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Pavergtųjų Tautų Savaitė šiemet susilaukė daugiau dėmesio
Pavergtųjų Tautu Savaitė šie

met švenčiama trečiu kartu. 
Švenčiama dramatiškesnėse są
lygose, didesnėje tarptautinėje 
Įtampoje. Dėl to ji labiau pa-

stebima, aprašoma spaudoje, ro
doma televizijoje. Jos. paskelbi
mas siejamas dabar labiausiai 
su kova dėl Berlyno. Anot Jour
nal American, kaip naujas pei

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ: Po pamaldų prel. J. Balkonas,, vysku
pas augz. J. H. Griffiths. kardinolas arkivyskupas Spellmanas. Nuotr. V. 
Maželio.

minimas Rusijai, kad Amerika 
bus tvirta ir Berlyno klausimu. 
Tą Įspūdi sudarė labiausiai pre
zidento Kennedy proklamacija.
PREZIDENTO J.F. KENNEDY 
PROKLAMACIJA

buvo paskelbta liepos 14. 
Prezidentas joje “kvietė Ame
rikos Jungtinių Valstybių gy
ventojus šią savaitę vykdyti su 
atitinkamom iškilmėm ir veik- 
kla"; ragino “iš naujo remti tei
singus visų tautų tautinės ne
priklausomybės ir laisvės sie
kimus".

Nevv Yorke liepos 15 gub. 
Rockefelleris paskelbė taip pat 
proklamaciją, ragindamas ro
dyti pavergtom tautom "mora
linę ir materialinę paramą”. 
Liepos 17 tokią pat proklama
cija paskelbė Nevv Yorko ma
joras Wagneris.
MINĖJIMAI AR PRIMINIMAI 
BAŽNYČIOSE

liepos 16 Pavergtų Tautų 
Savaitę labiausiai davė pajusti 
masėm. Didžiausios iškilmės bu
vo šv. Patriko katedroje. Iškil
mingas mišias laikė prel. J. Bal
konas, pamokslą sakė vysku
pas augz. James H. Griffiths. 
Palaimino kardinolas Spellma- 
nas. Bažnyčia buvo pilnutėlė, 
dalyvavo ir pavergtų tautų bei 
Amerikos vėliavos.

Pamokslininko karštuose žo
džiuose buvo minimos visos pa
vergtos tautos vardais. Ypatin
gai buvo pabrėžtos keturių lie
tuvaičių maldos iš Sibiro. Pa
žymėtina. kad New York Ti
mes pakartojo šiuos pamoksli-

ninko žodžius:
“Mes susirinkome draugėn 

pareikšti pasauliui, kad mes ne
nusilenkėme vadinamojo “poli
tinio realizmo“ ciniškai dvasiai, 
atsisakėme bailiai priimti ryty 
Europoje įvykdytus faktus (fait 
accompli), Įvykdytus sutartis

laužant, teisingumą prievartau
jant, tautybes naikinant".

Tai žodžiai, kuriais faktiškai 
buvo atmestas prieš porą dienų 
tame laikraštyje paskelbtas C. 
L. Sulzbergerio siūlymas priim
ti. anot jo paties žodžių, aną 
“ciniška" politika.

SEN. KUCHELIO
Naujienų pranešimas, kad au

torius ją atsiėmė — netiesa
Naujienos liepos 6 vedama

jame pranešė, kad senatorius 
Tom Kuchel savo rezoliuciją dėl 
Lietuvos. Latvijos. Estijos atsi
ėmęs.

Tuo klausimu Leonardas Va-

Enciklika rado 
didelio dėmesio 
Popiežius Jonas XXIII lie

pos 14 paskelbė enciklika, var
du “Mater et Magistrą” (Moti
na ir Mokytoja). Tai ilgiausia 
iš visų enciklikų, radusi ir ne- 
katalikų pasauly daug palan
kaus atgarsio dėl socialinio 
klausimo teisingo sprendimo. 
Enciklika liečia Įvairių valsty
bių bei valstybės ir asmens san
tykių klausimus, (daugiau ki
tam nr.).

REZOLIUCIJA NĖRA ATSIIMTA

KONGO DŽIUNGLĖSE
— Sovietai atsiuntė 10 žmo

nių misiją Į Kongą pas Gizen- 
gą, kuri pripažįsta legaliu Kon
go valdytoju kaip Laoso “neu
tralųjį" Phouma. Ji pripažįsta 
iš kitų valstybių tik J. Arabų 
Valstybė.

— Kongo parlamentas šau
kiamas liepos 19. J. Tautos už
grobė katalikų universiteto Lo- 
vanium patalpas, universiteto 
vadovybei protestuojant, paša
lino studentus ir net pacientus, 
aptvėrė spygliuotom vielom, pa
statė 1000 kareivių sargybos ir 
ten suleis parlamento narius, 
bet neišleis, kol parlamentas 
nesibaigs.

— Akcija prieš Kennedy dėl 
Bovvles N.Y. Times tęsiama. 
Prikišama, kad jis nebuvo kvie
čiamas i tokius politinius klau
simus kaip Berlynas. Nebuvęs 
kviečiamas nė Stevensonas.

liukas iš Los Angeles mums pra 
neša:

“Netikėjau, kad tai būtų tie
sa. bet dėl viso pikto nutariau 
pasiteirauti pati senatorių Tom 
Kuchel. Štai jo liepos 14 d. te
legrama:

Wish to advise I have not 
withdrawn S. Con. Res. 12 con- 
cerning the captive peoples of 
Lithuania, Latvia and Estonia. 
lt is pending before Senate 
Committee on Foreign Rela- 
tions. Thomas H. Kuchel, Uni
ted States Senator".

Taigi akciją reikia tęsti, y- 
pač rašyti šen. J. William Ful- 
bright ir kongresmanui Tho
mas E. Morgan, kad jie duotų 
teigiama eigą rezoliucijai.

Žodžiai ir darbai 
dėl vak. Berlyno
Amerika. Anglija. Prancūzija 

liepos 17 atsakė Maskvai dėl 
Berlyno. Atmetė Chruščiovo 
siūlomą konferenciją ir jo gra
sinimus skelbti vakarų Berly
ną “laisvu miestu", daryti sepa- 
ratinę taikos sutarti su rytų Vo
kietija. Vakarai paliko duris at
viras derybom: dėl gyventojų 
apsisprendimo Berlyne ir Vo
kietijoje.
Berlynas apsuptas

Vokietijos apsaugos ministe- 
rio Strausso pranešimu. Sovie
tai ir rytų Vokietija apsupo 
Berlyną tampriu žiedu: kariuo
menės 67.000 ir 1200 tankų, 
per 30 mylių nuo Berlyno: taip 
pat rytų Vokietijos priešlėktu
vinė apsupo dviem žiedais, per 
25 ir 50 mylių.

Amerika dar nenusprendė, 
ar SKelbs daline mobilizaciją; 
taip pat nenusprendė, ar at
naujins atominius bandymus.

Kun. Jonas Jutkevičius. ra
gindamas vyčius liepos biulete
ny rašo: “Prieš Kuchel—Lips- 
comb rezoliucija kovoja raudo
nieji. Kas laimės: raudonieji ar 
mes? Atsakymas į šį klausimą 
yra niekeno kito, o tik jūsų 
rankose”.

PAVERGTŲJŲ
Susirinko iš pamaldų šv. Pat

riko katedroje pora šimtų į pa
vergtų tautų vėliavų pakėlimą. 
Čia kalbėjo Pavergtų Europos 
Tautų seimo pirmininkas V. 
Sidzikauskas, kongresmanas 
Emanuel Celler, senatoriaus Ja- 
cob K. Javits adresą paskaitė 
jo Įgaliotinis E. Rossidis, ir

Naujas ginklas 
Berlyno kovai

J
Kovą dėl Berlyno reikia iš

plėsti, — dėstė prezidentui šen. 
H.H. Humphrey, grįžęs iš Ber
lyno. Reikia sustiprinti ir su
derinti propagandą prieš Sovie
tus rytų Europoje — reikalau
ti laisvu rinkimu anapus gele
žinės uždangos. Mes turime ga- 
lymybes būti to klausimo čem
pionais Jungtinėse Tautose ir 
kalbėti, kad Rusai yra sulaužę 
sutartis, garantuojančias ryty 
Europoje laisvus rinkimus.

KODĖL BSGA IŠ RYTŲ Vo- 
KIETIJOS

Per savaitę pabėgėlių iš ry
tų Vokietijos skaičius pasiekė 
16.000. Bėga, nes bijosi, kad 
siena bus greitai uždaryta, ir ta
da bus pervėlu.

— Prezidento asistentas pra
nešė kongresmanui Baldvvin. 
kad vyriausybė tebesanti prieš 
kom. Kinijos priėmimą į J. Tau
tas. svarstanti tik to pasiprie
šinimo procedūrą artimiausiai 
J. Tautų sesijai.

MANIFESTAS
prel. J. Balkonas, kaip rytų bei 
vidurio Europos kilimo ameri
kiečių konferencijos preziden
tas. paskelbė Pavergtų Tautų 
Savaitės manifestą.

★

Manifestas, pasirašytas Pa
vergtųjų Tautų Draugų. Rytų 
ir vidurio Europos kilimo ame
rikiečių konferencijos. Paverg
tų Europos Tautų Seimo, pri
minė Jungtiniu Tautui tylą Veng 
rijos ir kitais klausimais: pri
minė atsakomybę, sūri buvo 
prisiimta Atlanto charta ir ki
tom sutartim gražinti paverg
tiem kraštam laisvę. Paskiau 
pavergtu vardu

— kaltino Sovietu Sąjungą 
dėl Albanijos. Bulgarijos. Če
koslovakijos. Estijos. Latvijos, 
Lenkijos, Lietuvos. Rumunijos. 
Vengrijos pavergimo, o taip 
pat dėl sulaužytų pažadų duoti 
laisvę Ukrainai. Gruzijai ir Ar
mėnijai.

— reikalavo, kad Sovietu Są
jungos karinės ir administraci
nės pajėgos pasitrauktu; kad 
laisvu valstybių vyriausybės 
baigtu karo padariniu likvida
ciją apsisprendimo teisės pri
pažinimu prieš imantis nusigink 
lavimo ir kad tas apsispren
dimas būtu vykdomas laisvais 
rinkimais tarptautinėje priežiū
roje;

— prašė Jungtinių Valstybių 
gyventojus Pavergtų Tautų Sa
vaitės metu parodyti, kad išpa
žįsta pavergtas tautas kaip tylų 
sąjungininką laisvės jėgų kovo
je prieš komunistinę tiraniją.

KALTININKAS AR ATPIRKIMO OŽYS
Prezidentui lengva buvo Bowles pakviesti, bet sunku 

"iškviesti" — ji gina "liberalai" visom jėgom

Sulzberger: Lietuva, Latvija, Estija nėra traktoriai

Nuotrauka V. Mažel'O-LIETUVIŲ PIKETAI PRIE N. Y. TIMES liepos 15.

Įdonia^/T’ not 
hactori loruou 
t radę ut'dh

Chester Bowles virto/ dienos 
garsenybe, kai buvo spaudos 
paskelbta, kad jis turėsiąs pa
sitraukti iš valstybės sekreto
riaus pavaduotojo pareigų ir 
prisiimti Čilės ar Brazilijos at
stovo pareigas. Valstybės de
partamentas liepos 15 tai pa
neigė. Rytojaus diena spauda 
jau dėstė priežastis, kodėl jis 
turi trauktis. Trečią dieną vėl 
Baltųjų Rūmų spaudos šefas 
skelbė, kad Bovvles pasilieka pa
reigose. Iš tų pasakymų “taip” 
ir “ne” daros Įspūdis, kad Bow- 
les formaliai pasilieka, bet iš
siunčiamas su misija ilgesniam 
laikui į Afriką ir tokiu būdu 
praktiškai išsijungia iš valsty
bės departamento. N.Y. Times 
vedamajame jau pradėjo kam
paniją už Bowles ir tokius žmo
nes kaip jis.

N.Y. Times liepos 17 plačiai 
išdėstė priežastis, kodėl Bovvles 
tapo nepriimtinas ne tik prezi
dentui.

1. Baltieji Rūmai nebuvę pa
tenkinti valstybės departamen
to organizacine veikla, už kurią 
paprastai atsakingas valstybės 
departamento žmogus Nr. 2. t. 
y. valstybės sekretoriaus pava
duotojas. O. Bovvles norėjęs ne 
administruoti, bet politikuoti— 
būti Nr. 1.

2. Opocizija sukilo prieš 
vyriausybės plana dėl kom. Ki
nijos. Nors Bovvles nesiūlęs pri
imti kom. Kinija į J. Tautas, ta
čiau jis Įtikinėjęs, kad sąjungi
ninkų opinija to reikalaujanti ir 
siūlęs klausimą svarstyti J. Tau
tose ar bent vyriausybėje.

3. Departamentas nebuvo pa
tenkintas. Bovvles buvo priski
riama iniciatyva pyktis su Por
tugalija dėl Angolos, o depar
tamento tradicinė politika bu
vus remti sąjungininkus, ne 
juos nustumti.

— Maskvoje liepos 17 Ame
rikos nusiginklavimo pirminin
kas McUlov ir Sovietu Zurinąs 
pradėjo pasitarimus dėl nusi
ginklavimo konferencijos

4. Partija nebuvusi paten
kinta. Partijoje esą' Bovvles vi
sada buvęs “kontraversinis as
muo”, ypačiai dėl jo pažiūrų į 
kom. Kiniją. Be to. Bovvles bu
vo tas žmogus, kuris turėjo pre
zidentui rekomenduoti kandida
tus i atstovus užsieniuose. Bovv
les rekomendavęs tokius, ku
rie nebuvo nei diplomatai pro
fesionalai, bet partijai nusipel
nę donacijom, bet jie buvo 
Harvardo profesoriai ar Steven- 
sono biznio partneriai.

5. Bovvles išsiskyrė nuo pre
zidento savo pareiškimais dėl 
Kubos, norėjęs nudelsti Berly
no klausimo sprendimus, elgę
sis! ne kaip kolektyvo narys, 
išlįsdamas su savais pareiški
mais ir tt.

Tie kaltinimai yra, galimas 
daiktas, sutirštinti, nes žinia, 
kad Bovvles nebuvo jau “kon
traversinis asmuo” partijai, jei
gu jam buvo pavesta paruošti 
partijos platformą; nebuvo jis 
taip pat nepriimtinas preziden
tui. jeigu jis lankėsi Baltuo
siuose Rūmuose net per savo 
šefo Nr. 1 galvą. Jei jis 
yra tokis aktyvus atstovas tos 
politikos, kurią skelbė Steven
sonas, tai jis daros labiausiai 
gintinas ir girtinas tos grupės, 
kuri demokratuose vadinasi li
beralais. Ji sykiu su NYT ir 
spaus prezidentą, kad Bovvles 
nebūtu nuimtas nuo Nr. 2 de
partamente. Prezidentui, kuris 
ta grupe remiasi, pasipriešinti 
nėra lengva.

