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Berlyną Chruščiovas yra iš
vadinęs jau visokiais vaizdin
gais vardais: ir kaulu jo gerk
lėje, ir dūriu širdin ... Kalbė
damas su John J. McCloy, nu
siginklavimo patarėju, kurį 
Chruščiovas buvo išsikvietęs į 
savo vilą prie Juodųjų marių, 
rado dar vieną Berlynui paly
ginimą: “Tai skaudamas dantis, 
kuris turi būti ištrauktas. 
JAV atsakė savo vaistu: padi
dinama kariuomenė, įsakoma 
būti parengtyje krašto apsau-

Mirė kard. Tardini
Kardinolas Domininkas Tar

dini, sulaukęs 73 metų, Vatika
no valstybės sekretorius, mirė 
liepos 29 širdies liga. Valsty
bės sekretorium buvo paskir
tas pop. Jono XXIII. Prieš tą 
paskyrimą, velionies pop. Pi
jaus XII laikais, dirbo Vatika
no sekretoriate drauge su da
bartiniu kardinolu Montini. Ofi
cialaus Vatikano valstybės sek
retoriaus kurį laiką nebuvo. Kai 
lietuviai lankėsi Vatikane. įteik
dami partizanų perneštą per 
geležinę uždangą laišką (1948). 
velionis kardinolas Tardini bu
vo suabejojęs laiško tikrumu. 
Manoma, kad jis turėjo įtakos 
ir tam pakeitimui, kuris pada
rytas su Lietuvos atstovybe 
prie šv. Sosto.

Mirė kun. B. Bartis
Kun. Bernardas Bartis, šv. 

Jurgio lietuvių parapijos kle
bonas Clevelande, staiga mirė 
gatvėje liepos 31, pirmadienį. 
Teturėjo 51 metus. Buvo gi
męs ir augęs Amerikoje. Ku
nigu įšventintas 1937. Šv. Jur
gio parapijos klebonu paskir
tas prieš keletą metų, pasitrau
kus iš klebono pareigų kun. V. 
Vilkutaičiui. Laidojamas rugpiū- 
Čio 4, penktadienį.

SAUGUMAS AR PREKYBA?
Pavergtųjų Seimo raštas prez. Kennedy

tokią koncepciją mes esame pri-

nės ligos”.

— Kare atveju, kaip vakarie
čių Žvalgyba spėja. Sovietų Ru
sija labiausiai prisibijo neramu
mų satelitiniuose kraštuose. Tik 
per liepos mėnesį iš rytinės
Vokietijos pabėgo apie 40,000 JAV negerovė — tos "prati- 
vokiečių.

imperialistinius Vakarus".

VIENAS prie* tris: Kada vSI susirenkama?

Ryšium su prez. J.F. Kenne
dy pareEkimo jo kalboje į tau
tą, kad Amerika “pripažįsta So
vietų Sąjungos istorinį rūpestį 
dėl savo saugumo Vidurio ir 
Rytų Europoje”, Pavergtųjų 
Seimas pasiuntė prezidentui te
legramą, kurioje skaitome: 

“Ne dėl savo kaltės antrojo 
pasaulio karo pabaigoje patekę 
sovietų armijai ir vėliau įtrauk
ti į vergų imperiją šimtas mili
jonų laisvės siekiančių rytinės 
Europos žmonių bus priblokšti 
Jūsų. Pone Prezidente, praeito
vakaro kalbos vieno pareiški- vilką saugoti nuo ėriuko. Prieš 
mo. Su giliu nusivylimu jie
konstatuos, kad nė vienu žo- versti kreiptis į pasaulio sąži- 
džiu neužsiminta patvirtinti jų nę su griežtu protestu pavęrg 

tosios Albanijos. Bulgarijos, Če
koslovakijos. Estijos, Latvijos, 
Lenkijos. Lietuvos, Rumunijos 
ir Vengrijos vardu. Vakarų Ga
lybės savo karo metu ir poka- 
rės įsipareigojimus padėti mū
sų valstybėms atstatyti savo ne- 

■ priklausomybę ir laisvais rinki
mais sudaryti savo vyriausybes 
gali gerbti ar užmiršti, bet, 
mes kartodami tvirtiname, kad 
nei JAV. nei kuri kita valsty 
bė neturi teisės prekiauti ne
nusavinamomis mūsų valstybių

apsisprendimo teisei, lygiai ne- 
ginčiajamai kaip neginčijama 
tautoms kitose pasaulio dalyse, 
tuo pačiu ir vokiečių tautai. 
Užuot to, jiems buvo tarta, kad 
Sovietų Sąjunga, ta mūsų lai
kų beatodairiškiausia imperia
listinė galybė, yra teisėtai susi
rūpinusi savo saugumu Vidurio 
ir Rytų Europoje. Sis karo me
to mito atgaivinimas, esą so
vietinė Rusija vardan savo sau
gumo, kadangi keliskart buvu
si užpulta, turinti specialių tei
sių kitų valstybių sąskaiton, juo teisėmis mainais už tikrą ar 
labiau yra apgailėtinas, kad vi- iliuzinį pelną Berlyne ar kur 
siškai neatitinka istorinės tie- nors kitur.”
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gos ir tautinės gvardijos viene- lėktuvų. Ligi vienerių metų pa
tam, 
apie pa-

Tai užaliarmuoja tuojau ilginamas karo tarnybos laikas 
30.000 atsarginių ir 750 tiem, kurie jau turėjo būti

McNAMARA kalba Atstovų .karinių veiksmų ko- -
misijoje, laikydamas rankoje slaptų dokumentų bylą. 
Pateikė planą slėptuvių gamybai, kurios galėtų išsau
goti apie 10-15 milijonų gyvybių.

Gagarina ištrenkė 4š orbitos
Juri Gagarinas, sovietų astro

nautas. kuris tariamai apskri- 
dęs žemę, dabar po žemę ke
liauja, nes tai saugiau. Lankė
si Anglijoje, vieši Brazilijoje. 
Buvo priimtas ir Rio de Janei 
ros gub. Carlos Lacerda. Gra
žiai pasisveikino, maloniai pra- 

sos. Tiek carinė, tiek sovietinė 
Rusija turi nepralenkiamą 300 
metų savo agresijų bei užgrobi
mų lapą savo mažesnių kaimy
nų atžvilgiu. Kai kurie šiame 
Seime atstovaujami kraštai de
šimtis kartų yra buvę carinės 
ar sovietinės invazijos aukomis. 
Esant šiokiai tikrovei, iškelti 
Sov. Sgos saugumą aukščiau 
už jos aukų apsisprendimą yra 
tolygu pripažinti didžioms vals
tybėms imperalistinio užkaria
vimo teisės mažesnių valsty
bių sąskaitom Tai yra tolygu 

leisti. Sustiprinama aviacija ir 
laivynas. Senatas rugpiūčio 1 
patvirtino ir prezidentas pasi
rašė įsakymą tuojau pašaukti 
250,000 atsarginių. Ar tai pa
dės Chruščiovo galvą atšaldyti 
ar labiau įkaitins?

Tolimesnė įvykių eiga numa
toma tokia:

— Vakariečių konferencija 
— Kennedy, De Gaulle, Mac- 
millanas — numatoma rugsėjo 
mėnesi. Vokietijoje, Prancūzijo
je, Anglijoje, Italijoje JAV 
ginklavimosi stiprinimas sutik
tas su pasitenkinimu.

— Viršūnių pasitarimas ga
lis būti lapkričio mėn. Tai te
galėtų įvykti po komunistų 
partijos kongreso Maskvoje ir 
prasidėjus jau Jungtinių Tau-

Rygoje dangorėžis
Rygoje liepos 8 lankėsi vo

kiečių laikraščio “Badisches Ta- 
geblatt” bendradarbė, kuri te
berado miestą gerokai apgriau
tą. Speciali palydovė pasigyrė, 
kad mieste dar veikia 34 įvai
rių konfesijų maldos namai. Gy
ventojų apranga prasta, pras- 

mų nematyti. Tėra vienas nau
jas aukštas namas — dangorė
žis, kuris prie miesto neside
rina.

Tuojau po karo rusišką dan- 
gorėži • Stalinas “padovanojo” 
Varšuvai. Vadinamas jis “kul
tūros namais”, bet lenkai jau

dėjo kalbėtis, bet kalba po 10 
minučių nutrūko. Gubernato
rius ėmė klausti apie Berlyno dabar Šaipos ir svarsto, ką SU GĖN. CHEN CHENG, nacionalinės Kinijos viceprezidentas su žmona 
krizę, apie priespaudą už gele
žinės sienos, apie Chruščiovo 
grasinimus nauju karu. Tą die
ną Gagarinas daugiau niekur 
nekeliavo. Buvo atšaukta ir jo 
paskaita karinėje akademijoje. 
“Jis pavargęs” — taip sovietų 
atstovybė paskelbė.

Britanijos ministeris pirmi
ninkas Harold Macmillan dėl 
Gagarino lankymosi Anglijoje 
ir jam sukeltų ovacijų pasakė: 
“Tiesa, kad ovacijos buvo di
delės, bet jos būtų buvusios 
dvigubai didesnės, jeigu jie 
(sovietai) būtų drauge atsiuntę 
ir šunį, kuris irgi buvo orbito
je”.

juo reikės daryti. priimamas Baltuose Rūmuose prez. John F. Kennedy ir viceprezidento 
Lyndon Johnson

KOMUNIZMAS IR OPIUMAS - NĖRA SKIRTUMO 
Dėl raudonosios Kinijos priėmimo į Jungtines Tautas

Chen Cheng, nacionalistinės 
Kinijos (Formozos) viceprezi
dentas, buvęs tos salos guber
natorius, kai kiniečiai atsilaikė 
prieš komunistus toje saloje, 
su žmona vieši Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse', kur nuo 1954 
gyvena vienas jo sūnus ir dvi 
dukterys. Baltuose Rūmuose į- 
vyko dviejų dienų pasitarimai. 
Buvo pabrėžtas JAV nusistaty
mas neįsileisti komunistinės

ilillifc
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tų naujai sesijai. Ligi to laiko 
kiekviena šalis stengsis savo 
pozicijas stiprinti propaganda. 
Chruščiovo propagandai reikia, 
kad jis pasiektų kokių nors 
“laimėjimų” prieš partijos kon
ferenciją Maskvoje įrodymui, 
jog. jo politika vedanti ligi “ka
ro briaunos”, duoda vaisių.

— Berlynas patiksiąs tokio
je padėtyje, kaip yra, jei ir 
būtų pasirašyta taikos sutartis 
tarp Sovietų Rusijos ir Rytinės 
Vokietijos. Padėties tai nepa
keistų. JAV stipriau ginkluo
jantis.

— Atominiu bandymų atnau
jinimas tuo tarpu atidėtas. Spe
cialistai radę, kad sovietai ne
bando; o antra, tai sukeltų ne
pasitenkinimą vadinamųjų ne
utraliųjų. ypač Indijos. Prieš 
JT rudeninę sesiją JAV rūpi 
neprarasti neutraliųjų balsų.

Kinijos į Jungtines Tautas, bet 
išsiskyrė nuomonės dėl Grafi
nės Mongolijos, kurios pripaži
nimui Amerika palanki. Chen 
Cheng pareiškė, kad naciona
listinės Kinijos delegacija ve
tuos Mongolijos priėmimą į JT, 
nors buvo įtikinėjamas to ne- _ 
daryti — nesukelti neutralių- šį kartą JAV nepavyks komu- 
jų, ypač Afrikos, nepasitenki
nimą.

Dėl komunistinės Kinijos

KUO RUSIJA PAVERTĖ M. LIETUVĄ 
Tai Rusi jos karo baze prieš Vakarus

Rytprūsių dabarties vaizdą 
sutrauktai davė N.Y. Staats— 
Zeitung.... Pagal jį prie Kur
šių įlankos Sovietai atgabeno 
žvejus iš Astrachanės, o į Pilu- 
vos sritis turkmėnus ir Volgos 
totorius. Jiem buvo atiduoti 
tušti namai ir butai. Dirbami 
laukai paversti kolchozais. Bet 
darbo jėgos trūksta, tad ir da
bar tik ketvirtadalis žemės iš
naudojama. Per eilę metų at
gabeno apie 100,000 žmonių že
mės darbam. Tai daugiausia 
žmonės, paimti iš priverčiamo-

JAV Senate priimta visais bal
sais (76) rezoliucija liepos 28: 
komunistinė Kinija yra • pati 
stambiausia prekiautoja narkoti 
ku (opiumu), kurio prekybą 
draudžia tarptautiniai įstatymai; 
taigi, nepriimtina į tarptautinę 
organizaciją (UN). Manoma, kad 

nistinės Kinijos priėmimo to
liau atidėti, kaip ligi šiol, bet 
tikimasi, kad balsuojant nesu
rinks dviejų trečdalių balsų ir 
nepraeis.

— Brazilijoje lankėsi Sovie 
tų Rusijos prekybos delegaci
ja. kuriai pirmininkavo gruzi
nas Georgadze. Visi 9 delea- 
cijos nariai apdovanoti aukš
čiausiais Brazilijos ordinais, ko 
nebuvo istorijoje. Tokia “do
vana” norima įsiteikti bolševi
kam, kad pirktų Brazilijos ka
vą ...

— Amerikiečiam turistam, 
kurie iš užsienio ligi šiol ga
lėjo įsivežti nemuituotų prekių 
už 500 dol., sumažinta iki 100 
dol. Išimtis padaryta tiktai tu
ristam Karibijos jūros salose. 
Tuo suvaržymu norima sulai
kyti Amerikos aukso plūdimą į 
užsienius. 

jo darbo lagerių. Jie ir dabar 
laikomi lageriuose ir iš jų siun
čiami darbui. Didžiuliai lageriai 
yra prie Tepliavos, Vėluvos, 
Gumbinės, miškuose prie Eylau 
ir Tilžės. Prie Tilžės laikomi 
apie 30,000 priverčiamojo dar* 
bo kalinių, kurie naudojami 
upės reguliavimo darbam ir 
pramonei. Sovietai tebeveda 
derybas su kom. Kinija ir šiau
rės Korėja, kad žmonių atsiųs
tų i Rytprūsius iš ten.

Vokiečių Rytprūsiuos nebeli
ko. Paskutiniai išgabenti iš ten 
apie 1950. Paskiau dar atsira
do šiek tiek vokiečių iš Lietu
vos ar paleistų iš kalėjimo. 
Prieš porą metų Karaliaučiuje 
dar buvo skaičiuojama 25 vo
kiečiai. Bet dabar ir tie jau iš
siųsti.

Rytprūsiai paversti rusiška ir 
karine vietove. Visa sritis yra 
ištisa karo stovykla. Kariniai da 
liniai labiausiai sutelkti Romin
tos ir kituose miškuose. Raudon 
armiečiai gyvena visiškai izo
liuoti.

