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Antroji dainų švente Chicagoje turėjo didelio
Antroji Jungtiniu Amerikos 

Valstybių ir Kanados lietuviu 
Dainų šventė sutraukė vėl ne
paprastą skaičių lietuvių i Chi- 
cagos miestą. Iš Įvairiu vietovių, 
net iš Los Angeles. Calif.. ir Mi- 
ami. Fla., atvyko 24 chorai Įsi
registravusių choristų buvo ar
ti 1000, bilietų išparduota apie 
12.000.

Šventė prasidėjo pamaldomis 
10 v. šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje. Mišias aukojo prel. 
Ignas Albavičius, pamokslą pa
sakė kan. Vaclovas Zakarauskas 
Pamaldų metu giedojo Stepo 
Sodeikos diriguojamas Daina
vos ansamblis ir solistas Stasys 
Baras.

DALYVAVO 24 CHORAI SU 1000 DAINININKŲ, 12,000 SVEČIŲ. SVEIKINO PREZIDENTAS KEN
NEDY, CHICAGOS MIESTAS PASKELBĖ LIETUVIŲ DIENĄ. APIE TAI DARBININKO SP. KORES

PONDENTĖ V. JURKUVIENĖ TAIP RAŠO:

SENIAUSIAS CHORISTAS UŽ
DEGĖ AUKURĄ

Tuoj po pamaldų 11:30 Jau
nimo Centre Įvyko žuvusiųjų 
dėl Lietuvos laisvės pagerbi
mas. Žodį tarė LB Kanados 
krašto valdybos pirmininkas 
Steponas Kęsgailą. Aukurui už
degti buvo pakviestas seniau
sias choristas, apie 80 metų iš 
Miami choro. Vainiką uždėjo 
dainų šventei rengti komiteto 
pirmininkas prel. Ignas Albavi

čius, palydėtas dviejų lietuvai
čių tautiniais drabužiais.
Ši programos dalis buvo trum

pa ir labai įspūdinga. Nežiūrint 
didelio karščio. Jaunimo Cent
ro sodelis buvo pripildytas pub
likos.

ŠVENTĖS ATIDARYMAS

Pati dainų šventė Įvyko In
ternational Amphitheatre salė
je. kuri lietuviams jau yra pa
likusi gerą Įspūdį iš paskutinio 
šokių festivalio. Dainų šventė

prasidėjo su neįprastai mažu, 
tik 20 minučių, pavėlavimu. 
Publikai atsistojus, buvo Įneš
tos visų organizacijų vėliavos. 
Paskui buvo chorų eisena. Kiek
vieną chorą pristatė Vytautas 
Radžius. Sugiedojus Maldą už 
tėvynę, praeitos Dainų šventės 
garbės dirigentas Juozas Žilevi
čius dirigento lazdelę perdavė 
šios šventės garbės dirigentui 
Aleksandruj Aleksiui iš Water- 
burio, Conn. Jis dirigavo Jung-

pasisekimo
tinių Amerikos valstybių ir Lie
tuvos himnus.
SVEIKINIMAI

Šventės atidarymo žodį tarė 
šventės rengimo komiteto pir
mininkas prel. Ignas Albavičius. 
žodžiu sveikino Lietuvos kon
sulas dr. P. Daužvardis, Lat
vijos atstovas Arnolds Spek- 
ke, Lietuvos atstovas Juozas Ka- 
jeckas.

Taip pat buvo gauta daug 
sveikinimų raštu ir telegramų.

Ypač šiltai buvo sutikta tele
grama Amerikos prezidento 
John F. Kennedy.

(Nukelta į 4 psl.)

DAINŲ ŠVENTĖ: žuvusių pagerbime aukura uždege seniausias choristas 
Kazys Kriaučiūnas iš Miami, Florida. Nuotr. V. Noreikos.

DAINŲ ŠVENTĖ: Choro dalis Nuotr. Antano Gulbi nsko. DAINŲ ŠVENTĖ: Dirigentai ir dalis publikos. Nuotr. Antano Gulbinsko

PASITRAUKIMAS IŠ POZICIJOS
Buvo paneikta, kad Amerika keičia savo politiku dėl 
Kinijos, bet spaudoje rodosi faktai, kurie tatai pa

tvirtina
Valstybės sekretorius Dean 

Rusk birželio 27 Chicagoje pa
skelbė viena kapituliacijos 
laipsni Amer. politikoje dėl Ki
nijos: pripažino, kad Amerika 
nebėra tiek pajėgi, kad sulaiky
tų J. Tautas nuo svarstymo pri
imti komunistinę Kiniją. Per

KAS NAUJO KITAIT. KORĖJOS, LAOSO, BERLYNO FRONTUOSE
Savaitės politinės naujienos 

negausios. Didžiausia — apie 
Kuvvait. nauja valstybėlę prie 
Persijos įlankos, kuri tik gavo 
nepriklausomybę ir jau po 7 
dienų išgirdo.

Irako užsimojimą Kuvvait o- 
kupuoti ir prisijungti.
Saugumo Taryba Kuivait skun

dą tebesvarsto, bet Anglija^, 
nelaukdama saugumo tarybos 
žodžių, pasiuntė savo kariuome
nę Kuvvait saugoti nuo užpuo
limo. Tai labiau garantuoja nei

saugumo tarybos žodžiai.
Nauji ir netikėti įvykiai taip 

pat Pietų Korėjoje: liepos 3 nu
verstas min. pirm, gen Chang, 
kuri buvo iškėlęs gegužės 16 
perversmas. Nuverstas su kalti
nimais. kad koliaboravęs su ko
munistais ir juos rėmęs protek
cijom ir pinigais. Numatyti su
ėmimai ir pagriežtinta linija 

' prieš komunistus.

Senieji politiniai klausimai 
kaip Kongo ir Laoso nepajudė
jo teigiama linkme. J. Tautų pa-

stangos, spaudimas, pinigu pa
žadai nepajėgė suvesti į bendrą 
parlamentą Kongo trijų grupių 
— Kasavubu, Gizengos, Tshom- 
be šalininkų.

Priešingai, parlamento sesijai 
nepritaria jau ne tik Tshombe. 
bet ir Kongo centrinės valdžios 
min. pirm. Ileo bei gen. Mobutu

Laoso klausimas Ženevoje 
jau 2 mėnesiai.

Nesutarė konkrečiai nieko. 
Kartoja vieni kitiem kaltinimus 
ir laukia, kad trys Laoso kon-.

kūrentai susitartų dėl koalici
nės vyriausybės. Laoso vyriau
sybės min. pirm, pavaduotojas 
gen. Nosavan, lankydamasis 
Washingtone, pasakė, kas gali 
iš tos koalicinės vyriausy
bės išeiti, kai joje dalyvaus ir 
komunistai—“jie nuvers tą vy
riausybę iš vidaus ir sukurs 
liaudies respublika". Cambodia 
atstovas tvirtino, kad Laose ir 
vyksta viskas pagal komunistų 
planą. O ir Amerikos vyriausy
bė jau traukiasi nuo dabartinės

DAINŲ ŠVENTĖ: Buvusios šventės dirigentas J. Žilevičius perduoda di
rigento lazdelę šios šventės garbės dirigentui A. Aleksiui. Nuotr. Zigmo 
Degučio.

DAINŲ ŠVENTĖ: prel. Ig Albavičius žuvusiųjų pagerbime. Nuotr. Zigmo 
Degučio.

vyriausybės. laiko, kad koalici
nės vyriausybės pirmininku bus 
“neutralusis" Souvanna Phou- 
ma ir ieško kontakto su juo.

Daugiausia kalbamas klausi
mas yra Berlynas, bet ir dėl jo 
per savaite daug kalbų, mažai 
darbų.

Kalbos narsios, ir spauda pa
rašo jau apie galimą karą. Ta
čiau abidvi pusės numato vėl 
susitikimus ir naujas derybas. 
Tom derybom Chruščiovas no
ri užsiprašyti kuo mažiausia: tik 
pripažinti rytų Vokietiją: o Ber
lyno blokados jis nenumatąs. 
Mažu užsiprašymu nori papirk
ti Vakarų politikus, sutinkan
čius išsiparduoti dalim.

Amerikoje eina dideli pasita
rimai ir pasiruošimai, ką Ame
rika turės dėl Berlyno atsakyti.

Al žire žuvo 80
Alžiro sukilėlių vyriausybė 

liepos 5 surengė riaušes protes
tui prieš de Gaulle sumanymą 
padalyti Alžirą, jei nebus susi
tarta. Riaušėse užmušta 80. su
žeista 266.

NAFTA PUOLA. NAFTA GINA
Kuvvait yra prie Persijos į- 

lankos didumo kaip fonnecticut 
su 320.000 gyventojų. Dabar 
nepriklausoma valstybė, kuri 
pasiprašė ir į J. Tautas. Kuvvait 
gamina ketvirtadalį viso pasau
lio naftos. Jos dėka vienam Ku
vvait gyventojui tenka 5.000 
dol. metinių pajamų. Šeichas 
pakėlė standartą, pristatė mo
kyklų ir ligoninių iki arabam 
nematyto laipsnio.

Kuvvait naftos trečdali paima 
Anglija. Jos Gulf Oil Co. ir A- 
merikos naftos bendrovės daly
vauja aksploatavime.

— Saugumo taryboje lie
pos 5 Sovietai ir J. Arabų Vals
tybė reikalavo, kad Anglija ati
trauktų savo kariuomenę iš Ku
vvait. Bet kai Anglijos karo lai
vai plaukė pro Sueso kanala. 
J. Arabų Valstybė tylėjo.

AMERIKOS ATOMAI SATELI
TUOSE

Amerika birželio 28 paleido 
viena raketa tris satelitus. Vie
name jų yra atominė energija 
aparatam varyti. Jos užteks 
bent 5 metam. Du satelitai nc- 
persiskyrė ir skrieja drauge

Sutarė ar pvkstas?
Maskva, sulaikydama ūkine 

pagalbą korri. Kinijai, privertė 
ją nusileisti Maskvos reikalavi
mam. Peipingas birželio 17 su
tiko pasirašyti “proletarinio in
ternacionalizmo principus", ku
rie skelbia, kad komunistinio 
veikimo direktyvos eina iš 
Maskvos.

— Sovietai liepos 2 nepasiun
tė delegacijos į kom. Kiniją 40 
metų sukakties proga. Tenkino
si telegrama. Delegaciją su Su- 
slovu pasiuntė į Orutinę Mon
goliją. Vakaruose tai laiko ženk
lu, kad santykiai tarp Rusijos 
ir Kinijos komunistų atvėsę.

— Pentagonas patarė ka
riuomenėje nerodyti antikomu
nistiniu filmų “Operation Abo- 
lition" ir “Communism on the 
Map". kadangi jos esančios 
“kontraver.sinės"

— Kalifornijoje viešoje opi
nijoje už Nixoną i gubernato
rius pasisakė 53 proc., už da
bartini Broun 37. susilaikė 10

—- Savaitgalio aukos keliuo
se pasiekė rekordą — 509. o 
numatyta tik 450

BALTUOSIUOSE RŪMUOS
Prezidentas nutarė steigti nu

siginklavimo agentūra. Kuo ji 
bus naudinga Amerikos saugu
mui ar nusiginklavimui, nebuvo 
paskelbta. Bet paskelbta, kad 
jos direktoriui alga bus apie 
22.000, kad tarnautojų bus 
200-250 ir kad biudžetas apie 6- 
7 milijonai.

— Prezidento Įsakymu, pa
leistas birželio 30 iš kalėjimo 
Henry \Vinston. vienas iš 11 ko
munistų vadų. Jis turėjo kalėti 
iki 962 pradžios. Paleistas dėl 
nesveikatos. Jį norėjo Castro 
iškeisti už vieną iš Kubos inva
zijos vadų belaisvių.
— Prezidentas pakvietė moks

lininkų komisiją ištirti, ar So
vietai daro slaptus atominius 
bandymus. Vienas tokis bandy
mas užregistruotas žiema Suo
mijoje nuo sprogimo arktikoje.

DARBO FRONTE
— Bedarbių skaičius nuo ge

gužės vidurio iki birželio vidu
rio pakilo 800.000 ir pasiekė 
5.6 mil. Tai pokarinis rekor
das.

—James Hoffa liepos 5 lai
mėjo visišką sunkvežimių uni
jos “pasitikėjimą" — unija nu
ėmė nuo jo visus kaltinimus 
dėl išeikvojimų, savivaliavimo, 
sukčiavimo.

KUBOJE
Kubos belaisviai vėl kreipėsi 

į prezidentą ir buvusi traktorių 
komitetą, kad juos išpirktų.

— Castro paskelbė per radi
ją. kad trūksta maisto, ir su
varžė riebalų vartojimą perpus. 
Kaltę už tai vertė Amerikai, 
kad ji neparduoda.

— Izraelis liepos 5 paleido 
pirmą savo darbo raketą, varo
ma kietu kuru.

— Kongo prezidentas Kasa
vubu. JT spiriamas, paskelbė 
parlamento posėdį liepos 15

dešimti metų Amerika pajėgė, 
o dabar nebepajėgia.

Valstybės departamentas, 
lanksčios politikos laikydama
sis, iš savo ligšiolinės- pozicijos 
nori pasitraukti be kovos: (nė 
nemėginsiąs sulaikyti nuo Kini
jos klausimo svarstymo.) Tik 
pasiguodžia: svarstymas dar ne
sąs priėmimas. Jei kom. Kini
jos priėmimas būtų neišven
giamas, tai Amerikos politika 
siektų bent vieno: kad naciona
linė Kinija nebūtų išmesta iš J. 
Tautų. Valstybės departamen
tui, atrodo, priimtina ir ypačiai 
Bovvles remiama Anglijos ir Ka
nados siūloma nauja pozicija:

pereinamuoju tarpu tegul 
Jungtinėse Tautose bus abidvi 
Kinijos.

Tačiau N.Y. Times nurodo, 
kad ir ši nauja Amerikos pozi
cija vargiai bus saugi ir apgi
nama. Nurodo, kaip gali būti 
apeita procedūra naujam kraš
tui i J. Tautas priimti. Normali 
procedūra reikalauja dviejų 
trečdalių balsų. Norint ja apeiti 
dabar pakišamas aiškinimas, 
kad Kinijos jau nereikia priim
ti. nes ji jau yra JT narys.

Reikią tik įgalojimus Kinijai 
atstovauti atimti iš vieno ir 
pripažinti kitam.

O tam tereikia tik paprastos 
balsų daugumos. Rankų daugu
ma, sakysim, pakils, kad Mao 
Tsetungą pripažįsta Kinijos at
stovu. ir Chiang Kaishekas turi 
kraustytis iš Jung. Tautų. Ne 
tik iš čia. bet ir iš Formozos, 
nes tada ir Formoza bus pripa
žinta Mao Tsetungui.

Šitokis aiškinimas yra jau 
paprasta sukčių kombinacija. 
Tokią kombinaciją pritaikius 
šiandien Kinijai, rytoj ji bus 
pritaikyta Portugalijai, Ispani
jai. o poryt gal ir Jungtinėm 
Valstybėm. Tokia institucija, 
kuri nebaudžiamai leidžia argu
mentuoti batais, gali sykį nu
balsuoti. kad Amerikai, saky
sim. turi atstovauti delegacija, 
skirta ne Kennedy. bet Chruš
čiovo draugo multimilionieriaus 
Katono ar dabar prieš Kennedy 
vyriausybę kovojančio sukčių 
karaliaus Hoffos.

Kai Amerika pasiryžus trauk
tis iš pozicijų: kai šitokios 
sukčių kombinacijos priimamos 
už rimtą politinį manevrą, su
prantamos daros ir tokios kraš
tinės reakcijos, kokias yra pa
reiškęs pvz. jaunųjų respubli
konų kongresas pasitraukti iš 
tos moralinės ir politinės pel
kės prie East River, jei neįma
noma jos nusausinti
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Liepos 4 dvasia ir šios dienos
Liepos 4 atšvęsta. Nutilo 

vaikų džiaugsmas — šaudyti, 
sprogdinti. Baigėsi radijo Įspėji
mai savanoriam savižudžiam ke
liuose ir tos aukos perduotos 
graboriam. Liko byloti ir švies
ti Amerikos nepriklausomybės 
skelbėjai, ir jų žygį, prieš 185 
metus įvykdytą, supranta tie, 
kurie iš viso supranta tylią ir 
prasmingą Įvykių kalbą. 0 ta 
Amerikos nepriklausomybės de
kliaracijos kalba yra tokia gy
va, lyg ji specialiai būtų rašyta 
šios dienos politinėje kryžkelė
je sustojusiem.