Tačiau galima ir kita išvada 
— tegul bus paskelbtas Bovvles 
atsakingas už priekaištus, ku
rių per pusmeti vyriausybė su
silaukė iš visuomenės. O tarp 
tų priekaištų gana vieningai 
spaudos buvo nurodomi du: 
sprendimų atidėliojimas, delsi
mas; chaotiniai santykiai tarp 
Baltųjų Rūmų, valstybės depar
tamento ir Pentagono dėl dau
gybės patarėjų ir jų improvi
zuoto sprendimo, kuris davė 
Kubos katastrofą, traktorių far
są Bovvles galėtų čia būti ir at
pirkimo ožys.
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KOVOTOJAS ŠEN. THOMAS J. DODD
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Thomas J. Dodd, Conneeti* 
cut senatorius, demokratas 
šiuo metu yra vienas iš judriau
sių kovotojų prieš visa, kas 
silpnina Ameriką — jos moralę, ro. 
atsparumą prieš komunizmo

tetai vadovavo buvęs krimina
listas, kuris ir dabar savo pro
fesiją pakartojo — su komite
to 19,000 doL pabėgo pas Cast-

Kelionėje po Aziją rado, kad
Laoso gyventojai yra palankūs 
Vakaram, bet jie laukia B Va>

grėsmę; kas klaidina Amerikos 
žmones, užliūliuoja jų budrumą 
kas sudarinėja sąlygas Ameri
kai atsilikti nuo Sovietų.

Senatorius yra pirmininkas * Amerikoje kai kas jau siūlo pri- 
komisijos, kuri tiria ir kovoja 
prlei jaunimo. nusikaltimus. 
Paskutiniu laiku akciją pradė
jo prieš televizijos programas

do, kad ta kom. Kinija, kurią

ITOU1AUS rūmai

VIENAS IŠ NEGARBINGIAUSIŲ DARBŲ

riais užkrečia jauną žiūrovą 
Rado, kad vienoj 48 minučių 
programoj buvo 22 nužudymai.

Pareiškė protestą prieš sve
timų ginklų gabenimą į Ame
riką, lyg Amerika pati negalė
tų gamintis. Kovoja prieš Ame
rikos pinigų išgabenimą Lenki
jos ir Jugoslavijos komunistam. 
Per 12 mėty Amerika jau suda
vė ty dviejų valstybių komunis
tiniam režimui 4 milijardus dd.

Vidaus saugumo komisijoje 
demaskavo Castro šalininkų su
darytą Fair Play For Cubą ko
mitetą, kuris nori labiausiai j- 
sibrauti tarp Amerikos studen
tų. Tas komitetas jau turi ce
les 35 kolegijose. Demaskavo, 
kad Connecticut tokiam komi-

imti į J. Tautas, beveik kasdien 
bombarduoja Quemoy ir Matsu 
salas.

Neutroninės bombos klausi
mą iš mokslininkų ir politikų 
salės permetė į spaudą — te
gul visuomenė žino, kaip kai 
kurie nori sutrukdyti neutro
ninės bombos gaminimą tokiu 
pat būdu, kaip buvo trukdomas 
vandenilinės bombos gamini
mas. Jei jiem tai pasiseks, tada 
Sovietai Ameriką aplenks ir 
pirmieji pagamins neutroninę 
bombą. Tada Amerikos laisvė 
bus atiduota Maskvos malonei. 
Neutroninė bomba veikia ne 
sprogdinimu, bet spinduliais, 
kurie sunaikina visą gyvybę 
tam tikrame plote, negriauda
mi nei pastatų, nei nežalodami 
kūno.
/ Kovodamas už pavergtų tau
tų laisvę, nusipelnė jis palan
kumą ir pernai buvo pagerb
tas tam tikru ženklu.

Ryšium su C.L. Sulzbergerio 
straipsniu, (The New York Ti
mes), kurio turinys buvo at
pasakotas Darbininko Nr. 49, 
gautas iš New Yorko anglų kal
ba laiškas.
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Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

mosios okupacijos metu, bet tai 
jam neatrodė svarbu. Lietuvos 
išdavimas tokiu būdu nueis į 
istoriją kaip vienas iš negar
bingiausių ' darbų. Baltieji Rū
mai atvirai sutiko su pirmosios 
raudonosios okupacijos teroru, 
ir Stalinui iš anksto buvo pasa
kyta, kad jis gali daryti, ką 
jis nori Lietuvoje — t.y. žudy
ti, plėšti, masiškai deportuoti 
nuo 1944.

cijos kreiptųsi į atskirus sena
torius ir kongresmanus ir gau
tų iš jų pareiškimus, tai tie pa- 
reikškimai turėtų didesnio svo
rio nei gražūs žodžiai apie Lie
tuvą iš prezidento ar valstybės 
departamento kalbėtojų.

Daugelis amerikiečių, kurie 
nors ir nėra lietuviško ar bal
tiško kilimo, buvo baisiai nu
stebinti Roosevelto pasikalbėji
mais su Stalinu, kuriuos dabar 
paskelbė Baltieji Rūmai ir vals- 

Norėčiau padaryti sugestiją, tybės departamentas. Roosevel- 
kad Amerikos lietuvių antiko
munistinės organizacijos, o taip 
pat laikraščiai rūpestingai sek
tų valstybės departamentą ir 
prezidento Kennedy veiksmus 
dėl galimų “rooseveltinio” tipo 
slaptų susitarimų formaliai iš
duoti Baltijos valstybes.

The New York Times pakiša 
minti, kad dabartiniai Baltijos 
valstybių diplomatiniai atstovai 
esą greičiau juokinga grupė ir 
kad su jais turėtų būti baigta.

The New York Times pažiū
ros neturėtų būti nuleistos leng
vai, nes jos, be abejojimo, tu
ri tam tikro pritarimo valsty
bes departmente ir Baltuosiuo- 
sę Rūmuose.

Mano nuomone, jei Ameri
kos lietuvių spauda ir organiza-

Pone,
Aš uoliai seku vedamuosius, 

kurie pasirodo The New York 
Times, ir atrodo, kad vis dau
giau ir daugiau straipsnių bei 
atsiliepimų ragina perleisti vi
siem laikam Baltijos valstybes 
komunistam.

tas, kalbėdamas saldžius žo
džius Amerikos Lietuvių Tary
bai antrojo karo metu, tuo pa
čiu metu atvirai sutiko su Sta
lino okupacija ir net dėl jos 
juokavo. Rooseveltas jau žinojo 
apie komunistų žiaurumus pir-

Amerikos lietuvių spauda ne
turėtų tenkintis gražiai skam
bančiais prezidento ar valsty
bės departamento žodžiais, nes 
patirtis parodė, kad darbai, o 
ne žodžiai šį tą reiškia ilgame 
bėgime tiek Jungtinių Valsty
bių, tiek Baltijos valstybių ge
rovei.

Jūsų
Victor Balten
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TAUTŲ KALĖJIME
Londone veikiančios Baltų 

Tarybos rūpesčiu deportacijų 
minėjimo proga konservatorių 
(valdančios partijos) dienraštis 
“Daily Telegraph and Morning 
Post” liepos 7 d. išspausdino ži
nomo britų politinio veikėjo dr. 
C.A. Smith straipsnį antrašte 
“Russia’s thtee colonies”. Pra
džioje straipsnio primenami 
britų užsienių reikalų ministe- 
rio lordo Home žodžiai, kad trys 
naujausios kolonijos yra Rusi
joj — Lietuva, Latvija, Estija. 
Toliau trumpai išdėstomi istori
niai faktai, kurie privedė prie 
dabartinės situacijos, paremtos 
jėga, klasta ir teroru. Straips
nio autorius įsakmiai pabrėžia, 
kad Pabaltijo tautos niekados 
nesusitaikė su sovietiniu reži
mu. Tai ypač matėsi Vengrijos

• sukilimo metu, kai net oficiali 
spauda pripažino daugelį viešų 
rezistencijos apraiškų.

nyje autorius siūlo pasvarstyti, 
Pabaltijos vals

tybių okupaciją, jeigu už tai ru
sai sutiktų duoti Berlynui “iŠ 
naujo patvirtintų garantijų”. 
Straipsnis sukėlė savaime su
prantamo susijaudinimo tarp 
visų pavergtų tautų ir tarp vi
sų laisvę mylinčių amerikiečių. 
Buvo imtasi rašyti protesto laiš- 
Vliko pirm. dr. A. Trimakas 
taip pat pasiuntė protesto laiš
ką “New York Times” redakto
riui

go nutautinimo politiką. Pabal
tijo kraštuose apgyvendinami 
rusų kolonistai, o tų kraštų gy
ventojai išgabenami Į tolimus 
regijonus plėšti naujos žemės 
ar dirbti miško darbus. Statisti
ka rodo, jog šiuo metu Pabalti
jo kraštuose jau yra apgyven
dinta 1,210,000 rusų, gudų ir 
ukrainiečių, o apie 400.000 Pa
baltijo tautų žmonių gyvena to
li nuo savo kraštų — Sovietų 
Rusijos gilumoj. Straipsnis bai
giamas tokiu priminimu: Leni
nas kadaise vadino senąją caris- 
tinę Rusiją “tautų kalėjimu”, 
bet naujoji dabartinė Rusijos. ...............................
imperija yra didesnis kalėjimas. °° radiją davė pasikalbėjimą,

Protestas "New York Times" 
Plačiai skaitomas New York 

dienraštis “The New York Ti
mes” liepos 12 d. išspausdino 
savo nuolatinio bendradarbio 
C.L. Sulzberger straipsnį ant
rašte “Beriin Bird and Baltic 

Toliau dr. Smith nurodo, kad Bush”. Tame labai Rusijos ko-

Dr. P. Karvelis pas Šv. Tėvą

Liepos 7 Vliko užsienių rei
kalų valdytojas dr. P. Karvelis 
buvo priimtas Sv. Tėvo Jono 
XX specialioje audiencijoje ir 
informavo apie Lietuvos padė
ti. Dr. P. Karvelis per Vatika-

kuriame informavo lietuvių pa
vergtą tautą apie dabartinę po
litinę situaciją.

Naujienos apie Rastenį ir Lituanus
Naujienos birželio 30 ir lie

pos 7 aliarmavo Vinco Raste- 
nio politinius samprotavimus 
dėl Lietuvos ateities, kurie bu
vo paskelbti Lituanus š.m. Nr. 
1,

“Skaitant šituos išvedžioji
mus, — rašo Naujienos — su
sidaro įspūdis, kad jų autorius 
sėmės įkvėpimą iš Maskvos pro
pagandos. Taip Įš tiesų juos su
prato ir komunistai, kurių or
ganas Chicagoje Vinco Raste- 
nio ‘išstojimą” entuziastingai 
sveikino”. Ypačiai laikraštis pa
sisako prieš tokių išvedžiojimų 
skelbimą Lituanus žurnale: esą 
kitatautis studentas ar profeso
rius. jį perskaitęs, pagalvos, 
kad “patys lietuviai nieko gėrės 
nio nepramato sayo tėvynės 
ateičiai, kaip palikti ją sovietų 
imperijoje.”

Laikraštis dar pažymėjo, kad 
anuos autoriaus išvedžiojimus 
pasmerkęs Alto konferencijoje 
Vliko pirmininkas, o Drauge— 
Vliko reikalų vedėjas jiem lyg 
ir pritaręs.

Kokios idėjos aname Litua
nus žurnalo straipsny paskelb
tos? Ar tikrai pakartotas siū
lymas Lietuvą “palikti sovietų 
imperijoje”?

Lituanus straipsnyje autorius 
mėgino pažvelgti, kiek sovie
tinė okupacija ir jos sąmonin
gos pastangos pakeis lietuvių

varankiškai, bet koperuodamos 
ir be sienų, muitų, importo-eks
porto licencijų. Lietuva grei
čiausiai norės priklausyti to
kiai rytų ir vakarų Europos 
valstybių sąjungai.

Tokios, mums rodos, esminės 
mintys. Jose siūlymo “palikti 
Lietuvą sovietų imperijoje” ne
radom. Po jų atrodo tik nevie
toje išvada. Ne vietoje ne tik 
dėl to, kad ji nukreipta jau ne 
į Lituanus skaitytojus nelietu
vius, o į lietuvius veikėjus, bet 
ir dėl to, kad ji daro nereikalin
gą sugestiją: “Dėl to neišmin
tinga būtų lietuviam patriotam 
Vakaruose į savo pastangas Lie
tuvos laisvinimo reikalu įjung
ti ‘praeities grąžinimą’, nors ir 
kaip jiem praeitis yra brangi”. 
Tokis pareiškimas suponuoja, 
kad esama veikėjų, kurie norė
tų “grąžinti praeiti” — atgau
ti namelius, pensijas, kaip skel
bia sovietai, o juk to viso nėra.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnones 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 BOSITE 

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 OBCBABD STREET NEW YOBK 2. N. Y.

TeL: AE 4-8319

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

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-

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

Palankūs atsakymai
—Julius Jodelė, Los Ange

les, Calif., Pabaltiečių Komite
to pirmininkas, jx> birželio tra
giškųjų Įvykių paminėjimo, pa
siuntė visiems Senato ir Atsto
vų užsienio reikalų komisijų na
riams atitinkamą rezoliuciją ir 
laišką Kuchel-Lipscomb rezoliu
cijos reikalu. Gauta eilė atsakyr 
mų iš demokratų ir respubli
konų šulų. Labai palankius at
sakymus davė: šen. J. William 
Fulbright, šen. Hubert H. Hum- 
phrey, šen. Thomas J. Dodd, 
šen. John J. Wflliams, kongr. 
John W. McCormack, kongr. 
Marguerite Stitt Church, kongr. 
James G. Fulton, kongr. Hora-

► 
k 
► k

Dr. A Trimakus, Vliko pir- 
mininkas, liepos 16 cL buvo ____ _ ____
pagrindiniu kalbėtoju Budd La- galvojimą—galvojimą dėl pasi- 
ke, N J. lenkų Pulaski vardo or- sakymo už laisvą profesiją ar 
ganizadjos surengtame paverg- tarnautojo padėtį, galvojimą 

dėl pasisakymo už privatinę ar 
valstybinę nuosavybę, dėl že
mės individualinio ir kolekty
vinio valdymo. Ypačiai sustojo 
prie sovietinių pastangų taip į- • ce Seely-Brown, Jr, kongr. Lau- 
jungti Lietuvos ūkį į Sovietų 
imperiją kad jo išjungimas 
grėstų Lietuvos ūkio katastro
fa ir tokiu būdu politinė nepri
klausomybė virstų grėsme netek 
ti būtinų ūkimo išsilaikymo są
lygų. “Sovietai siekia tuo pri
versti kovotojus dėl nepriklau
somybės sustoti ir pagalvoti, ar 
leistina katastrofiškai suardyti 
Lietuvos ūkį vardan nepriklau
somybės”. Tos visos sąlygos, 
stiprinamos laiko, gali nudary
ti Lietuvoje aspiracijas turėti 
tautinę valstybę, kitokią nei 
pirmoji Lietuvos respublika. Esą 
ir vakarų Europoje lietuviai ti
ki, kad sugriuvus Rusijos im
perijai, laisvos tautos sudarys 

jos valdysis sa-sąjungą,

rence Curtis, kongr. Glenard P. 
Lipscomb ir kit. Kongresma- 
nas James G. Fulton savo laiš
ke mini, kad dar kartą paragi
nęs visus Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komiteto narius pil
nai susipažinti su ta rezoliuci
ja ir už ją balsuoti.

