimai išleistuves—vakarienę, 
kuri bus šeštadienį, birželio 
17. 7 vai. vak. Lietuvių Ame-

savo bendraamžiams, kurie, nuo rikos Piliečių Klubo salėje. Law 
neįsivaizduojamų vyriškų su- rence Street. Hartforde. Asine- 
kuosenų iki rock-n-roll manie- niui 2.50 dol.

COUNTRY ROOM and BOARD
WILTON — 7 MILĖS NORTH OF SARA. GARDEN 

VEG. HOME C & B. RESTFUL ADULTS, $40.00 
WEEKLY. Write MRS. S. MONSIN, WILTON. N.Y.

S Arą 3675-J-1

LILLIAN'S RESTAURANT
Route 9 W., Newburgh, New York. 

“Wonderfut Food”
Terriflc Steaks. King Size Cocktail* 
American Egpress Honored. - Spe
cial considerat on given to religious 
groups. Closed Tues. JObn 1-9851.

VILLE ELENA ITALLAN 
RESTAURANT

Italian American Cuisine
Cocktail Lounge

Facilities For SmaU Parties
Orders To Take Out

Special Consideration Given
To Religious Groups

Closed Mondays
PRimrose 5-9EK>6

New Hyde Park, 1635 Hillside avė.

See You in The Catskills At 
O’SHEA HOUSE 

EAST DURHAM, N. Y.
All Accommodat’ons & Recreational 
Facilities for Your Vacation Needs. 
Large filtered swininiing pool - under 
vrater llghting with new safety voltage.

Cath. Church on adjoining grounds 
Paddy and Josephine Burke, Props.

ME 4-7412 — N. Y. C. 4-5102

CAMP ECHO. Exclusive interracial 
Camp for Boys & Girls. Near Cana- 
dian border in historic Vermont. Now 
accepting limited number of applica- 
tions. Age 7 to 14. Camp features all 
supervised land&water sports, horse- 
back riding, crafts. languages, etc. 
Canad. tours. Write: Mr*. R. Klash, 
816 S. 15th St., Philadelphia 46, Pa.

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTTJV4 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėja* 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. - TeL Stagg 2-4329

V. ZELENISTel.: APolegate 7-0349

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

NAUDOKITĖS PROGA!

HENNY'S STEAK HOUSE
2187 Richinond Avė., New Spring- 
ville, Staien Island, N.Y. — Famous 
for Steaks and Seafood. Special Me
nu for Children. Special considera
tion given to religious groups. TeL:

GI 8-8379

THREE JAYS RESTAURANT 
201 New Dorp Lane, Staten Island. 
N. Y. — Specializing in Italian and 
Amreican Cuisine — Pizza Pieš — 
Cocktail Lounge. Special consider- 
ation given to religious groups. Tel.: 

EL 1-9724

CREEKSIDE RĘST—On the Great 
South Bay. Our šervice indudes: 
continuous care; diet meals; water- 
front landseape; transportation to 
churches; recreation, etc. Private or 
semi-private. Under personai care 
of N. D. Demisay, M.S.S.; 54 Clocks 
BlvcL, AmityviUe, L.I. — AM 4-3350

BALSAM SHADE for an Ideal Vacation. 
Spacious grounds. gorgeous views, finest 
accom., new deluxe motel-style rooms, 
wall-to-wal1 carpet and private. baths. 
Pool, sports, recreation, 18 hole golf 
course 3 miles away, 3 delicious meals 
daily. Catholic church near. Reasonable 
rates. May. 27 to Oct. 1st. Reduced rates 
J u ne and Sept. Bklt. Greenville, N. Y. 
TeL YOtown 6-5315.
4-OAY MEMORIAL VYEEKEND $30-35

• Feddėrs (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaiuos vokiškiems Btaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admlral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taljymas atliekama* RCA 

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

GRIPSHOLM RESTAURANT, Ine.
324 East 57th St, New York 22, N.Y. 
Finest SWEDISH SMOKGASBORD

Luncbeon-Cocktoils-Dinner
Spyriai consideration given to 

RęUg»>us Groups
Air Cooied PL 9-6260

Troopers Vacation Club
Invite you to rt^Dd 23 Gay won<ifrful 
carv-fre- days in the land of CMor and 
Contrarts.

MEXICOCITY, ACAPULCO, 
VERACRUZ, etc.

Visit tbe Famous National Palace. Py- 
ramld oi tbe Su* A Monn. Rxcitlng BuB- 
fiffbts. Fluatins Gardens ot KachimUco. 
Leaving: Ft Jay, August 11, 1961 
Retuming: Septerober 3, 1961

For Information call after 6 P.M.
Mrs. A. HH’ — AD 4-4740

Days OR 7-3030 Ert. 527
Mrs. L. WiUdns — MO 3^456

8AW MILL RIVER MOTEL
Valley Avė, Elmsford, N. Y.

Splendld AcconunbdaUons; all con- 
veniences Including srcimmtng pooL 
Special consideration given to ren
gtais groups. Contact Mr. 8mlth at

CHOICE-AIRE CONDITIONING, 
Ine.

ROOM AND BOARD

Complete care for eMerfy men. Ex- 
ceilent food and recreation. Beauti- 
ful home on Long Island. Catholics 
welcome; reasonable prices. — For 
Information' call OL 7-2850.

Long Island’s Summer Ręst Hotel. Take 
a relaxed vjew of life at this hotel. De- 
lightfully differ^it: Inforrnal & carefree. 
Jus«t the place for mature adults & their 
relatives. No planned activities. yet nr. 
village. Stores, movies: sandy beach. 
Plan now for the Take it easy Vacation. 
Ali r<->ms With priv. baths. Good fo«d. 
American Plan, double $55 weekly: $65 
single. THE LAFAYETTE. Sayville. 
L. 1. — LT 9-9891. WINTER GARDEN TAVERN, INC.

Catholic* Welcome 
Croton on Hudson

NEW RANCH, wooded aere, beau- 
tifully landscaped, large rooms, 
private baths. Reasonable prices.