Piluvos uostas paverstas ka
riniu uostu — praplėstas. Jo 
10,000 gyventojų rasų daro jau 
visai rusiško uosto įspūdį. So
vietų marinų ministeris adm. 
Jumašev lankėsi čia ir skelbė, 
kad Baltijsk uostas virto karo 
laivyno viena iš pagrindinių 
tvirtovių.

Klaipėdoje esą 15,000 rusų. 
Tai taip pat karo uostas, kuria
me laikosi ir povandeniniai 
laivai. Fischhausene praplėstas 
aerodromas su 1500 rasų avia
cijos mokinių.

Tilžė paversta pramonės 
miestu — celiuliozės, aliejaus 
fabrikai, malūnai eina visu tem
pu. Jame dabar 70,000 gyven
tojų, 1939 buvo 59,260.

Karaliaučius— kareivių mies
tas. E 120,000 ten gyvenančių 
rasų 60 procentų yra unifor
muoti. Kariuomenės pilna ir 
Gumbinė, Įsrutis.

Sovietinio ūkio vadovėlyje 
rašoma: “Šiandien Kaliningra
do provincija yra viena iš stip
riausių Europos tvirtovių, Ru
sijos išsikišęs į priekį bastijo-

LAURINCIUKAS 
ATSTOVAUJA ...

Atburtas Laurinčiukas, jau 
kiek seniau atvykęs iš Lietu
vos į New Yorką koresponden
to pareigom prie Jungtinių Tau
tų, patogiai sau gyvenąs ir ge
rai New Yorke besijaučiąs, ra
šinėja Vilniuje leidžiamajai so
vietinei “Tiesai” straipsnius ne 
apie Jungtines Tautas ir Chruš
čiovo batą, o apie “atsilikusią 
Ameriką” ... Čia ir tas nege
rai. ir tas prastai, ir pamišėlių 
apstu. Nežinia, ar į jų skaičių 
jisai priskyrė ir tuos, kurie bu
vo mėginę statyti “bendradar
biavimo tiltus” tarp Amerikos 
lietuvių ir bolševikinio Lietu
vos režimo? Apie manytąjį leis
ti žurnalą “Fluxus" kalbos nu
tilo. Greičiausia ir čia kalta



Nikita Chruščiovas iškilo per Beriją ir Kazachstaną
** KAZYS JURGAITIS puvo

jog po Stalino mirties teltai-

(ELI)

tais paskelbia jo pajamų dydį 
pūdais ar rubliais, bet kaip tai 
balansuojasi su išlaidom, kas jį 
žino?

(žstkraiMM. Ypačiai dtvj ašarų 
Uitojo "kotiufcs* .Lietuvoje. 
Kad Ir tara tel unkavudistų

rikettusL Dabartinis laikotar
pi nuo stalininio skiriasi dau
žau tik charakterio bruožais

šiai atrodė tada partijos žemie
ji sluoksniai. Niekas nežinojo 
nieko tikro. Beveik kasdien ėjo 
viena kita preštaraujančios in- 
strukdjos iš centro.

OMIiMislB Ir gražiausia Lietuvių Vasarviete Atlanto pakrantėje

1961 m., rugpiūčlo 3 <U nu. 52.

paties tikslo. Jeigu Stalinas bu
vo lėtas, konservatyvus, sadis
tas ir bailys, 'tai Chruščiovas 
yra nenuorama, mėgsta triukš
mą, chaosą, mėgsta keliones, 
šienauja savo valdinius iš pos
tų kaip su piautuvu, bet vengia 
fizinių skerdynių. Suminėsiu ke 
lėtą tokių momentų, kurie ski
riasi nuo Stalino laikų.
CHRUŠČIOVAS PER BERIJOS 

GALVĄ
1953 metais Stalinui mirus, 

buvo sudarytas kolektyvinis 
partijos vadovaujantis organas. 
Tai partijos ck prezidiumas. 
Iki šiol buvęs nežymus asmuo 
Chruščiovas jau įėjo į tą prezi
diumą. Tokie, kaip Molotovas, 
Bulganinas iš jo tada šaipėsi ir 
į jį nekreipė daug dėmesio. 
Greit Chruščiovas pradėjo kil
ti, ypač ryšiam su -Berija.
Tų pat motų vasarą areštuojant 
Beriją, didžiausią vaidmenį su
vaidino Chruščiovas.

Dar Stalinui esant gyvam bu
vo suimta eilė žydų gydytojų su 
akad. Joffe priešaky, apkaltin
tų žudant ar kenkiant partinių 
vadovų sveikatai. Kartu su tuo 
buvo iškoneveiktas sionizmas ir 
tarptautinė sionistų organizaci
ja. O Chruščiovas surado, kad 
žydai nekalti, kad juos neva 
susekusi Lidija Timaščiuk buvo 
sufalsifikavusi visą kaltinimą. 
Visi šie įvykiai vienas po kito 
vertė partijos centre daryti re
formų. Šias reformas Chruščio
vas sumaniai išnaudojo iškilti 
pirmuoju sekretorium. Tais- me
tais keturis kartus keitėsi par
tijos prezidiumas, sekretoriatas 
ir centro komitetas. Labai blau-

čiai “savanorių”. Bet netrukus 
atėjo derliaus nuėmimas, ir čia 
reikalas pasidarė jau painesnis. 
Tuomet “plėšinių piešėjai” net 
nebuvo vadinami “savanoriais”, 
o tik “komandiruotaisiais”. Vy
ko iš įmonių, iš kolchozų, sov- 
chozų ir kitų organizacijų šofe
riai, traktoristai, kombaininkai 
ir darbininkai. Atvyko iš Bul
garijos, Lenkijos, Rumunijos 
“savanoriu”.

* Beriją suėmus, tas slaptasis 
Berijos nurodymas buvo atšauk
tas ir įspėta, kad vyksiąs Beri- 

prantama, kad po to rajkomų ir 
kitų “komų” sekretorių kinkos 
virpėjo. Tokioje maišatyje ir 
iškilo Nikita.

KO LIETUVOJE NORIMA IŠ AMERIKOS BALSO
T. Žiburiuose liepos 6 per- SPAUDA

duodamos atvykusios iš Lietu
vos nuomonės apie Amerikos 
Balsą. Esą ten klausantiem “per 
šasi išvada, kad jis yra vado
vaujamas sovietam palankių 
žmonių Amerikoje”. Esą iš 30 
minučių programos 10 minučių 
skiriama Gary Cooper “High 
Noon” muzikai arba pasakoja
ma apie geraširdį turtuolį, ku
ris sirgdamas vėžiu pastatė 
vargšam ligoninę. “Nei ta mu
zika, nei nušvietimas Ameri
kos žmonių, jos gyvenimo nie
ko nepadės” Lietuvoje. O gali 
padėti — jei “Amerikos Bal
sas savo programomis. įšaiškin-

KAZACHSTANO REKLAMA IR 
TIKROVĖ

Jau įsitvirtinęs, Chruščio
vas pradėjo rodyti savo charak
terį. 1954 metais partijos ple
nume svarstant, kaip padidinti 
grūdinių kultūrų išteklius, jis 
bakstelėjo pirštu į žemėlapį 
maždaug ties Akmolinsku. 
Draugai sužiuro.

Nikita pasiūlė jau sekančiais 
metais gauti milžinišką derlių, tų smulkaus ginkluoto pasiprie-

Kad būtų galima derlių pla
nuoti, Chruščiovas pareiškė 25 
-30 milijonų pūdų (16 kg yra 
lygų vienam pūdui)! Turint gal
voj, kad tai reikėtų gauti ne
gyvenamoje vietoje, kur nėra 
nei elevatorių, nei gerų kelių, 
kiti ck nariai protestavo. Bet 
jiems teko nusileisti, ries vieną 
tokį “neklaužadą”, kaip Malen- 
kovą, jau kartą “mokė.”

Po nutarimo, tarsi burtų laz
dele mostelėjus, sukilo į žygį ir 
literatūra, ir muzika, ir menas. 
Kiek sukurta odžių, baladžių, 

šinimo žalą ir pastatytų svar
biausiu uždaviniu: užsimaskuot,

giesmių “plėšiniam”!
Pirmaisiais metais buvo pa

rengti sėjai ir apsėti “plėši
niai”. Tam išvyko iš visų Sov. 
S-gos kampų šimtai — tūkstan-

KOLONIZUOTOJE LIETUVOJE
Ar Lietuvoje skundžiasi dėl to, 
kad skundžiasi ir Maskvoje?

Duokit ir duokit valstybei— 
toki paraginimai eina diena iš

Kalvarijos, Kauno, Vilkaviškio, 
Vilkijos rajonai.

Su mėsa tas pats. Tik 18 ra
jonų pralenkė pernykščius me-

- dienos visų šakų gamyboje. 0 tus. Labiausiai' šaukiama dėl 
duoti šiemet valstybei reikia 
222,000 tonų mėsos, 1,800,000 
temų pieno, 440,000,000 kiau
šinių.

Tarp pavyzdinių rajonų, ku
rie ištesi, minimas Anykščių — 
pieno ir mėsos jis gamina dau
giau kaip pernai. Tačiau ir ja- 

. me iš 45 kolchozų 9 atsiliko nuo 
.pereitų metų. Bendra išvada 
dėl viso Lietuvos ploto — ne
pasiekta jam skirtos normos.

- Ypačiai aliarmuojami Joniškio,

Eišiškių, Jezno, Jonavos, Tra
kų ir daugelio kitų rajonų, kur 
net galvijų skaičius sumažėjęs. 
O Biržų, Kazlų, Rūdos, Pagė
gių, Širvintų rajonuose suma
žėjo ir kiaulių skaičius.

Aliarmuojama ir tai, kad kol
chozai savo gaminius norį su
naudoti sau. ne valstybei ati
duoti Pvz. Ariogalos rajone iš 
29 kolchozai 12 saviem reika
lam suvartoja net 70 procentų 
visos gamybos.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ SODYBOJE

ruošiamas 1961 RUGPICČIO 6 <L

LIETUVIŲ DIENA-PIKNIKAS

12.00 vai. Pietūs.

Visi mafoniai kviečiami kvoskaitHngiausiai dalyvauti štoįe matinėje

skaniais valgiais ir gėrimais, pasilinksminti ir pasimatyti su pažystamais.

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

vai. Sv. Mišios Liurdo grotoje. Šiais metais Lietuvių Diena supuola su 
garsiaisiais PorciunkuMs Atlaidais. (Visuotini atlaidai galima įgy
ti kiekvieną kartą koplyčią aplankius).

tuo Nurito savo prietam davė 
"nokautą”.

Vėliau atsirado svarbesnių 
reikalų ir Kazachstanas liko ei
linis klausimas. Dabar naujų 
himnų jam niekas nekuria. Kar

19SŠ-1956 metę Ramą, - važiuo
jant .Alma-Ata-Potrapavtovsk 
geležinkeliu, buvo matyti su
piltos kviečių krūvos po atvi
ru dangum. Tai nebuvo pana- tais užsimena, paragina. Kar
šu į javus. Tai buvo kelių 
šimtų kubinių metrų tūrinio 
juodos piramidės. ‘

Kiek atsiėjo “savanorių” ke
lionės .technika, kiek javų su-

Amerikos Balse nori matyti di
rektyvas klausytojam Lietuvoje, 

vaidinti, išlikti”, jei informuo- nors Amerikos Balsas tokis Dė
tų apie didžiules organizacijas, ra — tai tik Amerikos balsas, 
kurios reikalauja apsisprendi
mo teisės pavergtiem, apie pa
dėtį rytų Vokietijoje ir apie 
Vokietijos nusistatymą už tai
ką laisvėje ir 1937 metų sie
nose; jei patartų “kas dar neiš
davė savo giminystės su užsie
niečiais, tai ir toliau iki galo ne
išduoti, nesusirašinėti”, “nuro
dyti žmonėm, kad kai kuruose 
žymiuose restoranuose Vilniuje 
Kaune ir Klaipėdoje, neseniai 
atidarytuose, yra įrengti slapti 
mikrofonai”, “jaunimo valan
dėlėse nušviesti Lietuvos isto
riją”.

Visi pageidavimai rodo, kad

nors ir lietuviškai skelbiamas.
Apie jaunimą Čia ir jaunimą ton

Dirvoj* liepos 12 Aloyzas 
Mučinskas, šiemet baigęs socia
linius mokslus Bostono kolegi
joje, rašo apie čia augusį jau
nimą — studentus. Juose randa 
šiuos bruožus:

Vienas — intelektualinio ly
gio kritimas. “Štai nemažai bai
giame universitetus, ir tokių, 
kurie galėtų paruošti gerą aka
deminę paskaitą, yra labai ma
žas skaičius. Antras, siaura gal
vosena — inžinierius tik žino 
apie inžineriją, biologas tik a- 
pie biologiją. Trečias, “lietuviai 
studentai Amerikoje daugiau 
domisi hedonistiškais užsiėmi
mais, negu intelektualiniais. 
Studentai mielai važiuos lOOmy- 
lių į šokius, bet nesugebės nu
vykti į kultūrinį parengimą, ku
ris vyksta jo gyvenamoje vie
toje”. Tačiau yra jaunimo, ku
ris jaučia savo pareigą tėvynei, 
tik jo tėvynės supratimas, jau 
kitoks, nei vyresnės kartos.

Ar jaunimą bolševikai perdir
bo? :!

Drauge liepos 15 prieš pus
meti atvykusi iš Lietuvos atsa
ko į eilę klausimų.

“Kiek įtakos padarė komu
nizmas lietuviškam gąįvojimui?

“Lietuviškam galvojimui pa
darė jau daug, ypač jaunimui.” 

“Ką šneka žmonės apie JAV? 
“Kalba, kad JAV gaili žmo

nių ir bijo karo, o kada rusai 
sustiprės, tai tikrai puls.”

“Ką mano apie pabėgėlius?” 
“Pavydi jums ramaus gyve

nimo”.
“Kokios šnekos kursavo apie 

amerikiečių numuštą lėktuvą?”
“Galvojo dauguma, kad lakū

nas buvo komunistas, ir jis ty
čia nusileido”.

"Ar nenukenčia lietuviai dėl 
susirašinėjimų?”

“Negaliu už kitus atsakyti. 
Tarnautojams negerai susira
šinėti. Aš pati turėjau dviejuo
se rajonuose priekaištus iš par- 
tijos komiteto it tik todėl turė- 

RAtO LAIŠKĄ?.. Ne, perrašinėja gaidas berniukų stovyklos programai . „ s
Kennebunkporte, Me. Nepamirškite, visi keliaujame į tų gražių lietuvių persikelti Į kitą Vietą dirb- 
praneižkonų sodybų rugpiūčio 6. Nuotr. B. Kerbelienės tl’ .

LAKE HOTEL MBK. N.4. Ttb Ir *« • PRMpeet 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.

