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Valstybės departamentas bir
želio 17 paskelbė kai kuriuos 
dokumentus iš Teherano kon
ferencijos, kuri buvo 1943 lap-

F. D. R. IR BALTUOS VALSTYBES

Roosevelto pareiškimai Teherano konferencijoje 
pagal dabar paskelbtus kai kuriuos dokumentus

vietas vyresniam nei 40 metų, 
ypačiai tiem, kurie buvo vai 
džioje okupacijos metu.

Stalinas kalbėjo, kad Pran-

Ar Kongresas sudarys komitetą pavergtąją tautą reikalam?
Atstovų Rūmuose birželio 15 

kongresmanas Edward J. Der- 
winski, Illinois resp., minėjo 

> Lietuvos deportacijas ir darė 
išvadas Amerikos politikai

imtis iniciatyvos prieš Mask
vos kolonializmą:

“Šio įvykio (deportacijų) mi
nėjimas yra ypatingai reikšmin
gas šiandien akivaizdoje Sovie
tų Sąjungos tebesitęsiančio ka
ringumo ir didėjančio suprati
mo, kad mūsų tauta turi im
tis kontraofenzyvos, demaskuo
dama Sovietų Sąjungos dikta
tūrinį kolonializmą”.

Jį siūlė kongr. Denvinski, Kongrese minint birželio deportacijas iš Lietuvos

Konkrečiai:
“Pone pirmininke, aš jaučiu 

labai aiškiai, kad šiuo reikalu 
labiau reikalingi darbai negu 
žodžiai. Dėl to šį popietį aš 
apeliuoju į rūmų narius, kad 
paskatintų mūsų tvarkos komi
tetą pritarti mano rezoliucijai 
— H. Res. 267 — sudaryti 
specialų atstovų rūmų komite
tą* per kurį galėtume stebėti 
Lietuvos tragišką pavergimą ir

pasauliui pabrėžti sovietinio 
kolonializmo pobūdį ir reikalą 
suderintos veiklos, kuri palai
kytų laisvės liepsną, degančią 
lietuvių širdyse, o taip pat vi
sų tų, kurie yra pavergti ana
pus geležinės uždangos.

“Tikrai, minėdami tragiškas 
Lietuvos dienas, mes galime 
imtis pozityvios akcijos, suda
rydami šį Pavergtų Tautų Ko 
mitetą ir jo pastangom iškelti

švieson tikrąsias sąlygas Lietu
voje dabar, kad visas pasaulis 
reaguotų prieš Sovietų Sąjun
gą ir imtųsi atitinkamo proce
so bei mechanizmo eventualiai 
narsios lietuvių tautos laisvei 
atstatyti”.

Kongresmano paskatinimas
“Aš

amerikiečius visose Jungtinėse 
Valstybėse tęsti savo veiklą, 
palaikyti savo bažnyčias, mo
kyklas, įamžinti savo tradici
jas, papročius ir kalbą ir žvelg
ti į ateitį su nuolatiniu pasiti
kėjimu, kad Lietuva ir kitos 
tautos, kurios dabar yra nelai
mėje. bus grąžintos laisvėn".

kričio 27 — gruodžio 2. čia 
pirmu kartu susitiko Roosevel- 
tas su Stalinu. Dalyvavo ir 
Churchillis. Roosevelto vertė
jas ir patarėjas buvo Charles 
Bohlenas, dabartinis Amerikos 
atstovas Jugoslavijai.

Pirmas susitikimas buvo tik 
Stalino ir Roosevelto be Chur- 
chillio. Kalbėjo
DĖL PRANCŪZIJOS ATEITIES

Stalinas siūlė, kad Prancūzi
ja po karo turi būti nubausta 
už Petaino koliaboravimą su 
Vokietija. Rooseveltas sutiko ir 
siūlė, kad po karo Prancūzijo
je nebūtų leista užimti valdžios

KAS BOTŲ TAS PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETAS
Kongresmanas Edward J. 

Derwinski iš Illinois yra pasiū
lęs Atstovų Rūmam specialią 
rezoliuciją (H. Res. 267). ku
rioje siūloma sudaryti pastovų 
komitetą komunistų pavergtų 
tautų reikalam ginti ir kartu 
kovoti už tų kraštų išvadavi
mą iš bolševikų vergijos. Šis 
komitetas, kaip ir visi kiti At
stovų Rūmų komitetai {komisi
jos), būtų sudarytas iš demokra
tų ir respublikonų kongresma- 
nų.

Prie kongresmano E. J. Der

winski žygio jau yra prisijun
gę šie kongresmanai: Frank T. 
Bow (Ohio. r.). Donald C. Bru- 
ce (Ind.. r.) Marguerite S. 
Church (III., r.). Harold R. Col- 
lier (III., r.). Florence P. Dwy- 
er (N. J., r.). William E.’ Mil- 
ler. (N. Y., r.). George M. VVall- 
hauser (N. J., r.). Silvio D. 
Conte (Mass., r.). Glenn Cun- 
ningham (Nebr., R.), Seymour 
Halpern (N. Y., r.). William 
W. Scranton (Penn.. r.), šios

rezoliucijos iniciatorius ir visi 
jos rėmėjai tiki, kad H. Res. 
267 būsią galima pravesti dar 
šio Kongreso pirmoje sesijoje, 
kuri baigsis apie rugpiūčio vi
durį. To komiteto vardas būtų 
— Special Cominittee on the 
Captive Nations. Bendrame pa
reiškime. kurį yra išleidęs mi
nėtos rezoliucijos autorius ir 
jos rėmėjai, suminėti 23 ko
munistų pavergti kraštai, tarp 
kurių ir Lietuva.

skatinu visus lietuvius

TEHERANO KONFERENCIJOJE; Stalinas. Rooseveltas, Churchillis surengė prieš Eu
ropą ir Aziją sąmokslą, kuris lig šiol buvo s.epiamas "uo pasaulio.Radijo stočių sprogdintojai suimti

Meksikos vandenyse birželio 
18 suimti laive su gausiais 
ginklais du vyrai, kurie prisi
pažino susprogdinę Utah ir kt. 
tris trumpų bangų radijo siųs
tuvus, kuriais buvo palaikomas 
telefono ir telegrafo ryšys su 
užjūriu. Suimtieji yra Amerikos

piliečiai. vienas 51 metų Ber- 
nard Jerome Brous, kitas 33 
metų Dale Chris Jensen. Vie
nas jų sakėsi esąs narys “A- 
merikos revoliucinės armijos”, 
kuri siekia politinio pervers
mo Amerikoje.

MASKVA SPAUDŽIA, AMERIKA SVYRUOJA DEL BERLY

cūzijai nereikia leisti atgaivin
ti Indokinijos kolonijos. Roose
veltas sutiko visu 100 procen
tų.

Antrame susitikime kalbėjo 
apie Lenkijos ir Baltijos vals
tybių reikalus. Tai buvo gruo
džio 1.
DĖL LENKIJOS:
Rooseveltas prašė Staliną, kad 

tą klausimą jis spręstų, atsi
žvelgdamas į Amerikos vidaus 
reikalus. Jis sakė, kad Ameri
ka 1944 turi rinkimus. Nors 
Rooseveltas nenorįs būti kan
didatas, bet jei karas dar truks, 
tai jis gali būti priverstas bū
ti renkamas. Jis kalbėjo, kad 
Amerikoje yra 6 ar 7 milijo^ 
nai amerikiečių lenkų kilimo 
ir, būdamas praktikos žmogus, 
jis nenori netekti jų balsų. Jis 

. asmeniškai sutinkąs su marša
lo Stalino pažiūra atstatyti Len
kijos valstybę ir pritartų, kad - 
rytų siena būtų pastumta j va
karus, o vakarinė siena iki O- 
derio upės. Tačiau pridėjo, ti
kis, jog maršalas supranta pre
zidento anuos vidaus politikos 
sumetimus, dėl kurių preziden
tas negali dalyvauti tų klausi
mų sprendime net iki ateinan
čios žiemos. Maršalas atsakė, 
kad dabar jis prezidentą su
prantąs.
DĖL BALTIJOS VALSTYBIŲ:

Prezidentas pasakė, kad ir 
Jungtinėse Valstybėse yra tam 
tikras kiekis amerikiečių lietu
vių, latvių ir estų kilimo. Jis 
sakė, kad supranta visiškai, jog 
trys Baltijos respublikos praei
tyje buvo, kaip dabar vėl yra, 
Rusijos dalis, ir juokaudamas

Chruščiovas pakartojo, kad 
Berlyno klausimas turi būti iš
spręstas iki metų pabaigos. Jei 
Amerika imsis ginklu palaikyti 
susisiekimą su Berlynu, Sovie
tai ginklu pasipriešins.

Amerika Sovietam pranešė.

tų kariuomenė vėl užėmė šias 
sritis, jis nesirengia dėl to ka
riauti su Sovietų Sąjunga. 
DĖL VOKIETIJOS:

Jau dalyvaujant pasikalbėji
me ir Churchilliui lapkričio 29 
buvo svarstomas Vokietijos li
kimas. Stalinas reikalavo, kad 
50,000 — 100,000 Vokietijos 
karininkų būtų nužudyta. Roo
seveltas juokaudamas sakė, kad 
jis tą nužudytinų karininkų škai 
čių žymėtų 49,000 arba dau
giau. Labiausiai Churchillis tam 
oponavo. Jis kalbėjo, kad nega
lima imti ir paprasčiausiu bū 
du nužudyti žmones, kurie ko
vojo už savo kraštą.

Visi trys sutarė, kad Vokie
tija turi būti padalyta. Chūr- 
chillis siūlė į 2 dalis. Roose
veltas į 5, Stalinui ir to dar 
neužteko.

Čia dar tik dalis tų dokumen
tų. Spaudoje buvo kelis kar
tus reikalaujama paskelbti vi
sus. kad pasaulis matytų, kokis 
išdavimo sąmokslas buvo pa
darytas prieš Europą ir Aziją 
dar prieš Jaltos konferenciją.

kad dėl Berlyno ir dėl Vokie
tijos sutinka tartis.

Šen. Mansfield, daugumos ly- 
pasiūlė susitarimo pro- 

— sudaryti rytų ir va- 
“laisvąjį Berlyną”, 
jo projektą stipriai pa-

Sovie-'

ne-

SABOTAŽININKAI SUIMTI: B. J. Brous ir O. C. Jensen.

GROBUONIŠKI, BET NEAPDAIRUS

RUOOLF

Kad vakarų Europa nusėta užpuolikai įsiveržė ten, moterį 
sovietiniais šnipais — nepa- pagrobė ir buvo besinešą. Bet

PABĖGO SOVIETU 
BALETININKAS

Paryžiuje gastroliavo 
tų operos baletas. Baleto pa
grindinis šokėjas Nurejev, 23 
metų, birželio 16 Paryžiaus ae
rodrome atsiskyrė nuo grupės 
ir prišokęs prie prancūzų po
licininko paprašė jį gelbėti. So
vietų pareigūnų prikalbinėjimai 
kad grįžtų į Maskvą, nieko 
gelbėjo.

deris, 
jektą 
karų 
Prieš
sisakė Vokietijoje Adenaueris 
ir Brandtas.

Respublikonai reikalauja, kad 
prezidentas paaiškintų. ar 
Mansfieldo siūlymas reiškia A- 
merikos politikos dėl Berlyno 
keitimą.

Mansfield aiškinasi kad jo 
siūlymas buvus jo asmeninė 
nuomonė. Kiti aiškina, kad tai 
vyriausybės “balionas” pažiū
rėti. kaip į tai bus reaguota.

M

KARD. E. TISSERANT iš
rinktas j Prancūzijos akade
miją, kurioje narių yra tik 
40.

Ženevoje nejuda 
Laose — taip

karo ir sunaikinimu?
N. Y. Times vedamąjį sek

madienį pavadino “Europa iš
vakarėse”. Savaime klausimas: 
išvakarėse — ko? Atsakymą ga
lima nujausti, kai straipsnį pra
deda sakinais: “Europa šiemet 
yra pilna Amerikos turistų, pa
našiai kaip tai buvo 1914 ir 
1939 — taip senesnieji keliau
tojai atsimena”. Vadinas, karo 
išvakarėse.

Toliau dabartiniai pasaulio 
miestai palyginami su senąja 
Roma:

“Romos forume šiais metais 
rodoma vakarinė drama, atvaiz
duota šviesom ir muzika, visai 
be regimų aktorių žmonių: ji 
kalba dideliu įspūdingumu apie 
senos imperijos civilizacijos 
griuvimą. Dabartinis žiūrovas 
gali pats save klausti — ir 
kartais tai daro — kokia atei
ties drama bus rodoma buvu
sio New Yorko. Londono. Pary
žiaus, Maskvos griuvėsiuose”.

Vadinasi, karas ir visuotinis 
sunaikinimas.

O toliau pasakoja, kad da
bartinis gyventojas kratosi ka
ru ir trokšta, kad būtų palik
tas gyventi tokiame gyvenime, 
kokiame jis yra ir kurį jis la
bai myli. Priminęs, kad Europa slaptis. Daug kalbama apie tų šauksmai ir čia pasiekė polici- 
gali būti išvakarėse geresnės šnipų didelį parengimą savo 

profesijai. Tačiau N. Y. W. Te- 
legram pasakojo dvi istorijas, 
kuriose sovietiniai šnipai pasi
rodė agresyvūs, akiplėšos, bet 
tiek pat neapdairūs.

1. Sovietų atstovybė Šveica
rijoje gavo įsakymą iš Mask
vos pagrobti Sovietų pilietę, 
jau 71 metų moterį, kuri iš nėti. E jo reikėjo išgauti ži- — Norvegija uždraudė So- 
Romos turėjo vykti į Sao Pau- nias apie naują šveicarų rada- vietų žvejybos laivam įplaukti 
lo. Brazilijoje. Ziuriche. švei- ro sistemą, apie apsaugos pla- į svarbiuosius Norvegijos uos- 
carijoje, ji turėjo pakeisti lėk- na, apie kariuomenės perorga- tus ar artintis prie krantų, 
tuvą. Prie aerodromo atvyko nizavimą. Agentai pagal susi- 
automobiliu keturi sovietiniai 
vyrai. Du liko automobily, du 
nuėjo į aerodromo svetainę. 
Kai tik ten pasirodė laukiamo
ji keleivė, jie ir čiupo. Mote
ris ėmė šaukti pagalbos. Kelei
viai pristatė policiją, ir užpuo
likai dingo. Kai nuraminta mo
teris nuėjo į moterų kambarį 
ten pat aerodrome, visi keturi

civilizacijos, didesnės laisvės, 
geresnės demokratijos, bet ga
li virsti ir griuvėsiais, straips
nis skatina elgtis išmintingai, 
tiek pat kiek ir drąsiai.

Tai priminimas karo, atomi
nio karo. Ar ta užuomina apie 
karą priminta kaip įspėjimas, 
jog įvykiai neišvengiamai rieda 
į karą? Ar gal tik tam, kad pa
darytų įtakos Amerikos politi
kai, kai dabar Chruščiovas sta
to ultimatumus?

Panašiai buvo aliarmas dėl 
atominių bandymų ir jų atomi
nių dulkių, nuo kurių jau ateis 
pasaulio galas. Aliarmo rezul
tatas buvo — Amerika sustab
dė prieš pustrečių metų ato
minius bandymus.

Gal ir dabar užuominos apie 
karo išvakares teturi panašios 
prasmės.

ją. Užpuolikai buvo suimti. Mo
teris galėjo tęsti kelionę į Bra
ziliją. o užpuolikų veidai atsi
dūrė vietos spaudoje .