TE 1-1481

Buy at the ESSO Sign 
MIKE'S SERVICENTER 

Mechanic on duty 
VVASHING - SIMONIZING

Accessories - Batteries - Tires 
Mike Mastrull, Prop. — LO 9-9512 

4566 8ROADWAY 
Cor. Nagle Avė & B’way

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 

Tel. EVergreen 2-6440

| CATHOLIC SUMMER HIGH SCHOOL FOR BOYS

| Moiint St. Michael Academy
J 4300 Murdock Avenue, Bronx 66, N.Y. Conducted by The Marist 
3 Brothers of the Schools • Approved by The Archdiocesan Super- 

intendant of Schools and The University of theState of New York
J July 5 to August 24. All High School Course* Offered. Development 
fReading Center. Enrichment courses offered in German & Russian.

Fee: Registration plūs a course: $25.00; ea. additional course $20.00.

I CASSER & TRAVELCADE TOURS
® One of America’* leading Tour Operators, take* this opportu- 
3į nity to introduce you to some of their most popular tours.

© 6 Day Old Virginia-William.sburg Tour ..............................$ 96.30
X 7 Day Ne\V Eng.-Cape Cod-Nantucket-Martha s Vineyard 114.75 
© 7 Days Niagara Falls-1000 Islands-Montreal Tour ...
© 8 Day Quebec-White Mts.-St. Arine de Baupre Tour ...
g 9 Day Kentucky-West Virginia Tour ....... ... ....... .....
g "9 Day Georgia Bay Cruise ..............—.......................
g 10 Day Delta Queen Cruise ...........................................
& 11 Day Smoky Hountain-Tennessee Tour ...................& 11 Day Smoky Mountain-Tennessee To u r ... 
įg 13 Day Gaspe-Maine-New BrunswickwTour 

■ !• 14 Dav Tonr ScAtia.Neu' Rrunui.virlt T■ 14 Day Tour Nova Scotia-New Brunsvick Tour .
14 Day Midwest-Great Lakęs Tour ......................
14 Day Florida Tour ..........................................
15 Day Merican Tour ............................................
18 Day West Coast-Califomia Tour ....................
21 Day Pacific Northwest Tour ..... .................
30 Day Alaska Tour ..................... ........................

... 115.45

... 153.00

... 134.50
.. 175.95
.. 182.60
. 174.50

208.45
223.60
25540 
21245 
530.5d 
499.30 
649.35 
865.35 

European Tours .................   (from» 767.60

Numerou* Weekend and Midweek Tours 
On holMay vreekends. there is a choice of 18 different tours. 

Th*k above retrs inrltkir <ranrj>,rtatlon—Irt rate hotel aecornni<KjntionM. tlps. < 
slgtitaeeing < cdmleel"*.- wherever Beo-sanry... everything b>it n>.al.« & tax. 

* Rate^ on European tourj, invlioi.- all n<-al.«. 
For additional Information and reduaat for brochure*. please write or call:

CONSOLIDATED TERMINAI
203 WeM 41*» Street, New York 36, N. Y. BRyant 9-1000

Salė vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . . Brooklyn 11, N, Y.

EVergreen 7-2155

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU 

(vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 
geromis sąlygomis padarys

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn,
Tel. HYacmt 7-4677

N. Y



Veda K. Merkto

We Preacb caritt Cretcified

ABE MILLERRELIGIOUS 8ISTER6 OF MERCY

Gutters - Steel Metai Work. Spe-SB 600 CALLING YOU To Be A Buster

VACYS 8TEPONI8
on all lenks. No job too snaalL Roof

HORN HOME IMPROVEMENT Co.

aUtutiona. Day pbooe:WH 9-9137;
Eve. pbono: WH 8-0240, WH 6-4729.

tion given to religious institutions. 
HUbbard 7-2255; It no answer — 
pbone HUbbard 7-0764.

N. Y. — Roofing Repairs - Sheet 
metai work - New rtoots. Special 
consideration given to religious in
stitutions. Phone Y U 4-263o.

MIDOLESEX COUNTY — Near New 
Brunswick. Beautifully landseaped ' 7 
aeres, 11 room nouse, Z bearooms. den, 
panelled iibrary, basement, panage, 3 
stall horse stabie. Lange pool, 2 can pa
nage, zoned ton living. Lmbassy resi- 
dence, organization or cnurch group 
home. 30 miles from New York City; 
360,000 cash. Terms arranped. C. Hanley 

AU 6-1737

GEHLBACH ROOFING — 309 Elm

institutions. — 8 VViliiams Avenue, 
Jersey City, N. J. TeL <4-2294.MOUNT SAINT MARY NOVITIATE 

U. A Highw*y 22 and TarriH Road 
North Rainfield, New Jersey

E. F. CRUCY ROOFING CO.
62 Railroad Avė., Yonkers, N. Y.

10 YEAR GUARANTEE
Roofs - Gutters - Leaders - Siding

Mūsų šachmatininkai pui
kiai reprezentuoja lietuvius

ROOFING CONTRACTORS

MU 4-6232

REALESTATE

In SL Tereea’a Paristo

$15,600, 5 rooms, garage, basement.

near all achools; by appotatment 
only, $15,500. Vlrginia 3-4292 or 

ULater 9-0943

kokį kapitalą jie pakrovė pas
taruoju metu. Povilas Taut- 
vaišas prie turimo Illinois 
čempiono titulo prisidėjo In
dianos valstijos čempiono var
dą, laimėdamas tose pirmeny
bėse pirmą vietą su 5:0 taškų. 
Povilas Vaitonis, kaip skelbė
me pr. savaitę laimėjo Ontario 
p-bes, nesenai, pasirodo, jis 
buvo pirmuoju Kochesteryje, 
Lake Ontario atvirose p-bese, 
sukoręs 4-1 tš. Ignas Žalys lai
mėjo Montrealio uždaras p- 
bes. K. Merkis, kaip skelbė 
Chess Life, bus pirmuoju 7 
valstybių grupėj, pasaulio ko- 
respondencinėse p-bėse, atsto
vaudamas JAV trečioj lentoj, 
priešaky Jugoslavijos, Ispani
jos, V ak. Vokietijos ir kt. K. 
Škėma puikiai pasirodė Great 
Lake p-bėse, o Aleks. Zųjus — 
Chicagos p-bėse. Gediminas 
Šveikauskas be pralaimėjimų 
žaidžia New Yorko Met lygos 
p-bėse. Birželio 10 d. jis daly- ' Cereko mirtį, • dėkui Dievui, ne- 
vavo baigminėse lygos rungty
nėse dėl pirmos vietos prieš 
garsųjį Marshall klubą. The 
Boston Sunday Globė, birželio 
11 d. paminėjo naujuosius P. 
Tautvaišo ir Igno Žalio laimė
jimus.