Trylikos valstybių atstovai 
1776 buvo Philadelphijoje. Vir
ginija buvo pirmoji, kuri metė 
drąsiausią idėją — atsiskirti 
nuo Anglijos. Thomas Jefferson 
ėmėsi rašyti dekliaraciją, for
muluoti atsiskyrimo motyvus. 
Rašė 17 dienų. Sunku buvo ra
šyti, nes sunku buvo apsispręs
ti — ar verta rašyti. Anglijos 
laivynas su 25,000 karių stovė
jo jau New Yorko vandenyse. 
Amerikiečiai laivyno neturėjo. 
Kariuomenė daugiausia buvo 
neapmokama. Buvo artima gali
mybė, kad Jeffersonas ir kiti 
bus sugauti ir nubausti už maiš
tą, už išdavimą. Kai kurios ko
lonijos siūlė derėtis su anglais. 
Tikėjosi, kad susiderės. Dvejo
pų nusistatymų žmonės kaip ir 
šiandien. Persvėrė betgi tie, ku
rie drįso rizikuoti.

šiandien N.Y. Times aną 
dekliaraciją vadino “drąsos ak
tu”. Tai dokumentas, pasirašy
tas krauju ir prakaitu, kuris 
ypatingai tinkąs pavojų metui, 
kokiame mes šiandien gyvena
me.

Jeffersono dekliaracija buvo 
sykiu kaltinamasis aktas ir nau
jo gyvenimo idealas. Didžioji 
dalis yra kaltinamasis aktas dėl 
skriaudos gyventojam Ameriko- 

Garsintuvą perdavė, man ro
dos, gen. Maslinnikovui. Jisai 
pareikalavo eiti darban be jo
kių sąlygų. Kas eisiąs pro sto
vyklos vartus (wachta), nieko 
neatsitiksią blogo. Kai kurie 
pasileido eiti, bet didelė minia 
juos palydėjo piktu murmėji
mu. Buvo reikalaujama pirma 
susipažinti su padėtimi ir pa
gerinti sąlygas. Bet iš garsin
tuvo sugriaudė:

— Tuojau eiti darban! Ki
taip bus sunkios pasekmės.

Minia nejudėjo ir tylėjo.
— Duodu kelias minutes ap

sigalvoti. Jei dar neisite, bus 
prašnekta kitokiais argumen
tais.

Minioje tyla.
— Skaitysiu iki dešimties. 

Jei neklausysite, tai raudosite.
Atskaityta rusiškai iki de

šimties. Ir tada:
— Ugnis!
Pasigirdo šūviai, padulko 

aikštė, pasiliejo kraujas. Buvo 
tąsi prievartos tam judėjimui Maslinnikovas. Kaliniai pašte- užmušta apie 60 žmonių, apie 
nusmelkti. Pulk. Bachanka ir bėjo atvykus specialius NKVD 100 sunkiai sužeista, iš kurių 
jo padėjėjai cerberiai, iškvies- dalinius ir kariuomenę, gink- 40 pasimirė. Tarp jų buvo ir 

vienas Pakarpačio kunigas. Au-

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO SNIPAS
IŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

(25)
Stovyklose pasireiškė pasi

priešinimas, prasidėjo maištai. 
Padaugėjo atsisakančiųjų eiti 
į darbą. Anglių kasykloje nr. 
8 tokių buvo apie šimtinė. Ju
dėjimas išsiplėtė į griežtojo re
žimo stovyklą ir mūsų sekto
rių nr. 9. Tarp nedirbančių bu
vau ir aš. Tas pasipriešinimas
prasidėjo liepos pabaigoje ir pareikšta stovyklos vadovybei, 
kilo ligi rugpjūčio vidurio, ap
ėmęs beveik kiekvieną stovyk- sudarytą iš valdžios pareigūnų, 
lą. Iš Rumiko mus pasiekė milicijos ir kariuomenės atsto- 
pirmoji žinia, kaip buvo grieb- vų. Komisijai vadovavo gen.

ganizuotas kalinių komitetas. 
Septynias ar aštuonias dienas 
niekas neišėjo darban. Buvo ' 
reikalaujama, kad speciali ko
misija susipažintų su pasmerk- < 
tųjų gyvenimu ir darbu. j

— Eisime dirbti tiktai ta- j 
da, kai komisija iš Maskvos už
tikrins mums žmoniškas darbo 
ir gyvenimo sąlygas, — buvo

dami po vieną kalinį iš izolia
toriaus, daužė kumštimis ir
spardė. Stalino ir Berijos dva- visų pusių, užimti pagrindiniai vykiose, 
šia ir kankynės buvo grįžusios
su dar didesniu įnirtimu. los vadovybė su vyriausiu ka-

★ pu gen. Derevianku ir atvyku-
V0RKUT0JE, anglių kasyk- šia komisija. Jis pareiškė: 

lų nr. 29, Maskvos Įsakymu lie- — Čia yra iš Maskvos ta ko
pos mėn. (1953) buvo Įvykdy- misija, kurios norėjote, kad su- 
tos masinės žudynės. Kasyklo- sipažintų su jūsų padėtimi, 
je nr. 29 ir nr. 7 buvo suor- Klausykite!

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metam* ___________ $6.00
Brooklyn. N. Y._________ — $6.50
Pusei metų---------------------------- $3.50
Užsienyje _______  $6.50

je. Kaltinamas Anglijos kara
lius Jurgis III, kad jis įvedė “vi
sišką tiraniją” amerikiečiam, pa 
neigdamas žmogaus teises, ku
rias kiekvienam yra davęs Kū
rėjas: — kariškai okupavo kraš
tą ir karinėm Įgulom valdo ir 
išnaudoja vietos gyventojus; at
ėmė politines rinkimų teises,— 
nutraukė prekybos santykius su 
kitais kraštais; —degino ir ki
taip naikino miestus ir kaimus, 
žudė ir deportavo žmones į ki
tus kontinentus; —kurstė vie
tos gaujas gyventojam terori
zuoti ...

Tuos tiranijos ženklus skai
tydamas, net suabejoji, ar tai 
nusikaltimai prieš 185 metus; 
ar tai nėra kaltinimas dabar 
vykdomam genocidui, kuris bu
vo minėtas birželio 14.

Dekliaracija nebuvo tik pro
testas prieš priespaudą. Ji kėlė 
ir naujo valstynio gyvenimo 
idealą: “visi žmonės yra Kūrėjo 
leisti lygūs ir apdovanoti tam 
tikrom neatsiejamom teisėm, 
tarp kurių yra gyvybė, laisvė ir 
laimės siekimas...”

Tos idėjos buvo pagrindas de
mokratinei valstybei, vardan 
kurios anie vyrai prieš 185 me
tus skelbė pasipriešinimą Ura
nijai; vardan kurios žuvo 1775- 
83 nepriklausomybės kovose 
4,435 amerikiečiai.

★

Dabartiniais laikais, kaip 
spauda pastebėjo, išliko įsitiki
nimas. kad Amerika, tokiu ke
liu ėjusi Į nepriklausomybę, tu
ri paremti — ir paremia labiau 
nei kitos valstybės — nepri
klausomybę visų tautų, kurios 
yra svetimų valdomos. Tai iš
tikimybė dekliaracijai, kitaip— 
būtų jos išdavimas.

Nesunku pastebėti, kad A- 
merikos masė yra ištikima dek
liaracijos dvasiai, kaip yra bet
gi tarp intelektualų ir šios dva
sios išdavimo ženklų. Būdin-

Maskva prisiuntė komisiją,

luotą net patrankomis ir tan
kais. Stovykla buvo apstota iš kų buvo ir kitose Vorkutos sto-

išėjlmai. Prisistatė visa stovyk- Tik atsigėrus! žmonių krau
jo, Maskva pamažu ėmė švel
ninti gyvenimo ir darbo sąly
gas. Panaikino griežtąjį stovyk
los režimą: nuėmė numerius 
nuo rankų ir kojų, panaikino 
varžymą susirašinėti, leido ap
lankyti tėvam, galima buvo gau

Birželio 18 prisiminti pirmie
ji liūdni trėmimai Sibiran. Tos 
liūdnos sukakties proga pasta
tytas lietuviško stiliaus kry
žius, kaip paminklas mirusiem 
Sibiro tremtiniam ir žuvusiem 
už Lietuvos ir Amerikos lais
vę. Kryžiaus pašventinimas už
ėmė didesnę minėjimo dalį.

‘Minėjimas pradėtas 10:15 vai. 
mišiomis, kurias aukojo kun. 
J. Rikteraitis. Pamaldoms pasi
baigus, 12 vai. sekė kryžiaus 
šventinimo apeigos. Jos buvo 
didingos ir Įspūdingos. Bažny
čios sodelyje išsirikiavo būrys 
National Guard karių ir Knights 
of Columbus Colored Guard 
dalinys. Tokios garbės sargy
bos matomos tik ypatingais at
vejais. Savo puošniomis uni
formomis pridavė šventei daug 
orumo. Į sodelį įneštos Lietu
vos ir Amerikos vėliavos, atly
dėtos 40 tautiniais rūbais pa
sipuošusių berniukų ir mergai
čių. Buvo Įnešti Alto, Lietuvių 
Bendruomenės ir ukrainiečių 
tremtinių bendruomenės vaini
kai. Minia žmonių užtvenkė 
prieš bažnyčią esančią gatvę.

Iškilmės pradėtos Amerikos 
himnu, kuri sugiedojo solistė 
DiBenedetto. Kryžiaus statymo 
komiteto garbės pirm, klebo
nas J. Matutis vaizdžiai nupa
sakojo žiaurumus, Įvykusius 
Lietuvoje prieš 20 metų ir te
bevykstančius dabar, ir paaiš
kino šventinamo kryžiaus reikš- 

giausias ženklas yra aštrios pa
stangos išsižadėti dekliaracijos 
autorių gilios religinės dvasios 
ir drąsos rizikuoti. Savo ryšį su 
Dievu dekliaracija pareiškė ke
turis kartus — iš jo kildinda
ma žmogaus teises, jį laikyda
ma vyriausiu pasaulio teisėju, 
jo globojančios Apvaizdos šauk
damas!. Dabar po 185 metų, 
esama pastangų Ameriką ati
traukti nuo jos kūrėjų tikėji
mo, paversti ją tauta be religi
jos, kaip ir be patriotizmo; pa
versti tauta be drąsos rizikuoti 
ir aukotis už dekliaracijos prin
cipus. Tekis tautai siūlomas ke
lias eina Į Amerikos nugyveni- 
mą ir Į graborių.

Prezidentas Kennedy suprato 
esamą padėtį, kalbėdamas apie 
reikalą revoliuciją vykdyti to
liau ir apie asmeninio pasiauko
jimo reikalą. Tai paskatinimas 
atgaivinti dekliaracijos kūrėjų 
dvasią, kuri Ameriką sukūrė ir 
padarė didinga.

Pašventintas lietuviškas kryžius New Havene, Conn.

mę ir paskirtį. Taip pat kal
bėjo einąs miesto majoro parei
gas O’Connell ir užmūrijo kry
žiaus pamatam įdėtus dokumen
tus ir aukotojų sąrašus.

Kryžiaus šventinimo apei
gas atliko prel. J. Balkūnas, 
asistuojant kun. J. Aleksiūnui. 
Kryžių pašventinus ir chorui 
sugiedojus Marija; Marija, 
Knights of Columbus daliniui 
gerbiant kardais, karių būrys 
trimis šautuvų salvėmis pager
bė žuvusius. Tuo pačiu metu 
lietuvių ir ukrainiečių mergai
tės kryžiaus papėdėje sudėjo 
gėlių vainikus.

MIRUSIEMS Sibiro tremtiniams ir žuvusiems dėl Lietuvos ir Amerikos laisvės pamin
klinio kryžiaus šventinimd iškilmės New Havene, Conn., birželio 18.Nuotr. P. Jasiukonio.

ti siuntinuką, užsieniečiai galė
jo parašyti atviruką namo. Va
sarą (1954) viena komisija dar 
pranešė, kad galima užsisakyti 
knygų, kokių kas pageidauja. 
Aš paprašiau Evangelijos.

— Tokios knygos Sovietų Są
jungoje nespausdinamos.

— Nespausdinamos? Yra at
spaustų. Jeigu surasiu, ar galė
siu gauti?

— Leoni, tu vis toks pats! 
— atkirto man Nina, tokia ma
ža maža paneliukė, nusidažiusi 
lūpas ir su cigarete burnoje. Ji 
dirbo kasyklos nr. 8 sekreto- 

. re. Sukaliojosi, kai prieš porą 
metų mane fotografavo, o aš 
ginčijausi, kad nesu joks tinka
mas objektas. Galėjo dar ži
noti, kad buvau vadinamas sto
vyklos klebonu.

Buvau dar pakviestas į sto
vyklos vadovybę pas saugumo 
leitenantą Ponomariovą. Jis 
man parodė keletą nedidelių 
fotografijų įvairiose pozose, bet 
to paties asmens. Pažinau iš 
karto. Su tuo vokiečiu jėzuitu 
drauge mokėmės Romoje, ruoš
damiesi misijom Rusijoje. Žiū
rėjau ir tylėjau.

— Tai kaip? Nė vieno nepa
žįstate?

—Po aštuonerių metų kali
nimo sunku praeitį beprisimin
ti. Atmintis susilpnėjo. Supran
tate?

— Turite pažinti. Drauge 
mokėtės Romoje.

New Haveno apylinkės pirm. 
A. Gruzdys Kryžiaus darželyje 
supylė ir sumaišė gautą pa
vergtos Lietuvos žemę su lais
vos Amerikos žeme. Nuo šiol, 
kalbėjo jis, ši vieta tampa 
mums tarytum antruoju Karo 
muzėjaus sodeliu su Nežinomo 
Kareivio kapu. Čia rinksimės 
minėdami Lietuvos vargus ir 
nelaimes. Ateisime padėkoti 
Aukščiausiam, tėvynei laisvę at
gavus. Šventinimo apeigos baig
tos Lietuvos himnu.

Minėjimo išvakarėse, vietinė 
amerikiečių spauda gražiai ap

— Galimas dalykas. To ne
neigiu. Esu studijavęs Griga
liaus universitete, kurį lankė 
tūkstančiai studentų. Negi ga
liu visus prisiminti.

— Bet judu mokėtės Russi- 
eume. Ar neprisimenate Cze- 
kallos?

—Ką sakote? Czekalla! Ga
li būti, kad mokėmės kartu. 
Sunku prisiminti, kai mano at
mintis dabar taip susilpnėjusi.

— Būdamas kunigas, turėtu
mėte gėdytis kalbėti netiesą.

— O! Ar jūs manote, kad 
būdamas kunigas turiu pareigą 
jūsų šnipinėjimo reikalui saky
ti visa, kas kada yra buvę ma
no artumoje? Nuo kada esate 
mane įrašę į savo šnipus?

— Vadinasi, atsisakote 
teikti valstybės saugumui 
formacijas?

— Atsisakau.
Liepė man išeiti ir laukti ko

ridoriuje, kol tarėsi su kapito
nu Golubievu, viršininku. Pas
kui mane vėl pasišaukė. Man 
griežtai atsisakius duoti žinias, 
kurios galėtų būti žalingos Baž
nyčiai ir mano artimiesiems, 
mane uždarė keturiom dienom 
lediniam izoliatoriuje. Išėjau su 
pakilusia temperatūra.

Man išėjus iš tos kameros, 
pirmieji vokiečiai belaisviai jau 
buvo vežami tėvynėn. Aptikau 
ir du italus. Pirmą kartą veik 
po dešimties metų dideliam 
džiaugsmui galėjau pasikalbėti 
gimtąja kalba. Po kiek laiko 

su- 
in-

rašė birželio įvykius ir Įsidėjo 
kryžiaus nuotrauką.

Po iškilmių parapijos salė
je įvyko vaišės pagerbti tiem, 
kurių pastangomis ir darbu pa
minklinis kryžius buvo pasta
tytas. Vaišėse dalyvavo vietos 
dvasiškija ir svečiai — prel. 
J. Balkūnas, kleb. kun. J. Alek- 
siūnas, kleb. kun. E. Gurins- 
kas, Marianapolio kolegijos vir
šininkas kun. J. Dambrauskas, 
MIC, vietos organizacijų vado
vybės, LB Tarybos narys dr. 
Vileišis, ukrainiečių tremtinių 
bendr. pirmininkas, kryžiaus 
projektuotojas ir meistras su 

mane dar pakvietė stovyklos 
paštan (1954), kur mano vardu 
buvo atėjęs siuntinys. Siuntė: 
Rosą Alpesti-Leoni ... Vienas 
tas pranešimas mane užliejo 
nepaprastu džiaugsmu!