— Vytautas Abroitis, Rich- 
mond Hill. N.Y., naujai išrink
tas ALTS-gos centro valdybos 
pirmininkas, savo laiške L. Va
liukui iš Los Angeles, rašo, kad 
jis 100% remiąs Kuchel-Lips- 
comb rezoliuciją ir kiekviena 
proga raginąs visus lietuvius 
atlikti savo pareigą, parašant 
laiškų Senato ir Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų komisijų pirmi
ninkams ir kitiems nariams.

CORPORATION
Licensed by Intourist
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Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius i užsienį. 
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patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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Alto žodis visuomenei
Amerkos Lietuvių taryba. 

1961 liepos 3-4 suvažiavusi 
Chicagoie. Pick-Congress vieš
butyje, išklausiusi ir vienbalsiai 
patvirtinusi Alto pareigūnu pra
nešimus ir apsvarsčiusi esamą
ja tarptautine padėti rvšium su 
Lietuvos ateities problemomis, 
nutarė kreiptis j Amerikos lie
tuvių visuomenę šiuo atsišauki
mu.

Amerikos Lietuvių Taryba, Į- 
sikurusi antroio pasaulinio ka
ro pradžioje, daugiau kaip per 
20 metų dirbo, siekdama at
gauti Sovietų Rusijos paverg
tai Lietuvai nepriklausomybe. 
Siu Alto pastangų dėka JAV 
laikėsi ir tebesilaiko nusistaty
mo nepripažinti neteisėto Lie
tuvos Įjungimo i komunistine 
Rusijos imperiją ir pakartotinai 
pasisakė už lietuvių tautos tei
sę būti nepriklausomai.

Kova dėl Lietuvos išlaisvini
mo yra dalis Vakarų demokra
tijos kovos, kuriai vadovauja 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
prieš totalitarinĮ Rusijos despo
tizmą, siekianti išplėsti savo 
viešpatavimą visame pasaulyje. 
Esame tvirtai įsitiknę, kad de
mokratijos šia kovą laimės. 
Ir mes tikime, kad jų perga
lė grąžins lietuvių tautai teises, 
kurias sutrempė Maskvos impe
rializmas.

Remdami Lietuvos išlaisvini
mo viltis JAV laikysena Lietu
vos, Latvijos ir Estijos klausi
mu, mes tačiau privalome visą 
laiką budėti, rūpindamiesi, kad 
Lietuvos reikalas nebūtų už
mirštas ir kad JAV ir kitoms 
valstybėms santykiaujant su 
Sovietų Sąjunga, nebūtų pada
ryti kokie nors lietuvių tautai 
žalingi susitarimai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
darė ir privalo toliau daryti žy
gius Washingtone, Valstybės

at BrookJvn Pont Office

PRENUMERATOS KAINA
Ameriknle metama__________ 16.00
JRrMklyn. N, Y. 16-60
P>«tei metų __ ,___________— 1».50
Užsienyje ----------------------------- 16.50

departamente bei Kongrese, in
formuoti nlačiąją Amerikos vi
suomenę ir, kur galima, veikti 
iš vien su kitu pavergtųjų tau
tų atstovais, pirmoje eilėje su 
latviais ir estais.

Dabar, kai tarptautinė įtam
pa padidėjo ir bręsta konflik
tas, galis nulemti pasaulio liki
mą. mums, Amerikos lietuviams 
reikia tas pastangas dar labiau 
sustiprinti. Jos bus tuo sėkmin
gesnės, juo labiau mes būsime 
vieningesni ir ryžtingesnį savo 
veikloje.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas todėl ir ragina A- 
merikos lietuvių visuomenę ir 
toliau remti Alto žygius ir dar
bus morališkai ir finansiškai, 
derinant visus savo politinius 
darbus su Amerikos Lietuvių 
Tarybos politine linija ir skati
nant, kad daugiau lietuviu vy
rų ir moterų įsijungtu Į šią ko
va. kurios galutinis tikslas yra 
išvaduoti Lietuvą iš svetimo jun

Alto atsišaukimai ir rezoliucijos
Į lietuvių organizacijas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas, Įvykęs Chicago
je 1961 m. liepos mėn. 3-4 dd. 
Pick-Congress viešbutyje, iš
klausęs AL TVykdomųjų orga
nų pranešimų ir susipažinęs su 
patriotinių lietuvių organizaci
jų parama bei veikla santykiuo
se su Amerikos Lietuvių Tary
bos darbais, su malonumu 
konstatuoja, jog gausios įvairių 
paskirčių lietuvių organizaci
jos, klubai, chorai, menininkų 
sambūriai ir kitokie organizaci
niai vienetai, darniai bendra
darbiauja bei remia Amerikos 
Lietuvių Tarybą jos darbuose 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Suvažiavimas reiškia gilią pa
dėką visoms bendradarbiaujan-

Žmogus mėgsta, kad apie jį 
kiti galvotų garai. Tada ir jis 
pats ims apie save taip galvoti 
ir bus patenkintas.

Savinaudis nei žmogus , nei 
tauta rodytis nenori. Ir juo bus 
savinaudiškesnis darbas, juo 
bus iškalbingesnis argumentas 
jam pateisinti ir įrodyti, kad tai 
asmens ar valstybės pasiauko
jimas viešosios gerovės naudai.

Argumentų netrūksta. Pasak 
žmonių: jei nori šunį mušti, 
lazdą visada rasi. Tačiau ta laz
da turi du galus. Tas pats ar
gumentas gali nukrypti prieš jo 
vartotoją ir jį demaskuoti.

Tokis jau žmogus visais lai
kais. Tokį ji demonstruoja ir 
sykiu demaskuoja ir šios die
nos keli pavyzdžiai.

1. Parama mokyklom vėl su- 
aktualėjo spaudoje. Plunksnos 
kloja argumentus prieš paramą 
privatinei mokyklai:

— Jokios paramos bažnyti
nei mokvklai, — ragino N.Y. 
Herald Tribūne skaitytojas, — 
Konstitucija draudžia vartoti 
viešuosius fondus sektinėm mo
kyklom. Tai patvirtino vyriau
sias teismas, atsisakydamas 
svarstyti Vermont valstybės by
lą. paaiškino ir N. Y. Times 
skaitytojas.

Abudu laikraščiai pranešė 
taip pat. kad iš viešųjų fondų 

go, kad ji galėtų atsistatyti, kaip 
Nepriklausoma Demokratinė 
Respublika.

Amerikos Lietuviu Taryba.

čioms organizacijoms’ labai ver
tina jų darbą ir Įnašą mūsų 
bendroje kovoje su Sovietų Są
jungos grobuoniška politika.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kaip įvairių politinių — ideo
loginių grupių ir dviejų didžių
jų fraternalinių organizacijų 
junginys, kurio tikslas atgauti 
Lietuvai laisvę, yra labai reika
lingas bendros talkos savo už
daviniams siekti.

Dėl to suvažiavimas, nuošir
džiai dėkodamas patriotinėms 
organizacijoms, prašo toliau 
glaudžiai bendradarbiauti ir 
remti ALT darbus ir prašo visų 
bendradarbiaujančių organiza
cijų vadovybes Įtaigoti savo na-

(Nukelta į 5 psl.)

TAČIAU KIEKVIENA LAZDA TURI DU GALUS

skiriamos sumos komunistinei
Lenkijos vyriausybei — 100 
mil., komunistiniam Jugoslavi
jos Titui — 50 mil. ir tt.

Anos plunksnos šiai paramai m0 su tais, kurie save vadina 
nesipriešino- Jos tur būt, gal- liberalais ir kurie priešingai 
voja, kad jei bus paremtas ko- galvojo nei anie. Už tai jie "be

gėdžiai” ir “sabotažninkai”.
Floridos valstybė rengiasi

munistinis režimas Lenkijoje, 
tai bus Amerikai daugiau nau
dos, negu parėmus katalikų mo
kyklą Amerikoje. O gal sakys, 
kad paramos komunistiniam re
žimui nedraudžia konstitucija?

2. Katalikai kalti. Katalikai 
sabotuoja* paramą viešajai mo
kyklai — nusprendė ir paskelbė 
protestantų bažnyčių taryba.— 
Jie "begėdiškai” trukdo para
mą, kurios taip desperatiškai 
reikalingos viešosios mokyklos 
šiuo mūsų kraštui kritišku me
tu, — kaltino ir N.Y. Times ve
damajame.

Tie pagrindiniai kaltininkai 
ar nebus trys kongresmanai ka
talikai. kurie nepabalsavo už pa
ramos skubumą viešajai mokyk- > 
lai darbų tvarkos komitete.

PARCIUNKULIO bažnytėlė pranciškonų vienuolyne Washingtone.

Taip, jie turi konstitucijos • loję. Religiją, sako, draudžia 
garantuotą teisę balsuoti taip konstitucija, komunizmo aiški- 
ar kitaip, bet kam jie ta teise nimo konstitucija nedraudžia.
naudojasi ir nesilaiko solidaru- 

išleisti įstatymą, kad aukštes
niosiose mokyklose būtų dėsto
ma apie komunizmą. New York 
valstybė tokį Įstatymą jau turi.

Gerai, kad pilietis apšviečia
mas, kokiais būdais plėšikas į- 
sigauna Į namus; kaip pačium
pa pilietį ir ima jį prievartauti. 
Pilietis, tai žinodamas, gali pa
sisaugoti.

Bet ar nėra pavojaus, kad 
pilietis, viso to išmokęs, nepa
norės pasipraktikuoti patsai? Ar 
jis yra taip apšviečiamas, kas jį 
padeda išlaikyti dorą, sveiką ir 
apsaugo nuo minties virsti plė
šiku?

Jei religija tai gali atlikti, tai 
ji negali būti dėstoma mokyk-

Gal Amerikai bus daugiau 
naudos aiškinti mokslą, kuris 
pilietį padaro Amerikos.priešu 
ir išdaviku, negu aiškinti moks
lą, kuris pilietį padaro ištiki
mą Amerikai. Tuo keliu einant 
gal reikės ir “spelinimo” mo
kantis išmokti, kaip nereikia 
rašyti, o ne kaip reikia.

4. Kuwait šaukėsi Į Jungtines 
Tautas, kad gelbėtų nuo Irako, 
kuris grasina jį pagrobsiąs ir 
prisijungsiąs. Kutvait balsą iš
girdo saugumo taryba, o Angli
jos laivai išplaukė atremti gali
mo užpuolimo.

Gražus solidarumas ir pagal
bos nuo agresijos pavyzdys. 
Baltijos valstybės taip pat daug 
sykių šaukėsi į Jungtines Tau
tas. Ir jų balsą būtų išgirdę, jei 
Baltijos valstybės būtų tokioj 
padėty kaip Kuwait. Tai yra: 
jei Baltijos valstybės skųstųsi 
ne prieš Sovietus, bet prieš ko

ki Salazara, Franco, Trujillo ar 
net de Gaulle; ir Anglijos lai
vai jau būtų rėžė Baltiios jū
ros bangas, jei valstybėse prie 
Baltijos būtų tiek pat naftos 
kaip anoje šiemet gimusioje 
valstybėje prie Persijos Įlankos.

5. Prieš nacionalinę Kiniją 
pasisakė Look žurnalo straips
nis, prezidentą Chiang Kaiseh- 
ką vadindamas "banditu”.
. Tokis “banditų” argumentas 
įrodytų priešingą mintį —rei
kia su Chiang Kaisheku palaiky
ti draugiškus santykius, jei tai 
daroma su banditais Chruščio
vu ir Titu.

To žurnalo skaitytojas, pa
remdamas ano straipsnio min
tis, argumentuoja: kodėl mes 
negalime dirbti ūkinei pažan
gai kiekvienos bendruomenės, 
nepaisydami, ar jos vyriausybė 
yra komunistinė ar ne!

šitokis argumentas ir galvo
jimas nėra naujas. Yra nuo se
no veikėjų, kurie nemato nie
ko pikto prekiauti ar maini- 
kauti vogtais ar banditų prisi
plėštais daiktais (iškilmingiau ir 
nekalčiau sakant, tai būtų ūki
nis bendradarbiavimas) Tiesa, 
tekio galvojimo lig šiol nepri-
pažįsta Įstatymas ir baudžia, jei 
tai daro asmuo savo vardu. O 
kaip yra, jei asmuo tai daro 
valstybės vardu? Tokiam atve
jui argumentas yra paruoštas 
ir skamba gan iškilmingai: mes 
skaitomės su politines realybės 
faktais...

Į menulį
Kodėl pasivėlino Amerikos ra
keta į mėnulį

Atominės energijos komisija 
liepos 10 paaiškino, kad raketą 
kelionei į mėnulį paruošti su
trukdė šaltkalvių streikas. Jie 
streikuoja nuo birželio 30, rei
kalaudami pridėti valandai po 
50 cn. prie dabar gaunamo at
lyginimo 4.42 dol. valandai.

. Ko nežino Rusijoje
Amerikos plastikos parodoje, 

kuri dabar kilnojama Rusijoje, 
dažniausias klausimas esąs: “Ar 
tikrai Chruščiovas pernai rude
nį buvo nusiavęs batą ir daužė 
juo į stalą Jungtinės Tautose?”

Osservatore Romano, Vatika
no laikraštis, susilaukė liepos 1 
100 metų. Tai neoficialus Va
tikano organas. Jo tiražas apie 
70-80,000. Dienraštis 8 pusla
pių, jo štabe dirba 20 žmonių.
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les. Išves vienui vieną iš sto
vyklos ir nudės pakeliui. Pasi
teisinimas paprastas: bandė pa
bėgti .,.