Chess Life, gegužės nr. skel
bia kelių p-bių lenteles. Mary- 
lando valstijos atvirose p-bėse' 
V., Skibniauskas matomas vi
dury lentelės su 3-3 tš. Massa- 
chusetts p-bėse jaunuolis Al
gis Makaitis sukorė 3-3, įvei
kęs žymiausį Connecticut žai- 
diką dr. J. Platz, ir atsistoda
mas priešaky eksperto J. Vil
ko, kuris baigė su 2^2 tš.

Chess Review, birželio nr. 
mini Makaitį, tarp laimėjusių 
taškus Massachusettui rungty
nėse su Connecticut. Postai 
skyriuj, P. J. Barunas skelbia
mas laimėtoju Class turnyro

(jį SPORTAS
Čereko atsiprašome

Pereitame Darbininko nume
ryje paskelbta žinia apie N.

atitinka tikrenybei. Jisai gyvas 
ir sveikutis Stamforde. Nema
lonu apsirikti, bet šiuo atveju 
džiugu galint savąją klaidą pri
pažinti. Labai atsiprašom ger
biamąjį N. Cerėką ir linkime 
jam geros sveikatos ir ilgiausių 
metų, o šių eilučių autorius pri
žada nepatikrintų žinių, kad ir 
“iš patikimų šaltinių” ateityje 
neskelbti.

Futbolo sezoną užbaigiant

PAS8IONIST WAY OF LIFE

tnfor—finn — GSM8RAL. VOCATION

The LĮTTLE SERVANT SISTERS 
•f the IMMACULATE CONCEP- 
TION of the BLESSEO VIRGIN 
MARY. The Little Servani Sisters.

Founded in Poland m 1850
Fotmded by * saindy aeęnM ot God. 
Bdm. Bojanovski. a co-to«tnder Fazher 
Theophilus Baczynski. • Serring as 
Sisters in the Diocese of Buftalo. Tren- 
toa and Caznden. in seboois. botnes. 
noriUates and foreign niiaeions. For 
furtber Information srrite to:.

Rev. Mother STEPHANIE CLARA, 
184 Amboy Ava., Woodbrldge, N. J. 
Tmmaculat^ CONCEPTION 
Nov tvata, 
Cropwet1 Hoad, Marlton, N. J.

Throughout this Globė the Mission- 
ary Sisters of St. Augustine are de- 
cbcated to expanding God s King- 
dt»n through Christlike Charity. 
In Miasion Lands: India. Philippiaee. 
West Indies. Congo, Unmdi. Formos*. 
Hongfcong; Home Missiona: Tėvas, Ca- 
lifornisu World wide Augustinian Mia- 
stons offer a chalenge to you wbo love 
Christ and souls. Information: Vocation 
Dir., Mt. St. Augustine, Aibany 4, N. Y.

su 6:0 tš.
Šveicarijos ..tarpt. ..turnyre 

pirmauja estas Keres su 6I2 
- tš., Petrosian 6 tš, Larsen 5, 

Gligorič 4‘-2, Lombardy ir L.
Schmid po 4 tš.

Maskvos tarpt, turnyre pir
mauja Smyslov su 7 tš.; Va- 
siukov 6^2, Olafson, Aronin, 
Partish po 6 tš. Bisguier, Pach- 
man, Gufeld po 5 tš.

M. Najdorf, Mar dėl Plata 
turnyre laimėjo pirmą vietą 
(Robert Byme iš J.A.V. buvo 
antruoju); čia pateikiama mū
sų skaitytojams vieną iš jo lai
mėtų partijų su labai efektin
ga partijos užbaiga. Baltais 
žaidė Najdorf, juodais — Ju
goslavijos didmeisteris Mata- 
novič. Valdovės indiška parti
ja. — 1. d4 Žf6 2. c4 e6 3. Žf3 
b6 4.e3Rb7 5.Rd3Re7 6.0-0 
0-0 7. Žc3 d5 8. b3 Žbd7 9. Rb2 
c5 10. Ve2c:d H.e:dBc8 12. 
BadlVc7 13. Že5d:c 14. b:c4 
Bfd8 15.f4Žf8 16.f5a6 17. 
f:e6f:e6 18.KhlRa8 19. d5

Pereitą sekmadienį mūsų fut
bolininkai baigė 1960-61 metų 
sezoną. Pirmoji pralaimėjo ly
gos meisteriui Minervai 1:5, o 
rezervinė 0:3. Šiame sezone ge
riausiai baigė mažučių koman
da, atsiradusi trečioje vietoje. 
Jaunučių ir jaunių komandos 
taipogi savo grupėse pasirodė 
virš vidutiniškumo. Rezervinė 
baigė aštuntoje vietoje, o pir
moji komanda, po eilės metų, 
su aktyviu taškų bei įvarčių 
balansų penktoje vietoje.

Ypač galima džiaugtis mū
sų prieaugliu. Ar iš jo ko.susi
lauksime, parodys ateitis, šlu
buojantys vadovavimo reikalai, 
seniorų klasėje, deja, ateičiai 
meta šešėlį. Artėjant š. Ame
rikos lietuvių žaidynėms, bū
tinai išspręstinas trenerio bei 
treniruočių klausimas, kitu at
veju susilauksime pernykščių 
pasekmių. Pagalvotina ir pla- 
nuotina jau sekančio sezono 
pradžia. Medžiagos turime ne
blogos, tik reikia ją mokėti 
sunaudoti.

THE 
FRANCISCAN SISTERS 

of 
BALTIMORE CITY 
need help in their wofk 

for CHRIST and HIS children 
Is He calling you to join them ?

Information can be obtained from:
Rev. Mo+her Provincial 

3725 Ellerslie Avenue 
Baltimore 18, Maryland

TREE SURGEONS

R. T. 0AVIES ..
81 Hillcrest Avė., Morristown, N. J. 

TREE SURGEON
Pruning - Spraying - Removals 

Insurance • Special consideration 
given to religious institutions. TeL;

J E 8-7844

DISPLAY

AMBASSADOR CLEANING CO.
We Shampoo Rūgs - Upholstery in 
Offices, Homes and Institutions; we 
also Wax Floors. Special consider
ation given to religious institutions. 
9 East 40th Street. New Yosįc 16, 
N. Y. — MUrray Hill 5-3007.