— Mano motina dar gyva!
Siuntinukas buvo apdėtai 

351.50 rublių muitu. Man bu
vo pareikšta:

— Jei muitĘ sumokėsi, tai 
siuntinys bus tavo, jei ne — 
grąžinsime.

Paprašiau palaikyti. Stovyk
los vadovybėje pasiteiravau, 
kiek yra mano sąskaitoje pi
nigų. Po aštuonerių su puse 
vergiško darbo tebuvo — 80 
rublių ...

Ką daryti? Gražintas siunti
nukas motinai sudarytų didelį 
skausmą. Bolševikų propagan
da dar pridėtų paaiškinimą: 
“Atsisakė priimti” ...

Ką daryti? Dievas atėjo Į pa
galbą. kai nelaimės draugai, tai 
patyrę, surankiojo ir man įtei
kė 500 rublių. Dabar siuntinu
kas galėjo būti mano ...

Jis buvo tik 7 kg ir 400 gr. 
Tiek Maskvos buvo nustatyta. 
Jame radau 800 gr. kavos, apie 
1 kg cukraus, šokolado, 200 
gr. biskvitų. Dar buvo konser
vų ir kondensuoto pieno dėžu
tėse ...

Man buvo dovana ne tiktai 
brangios motinos, bet ir gim
tojo krašto, apie kuri sovietinė 
propaganda pasakojo, kad jis... 
skęsta skurde ir badauja. 

kitais darbų vykdytojais, ir pil
nutėlė salė svečių. .

Įspūdingai ir ilgiau kalbėjo 
prel. J. Balkūnas. Jis Lietuvos 
nešamą vergijos kryžių prily
gino Kristaus kryžiaus keliams, 
kurių , kiekvieną, nuo pirmos 
iki paskutinės, mūsų tėvynė 
pergyveno ir iškentėjo. Čia 
kalbėtojas gyvais pavyzdžiais 
perbėgo Lietuvos vargus ir 
baigdamas kalbą kvietė susi
mąstyti, ar jau viską ir pakan
kamai esame padarę, kad ver
gijos kryžius nuo mūsų tėvy
nės pečių būtų nuimtas ar bent 
palengvintas. Dar kalbėjo Al
to skyriaus pirm. V. šilkas, dr. 
Vileišis, kun. J. Rikteraitis ir 
M. Jokubaitė.

Sumanytojas viso šio pro
jekto buvo lietuvių šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
J. Matutis, o rūpesti pasiėmė 
apylinkės pirm. A. Gruzdys ir 
savo darbą gražiai atliko iki 
galo. Kryžiaus projektą paga
mino dailininkas K. Jatužis iš 
Waterburio. o New Haveno lie
tuvis Juozas šilkas, žinomas sa
vo gražiais medžio dirbiniais, 
padarė tikrą lietuvišką meno 
kūrini. Statybos rangovas Ro
mas Samulis atliko visus kry
žiaus įmontavimo darbus. Visa 
ši trejukė savo darbus atliko 
be atlyginimo. Jiems vaišių da
lyviai sukėlė širdingas ovaci
jas, o A. Gruzdys įteikė kuk
lias dovanėles. V. Sušinskas 
įrengė prožektorius, kurie nak
ties metu apšviečia kryžių. Tai 
sudaro puikų reginį.

Aukų rinkimą rūpestingai 
pravedė M. Jokubaitė, 0. Nor- 
kūnaitė ir R. Kisielienė. Aukų 
dydis svyruoja nuo 1 iki 115 
dol. Aukotojų skaičius didelis 
ir visus vardus sutalpinti šioje 
korespondencijoje būtų per sun 
ku. Visų aukotojų pavardės pa
skelbtos atskirame leidinėlyje 
— minėjimo programoje.

Vaišių pabaigoje A. Gruzdys 
padėkojo visiems, rėmusiems 
aukomis ir moraliai kryžiaus 
statybos darbą. SH

Praktika žaidžia...
(atkelta iš 2 psl.)

Tai priešinasi aniem dviem 
principam.

Tas pats teismas kitokios 
praktikos rodė tam pačiam 
principui: atsisakė svarstyti pa
naikinimą Vermont valstybės 
nutarimo, kuris draudė dpoti 
stipendijas tiem mokiniam, ku
rie mokosi kataliku vidurinėse 
mokyklose.

Kiti praktikos pavyzdžiai, ku
rie liečia Dievą:

— Amerikos piniguose yra 
jrašyta: "In God We T rust".

— Amerikos vėliavai prie
saikoje yra: “Prisiekiu ištiki
mybę Amerikos Jungtinių Vals
tybių vėliavai ir respublikai, 
kurią ji reiškia, tautai Dievo 
(apvaizdoje), nedalomai, su 
laisve ir teisingumu visiem”. 
Tekstas buvo priimtas 1954 
Kongreso ir patvirtintas pre
zidento Eisenhoverio.

— Amerikos nepriklausomy
bės dekliaracijoje Dievas mi
nimas bent keturis kartus skir
tingais vardais: Dievas, Kūrė
jas, Vyriausias pasaulio Teisė
jas, Dieviškoji Apvaizda ...

Teismo praktiką tęsiant to
liau, beliktų aiškinti, kad Kon
gresas ir prezidentas. Įrašyda
mi Dievo vardą, elgėsi ne pa
gal konstituciją; ir Amerikos 
kūrėjai skelbė nepriklausomy
bės dekliaraciją ne pagal kon
stituciją; pagaliau ir tie pini
gai. kuriuos jie gauna už savo 
aiškinimą, yra taip pat ne- 
konstituciniai ...

Dar tą pačią dieną parašiau 
atviruką dėkodamas ir, kad jis 
praeitų pro maskvinę cenzūrą, 
pridėjau:

— laikausi gerai, didelių rū
pesčių neturiu ...

(Bus daugiau)



Leiskit mum būti lietuviais

prie

MAS Centro Valdybos rinki
mams pravesti sudaryta komi
sija, į kurią įeina V. Deveiky
tė, St. Rudys ir Alf. Pargaus- 
kas. Į suvažiavimą kviečiami

vietų autobusą, visi išklausėm 
7 v. mišių, o 8 v. autobusas at
važiavo prie bažnyčios mūsų 
paimti. Pulkas jaunuolių, pa
prastai apsirengusių, su įvai-

Ištrauka U privataus Irenos Simonytės laiško apie Sao Paulo lietuvių jaunimo veiklą. Irena 
Šimonytė yra buvusi New Yorke ir čia studijavusi Iš laiško matosi, kaip į lietuvių jaunimo vei

klą nori įsijungti vengrai ir brazilai.

Ačiū už Jūsų gražius paska
tinimo žodžius dirbti lietuviš
ką darbą. Turiu pripažint, kad 
beveik, visa iniciatyva parei
na nuo Dėdės Juozo (kun. J. 
Šeškevičiaus), o man padeda 
mano mama, kuri atlieka už 
mane visus namų darbus, kad 
galėčiau vakarais lankyt susi
rinkimus, repeticijas ir t.t. Bet 
man tikrai patinka dirbti su 
moksleiviais, jie visi tokie nuo
širdūs, mandagūs, linksmi.

Praeitą sekmadienį suorga- 
nizavom pikniką, prie labai 
gražaus ežero. Gal jau Jums 
pasakojau, Icad mūsų piknikai 
labai skirtingi nuo New Yorko 
piknikų. Išnuomavom 40-ties ateitininkų organizacijos, nori

mokytis lietuvių kalbos. Prieš 
porą savaičių mes repetavom 
keletą naujų dainų,,o per lan
gą žiūrėjo brazilukai. Kai prie 
lango priėjo kun. J. šeškevi-

raus didumo maišiukais ku
riuose pilna valgio, linksmai 
nusiteikę. Už valandos jau’bu
vome pikniko vietoje — tik
ras miškas ir ežeras.

Rytą visi laisvai praleido, 
kam kaip patiko: žvejojo, irk
lavo, pasivaikščiojo. Trečią va
landą susirinkom gegužinių pa
maldų. Buvo labai gražu. Kai 
kuriem iš mūsų gal tas buvo 
keista, nes yra tokių, kurie ne
labai moka lietuviškai, kiti at
siveža brazilų draugų, bet mes 
juos visus priimam, kad tik jie 
būtų su mumis.

Yra pvz. du vengrai, kurie 
būtinai nori priklausyt

čius, tai vaikai jo prašė: “Ku
nige, leiskit ir mums būti lie
tuviais!”

Bet grįžtant prie pikniko. 
Vakare užkūrėm laužą. Nebuvo 
iš anksto parengę jokios pro
gramos, tai kiekvienas turėjo

pavieniui ar grupėmis kaip 
nors pasirodyt Labai prisijuo- 
kėm iš improvizuotų “vaidini; 
mų”, tiek daug dainavom, kad 
šiandien net esu užkimusi 9 
vai. vakare sugrįžom į miestą 
visi linksmi ir patenkinti ir 
laukiame nekantriai kito pik
niko. Bet iki kito dar turėsi
me kiek palaukt, nes liepos 
mėnesį turėsim daug darbo su 
ruošiąmu kermošium, norim su
rinkt pinigų ir pastatyt naują 
ramovę, o tam daug pinigų 
ręikės. Rugpjūčio pradžioj’ruo
šime mūsų tradicinę jaunimo

LIETUVISKAS KRYŽIUS prie šv. Kazimiero bažnyčios New Haven, 
Conn: Iš k. į d.: dail K. Jatužis, Alto pirm. V. šilkas, A. Ramanauskas, 
kryžiaus meistras J. šilkas, Br. Strimaitis, pirm. A. Gruzdys, kleb. kun. 
J. Matutis, M. Jokubaitė, Rom. Samulis ir A. Leikus. Nuotr. J. Jasiu- 
konio.

Iš Miuncheno ateitininkų veiklos
Balandžio pabaigoje Miun

chene įvyko ateitininkų sen
draugių susirinkimas. Maldą 
sukalbėjo dvasios vadas kun. 
Ant. Bunga. Pradžios žodį ta
rė pirm-kė Alina Grinienė, pa
sveikindama svečius iš toliau: 
kun. Bronių Liubiną, dvasios 
vadą kun. A. Bunga, Mainzo 
med. studentus Zigmą Kungį 
ir Adolfą Šležą bei Vasario 16 
gimnazijos abiturientę Reginą

metodas spręsti problemoms 
yra naudotis sveiku protu ir 
remtis kitais žymiais filosofais. 
St. Šalkauskį reikia laikyti pa- 
siausvyros filosofu, kurs griež
tai vengė kraštutinumų. Pus
iausvyra yra paremta visa jo 
filosofija. Jis kėlė lietuvių tau
tos pašaukimo 
sprendė jį taip 
ros būdu..

Lietuva yra

klausimą ir 
pat pusiausvy-

pačiam vidury
Sakalauskaitę, kuri nuo rudens tarp rytų ir vakarų Europos,
semestro studijuos Miunchene, tarp slavų ir germanų. Už tai- 
Perdavė žodinius sveikinimus Lietuvos uždavinys yra pasi

reikšti kaip šių tautų lyginto
ja. Lietuva savo krašte turi de
rinti šių tautų laimėjimus.

St. Šalkauskis plačiai svars
tė ir valstybės valdymosi klau
simą, ieškodamas tobuliausio 
sprendimo ir iškeldamas trijų 
rūmų sistemą. Problemoms 
sprendimų jis ieškojo ideališ
kiausioje formoje, bet tikro
vėje juos įgyvendinti yra la
bai sunku, kaip perdaug idea
liškus žmogaus prigimčiai.

Po paskaitos vyko įdomios 
diskusijos, kuriose dalyvavo J. 
Medušauskas. dr. J. Skalaus- 
kas. K. Žemaitis ir kun. dr. J. 
Petraitis. Diskusijų metu 
Šalkauskio asmenybė buvo 
labiau išryškinta.

Tolimesnėje programoje 
J. Sakalauskas paskaitė

Sukilimo minėjimas Memmingene
Birželio klaikieji įvykiai Mem

mingene (Vokietijoje) buvo pa
minėti su pakilia rimtimi.

Mišias dienos intencijomis 
aukojo Marijos Dangun Ėmi
mo bažnyčioje svečias kun. 
Bronius Liubinas. Pamoksle iš
kėlė Dovydo kovą su Galijotu. 
Nelygioje kovoje Dovydas lai
mėjo pasitikėdamas Dievo pa- 
galoa. Ir mes turime pasitikėti 
dvasine jėga.

Kultūros namų didžioje salė
je susirinko gražus būrys vie
tos lietuvių ir kitų baltų kolo
nijos gyventojų, o taip pat bu
vo svečių iš Miuncheno, Ulmo 
ir kitur. Dalyvavo PLB krašto 
valdybos pirmininkas kun. Br. 
Liubinas, Miuncheno apylinkės 
pirm. kun. J. Tautkevidus ir 
buvęs ilgametis Memmingeno 
lietuvių klebonas kun. Anta
nas Bunga. Minėjimą pradėjo 
ir pravedė dabartinis Mem
mingeno apylinkės pirm. kun. 
dr. J. Petraitis. M. Musteikis

skaitė paskaitą apie lietuvių 
sukilimus amžių būvyje, plačiau 
apibrėždamas 1941 birželio 23 
sukilimą, kada per vieną dieną 
buvo pašalintas sovietinis re
žimas Lietuvoje ir sudaryta 
Laikinoji Vyriausybė.

A. Grinienės parengtas poe
zijos ir dainų montažas “Ver
gijoje ir laisvėje” sukėlė klau
sytojams Lietuvos vaizdą ir 
šaukė į laisvę, išsiliedamas pa
baigoje į tautos himną, kurį 
pakilia nuotaika giedojo visi 
susirinkusieji.

Dainininkė Janina Liustikai- 
tė atliko didesnę koncertinę 
dalį, padainuodama eilę dainų 
ir arijų. Solistė turėjo gražų 
pasisekimą. Dainininkė turi 
stiprų ir gražų balsą, o drauge 
if duomenis toliau tobulėti. 
Solistei akompanavo J. Raimer, 
jautriai, įsijausdamas. Abu bu
vo apdovanoti gėlėmis. M.B.

(Eli)

AŠTUNTOJI LAISVES DIENA
Pirmą kartą Laisvės dieną 

New Yorko burmistras paskel
bė 1954. Nuo tada Laisvės die
na jau yra tapusi tradicija. 
Svarbiausios Laisvės dienos iš
kilmės įvyksta prie garsiosios 
Laisvės statulos.

Birželio 29 prie Laisvės sta
tulos susirinko New Yorko 
miesto. Laisvosios Europos 
Komiteto, Pavergtųjų Seimo at
stovai ir gausi minia svečių. 
JAV armijai, laivynui, mari
nams ir oro pajėgoms atstova
vo atitinkamų dalinių vėliavos 
su garbės sargybomis? Susirin
kusiems žodį tarė New Yorko 
miesto atstovas J.J. OJBrien, 
Laisvosios Europos Komiteto 
pirmininkas J. Richardson, Pa
vergtųjų Seimo pirmininkas V. 
Sidzikauskas, Kubos Revoliuci
nės Tarybos atstovas.

Pavergtųjų Seimo pirminin
kas pažymėjo, kad šiandien 
laisvės priešai yra ypatingai 
agresyvūs, tuo tarpu laisva- 

“r jame pasaulyje “kai kas tikisi 
laisvę išlaikyti ir taiką nupirk
ti naujomis nuolaidomis .. .Kai 
kas Vakaruose taip toli eina, 
kad sutinka savo vadinamą 
‘taiką’ pirkti laisvės kaina.” 
Bet sovietų pavergtos Centro 
ir Rytų Europos tautos liudija, 
kad be laisvės nėra tai s. V. 
Sidzikauskas ypač abrėžė, kad 
laisvosios

šventę ir tam bemažai laiko 
reikia pašvęsti. Šiemet mes no
rime iškilmingai pasiruošti tai 
mūsų šventei, nes sueina 10 
metų nuo ateitininkų kuopos 
įsteigimo S. Paulo.

Ačiū dar kartą už gerus žo
džius ir moralinę paramą. Mes 
jos esam labai reikalingi.