2. Vakarų Vokietijoje du so
vietiniai šnipai gavo įsakymą 
nuvykti Į Ziurichą ir susirišti 
su šveicarų pareigūnu, kuris 
turėjo būti užverbuotas šnipi-

NUREJEV, Sovie
tą baletininkas. Paryžiuje li
ko.

Priežastis — išaiškinta, kad tie 
laivai šnipinėja, o ne žvejoja.

— Maskvos spauda piktina
si Egipto spaudos propaganda 
prieš Sovietus ir sako. >cad tuo 
džiaugiasi Amerika.

tarimą nuvyko į stoties pirmos 
klasės restoraną ir ten rado 
žmogų su nurodytu laikraščiu 
rankoje. Išsikalbėjo, sumokėjo 
pinigus ir čia pat buvo suim
ti — jie pataikė ne tą žmogų;
vyriausias valstybės gynėjas bu- — Amerikos žydei per žydų 
vo atsiuntęs policijos pareigu- agentūrą Izraelio reikalam nu- 
ną. Po 10 dienų dingo iš švei- tarė šiemet sudėti 39 milijo- 
carijos ir Sovietų atstovas. nūs imigracijos reikalam.

ŽENEVOJE DĖL LAOSO: 
LAUKIA

Trys Laoso princai žiuri- 
che sutarė tartis dėl koalici-

ženevoje konferencijoje dėl nės vyriausybės sudarymo. Už 
atominių bandymų nieko reikš- to susitarimo nusigriebta da- 
mingesnio. Amerika birželio 17 bar kaip už šiaudo ir vėl lau

kiama. O tuo tarpu Amerikos 
delegacijos Ženevoje žiniom ko
munistai Laose jau yra trylika 
mylių nuo Laoso sostinės. Nuo 
gegužės 3. kada buvo pasirašy
tas paliaubų susitarimas, komu
nistai jau užėmė 19 naujų ka
rinių punktų. Amerika buvo pa
reiškusi, kad nesiderės, kol bus 
įvykdytos paliaubos, bet dabar 
derasi.

įspėjo Sovietus, kad Amerika 
nėra pasiryžus atominius ban
dymus atidėlioti be galo, jei 
Sovietai nenori susitarti. Ame
rika nepritaria Sovietų norui 
derybas atidėti į nusiginklavi
mo derybas, nes tai reikštų 
naują delsimą.

Prezidentas Kennedy dar 
apsisprendęs, ar bandymus 
naujins.

vėl

ne- 
at-

Sovietai ir be šnipą gauna Amerikos paslaptis
Ne pirmas sykis, kad Ame

rika paskelbia viešai dalykus, 
kurie yra karinės paslaptys. 
Admirolas Rickover. kuris va
dinamas pirmo atominio povan 
deninio laivo tėvu. Kongreso 
atominės energijos komisijos 
posėdy reiškė savo pasipiktini
mą. kad Amerikoje buvo išleis
tas į rinką naujas žaisliukas 
už 2.98 dol. — Polaris povan
deninio laivo modelis su visais 
išmatavimais. “Sovietai už to
kius modelius galėtų sumokėti ryžiu iššoko iš bėgių, žuvo 32 
milijonus, ne 2.98 dol.

Rickover. Žinias tam modeliui 
pagaminti buvo suteikęs laivy
nas.

— Čekoslovakijos diploma
tui Miroslav Nacvalac birželio 
16 Amerikos vyriausybė liepė 
išvažiuoti, nes mėgino šnipinė
ti. Nacvalac buvo Čekoslovaki
jos delegacijos prie J. Tautų pa
tarėjas.

— Prancūzijoje birželio 18 
traukinys iš Strassbourgo į Pa

sakė sužeista 153.

SOVIETAI IR KLASTOJIMAS
Senatas birželio 17 paskelbė 

medžiagą, iš kurios matyt, kad 
per 4 metus Sovietai suklasto
jo 32 dokumentus, norėdami 
supjudyti vakariečius ar kom
promituoti ypačiai Ameriką. 
Tarp tų dokumentų yra ir ta
riama žinia, kad Amerikos ČIA 
palaikė santykius su Prancūzi
jos sukilėliais generolais. Pran
cūzai tuo buvo patikėję.
KUBA IR TRAKTORIAI

Castro kainą už Kubos be
laisvius “pakėlė”: reikalauja 
traktorių už 28 mil. dolerių. Už 
juos paleis 1.100 belaisvių. Ke
liolika pasiliks, kad galėtų juos 
keisti į Kubos belaisvius.

— Kuba išsiuntė 1.000 jau
nų žmonių susipažinti su ūki
ninkavimu Sovietų kolchozuose 
ir sovehozuose.

— Sahara esąs klausimas, dėl 
kurio nutrūko Prancūzų ir Alži- 
ro derybos.
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Raskit pažistamq ministerijoje |
Won»r Marke 1956 per Sek

mines atsidūrė vakarų Vokieti
joje. Netrukus jis gavo nuro
dymą per kurjerį Kassely, kad 
vyktų-į Austriją. į Grąžo uni
versitetą teisių studijuoti.

Merkei darbas pradėjo patik
ti. Spalyje jis įsiregistravo į 
universitetą. Jautėsi laisvesnis 
nei Berlyne. Partija dabar ne
draus jam ir atsiskirti nuo žmo
nos. Gali studijuoti, o šnipinė
ti — jis ryžosi šnipinėti taip, 
kad neįkištų galvos. Prmas jo 
raportas buvo pateiktas per 
Kalėdas. Horst rodės juo paten
kintas. “Jūs pasiliksite Grąže, 
iki baigsite savo mokslus”, bu
vo jo pareiškimas. Paskui pra
dėjo jį mokyti naudotis trum
pų bangų siųstuvu, tokiu apa
ratu siunčiamas žinias priimti 
ir siųsti.

Tik grįžęs į Grąžą, Merke 
susilaukė nelinksmo praneši
mo. Universiteto vadovybė pra
nešė, kad rytų Berlyno semest
rai jam neįskaitomi; jei jis no
rės egzaminus laikyti, turi iš
klausyti visus 8 semestrus. Mer
ke skubiai apie tai pranešė 
Horstui. Bet tas visai nereaga
vo. Tik 1957 balandyje prane
šė, kad Merke persikeltų į Bon- 
ną ir kad ten susirastų darbo.

Merke Bonnoje gavo tarnybą 
draudimo įstaigoje. Dienos — 
kaip ir visų tarnautojų. Tik tam 
tikrom dienom jis priimdavo 
Horsto duodamus trumpų ban
gų siųstuvu nurodymus. Iš pra
džių Horst reikalavo bendrų 
nuotaikų. Paskiau atsirado ir 
konkretūs reikalavimai: pvz. su
minėjo trijų valdininkų iš už
sienių reikalų ministerijos pa
vardes ir įsakė: susekti šių 
valdininkų gyvenimo aplinky
bes ir jų įpročius. Vėliau Horst 
pranešė: raportas gautas; Bon
noje, x gatvėje x nr. gyvena 
ponia D, kurios vyras dirba 
užsienių reikalų ministerijoje: 
per šią ponią mėginkite su
megzti pažintis su užsienių rei
kalų ministerijos žmonėm ... 
Merke atliko, ką jis sugebėjo, 
ir Horstas buvo juo aiškiai pa
tenkintas.

1957 per Kalėdas Merke buvo 
vėl rytų Berlyne ir susitiko su 
Horstu. Po visų raportų ir ap
klausinėjimo Horstas pareiškė:

“Nuo šiol jum nereikės pa
čiam žinias rankioti; jūs būsi
te rezidentas. Tai reiškia: aš 
jus skiriu agentų grupės vir
šininku. Jūsų pareiga naujo
kus pamokyti, paremti ir pri
žiūrėti, priimti iš jų praneši
mus, įvertinti ir su savo pa
stabom persiųsti į rylų Berly
ną”. Žiūrėdamas, kokį įspūdį 
Merkei darys tas pareiškimas, 
Horstas toliau kalbėjo: “Pirmą 
naująją aš jum netrukus paro
dysiu. Ji yra 26 metų ir vadi
nasi Igeborg Rohwedder. Aš jai 
pavedžiau baigti vertėjos kur
sus, egzaminus išlaikyti gali-

Šnipą tinkle (3)
tų. Ji yra 19 metų ir vadinasi 
tiesiai Barbara. Štai jos paveiks
las, o čia žiebtuvėlis. Kai ją su
tikite Duesseldorfe — apie 
tai gausite tikslesnius nurody
mus vėliau — Barbara turės 
tokį pat žiebtuvėlį. Jai yra pa
vesta išlaiky ti brandos egzami
nus, teisę studijuoti, puikiai iš
laikyti egzaminus ir paskui sto
ti į užsienių reikalų ministeri
ją”

Merke neišlaikė nustebimo. 
“Ką jūs galvojate, tokiu ilgos 
distancijos bėgimu norėdami 
infiltruoti ministeriją? Tai juo
kinga. Tai priklauso nuo dauge
lio nežinomų. Ar mergaitės iš
laikys egzaminus? Ar jos gaus 
gerus pažymius? Ar jos turės

tokių santykių, kurie jom ati
darytų kelią į ministeriją? Ar 
tokioj distancijoje jos iš -viso

Horst nekantriai mostelėjo. 
“Tai jau mano reikalas. Gal 
ilgos distancijos planas yra iš 
viso geriausias metodas įsigau
ti į tokias svarbias įstaigas, 
jose turėti gerai ištreniruotus 
žmones, kurie yra prie mūsų 
prjrišti neatitraukiamai ir ku
rie yra virtę rutinos žmonėm 
savo pranešimuose ir veikloje. 
Tokiem kito kelio nėra — tik 
ištikimybė mum”.

Ar bus kitoks kelias ir jam, 
Werner Merkei, kai jis grįš į 
vakarų Vokietijos sostinę ir tu
rės prižiūrėti veiklą dviejų jam 
jau nurodytų mergaičių?

(Bus daugiau)

VIENOS ATVIRKŠČIAS ŽODYNAS
Prezidentas Kennedy pareiš

kime apie Vienos konferenci
ja kalbėjo, kad tie patys žo
džiai skirtingose uždangos pu
sėse ne tą patį reiškia. Ta pro
ga Journal American pasikal
bėjimui su komunistais surašė 
“žodyną”, kuris išverstų žo
džius iš vienos ideologijos į 
kitą, ir viena stalo pusė su
prastų, ką turi galvoje kita. To
kio žodyno keli pavyzdžiai 
Chruščiovui suprasti:

Laisvė — Rusijos pilietis tu
ri laisvę daryti tai, ko nori jo 
vyriausybė. Rusijos valstybė tu
ri laisvę pavergti pasaulį, bet 
laisvasis pasaulis neturi laisvės 
tam priešintis.

žodžio laisvė — teisė pasa
kyti tai,, ko nori komunistų par-. 
tija, visa kita jau vadinama ki
tu vardu — išdavimu.

Spaudos laisvė — teisė spaus
dinti viską, ką diktuoja komu-

nistų partija. Nieko kito nega
li būti rašoma nei skelbiama 
per radiją, nei rodoma televi
zijoje.

Agresija — bet kuris lais
vojo* pasaulio veiksmas komu
nizmui sulaikyti.

Kolonializmas — pastangos 
sulaikyti komunistus, kurie no
ri tautas pasiimti į savo kon
trolę. Amerika labiausiai ko
munistų norui tautas paimti į 
savo kontrolę priešinasi, dėl to 
ji vadinama “didžiausio kolo
nializmo” atstovu.

Išlaisvinimas — laisvų vals
tybių laisvės atėmimas raudo
nosios armijos pagalba ir tos 
laisvės perdavimas Kremliui.

Taika — komunistų domina
vimas pasauly.

Taikinga koegzistencija
pasidavimas komunistų domina
vimui be pasipriešinimo.

AUGUSTAVO kąnalas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

KAIP BUVO SODINAMOS BULVES?
Lietuvoje laikraščiai gausiai 

skelbia nurodymus, patarimus 
ir pabarimus dėl sėjos. Ypačiai 
barama. už pervėlyvą sėją. I. 
Vaznonienė, žemės ūkio tyrimo 
instituto vyresnysis bendradar
bis, S. Litva laikraštyje paskel
bė konkrečių davinių apie bul
vių sodinimą..

Esą kolchozai ir sovehozai
_  lig šiol duoda menką bulvių 

derlių. Svarbiausia priežastis — 
vėlyvas sodinimas. Dotnuvos

POILSIO NAMAI prie Vygrių ežero. .

mai su geriausiais pažymiais ir 
paskui stengtis gauti tarnybą 
-užsienių reikalų ministerjoje... 
Ligi to laiko ji gaus atskirus 
uždavinius tiesiai iš manęs. Ji 
yra paruošta pakankamai nau
dotis trumpų bangų siųstuvu. 
Jūs kas mėnuo jai sumokėsite 
150 markių ir ją stebėsite”.

“Paskiau — tęsė Horst — 
aš jum pristatysiu antrą agen-

Prašau nepykit, kokia yra gyvenimo prasme
Klausimas, kuris kyla komu

nistinio režimo kraštuose tarp 
jaunimo, tačiau komunistai pri
sipažįsta neturį paruošto į jį 
atsakymo

pasakojo profeso- 
Schaff, Varšuvos 

_________________________ filosofijos fakulte
to dekanas ir sykiu komunistų 

KORUPCIJOS IR NETVARKOS partijos centro komiteto narys, 
LIZDAI NEW YORKE__________ kuris prieš mėnesį lankėsi

New Yorke auga pasipikti- Prancūzijoje ir Amerikoje. Jis 
nimas netvarka ir korupcija* pasakojo apie savo studentų 
Komisija ėmė tirti elektros tie- seminarą, kuriame sykį studen- 
kimo netvarką, dėl kurios ant- tas tarė: 
radieni Manhattane 5 kv. mvliu .. • . ., . : • ■' Prašau, nepykite — bet arplote dingo srove 4 valandom.
tūkstančiai keleivių. įstrigo po- ,” ' yra gyvenimo prasme". Profe

sorius marksistas sakės: “Iš 
pradžių pamaniau, kad studen
tas nori pasijuokti iš manęs. 
Bet kai į studentą pažvelgiau, 
kai pamačiau šimtus akių, ste
binčių mane atsidėjus, supra
tau, jog tai rimtas dalykas. Tai

Apie tai 
rius Adam 
universiteto

los, jei masėse ta veikla laiko
ma moraliai neteisinga. Tokia 
veikla masėm neduoda laimės... 
Profesorius negalvoja apie rei
kalą grąžinti religiją, kuri tu
ri atsakymą; jis tik ragina kuo 
greičiau sukurti komunistinių 
vertybių lentelę, kuri galėtų pa
tenkinti neužgniaužiamą klau
simą: kokia yra gyvenimo pras
mė?

žeminiuose traukiniuose ar na
mų keltuvuose. Kita komisija 
tiria mokyklų statybos apsilei
dimą, dėl kurio iš 860 mokyk
lų net 845 yra su kurais sto
gais ar kitais trūkumais. Apie 
20 pareigūnų tardomi dėl kyšių 
mokvkių pastatus prinnant. Tre
čia komisija tebetardo bingo patvirtino ir tyla, su kuria jie
sukčius. klausė mano paaiškinimo”.

WEISS & KATZ. INC.
IK OBCHAKD SI, N . Y . C. GB 1-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDĖLIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius i užsienį.

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

I SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. J. :

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilna eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ 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

Propaganda per jaunimą

Maskva sustiprino propagan
dą už ‘‘tarptautinį jaunimo fo-

Koki tie marksizmo profeso
riaus aiškinimai buvo, jis ne
pasakojo. Tačiau jis sakės, kad 
per eilę kitų mėnesių jis pri
ėjęs išvadą, kad tol. "kol žmo
nės miršta, kenčia, netenka tu, 
kuriuos mylėjo, tol turi pilną 
pagrindą klausimai apie gyve
nimo prasmę".