Apie 9 vai. vakaro tikrai atė
jo pareigūnas, bet jo visa elg
sena mane apramino: nei sargy
binių, nei ginklų, nei storos as-

visai nesirūpino. Vadinasi, aš 
tikrai paleidžiamas?

Apie tokią galimybę kiek 
anksčiau galvojau, kai pradėjo 
repatrijuoti užsieniečius, o tarp 
jų ir italus. Viltis išeiti į laisvę 
labai guodė, bet jaučiau parei
gą apaštalauti ten, kur likimas

pat ragino laisva valia nepalik
ti Sovietų Rusijoje:

— Keliaukite, keliaukite į Ita 
liją! Pasakokite, ką čia matėte, 
ir ieškokite priemonių Įtikinėti 
pasaulį, kad yra gyvas reikalas 
nuo žemės paviršiaus nutrinti 
barbariškąjį bolševizmo veidą..

ma buvo suprasti, kokį išgy
venau jausmą po tiekos kali- 
limometų. Bet ligi visai aplei
dau Sovietų Sąjungą, tebuvau 
dar lydimas, it kalinys.

Diena buvo vaiski, kai iš Pot 
mos su palydovu vykau Riaza- 
nės linkui. Pro traukinio lan-

lėjome naudotis peiliais ir ša
kutėmis, nusiskusti, nusiprausti 
ir pasiskaityti knygų iš vokie
čių gen. von Paulus bibliotekos, 
čia buvo gyvenęs tas generolas, 
pasidavęs bolševikam karo me
tu prie Stalingrado.

Po poros dienų nuvėžino

27.
— Kaip galite tai sakyti? Iš 

kur žinote?
— Iš tikrų šaltinių. Man tai 

pasakojo kariškis priskir
tas prie sovietinių laivų išsikė- 
limo Istanbule (Konstantinopo
lyje). Tam buvo atsiųstas Į Ode
są... (Autorius kaip tik buvo 
Odesoje ir ten 1945 metais če
kistų suimtas)... Ar tokius 
“taikos užmojus” ir dabar mes 
turime paremti? Darote mūsų 
sąžinei prievartą...

— Kas jus verčia?! — atrė
žė. —Nenorite, nesirašote.. Bet 
agituoti mases neleisime... Už 
viešos tvarkos ardymą savaitę 
atsėdėsite karceryje, — nu
sprendė.

Karcėrin atėjo dar kitas pa
reigūnas kliudyti mano ramy
bės.

— Tai už ką Čia sėdi? — pa
klausė.
....— Už iššūkį prieš “Vienos 
peticiją".

— Visai teisingai. Reikia lai
kyti liežuvį už dantų. O kiek 
laiko jau suimtas?

— Su šiuo mėnesiu baigiasi 
dešimts metų.

— O kiek dar liko?
— Septyniolika metų ir du 

mėnesiai.
— Ir gerai. Neišeisi, kol vi

sos bausmės neišbaigsi.
— Matysime. Laiką nustato 

tiktai Dievas. Ir kai pasibaigs Jo 
terminas, niekas manęs čia ne
sulaikys. »

Praėjus septyniom dienom, 
balandžio 30, 1955, atėjo pas 
mane sargybinis ir paliepė pasi- 
ruošti kelionei:

— Po 3-4 valandų būkite 
prie vartų!

Ruošdamasis galvojau, kad 
mane siųs į kokią griežtąją sto
vyklą. Atėjus prie vartų, mane 
nukreipė į stovyklos koman- 
dantūrą. Ten vienas iš kapų 
kreipėsi Į mane:

— Leoni, dabar tu nevyksi. 
Teks laukti vakaro. Apie 9 va
landą tave paims vienas parei
gūnas ir nugabens Potmon. Iš 
ten vyksi Į Maskvą ir Italiją...

Tokia staigmena netikėjau. 
Susimąsčiau apie galimas pink

meninės bylos... Rankoje tu
rėjo tik nedidelį lapelį; paklau
sė vardo, pavardės, gimimo 
vietos; pasiteiravo, ar man pra
nešta, kad esu paleidžiamas. 
Paskui nulydėjo mane į nedide-

mane buvo pririšęs. Kalbėjausi 
apie tai su draugais. Vienas vo
kietis mane įtikinėjo:

— Jūsų patyrimas, kas yra 
bolševizmas, perbrangus, kad 
galima būtų jį čia užkasti Jei

Apaštalavimui Čia mūsų keletas 
dar lieka.

Iš tikrųjų Maskva man nė ne
siūlė palikti Rusijoje. Maskvos 
linkui iškeliavau iš Potmos 
1955 gegužės 2, kada mane iš-

gą matėsi žali ir vietomis suar
ti laukai. Nors buvo po gegužės 
1 šventės, bet laukuose mažai 
matėsi žmonių, nedaug ir gyvu
lių. Aiškiai galima buvo paste
bėti kolchozų menkystę ir lie-

Maskvon vieno enkavedisto pra
banginiu automobiliu. Tretį jau 
kartą atsidūriau tame mieste, 
bet šį kartą galėjau laisvai pa
sidairyti. Paskui vėl gražino į 
Bykovą, iš kur galutinai išvy-

lę Javas stotelę, kur Įsėdome į tik paleis, skubėkite į Romą ir vedė iš stovyklos ir pareiškė, 
paprastą, proletarinį keleivinį skelbkite, ką matėte ir išgyve- jog dabar esąs visai laisvas. Tą 
traukinį drauge su kitais žmo- note. dieną aukojau paskutines riti
nėmis. Mano pabėgimu, atrodė Lietuvis kunigas mane taip šias už spygliuotų tvorų. Gali-

KUN. PIETRO LEONI sutikima* Italijoje, ghn tajame Jo mieste Forll. eia J| matome drauge su 
motina.

sas karves, lyg norėjusias pri
minti anas Egipto faraonų 
septynias liesas karves... Tai 
stebėdamas gerai supratau, ko
dėl stovyklose lietuviai vis ma
žiau gaudavo riebalų siuntinių, 
kai Lietuvoje buvo įvesti kol
chozai...♦Prisiminė man ir vie
nas paplitęs Sovietijoje pasako
jimas. Stalinas, Trumanas ir 
Churchillis po vienos kopferen- 
cijos važiavę keliu ir sutikę 
karvę, kuri jokiu būdu nesilei
do nuvaroma šalin. Stalinas iš
lipęs ir kažką pakuždėjęs kar
vei ausin. Toji, it Įgelta, nurū
kusi laukais. Kai Stalino už
klausę, ką jis karvei padaręs, 
jis atsakęs: “Pagrasinau atiduo-
siąs į kolchozą”.

Mane nugabeno ir atidavė 
Bykovo pereųiamajai stovyklai, 
kuri yra prie Maskvos už 86 
km. čia radome dar 25 svetim
šalius, iš kurių patyriau, kad 
mano draugas ku n. Vandelinas 
Javorka neseniai išvyko Į Čekos
lovakiją Gyvenome viloje. Ga

kome traukiniu gegužės 13. Ta 
diena man rodėsi simboliška, 
nes tai Marijos apsireiškimo 
Fatimoje diena. Mane ir Sig. 
Ughetti lydėjo vienas nesimpa
tiškas saugumo majoras. Pra
važiavome Kievą ir Ukrainą. 
Gegužės 13 atsiradome Vengri
jos pasienyje, Cosp stotyje. Po 
tam tikrų formalumų buvome 
jau už Sovietų Sąjungos ribų. 
Už mūsų pasienyje paliko dide
lė raudona vėliava su kūju ir 
plaktuku. Išėjau i traukinio ko
ridorių pasidairyti. Prie lango 
stovėjo mūsų sargas — cerberis 
tasai majoras. Žiūrėdamas ir aš 
pro langą, balsiai pakartojau ru
sų poeto Puškino žodžius:

— Proščaj nemytaja Rossi-
ja! Sudiev, nepraustaburne Ru
sija!

Mano bendrakeleivis Ughet
ti Įspėjo: majoras galįs būti i- 
talas. įsivilkęs Į bolševiko rū
bą. 0 aš dar ir itališkai pasa
kiau:

(Nukelta į 4 psl.)
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ELENA VASYLIOMBit

Kennebnnkporto vasarvietėje
Po ištisų mėtų darbo atosto

gos yra mielos ir brangios kiek
vienam, nes vienos ar dviejų mėgsta gamtą gali sau vaikš- 
savaičių bėgyje reikia atsikvėp- 

• ti, kad vėl greitai besisuktum 
darbo rate. Nenuostabu, kad 
kiekvienas rūpinasi savo atos
togomis iš anksto.

Yra triukšmingos vietovės met sukelia triukšmą, o šilto- 
plačioje Amerikoje, šiltieji van- i_ —------ L —------ '— _
denys ir perkrauti paplūdimiai, vasarotojų, kurie apgula paplū- 
bet vargu kur yra antroji tokia 
vieta, kaip lietuvių pranciškonų 
ramus kampelis Kennebunk- nam. 
port Me. Jei kas nusiskundžia 
šaltesniu jūros vandeniu, norė
tųsi pabrėžti daug svarbesnius 
dalykus šitoje gražioje užuvėjo
je.

Pranciškonų sodyba yra erd
vi savo užimamu plotu -ir kas

moti dūmas, kurios tik jam pa

lių minučių kelio jūra visuo-

mis dienomis ten netrūksta ir

dinų atėję iš įvairių aplinkinių 
viešbučių^ Vietos yra kiekvie-

Netoli esanti Kennebunkpor- 
to vasarvietė turi krautuvių, 
valgyklų, kino teatrą. Vienos 
mylios nuotolyje yra net ope
ros teatras, kuriame galima pa
matyti ir išgirsti italų operas. 
Taip pat yra įvairių meno ga-

PREL. P. JURO PAGERBIMAS
LAWRENCE, MASS

Kaip iš spaudos skaitytojai 
yra patyrę, birželio 16 didis lie
tuviškos kultūros puoselėtojas ir 
veikėjas prel. Pranciškus Juras 
yra sulaukęs septyniasdešimt 
metų. Ta proga Lawrence lie
tuvių parapija surengė pagerbi
mą ilgamečiui savo klebonui. 
Pagerbimo vakarienė surengta 
birželio 25 Marymac Valey Clu- 
bo restorane. Prie garbės stalo 
šalia jubilijato sėdėjo miesto 
burmistras su žmona, miesto ta
rybos nariai, kun. J. Švagždys, 
kun. dr. A. Baltinis, kun. dr. 
Juška ir prelato padėjėjai kun. 
A. Jasniūnas ir kun. A. Baltra- 
šiūnas.

Įžangos žodį tarė komiteto 
pirmininkas Petras Jaskelevi- 
čius, o vakarienei vadovavo Al
binas Jozokas. Pirmiausia jubi- 
lijatą gana šiltais žodžiais pa
sveikino vietos burmistras, pa
reikšdamas, kad prel. P. Juras 
yra uolus Lawrence miesto pi
lietis ir per 30 metų yra nema
žai prisidėjęs prie miesto bend
ros gerovės pakėlimo.

Bostono sendraugių ateiti

ninku pirmininkas Br. Paliulis 
Naujosios Anglijos ateitininkų 
vardu įteikė perskaitęs turinin
gą adresą, kuriame trumpai su
minėti garbingo jubilijato nuo
pelnai lietuvių tautai, o studen
tė ateitininkė A. Kucinaitė — 
raudonų rožių puokštę.

Kun. dr. Juška, “Draugo” re
dakcijos kolektyvo vardu svei
kindamas, nurodė, kad prela
tas teisingai už savo darbus 
yra užsitarnavęs Šv. Sosto pa
gerbimo. Kalbėtojas jubilijatą 
pavadinęs “Užjūrio Valančiu
mi”. Kun. dr. A. Baltinis svei
kino Lietuvių Enciklopedijos 
vardu. Kun. J. švagždys palin
kėjo prelatui sulaukti 90 metų.

Prel. Pr. Juras atsakydamas 
dėkojo savo parapijos veikė
jams, kurie savo darbu yra pri
sidėję prie parapijos bendro 
gero.

• Pagerbimo vakarienėje daly
vavo gausus būrys parapiečių i 
atvykę iš Bostono, Brocktono 
bei Worcesterio ateitininkai.

Pr. P.

DAINAVOS JAUNIMO STOVYKLOJE
Baltakis dirba San Diego, Ka
lifornijoje.

Stovyklos rėmėjų metinis 
susirinkimas įvyks Dainavo 
je liepos, mėn. 22. Pageidau
jama, kad kuo daugiąu ’narit 
dalyvautų arba įgaliotų kitus.

Prel. J. Balkonas liepos 
23 bus Dainavoj ir jaunimo sto 
vykios metinės šventės progi 
aukos mišias ir 
mokslą. <

Kun. Viktoras 
nimo stovyklos
ganizacijos dvasios vadas ir di 
džiausiąs stovyklos rėmėjas ry 
tinėse valstybėse, dalyvaus lie 
pos 22 stovyklos rėmėjų susi

Jaunimo stovyklos kryžius 
jau pastatytas prie kryžke
lės, kur vienas keliukas eina 
į pačią stovyklą, o kitas į vasa
rotojų automobilių aikštę. Kry
žius gerai matomas iš stovyk
los ir nuo ežero pusės. Kry
žius šventinamas liepos 
stovyklos metinės šventės 
na.

23 
die-

ku-
Dai-

pasakysInž. Pranas Baltakis, 
ris prieš 5 metus vykdė 
navoj Spyglio ežero pakrančių 
tvarkymą ir prižiūrėjo stovyk
los statybas, šią vasarą vėl at
vyko porai mėnesių į Jaunimo 
stovyklą, kad savo atostogas 
pašvęstų naujoms stovyklos sta- rinkime ir liepos 23 s1 
tyboms ir patobulinimams. Pr. šventėje.

Dabušis 
rėmėjų

pa

jau
or

&

LIETUVIS SAVO SUTAUPŲ NENEŠ KITUR

verta, kad akis pasiganytų mo
dernaus ir kito Žanro' meno 1 
veikalų parodoje. Kas mėgsta J 
vėžius valgyti, ir jų čia galima j 
gauti iki sočiai, ; Sd

esmės. šioje vasarvietėje gali
ma taip sutvarkyti savo diena 
tvarkę, kad šalia visų išorinių 
malonumų gauni ir dvasinį pe-

mišios, kurios nuvalo mūsų vi- I 
dinį pasaulį nuo kasdieninių I 
dulkių ir gražina į gyvenimą, I 
kuris pagydo ne vieną žaizdą, I 
padarytą skubotumo ir.triūkš- I 
mo. Kas nori atlikti išpažintį, I 
gali susikaupime ir tyloje nu- I 
blizginti savo sielą, kad ji būtų I 
atsparesnė, kai grįšime namo. I 
Mano manymu, tai yra gražiau- į 
sias dalykas šitoje aplinkoje. I 
Lietuvių kalba ir savi lietuviški I 
veidai nuteikia ne vien malo- 1 
niai, bet ir sužadina tarpusavio I 
meilę. I

Lietuviškų veidų čia susitik
site įvairių ir iš visur. Yra ber- I 
niūkų kurie praleidžia vasaros | 
atostogas. Yra įvairių pažįsta
mų ir nepažįstamų iš Kanados, 
Chikagos, New York’o, New ■ 
Jersey, Bostono ir kitų vieto
vių. Kennebunkporto vasarvie
tėje susitinka žmonės, seniai 
nesimatę. Pagaliau kiekvienas 
lietuviškas veidas yra savas ir 
mielas, ypač kai jį sutinki ra
mioje ir gražioje aplinkoje.