Jūsų Irena

P.S. šiemet, išskyrus porą 
asmenų, kurie labai smarkiai 
mokosi, valdyba labai darbšti. 
Idėjų netrūksta. Ir kuo dau
giau įsigilinam į darbą, tuo jis 
malonesnis. Kai pasiseka ku
riam įvykdyt nors dalį suma
nymo, visi džiaugiamės.

stybės turinčios 
suprasti, jog nebesą skirtumo 
tarp tautų, vienoj ar antroj 
geležinės uždangos pusėje es
ančių, nes abiejose pusėse esą 
arba tie, kurie laisve tikį, arba 
tie, kurie siekią ją sunaikinti,

ir kad paties laisvojo pasau
lio laisvei apginti vien defen- 
zyvos nepakanka.

Būdinga, kad, Laisvės die
ną trumpai minėdamas, New 
York Times žodį “captive” Ry
tų Europos tautoms jau rašo 
kabutėse. Būdinga taip pat, 
kad šiemet Laisvės dienos iš
kilmėse nebuvo Valstybės De
partamento atstovo

Kr.

Namų apyvartai netinka, gal 
tiks eksportui
Amerikos Valstybių Organi

zacija paskyrė dr. J. Oppenhei- 
mer keliauti per lotynų Ame- ' 
rikos valstybes su paskaitom. 
Ohio atstovas Sherer kritikavo 
tokį paskyrimą: atominės ener
gijos komisija jį atleido saugu
mo sumetimais kaip komunistų 
rėmėją ar buvusį komunistą, o 
dabar jis skiriamas tokiom pa
reigom.

Moksleivių At-kų Sąjungos suvažiavimas
Moksleivių Ateitininkę Są

jungos suvažiavimas šaukiamas 
liepos 28-30 Dainavos jaunimo 
stovykloje, moksleivių ateiti
ninkų stovyklavimo metu. Su
važiavimo programoje numaty- visi MAS dvasios vadai, jau
ta Centro Valdybos narių pra- nučių bei moksleivių kuopų 
nešimai, MAS statuto papildy
mas, naujos Centro Valdybos 
rinkimai ir kt. Pirmąjį suvažia
vimo vakarą bus suruošta lie- mos atsiųsti kuopos veiklos pra- 
tuvių tautos sukilimo ir 20 me
tų okupacijoje žuvusių pager
bimas. Antrosios dienos vaka
re — talentų pasirodymas. Su
važiavimas užbaigiamas sekma
dienį, liepos 30, iškilmingomis 
mišiomis MAS intencija ir iš
kilmingu posėdžiu. Po to moks
leivių ateitininkų stovykla dar 
truks iki rugpiūčio 5; prasidės 
liepos 23.

globėjai ir kuopų atstovai. Kuo
pos, kurios negalėtų j suvažia
vimą atstovų atsiųsti, prašo-

nešimus raštu ir tikslų kuopos 
narių skaičių ir įgaliojimus 
Centro Valdybai paskirti man
datus.

Visais suvažiavimo reikalais 
prašome rašyti iki liepos 20 
adresu: MAS Centro Valdyba, 
P. Narutis, 6441 So. Washte- 
nač Avė., Chicago 29, UI.

Vokietijos ateitininkams vysk. 
V. Brižgio ir kitų JAV sen
draugių.

Pranešimą — įspūdžius iš 
viešnagės Amerikoje — pada
rė A. Grinienė. Plačiau apibū
dino JAV ateitininkijos veiklą, 
paskirų sendraugių įsikūrimą 
naujose sąlygose, nuotaikas ir 
kt.

Po pranešimo magnetofono 
juosta buvo perduotas a.a. 
prof. K. Pakšto paskutinis žo
dis ateitininkams, tartas atei
tininkų 50 metų jubilėjui pa
minėti kongreso metu Čikago
je.

Kun. A. Bunga šviesos pa
veikslais parodė ateitininkijos 
istoriją ir 1960 m. įvykusį tarp
tautinį eucharistinį kongresą 
Miunchene. Ateitininkų istori
jos paveikslus apibūdino dr. J. 
Grinius, kitus — A. Bunga. 
Pabaigoje aptarti Vokietijos A 
SS einamieji reikalai.

Birželio 22 Miuncheno atei
tininkai sendraugiai ir studen
tai suruošė bendrą susirinki
mą paminėti savo ideologo St. ypačiai verta paminėti, kad be- 
šalkauskio 20 m. mirties su
kakčiai. Žodį tarė J. Laukaitis, 
pirmininkavo kun. J. Tautkevi- 
čius. sekretoriavo stud. V. 
V. Bartusevičius.

Paskaitą Stasys Šalkauskis— 
pusiausvyros mintyto} as skaitė 
dr. J. Grinius. Prelegentas iš
kėlė St. Šalkauskį kaip filoso
fą kūrėją. Išvardino visus jo 
išleistus veikalus, tačiau drau
ge apgailestavo, kad daug jo 
darbų liko rankraščiuose, ku
rie mums nėra žinomi ir to
dėl nėra galimybės išnagrinėti 
jo kūrybą ir filosofiją pilnu
moje. Pagrindinės St. Šalkaus
kio filosofinės disciplinos — 
būti, pažinti ir veikti. Tai dis
ciplinos, kurios liečia ir kiek- 
veno žmogaus gyvenimą. Jo

St. 
dar

paskaitė savo 
kūrybos. Miuncheno studentų 
ateitininkų draugovės pinri-

ANTROJI DAINŲ ŠVENTE CHICAGOJE
(atkelta iš 1 psl.)

Daug sveikinimų gauta iš 
valstybės departamento narių. 
Telegrama sveikino ir sveika
tos bei švietimo sekretorius Ri- 
bicoff.

.Šventėje negalėjęs dalyvauti 
Chicagos miesto burmistras Ri- 
chard J. Daley atsiuntė sveikini
mą. Jis išleido proklamaciją, 
paskelbdamas liepos antrąją lie
tuviu dainų festivalio diena, 
kviesdamas visus Chicagos gy
ventojus prisidėti prie šios šven 
tės ir pasimelsti už Lietuvos iš
laisvinimą. Taip pat jis pabrė
žė, kad lietuviu kolonija Ame
rikoje yra didelis įnašas i kul
tūrinį, socialinį ir ekonominį

Po sveikinimų ir telegramų 
• skaitymo Padėjo rodyte cho- 

rai. šiai programai sumaniai ir 
nuotaikingai vadovavo ir ang-

tesnį pranešimą apie Miunche
no studentų ateitininkų drau-
govės veiklą per paskutiniuo- p2adn7j^’DLžvw.
sius pora metų. E tos veiklos

DIRIGENTAI
Chorai buvo diriguojami mū

sų žymiųjų chorvedžių — Kazio 
Steponavičiaus, Alice Stephens, 
Broniaus Budriūno, Stepo So
deikos, Juliaus Gaidelio ir Al
fonso Mikulskio. Choram akom- 
ponavo Stasys' Gailevičius ir 
Vladas Jakubėnas.

Liaudies dainos kurias chorai 
dainavo, buvo harmonizuotos 
Vanagaičio, Budriūno, Zdaniaus, 
Banaičio, Jakubėno ir kitų. 
Ypatingai su dideliu entuziaz
mu buvo sutikta Br. Budriūno 
daina “Pradės aušręlė aušti” ir 
“Tremtinių ir išvežtųjų gies
mė”, kuriai muziką pagal Ber
nardo Brazdžionio žodžius para
šė VI. Jakubėnas. Abu autoriai, 
ir VI. Jakubėnas ir Ber. Braz
džionis, buvo pakviesti į sceną 
ir šiltai publikos plojimais pa
gerbti.

Iš dirigentę ypač geru jniš-

veik reguliariai pradėtas leisti 
biuletenis “Ateitin”. (Eli)

Kuo Nixonas sutaria ir kuo 
skirias nuo Kennedy
R. Nixonas birželio 27 kal

bėjo, kad prezidentas turėtų 
gauti iš Kongreso prašomas su
mas apsaugos reikalam, ypačiai 
konvenciniam ginklam, kurie I 
reikalingi vietinio pobūdžio 
agresijai atremti. Tačiau prezi- , 
dentas turėtų paskelbti mora
toriumą, atidėjimą, kitiem, ne
apsaugos reikalam. Pasisakė, 
kad Berlyno, kom. Kinijos klau
simu prezidentas turėtų būti 
kietas ir neturėtų laidyti jo
kių “balionų” (tokiu balionu 
laikomas šen. Mansfieldo siūly
mas dėl laisvojo Berlyno). ALICE STEPHENS diriguoja moterų chorui. Nuotr

•nėjo dirigentas Bronius Bud
ri ūnas ir Alfonsas Mikulskis.

Atskirai ir individualiai pasi
rodė tik Alice Stephens vado
vaujamas moterų choras ir 
jungtinis vyrų choras, diriguo
jamas Juliaus Gaidelio. Didžiau
siąją programos dalį atliko miš
rus choras, kurių dainos pra
skambėjo įspūdingai ir priver
tė ne vieną publikos dalyvį nu
braukti ašarą.

Šventės uždarymo žodį tarė 
JAV LB Centro valdybos pir
mininkas Stasys Barzdukas, pa
linkėdamas ir toliau su daina 
dirbti Lietuvos laisvei.

Po dainų programos toje pa
čioje salėje buvo banketas, 
kur publika turėjo progos susi
tikti ir pasidalinti įspūdžiais.

Bendras šios antrosios Dai
ny šventės įspūdis geras, šven
tė buvo tvarkinga ir kupina 
nuotaikingos lietuviškos dva
sios. Be reikalo buvo dejuota, 
kad žmonas nesidomi tokiais 
lietuviškais įvykiais, nes didelė 
salė buvo pilna entuziastingos 
publikos. Reikia tik palinkėti, 
kad ir ateityje užtekty entuzi
azmo ir jėgy tokias šventes su
rengti ir jas palaikyti.

ŠVENTES LEIDINYS
Dainų šventės proga išleistas 

didokas leidinys, kuriame įdė
ta šventės programa, chorų ir 
dirigentų nuotraukos, aprašyta 
rengimo komiteto veikla, at
spausta dainų tekstai, VI. Jaku
bėno straipsnis — Dainų šven
tės dabar ir anksčiau, įdėta au
kotojų sąrašai. Leidinį paruošė 
Stasys Daunys ir Jonas Zdanius, 
aplanką piešė dail. Algirdas 
Kurauskas.

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PER METUS

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (3%%

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

. kur jūsų pinigai tarnauja tik j u m » !” 
1N BROOKLYN, N. Y.

’ NORMALUS DIVIDENDAS 
METUS METŲ KETVIRČIAIS

PASKUTINIU NUTARIMU 3% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI «---

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir %% specialaus priedo)

Eastem Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v. 
PResident 3-7000

IN NASSAU COUNTY
MASSAPEOUA OFFICE: 

HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE
Massapeųua, N. Y.

Monday to Friday 10 A. M. - 4 P. M. 
Friday Evenings 6 - 9 P. M.

PYramid 9-6100

Member Federal Deposit Insurance Corporation

(Ii MAS CV aplinkraščio)

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

•4-17 JAMAICA AVĖ. WOOOHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 8-1477

NAMŲ ADRESAS
166-53 — Nth Street Omm Pm* 17, N. T.

31/2%
PER M

Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

Brodway Office: 
135 BROADWAY at Bcdford Avė 

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

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

STagg 2-6676

AR JCS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 

Jūs esate kvalifikuotas:



Iškilmingai atidaryti lietuvių namai
Paterson, NJ. Birželio 24d. sada ugningai įtikinėjo, kad tu- 

7 v. p.p., dalyvaujant apie rime statyti naujus namus. 
400 svečių, buvo iškilmingai . Didelė garbė buvo turėti 
atidaryta naujieji lietuvių Kki- svečių tarpe Lietuvos konsulą

mo technika tikrai nuostabūs

miesto meras Frank X. Gra- džiaugė Lietuvių Klubo pastan- 
ves, savo kalboje pasidžiaugęs, gomis ir darbo vaisiais ir reiš- 
kad lietuviai padeda jam nau- kė vilties, kad ateis Lietuvai 
jai atstatydinti senąjį indust- laisvės dienas. Dienraščio ‘The 
rijos miestą. Tai rodąs šis gra- Morning Call” vyr. leidėjas 
žus pastatas su puikiomis sa
lėmis ir kitais įrengimais, o 
taip pat pradėtoji statyti baž
nyčia.

Iškilmių balių pradėjo klubo 
pirm. A. Gustas. Solistė Ir. 
Stankūnaitė, jos tėvui muz. J. 
Stankūnui akomponuojant, su-

eitis. Savo žodyje lietuviams 
pažadėjo pagelbėti, kur tik rei
kės ir galės, ir reiškė vilties, 
kad Lietuva bus laisva.

Jonas Stankaitis meistriškai 
pagrojo akordeonu. įspūdingai

AMERIKOS ŪKININKAS su masinom nuima kukurOzų derlių.

Lietuvių Dienų redaktorius, iš 
Los Angeles, Calif., dalyvavo V 
Dainų šventėje ir iš Chicagos 
vyksta aplankyti savo bičiulių 
Bostone ir New Yorke.

— Okupuotoje Lietuvoje Kau 
no valstybinį medicinos institu
tą 1951-1959 metais baigė 1438 
asmenys, Vilniaus Kapsuko uni
versiteto medicinos fakultetas 
per 20 metų išleido 1341 gydy
toją, 216 gydytojų stomatologų 
ir 92 provizorius.
....— Kazys Bradūnas, gyvenąs 
Baltimorėje, pakviestas Draugo 
redaktoriumi. Į Chicagą persi
kelia rugpiūčio vidury.

—Dainų šventės proga iš
leistas platus vadovas, kurį su
redagavo Stasys Daunys, vir
šelį piešė dail. Algirdas Kuraus-

K. Federacijos pirm. A. Masio
nis, SLA centro sekr. B. Piva- 
ronienė, vietos ALB pirm. A. 
Rugys ir kt. Su didelėmis ova
cijomis buvo pristatyti pirmo
sios — 1909 m. valdybos fin. 
sekr. A. Dilis, miesto zoninės 
tarybos pirm. Mr. John Kot- 
ran (jo močiutė buvo lietuvai
tė iš Penna) su žmona — jis 
nupirko klubui naują pianiną, 
Jonas Krukonis, padovanojęs 
brangias vėliavas, J. Janis — 
padovanojęs ir įrengęs Hi Fi 
sistemą, svečias iš Pietų Afri
kos Respublikos L. Lataitis, 
Kearny Lietuvių Banko prez. 
Julius Paknis, direktorius adv.

mas pasakė labai stiprią anti
komunistinę kalbą. Tai gal 
griežčiausias antikomunistas a- 
merikietis Patersone, o gal ir 
visoj New Jersey. Jo dienraš
čio puslapiai visada atviri pa- 
baltiečių klausimui.

* giedojo Amerikos ir Lietuvos Solistė Ir. Stankūnaitė, pa- 
himnus, o kleb. kun. J. Kinta lydint pianu jos tėveliui, pa- 
atkalbėjo maldą. Tada pokylio dainavo keletą dalykų lietu- 
vadovavimas buvo perduotas viškai ir angliškai, Buvęs ii- 
Statybos komiteto pirm. Anta
nui Gudoniui, kurio gal di- Canfield, susižavėjęs jos dai- 
džiausias nuopelnas ir buvo, navimu, savo kalboje pareiškė, 
kad šie namai buvo pastatyti, kad jam būtų didelė garbė tu

rėti šią solistę už savo dukte
rį, kad jos balsas ir dainavi- F.P. Galenitis ir gausi to ban

ko delegacija ir visa eilė kitų 
garbingų svečių. Kiek vėliau 
atsilankė ir kongresmanas Ch. 
S. Joelson.

kad šie namai buvo pastatyti, 
nes, kai kiti galvojo tik apie 
senosios salės remontą, jis vi-

ganietis kongresmanas Gordon

PAGERBTAS KUN. J. PANAVAS
Kun. Juozas Panavas, Visų 

Šventųjų lietuvių parapijos vi
karas Chicagos Koselando apy
linkėje, birželio 25 minėjo 25 
m. kunigystės jubilėjų. Iškil
mingų mišių metu giedojo Dai
navos ansamblis. Pamokslą pa
sakė kun. V. Rimšelis, MIC, 
iškeldamas kunigo pareigas ir 
pasiaukojimą. Diakonu buvo 
kun. K. Černiauskas, MIC, sub- 
diakonu kun. F. Kireilis.

