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Kova dėl pavergtųjų tautų stiprins ir kovą dėl Berlyno
Pavergtu Tautų Savaitė A- 

merikoje Įvesta nuo 1959, kada 
ją nutarė Kongresas ir paskel
bė prezidentas. Prezidentas Ei- 
senhoweris ją skelbė jau du 
kartu: 1959 ir 1960. Laukiama, 
kad paskelbs ir prezidentas 
Kennedy.

Daily News dienraštis veda
majame priminė valstybės sek
retoriaus Rusk pirmadienio pa

Pavergtųjų Tautų Savaite Amerikoje švenčiama liepos 16-22
reiškimą spaudos klube, kad 
Sovietai turi savo sunkumų. 
Tarp jų yra ir "tautinė rezis
tencija šiam moderniajam im
perializmui bei augantis laisvės 
reikalavimas/' Priminė taip pat, 
kaip Chruščiovas jaudinosi dėl

pavergtų tautų savaitės Nixonui 
atvykus į Maskvą. Dėl to laik
raštis ir kelia klausimą, ar Ken
nedy pasinaudos pavergtųjų sa
vaite gilinti tam nerimui ana
pus uždangos, kad pereitų i 
ofenzyvą šaltajame kare.

CHRUŠČIOVAS GRASINA IR VĖL GINKLAIS, AMERI-

Pavėrgtįfiv Tautų Savaitė, 
Kongreso nutarimu, yra liepos 
trečioji savaitė.

The Tablet laikraštis infor
mavo, kad Washingtone ir ki
tur ją rengia ‘‘tautinis paverg
tųjų tautų komitetas”, talkin
damas Pavergtųjų Europos Tau
tų seimo. Pavergtųjų tautų bi
čiulių amerikiečių konferenci

jos ir kitų grupių. To komite
to pirmininko Georgetown pro
fesoriaus Dobrianskio pareiški
mu, šiemet labiausiai minėji
muose bus akcentuojamos dvi 
idėjos: tvirta politika dėl Ber
lyno ir opozicija prieš kom. Ki
nijos priėmimą i Jungtines 
Tautas.

Washingtone “tautinio pa
vergtų tautų komiteto” garbės 
narių eilėje jau esą 17 senato
rių ir 65 kongresmanai.

Gen. MacArthuras Filipinuo
se liepos 5 kalbėjo, kad Korė
jos karo pralaimėjimas yra di
džiausia nelaimė pasauliui, nes 
leido Įsigalėti ginkluotam kom. 
Kinijos pavojui. 0 buvo galima 
tada be atominės bombos sunai
kinti komunistinės Kinijos ka
rinę jėgą keliom generacijom. 
Gen. MacArthuras ir norėjo tai 
padaryti, kada kom. Kinija Įsi
kišo i Korėjos karą. Tačiau jam 
neleido prezidentas Trumanas 
— neleido persekioti Kinijos 
lėktuvų už Yalu upės ir bom
barduoti Kinijos. Trumanas at
leido gen. Mac.Arthurą ir tokiu 
būdu padėjo Įsigalėti komunis
tinei Kinijai, kaip Rooseveltas 
padėjo Įsigalėti komunistinei 
Rusijai.

GEN. MacARTHUR grįžo iš trium- 
falinės kelionės Filipinuose.

KOJE GALIMA DALINE MOBILIZACIJA

HITLERINIAI GUNDYMAI AMERIKAI:
Už ramybę Berlyne siūlykime pripažinti Maskvai Bal

tijos valstybes ir Neissę-Oderi

Berlyno klausimas vis dau
giau verčia kalbėti apie gink
lus, kurie gali būti priemonė 
kariauti arba priemonė karui 
išvengti. Dabartiniu metu gink
lai turi stiprinti Chruščiovo rei
kalavimus ir Kennedy pasiprie
šinimą jiem.

CHRUŠČIOVAS liepos 8 pa
skelbė, kad susilaiko nuo nu
matyto 1,200,000 vyrų demobi
lizavimo, didina karo biudžetą 
3 milijardais rublių. Pademons
travo savo naujus sprausminius 
lėktuvus, kurie turį būti pra
našesni už Amerikos lėktuvus.

AR RIZIKUOTI KARU?
Visuomene, tvirtai remia vyriausybę

BERLYNO KRIZĖ TARP DIP
LOMATŲ IR KARIŲ

Dėl Amerikos akcijos Berly
no klausimu nuomonės skirtin
gos tarp diplomatų ir karių. 
Dean Achesonas siūlęs demons
truoti karinę jėgą—skelbti da
linę mobilizaciją, prie esančių 
keturių divizijų pasiųsti penk
tą, evakuoti iš Berlyno ameri
kiečių šeimas. Kiti diplomatai 
tam buvę priešingi, nes tai su
darytų neigiamą įspūdi užsie
niuose — parodytų Amerikos 
barškinimą ginklais. Kariai reiš
kė nuogąstavimą, kad karinių 
priemonių atidėliojimas gali su
vėlinti Berlyno gelbėjimą. Ats. 
gen. Max S. Johnson rašė, kad 
dabartinės Nato jėgos Europo 
je nėra pakankamos. Nors, sa
koma, esą 19 divizijų, bet rea
liai tik 13-14 prieš Sovietų ir ry
tų Vokietijos 26 divizijas.
AMERIKOS VISUOMENĖJE

Newsweek laikraštis surinko 
visuomenės opiniją dėl Berly
no pereitą savaitę. Į tiesų klau
simą: ar mes turime rizikuoti 
totaliniu karu — dauguma sap- 
klaustųjų susimąstę ir paskui 
atsakę: Taip, įei jau reikia. 
Net mažuma, kuri pasisakius 
prieš riziką atominiu karu, pa
sisakė vis tiek už Berlyno gy
nimą visokiom priemonėm.

Daugumas reiškė pasitenki
nimą vyriausybės tvirta linija 
dėl Berlyno. Tik kartojo: “Pa
sakyk, Jack, ką mes turime da
ryti, ir mes darysime, bet Jack 
vis nesako”. Daugumas pritarė 
tom priemonėm, kurias parinks 
Pentagonas. Miuncheno pamoka 
jau esanti populiari, ir opinija 
pasisakė prieš jos kartojimą.

Buvęs prez. Eisenhowe- 
ris liepos 11 pareiškė solida
rumą su vyriausybės tvirta po
litika Berlyno atžvilgiu. “Turim 
savim pasitikėti ir laikyti pa
raką sausą”.

KENNEDY atsakė Į tai lie
pos 10: liepė paruošti Ameri
kos karinio pajėgumo apžvalgą, 
kad matytų, ar karines pajėgas 
reikia didinti Berlyno reikalui.

NATO vadovybė paskelbė 
liepos 10, kad esanti pasiryžus 
vakarų Europoje divizijų skai
čių iš 22 pakelti iki 30, jei So
vietai toliau spaus Berlyno klau 
sima ir pasirašys sutarti su ry
tų Vokietija.

Apsaugos sekr. pavaduotojas 
Gilpatric lieposll pareiškė, kad 
numatoma mobilizuoti tautinę 
apsaugą ir atsarginus. Jie bū
tų paruošti per 6 mėnesius — 
Chruščiovo ultimatumo termi
nui.

DEAN RUSK, valstybės sek
retorius liepos 10 kalbėjo, kad 
Berlyno krizė bus perduota. 
Jungtinėm Tautom kaip Chruš
čiovo grasinimas taikai. Valsty
bės departamento pareigūnai 
aiškino, kad Chruščiovas savo 
ultimatumą dėl Berlyno gali ir 
atsiimti, kaip jis atsiėmė 1958 
lapkričio ultimatumą.

CHRUŠČIOVO ARGUMENTAS DERYBOSE: Rytų Vokietijos esą pa
ruošta 100,000 kariuomenės.

POLITINĖ KONFERENCIJA LAIVE: prezidentas Kennedy svarstė Ber
lyno ir kitus klausimas su gen. Taylor, valst. sekr. Rusk, apsaugos sekr. 
McNamara.

CL. Sulzberger (NYT) pasiū
lė, kad derybose su Maskva 
dėl Berlyno Amerika pasiūlytų 
“mainus”: tegul Maskva palieka 
ramybėje vakaru Berlyną, o už 
tai Amerika pripažins Maskvai 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir dar 
Oderio-Neissės sieną.

Autorius stengiasi Įtikinti a- 
merikieti tokiu samprotavimu:

— Visus sovietininius terito
rijų laimėjimus Amerika jau yr

Vokietijoje nuomones dvejopos
Berlyno burmistras Brandt 

pasisakė už konferenciją, kurio
je dalyvautų visi suinteresuo
ti Vokietijos taikos sutartimi. 
Toji konferencija turėtų svars
tyti Vokietijos klausimą. Tai 
nuomonei pritarė šen. H. H.

Humphrey. Ją atmetė kancle
ris Adenaueris, žinodamas, kad 
čia socialdemokratai nori at
kartoti savo ankstesnį siūlymą 
— padaryti VoKietiją neutralią, 
o Adenaueris nori, kad Vokie
tija aiškiai būtų Vakarų pusėje.

AMERIKOS MEILĖ DRAUGAM 
IR PUSIAU DRAUGAM

Argentinos pareigūnai nepa
tenkinti Amerikos rodomu di
desniu dėmesiu ir palankumu 
Brazilijai negu Argentinai. Sa
ko: “Mes aiškiai atsistojom jū
sų pusėje. O brazilai yra arba 
neutralūs arba antiamerikiniai. 
Tuo tarpu Jungtinės Valstybės 
favorizuoja brazilus”.

Panašios pretenzijos iš Pa
kistano, Amerikos sąjunginin
ko: Amerika remia Indiją, kuri 
yra neutrali ar priešinga, o ne- 
gližuoja sąjungininką Pakista
ną.

AMERIKOS SIMBOLIS BERLYNE: dalis Amerikos 5,000 vyry Berlyne su jų di
džiuliais “oro tiltais".

pripažinusi, išskyrus tik tuos 
du: Baltijos valstybes ir Oderio- 
Neissės liniją.

— Nors Amerika tebepripa- 
žįsta ir tebelaiko Washingtone 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ats
tovus, tačiau Anglija jau de 
facto esanti pripažinusi inkor
poraciją, tik paliko Baltijos di
plomatam asmeninį diplomato 
rangą, o Prancūzija sutinka su 
trijų valstybių egzistavimu ir 
su jų ministeriais, tačiau užsie
nių reikalų ministerija sakan
ti: mes vengiame apie tai kal
bėti, nes nežinome, kam jie at
stovauja. O dėl Oderio-Neissės 
dar lengviau, nes Prancūzija 
tą sieną yra pripažinusi.

— Baltijos valstybėse jau 
nauja generacija išaugo pjautu
vo ir kūjo režime, taigi susigy
veno ir nesitiki jokio pasikei
timo.

— Patys Amerikos politiniai 
vadai, kaip rodo Jaltos ir kiti 
dokumentai, Baltijos valstybes 
laikę Rusijos dalim, ir dėl to 
Rooseveltas kalbėjo Stalinui, 
kad dėl jų nekariausiąs.

Tokiais argumentais C.L. 
Sulzberger stengiasi Įkalbėti a- 
merikiečius, kad jie sulaužytų 
savo ligšiolinį tvirtą nusistaty
mą už laisves visom tautom ir 
kad sulaužytų tautoje tvirta nu
sistatymą dėl Berlyno.

★

Sulzberger čia nėra vieninte
lis. Dėl Baltijos valstybių tokio 
pat nusistatymo skelbėsi esąs 
ir W. Lippmannas. Dabar pasta
rasis atostogose ar gal jam ne
patogu kalbėti tokiu klausimu, 
kai jis pasiskelbė viešai, kad 
su juo tariasi prezidentas Ken
nedy ne tik dėl politikos,' bet 
ir dėl paskyrimų.

★

Kiek realios naudos Ameri
kai duotų Sulzbergerio siūlymas

AR NUOLAIDOS
Ats. gen. Max S. Johnson 

samprotauja: Atsižvelgiant Į 
Nato karinių jėgų nepakanka
mą paruošimą, vietoj rizikos 
karu Vakarų gali būti pasirink
tos Chruščiovo diktuojamos pa
žeminančios sąlygos. Jie gali su
tikti prisiimti rytų Vokietijos 
kontrolę. Jie gali sutikti suma
žinti savo karines jėgas vaka
rų Berlyne ar Europoje, kad 
Įsiteiktų Chruščiovui. Jie gali 
sutikti pasitraukti visiškai iš 
Berlyno ar net iš Europos ... 
Tai būtų visiškas pasaulio pa
sitikėjimo Amerika kaip sąjun
gininku praradimas.

R. Drumm-orvd griežčiausiai 
suformulavo spaudos pasisaky
mus prieš nuolaidas dėl Berly
no. Nėra, sako, jokių nuolaidų, 
kurios sulaikytų Chruščiovą 
nuo noro nustumti Berlyną už 
geležinės uždangos. O toliau po 
Berlyno eitų kiti reikalavimai. 
Ar Latvijos, Estijos ir Lietuvos

DEL BERLYNO YRA GALIMOS?
CHRUŠČIOVAS liepos 11: So

vietų Sąjunga pasipriešins jėga
pagrobimas sulaikė Sov. nuo- 
iškamšinių vyriausybių sudary
mo Lenkijoje, Vengrijoje, Ru
munijoje. Čekoslovakijoje? Ar 
kai Anglija ir Prancūzija atida
vė šiaurės Vietnamą Kinijos 
komunistam, jie susilaikė nuo

Laoso puolimo? ... Tokiais ar
gumentais rengiama opinija lai
kytis girežtai.

Jungtinių Tautų nutarimam, ku 
rie nesutinka su Sovietų inte
resais.

VAKARU PREKYBA SU MAS
KVA.

Amerikos pastangos pristab
dyti sąjungininkų prekybą su 
Maskva susilaukia pasipriešini
mo. Kai Italija buvo paskatinta 
sustabdyti derybas dėl tanklai
vių sovietinei naftai, tai ji pa
reiškė: tegul taip padaro Angli
ja, Olandija, Graikija ir Japoni
ja. Kai visi keturi nesutiko, tai 
nesutiko ir Italija.

— Prez. Kennedy liepos 10 
kreipėsi į Kongresą, kad pa
remtų jo paramos užsieniui pla
ną — 26 milijardus per 5 me
tus.

TAI TIK DRAUGIŠKAS ŽAIDIMAS. Valst. sekr. Rusk ispčjo, kad nesu
tarimų tarp Chruščiovo ir Mao Tsetungo nereikia taikyti tarptautinę 
politiką lemiančiu veiksniu.

— Jugoslavijoje Titas šaukia 
“neutraliųjų” konferenciją rug
sėjo mėn. Dalyvaus Jugoslavija, 
Indija, J. Arabų Valstybės. Gha- 
na. Indonezija — visi rodėsi su 
simpatijom komunistam.

— Diplomatai leidžia gandus, 
kad prezidentas Kennedy susi
tiksiąs su Castro ateinanti mėn. 
Gal prezidento kelionės i loty
nų Amerika metu.

— Anglai liepos 11 pasikvie
tė sovietų lakūna Gagariną. 
Darbiečiai sukėlė triukšmą, kad 
vyriausybė nori jį priimti tik 
privačiai ir kukliai.

— Amerikos programa paleis 
ti dar šiemet žmogų su raketa 
aplink žemę teksią atidėti.

— Amerikos raketa Atlas 
liepos 7 nuskrido daugiau Kaip 
9.000 mylių. Tai 500 mylių to
liau, nei sovietai buvo paskelbę 
apie savo raketa.

— Pirmas kreiseris, varomas 
atomais. “U.S.S. Long Beach" 
pereitą savaitę paleistas plau
kioti. Atsiėjo 320 mil., vienas 
atominis reaktorius tik 41 mil.

— Gallupo institutas rado, kad 
55 proc. amerikiečių pasisako 
už atominių bandymų atgaivi
nimą. 26 prieš. Bandymai su
stabdyti nuo 1958. Pirmas juos 
sustabdyti siūlė 1956 Stevenso- 
nas.

— Lenkijos laivo jūrininkas 
Kazimierz Sabolevvski liepos 11 
iššoko New Yorko uoste iš lai
vo. i vandeni. Uosto sargybinis 
ištraukė jį ir nugabeno į ligo
ninę.

— Lenkijos prekybos misijos 
pareigūnas N'ew Yorke Z. War- 
minski su žmona ir vaikais pa
prašė azylio.

— Denver , Colo., liepos 11 
sprausminis lėktuvas aerodro
me apvirto ir užsidegė. Žuvo 18, 
gyvi išliko 103.

— Sovietinės propagandos 
siuntiniai į Ameriką padidėjo 
137 proc. nuo to laiko, kai 
Amerikos vyriausybė atšaukė 
kovo 17 potvarki paštui sovie
tinę propagandą kontroliuoti 
ir jos neįsileisti Ypačiai daug 
jos atgabena dabar pro Kubą.

aiškiai atsakė R. Drummondas: 
Maskva pasiims, ką jai siūlo, ir 
vėl reikalaus daugiau.

Tačiau dėmesio vertas Sulz
bergerio noras Įpiršti Amerikai 
hitlerinius -metodus politikoje: 
Hitleris pasiūlė Stalinui Baltijos 
valstybes ir Lenkijos dali prieš 
22 metus. Panašią prekybą sve
timais daiktais C.L. Sulzberge- 
ris nor įsiūlyti ir Amerikai.

KOKS NEGRŲ JUDĖJIMAS 
NEW YORKE

Bendrame miesto gyventojų 
skaičiuje 7.781.984 negrų yra 
1.087.931. arba 14 proc. visų 
gyventojų.