Šalia meniškų stacijų, Kūdi
kėlio Jėzaus, Liurdo, Fatimos, 
šv. Antano šventovių, kurios 
yra svetimtaučių ir lietuvių la
bai gausiai lankomos ir mėgia
mos, yra koplytėlė, šalia jos 
knygynas, kuriame ramybės ga
li rasti kiekvienas, kas jos ieš
ko. Čia sukyla ne vienam nuo
taika ką nors paskaityti ar pa
rašyti.

Vasarotojai sudaro atskirus 
būrelius, kuriuose užsimezga į- 
domios kalbos įvairiomis temo
mis. Yra labai įdomu išgirsti gy
venantį Kanadoje ar tik atvyku
sį iš Italijos ir pasikalbėti.

Norėtųsi, kad ši gražioji vie
tovė būtų lankoma dažniau ir

BERŽŲ ALĖJA Kennebunkpdrte, Maine. Nuotr. B. Kerbelienės

LOS ANGELES, CALIF
Šešfadteninę mokyklą baigė 

Tamulaitis, Gustaitė, Tamulai- 
tytė, Razutytė ir Stančikaitė.

Kun. Antanas Rubšys, Man- 
hattano kolegijos New Yorke 
profesorius, vasaros atostogas 
praleidžia Los Angeles ir šv. 
Kazimiero parapijos kunigams 
padeda pastoracijos darbe.

Šv. Kazimiero parapijos mo-

ypač mūsų jaunimo, kuriam 
taip trūksta ramaus ir gražaus 
gamtos kampelio. Kas iš jauni
mo pripranta čia atvykti, pa
milsta šią vietą vis labiau ir 
labiau- Jei vėliau jautrumas 
gamtai išnyksta, tai jaunimui 
saulėleidžiai ir skliauto ramybė 
dar kalba. Pasiklausykime ir 
mes jų tylaus kalbėjimo ir ra
mybės, ir ateinantys metai tik
rai bus lengvesni.

kykloje nuo šio rudens įveda
ma ir ispanų kalba. Be anglų 
kalbos bus dėstoma lietuvių ir 
ispanų kalbos.

Lietuvių žinios, šv. Kazimiero 
parapijos leidžiamas biuletenis, 
liepos mėnesi išleido 200 nu
merį. Biuletenis pradėtas leisti 
1952 spalio 22. Dabar jo spaus
dinama apie 1000 egzempliorių.

(E “Lietuvių žinių”)
— Jokūbas J. Štokas, Hill- 

side, N.J., Lietuvos vyčių ir A- 
merikos lietuvių veikėjas, pas
kutinių kelių mėnesių bėgyje 
yra aplankęs su paskaitomis 
apie pavergtos Lietuvos kan
čias beveik visas didesnes lie
tuvių bendruomenes. Savo pa- R 
skaitose jis iškelia Kuchel-Lip- 9 
scomb rezoliucijos nepaprastą M

_ 1924 m. .......... 1961 m.

Schuyler Savings and Loan 
Association of

KEARNEY, NEW JERSEY
primena, jog laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau
gijos, turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve
timtaučių tarpe.

Draugija apdrausta FEDERAL SAVINGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK.

4% dividendo už palūkanas.
Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na

mams įsigyti.
Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 

lietuvių ir anglų kalbomis.
Laukiame atsilankant arba paskambinant:

24 Davis Avė., Kearney, NJ.; Telef. WY 1-0001
JULIUS PAKNIS, Prezidentas

P. VELEVAS, Sekret. J. BELZA, Iždininkas

BŪDAMI VIENINGI, BŪSIME TURTINGI

«

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

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

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. •
Į Tel. HYacint 7-4677
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P. ir O. LAMŲ VASARNAMY
Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame 
prie ATLANTO — ASBURY PARK, N. J.
čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose su priva
čiais dušais ir kt. patogumais už peaukštą kainą, ramiai pailsėsite.

m • Tik per keletą minučių pėsčiam pasiekiamas vandenynas — 
paplūdimys; taip pat kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai

a ir kitos pramogų vietos.
g • Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis ir šaldytuvais.
$ Maudymosi mokestis apmokamas savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

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

LOS ANGELES lietuviai skautai Užkandžiauja iškilos metu. Nuotr. L. 
Kančausko.

svarbą, ragindamas visus lietu
vius Įsijungti į laiškų rašymo 
darbą tuo reikalu Senato ir At
stovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijų nariams. Savo radijo 
programoje, kuri perduodama 
iš New Yorko miesto New Yor- 
ko ir New Jersey lietuviams, 
nuolat užsimena apie Kuchel- 
Lipscomb rezoliuciją.

Vatikano šnipas
(Atkelta iš 3 psl.)

— Ten liko žemė ponų ir že
mė vergų!

Visai laisvi pasijutome tik ta
da, kai pasiekėme Austrijos pa
sienio Vceslau stotį, kur mus 
pasitiko italų atstovybės sekre
torius dr. Bassi ir Sig. Ughet- 
ti brolis. Gegužės 19 jau buvau

(Galas)

LIETUVIŲ DIENA-PIKNIKAS
TĖVŲ PRANCIŠKOJ SODYBOJE 

KENNEBUNKPOKT, MAINE 

ruošiamas 1961 RUGPIOČIO 6 d.
PROGRAMOJE:

11S06 wi. šv. Mišios Uurda grotoje. Šiais metais Lietuvių Diena supuola su 
gąrriMnhis PurciMBŪMNu AMaMrto. (Visuotini atlaidai galima įgy
ti kiekvieną kartą koplyčią aplankius).

vut Pietos.

3*30 vaL Kultūrinė programa: Dainos So. Bostono Šv. Petro parapijos 
choras, vadovaujamas komp. J. Kačinsko. Tautiniai trijų tautų 
šokim, vadovauja O. Ivaškienė.

Virt molMirt kviečiami k uoikaillingi ausiai dalyvauti šioje motinojo 
Koanabunkperto šventėjų, laimėti atlaidus, atsigaivinti Atlante, pasivaišinti 
skaniais vaigiafo ir gėrimą*, paMtinksnnnti ir pasimatyti su pažystamais.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 1 Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 18

Didžiausia ir gražiausia Lietuvių Vasarvietė Atlanto pakrantėje

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

Gražūs kambariai — Šviežias maistas — Žemos kainos 
Savaitgaliais muzikai vadovauja A. Kačanauskas. “Anchor Room" 
barui—D. Averka, raštinei—V. Sirusas. Sav. Kutaičiai ir žemaičiai.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

* INSURANCE - REAL ĖST ATE

I
JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800



.• .-v ’■ ~' ■ ■— - . - • ' . • - ; - . ■ • • r' •. • — - t- , - • .. ..

Dainų šventei nuskambėjus IŠ VISUR
kagą iš visur suvažiavę lietuviai 

piteatre išgyveno gražias ir 3- ją tėvynę, išgroki mūsų mal
das...”'Tai buvo, pats jaut-

dieną ten įvyko JAV ir Kana
dos lietuvių n Dainų šventė. Į 
šventę suvažiavo netoli tūks
tančio dainininkų ir ampiteat
rą pripildė 8000 žmonių minia. 
Nors lauke temperatūra siekė 
85 laipsnius, bet šaltu oru vė
sinama ta garsioji buvusi di
džiųjų konvencijų salė buvo vė
si, ir visi svečiai bei daininin
kai jautėsi visai puikiai

Susirinkus į tą milžnšką sa
lę, visų akys krypo į didžiulę es
tradą, kuri buvo parengta tūks
tantinei chorų masei. Estradą 
puošė daiL A. Valeškos dide
lės masyvios kolonos su meni
nėmis tautinėmis emblemomis. 
Tai buvo vienas iš gražiausių 
papuošimų, kokius bent kada 
kur teko matyti.

Lygiai 3 vaL prie mikrofono 
priėjo Vyt. Radžius ir paskel
bė vėliavų eiseną. Minia, užpil
džiusi parterį ir tris balkonus, 
kurie puslankiu suka salę, su
stojo. Po vėliavų eisenos žings
niu žingsniavo Dainų šventės 
garbės dirigentai ir dirigentai, 
toliau Dainų šventės rengimo 
komitetas, o po jų vienas pas
kui kitą gražiai išsirikiavę ėjo 
įvairūs chorai, suVažiavę iš A- 
merikos ir Ranados. Kiekvienas 
choras prieš jam ateinant, per 
garsiakalbius buvo pristatytas 
publikai, ir minia kiekvienam 
naujam pasirodančiam chorui 
kėlė ovacijas. Bežiūrėdami tą 
didelį ir tvarkingą paradą, ne
pamatėm, kaip tūkstantis cho
ristų užpildė estradą, visi su
stoję savo vietose. žodžių, 
tvarka buvo apgalvota ir pavyz
dingai įvykdyta.

Sustingo visų veidai ir 
žvilgsniai, kai mišrus jungtinis 
choras, muz. A. Mikulskiui di
riguojant, užgiedojo: J. Dam
brausko “Maldą už Tėvynę”. 
“Dieve, laimink mūsų brangią-

tės momentas. Rimtis, didybė, 
maldingumo dvasia ir lietuviš
ki patriotiniai jausmai užvaldė 
kiekvieną šios šventės dalyvį.

Po šios įspūdingos invokaci- 
jos į tribūną atėjo I Dainų 
šventės k-to buv. pirm. A. Step- 
hens, buv. garbės dirigentas J. 
Žilevičius, n Dainų šventės k-to 
pirm. preL I. Albavičius ir II 
Dainų šventės garbės dirigen
tas A. Aleksis. čia vėl visi iš
gyvenom iškilmingą akimirką, 
kai J. Žilevičius dainų šventės 
dirigento lazdelę perdavė A. 
Aleksiui. A. Aleksiui diriguo
jant, tuoj ir buvo sugiedoti JA- 
V ir Lietuvos himnai.

Po himnų gyvu, aiškiu ir 
tvirtu žodžiu prabilo prel. I. 
Albavičius. Pasveikino choris
tus ir svečius ir pakvietė J. 
Daužvardienę pravesti progra
mą. šiame taške jau prasidėjo 
įvairūs diplomatiniai formalu
mai, kurie ir publikos nervus 
padilgino. J. Daužvardienė su 
interpretacija -pristatė Lietuvos 
konsulą Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardį, kad šis pristatytų Lietu
vos atstovą Washingtone J. Ra
jecką. Tiek kons. P. Daužvar- 
dis, tiek Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas yra geri kalbėtojai, 
bet šį kartą, kada 1000 choris
tų buvo suspausti estradoje, o 
8000 svečių savo kėdėse, jų iš
tęstos kalbos buvo varginan
čios, daugeliui jos pabodo. Ral- 
bėjęs Latvijos atstovas Wash-

BROCKTON, MASS.

Perrinkta vienuolyno vadovybė
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 

vienuolyne liepos 10 buvo nau
jos vadovybės rinkimai. Bosto
no vysk. Tomas Reilly, kardino
lo paskirtas, aukojo ryte mišias 
ir dalyvavo generalės motinos ; 
rinkimuose. Antram terminui 
perrinkta motina Cecilija Mari
ja, jos asistente ir pirmąja pa
tarėja — sesuo Rarmelita. Ri
tomis patarėjomis išrinktos se
serys Lauryną, Amadėją, ir M. 
Imelda.

Motina Cecilija per pastaruo
sius trejus metus yra daug nu
veikusi. Pennsylvanijoje, Elm- 
hurste yra svarbiausieji staty
bos užsimojimo žygiai jau pra
dėti. Statomi senelių namai. 
Naujosios koplyčios statyba 
Brocktone irgi išplanuota ir 
laukiame žemės prakasimo apei
gų, kurios bus rugsėjo 4. Dar
bo šventės metu.

Linkime Dievo palaimos ir ge 
riausios sėkmės vienuolyno vir
šininkei ir jos patarėjoms.

P.K.

Liepos 15 3 v. p.p. Lituani- 
cos aikštėje Brooklyne, prie Da
riaus Girėno paminklo, įvyko 
28 metų skridimo minėjimas. 
Programą pradėjo komiteto pir
mininkas J. šaltis, talkino B. 
Spūdienė. Invokaciją sukalbėjo 
Tėv. Leonardas Andriekus, O. 
F.M., Amerikos ir Lietuvos him
nus sugiedojo žinoma solistė Li
onė Juodytė.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Jokūbas Stukas. Be jo, dar kal
bėjo paminklinio fondo finan
sų sekretorius adv. S. Bredes 
ir Moterų Vienybės pirmininkė

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTE - PIKNIKAS
Liepos 30, sekmadienį Nekalto Prasidėjimo Marijos Seserų Sodyboje, Putnam, Conn

PROGRAMA:

11:00 vaL Šv. Mišios, pamokslas, procesija
12:30 vaL Pietūs ir šventės pramogos.
4:00 vai Mergaičių stovyklos programa (daly

vauja 120 lietuvaičių)
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Atvykite! Čia laukia daug įdomybių ir laimikių: 
kilnojamas vėsintuvas (Air-Conditioner), šimtas 
dolerių, transistinis radijas ir 1000 kitų dovanų. 
Šios šventės proga pelnykime šv. Tėvo suteiktus 
pilnus atlaidus. (Juos gali jjelnyti bent 10 mal
dininkų grupė aplankiusi Marijos šventovę).

ingtone buvo daug trumpesni 
savo žodžiu.

Taigi, tikroji šventės progra 
ma prasidėjo tik po pusantros 
valandosrftrmojoje programos 
dalyje dirigavo K. Steponavi 
čius, Alice Stephens ir Bronius 
Budriūnas. Meniniu požiūriu ii 
išpildymo galia didžiausią įspū 
dį paliko Br. Budriūno “Prade 
aušrelė aušti” ir VI. Jakubėm 
“Tremtinių ir išvežtųjų gies 
mę”. Abi šias dainas dirigav* 
Bronius Budriūnas iš Los Ar 
gėlės, vertai susilaukęs didžiau 
šių ovacijų.