Komunizmas atmetė religiją, 
kuri duoda atsakymą į klausi
mą dėl gyvenimo prasmės. Bet 
komunizmas nepajėgė išimti 
klausimo dėl gyvenimo pras
mės iš jauno žmogaus prigim
ties. O tas klausimas itin da- rum^ » kuris šaukiamas Mask- 
ros gyvas ten. kur yra atmes- vo^e lieP°s 25 ~ rugpjūčio 3. 
ta religija, galinti į ji atsakv- Dalyvaus iš 80 kraštų komu- 
ti * ’ nistinio jaunimo delegacijos.

Kokia kryptis, matyti iš pro
gramos: jaunimas ir taikinga 
koegzistencija, jaunimas ir ko
va prieš kolonializmą, už tau
tinę nepriklausomybę ir taiką, 
jaunimas ir nusiginklavimas. Iš 
Amerikos delegacija nenumato-

tis problemų dėl atskiro as- ma. Maskva aštriai puola tas 
mens likimo. Tai kas. kad vals- tarptautines organizacijas, ku- 
tybė reikalauja tam tikros veik- rios atsisakė dalyvauti.

Marksizmo profesorius Schaff 
pripažino, kad marksizmas ne
turi į jį atsakymo; komunistų* 
galvojimas tam nesąs paruoš
tas. Marksistinė filosofija, ma
no jis, turėtų kuo greičiau im-

selekcijos stotis rado, kad bul
vės. pasodintos birželio 1-5, da
vė 27-105 cn. ha mažiau nei 
pasodintos balandžio pabaigoje 
ar gegužės pradžioje. Tuo tarpu 
šiemet ligi gegužės 15 buvo pa
sodinta 60 proc. Kelmės, Tau
ragės, Nemenčine. Šilalės. Rie
tavo rajonuose. Tuo tarpu tik 
10 proc. Kazlų Rūdos. Vilkaviš
kio, Kalvarijos, Zarasų. Igana- 
lino. Utenos ir kt. rajonuose. 
Viename ha turėtų būti paso
dinama iki 48-55,000 diegų, o 
dažnai pasodinama tik 25-35- 
000. Dėl to ir derlius mažesnis.

Pramonės biurokratija
Vilniaus odų kombinatas ir 

kiti avalynės fabrikai nesulau
kia kulnelių ir kurpalių. O 
juos turi gauti iš Kauno “Apvi-

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

TeL: AL 4-8319

► DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 
>
J Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į
► visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
• sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems iniormacijoms rašy- 
I kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

jos” fabriko. Pusantrų metų tą ► 
reikalą svarsto lengvosios pra- ► 
monės valdyba, bet ligi šiol ne- ► 
išsprendė klausimo, kaip pa- J 
skubinti kulnelių gavimą. *

Lomonosovas Lietuvoje J
Mokslų akademijos, valdyba > 

paragino Vilniuje, Kaune, Klai- ► 
pėdoje ir kt. organizuoti rusų ► 
M. V. Lomonosovo sukaktuves ► 
jo 250 metų gimimo proga. ►

Dviračių gamyba >
. Vilniaus gyventojas L. Ke- J 
ningiser skundėsi pirkęs sūnui J 
Šiaulių gamybos dviratį “Orlio- > 
nok”, bet džiaugsmo turįs ma- > 
ža — viena kamera pasirodė > 
orą laikanti tik 2-3 valandas, > 
padanga per didelė — nuo ra- t 
to nukrinta. >

Atlyginimas piniginis
Ukmergės rajone kolchozas ► 

“Lenino keliu” pirmasis ėmęs ► 
mokėti už darbą kolchoze pi- 
nigais. r
Prašom siusti mane i plėšinius ;

Iš Kauno gegužės 26 išvež
ti į Kazachstaną tinkuotojas E. 
Bogužinskas. dažytojas J. Daš
kevičius, taip pat J. Belinskas. 
Petrušev ir kt. Prieš kelias die
nas į sovehozus Kustanajaus' 
srity Fedorovo rajone -buvo iš
siųsta kita grupė. Kad būtų 
įspūdis, jog jie keliauja savu 
noru, laikraštyje skelbia ir Bo- 
gužinsko prašymą: “Prašau ma
ne išsiųsti į plėšinių statybą”... 
Miesto komitetas maloningai 
prašymą patenkino.

— Anglijoje gyventojų yra 
52.5 mil. Per 10 metų priaugo 
2.4 mil. Gyventojų tirštumas 
1 kv. myliai 790. Ją pralenkia 
tik Olandija su 893 gyventojais. 
Amerikoje kv. myliai tenka 49. 
Japonijoje 642. Sovietuose 23.3, 
Lietuvoje 86 5.

Licensed by Intdurist

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią 
b&SR dalį.

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA* —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kamaraičių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — 
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — 
BROOKLYN 21, N. Y. 506 VVilson Avė. — 
LAKEiWOOD, N. J. 126 - 4th Street 
PATERSON 1, N. J, 99 Main Street 
NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street 
PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel. 
VVORCtliTtK, Mass., 1/4 Millbury Street 
HAMTRANCK, Mich, 11333 Jos. Campau 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068 <
CHICACįO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tek: B R 8-6966 J
CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737 «
SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: F| 6-1571 j
NEWARK 3, N. J, 428 Spnngfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797 4
PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035 t 
VVATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: I 
GRAND RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė, N.W. 
PASSAIC, -N. J, 176 Market Street — Tel. 
DETROIT, Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355 
ATHOL, Mass, 61 Mt. Pleasont Street — CH 9-6245 
LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 
VINELAND, NJ, West Landis Avė, Greek Orthodox Club Btdg. 
Skyrius atiduytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

TeL: AL 4-5456 
Tel.; Dl 5-8SU8 
Tel. H Y 1-5290 

Tel.: FO 3-8S69 
Tel.: M U 4-^619 
Tel.: LO 2-1446 

H U 1-2750 
Tel.: SW 8-ZtfM* 
Tel.: TO 7-1575

ei. WA Z-4U39 J
PLaza 6-6766 4

. GL 8-2256 1
GR 2-6387 1

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

Skyrių veda JONYNĄ SISIENfi

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»►

* {vairiom 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 vai. popiet.

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

Mūsų firma geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

lu.-



BIRUT* DABUŠYTt

V. Maželis rengiasi naujai parodai

PETRAS KLIMAS

Vytautas Maželis, fotografas, 
tuoj po Velykų iš Brooklyno 
buvo nuvykęs i Chicagą, kur 
savo nuotraukų parodą buvo su
rengęs Jaunimo Centre. Paro
da buvo atidaryta per Atvely-

Tu užmiršai, kad kažkada žydėjo vyšnios, 
Kad džiugino tave varinis lapų skambesys, 
Kad kažkada tu gėrei vyną rūmuose jaunystės, 
Turėjai nuostabiai žalias akis ...

Aš pažinojau ją, kai tūkstančiai raukšlelių 
Paakiuse paslėpti stengėsi metus.
Stovėjo ji sulinkusi prie kelio, 
Lydėdama jaunystę į pietus.

Virpėjo lapai paskutiniam šoky, 
Ir slinko debesys apdriskę ir pilki, 
O tu gyvenimo kitokio 
Atkurt nesugebėjai atminty.

Tu užmiršai, kad gal per daug ieškojai, 
Per daug atidavei ir nieko negavai.
Norėjai žemėje sukurti rojų, 
Tikėdama tuščiausiais pažadais.

DAIL. A. VARNAS ir kun. dr. P. Celiešius apžiūri V. Maželio nuotraukų 
parodą Chicagoje.

Putnamo vienuolyno sodybo
je. pastačius naują koplyčią, 
lauko nišoje buvo pastatyta ir 
Šiluvos Marijos statula, sukurta 
skulptoriaus Vytauto Kašubos. 
Nišos giluma buvo palikta na
tūralių plytų.

Tu viską užmiršai sena, palinkus
Su tūkstančiais raukšlelių paakiuos.
Į tavąjį pavasarį visi sugriauti tiltai 
Raukšlėtą veidą rudens tik vėjai tebučiuos.

Okupuotoje Lietuvoje palie
gęs gyvena Petras Klimas, bu
vęs mūsų diplomatas ir istori
kas, nepriklausomybės akto sig
nataras, kentėjęs nacių ir bol
ševikų galėjimuose. Jis yra 
gimęs 1891 vasario 23 Kušliš- 
kių kaime, Kalvarijos vis., Ma
rijampolės apskrityje. Taigi, šie 
met jam suėjo 70 metų, bet 
sukaktis liko plačiau neatžymė-

Jau tada kilo mintis nišos 
gilumą išpuošti, sujungiant su 
pačia statula. Tačiau praėjo ke
letas metų, kol ši mintis vir
to realybe, šiam darbui seserys 
pasikvietė Aleksandrą Kašubie- 
nę, skulptoriaus žmoną, vieną 
iš geriausių mozaikos specialis-

(1906) tapybos darbus, kurių 
šiai parodai buvo atrinkta Gam
tovaizdis, Kauliukų metimas, 
Vandens nešėja, Praeityje ir 
Rugių gubos pamiškėje. Dėme
sio susilaukė V. Kasiulis (1918), 
kurio tebuvo vienui vienas pas
telės darbas — 'Baleto šokis. 
Toliau žmonės domėjosi K. Žo- 
romskio (1918) Dviem stuob
riais, Paskutiniu spinduliu, Na- 
ture morte; Br. Murino (1905) 
akvarelėmis Kopos, Pajūryje; 
L. Vilimo (1912) 2 pavasario 
ciklo akvarelėmis; J. Pautie- 
niaus (1900) Mėlynaisiais kal
nais, Rudeniu, Žiema, Upe, Vy
dūno portretu (jį Įsigijęs M. Lie
tuvos veikėjas A. Puskepalai- 
tis), J. Bagdono (1911) Kompo
zicija (tempera) ir Gėlių par
davėja (aliejus); C. Januso 
(1911) jūros mėlynumu Cape 
Cod pajūris (ai.) ir Palangos 
pajūris (akvarelė); V. Andriu- 
šio (1908) Peizažu (akv.), Vai
siais ir gėlėmis (pastelė) ir 2 
V. Kudirkos dekoracijų eskizais 
kuriuos atbaigtus nekartą ma-

abu kambarius ir laip- 
buvo išstatyta 29 daili- 
darbai; jų tarpe ir kai 
mūsų meno pradininkų.

Mackevičiaus (1872-1954) 
saulėta Capri sala, Ant. Žmui
dzinavičiaus (1876) Rumšiškių 
kaukakalnis, Ad. Varno (1879) 
Ruduo Lietuvoje. Žiema Lietu
voje, Ruduo, Saulėlydis prie 
Michigano ežero, E. Kulviečio 
(1883-1959) Kaimo trobelė Ko
lumbijoje. K. Šimonio (1887) 
Tiltas, Fantazija, Pasaka, An
gelas, Rūmai (visi temperos 
darbiai), Ad. Galdiko Vėjas, 
Rudens gamtovaizdis.

Periodikoje išspausdino Lietu
vos valstybės kūrimas 1915- 
1918 metais Vilniuje, Vilniaus 
okupacijos pradžia.

Besikuriant lietuviškai mo
kyklai. jis parašė lietuvių kal
bos sintaksę ir sudarė skaity
mų chrestomatiją. (c.)

kad būtų atstovaujama visi dai
lininkai, todėl išėjo ji gana ne
lygi: šalia labai gerų darbų, pa
teko vienas kitas ir gana men
kas, gana atsitiktinis ir tam 
dailininkui gal visai nebūdin
gas darbas.

Patys darbai buvo paskirsty
ti į dvi sales: vienoje išstaty
ti tie, kuriuos iš dalies tektų 
priskirti vadinamiesiems realis
tams, o antroje suspiesti “mo
dernistai”.

Per
Juose 
ninku 
kurių

kurie kartais nesitenkina tik 
linija, bet paima išraiškai ir 
kitas priemones. Iš jų šakočiau- 
sias V, K. Jonynas (1907), čia 
atstovautas Prosper Merimee 
Lokio iliustracija (medžio rai
žinys), Betliejaus prakartėle 
(medžio raižinys) ir šv. Onos ir 
Bernardinų bažn. Vilniuje (akv.) 
Vėjas, šv. Antano gundymai 
(abu spalvoti piešiniai) Nature 
morte (akv.), Gėlėas (akv.) To
liau V. Petravičius (1906), tai 
grynas lino raižinių atstovas, 
nepaprastai raiškios linijos ir 
stambių dėmių derintojas: Kris
tus Kalvarijų kelyje. Pavasa
ris (1-m triptikas), Pabėgėliai 
I ir II, Senovės lietuviai. Vi
sai negausus, bet labai Įdomus 
T. Valius (1914) savo anksty
vesniais medžio raižiniais Tra-

(Nukelta į 5 psl.)

Nepriklausomoje Lietuvoje, 
be atskirų dailininkų parodų, 
buvo ruošiamos ir rudeninės, 
pavasarinės, taip pat ir apžval
ginės, įvairių dailininkų jungti
nės arba atskiros jų draugės 
parodos. Lietuvių dailininkai 
Bostone buvo suruošę eilę sa
vo parodų, pvz. V. Vizgirda, 
A_ Elskus, L. Židonytė, K. Žo- 
romskis, J. Pautienius, A. Rūkš- 
telė ir kt.

Paskutiniu metu Bostono 
skautų sąjūdis su -vietos skau
čių draugove, ir Vytimi, talki
ninkaujant filisteriams, suruo
šė Bostone esančių dailininkų 
darbu parodą.

Privačius tvrimę darbui su
rašymą, paaiškėjo, kad Bosto
no lietuviai turi per 160 įvai
rų* musą* dailininkę darbų, to
dėl jautosios parodai patalpos 
jau negalėjo įę visų sutalpinti.

Dail V. Vizgirdai padedant, 
buvo atrinkta tik dalis šių dar
bų, būtent 86, nors paskuti
niu metu atsirado keli neįtrauk
ti Į katalogą.

Atranka buvo padaryta tam,

Apačioje, lyg kokiame audi
nyje, išaudžia augalų — tulpių 
raštą, kuris kyla iki pedestalo 
viršaus. Viršum jo prasideda it 
dangiška pieva, kurioje ganosi 
keturios avelės, šalia jų išau
ga fantastiški -augaldi, kurie iš- 
silapoja iki viršaus. Į juos įsi
pina ir žvaigždžių vainikas. Pa
čiame viršuje, centre, matome 
karalienės vainiką, šviesos spin
dulius, šonuose — du ange
liukus su žvakėmis.

Prie šio projekto A Kašubie- 
nė dirbo trejetą mėnesių. Ge
gužės pradžioje buvo įdėta; dar
bus prižiūrėjo pati dailininkė.