ARTHUR LORENZO A SONS, Ine. 
Fine Tile, Marble and Terrazzo 

of every description 
Special consideration given to 

religious institutions
225 E. Gainsborg Avė., White Plains 

WHite Plains 9-8673 - 8-0414

A8PHALT ROOFING A Blate Co. 
481 Central Ava, WMte Piaina, NY

EDWARD A. CASEY
REALTOR

13 Union Valey Road — PA 8-8931

HOME OWNERS
SELL1NG YOUR HOUSK.' 

or TRADING YOUR HOUSE? 
Any cęndition — Free ApparisaL 
Stay as long as you likę. “Ali Cash 
- No Red Tapė*'- Arcada JA 6-7300.

OWNER ANXIOUS
BMglish type, usual rooms on first 
floor with den. powder room and 
maids room; Second floor has four 
bedrooms A 3 baths; near parochial 
& public schools; upper 30 s. Extra 
Lot available; Also 3 bedroom split 
overiooking golf Club near bus and 
shopping. In Scarsdale, Eastchester 
mid 30 s — For Information Phone

SCarsdale 3-4000 
ANN DU N N, INC.

cial consideration given to religious 
institutions. — Pilone YO 5-1699.

AAA ROOFING CO. INC..
151 Herricks Rd., Garden City, LA., 
N.Y.— Roofing - Sheet Metai Worx.
- Shingling. Slate and Tile Roofs a 
speciaity. Free estimates; complete

anteed; FHA terms. Spec. consider
ation given to religious institutions.

PI 7-8320

Lake Bonkonkoma, N. Y.
RANCHES 311,990 — 3 beurms.. 1 bath 
CAPE CODS 314,490 up — 4 bedrms.. 2 
baths. plūs :
Large living roms — birch kit.. wall 
ovens — coLored tile batjas — full base- 
ments — hardvrood floors — ample 
eloset space — fully landseaped — gaa 
hot air heat • Walking distance SU 
joseph's Church school and station.

10% down, -30 yr. mtpe. for all
Model on Lakevvood Avė., off Church St.

WALTESS ESTATES
Church SL A Ronkonkoma Avė.

Lake Ronkonkoma, N. Y.

KUR GERIAUSIAI PAILSĘ II PER ATOSlOGAS
Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, MASS, kurorte 
prie, atviro Atlanto,' LONG-BEACH pliažo, putų 
pavėsyje — gražioje lietuviikoje vasarvietes viloje 

“AUDRONĖ”
87 EAST BAY RD, OSTERVILLE, CAPE COD„ Mass.

s Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
e Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas
o šiltos Golfstromo sroves, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams 
o Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio 10 d. (šeštadienį) iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai savininkių visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

Dr. EčL JANSONAS, 89 Mt. Ida Rd., Boston 22. Mass.
TeL AV 8-5999

arba
AUDRONĖ - JANSONAS. 87 East Bay Rd.. Osterville.

Cape Cod, Mass.; Tel. GA 8-8425

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

EDVVARD J. KOHLER
Successor to Hėrbert C. Rutt. 
ROOFING & SHEET METAL

Special consideration given to 
religious institutions 

Institutional - Residential - Com- 
merdal — 265 4th Avė., Paterson, 

N. J. — TeL ARmory 4-6955

LOTS FOR SALE in Catholic area. 
ATLANTIC CITY VICINITY 

25x100 Lot $99. Only $10 down, $10 
month. Also 1 to 5 aeres, SUNSisT 
PINES, (M-l) Box 385, Atlantic 
City, N. J. TeL Ml 1-8684.

DISPLAY

SUTPHIN ROOFING CO.
191 Hoffman Avė.

Roofing, Gutters & Leaders, Sky
lights, Siding. Special consideration 
givėn to religious institutions. TeL: 

PR 5-9310
-------- — ~;ii; ■ —i i —

J. JOHNSON & SON

Roofing - Sūfing -Shingling. Gutters 
and leaders, Repairs our Speciaity.

Special consideration given to
. religious institutions

Nassau Co. Phone — OR 6-5780
Suffolk Co. Phone — 516 JU 7-0508

STEINER ROOFING CO.
‘1201 Bay Street, Rosebank, Staten 
Island, N.Y. — ROOFING, SHEET 
METAL WORK, Skylights, Lead
ers, Gutters, Duckwork, Ventila- 
tion. Special consideration to reli
gious institutions. TeL GI 7-1633.

”CALL GALLAGHER" 
STilwell 6-3993 

BETTER ELECTRICAL WORK at 
FAIRPRICES

Special attention to Institutional 
wiring. Licensed since 1933.

r - PARISIAN
• BEAUTY SCHOOL 
NATIONALLY KNOWN HONOR

362 State SL, Hackensack, N. J. 
HUbbard 7-2204

No Floor Problem is Too Tough for 
KIP FLOOR COVERING CONTRACTORS 

Residential - Commercial - institutional 
Our Speciaity is TILE all Standard branda 
Free Estimates - Compętitively Priced 

All Work Guaranteed. Special considera
tion given to religious institutions. Call 
Today—Don't Delay, 224 St Mark Avė., 
Brooklyn, N. Y. ST 3-7744

' E GI D I Phone YO 8-5050

RAY’S L1QUOR STORE
Galima /gauti įvairiausias rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEEFERTS BLVD. R1CHMGND HILU N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Vlrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Be8 20. Žg4e:d5 21.Ž:d5Ž:Ž 
22. c:ŽR:d5 23.Žh64-!! Kh8 
24. Vg4Rd6 25. Žf7-e- ir juodi 
pasidavė, nes reikia atiduoti 
valdovę už dvi figūras. Jei 
R:f7? V:g7 ir matuoja.

Išrinkti geriausieji sportinin
kai. o apie vadovus gal niekas, 
ir nepagalvojo. Reikia prisipa
žinti, kad sporto sekcijos va
dovybė tikrai mažai paramos 
susilaukia iš visuomenės ir tų 
pačių klubo narių. Sekretorius 
Remėza ir jaunių vadovas sun
kų darbą tempė vieni nestoko
dami. Gerai dar, kad LAK va
dovybė visas finansines proble
mas sugebėjo išspręsti teigia
mai, taip nors čia 'vienas rū
pestis atpuolė.