Manhattene jie sudaro 23.38 
proc, visų gyventojų, Brookly- 
ne 14.13 proc, Bronxe 11.50. 
Queens 8 06, Staten Island 4. 
35.

Miesto statistikų sudarinė
tojai skelbia, kad negrai grei
čiau susimaišytų su baltaisiais, 
jei jie būtų Įkurdinami tarp bal
tųjų priemiesčiuose
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Pinigų tai jau neimsiu.
, KomimiafiniM Šnipai (7)
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kioypatmgo uždavinio. To ne
išvengė nė Guenther Schvvarz. 
1956 žiemą jis gavo pakvietimą 
atvykti. Suprato, kad tai sau
gumo kvietimas. Sunerimusiai 
žmopai jis aiškinosi ir ramino
si: “Nieko blogo negali čia bū
ti; esu įsitikinęs komunistai, 
esu partijos narys; niekur nesu 
kuo prasitaręs, nesu nė kuo ki
tu į akis kritęs; pagaliau ir ma* 
no tarnyboje, transporto dar
buose, viskas tvarkoje”.

Pagal kvietime nurodytą ad
resą Schwarz susirado namą. 
Tai buvo privatus butas. Jame 
Schwarzą sutiko aukštas 30 me
tų vyras. Be ilgų įvadų nepa-

Bonnoje Schwarzas buvo nu
stebintas, kad Johanna nepasi
piktino Schwarzo pasiūlymu ir 
jo nėatstūmė.

atsake Johanna, — bet pats

sakus paslėpti, kaip filmuose su 
Matu Harri. Tai tikras spor
tas", domėjosi 22 mėty mergi-

reikalavianis ji priimdavo laum- v 
pų bangų radijo siųstuvu savo

Kai pafikutirin kartu susiti
ko Berlyne su Lindner, ji nu
siskundė visom tom smulkme
nom, kurios jai rodės nereika
lingos. Bet Lindner nedavė jai 
kalbėti.

Elizabeth, N. J.

Skyrių Tedą JONYNĄ 8I8IEN*

Phone: ELizabeth 4-7608

Lindner, esu žmogus iš saugu
mo ministerijos”.

“Malonu, — nustebo Sch- 
warz, — bet rodos pas mane 
nėra nieko tokio, kas saugumą 
galėtų interesuoti”.

“O su jumis viskas tvarkoje. 
Bet vienu punktu nesat visai 
švarus”. Davęs laiko Schwar- 
zui pasinervinti nežinia, Lind- 
ner paėmė bylą, iš jos pabėrė 
prieš Schwarzą laiškų fotokopi
jas. “Tai jūsų susirašinėjimas 
su kažkokia Johanna Scheunert 
Bonnoje. Jūs vedęs žmogus ir 
keturių vaikų tėvas, o čia mei
lės laiškai. Matot, jūsų susira
šinėjimas mus sudomino. Patik
rinome ir pasidarėme nuorašus. 
Gal dėl to jūs gaudavote kiek 
pavėlintai laiškus. Ar nepaste
bėjote to?” atvirai ir pusiau ci
niškai žaidė Lindner.

“Bet negali tai būti. Juk 
pašto cenzūra Vokietijoje, su
prantu, mūsų demokratinėje 
respublikoje, yra panaikinta”, 
mėgino ginčytis Schwarzas.

Ji buvo pakviesta į rytų Ber
lyną. Ją apmokė fotografuoti 
dokumentus, priimti radijo ži
nias. Uždavinius ji vykdė atsi
dėjus, su aistra. Dokumentų fo
tokopijos ėjo viena po kitos iš 
CDU raštinės. Net ir visas są
rašas su 30,000 pavardžių ku
rios buvo paruoštos rinkimų 
propagandai.

Taip truko nuo 1957 sausio 
iki kitų metų. Per ta laiką ar 
nuotykių aistra buvo patenkin
ta, ar mergina pradėjo galvoti, 
kad ji daro nelegalius dalykus, 
ar tiesiog nusibodo, bet ji norė
jo bendradarbiavimą nutraukti. 
Tačiau iš rytų Berlyno ėjo vis 
daugiau ir daugiau reikalavi
mų: duoki pabėgėlių kongreso 
protokolus; duoki Adenauerio 
ir kitų vadų parašų fotokopi
jas ... Kiekvieną rytą. 7 valan-

čios reikalingos. Jos renkamos. 
Jos, kai ateina laikas, sudeda
mos draugėn, ir gaunas visos 
padėties mozaika, aiški, gyva.

Merginai padrąsinti Lįndner- 
pasiūlė ir vėl pinigus. Jei anks
čiau siūlė 150 markių, tai da
bar siūlė 200 mėnesiui. Mergi
na ir vėl atsisakė nuo pinigų, 
tačiau kaip nutraukti ryšius į 
kuriuos ji' buvo dėl avantiūros 
įsipainiojus, ji nebenumanė.

Nutraukė tuos jos ryšius 
Karlsruhe teismas 1959 lapkri
čio 27, davęs Johannai pusant
rų metų už šnipinėjimą sveti
mos valstybės naudai. Teisme 
ji atsidūrė dėl paprastos ir to
kios dažnos Vokietijoje priežas
ties: kapitonas Heim, kuris ry
tų Berlyne saugumo ministeri-t 
joje apdirbinėjo Johanuos pri
statomus dokumentus, perėjoj 
vakarų Vokietiją ir tarp kitų 
dalykų papasakojo ir apie Jo
hannos nusikalstamą avantiūrą.

KRETINGOS bažnyčia ir vienuolyno sodas

LIETUVOJE

Atėjo eilė akcijai prieš pranciškonus
Sovetską j a Litva gegužės 26 

pranešė, kad buvusiame Kre
tingos vienuolyne rūsyje rasta 
slėptuvė ir joje kulkosvaidis, ke 
Ii šautuvai, revolveris, šovinių 
ir rankinė granata. Ryšium su 
tokiu radiniu pavaryta akcija 
prieš pranciškonus apskritai ir 
prieš buvusį Kretingos vienuo
lyno viršininką tėvą Pranciškų 
Kazimierą specialiai.

Parašė, kad pranciškonus al
kvietė Į Kretingą prieš 350 me
tų Jonas Katkevičius, pastatė 
jiem bažnyčią, ir vienuolyną. 
Bet propagandai ne tai svarbu. 
Svarbu aiškinti, kad pranciško
nai buvo išnaudotojai, “buržu
azinių nacionalistų” globėjai, 
hitlerininkai, žudikai, sovieti
nės tvarkos sabotažninkai ir tt.

Siuntiniai į —

LIETUVĄ. UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

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

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

"Teisybė. Lojaliem piliečiam 
tos cenzūros kaip ir nėr, nes jie 
nieko nerašo, kas būty vals
tybei priešinga. Bet apie cen
zūros panaikinimą buvo skelb
ta .liaudies priešam. Tegul jie 
aiškiau pasisako".

SKUTIMOS šepetėlis, kuriame šnipai slėpė filmus.

Tam nurodo tokius “faktus”. 
Esą pirmos bolševikų okupaci
jos metu vienuolyno viršinin
kas Pranciškus Kazimieras Če
pulis Kretingos vienuolyne slė
pęs “nacionalistus” ir padėjęs 
jiem pereiti į Vokietiją. Vokie
čių okupacijos metu jis pasiun
tęs tėvą Aloyzą Janušaitį būti 
nariu teismo, kuris “teisė tary
binius žmones”. Esą “kunigo 
žodis buvo lemiamas šiame teis
me”. Ir teismas nuteisęs darbi
ninkus Kretingauskį* Jasinską 
ir “dešimtis kitų” sušaudyti. 
Taip pat prie Žemaičių plento 
“buvo sušaudyti tūkstančiai vy
rų, moterų, senelių, vaikų” ... 
Tokius “faktus”, priskiriamus 
pranciškonam čepuliui ir Ja- 
nušaičiui skaitant, reiktų dar 
daugiau faktų prisiminti —su
šaudyti Pravieniškėse, prie Čer
venės, Katyno miškuose — gal 
tai irgi pranciškonų, ne enkave
distų darbas?

Apie tėvą Čepulį pasakoja
ma, kad bolševikam atėjus ant- 
rusyk į Lietuvą, jis “nuėjo į po
grindi. Tik naktim jis įslinkda
vo į vienuolyną, kuris vėl vir
to buržuazinių nacionalistų prie
glauda. 1954 Čepulis legalizavo
si. .. Dabar jis yra Velžaičių, 
Panevėžio aps., bažnyčios kle
bonas”.

Laikraštis dabar jį daro at
sakingą už anuos rastuosius 
ginklas, visai nekėldafrnas klau
simo, kasgi tuos ginklus ten pa
dėjo ir kada?

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y. j 

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930 '
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wbolesale) kainomis.

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

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 89-50 už pilnų eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

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

PATENKINTI

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

TeL: AL 4£319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

“Bet aš esu komunistas, ne 
liaudies priešas”, kalbėjo 
Schwarzas.

„Komunistas tai esate, bet 
ar ne liaudies priešas, tai dar 
reikia išaiškinti...”

Ir po eilės klausimų apie 
Schwarzo santykius su Johanna 
Scheunert buvo pasiūlyta Scir- 
warzui vykti į Bonną ir pasima
tyti su Johanna, kuri CDU 
raštinėje yra sekretorė. Tegul 
Schwarzas pripasakoja Johan
nai, kad laiškai perimti; kad 
jam gresia dideli nemalonumai, 
gal net kalėjimas; tegul jis nesi
gaili ir sujuodinti saugumo pa
reigūnų — jie už tai nepyksią, 
bet tegul tik prikalba Johanną 
bendradarbiauti.

ALTO PASISAKYMAS DVIEM KLAUSIMAIS
KULTŪRINIAI MAINAI

> 
>

— Amerikos biudžetas liepos 
pradžiai buvo su 3 milijardais 
deficito.

Naujienos liepos 7 
Alto sekretoriaus P. 
pranešimą Alto konferencijoje. 
Pranešime atsakoma ir į prie
kaištus Altui dėl jo politikos 
dviem klausimais.

Vienas — kodėl Altas atsi
sakė dalyvauti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės siūlytoje po
litinėje konferencijoje, kuri 
pernai būtų turėjusi pademon
struoti bendrą lietuvių nusista
tymą ryšium su okupacijos 20 
metų sukaktimi. Konferencijo
je būtų turėję dalyvauti visos 
politinės organizacijos, diplo
matai, laikraščių redaktoriai, žy
mesnieji lietuvių veikėjai. Al
tas atsisakęs dalyvauti dėl šių 
motyvų: -

“konferencijos šaukėju ir 
moderatorium turėtų būti Vli-

paskelbė 
Grigaičio

SPAUDA

kas...” “dėl techniškų kliūčių 
ir piniginių išlaidų, kadangi 
1960 m. buvo prezidentinių rin
kimų metai, daugelis JAV or
ganizacijų, negalėtų dalyvauti”.

kelia naują neaiškumą: kurios 
lietuvių organizacijos ar laik
raščiai buvo taip užimti prezi
dento rinkimais ir turėjo tiek 
išlaidų tiem rinkmam, kad ne
būtų galėję dalyvaut konferen- 
cjoje?)

Antras paaiškinimas yra ne
tiesioginis dėl Kuchel-Lipscomb 
rezoliucijos, dėl kurios spaudo
je buvo kilę taip pat priekaiš
tų. Alto sekretorius, pačių var
dų neminėdamas, paaiškino:

“Ateityje taip pat bus rūpi
namasi visomis rezoliucijomis 
JAV kongrese, kurios bus nau
dingos Lietuvai. Nors esamomis 
sąlygomis nėra jokios vilties 
toms rezoliucijoms praeiti, bet 
Altas ir čia padarė, ką galėjo 
ir ragino visuomenę jas remti”.

(Sis Alto sekretoriaus P. Gri
gaičio pareiškimas, atrodo, yra 
priešingas Naujienų redakto
riaus P. Grigaičio pareiškimui, 
Naujienose birželio 9: “Kiek te
ko patirti, nėra jokios vilties, 
kad šioje kongreso sesijoje 
bent vienas tų komitetų rezo
liuciją svarstys arba rekomen
duos ją kongresui priimti...

Todėl niekas nesiūlė (Washing- 
tono konferencijoje) remti Ku- 
chel-Lipscomb rezoliuciją”).

Sovietai patenkinti ligšioli
niais “kultūriniais mainais” ir 
jau dabar susirūpino atnaujinti 
sutartį, kuri baigiasi rudenį. 
Washingtone jie paprašė dery
bų ateinančiai savaitei dėl pasi
keitimo mokslininkais, artistais, 
baletu.
— Senato teisių komisijoje siū

loma pakeisti prezidento rinki
mų įstatymą — atsisakyti nuo 
elektorių.

— Piety Korėjoje nauja vy
riausybė suėmė universiteto de
kaną, kuris nuo 1954 šu savo 
šeima buvo komunistų agentai 
ir buvo sudarę komunistų ra
telį. \

jusi balandžio 17, baigsis tik 
rugsėjo pradžioje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, < 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- < 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

KENNEBUNKPORT, MAINE

ruošiamas 1961 RUGPICČIO 6 d.

ir gėrimais, pasilinksminti ir pasimatyti su pažystamais.

LIETUVIŲ DIENA-PIKNIKAS

PROGRAMOJE:

11:00 vai. Šv. Mišios Liurdo grotoje, šiais metais Lietuvių Diena supuola su 
garsiaisiais Porciunkulu* Atlaidais. (Visuotini atlaidai galima Įgy
ti kiekvieną kartą koplyčią aplankius).

1200 vai. Pietūs.

3:30 vai. Kultūrinė programa: Dainos So. Bostono šv. Petro parapijos 
choras, vadovaujamas komp. J. Kačinsko. Tautiniai trijų tautų 
šokiai, vadovauja O. Ivaškienė.

CORPORATION
Licensed by Intourist

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurių 
SSSR dalį. *
SIUNTINIAI APDRAUSTI > PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų, medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — • Tel.: Dl 5-8808
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tėl. HY 1-5290
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-8569
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street, — Tel.:
• NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.:
• WORCESTER, Mass, 174 Millbury Street — Tel.: 
e HAMTRANCK, Mich., 11333 Jos. Campau — Tel.:
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.
• ' CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avenue — Tel.; 
e CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: 
e SAN FRANCISCO, CaL 2076 Sutter Street — Tel. 
e NEWARK 3, N. J„ 428 Springfield Avenue — Tel.
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRAND RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė., N.W. — GL8-2256 
e PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387
• DETROIT, Mich., 7300 Michtgan Avenue — Tel.: VI 1-5355 
e ATHOL, Mass, 61 Mt. Pleasont Street — CH 9-6245
• LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 
e VINELAND, NJ, West Landrs Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

MU 4-4019 *
: LO’2-1446 ’
HU 1-2750 <
SW 8-2868 I
TO 7-1575 <

: TO 1-1068 <
: BR 8-6966 <
WA 5-2737 <

FI 6-1571 I
: Bl 3-1797 <

187 OBCHARD ST^ N. T . C. GR 7*1190

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

vyrų ir moterų eflutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Mes padidinome savo kad galėtume geriau
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Amerikoj* matam* 
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Dekliaracijos ir darbai
Eilė minėjimę — praėjo. Jie 

sustabdė mintis bent trumpam 
prie liūdnų ar džiaugsmingų su
kakčių: lietuvių tautos genoci
do, lietuvių sukilimo 1941, A- 
merikos nepriklausomybės dek
liaracijos liepos 4...

Su liepos 4 sutapusi yra ir 
Amerikos manifestacija, kad ji 
laisvę pripažįsta ne tik sau, 
bet ir kitiem. Ji rodo tai ne 
žodžiais, bet darbais — liepos 
4 prieš penkiolika metų Ame
rika davė nepriklausomybę Fi
lipinam. Jau tada Amerika ma
nifestavo atsisakymą nuo bet 
kokių kolonijų. Ir nuostabus 
reiškinys: buvusi “kolonija” sa
vo buvusiem valdytojam nejau
čia jokios neapykantos, kaip 
tai pastebima naujose Afrikos 
valstybėse. Priešingai—šių me
tų Filipinų nepriklausomybės 
sukaktis rodė gyventojų entu
ziazmą, kada gen. MacArthuras 
buvo priimtas kaip draugas ir 
kaip išlaisvintojas.
Iš kur tas skirtumas? A. Krock 

(NYT) pastebėjo, kad jei Ame
rikos dekliaracija duoda pa
grindo visom tautom, kurios 
siekia laisvės, laukti Amerikos 
paramos, tai dekliaracija ne
reiškia įpareigojimo Amerikai 
remti J. Tautose nepriklauso
mybės siekimą tuojau pat tom 
tautom, kurios nėra tam pa
ruoštos kaip Angola. Pati A- 
merika pažangiuosius Filipinus 
rengusi nepriklausomam gyve
nimui kelias dešimtis metų.

Čia yra viena iš priežasčių, 
kodėl liepos 4 dabar džiaugs- pavergtų kraštų, ši diskrimina-

IltlHKAS

Ar pasaulis teisingai galvoja apie Ameriką
Nuri Erun, turkų diplomatas, liau mokosi; neparodytos per

buvęs ministeris ir Turkijos de- pildytos bažnyčios, skaityklos, 
legacijos vicepirmininkas prie muzėjai, kurie taip pat masiškai 
Jungtinių Tautų, turėjo progą 
pažinti Ameriką, pažinti ir Eu
ropos nuomones apie Ameriką. 
Jis sustojo prie dvejopo fakto
— iš vienos pusės:

— nėra kitos tokios valsty-
"bės, kuri būtę parodžiusi pasau
liui tiek supratimo, užuojautos, 
pagalbos;

iš kitos pusės:
— nėra kitos tokios valsty

bės, kuri būtų taip nesuprasta, 
taip klaidingai suprasta net tę, 
kuriem jį yra tiek daug gera 
padariusi.