SIUNTINIAMS ĮLIETUVĄ!
Tamsta tąsi didelį pa<d rinkimu vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir fvarkam*, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos Ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

1158 East lersey Street Elizabeth, N. J.
Telefonas: Elizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 39.50 už pilną eilutę

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietuš j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR P1ECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319

WELSS & KATZ, INC.
18Į7 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius j ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų jstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by Intourist |
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsms j bet kurią <
SSSR dalį. 4
SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS — <

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — 4

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- 

J - karnų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
AL 4-5456 J
OI 5-8808 <

HY 1-5290 !
FO 3-8569 <
MM 4-4619 Į

Tel.
Tel.
Tel.

Tel.;
Tel.

• NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 WHwn Avė.
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street
• PATER8ON 1, N. J, 99 Main Street
• NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tel.: HU 1-2750 <
• WORCESTER, Masfc, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 J
• HAMTRANCK, Mietu 11333 Joo. Campau — Tel.: TO 7-1575
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068 '
• CHICAGO 22, III, 2222 W. Chtcago Avenue — Tel.: BR 8-6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737 <
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J, 428 Sprlngfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILAOELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Ave^ — Tel. WA 2-4035
• WATCRBURY, Comu 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRANO RAPIOS, Mich„ 606 Bridge SU N. Y. — GL 8-2256 
o PASSAIC, N. J„ 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387
• OETROIT, Mich^ 7300 Michigan Avenue — Tek: VI 1-5355
• ATHOL, Mmk, 61 ML Pleasont Street — CH 9-6245 
o LOS ANGELES 22, CaliU 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994
• VINELANO, N J, West Landls Are, Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrlua atMSrytaa penktadieniaia, leštadienlais ir aekmadtenlaM
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DRKER (Tttta Copyright) By FRANCISCAN FATKERS 
Eina nue 1915 metų. 1951 sujungė AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

SMchd-CtaM portaga paM at Brooklyn Port Offico

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoj* metama ... 
Brooklyn, N. Y. 
Pusei metų ------
Užsienyje-------—

$6.00 
$6.50 
$3.50 
$6.50

$6.50
$3.50
$6.50

SUBSCRIPTION RATES 
Domartlc yearty ------------------
Brooklyn, N. Y. ------- -----------
Hatf year -------- ------------------- .
Foroign---------------------l----------

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SU2IEDELIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo'nuožiOrą. Nenaudoti straips
niai saugomi ir gretinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini ir kalba redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Tel.: GLenmore 5-7281

Kelkite, kelkite, kelkite!
Dainy šventė Chicagoje, kaip lio lietuviams pagalvoti apie ga

jau buvo rašyta, tikrai buvo di- limybes New Yorke suruoštų 
dingą tautinė manifestacija. Dainų šventę ir Tautinių šo- 
Kiekvienas iš mūsų, kas daly
vavo, buvome sužavėti lietuviš
kos dainos — lietuviškų kūri
nių grožio bei skambesio. Ta
čiau man, kaip Didžiojo New 
Yorko apylinkės lietuviško ra
dijo direktoriui, kilo klausimas, 
kodėl šios Dainų šventės ren
gėjai nesiėmė iniciatyvos bent 
dalį tokios įspūdingos bei jau
dinančiai gražios programos 
transliuoti oro bangomis arba 
perduoti televizijoje, kad supa 
žindintų platesnę amerikiečių 
visuomenę su lietuviška daina?

Taip pat apgailėtinas faktas, 
kad Dainų šventės iškilmėse da
lyvavo tik vienas žymus Ame
rikos valstybės vyras, būtent, 
senatorius Douglas, kuris, de
ja, atsilankė jau programai pa
sibaigus, svečiams puotaujant. 
Tokiose tautinėse šventėse tu
rėtume stengtis kuo daugiau 
dėmesio sukelti ir nelietuvių, 
ypač valstybininkų tarpe. Per 
kultūrą galima greičiau prasi
mušti į laisvę!

Kilo taippat klausimas, ar 
Dainų šventės rengėjai išleis pil 
na repertuarą įdainuotų dainų 
ilgo grojimo plokštelėje, kad 
daugiau lietuvių ir nelietuvių 
galėtų pasidžiaugti to darbo vai
siais? Dar nėra vėlu tai padary
ti ir dalį pelno skirti šiam 
svarbiam reikalui. Viršelį galė
tų puošti nuostabiai graži jung
tinių chorų nuotrauka, kuri 
tilpo keliuose lietuvių laikraš
čiuose. Tai būtų gražaus darbo 
įamžinimas.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės JAV pirmininko St. Barz- 
duko, su juo man bekalbant, 
buvo iškelta mintis, kad antro
ji Tautinių Šokių šventė galė
tų už dviejų metų įvykti New 
Yorke ... Ar nevertėtų ne tik 
Didžiojo New Yorko ir apylin
kės, bet ir viso laisvojo pasau-

kių šventę kartu, kada bus di
džioji pasaulinė paroda 1964 
metais?

paverg-

Turime 
organi-

Infliacija yra didelis priešas V___Al • • • X | • - j • ___Iniliacijos žala taupytojams
rą, žlugdo pasitikėjimą krašto 
ekonominiu gyvenimu ir pini
gu, nuvertina piliečių sunkiai 
sukrautų santaupų vertę ir nai
kina norą ateities planavimui 
bei taupymui. Didžiausia auka, 
kada pasireiškia infliacija, yra 
darbininkai, tarnautojai ir eili
niai taupytojai, nes, kainom ky
lant, jų sunkiai sutaupytų pini
gų perkamoji galia mažėja. Dau 
gumai tai yra labai skaudus ir 
didelis nuostolis, nes jų turi
mos santaupos yra ilgų ir sun
kių darbo metų vaisius.

Amerikos gyvenime pastebi-* 
me kas kartą augantį infliacijos 
pavojų. Dolerio vertė savo per
kamąja galia, ypač per pasku
tinius du dešimtmečius, ypatin
gai sumažėjo.

* Statistika rodo, kad dolerio 
vertė nuo 1940 metų iki dabar 
sumažėjo veik perpus.

Taigi, jeigu žmogus tuo lai
ku buvo susitaupęs 10,000 
dol. ir juos visą laiką laikė ban
ke (nežiūrint procentų prieaug
lio), šiandien tų santaupų ver
tė savo perkamąja galia yra per 
pusę mažesnė.

Eiliniai taupytojai, matydami 
tokią didelę infliacijos žalą, da
bar yra labai susirūpinę rasti 
būdus ir kelius, kaip nuo jos 
apsisaugoti. Pas lietuvius yra 
paplitę du keliai: pirkimas na
mų ir investavimas į žemės 
sklypą, ir tas kelias yra popu
liariausias, nors dažniausia di- 
d ?lio pelno neneša.

Kitas būdas tinkamai apsi
saugoti nuo infliacijos yra pini
gu investavimas Į pramonės Į- 
monip atskiras akcijas (šo
rus).

Tačiau eiliniam taupytojui 
akcijų pirkimas atrodo labai 
komplikuotas ir, svarbiausia, ri
zikingas dalykas, nes jis dau
gumoje mažai apie akcijas, in
vestavimo procesą tenusimano 
ir todėl bijo investuoti turimas 
santaupas. Ta baimė dalinai 
yra pagrįsta, nes investavimas

Pasaulinėje parodoje nejaugi 
mes, laisvojo pasaulio lietuviai, 
neįstengsime turėti laisvosios 
Lietuvos pa vili jono New Yor- 
ke, parodydami laisvų lietuvių 
nuopelnus įvairiose kultūros 
srityse? Be abejo, Sovietai tu
rės savo pavilijoną su 
tos Lietuvos skyriumi.

Mažai laiko beliko! 
nedelsdami sukrusti ir
zuotis, kad galėtume įrodyti pa
sauliui tos didžiulės parodos 
metu New Yorke, kad Nepri- 
klauso.ma Lietuva gyvuoja jos 
išeivių menininkų, dailininkų 
darbuose ir širdyse. Šis milži
niškas darbas turėtų kristi ant 
visų laisvojo pasaulio lietuvių 
pečių. Organizacinis komitetas 
turėtų būti pasaulinis, apimąs 
visas organizacijas. Vykdomasis 
komitetas New Yorke turėtų 
tuojau rūpintis gauti reikalin
gus leidimus, paskelbti konkur
są lietuviams architektams dėl 
pavilijono projekto, kreiptis į 
dailininkus dėl sugestijų paro
dos planavimo reikalais, kreip
tis į muzikus bei chorvedžius 
ir tautinių šokių grupių vadus 
programos reikalais, ypač suor
ganizuoti didžiulę, darbingą fi
nansų komisiją reikalingoms pi
nigų sumoms telkti.

Jei. tokiai jungtinei Dainų ir 
Tautinių šokių šventei nebūtų 
pakankamai didelių patalpų pa
saulinės parodos amfiteatre, ga
lėtume — pirmą kartą mūsų is
torijoje — išnuomoti Madison vergtoji Lietuva reikalauja iš 
Sųuare Garden patalpas, kur 
telpa apie 20.000 žmonių. Ir 
mes, Didžiojo New Yorko lie
tuviai, tikiu, sugebėtume gauti 
amerikiečių radiją bei televizi
ją šiai didžiajai šventei.

Dar kartą sakau, kad laiko 
mažai beliko. Būtų malonu, jei 
šios įdėjos susilauktų dides
nio atgarsio, pritarimo bei pa
pildymo. Anot Vinco Kudirkos, 
“Kelkite, kelkite, kelkite!” Pa
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Kazimieras šauklys ir Jonas 
Gagonas buvo artimi kaimynai, 
o tiek tesutiko, kaip šuo su ka
te. Beveik nekentė vienas kito, 
ir kiti buvo girdėję šitokių dia
logų:

— Jonai, kuo tu šiandien kū
reni savo pirkią, kad tokie 
bjaurūs dūmai rūksta? Ar ne
galėtum užsikimšti savo dūm
traukį ir sau vienas uostyti sa
vo dūmus?

— Uostyk ir tu, Kazai: vil
ko nebijosi!

— Tfiu, po perkūnais! Kad 
tu prasmegtum su visa savo 
sodyba, ne ką čia tave po akių 
matyčiau!

— O kad tu, Kazai, kada 
baltakės užtraukęs, į savo pir
kią nepataikytum ir stačia gal
va į patvinusią Antvardę nu- 
siverstum!..

Juocfviejų sodybos šonais 
glaudės į daiktą, ir abiejų pir
kios stovėjo ant pat Antvar- 
dės kalniuko. Abu kaimynai, 
išėję pro duris, čia pat susi-

Gagonas Į
Vieną kartą žiemą važiavę 

juodu į Tauragę, ir užpuolę vil
kai. O nieko daugiau su savim 
neturėję, tiktai kirvius. Geri 
buvę arkliai ir smagiai traukę, 
bet ir trys vilkai įkandin vi- 
jęsi. Kelias buvęs smarkiai už
pustytas. ir arkliai jau pristo
ję, o vilkai neatleidžią. Tada 
vyrai staiga sustabdę arklius 
ir Šokę su kirviais vaikyti vil
kų. Abu nukirtę po vieną vil
ką, o trečiasis sužeistas pabė
gęs. Tauragėje brangiai parda
vę vilkus. Ir nuo to laiko juo- 
dviejų draugystė dar sustiprė
jusi. O tai kelionei atminti pa
vasarį ant savo sodybų ribos, 
Antvardės kalniukyje, pasodinę 
jovarą. Pasodinę ir dar smagiai 
sutarę: “Galėsiva kada būti ne 
tik kaimynai, bet ir bičiuliai: 
jei į tą jovarą kada atlėkusios 
susimes bitės, tai tas spiečius 
— abiejų”.

Taip praėję dar dešimt me
tų. Abu vyrai vedę žmonas, su
silaukę vaikų. Ir jovaras dide-

mastė ir susikalbėjo. O jauni 
būdami ir labai sutikę.

lis užaugęs.
Ogi vieną vasarą iš tikro at-

į atskirų industrijos šakų akci
jas reikalauja nemažo apsiskai
tymo ir nusimanymo apie akci
jų biržas, atskirų industrijos 
šakų finansinį stovį, statistikas , 
ir Amerikos ekonominio gyve
nimo vingius.

Tačiau prieš keletą dešimt
mečių Wallstreeto finansiniai 
ekspertai įsitikino, kad reikia 
sudaryti galimybes ir eiliniams 
taupytojams investuoti savosan 
taupas į Amerikos pramonės 
akcijas ir tuo pačiu netiesiogiai 
tapti dalininkais tų įmonių ku
rios duoda didesnį pelną ir au
gina investuotas santaupas. 
Tokios investavimo institucijos 
vadinamos investavimo fondais.

KAS YRA INVESTAVIMO 
FONDAI?

Investavimo fondai angliškai 
vadinami Investment Funds ar
ba Mutual Funds ir jie skaity
tojams daugiau ar mažiau yra 
pažįstami, nes šiuo metu yra 
Amerikos gyvenime labai pa
plitę. Šiuo metu jų priskaito- 
ma per 200, ir jie turi tikslą 
auginti investatorių kapitalą ib 
gesniam laikotarpiui.

Investavimo fondai išleidžia 
savo akcijas, ir eiliniai taupyto-

V.K. BANELIS

jai jas perka. Tuo būdu paski
ri fondai gali sutelkti kelių ar 
keliolikos milijonų dolerių su
mas. Gi sutelkę dideles pinigų 
sumas, investavimo fondai per
ka Amerikos krašto akcijų bir
žoje įvairių pramonės įmonių 
akcijas. Tuo būdu eilinis tau
pytojas savo investavimo dali
mi per pasirinktą fondą tampa 
netiesioginis savininkas įvairių 
šakų Amerikos industrijos, ku
rios neša pelną jo investavimui.

INVESTAVIMO FONDŲ 
TIKSLAI
Sutaupą investavimas į įvai

rių pramonės šakų akcijas, fon
dams tarpininkaujant, turi daug 
pliusų ir patogumų. Tai yra 
bene pats geriausias pinigų in
vestavimo būdas riboto pajėgu
mo taupyto j aras dabar pasireiš- 
kusios infliacijos amžiuje.

Svarbiausieji tikslai yra tie: 
1) geriausia apsauga nuo inflia
cijos, 2) investavimo fondai (pa
gal paskirtį) moka dividendus, 
3) finansinių ekspertų priežiū
ra sumažina riziką, 4) investuo
tus pinigus galima bet kuriuo 
metu atsiimti, 5) investavimo

nos kyla ilgesnį laiką, tai tuo 
pačiu dažniausia kyla ir akcijų 
vertė. Tą pastebėjome paskuti
nio dešimtmečio laikctarpyjeį 
kur akcijų vertė (su keliomis 
išimtimis) kilo gana greitu tem- 

, Pu- Matome’ kad tuo būdu in-
SAUGOJA "nUO "iNFLIACI- vestuotos santaupos investavi- 
jqj mo fonduose savo verte irgi
Kaip žinia, investavimo fon- ^miai PaauS°- T“0 Pačiu san‘ 

taupų perkamoji galia infliaci
jos išliko nepažeista.-Gi, jeigu 
santaupos tuo laiku būtų lai
komos banke, kainoms kylant, 
jų perkamoji galia sumažėtų ir 
tuo pačiu būtų nuostolis taupy
tojų!. (b. d.)

fondai yra griežtoje valdžios 
įstatymų priežiūroje.