Vakare parapijos salėje įvy
ko pagerbimo vakarienė, kurią 
malda pradėjo kun. A. Linkus, 
Šv. Kryžiaus par. klebonas. 
Atidarymo žodį tarė S. Ker
nagis ir pristatė programos ve
dėją dail. S. Kancevičių, kuris 
su geru sąmojum pravedė pro
gramą abiem kalbom, kas pa
reikalavo nemažai laiko. Visų 
šventųjų par. klebonas kun. 
Pranas Lukošius, čia gimęs ir 
augęs, vienas iš lietuviškiausių 
jaunųjų klebonų Chicagoje, 
nuoširdžiai lietuviškai sveikino 
jubilijatą. Valerijonas Šimkus 
ir pik. Karolis Dabulevičius nu
sakė jubilijatp nueitą kelią nuo 
Daugėliškio iki Chicagos. Ne
mažai žinių pabėrė ir Jeroni
mas Cicėnas Drauge (birželio 
23), iš kurių patirta, kad kun. 
J. Panavas vargo, skausmo ir 
įvairiausių tardymų turėjo ne
mažai. pergyvenęs net trejopą 
okupaciją.

kyklos mokiniai, įteikę dovanė
lę. Telegramomis bei laiškais 
sveikino Lietuvos konsulas dr. 
Petras Daužvardis, JAV Kon
greso narys Edward J. Der- 
winski, kun. Stasys Yla, prof. 
Steponas Kolupaila, Tautvilai, 
Zalubai, Gasparėnai, Volertai 
ir daugel kitų. Gauta sveikini
mų ir iš pavergtos tėvynės. Da
lyvavo prel. J. Paškauskas ir vi
sas būrys Chicagos lietuvių ku
nigų.

Programa buvo paįvairinta 
suvaidinant komišką scenos 
vaizdelį, kurį parašė ir režisa
vo Amerikos lietuvis Pranas 
Pavilonis. Vaidino Juozas Ba- 
sisis, Sylvia Žiliūtė ir veikalo 
autorius Pr. Pavilonis. Sol. Pr. 
Bičkienė dėl tėvo mirties ban
kete nedalyvavo.

Kun. J. Panavas kur ir kiek 
pabuvo, kad ir trumpai, pali
ko savo pėdsakus. Tai labai iš
ryškėjo banketo metu. Jubili- 
jatą pagerbti ir kartu išreikšti

AR APSIMOKA AMERIKOJE CKININKAUn?
Žemės ūkis Amerikoje lig 

šiol laikomas kaip negaluojan
ti ūkio šaka, apsunkinanti mo
kesčių mokėtojus, nes yra kal
bama apie perteklių^ ir pašal
pas. bet pamirštama apie pasi
sekimus.

šiandien JAV maisto gami
nimu užsiima apie 8 milijonai 
žmonių.

Yra apskaičiuota, kad 1 žem
dirbio šeima išmaitina 12 šei
mų — miesto gyventojų. Tuo 
tarpu kituose kraštuose vienas 
žemdirbis tegali išmaitinti 1-4 
miesto žmonių.

Amerikoje tai pasiekta me-

Visi svečiai vaišinosi ir 
linksminosi abiejose naujosio
se salėse, kur buvo apgulti 
abudu barai. Lietuvaitės iš 
Kearny, kurios buvo baliaus 
šeimininkės, puikiai pasidarba
vo, bet ir privargo. Abi salės 
buvo sausakimšai prigrūstos 
svečių. Senieji lietuviai neatsi
mena tokio gausaus ir puikaus 
lietuvių pokylio Patersone, o 
ypatingai, kad tai buvo sureng
ta tokiose gražiose ir moder- chanizacijos dėka, mokslo ži
niose lietuviškose salėse. •

Trumpą žodį tarė ir šio klu
bo sekretorius, jūsų laikraščio 
bendradarbis, kaip išsikeliąs iš 
Patersono į Groton, Conn...

Patersono Liet. Klubas buvo 
įsteigtas 1909 m. liepos 17 d. 
ir labai daug nuveikęs šalpos, 
kultūrinėje ir lietuviškoje sri
tyse. Pradžioje apie 15 metų 
pradėdavęs ir baigdavęs susi
rinkimus “visiems draugams

Br. Andriukaitis, įteikęs knygą

fo vardu K. Bružas linkėjo nė

jo inž. Jonas Pabedinskas. Be

draugiškus jausmus susirinko 
virš trijų šimtų jo gerbėjų iš 
įvairių vietų. Vietinių dalyva
vo apie pusę, o kitą pusę su
darė kempteniškiai, vilniečiai, 
kariškiai ir svečiai iš Grand 
Rapids bei Muskegon, Mich. 
Banketo rengimo komiteto spe
cialią dovaną įteikė Tenna O’- 
Brien, o knygą, iliustruotą kun. 
J. Panavo nuotraukomis, Teklė 
Kancevičiūtė. Įrašus padarė 
dail. S. Kancevičhis. Be to, ry
šium su jubilėjum atspausdin
ta programa, kuri liks atmini
mui.

Jubilijatas savo žodyje iš
reiškė padėką visiems, vienaip 
ar kitaip jam padėjusiems. Kal
bėjo lietuviškai ir angliškai. Ji
sai tam turi Dievo dovaną.

K. Brž.

5 žmonės, dirbdami tik 40-50 
vai. per savaitę.

Tame pat ūkyje yra pieninė, 
kuri pasterizuoja, supilsto į bu
telius ir išvežioja vartotojams 
tuo būdu išvengdama tarpinin
kų ir gauna po 30 centų už 
kvortą, o ne 11 centų. Apylin
kės ūkininkai yra dalininkai to 
biznio: paruošia pašarų, priau
gina karvių papildyti melžia
mas karves ir k.

Yra visokių pasiūlymų, kaip 
gyvenant kaime gauti daugiau 
pajamų; siūloma steigti kuror
tus ar kitokias pramogų vieto
ves ir tuo patraukti miesto pi
nigingus piliečius; siūloma su
daryti patogiausias sąlygas į- 
steigti naujus fabrikėlius ir k.

Kaime gimę ir užaugę žmo
nės bėga į miestus. Taip “Far- 
mer Journal” duoda paveiks
lus vienos gimnazijos, ir iš 27 
baigusiųjų tik 3 pasisakė pasi
liksią kaime.

Bendrai paėmus, maži ūkiai 
skursta dėl žemės ūkio produk
tu žemos kainos, brangių ma
linu ir darbo jėgos.

Naujasis, jaunas žemės ūkio 
sekretorius, Mr. Freeman, sa- 

kui, L. Preikštui, H. Schell, P. gelbininką. Labai skundžiasi Į“- 
Tamauskui, A. Šėkui už jų ne- kuusnuų kaina, kuri daž- paskuUnį dešimtmPetį

trigubai daugiau pagamina, 
skaitant per valandą laiko, o 
vartotojas gali nusipirkti aukš
čiausios kokybės švaraus mais
to tik už 20 proc. savo algos, 
kai tuo tarpu japonas maistui 
išleidžia 42 proc., vokietis 45 
proc., o Sovietų pilietis 56 proc. 
Per paskutinį dešimtmetį mais
to produktų kainos- pakilo tik 

’• 21 proc., kai visų kitų prekių 
pakilo 27 proc.

Ką ūkininkas gauna už var
totojų perkamus ūkio produk
tus krautuvėse?

Jei mes mokame 1 dol. krau
tuvėje, ūkininkas už tai gauna: 
už mėsą 62 centus, už apelsi
nų sultis 40 c., už duoną 14 
centų, medvilnės audinius 7 
centus, medžio išdirbinius 25

nių pritaikymo žemės ūkyje ir 
privačia iniciatyva.

Bet ūkininkas turi apmokėti 
už tuos mechaniškus įrankius 
apie 25 bilijonus dolerių per 
metus. Nors 1959 žemdirbiam 
liko apie 11 bilijonų gryno

Dr. Stasys Skripkus

pelno, tačiau apskaičiavus, vie
nam dirbančiam per metus iš
eina tik 644-dol. Todėl smulkių 
ūkių žmonės iš pašalimų dar
bų dar užsidirbo po 321 dol. 
Vistiek ūkio darbininkui me
tams teišeina po 965 dol. Ra
šoma, kad žemės ūkio darbi
ninkas už valandą gauna 1.29 
dol., bet tuo tarpu fabriko dar
bininkas vidutiniškai gauna per 
2 dol. valandai. Bet tai tik ant 
popierio statistiniai daviniai, 
nes ūkininko darbo valandų 
niekas 
čiuoti. 
jentas, 
sakosi
valandai teišeina po 35 cen
tus. Tas jaunuolis paveldėjo 
vidutinį, gražų ūkelį su 35 mel
žiamom karvėm. Jis pats dirba 
7 dienas ir samdo 1-2 darbi
ninkus. Mašinos, trobesių už
laikymas ir kitos nenumatytos 
išlaidos labai didelės, o paja-

negali tiksliai apskai- 
Pavyzdžiui, mano kli- 
jaunas, mokytas vyras, 
apskaičiavęs, kad jam

Fą ir kitus lietuviškus reika
lus. Naujos bažnyčios statybai mos tik 11 centų už kvortą 
paaukojo^ 490 dol.. Garbė klu- pieno, pristatyto į pieninę.
bo veikėjams, o ypatingai Sta- Kitas geras draugas laiko 

... _. tybos komitetui: A. Gudoniui— aP*e 2,000 vištų. Dirba pats su
atsistojus su pagarbinimu Die- - A G t^ A Kažukaus- žmona ir kartais pasisamdė pa- 
vo”, o nuo 1934 m. buvo p 
smarkiai siūbtelėjęs į kraštuti
nę kairę: aukojęs Ispanijos re- 
voliucijonieriams, siuntęs de
legatus į Amerikos komunistų 
kongresą ir kt. Gal toj pačioj 
itakoje atsisakęs aukoti Da- 
riaus ir Girėno skridimui pa
remti. Ir paradoksas: prieš tre
jetą metų paaukojo Dariaus — 
Girėno paminklui 100 dol.. 
(Kažin, jei šis klubas ir visos 
draugijos visuose Amerikos 
miestuose būtų paaukojusios 
nors po pusę tokios sumos jų 
lėktuvui tinkamai Įrengti, tai 
gal dabar būtų nereikėję auko
ti mirusiųjų didvyrių pamink
lui.)

Dabar šis klubas yra labai 
patriotiškas: remia ALTą, BAL-

nuilstamą darbą šiuos pui
kius namus statant. Kiek jie 
sugaišo laiko ir kiek išgyve-

no. Klubas turėtų pasirūpinti 
bent įrašyti Statybos komiteto 
pavardes atitinkamoje lentoje, 
šio gražaus pastato sienoje.

Ilgiausių metų klubui ir jo 
nariams! Baigiant cituoju SLA 
centro sveikinimą: “Tegu nau
jas namas bus lietuvių stipry
bės pilis ir po jo stogu tegu 
renkasi visi mūsų tautos sū
nūs ir dukros siekti mūsų visų 
didžiojo tikslo — laisvės ir ne
priklausomybės mūsų brangiai 
tėvų žemei Lietuvai”,

Jurg. Ežer.

nai svyruoja tarp 45-30 cen
tų už tuziną. Jo smulkiu ap
skaičiavimu kiaušinių tuzino sa
vikaina yra 37 centai. Taigi, kai 
kada tenka kiaušinius parduo
ti su nuostoliu.

Geresnė padėtis yra stambių 
ūkių, kurie turi didelę produk
ciją, aukščiausią mechanizaci
ja-

Todėl dabar yra tendencija 
ir bandymai grupuotis ūkiams 
į didesnius vienetus.
Pavyzdžiui, jau yra per 100 to
kių pieno ūkių — fabrikų: vie
name ūkyje laikoma per 500 
melžiamų karvių, šėrimas, prie
žiūra ir melžimas yra taip me
chanizuoti, kad aptarnauja tik

— Algirdas Trinkūnas, bai
gęs Chicagos meno institutą, 
Dainų šventei nupiešė plaka
tus.

— Prof. Juozas Erotas iš 
Šveicarijos atvyksta į Lietuvių 
Katalikų Mokslininkų Akademi
jos suvažiavimą. Ta proga jis 
lankysis lietuvių kolonijose ir 
skaitys paskaitas. Rugsėjo 24 
Detroite kalbės apie prof. Ka
zį Pakštą. J

— Clevelanda kultūriniame 
darželyje birželio 25 atidengtas 
poeto Maironio paminklas. Mai
ronio biustą sukūrė skulptorė 
Elena Docienė.

— Tėvas Bernardinas Graus- 
lys, O.F.M. sutiko būti moks
leivių ateitininkų stovyklos 
Kennebunkport, Me., kapelip- 
nu. Stovykla įvyks rugpiūčio 
12-26 d.d. Norintieji stovyklo
je dalyvauti, prašomi registruo
tis pas D. Ivaškienę, 16 Hinc- 
kley St., Dorchester 25, Mass.

— Liet. Kat. Religinė Šalpa, 
kurios įstaiga yra Brooklyne, 
N.Y., atskiru lapeliu išleido šv. 
Tėvo Pijaus XH maldą už ty- 
linčiąją bažnyčią ir maldą už 
tėvynę. įdėtas ir Aušros Var
tų Dievo Motinos paveikslas.

— Lietuvių Gydytojų biule
tenį leidžia Illinois Lietuvių 
Gydytojų draugija. Vyr. redak
torius dr. S. Biežis, redakcinę 
komisiją sudaro dr. S. Budrys, 
dr. A. Garimas, dr. V. Tau
ras, dr. J. Valaitis, Irena Makš- 
tutienė. Trečiojo gydytojų su
važiavimo proga pasirodė š.m.
birželio numeris, kuriame pri
statomi suvažiavimo preligen- 
tai. Pažymėtini straipsniai: dr. 
Kazys Ambrozaitis — Jonizuo
jančios radiacijos pavojai ir 
nauda, dr. Gediminas Balukas 
— Lietuvis gydytojas visuome
nininkas, surinkta daug žinių 
iš gydytojų gyvenimo. Pirmam 
puslapy prisiminta dr. Jono 
Šliupo 100 metų gimimo su
kaktis. Numeris iliustruotas.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ SODYBOJE
KENNEBUNKPORT, MAINE !

ruošiamas 1961 RUGPICČIO 6 d.

12:00 vai. Pietūs.

3:30 vai. Kultūrinė programa: Dainos So. Bostono 
choras, vadovaujamas komp. J. Kačinsko, 
šokiai, vadovauja O. Ivaškienė.

LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS

1

centus.

PROGRAMOJE:

11:00 vai. šv. Mišios Liurdo grotoje, šiais metais Lietuvių Diena supuola su 
garsiaisiais Porciunkulės Atlaidais. (Visuotini atlaidai galima įgy
ti kiekvieną kartą koplyčią aplankius).

Sv. Petro parapijos 
Tautiniai trijų tautų

Visi maloniai kviečiami kuoskaitlingiausiai dalyvauti Mojo metinėje 
Kennobunkporto šventėje, laimėti atlaidus, atsigaivinti Atlante, pasivaišinti 
skaniais valgiais ir gėrimais, pasilinksminti ir pasimatyti su pažystamais.

Ar apsimoka ūkininkauti?
Reikia žinoti Amerikos sąly

gas. Čia baigia pranykti Euro
pos — Lietuvos tipo ūkiai, kur 
auginama visko po truputį: gy
vulių, paukščių, javų, daržo
vių. Kam teko važinėti po ry
tų valstybes, tas matė apleistus, 
griūvančius ūkių trobesius. Kai 
smulkiau apžiūri tuos ūkelius, 
pamatai laukus apvalytus nuo 
akmenų, kurie dailiai sukrauti 
ant laukų ribų. Trobesiai iš 
stambių akmenų arita dar kir
viu tašytų storų rąstų. Kiek tai 
darbo įdėjo Europos emigrantai 
prieš šimtmečius! Bet vidurio 
ir* vakarų Amerikos derlinges
nės ir patogesnės žemės nu
konkuravo rytų valstybių ūkius. 
Laimingesni tie ūkiai, kurie ar
čiau didelių miestų. Jie išsipar- 
duoda gera kaina miesto žmo
nėms po kelis akerius žemės 
naujų kolonijų statybai

(Nukelta į 6 psl.)

Radijo programos
NEW YORK E 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 
Raiti nė: 1264 White Street 

Hillside, New Jereey 
Tel. VVAverly 6-3325

#
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

#
LAISVES VARPAS 

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

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

# »
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkvs, Boston, 
Mass.

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

Fur Nerta Sake, Call Him — Boilęr

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

AUCKLLO ELECTRIC CORP.
JULIUS AUCELLO 

Lfceneed Electrical Contractors
Associate Member IAJEJL. Special 

consideration given to religious insti
tutions. 45 Columbia Avenue, Thorn- 
wood, N. Y. Tel. Š14-RO 9-0539.