Vasauez General Contractor,
Ine.

Route 100, Briarcliff Manor, New 
York — DEMOLITION, SHORING, 
KXCAVATING and GRADING. — 
Special consideration given to re
ligious institutions. Tel. Wl 1-7050 
LO 2-8460.

' FLEETWOOD ROOFING CO.
Raymond W. Mancuso, Owner 

ROOFING - SIDING 
Built-up Roofing, Leaders & Gut
ters. Canvas decks, Roof repairs,

910 Nepperhan Avė.
1960 VOLKSWAGEN PANEL
1960 ENGLISH FORD PANEL

__ 1958 GMC THERM-KING
EGIDI MOTOR SALES

- Atletas

AN IDEAL SUNDAY DESTINATION

at

(Summer Haven of the Catskills)

h SOLEMN NOVENA JULY 2 - JULY 10 — 8:15 P.M.
Weekly Novena Devotions during July and August

Daily Mass 9 A. M.

Enjoy fadlities of the pleasant family pienie area 
Visit The Friar Gift Shop

FROM NEW YORK CITY. N. Y. THRUWAY 
ĘXTT 20 AT SAUGERTIES ON ROUTE 23A

given to religious institutions. 329 
Rich Ave„ MLVernon; MO 4-2665.

J A G WATERPROOFING CO. 
Waterproofing - Masonry Restora- 
tion - Expert Brick Pointing - Ce- 
ment Washing - Caulking - Grout- 
ing. Residential. Industrial. Special 
consideration given to Religious 
Institutions. 143 Bennett Avė., New 
York 40, N. Y. — SW 5-5730

BERGEN SLATE ROOFING CO.
683 Main Street, Hackensack, N. J. 

Roofing and Sheet Metai Work 
Commercial, Industrial, Institutional 

Special consideiatioB given to 
religious institutions

OI 2-1933

FLOOR SCRAPING
Water proof, serateh proof applied.
Special consideration given to re
ligious institutions. Ask — 

PELLEGRINI & SON
OE 5-7410

SUMMER CAMPS

MOTHER’S ATTENTION! — Send 
your chfld to Stuyvesant on the 
Hudson for vacatkm. The home 
away from home. For applications 
send to director, Mrs. Minnie Mc- 
Nulty. 101 Hoūvwood Avė., Crest- 
vrood, N.Y., TUcfcahoe7, MO 4-5782

MAUK TRAVIS k SON
WATERPROOF - PAINTING 

ROOFING & SHEET METAL WORK
Special consideration given to 

Religious Institutions 
All Work Guaranteed

103 W. 104th Street, New York, N. Y.

WESCO FIRE EOUIPMENT 
and Service

121 Wildey Street, Tarrytown, N.Y. 
Sales and Service on all types of 
approved Fire Extinguishers. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. Telephone M E 1-5555.

CAMP SCHOHARIE
BOTS - GIRLS AGE 6-12 

Fishing. sirimining. hiking. Arts and 
craftF. dramai ic». croąuet, archery. 
gualified counselors. bealthful appetiz- 
tog meala, character training. JULY 9 - 
AUGUST 18. 320 wwkly (raduccd fam
ily rates). H16-7214 — UN 5-7380.

ABACOR CORP.
Roofing and Sheet Metai Work 

Gutters, leaders, skylights & duet 
work. Special consideration given 
to Religious Institutions. — Phone:

OL 1-9595 OL 1-9596

PURE WATER
Guaranteed for 10 Years!

Amazing New COLD8TREAM WATER PURIFIER Removes 
RUST, IRON, SULPHUR, CHLORINE, ODORS, etę. from 
City or Well Water.

£ Now you can enjoy cryeUl-clear, odor-free water! Coffee and taa taute bet-
> ter. Laundry comes out cleaner, brighter. Ne mere ataining of oinks and 
t diohes. Easy to inetall in »ny water syetem. Guaranteed in wrWng for 10 yra.

> NO MOTOR* MERCURY DISTRI8UTING. CO, INC.,
> . NO MOVING PARTS*
f NO REFILLS*
» NO REGENERATION

W«ter Analynis

Wrtte Totfoy 

NO O8LIGATION

300 Chancellor Avė., Newark, N. J.
I have a irater problem. F1eewe ammge 
a free d-monrtration period. I understand 
there is no obligattotr on nry pert.
NAME___________________________________
ADDRESS_________________________ _____
CIT k ... ..... ........
TEL. NUUBER

THE GIR OF TOMORROW 
. . . TODAY

Someone special is graduating this 
June. He's ready for his first job

bis empioyer and himself. This first

Liquor Store, Ine.,

TeL: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. ¥.

REPUBLIC

PL 4-1165

Manager
Didelis pasirinkimas 

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. T.

Telefonas: STagg 2-5938

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
knows his capabiiities — his poten- 
tiaL Our complete testing and re- 
sume aervice is designed to equip 
the new graduate with an under- 
standing of himself. Trained coun- 
selors administer a battery of tests 
folkrared by an evaluation confer- 
ence. All tęst interpretations are 
under the direction of a certified 
N.Y.S. Psychok^isL As an immedi- 
ate and future aid, the applicant is 
presented wfth a bound report of 
the tęst findings and evaluation 
conference. Why not make our 
Service your glft to your favorite 
graduate? It will be the most un- 
usual and everlasting one he li ever 
have.
$25 for complete testing A resume 
Service plūs 3% N.Y.C. sales tax. 
A gift certificate will be sent to 
the graduate of your choice.

TAG 
PERSONNEL 

MANAGEMENT 
SERVICE, INC.

THE TIME-LIFE BUILOING
11 Wesf 50th Street

New York City LT 1-2110

1113 Mt, Veroon St. Philadelplua 2S> Fb.
POplar 5-4110

CARROJL FUNERAL HOME, Ine.