INVESTAVIMO FONDAI AP-

dai investuoja taupytojų san
taupas į finansiškai stiprių di
džių Amerikos pramonės įmo- 

- nių akcijas. Tų akcijų kainos 
priklauso nuo įvairių priežas
čių, bet daugiausia nuo bendro 
kainų lygio. Jeigu prekių kai-

Pas mus—tai ne, pas jus—galima
Sovietai pareiškė protestą dėl radarais stebėjo Amerikos as- 

Amerikos satelitų Tiros ir Mi 
das. Tiros turi aparatus duoti 
informacijas apie debesų klo
dus. Midas turi infra raudonuo
sius spindulius, kurie jautrūs 
raketų sprogimui ir gali mo
mentaliai pranešti apie susprog
dintą raketą iš srities, per ku
rią jis skrenda. Midas skrenda 
per ašigalį, per Sovietus. Sovie
tai kaltina Ameriką, kad jos sa
telitai esą šnipai.

Amerika savo ruožtu apkal
tino Sovietu žvejinius laivus, 
kurie prie Cape Canaveral su

tronautu keliones.

mūsų visų didesnio pasiaukoji
mo. darbo ir ryžto. Ir tepa
deda mums Visagalis Dievas^

Jokūbas J. Stukas
Lietuvos Vyčiy Kultūros Komi
sijos pirmininkas

IR JIE savo kailiu padeda uždirbti pinigus... Ou Pont Co. dermatologijos laboratorijoje daromi tyrimai su 
triušiais. Bendrovė gamina didelį kiekį cheminiu ir sintentinių gaminių. Savo kapitalus, be to, investavo į 
General Motors Co. Aukščiausias teismas gegužės 22 įsakė tokį nutraukti. Vaizdas iš Du Pont leidžia 
mo žurnalo “Better Living” (July, 1961).

lėkusios iš kažinkur bitės ir 
susimetusios į jovarą. Pirmuti
nis pamatęs Gagonas ir pasi
šaukęs savo kaimyną. Tas atė
jęs, pasižiūrėjęs ir sakęs:

— Taip, spiečius. Bet jis su
simetęs mano pusėje.

— O ar atsimeni, Kazimier, 
kaip esava sutarę prieš penkio
lika metų? — sakąs Gagonas.

— Atsimenu, — sakąs Šauk
lys. — Medis ant ribos ir 
abiem per pusę, kai kirsiva. Ir 
bitės per pusę: kai į tavo pu
se susimes, bus tavo, kai į ma
no — mano.

— Bet mudu galiva būti bi
čiuliai per tą vieną spiečių. 
Taip, Jonai, tada ir tarėvos.

— Gerai, — sakąs šauklys. 
— Šį kartą tu pirmutinis pra
dėk: pirmas pamatei, tau ir 
pirmenybė. Susisemk spiečių, 
pasistatyk savo sode avilį ir pa
sikviesk mane į bičiulius.

Taip pasakęs ir nuėjęs į sa
vo kiemą.

O Gagonas labai mėgęs me
dų, tik labai bijojęs bičių. Bet 
užvirus jam širdis, ir žūtbūt 
nutaręs spiečių paimti. Nubė
gęs pas gerą savo kaimyną Nik- 
šą ir paprašęs jo pagalbos. Tas 
mielai sutikęs ir pradėjęs ruoš
tis į talką, net avilį paskolinęs.

Pasiruošę, pasitaisę ir avilį į 
Gagono sodybą ant šliužo su 
arkliu nutraukę. Pastatę avilį į 
vietą, einą su dūliu ir kitais

nebesą. Tiktai kelios atskiros bi
telės aplinkui zimbaliuojančios.

Kaip linksmas ir patenkintas 
Gagonas artiųęsis prie jovaro, 
taip dabar jis nunykęs ir susto
jęs, kaip žado netekęs.

O nuo savo pirkios slenksčio 
Šauklys juokiąsis:

— Ar tu manei, Jonai, kad 
bitės lauks tavęs iki vakaro? 
Patupėjo, pasižvalgė į tavo pir
kios duris ir išlėkė kitur pa
stogės susirasti.

— Begėdi! — surikęs jam 
Gagonas ir kaip nesavo kojo
mis grįžęs su Nikšu atgal.

Paskui visą valandą juodu iš 
alyvų krūmo žiūrėję į šauklio 
sodą, kur linksmai dūzgusios 
darbščiosios bitelės, o jų tarpe 
stovėjęs ir dar vienas gyvas 
avilys viršaus.

Nuo to karto Gagonas su 
šaukliu ir pasimetę. 0 po me
tų nudžiūvęs ir jovaras. Kaimy
nai kalbėjo, kad pikti kirminai 
paėdę jam šaknis. 0 kiti dėl 
to šypsojosi. Vienas net prasi
tarė, kad vieną naktį matęs 
tamsų šešėlį prie jovaro su kuo
lu skyles badant ir iš kibiro 
ką pilant ...

Kai kaimas skirstės į viensė
džius, šauklys buvo pajėgesnis 
ir tuojau pasiskubino išeit į sa
vo lauką. Bet juodviem ir vien
sėdžiuose laukai teko prie vie
nas kito, galais dūrėsi.

įrankiais prie jovaro, ogi žiū- — Gagone, po perkūnais! 
ri, kad spiečiaus jau nė balso — sakė šauklys. — Ar tu ne

N.Y. Times vedamajame gin
čijas su sovietais, kurie tvirti
no, kad viskas, kas yra viršum 
Sovietų, aukštai ar žemai, tai 
esą teritorija. Laikraštis atsako, 
kad Sovietai, leisdami savo sa
telitus, neatsiklausė tų, viršum 
kurių teritorijos jų satelitai 
skrido. O dėl šnipinėjimo —rpa- 
kartojo laikraštis buv. preziden
to Eisenhowerio pareiškimą dėl 
U-2 lėktuvo. Tada prezidentas 
pripažino, kad Amerika šnipinė
ja ir šnipinės, kol Sovietai gre
sia pasauliui ir slaptai laiko sa
vo konspiraciją. Dabar NYT 
taip pat sako: kol Sovietai di
dina pasaulio Įtampą ir kom
binuoja paslaptis, tol pasaulis 
savisaugos sumetimais tas pa
slaptis ir nori išaiškinti.

Journal American: 0 kaip gi 
kitaip mes apsisaugosim nuo 
staigios agresijos tos slapčiau
sios galybės, kokią kada pasau
lis žinojo.

— Italijos min. pirmininkas 
Fanfani rugpjūčio 2-5 svečiuo
sis pas Chruščiovą. Jis esąs įsi
pareigojęs tokiu būdu pakvies
ti Chruščiovą į Romą.

— A. Stevensonas informavo 
valstybės sekr. Rusk, kad loty
nų Amerikos daugumas vyriau
sybių nenori kištis į konfliktą 
tarp Amerikos ir Kubos.

— Rusai turi aplink Berly
ną sutelkę 67,000 kariuomenės, 
kurios tik trečdalis iš Rytų Vo 
kietijos. Ginkluoti 1200 tankų 
šarvu oči ųau to mo biliųi- 
ir 290 šarvuočių automobilių. 
Amerikiečiai atliko karinius 
pratimus, tikrindami savo ka
rinės Įgulos parengtį eventua
liam puolimui.
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gali sau į kitą kraštą kaimo 
trūkti sprandą!

— 0 ką tu veiktum be ma
nęs, Kazeli? — atsakė Gagonas.

Šauklys nusikeikė ir pasista
tė savo trobas visai kitame kraš
te savo lauko, kad ko toliau 
būti) nuo nemėgiamo kaimyno. 
O Gagonas pasistatė pačiame 
viduryje savo lauko ir vieną 
pirkios galą atkreipė tiesiai į 
naująją šauklio sodybą ...

Pagaliau suaugo abiejų sūnūs 
Šauklio — Juozas, Gagono — 
Vincas. Abu jaunieji vyrai ne
sikišo į tėvų ręikalus, bet ir 
nesidraugavo: ką labą rytą pa
sisakydavo ...

Metai po metų. — Jonas Ga
gonas sunegalavo, pagaliau vi
sai atgulė ir pradėjo ruoštis į 
anapus ... Žmona pasiūlė ku
nigą Pasigalvojęs žmogelis tarė 
jai:

- Gerai, parvežkit kunigą. 
Bet pirmiau pašaukite man Ka
zimierą.

Kai žmona nuėjo ir perdavė 
ligonio prašymą, šauklys nusi
braukė dvi stambias ašaras, už
sidėjo kepurę ir, nė žodžio ne
sakęs, nuėjo pas kaimyną.

Įėjęs į vidų, pagarbino Jėzų 
Kristų ir sustojo prie durų. Li
gonis pakėlė ranką, šauklys 
priėjo artyn ir atsisėdo šalia. 
Ligoniui pritvino akys. Ir šauk
lys spaudė lūpas. Taip valandė
lę truko tyla. Paskui ligonis už
dėjo savo ranką ant šauklio 
rankos ir prakalbėjo:

— Ar tu atsimeni, Kazimier, 
kaip mudu buvova jauni?

— Atsimenu, Jonai.
— Ar tu atsimeni, kaip gražu 

būdavo ant mūsų Antvardės 
kalnelio?

— Atsimenu.
— Ar tu atsimeni, kokia gra

ži būdavo pražydusi lanka pa
vasarį?

— Taip, Jonai.
— Ir mudu tada buvova kaip 

briedžiai. Dalgiai neatlaikydavo. 
O dabar ... Tu dar drūtas, o 
aš ... man jau laikas namo ... 
Vardan mudviejų jaunystės, Ka
zimier ... būkiva geruoju.

Dar ilgai juodu gerais žvilgs
niais žiūrėjo į vienas kitą, kiek
vienas mintimis minėdami švie
sią savo jaunystę ...

Po savaitės palaidojo Joną 
Gagoną. Pasiliko ūkininkauti jo 
sūnus Vincas su motina. Po 
dvejų metų Vincas vedė žmo
ną. Prasidėjo maži vaikai ...

O Kazimieras šauklys vis gy
veno. Pradėjo senti jo sūnus, 
jau ir vaikaitis į pusvyrius su
augo, o senis vis tebebuvo stip
rus ir greitas. Vasarą išeidavo 
šienauti — visi trys, javų pjau
ti — visi trys: tėvas pirmas ei
na, sūnus — paskui, sūnaus sū
nus — trečiuoju.

Žiūrėdavo į juos Vincas Ga
gonas. ir kažinkas jo širdį ku
tendavo. Po tėvo mirties juodu 
su šaukliu kiek metų nesipyko, 
bet ir šilumos tarp juodviejų 
nebuvo.

šauklys daug kuo skyrėsi iš 
kitų kaimo ūkininkų, bet labiau
siai tuo, kad gyveno atkampiai 
ir nesidėjo į kokias draugystes. 
Ir daugiausia visur tylėjo ir 
traukė pypkę, prikimštą savo 
paties auginto smarkaus taba
ko. Iš jo niekas negirdėjo ką 
apkalbant ar ką teisiant. Kai 
reikėjo gintis, suėjimuose ar 
sueigose atkakliai gynė savo 
reikalus, bet į kitų nesikišo. Ir 
niekas nebūtų galėjęs pasaky
ti, kad Kazimieras šauklys bū
tų buvęs kur nęrs neteisus.

Kiek kitaip elgėsi Vincas Ga
gonas. Būdamas gyvesnis ir kal
besnis, mėgdavo pajuokauti ir 
šauklį, progai pasitaikius, per 
dantį patraukti. Iš pradžios 
Šaukliui nė motais tos Gagono 
pašaipos, o paskui jau ir pats 
pradėjo šnairuoti į kaimyną.

Didesnė bėda prasidėjo, kai 
Gagonas nusisamdę piemenį ir 
padavė jam ganyti galvijus. 
Per neapdairumą ar kaip kitaip 
piemuo vieną kitą kartą įleido 
savo galvijus į šauklio lauką.

— Vincai, valdyk savo pie
menį! — griežtai pasakė šauk
lys.

Gagonas tiktai nusijuokė abe
jingu juoku.

Kitą kartą šauklys nutraukė 
piemeniui nuo galvos kepurę 
ir pasakė:

— Tegu tavo Šeimininkas at
eina išpirkti tavo kepurės.

(Bus daugiau)
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Nuėjo nuo gyvenimo estrados
Lietuvos operos soliste ir kūrėją V. Grigaitienė mirė liepos 25 /

Liepos 25 mirė Vladislava 
Grigaitienė Polovinskaitė. Bū
tų per maža pasakyti, kad ji 
buvo Lietuvos operos daininin
kė, sukūrusi operos spektak
liuose apie 30 operinių perso
nažų. Ji buvo viena iš tų, ku
rie artimai stovėjo prie pačios 
Lietuvos operos gimimo ir iš 
jos nepasitraukė iki 1944. Ji 
buvo viena iš pedagogių, pa
ruošusių gabaus prieauglio ope
rai.

Ji atėjo į operą ne tik su 
muzikiniu pasiruošimu, bet ir 
su aiškiu tautiniu apsisprendi
mu bei patirtimi lietuvių kul
tūrinėje veikloje dar tuo metu, 
kai Lietuva buvo valdoma ru
sų.

Tokią Vladislava Grigaitienę 
rodo jos biografinės žinios en
ciklopedijoje, o taip pat daini
ninkės Iz. Blauzdžiūnaitės in
formacijos apie mūsų daininin
kes dar 1936 Naujoje Romuvo
je.

Vladislava Polovinskaitė gi
mė 1890 lapkričio 20 Kaune, 
šešiolikos metų įstojo į Saulės 
mokytojų kursus, į III kursą. 
Nuo tada dalyvavo slaptos 
Dainų draugijos chore, aktyviai 
dirbo moterų katalikių draugi
joje. Baigusi kursus, buvo pra
džios mokyklos mokytoja Gar
liavoje. Iš ten sugrįždavo į Kau
ną padainuoti kaip solistė mo
kinių vakarėliuose.

Su tėvais persikėlusi į Vilnių, 
buvo mokytoja lietuvių dvikla- 
sėje mokykloje, pati lankė ru
sų muzikos mokyklos dainavi
mo klasę. Rado laiko dalyvauti 
Rūtos klubo veikloje, dainuoti 
Lietuvių Mokslo Draugijos ren
giamuose koncertuose. Vilniuje 
ir ištekėjo už teisininko J. 
Grigaičio.