Kodėl taip? Kas per priežas
tys?

lankomi j
Knygos tokių rašytojų kaip 

pagarsėję ir pasauliui žinomi 
Sinclair Lewis, Theddore Drei- 
ser, John Steinbeck, Thomas 
Wolfe, William Faulkner, Wil- 
liams vaizduoja Amerikos gyve
nimą su distansavimosi tenden
cija nuo tos Amerikos gyveni
mo formų. Ko stebėtis, jei pa
sauly yra sudarytas įspūdis, kad 
šio krašto visuomeninis gyveni
mas yra liguistas..

Priešingai, sako turkų diplo
matas, elgiasi anglai. -Pradedant 
nuo Šekspyro, kuris vaizdavo 
kruviniausius Anglijos epizo-

dus — juose vis tiek yra he
rojinio didingumo. Ar tai tau
tos instinktas -ar sąmoningai 
tai daroma, bet daugumas Ang
lijos rašytojų tautos veidą pa
liko be dėmių.

Antra priežastis, kuri pasauly 
kuria klaidingą vaizdą apie a- 
merikiečius —

tai nekantrus veiksmingas a- 
merikiečię temperamentas...

Kai amerikiečiai po karo pa
matė komunistų grėsmę, jie 
tuojau pat surado atsakymus: 
Marshallo planas, Nato sąjun
ga, technikinė bei ūkinė pagal
ba. Bet kai sprendimas užsivil- 
kina, amerikiečiai tuojau puo
lasi klaidų ieškoti tarp savųjų. 
Iš čia yra atsiradusi kritika'

laisves yra labai suderintas su 
Amerikos dekliaracijos dvasia. 
Tačiau ir šiuo klausimu kaip 
prieš 185 metus esama dvejo
pų žmonių. Vienų nuomonę iš
reiškė C.L. Sulzberger (NYT)
tardamas: “Mes negalime, deja, Autorius nurodo pirmą prie- 
nieko padaryti, kad apsispren
dimo teisė būtų taikoma tokio
se komunistinėse srityse kaip* 
Baltijos valstybės ar Tibetas”. 
Sakytum: mes reiškiam jom 
užuojautą, bet nieko daugiau 
negalim daryti, kitų nuomonę 
išreiškė senatorius Kuchel ir 
kongresmanas Lipscomb, kurie 
eina su rezoliucija, kad Kong
resas prašytų prezidentą reika
lauti per J. Tautas kelti ir Bal
tijos Tautų laisvės klausimą.

Paliekame kiekvienam įver
tinti katra pusė stovi arčiau A- 
merikos dekliaracijos ir katra 
atstovauja Amerikos dinamiš
kos politikos krypčiai.

žastį —
pačię smBrikMČię perdėtą 

palinkimą j savikritiką, Iki sa
vęs nuvertinimo ir net niekini
mo.

Laikraščiai, žurnalai yra lyg 
susibaudę vilkti į dienos švie
są blogiausias Amerikos kultū
ros puses — visa, kas nenorma
lu, kas rodo išsigimimą^ pasi- 
nešimą į katastrofą, plačiai vo- 
liote voliojama spaudoje. Gangs 
terizmas, jaunimo nusikaltimai, 
Little Rock istorijos išnešioja
mos po visą pasaulį, virsta die
nos temom apie Ameriką, virs
ta Amerikos gyvenimo ir Ame
rikos papročių' simboliais.

Ta lįjįkme veikia ir Ameri
kos filmai. Nekalbama čia apie 
kaubojinius filmus. Jie rodo 
tam tikrą Amerikos žmonių ri
teriškumą kovoje su blogybėm. 
Bet jį nustelbia tie filmai, ku
rie rodo barus, padugnes, sky
rybos bylas. Jie sudaro klaidin
gą vaizdą apie Ameriką. Dauge
lis apie Ameriką žino iš to, kas 
reiškiasi tuose baruose, padug
nėse, skyrybų teismuose, o tuo 
tarpu tikrieji Amerikos šviesu
liai, Amerikos pažiba liekasi 
neparodyta. Neparodytas, pvz. 
Amerikos rūpestingumas vai
kais; neparodytos mokyklos, 

. . .... . - , . kuriose po dienos darbo vaka-minga ir Amerikai n- Fihpmam; cija vargiai pritinka pne liepos rajj mfljj()nai suaugusiųjq t0_ 
liepos 4 stiprina draugiškumą 4 deklaracijos, kurioje gyvy- J s

bė, laisvė, laimės siekimas pri-
Pažiūra aktuali ir blaivi, šioj skirti prie teisių, Kūrėjo leistų “Man kelia pasitenkinimą 

vietoj galima pastebėti, kad visiem žmonėm. faktas, kad savo 185-ose meti-

Liepos 4 dieną 1950 Ameri
ka pademonstravo savo palan
kumą pavergtom tautom —ir 
vėl ne žodžiais, bet darbais: tą 
dieną Amerika įgalino veikti 
Laisvosios Europos radiją. Jo 
žodis anapus uždangos nėra 
mėgstamas Maskvos tarnų. Tai 
liudija faktas, kad apie 2,000 
stočių vartojamos L. Europos 
radijui trukdyti.

šios sukakties proga betgi 
tenka priminti, kad Laisvosios 
Europos radijas nėra prieina
mas lietuvių, latvių, estų trans
liacijom. Jie išskiriami iš kitų

PENTAGONO sodely pertraukos metu Washington, D. C.

labiausiai Amerikos diploma
tam. Tos kritikos veikalas Ūg
ly American virto bestselleriu, 
nors autorius sakos, kad per 
20 savo diplomatinės praktikos 
metų jis pažinęs amerikiečius 
diplomatus, kurie savo nusima
nymu, pareigingumu yra toki 
pat kaip kitų tautų, jei ne pra
našesni.

Trečia priežastis — 
amerikiečiam trūksta pažinimo 
ir respekto kitę taut%» savigar
bai ir ję tautinei kultūrai.

Amerikiečiai, kurie savo klai
das sukilnoja į vitrinas, nejau
čia, koki yra kiti jautrūs, kai 
apie juos kalba. Kiti godžiai se
ka, kas apie juos parašoma a- 
merikiečių laikraščių ir jei be 
palankumo, pasijunta įžeisti.Ki- pavergtieji žiūri į Ameriką kaip 
ti labiau pakenčia politinę kri-

• tiką bet nepakenčia neatsargių 
pasisakymų apie jų kultūrą, re
ligiją, papročius. Prieš kiek lai
ko turkų laikraštininkų delega
cija lankėsi Washingtone. Pa

reigūnas iš informacijos agen
tūros delegacijos nariam paaiš
kino programą, o kai priėjo 
prie piniginių reikalų, kratyda
mas rankoje čekių knygelę, pa
klausė: “Ar daug jūsų esate ma
tę čekius?” Po tokio paklausi
mo esą kai kurie nariai išėjo, 
pasijutę įžeisti (ar gal nesu
pratę amerikiečių papratimo vi
sur juokauti).

Ketvirta ir didžiausia prie
žastis —
tai pasaulio įsivaizdavimas apie 
Ameriką, susikurtas mitas

Nuo pat Amerikos susikūri
mo pasaulis svajoja apie Ame
riką kaip apie pažadėtą valsty
bę, kurioje yra įvykdyti mora
liniai principai. Neturtingieji ir

į gyvą įrodymą, jog ir jų padė
tis pasikeis į gera. Ir bet kokis 
Amerikos nukrypimas paliečia 
aną jų tikėjimą, mitą apie A- 
meriką, jį griauja, o tai jau 
skaudžiai pergyvenama.

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
COLGATE UNIVERSITETE

zacijų vadai, tarp kurių pami
nėtinas Christopher Emmet, A- 
merican Friends of the Captive 
Nations pirmininkas, Edward 
T. Dickinson, New York Busi
ness Development Corp. pir
mininkas, profesoriai Thomas 
T. Hammond, William C. As- 
kew ir Felix Rirsch.

Konferencijos konsultatų tar
pe minimi: Brutus Coste — Pa
vergtųjų Europos Tautų gen. 
sekretorius, Bjom Blakstad —

tarp tų dviejų kraštų.

Baltijos kraštų pasiruošimą ne- Tie Amerikos vyrai, kurie pa- 
priklausomam valstybės gyveni- šalins Šią diskriminaciją, bus 
mui Amerikos valstybės vyrai vėl konkrečiu darbu paliudiję 
daug sykių buvo teigiamai ver- tiesą prezidento Kennedy žo- 
tinę. Tad Amerikos reikalavi- džių, kuriuos jis siuntė liepos 
mas grąžinti Baltijos kraštam 4 Chruščiovui:

ra įsipareigojusios tiem revo
liuciniam principam —asmeni
nei ir tautinei visų žmonių lais
vei — kuriuos motyvavo mūsų 
pirmieji didieji vadai.”

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS 1$ KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

26.
RUDENĮ, 1954, pasklido kal

bos, kad užsieniečiai telkiami 
kelionei, bet nežinia dar ku
riam tikslui: ar visai paleis ar 
kels į kitą stovyklą..

tarp kitų, priglaudė palaikus 
garbingojo vysk. Jurgio Lako
tos. Przemyslio augziliaro.... 
Jam paskutinį patarnavimą su
teikė apaštališkasis administra
torius K. Iš jo patyriau apie

nigai; iš jų du įšventinti kon
centracijos stovykloje ... Vė
liau dar patyriau, kad netoliese 
(5 sektoriuje) buvo kalinamas 
Telšių vysk. Pranciškus Rama
nauskas ...

(Čia autorius į savo pasakoji
mą įterpia skyrių, pavadintą 
“Uraganas”, kurieme aprašo, 
kaip Baltijos valstybėse ir kai
myniniuose kraštuose bolševi
kų okupacija puolė griauti Ka
talikų Bažnyčią ir persekioti 
kunigus, vyskupus ir tikinčiuo
sius) ...

Kovo 24, 1955, rogėmis mus 
nuvežė į nedidelę Abezo stotį, 
kur ilgai laukėme traukinio S

Barškinimas ginklu ir liežuviu
Prezidentas Kenpedy labiau

siai buvo sujaudintas, kad tai, 
kas buvo slaptai svarstoma Pen
tagone, pirma pasiekė News- 
week žurnalą, o tik paskiau pre
zidentą. Prezidentas įsakė iš
tirti, kokiais kanalais iš Pen
tagono išeina žinios į spaudą ir 
patarnauja priešui. O tos žinios 
buvo apie Amerikos galimą ak
ciją Berlyno reikalu: paskelbti 
dalinę mobilizaciją, nukelti į 
Vokietija papildomą diviziją, iš
kelti iš Berlyno Amerikos civi
lius gyventojus ir kt. karinės 
priemonės. Tom priemonėm bu
vo norima parodyti, kad Ame-

rika tvirtai laikosi įsipareigoji
mų ginti Berlyną. -

Kai tos priemonės išėjo aikš
tėn, jos nerado pritarimo Ame
rikos spaudoje, o Chruščiovas 
pasityčiojo: esą nedaug reikia 
proto barškyti ginklais, o jo pa
ties geriausias ginklas tai esąs 
jo liežuvis.

Pasitarimų su sąjungininkais 
dėl Berlyno išvados neskelbia
mos, tačiau aišku, kad Vakarai 
siūlys derėtis. Vokietijos atsto
vas išvyko pas Adenauerį. Tai 
aiškinama kaip aliarmo ženklas, 
kad ir Amerikoje esą Anglijos 
siūlomų nuolaidų šalininkų.

Jau nuo 1949 metų vasaros 
Colgate universitete, Hamilton, 
N Y, prof. dr. C.R. Wilson ini
ciatyva kasmet Įvyksta tarp
tautinės politikos konferenci
jos, į kurias kviečiami įvairių 
šalių valstybininkai, diplomatai, 
valstybių gubernatoriai, senato
riai, profesoriai ir šiaip visuo
menės vadai. J.A.V.-bių Valsty
bės Departamentas irgi atsto
vaujamas svarbių asmenų. 
Ankstyvesnėse konferencijose
kalbėtojais yra buvę Valstybės Norvegijos ambasados Wash- 
sekretorius John Foster Dulles, 
gubernatorius Averell Harri- 
man, Norman Thomas ir visa 
eilė kitų žymių asmenybių.

Šiemet tokia konferencija į- 
vyksta nuo liepos 10 iki 14 die
nos. Pagrindinė diskusijų te
ma — Vakarę pasaulio stipry
bė ir vieningumas. Ryšium su 
tuo svarstomi šie klausimai: 
naujos kryptys Rytų Europoje; 
kelias į Europos vienybę; Ry
tai prieš Vakarus; Berlynas ir 
taikos sutartis; dabartinė Euro
pos politinė struktūra; ekono
minė Europos struktūra; Rytų 
ir Vakarų prekyba.

Diskusijoms vadovaus įvai
rių universitetų profesoriai ir 
visuomeninių bei biznio organi-

ingtone pirmasis sekretorius, 
ministeris Hans K. Frey atsto
vaująs Šveicarijos ambasadą, 
ministeris Carlo Gasparini, Ita
lijos Kultūros Instituto direkto
rius, Paavo Laitinen, Suomijos 
ambasados attache, Vilis Mase- 
ns, atstovaująs Pavergtąsias Eu
ropos Tautas, Anicetas Simutis, 
atstovaująs Lietuvos Pasiunti
nybę Washingtone, Luc Steya- 
ert, Belgijos ambasados pata
rėjas ir daugelis kitų.

Ambasadų ir pasiuntinybių 
Washingtone viršininkai konfe
rencijoje dalyvauja kaip garbės 
svečiai. Tarpe šių dalyvių mi
nimi Estijos Charge s’Affaires 
Johannes Kaiv ir Latvijos — 
dr. Arnolds Spekke.

L.G.K,
■■■mm

su jumis — pasakė, — nes anie 
yra neramūs ir nepadoriai kal
ba.

— Bravo! — atsakiau. —Vi
sada taip sagokis, ir tau Dievas 
padės.

Pastebėjęs, kad turi ant kak
lo kažkokį medalikėlį, pasiteira
vau, ar jis tiki Dievą. Atsaky
mui įspraudė man rankon nedi
delę kortelę, išsiėmęs iš kiše
nės. Joje buvo surašytos trum
pos maldelės, keletas sakinių 
iš šv. Rašto, švenčių bei pas
ninkų dienos ir k. Bet buvo 
pripinta ir prietarų bei prama
nytų pranšyščių. Nurodęs, kas 

tikėtina ir kas ne, pasiteiravau:

ti nedidelėje Arsamas stovyklo
je. Iš čia nugabeno ne Potmon, 
bet į Tjemlag, Mordvijoje; tik 
tasai koncentracijos stovyklų 
tinklas, kur mane laikė iki 
1947 mėtų ir bausmę padidino 
25 metam, buvo dabar pramin
tas, Dublavlag. Vadinasi, vėl at
sidūriau senoje vietoje po 8 
metų. Liko kalėti dar 17 metų.

Buvome išlaipinti stovykloje, 
vadinamoje Javas. Kol čia iš 
Vorkutos atgabeno. išvežę 
1954 gruodžio viduryje, atėjo 
jau ir Velykos. Mišias aukojau 
mūsų barake viešai, dienos me
tu, degant žvakėm ir dalyvau
jant apie 8 ar 9 žmonėm. Be

da pakilau iš salės vidurio ir 
nuėjau prie durų. Pastebėjęs, 
kad vienas lipo scenon rašytis 
peticijos, o kiti buvo pasiruošę 
jį pasekti, šūkterėjau:

— Kas remia tą peticiją, re
mia komunizmą — tautų ver
giją-’

Tai buvo žaibas giedriame 
danguje. Minia sujudo, susi
rinkimas pakriko. Aš išėjau pro 
duris. Mano adresu iš scenos 
šaukė:

— Laikykite! Aną, su barzde
le ir akiniais!

Niekas nesulaikė, bet po po
ros dienų buvau pakviestas pas 
stovyklos komendantą tardy

mui atominių ginklų, bet jūsų 
propagandai ir prievartai Jūs 
prievartaujate kalinių sąžinę, 
reikalaudami pritarti Maskvos 
apgaulei.

— Kokiai apgaulei? Maskva 
nori taikos ir visų tautų lais
vės.

— Ar taip? Ir dėlto milijo
nus nekaltų žmonių — užsie
niečių ir vietinių — laiko ver
gais. Ir dėlto ginkliuojasi ne tik 
tam, kad viduje išsilaikytų, bet 
pavergtų dar likusius laisvus 
kraštus.

— Ne Sovietų Sąjunga siekia 
pavergti pasaulį, o Amerika!