Ir bus ji tau saldi paguoda 
Ir bus ji tau širdy gyva. 
Balta baltę j y vyšnių soduo 
Senolių žemė Lietuva!
Tai B. Brazdžionio eilėrašči 

posmas, kuriam komp. V. Jakt 
bėnas sukūrė muziką ir tą da 
na pavadino “Tremtinių ir ii 
veštųjų giesme”.

Ak, kad kas sugebėtų perduo
ti tą didingą nuotaiką, kuri 
viešpatavo ampiteatre 1000 dai 
nininkų tą giesmę traukiant! 
Nuo didžiulės estrados, kur 
švietė tautinių rūbų įvairiaspal
vė masė, kur siautė prožekto
riai ir fotografų šviesos, per 
garsintuvus skrido tos giesmės 
aidai į didžiulį ampiteatrą, j 
klausytojų širdis.

Aš sėdėjau šalia J. Stuko 
spaudos ložėje. Jo veidas buvo 
suakmenėjęs, akis vilgė ašaros. 
Taip, jis tik prieš metus buvo 
Vilniuje, jis matė anųjų iškan
kintus veidus, kuriems ši gies
mė skirta. Ir šiandien ta gies
mė jį stipriai jaudino. Ir ji jau
dino visus, kurie tik dalyvavo 
II Dainų šventėj.

SENIAUSIAS choristas K. Kriaučiūnas, iš Miami, Fla^ eina uždegti au
kuro prie žuvusiųjų paminklo, pradedant Dainų šventę. Nuotr. A. Gul- 
binsko.

DARIAUS GIRĖNO MINĖJIMAS

E. Rulber — abu anglų kalba; 
J. Audėnas, P.J. Montvila, nuo 
Dariaus Girėno posto—P. Rum- 
pikas, LB atstovas — B. Rulys, 
jaunimo organizacijų vardu S. 
Sirusas ir SLA 34 kuopos at
stovas J. Aimanas. Gėlės prie 
paminklo sudėjo—Fondo Ro- 
mitetas (gėles iš sayo daržo au
kojo B. Spūdienė), Moterų Vie
nybė ir Dariaus Girėno postas.

Minėjimas praėjo gražioje 
nuotaikoje. Visiems kalbėto
jams, solistei ir dalyviams nuo
širdžiai dėkojame.

Dariaus Girėno paminklo 
komitetas

MUSŲ UŽDAVINIAI IR PAREIGOS
(Tąsa iš pr. num.)

VIENINGAS RYŽTAS
Žmonija, ryžtingo entuziaz

mo vedama, kūrė kultūrą, ci
vilizaciją, mokslą, meną, religi
ją, valstybės politines dokrti- 
nas, kurių sukurtomis verty
bėmis naudojasi milijonai žmo
nių visokiems savo reikalams. 
Be ryžtingo entuziazmo nyks
ta kultūros, dingsta tautos ir 
jų laisvė. Pavyzdžių, rodančių 
didelę reikšmę entuziazmo vi
sokeriopai gyvenimo kūrybai, 
buvo ir yra labai daug.

Visas žmonijos gyvenimas 
yra nuolatinis bangavimas su 
kūrybos antplūdžiais ir atslū
gtais. Raip po nakties išaušta 
rytas, "taip ir žmonijos gyveni
me, po ilgos vergijos ateina 
pabudimas iš nevilties metų. 
Per ilgą darbą ir ryžtingą ko
vą sušvinta gyvenime laisvė, 
kuri sujungia tautoje visas vie
nijančias idėjas.

Žinom visi; kaip carų vieš
patavimo metais lietuvių tau
tą jungė viena mintis. Taip ir 
šios nelaimės akivaizdoje turi
me parodyti ryžtą, susiklausy
mą. Juk vienybėje sunkiausi

3<> rikoš"iuėtuvių'*Taryba*gali‘pa- 
siekti plačiąją lietuvių visuome
nę. Naudodamasi mūsų spaudos čiausio tikslo — Laisvos Lietu- 
ir radijo patarnavimais, Ameri
kos Lietuvių Taryba gali teikti 
informacijas visuomenės 
moralinės paramos.

Dėl to suvažiavimas nuošir
džiai dėkoja visiems patriotinių 
lietuvių laikraščių, žurnalų ir ki
tų leidinių redaktoriams bei ra
dijo valandėlių vadovams ir jų 
bendradarbiams už teikiamą 
svarbią paramą. Suvažiavimas 
prašo ir tikisi, kad mūsų spau
dos ir radijo žmonės ir ateity
je rems bei bendradarbiaus A- 
merikos Lietuvių Tarybai jos 
sunkiame darbe dėl Lietuvos ir 
lietuvių tautos laisvės.

III
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini

mo Komiteto reikalu
Amerikos Lietuvių Tarybos 

suvažiavimas, išklausęs Vliko 
pirmininko pranešimo apie po
litinę padėtį, teigiamai įvertina 
Vliko per eilę metų įvairiuo-

JONAS MIŠKINIS

irtų, bet dažnais sukilimais 
ryžtingais pasiryžimais pavyko 
jam išsilaisvinti ir parodyti, ko 
jis tikrai norėjo. Todėl turime 
ir dabar tikėti, kad lietuvio 
dvasios okupantas nepalauš. 
Bet skaudu būtų lietuviui, ir jis 
galėtų jaustis apleistas, jei vi
sa išsilaisvinimo viltis šiandien 
remtųsi tik įgimtu noru nebūti 
vergu. Daug būtų atsparesnis

kie pavojai nebaisūs.
Goethe savo kūryboje rašo: 

“Pinigų netekęs, mažai nete- \ 
kai; vėl jų įsigysi. Draugų ne
tekai, šio to netekai, -o nete
kęs drąsos, netekai visko. Ge
riau tuomet būtum negimęs”. 
Šie Goethes žodžiai įsidėmėti
ni ir mums. Jie daug ką pa
sako. Vadinasi, žmogus, netu
rįs drąsos, netenka ryžto, ne
pajėgia aktyviai kovoti ir in
tensyviai veikti savo tautos 
laisvės ir buities labui.

Dr. J. Basanavičius, dr. V. 
Kudirka, Maironis, P. Višinskis 
ir kiti vaizdavosi Lietuvos ne
priklausomybę, nors anais lai
kais šis klausimas nebuvo pla
čiai aptartas. Tačiau ilgainiui 
nepriklausomybės idealas pasi
darė suprantamas net menkai 
išsilavinusiam mūsų krašto lie
tuviui.

NEPALŪŽIMAS
Rusijos jungą lietuvis yra 

nešęs apie pusantro šimto me- 

prieš sovietišką kolonizaciją ir 
nužmoginimą, jei būtų aiškiai 
nusakyta Vakarų valstybių ak
cija Lietuvai laisvinti.

Tačiau yra tam tikrų pra
giedrulių. Laisvasis pasaulis 
pradeda suprasti, jog bolševiz
mo pavergtų tautų laisvinimas 
nėra koks svajotojams palikti
nis humanizmo aktas, bet pa
ties laisvojo pasaulio savisau-

(Nukelta į 7 ps))

Alto atsišaukimai ir rezoliucijos
(Atkelta iš 3 psl.) 

rius mums visiems bendrą Lie
tuvos laisvinimo darbą remti 
moraliai ir materialiai.

II 
į lietuvių spaudos ir radijo va

landėlių vadovus
Amerikos Lietuvių Tarybos 

darbe, jos kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą iš pavergėjų-bolše- 
vikų jungo, labai didelę para
mą teikia mūsų patriotiškoji lie
tuvių spauda ir lietuvių radijo 
valandėlės. Tik jų bendradar
biavimo ir paramos dėka. Ame-

se baruose vedama kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą, ypač pabrė
žia Vliko radijo tarnybą bei 
svetimomis kalbomis leidžia
mų Eltos biuletinių svarbą.

IV
Lietuvių laisvinimo veiksnių., 

reikalu
Amerikos Lietuvių Tarybos 

suvažiavimas, įvertindamas Lie
tuvos Įgaliotinio Washingtone 
p. J. Rajecko, laisvos Lietuvos 
atstovų, laisvinimo veiksnių ir 
viso pasaulio geros valios lie
tuvių pastangas Lietuvai lais
vinti, ragina dar suaktyvinti vi
sas pastangas ir siekti aukš-

vos.
V

Darbo veiklai pagyvinti
Amerikos Lietuvių Taryba, 

išklausiusi pasiūlymų, kaip pa
gyvinti ir sustiprinti Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą, pata
ria:

1. Raip antrojo pasaulinio 
karo metu Amerikos lietuviai į- 
sijungė į JAV bonų ir karo jė
gų stiprinimo akciją, taip ir da
bar Amerikos lietuviai turėtų į- 
sijungti į amerikiečių kovą prieš 
komunistus, bendradarbiauda
mi su Amerikai lojaliomis ame
rikiečių ir kitų tautų rimtomis, 
demokratinius principus pripa
žįstančiomis organizacijomis.

2. Ruošiantis didesniems po
litiniams žygiams, pageidauja
ma, kad Alt. šaukiamos kon
ferencijos sujungtų galimai di
desnį skaičių Lietuvos reikalais 
besirūpinančių organizacijų.

— Dr. Vyt. P. Vygandas, Pax 
omana pirmininkas, ir pra- 
jusį savaitgalį buvo nuskridęs 
Šveicariją, Fribourgą, kur te- 
evyksta posėdžiai ryšium su 
*ax Romana 40 metų sukakti- 
li. Posėdin buvo užėjęs ir kar- 
inolas Marela, su kuriuo kal
ėtas! apie Lietuvą. Kardinolas, 
asirodo, labai gerai informuo- 
as apie padėtį Lietuvoje.

— Kun. dr. Viktoras Gidžiū- 
as, O.F.M., buvęs lietuvių 
-anciškonų Amerikoje pro- 
ncijolas, paskui dirbęs Romos 
chyvuose, rinkdamas medžia- 
į bendrai pranciškonų istori- 
i ir atskirai lietuvių, ordino 
enerolo yra paskirtas centri- 
ės pranciškonų spaustuvės 
•uarrachi vedėju ir vienuoly- 
o prokuratorium.

— Scrantone, Pa, vienuolių 
pasionistų šv. Onos vienuolyne, 
liepos 17 prasidėjo novena į 
šv. Oną ir truks ligi liepos 26. 
Pamaldos būna ir lietuviškai, 
prasideda 3:30 vai. popiet. Vie
nuolyno sode einamos stacijos, 
sakomas lietuviškai pamokslas, 
giedamos giesmės. Lietuviai 
kviečiami novenos pamaldose 
gausiai dalyvauti.

— Aleksandra Zubovaitė- Fle- 
džinskienė mirė birželio 17 
Skaudvilėje, Lietuvoje^

— John Brooks, Hawthorne, 
Calif., pasiskaitęs Los Angeles 
amerikiečių spaudoje apie Ruch 
el-Lipscomb rezoliuciją, parašė 
laiškų JAV-bių Kongreso na
riams, ragindamas juos priimti 
tą rezoliuciją. Raip jis rašo, jis 
esąs lenkų kilmės amerikietis.

— Muz. A. Kučiūnas paskir
tas Chicagos Muzikos kolegijos 
operos klasės vedėju.

— Emilija Čekienė, Wood- 
haven, N.Y., ALTS-gos centro 
valdybos narė, daug pasidarba
vo Kuchel-Lipscomb rezoliuci
jos rėmimo darbe. Anot jos, ji 
atlikusi visa, kiek tik galėjusi ir 
kiek aplinkybės leidusios.

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

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

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

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

Jungiame gražiausius linkėji
mus ir laukiame Osterville dva-

Jūsų J. Kapočius

VASAROS 
ATOSTOGOS 
prie Atlanto

Geriausiai pailsėsite atostogų 
kalyje 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 Maino gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje. Dėl informacijų 
kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT. MAINE

Tel. WOrth 7-2011 
ar 207 WO 7-2011



Krepiinb

šio sezono vasaros lygos rung- i 
tynęs pralaūftėjo. Aukšto lygio | 
kova tarp LAK ir St Thomas | 
baigėsi pastarųjų pergale 77: 
65. Mūsiškiai pirmą kėunj buvo 1 
baigę 8 taškais savo naudai. | 
Geriausias šį kartą buvo Maro- | 
zas. Pirmenybių tvarkaraštį pa- | 
skelbsime vėliau.

Futbolas |
Pereitą sekmadienį mūsų pir- j 

moji futbolo komanda dalyva- ( 
vo Schvvaben SC surengtame ■ 
turnyre. Mūsiškiai pirmąsias 
rungtynes prieš švabų rezervi
nę šiaip taip laimėjo (1:0), bet 
antrose teko nusileisti Aust- 
riai FC vienetui: 1:3. Vadovams 
reikėtų daug darbo įdėti, kad 
mūsų vienetas nors kiek pana
šiau pradėtų žaisti. Vėl susi
žeidęs turėjo apleisti aikštę 
Stanaitis. Trūko Kulio. Gyni
mas dėl to atrodė prastas. Vi
sur ir, pas priešininkus, jaučia
si vasaros pertrauka.

Sekmadienį piknikas
Šį sekmadienį LAK sporto 

sekcija rengia įdomų pikniką, 
su laimėjimais ir kitais pamar-

NEBIJOK LIOTO! —Karikatūra ryšium su Anglijos kariuomenė* iisiki
limu Kuwatte.

Atletas

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E KRAUNAMŲ 

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

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALftS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI-

TeL MU 3-2928 
VACYS STEPONIS

MOŠŲ UŽDAVINIAI IR PAREIGOS
- (Atkelta iš 5 psl.) 

gos užtikrinimo siekis.* Tačiau 
tų prošvaisčių yra dar labai 
malaL Jos vis dar miglotos ... 
Vadinasi, neįstengia dar palauž
ti tylos uždangos laisvojo pa- vos laisvės lems mūsų tautinė 
šaulio politiškoje bei diploma
tiškoje laikysenoje.

PAREIGA
Mums, svetur gyvenantiems, 

būtina yra pareiga, kurią mes 
turime atlikti ne tik savo jė
gomis. Tai yra savos tautybės, 
savos tautinės sąmonės išlaiky
mas. Nutautėjimo ar lietuvybės 
išlaikymo reiškiniai nėra nei 
atsitiktiniai nei išimtys. Kiek
vienas laisvame pasaulyje gy
venąs lietuvis, kuris užmiršta 

' savo tautybę, kategoriškai at
sisako asmeninio padorumo. 
Lietuva yra skęstančio vaiko 
padėtyj. O atsisakymas ar nu
tolimas nuo lietuvybės dabar 
yra tolygus atsisakymui gelbėti 
skęstantį vaiką.