Muzikos mokyklą baigus, su 
karo pradžia išvyko į Petrapilį. 
Ten per penkeris metus baigė 
konservatoriją laisvos meninin
kės laipsniu. Revoliucijai 1917 
kilus, išvyko į Vitebską. Be
laukdama, iki galės grįžti į Lie
tuvą, ten porą mėnesių profeso
riavo vietos konservatorijoje ir 
Smolensko operoje debiutavo 
Eugenijuje Oniegine.

Į Lietuvą grižo 1920 ir va
žinėjo su koncertais. Nuo 1921 
pradėjo dainuoti susikūrusioje

operoje ir dėstyti konservatori
joje. Iki 1944 tarp jos sukur
tųjų operinių personažų labiau
siai minimi: Tamara (Demone), 
Santuzza (Cavallpi^i Rustica- 
na), Carmen (to paties vardo 
operoje), Liza (Pikų damoje), 
Leonora (Trubadure), Aida (to 
paties vardo operoje), Amelija 
(Kaukių baliuje), Ortrud (Lohen 
grine), Elisabeth (Tannhaeuse- 
ryje), Madeleine (Andre Cheni- 
er), Tosca (to paties vardo ope
roje), Angelica (Sesuo Angeli- 
ka), Fevrųpija (Grad Kitež), Ra
čiui (Žydė), Gražina (to paties 
vardo operoje), žvaigždonė

(Trys talismanai) ir kt Apie 
V. Grigaitienę dainininkę tose j 
rolėse anais laikais Iz. Blauz- J 
džiūnaitė apibendrintai atsilie-J 
pė: “Jos galingo balso ir išorės i 
sukurti sceniškieji tipai yra 
dramatiškai ryškūs, gal trupu
tį per santūriai apvaidinti, ta
čiau tikri, individualūs”.

Ta pati autorė tarp Grigai
tienės mokinių, kurios pasireiš
kė operoje mini E. Kardelienę, 
M. Lipčienę, P. Kaupelytę, S. 
Dievaitytę, P. Radzevičiūtę, 
Kalvaitytę, A. Dičiūtę-Trečiokie- 
nę.

Velionės operinė veikla pri-

V. GRIGAITIENĖ 1921 metais Kaune.

V. GRIGAITIENĖ Gražinos rolė-

klausė nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpiui. Pasitraukusi iš Lie
tuvos dar kiek koncertavo Vo
kietijoje, o Amerikoje tik ke
liuose bažnytiniuose koncer
tuose. Ji anksti pajuto reikalą 
iš estrados pasitraukti. Ir tai 
padarė tyliai, ramiai. Tylus, 
Bažnyčios lydimas, buvo ir jos 
pasitraukimas iš gyvenimo. (

A. A. VLADA GRIGAITIENĖ

palaidota liepos 29, šeštadieni. 
St. Charles kapinėse iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios. Iš 
vakaro, liepos 28, solistės atsi
sveikinti J. Garšvos koplyčioje 
buvo susirinkę labai gausu žmo
nių. Atsisveikinimo žodi tarė J. 
Šlepetys, Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, ir sol. Vincė 
Jonuškaitė — Lietuvos valsty
binės operos bei dramos kole- 

. • gų vardu. Dar trumpą žodi ta
rė ir rožančių su visais atkal
bėjo T. Leonardas Andriekus, 
O. F. M. šeštadienio ryte, lie
pos 29, Apreiškimo bažnyčioje 
egzekvijas giedojo ir mišias au
kojo kun. J. Pakalniškis, asis
tuojamas kun. A. Račkausko ir 
svečio iš Omahos — kun. L.
Musteikio. Mišių metu giedojo 
Apreiškimo parapijos choro vy
rai, vadovaujami sol. VI. Balt
rušaičio.

Marijošius dirigavo | 
Gaidelio simfoniją

Hartforde General Life Insu
rance aikštėje liepos 19 įvyko 
trečias muzikos festivalio kon
certas. Dirigavo Vytautas Mari- 
joŠiits. Be kitų autorių kūrinių 
programoje pirmą kartą buvo 
išpildyta Juliaus Gaidelio šeš
toji simfonija. Apie dirigentą 
ir lietuvį kompozitorių taip ra
šė The Hartford Courant mu
zikos kritikas T. H. Parker:

V. Marijošius jau anksčiau į 
parodė, kad jis kaip interpre
tatorius yra gyvos ir neišsen
kamos vaizduotės, žavus įvai
rume ir partitūros detalėse, gi
liai įžvelgiąs visumą. Būdamaą 
disciplinuotas, jis iš orkestro 
išgauna tikslumą, švarumą ir jė- : 
gą. Visi šie privalumai buvo 
dar kartą parodyti šiame kon
certe.

Koncerte pirmą kartą buvo 
išpildyta Juliaus Gaidelio šeš
toji simfonija. Gaidelis yra taip 
pat lietuvis, gyvena Bostone. 
Simfonija buvo sukurta, atsi
žvelgiant į Hartfordo muzikos 
festivalį, išpildant ją lauke su 
ribotu instrumentų skaičiumi.

J. Gaidelio stilius ekspresio- Į 
nistinis. Jo temperamentas pa- ‘ 
žymėtinai banguojantis, ironiš
kas, su švelnia melancholija. ' 
Veikalas yra stiprus savo su
glaustume, įtampoje, tirštose 
sutrauktose harmonijose ir sa
vo ritme. Autorius gerai nusi
mano apie instrumentus. Parti
tūroje vyrauja triūbos ir kiti 
pučiamieji. Visumoje simfonija 
buvo labai miela klausyti.

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI t |d PERMETUS

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

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite/ rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE

KINGS COUNTY 
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK 

“...kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!“ 
IN BROOKLYN, N. Y.

Brodway Office: 
135 BROAOWAY at Bedford Avė 

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

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

STagg 2-6676

Eastem Parkway Office:
539 EASTERN PARKWAY 

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

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

IN NASSAU COUNTY 
MASSAPEQUA OFFICE: 

HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE 
Massapequa, N. Y.

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

PYramid 9-6100

Member Federal Deposit Insurance Corporation

LIETUVIS SAVO SUTAUPŲ NENEŠ KITUR

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

Schuyler Savings and Loan 
Association of

Cape

CAPE COD
Audronės vasarvietėje
Audronės vasarvietėje

Cod buvo suruoštos išleistuvės
išvykstantiems svečiams. Lite
ratūrinę ’dalį atliko Jonas Rūte
nis, kuris paskaitė savo groži
nės ir humoristinės kūrybos. 
Jam talkino inž. Novickas ir dr. 
Henrikas Lukaševičius sukur
tais kupletais. Svečių buvo ir 
iš kitų lietuviškų vasarviečių. 
Po meninės programos savinin
kės Jansonienės visi buvo pa
vaišinti tortais bei kavute. Ta 
pačia proga buvo duotas var
das “Audrutė” naujai atidary
tam ir svėčių patogumui į- 
rengtam moderniam nameliui. 
Padidėjus Audronės svečių skai
čiui, ten bus vietos gerom atos
togom. Tiek Audronės, tiek ki
tose lietuviškose - vasarvietėse 
šiemet atostogauja nemaža lie
tuvių. 1 A.

Visiems gerai žinoma, kad vi
sos lietuviškosios institucijos 
laisvajame pasaulyje atlieka di
delį -darbą lietuvybės išlaikymo 
bei jaunosios kartos ugdymo 
srityse. Viena tokių institucijų 
yra lietuvių saleziečių gimnazi
ja Italijoj. Ji įkurta 1952 gegu
žės 8, šiaurės Italijoj, šv. Jono 
Bosco gimtame kaimelyje, tad 
ir pavadinta Instituto Salesiano 
Lituano, Castelnuovo Don Bos
co (Asti) Italia. Toks šios įstai
gos ir adresas.

Per devynerius mokslo me
tus lietuvių saleziečių gimnazi
ja pro savo bendrabutį pralei
do daugiau kaip 250 lietuvių 
jaunuolių. įskaitant ir tuos 47, 
kurie šiuo metu tebesimoko 
gimnazijoje. Įstaiga jaunuoliui 
duoda maistą, rūbus, mokslo 
priemones ir paruošia iš pen
kių klasių kurso tolimesniom 
studijom. Norintieji turi gali
mybių pasirinkti sau patinka
mą amatą. Toje pačioje įstaigo
je yra moderniškai įrengta li
tografijos spaustuvė, kurioje 
spausdinama nemaža lietuviškų 
knygų.

Jaunimo auklėjimo darbas 
nėra lengvas, o ypač šioje įstai
goje, į kurią suvažiuoja jaunuo-

liai iš vienuolikos pasaulio 
kraštų, skirtingo išsilavinimo, 
amžiaus, papročių ir k. Nema
ža dalis jų nemoka lietuviškai, 
bet čia išmoksta tėvų gimtosios 
kalbos.

Lietuviai saleziečiai taip 
pat turi vasarnamį Alpių kal
nuose, kur, vasaros karščiams 
užėjus, jaunimas atsigaivina ir 
sustiprėja, nes ir vasaros metu

čia laikomasi nustatytos atosto
gų programos. -

Baigę gimnazijos penkias kla
ses, nemažas skaičius tęsia gim
nazijos kursą Vokietijoje Va
sario 16 gimnazijoje, o po to 
lanko Vokietijos universitetus.

Apie 20 jaunuolių per pra
ėjusi dešimtmetį Įsigijo litogra- 
fų specialybę ir jau dirba įvai
riuose kraštuose savo specialy-

bėję. Dvylika jaunuolių tęsia 
teologijos studijas. Iš jų du jau 
visiškai arti primicijų.

Paskutiniais pokario metais 
daug lietuviškų ar mišrių šei
mų repatrijavo iš tėvynės į Vo
kietiją. Šios šeimos duoda daug 
kandidatų saleziečių įstaigai I- 
talijoje. Tad darbo dirva nema

žėja.
Visiems tiems uždaviniams 

reikia nemaža lėšų. Geradarių 
atsiranda, bet turint galvoje, 
kad saleziečių įstaiga duoda pil
ną išlaikymą , o taip pat moks
lo priemonių įsigijimas ir pa
statų išlaikymas daug kainuoja. 
Kiekviena didesnė ar mažesnė 
auka yra Ribai reikalinga ir 
brangi. Kas norėtų musų dar
bus paremti, aukas prašome 
siųsti: Rev. P.M. Urbaitis, 2421 
West 45th St., Chicago 32, 
III.

Kun. P.M. Urbaitis,
Buvęs misijonierius Kinijoje

SALEZIEČIŲ lietuvių įstaiga Castelnuovo Don Bosco, Italija.

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. f-

Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na
mams įsigyti.

Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Laukiame atsilankant arba paskambinant:
24 Davis Avė., Kearney, N .J.; Telef. WY 1-0001

JULIUS PAKNIS, Prezidentas
P. VELEVAS, Sekret. J. BELZA, Iždininkas

BŪDAMI VIENINGI, BUSIME TURTINGI

P. ir O. LANIŲ VASARNAMY
Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame • 

------ -------- - ASBURY PARK, N. J.
Čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose su priva

čiais dušais ir kt. patogumais už neaukštą, kainą, ramiai pailsėsite.
• Tik per keletą minučių pėsčiam pasiekiamas vandenynas — 
paplūdimys; taip pat kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai 
ir kitos pramogų vietos.
• Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis ir šaldytuvais. 
Maudymosi mokestis apmokamas savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

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

i
prie ATLANTO —

I

Norite geros—meniškos fotografijos :
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ -

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

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Streei, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. z

Tel. HYacmt 7-4677 Z

T. T. PRANCIŠKONAI

DARBININKO METINIS
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ

RUGPICCIO-AUGUST 20, - lenkų tautiniam parke,
108-11 Sutphin BĮvd. Jamaica, N.Y.

Laukiama visų spaudos rėmėju, kuriem bus proga susitikti draugus bei 
pažįstamus, praleisti sekmadienio popietę ir kartu laimėti visokių dovanų. 
• Darbininko skaitytojai bei spaudos rėmėjai galės tą dieną laimėti ne 
tik 500 dol., bet ir pikniko dalyviams skirtą 50 doi. dovaną. Be to, bus 
graži programa, spaudos kioskas ir šokiai • šokiam gros Algio Starolio 
orkestras • Įėjimas 1.00 doL Kas mokės 1-50 dol., gaus dovanų lietuvišką 
knygą • Pikniko pradžia 1:00 vai. popiet, programa 4 vai., šokiai 5 vai. 

Visus kviečia
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PASIMATYSIME

ATEINA procesija šventinti kryžiaus.

KIEK DAR LIETUVIŲ TREMTINIŲ BALFAS GLOBOJA VOKIETIJOJE?
ir

ATOSTOGOSsu n-

ir kūrėjai, mirus, gilią užuojautą

reiškia dukrai Valerijai ir anūkei, seserei, broliams Jonui

Budriui ir Romanui Polovinskui bei artimiesiems ir

kartu liūdi

cukrus

FRANCISCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT. MAINE

blogiau apmokami, 
ir darbai skiriami, 
tremtiniai vis dar 

Balfo arba vietos

Tek WOrth 7-2011 
ar 207 WO 7-2011

vasaroa- 
asmenis

atostogų 
Maine.

šau- 
kari-

KUN Z. GELAŽIUS, šv. Juozapo 
lietuvių parapijos klebonas.

naudojasi Italijos 
(735). Kol kas nie-

Nors neįmanoma tikslų lie
tuvių skaičių ' nustatyti, tačiau 
Balfo globoje ir sąrašuose yra

Geriausiai pailsėsite 
šalyje Kennebunkport,

Pranciškonų vedami 
miai priima pavienius
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:

KUN. L. JANKUS, Balfo reikalų vedėjas

tus kraštus bei teritorijas. Ant 
žemėlapio viršaus rėmo užrašas 
Lithuania. Lietuva žemėlapyje 
nudažyta auksine spalva. Po 
žemėlapiu ant juodo fono už
rašyta: “A vietim of Russian 
colonialism”. Eksponatų sudė
tyje paviljone yra Lietuvos 
vaizdų bei pastatų didelės nuo
traukos. keramikos kūriniai, 
medžio dirbiniai, gintaras, lė
lės ir įvairūs audiniai, o kairia
jam paviljono gale — staklės su 
audėja, kuri audžia spalvingą 
audinį.

Audimas ir paviljenas lanky
tojus žavi. Visą laiką apie jį 
žmonės buriasi, graibsto pavil
jono leidinį apie Lietuvą ir klau 
sinėja apie eksponatus bei Lie
tuvą. Atsakinėjimus jiems tei
kia Jaunimo Centro studentų 
ansamblio šokėjos, pasipuošu
sios tautiniais rūbais.

Lietuvos paviljoną nufotog
rafavo Chieago Tribūne ir dau
gelis fotografų ir kelių televi
zijos stočių žmonės, žymus ra
dijo komentatorius Nornuan 
Ross labai palankiai apibudino.

Tarptautinės parodos leidi
nys “Official Souvenir Prog- 
ram” yra paskyręs Lietuvai vi
są puslapį su antrašte “Free 
Government of Lithuania.'’ 
Straipsnyje yra svarbieji duo
menys apie Lietuvą ir keturios 80 vietovių su 7.299 asmėni- 
nuotraukos: pajūrys. Raudonės 
pilis, šokėjos ir audėjos.