—s Ką mes žinome apie Ame-
Gruodžio 14 ir aš turėjau pa- likimą Leono Platonovičiaus Vorkutos... Buvo atgabenta ir — Ar jūsų mieste yra atvirų to, buvo dar keturi kunigai ir

siruošti kelionei... Vorkutos Karsavino, rusų filosofo, rašy- moterų — austrių, prancūzių, cerkvių? latvių vysk. Dulbinskis. Jisai
upę pravažiavome ledu ir snie- tojo ir poeto, kuris buvo suim- suomių... Tikėjomės važiuoti — Dvi ar trys. vakare mums surengė agapę.
gu aklinai uždarytame “juoda- tas Lietuvoje ir čia uždarytas geru traukinio vagonu, tačiau — Tokiam dideliam miestui kaip Po poros dienų vysk. Dulbins-
me varne”. Geležinkelio stoty- mirčiai (1952). Buvo kalintas mus sulaipino į “stolypiną” Pa- Gorki per maža, — pastebėjau, kis ir dar pora kunigų buvo iš-
je radome daugiau užsieniečių Abezo stovyklos 4 sektoriuje, siekus Kirovą (Viatką), trauki- — O žmonės eina pamaldom? kelti į kitą sektorių.
iš įvairių stovyklos sektorių. Po Abeze yra sukūręs keliolika so- nys pusę dienos stovėjo. Gor- — Taip, bet ne daug. Po Velykų sukvietė susirin-
24 valandų kelionės atsirado- netų (eilėraščių). Paskutinis jo kio mieste (2em. Naugarde) —Ar pasitiki savo kunigais? kimą “Kultūros ir auklėjimo”

mui:
— Tai jūs šaukėte klube gra

sydami, kad nebūtų pasirašo
ma peticija?

— Aš niekam negrasinau.
— Kaipgi? Ar nesakėte: “Ne- 

sirašykite, nes tuo paremsite 
komunizmą, kuris prigaudinėja

riką? Mes, čia uždaryti ir izo
liuoti, neturime galimybės ką 
kitą išgirsti, kaip tiktai Mask
vos vėplianimą. Jos siekimus 
tai mes žinome ...

— Maskvos siekimai yra tai
kūs.

— Kokie jie yra taikūs, aiš-
me Intoje... kūrinys pavadintas “Apie šie- prie Volgos išlaidė ištisą savai- — Šiek tiek. Jie avi auliniais klube. Pranešta, kad bus pasi- žmones”. ku iš netolimos praeities. Ar

(Inta yra apie 250 km į piet- los nemarumą”... tę, “juodu varnu” išvežioję ne- batais, — atsakė patempęs lū- rašoma Vienos “taikos petid- — Ne, aš tokių žodžių nesą- reikia dar priminti Suomiją,
vakarius nuo Vorkutos, netoli (Prof. Dr. Leonas Karsavinas, didelėmis grupėmis ir suidmšę pą. ja”: kaltinimas laisvam pašau- kiau. Baltijos kraštus, Rumuniją...
Usos upės, kuri įteka į Pečiorą. ligi 1922 mokęs Petrapilyje, į kalėjimų celes. Balandžio 3 ar Tam berniukui išlipus, mudu liui, kad jisai kėsinasi sunaikin- — Tokius ar panašius. Ne- — O paskutinis karas kieno
šiose anglies kasyklose 1953 bolševikų ištremtas iš Rusijos, 4 vėl surankiojo ir pakrovė su kun. Giovanni Matsi išsiaiš- ti taikingas liaudies demokra- svarbu, šaukėte ir išėjote. Pas- buvo pradėtas? — nusuko į Ša-
metais privežta nemažai lietu- gyveno Berlyne ir Paryžiuje, o drauge su kriminalistais, bet kinome, ką tai reiškia. Tie sta- rijas” — tad turį būti uždraus- kui kiti nusekė... Jūs norite lį mane tardęs pareigūnas. —
vių, ypač jaunimo-studentų ir 1928-1945 profesoriavo Kauno atskiruose vagono skyriuose, čiatikių dvasininkai, matyt, ne- ti atominiai ginklai... Susirin- karo? Gal sakysite Sovietų Sąjungos?
moksleivių. Sukilime prieš sto- ir Vilniaus universitetuose, la- Sargybos buvo uždrausta mai- atsisako patalkinti komunis- kimo vadovas (kultorgas), nu- — Aš noriu taikos, bet tai- Sovietų Sąjunga negalėjo nesi-
vyklos administraciją 1955 žu
vo 9 lietuviai ir 11 kitų kalinių. 
Vert).

Sausio 20, 1955, mus nuga
beno į Abezo stovyklą prie Us
os ir Vorkutos santakos... čia 
yra centrinė ligoninė, kuri,

bai gerai pramokęs lietuviškai 
ir rašęs stambius istorijos vei
kalus. Vert.)....

Leonas Karsavinas Abeze at
sivertė į katalikų tikėjimą dė
ka apaštališkojo administrato
riaus ... Buvo dar septyni ku-

šytis. Traukiniui pajudėjus, 
pas mus įėjo berniukas apie 13 
-14 metų. Jis buvo nubaustas 
dvejiem metam už vagystę ir 
siunčiamas į “pataisos stovyk
lą”.

— Man labiau patinka būti

tam, jei turi odinius batus, ka
da kone visi žmones vaikšto 
vyžuoti. (Čia autorius pateikia 
eilę faktų apie popų bendradar
biavimą su bolševikais).

Tarp Grokio ir Potinos pus
antros dienos buvome pralaiky-

šnekėjęs apie Sovietų Sąjun
gos taikingumą, pasiūlė ir kali
niam pasisakyti. Kažkoks azija
tas peticiją pagyrė. Kiti tylėjo. 
Niekas nedrįso prieštarauti. 
Man nebuvo leista kalbėti, nors 
žodžio prašiau kelis kartos. Ta

kos teisingos. Laisvės tautom 
ir padoriem žmonėm.

— Tai kodėl priešinatės pa
sirašymui peticijos, kuria rei
kalaujama uždrausti atomines 
bombas?

— Aš priešinuos ne draudi-

ginti, kai buvo Hitlerio užpul
ta.

— Aš neginu Hitlerio. Bet 
jei Hitleris nebūtų puolęs So
vietų Sąjungos, tai ji būtų puo
lusi Balkanus ir Turkiją.

(Bus daugiau)
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ANTROSIOS Dainų šventės Chicagoje bendras vaizdas. Šonuose A. Valeškos suprojektuotos kolonos.

Dainy šventės programa

Tegul visas pasaulis žino
APIE LIETUVAI PADARYTI SKRAUDA

Apie lietuvių kančias paverg
toje tėvynėje ir Sibiro tremty
je bei Lietuvai padarytą skriau
dą turėtumėm šaukte šaukti vi
sam pasauliui. Apie tai neturė
tumėm verkšlenti savųjų tarpe, 
bet priešingai, visur ir kiekvie
na proga pasakoti kitataučiams 
—amerikiečiams., kanadiečiams, 
anglams, austrams ir kitiems. 
Viena iš priemonių bei būdų tai 
padaryti yra

laiškai laikraščių .redakto
riams.

Amerikiečių bei anglų dien
raščiai, savaitraščiai bei žurna
lai mielai skaitytojų laiškus Įde
da. Šioje srityje jau per eilę 
metų daug iniciatyvos yra paro
dę Lietuvos vyčiai. JAV-bių lie
tuvių katalikų organizacija. Per 
paskutiniuosius penkiolika me
tų jie yra parašę šimtais tūks
tančių laikraščių redaktoriams 
Lietuvos bylos reikalu. Didelė 
tų laiškų dalis yra išvydusi die
nos šviesą krašto dienraščių sa
vaitraščių ir žurnalų puslapiuo
se.

Kodėl mums visiems nepasek
ti Lietuvos vyčių pėdomis?!

Turėtumėm pasistengti dar šį 
mėnesi (liepos!) parašyti savo 
miesto, savo distrikto ar ra
jono dienraščiams ir savaitraš- 
čiams po laišką Lietuvos bylos 
reikalu. Kas turėtų to darbo im
tis? Organizacijų vadovybės ir 
atskiri asmenys. Kiekvienas ge
ros valios lietuvis turėtų jausti 
pareigą parašyti i metus bent 
vieną laišką laikraščio, kurį jis 
skaito, redaktoriui Lietuvos by
los reikalu. Nereiktų bijotis.

Parašykime visiems angliškiems 
laikraščiams laiškų Lietuvos by
los reikalu!

jei kuris iš mūsų ir silpniau mo
ka angliškai. Redaktoriai kalbą 
pataiso.

Šį kartą galėtumėm parašyti 
šio ar panašaus turinio laišką 
savo skaitomam dienraščiui ar 
savaitraščiui:
The Editor 
(Laikraščio vardas) 
(Laikraščio adresas)

Sir:
Severai sad anniversaries are 

being commemorated each and 
every June. July and August 
by Americans of Lithuanian, 
Latvian and Estonian origin or 
descent throughout our great 
country and the free \vorld. 

One is the occupation of £ 
Lithuania. Latvia and Estonia 
by the Communists in June of 
1940. The other is the “incorp- 
oration" of the Baltic States In
to the Soviet Union against the 
\vill of Lithuanians. Latvians 
and Estonians in July and Au
gust of 1940. The third is the 
mass deportations of the Baltic 
people. \vhich were started by 
the Soviets in June of 1941. 
The Soviets since that time have 
deported or killed more than 
20% of the entire Baltic pop- 
ulation.

Americans of Baltic origin or 
descent are seeking \videspread 
popular support for an import- 
ant resolution (S. Con. Res. 12 
and H. Con. Res. 153) vvhich 
has been introduced into the IR JŲ ŠEIMOS

U.S. Congress by California's 
Šen. Thomas H. Kuchel and 
Rep. Glenard P. Lipscomb.

The resolution statės: ‘‘Re- 
sclvcd, that the Senate and the 
House of Representatives of the 
United States of America re- 
quest the President of the Unit
ed States of America to bring 
up the Baltic States ųuestion 
before the United Nations and 
ask the United Nations reųuest 

(Nukelta į 5 psl.)

VAINIKO uždėjimas prie žuvusiųjų paminklo. Centre prel. I. Albavičius. Dainų šventei rengti komiteto 
pirmininkas. Nuotr. V. Noreikos.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Kanados lietuvių antrojo
je Dainų šventėje, apie kurią 
plačiau rašėme praeitame Dar
bininko numeryje, buvo išpildy
ta ši programa.

Po J. Dambrausko ‘‘Maldos už 
tėvynę” ir JAV bei Lietuvos 
himnų, kuriuos giedojo mišrus 
jungtinis choras, po atidarymo 
ir sveikinimo kalbų, tas pats 
mišrus jungtinis choras, diri
guojamas Kazio Steponavičiaus, 
padainavo: J. Štarkos — Aš nu
eisiu, J. Zdaniaus — Siūbau, 
lingau paukštelis. J. Žilevičius
— Pasakyk, mergele.

Jungtinis moterų choras, di
riguojamas Alice Stephens, iš
pildė: B. Budriūno — Tėviškė
lė. B. Markaičio. S.J. —Eglės 
rauda. M. Bernardos. S.S.C., — 
Lopšinė. A. Vanagaičio — Rods 
parpulčiau.

Mišrus jungtinis choras, di
riguojamas Broniaus Budriūno, 
baigė pirmąją šventės dalį dai
nomis: J. Strolios — Ei didi, 
didi. B. Budriūno — Pradės 
aušrelė aušti. K.V. Banaičio — 
Po aukštus kalnus, V. Jakubė- 
no — Tremtinių ir išvežtųjų 
giesmė.

Po pertraukos mišrus jungti
nis choras dainavo: B. Jonušo
— Kurteliai sulojo, M. Petraus
ko — Parsivedžiau mergužėlę 
lepūnę, S. Gailevičiaus — Tė
vynės gėlės, A. Vanagaičio — 
Vėjuželis. Dirigavo Steponas 
Sodeika.

Jungtinis vyrų choras, diri
guojamas Juliaus Gaidelio, pa
dainavo: J. Gaidelio — Daina, 

daina, J. Žilevičiaus — Oi kad 
išauštų, J. Gaidelio — Šalty- 
šius, B. Budriūno — Ant ma
rių.

Pabaigai vėl pasirodė jungti
nis choras ir diriguojamas Al
fonso Mikulskio, padainavo: S. 
Šimkaus — Vėjo dukra. J. Ber
tulio — Pabusk, pasauli, S. Šim- I 
kaus — Lietuviais esame mes 
gimę. Planiniu palydėjo Stasys 
Gailevičius ir Vladas Jakubėnas j

Į MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLĄ

Prie Atlanto, tėvų pranciš
konų vasarvietėje Kennebunk- 
porte. Maine, nuo rugpiūčio 
12 iki 26 vyksta moksleivių at
eitininkų vasaros stovykla. 
Kviečiamos moksleivių kuopos 
ir pavieniai moksleiviai, berniu
kai ir mergaitės, kurie nori sto
vykloje dalyvauti, iki liepos 
15 užsiregistruoti. Tuo būdu 
bus palengvinti stovyklos pa
ruošimo darbai. Reį ’struoja- 
masi pas Dalią Ivaškienę, 16 
Hinckley St.. Dorchester 25, 
Mass. . Ji yra stovyklos organi
zacinio komiteto pirmininkė. 
Jai talkininkauja stud. Irena 
Lendraitytė. dr. Petras Kaladė, 
dr. Juozas Leimonas.

Stovyklai yra numatyta tu
rininga programa. Bus įdomių 
paskaitų, pačių moksleivių pa
ruoštų referatų, pasikalbėjimų, 
konkursų (religinių, lituanisti
nių, iškalbos, deklamacijų, at
eitininkų žinių, sporto). įvairių 
vakaro programų, pasilinksmini 
mų. humoristikos ir 1.1. Jaunes
niems moksleiviams ruošiama 
speciali programa.

LAKE HOTEL

Didžiausia ir gražiausia Lietuvių Vasarvietė Atlanto pakrantėje

Gražūs kambariai Šviežias maistas — žemos kainos 
Savaitgaliais muzikai vadovauja A. Kaėanauskas, "Anchor Room” 
barui D. Averka. raštinei—V. Sirusas. Sav. Kubaičiai ir žemaičiai.

> SIŲSKITE I LIETUVĄ IR SSSR

: — DOVANĄ
» — gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa-
[ sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
I Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1*A — 2 mėnesių

! Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
! atraižų vilnonės medžiagos - importuotas ir vietinės —
> 3 - jose krautuvėse

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

>
> Cor. DELANCY, N.Y.C.
►
> KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS,
> IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.
> S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
[ Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų,
> arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

> Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas
>

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę? 1

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

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, |
Jūs esate kvalifikuotas: 3

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 3 
ir greitesniam patarnavimui, 3

reikalaujant nuostolių atlyginimo. |
Kreipkitės: d

ALBERT F. PETERS (Petrauskas) |
APDRAUDOS SPECIALISTAS 3

84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y. g

Tel. VI 3-1477 g
NAMŲ ADRESAS į

106-53 _ 95th Street Ozone Park 17, N. Y. j
♦ i

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

PER METUS

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

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SA VENGS BANK
A MUTUAL BANK 

"...kur Jūsų pinigai tarnauja tik jums!”

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 BROOKLYN, N. Y.
Brodway Office:

135 BROADVVAY at Bedford Avė 
Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

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

STagg 2-6676

IN NASSAU COUNTY 
MASSAPEOUA OFFICE: 

HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE 
Massapequa. 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

DAINAVOJ ŠVENTINS KRYŽIŲ
Jau penkti metai kai liepos 

pabaigoj į ALRK Fed. jauni
mo stovyklą suplaukia, tartum 
į lietuviškus atlaidus, minios 
lietuvių stovyklos metinės šven
tės švęsti. Tai būna gražus dva
sinis atsigavimas išklausant mi
šių, aukojamų ąžuolų ir rieštme- 
džių pavėsy, stebint jaunų sto
vyklautojų išpildomą programą, 
taškantis Spyglio ežerėly, vaikš
tinėjant Dainavos kalneliais, su
sitinkant eiles pažįstamų iš Cle- 
velando, Chicagos. Detroito, 
New Yorko. dažnai net iš kitų 
kontinentų. Pamėgo žmonės tą 
šventę.

Šiemet stovyklos šventė į- 
vyks liepos 23. sekmadienį. 
Mišias 11 vai. aukos prel. J. 
Balkūnas iš New Yorko.

Po mišių bus šventinamas 
kryžius, kurio fundatorė yra 
Agnės Abišalienė, paaukojusi 
tam tikslui 500 dol.

Kryžių sukūrė žinomas kop
lytėlių drožinėtojas V’ktoras 
Veselka. (Jo lietuviški kryžiai 
puošia ir stovyklos altorųfi. 
Taip pat bus šventinama ir va
sarotojų pastogės pamatai.

Antrą vai. stovyklaujančios

mergaitės, vadovaujamos Nek. 
Pradėtosios Marijos seserų iš 
Putnam, išpildys žodžio, dainos 
ir šokio programėlę, kuri, kaip 
ir kiekvienais metais, bus džiu
ginanti ir jauki.

Per visą dieną, išskyrus pa
maldų metu, veiks valgymų ir 
gėrimų bufetai, todėl maistą 
vežtis į stovyklą nebūtina. Dar 
daugiau iš tų lašelių ir trupinė
lių lipdomas stovyklai kapitalas, 
kurio taip reikalinga visokiems 
pagerinimams.

Daugelis mūsų organizacijų 
mėgsta minėti penkmečius ir 
dešimtmečius. Gražu, kad Jau
nimo stovykla savo penkmetį 
mini ne kokiu sukaktuviniu pra
eities darbų išskaičiavimu, bet 
nauju žygiu, naujais darbais. 
Lietuviškas kryžius Dainavoj 
stovyklą darys dar daugiau ar
timesnę lietuviškai širdžiai, gra
žiai primins kryžiais nustatytas 
Lietuvos pakeles, o kryžiuoja
mos lietuvybės akivaizdoj kels 
mūsų žvilgsni ir mintį aukščiau, 
teikdamas prasmės ir jėgos mū
sų kovoms.

Kryžiaus šventinimo liudi
ninkais kviečiami visi!