EDWARD J. KOHLER
Successor to Herhert C. Rutt.
ROOFING & SHEET METAL

Special consideration given to

hSR- Chamber work. Monthly Service. 
Flues installed. Incinerator repairing. 
Special consideration to religious in
stitutions. 84 Pell Place, Bronx 64, 
N. Y. TT 5-1691 ar LUdlow 3-2822.

DILLERS PAINT < WALLPAPER 
SUPPLIES

Interior and Exterior Painting 
Free Estimates. Special Consider
ation given to religious institutions. 
1024 Yonkers Avė., Yonkers 4, N.Y.

BEverly 7-2046

ACCREDITED RESTORATION Co. 
Ine. — Commercial - industrial 
Waterproofing Contractors. — All 
Phaoec of Exterior Restoration. — 
Special consideration given to reli
gious institutions. 3807 - 10th Avė., 
New York City. — Tel. Wl 2-5010.

llllK

REGINA KRINICKAITE susituoki su Edmundu Bačansku liepos 1 Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyne, N. Y. Iškairės Anupras ir Malia- 
nija Krinickai, Aleksandra Jonas Bačanskai. Nuotr. V. Maželio.

ATVIRAS LAIŠKAS
Los Angeles. Calif.
1961 m. birželio 21

Dr. Pijui Grigaičiui
Vyr. Naujienų Redaktoriui, 
1739 South Halsted Street 
Chicago 8, III.

Pone Redaktoriau,
Naujienų VI-9 numeryje. Ap

žvalgos skyriuje. Jūsų pasisa
kymas Kuchel - Lipscomb rezo
liucijų klausimu yra reikalin
gas kai kurių paaiškinimų, ku
riuos prašau paskelbti Naujie
nose.

1. Baltic States Jcint Com- 
mittee pavadinimas “grupe žmo 
nių, ... kurių pirmininkas yra 
Julius Jodelė, iš Los Angeles...” 
siekia degraduoti ir suniekinti 
sėkmingai 10 metų veikiančią 
baltų organizaciją, šio komitey 
to pirmininkas, kuris yra ir 
ALTo skyriaus pirmininkas, 
yra legaliai išrinktas ir repre
zentuoja vietos lietuvių orga
nizacijas. Tokiomis pat teisė
mis šiame organe dalyvauja ir 
kiti lietuvių atstovai: Algis Rau- 
linaitis — vicepirm.. Leonardas 
Valiukas — gen. sekretorius 
ir Adakris Petrauskas — iždi
ninkas. Latvių ir estų atstovai 
yra išrinkti visuotiniuose savų
jų bendruomenių balsavimuo
se.

Nekalbant apie praeitį, tik šių 
metų birželio Įvykių minėjimo 
proga šis komitetas išgavo spe
cialias proklamacijas iš Kolifor- 
nijos gubernatoriaus, Los An
geles miesto burmistro, Los An
geles County Board of Super- 
visors. gavo eilę pasisakymų 
iš JAV kongreso narių ir kitų 
įtakingų amerikiečių. Šio komi
teto prašytas kongresmanas 
Gordon L. McDonough birželio 
15 JAV kongrese paminėjo bir
želio įvykius, įtraukdamas į 
Congressional Record (A4457, 
A4458, -A4459) mūsų patiektą 
medžiagą virš dviejų puslapių 
ilgumo. Ta, Jūsų paniekinan
čiai pavadinta “grupė žmonių” 
padarė sėkmingą prasiveržimą 
į amerikiečių spaudą, birželio 
įvykių proga, gaudama bent 
dviejų didžiųjų laikraščių ve
damuosius, kitų straipsnių ir 
pasisakymų.

Iki šiol legaliu ir sėkmingai 
Lietuvos laisvinimo darbą dir
bančių organų suniekinimo sie
kė tik Lietuvos priešai. Jū^ų 
bandymą suniekinti skiriame į 
nelaimingų išsišokimų katego- 
rija-

Viliuosi, kad toks ALT Vyk- 
mojo Komiteto užangažavi* 

mas lietuviškos visuomenės bu
vo apgalvotas ... Tik Sekreto
rius dabar skleidžia kitas min
tis, ar tai yra ALTo nauja li
nija?

4. Jūsų tvirtinimą^, jog nė
ra jokios vilties, kad šioje kon
greso sesijoje bent vienas iš 
tų komitetų rezoliuciją svars
tys”, liudija Jūsų pastangas re
zoliuciją nuvertinti. Prieš 4 
mėnesius Jūs kitaip tvirtinote. 
Pagaliau, esu tikras, kad tie, 
kurie dėjome visas pastangas 
rezoliucijos pasisekimui, nebū
sime apsivylę. ši rezoliucija 
mums buvo konkretus būdas 
suaktyvinti Lietuvos laisvinimo 
darbą, mums buvo konkretus 
būdas purenti dirvą, kad pa
togiam laikui atėjus (kurio nė 
Jūs nežinote), dirva būtų pa
ruošta sėjai. Per šią rezoliuci
ją Lietuvai radome daug nau
jų draugų, — draugų, kurie, 
laikui atėjus, bus naudingi, čia 
nevartoju retoriškų išsireiški
mų, turiu daug laiškų iš sena
torių, kongresmanų ir kitų įta
kingų amerikiečių, kurie užgi- 
ria mūsų darbą bei mums pa
deda.

5. Jūs, Pone Redaktoriau, 
primetate mums patyrimo sto
ką “nacionalinėje politikoje”. 
Nežinau, kas tuo galėtų di
džiuotis, kada net pačių val
džios pareigūnų tarpe to yra 
viešai pasigendama. Abejoju, ar 
tos “nacionalinės politikos” su
pratimas atneš Lietuvai naudin
gų vaisių. Daug daugiau duos 
vieningas darbas, suglaustos jė
gos ir nepailstamas ryžtas ko
voti dėl Lietuvos laisvės. Da
bar turime retą progą, kurios 
neturime prafilosofuoti! Mes 
kviečiame visus Amerikos lietu
vius nenuleisti rankų ir toliau 
spausti, kad Kuchel - Lipscomb 
rezoliucija būtų priimta.

Julius Jodelė
Baltic States Joint Commit- 

tee ir ALT Los Angeles sky
riaus pirmininknas.

P. S. Šį pareiškimą laikau 
viešu.

AMES FUOOR A WALL COVER- 
ING. Broadloom Carpeting. Pick- 
Up & Relay all types of Carpeting. 
Carpet Cleaning, Binding and Re
pairs. — ALL NAME BRANDS. 
Special considei-ation given to reli
gious institutions. — 103-17 Metro
politan Avė. Tel. BO 1-9283.

DOMESTIC OIL CO.
Burner Service and Installation 

Petro - Mizer - 20 
24 HOUR SERVICE

Special consideration given to reli
gious institutions. 1099 Boston Post 
Road, Rye .... WO 7-1020

LATEST CUT
In Beauty Salons. Ladies Haircut- 
ting of Distinction. Permanents and 
Coloring with Natūrai Look. NO 
APPOINTMENT NEEDED. — 133 
Dyckman St., near Post Avenue. 
Daily 9 a.m. 7 p.m.; Thurs. & Fri. 
9 am. - 9 p.m. — Tel. LO 9-9593.

Hi-Hame Fuel Oil Corp.
Sales - Service - I natai lations

Yearly Service Contracts. Special 
Consideration given to Religious 
Institutions. 1731 Pilgrim Avenue, 
Bronx, N. Y. — TAImadge 9-5111

J. M. RIZZO & SON, INC.
MASON CONTRACTORS 

Industrial - Commercial 
Residential - Institutional

Special consideration given to reli
gious institutions. 53 Roosevelt Dr. 
Bedford Hills, N. Y. — MO 6-5675

T. F. SLOAN CO.
112 E. Railway Avė.. Patterson, NJ 

ROOFING CONTRACTORS 
Special consideration given 

to Religious Institutions
MU 4-6232

ASPHALT ROOFING & Slate Co.
481 Central Avė.. White Plains. NY 
A complete Roofing Service. Our 
special Chemical Coating protects 
and preserves. Wood shingle roofs. 
gutters & leaders installed. Special 
consideration given to religious in
stitutions. Day phone :WH 9-9137; 
Eve. phone: WH 8-0240. WH 6-4729.

HORN HOME IMPROVEMENTCo.
292 Ashland Avė.. Staten Island 9. 
N. Y. — Roofing Repairs - Sheet 
meta! work - New Roofs. Special 
consideration given to religious in- 
stitutions. Phone Y U 4-2635.

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

10 YEAR GUARANTEE 
Roofs - Gutters - Leaders - Siding 
Fully insured. Free estimates. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. — Phone YO 5-1699.

AAA ROOFING CO. INC.
151 Herricks Rd., Garden City. L.I., 
N.Y.— Roofing - Sheet Metai Work

- Shingling. Slate and Tile Roofs a 
specialty. Free estimates; complete 
Insurance coverage; All work guar- . > 
anteed; FHA temis. Spec. consider- I ► 
ation given to religious institutions. !

PI 7-8320 »

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

N. J. — Tel. ARmory 4-6955

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

FLEETW00D ROOFING CO.
Raymond W. Mancuso, Owner 

ROOFING - SIDING 
Built-up Roofing. Leaders & Gut
ters, Canvas decks, Roof repairs, 
Insulation. — Special consideration 
given to religious institutions. 329 
Rich Avė., Mt. Vernon; M O 4-2665.

MACK TRAVIS & SON
WATERPP.OOF - PAINTING 

ROOFING & SHEET METAL WOP.K
Special consideration given to 

Religious Institutions 
AH Work Guaranteed

103 W. 104th Street. New Vork. N. Y. 
ACademy 2-5966

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all ordera special price for Weddings and Parties 
346 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y TeL Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

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., Woodhaven 21, N.Y. Tel. VI 7-4477

Tel.: APplegate 7-0349

I

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

NAUDOKITĖS PROGA!

. Sav. V. Z E L E NI S

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

MOTELS

DISPLAYRADIJO VALANDĖLĖS

LITHUANIAN MELODIES FLOORS
DETROIT — WJLB

FLOOR SCRAPING

NURSING HOMETĖVYNĖS GARSAI SPĖČIAU EXCURSIONS

Via Delux Motor CoachHARTFORD W PO P

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav; B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. ILIinois 8-71 18
860 ..banga

šeštadieniais —

163 NO CARLL AVĖ. 
Babylon, L. U N. Y. 

JUnipor 7-2203

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgęwood)
Tel. EVergreen 2-6440

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

Water proof, scratch proof applied. 
Special consideration given to re
ligious institutions. Ask — 

PELLEGRINI & SON
DE 5-7410

Vedėjas Adolfas Gaigalu 
335 Titan St„ Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176

"Galąipe tikėtis, kad įi (rezo
liucija) bus vienbalsiai priim-

Special consideration given to 
ligious institutions.

PHONE PE-1-9241

422 Menahan Streei, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677

EVERY SUNDAY 
$4-00 plūs tax.

ROUND TRIP
Leaves from 8:45 to 9:15 A.M.

PORT AUTHORITY TER.ŪINAL
Eighth Avė. and 41st SL. N.Y.C. 

Windw 17 
BR 9-1000

LAWN CARE — SPRAYING 
— CLEAN-UPS

1410 kic.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną 

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

1400 banga 
šeštadieniais 5 - 5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. V a I a t k a 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

Pianus tuned, repaired recondi- 

tiond, refinished. Special consider

ation given to religious institutions. 

Pahl. SU 1-6908. FR. 8-9563.SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

lietuvių kalba:

WINTER GARDEN TAVERN, INC

No Floor Problem is Too Tough for 
KIPFLOOR COVERING CONTRACTORS 

Residential - Commercial - Institutional 
Our Specialty is TILE all Standard branda 
Free Estimates - Competitively Priced 

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

J 4 G WATERPROOFING CO. 
Waterproofing - Masonry Restora- 
tion - Expert Brick Pointing - Ce- 
ment Washing - Caulking - Grout- 
ing. Residential, Industrial. Special 
consideration given to Religious 
Institutions. 143 Bennett Avė., New 
York 40, N. Y. — SW 5-5730

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

of every description 
% Special consideration given to 

religious institutions
225 E. Gainsborg Avė., White Plains 

WHite Plains 9-8673 - 8-0414

VYČIŲ PROGRAMA

WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penm..
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

2. Džiugu, kad Naujienos po 
ilgo tylėjimo pasisakė Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijų klausimu, 
tik liūdna, kad pastarasis yra 
diametraliai priešingas pirmie
siems. Vasario 10 dienos posė
džio nutarimu ALT Vykdoma
sis Komitetas viešai ir forma
liai užsiangažavo ne tik rezoliu
ciją remti, bet ir vadovauti vi
sai akcijai.

Ar apsimoka...
(Atkelta iš 5 pslJ

Dauguma lietuvių kilę iš kai
mo, ir kai kurie ruošiasi įsigy
ti ūkį, kai tik išeis į pensiją. 
Vilkas vis į mišką žiūri. Gra
žu gyventi kaime. Bet reikia 
atsiminti: vienam ūkio darbinin
kui, kad padarytų pragyvenimą, 
yra investuota 22,000 dol., o 
vienam fabriko darbininkui tik 
16,000. Kas beturės kantrybės 
būti pririštas visas septynias 
dienas per savaitę? Pagaliau, 
senatvėje reikia turėti arti gy
dytoją. bažnyčią ir senus, ge
rus draugus.

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

Va$quez General Contrac+or,
Ine.

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

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL

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

ABACOR CORP.
Roofing and Sheet Metai Work 

Cu^ers. leaders, skvlights & duet 
work. Special consideration given 
to Religious Institutions. — Phone: 
OL I-9595 OL I-9596

TAKAC ROOFING AND SHEET 
METAL WORKS, INC.

468 Palmer Rd.. Yo.nkers. N. Y. 
ROOFING REPAIRS - GUTTERS 

LEADERS. Special Consideration 
given to religious institutions.

YO 8-4314

SOMETHING NEW —
Lifetime aluminum gutters in one 
length. Guaranteed ROOFING RE
PAIRS of all types. Special consi
deration given to religious institu
tions. L. F. REID. IVanhoe 6-1573, 
Suffolk Branch — call CE 4-5975-

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

NOW OPEN FOR GUESTS
Special consideration given to 

Religious Groups
Phone or write for reservations

PArk 7-4183

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaiuos 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
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

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

3. ALT Vykd. Komiteto pir
mininkas rezoliucijas sutiko pa
grindine antrašte Drauge, ve
damaisiais ir kitais straipsniais. 
ALT Vykd. Komiteto vicepirm. 
masiniame Vasario 16 minėji
me Chicagoje lietuviams kalbė
jo: “Rašykim. talegrafuclvm 
savo kongresmanams,1 senato
riams prašydami remti šią drą
sią senatoriaus Kuchel progra
mą”. ALT Vykd. Komiteto sek
retorius trijuose ir eilės Nau
jienų vedamuosiuose <11-11. 13 
ir 15) skelbė tokias mintis:

ASPHALT. Vinyl. Rubber and 
Cork installed. Specializing in hand 
eut inlays and floor designing. Es
timates given. no obligation. Special 
consideration given to Religious 
institutions. PR 5-5433.

ta ir senate ir atstovy bute. 
Tai bus oficialus JAV kongre
so pasisakymas už kietuvos, 
Latvijcs ir Estijos išlaisvinimą 
)3 Soviety jungo. Nėra kalbos, 
kad senate ir atstovu bute i- 
teiktoji rezoliucija turi be ga
lo daug svarbos Lietuvos rei
kalui. Ją reikia remti laiškais 
bei telegramomis ..." "Kongre
so pareiškimą išgirs visas pa
saulis

LAWN MAINTENANCE IS OUR 
SPECIALTY. MODERN METHODS 

ECONOMICAL PRICES. SPECIAL 
CONSIDERATION GIVEN TO RE
LIGIOUS INSTITUTIONS.

AN 6-2497

The Weathermastic Co.—Ėst. 1941. 
TCATERPROOFING. — Authorized 
Insul-Mastic applicators. Rustproof- 
ing all Metai & Steel; Exterior Wa- 
terproofing; Sprayed on Flintkote 
Roofs; Pointing. Special considera
tion given to religious institutions. 
138 Edgechff Terrace. Yonkers. 
N. Y. — YOnkers 5-4672,

MEROLLE TILE CO. 30 years ex- 
perience in Tile and Contracting. 
TUe, Marble and Slate of every de- 
scription. Special consideration giv- 
ea to religious institutions. 7 North 
9th Avenue. Mount Vemon. MOunt 
Vemon 7-6474. Office & VVarehouse: 

14 North Bond, Mount Vernon

PETERSEN'S COLONIAL MOTEL 
210 ARNOLD AVĖ. POINT 
PLEASANT BEACH. NJ.

Modern Family Units—Efficiencies 
and Kitchenettes—Located in Resi 
dential District—One Long Ėlock 
from Beach and Boardwalk. Special 
consideration given to religious 
groups. Phone: TWinbrook 9-2394.

N A SS A U FIRE ALARM 
11 East Court

ROSELYN HTGS. L. I„ N. Y.
Fire and Burglar Alarms 

Installed, Homes and Business — 
Free Estimates. Special Consider- 

aiions Given to Religious 
Institutions 
MA 1-7384

SHADY OAKS 
RĘST HOME 
Charming Home

For All Elderly Guests 
Who Are Not Bed Ridden 

Non-nursing Home Atmosphere 
$40 weckly and up

Catholic Church 2 Blocks 
Head sėt radios in all rooms 

24 hour Supervision 
TRAY or DINING RM. Service 

Train Station !’□ Blocks

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, 6EIMOS, VAIKŲ

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



REAL KTATE

1 to 5 ams, SUNSET

VACYS 8TEP0NI8 DE 5-3544

WEDOING PHOTOGRAPHY

Black and White and Natūrai Cotor
THOMAS MATHEWS

RESTAURANTS

Amerikos studentu komanda 
(Lombardy,. Weinstein, 
win. Kaime su 
nis, Gilden) numatyta 
į pasaulio studentų pirmenybes 
Helsinky, liepos 17-31 d.d. I 
komandą kaip matome, įkelti du 
latviai: Ivors Kaime iš Philadel- 
phijos ir Edmar Medais išNew 
Yorko.

Praeitais metais JAV koman
da (Lombardy, Kaime, Wein- 
stein, Medais, Saįdy, Hearst) 
iškovojo pirmą vietą studeatų 
p-bėse, Leaihgrade, priešaky 
Sovietų, Jugoslavijos, čekoslo-

- vakijos ir kitų.
' Bobby Fischer, dabartinis J- 
AV meisteris yra suporuotas 16 
partijų matčui su buv. JAV 
meisteriu S. Reshevskiu. Mat- 
čas prasidės N. Yorke liepos 16 
d. ir nuo rugpiūčio 1 d. bus tę
siamas Los Angeles mieste.

Latviai, dvigubi Chicagos lai
mėtojai. l)Janis Tums laimėjo 
miesto čempiono vardą, įveikęs 
kelerių metų Chicagos meisterį 
Povilą Tautvaišą. 2)Latvių ko
manda iškovojo pirmą vietą gino jam kaltę įrodyti Įvyko 

tokia žodžių kova.
Teisėjas: Kodėl jūs neklau

sėte vyriausybės direktyvų ku
nigų veiklai?

Kaltinamasis: Aš klausau di
rektyvų savo vyskupo (kardino
lo Mindszenty, kuris nuo 1956 
yra Amerikos atstovybėje Bu
dapešte), o jis man dabar ne
gali direktyvų duoti.

T.: Jūs kaltinamas, kad slap
tai mokėte jaunimą religijos

K.: Dabar daugelis žmonių 
negali savo vaikų viešai siųs
ti Į tikybos pamokas, tai aš 
ryžausi pamokyti juos priva
čiai. Ir aš nesuprantu, kodėl 
Evangelija negali būti privačiai 
aiškinama, jei nekliudoma pri
vačiai duoti pamokas tokiem 
dalykam kaip muzika.

T.: Jūs slėpėte teologines 
knygas sofoje.

L.OT8 FOR SALE to Catholte arta. 
ATLANTIC CITY VICTNITY

WENOKA PARK CAMPS
8WISB TAVERN

UB. Rte. 202, Pcuipton Lakęs, N-J. 
W«U known for its exceUent cuisine

Bar A LoMaga. Special considera- 
tton given to rengimu groups. TeL:

PH0T0GRAPHS

(Formerly at Matthews Studios, 
DubUn)

Spcctal Offer!
Net one, būt tuno 8 x 10 Natūrai 

Cotor Photographs, Free with your 
order. Vatae — $25A0

SUIMKITE IR MANE
K.: Nežinau tokio įstatymo,Komunistų valdomuose kraš

tuose nuolat stiprinamas kata- kuris draustų knygas slėpti so- 
likų persekiojimas. Vengrijo
je buvo suimti ir teisiami 11 
kunigų. Iš jų tik vienas kun. 
Oden Lenard atsisakė prisipa
žinti kaltas. Teisėjas Bimbo mė-

Barzda. GartoM 6-3424; Kilmar 6-0311.

SUMMER RESORTS

BOOTH HOUSE
On the waterfront GREENPORT, 
LI.—American & European piuis.

LARISON'S Turke? Farm Inn for 
real family dinner in home-fashi<m- 
•d comfort. TURKEY & STEAK 
DINNERS. Special- consideration 
given .to religious groups. Cocktail 
Lounge. TR 9-5521. Route 206-24, 
Cheeter, NJ. — (Closed Fridays)

C«sa Csrofina Restaurant
NEWLY DECORATED

Write or phone Greenport 7-1880.

FINE ITALIAN FOODS. Open 7 
Days. Special consideration given 
to rehgloiis groups. Tel. BE 7-9922.

THE TQWER STEAK HOUSE
FIRE ISLAND S NEWEST SEA - 
SHORE MOTEL, Ocean Bay Park, 
N. Y. — Fadng the Bay and only 
1,000 feet from the ocean. 20 Unitą 
wtth private baths. All rooms have 
twin beda. Please make your reser- 
vattona now. — Write or Dial 516 
JUniper 3-5860.

Put standi ng Food Service in a Gra- 
cžous Man nėr. Luncheon - Cocktails

to rehgtou* groups. Hosts: Bill &

AD 3-5542.

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —
Garsiame CAPE COD OSTERVIL.LE, MASS^ kurorte 
prie atviro Atlanto, L0N G-BEACH pliažo, putų 
pavėsyje — gražioje lietuvižkoje vasarvietės viloje

“AUDRONĖ^

Chicagos tarpKlubinėse p-bėse. 
Ta proga surengtam laimėjimų 
minėjime, žaibo turnyrą (daly
vavo ir lietuviai), laimėjo nau
jasis miesto meisteris Janis 
Tums, sukoręs 12:1 tš., 2v. V. 
Palčiauskas su 11, 3v. K. Jan
kauskas su KP/2 tš. Toliau, K. 
Lidums ir A. Liepnieks po 9, 
A. Zujus 71a, K. Ramas 7 ir kt. 
mažiau.

Latviu mėnesinis šachmatų 
žurnalas “šacha Pasaule” (16 
psl. su viršeliu, leidžiamas Ne- 
braskoj nuo 1954 m., metams 
$6.—) nuolatos talpina šiltus 
atsiliepimus ne tik apie savo, 
bet ir apie lietuvių laimėjimus, 
žurnalo redaktorius A. Liep
nieks. 1226 S. 26th St., Lin
coln, Nebraska, norėdamas su
laukti daugiau lietuvių skaityto
jų daro tokį pasiūlymą: __

ŠP užleistų kiekvienam nu
mery tris puslapius tekstui lie
tuvių kalba, jei duotume ma
žiausiai 20 metinių skaitytojų, 
(šiuo metu žurnalą iš lietuvių 
gauna Bostone-2. Chicagoj-1 ir 
Detroite-1.

Mintis verta dėmesio ir pri
tarimo, juo labiau, kad mes pa
tys savojo žurnalo neturime ir 
antra, sulaukti lietuvių ir lat
vių kalbomis bendro žurnalo 
išvis būtų naujienybė mūsų gy
venime.

Vilniaus .pusfinalio laimėto
jai. nuvykę į Spartako draugi
jos baigmines p-bes, Kryme, ga
na sunkiai varosi. Po 12 ratų 
Vladas Mikėnas turėjo 512 tš., 
užimdamas ketvirtą vietą, po jo 
sekė I. Vistaneckis su 5 tš. (iš 
11).

fojė. '
T.: Ką jūs galvojate apie teo

logijos studentus, kurie neno
ri mokytis marksizmo?

K.: Yra daug marksistų, ku
rie nenori eiti į bažnyčią.

T.: Jūs darėte priešiškos įta
kos 300 jaunuolių.

K: Tik 70, kiek aš atsimenu.
Čia teisėjaš pasikalbėjimą 

nutraukė. Kai buvo skelbiamas 
teismo sprendimas, kun. Lenard 
gavo 7.5 metų, kiti dešimt, 
kurie prisipažino, nuo 2.5 iki 
7.Budapešto arkivyskupas Jo- 
seph Grosz parašė vyriausybei: 
“Jei suimtieji kunigai kalti, 
tai ir aš kaltas. Suimkite ir ma
ne ir kiškite į kalėjimą drau
ge su mano draugais”.

AIR CONDITIONING

CHOICE-AIRE CONDITIONING, 
Ine.

4704 - 47 Avė., VVoodside, L.I. N.Y. 
Immediate Service — Guaranteed 
workmanship. Special consideration 
given to Religious Institutions. TeL 

ST 6-7834 -

Special consideration given to re-

ARK IV. GROSZ

ARTHUR J. STUKLEN 
630 Saw Mill River Road

ligious institutions.
1202 Myrtle Avenue, 
BROOKLYN, N.Y. 

Telephone: GLenmore 5-4177

AIR —TEMP 
REFRIGERATION, IN. 

REFRIGERATION—AIR- 
CONDITIONING—ICE 
MACHINES SERVICE 

CONTRACTS

DISPLAY

CHARLES R. McDERMOTT CO. 
“ANYTHING IN FLAGS 

AND BANNERS” 
5 Beekman St. 

New York 28, N. Y. 
CO 7-8454

Special Consideration Given To 
Religious Institutions

- 35 Tears of Quality Work— 
Waterproofing for Every Need 
Special Consideration Given to 

Religious Institutions 
OW 3-2560

įSALAMANAERj
— —

Summer Special
D. H. TELEVISION

Free — your Table Radio repaired
Free — With each Television

Bench Job — Get Both Repaired— 
Pay only for Television Repair 

Ali VVork Guaranteed
583 E. 163rd SL at 3rd Ave^

IŠPARDAVIMAS

MOTERIŠKI BATELIAI $5.95 Hd 59.95

VYRIŠKI BATAI $8.95 iki 510.95
Anksčiau iki $16.95

Ne visi modeliai, bet visų dydžių ir platumo
| VAIKŲ BATUKAI $4-95

Dydžio 27 - 35

Užsakymai paštu tuoj SpiMomi • Katalogai nemokamai
prisiunčiami

SALAMANDER
Geri bateliai paskutinės mados

'•i
į

335 Esat 86th., 
New York City

58-02 Myrtle Avonnuo

Bronx, N. Y. 
DA 3-8598

RAILINGS DIRECT F ROM 
MANUFACTURER

Installed
Special Consideration given to 

Religious Institutions 
Phone 516 — JU 1-9171

WESC0 FIRE EOUtPMENT

AUTO SERVICE

Buy at the ES8O Mgn 
MIKE? 8ERVICENTER

| (tarp 1 ir 2 Avenue) 

į T«l. EN 9-3045 Tok EV 1-3727 - |
WASHING - 8IMONIZING 
icceMories - Batteries - Tlres

RftilMM

8ee You in The CatskiHs At 
O'SHEA HOUSE ‘ 

EAST DU R H AM, N. Y.
All Accommodat'ons & Recreational 
Facilities for Your Vacation Need*. 
Larse filtered swimminu pool * under 
water lighting with nrw saiety voItMge.

Jath Church on adjoining grounds 
Paddy and Jo«ephine Burka, Props.

ME 4-7412 — N.Y.C. RE 4-51U2

COLONIAL FARMS
FOOD PREPARED & SERVED 

in
AN OLD AMERICAN TRADITION 

Special consideration given to 
Religious Groups 

Middlebush, N. J. Viking 4-2650

Long Island’s Summer Ręst Hotel. Take 
a reiaxed view ot lite at this hotel. £>e- 
lightfully difterent. Intormal & caretree. 
Just the place tor mature adults & their 
relatives. No planned activities. yet nr. 
village, Stores, movies; sandy beach. 
Plan now for the Take it easy Vacation. 
All roonis with priv. batbs. Good tood. 
American Plan. double $55 weekly: $65 
single. THE LAFAYETTE, Sayville, 
L. 1. — LT 9-9891.

JOHNNY MURPHY’S 
BRASS H O rt N 

Restaurant & Cocktail Lounge 
Banquet rooms. Organ music night- 
iy. Open 7 days. Comer Cherry & 
West Grand Sts., Elizabeth, N. J. 

Tel.: ELizabeth 4-8767
For the F i nešt Dine at the Good OM 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazza & Philip Mercali. 
Special consideration given to re
ligious groups. Free Parking after 
6 P.M. Diners Club Member.

SCHOOLS

ST. JOSEPH CALASANCTIUS 
BOARDING SCHOOL

at Derby, N. Y.
18 miles from Buffąlo, on Lake 

Erie — Conducted by the Piarist 
Fathers

Age Lamit 9 —■ 14 
Study Hali Supervision, 
8 aeres o£ playground 

Tuition for the School YEAR;
$1,000.00 

For Information write to: 
Piarist Fathers, Rev. Prefect,

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

FRENCH-ITaLIAN CUISINE
Special consideration given to re

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

MELE'iš PAVILION
Luncheon — Dinner —Supper 

Open Every Day 
Available at all times for Private 
Parties — Special Consideration 

given to Religious Groups 
CENTERPORT, Route 25A

AN 1-4415

You can become a skilled

Quickly and at very little cost 
at one of the most modem 

schoote of its kind

VVESTBURY MANOR 
Jericho Tpke., VVestbury, N. Y.

Tel. Edgevrood 3-7117. Your Host — Erich 
Gruenther. Now Under New Management. 
Lunch served daily from 12:00-3 P.M.; 
Dinner: from 5 P.M. Sunday Dinner from 
noon. Closed Tues. Continental Cuisine.

Special consideration given to 
Religious Groups

LILLIAN O'BRIEN

Payment Plan — Free Placement

School in operation, no obligation 
678 8th Avė. (42 - 43 Sts)

Block Port Authority Bus Terminai

ATLAS SCHOOL OF BEAUTY 
C U LT U RE 
BR 9-7245

Ask for Lillian O’Brien

CO M O'S
Famous Italian Cuisine — DINING 
AREA. Now Open 7 Days a Week. 
We Del.ver—IL 9-9699. Ali Dinners 
to Take O’rt. are individually pre- 
pared in Special Aluminum Foil 
Platės. Special consideration given 
to religious groups. 101-11 Oueens 
Blvd. (off 67 Rd.) Forest Hills, L1.N.Y.

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

“Wonderful Food” 
Terrific Steaks. KingSize Cocktails 
American Express Honored. Spe
cial considerat.on given to religious 
groups. Closed Tues. JOhn 1-9851.

RELIGIOUS GRIPSHOLM RESTAURANT, Ine.
324 East 57th Stį New York 22, N.Y.

Throughout this Globė the Mission- 
ary Sisters of SL Augustine are_de- 
dicated to expanding God’s KiRg- 
dom through Christlike Charity. 
la Mission Landa: ladia. Philippines. 
West Indies. Congo. Vrundi. Formosa, 
Hongkong: Home Missions: Texas, Ca- 
lifornia. World wide Augustinian Mis
sions offer a chalenge to you who love 
Christ aad souls. Information: Vocatton 
Dlr., ML SL Augustine, Albany 4, N. Y.

Luncheon-Cocktails-Dinner
Special consideration given to 

Relig-ous Groups
Air Cooled PL 9-6260

DOROTHY DENNIS
414 North Broad St.. Elizabeth, N-I. 
An Attractive Restaurant Serving 
Delicious Meals. Special consider
ation given to Religious Groups. 

Elizabeth 3-9872

OBLATES OF
STAGE HOUSE INN

Luncheon.— Dinner — Cocktails
366 Park Avė.

Open Every Day — Closed Tuesday 
Parking Facilities

Devoted to the Christian Education 
of Youth, According to the Spirit

Information, ivrite to:
DIRECTOR OF VOCATIONS 

P. O. BOX 1452 
WHAONGTON 99, Deleware

FRANOSCAN SISTERS

BALTIMORE CITY

TREE SURGEONS

R. T. D A VIEŠ . >

JE 8-7844

Religious Groups 
Tel.: 322 - 4224

ARTHUR MAISEL’S 
RESTAURANT 

979 Central Park Avė.

A Family Restaurant Serving com- 
plete Dinners Starting at $2.75 
Special Consideration Given To

GR 2-4114

DUTCHESS MANOR 
COLD SPRING ROAD 

BEACON — YORK 
Continental Cooking Specialties 

Trout hen Veal
Parmigiana

Splendid view overlooking Hudson 
AIR-CONDITIONED '

Special consideration given to 
Religious groups 
PHONE 831-9747

if busv 
831-9777

CHESTERBROOK RESTAURANT 
Crompound Road 

PeekskHI — New York 
Continental Cooking — Air Condi- 
tioned—Bar—Specialty Prime Ribs

914-PeeMkUI 7-6790

87 EAST BAY RD. OSTERVILLE, CAPE C0D, M a 83. 
e Ižtaiginga vila, erdvūs kambariai
o Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas
e Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui h* žaidimams 
o 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:

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 LiętOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMCND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

WHITE UOKSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Weodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 10O dalyvių

Liquor Store, Ine.,
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking G).

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 BR. Vernon St

POplar 54110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

PL 4-6757

74 Providence Street 
WORCESTIR, MASS

PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
—• naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

TH.: BA 9-2242 — MM6
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DARBININKAS
NAUJIENOS-

— N.Y. Filatelistų draugijos 
birželio mėnesio biuletenyje 
duodama žinių iš draugijos 
veiklos ir bendrų žinių apie 
Įvairius pašto ženklus, tęsiami 
Lietuvos pašto ženklų aprašy
mai, plačiau sustota prie Tel
šių ir Klaipėdos pašto ženklų 
laidų. Biuletenį redaguoja K. 
Matuzas, 107-33 117 St., Rich- 
mond Hill 19, N.Y.

Inž. L. Rajauskas šiomis die
nomis vyksta į Chicagą, kur 
išklausys paskaitų apie moder
niąją rrtedicinos elektroniką 
(phisiotherapia). Paskaitas skai
tys Vakarų Vokietijos profeso
rius, kurį atsiuntė Siemens 
Reiniger Werke Erlangen fir
ma. Jis supažindins su apara
tais ir jų naudojimų ligonių gy
dymui.

Angelų Karalienės parapijos 
piknike šokiams gros Kalibat’o 
orkestras. Draugijų nariai ruo
šiasi įvairiems laimėjimams. 
Piknikas bus sekmadienį, lie
pos 9 d., 108-11 Sutphin Blvd., 
Jamaica, N.Y. Polish National 
Home and Park. Pradžia 1 vai. 
Šokiai 4 vai.

Juozas Kazakauskas, 74 me
tų, mirė birželio 30. Gyveno 
92 Hale Avė. Brooklyne. Pa
laidotas liepos 5 iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios šv. Ka
rolio kapuose. Liko žmona Ur- 
žulė. Sūnus Juozas, brolis Jo
nas ir anūkas.

Juozas Karpus, 56 metų, 
mirė birželio 30. gyveno 410 
2nd St. Brooklyne. N.Y’. Pa
laidotas liepos 3 iš šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios šv. Jono 
kapuose. Liko sūnus ir 5 duk
terys.

Už kun. V. Pinkaus sielą mi
šios bus pranciškonų vienuoly
no koplyčioje liepos 7 d.. 7 
vi.

Aldona (Mikulskytė) ir Vai
dutis Zikarai, gyveną Brookly
ne. liepos 1 d. sulaukė dukrelės, 
kuriai duotas Eglės - Marijos 
vardas. Tėvai augina sūnų Ša 
runa.

EKSKURSIJOS
Darbininko administracija 

organizuoja dvi ekskursijas: 
vieną į Putnamo seserų pikni
ką, Putnam. Conn.. liepos 30; 
antrą į Kennebunkportą. Me., 
pas tėvus pranciškonus, rug
sėjo 2-4. Kreiptis į Darbinin
ko administraciją telefoju GL 
5-7281, vakarais GL 5-7068.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

LIETUVOS VYČIŲ 41 KUOPA, BROOKLYN • QUEENS

i maloniai kviečia Į:

KUKOO PIKNIKĄ
kuris įvyks

visai naujai atremontuotoj POLISH NATIONAL HALL

108-11 Sutphin Blvd.. Jamaica. N. Y.

SEKMADIENĮ LIEPOS 16, 1961, 

nuo 1:00 iki 10:00 v. v.

Programoj bus lietuviški tautiniai šokiai, išpildomi 41 kuopos 
šokių grupės, vadovaujamos J. Matulaitienės.

Nuo 5:30 p.p. gros Niek Dzvonar Lietuvos Vyčių orkestras •

Bus laimėjimų, šokių varžybos, ir vaikams balionių. • įėjimas 
tiktai — 1.25; Vaikams — -0.50.

Dr. Regina S. Saldaitienė, 
naują kabinetą savo namuose 
—88-24 85 St., Woodhaven 21. 
N.Y. Pacientus pradės priimti 
nuo liepos 10. Priėmimo va
landos pagal susitarimą. Tel. 
VI 9-1630.

Jonas V. Barčiauskas, Vlado 
ir Elzės Barčiauskų sūnus, pir
muoju baigė pradžios mokyklą, 
gavo aukso medalį ir išlaikė 
konkursinius egzaminus į Brook 
lyno Technical High School, ku
ri yra viena iš trijų geriausių 
New Yorke esamų aukštesnių 
mokyklų. Mokyklos išleistuvė
se jis pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Taip pat kalbėjo N.Y. 
valstybės senatorius Simon J. 
Liebouitz.

Jonas V. Barčiauskas yra gi
męs 1947 rugsėjo 27 Brookly- 
ne. be mokslo taip pat reiš
kiasi šachmatuose, laimėjo mo
kyklos meisterio vardą ir gavo 
taurę. Tėvai gyvena Woodha- 
vene, N.Y.

JONAS V. BARČIAUSKAS

PUIKI DOVANA BET KURIA 
PROGA!

Naujai pagaminta
PIRMOJI LIETUVIO KOMPO

ZITORIAUS ILGO GROJIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos

HI-FI ir STEREO plokštelė 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų pardotuvėse.

LIETUVOS VYČIŲ 41 KUOPOS tautinių šokiu grupe. Vyčiu piknikas įvyksta liepos 16 (žiur. skelbimą apačioje).

^PAGERBTAS PREL. IG. KELMELIS
Birželio 25 Netvarko Švč. 

Trejybės lietuvių parapija pa
gerbė savo kleboną prel. Ig
ną Kelmelį 45 m. kunigystės 
ir 40 m. klebonavimo proga.

Iškilmingose jubiliato mi
šiose asistavo Tėv. L. Andrie- 
kus, O.F.M. ir kun. A. Paš
kevičius. Pamokslą pasakė kun. 
L. Jankus.

Vakare 6 vi. parapijos sa
lėje įvyko vaišės. Parapiečių 
prisirinko pilna salė. Buvo ne
maža kunigų ir New Yorko bei 
New Jersey apylinkės. Vai
šėms vadovavo kun. Petras To
toraitis, parapijos vikaras. Il
gesnį sveikinimo žodį tarė: 
kun. J. Aleksiūnas Kunigų 
Vienybės vardu, Tėv. L. An- 
driekus, pranciškonų vardu. 
A. Masionis Kat. Federacijos 
vardu. Be to. buvo sveikinimų 
žodžiu ir raštu nuo paskirų 
asmenų ir organizacijų. Į svei
kinimus atsakė prel. I. Kelme
lis, trumpai primindamas savo 
nelengvą kelią kunigystėn ir 
darbą pastoracijoje Nev.arke.

Lietuvos Atsiminimų ir “Rū
tos” radijo vienas piknikas ruo
šiamas rugpjūčio 6. sekmadie
nį, Jamaica Pclish National 
Park, 108-11 Sutphin Blvd., Ja
maica. L. I.. o antras — rug
sėjo 10. sekmadienį, Royal Gar- 
dens Parke, 990 East Hazel- 
wood Avė.. Rahtvay. N. J.

WILLIAM J. DRAKE —
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.
Tel.: HIckory 1-5220

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEvvton 9-6620

iStephen Bredes, Jr.
I ADVOKATAS 
i

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

į Tel. APplegate 7-7083

1 ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

Jubiliejinis paminėjimas pra
ėjo jaukioj ir nuoširdžioj dva
sioje. Tuo buvo parodyta, kad 
parapija įvertina savo klebono 
ilgameti triūsą. Šiam dvigu
bam jubiliejui priminti prel. I. 
Kelmelis savo lėšomis išleis vie
ną kultūros žurnalo ‘‘Aidų” 
numerį.

GABI LIETUVAITĖ
Gražu pasidžiaugti, kai mūsų 

tautiečiai vis dažniau ir daž
niau pasireiškia aukštais laimė
jimais bet kokioje gyvenimo 
srityje. Dar gražiau, kai mūsų 
jaunimas ne tik neatsilieka, bet 
dažnai net pralenkia amerikie
čius moksle, mene ar sporte.

BARBARA SLAPŠYTĖ

Baigiantis mokslo metams, ga 
na daug jaunuolių lietuviško
mis pavardėmis galima buvo už
tikti amerikiečių spaudoje, pa
minėtų aukštais mokslo pasieki
mais. Viena iš jų. Barbutė Slap- 
šytė. Onos ir Teodoro Slapšių 
iš Richmond Hill, N.Y., duktė, 
tik 16-kos metų, baigė Rich
mond Hill aukštesniąją mokyk
la su aukštais pažymiais ir lai
mėjusi valdžios stipendija, pri
imta į Queens Kolegiją psycho- 
logijos studijuoti.

Linkime geros sėkmės jau
najai studentei.

M.S.

Didžiausia ir gražiausia Lietuvių Vasarvietė Atlanto pakrantėje

LAKE HOTEL
ASBURY PARK, N. J. 7th ir Park Avės. • PRospect 4-7788

Gražūs kambariai — šviežias maistas — Žemos kainos 
Savaitgaliais muzikai vadovauja A. Kačanauskas, "Anchor Room” 
barui—D. Averka. rastinei—V. Sirusas. Sav. Kubaičiai ir žemaičiai.

mm
LIMOS__

Įgį 
«iB

Maldos Apaštalavimo draugi
jos susirinkimas įvyks liepos 7, 
po vakarinių pamaldų, 7:30 v. 
parapijos salėje po bažnyčia.

Skautų Sąjungos vyr. skauti
ninkas Eugenijus Vilkas pakvie
tė prof. Igną Končių sudaryti 
Bostono skautininkų komisiją, 
kuri parinktų kandidatą į Bos
tono skautų tuntininkus. Komi- 
sijon pakviesti: kun. J. Klimas, 
dr. J. Gimbutas, dr. V. Čepas 
ir P. Molis. Komisija pirmojo 
posėdžio buvo susirinkusi bir
želio 29.

Kun. K. Vengras, marijonas, 
liepos 2 d. parvyko keletai die
nų Į Bostoną aplankyti savo 
mamytės ir kitų giminių, ku
rie gyvena So. Bostone.

Juozas Bolevičius — Boley, 
buvęs ilgametis Lietuvos Vy
čių Centro Valdybos pirminin
kas ir visą laiką aktyvus vy
čių veikėjas, pradėjo reikštis 
kaip aktorius filmoje. Neseniai 
ji teko matyti sėkmingai vai
dinant televizijai paruoštam 
dalyke Royal Canadian Mount- 
ed Police. kuris buvo duotas 
per WBZ 4 kanalą.

Balfo skyriui drauge su 
bendruomenės apylinke ruo-. 
šiant klaikaus birželio minėji
mą birželio 17. šv. Petro lie
tuvių parapijos kleb. prel. Pr. 
Virmauskis paaukojo 50 dol. 
Skyriaus valdyba reiškia nuo
širdžia padėką.
aukų laiškai, gražinti komite
to iždininkui J. Vaičaičiui ad
resu: 359 Broadway. So. Bos
ton 27. Mass.

Reikalinga moteris prižiūrė
ti 5 metų berniuką. Atskiras 
kambarys, maistas ir atlygini
mas. Pradėti nuo rugpjūčio 1. 
Tel. MI 1-6893.

šv. Petro parapijos CYO ruo
šiamas Muzikos Festivalis Įvyks 
liepos 9 East Boston Stadiuni. 
Pradžia 2 v. p.p. ir jame daly
vaus 15 parapijų CYO organi
zacijos muzikos vienetai.

Kun. Jonas Rusteika, kuris 
klebonauja Marijos Angelų Ka
ralienės parapijoje Fort Scott, 
Kansas. liepos 1 atvyko vasaros 
atostogom i So. Bostoną. Apsi
stojo pas savo mamytę 206 L 
St.

Krikštai
Birželio 25 d. šv. Petro pa 

lapijos bažnyčioje buvo pa 
krikštytas Ralph Margan ii 
Joanos Vareikaitės-Margan sū 
r.us Rapolo ir Edvardo var 
dais. Tėvai gyvena E. Wey 
mouth, Mass.

MIELI VASAROTOJAI, 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI
Mums būtų labai malonu, kad 

Jūs savo atostogas praleistu- 
mėt mūsų dvare. Šiam sezonui 
pertvarkėme mūsų restoraną 
bei kitus įrengimus. Valgomasis 
yra perkeltas į didžiąją salę. 
Virtuvė bus lietuviška. Valgius 
gamins prityrusi lietuvė virėja. 
Šiais pagerinimais tikimės pil
nai , patenkinti vasarotojų pa
geidavimus.

Kainos mūsų virtuvėje, pa
lyginus su kitomis tokio pat 
lygio vasarvietėmis, yra žemos: 
viena savaitė vienam asmeniui 
su pilnu pensijonu tik 50 dol.

Mūsų adresas: Osterville Ma- 
nor, Ine. — Osterville — Cape 
Cod, Mass. Tel.: GArden 8- 
6991.

Jungiame gražiausius linkėji
mus ir laukiame Osterville dva
re.

Jūsų J. Kapočius

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E. KRAUNAIČIŲ

vasarvietė

Druskonie Hali
jau atdara ir priima svečius sa

vaitgaliams, grupių iškylas, už

sakymus vasaros sezonui ir pen

sininkus reikalingus ilgesnio po

ilsio ir priežiūros. Apie atvykimą 

prašoma įspėti laišku ar telef.:

Andes, N. Y. 2781

>»' <«• •»> -5K- •»> •»> <♦> <♦> •»> <«• <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> •»> •'

* P. ir O. LAMŲ VASAKAAMY
$ •*'
” Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiamo
g prie ATLANTO ASBURY PARK. N J. $

x Čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose s-.: priva- g
V ėiais dušais ir kt. patogumais už neaukštą karną, ramiai pailsėsite.
e. • Tik per keletą minučių pėsčiam pasiekiamas vmiiienynas S
y paplūdimys; taip pat kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai 
£į ir kitos pramogų vietos. £

/ • Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis ir šaldytuvais. x
Į? Maudymosi mokestis apmokamas savininkų. s

8 Kambarius siūlome užsisakyti iš anksti': *

g P. LANYS, 515 4th Avė., Asbury Park. N.J. • PK 6-9783 $

KUR ATOSTOGAUTI? —
LUSTAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje

MEŠKOS VU O 'E 
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Šeimininkai užtikrina • Gražią 
ir ramią aplinką • Erdvius, pa
togius ir jaukius kambarius • 
Gerą ir sveiką iki soties maistą 
• Malonų patarnavimą • Pava- 
karėlius su programėlėmis vai
kams ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto:

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

Kreiptis: S. M. LŪŠYS
Vila “Meška”, 42 Beach St. 

Monument Beach. Cape Cod, Mass.
Tel.: Buzzards Bay Plaza 9-3251

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKU Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT'
SABA • TELEFUNKEN

Nuolaidos
ORO VĖSINTUVAM

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-Fi Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. STagg 2-5043

Malthew P. Balkis
(BIELIAUSKAS)

F U N E R AL HO M E 
M P. BAITAS — Dinctoriiis 
AI.B. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
G R ABORTUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
tprie Forest Parkway Station) 

VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam ^arbinpas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

VAITKUS
F U N E R A L HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephėn Aromiški*
(ARMAKAUSKAS)

Grahorius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYCL\ 

423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.