L.K.Č.

RT. REV. MSGR. THOMAS R. WOODS šventina kryžių.

LIETUVOS PAVILUONAS CHICAGOJ
Lietuvos pavilijonas Chicagos 

tarptautinėje prekybos parodo
je. kuri atidaryta liepos 25 ir 
tęsis iki rugpiūčio 10. McCor- 
mick Place, kaikurių didžiųjų 
laikraščių yra lyginamos, didu
mo atžvilgiu, su JAV pavilijo- 
faų JAV pavilijonas yra di
džiausias parodoje, Lietuvos 
mažiausias.

Lietuvos paviljonas nedide
lis — 200 kv. pėdų. Tokio pat 
didumo, kokio buvo praeitieji 
dviejų metų paviljonai. Forma 

—trys sienos: viena ilga. 20 
pėdų, kitos dvi trumpos. Pry- 
šakyje lietuviška tvorelė. Ant 
ilgosios sienos, dešinėje pusėje, 
specialiai pagamintas žemėlapis, 
vaizduojąs Europą. Rusijos im
periją, jos satelitus ir okupuo-

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E. KRAUNAIČIŲ 

vasarvietė

Draskome Hali
jau atdara ir priima svečius sa
vaitgaliams, grupių iškylas, už
sakymus vasaros sezonui ir pen
sininkus reikalingus ilgesnio po
ilsio ir priežiūros. Apie atvykimą 
prašoma įspėti laišku ar telef.:

Andes, N. Y. 2781

VLADISLAVAI GRIGAITIENEI

Lietuvos operos solistei

LIETUVOS VALSTYBINIO TEATRO

KOLEGOS

DARBININKAS

Lietuvos kryžius prie Mississippi
Amerikos milijoninio didmiesčio centre, lietuvių bažnyčios 

šventoriuje, pastatytas paminklinis Lietuvos kryžius

Lietuvoje nėra didesnės upės 
už Nemuną, o Amerikoje — už 
Mississippi. Senieji indėnai ją 
praminė “Vandenų tėvu”. Prieš 
tą milžiną tėvą Nemunas tėra 
vaikutis. Tačiau yra ir vienas 
ypatingas skirtumas. Nemuno 
krantuose, ligi bolševikam įsi
siautėjus, dažnai galėjai pama
tyti lietuvišką kryžių. Mississi
ppi krantuose, manau veltui bū
tumei dairęsis, kol iškilo di
džiajam, milijoniniam St. Louis 
mieste, lietuvių bažnyčios šven
toriuje. Toji atmintina diena 
buvo liepos 15, šeštadienis.

Vakare šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčion, kuri yra pačiam 
miesto centre, žmonės rinkosi 
pamaldom. Klebonas kun. Ze
nonas Gelažius aukojo mišias. 
Pamokslą pasakė kaimynas iš 
už upės — kun. Antanas Deks- 
nys. Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijos klebonas EastSt. 
Louis. Savo pamoksle pabrėžė, 
kad po pamaldų šventinamas 
lietuviškas kryžius primins ken- 
čiančiąją Lietuvą, kuri kitados 
savo kryžkeles ir sodybas bu
vo apstačiusi Kristaus kančios 
ženklu — kryžiais. Dabar Lie
tuvoje kryžiai išvartalioti. iš
niekinti, neleidžiami statyti. Už
tai juos statome laisvoje Ame- 

• 'ti b

mis. čia neįskaitoma visai at
skirai gyveną tautiečiai, arba 
tie. kurie su Balfu jokio ryšio 
neturi. Apskritai galime saky
ti, kad V. Vokietijoje dar yra 
per 10,000 lietuvių. Jie turi 
gimnaziją, du chorus ir 8 var-. 
go mokyklas. Didžiausia lietu
vių kolonija yra Salzgitter su 
903 asm., kita Bad Zvvischenahn 
su 329. Dar dešimtyje vieto
vių lietuviai gyvena pusiau sto
vyklinį gyvenimą. Kitur yra 
daugiau ar mažiau, kad ir Lūš
nose. bet privačiai įsikūrę. Dva
sinę pagalbą teikia 11 kapelio
nų.

Balfo įstaiga Miunchene ne 
tik skirsto, bet ir išvežioja gė- 
rybes, o taip pat padeda trem
tiniams emigracijos ir kitais 
reikalais. Tremtinių baldams, 
darbo įrankiams nupirkti buvo 
gauta iš įvairių tarptautinių or
ganizacijų keliasdešimt tūks
tančių dolerių.

ST. LOUIS, MO.

rikos žemėje atlyginimui Vieš
pačiui ir priminimui nukankin
tų ir kenčiančių savo brolių ir 
seserų.

Po pamaldų kryžių pašventi
no prel. Thomas R. Woods, šv. 
Tomo Akviniečio parapijos St. 
Louis klebonas, nuoširdus lie
tuvių bičiulis, paskyręs kryžiui 
statyti ir savo 50 dolerių auką 
bei parašęs gražų laišką. Šven
tinimo apeigose dalyvavo apie 
200 žmonių, susikaupę po lietu
višku kryžiumi, iškilusiu tarp 
aukštų medžių, aptvertu tvorele

Kryžius yra 19 pėdū aukščio, 
ąžuolinis, su lietuviška koplytė
le. papuoštas išpjaustytomis 
rūtų šakelėmis. Ąžuolinė 4 pė
dų aukščio tvorelė supa kryžių 

• ir rūtų darželi 6x4 pėdų di
dumo. Yra prie didelio kelio 
ir patraukia kiekvieno prava
žiuojančio akį.

Kryžių dirbdino Kaletta al
torių ir kryžių dirbtuvės St. 
Louis, Mo. Kainavo 719 dol.

. Lėšom telkti ir kryžiui statyti 
buvo susidaręs komitetas kleb. 
kun. Z. Gelažiaus iniciatyva. 
Komitetą sudarė inž. Jonas 
Gumbelevičius, O. Vačiakaus- 
kienė, Jonas Moskus, Petras

Vokiečių ūkis atkuto, bet 
tremtinių būklė nepagerėjo. Tie 
sa, galintieji dirbti susiranda 
darbą nesunkiai. Visa nelaimė, 
kad dauguma dirbti negali, nes 
yra invalidai, tik dėl to nega
lėjo nė išemigruoti. Jei kuris 
ir dirba, tai dėl fizinių trūku
mų gauna labai menkai apmo
kamą darbą. Tokiems Balfo pa
rama reikalinga.

Pragyvenimo sąlygos V. 
Vokietijoje

Mūsų tremtiniai V. Vokieti
joje turi menkus uždarbius. 
Jie siekia apie 400 dm. į mė
nesį. Dauguma turi pragyventi 
iš socialinės pašalpos — apie 
72 dm. per mėnesį, viengungiui 
ir apie 65 dm. šeimos nariui. 
Išlaidos labai ryškiai krinta į 
akį. nes duonos svaras kainuo
ja 53 fenigus. mėsos — apie 
2 dm., sviestas 3.32.
62 fenigiai. Nors butų nuoma 
nėra didelė, bet butą sunku 
gauti, neįmokėjus kelių tūkstan-

Baltrušaitis t f. Johas Gudaitis. 
Kryžiaus statybą žmonės mielai 
rėmė, ypač senieji lietuviai, tad 
dar liko pinigų rudenį kryžių 
naujai perdažyti. Parapijos ko
miteto pirmininkas dr. J. Viz
gini, MD, po šventinimo apei
gų visiems angliškai padėkojo 
ir pakvietė į vaišes parapijos 
salėn po bažnyčia.

Lietuviško kryžiaus šventini
mo apeigos rado gražaus atgar
sio vietos amerikiečių spaudo
je. “St. Louis Review” įdėjo 
kryžiaus nuotrauką, aprašė 
šventinimo apeigas ir pastebė
jo, kad kryžius yra padirbdin
tas Lietuvos pakelės kryžių pa
vyzdžiu. Lietuva, Baltijos kraš
te, dabar yra sovietų užimta 
(‘.‘under Soviet domination”).

Prel. Thomas R. W. Woods, 
kurio parapijoje kun. Z. Gela
žius, atvykęs iš Vokietijos 
(1949), buvo vikaru, parašė to
kį klebonui laišką:

“čia pridedu nedidelę savo 
auką ($50) lietuviškam kryžiui 
statyti. Tai graži idėja: tikiuo
si, tai primins Jūsų žmonėm jų 
pačių ir jų tėvų kovas dėl tikė
jimo. Kryžius stovės tikėjimo 
ženklu ir padės ištverti meilėje 
To. kuris mums visa davė.

“Šia proga.taip pat noriu 
sveikinti Jus už labai puikų 

čių rankpinigių.
Tremtiniams, ne Vokietijos 

piliečiams, beveik neįmanoma 
gauti ir geriau apmokamo dar
bo, nors oficialūs organai ir 
vengia diskriminacijos. Darbe, 
ypač privačiose įmonėse, trem
tiniai 
kesni 
tuviai 
kiasi
tatyvių organizacijų.

Lėta tremtinių emigracija

Paskutinėmis birželio mėn. 
žiniomis, tremtinių emigracija iš 
Europos į JAV eina labai lė
tai. Šiai emigracijai (be kvo
tos) užsiregistravo tik 10,316, 
iš kurių per 2,000 rasti netin
kami: atvyko į JAV 2.394 (iš 
V. Vokietijos tik 302, jų tar
pe vos keli lietuviai). Atvykti 
jau pasiruošę 3.653, bet jų 
daugumai trūksta garantijų.

Daugiausia šia emigracijos 
privilegija 
tremtiniai

darbą, kurį Jūs atlikote šv. Juo
zapo parapijoje per taip trum 
pa laiką. Esu tikras, kad žmo
nės Jumis didžiuojasi, ir toliau 
nesiliaus remti Jūsų darbų.”

Kun. Z. Gelažius šv. Juoza
po lietuvių parapijos klebonu 
buvo paskirtas tik praėjusių 
metų geg. 3. Savo ryžtu ėmė
si gaivinti jau merdėjančią pa
rapiją. Darbas nelengvas, kai 
tautinė sąmonė prigesusi ir lie
tuvių nėra gausu. Tačiau su 
uoliųjų parama, štai, po metų 
jau iškilo Lietuvos pakelės kry
žius, kuris liudys ne tiktai ti
kėjimą, bet primins ir tėvų že
mę, apimtą dabar didelės nelai
mės. Kryžius jungs Misissippi 
pakrantės lietuvius, kad jie tė
vynės nelaimėje išliktų ištiki
mi savo tautai ir Dievui.

kas neatvyko iš Lebanono 
tik du iš Belgijos.

Tik keletas lietuvių tremti
nių prašėsi darbo ir buto ga
rantijų iš Balfo. Deja. Ameri
kos lietuviai nežinomiems ir 
nepažįstamiems atsisakė padė
ti.

Vizos tremtiniams
Tremtiniai Europoje turi la

bai įvairius asmens dokumen
tus, su kuriais buvo beveik ne
įmanoma net į svečius nuke
liauti. 1959 metais šis vizų rei
kalas buvo svarstomas tremti
nių komisaro Ženevoje ir, pa
galiau, pavyko išgauti tam tik
ras privilegijas tremtiniams Eu
ropoje keliauti. Pradžioje jų 
kelionėms nedarė kliūčių Pran
cūzija. Belgija, Olandija. Pas
kutiniu laiku vizas tremtiniam 
panaikino Danija. Švedija ir 
Norvegija, šiokias tokias leng
vatas įvažiuoti tremtiniams tei
kia Šveicarija ir V. Vokietija. 
Čia galima pridurti, kad JAV 
piliečiai gali vykti beveik į vi
sus laisvos Europos kraštus be 
vizos.

— ęievelande rengiamasi pa
minėti 1941 metų sukilimą aka
demija ir iškilmingom. pamal
dom. Minėjimo iniciatoriai rug
pjūčio 6, sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų pamaldų, pasitarimui 
į lietuvių salę kviečia organi
zacijų atstovus bei pavienius 
asmenis.

— VL E. Pivariūnai, Darbi
ninko skaitytojai, atostogas pra
leido Cheyenne, Wyo., iš kur 
atsiuntė sveikinimus.

— Kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, šv. Alfonso parapijos vi
karas Baltimore, Md., bus Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos 
ruošiamoje vasaros stovykloje 
kapelionu. Stovyklaujama Camp 
Ovaissa, Lake Eriel, Pa., nuo 
rugpiūčio 19 iki rugpiūčio 31 
d. Dalyvavo ir kun. dr. P. Ce- 
liešius iš E. Chicago, Ind., Stu
dentų Ateitininkų Srgos dvasios 
vadas.
Pax Romana tarptautinės kata
likų studentų ir intelektualų 
organizacijos 40 metų sukakties 
kongresas įvyko liepos 23-31 
Fribourge, Šveicarijoje. Pax Ro
mana pirmininku dabar yra dr. 
Vytautas Vygantas.

— Tėvas Bernardinas Graus- 
lys, O.F.M., bus moksleivių atei
tininkų vasaros stovyklos ka
pelionu Kennebunkporte, Me., 
nuo rugpiūčio 12 iki 26. Užsi
registruoti galima pas D. Ivaš- 
kienę, 16 Hinckley St., Dor- 
chester 25. Mass.

— Juozas ir dr. Lione Gied
raičiai iš Hartfordo persikėlė 
gyventi į Long Island, N.Y; Jų 
dabartinis adresas: 10 Barry 
Dr., East Northport, LL, N.Y., 
tel.: RL 7-0055.

— Algis Šaulys, iš Paterson, 
N.J., bus sporto vadovu SAS 
vasaros stovykloje Camp Owais- 
sa, Lake Erie, Pa.

— Danutė Grygelytė, iš To
ronto, rugpiūčio 12 susituokia 
Prisikėlimo parapijos bažnyčio
je su Juozu Doveiniu iš Detroi
to.

Moksleivių ateitininkų 
stovykloj,

kuri bus nuo rugpiūčio 12 iki 
26 prie Atlanto, Tėvų Pran
ciškonų vasarvietėj Kennebunk
port, Maine. Stovyklos paren
giamieji darbai baigti. Stovyk
los vadovybė sudaryta: stovyk
los globėja Dalia Ivaškienė, ka
pelionas T. Bernardinas Graus- 
lys, komendantas Eligijus Su
žiedėlis, mergaičių vadovė stud. 
Irena Lendraitytė, berniukų— 
stud. R. Gadeika, meno — 
stud. Jūra Gailiušytė, sporto— 
stud. Antanas Vainius ir jau
nesniųjų ateitininkų — stud. 
Audronė Barūnaitė. Visus sto
vyklautojus prašoma laiku su
sirinkti. Kas dar norėtų sto- 
vyklon vykti, prašoma skubiai 
pranešti Daliai Ivaškienei, 16 
Hinckley St., Dorchester 25, 
Mass.
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PRANAS BRUCAS. savininkasDISPLAY

PUTNAMO MERGAIČIŲ stovykla Marijos ženkle. Nuotr. B. Kerbelienės.