šios mozaikos, kaip ir statu
los, fundatorė yra E. Lankaus- 
kienė iš Cicero, Dl. Jos rū
pesčiu ir pasiaukojimu prisidėjo 
dar keletas kitų moterų iš Ci
cero. E. Lankauskienė gegužės 
28 atvyko iš Cicero dalyvauti 
rėmėjų seime ir pamatyti mo-

zažas, Kanados peizažas. Ne
mažiau gausus buvo parodoje 
ir Pi Puzinas (1907), kurio čia 
buvo išstatyti visi bostoniškių 
turimieji jo darbai: Vasara, Vė
jinis malūnas, Tirpstantis snie
gas, J. K. motinos portretas, 
Sodyba Lietuvoje, J. Vasiliaus
ko portretas, Peizažas. Nevienu 
jo darbu, tais šiltais pavasario 
rūkais, bostoniškiai grožėjosi, 
visai pamiršdami šių nustelbtus 
greta iškabintus A. Rūkštelės

Tai mūsų vyresniosios kar
tos dailininkų darbai, kuriuos 
dažnai matėme tik Lietuvoje, ir 
ne visi tikėjome, kad pvz. Ant. 
Žmuidzinavičiaus iš viso koks 
nors vienas darbas šį kraštą 
būtų pasiekęs. Nemažiau nuo
stabos kėlė ir A Galdiko Vė
jas, kuris Kaune, rodos, buvo 
išstatytas ar ne 1920. Tai vie
nas iš ankstyvųjų šio dailinin
ko darbų (abu šiuos paveikslus 
atsivežė dr. J. ir M. Gimbutai). 
Nedaug kas galėjo tikėtis, kad 
tremtį bus pasiekęs ir K. Šimo
nis; jo paveikslus išvežė taip 
pat Gimbutai su M. ir Pr. Lem- 
bertais. Kiti senosios dailinin
kų kartos darbai jau veik visi 
sukurti tremtyje, nors šiandien 
jau ne vienas amžinai teptuką 
padėjęs ..,

Antrąjį spiečių sudarė visos 
eilės jaunesniųjų darbai.

Kone visi pirmuosius meno 
žingsnius pradėjo Meno mo
kykloje Kaune; jie veik visi 
tebėra su mumis, išskyrus Pau
lių Augių (1909 - 1960) ir Pet
rą Kiaulėną (1909 - 1955). P. 
Augiaus šian katalogan teį- 
traukta vienui vienas darbas 
— Velykų rytą (medžio raiži
nys), nors priedu dar buvo iš
statyta pora darbų iš Žemaiti
jos ciklo; vieninteliu Chrizan
temų (aliejus) paveikslu buvo 
atstovaujamas ir P. Kiaulė- 
nas.

Iš šios kartos kūrėjų gausiau
sias buvo V. Vizgirda (1904), 
kuris Bostone gyvena ir kurio 
darbus, palyginti, gausiai įsigy
ja, todėl šiai parodai buvo iš 
ko atsirinkti. Iš jo aliejinės ta
pybos buvo EI. Gimbutienės 
portretas, Nature morte, Kny
ga, Vaisiai ir gėlės, Kelias, Šv. 
Petro bažnyčia Bostone, Šen. 
šiaurės bažnyčia Bostone, Bos
tono peizažas, Freiburgo pei-

Antrojo pasaulinio karo me
tu pasiliko gyventi Prancūzijo
je, kur 1943 rugsėjo 18 jį su
ėmė vokiečiai ir, pervarę per 
19 kalėjimų. 1944 gegužės mėn. 
atgabeno į Lietuvą. 1946 rude
nį bolševikai vėl suėmė ir iš
gabeno į čeliabinską, o iš ten 
į vergų stovyklą Vorkutoje. 
1930 metų pabaigoje jam buvo 
leista grįžti į Lietuvą, kur jis 
dirbo lapių ūkyje. Susilpnėjus 
regėjimui, turėjo iš darbo pa
sitraukti.

Nors. P. Klimas buvo studi
javęs teisę, bet jis mėgo Lie
tuvos istoriją. Savo diplomati
nėje tarnyboje surasdavo laiko ■ 
rinkti istorinei medžiagai, iš
keldavo senus užmirštus var
dus kaip Ambrosio Contarini 
(1933), Ghillebert de Lannoy 
(1933) — jo kelionės į Lietu
vį. Rašė ir prancūziškai, infor
muodamas Lietuvos istorijos 
klausimais, (Pranešimai apie 
lietuvių ir lenkų tautas, Pabal
tijo sąjungą ir Lietuvą, lietuvių 
ekonomiją). Iš kitų istorinių 
studijų pažymėtinos — Lietu
vių senobės bruožai 1919, Ue- 

, tuvos žemės valdymo istorija
1919, Muravjovo laikmetis Lie
tuvos žemės ir žemininkų is
torijoje 1920, Mūsų kovos dėl 
Vilniaus 1923, Istorinė Lietu-

Kazimierui Čibirui birželio 15 
suėjo 50 metų. Jis gyvena Pie
tų Amerikoje, Urugvajuje ir 
yra vienas iš aktyviausių kul
tūrininkų. Verax slapyvardžiu 
yra parašęs visą eilę straips
nių ispaniškoje Pietų Ameri
kos spaudoje. Ispaniškai atski
rais leidiniais išleista: Lietuva 
kryžminėje ugnyje, Europa ir 
Džengis Chanas, Kryžių šalis, 
Dešimts kankynės metų, Geno
cido imperija, Anapus geleži
nės uždangos, Lietuviškai pa
ruošta arkv. Jurgio Matulaičio 
biografija, knyga apie M. Peč- 
kauskaitę — Gyvenimo meni
ninkė ir Komunizmas — An- 
tikirsto religija.

A. Mončio kultūros nuotrau
kų yra. išstatyta Bostono mies
to meno šventėje, Arlingto 
gatvės bažnyčios salėje. Išsta
tyta apie 20 originalių nuotrau-

tėme per V. Kudirkos pasta
tymus; A. Tamošaičio (1906) 
Lietuvos peizažu (akv.) ir jo 
Žvejais (litografija). ,

Atskirai minėtini šios kartos 
gyvieji grafikai,

kį ir truko pusantro mėnesio. 
Buvo išstatyta apie 150 nuo
traukų.

Pusę jų sudarė studijinė por- 
tretūra, o visa kita — laisvi 
motyvai: New Yorko miesto de
talės, gatvės, gamta. Paroda 
susilaukė didelio susidomėjimo. 
Apie ją buvo rašyta Chicagos 
lietuviškoje spaudoje. Daug 
kas aplankė ir domėjosi foto
grafijos menu.

Dabar V. Maželis yra pa
kviestas savo nuotraukų paro
dą surengti Vanderbild galeri
joje prie Grand Central sto
ties. Paroda numatoma liepos 
mėn. (K.)

Dail. A. Kurauskas nupiešė 
viršelį Dainų šventės leidiniui, 
kuriame tilps šventėje dalyvau
jančių chorų veiklos aprašy
mai ir chorų dirigentų nuotrau
kos. šventėje dalyvauja per 30 
lietuvių chorų su daugiau kaip 
1,000 dainininkų.

— Tėv. Jonas Dyburys, O.F. 
M., birželio 11 New Hampshire 
valstybiniame universitete ga
vo magistro laipsnį 8 M Ed., 
studijavo pedagogiką.

Aleksandra Kašubienė sten
gėsi tik praturtinti nišos gilu
mą, sukurti skulptūrai tinkamą 
nuotaiką. Taip jos mozaika pa
sidaro tik statulos iškilmingas 
papuošalas, lyg gaubtas, kuris 
nesistengia nieko nustelbti. Sa
vo piešiniu ji nuveda lyg į pa
sakos pasaulį, išaugusį iš mū
sų tautosakos.

Susitikau aš ją po daugel metų ... —
Žydėjo sodai ilgesiu tyliu, 
Akyse švietė liūdesys, širdy — gyvatė;
Ji ėjo ir kartojo: “Jis niešas, bet... aš jį myliu’

Ir degė aistros, degė žaros,
Vyniojos sodai rūkuose ...
Mergyt miela, čia viskas melas, melas!
Tu neieškok ramybės audrose!

Visi ateinam iš gėlėtų sodų
Ilgėdamies baltų žiedų —
Bet ką pasauliui reiškia tavo godos, 
Jie nesupras tavų maldų!

Aš pažinojau ją, kai buvo ji maža mergaitė 
Linelių garbanom, žalsvom akim.
Pavadinau aš ją pavasario dievaite, 
Dosnia gyvenimo lemtim.

Ji glostė žiedus pievoje rasotoj, 
Džiaugsmingai rinko krintančius lapus, 
Baltas snaiges norėjos jai myluoti — 
Gyvenimas juk nuostabiai gražus.

Petras Klimas 1901 įstojo į 
Marijampolės gimnaziją. Ją bai
gęs, 1910 įstojo Į Maskvos uni
versitetą ir ten studijavo tei
sę. Baigė 1914. Nuo gimnazi
jos laiką įsitraukė į slaptą lie^ 
tuvių moksleivių veiklą. Pirmo
jo pasaulinio karo metu apsi
gyveno Vilniuje ir dirbo cent
riniame lietuvių pabėgėliam 
šelpti komitete. Vėliau įsitrau
kė į politinį visuomeninį darbą. 
Nuo 1918 pradėjo dirbti užsie
nio reikalų ministerijoje, ei
damas įvairias pareigas, 1923 
įgaliotas ministeris Italijai, nuo 
1925 — Prancūzijai, kur išbuvo 
iki Lietuvos atstovybės panai- 

.kiiumo. Be Prancūzijos, Lietu
vai dar atstovavo Belgijoje, Is
panijoje, Portugalijoje ir Liuk
semburge.



THOMPSON, CONN. S VISUR
Tėvai marijonai ir šiais me

tais ruošia 32-rą iš eilės N. 
Anglijos Lietuvių dieną, antra
dienį, liepos 4 Marianapoly, 
Thompson, Conn. Jau vyksta

ir šių metų Lietuvių diena bū-

atsilankiusius patenkintų.
Dienos programa

Ryte 11 vai. bus iškilmin
gos mišios, kurias aukos kun. 
Jonas Vaitekūnas, klebonas šv. 
Kazimiero parapijos Providen-

It;;.''- ''•'j

F ■■
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—- Prel. Pr. Juras birželio 
18 buvo išvykęs į Montrealį, 
Kanadą, kur pašventino kryžių 
— koplytėlę, pastatytą prie Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyno, 
priešais Aušros Vartų lietuvių 
bažnyčią.

pajėgumą. Neseniai savo pasi
rodymu Worcesteryje ypač už
imponavo gausiai atsilankiu- 
siem klausytojam.

Pagrindinis kalbėtojas bus 
Jokūbas Stukas iš Hillside, N. 
J., kuris paskutiniu laiku uo
liai lanko lietuviškas kolonijas, 
kalbėdamas ir rodydamas fil
mus iš savo apsilankymo Lietu
voje. Savo radijo ir televizi
jos programomis New Yorko ir 
New Jersey apylinkėse daug 
nusipelnė lietuviškumo palai-

ce, R. L Jis savo laiku buvo kymųi. 
vienas pirmųjų Marianapolio 
mokytojų ir per ilgus metus 
pirmininkavo Marianapolio rė
mėjų draugijai. Mišių metu gie
dos jungtinis 60 balsų choras, 
susidedąs iš šv. Kazimiero pa
rapinio choro Providence R. 
I., ir iš meno mėgėjų z choro 
Worcester, Mass. Abiem cho
ram vadovauja muzikas Jo
nas Beinoris. Pamokslą pasa
kys kun. Vaclovas Paulauskas, 
Nekalto Prasidėjimo seserų iš
laikomos senelių vilos kapelio
nas, tampriai susirišęs su Maria 
napolio veikla.

Popiet bus įdomi programa— 
“Gyva daina’’, .kurią išpildys 
minėtas jungtinis choras, šis 
choras per paskutinius savo 
koncertus yra parodęs didelį

programą papildys 
gimnastikos salėje

8 vai., grojant ge- 
orkestrui.

Nauja statyba
Šį pavasarį Marianapolio va

dovybė pradėjo naujos staty
bos fondą. Norima rudenį pra
dėti statyti seniai reikalingą 
studentams dormitoriją. Lietu
vių dienos likusį pelną rengė
jai skiria šiam naujos įstaigos 
fondui.

Tėvai marijonai ir Mariana
polio rėmėjai nuoširdžiai visus 
kviečia dalyvauti Lietuvių die
noje liepos 4 Marianapolyje. 
Thompson, Conn.

Tėvai Marijonai ir Maria
napolio Rėmėjų Valdyba

šventės 
dar 
nuo 
ram

šokiai

BOSTONO mitrus choras su savo vadovu komp. Julium Gaideliu. Choras vyksta į Dainy Šventę Chicagon.

Gubernatoriaus pavaduotojas kalbėjo birželio minėjime Detroite
Birželio įvykiu minėjimas, 

surengtas Detroito Pabaltijo ko
miteto, sutraukė įvairių tauty
bių dalyvius į Tarptautinio In-

— Montrealio aukštesnieji 
lituanistikos kursai išleido šeš
tąją abiturientų laidą. Baigė 8 
mokiniai. Kursam vadovauja dr. 
H. Nagys, o globoja Aušros 
Vartų lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Borevičius, S J.

— ALR Kataliku Susisvieni- 
jimo deimantiniam jubilėjui pa
minėti Detroite ruošiamas iškil
mingas banketas spalio 22. Ban
keto komisiją sudaro: O. Valat
kienė — pirm., L. Heiningas, 
VI. Bublys, Elžb. Paurazienė, 
J. Mikaila.

STOUGHTON, MASS.
Birželio 10 šv. Marijos mo

kykla baigė mokslo metus. Iš 
48 baigusių keletas buvo su lie
tuviškom pavardėm ar lietuviš
kos kilmės: D. Gili, J. Pulja- 
novvski, L. Puljanowski, F. Rai
la, R. McCormick, P. Reilly, J.

PutteraU, M. Gil, T. Gudinąs, 
P. Grigas. Kun. .M. Vembrė 
juos apdovanojo knygomis 
“Lithuania Trough the Ages”. 
šimto dol. dovaną laimėjo Paul 
Reilly (Irenos Tirilytės sūnus), 
po 5 dol. Fr. Raila, M. Gil.

Gabi šeima. Irenos Tirilytės 
ir William E. Reilly (gyv. 470 
Prospect St.) trys vaikai buvo 
apdovanoti už gerą mokslą: dūk 
tė Maureen A. Reilly Stough- 
tono aukštesnėje mokykloje 

je, Thompson, Conn. Seimas gavo 200 dol. iš Stoughtono 
prasidės liepos 19, trečiadienį, Junior Ch. of Commers, Paul 
11 vai. mišiom, posėdžiai — Reilly gavo 100 dol. iš M.C. 
1:30 vai. popiet. Kvečiami da
lyvauti JAV ir Kanados kuni- kolegiją baigė geriausiais pažy

miais ir gavo aukščiausio laips
nio pažymėjimą.

Carol A. Stankus pasižymė
jo krepšinyje ir gavo dovanų. 
Jo nuotrauka buvo įdėta vieti
nėje spaudoje.

Futbolininkai irgi neatsilie
ka. Jų tarpe pasižymėjo J. Kur- 
tyka. K. Lisovvski, Betty Savic
kį. R.' Miškinis. C. Sarcevicz.

M. Kas

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS
Kunigų Vienybės seimas šau

kiamas liepos 19-20, trečiadie
nį ir ketvirtadienį, lietuvių ma
rijonų vienuolyne Marianapoly-

Nashua, N. H.
Kun. Adolfo Vainausko 

pagerbimas
Birželio 11 šv. Kazimiero pa

rapijos salėje įvyko banketas 
— vakarienė pagerbti kun. 
Adolfui Vainauskui jo dešim
ties metų vikaravimo Nashuoj 
proga. Į pagerbimo vakarienę 
prisirinko pilnutėlė salė žmo
nių. Buvo svečių iš kitų kolo
nijų ir vietos žymesnių asmenų.