P. Natas

Radijo programos
NEW YORKEir BOSTONE
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA
Direktorius

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

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

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

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

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

#
LAISVĖS VARPAS 

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

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

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

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

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik pati geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain,

Aptarnavimui ir informacijai rytuose

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECŪNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street. Baltimore, Md.

Mich.

prašome kreiptis:

Tel. TW 4-8087

Tel. BA 3-1342

6-262.
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

Tel. Longuood

24 Prospect Street, Hyde Park, Mass.
GEORGE GALINAS

Tel. Hyde Park 3-3975

1400 Caniff, Detroit. Mich.
STANLEY METRICK

Tel. TO 8-7062

1804 W. 47th Street, Chicago. III.
JOHN SHURNA

Tel. Yards 7-8393 N

5418 Soj Albany, Chicago, III.
ALLAN STFAVART

Tel. Grovchill 6-7783

4310 No. Broad St., Philadelphia, Pa. Tel. Glazstone 5-1310

J



PAVERGTŲTAUTŲ SAVAITE
Pa vergtų tautų savaitės minė-, vo patiekęs Alto vietos sky

nimas bus 1961 liepos 23, sek- lius. Kongresmanas McDonau
gh yra eilę atvejų kalbėjęs lie-

IŠ VISUR
mečių salėje, 4315 Melrose Avė- tuviams įvairiomis progomis, 
aue. Programoje pasirodys šv.

Ka?n!iero ?araę.i‘o?.,':hMs- ’•*** k*nHM
“Lietuvių Dienų” leidykla apie 

rugsėjo pabaigą išleidžia kny
gą angliškai apie Lietuvių tau
tos kovas su naciais ir komu- 

. nistais 1940-1960 metų laiko
tarpyje. Knygoje duodama ži
nių taip pat iš Lietuvos istori
jos, duodami trumpi skyreliai 
apie lietuvių kalbą, lietuvius 
laisvame pasaulyje. Knyga (LH- 
huania and Lithuanians) jau 
surinkta. Belieka tik atspaus
ti ir įrišti. Knygos žodinę dalį 
paruošė Leonardas Valiukas.

Knyga angliškai apis Lietuviu

vad. komp. Br. Budriūno. Mi
nėjimą rengia Pavergtų Tautų 
Komitetas, kuriam vadovauja 
rumunas dr. Emil Onaka. Lietu
viams tame komitete atstovau
ja Alto vietos skyrius.

Kongresmenas McDonaugh ke- 
Ha Lietuvos bylą

Kongresmanas Gordon L. Mc. 
Donough (R.-Calif.) birželio 15 
pasakė Atstovų Rūmuose kalbą 
ir įtraukė į Congressional Ra- 
cord 2 pusi, medžiagos apie ko
munistų vykdomą Lietuvių tau
tos naikinimą. Tą medžiagą bu

į-V-j.

KURIASI NAUJA KOLONIJA
New London, Conn. Laima 

Stefanija Mikniūtė birželio 11 
baigė Šv. Bernardo aukštes
niąją mokyklą ir rudenį pradės 
studijuoti bijologiją Anhurst 
kolegijoje, South Woodstock, 
Conn. Drauge studijuos ir lie
tuvių kalbą. Gyvens Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolyno 
bendrabutyje, Putnam, Conn.

L. St. Mikniūtė yra gimusi 
Užvenčio dvare, Šiaulių aps. Ji 
yra duktė agronomų Elenos ir 
Stasio Miknių, kurie dirba, kaip 
technikai, Pfizerio laboratori
jose, Groton, Conn. Pradžios 
mokyklą ir dvejus metus aukš
tesniosios mokyklos ji baigė 
Paterson, N.J., kur priklausė at
eitininkams ir buvo vysk. M. 
Reinio kuopos iždininkė. Laimu
tės tėvai labai gražiai įsikūrė sa
vuose naujuose namuose ant 
paties Atlanto kranto. Antroji 
jų dukrelė Angelė Jūratė mo
kosi toje pat šv. Bernardo 
aukštesniojoje mokykloje ir 
šiemet perėjo į antrąją klasę iš 
260 mokinių pirmąja — su mo
kyklos pagyrimu ir pinigine do
vana. Sėkmės abiem sesutėm!

krantėje. Jų apylinkėse jau yra 
apsigyvenę apie 14 lietuvių 
šeimų bei pavienių asmenų, iš 
viso apie 40 žmonių. Visi nau
jieji ateiviai, kurių dauguma 
dirba Pfizerio įmonėse: Kond- 
ratai, Rajackai, Žukai, Orentai, 
Aušiūrai, Vaitaičiai, Zavackas, 
Lileikis ir kt. Naujai atsikėlė N. 
Odynicai, A. Gelažius ir J, Ja- 
sys, kurio šeimos gyvena dar 
Patersone.

New London — Groton apy
linkės labai gražios. Ar yra čia 
senosios imigracijos lietuvių, 
dar neteko patirti. Yra iš Lie
tuvos kilusių žydų, kurie gerai 
įsikūrę. Vienas iš jų, pane- 
vėžiškis William Hendel, turi 
kelių aukštų baldų krautuvę ir 
dar gerai kalba lietuviškai.

Jurg. Ežer.

AMSTERDAMO, N. Y., šv. Kazimiero lietuvių parapijos mokykla birželio 25 baigė 16 mokinių. Viduryje sėdi kieb. kun. J. Raitytis ir 
kun. K. Baldys.

BALFO LEIDINYS ANGLŲ KALBA APIE TUŠČIAS RANKAS
Balfo Centre birželio mėne

syje gauta 7,012 dol. pinigais, 
įvairūs geradariai pristatė į 
Centro sandėlius arti 1,200 sv. 
drabužių.

Stambiausios sumos gautos iš 
šių Balfo skyrių: New Yorko 
1,700 dol.; Philadelphijos 500 
dol.; Patersono, 194 dol.; Lin- 
den, N.J. 173.50 dol.; Detroito

LAIMA MIKNIŪTĖ

auką Lietuvos laisvinimui. Iš
vykdamas jis pareiškė, kad jis 
džiaugtųsi, jei ir Kalifornijoje 
jis sutiktų tokių žmonių, kaip 
Patersone, kurie taip vieningai 
dirba Lietuvos naudai. To jam 
linkime.'

106 dol.; Harrison, N.J. 100; 
Tampa, Fla. 60 dol.; Los Ange
les Birutietės. 300 dol.

Nario mokesčio gauta 158 do
leriai.

Centre gerai žinoma, kad 
daugelis Balfo skyrių kaip tik 
yra rinkliavų įkarštyje, pvz. 
Bostone, Los Angeles ir kitur.
Balfo šalpos darbai birželyje

Balfas persiuntė 1,255 dol. 
Vasario 16 gimnazijai ir 1,240 
dolerių Saleziečių gimnazijai. 
Saleziečių gimnazijai, vasaros 
stovyklų programai paremti, 
Balfo Centro Valdyba paskyrė 
tūkstantį dolerių, o 240 dol. 
surinko kun. B. Sugintas 
goję.

Birželio mėn. išsiųsta 
8.000 šv.’ aprangos siunta
Vokietiją. Taip pat atlikti

čika-

laivu

for-

Kuriasi Hatuvię kolonija.
New London ir Groton miestai

PRADĖJO STATYTI BAŽNYČIĄ
Paterson, NJ. Šv. Kazimiero 

naujosios bažnyčios statyba jau 
pradėta: dedami gelžbetoniniai 
pamatai ir rūsyje būsiančios sa
lės sienos. Bažnyčios statybos 
fonde yra apie 52,000 dol., tai
gi dar nėra nė pusės statybos 
išlaidų. Parapiečiai ir kitur gy
venantieji geros širdies lietu- 

malonėkite paremti šios
mažos kolonijos pasiryžimą tu
rėti savo mūrinę bažnyčią.

Parapijos piknikas, įvykęs 
birželio 25, davė 923.70 dol. 
gryno pelno. Kitas piknikas bus 
rugpjūčio 6 tame pat Lindbergh 
parke, Sicomac Rd., North Ha- 
ledon, NJ. Pikniko pelnas ski
riamas naujosios bažnyčios sta
tybai.

Kun. Vytautas Demikis lie
pos 3 išvyko 2 savaitėms atos
togų, kurių metu lankysis De
troite, Clevelande ir kituose di
desniuose Amerikos miestuose.

Jurg. Ežer.

JONAS SPRAINAITIS (su akiniais) senas Pater- 
sono lietuvių veikėjas ir Laurynas La tai t is, sve
čias iš Pietų Afrikos respublikos, kur gyvena jau 
34 metai.

malumai pasiųsti lietuviams Vo
kietijon 57,000 sv. pieno ir 80, 
000 sv. kvietinių miltų. Tai bus 
pirmas 1961-62 metų maisto da
vinys, kiek suvėlavęs ne dėl 
Balfo kaltės.
Individualios Balfo siuntos bir
želyje.

Į įvairius kraštus, daugumo
je už geležinės uždangos, bir
želio mėn. pasiųsta 120 indivi
dualių Balfo siuntų (41 vaistų 
ir 79 rūbų siuntos). Beveik už 
visas siuntas Balfas apmokėjo 
iš bendrų sumų, tam tikslui iš
leisdamas tris tūkstančius dole
rių. Privatinių siuntų per Balfą 
buvo nedaug. Patyrus, kad me
džiagų siuntoms iš JAV Į Len
kiją taikomos didesnės lengva
tos, Balfas pradėjo siųsti dau
giau tokių siuntų iš New Yorko. 
Italijos lietuviams individualiai 
paremti išsiųsta 150 dolerių pi
nigais. , ._ ,, . .

Balfo atsišaukimas aviškai ŠUbul VB,ems
Balfo skyriai daugelyje vie

tų turi sunkumų su vien angliš
kai kalbančiais lietuviais. Todėl

Centro Valdyba nutarė išleisti 
Balfo atsišaukimą anglų kalba. 
Dailės darbus prižiūrėjo P. Jur
kus. Viršeliui panaudotas dail. 
Dagio raižinys “Tuščios ran
kos”.

Leidinėlyje yra penkios gra
žios iliustracijos, o turinys nu
sako Lietuvos ir lietuvio pasku
tinio meto vargelį ir kančias, ku 
rias stengiasi sumažinti Bend
rasis Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas. Šio leidinėlio atspaus
ta 15,000 egz.

Balfo pirmininkas Europoje
Gegužės 12 kan. dr. J.B. 

Končius išvyko Europon ir dar 
nėra-grįžęs. Aplankęs Madridą 
Ispanijoj, kiek ilgiau viešėjo Ro
moje. Iš ten per Austriją nuvy
ko Vengrijon. Mano kiek ilgiau 
pabūti V. Vokietijoj. Iš savo 
kelionės, kurios nefinansuoja 
Balfas, pirmininkas siunčia lin-

rėmėjams.
Kun. L. Jankus

Balfo Reikalų Vedėjas

TEGU VISAS PASAULIS ŽINO

upės žiočių pusėse Atlanto pa

MAMANAFOUO PADĖKA

Šiuosi uorių Tėvų Marijo- 
aų ir Marianapoiio Rėmėjų 
Valdybos vardu nuoširdžiai 
padėkoti visiems, kurie pri
sidėjo prie mūsų trisdešimt 
antros LIETUVIU DIENOS, 
Marianapolis, Thompson, 
Conn., pasisekimo.

Esu dėkingas gerbiamai 
dvasiškijai už paskelbimus 
bažnyčiose ir asmeninį daly
vavimą. šv. Kazimiero, 
Providence, R.' I. ir Meno 
Mėgėjų, Worcester, Mass. 
chorams ir jų vadui muzikui 
Jonui Beinortui, pamokslinin
kui kun. V. Paulauskui, Jo
kūbui Stukui už jo įspūdin
gą kalbą ir mūsų spaudai bei 
radijo valandėlių vedėjams.

Dėkoju mūsų nenuilstan- 
tiems darbininkams — rėmė
jams, aukotojams ir visiems, 
ijurie prisidėjo prie šios die
nos pasisekimo.

Lai Dievas Jums atlygina.

T. Juozas Dambrauskas, 
MIC.
Marianapolio Vyrosnysis

Antanas Gelažius ir Jonas Ja- 
sys liepos 4 išvyko dirbti į Gro
ton, Conn. Jasio šeima dar pa
siliko Patersone. Liepos 1 bū
relis jų bičiulių Lietuvių klubę
surengė jiems vyrišką atsisvei- NEW HAVEN. CONN.
kinimą. Pobūviui vadovavo Ant. 9,
Gudonis, Atsisveikinimo žo- Atšventė 50 metų vedybinio gy- Po pamaldų parapijos salėje 

buvo surengtos vaišės. Sukaktu
vininkai gavo šv. Tėvo Jono 
XX specialų palaiminimą. Šei
mos nariai ir draugai lietuviš
ku nuoširdumu sukaktuvinin
kam linki viso geriausio.

Sukaktuvininkai į Ameriką 
yra atvykę iš Lietuvos prieš 49 
metus. (M.V.)

džius tarė: Ant Gudonis, ALB 
pirm. A. Rugys, A. Masionis, 
V. Cižiūnas, L. Preikštas, A. 
Žičkus, klubo pirm. Ant Gus
tus, Balfo pirm. J. Sprainaitis.

venimo sukaktį.
Antanas ir Agnė Radžiūnai, 

Haven, Conn., atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį, šv. Kazimiero bažny-

Gauta iš A. ir B., Kažukauskų čioje buvo padėkos mišios, ku- 
linkėjimų telegrama. Atsisvei- rios aukojo klebonas. Sukak- 
kinimo ir padėkos žodžius tarė 
ir išvykstantieji. Visas kalbas. tris kunigus: Tėv. Viktorą Gi- 
Ant. Gudonis užrekordavo juos- džiūną, pranciškoną, kuris da
toje.

tu vininkai savo giminėje turi

bar gyvena Romoje, kun. Jo-
IHaistas ir Juozas Tumavičius seph Reggie, jėzuitą Washing- 

Liepos 1 Maywood, NJ. savo tone, D.C., ir kun. Francis Reg- 
sesers Marijos Dutkienės na- gie Baltimorėje, Md.. ir dvi vie
niuose J. Tumavičius atsisveiki- nuoles — Mary Magdalen — 
no su savo giminėmis, o taip kazimierietė. Mary Rosina — 
pat Maywoodo ir Patersono lie- Mercy Sisters Washingtone, D. 
tuviais. Jis dirbo Pfizer įmonė
se, išsitarnavęs pensiją, išvyks
ta į Pasadina, Kalifornija (601 
Green St.) pas savo brolį ats. 
kpt. Jurgį ir brolienę Bronę. 
Išleistuvių pokylis buvo labai 
jautrus. J. Tumavičius per eilę 
metų, dažnai dėl darbo negalė* 
dainas atvykti į Patersoną į 
Vasario 16-tos minėjimus, visa
da atsiųsdavo savo 20-25 doL

C.
Padėkos mišiose buvo ketu

ri sūnūs su žmonomis ir 15 anū
kų, Radžiūnienės sesuo Bakule- 
vičienė ir trys seserėčios:Mrs 
Mary Volsky, Mrs. Eleanor Sho- 
bins ir Miss Joann Weininger 
iš Baltimorės, Md.. taip pat Ra
džiūno sesuo, seserėčios ir bro
lėnai iš Bridgeport. Conn., ir 
daug kitų giminių bei draugų.

ALR KATALIKŲ FEDERACI
JOS 36-sis KONGRESAS

Šaukiamas 1961 spalio 21-22 
Detroite, Mich. Sudarytas or
ganizacinis komitetas, kuriam 
pirmininkauja Ralph Valatka,, 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, 
Mich.. dvasios vadas kun. J.V. 
Stanevičius, sekret. St. Gar- 
liauskas, iždin. E. Paūrazienė.

Visi ALK Katalikų Federaci
jos padaliniai prašomi ruoštis 
kongresui. Smulkesnės infor
macijos ir detali programa bus 
išsiuntinėta vėliau.

ALR

(Atkelta iš 4 psl.)
the Soviets (a) to withdraw all 
Soviet troops, agents, colonists 
and Controls from Lithuania, 
Latvia and Estonia, (b) to return 
all Baltic exiles from Siberia. 
prisons and slave-labor camps; 
and be it further “Resolved, 
that the United Nations con- 
duct free elections in Lithua
nia, Latvia and Estonia under 
its supervision.”

All Americans can help 
mightily in this cry for free- 
dom by writing to the Chair- 
man of the Senate foreign 
Relations Committee (Šen. J. 
William Fulbright) and the 
Chairman of the House Foreign 
Affairs Committee (Rep. Tho- 
mas E. Morgan), asking that this 
resolution be supported and ex- 
pediated as soon as possible.

Very sincerely,
Parašas
(Vardas ir Pavardė) 
(Pilnas adresas)
Dar šiandien parašyk

laišką savo skaitomam dienraš
čiui, savaitraščiui, žurnalui. At
liksi didelį darbą Lietuvos rei- lywood, Calif., filmę ir televi- 
kalų kėlime kitataučių tarpe.

— Robert Boris, Dearbom, 
Mich., Lietuvos Vyčių organiza
cijos centro valdybos pirminin
kas, parašė laiškus Senato ir 
Atstovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijų pirmininkams ir vi
siems nariams, ragindamas juos 
visus duoti kaip galima greites
nę eigą Kuchel-Lipscomb rezo
liucijai. Per paskutinius kelius

tokį

Kataliku Federacijos 
Centro Valdyba

— Dr. Vyt. Vygantas, Pax 
Romana studentų sąjungos pir
mininkas, liepos 1-4 dienomis 
dalyvavo Pax Romana centro 
valdybos posėdyje Fribourge, 
Šveicarijoje...