REAL ĖST ATE

H. W. FEMALE

ROOFERS

MACK TRAVIS & SON
WATERPROOF - PAINTING 

ROOFING & SHEET METAI. WORK 
Spevial consideration Rivrn to 

Relig-ious Institutions 
AM Work Guaranteed

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

TO PLACE.
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

WOMAN WANTED 
Care for Invalid Woman 

Opportunity to enjoy a good 
home life; Call — NO 4-1890

< Westwood, N. J.»

LARGE TRACTS OR ESTATES 
Suitable for Residential Subdivision 

Industrial or Commercial 
Devplopment 

anywhere in New Jersey 
Edw. J. Fengya (Broker) — 1341 
Harriburg Turopike, Wayne, N. J. 

OX 4-4305

ROCHELL? WELDING CO. 
38 Styney Street

“Over 20 Years Experience” 
All Types Boylers Repaired A Re- 
tubed. Prompt emergency serviee. 
Special consideration to Religious 
Institutions. — Tel. NE 3-5207.

ABACOR CORP.
Roofing and Sheet Metai Work 

Gutters, leaders, skylights A duet 
work. Special consideration given 
to Relisious Institutions. — Phone: 
OL 1-9595 OL 1-9596

TAKAC ROOFING AND SHEET 
METAL WORKS. INC.

4C8 Palmer Rd.. Yonkers, N. Y.
ROOFING REPĄ IRS - GUTTERS 

LEADERS. Special Consideration 
given to religious institutions.

YO 8-4314

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

PUSANTRO ŠIMTO MERGAIČIŲ IR MINIOS SVEČIŲ
Lietuvių susiartinimo šventė 

praėjo labai gražiai. Liepos 30 
buvo gražus oras ir iš toli ir 
arti suvažiavo tūkstančiai lie
tuvių į metinę šventę — pikni
ką, kurį rengė Putnamo rėmė
jai. šventės proga buvo išleis
tas specialus stovyklos lakraš- 
tis “Kibirkštėlės”, kuriame yra 
kun. St. Ylos vedamasis straips
nis, mergaičių sąrašas, atskirų 
stovyklautojų pasisakymai, 
šventės programa ir k.

PUTNAM, CONN.

pramogas. Kaip visada, stovyk
loje veikė garsintuvas, perdavęs 
lietuvišką muziką ir šventės ži
nias.

lengva skirstytas! vėl Į namus, 
kad kitais metais sugrįžtų su 
daugiau dalyvių. Tolimiausia 
autobuso ekskursija buvo iš 
organizuota Tėv. P. Baniūno, 
O.F.M. K. M.

LIETO’S REFRIGERATION
Serving Northern Westchester since 
1943. — Air-Conditioning, Heating 
contracting 5 year vvarranty. 1 /ear 
Service guarantee; 24 hour phone 
serviee. Special consideration to re
ngiuos institutions. 191 Kisco Avė., 
Mt. Kisco, N.Y. — 914 MO 6-6251.

STANLEY’S ROOFING A BLOG. 
SERVICE

523 W. 184 Street, Bronx 
Speciaiists in Waterproofing Roof
ing Bldg. Service. Special consi
deration to religious institutions.

WA 7-33C0

SCHOOLS
prie

mar-

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

of every description 
Special consideration given to 

religious institutions
225 E. Gainsborg Avė, White Plains 

WHite Plains 9-8673 - 8-0414

KEY ROOFING and 
SHEETMETAL CORP.

102 Haarleon Avė.. White Plains, 
N.Y. — Roofing speciaiists - nėvv 
roofs, old roofs repaired - gutters 
- all types sheet metai work. 
Special consideration to religious 
institutions. — RO 1-4777

Joseph Andrusis -

—HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Inctsne Tax 
užpildymas. Mutual Bunda — Pinigų investadjos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N.Y. Tel. VI7-4477

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

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

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

P*" 
p►
> S & G MEAT MARKET

■ t • buvusi
» J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
► Home-Made Bologna

ANTANAS VAITKUS, vedSJas

» »
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
> k Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius► ► We take all orders special price for Weddings and Parties
» 340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — Tel. Stagg 2-4329 <

A m

Mergaičių stovykla 
dirbo nuo liepos 1 ligi 30. Kaip 
iš sąrašo matyti, stovykloje per 
abi pamainas viso dalyvavo 151 
mergaitė. 55 mergaitės buvo iš 
New Yorko ir New Jersey apy
linkių, 41 iš Connecticut, ir ei
lė iš kitų netolimų vietų. 11 
stovyklautojų buvo iš Kanados, 
daugiausia iš Montreal. Taip pat 
dvi buvo iš Dayton. Ohio. Sto
vyklą uoliai globojo Motina M. 
Augusta ir sesuo M. Paulė. Ka
pelionu buvo kun. St. Yla. sto
vyklai vadovavo sesuo M. Ber
nadeta. padedama sesers M. Be- 
nediktos ir sesers M. Viktori
jos. Be pačių seselių ir kape
liono stovyklos mokytojais dar 
buvo akt. V. Žukauskas. K. Ma- 
rijošienė. A. Dalangauskaitė ir 
G. Marijošiūtė. Vadovybei tal
kininkėmis buvo eilė mergaičių 
iš pensijonato ir buvusių sto
vyklautojų.

Meninė programa 
pradėta 4 vai. pievoje 
vienuolyno. Buvo šokiai, 
šai, judesiai, parengti nenuils
tančios K. Marijošienės, trum
pas vaidinimas, parengtas akt. 
V. Žukausko. Mažųjų progra
mą parengė postulantė Aušra 
Gataveckaitė, dainas — G. Ma- 
rijošiūtė. akordeonu grojo R. 
Žukaitė. Programa pradėta tra
diciniu stovyklos mergaičių 
maršu, baigta — Marija, Ma
rija.

Po meninės programos buvo 
skelbiami laimėtojai didžiųjų 
dovanų, jaunimo šokiai ir pa-

BERLING CAKE 
DECORATtNG SCHCOL 

Candy and Baking 
1465 3rd Avė, New York City 

RE 4-5475 
Day and Night

L. L. ANDERSON & SONS, INC. 
Interior - Spray Painting - Exterior 
Multiple Resident Law Violations 
Removed — Special Consideration 
Given to Religious -Institutions.

36 Yonkers Avenue, Yonkers 
YOnkers 5-0240

WATERPROOFING
Lietuvišku produktu-'

VOCATIONS

J ESU IT BROTHERS
serve Christ by prayer and dedica- 
tion of their clerical, technical and 
other abi’ities bot h here and on 
foreism missions. For free booklet 
v-rite: Director Of Vocation* For 
Brothers, 501 E. Fordham Rd., New 
York 58. N.Y.; Tel. LUdlow 4-0300.

CHARLES R- McDERMOTT CO. 
"ANYTHING IN FLAGS 

AND BANNERS" 
5 Beekman St. 

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

Special Consideration Given To 
Religious Institutions

Painting - Roofing - VVaterproofing 
Indoor - Outdoor. Special consider
ation given to religious institutions. 

GREATER METROPOLITAN 
NEW YORK PAINTING 

f. VVATERPROOFING CO.
180 Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. 
ST 9-0313 — 24 Hour Service

DUONOS SŪRIŲ DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

Pamaldos ir pramogos
Šventė pradėta ore pamaldo

mis. Mišias aukojo kun. B. Gau- 
ronskas. pamokslą sakė kun. 
dr. V. Cukuras. Po pamaldų bu
vo tradicinė eisena prie Fati- 
mos Marijos statulos ir prie lie
tuviško kryžiaus. Po to šven
tės dalyviai vaišinosi pietumis,
rūgščiu pienu, kugeliu ir kitais 
gardumynais, lankė surengtas

Radijo programos
NEVVYORKE ir BOSTONE

FLOOR SERVICES

Robert Quinn

No Floor Problem is Too Tough for 
IIP FLOOR COVERING CONTRACTORS 
Residential - Commercial - Institutional 
>ur Sp^cialty is TILE all Standard branda
rree Estimates - Competitively Priced 
II Work Guaranteed. Special consid^ra- 
!>n given to religious institutions. Call 
r>day—Don’t Delay. 224 St. Mark Avė., 
rooklyn. N. Y. ST 3-7744

EISENA prie Fatimos Marijos statulos Putname, Conn. Nuotr. B. 
lienės.

NEW ROCHELLE WOODWORK- 
ING, 161 Webster Avė, New Ro- 
chelle, N.Y. WE 2-3245 — Kitchen 
Cabinets • Formica Work • Re- 
modelling • Commercial Wood- 
working. Special consideration to 
Religious Institutions.

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

PELLEGRINI & SON
DE 5-7410

No job too big or too small 
Free Estimate

Special Consideration Given to 
Religious Institutions

411 37th St Brooklyn 32, N. Y.
SOuth 8.8780 Res. ULster 4-7635

HANSEN A SYVERSON, INC.
Canopus Hollow Rd, Putnam Vai
ky, N.Y. — LAke 8-4588 — Wood 
and Cork Floors laid scraped and 
refinished; Asphalt A Rubber Tile 
laid, gymnasiums scraped A lined.
Write to:

P.O. Box 643, Peekskill, N. Y.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA 

Direktorius 
Jokūbas J. Sfukas 

WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM

PUIKI DOVANA BET KURIA
PROGA!

DĖL OKUPANTO ŽUDYNIŲ
LIETUVOJE

New York, N. Y.
$«štad. nuo 5 iki 6 vai. popiat 

Raiti nė: 1264 White Street 
Hillside, New Jersey 
Tel. WAverly 6-3325

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO KOMPO

ZITORIAUS ILGO GROJIMO 
PRAMOGINES MUZIKOS 

PLOKŠTELE

WH1L
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid

LAISVĖS VARPAS
ved. P. V ISms 

Sekmadieniais 8-9 
AM bangomis 1190 
F51 bangomis 105.7
iš WKOX, Framingham, Mass

RADIJO PROGRAMA
ved. Stap. Minkus, Boston,

1*30 kil. Mediord
ved. Jonas J. Roman**, s*

Lietuvos okupantas rusas
1941 m. birželio mėn. 26 d. 
Panevėžyje iš apskrities ligoni
nės darbo metu išsivedė tris 
daktarus chirurgus— J. žem
galį. St. Mačiulį ir A. Gudonį 
ir netoli ligoninės juos visus 
tris bestiališkai nužudė; kartu 
nužudė ir medicinos seserį Ka- 
nevičienę.

Lietuvių visuomenė, rodos,
1942 m. nužudytiems gydyto
jams prie ligoninės buvo pa
stačiusi paminklą. Grįžęs 1944 
m. į Lietuvą, okupantas minė
tąjį paminklą sunaikino.

Pastačius minėtąjį paminklą, 
jo fotografijos buvo platina
mos lietuvių visuomenėje. Jei 
kas turėtų tų fotografijų, atsi
liepkite. Norėčiau susitarti dėl 
jų pėrfotografavimo. spaudos 
reikalams.

- Mass.
WLYN — 1360 kilocycles

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos

HI-FI ir STEREO plokštelė
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų pardotuvėse.

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

The VVeathermastic Co. — Ėst. 1941.

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

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

------------- i-------------- ;----------------;----------
ARTHUR J. STUKLEN 
630 Saw Mill River Road

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

Religious Institutions 
OW 3-25SO

JOHN J. MORAN CO.
485 5th Avenue. N. Y. C.

Waterproofin«į, Concrete & Mason
ry, Restoration, Building Altera- 
tions, Pointing. Exterior Pa’nting. 
Industrial. Flooring. Special consi- 

. deration to religious institutions.
Y U 6-4230

Floor Coverings, Carpets, Linole
umą, Floor & VVall Tile*. Carloads 
and carloads in stock. Installation 
by experts. Free estimates; special 
consideration to religious institu
tions. MASTER FLOORS, Route 4 
A 17th St, Fairlawn, N. J. Eves. 
till 9 P.M, dosed Sat. at Noon 
during July A August. SW 7-5414.

JORDANS FLOOR WAXING 
SERVICE

15 Turin Avė, Bedforrd Mills. N.Y. 
Phone 914-MO 6-6527

Complete Service on Floors. Special 
consideration to relig. institutions.

FLOORS SCRAPED 
and REFINISHED

Expertly Done with Special 
Consideration to Religious Institu
tions. Call day or night WA 8-4791.

ACADEMY VVATERPROOFING 
A CLEANING CORP.

42-17 27th Street, L.I.C. 1, N.Y. 
Waterproofing - Steam Cieaning 

Hand washing - Pointing - Masonry 
- Caulking. Special consideration 
given to religious institutions.

Tel. EM 1-0052

CONTRACTORS

Vasquez General Contractor,
Ine.

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

AUCELLO ELECTRIC CORP.

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co,

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

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21.000,000 automobilių savininkų moka dau
giau, negu reikalinga. Jei tik Jūsų vairavimo re
kordas yra geras, Jūs esate kvalifikuotas: dideliam 
apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai ir
greitesniam patarnavimui, reikalaujant nuostolių 
atlyginimo. Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrąuskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

17 Jamaica Avenue
TeL VI3-1477

Woodhaven 21, N. Y.

NAMŲ ADRESAS: 
106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQU0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

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

BEST FLOOR SERVICE 
Floors Scraped and Waxed 

Finished wfth Ist Grade Shellac 
Fabulon—Staln or Wax 

Special consideration to religious 
institute-.

JULIUS AUCELLO
Licensed Electrical Contractors 

Associate Member I.A.E.I. Special 
consideration given to religious insti
tutions. 45 Columbia Avenue. Thorn- 
wood, N.Y. Tel. 914-RO 9-0539.

W1NTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

Ali Boro* — EN 9-8740

CONTRACTORS

RYĖ WINDOW co, 48 Purehase 
St, Rye, N.Y. Larry Gallicano — 
owner. Alcoa Aluminum Siding & 
Gutters, Combination Windows and 
Doors: Roofing, Awnings, Blinds, 
Shades; all types of glass work. 
Special consideration to religious 
institutions. — \Voodbine 7-1355

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. V.

(Ridgewood)
Tel. EVergreeh 2-6440

Rašykite: Dr. A. Matulionis, 
VVallum Lake, Rhode Island, 
U. S. A.

Thos. M. DePaoli, Ine. — Build^rs - 
Contractors. Mem.: Builders Assoc. 
of Westchexter County. Custom 
biiikler o. home . rerriodelinv ai- 
terattons, masons, paintinp. water- 
prooflng Spec. consid-'ration to re- 
Hgtouc institutions Mahopar Avė,

Vincent J. Mušto. MASON CON
TRACTOR—2918 Paine St, Bronx. 
M & E Mason Contractors. Aftera- 
tions, Violations removed. Brick 
Pointing, Waterproofing, Concret* 
repair work: driveway*. porches A 
granite A staps. Special consider
ation to relig. Institute*. TA 3-K47.