Šio banketo suruošimo ini
ciatoriai tikrai parodė daug su
manumo ir darbo taip pui
kiai ir gražiai papuošdami sa
lę ir paruošdami skanią vaka
rienę. Banketo paruošimo vy
riausios iniciatorės buvo Mal
dos Apaštalavimo narės. Dau
giausia iš jų pasidarbavo drau
gijos pirmininkė Teklė Mit- 
chell, o bilietų daugiausia iš
platino Julija Bižienė.

Meninėje dalyje gražiai pa

stituto patalpas. Programai va
dovavo komiteto pirmininkas 
latvis Sigurds Rudzitis. Pagrin
dinę kalbą pasakė kongres. 
Martha W. Griffiths. Michiga- 
no gubernatoriui atstovavo lei
tenantas - gubernatorius T. J. 
Lesinski, kuris perskaitė pro
klamaciją ir pasakė trumpą kal
bą. Detroito miestui atstovavo

tarybos pirm. Mary V. Beck, 
kuri perskaitė miesto prokla
maciją ir pasakė jautrią kalbą. 
Kalbėjo ir atskirų tautų atsto
vai: estų kun. John E. Somer. 
latvių — Arturs Deksnis ir lie
tuvių R. J. Valatka. Meninę 
programą išpildė latvių sopra
nas, Michigano operos solistė, 
Astra Kalninš, akomponavo 
Maria Arata-Guerra, ir šv. An
tano lietuvių parapijos choras, 
vadovaujamas A. Mateikos. Pri
imtos rezoliucijos.

Barbara Surbytė, baigianti 
muzikos mokslus Marygrove ko
legijoje, surengė savo koncer
tą mokyklos salėje. Mokslą bai
gia šį mėnesį, vėliau mokys pia
niną ir dainavimą Birmingham 
konservatorijoje. Ji yra dukra 
dr. ,J. P. Surbio.

Michigano katalikų veteranų 
seime du vietiniai lietuviai iš- 

, rinkti į Michigano valstybės ta
rybą: Ed. Kėblaitis ir L. Ga- 
linskas.

—Pittsburgho miesto ir apy
linkių lietuviai maloniai kvie
čiami į šv. Izidoriaus lietuvių 
parapijos piknką birželo 25, 
sekmadienį, Lithuanian Count- 
ry Club. Pikniko pelnas ski
riamas padengti išlaidom, ku
rios susidarė remontuojant baž
nyčią naujam klebonui kun. Al
fai Sušinskui.

dar-

gra- 
prie

gai.
Seime dalyvaus vysk. V. 

Brizgys, kuris bus tik ką grį
žęs iš Romos ir padarys pra
nešimą. Bus taip pat dvejiem 
metam renkama nauja K V Cen 
tro Valdyba.

Kunigam šelpti draugijos me
tinis susirinkimas bus liepos 

“ 19 po tos dienos posėdžių.
K. V. Centro Valdyba

, VVATERBURY, CONN.
Parapijos piknikas. Birželio

5 šv. Juozapo parapijos salė
je įvyko piknikui rengti posė
dis. Dalyvavo parapijos drau
gijų valdybų nariai. Turėjo da
lyvauti ir klebonas kun. Edvar
das Gradeckas, bet jis tuo me
tu susirgo ir buvo paguldytas 
New Havene Į ligoninę. Jį at
stovavo vikaras kun. Albertas 
Karalius. Visi pasiskirstė 
bais.

Piknikas bus birželio 25 
žiame Belleview parke,
Lakewopd. Pirmas autobusas iš
važiuos 1 vai. iš John St., ant
ras 1:30. trečias 2 vai. šokiam 
gros geras orkestras. Bus val
gių ir gėrimų ir įvairių laimė- 

dainavo solistė Ona Olshevvsky jimu.
W. G.. William Reilly Bostono k pianinu dalykėlių 

paskambino jaunas pianistas 
D. Kudžma, o Karausko anūkė, 
jaunutė mergaitė, pademonstra
vo savo miklumą, mėtydama 
lazdelę.

Kun. A. Vainauskas nuošir
džiai visiems dalyviams ir ruo
šėjams padėkojo. Gausus daly
vių skaičius tikrai sudarė pro
gą kun. Adolfui įsitinkinti. kiek 
jis parapiečių bei draugų yra 
gerbiamas ir mylimas.

Lietuvių dailininkų paroda Bostone
(Atkelta iš 4 psl.)

gėdija pajūryje (1942) ir neka
taloguotu Badas (1937), tačiau 
šiandieninio taip toli prasiver- 
žusio ir spalvotojo Valiaus pas
kutinių darbų niekas laiku ne
sugriebė, paaiškėjo jie tik vė
liau.

Visai atskirą būrį sudaro jau
nesnieji,

kurių gausingiausias R. Vie
sulas (1918), grafiko keliu jau 
tremtyje pasukęs. Jis bostoniš- 
kių itin mėgiamas: pastoralė

Visi parąpiečiai ir apylinkės (spalvota litogr.), Rytmetis (lit.), 
lietuviai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti piknike, kur bus vi
siem linksma ir malonu. Gi pa
rapijos klebonui linkime kuo 
greičiau pasveikti. E.V.

Vakarienės metu buvo pasa
kyta gražių kalbų, o vienas sve
čias, kun. A. Vainausko drau
gas iš Nonvood, Mass., Petras 
Jaras, paskaitė savo 
šiai sukakčiai eilėraštį.

sukurtą
P.S.

Gaideliai (lit. iš Dainų grandi
nės), A. P. (lit.), Rugiapiūtė 
(lit.), Panas (spalvota lit). Iš 
šio būrio išstatyta buvo S. Cip- 
kuvienės Gėlės (ai. tapyba) V. 
Igno (1924) Naktis mieste (ai.) 
ir G. Liaukaus Kompozicija, Fi
gūros (ai.).

Pati paroda tetruko vos tik 
dvi dienas, .birželio 3-4, todėl 
ne visi bostoniškiai suspėjo ją 
aplankyti (nevienas ir lauku
sių apgailestavo, kad tokiam 
dideliam darbui tiesiog gaila 
rengėjų laiko).

Pati paroda buvo pradėta 
V. K. Jonyno paskaita — šiy 
dienų kūrėjo santykis su realy
be;

joje dailininkas pabrėžė, kad 
menas negali būti pakartoja
mas, nes tada lieka amatu, bet 
ne kūryba, ir kad dailininkas 
kūrėjas, išplėštas iš gimtosios 
žemės, netenka pačių šaknų, 
todėl jam. kaip kūrėjui, ypa
tingai reikalinga sava bendruo
menė, kuri jo kūryba domėtų
si ir skatintų kurti, teiktų nau
jų paskatų bei meninių įvaiz
džių.

Parodai išleistas ir katalogas, 
kur pradžioje sužymėta visi dai
lininkai, kurių darbų turi bos
toniškiai, o toliau parodai pa
skolinę. Surašyti tokia tvarka: 
J. Adomavičienė, inž. T. ir C. 
Aleksoniai, inž. dr. J. ir dr. M. 
Gimbutai, inž. A. ir V. Gimiai, 
dr. J. ir O. Gimiai, St. Grab
liauskas, A. Grinienė. A. ir A. 
Gustaičiai, inž. V. Izbickas, J. 
Kapočius, inž. V. ir Br. Kubi
liai, V. ir VI. Kulbokai, M. ir 
Pr. Lembertai, A. Mažiulis, dr. 
Br. ir G. Mikoniai. inž. K. Ne
nortas, E. ir P. Pilkos. A. Pus- 
kepalaitis. E. ir St. Santvarai. 
J. Vasiliauskas. Iz. Vasyliūnas.

Tokią parodą kitu kartu ruo
šiant, kataloge reikėtų spaus
dinti visus dailininko darbus 
sudedant, pažymint metus ir 
kieno nuosavybė, šiame katalo
ge buvo iškelti ryškiai darbų 
savininkai, o .patys dailininkai 
nustumti į antraeilius, nors 
šiaip mes buvome įpratę pirma 
gerbti Kūrėją.

Baigiant tenka iškelti ir šios 
parodos tikruosius pradininkus: 
Birutę Banaitytę, Militą Lema- 
naitę ir inž. Laimį Venckų bei 
jų didžiausius talkininkus — 
dail. V. Vizgirdą ir dr. J. Gm- 
butą. Taip pat negalima nutylė
ti ir šio darbo trukdytojų, ku
rie, sužinoję studentus skautus 
ruošiant savo šventę, suskato 
galvotrūkčiais ruošti kažkokią 
pavasarinę jaunimo šventę (bir
želio 4), ir todėl skautai paro
dai net du kartu buvo bepra
randą Tautinės Sąjungos na
muose patalpas. Truputį darosi 
nesuprantama, kad visur besi- 
skelbią skautų globėjaiš tie pa
tys žmonės ir organizacijos su
spėjo pasirodyti lietuviškojo 
jaunimo darbo trukdytojais.

J. Diržys

— Dr. Vyt. Vardžiui, Wis- 
consinc universiteto profeso
riui, LB III Tarybos ir Ateiti
ninkų Federacijos Tarybos na
riui, Chicagoje, Loretto ligoni
nėje, padaryta operacija. Ligo
nis sveiksta. Gydo dr. P. Ki
sielius?

— Antanas Kaniušis mirė 
birželio 4 Philadelphijoje, kur 
35 metus išbuvo direktorium 
lietuvių banko Liberty Fede- 
ral Savings and Loan Assoc. 
Buvo kilęs nuo Pakrojaus, Šiau
lių aps., sulaukęs 70 metų. Ve
lionis dirbo Balfe (buvo kurį 
.laiką direktorius), Lietuvių B- 
nėje ir Amerikos Lietuvių Tau
tinėje Sąjungoje.

— "Laikas", Argentinos lie
tuvių savaitraštis, redaguoja
mas ir leidžiamas lietuvių ma
rijonų, ruošiasi naujos spaus
tuvės statybai Avellanedoje, 
kur yra ir lietuvių Aušros 
Vartų parapija.

— Nijolė Semėnaitė, duktė 
Stasės ir inž. Alfonso Semėnų, 
birželio 3 baigusi Rosary kole
giją (River Forest, III.), gavo 
Fullbrighto stipendiją toliau 
studijuoti ekonomiją Sao Pau
lo universitete Brazilijoje. Ni
jolė su tėvais atvyko į Chica- 
gą 1948 iš Hanau lietuvių sto
vyklos Vokietijoje. Inž. A. Se
nienas buvo kurį laiką tos sto
vyklos vadovas.

Dainų šventėt komiteto no- proge marei * Richard J. Dainy dr. Milda Budrienė, Vytautas fijoje trūksta Kazio Žirgulio, taip pat ir V. Vizgirda (neka
rtai lankėsi Chicagos mare į- buvę padovanota simbolinė do- Rudžius, Jūratė Navickaitė jtei- Dainy šventė bus liepos 2 d., taloguoti). Daugiausia darbų pa
baigoje ir gavo proklamaciją, vanėlė — Alice Stephons an- We dovaną, Juzė Daužvardie- 3 vai. popiet Chicagoje, daly- dr J’ ,ir J* Gimbutai
kurta Darnu šventės dieną — sambHo įdainuota plokštelė. Iš ...... . (20)’ St Grabliauskas (12). Ei.

Brockton, Mass.
Brocktone kasmet yra rengia

mos pramonės ir žemės ūkio 
Brockton Fair. Tam reikalui 
mieste yra nemažas aptvertas 
žemės plotas — Brockton Fair 
Ground. Tos parodos metu čia 
surengiama įvairių pramogų, 
cirkinių išdaigų, pritaisoma vai
kam žaidimų ir sūpuoklių. Pa
sidaro lyg didelis kermošius, 
suvažiuoja tūkstančiai žmonių 
net ir iš tolimesnių apylinkių. 
Šiemet toks turgus bus nuo 
liepos 1 iki liepos 9.

Lietuviai prie įėjimo į paro
dą. pagrindinių vartų, turi pa
sistatę lietuvišką pirkelę, pra
minta bakūže. Dabar ji vadi
nama Dariaus Girėno bakūže ir 
prižiūrima Brocktono Lietuvių 
Tarybos. Seniau tokias savo tau
tines pirkeles turėjo dar ai
riai. italai ir prancūzai. Dabar 
bepaliko tik lietuvių ir ariu. 
Kiti nepajėgė išsilaikyti. Lietu
viai išsilaiko čia suruošdami 
savo parodas, programas ir už
kandžius. Lietuvių pirkelė la
bai gausiai yra ir kitų lankoma.

šiemet lietuvių pagrindinė 
programa bus liepos 2 sekma
dienį. 2 vai. popiet. Programą 

ir St Santvarai (T), J. Kapo- išpildys Onos Ivaškienės tauti-

— Vincas Valatka, gyv. Wor- 
cester, Mass., karo veteranas, 
netekęs vienos rankos, už savo 
išradimus iš amerikiečių bend
rovės (Abrasive Products Co.) 
Naujoje Anglijoje gavo premi
jos virš 4,000 dol. Išradėjas 
yra vedęs ir augina šeimą.

— Dainę šventėn Chicago
je, liepos 2. bilietus galima už
sisakyti paštu, pasiuntus čekį 
ar money orderį. Bilietai nuo 
1 iki 5 dol. Užsakyti adresu:
Lithuanian Song Festival Com- 
mittee. 2501 W. 69 St., Chi- 
cago, III.

bakūžėje bus dail. Kazimiero 
Zoromskio paveikslų paroda, 
šiemet vėl veiks virtuvė ir ba
ras. Bus pastatyta didelė pa
lapinė, valgius gamins prityru
sios šeimininkės, bus lietuviš
kų valgių ir visokių gėrimų.

Vasaros atostogų metas su 
didžiuoju liepos 4 savaitgaliu 
yra labai gera proga aplankyti 
tą parodą ir lietuvišką pirke
lę. Kviečiami atsilankyti aplin
kinių miestų lietuviai ir tuo 
metu aplink Bostoną ir Cape 
Cod atostogaujantieji. Parodo
je. ypač bakūžės atidarymo 
šventėje liepos 2. bus galima 
sutikti daug pažįstamų. Iki ma
lonaus pasimatymo!

Brocktono Liet. Taryba
liepė* 2 . ____ _ __  _______________ ______ . _ _ ___ ,. _ _.  ____ _ _
DIENĄ visoje Chkegoje. Te saitis, Teodora* BHmtrvbao, ra* Richerd J. Deley. Fotogre* rams iš visų JAV ir Kanados, čius (7) ir Iz. Vasyliūnas (6). nių šokių sambūris, gi pačioje
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Toks, atžymėtas hid- 
arba ■ vandeninio

Ponas 
rologijos 
mokslo garbės doktoratu, nes 
27 metus vienoje kolegijoje 
taisė hidrantus* buvo paprašy
tas tarti graduantam žodį. Už
movus jam ant kaklo melsvą 
gaubtuvą (tokia yra vandenų 
spalva), ponas Toks kalbėjo:

— Ponių ponai ir ponios po
nų! Atsiprašau, kad aš kalbė
siu savo specialybės klausimu, 
pasielgdamas atvirkščiai tiem, 
kurie atžymimi dailiųjų moks
lų doktoratu, o kalba apie in
fliaciją. Visi ir taip žino, kad 
dabar yra visokiausių dalykų 
infliacija, pradedant garbingais 
titulais ir baigiant negarbingu 
Kubos pralaimėjimu. Tat ir apie 
traktorius, mainomus į žmones, 
aš taip pat nešnekėsiu, nes tas 
klausimas priklauso kontrakto- 
riam.
Mano poaukštis, kuriam čia 
buvau pristatytas, teleidžia kal
bėti apie šlapumo problemą, ku
rią padaro vanduo. Pirmiausia 
turiu nustebti, kad labai daug 
žmonių tebesilaiko senų, atgy
venusių pažiūrų, kai sprendžia 
problemą, kuris metų plotmė
je laikas yra šlapiausias. Vi
siškai nemoksliška tvirtinti, 
jog tai ruduo, žiema ar pava
saris. Paskutinieji mano tyri
nėjimai rodo, kad pati slapiau
sia. tiesiog pažliugusi laiko 
plotmė yra vasara, kada ji ypa
tingai yra sausa. Tai atrodo ne
įtikėtina. bet taip yra.