PL 4-6757

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

rtausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britain, Coan.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
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Kvn. Algimanto Ktoto, & 
primicijose sekmadienį, birže-

New Yorioo Lietuvių Teryba, 
drauge su estais if latviais, ruo
šia Baisiojo birželio minėjimą, 
kuris bus birželio 18 d. 5 vai. 
popiet Camagie Endowment 
centre, 345 East 46th St. (prieš 
Jungt. Tautas). Kalbės Corne- 
lius Gallaghers, kongresmanas 
iš New Jersey. Bus trumpa 
meninė dalis, kurioj lietu
vius atstovaus pianistė Julija 
Rajauskaitė - šiušienė. Minėji
mas prasidės punktualiai ir tę
sis labai trumpai Visi New 
Yorko ir apylinkių lietuviai 
kviečiami kuo gausiau dalyvau
ti, nes turime pasauliui paro
dyti, kad laisvės troškimas ir 
kova baigsis tik tuomet, kai 
mūsų tėvynei Lietuvai bus vėl 
atgauta laisvė ir nepriklauso
mybė.

Angelų Karalienės parapijos 
73 metinis piknikas bus liepos 
9 Jamaicoje, toje pačioje vie
toje, kur vyksta visi lietuviški 
piknikai.

Dr. P. Rėklaitis sekmadienį, 
birželio 18 d. 8 vai. vak. Bal
tijos Laisvės Namuose, 131 E. 
70th St., N.Y.C., darys prane
šimą Vasario 16 gimnazijos rei
kalais.

Brooklyne birželio 18 prie 
lietuviškų parapijų bažnyčių 
bus renkamos Balfui aukos. Jau 
20 metų trunka tamsį okupa
cija ir tremtinių kaulais nu
barstytas Sibiras. Ištikusiems 
gyviems stengiasi padėti JAV 
esą giminės. Giminių neturin
tiems padeda Balfas. šiam tiks
lui New Yorko Balfo skyrius 
jau gavo aukų iš šių asmenų: 
po 10 dol. — J. Kazakauskas, 
J. Narvydas, VI. Barčiauskas, 
po 5 dol. — A. Diržys, J. Bi- 
lėnas, M. Kučinskas, Maria 
Brigaitis, Z. Bacevičius, A. Ma
tonis, J. Parojus, po 2 dol. 
— K. Kazakevičienė, P. Genie-, 
nė, A. Bendorius, St. Levickas. 
Po 1 doL — A. Rainys, F. 
Vrubliauskas, P. Augustinas.

D. Kiingos vad. Brooklyno 
lietuviai karo veteranai apsi
ėmė rinkti aukas Lietuvos ve
teranams prie Angelų Karalie
nės bažnyčios birželio 18. Lietu
viai skautai tą pat darys prie 
Apreiškimo par. bažnyčios. Mas- 
petho parapijoj talkins maršal
kos.

nike Royal Gardens,N. J., bir- | 
želio 18, bus Darbininko spau- ■ 
dos kioskas, kuriame bus gali* " 
ma gauti naujausių knygų ir J 
plokštelių. Papigintomis kaino- ■ 
mis bus galima gauti alės Rū- ■ 
tos — žvaigždė viršum girios, H 
L. Andriekaus poezijos knyga ■ 
Saulė Kryžiuose. Taip pat bus | 
galima užsisakyti arba kitam ■ 
užsakyti Darbininką. t ■

Kat. Moterų Sąjungos 24 I 

kuopa (Angelų Karalienės par.), ■ 
įvertindama katalikiškus spau- ■

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

parapijos bažnyčioje pamokslą 
sakys kun. J. Borevičius, S.J., 
primiciantui mišiose patarnaus 
diakonu kun. V. Pikturna, sub- 
diakonu kun. J. Pakalniškis.

Apreiškmio parapijos pik
nikas bus birželio 18, sekma
dienį, Polish National Home, dos darbą. Darbininkui atsiun- 
Jamaicoje. Nuo 2 vai. gros 
plokštelių muzika, o nuo 5 v. 
vyčių orkestras. (2iūr. skelbi
mą apačioje).-

Marija Lušienė ir Vida Lu
šytė išvyko į Cape Cod, Mass., 
kur gyvens visą vasarą. Birže
lio 17 jų vasarvietėje prasidės 
vasarojimo sezonas; vilos “Meš
ka” ir “Meškiukas” jau paruoš
tos ir atidarytos svečiams.

Kun. Antanas Sabas, Sudbu- 
ry, Ont., Canada, Kristaus Val
dovo parapijos vikaras ir lietu
vių kapelionas jau 12 metų rū
pinasi tos lietuvių kolonijos 
dvasinais reikalais. Liepos 9 jis 
mini 25 metų kunigystės sukak
tį. Šiomis dienomis lankėsi New 
Yorke ir ta proga aplankė Dar
bininko redakciją bei Tėvų 
Pranciškonų vienuolyną.

Jaunųjų ateitininkų sendrau
gių, mokslus baigusių Ameri
koje, susirinkimas bus birželio 

z17, šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Baltų Laisvės Namuose. Po su
sirinkimo pietūs Driftwood rės- 
torane, 242 E. 58th St.

tė 5 dol. auką. Administraci
ja nuoširdžiai dėkoja.

SAS New Yorko draugovės 
susirinkime birželio 9 išrinkta 
nauja valdyba: R. Gedeika, T. 
Jankauskas, V. Tallat?Kelpšaitė, 
V. Lušytė ir A Liaugaudas.

Raimundas Ošlapas, biologas, 
dirbąs Merck institute, birželio 
7 New Jersey valstybiniame 
Rutgers universitete gavo ma
gistro laipsnį.

Kun. Lionginas Jankus, Bal- 
fo reikalų vedėjas, birželio 16 
kalbės Stamforde, Conn., mi
nint tragiškuosius birželio įvy
kius.

Nauji Darbininko skaitytojai

Kun. J. C. Antoszewski iš 
Baltimorės užsakė Antoinettei 
N. Sakievich, New York City, 
R. Skorobogatas, Rochester, N. 
Y., R. Uogintas, Philadelphia, 
Pa.

Sveikindami naujus skaityto
jus. laukiame ir daugiau pasi
naudojant Darbininko prenu-, 
meratos papiginimu.

Tėvų dienos proga, birželio 
18, kviečiame užprenumeruoti 
savo tėvui dovanų Darbininką. 
Iki šių metų pabaigos 3 dol., 
vieneriems metams 5 dol., šiem 
ir 1962 metam 8 dol. Bę to. 
visi tėvai, kuriem bus užsaky
tas Darbininkas, dar gaus do
vanų lietuvišką knygą.