Sali vestuvėms. Ir kito
kioms pramogom*. Be to. 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmos rūties lie
tuviška* maistas prieina
momis kainomis.
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DARMMNKAS ŽINIOS—_ji

NAUJIENOS- AFffip
Kun. Kazimieras Dobrovols

kis iš Romos liepos 27, lydimas 
kun. Vytauto Bitino, lankėsi 
Darbininko redakcijoje. Grįš į 
Romą rugsėjo mėn. Ten jis yra 
šv. Kazimiero kolegijos ūkio 
administratorius.

Novena į šv. Oną Angelų Ka
ralienės par. bažnyčioje buvo 
baigta liepos 26, mišiomis, ku
rias aukojo parapijos klebonas 
kun. J. Aleksiūnas, asistavo tė
vas Petras Baniūnas, O. F. M. 
ir kun. V. Pikturna. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia. Po pamaldų 
ir palaiminimo bei šv. Onos re
likvijų pagarbinimo buvo ben
dri pusryčiai parapijos salėje. 
Surengė Amžinojo Rožančiaus 
draugija. Dalyvavo apie 100 as
menų.

Antanas Vaičiulaitis, Aidų 
redaktorius, su šeima atostogas 
praleidęs dr. Juozo ir Aleksand
ros Kazickų vasaros rezidenci
joje East Hampton. L. L, N.Y., 
liepos 28 grižo į Washingtoną, 
kur dirba Amerikos Balse.

Prof. J. Brazaitis, Darbininko 
redaktorius, nuo rugpiūčio 1 
išvyko atostogų. Šiam savaitga-/ 
lyje jis išskrido į Chicagą, kur 
dalyvauja Lietuvių Fronto Bi
čiulių stovykloje.

Jonas Subačius, gyv. Rich- 
mond Hill, N. Y., sukūrė Kris
taus statulą 9 pėdų aukščio. 
Statula pastatyta Rego Park, 
N. Y., Prisikėlimo bažnyčios di
džiajame altoriuje.

Darbininko spaudos kioskas 
rugpiūčio 6 veikia Kennebunk
porte, Me.. pas Tėvus Pranciš
konus, ir J. Stuko radijo pik
nike lenkų parke, Jamaica, N. 
Y.

Kioske bus galima gauti vi
sos lietuviškos knygos bei plokš 
teles. Ta pačia proga bus gali
ma užsimokėti Darbininko pre
numeratą ir užsisakyti laikraš
tį papiginta kaina. Iki šių me
tų pabaigos — 2 dol., 1961 ir 
1962 metams 7 dol. Vieneriems 
metams (12 mėn.) 5 dol.

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS

METINIS PIKNIKAS
ĮVYKS

1961, Rugpiūčio - August 13, sekmadienį
Polish National Home — 108-11- Sutphin Blvd., Jamaica, N. Y.

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS 
įvairumai - Dovanos - Rinkimai parapijos Karališkos šeimos

Pikniko pradžia 1 vai. Šokiai 5 vai. popiet.
Važiuoti Jamaica linijos traukiniu iki Sutphin Boulevard stoties, o iš ten važiuoti 
autobusu arba eiti pėsčiomis kelis blokus. • MALONIAI PRAŠOME ATSILANKYTI

Yorke.

Sekmadienį, 1961 RUGPJŪČIO (August) 6 

visi keliai veda į metinį

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADUO ir "ROTOS”

PIKNIKĄ
Didžiojo New Yorko lietuviams 

i - '
Jamaica Polish National Hali & Park

108-11 Sutphin Boulevard, Jamaica, L.L, N.Y. 
Gražus parkas, moderni salė, patogus privažiavimas;

Veiks gausus gėrimų ir užkandžių bufetas

Programoje: “Rūtos” ansamblio choras 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, ir 25f už ženkliuką ir N. Y. miesto pramogų taksas

Nuoširdžiai kviečiame! — JOKŪBAS J. STUKAS, Direkt. 
......... - ... *

Į "Lietuvos Atsiminimų* ra
dijo didžiulį, jubilėjinį pikniką, 
rugpiūčio 6 specialiu autobusu 
atvažiuoja visas Philadelphijos 
tautinis lietuvių ansamblis. Pik
nikas bus Jamaica Polish Na
tional Parke, 108 Avė. ir Sut
phin Blvd., Jamaica, L.I., N.Y. 
Pradžia — 1 vai. popiet. Pro
grama — 4 vai. Dalyvaus “Rū
tos” radijo dainos ansamblis ir 
šokėjų grupė. Nuo 5 vai. po
piet, šokiams gros Ted Maksy- 
movvicz radijo orkestras. Ma
loniai visus kviečia Jokūbas J. 
Stukas.

Juozas ir Ona Ginkai atosto
gauja Swan Lake, N. Y., iš kur 
Darbininkui atsiuntė sveikini
mus.

Antanas Vasaitis su žmona 
Jadvyga, grįždamas iš savo atos
togų, kurias praleido N. Angli
joje, lankėsi Darbininko redak
cijoje. A- Vasaitis dirba miškų 
departamente VVashingtona.

Kun. L. Jankus, Balto reika
lų vedėjas, atostogas praleido 
Virginijoje, iš kur Darbininkui 
atsiuntė

Ilona Marija Makauskytė bir
želio 5 sėkmingai baigė Mt. St. 
Joseph College prie Cincinnati, 
Ohio, įgydama BA laipsnį. Tar
nybą gavo Merck and Co. vais
tų ir chemikalų fabrike, Rah- 
way, N. J., ir liepos 5 pradė
jo dirbti.

Dirbanti moteris ieško Wood- 
havene arba Richmond Hill bu
to — vieno arba dviejų kam
barių su virtuve ir vonia. Skam
binti vakarais tarp 7 ir 9 vai. 
MI 2-1879.

rugsėjo 7. Nuotrauka V. Maželio,
M. K. ČIURLIONIO, jo 50 metų mirties sukaktuvėse, paveikslų, muzikos kūrinių ir laižkų paroda surengta 
New Yorko viešoje bibliotekoje (42 St. ir 5th Ave-j-Paroda bus iki

ČIURLIONIO PARODA NEW YORKE
Šiuo metu New Yorko Pub

lic Library prie 5 Avė .vyksta 
dailininko - muziko Mykalojaus 
Konstantino Čiurlionio paroda, 
surengta jo 50 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Parodą su
rengė bibliotekos slavistikos 
skyrius, talkinant Aleksiui Ran- 
nit, kuris Čiurlionio kūrybą ge
rai pažįsta ir yra parašęs pran
cūziškai jo monografiją. Paro
da vyksta antrame aukšte prie 
223 kambario. Atidarą iki spa
lio 1 d.

Visi M. K. čiurliono kūriniai 
yra Kaune jo vardo galerijoje. 
Ilgą laiką sovietai jų neleido 
rodyti viešumon, tik paskuti
niais metais jis vėl minimas, 
kūrinių reprodukcijos skelbia
mos spaudoje. New Yorko pa-

Dr. Aldona Šlepetytė, New 
Yorko universiteto romėnų li
teratūros profesorė, atostogų iš
vyko į Europą. Ji moksliniais 
reikalais lankys Paryžių, Sorbo- 
nos universitetą; taip pat ap
lankys kitas aukštojo mokslo 
institucijas. Apsistos pas savo 
seserį Birutę Venckuvienę, ku
ri nuolat gyvena Paryžiuje.

Antanas Skėrius, iš Los An
geles, Lietuvių Dienų leidėjas, 
atostogaudamas su 
niame Amerikos 
lankėsi Darbininko 

šeima ryti- 
pakraštyje, 
redakcijoje.

rodoje išstatyta svarbesniųjų 
kūrinių spalvotos ir nespalvo
tos reprodukcijos: Pavasario so
nata, žvaigždžių sonata. Rex, 
Žalčių sonata ir kt.,.jo muzikos 
kūriniai, literatūra apie Čiur
lionį, laiškai ir 1.1.

Parodą trumpai prisiminė 
New York Times liepos 16 nu
meryje, plačiau aprašė rusų me
no kritikas V. Savališin “No
voje Ruskoje Slovo” laikrašty 
liepos 13.

Našlė moteris su dešimties 
metų berniuku ieško dviejų su 
puse ar trijų kambarių buto 
Wcodhaveno, Jamaicos ar Cyp
ress Hills rajonuose, arti kata
likų bažnyčios. Paskambinti -te
lefonu IL 9-0502 vakarais po nę įtaką savo aplinkumoje. 
7 vai.

Lake Hotel, Asbury Park, ^aus darbuotojo, žmona vyro, o 
N. J. Atšilus orui, per pasta
rąsias dvi savaites įvyko 3 su
važiavimai. Liepos 22 moterų 
klubas iš Newarko, vadovauja
mas J. Trečiokienės, surengė 
metinę išvyką ir pietus. Daly
vavo virš 50 moterų. Liepos 
23 vyko rytų apygardos tauti
ninkų suvažiavimas. Dalyvavo 
apie 70 asmenų. Liepos 29 Ne- 
warko lietuvių demokratų klu
bas iškylavo taip pat Lake Ho
tel. Rugpiūčio 5, šeštadienį, va
kare, be Alg. Kačanausko va
dovaujamos muzikos, bus ir 
programa, kurią išpildys smui
kininkas Katzas, Rūtos ansam
blio solistai Liudas Stukas. ir 
Vacys Baranauskas.

J. Lieponis, kuris sėkmingai 
vadovauja didelėm baldų krau
tuvėm 3207 So. Halsted ir 6211 
So. Westem Avė., Chicago, m. 
apmokėjo ne tik sau Darbinin
ko metinę prenumeratą, bet ir 
5 skaitantiems Darbininką: H. 
Guirėm. Plymouth, Pa., F. Ka
zokas, W. Pakutka, Scranton, 
Pa. Ch. Andiušis, New York ir 
Seselei Antonijai, VVilmington, 
Del. Už gražų palaikymą mūsų 
laikraščio dėkoja

Darbininko Administracija 99.

JURGIS ŽĖRUOLIS
Jurgis Žėruolis mirė liepos 21, 

palaidotas liepos 24 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios šv. 
Jono kapinėse šalia kun. A. Mi
luko. Laidotuvių gedulingas pa
maldas atliko jo giminaitis kun. 
J. Bacevičius iš North Dakota. 
Liko žmona Marijona ir duktė 
Darata. Velionis buvo veiklus 
siuvėjų unijoje. Joje kurį laiką ‘ nių šokių grupė, vadovaujama 
pirmininkavo savo dirbtuvės u- 
nijos skyriui. Be to, pats bu
vo siuvėjų kontraktorium. Uo
liai reiškėsi vyčių 41 kuopos 
darbe, organizavo susirinkimus, 
pobūvius, vaidinimus. Daugelį 
metų buvo lietuvių darbininkų 
klubo pirmininku Brooklyne. 
Uoliai kovojo prieš komunisti-

Onos Ivaškienės, airių tautinių 
šokių šokėjai, magikas Johnny 
Sisson ir k. Šokiams gros Fer
dinando Smito orkestras. Vai- 1 
so ir tango geriausi šokėjai bus 
apdovanoti Emily Ruplis Mc i 
Cormack, Jr. skirtomis dovano- į 
mis. Pikniko dalyvius ir pro- • 
gramą filmuos Romas Šležas iš 
Hyde Park, Mass. Autobusai į 

Gailisi lietuviai netekę uo-' pikniką išeis iš Cambridge nuo 
lietuvių klubo (823 Main St.) 1 
vaL popiet, o iš So. Bostono 
nuo piliečių klubo 1:30 vai. po
piet.

vienturtė dukrelė tėvo. Teilsisi 
Ramybėje.

PJ.M.

Geriausiai pailsėti per karš
čius “AUDRONĖJE” pas dr. 
Ed. Jansoną, 87 East Bay Rd., 
Osterville, Cape Cod, Mass.,

Išnuomojamas kambarys. Ga- GA 8^425- 

įima naudotis visais patogumais. 
Teirautis po 5w. MI 7-4898.

Išnuomojamas kambarys su 
virtuve moteriai arba vyrui. 
Kreiptis telefonu: HY 8-8571.

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 TA 7-6355.

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

Išnuomuojamas Ridgevoodo 
sekcijoj gražus apartamentas iš 
5 kambarių su šiltu vandeniu 
ir apšildymu. Kreiptis HY 7-18-

Tėvų pranciškonų vienuoly
no sodyboje Kennebunkporte, 
Me., rugpiūčio 6 į lietuvių die
ną — pikniką iš Boston vyks
ta šv. Petro parapijos choras, 
vadovaujamas komp. Jeronimo 
Kačinsko, ir tautinių Šokių gru
pė, vedama O. Ivaškienės. Au- į 
tobusai nuo piliečių klubo iš- Į 
važiuos 7:30 vai. ryte. Kelionei 
bilietus galima gauti O. Ivaš- 
kienės baldų krautuvėje, pas 
V. Brazauską ir pas N. Grabi- 
jolienę.

Parapijos koplyčiai prie E. Į 
7.St. mūrinami nauji laiptai ir į 
cementuojamas takas Įėjimui. 
Remontu rūpinasi ir išlaidas [ 
padengia Karolis Jankūnavičius. I

James Strigūnas paaukojo pa
rapijai 500 dol. savo žmonos 
Sofijos atminimui. Taipogi Vait- i 
kūnų šeima paaukojo 200 dol. ■ 
savo tėvelio Vincento atmini
mui. Parapietė N. N. paaukojo 
bažnyčiai naują kieliką, kurį j 
kun. P. šakalys, lankydamasis I 
Romoje, nupirko, o vysk. V. ' 
Brizgys parvežė Bostonan.

Stepono ir Valentinos Min- • 
kų radijo piknikas bus Romu
vos parke Brockton, Mass. Pro- ’ 
grama, kaip ir kas metai, yra 
įvairi ir įdomi. Dalyvaus tauti-

KUR ATOSTOGAUTI? — 
.LŪŠIAI ir V EITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti j gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
šeimininkai užtikrina • Gražia 
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.

KreipUs: S. M. LUBYS
Vila “Meška”, 42 Beach SL 

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

Didžiausias pasirinkimas
New Yorkė
VOKIŠKU Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT
SABA e TELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

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

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

C. A. Vokei • Vokietaitis i
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y. Į

Tel. NEwton 9-6620
I 

--------------------------------------------------------------1 
—— ;------------------------------ -j'

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS ;
LAIKRODININKAS
- J U VĖL Y R AS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

MatthevP. Baltas
(BIELIAUSKAS) 

F U N E RAL HOME 
M. P. BALUS - Directorius 
ALB. BALTBONAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

JosepkCarszva

GRABO R IU S 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDF0RD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P»rkway Statlon)

VVOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vilnia 7-4499

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimu dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bmtono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434