Ar esate kada matę, kad žie
mą policininkas atsuktų hid
rantą ir paleistų švirkšti van
denį gatvės lataku, o vaikai 
taškytųsi ir taškytų praeivius? 
Niekados! Tiktai sausą vasarą. 
Ką tai reiškia? Gi tai reiškia, 
jog slapiausia ne tada, kai ki
birais lyja, o tada, kai dangu
je nesimato nė mažiausio de
besėlio. Tada visi būna sušla
pę. Kodėl taip yra? Gi dėlto, 
kad toks gamtos dėsnis: šla
pias daiktas nešlampa. o tik 
sausas. Ir lietuviška išmintis 
tai žino: klanan kritęs, sausas 
nekelsi. Argi kada matėte sau
są žmogų išlipant iš vonios, 
baseino, ežero ar jūros? Žmo
nės prisidengia skėčiu, kada 
lyja. Bet jeigu sausa, tai puo
la į vandenį. Tokia yra žmo
gaus prigimtis: mirkti vandeny
je. jei yra sausa, bet saugotis 
vandens, jeigu aplinkui šla
pia.

— Mieli graduantai gradua- 
ančių ir graduantės graduantų? 
Ar jūs nepastebėjote, kas da
rosi sausą karštą dieną aplink 
jūsų ramus ir namie? Pasidai
rykite! Kieme virvės ir tvo
ros apkarstytos sužlugusiais 
maudymosi drabužiais. Praustu
vėje mėtosi permirkę rankš- 
luoščiai. Gėrimų buteliai ritinė
jasi visom pakampėm. Ledai 
tirpsta ir varva per pirštus, 
šiukšlių dėžės su kaupu pri
krautos žievių apelsinų, cit
rinų. arbūzų — visokiausių

Baigė mokslus
JERSEY CITY. N. J.

Prą- 
mokslą ėjo Hanau trem- 
stovykloje. Vokietijoje, 

su tėvais atvyko, i Jersey 
N. J. ir čia 1953 baigė

- . i —

Mykolo ir Magdalenos Ba- j 
rauskų sūnus Stasys ir duktė 
Rymantė šiais metais baigė > 
aukštąjį mokslą. Stasys baigė ’ 
Newarko kolegijoje mechanikos 
inžineriją B. S. laipsniu. Ry
mantė — Jersey City valsty
binę kolegiją B. A. laipsniu ir 
gavo pradžios mokyklos mo
kytojos diplomą.

Stasys ir Rymantė gimė Ma
rijampolėje. Lietuvoje, 
džios 
tintų 
1948 
City,
šv. Brigitos pradžios mokyklą 
ir 1957 Henry Snyder aukštes- 
nią mokyklą. Netvarko kolegi
joje Stasys Barauskas buvo 
veiklus narys Įvairių draugijų. 
Už pasižymėjimą Society for 
Advancement of Management 
apdovanotas medaliu. Ateityje 
planuoja tęsti mokslą toje pa
čioje srityje ir Įsigyti magistro 
laipsni.

Rymantė Barauskaitė taipgi 
aktyviai dalyvavo kolegijos or
ganizacijose. Vienerius metus 
buvo Nevvmano klubo narių 
verbavimo komiteto pirminin
kė. Mokslus baigusi gavo mo
kytojos tarnybą Madison Town- 
ship. N. J., ir rudeni pradės 
mokytojauti.

flYMANTĖ BARAUSKAITĖ

Jaunieji Stasys ir Rymantė 
Barauskai besimokindami vien 
amerikoniškose mokyklose ne
pamiršo. kad jie yra lietuviai: 
juodu priklauso New Jersey lie
tuvių studentų sąjungai, yra 
aktyvūs nariai. Stasys yra val
dybos narys — iždininkas.

Jų tėvai, Mykolas ir Magda
lena Barauskai, yra Lietuvių 
Bendruomenės Jersey City apy-

vaisių, trykštančių skystimu. 
Visi vaikšto beveik nuogi ir 
drėgni. Mažieji šaukia: “Mam, 
aš noriu gerti, bet ne van
dens”. Suaugusieji tik ir kal
ba: “Gal turi alaus, baisiai 
ištroškęs”. Kaip tai suprasti? 
Paprastai: žmonės vasaros die
nomis mirkdosi. Nieko pana
šaus nėra žiemą. Ir tai reikia 
gerai suprasti, jei nenorima at
silikti nuo mokslo pažangos. 
Hidrologijos mokslas sako, kad 
žmonės yra sudėti iš sauso ir 
šlapio elemento, kurių pusiau
svyra labiausa sukrinka vasa
ros dienom. — baigė savo žo
di ponas Toks.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
Dainos iŠ Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų .......... $3.50
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ...... ............. 5.00
Christmas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI. ....... 1.00 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas N r. 1: .... 4.00 
Pavergtos Tšvynšs dainos ir liet, operos. J. Stukas. Nr. 2.............. 4.00
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok............... 4.50
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų ............  4.50
S. Bąrkus radijo vak. dainuoja. 10 dainų ir 10 kalšd. giesm.......... 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus. 11 šokių muzikos ...............  6.00
Lietuviški maršai, Br. Jonušas. įgrota 12 liet, patriotinių maršų ... 7.00 
Liet, dain-i ir operų rinkiniai. J. Karvelis 10 plokštelių .po .......... iJ00
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo ........... 4.50
Alice Stephens Liet, kompozitorių 3 kuriniai 5.00
Alice St-p*»en«s Li»t. kcmoozitoriu stereo 3 kūriniai. ...... 6.00
A. Stephens Iš rūtų šalies,,10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės ....... 5.00
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim. 16 liet, dainų ...... 6.50
eiuHiorio ansamblio. Mes padainuosim, 16 liet, dainų — stereo .... 7.50 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro

3 valandų vaidinimas trijose plokštelėse albumas ...................  15.00

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 WiIloiiRhhy Avė. Brooklyn 21, N. Y.

DAINAVOS stovykloje.

TRYS MOKSLEIVIŲ STOVYKLOS
Pirmoji prasideda ateinantį 

šeštadienį, birželio 24, ALR 
Katalikų Federacijos jaunimo 
stovykloje Dainavoje. Čia su
plaukia jaunučiai ateitininkai, 
kurie stovyklaus ligi liepos 8. 
Jaunučiai nuo 8 iki 12 metų 
čia žais, sportuos, maudysis ir 
gilins savo lituanistines ir ideo
logines žinias tėvų ir mokyto
jų priežiūroje’ Bus įspūdingų 
laužų, dainų ir vaidinimų. Sto
vyklai programą paruošė MAS 
Centro Valdyba, vadovauja Bi
rutė Miniataitė. Dar galima į 
ją kreiptis stovyklos reikalais 
adresu: 6038 So. Springfield, 
Chicago 28. III.

Antroji stovykla toje pačio
je Dainavoje vyresniem moks
leiviam ateitininkam prasidės 
liepos 23 ir truks iki rugpiūčio 
5. Paruošta Įvairi ir patrauki 
programa. Stovyklą globoja Al. 
Eivienė iš Chicagos. Registra-

lietuvius pranciško- 
tam reikalui pave- 
gimnazijos ir kitus 
Nepaprastai * graži

REAL ĖST ATE

OWNER ANXIOUS
FnelLsh tvpe. usual roorns on f irsi 
floor with den, powder room and 
maids room; Seeond floor has four 
bedrooms & 3 baths; near parochial 
& public schools; upper 30’s. Extra 
Lot available; Also 3 bedroom split 
overlooking golf elub near bus and 
shopping. In Scarsdaie, Eastchester 
mid 30’s —..For Information rhone

SCirsdale 3-4000 
ANN DU N N, INC.

MIDDLESEX COUNTY — Near New 
Brunswick. Beautifully landseaped 7 
aeres. 11 room house. 7 bedrooms. den. 
panelted library. basement. g.i rage. 3 
stati horse stable. Large pool. 2 car ga- 
rage. zoned for living. Embassy resi- 
dence. organizatien or church group 
home. 30 rniles from New York City; 
$50.000cash. Terms arranged. C. Hanley 

AU 6 1737

Lake Ronkonkoma, N. Y.
RANCHES $11.990 — 3 bedniis.. 1 batli 
CAPE CODS $14.490 up — 1 iM-drnis.. 2 
balhs. p!u*>:
Luj-ge livinjs r<»ms — bireli kit.. wall 
ov«-ns — colorvd tilo hathš - fuil bas-- 
tūentš — hardW H.d flo^rs :mn»l«- 
elosrt spare — fu’lv landseanerl — jins 
hot air heat *- Walkinp distance St. 
Josrph’s Clnireh sch.x>l and stalion.

10°į down. 30 yr. mtge. for all

WALTESS ESTATES 
Church St. & Ronkonkoma Avė. 

Lake Ronkonkoma, N. Y.

DISPLAY

EGIDI Phone YO 8-5050
910 Nepperhan Avė. >

1960 VOLKSVVAGEN PANEL ►
1960 ENGLISH FORD PANEL 1
1958 GMC THERM-KING >

EGIDI MOTOR SALES į

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAŲTUVt 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vecHjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all ordeis special price for Weddinga and Parties 
348 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stare 2-432S

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN 0RMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y. 4

Tel. VIrginia 6-1800 j

linkės veiklūs nariai ir laikraš
čio Darbininko nuolatiniai skai
tytojai. Jersey City Lietuvių 
Bendruomenė linki geriausio 
pasisekimo šiai garbingai Ba
rauskų šeimai, o ypatingai jau
niems akademikams — Stasiui 
ir Rymantei. V. A S.

cijos reikalais reikia kreiptis į 
A. Liulevičūtę. 6540 Šo. Camp
bell, Chicago 29, Illinois.

Trečioji stovykla vyresniem 
moksleiviam bus rytiniame pa
kraštyje. gražiame Kennebunk- 
porte, pas 
nūs, kurie 
da dailius 
pastatus.
gamta ir lietuviškas pajūris pa- 

• sipuoš ir pagyvės dar krykšta
vimu jaunimo, kuris čia suva- 
žuoja rugpiūčio 12 ir stovyk
laus ligi rugpiūčio 26. Stovykla 
rūpinasi MAS Rytų Apygar
da, registruotis adresu: D. Tvaš- 
kienė, 16 Hickley St., Dorches- 
ter, Mass. Stovyklos vadovu pa
kviestas Eligijus Sužiedėlis.

Prel. Pr. Juras abiem vyres
niųjų moksleivių stovyklom pa
skyrė 100 dolerių dovanų už 
religinio pobūdžio rašinius. Ra
šinių konkursai bus pravesti 
abejose stovyklose.

STASYS BARAUSKAS

RADIJO VALANDĖLĖS

VYCIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kil. Braddock,
Pennu
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LtTHUANlAN MELODIES 
DETRIIT— WJLB

1400 banga 
šeštadieniais 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadway 3-2224

M. S.

AR ŽINAI, KAD
Valerijonai ramina nervus, 

stiprina širdį, šaltekšnis — ge
ras dezinfektorius, laisvina vi
durius.

Kavos aromatas pagerėja, jei
gu prieš virdami maltą kavą 
padžiovinsite ant ugnies, pri
dėję kelis krislelius valgomo
sios druskos.

Geltonai žydinčios kiaulpie
nės yra vaistas ir bendrai mais
tingas augalas. To augalo šak
nys vartojamos sukelti apetitui 
ir pagerinti virškinimo organų 
veiklai. Tų šaknų vaistai kar
tais prirašomi sergantiem kepe
nų ligomis. Lapus galima varto
ti kaip salotus, tik prieš val
gant pusvalandį reikia palaiky
ti sūriame vandenyje.

Suaugusio žmogaus kūne yra 
apie 160 milijardų ploniausių 
kraujogyslių - kapiliarų. Jų 
bendras ilgis apie 80,000 kilo
metrų. Sujungus vieno žmogaus 
kapiliarus, būtų galima jais du 
kartus apjuosti žemę.

Bandymas mechanizuoti der
liaus nuėmimą buvo prieš du 
tūkstančius metų Romoje. Ma
šina buvo panaši į dviratį ve
žimėlį, kurį stūmė jautis. Veži
mėlio priekyje buvo pritvirtin
tos metalinės šukos, kurios “šu
kavo” varpas, ir jos krisdavo

Surinko P.S.

THE GIFT OF TOMORROW į 
...TODAY :

Someone special is graduating this 
June. He’s ready for his first job 
— a venture into responsibilities to 
his employer and himself. This first 
job can be a real success if he ' 
knows his capabilities — his poten- i 
tial. Our complete testing and re-' 
sume service is designed to eąuip 
the nevv graduate \vith an under- 
standing of himself. Trained coun- 
selors administer a battery of tests 
foliovved by an evaluation confer- 1 
ence. All tęst interpretations are J 
under the direction of a certified 
N.Y.S. Psychologist. As an iinmedi- 
ate and future aid. the applicant is 
presented t vi t h a bound report of 
the tęst findings and evaluation 
conference. Why not make our | 
service your gift to your favorite ' 
graduate? It will be the most un- ] 
usual and everlasting one he’ll ever 
have.
$25 for complete testing i resume 
service plūs 3% N.Y.Č. sales tax. 
A gift certificate vvill be sent to 
the graduate of your choice.

TAG
PERSONNEL 

MANAGEMENT 
SERVICE, INC. 

THE TIME-LIFE BUILDING
11 West 50+h Street 

New York City LT 1-21 10 j

SUMMER CAMPS

MOTHER’S ATTENTION! — Send 
your child to Stuyvesant on the 
Hudson for vacation. The home 
away from home. For applications 
send to director. Mrs. Minnie Mc- 
Nultv, 101 Hollyvvood Avė.. Crest- 
wood. N.Y.. Tuckahoe 7, MO 4-5782

and

CAMP SCHOHARIE
BOYS - GTRLS AGE 6-12 

Fishinfr. svimmįng. hiking. Arts 
erafts. dramaties. croqu»-t. archery.
qualifj«-d coųnwlorj. healthful app«"tiz- 
Insr meals.. cliaract-r training’. JVLY 9 - 
AUGUST 18. S2O w-.-k!y (r-dnef-d fam- 
tly rat-»>. Hl 6-7214 — UN 5-7380.

SUMMER RESORTS

COLONIAL INN, Pine Hill, N. Y. 
Graži vieta, geras europietiškas val
gis, Kambariai su privačia ir semi- 
privačia vonia, baseinas. Pasilinks
minimai. įvairūs sportai, žemos kai
nos (355 ir virš). Rezervuokite jau 
dabar vasarai. Mrs. Ralph Dalton. 
savininkė - šeimininkė. Telefonas: 

Pine HiU 2521

MOTELS

i dėžę.

PETER’S MOTEL
223 Flanders Road. Riverhead, L.I.,
N. Y. — Oa way to Montauk Point.

NOW OPEN FOR GUESTS
Sprc-ial consrideration sriven to 

R«digi<>us Groups
Phone or ivrite for reservations

PArk 7-4183

TĖVYNĖS GARSAI i
HARTFORD W PO P ]

1410 klc. ,
Sekmadienj — 11-12 vai. dieną į

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

BENDRUOMENĖS
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL
860 ..banga 

šeštadieniais —

335 Titan St, Philadelphia 47, Pa. 
HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.: Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglu kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis W0PA, Oak Pirk, III. 
A.M. 1490 klloc.; F.M. 102.7 mcgąc.