JAUNOJI KARTA
Tauta, kuri nori būti laisva, 

turi būti stipri ir gaji. Neuž
tenka šaukti: dabartiniais lai
kais reikia daug daugiau po
zityviai dirbti kiekvienas išei
vijoje gyvenąs jaunuolis ir jau
nuolė turi aktyviai reikštis lie
tuviškoje' veikloje.

Ne tik suaugę ir einą moks
lus turi rikiuotis tam kilniam 
darbui, bet ir jaunoji karta.

' Juk turi iš jauno vaiko bręsti 
sąmoningas lietuvis, Lietuvos 
ateities laisvintojas, kovotojas. 
Todėl verta, kad. jis nuo mo
kyklos suolo, nuo jaunų die
nų pradėtų sąmoningiau, ener
gingiau veikti ta kryptimi, ku
ria eina visa lietuvių tauta. Va
dinasi, jaunuoliai turi išlikti 
ne tik gerais lietuviais, bet ir 
sąmoningais lietuvių tautos sū
numis bei dukromis.

Tačiau auklėtis ir mokytis 
reikia ne tik sau, bet ir savo 
tautai. Ne tik suaugusių, bet 
ir jaunimo didžiausias siekimo 

[ tikslas — Lietuvos laisvė.
Ne baimintis reikia dėl atei

ties siekiamo tikslo, bet kuo rū
pestingiausiai ruoštis. Baisiame 
pasaulio tautų gyvenimo verpe
te tas išners į paviršių ir tu
rės saugesnės kūrybos sąlygas, 
kas turės'daugiau gerų priva-

lumų, kas bus labiau pasiren- 
g^ visokiems atsitiktinumams, 
kas bus stipresnis ne tik fizi
ne ir ginklo pajėga, bet ir dva
sia. Dėl to ir kovą dėl laetu-

ištvermė ir visapusiškas pasi
rengimas.

LAIMĖSIME
Nors sakoma, kad lengviau 

yra sukurti, negu sukurta iš
laikyti, bet teisė žino ir kitą 
principą — “laimingi valdan
tieji”. Geresnėje padėtyje yra 
tie, kurie turi, nei tie, kurie 
ieško. Deja, ką žmogus turi, to 
dažnai nemoka tinkamai ver
tinti. Taip esti dėl to, kad žmo
gus, būdamas laimėje, pamirš
ta nelaimės dienas, pamiršta 
vargą.

Bet jeigu mūsų lietuvių vie
nybė bus gražus visos tautos 
sąskambis, tai galima tikėtis, 
jog jos garsas bus didesnis nei 
grūmojančios audros, nes ^ūd
ra baisi tik visiškoj tyloj. 
Ryžtingame 
pasiruošime 
nublunka.

Pažangus
yra amžinas karas su visa tuo, 
kas atsilikę, kas aprūdiję. Tad 
jei drąsa yra gaji, neturi nu
slopinti ir valia, nes čia kariau
ti laukai yra platūs. Ir tik tuo
met, kai mūsų laimėjimai iš
aukštins mus pačius, kai darbo 
tauta sudės visą savo triūsą 
Į vienas svarstykles, kurias iš
laikys ne tik žodžiai, bet ir nu
veikti darbai, tikėkime, tada 
susilauksime vieno brangiausio 
turto — Lietuvos laisvės.-

darbe, valingame 
ir drąsoje audra

tautos gyvenimas

EXCURSIONS

SPECIAL EXCURSIONS
Via Delux Motor Coach

EVERY SUNDAY 
34.00 plūs tax.

ROUND TRIP
Leaves from 8:45 to 9:15 AM.

PORT AUTHOR'TY TERMINAI
Eighth Avė. and 41st St., N.Y.C. 

Window 17
BR 9-1000

SUMMER CAMPS

*

RttTAURANTS

AIR^-TEMP 
REFRIGGRATIOhę i N. 

REFRIGERATION—AIR- 
CONDITtON ING—ICE 
MACHINES SERVICE 

*CONTRACTS

Hgious institutiona.
1202 Myrtie Avenue, 
BROOKLYN, N.Y. 

Telephoiie: GLenmore 5-4177

LARISON’B Tarka? Farm Ina for 
na! family dtamer in honae-f4uhlan- 
ed eotntot. TURKEY A STEAK 
DINNKB& Special considention 
given to reUgtous groups. Cocktail 
Lounge. TR 5-5531. Route 206-24, 
Cheater, NU. — (Coeed FrMays)

AN IDEAL SUNDAY DESTINATION

TV and RADIO

COLONIAL FARMS
FOOD PREPARED & SERVED 

' in
ANOLD AMERICAN TRADITI0N 

special conaideration given to 
ReMgtous Groups 

MiddMush. N. J. Viking 4-2650

(Summer Haven of the Catskills)

Profitable Business or Hobby. No 
Machinery. No Experience reguired. 
Findings for Jeu-elry Repair. Cos- 
tume Jewelry Manufacturing. Send 
25c for beautiful illustrated Catalog. 
CATH-ART PRODUCTS CO., INC- 

12S So. Columbus Avė., Dept. L 
Mount Vernon, N. Y.

FLOOR SERVICES

PUIKI DOVANA BET KURIA 
PROGA!

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO KOMPO

ZITORIAUS ILGO GROJIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

WENOKA PARK CAMPS 
Weahqua-Weanada. Boys-Girls. Ages — 
6-16. 2 wks.—$95; 4 wks.—$180; 8 wks. 
$350. 55 mi. W. of N.Y.C. Jenney Jump 
M ts., N. Jersey. Doctor,. nurse, ekperi- 
enced «taff. Spring-fed lake. Land and 

■ water sporte, Riding. Cabinc, tente; hot 
and cold ehowere. Brochure P. O. Box 
388, Johnaonburg, N.J. Director: A. F. 
Barzda. Garden 5-3424; Kilmer 5-0311.

SUMMER RESORTS

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

Residential - Commercial • Inrtitutional 
Our Specialty is Tl LE all Standard branda 
Free Eatimates - Competitively Priced 

All Work Guaranteed. Special considera
tion given to religious instituttons. Call 
Today—Don't Delay. 224 St. Mark Ava., 
Brooklyn, N. Y. ST 1-7744

Long Island's Summer Ręst Hotel. Take 
a relaxed view of life at this hotel. De- 
lightfully differėnt. Informal A carefree. 
Just the place for mature adultą&their 
relatives. No planned activities. yet nr. 
village. Stores, movies: sandy beach. 
Plan now lot the Take it eaay Vacation. 
All rooms vhth priv. batbs. Good food. 
American Plan. double $55 vreekly: $65 
single. THE LAFAYETTE. SayviUe.

I. — LT 9-9891.

FLOOR SCRAPING
Water proof, aerateh proof applied.
Special consideration given to re
ligious instituttons. Ask — 

PELLEGRINI A SON 
DE 5-7410

Robert Ouinn

No job too big or too small 
Free Estimate

Special Consideration Given to 
Religious Institutiona 

411 37th 3L Brooklyn 32, N. Y. 
SOuth 8-8780 Res. ULster 4-7635

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos

HI-FI ir STEREO plokštelė 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų pardotuvėse.

Summer Special
D. H. TELEVISION

Free — your Table Radio repalred
Free — With each Television

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

AU Work Guaranteed
583 E. 163rd SL at 3rd Ave^

Bronx, N. Y. ' -
DA 3-8598

JOHNNY MURPHY’S 
BRA88 HORN 

Restauraht A Cocktail Lounge 
Banguet rooma. Organ music night- 
ly. Open 7 day&. Corner Cheny A 
West Grand Sta, Elizabeth. N. J. 

Tel.: EUzabeth 4-8767

9OLEMN NOVENA JULY 2 - JULY 10 — 8:15 P.M.

Weekly Novena Devotions during July and August 

Daily Mass 9 A. M.

Enjoy f aci Ilties of the pleasant family plonio area 
Visit The Friar Gift Shop

HEIGHTS RADIO — TV SERVICE 
855 Summit Avė,, jersey City 7, 

New Jersey
Radio, Television, Hi-Fi, Stereo,

Phonograph and Automatic Record
Charge Service. Service in:

Ariington - Lyndhurst- Keamy
Harrison - Elizabeth - Hillside

Irvington - Newark - 
and Vincinities

Special Consideration Given to 
ligious Groups.

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

NURS. HOME

Re-

MENDHAM RĘST HOME. Home- 
likę atmosphere, personai care, pri- 
vate and semi-private room, din- 
ing or tray Service, TV, spacious 
groundsds, village home, Stores and 
churches nearyby; State approved 
& licesnsed. Mrs. B. Havas, Prop, 
— German speaking. 12 West 
Main SL, Mendham, N. J., Ll 3- 
7425

MOTELS

PETERSEN'S COLONIAL MOTE L 
210 ARNOLD AVĖ. POINT 
PLEASANT BEACH, N J.

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

KA — JAY MOTEL 
Newburgh, New York

19 Units — 11 Air-Conditioned — 
Room Phones — Reasonable Rates 
— Free T. V. — Pool — Pets —24 
Hr. Service. — JLarge Rooms —Pic- 
nic Tables Near Brook — Excel- 
lent Landscaping.

914 — JO 2-7700

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

14 Units — 13 Air-conditioned — 
Reasonable Kates — TV — Pets — 
Open 24 Hours Special Cosidera- 
fion Given To Religious Groups.

True — 914 — JOhn 1-9869

RESTAURANTS

Excellent Food Served in Beautiful 
Country Atmosphere at reasonable 
prices. Special consideration given 
to religious groups. Short distance 
to Graymoor"-— ALPINE INN — 
Shrub Oak,.New York; Phone 914- 
LA 8-9815 — Win Winter, Prop.

C. CIMARRON 
and save time and traveling to the 
East’s authentic Western Ranch. 
Featuring expert beginner instruc- 
tion. Breakfast. Picnics A Moon- 
light trail ridės. Gamės on Horse- 
back, ev’g dambakes. -Swimming, 
Boating, Tennis. For Information: 
Putnam Valley 17, N. Y, N. Y. C. 
Tel. LO 2-7777.

Food At It’s Very Best 
GREYSTONE MANSĮON INN 

Served in an atmosphere of natūrai 
besoty. Reasonable prices. Special 
consideration to religious groups. 

Fort Montgomery, N. Y. 
914-Hl 6-8197

THE PADDOCK SUPPER CLUB A 
RESTAURANT, Monticello, N. Y. 
Hrs^ noon — 3A.M, elosed Wed. 
Chinese, American cooking. Bar. 
Semi-A la carte. Lunch, dinner en- 
trees, steak or lobster dinner; pick 
your lobster from the tank. Special 
consideration to religious groups. 
Phone 914 MO 2065.

Mtt* SAE FAA and 
GSA M. BcYf

AUTO
SEAT

BELTS

144% Nylon W«b—InsfalUtion
P-M*-----

„» Two fer &SM 
HUOT Tom SUMMfR MCTOMNG

rUOTECT TOU« FAMILY WITH PAVIS AUTO SEAT tais

E*c>

> C6tO« COMtINATIONS 
W«b * 4ockl» a keti* 

Craf W«b a ttock loclrk 

NORTH PORT SALES CO.

For the Fineat Dine at the Good 01d 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazsa A Philip Mercali. 
Special consideratian given to re- 
ligioua groups. Free Parking after 
6 PM. Dtaers Club Member.

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

FRENCH-ITALIAN CUISINE
Special consideration given to re

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

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

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

Special consideration given to 
Heliglous Groups

C O M O’S 
Famous Italian Cuisine — DINING 
AREA. Now Open 7 Days a Week. 
We Dehver— IL 9-9699. AU Dinners 
to Take O'tt are individuaUy pre- 
pared in Special Aluminum Foil 
Platės. Special consideration given 
to religious groups. 101-11 Queens 
Blvd. <off 67 Rd.) Forest Mills, L.I.N.Y.

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

Luncheon-Cocktails-Dinner 
Special consideration given to 

Religious 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 

-z - 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 Beautiful Country ,Sur- 
roundings— With Special Conside
ration given to Religious Groups.

914 — ST 6-8733

TOM’S RESTAURANT 
Brewster — Carmel Road 

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

914 — CA 5-9897

EDWARDS' KITTLE HOUSE 
Lavvrence Farms East 

ML Kisco, N. Y.
Bar — Cocktail Terrace — Table 
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.

A Family Restaurant Serving 
plėtė Dinners Starting at $2.75 
Special Consideration Given To 

Religious Groups 
GR 2-4114

com-

DUTCHESS MANOR 
COLD SPRING ROAD 

BEACDN — NEW YORK
Continental Cooking Specialties

Trout — Cornish hen — Vesi
Parmigiana

Splendid view overlooking Hudson
AIR-CONDITIONED

Special consideration given to 
Religious groups 
PHONE 831-9747

if busy 
831-9777

CHESTERBROOK RESTAURANT 
Crompound Road 

Peekskill — New York 
Continental Cooking —Air Condi- 
tioned—Bar—Specialty Prime Rite 
Organ Dinner Music—Open fire- 
place - -Special consideration given 
to Religious groups. 

914-PeekskUI 7-9790

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

THE OCEAN CLUB
(Wetzel-Williams, Ine. Lessee)

OCEAN BLVD. A WAYNE AVĖ. 
ATLANTIC BEACH, L. I.

Ideal family Club now accepting Reservations for 1961 Season

Beautiful New Modom Swimming Pool
Bath Cabins and Čabanas available at reasonable rates 
Open for inspection including Saturdays and Sundays

Write or phone for full particulars — Mrs. Mildred Wood, Soc. Secy.

CE 9-4682 CE 9-9719

TeL: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 3, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!

o 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 vaL vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų —■.— $3.50 
Mano Lietuvos Prisiminimai,^ L. Juodis; 14 liet, dainų _________ 5.00
Christmas CaroH Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PL------ 1JD
Pavergtos Tčvynčs dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; — 4.00 
Pavergtos Tėvynės dainos ir liet, operos. J. Stukas, Nr. 2.--------- 4M
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų Ir šgk. _____  4.50
Lietuviškos dainos, Bostono liet. mišr. choro 17 dainų ..........  4.50
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm.------ 5XX)
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ______ —
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, jgrota 12 liet, patriotinių maršų .... 7JJ0 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po--------- 5.00
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo--------- 4.50
AHce Stephens Liet, kompozitorių 3 kuriniai ..........  — 5.00
Alice Stephens Liet, kompozitorių stereo .3 kūriniai............. ............ 6X0
A. Stephens Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės ------ 5X0
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim, 16 liet, dainų --------------- 6X0
Čiurlionio ansamblio, Mes padainuosim, 16 liet, dainų — stereo .... 7X0 
Milžino paupksmė, B. Sęuogos, Montręalio Liet. Dramos teatro

3 valandų vaidinimas trijose plokštelėse albumas--------------- 15X0
PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO ADBUNISTRACMOJE
910 W31<ragiil^ Avė. Brooklyn 21, N. ¥.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Venon St Philadelphla 23, Pa.