Darbininko Administracija

• S:. : į

■■
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■ Prisimini išvežtuosius. šiais
I metais sukanka 20 m. nuo pir- 
I mųjų lietuvių trėmimų į Sibi- 
I rą. Tragiškųjų įvykių minėjimą 
I birželio 17 rengia Balfo sky- 
I rius, talkininkaujant Bendruo- 
I menės apylinkei. Minėjimas bus
■ šv. Petro parapijos salėje. Pra- 
Ą džia 7:30 vai. vak. Kalbės Bal

fo direktorius V. Abraįtis iš
| New Yorko. Sekmadienį, bir- 

želio 18, 10 vai. bus mišios už 
4 nukankintus brolius tėvynėje 
£ ir tremtyje. Mišias aukos ir pa-
■ mokslą pasakys kun. A. Jurge-
■ laitis, O. P.

Lietuviai televizijoje. Birže-
■ lio 18 d. 9:15 vai. ryte iš te-
■ levizijos septinto kanalo bus 
I duodama Bostono katalikų pro-
■ grama. Mišias aukos ir pamoks
ti lą sakys kun. J. žuromskis. 
J Mišių metu giedos šv. Petro pa-
■ rapijos choras, vadovaujamas 
j komp. Jeronimo Kačinsko.

Bostono kolegijoje birželio
■ 12 sociologijos mokslus B. A.
■ laipsniu baigė Aloyzas Mučins-
■ kas, o fiziką B. S. laipsniu Eįi-
■ gijus Sužiedėlis. Pirmasis veik
to liai reiškias skautuose, o ant- 
31 rasis ateitininkuose.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directoriua
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

,WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Te!. VIrginia 7-4499

KUN. JONAS KAŠĖTA suteikia palaminim? savo tėvams po pirmoji/ 
šių. Nuotr. V. Maželio.

GRAŽIAI PASISEKUSI IŠKILME

mi-

pa-

TERESĖ BARZILIAUSKAITĖ

niškis. Sveikinimo kalbas 
sakė prel. J. Balkūnas, Tėv. L. 
Andriekus, O.F.M. ir kiti. Ku
nigų į vaišes susirinko gausus 
būrys. Meninę programėlę iš
pildė sol. Jonė Juodytė, akom- 
ponuojant Elzbietai Kašėtaitei, 
padainuodama kelias dainas. Pa 
baigoje primicijantas visiems 
padėkojo, džiaugdamasis pirmų
jų mišių pasisekusia išklme, 
prisimindamas savo tėvus, Do
mininką ir Elzbietą, ir visus, 
kurie jam padėjo siekti kuni
gystės. Po to teikė palaimini- * 
mą svečiams paskirai.

Parapinės mokyklos vaikai ir 
mokytojos seselės birželio 12 
buvo išvykę vienos dienos eks
kursijai laivu į Nantasket 
Beach.

Šv. Petro parapijos metinis 
piknikas birželio 11 Romuvos 
parke Brocktone gražiai pra
ėjo. Oras buvo labai gražus, 
dalyvavo keliolika šimtų lietu
vių iš Bostono ir apylinkės. 
Piknikui vadovavo kun. J. 
Svirskas.

JŪRATĖ KAZICKAITĖ

Jūratė Kazickaitė, Juozo ir 
Aleksandros Kazickų duktė iš 
New Rochelle, N. Y., baigusi 
švč. Trejybės kolegijoje, Wa- 
shington, D. C., pirmąjį kursą, 
birželio mėnesiui savanoriškai 
išvyko į North Carolina moky
ti pradžios mokyklos vaikus 
tikybos. Dirbs be atlyginimo.

Visi į Pikniką!
Sekmadienį,

BIRŽELIO-JUNE 18 D.

Kun. Jono Kašėtos primici
jos Apreiškimo parapijos baž
nyčioje birželio 11 buvo- di
džiai įspūdingos. Mišių metu la
bai šauniai giedojo choras. Nuo
širdų pamokslą pasakė klebo
nas kun. N. Pakalnis. Presbi
terijoje buvo prel. J. Balkūnas, 
būrelis pranciškonų, kun. K. 
Paulionis ir keli kitataučiai ku
nigai. Bažnyčia buvo pripildy
ta žmonių. Jaunasis kunigas po 
mišių suteikė palaiminimą tė
vams, giminėms ir dvasiškiams.

Po pamaldų parapijos salėje 
susirinko virš 300 svečių vai
šėm. Vadovavo kun. J. Pakai- .... ... , . . .. .■ ..... Ši iškilme paliko neužmirš- sinnkimas saukiamas birželio 

tarną prisiminimą ne tik Kasė- 16 šv. Petro parapijos salėje
Vaclovas Sidzikauskas, Pa- tų šeimai, bet ir visiems, gale- po vakarinių pamaldų 7:30 vai. 

vergtų Jungtinių Tautų pirmi- jusiems joje dalyvauti. (a) vak.
ninkas, kalbės Albanijos kara- — 
liaus Zog I minėjime, kuris, bus 
birželio 17. 5:30 vai. popiet 
Carnegie Endoument patalpo
se.

Vengrų politinių kalinių or
ganizacija birželio 16, 11 vai. 
ryte rengia spaudos konferen
ciją, kurioje pavaizduos, kaip 
sovietai savo propagandai pa
naudoja Amerikos paštą. Bus 
parodyti visi leidiniai, kurie 
siunčiami Amerikos paštu p- 
lįečamjž. kihisems š sovietų 
okupuotų kraštų. Konferenci
ja bus Baltų Laisvės Namuose.

Birželinės pamaldos šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje nuo 
birželio 12 bus pirmadieniais, 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
8 vai. ryte, trečiadienais, penk- 
tadeniais ir šeštadieniais 7:30 
vai. vak. Sekmadieniais 2:30 v. 
popiet.

Kat. Federacijos skyriaus su-

Radijo programa Lietuvai priminti
BROCKTON, MASS.

P. Viščiniui, kuris tokias pro
gramas ruošia nuo pat jų suor
ganizavimo pradžios. Programo
je bus pateikta informacijos 
apie Lietuvą, jos dabartinę sun
kią dalią, pastangas atgauti lais
vę, o taip pat duota lietuviš
kos muzikos.

Visi kviečiami paraginti čia- 
gimius lietuvius, savo draugus

ELIZABETH, N. J.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių

Jamaica Polish National Home
108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, N. Y.