AR JŪS NEPERMOKATE
iiž savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
r Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalan jant nuostoliu atlyginimo.
Kreipkitės:

\I.BERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAITDOS SPECIAIJSTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21. N. Y.
Te’ vi 3-1477 

NAMŲ ADRESAS 
1M-S3 — 9Mb Street * Ozone Parfc . 17, N. Y.

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance 

—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 Avė., VVoodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E LĖNI S

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

NAUDOKITĖS PROGAI

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu į

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko

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

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVINIKKAS

1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y,

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

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

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGSOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-21 55 Resid. ILfinois 8-7118

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, 8EIMOS. VAIKŲ 

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

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

Tel. HYacint 7-4677
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O SPORTAS
STOVYKLA 

KREPŠINIO ŽAIDĖJAMS

St. Andrew vasaros stovyk
loje prie Tunkhanneck, Pa, ati
daroma šešių savaičių vasaros 
stovykla pradžios mokyklų krep
šininkams, rugpiūčio mėnesį 7 
dienos skiriamos aukštesniųjų 
mokyklų studentams krepšinin
kams.

Kun. Ahdretv J. McGovvan, 
stovyklos direktorius, praneša, 
kad paskutinę savaitę stovyklą 
aplankys Amerikos garsūs krep
šinio žaidėjai. Kas dieną stovyk
lą lankys Scrantono. VVilkes- 
Barre. Williamsport ir kitų apy
linkės vietovių krepšinio vado
vai. Paskutinę savaitę, kuri pra
sideda rugpiūčio 12. bus moko
ma žaisti prie elektros šviesų, 
rodomi filmai ir pravedamos 
diskusijos.

Pradžios mokyklų mokiniam 
mokestis bus labai mažas, o 
aukštesniųjų mokyklų moki
niams šiame sezone tik 36 dol. 
Laisvu laiku bus galima maudy
tis, plaukioti laiveliais.

Informacijų tikslu kreiptis: 
Father McGowan‘s office, 300 
Wyoming Avė., Scranton, Pa.

(Skelb.)

NAUJAS SPORTO NUMERIS

Birželio “Sporto" numeryje 
rašo: Z. Puzinauskas — Rau
menys ir jėga, K. Lukošius —• 
Pastabos apie žaidynes, P. Mic
kevičius — Šviesos ir šešėliai 
Toronte, A. Daukša — Dar 
kartą VVaterbury Gintaras. J. 
Balsys — Tinklinis žaidynėse. 
J. soliūnas — Pastabos apie 
stalo tenisą. A. D. — Pabal- 
tiečių pirmenybės New Yorke,
J. Jašinskas — Šokiai, A. Ven- 
gianskas — Futbolas žengia 
per Ameriką. Br. Keturakis — 
Trišuolis, J. Rūtenis — Sporti
ninkas — Atlanto nugalėtonas,
K. Čerkeliūnas — Tarp kitko, 
A. Daukša —r Skeveldros, P. 
Žumbakis — Veidu į jaunimą 
ir kt. Numeris gausiai iiius-

DANUTĖS NASVYTYTĖS auklėtinių grupinis išraišKOS šokis. (Iš Sporto nr. 3.).

PRANEŠIMAS NUKENTĖJUSIEMS NUO NACIŲ

Radijo programos
NEW YORKE ir BOSTONE

“•=
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA
Direktorius

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

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

Raštinė: 1264 White Street 
Hillside, New Jersey 
Tel. VVAverly 6-3325

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

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

#
LAISVĖS VARPAS 

ved. P. Viižinis
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

KUR GERIAUSIA! PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —
Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, MASS., kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pušų 
pavėsyje — gražioje lietuviškoje vasarvietės viloje

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

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

truotas Toronto žaidynių ir pa- 
baltiečių pirmenybių nuotrau
komis. Žurnalas labai gražiai ir 
skoningai suredaguotas. Tai 
kruopštaus redaktoriaus K. Čer- 
keliūno darbas.

(Papildomos žinios, gautos 1961 
birželio 8)

1. Nukentėjusiems nuo nacių 
sveikatos ar sužalojimo atve
jais atlyginimo prašyti reikia 
tiesiai iš Vokietijos, Bonos vy
riausybės. Atlyginimo dydis nuo 
25 iki 50 dolerių mėnesiui pen
sijos formoje. Šis atlyginimas 
bus išmokamas ii- už praeitą 
laiką.

Taip pat bus persvarstomi 
iš naujo seniau atmestieji ar 
nepilnai patenkinti reikalavi
mai. Visus prašymus reikia nu
kreipti ne į Balfą bet — Bun- 
desvervvaltungsamt. Rudolph 
Platz (Hochhaus) Koeln. W. 
Germany.

2. Visi nukentėję nuo nacių 
dėl tautybės ir negalį gauti iš 
Koelno atlyginimo, gali kreip
tis į Genevą. jei 1953 spalio 
1 dar turėjo tremtinio privi
legijas (niekur neįsipilietino). 
Šiuo atveju gali kreiptis ir na
cių aukų vaikai ar kiti šeimos 
nariai, jei žuvusis buvo duon-
davys. Anketos siunčiamos į 
Genevą šiuo adresu: United 
Nations High Commissioner for 
Refugees. Palais dės Nations. 
Geneve. S\vitzerland. Anketų 
galima gauti Balfe.

URUGVAJAUS LIETUVIŲ ŽINIOS
Kun. J. Bružikas, S. J., ligos 

išvargintas ir persidirbęs, lie
tuvių parapijos Montevideo kle
bonas birželio 4 pakeistas nau
ju klebonu, lietuvių jėzuitų vie
nuolyno viršininku kun. Jonu 
Giedriu. S. J.

Lietuviu choras ir lietuviu 
radijo valandėlė veikia jau de
šimtį metų Montevideo. Cho
ras savo sukaktuvių proga Idai 
navo į plokšteles 12 dainų. Ra
dijo valandėlė rugpiūčio mėn. 
ruošia dešimtmečio minėjimą.

Kun. Bruno Markaitis, S. J., 
naujas lietuvių jėzuitų provin
cijos viršininkas, kurio būstinė 
Chicagoje. š. m. pabaigoje at
vyksta į Urugvajų vizitacijai.

"Žinios"—Urugvajaus lietuvių 
informacinis biuletenis, spaus
dinamas šapirografu. leidžiamas 
Montevideo lietuvių parapijos 
nuo š. m. gegužės mėn. Duo
da trumpas žinias vietines, pa
saulines ir iš lietuvių gyveni
mo svetur.

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
Tek MU 3-2928

GERI PIETŪS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Salės vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 200 žmonių 

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALE NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienas bus sutiktas

3. Koks nukentėjimas bus 
svarstomas Genevoje? Tikslaus 
aptarimo nėra, bet išvardijama 
sveikatos praradimas kalėjime, 
darbo stovykloje, sužalojimai 
ir pan.. kurie padarė dalinai 
ar visai nedarbingą, invalidą. 
Nukentėjusiem pogrindžio veik
loje neatlyginama, bet nuken
tėjusieji dėl tos pogrindžio veik
los kaip belaisviai, kacetinin- 
kai, gali ieškoti.

4. Atlyginimo prašytojas tu
rėjo būti refugee 1953 spalio 
1. Tai dokumentais reikės Įro
dyti. JAV ir Kanados piliety
bės priėmimas šiuo atveju pa
naikina refagee privilegijas. 
Taip pat negali gauti iš Ge
ne vos_ tie, kurie jau gavo pil
ną atlyginimą iš Vokietijos tie
siogiai.

5. Nukentėjusiems nuo na
cių iš Genevos bus mokamas 
ne atlyginimas, o tik vienkar
tinė pašalpa. Todėl prašantysis

turės Įrodyti, kad jam tokia 
pašalpa būtinai reikalinga, o jos 
dydis bus nustatytas specialios* 
komisijos, tik visas anketas su
rinkus.

6. Formalumai pašalpai iš 
Genevos gauti. Pradžioje už
pildoma 4 egz. anketos. Pada- 
vusieji anketas gaus betarpiai 
papildomus klausimus iš Gene
vos.

7. Kokios pašalpos bus duo
damos? Nesant jokių abejonių, 
nukentėjusiam pradžiai buo mo
kama nuo 125 iki 250 dolerių, 
galutina suma paaiškės tik 1962 
metais. Jos dydis priklausys 
nuo nukentėjusiųjų skaičiaus 
tai pašalpai. Bus išskirstyta vi
sa gauta 45 milijonų markių 
suma, nes administracinės iš
laidos padengiamos iš kitų fon
dų. Atlyginimo svarstymai at
liekami 10 asmenų specialios 
komisijos, kuri yra sudaryta iš 
šalpos ir tremtinių organizaci
jų atstovų Genevoje.

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

Geriausiai

apie 1961 mėty įvykius nu
simanysi, jeigu D A R B I - 
N I N K Ą skaitysi.

Austrijoje
Pagal JAV ir Austrijos vy

riausybių susitarimą, Austrijos 
vyriausybė paskyrė 6 milijo
nus dolerių nuo nacių Austri
joje nukentėjusiems, kurie bu
vo persekiojami dėl tikybos, ra
sės ar tautybės, ar kurių tur
tą konfiskavo Austrijos naciai. 
Visi nukentėjusieji Austrijoje 
1938-45 gali kreiptis į Austrian 
Embassy, 2343 Massachusetts 
Avė., Washington, D. C., ar į 
bet kurį Austrijos konsulatą. 
Spėjama, kad JAV yra per 12, 
000 asmenų, turinčių teisę Į šį 
atlyginimą.

Kun. L. Jankus
Balto Reikalu Vedėjas

2
' C. A. Vokei - Vokietaitis

ADVOKATAS

LIETUVIŲ krepšinio penketukas pabaltiečių pirmenybėse. Nuotr. V. Valaičio (Iš Sporto nr. 3.)

Lietuvos šen. konsulato ieškomi asmens
'Arasimas (Rasimas). Česlo

vas ir Viktoras. Telesforo sū
nūs

Balčiulis. Domininkas, kilęs 
iš Panevėžio, mirė 1960 m. Ca- 
nastota. N. Y., buvo gyvenęs 
Chicagoje. Prašomi atsiliepti jo 
giminės ar pažįstami jo palikto 
turto reikalu

Banionis. Jonas. Vuozas ir 
Jurgis, ir Banionytė. Marijo
na. Prano vaikai, gyveno Bos
tone

Jekelevičienė - Keršytė. Ele
na, Grigo duktė, iš Giraitės 
km.. Varėnos vi., vyras Jake- 
levičius. Jonas

Malinauskas. Antanas ir Po
vilas. iš Utenos km., prie Smil
gių

Matulis. Antanas. Stepšienės 
brolis, gyveno gal Brooklvn. 
N. Y

Navickas. Mikas ir jo sesuo 
Židelienė (Židelis), Emilija. Juo
zo vaikai, iš Palkabalio km.,

Varėnos vi.
Norgilas. Antanas. Juozo sū

nus. iš Kivylių km.. Vainuto 
vi.

Petraitis. Jonas, Juliaus sū
nus. gimęs 1890 m. kovo 12 
Gaurės vi., Tauragės apsk.

Ragickas. Jonas ir Vincas, ir 
jų sesuo Jieva. Jurgio ir Jievos 
vaikai, iš Barzdų km.

Stepšys, Antanas ir Kazys
Stuknys. Vytautas, gimęs 

1925 m.
Šultė. Juozapas ir Pranciškus
Tarailaitė - Matuizienė, Te

resė. Jono duktė
Varinauskas. Juozas ir Pra

nas. iš Kulių valsčiaus
Židelienė (Židelis) - Navic 

kaitė, Emilija, ir jos brolis Na
vickas. Mikas. Juozo vaikai, iš 
Palkabalio km., Varėnos vlsč.

Consulate General of Lithu- 
ania, 41 West 82 St., New 
York 24, N. Y.

41 — 40 74th St. 

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

l
Stephen Bredes, Jr.

ADVOKATAS
37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas. Sidabras. Deimantai 
Laikrodžiai

♦85 GRANO STREET

Brooklyn 11, N.Y. E V 4-2318

Dr. Ed. 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

RAY’S LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

; 86-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

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

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon St. Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street
VVORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

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

Tel.: B A 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.



<AS

.1'1 finos LAIDOJIMO DIREKTORIAI

’ Mus? mirusieji. Iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios palai
doti: Angelė Kačinskienė, 86 
m., gyveno 383 Pine St, Rroo- 
klyne, palaidota birželio 1 šv. 
Karolio kapuose. Juozapas Rim
kus, 65 m., gyv. 1938 Linden 
St., Brooklyne, palaidotas bir
želio 6, šv. Karaliaus kapuose, 
Jurgis Kučinskas, 74 m., gyv. 
167 Atkins St, Brooklyne, pa
laidotas birželio 10 Kalvarijos 
kapinėse, Jurgis Mazauskas, 
69 m., iš Richmond Hill, palai
dotas birželio 9 Veteranų'ka
puose, Kazimieras Reinys, 58 
m., gyv. 250 Keep St., Brook
lyne, palaidotas birželio 12 šv. 
Karaliaus kapinėse.

Irena D. švilpsite birželio 3 
Apreiškimo par.. bažnyčioje su
situokė su Edvardu Donovan.

Juozapas F. žabas ir Sophie 
L. Beinoraitė birželio, 3 susi
tuokė Apreiškimo par. bažny
čioje.

L. Kat. Moterų S-gos 29 kuo
pos susirinkimas bus birželio 
21, trečiadienį, 7 v. v. Apreiš
kimo parapijos salėje.'

"Domino" cukraus fabrikas 
atleido daug darbininkų iš dar
bo. Dabar pradeda po truputį 
priimti atgal, bet tik tiek, kiek 
reikia pakeisti atostogaujan
čius.

Angelų Karalienės parapijos 
šv. Vardo draugijos nariai bir
želio 11 turėjo savo mišias, 
bendrą komuniją, susirinkimą 
ir bendrus pusryčius. Susirin
kimą ir pusryčius malda pradė
jo kun. V. Pikturna, vadovavo 
pirm. V. Žemantauskas, sekre
toriavo S. K. Lukoševičius. Pus
ryčius paruošė ir prie stalų pa
tarnavo Vilda Ramanauskienė,

Inžhrisriy iF AFchitelct^i susi
rinkimas .šaukiamas birželio 23 
(L, 7:30 vai. vak. kol. A. Mafio- 
nio namuose, 8603 76 St., 
Woodhaven, N. Y. Bus demon
struojama garsinė filmą iš te- 
lesusisiekūno srities.

Ona Panatauskienė ir Mik. Mik-

balandžio 8 Town Hali, New 
Yorke. Koncerto surengimu rū
pinasi Cohimbia Artists Mane- 
gement. šiam koncertui parem
ti ir jį išpopuliarinti' birželio 
14 Atletų Klube Brooklyne su- • 
sirinko apie 20 muzikos mė
gėjų bei visuomenininkų, ku
rie iš* savo tarpo išsirinko vyk
domąjį komitetą — M. Žukaus
kienę, T. Alinską, V. Maželį, j 
N. Valaitienę, I. Vakselytę, V.. 
Jonuškaitę ir H. Kulbėm kon
trolės komisijom kun. L. Jan
kų, VI. Dilį ir V. Sutkutę.