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

PL 4-6757

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 Esat Street, New Britais, Cona. 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptanumla NKW BRTTAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Coon.

R E P U B L I €
Liquor Store, Ine.,

Union Avė. Brooklyn 11,

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

N. Y.

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



JAV Senato teisių komisija 
buvo pakvietusi Balio reikalų 
vedėją į Washingtoną liudyti 
komisijoje tremtinių šalpos rei
kalais. Kun. L. Jankus dalyva
vo apklausinėjime tos komisi
jos, kuriai vadovavo šen. Philip 
A. Hart, ir įteikė memorandu
mą liepos 14.

M.K. Čiurlionio paroda ry
šium su jo 50 metų mirties su
kaktim surengta New Yorko 
viešojoje miesto bibliotekoje, 
42 St. ir 5 Avė., antrojo aukš
to koridoriuje, prie 2.16 kam
bario. Išstatyta jo svarbesniųjų 
paveikslų reprodukcijos, muzi
kos kūriniai, laiškai, prisimini
mai, straipsniai apie Čiurlionį. 
Prie parodos surengimo daug 
pasidarbavo Aleksis Rannit, ku
ris dirba tos. bibliotekos slavų 
skyriuje. Paroda atidaryta lie
pos 16 ir tęsis iki rugsėjo 7.

Kun. L. Jankus, Balto reikalų 
vedėjas liepos 17 išvyko trijų 
savaičių atostogų.

Salomėja- Narkeliūnaitė kaip 
turistė liepos 14 išskrido į Vil
nių, kur aplankys savo gimines. 
Vizą gavo dviem savaitėm.

Barbora Jurkienė, 72 metų, 
ilgametė Aušros Vartų parapie- 
tė, mirė liepos 6. Palaidota lie
pos 10 iš Aušros Vartų baž
nyčios.

Už in. Igno ir Angelės Zup- 
kų sielas mišios bus pranciško
nų koplyčioje liepos 22 d. 7 v.

Parduodamas Cypress Hills 
dviejų šeimų namas, naujai at
remontuotas, su šiltu vandeniu 
ir apšildymu. Butai turi 4 švie
sius kambarius. Pirkėjas tuoj 
gali apsigyventi laisvame bute. 
Kreiptis: TY 7-6355.

Išnuomojamas butas iš 4 
kambarių ir virtuvės antrame 
aukšte netoli parko ir Jamai
ca linijos traukinio. Taip pat du 
atskiri kambariai Telef. Hl 1- 
9720.

PRANEŠIMAS.
Pranešama, kad nuo liepoj 

10 gerai žinomo Amerikos lie 
' tuvio A. Petrausko “Park Hil 

Realty” ir draudimo namuose 
84-17 Woodhaven 21, N.Y. pra 
dėjo veikti siuntinių persiunti 
mo įstaiga

Balticum Parcel Service Ex 
port-lmport

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

Įstaiga atidaryta kiekvien; 
dieną nuo 9 iki 9 vai. vakaro 
sekmadieniais nuo 11 iki -
vai. p.p. Telef. VI 6-3330

VI 3-1477

Sekmadienį, 1961 RUGPIŪČIO (August) 6
visi keliai veda į metinį

LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO ir "RŪTOS’

Jamaica Polish National Hali & Park
108-11 Sutphin Boulevard, Jamaica, LL, N.Y.

Gražus parkas, moderni sajė, patogus privažiavimas;
Veiks gausus gėrimų ir užkandžių bufetas

Programoje: “Rūtos” ansamblio dhoras ir Tautinių šokių grupė; 
šokimo varžybos 
Lietuviškos sutartinės

PIKNIKO PRADŽIA — 1 vai. p.p.; ŠOKIAI nuo 5 iki 10 vai.; PROGRAMA 4 vai. p.p.

PIKNIKAS ĮVYKS BETKOKIAM ORUI ESANT
Įėjimas — $1.00, h* 25< už ženkliuką ir N. Y. miesto pramogų taksus

Nuoširdžiai kviečiame! — JOKVBAS J. STUKAS, Direkt. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Kun. Petras M. Urbaitis, bu
vęs ilgą laiką misionierium Ki- 
niioie. vienuolis salezietis, da
bar gyvenąs Romoje, yra atvy
kęs apie trim mėnesiam į JAV. 
Liepos 15 lankėsi Darbininko 
redakcijoje, prisiminė, kad šie
met lietuviai saleziečiai šven
čia 10 metų savo savarankiško 
įsikūrimo Italijoje. Laikinai 
yra sustojęs pas kleb. kun. N. 
Pakalnį. Pasiekiamas telefonu 
EV 7-2111. Kol bus JAV, gali
ma susirašyti adresu 2421 ,W. 
75th St., Chicago 32, III.

Kvieslys į stovyklą jau išsiun
tinėtas visiems Tauro ir Nerin
gos tuntų nariams. Važiuojan
tieji į stovyklą, prašomi užsi
registruoti pas tuntininkus iki 
liepos 28. Atsiradus neaišku
mams, Skambinti EV 7-0256. At
lanto rajono skautų ir skaučių 
stovyklos bus nuo rugpiūčio 
27 iki rugsėjo 4 prie Plymouth, 
Mass.

Vytauto Maželio nuotraukų 
paroda yra Parents žurnalo ga
lerijoje, 52 Vanderbild Avė., 4 
aukšte, New Yorke, priešais 
Grand Central stotį. Išstatyta 
26 nuotraukos. Paroda bus vi
są liepos mėnesį.

Angelų Karalienės parapi
joje po aštuntos valandos mišių 
nuo šio antradienio kalbama 
novena į šv. Oną. Užbaigiama 
šv. Onos dieną, liepos 26, iš
kilmingomis mišiomis 9 v. Po 
mišių parapijos salėje bus ben
dri pusryčiai, kuriuos organi
zuoja Amžinojo Rožančiaus 
draugija.

Darbininko metinis piknikas 
bus rugpiūčio 20 lenkų tauti
niam parke, Jamaica, N.Y. 
Šiais metais Darbininko skai
tytojai bei spaudos rėmėjai ga
lės tą dieną laimėti ne tik 500 
dol., bet ir pikniko dalyviams 
skirtą 50 dol. dovaną. Be to. 
bus graži programą, spaudos ki
oskas ir šokiai. Visų lietuviškos 
spaudos palaikytojų prašoma 
nepamiršti rugpiūčio 20.

ELIZABETHO Šv. Petro ir Povilo parapijos mokyklą baigusieji su prel. M. Kemežiu.

Didžiojo New Yorko lietuviams

PRIE ŠV. PATRIKO katedros New Yorke po pamaldų už pavergtas tautas kard. Fr. Spellman sveikinasi su V. Sidzikausku.. 
Nuotr. V. Maželio.

Lietuvių mokyklą baigė 33 mokiniai
ELIZABETH, N.J.

Birželio 18 Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos mokyk
la baigė mokslo metus. Mokyklą 
baigė 33 mokiniai. Prelatas M. 
Kemėžis aukojo mįšias ir išdali
no baigimo mokyklos pažymėji
mus. Pamokslą pasakė kun. Juo 
zas Barkus, benediktinas. Aukš
čiausiais pažymiais baigė Gra
žina Fidlerytė, Jūratė Veblai
tytė, J. Savonis ir B. Brazins- 
kis. Visiems įteiktos premijos.

Lituanistikos mokyklą baigė 
Gražina Fidlerytė, Jūratė Va- 
karietytė 
Mokyklos 
gulbickas 
lietuvišką
buvo suvaidinta “Motulė pavi
liojo”. Vaidinimą atliko patys 
mokiniai. A.Ž.

ir Jūratė Veblaitytė. 
vedėjas kun. J. Pra- 
įteikė kiekvienai po 
albumą. Birželio 11

Birželio 29 puošniam Lyėn 
klube buvo surengtos vaišės ir

IŠVYKA Į METINĮ SESELIŲ 
PIKNIKĄ

Putnam, Conn vyksta liepos 
30, sekmadienį, 7 v. ryto nuo 
pranciškonų vienuolyno 680 
Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y. 
Pranciškonų koplyčioje 6:30 v. 
bus mišios, seselių sodyboje iš
kilmingos mišios 11 vai. Kas 
nespėtų išklausyti mišių Brook- 
lyne, galės dalyvauti Putname.

Kelionės išlaidos asmeniui 
8.00 dol. Gautas patogus 51 vie
tos autobusas. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis į Darbininko 
administraciją, 910 Willoughby 
Avė., Telefonas GL 5-7281, va
karais GL 5-7068.

pagerbta Monika Pavalkienė j 
jos gimtadienio proga. Gausiam 
svečių būry matėsi prel. Ig. 
Kelmelis ir giminaičiai kun. 
Petras Totoraitis ir kun. Pa- 
žereckas iš Brooklyno, Pažerec- 
kienė ir Svogūnienė su sūnu
mi iš Long Island; iš Newarko 
Elz. Demskienė, Kazio Dems- 
kio ir Pr. Pavalkio šeimos; Ci- 
bitai iš Colonia, Akelienė iš 
Bellville; Mrs. Ens su sūnumi, 
muz. M. čižauskienė, Norušie- 
nė, Saliklienė, Plačienė, Goš- 
tautienė su 'dukterim, seržan
tas Alg. Galinis su žmona ir 
dukrele.

Monikai Pavalkiėnei įteikta 
gražių bei brangių dovanų. 
Puotos rengėjai buvo sūnus 
Alfonsas su dukrele Monika ir 
su vyru Aleksandru Deveniu, 
kurie motiną apdovanojo bran
giu “mink stole”.

PADĖKA
Vasario 5 įvyko Aleksandro 

ir Julijos Skarulių, gyv. Wood- 
haven, N.Y., 50 metų vedybų 
sukaktis. Tą dieną 11 vai 
buvo aukotos jų intencija mi
šios Apreiškimo parapijos baž
nyčioje ir paminėta Beleckų 
svetainėje iškilmingais pietums, 
kur dalyvavo jų 3 sūnūs bei 
^ukra su šeimomis, 16 anūkų 
ei pažįstami ir draugai. Tolin
ėta jiems sveikatos bei gražių 
enatvės dienų, ypač Skarulie
nei, kad ir toliau gražiai dar- 
uotųsi katalikiškose draugijo- 
e. Amžinojo Rožančiaus drau- 
ijos narės liepos 9 d. 11 v. 
ižprašė jų intencija mišias. Ta 
roga Aleksandras ir Julija Ska- 
uliai visiems dėkoja už jų pa-

Išnuomojamas 5 kambarių 
tas su apšildymu ir karštu 
ndeniu ir su modernia virtu- 
suaugusiem Woodhaveno ra- 

ne. Teirautis nuo 5 v. v., šeš- 
iieniais ir sekmadieniais visą 
eną. TeL AX 6-8635.

Išnuomojami du atskiri kam- 
lariai ir virtuvė dviem vyram, 
geroje vietoje, du maži Uokai 
nuo pajūrio, kur galima maudy
tis, prie gero susisiekimo. KreipReikalinga moteris prižiūrėti

5 metų berniuką. Atskiras kam- tis Mr. Povilas Burnis, 1717 
barys, maistas ir atlyginimas. '
Pradėti nuo rugpiūčio 1. TeL St., Brooklyn 35, N.Y., Tel. NI 
MI 1-6893. 8-0189.

Voorhies Avė., arti East 18

PRALEISKIME SEKMADIENIO POPIETĘ SU JAUNIMU GAMTOJE!

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS maloniai kviečia visus atvykti į rengiamą

METINĮ PIKNIKĄ
LIEPOS 23, SEKMAI

Rockaway Bivd. and 248 St., Springfield Gardelis 22, L. L, N. Y.
NĮ KARL’S IDLEWILD INN,

Programoje: Laimės šulinys, kuriame kiekvienas bilietas laimi, o vėliau TV ir 
kitų dovanų laimėjimai. Veiks bufetas ir šokiams gros puikus orkestras. Pradžia 1:00 
vai. popiet. Įėjimas $1.00 įskaitant taksus.

PASIEKIAMA: automobiliais vykstant iš Brooklyn Rockaway Blvd. važiuoti iki pasibaigia 
dešinėje esantis IDLEWTLD aerodromas ir dešinėje pasimato namų grupė; priartėjus, .sukti dešinėn 
j Brookville Blvd. ir priešais matosi KARL’S IDLEVVILD INN. Traukiniais: BMT Jamaica Line 
važiuoti iki 160 St.. o IND Line — iki Parsons Blvd. stoties. čia išlipus paimti FAR ROCKAWAY 
“B” autobusą ir važiuoti iki Brookville Blvd. IšUpus dešinėje yra KARL’S IDLEVVILD INN. Pik
niko vietovę puoš lietuviška trispalvė vėliava Tad iki pasimatymo!

ŽINIOS—

Inž. Kostas Nenortas nuo lie
pos 16 paskirtas nauju Bostono 
skautų tuntininku.

Skautininkų Ramovė ir aka
deminis sąjūdis liepos 22 ruo
šia išvyką į Rožėno ūkį prie 
ežero.

Kun. J. Zuromskis liepos 22 
išvyksta dviejų savaičių manev
rams į Camp Drum, N.Y. Kun. 
J. Zuromskis tarnauja National 
Guard majoro laipsnyje.

Kun. J. Rusteika, Marijos 
Angelų Karalienės parapijos 
klebonas Fort Scott, Kansas, už
baigęs vasaros atostogas, iš 
Bostono liepos 17 d. išvyko 
į savo parapiją.

Jonas Adomonis su Aldona 
Vizgaidyte susituokė liepos 15 
šv. Petro parapijos bažnyčioje. 
Vestuvių vaišės giminių ir ben
dradarbių ratelyje, buvo su
ruoštos Dondhin, W. Quincy, 
Mass. viešbučio salėje.

KUR ATOSTOGAUTI? — 
LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražųjį C AP E 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje

MEŠKOS VILOJE 
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje, 
šeimininkai užtikrina • Gražią 
ir ramią aplinką • Erdvius, pa
togius ir jaukius kambarius • 
Gerą ir sveiką iki soties maistą 

. • Malonų patarnavimą • Pava
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
VHa "Meška”, 42 Beach St. 

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

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKU Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • VELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

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

WILUAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

Stephen B rėdės, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

* Tel. APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

F U N ER AL HOME
M. P. BALDAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R ABORTUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

WOODHAVEN. N. Y. ■' 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

FUNERAL HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

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

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

SnPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. V.