Pax Romana liepos 24 —rug
pjūčio 3 mini savo veiklos 40 
metų sukaktį didžiuliu suvažia
vimu Fribourge, Šveicarijoj. 
Bus profesiniai intelektualų po
sėdžiai, kaip inžinierių, peda
gogų, medikų ir t.t. Oficialiam 
jubilėjaus paminėjimui skiria
ma liepos 27. Kalbės Vienos 
kardinolas Koenig, sendraugių 
sąjungos prezidentas R. Sugray- 
nes de Franch ir studentų są
jungos prezidentas dr. Vyt. P. 
Vygantas. Kartu bus studentų 
seminaras ir sendraugių visuo
tinis suvažiavimas.

— Čiurlionio ansamblis kon
certuoja Lietuvos vyčių seimo 
metu rugpiūčio 25 Clevelande.

— Vokietijoje išėjo “Žmo
niškumo dokumentai” antrąja 
papildyta laida. Knygoje yra 
skyrius apie lietuvių parodytą 
žmoniškumą Rytprūsių vokie
čiams, kurie po karo elgetau
dami keliavo į Lietuvą ir ten 
gavo maisto tiek, kad galėjo 
parsinešti ir savo vargstančiom 
šeimom.

— Nijolė Mažytė, 19 metų, 
London, Ont., bedžiaudama bal
tinius, buvo nutrenkta elektros 
srovės birželio 13. Baltinių vir
vė buvo metalinė viela, lygia- 
greta netoli esančiam elektros 
laidui. Taip baltinių vieloje at
sirado elektros. Palietus vielą, 
ji buvo sukrėsta elektros, iš 
išgąsčio nusitvėrė elektros lai
dą ir buvo nutrenkta. Palaidota 
birželio 16. Ji buvo šv. Juoza
po ligoninės gailestingųjų sese
rų mokyklos pirmo kurso mo
kinė.

— Barboros Armonienės at
siminimai apie Sibirą ir Lietu
vą, ėję Life žurnale, bus per
spausdinti šveicarų laikraštyje 
“Schweizer niustrierte Zeitung 
Inž. Algirdas Nasvytis, surašęs 
ir parengęs Armonienės atsimi
nimus, pasirašė sutartį su švei
carų laikraščiu.

Dail Juozas . Akstinas

mėnesius jis yra aplankęs 
visą eilę vyčių kuopų. Vi
sur kalbėdamas jis nuolat užsi
mena apie Kuchel-Lipscomb re
zoliuciją ir ragina visus vyčius 
įsijungti į laiškų rašymo akci
ją.

— Helen Shields, Philadel- 
phia, Penn., Lietuvos vyčių 

centro valdybos vicepirmininkė, 
kuri rūpinasi jaunųjų vyčių or
ganizavimu, daug dėmesio ski
ria Kuchel-Lipscomb rezoliuci
jos reikalui. Vien tik iš Phila
delphijos jos ir kitų vyčių pa
stangomis yra pasiųsta šimtai 
laiškų senatoriams ir kongres- 
manams tos rezoliucijos klausi
mu.

Montrealyje pakviestas dirbti 
Morgan bendrovės dekoravimo 
vadovo pavaduotoju ir pirmuo
ju dailininku dekoratoriumi.

— Juozas B. Miniatas baigė 
Detroito universitetą, gaudamas 
aronautikos inžinerijos baka
lauro laipsnį.

Calif., Los Angeles Herald and 
Ezpress dienraščio nuolatinis 
kolumnistas, birželio 15 d. nu
meryje savo visą straipsnį pa
skyrė Kuchel-Lipscomb rezoliu
cijos reikalui. Anot George 
Todt, visi amerikiečiai turėtų vi 
somis išgalėmis remti šią rezo
liuciją.

— Rūta Los-Kilmonyta, Hol-

VASAROS 
ATOSTOGOS 
prie Atlanto

Geriausiai pailsėsite atostogų 
šalyje Kennebunkport, Maine.

Pranciškonų vedami vasarna
miai priima pavienius asmenis 
ir šeimas. Atostogavimo sezonas 
Šiemet prasidėjo birželio 30 d. 
ir baigsis rugsėjo 1 d.

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

FRANCISCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOrth 7-20II 
ar 207 W07-20II

zijos aktorė, nors būdama la
bai užsiėmusi kitais reikalais su
rado laiko parašyti laiškų JAV- 
bių Kongreso nariams Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijos reikalu.

— Mildreda Grigonianė iš Ga- 
ry, Ind. buvo užpulta George 
R. Brown. 29 metų, ir nužudy
ta. Teismas žudiką nuteisė mir
ti rugpjūčio 1.

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 atvykimų 

prašoma įspėti laišku ar telef.:

Andes, N. Y. 2781



SUMMER CAMPS
S & G MEAT MARKET

SUMMER RESORTS

pa-

PETRO LISAUSKO
krautuveSCHOOLS

You can become a skilled

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitėsJ. KapočiusIŠKILMINGOS pamaldos Sv. Kryžiaus bažnyčioje Chieagoje Dainy šventė* metu.

WENOKA PARK CAMPS 
W«ateeua-WMMd*. Boys-Giri*. Age* — 
6-16. 2 wk*.—696; 4 wka.—6180; 8 wkc. 
6350. 56 mi. W. ofN.Y.C. Jenney Jum p 
M te.. N. Jereey. Doctor, nurse. cxperi- 
•nced «teff. Spring-fed lake. Land and 
water sporte. Riding. Cabins, tente; hot 
and cold showers. Brochure P. O. Box 
388. Johnaonburg. N,J. Director: A. F. 
Barzda. Garden 5-3424; Kilmer 5-0311.

Long Island’a Summer Ręst Hotel. Tuke 
a relax>*d view of life at thi« hotel. De- 
lightfully different. Infornutl A cirefroe. 
Just, the place for mature adults & their 
relatives. No planned activities. yet nr. 
village. Stores, nmvies: sandv beach. 
Plan now for the Take it easy Vacation. 
AU ruonis with priv. baths. Go-»d f<- I 
American Plan. donhle $55 weeklv: $65 
single. TME LAFAYETTE. Sayville.

Žmogų veikia dvejopi pra
dai: gero ir pikto. Iš čia ir 
prasideda žmogaus kova ne tik 
su kitais, bet ir su savimi. Čia 
jis stato ir kuria, čia griauna 
ir ardo. Jo dvasia tarsi laksto 
su debesimis 
spinduliuose, 
žeme, dažnai 
lės dumble,
gyvenimas painiojasi.

mūsų uždaviniai ir pareigas
JONAS MIŠKINIS

ir nardosi saulės 
o kūnas vaikšto 
maudosi savimei- 
Dėl to žmonijos

organizuotu darbu. Per ilgesni 
laiką sudaroma vienokia ar ki
tokia nuomonė yra labai reikš
minga. Atskiro žmogaus gyve
nime praradimas kitų pasitikė
jimo reiškia tarsi gyvą kalėji
mą. Juk pasitikėjimas reiškia
mas doriems, sąžiningiems žmo
nėms. Tas pat yra ir su or
ganizuota veikla. Tik visai ne
veikliem žmonėm gali atrodyti, 
kad organizuotumas nereikalin
gas ar nebūtinas.

Bet jei pas vieną žmogų ne
būna darnumo, ką bekalbėti 
apie žmonių būrį- Nors dar ro
mėnai sakydavo, kad “tres fa- 
ciunt collegium” (trys sudaro . 
draugystę), bet kur yra trys, 
dažnai pasitaiko ir “keturios 
nuomonės”. Nevisada jos ir gi
namos su įsitikinimu. Gal daž
niau dėl asmeninės naudos, 
kuri slepiama po kitais moty
vais.

Taigi, stebėdami gyvenimą, 
matome jame gražių prošvais
čių, kilnių šūkių; matome ir 
nesutarimo ir pikto daigų. Ste
bime ir kartais kritikuojame. 
Kritikuojame nusimanydami, o 
dažnai ir nieko nenusimanyda- „. 
mi, tik pagal savo pomėgi .Pa- uzl^iudo» jie net ima pykti ir 

kitų darbus kritikuoti.

Tačiau gyvenimas rodo ką 
kitą. Juk stiprus, drausmingas 
organizuotas veikimas stiprina 
ir auklėja žmogų, ir tuo pačiu 
kelia jo tautą.

Yra žmonių, kuriems norė
tųsi gyventi, kaip Dievo užan
tyje; visko turėti, nieku nesi
rūpinti, dėl nieko nevargti, ne
sisieloti. Jiems norėtųsi, kad ir 
tautos gyvenimas plauktų sa
vaime, be didelio darbo bei 
rūpesčio, be pasiaukojimo, be 
nervų įtempimo. Visokie suma
nymai. reformos, sielojimasis 
dėl pažangos ir kūrybos, nekal
bant jau apie kovą dėl teisės 
gyventi ar atstatyti tai, kas 
prarasta, drumsčia jų nuotaiką. 
Kai kiti juos žodžiu ar darbu

Kiekviena tauta turi savo in
dividualinius istorijos kedius, 
kuriais ji, savo nuovokos ve
dama ir aplinkybių verčiama, 
amžiais žygiuoja į ateitį. Kaip 
atskiras žmogus, taip ir tautos 
yra savo likimo lėmėjos, savo 
dalies kūrėjos. Gyvenime moko
masi iš artimųjų pasisekimų ir 
klaidų, ieškant tų pasisekimų 
ir klaidų priežasčių. Pasiseki
mus stengiamasi pakartoti, o 
klaidų kratomas!, vengiama, 
kad jos nepasirodytų, nepasi
kartotų arba naujai nepasireikš
tų. Todėl, ką matome ir laikom 
blogu dalyku savyje, reikia rū
pintis, kad to visai nebūtų, ar
ba bent būtų kuo mažiausia. 
O tėvynės meilei, laisvės bran
ginimui ir jos siekimui nėra 
nei kainos, nei ribų, nes jos 
yra įgijamos tik už vargus ir 
skausmus, ašaras ir kraują. At
sisakyti geruoju laisvės — tai 
lengvabūdiškai žaisti tokiomis 
gėrybėmis. Tai protui nesupran
tamas nusikaltimas. Kaip iš ver
go galima padaryti laisvą, jei 
jam geriau tinka kitiems tar
nauti?

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 
geidavimus.

Kainos mūsų virtuvėje, 
lyginus su kitomis tokio 
lygio -vasarvietėmis, yra žemos: 
▼iena savaitė vienam asmeniui 
su pilnu pensijonu tik 50 dol.

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

Jungiame gražiausius linkėji
mus ir laukiame Osterville dva
re.

Jūsų

DISPLAY

pa- 
pat

SPECIAL EXCURSIONŠ
Via Delux Motor Coach

EVERY SUNDAY 
$4.00 plūs tax. 

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

PORT AUTHOR1TY TERMINAL 
Eighth Avė. and 41st St., N.Y.C.

Window 17 
BR 9-1000

B E A U T I C I A N 
Quickly and at very little cost 

at one of the most modern 
schools of its kind 

The demand is great 
The Income is High 

Top professional instructors 
under the supervision of

LILLIAN O'BRIEN
Day or Evening Classes — Easy 
Payment Plan — Free Placement 

Service — Come in and see the 
School in operation. no obligation 

678 8th Avė. (42 - 43 Sts) 
Block Port Authority Bus Terminai

ATLAS SCHOOL OF BEAUTY 
CULTURE 
BR 9-7245

Ask for Lillian O’Brien

ROOFERS

Pianas tuned, repaired recondi-

tiond, refinished. Special consider-

ation given to religious institutions.

Pahl. SU 1-6908, FR. 8-9563.

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

ROOFING CONTRACTORS 
Special consideration given 

to Religious Institutions 
M U 4-6232

LAWN MAINTENANCE IS OUR 
SPECIALTY, MODERN METHODS 

ECONOMICAL PRICES. SPECIAL 
CONSIDERATION GIVEN TO RE
LIGIOUS INSTITUTIONS.

A N 6-2497

, buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĄ 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedSja* 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

349 Grand Street, Brooklyn 11. N.Y. — TeL Slagg 2-4329

Lietuviškų produktų: . '

DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma J namus nemokamai

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance
MACK TRAVIS & SON

WATERPROOF - PAINTINC 
ROOFING & SHEET METAL WORK 

Special consideration given to 
Religious Institutions
AH Work Guaranteed 

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

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. VI7-4477

BROOKLYN 8, N. Y.

PASIRUOŠIMAS !YO 8-4314

DISPLAY

ir

AIR CONDITIONING

BUSS. OPORTUNITY

ST 6-7834

REAL ESTATE

Telepbone: GLenmore 5-4177

FONTES MOTOR COURT 
9 W - NEWBURGH, N. Y.

Units — 13 Air-conditioned —

225 E. Gainsborg Avė., White Plains 
VVHite Plains 9-8673 - 8-0414

TAKAC ROOFING AND SHEET 
M ET A L WORKS, INC.

468 Palmer Rd.. Yonkers, N. Y.

CHOICS-AIRE CONDITIONING, 

Ine.
4704 - 47 Avė, Wood«ide, L.I. N.Y. 
Immediate Service — Guaranteed 
workmanship. Special consideration 
given to Religious Institutions. Tel.

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

Religious Institutions 
OW 3-2560

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET

NAUDOKITĖS PROGA!

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

of every description
Special consideration Kiven to 

religious institutions

ROOFING REPAIRS - GUTTERJ 
LEADERS. Special Consideration 

given to religious institutions.

ARTHUR J. STUKLEN 
630 Saw Mill River Road

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

14 
Reasonable Rates — TV - P.ets — 
Open 24 Hours Special Cosidera- 
tion Given To Religious Groups.

True — 914 — JOhn 19869

Sav. V. ZELENIS

tinka žmogus, patinka ir jo dar
bai. Nepatinka kuris asmuo— 
niekis ir jo veikla. Tuo pagrin
du dažnai prasideda nesutari
mas, kivirčai ir intrigos. Kiek
vienas gi žmogus per ilgesnį 
laika savo darbu įgyja visuo
menėje tam tikrą vardą ir pa
sitikėjimą. arba, atvirkščiai, — 
nepasitikėjimo. Taip yra ir su

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

C. A. Vokei - Vokietaitis ;
ADVOKATAS

41 — 40 74th SL

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

WlLLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
Tel.: Hlckory 1-5220

š A. A«’SKEYl€ll?S
LAIKRODININKAS

Auksas. Sidabras, Deimantai 
T,raižini

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

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 Cutitutions

ABACOR CORP.
Roofing and Sheet Metai Work 

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

OL 1-9595 OL 1-9596

DVASIŠKAS PAKILIMAS
Tėvynės meilės, tautos gar

bės ir laisvės — šių aukščiau
sių idealinių brangenybių — 
negalima paprastai semti tik 
iš knygų, nes tai nėra tik ži
nios, o ir jausmo dalykas. O 
visi jausmai, ypač patys kil
niausi, kuriais yra tėvynės mei
lė. tautos garbė ir laisvė, turi 
būti nuolat auklėjami, nes šių 
dorybių tautai niekad negali 
būti perdaug. Šių moralinių do
rybių vertė yra didesnė už ma
terialinį pajėgumą, šių dienų 
gyvenamo meto įvykiai aiškiai 
rodo, kad ir geriausias apsi
ginklavimas netenka reikšmės, 
jei tauta neparodo dvasiško pa
kilimo ir ryžtingumo iš pasku
tiniųjų gintis ir kraują aukoti 
savo krašto laisvei ir garbei.

»
; RUOŠIAME LIETUVIŠKA* VESTM
j VFR S A LRS PAPFyCTMAMS I»
1. NEMOKAMAI.

varvu STE PONIS

žinoma, šiandien didieji sa
ko, kad materialinis ginklas 
yra svarus argumentas, bet vis 
dėlto moralinių dorybių jėga 
yra stipresnė už ginklą, nes 
juk ginklas tikrąją savo ver
tę įgauna tik aukštai moraliai 
pakilusio kovotojo rankose. To
dėl ir sakoma: kas pats gina
si, tam ir kiti padeda.

šiais nenormaliais tarptauti
nėje politikoje laikais turime 
pasireikšti visu savo kilnumu, 
vertingumu ir pasiruošimu. Bet 
reikia būti organizuotiems. Ir 
kiek būsime tam morališkai pa
siruošę, tiek pasirodysime 
stiprūs.

(bus daugiau)

Summer Special
D. H. TELEVISION

Free — your Table Radio repaired 
Free — With each Teievision

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

Ali Work Guaranteed
583 E. 163rd St at 3rd Ave^ 

Bronx, N. Y.
DA 3-8598

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.

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

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms 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.

IN ST. GREGORYS PARISH 
IN BELLEROSE , L. I.

6 Rooms. enclosed porch, lįį baths, 
finished basement and laundry 
rocm. newly decorated, $17.3000.
OVVNER. AXtel 1-6477

Trąšų — Medžių purš
kimo — Piktžolių — 
Vabalų ir žiogų Kan- 
trolė

General Spray 
Service
Nl 5-2151 1

AIR —TEMP 
REFRIGERATION, IN. 

REFRIGERATION—AIR- 
CON DITIONIN G—ICE 
MACHINES SERVICE 

CONTRACTS
Special consideration given to re

ligious institutions.
1202 Myrtle Avenue,

BROOKLYN, N.Y.

THE OCEAN CLUB
(Wetzel-William», Ine. Lessee)

OCEAN Bt_VD. « WAYNE AVĖ. 
ATLANTIC BEACH, L. I.