Jaučiama, kad visuomenės 
pritarimas tokiam koncertui su
ruošti yra didelis. Jau susi
laukta ir aukų: dr. P. Bagda- 
navičius — 150 dol., dr. N. 
Bražėnaitė — 100 dol., dr. Na- 
mikaitė 25 dol., V. Zelenis — 
100 dol., J. L. Bagdanavičius 
25 dol. Menininkui svarbu iš 
rengiamo koncerto neturėti 
nuostolių, bet dar daugiau svar
bu turėti pilną salę klausyto
jų. Susidariusio komiteto už
davinys sukviesti kuo daugiau 
lietuviškos visuomenės į šį 
koncertą.

Kristina Paprockaitė ir Sigi
tas Novickis susinėdavo. K. 
Paprockaitė baigė kalbų studi- 
jaą, S. Novickis baigia architek
tūrą.

Naujas "Kario" numeris 
. Jau išėjo iš spaudos ir iš
siuntinėtas prenumeratoriams 
naujas birželio mėn. “Kario” 
6 (1373) nr. Jo turinyje įdėti 
šie rašiniai: P. Dirkio — Bai
susis birželis, B. Augino — 
Prie išpustytų pelenų, O. Ur
bono — Didžiojo Siaurės Ka
ro frontas Lietuvoje, J. Baub-

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U NE R AL HOME
M. P. BALLAS — Directoriua 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Ved?jas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

OPERETES choras su savo dirigentu M. Cibu ir chormeisteriu V. Strolia. Choras vyksta 1 Dainy iUentę 
Chicagon, o birželio 25 drauge su Philadelphijos ir Rūtos chorais rengia mažąją dalbų šventę Apreiški
mo parapijos salėje.

BOSTONO TAUT. ŠOKIŲ SAMBŪRIS WASHINGTONE
J. Kajecko, Lietuvos atstovo, 

žodis į Lietuvą per Ameri
kos Balsą, ryšium su Bosto
no lietuviu tautini? šoki? 
sambūrio pasirodymu Wa- 
shingtone, 1961 birželio 13 
Valstybės departamento au
ditorijoj

Kai gegužės mėn. pradžioje 
Valstybės departamente gimė 
mintis savo naująją auditoriją 
panaudoti įvairių tautų liaudies 
šokiams parodyti, Bostono lie
tuvių tautinių šokių sambūris 
jau buvo pasižadėjęs dalyvau
ti jubilėjiniame 25 metų liau
dies šokių festivalyje Washing- 
tone gegužės 20. Tuojau susiri- 
šau su Valstybės departamentu

Kita bilietų dalis buvo parduo
ta, kad rastųsi lėšų išlaidom 
padengti. Bilietų paklausa bu
vo didelė. Apie šimtas žmonių 
bilietų pritrūko.

Svečių tarpe buvo matyti 
Orvil Freeman, žemės ūkio 
ministeris su žmona, Mrs. Ches- 

sutiko dalyvauti, bostoniečiai ^er Dowles, Valstybės pasekre- 
tuojau ėmėsi darbo-sutelkti lė
šų kelionei į Washingtoną. Jau
nimas važiavo su didžiausiu en
tuziazmu.

ir jis mielai sutiko, kad lietu
viai dalyvautų ir departamento 
auditorijoje. Pakviečiau parei
gūnus gegužės 20 susipažinti 
su mūsų šokėjų pasirodymu. 
Jie buvo sužavėti. Tautinių šo
kių sambūris Bostone, vadovau
jamas Orios Ivaškienės, mielai

Sambūris pasirodė puikiau
siai. Publika buvo sužavėtą. 
Reikia pabrėžti, kad publika bu
vo rinktinė. Pusė svečių buvo 
kviesti aukštieji pareigūnai bei 
ambasadoms vadovaują asmens.

VYČIAI POSĖDŽIAVO NEW YORKE

luševičienė. Joms nuoširdžiai dė lio — Geležinkelių būrys Vil- 
koja šv. Vardo draugija. Kun. niaus kryptimi, V. Kareivos — 
V. Pikturna pranešė, kad spa- Pakalnė. V. Sirvydo — Seno
lio mėn. bus rodomi filmai. Jų vės Lietuva, K. S. Tautkaus 
gavimas jau užtikrintas. Nutar- — Azijos fronte nieko naujo, 
ta per vasaros karščius susi- K- Kepalo vert. — Iš lenkų ka- 
rinkimų nedaryti, o bendra ko- ro atašės pik. L. Mitkievičiaus 

Kauno atsiminimų 1938 ir 1939munija bus kas mėnesį kaip ir
visuomet. Taip pat nutarta pri- metais, ir kitokių įvairių smul

kesnių rašinių iš karo, sporto 
ir kitokių sričių. Be to, prirink
ta kronikinės medžiagos.

sidėti prie parapijos pikniko, 
kuris bus liepos 9. Kitas susi
rinkimas bus rugsėjo mėn.

S. K. Lukas

Lake Motei, Asbury Park, N. 
J., vasarinėje, šiomis dienomis 
lankėsi New Jersey Legislature 
General Assembly Speaker Leo 
J. Mosch, Lietuvos gen. konsu
las Jonas Budrys su žmona. 
Lietuvių Laisvės K-to narys Pr. 
Vainauskas su žmona, dr. Di- 
mienė su vyru, dr. Montvilie
nė su vyru, dr. Kungienė su 
vyru ir eilė kitų.

PERKŪNIJOS POKŠTAI
Dawn, Texas, birželio 

perkūnas trenkė į dinamitą, ku
rio 2132 svarai buvo sukrauta 
žvyro duobėm sprogdinti. Žmo
nių nebuvo.

New Yorke tą pat dieną 
perkūnas trenkė Manhattane 
7 Avė. į namo viršų ir akmens 
nuskeltas gabalas krito ant au
tobuso, pramušė stogą ir vie
nam keleiviui sužeidė ranką.
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Lietuvos vyčių jubilėjui reng
ti komiteto posėdis įvyko bir
želio 10, šeštadienį, New Yor- 
ker vieštubyj’e, New Yorke. 
Posėdyje buvo svarstyta 50 me
tų vyčių jubilėjui paminėti pro
grama. Auksinio jugilėjaus mi
nėjimas truks visus metus — 
prasidės 1963 sausio ir baigsis 
1963 gruodžio mėnesį. Kiekvie
na kuopa bei apskritis turės 
progos prie jubilėjaus paminė
jimo prisidėti. Svarbiausias ju- 
bilėjinių metų minėjimo mo
mentas bus kongresas, kurio 
data bus paskelbta vėliau. Nors 
dar yra dveji metai iki jubi
lėjaus, bet jau dabar reikia 
ruoštis, kad viskas gražiai pra
eitų. Juo labiau reikia ruoštis 
vyrių istorijos išleidimui. Isto
rijai išleisti fondui aukas pra
šoma siųsti: Knights of Lthua- 
nia History Fund. 76 Provi- 
dence St., Worcešter, Mass.

Kiti su jubilėjaus minėjimu 
reikalai bus svarstomi komite
to posėdyje rugpiūčio 25 Cle- 
velande vyčių 48 seimo metu.

Posėdyje dalyvavo pirm. J. 
A. Sakevičius, dvasios vadas 
kun. A. Kontautas, garbės na
rys Ą. Aleksis, Edm. Rudis, J. 
Olevitz, L. Janonis, L. Švelniš, 
H. Shields, A. Mažeika, J. Sa
kevičius ir Fr. Vaškas.

toriaus žmona, Valstybės sek
retoriaus pavaduotojas G. Men- 
nen Williams, buvęs Michigano 
valstybės gubernatorius; Roger 
Tobby, Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas su žmona, Con- 
ger, protokolo šefo pavaduoto
jas, su žmona, Valstybės de
partamento Rytų ir Centro Eu
ropos bei Pabaltijo skyrių pa
reigūnai, penki Brazilijos sena
toriai, . kurie šiuo metu lanko
si Washingtone, eilė ambasado
rių ir k.

Visi svečiai lietuvių tautinių 
šokių sambūriu buvo sužavėti. 
To sambūrio sielai, vadovei O. 
Ivaškienei, muzikos programos 
vadovui J. Gaideliui, muzikan-

Gegužinę - pikniką birželio 
25 Romuvos parke, Brocktone, 
rengia Bostono lietuvių mišrus 
choras, vadovaujamas kompoz. 
Juliaus Gaidelio. Bus įdomi ir 
įvairi programa. Gegužinė ruo
šiama prieš išvykstant chorui 
į Dainų šventę Chicagoje. Pra
šoma atvykti ir paremti cho
rą, palengvinant jam tos ke- ■ 
lionės išlaidas. Julius Gaidelis 
Imis vienas iš Dainų Šventės di
rigentų.

Onos Ivaškienės tautinių šo
kių grupė, kuri birželio 13 bu
vo išvykusi į Washingtoną —

- į Valstybės departamento nau
jų rūmų atidarymo programą, 
birželio 10 Bostone labai gerai 
pasirodė tautinių šokių šventė
je, kurioje, be lietuvių, dar da
lyvavo amerikiečiai, airiai, grai
kai, latviai, švedai, ukraniečai 
ir kt.

Bostono kolegijos slaugių 
mokslą birželio 12 baigė E. Ta
mašauskaitė, M. Drusdytė ir A. 
Vasiliauskaitė.

Alg. Tamašiūnas baigė North- 
eastern universitetą ir gavo 
elektronikos inžinieriaus dip
lomą. Magistro laipsniui ketina 
ruoštis tame pat universitete.

Ilona Strockyte, studijavusi 
garsioje Wellesley mergaičių 
kolegijoje, ją baigė B. A. laips
niu.
• Bostono universitetą baigė ir 

inžinierių diplomus gavo V. Gri
nius, A. Juozapaitis ir L. Venc
kus.

Aldona Malėnaitė, baigusi šv. 
Patriko aukštesnę mokyklą, at
stovavo savo mokyklą “Boston 
Globė” laikraštyje. Mano stu
dijuoti Bostono universitete ir . 
ruoštis diplomatinei tarnybai.

Audronė Baronaitė, duktė 
inž. Kazio ir Jadvygos Barū- 
nų, baigusi kardinolo Cushin- 
go aukštesnę mokyklą, buvo 
parinkta kaip geriausia mokinė 
atstovauti savo mokyklą laik
raštyje “Boston Globė”. Laik
raštis įsidėjo po vieną atvaiz-

tams ir visiems šokėjams turi- • dą rinktinių mokinių iš įvairių 
me būti dėkingi už didelį pa- mokyklų. Audronė Barūnaitė 
sišventimą ir pasisekusią misi- toliau mano studijuoti pedago- 
ją pagarsinti Lietuvos vardą giką Emanuelio kolegijoje. 
Washingtone. Dr. Marija Alseikaitė - Gim

butienė gavo iš Radcliffe ko
legijos 3,500 dol. stipendiją 
mokslo darbam. Tos kolegijos 
specialus fondas, kurio tikslas 
paremti mokslo darbą dirban
čias motens, iš poros šimtų 
kandidačių atrinko 24. Pasinau
dodama ta parama, dr. M. Gim
butienė išvyko į Kaliforniją, 
Stanfordo universitetą, kur yra 
stambus archyvas, turis medžia
gos ir iš Pabaltijo kraštų. Ten 
išbus apie metus laiko ir rašys 
studiją apie baltus.

Pakrikštyta birželio 11 šv. 
Petro par. bažnyčioje: John 
Chaves ir Violetos Kriščiukai- 
tytės - Chaves sūnus Jono ir 
Antano vardais. Tėvai gyvena 
5 Adams St, Dorchester, Mass. 
Teodoro Yutrzenka ir Stella

Nida, P. O. Box 367, West Bogacz-Yutrzenka sūnus Myko- 
Hyannisport, Mass. Tel. SP 5 lo ir Jono vardais. Tėvai gy- 
3987. vena 41 Logan Way,

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest ParJnray Statlon) 

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

F U N E R AL HOME 
197 VVEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DFREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

' Cambridge, Mass. 
NOTARY. PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(AKMAKAUSKAS)

24 birželio 
New Yorke,

K*'
■ Amerikos Lietuviu 

Gydytoju Sąjungos 
SUVAŽIAVIMAS

AMERIKOS lietuvių gydytųjų suvažiavimas vyksta New Yorke birželio 
24-25 d. Park Sheraton viešbutyje. Sečtadienį — organizacijos reikalai 
ir tanketes, aekmadlenį — pamaldos ApraHklmo por. bažnyčioje ir pas-

STAMFORD, CONN.

Minint baisiojo birželio trė
mimus bei žudynes, Stamfordo 
miesto majoras paskelbė birže
lio 11 — 17 Lietuvių savai
te — Lithuanian Week. Penkta
dienį vakare, birželio 16, West- 
over mokyklos auditorijoje bu-
vo viešas mitingas baisiojo 
birželio aukoms pagerbti bei 
komunizmo žiaurumam ir gro
buoniškiems kėslams pabrėžti. 
Susidaręs komitetas išpla
tino mieste 10,000 spausdintų 
atsišaukimų ir kvietimų. Mitin
go kalbėtojais buvo vietos dien
raščio Stamford Advocate vy
riausias redaktorius Mr. Hertz 
ir Balto reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus. (A.D.)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Dr. Valerija Norvaišienė pra
neša, kad jos vasarvietėje Ni
doje, Centerville Avė., West 
Hyannisport, Cape Cod, Mass., 
dar yra laisvų kambarių, ir 
kviečia vasarotojus nevėluoti 
juos užsisakyti.

Sausas pušynas, žingsnių 
nuotolis iki šiltos jūros, gra
žūs kambariai, puikus maistas 
ir maloni aplinka užtikrina 
kiekvienam vasarotojui gerą po
ilsi ir malonias atostogas.

Hyannis pasiekiamas autobu
sais. traukiniais ir lėktuvais.

NEWARK, N. J.
Sekmadienį, birželio 25, prel. 

Ig. Kelmelis, ilgametis Newar- 
ko §vč. Trejybos parapijos kle
bonas, minės 45 metų kuni
gystės ir 40 metų klebonavimo 
Nev.arke sukakti. Iš ryto 10:30 
vai., aukos iškilmingas mišias 
už gyvus ir mirusius parapie- 
čius. Asistuos tėvai pranciško
nai ir kun. A. Paškevičius. Iš
kilmingų mišių metu pamoks
lą sakys kun. Lionginas Jankus, 
Balfo reikalų vedėjas. Vakare
6 vai. parapiečiai ruošia iškil- Iš ten iki Nidos dvi mylios 
minga banketą parapijos salė- taksi.
je. Rengimo komitetas visus Užsakymai siunčiami: 
nuoširdžiai kviečia dalyvauti 
pamaldose ir bankete.

Rengimo Komitetas

Didžiausia ir gražiausia Lietuvių Vasarvietė Atlanto pakrantėje

BROOKLYN. N. Y.

ATOSTOGOS

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:

FRANCISČAN MONASTERY,

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOrth 7-2011 

ar 207 WO 7-2011

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS i

84 - 14 Jamaica Avė.
• Woodhaven 21, N.Y.
TeU HIckory 1-5220 į

ASBURY
LAKE HOTEL

N.J. 7th ir Park Avės. • I

Gražiajame MAINE krašte — 

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto,

♦-7788 BERNIUKŲ
STOVYKLA

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.

Gražūs kambariai — Svfežftm maistas — Žemos kainos 
Savaitgaliais muzikai vadovauja A. KaCanauskaa, "Anchor Room" 
barui—D. A verkt, mitinei—V. Sinuas. Sav. Kutaičiai ir žemaičiai.

vadovaujama Tėvų Parnciškonų, 
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 atsigaivinimą. — Kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel.WOrfh 7-2011

ar 207 WO 7-2011
Berniukai iš New York© apy

linkės bus vežami iš Brooklyn. 
N.Y. birželi© 30 d. mūsų prieme
nėmis. Tik reikia iš ankšto pra
nešti. kas nori tuom pasinaudoti.