Teresė Barzilauskaitė, duktė 
inž. Petro Barzilausko ir Tere
sės Krušinskaitės, birželio 11 
baigė šv. Jono universitetą B. 
S. laipsniu ir pasižymėjimo me
daliu. Pagrindinis jos studijų 
dalykas — matematika. Tame
pat universitete palieka ruoš- parapijos metinis piknikus bus 
tis magistro laipsniui, gavusi 
asistentės pareigas. Toks pats 
pasiūlymas buvo ir iš Delawa- 
re universiteto. Anksčiau mo
kėsi šv. Tomo pradžios mo
kykloje Woodhavene ir seserų 
kazimieriečių aukštesnioje mo
kykloje Newtown, Pa.

birželio 18 d. 3 vaL mokyklos 
aikštėje. Gros gera muzika, jau
nimas ir suaugusieji turės pro
gos pasilinksminti, susitikti su 
savo pažįstamais. Prel. M. Ke- 
mežis nuoširdžiai kviečia visus 
parapiečius ir svečius dalyvau
ti. „ (A. Z.)

Privažiavimas labai geras Jamaicos linija iki Sutphin 
Blvd.; iš čia autobusu iki 108th Avė. arba pėsčiom 10 min.

AR JOS NEPERMOKATE H
Piknike gros nuo 2 vai. plokštelių muzika, o nuo 5 vai. 
šaunus VYČIŲ ORKESTRAS vadovaujant Niek Dzvonar.

už savo automobilio apdraudę? ■

Bus proga laimėti turtingų krepšių . . . Veiks 
baras su gaivinančiais gėrimais ir gardžiais užkandžiais.

Vistu kviečiame dalyvauti! — Iki pasimatymo piknike!

APREIŠKIMO PARAPIJOS KUNIGAI 
Ir ORGANIZACIJOS

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga. 

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,
Jūs esate kvalifUraotaą:

Dideliam apdraudos sotaupynraL geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimai, 

re&alaujaut nuostatoj atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Te!. VI 3-1477 

NAMŲ ADRESAS

FUNERAL HOME
197 WEBSTER‘Ave.
PRANAS WAITRUS

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

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborias-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

ATOSTOGOS
prie Atlanto

Jau tapo tradicija, kad kiek
vienais metais Brocktono lietu
viai pamini Vasario 16-ją ir tra
giškuosius birželio įvykius per 
vietos radiją anglų kalba. To
kie minėjimai vyksta nuo 1950 
m., kada tuometinis tremtinių 
komitetas surengė pirmąjį Va
sario 16-sios minėjimą per ra
diją. Pradžioje už panaudotą 
laiką reikėjo radijo stočiai mo- £ pažįstamus amerikiečius klau- 
kėti, o dabar jis gaunamas ne- sytis minimos programos. Kad 
mokamai. Kartais vykdavo net galima būtų nustatyti, kaip pla- 
varžybos, kas laiką lietuvių var
du gaus: taryba, bendruomenė tis, prašoma apie girdėtą pro- 
ar parapija. Dabar jau nusisto
vėjo dėsnis, kad minėjimais per 
radiją rūpinasi vietos bendruo
menės valdyba.

Tragiškiem birželio įvykiam 
paminėti radijo stotis WBET 
paskyrė laiką birželio 18 d.t 
sekmadienį, 8:05 iki 8:30 vai. 
vakare. Taigi, programa truks 
25 minutes. Ji Ims girdima AM 
bangomis 1460 kilociklų, o FM 
bangomis 97.7 megaciklų. Lai
ku pasirūpino bendruomenės 
valdyba, vadovaujama Ernesto 
Bliudniko. Programą paruošti 
pavesta Laisvės Varpo vedėjui

čiai girdima WBET radijo sto-

gramą pranešti Laisvės Varpo 
vedėjui, 47 Banks St., Brockton 
18, Mass. Pranešimuose pagei* 
daujama nurodyti, kuriomis 
bangomis girdėta: AM ar FM.

Geriausiai pailsėsite atostogų 

šalyje Kennebunkport, Maine.

Pranciškonų vedami vasarna
miai priima pavienius asmenis 
ir šeimas. Atostogavimo sezonas 
šiemet prasideda birželio 30 d. 
ir baigiasi rugsėjo 1 d.

Daugelio metų praktika rodo, 
kad tūkstančiai grįžta pailsėję 
žavioje Maino gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje. Dėl informacijų 
kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOrth 7-2011

ar 207 WO 7-20II

Gražiajame MAINE kraite —

KENNEBUNKPORT, Maine, va-

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT
SAJBA • *ITELEmNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-R Center 
1574 3rd Avemia (88 Str'eet)

KUR ATOSTOGAUTI? —
LUSTAI ir VETTAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti j gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje
MEŠKOS VILOJE 

ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Seimininkai užtikrina • Gražiu 
ir rami? aplink? • Erdvius, pa
togius ir Jaukiu kambarius • 
Ger? ir sveik? iki soties malst? 
o Malonų patarnavim? • Pava
karius su programėlėmis vai
kams ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto:

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis; 
8ILVER BEACH, gražiausias 
Cape Cod per 10 minučių auto
mobiliu. Vasarotojus be automo
bilių nuveža ir parveža savinin
kai. Sezono pradžia birželio 17 d.

KreipUs: S. M. LŪŠYS
Vila "Metka", 42 Beach St. 

Monument Beach. Cape Cod. Mass.
Tek: Buzzards Bay Piaza 9*3251

sarvietėje, prie Atlanto,

BERNIUKŲ
STOVYKLA
vadovaujama Tėvų Parnctikonų, 
prasideda birželio 30 d. po pietų 
ir baigiasi liepos 28 d. Norintieji 
gali pasilikti ir ilgiau. Berniukai 
priimami nuo 7 iki 15 metų.

Stovyklos vadovybė užtikrina 
kiekvienam fizinį, dvasinį ir tau
tinį atsigaivinim?. — Kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOrth 7-2011

ar 207 WO 7-2011
Berniukai ii New Yorko apy

linkės bus vežami ii Brooklyn. 
N.Y. birželio 30 d. mūsų priemo
nėmis. Tik reikia ii anksto pra
nešti, kas nori tuom pasinaudoti.