Idcal family club ncw accepting Reservations for 1961 Season

BeautifulN«w Mod«m Swimming Pool
Bath Cabins and Čabanas available at reasonable rates 
Open fer inšpection including Saturdays and Sundays

Write or phone for full particulara — Mrs. Mildred W<x>d. Soc. Secy.

CE 9-4682 CE 9-9719

RAILINGS DIRECT FROM 
MANUFACTURER 

Installed
Special Consideration given to 

Religious Institutions 
Phone 516 — JU 1-9171

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

Hi-Aame Fuel Oil Corp.
Sales - Service - Installations

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

AMBASSADOR CLEANING CO.
We Shampoo Rūgs - Upholstery in 
Offices. Homes and Institutions; we 
also Wax Floors. Special consider- 
ation given to religious institutions. 
9 East 40th Street, New York 16.

MUrray Hill 5-3007.

Vasquez General Contractor, 
Ine.

Route 100, Briarcliff Manor. New 
York — DEMOLITION. SHORTNG. 
EXCAVATING and GRADTNG. — 
Special consideration given to rc- 
Ugious Institutions. Tel. Wl 1-7050 
LO 2-8460.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

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

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y.

Resid. ILlinois 8-7118

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, 8EIMOS, VAIKŲ

{vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų: norite atnaujinu senų fotografijų? Jums 
geromis sąlygomis padarys

MAŽELIS
422 Menahan Streer, Ridgewood, Brooklyn, N. Y 

Tel, HYecint 7-4677 6̂-
B-
M
 • 
• •
 • 
•



TT5-H81 or LU<Mow 3-2822.
Casa Caroima Restaurant

JULIUS AUCELLO

vių Sporto klubai. P-bės bus 9

“AUDRONĖ”
tutfons. 45 Columbia Avenue, Thom- 
wood, N. V. Tel. 914-RO 9-0539.

D1LLERS PAINT A WALLPAPER 
i SUPPLIES

Intertor and Exterior PataUng

THE TOWER STEAK HOUSE 
Route

<4Nnner. Speigai consideration given 
to raMgtouB groups. Hosts: Bill & 
nHMbŽh Mdtter. TeL AD 2-9789;

atkm given to religious institutions.
1084 Yonkers Avė., Yonkers 4, N.Y. 

BEverly 7-2M6

n
AR HE VrtHAS ik TV NUPIRKTŲJŲ? Spauda paakd- 
bė, kad Amerika nupirkę sovietinių patentų, kurie duot 
MaMtvai apie 500 mil. ddi. pąjatnų.

Sportininku pikniką*.

nikas. šiais metais turėtu bū^i 
ti ypač įdomus, nes veiks dar 
niekados nebandytas laimės Šu
linys. Be to, Ims galima laimė
ti televizijos aparatą ir kt 
Sportininkų parengimai visada 
būna geros nuotaikos, tad rei
kia tikėtis, kad Idlewild Park 
Inn-Maxie’s, Rockaway Blvd. ir 
248 St bus perpildytas svečių.

Krepšininkai vasaros lygoja.
LAK krepšinio komanda ir 

šiais metais dalyvauja Grover 
Cleveland parko vasaros lygo
je. Pirmas rungtynes žaidžia 
šia savaitę. Varžybos pradė
tos pavėluotai, nes daug koman
dų turėjo vargo su sudėtimi; 
dauguma krepšinio papirkinėji
mo skandalan įveltų žaidikų bu
vo iš Brooklyno. Antai, ir perei
tų metų nugalėtojas, New York 
Nationals, beveik in corpore 
atsidūrė už grotų. Mūsiškių ko
manda, vadovaujama Vyšniaus, 
šį sezoną žada pasirodyti stip
rios sudėties.

Tarptautinė futbolo lyga
New Y orkas ir toliau gėrisi 

geru futbolo žaidimu. Pirmo
sios grupės nugalėtoju išėjo 
Anglijos Everton. Antroje gru
pėje dideliu favoritu yra dabar
tinis Čekoslovakijos meisteris 
Dūkia Praha ir Prancūzijos AS 
Monaco. Netikėtai stipriai ro
dosi Concordia Montreal bei 
Espanol Barcelona. Vienos Ra- 
-pid silpnesnis, o Airijos Sham
rock Rovers bei Izraelio Tel- 
Avivas, atrodo, pakviesti tik 
žiūrovams turiniu atžvilgiu pa
traukti.

Naujas sporto leidinys
Pasirodė spaudoje naujas lei

dinys “Lietuva-Europos nugalė
toja”. Leidinys gero kredinio 
popierio. Bet tai ir viskas. Gai
la...

Mūsų jaunieji šadiamatmin- 
kai kviečiami ir raginami vykti 
į Amerikos jaunių pirmenybes 
(U.$. Junior Chess Chanq>k>- 
ship), kurios įvyks liepos 31 — 
rugpjūčio 5 d., Dayton, Ohio. 
Daytono lietuviai žada priimti 
ir pagloboti mūsų būsimas 
“žvaigždes” tų pirmenybių me
tu. šį reikalą tvarko Vincentas 
Žukaitis, kuris kartu yra pirme
nybių rengimo komitete. Jo 
adresas: 4675 Gahy Dr., Day
ton 24, Ohio. Telefonas: BE 3- 
1219. Kas apsisprendęs važiuo
ti į pirmenybes, prašomas tuo
jau susirišti su V. Žukaičiu.

P-bėse dalyvauti galės visi 
jaunuoliai, kuriems iki liepos 
31, 1961, nesuėjo 21 metai. P- 
bes rengia Amerikos šachmatų 
federacija (USCF) ir Dayton 
Chess Club. Nėra jokio mokes
čio už dalyvavimą. Taigi, mūsų 
jaunuoliams pagrindines išlai
das sudarytų — kelionės išlai
dos. čia turėtų paremti Lietu-

31 d. ir 94as ratas rugpjūčio 5 
d. 9 v. ryto. Laimėtojai gaus 
praus. Skatinkime mūsų jau
nuolius daiyvaut šiose Ameri
kos pirmenybėse. '

waukee, laimėjo Robert Byme, 
Indianapolis, sukoręs 8-1 taškų. 
R. Kujoth, Milwaukee, Dr. Po- 
povych, N. J., M. Sweig, Chi- 
cago, M. Otteson, St. Paul, R 
Rosen, Mich., H. Meilfert, Mil- 

. waukee ir R. Verber, Chicaga 
surinko po 7 taškus. Iš moterų 
geriausiai pasirodė Lisa Lane, 
N. Y., ji pririnko 5 tš.

N. Yorko jauniu p-bes laimė
jo B. Zuckerman, 18 metų iš 
Brooklyno kolegijos, surinkęs 
5-1 taškų. A. Bernstein, 15, G. 
Speriing, 16, ir R. Benedek, 16, 
po 4^2 tš. Viso buvo 30 jau
nuolių.

N. Anglijos žaibo p-bes Bos
tone laimėjo J. Curdo, Dr. Keil- 
son ir Brandwein, sukorę po 
9^ tš (iš 13).

PRANEŠIMAS.

R. Rady* laimėjo su R. G. 
Brown Postai Class Touma- 
mentą su 4^:1% tš., skelbia 
liepos Chess Review.

HHMtAS

WESCO FHtE EOUIPMENT

Foe Heatt** 8***, Call Him — BoUer 
Mainton>we* 24 Hr. Service. Ctean-

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

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

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

8WI8S TAVERN

LARLSON’S Turkey Farm Inn for 
rasi family dinner in home-fashion-

DINNERS. Special consideration 
given to rengiaus groups. Cocktail 
Lounge. TR 9-6621. Raute 206-24, 
Choatee, NJ. — (Closed Fridays)

yna italian fogds. open 7

Food Service in a Gra-

COLONIAL FARMS 
FOOD PREPARED &. SERVED 

to
AN OLD AMERICAN TRADITION 

Special consideration given to 
Religious Groups 

Middlebush, N. J. Viking 4-2650

JOHNNY MURPHY’S

Restaurant & Cocktail Lounge
Banquet rooms. Organ music night- 
ly. Open 7 daya Corner Cherry & 
West Grand Sts., Elizabeth, N. J.

Tel.: ELizabeth 4-8767

For the Finest Dine at the Good OW 
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.
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KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —
Garsiame CAPE COO-OSTERVILLE, MASS, kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-B E ACH pliažo, pušų 
pavėsyje — gražioje lietuviškoje vasarvietės viloje

87 EAST BAY R D, OSTERVILLE, CAPE COD, Mass. 
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai 
Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas 
Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom 
Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams 
Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas

Atidaroma nuo birželio 10 d. (šeštadienį) iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

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 LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir impoituo-

Naujas sporto skyrius
Po ilgesnio^laikO kaimynystė

je (vietos atžvilgiu), Vienybėje, 
pradėjo rodytis nuolatinis kaip 
ir sporto skyrius, užpildomas 
Ed. Šulaičio. Labai gerai, Daug 
kas ten sporto skyriaus seniai 
pasigedo. Tik gaila, kad vyru
kas tuojau pradėjo priekabiau
ti, griebdamasis savos fantazi
jos pagalbos. Nagi, savo laiku 
apsirikome ir klaidą pripažino- 
fne. Taip darėme praeityje, 
taip elgsimės ir ateityje. Beje, 
Atletas jokio žurnalistų rikiavi
mo bei rūšiavimo nėra daręs, 
čia jau grynas Ed. šulaičio fan
tazijos padarinys. Buvo čia ta
me pačiame Darbininke, kitame 
skyriuje, pasisakyta, kad E. Šu- 
laitis “žinomas kaip smulkių 
straipsnių ir skurdžių kores
pondencijų autorius”. Rašė tai 
ne Atletas.

Sekmadienį futbolas
šį sekmadienį, liepos 16, mū

sų futbolo pirmoji komanda da- 
lyvauje Schwaben SC rengiama
me turnyre, kuris bus Throgs 
Neck stadione, Bronx, NY. Pra- > 
džia 12 v. Turnyre konkuren- - 
cija gana stipri, nes dalyvauja, 
be kitų, ir oberlygos komandos 
B-W Gotschee ir ukrainiečiai.

Atletas

Pranešama, kad nuo liepos 
10 gerai žinomo Amerikos lie
tuvio A. Petrausko “Park Hill 
Realty” ir draudimo namuose 
84-17 Woodhaven 21, N.Y. pra- s turi 64 tš., Vengrija 54 tš. 
dėjo veikti siuntinių persiunti- ' - _
mo įstaiga

Balticum Parcel Service Ex- 
"port-lmport

Čia galite geriausiomis sąly
gomis ir pigiausiai pasiųsti 
siuntinius į Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Sibirą ir kitus kraštus.

Įstaiga atidaryta kiekvieną 
dieną nuo 9 iki 9 vai. vakaro; 
sekmadieniais nuo 11 iki 4 
vai. p.p.

Telef. VI 3-1477

Eurapos komandinėse p-bė- 
se: Sovietų S-ga (Botvinik, Tai, 
Keres, Petrošiau, Korčnoj ir k.) 
baigia laimėti pirmą vietą. S

seką Jugoslavija, .CeKOslovaki- 
ja, Vak Vokietija ir Ispanija.

DISPLAY

J A G WATERPROOFING CO.
•Waterproofing - Masonry Restora
tion - Expert Brick Poihting - Ce- 

;ment VVashing —Caulking - Grout- 
ing. Residential. Industrial. Special 
consideration given to Religious 
Institutions. 143 Bennett Avė., New 
York 40, N. Y. — SW 5-5730

RELIGIOUS

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

No Floor Problem i»Too Tough for 
KIP FLOOR COVERING CONTRACTORS 

Reoidential - Commercial - Inetitutional 
Our Specialty is T1LE all Standard brands 
Free Eetimate* - Competitively Priced 

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

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

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

PELLEGRINI & SON
DE 5-7410

to

Throughout this Globė the Mission- __ 
ary Sisters of St. Augustine are de- 
dicated to expanding God’s King- 
dom through ChrtstHke Charity. 
In Mispion Landa: Indis, Phi 
West Indies. Congo. Unmdi. F 
Hongkong; Home Missions: Texas, 
Ii forai*. Wortd iride Augnstinian 
sions offer a cbalenge to you irho love 
Christ and souls. Information: V

PUIKI DOVANA BET KURIA 
PROGA!

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO KOMPO

ZITORIAUS ILGO GROJIMO 
PRAMOGINES MUZIKOS 

_ PLOKŠTELE

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

NASSAU PIRE ALARM
11 East Court

OBLATES OF

Devoted te the Chrtattan 
of Youth, According to the Spirit 
of the Gentleman Saint

Young men destrlng further 
Information, wrtte to:

DIRECTOR OF VOCATIONS
P. O. BOX im

WILMINGTON 99, Deleware

DE SALES
ST. FRANCIS

* Fire and Burglar Alarms 
Installed. Hornes and Business —

ations Given to Religious 
Institutions 
MA 1-7384

L. L. ANDERSON & SONS, INC.

Interior - Spray Painting - Exterior 
Multiple Resident Law Vlotations 
Removed — Special Consideration 
Given to Religious Institutions.

36 Yonkera Avenue, Yonkera
YOnkers 5-0240

THE PI NES NURSERY & 
KINDGRGARTEN

Betty Pines, Director, BA., M. A.

Lietuviškai įdainuota 
10'šokių muzikos

HkFI ir STEREO plokštelė 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų pardotuvėse.

HEIGHTS RADIO — TV SERVICE 
855 Summit Avė,. Jersey City 7, 

New Jersey
Radio, Teleyjsion. Hi-Fi, Stereo, 
P. A. Amplifier, Tapė Recorder, 
Phonograph and Automatic Record 
Chaige Service. Service in:

Arlington - Lyndhurst- Kearny 
Harrison - Elizabeth - Hillside

Iryington - Newark - 
and Vincinities

Special Consideration Given to 
ligious Groups.

E. B. NOWICKI PROP. 
Call SW 5-2414

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

FRENCH-ITaLIAN CUISINE 
Special consideration given to re

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

MELE'S 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
Re-

BofeertJBuinn

No job too t»g or too small

Special Consideration Given to 
Religięus Institutions 

411 37th SL Brooklyn 32, N. Y. 
SOuth 8-8780 Res. ULster 4-7635

MOTELS

PETER’S MOTEL

N.Y. — On way to Montauk Point. 
NOW OPEN FOR GUESTS 
Special consideration given to

' •; Religious Groups 
Phone or ivrite for reservations

P Ark 7-4183

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

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

JERSEY COAST — 33 ROOMS 
Priced to sėli — Most Popular 
Most Beautiful Motei—Well knoivn 
Seashore Resort — Fabulous Con- 
truction — Appealing to Best Cli- 
entele — Principais only. Aquilina 
— 125 Vine St Pittston, Pa.

KA — JAY MOTEL 
Newburgh, New York

Units — 11 Air-Conditioned —

103-55 LEFFEKTS BLVD. BICHMGND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

H WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

WESTBURY MANOR
Jericho Tpke., Westbury, N. Y.

Tel. Edgewood 3-7117. Your H«st — Erich 
Gruenther. Now Under New Management. 
Lunch served daily from 12:00-3 P.M.; 
Dinner: from 5 P.M. Sunday Dinner from 
noon. Cloeed Tuec. Continental Cuisine.

Special consideration given to 
Religious Groups

19
Room Phones — Reasonable Rates 
— Free T. V. — Pool — Pets —24 
Hr. Service .— Large Rooms —Pic- 
nic Tables Near Brook — Excel- 
lent Landscaping.

914 — JO 2-7780

RESTAURANTS

DUTCHESS MANOR 
COLD 8PRING ROAD 

BEACON — NEW YORK 
Continental Cooking Specialtles

Trout — Cornish hen — Vesi

Splendid view overlooking Hudam 
AIR-CONDITIONED 

Special consideration given to 
Religious groups 
PHONE 831-9747

831-9777

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

o Registratton Limited o Ucensed 
Teachers o Transportation o Ac- 
credtted School o Monthly Parent 
Teacher Meetings o Nurae on Pre- 
miaes. For an Appotntment Please 
Telephone Ll. 4-0415
106-49 70th Avenue o Forest Hills,

CHE8TER8ROOK RESTAURANT

Peekskill — New York 
Continental Cooking — Air Concfi-

Organ Dinner Mtafc—Open fire-

to Religious groups.
914-Peekakill 7-9790

COM O'S 
Famous Italian Cuisine — DINING 
AREA. Now Open 7 Days a Week. 
We Del.ver—IL 9-9699. AU Dinners 
to Take Oit are individuaBy pre- 
pared in Special Aluminum Foil 
Platės. Special consideration given 
to religious groups. 101-11 Queens 
Blvd. (off 67 Rd.) Forest Hills, L.I.N.Y.

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

Luncheon-Cocktaiis-Oinner 
Special consideration given to 

Relig.ous Groups
Air Cooled PL 9-6260

STAGE HOUSE INN 
Excellent Cuisine 

Luncheon — Dinner —- Cocktails 
366 Park Avė. 

SCOTCH PLAINS. N. J.
Open Every Day — Closed Tuesday 

Parking Facilities 
Special Consideration Given To 

Religious Groups
Tel.: 322 - 4224

BOULDERBERG STEAK HOUSE 
Tomkins Cove, New York

Good Food at Reasonable prices 
served in Eeautiful Country Sur- 
roundings — With Special Conside
ration given to Religious Groups.

944 — ST 6-8733

TOM'9 RESTAURANT 
Brewster — Carmel Road 

Brewster, N. Y.
Excelent Food — At Reasonable 
Prices With Special Consideration 
Given To Religious Groups.

914 — BR 9-8123

BOLLA'S RESTAURANT 
Route 52

Carmel, N. Y.
The Excellance of the Food is sur- 
pased Only by the Beauty of the 
Surroundings — Special Considera
tion Given to Rehjpous Groups.

914 — CA 5-9897

EDWARDS’ KITTLE HOUSE 
Lawrence Farm* East

Bar — Cocktail Terrace — TaNe 
D’Hote — Lunch — Dinner — 
Steaks — Chops —Roast Beaf — 
Sea Food — Varied Menu —Beau- 
tiful Colonial House — Also Loge- 
ings. Special Consideration Given 
to Religious Groups.

914 — MO 6-8044

ARTHUR MAISEL’S 
RESTAURANT 

979 Central Park Avė.
SCARSDALE, N. Y.

Family Restaurant Serving com- 
plete Dinners Starting at 32.75 
Special Consideration Given To 

Religtoue Groupe 
GR 2-4114

R E P U B L I C
Liquor Store, Ine.,

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager .' • - - ■

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms
■■ ■ . . . .

j;----------------------- l—*—

| SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DAT.TA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Ventos St PhBadeipHs 23, Bu

POplar 5-4110

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

riiiMinn valandoje suteikia puikų patarnavimų 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 East Street, New Brttain, Cm 

Tel: BA 3-3242 — 9-9336 _____
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBūRT ir HARTFORD, Oom*.
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tų tautų savaitės proga liepos

LAISVĖS dienos iškilmės prie Laisves statulos. Vėliavas pagerbta Amerikos kariuomenės dalinys.

Vyt. Marijošius diriguoja J. Gaidelio simfoniją

DALYVAUKIME PAVERGTŲ
JŲ SAVAITES APEIGOSE 
N*w York* liepos 16 (sekma

dienį) 10 vai. šv. Patriko kated
roje, dalyvaujant karcfinolui F. 
Spelmanui, bus Pavergtųjų Sa
vaitės pamaldos. Prieš pamaldas

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

maldas šv. Patriko katedroje, 
New Yorke.

tedros aplink savo tautinę vė
liavą. .

Po pamaldų prie Pavergtųjų 
Seimo patalpų (First Avenuo, 
Manhattan) prieš JT rūmus į- 
vyks pavergtųjų tautų vėliavų

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

B
S

natorius Javits.
Liepos 17 (pirmadienį) 12 

vai. prie City Hali N*w Yorko 
burmistrą* R. Wagneri$ viešai 
paskelbs Pavergtųjų Savaitę. 
Ta proga įvyks tautinių grupių 
meninis pasirodymas.

Didžiojo New Yorko lietuviai 
kviečiami ko gausiau Pavergtų
jų Savaitės apeigos* dalyvauti.

Jūratė Jasėnaitė, Columbijos 
Universiteto studentė ir Inter
national Studęnts Club pirmi
ninkė, buvo suorganizavusi ban
domąjį susirinkimą tarp Peace 
Corps atstovų ir užsienio stu
dentų, kurių valstybės gali bū
ti suinteresuotos Peace Corps 
pagalba. Tokiam susirinkimui 
davus teigiamus rezultatus, pa
gal šį pavyzdį kituose univer
sitetuose bus suruoštos pana
šios diskusijos. Į susirinkimą* 
buvo specialiai atskridęs Peace 
Corps direktorius iš Washingto- 
no.
Ekskursiją į Oak Ridge, N J. 
Liepos 23 ruošiama ekskursija 
į Oak Ridge, N.J. Autobusas iš
vyks 8:30 vi. nuo Angelų Ka
ralienės bažnyčios. Bilietas 2. 
50 doL į abu galus. Pajamos 
skiriamos Angelų Karalienės

tuvių Dienų redaktorius, iš Los 
Angeles, Calif., dalyvavęs Dai
nų šventėje Chicagoje, aplan
kęs savo bičiulius Bostone, šiai 
savaitei atvyko | New Yorką. 
Sustojo pas Paulių Jurkų Wood- 
havene. _

John Panai, iš Jersey City, 
išdirbęs kaip automobilių ins
pektorius 41 metus, už sąži
ningą darbą gavo garbės pažy
mėjimą bei dovaną.

Kun. Viktoras* Dabušis, Dar
bininko redaktorius, išvyko 
dviejų savaičių atostogų.

Anele Augustus, iš Richmond 
Hill, su dukros sūnumi Poviliu- 
ku išvyko į Chicagą aplankyti 
pažįstamų bei dalyvauti Dainų 
šventėje.

Dali. Kazimieras Žoromskis 
liepos 1-9 dienomis Brockton, 
Mass., buvo surengęs savo kūri
nių parodą. Buvo išstatyta 20 
paveikslų. Prie parodos suren
gimo daug pasidarbavo iš 
Brocktono Ernestas BĮiudnikas, 
jo sūnus studentas Kęstutis 
BĮiudnikas ir p. Senuta.

Lietuvių siuvėjų 54 skyrius 
rengia savo metinį tradicinį 
pikniką liepos 29, šeštadienį. 
Polish National Home, 108-11 
Sutphin Blvd., Jamaicoje. Pra
džia 2 v. p.p. Kviečiami visi 
didžiojo New Yorko, New Jer
sey ir jos apylinkių lietuviai, se
ni ir jauni, kuo gausiau šiame 
tradiciniame lietuvių siuvėjų 
piknike dalyvauti, kur vėsiame 
parke, o lietui lyjant, gražiai 
išdekoruotoje salėje, bus gali
ma linksmai praleisti popietę, 
pasimatyti su savo pažįstamais 
ir pasivaišinti. Gros gera muzi
ka. Bilietų kainos neaukštos— 
tik 90 et. Laukiame visų tra
diciniame siuvėjų piknike.

KUR ATOSTOGAUTI? —
LUBIAI ir VETTAI nuožirdžiai 
kviečia atvykti j gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje

MEŠKOS VIIOIE 
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Seimininkai užtikrina • Gražią 
ir ramią aplinką • Erdvius, pa
togius ir jaukius kambariu* • 
Gerą ir sveiką iki soties maistą 
• Malonų patarnavimą • Pava
karėlių* su programėlėmis vai
kams ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto:

MONUMENT BEACH, 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

Hartford* vyksta vasaros mu- • v.v. bus Juliaus Gaidelio pilnos 
zikos festivalis. Koncertai bū
na General Insurance Compa- 
ny patalpose, Bloomifield, Conn 
prie Hartfordo.

Liepos 19, trečiadienį, 8:30

šeštos simfonijos premjera. Vei
kalą išpildys amerikiečių or
kestras, diriguoja Vytautas Ma
rijošius.

Be Gaidelio šeštos simfoni-

jos, tame pačiame koncerte V. 
Marijošius pasirinko dar Tėle- 
mano suitą fleitai ir orkestrui, 
Busonio koncertą klarnetai ir 
Haydeno “Metų laikų’’ ištrau-

p 
finos Vokiečių Meistrų 

patarnavimas
German Hi-Fi Cenfer 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 

vienuolyno rėmėjų Bostono 
skyriaus susirinkimas bus lie
pos 12 d. 8 vai. vak. šv. Petro 
parapijos salėje. Bus tariamasi 
dėl skyriaus darbo piknike, ku
ris Brocktono vienuolyno sody
boje bus rugsėjo 4.

CYO liepos 9 surengė muzi
kos festivalį East Boston Stadi- 
um aikštėje. Festivalis laiko
mas labai pasisekusiu. Jame da
lyvavo virš 3,000 žiūrovų.

Parapijos choras liepos 2 už
baigė žiemos sezoną. Ta proga 
prel. Pr. Virmauskis visus cho
ristus liepos 16 pakvietė die
nos iškylai į Cape Cod, kur Ag
nietės 
viloje 
mins.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Lietuvis baigė pirmuoju iš 250LAKE HOTEL, 
ASBURY PARK, N J.

Neseniai Lake Hotel, Asbury 
Park, N.J., buvo didelis ju
dėjimas, čia buvo Nęw Jersey 
valstybės Amerikos Legijono 
Suvažiavimo vyriausia būstinė.

Šiuo metu atostogauja Lietu
vos gen. konsulas J. Budrys su 
ponia, Lietuvos Laisvės Komite
to narys K. Bielinis; iš Phila- 
delphijos — Mačiulaitienė, Da- 
linkevičiai, Pestonis ir kt. Sa
vaitgaliais lankėsi Kario redak
torius Z. Raulinaitis su žmona, 
Vliko narys K. Mockus, dr. Ge
čys, sportininkas Andriulis, Di- 
mai, Budnikai, Kupinškai, Jan
kūnai, Savokaičiai, Morkutė, 
Misiūnas, Švedas, Valužis. Ą- 
žuolas, Gediminas, Kaselis. Še- 
reiva, Povilauskas, Žostautas, 
Rūtos ansamblio valdyba: admi
nistratorius L. Stukas, J. Jur
kuvienė, O. Skurvydienė, A.

, Šalkauskaitė, Mėlyniai ir dau
gybė kitų.

Jau antri metai iš eilės P.S. 
121 Queens mokyklos aukso me 
dalis atiteko lietuviui.

Šiais metais “Summa cum 
lauda” baigė Dalius J. Briedis 
sūnus Jono ir Onos Briedžių, 
gyv. Richmond Hill, N.Y.

Dalius taip pat buvo apdova
notas Amerikos Legiono meda
liu kaip geriausias istorikas. 
Dar gavo medalius už muziką 
ir sportą, jis grojo mokyklos 
orkestre smuiku.

Rudenį lankys Stuyvesant 
High School, kur išlaikė kon
kursinius egzaminus.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALTAS — Dlrectorlus 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Angelą Karalienes parapijos piknike

LIETUVOS VYČIŲ 41 KUOPA,. BROOKLYN - OUEENS .

maloniai kviečia į:

KŪKOO PIKNIKĄ
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.

lituanai ir Dariaus Girėno ve
teranų postas.

Dariaus Girėno Komitetas

lus aplankė klebonas kun. J. 
Aleksiūnas ir vikaras kun. V. 
Pikturna, Balto reikalų vedėjas 
kun. L Jankus.

tos parapijos kleboniją: 213 
So. 4th St.

Svečių buvo iš Long Islando 
ir daug čia gimusio jaunimo, 
žmonių susirinko labai daug. 
Neprisimenu, kada buvo toks 
nuotaikingas piknikas. Jonas.

New 
Yorke duosniai atsiliepė į Bal
fo skyriaus valdybos prašymą 
sušelpti Sibire nukentėjusius

1 lietuvius.

Balfo birželio vajaus rezulta
tai New Yorke.

Lietuvių visuomenė

DALIUS J. BRIEDIS

METINĮ PIKNIKĄ
Rockaway Mvd. aad 248 SL, SpriagfieM Gardens 22, L. L, N. Y.

vai. popiet Įėjimas $1.00 iškaitant taksus.

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.

Programoje: Laimės šulinys, kuriame kiekvienas bilietas laimi, o vėliau TV ir 
kitų dovanų laimėjimai. Veiks bufetas ir šokiams gros {mikna orkestras. Pradžia 1:00

PASIEKIAMA: automobiliais vykstant i* Brooklyn Rockaway Blvd. važiuoti iki pasibaigia 
dėžinėje esantis IDLEWILD aerodromas ir dėžinėje pasimato namų grupė; priartėjus, suku dežinėn 
į BrookvilJe Blvd. ir priežais matosi KARL’S IDLEWILD INN. Traukiniais: BMT Jamaica Line 
važiuoti iki 160 SL, o KO Line — iki Panom Blvd. stoties, čia ižHpus paimti FAR ROCKAWAY 
"B” autobusą ir važiuoti iki BrookviUe Blvd. IžHpus dėžinėje yra KARL’S IDLEVVILD INN. Pik
niko vietovę puož Uetuvižka trispalvė vėliava. Tad iki pasimatymo!

parapijos pataisymų fondui. 5 kaintarit,
butas su apšildymu ir karštu 
vandeniu ir su modernia virtu
ve suaugusiom Woodhaveno ra
jone. Teirautis nuo 5 v. v., šeš
tadieniais ir sekmadieniais visą 
dieną. Tel. AX 6-8635.

DARIAUS IR GIRĖNO— 
PAMINĖJIMAS.’

Šiemet suėjo 28 metai nuo 
Dariaus ir Girėno skridimo į 
Lietuvą.

Ta proga liepos mėn. 15, šeš
tadienį, 3 v. p.p. prie Dariaus 
ir Girėno paminklo, Lituanica 
Sųuare, Brooklyne įvyks jų pa
gerbimo iškilmės. Invokadnę 
maldą atkalbės Tėv. L. Andrie- 
kus, OT.M. Kalbas pasakys Jo
kūbas Stukas ir kiti. Bus sudė
tos gėlių puokštės nuo draugi
jų ir pavienių asmenų. Visas 
patriotines draugijas kviečiame | 
dalyvauti su savo vėliavomis.

IžnuomejanM* butas iš 4 Ypatingai kviečiamas pagerbti 
kambarių ir virtuvės antrame drąsuolius mūsų jaunimas: vy- 
aukšte netoli parko ir Jamai
ca linijos traukinio. Taip pat du 
atskiri kambariai. Teiraūti Dar
bininko administracijoje.

Virš šimto asmenų suaukojo 
$ 461.50. Balfo skyrius, pridėjęs 
gautą iš vaidinimo “Nežinomo
ji” pelną ir anksčiau surinktas 
aukas, Balfo Centrui įteikė bir
želio duoklę $ 1700. Tai pažy
mėtinas skyriaus įnašas, nes 
New Yorko Balfo rėmėjai iš 
tradicijos savo aukas Balfui 
atiduoda rudens vajaus metu 
(1960 m. $4,600.00). Skyriaus 
valdyba visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

LAIMA BULVlilOTĖ baigi eko
nomiją *v. Jono universitete ir 
gavo Fufbright stipendiją tęsti 
mokslu* "Erlangeno universitete 
Vokietijoje.

— 0 kaip piknikas? — 
Juozas klausia Joną. —Nebu
vai?.

— Ne. Buvau pajūryje.
— Pajūrin gali nuvykti kas

dieną, o Angelų Karalienės pa
rapijos piknikas tik kartą me
tuose.

— Kada dabar bus kitas pik
nikas?

—Tai Darbininko laikraščio.
— Gerai. Nuvyksiu. Bet ką 

jūs veikiate tuose piknikuose.

Išnuomojami du atskiri kam
bariai ir virtuvė dviem vyram, 
geroje vietoje, du maži Mokai 
nuo pajūrio, kur galima maudy
tis, prie gero susisiekimo. Kreip 
tis Mr. Povilas Bumis, 1717 
Voorhies Avė., arti East 18 
St., Brooklyn 35, N.Y., Tel. NI 
8-0189.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS maloniai kviečia visus atvykti > rengiamą

Mašidlauskaitės-Kennedy 
pasivaišins ir pasilinks-

Mirusieji.
Po gedulingų šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti šie asmenys:

Leonora Gudavičienė (birže
lio 1 d.) 71 m. amžiaus. Velio
nė gyveno 763 Columbia Rd., 
Dorchester. Nuliūdime paliko 
dukterį. Palaidota Naujos ‘Kal
varijos kapinėse.

Juozas Kulpinas (birželio 
5 d.) 74 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 8 Lincol Park, So. Bos- 

deli stalai buvo Garšvų, šalins- ton. Nuliūdime paliko žmoną, 
kų. Pradžioje visi sėdi prie sa- dukterį ir sūnų, 
vo stalų, vėliau eina ir svečiuo
jasi. Jaunimas ir senimas šoka, 
gerai muzikai grojant. Yra vi-

— Mes paruošiame stalą, šei
mininkės užtiesia baltą staltie
sę, išdėsto namie pagamintus 
valgius. Vyrai atneša šalto a- 
laus. Dažniausia valgo dešras, 
kumpius, lietuvišką sūrį, ause
les. Darbininkų klubas šiemet 
turėjo gausiausią stalą. Dar di

Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Veronika Laurinaitienė (bir
želio 10 d.) 70 m. amžiaus. Ve
lionė gyveno 91 Baxter gatvė, 
So. Boston. Nuliūdime paliko 
du sūnus ir seserį. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Ruth Coiman (birželio 14 d.) 
31 m. amžiaus. Velionė ilgai 
sirgo Long Island ligoninėje. 
Nuliūdime paliko motiną. Pa
laidota Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Labai dėkojame giminėms, 
draugams, kaimynams ir vi- 

_ siems, dalyvavusiems mūsų my
limo sūnaus Bronislovo laidotu
vėse. Ypatingai dėkinga širdi
mi prisimename kun. A. Pet
rauską, atlikusį laidotuvių ap
eigas, pranciškonus, laikiusius 
laidotuvių mišias prie šalutinių 
altorių, ir visus, aukojusius gė-

dusins mus skausmo valandoje.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. T.

J. B. SHALINS
-Šulinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Reikale žauktte: Tel. TR 6-6434

Stephen Aroiniskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborfas-BalsanniotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Programoj bus lietuviški tautiniai šokiai, išpildomi 41 kuopos

P. ir O. LANIŲ VASARNAMY

P. LANYB, 515 4th Ave^ Asbury Purk, NJ. • PR 6-9783

JOros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame 
prie ATLANTO — ASBURY PARK. N. J.
Cta ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose su priva
čiais dožais ir kt. patogumais už neaukžtą kainą, ramiai pailsėsite.
• Tik per keletą minučiy pėsčiam pasiekiamas vandenynas — 
papKbdimys; taip pat kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai 
ir kitos pramogų vietos.

* Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis ir žaldytuvais. 
Maudymosi mokestis apmokamas savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iž anksto:

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS


