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Kas laimėjo ir kas pralaimėjo naujame susidūrime dėl Berlyno
Berlyno konflikte veiksmų Berlyne sako: Vakarai mus apvylė 

pirmasis ėmėsi Chruščiovas: J r j
rugpiūčio 13 uždarė susisieki
mą tarp rytų ir vakarų Ber
lyno. Sukliudė 80,000 vokiečių 
iš rytų Berlyno vykti į vaka
rų Berlyną ir 13,000 iš vakarų 
į rytų Berlyną, kur jie turėjo 
darbus. Sukliudė masinį bėgi
mą iš rytų Vokietijos pro Ber
lyną Į Vakarus. Kad rytų Ber
lyno gyventojų nepasitenkini
mas nevirstų nauju sukilimu, 
atsiuntė į rytų Vokietiją savo 
draugą maršalą Konevą, kuris 
1953 paskelbė mirties sprendi
mą Berijai, o 1957 pirminin
kavo komisijai, kuri “išvalė” 
maršalą Žukovą, ir visu 25 my-

Washingtone sako: 
komunizmas Berlyne pralaimėjo ir bus lengviau susitarti

lių pasieniu įtaisė vielų užtva
ras, barikadas.
KAIP | CHRUŠČIOVO SMUR
TĄ ATSILIEPĖ VAKARAI:

Valstybės sekretorius Rusk 
buvo pareiškęs, kad Įteiks 
“griežtą” protestą”. Nuo įvykio 
praėjo 62 valandos, iki Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos 
komendantai Berlyne Įteikė 
“brangiajam pulkininkui Solov
jovui” tik švelnaus tono pro
testą. Vyriausybių atstovai te- 
besitaria, kas toliau daryti.

Naujas Vatikano valstybės sekretorius

Komendantų protestą Sovie
tai atmetė. Tada Amerikos, An
glijos, Prancūzijos vyriausybės 
paruošė kitą protestą tiesiog 
Maskvai. Dėl ūkinių sankcijų 
taip ir nesutarė. Už jas buvo 
Prancūzija ir Vokietija. Prieš 
Anglija, remiama Amerikos. 
Tuo tarpu akcija ir baigsis pro
testais.

Prezidentas Kennedy žada 
Berlyno klausimą kelti Jungti
nėse Tautose. Ten numato kel
ti iš naujo tautų apsisprendi
mo teisę.

Tai būtų propagandinė ak
cija prieš Sovietus. Tą akciją 
žada dabar stiprinti.

N. Y. Times sako, kad susi
siekimo nutraukimą reikia ver
tinti kaip Chruščiovo eksperi
mentą: juo norėjo patikrinti 
Chruščiovas, ar Vakarai į šitą 
teisių pažeidimą atsilieps tik 
protestais, ar imsis kitokių prie
monių. Jei tebus reaguota pro
testais, bus ženklas naujam 
Chruščiovo žygiui prieš Vaka
rus.
KAIP ATSILIEPĖ

VOKIETIJOJE:
Berlyno gyventojų tarpe di

delis nusivylimas Vakarais. Del
simas net protestuoti palaužė 
pasitikėjimą. Vakarų Vokietijos 
spauda aštriai -kritikuoja Va
karų neveiklumą ir reikalau
ja, kad Amerika, Anglija, Pran-

paskirtas kardinolu bei naujom cūzija pasisakytų, ar jos ką da
rys.

Berlyne rugpiūčio 16 protes
to mitinge burmistras Brandtas 
kaltino Vakarus išdavimu; skel
bė, kad jie nori Berlyną pa
versti nauju Miunchenu; siun
tė asmeninį laišką prezidentui

Kehnedy su priminimu, kad rei
kia darbų, ne žodžių. — Bon- 
nos studentų grupė pasiuntė 
Kennedy skėtį su laišku, kad 
Kennedy esąs dabar tinkamiau
sias tam simboliui nešioti. Kanc 
leris Adehaueris teisino ir gy
nė Vakarus, pažymėdamas: kai 
ateis tikras laikas, Vakarai pa
rodys darbus.
KAIP REAGAVO

SOVIETUOSE:
Izvestija ir Prevde atsiliepė 

grasinimais, jei bus kišamasi 
Į Berlyno reikalus. Savo skai
tytojam laikraščiai aiškino, kad 
rytų Berlyno barikados ir tan
kai buvo pastatyti prieš “šni
pus ir provokatorius”. Susisie
kimas sustabdytas tam, kad 
“vergų pirkliai” nevogtų ir ne
grobtų gyventojų iš rytų Ber
lyno.

Sovietų atstovas Bonuose 
Smirnovas lankėsi rugpjūčio 16 
pas kancleri Adenauerį. Po pa
sikalbėjimo Adenaueris atsisa
kė nuo ūkinių sankcijų. Sovie
tų spaudoje Berlyno klausimas 
dingo iš pirmo puslapio. Nori 
sudaryti Įspūdį, kad klausimas 
jau baigtas.

KAS PARALIŽUOJA VAKARŲ 
VEIKIMĄ:

Time žurnalo aiškinimu, Pa
ryžiuje už. ministerių konferen
cija baiminosi galimo rytų Vo
kietijoje naujo sukilimo, kuris 
pasunkintų Berlyno klausimo 
sprendimą. Jie galvojo: jei Va
karai sukilimą parems, Sovie-

BERLYNO DERYBOS BUS SUNKIOS
Derybos gali būti pagali , 
modelį: "Tavo piniginė jau 
mano kišenėje; kiek man 
pridėsi, kad pažadėčiau 
daugiau nevogti ir tavęs

“UŽKALSIU SKYLES": pro jas ii- 
bčgo 3 milijonai i* raudonojo rojaus.

bus garantuotas nors ir rytų

nepasmaugti?"
Berlyno žaidimas aiškiai ve

da Į derybas. Apie jas kalba 
abudu partneriai. Valstybės 
sekretorius Rusk, grįžęs iš pa
sitarimo su sąjunginiais užsie
nių ministeriais, pridūrė: de
rybos turės būti sunkios ir il
gos. Taigi karo galimybė nu
stumiama.

Kelią derybom Chruščiovas
parengė tradicine dvilype tak- Vokietijos kontrolėje, 
tika: grasinti viską naikinan-

tai greičiau eis į karą nei prie čiu karu, vilioti mažais reika- 
konferencijos-stalo; jei Vakarai 
stovės nuošaliai kaip 1953 ry
tų Vokietijos ar 1956 Vengri
jos *sukilimo metu, viešoji opi
nija priims tai kaip silpnumo 
ženklą ir Vakarų nenorą kovo
ti už tai, ką jie skelbiasi gin
sią. Dėl to ir dabar Amerikos 
Balsas skelbė Įspėjimus susi
laikyti nuo sukilimo.

lavimais derybose.
Grasinimų viršūnė buvo rug

pjūčio 9 Chruščiovo pareiški
mas, kad jei Vakarai mėgins 
pasipriešinti jo taikos sutarčiai 
su rytų Vokietija, tai jis atsa
kys savo nauja bomba.-Iš kitos 
pusės viliojo: niekas, sakė, nesi
rengia išstumti Vakarų iŠ Ber
lyno: priėjimas prie Berlyno

Amerikos prezidentas ėmėsi 
ramios, bet griežtos taktikos: 
padidinti kariniam reikalam 
biudžetą, padidinti kariuome
nės skaičių. Tam Kongresas pri
tarė vieningai. Pritarė ir vi
sas Nato priešintis Maskvos 
pasikėsinimui Berlyne.

Vietoj mirusio kardinolo Tar- 
dini nauiu valstybės sekreto
rium rugpjūčio 14 paskirtas kar 
dinolas Amleto Giovanni Ci- 
cognani, 78 metų, Washingtone 
išbuvęs 25 metus kaip Apašta- 
likiškasis delegatas. Iš Washing- 
tono buvo atšauktas 1958 ir

pareigom Romoje, šešiolika 
Amerikos universitetų jam yra 
suteikę garbės laipsnius. Dip
lomatinėje praktikoje jis buvo 
žinomas kaip švelnios taikios 
politikos šalininkas.

ŽMONĖS, KITOS IR KALBOS
Kiti žmonės, kitoki jų inte

resai, kitokios jų ir nuomo
nės dėl tų pačių Įvykių ... Tai 
demonstruoja iš naujo 
dėl Berlyno.

Skiriasi reakcijos: 
Berlyno gyventojai dėl 
čiovo agresijos šaukėsi

Įvykiai

valstybės sek- 
Bowles tą pat

Chruščiovo viliojimas, gun
dymas per ilgesnį laiką vaka
rus labiau veikia nei grasini
mas karu. Gundymu šiuo metu 
mažiau pasitikėjo Prancūzija ir 
Vokietija. Daugiausia Anglija, 
jai artimesnis ir Amerikos vy
riausybės nusistatymas.

ŠĮ gundymą labiausiai popu
liarina Chruščiovui palankios 
politikos šalininkai, anot M. 
Higgins (NYKT), “Chruščiovui 
pagalbos klubas”. Tarp tų, ku
rie vieningai Kongrese balsavo 
už karinio biudžeto ir kariuo
menės padidinimą, atsirado šen. 
H. H. Humphrey, kuris skelbė
si tikįs, kad Chruščiovas nuo
širdžiai paliks Berlyną ramybė
je. Atsirado šen. W. Fulbright, 
užsienio komisijos pirmininkas, 
kuris pasisakė, kad už garanti
jas susisiekti su Berlynu galė
tų būti svarstomas pabėgėlių 
iš rytų Vokietijos suvaržymo 
klausimas. Tai vienas iš punk
tų, kuriuos Vakarai 1959 buvo 
siūlę, bet paskui atšaukę. Ta
da buvo trys punktai: sumažin
ti Vakarų įgulas Berlyne, — 
sustabdyti Vakarų propagandą 
iš Berlyno (Rias radijas), — su
varžyti pabėgėlių iš rytų pri
ėmimą.

Dar nepradėjus derybų, at
sakingi valstybės vyrai jau pra
sitarė apie galimas konkrečias 
Vakarų nuolaidas. Jie regimai 
dėl taktikos negalvoja taip kaip 
Anglijos užsienių min. Home, 
kuris sakė: "Rusija žaidžia po
litinį pokerį, ir mes būtume 
kvailiai, jei atskleistume jiem 
savo kortas".

Kaip anksčiau Mrs. Roose- 
velt, Stevensonas, Bowles, šen. 
Mansfield, taip dabar ir įtakin
gasis senatorius iš liberalų sro
vės pasiskubino vieną korta

— Ryty Vokietija rugpiūčio 
7 sveikino “žyghiotojus už tai
ką”, apieut2frc3*M ■plmiHriftf 
skystapročių, kurie žygiavo iš 
San Francisco į Maskvą. Juos 
iš Rytų Vokietijos norėjo su
sodinti į traukinį ir nuvežti į 
Maskvą. Bet kai jie užsimanė 
keliauti pėsti, tai milicija suė
mė ir išmetė už sienos.

— Prez. ^Kennedy užsienio 
paramos planui rugpiūčio 16 
Kongresas nukirpo 800 milijo
nų. Prezidentas buvo prašės 
8,800,000.000.

— Prancūzijos ir Tuniso by
lą J. T. svarstys ateinantį pir
madieni. Skundžia Tunisas, kad 
Prancūzija neišsikrausto iš Bi- 
zertos uosto. Prancūzija svars
tymą boikotuos.

— J. Tautos rugpiūčio 15 
pripažino naują Kongo 
sybę. Jos pirmininkas 
Adoula. Parlamentas jį 
rugpiūčio 1

Berlynas atnešė skirtingas 
nuomones bei tarpusavio 
priekaištus tarp draugų

Šen. Dodd rugpiūčio 15 grį
žo iš Vokietijos su žiniom, kad 
Chruščiovas esąs kitaip “Įtikin
tas”: sovietų karinė jėga per 
artimuosius dvejis metus yra 
pranašesnė už Vakarų; tuo lai
ku jis turįs pasinaudoti Vaka
ram spausti. Vokietijos lyde
riai Dodd aiškinę, kad jei Va
karai demonstruotų karinę jė
gą, tai gal pasisektų įtikinti 
Chruščiovą susilaikyti nuo avan
tiūros. Bet tuo metu Bowles 
demonstravo tik žodžio jėgą, 
tardamas: “Jei reikės, į jėgą 
mes atsakysime jėga”.

Po tokios žodžių jėgos de
monstracijos, po pareiškimų, 
kad reikia laisvės tvirtoves duo
ti pasmaugti, Chruščiovui leng
viau liktis savame "tikėjime”; 
smurtu jis pasiekia greičiau 
nei varginančiom konferenci
jom.

vyriau- 
CyriHe 
išrinko

ACIŲ DIEVUI, ESU LAISVAS! tarė rytų Berlyno milicijos karininkas, 
sukomandavęs savo dalinį apsisukti, o pats šokęs per vielų užtvaras į va
karų pusę.

Washingtone 
rotoriaus pav. 
dieną buvo optimistas. Jis skel
bė spaudos klube, kad “Berly
ne komunizmas pralaimėjęs” ir 
kad Chruščiovas tai “vargšas 

Chruš- žmogelis”. Bowles optimistas
pagal- dėl to. kad gyventojų bėgimas

bos Į Vakarus; skelbė nusivy- įrodė, jog gyventojai pasiren-
limą, kad jie nieko nedaro ir ka laisvės režimą, ne komu-
kad jie išduoda. nistinį. Berlyno gyventojai pe-

u v ... —. ,., . simistai dėl to, kad ChruščiovoThe New York Times dėl to . . ,. , , .. . ,. smurtas gode, kad jisai neklau
sia, ką pasirenka gyventojai, o 
uždeda leteną smurtu ir įsako, 
ką gyventojai turi pasirinkti.

Kad Berlyne dabar laimėjo 
ne Maskva, bet Vakarai, nori 
įkalbėti ir A. White (Journal 
American) keistu suktumu: “Sa
kydami, kad pirmas randas lai
mėtas Vakarų, neneigiame, kad 
Sovietų plika jėga tam tikra 
prasme triumfuoja ... Vakarai 
negali ir nesistengs priversti 
atidaryti sienas tarp dviejų 
Berlynu”.

Tie žodžiai autoriui atrodo 
išreiškia Vakarų laimėjimą. Ki- e ciii vRcoftpoio -------------------------------------------------------------------------------------------------
tam jie atrodytų savo negalė- DEL 5ULZBeKGeRro vii* • • v 17
jimo ir nenoro veikti išpaži- The New York Times, pa- Už dolerius—taip, pncs Kubą —ne 
nimas. skelbęs liepos 12 C. L. Sulz- * r *

Urugvajuje 19 valstybių kon- lęs, kad visi vaikai galės išeiti

paties dalyko aiškino: reikia ir 
su blogiu sugyventi, nors reik
tų daryti tai, kas stabilizuotų 
pašlijus} komunistinį režimą ir 
gal būt net laisvės citadeles, 
tokias kaip vakarų Berlynas, 
palikti lėtai smaugiamojo mir
čiai.

Lyg paguodai, kad ne vie
niem berlyniečiam taip nutin
ka, dera šia proga J. Alsop 
kartus įspėjimas priimti faktus: 
‘Išlaisvinimo politika, skelbta 
velionies John Foster Dulles 
su tokiu evangelišku užsidegi
mu 1952, pasirodė tiek pat tik
ra kaip trijų dolerių moneta, 
kada net Dulles atmetė progą, 
kurią buvo davęs rytų Vokieti
jos sukilimas 1953. Nuo tada 
aišku, kad Vakarų valstybės ne
siims jokios rizikos išlaisvinti 
rytų Europai, įskaitant ir rytų 
Vokietiją”.

Skiriasi padėties įvertinimas:

CYRILLE ADO U L A

Amerikos koresponcentai 
nuotaikas Berlyne vadino labai 
pesimistinėm. Esą bendras Įsi-

Dar nežinia, kas laimės Konge
JT džiaugiasi, kad Konge lai- sybę Stanleyville, kad ilgainiui 

mėta vienybė — sudaryta koa
licinė vyriausybė, kada proko
munistinis Gizenga sutiko pa
leisti savo vyriausybę Stanley- ferencijos Urugvajuje deklia- parodyti. Bet Chruščiovas, už^ 

racijoje buvo atmestas pasisa- darydamas susisiekimą tarp ry- 
kymas prieš Kubą. Jam labiau
siai priešinosi Brazilija.

— Kongreso komisija jau 
priėmė sprendimą, kad lėktu
vų grobikai būtų baudžiami 
mirtim..

—Laose visos trys grupės 
“iš principo” sutiko dalyvauti 
koalicinėje vyriausybėje.. Ta
čiau praktiškai negali susitarti 
dėl vietų ir jų skaičiaus. tų sunku, sako. Vakaram pri-

— Berlyno klausimas pro- siimti moralinę atsakomybę už 
pabėgėlių neįsileidimą iš rytų 
Vokietijos, už atsisakymą duoti 
jiem azylį. Dabar Chruščiovas 
tą atsakomybę nuo Vakarų nu
ėmė ir derybas dėl Berlyno žy
miai palengvino.

ville ir įsijungti į bendrą vy
riausybę. Vyriausybės pirminin
ku parlamentas išrinko Cyrille 
Adoula, jo pavaduotojas bus 
Gizenga. Tačiau tik ateitis pa
rodys, kas bus laimėjęs, nes 
Gizenga nori gauti apsaugos 
ministeriją, kurią turi savo ran
kose Adoula, o vidaus reikalų 
ministeris yra Gizengos šalinin
kas. Parlamento taip pat dide
lė dalis yra Lumumbos parink
ti atstovai, taigi Gizengos šali
ninkai. Lieka klausimas: ar Gi-

perimtų ją Leopoldville?

— Amerikos valstybių kon-

tų ir vakarų Berlyno ir sustab- 
dydamas pabėgėlių masinį te
kėjimą, šią kortą atėmė iš Va
karų žaidiko — “nusavino”. Ja 
nebegalės senatorius operuoti 
derybose. Jos vietoj reikės ki
tos prekės mainam.

J. Alsop (NYHT) betgi “pa
guodė”: girdi, Chruščiovas, už
darydamas sieną pabėgėliams,

zenga nežada likviduoti vyriau- jektuojama kelti J. Tautose.

Skiriasi ir receptai ateičiai: bergerio siūlymą už ramybę
Valstybės departamento pa- Berlyne pripažinti Sovietam ferencijoje su entuziazmu buvo jau 4 metų mokyklą,

reigūnai, sako NYHT, sampro- Baltijos valstybes, susilaukė priimtas valstybės iždo sekre- -------- -----------------------------------
Kaip didina aviaciją
Amerikos aviacija sulaiko 

tarnyboje 28,000 vyrų, kurie

tauja: reikia Chruščiovą daugybės laiškų. Tačiau iš jų toriaus Dillono planas pietų
“Įtikinti” kad jis Berlyne klau- tepaskelbė tik Latvijos atstovo Amerikos kraštų ūkiui pakelti, 
simą svarstytų konferencijoje. Washingtone. Alto laiško taip Amerika tam reikalui pirmais

Tokis tas kultūrinis bendra
darbiavimas
Maskvoje rugpjūčio 15 atida

ryta prancūzų paroda. Sovietai 
išėmė iš knygų parodos 27 kny
gas — Albert Camus, Malraux, 
Sartre. Panašiai buvo padarę ir 
su Amerikos paroda 1959: iš
ėmė apie 100 veikalų.

Ir NYT sako, kad vyriausy
bė darys žygių “įtikinti” Chruš
čiovą, jog šių metų pabaigoje

pat nepaskelbė ir nieko neat
sakė. Tik persiuntė jį Sulzbef- 
geriui. kuris trejetą sakinių pa-

mętais skirs 1 milijardą. Per 
10 metų iš Amerikos ir Euro
pos bus investuota 20 milijar-

normaliai turėjo būti paleisti. 
Šitokiu būdu Imis siekiama pa
didinti 65.000 aviatorių skai-

Europa pasigedo Amerikos 
turistę
Europoje šiemet turistų iš

— Šen. Thomos Dodd ėmė
si akcijos, kad užsienio parama 
nebūtų duodama komunistiniam 
režimam už uždangos. Lenki-
jos pavyzdys, argumentavo se
natorius, rodo, kad dabar Len
kijos režimas maskviškesnis ir

tikinimas, kad Sovietai ir vėl Amerikos karinė jėga pasieks rašė Aitui, pažymėdamas, kad ' dų. Jei planas bus įvykdytas, čių, kuris dabartiniu metu yra Amerikos 10—20 proc. mažiau komunistiškesnis nei tada, ka-
laimėjo vieną rundą. viršūnę. jų nuomonės griežtai skiriasi. 1970 standartas bus tiek paki- 822,000. nei pernai. da negavo Amerikos pinigų.



Kasdien oro keliu perveždavo 1500 žmonių
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| Bėrtyną šktisti neleidžiama. 
Kasdien dre keliu buto per- 
vežatoi aid 1ŠI0 žmonių.

‘ 3® didžiausioje gatvėje — Sta-
Kurią Sovietai skai-

i aotietea Bran- sofiąfinno pavyzdžiu, parda-
vinėjami kiaušiniai ... To ne- 

fraakuimį kartą teko pamatysi jokiam europiniam ar

“amerikiečių”, “pran
cūzų”. Tryš kėttiftiai Potsda
mo aikštės priklauso rusų sek
toriui ir tik vienas ketvirtis 
vakarams. Tai simboliška, nes 
Potsdame 1945 Vokietija laiki
nai buvo padalyta tonomis. So-

Vakariniame Berlyne gyve- 
nim« buyo rimus, žmonės 
linksmi ir smagūs, su pavoju-

rnė padidėjusią komunistą pro- 
iš kurios vakariečiai 

ak juokiasi. Vakariniame Ber- 
tybe tiška* tvaska, o rytinia-
mė — niūra. Dar daug kur

tės, pasirodo vienas kitas pra
einąs senukas ar senutė, mili
cininkas, pravažiuoja kartais 
rusiška mašina. Vaikų taip pat 
nesimato. Vaikus grupėmis ve
džioja vadovai, rodo naujus 
bolševikų statybos pastatus, 
paminklą žuvusiem kariam 
Treptovvo rajone. Paminklas 
propagandiniu atžvilgiu gana 
impresyvus. Savaime supranta
ma, kad tų vaikų vedžiojimas 
drauge yra ir jų įdoktrinavi- 
mas — nuodijimas.

Rytiniame Berlyne yra šiek 
tiek pastatyta naujų namų, iki 
8 aukštų, ypatingai Stalino alė
joje — buvusioje Frankfurter 
Str. Visi standartiniai, iš anks
to pagamintos medžiagos (Mo
kų) ir stiliaus, čia pat griuvė
siai. Ten, kur buvo sugriauta 
nusižudžiusio Hitlerio slėptuvė; 
dabar žalia veja apaugęs 'kal
nelis. Tarp namų, skersai gat
vių, iškabinti dideli plakatai 
su įvairiais šūkiais, kaip antai, 
“Pieno gamybos pagausinimas 
tarnauja taikai” ... Rytų Ber
lynas yra pilnas demagoginių 
šūkių, nukreiptų prieš Vakarus.

Prie krautuvių dažnai stovi 
žmonės eilėje. Krautuvės kone 
visur pažymėtos raidėmis “HO” 
— tai reiškia, valdinės. Pačio-

— Alkani ja laikoma 
tų Rusijai prarasta, pa

Žmcmte dar tebebėgo man . . ,
esant Berlyne. - pasakoja to- prabangos
liau dr. Vyt. Vygantas. — B lr •*»«««> T“ sudaro kon- 
vakarinio Berlyno jie buvo B- ‘rast« P'*““” BeriJ™. 
vežami lėktuvais — amerikie- 
fių ir britų, vokiečių lėktuvam

* rusus visą laiką ir nervina. Jie 
varė ir tebevaro labai plačią 
propagandą, dalina brošiūras 
įvairiais tarptautiniais klausi
mais, net ir apie Kongą.

Vakaruose stinga tos propa
gandos ir idėjos. “Kai esame 
ideologinėje kovoje, — baigė 
daktaras savo pasakojimą, — 
tai ir šis ginklas labai svarus. 
Apie tai kaip tik buvo kalbėta 

. Pax Romana suvažiavime Švei
carijoje”.

Dr. Vyt. Vyganto pasakoji
mas apie Pax Romana 40 me
tų sukakties minėjimą bus ki
tame Darbininko numeryje.

liuksusinės krautuvės, kaip 
Fifth Avė. New Yorke. Tai ro
do, kad rytiniam Berlynui trūks
ta maisto.

Kas atvyksta iš Vakarų, nie
ko neturi teisės pirkti. Tuo 
tarpu vakariniame Berlyne ga
li pirkti, ką tik nori, jei tik 
turi pinigų, bet reikia mokėti 
maždaug 5 ostmarkes už vieną 
westmarkę. Tiktai į pramogas 
(pav. teatrus ir kinus) einant, 
mokama markė už markę. No
rima pritraukti rytų berlynie
tį pasidžiaugti laisvom pramo
gom be komunistinės propa
gandos.

Vakariniame Berlyne viskas 
švyti, yra pastatyta gražių nau
jų dangorėžių ir bažnyčių. Ypač 
įspūdinga bažnyčia, kurios pa
grindą sudaro raidė “Omega”, 
o bokštus raidė “Alfa”. Tai 
primena šv. Rašto žodžius: “Aš 
esu Alfa ir Omega, pradžia 
ir galas” ...

Vakariniam Berlyne dažnai 
vyksta įvairūs suvažiavimai. 
Neseniai buvo Pas Romana stu
dentų inžinierių sekcijos suva
žiavimas, šiomis dienomis vyks
ta olandų katalikų studentų su
važiavimas ir k. Evangelikai 
turėjo savo dienas. Olimpijos 
stadone susitelkė 100,000 žmo- jos skyrius iki spalio 1 išrink- 
mų, tarp jų buvo 10,000/ii ry- ti kandidatus į naują centro 
tų Berlyno. valdybą ir jų sąrašą su adresais

prisiųsti centro valdybos sek
retoriui kun. Vikt. Dabušiui, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y. Reikia gauti ir 
renkamų kandidatų sutikimą. 
Bendras kandidatų sąrašas turi 
būti paskelbtas spaudoje prieš 
kongresą (Konst. 40 str). -

2. Iki spalio 14 visus atsto
vus, vykstančius į kongresą už
siregistruoti — pranešti vardą, 
payardę. adresą ir kokia orga- 
nizacijh atstovauja, centro val
dybos sekretoriate aukščiau mi- 

rusiška. Kitas zonas vadina nėtu adresu (27 ir 28 str.).

šfci,.
VOKIETIJOS padalinimo nelaimė prasidėjo su karo paliaubom 1945 
gegužės 7. Vokiečių adm. Kari Doenitz (d.) Flensburge pasirašė 
besąlyginį pasidavimą, kurio reikalavo sovietai ir nusileido Vakarų 
sąjungininkai.

VAKARŲ VOKIETIJOS kancleris Adenaueris ir Vakarų 
Berlyno burmistras Brandtas su žmona. Abu yra kan
didatai naujuose kanclerio rinkimuos rugsėjo mėn.

tų Berlyno.
Siena jau tada buvo stipriai 

kontroliuojama. Vokiečius, grįž
tančius į rytų sektorių, atidžiai 
tikrina* ir iškrato, atima nusi
pirktus daiktus. Galima tik ki
šenėje parsinešti pav. pusę

jos sąjungininke Europoje. Pa- žeminę sistemą tvarko Rytuose, 
dėtį galėtų pakeisti tiktai vi- tai ir vakariniam Berlyne gali 

matyt stotyse planus su atski
rom zonom. Rusai savo zoną 
vadina '/demokratine", nesako

daus perversmas, suorganizuo
tas Maskvos. Bet tam vilčių ne
daug. Albanijos komunistinis 
diktatorius Enver Hoxha cent- 
raliniam kompartijos komitete 
iš 40 narių turi 15 savo gimi
naičių.

KONGRESAS ŠOKIU - MEILĖ VIENYBĖJE
KONGRESO PROGRAMA 

šeštadienį, spalio 21:
8 vai. pamaldos — laiko dva

sios vadas prel. Pr. Juras,
9 vai. registracija Detroito 

Leland viešbutyje, 1701 Cass 
Avė.,

10 vai. pirmas posėdis vieš
butyje:

1. Malda — dvasios v. preL 
Pr. M. Juras, 2. kongresui reng
ti komiteto pirmininko Ralph 
Valatkos atidaromasis žodis; 
ALR Katalikų Federacijos cen
tro valdybos pristatymas. Mies- 

_ _ .to majoro sveikinimas. Vado-
stovaujamos ir laiku atliktų vavimą perima c. v. pirm. A. 
aukščiau minėtus įpareigojimus. Masionis, 3. Kongreso prezi- 

5. Atstovai, norintieji apsi
stoti viešbutyje, prašomi išl 
anksto rezervuoti sau kamba
rius.

ALRK .. Federacijos centro 
valdyba iš anksto visiems dė
koja už malonų bendradarbia
vimą ir tikisi gausaus ne tik 
atstovų, bet ir svečių dalyva
vimo kongrese.

Iki malonaus pasimatymo.

Centro Valdyba 
1961 rugp. 12

Visiems ALR Kataliku Federa
cijos padaliniams

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos kongresas šiemet šau
kiamas spalio 21 — 22 Leland 
Hotel, 1701 Cass Avė., Detroit, 
Midi.

Remdamiesi Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos konsti
tucijos, priimtos 35-jo kongre
so 1959.11. 28 New Yorke, 26, 
27 28 ir 40 straipsniais, malo
niai prašome:

1. ALR Katalikų Federaci-

3. Visus ALR Katalikų Fe
deracijos padalinius bei jai 
priklausančias organizacijas at
silyginti priklausomą c. v-bai 
nario mokesti ir dar specialia 
auka paremti kongreso rengimo 
darbus. Mokesčius ir aukas 
siųsti iždininkui kun.- L. Jan
kui, 105 Grand St., Brooklyn 
11. N. Y.

4. Didžiai gerbiami parapijų 
klebonai bei katalikiškų organi
zacijų dvasios vadai maloniai 
prašomi kongrese dalyvauti, o 
taip pat paraginti, kad visos 
organizacijos kongrese būtų at-

diumo ir komisijų sudarymas 
— mandatų, sveikinimų, rezo
liucijų. 4. Svečių pristatymas, 
sveikinimai: Kunigų Vienybės 
pirmininko, Lietuvių Bendruo-

SIUNTINIAMS i LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

(wholesaie) kainomis.

K & K FABRICS

1158 East Jersey Street Elizabeth, N. I.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo 89-50 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 kainoTnis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

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

Tel. AL 4-8319

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E. KRAUNAIČIŲ 

vasarvietė

Draskome Hali
jau atdara ir priima svečiu* sa
vaitgaliams, grupių iškylas, už

sakymus vasaros sezonui ir pen
sininkus reikalingus ilgesnio po
ilsio ir priežiūros. Apie atvykimų 

prašoma įspėti laiške ar telef.:

Andes, N. Y. 2781
dabar yra boHevikinūs
WILHĖLMO GATVĖJE atnaujinti načlų propagandos ministėrio Gėbbefto rūmai 

propagandos ir Maskvos tarno Ulbrichto būštinū.

LAKE HOTEL
Asbury Park, NJ, Seventh & Park Avė. • PR 4-7788 
Didžiausia ir gražiausia lietuvių vasarvietė Atlanto pa
krantėje. Gražūs kambariai, šviežias maistas, žemos kai
nos. Savaitgaliais muzikai vadovauja Alg. Kačanauskas, 
populiariam “Anchor Room” — D. Averka. Kambario 
kaina asmeniui $3.00; Ilgesniam laikui daroma nuolaida.

Savininkai KUBAICIAI ir ŽEMAIČIAI

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Esu gavusi A. Ružancovo pa-

Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame 
prie ATLANTO — ASBURY PARK, N. J.

Čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose su priva
čiais dušais ir kL 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:

mano vyro prof. K. Pakšto at
minimui. Atliktas kruopštus 
darbas: surinkti apie prof. K. 
Pakštą pomirtiniai atsiliepimai 
laisvojo pasaulio lietuvių 
doje. Leidinėlis yra brangus 
tik kaip atminimas mums 
gaus asmens, bet turi ir 
kios reikšmės. Tie surinkti 
viniai nurodys, kur ieškoti 
džiagos, palengvins darbą 
kurie norės rašyti studiją, 
grafiją ar šiaip mokslo d 
liečiantį velionį kaip asmenį, 
suomenininką, mokslininką, 
bėtoją, savo tautos mylėto 
ir tt Tasai leidinėlis yra Alek 
sandro Ružancovo penkiais egz 
mašinėle atspausdintas ir dar 
mano mašinėle kiek padaugin
tas. Gal būtų galima jį išleisti, 
kaipo priedą prie “Knygų 
Lentynos”?

PUIKI DOVANA BET KURIA 
PROGA!

Naujai pagaminta
PIRMOJI LffiftrVIO KOMPO

ZITORIAUS ILGO GROJIMO
PRAMOGINES MUZIKOS ^Mateikis.

PUmSTEL£

deracijos Vado, Atto-pfhninin- 
ko, Balfo pirmininko, Vliko pir
mininko, sveikinimai raštu, 5. 
Centro Valdybos narių prane
šimai: dvasios vado, pirminin
ko, sekretoriaus, iždininko, iž
do globėjų, 6. Diskusijos dėl 
pranešimų ir jų priėmimas.

12 vaL pietūs.
2 vai. popiet antras posėdis
1. Dainavos jaunimo stovyk

los vadovybės pranešimas — 
lietuvybės išlaikymo ramsčiai, 

- 2. Centrinių organizacijų val
dybų pranešimai — ALR Ka
talikų Susivienijimo — sukaktis 
ir uždaviniai, Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos, Ateitininkų 
Studentų Sąjungos, Ateitininkų 
Moksleivių Sąjungos, Lietuvos 
vyčių, Liet. Katalikių Moterų 
Sąjungos, Katalikų Darbininkų 
Sąjungos, Labdarių Sąjungos, 
ALRK Vargonininkų Sąjungos, 
Katalikų Kultūros Instituto.
3. Pranešimai iš apskričių ir 
skyrių veiklos, 4. Diskusijos dėl 
pranešimų, 5. ALRK Federaci
jos centro valdybos rinkimai.’

Sekmadienį, spalio 22:
‘ 11 vaL pamaldos šv. Antano

par. bažnyčioje — laiko J. E. 
vysk. V. Brizgys, pamokslas — 
kun. Petras Patlaba. Gieda šv. 
Antano par. choras, vad. Alber-

187 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 į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

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

COSMOS TRAVEL BURBAU, Ine.
45 W. 45 Str. Ne"w York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

► 
► 
►

Lietuviškai Įdainuota
10 šokių muzikos

HI-FI ir STEREO plokštele 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų pardotūvėse.

Pietūs
2 vai. popiet iškilmingas po

sėdis viešbutyje:
1. Įnešamos vėliavos, JAV 

ir Lietuvos himnai 2. J. E. vysk. 
V. Brizgio kalba, 3. Lietuvos 
atstovo J. Rajecko žodis, 4. Ka
talikų Bažnyčios padėtis Lie
tuvoje — Pranas Vainauskas, 
5. Laisvojo pasaulio lietuvių pa
reigos — dr. Antanas Sužiedė
lis, 6. Užbaigiama menine da
limi į— išpildo A. Mateikos va
dovaujamas choras: Malda už 
tėvynę, žuvusiems kariams, 
Lietuva brangi. Apsaugok Aukš
čiausias. „

7 vai. banketai ALR Katali
kų Susivienijimo 75 metus mi
nint ALR Katalikų Federacijos 
vardu kalba prel. J. Balkūnas.

CORPORATION
Licensed by Intounst

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis i bet kurią
SSSR dali. 4

SIUNTINIAI APDRAUSTI > PRISTATYMAS GARANTUOTAS — <
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — J

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

• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue -
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue -
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson ąve. —
• LAKEVVOOD, N. J. 126 - 4tl> Street —
• PATERSON T, N. J, 99 Mam Street —
• NEW HAVEN, Conn^ 6 Oay Street —
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street
• WORCfcSTER, Mas*, 174 Millbury Street -
• HAMTRANCK, Mich, 11333 Jo*. Campau -
• CLEVELAND 13, OtHO, 2683 W. 14tb Street
• CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue
• CHICAGO 8, III-. 3212 So. Halstead Street,
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street
• NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Tel.
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Gi ra r d Avė, — T.:.
• WATERBURY, Conn, 6 John Street
• GRAND RAPIDS, Mfch.. “ “ ’
• PASSAIC, N. J, 178 Market Street — Tel.: GR 2-6387
• DETROIT, Mich, 7300 Mtchigan Avenue — Tel.: VI 1-5355
• ATHOL, Maaa. 61 ML Pleasont Street — CH 9-6245
• LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994
• VINELANO, NJ, We«t Landi* Avė, Greek Orthodox Club BMg.

Styriu* atidBryt** penkta&eniaia, šeštadieniais ir sekmadieni*!*

AL 4-5456
Oi 5-8808
HY 1-3290 
FO 3-8569 
MU 4-4619

HU 1-2750

Tel. 
Tei. 
Tel. 

Tei-: 
Tel.: 
Tel.: LO 2-1446 

Tel.
Tel.: 8VV8-Z806 
Tet.:

- Tel. 
• Tel.
- Tel.
- Tel.
“:I.L____

- Tel. WA 2-4035 
Tel.: PLaza 6-6766

606 Bridge St., N. Y. — 
Tel.: 
Tel.

TO 7-1575
TO 1-1068
BR 8-6966
WA 5-273 

: Fl 6-1571 
Bl 3-1797



t

t
* A A Published eemi-weekly escept holiday 

L|HU|B|vAW woeks and Juiy and First week in 
iMITlIVllrlAJ Auguet wteen published weekly.

D R K E R (Tl^e Copyright) By FRANCISCAN FATNERS 
Etna nuo $915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

Seco*d-daas postage paid at Brooklyn Post Office

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams 
Brooklyn, N. Y. 
Pusei metų------
Užsienyje _____

SUBSCRIPTION RATE* 
Dom—tie y«*r<y _ __________ $6.00

$6.50
$3.50
$6.50

$6.50
$3.50
$6.50Foreign

Laikrašti tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipanius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai sausom! ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai Išreiškia redakcijoe nuomone. Už skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako. 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Tol.: GLenmore 5-7281

os ir
Idėjos arba mintys yra kiek

vieno mūsų veiksmo pradžioje. 
Ir kiekvienos žmonių grupės 
sutelktinės pastangos atsiremia 
kuria nors bendra mintimi ar
ba idėja. Susidaro organizacijos 
ir ideologijos. Ideologija yra 
visuma principų ir priemonių, 
kuriomis organizuota grupė sie
kia bendro tikslo.

Tačiau dažna idėja, kai ji 
praktiškai imama vykdyti, ne
atitinka mūsų veiksmui. Kon
krečios priemonės, versdamos 
idėją arba mintį veiksmu, ją

- siaurina, žmonės yra siauresni 
už savo siekiamąjį tikslą. Rea
lizuodami kurią idėją, pamato, 
kad nėra nei taip jau tobula, 
kas pasiekta, nei taip lengva 
pasiekti. Nevienas dėl to nusi
vilia.

Praktikoje dar pasirodo, kad 
būna ir klaidingos arba apgau
lios idėjos. Kas vis dėlto lie
ka užsispyręs, tam nelieka ki
tos priemonės, kaip gyvenimą 
laužti savo minčiai. Jei turi jė
gos ar valdžios, griebiasi prie
vartos. Užsispyrėlio idėja mū
sų laikais virsta griaunamąja 
raketa.

raketos
remia bombom, raketom, erd
vės kapsulėm ... Kiekviena re
voliucija nusigriebia jėgos ir 
verčia kareivius žygiuoti, ka
da idėjos susidrumsčia”. Žmo
nių sužavėti ir patraukti jau 
nebegali.

Ir pasaulinė propaganda pa
sidaro neveiksminga, kadangi 
jai prieštarauja idėjos verti
mas raketa. Tai desperacijos 
ženklas. “Socializmo avangar
das sovietinėje zonoje (Vokie
tijoje) yra priėjęs bankrotą”. 
Laikraštis turi mintyje žmonių 
bėgimą, prieš kurį griebtasi 
žiaurių priemonių.

Ką daro iš savo pusės lais
vas pasaulis?

-

VYSK. J. RANCANS, nepriklauso
mos Latvijos laikais Rygoje.

Latvijos Ganytojo Sukaktis
Vysk.-J. Rancans sulaukė 75 m. amžiaus; 50 m. kunigystes

Laisvas pasaulis bendros min
ties vis dar nesuranda. Siūbuo
ja tarp svarstymų stiprinti sa
vo idėjas ginklu ir tarp ieško
jimo sutarimo. “Kiekviename 
raudonųjų grasyme — pasišai
po laikraštis — vis dar nori
ma Įžiūrėti nusiteikimą derė
tis ... Palinkę ant sovietinių 
notų, kalbų ir memorandumų, 
specialistai nori suprasti tikrą 
Kremliaus mintį ... Lyg neži
notų, kad tie audiniai audžia
mi iš melo ir tiesos”. Esanti 
tiesa, kad “komunizmui laikas 
pasaulyje yra, prinokęs”, kaip 
tvirtina Chruščiovas. Prinokęs 
tuo būdu, kad komunizmui ki
tos išeities greitai nebeliks: ar
ba paleisti raketas arba kapitu
liuoti.

Raketomis dabartiniu metu 
yra virtusios komunizmo idė
jos. kurios gyvenime pasirodė 
neįvykdomos ir destruktyvinės. 
Jos jau nebepatraukia tų. ku
rie kitados buvo komunizmo 
idealų karšti vykdytojai, ir dar , 
labiau atstumia tuos, kurie iš 
pat pradžių matė klaidą ir bu
vo nusiteikę priešiškai. Prie
šiškumas komunizmui auga la- Akivaizdoje komunizmo grės-
biau, negu jo sklidimas tuose mės susidaro pasaulinė krizė, 
kraštuose, kurie dar nesusidū
rė su bolševikine tikrove. Bol
ševizmo prislėgtuose kraštuose 
išgyvenama idėjos ir tikrovės

Vokiečių laikraštis ‘Die Welt’, 
leidžiamas Hamburge, pastabi, 
kad Sovietų Rusija laikosi jau 
nebe revoliuciniu idealizmu, 
kaip buvo pradžioje, bet “atsi-

Vysk. Jazėps Rancans yra 
vienas iš tų žymiųjų latvių tau
tos veikėjų, kurio vardas yra 
sutapęs su savo tautos keliu 
laimėje ir tremtyje. Jis kovojo 
už Latvijos laisvę dar caro lai
kais. grindė nepriklausomos 
Latvijos Valstybės ir Bažnyčios 
pagrindus, rungėsi su bolševi
kine ir nacine okupacija ir da-

Ibar tebėra tos kovos prieky

je kaip vadovas, ganytojas ir 
įkvėpėjas. Jo dviguba sukaktis
— 75 mėty amžiaus ir 50 mė
ty kunigystės — buvo plačiai 
latvių visuomenės paminėta. Nė 
mes. negalime praeiti tylomis 
dėl didelio artumo lietuviam.

i ŽAVIOS LATGALOS SŪNUS
Latgala, rytinės Latvijos da- 

| lis, savo gamtovaizdžiais ir žmo- 
I nių buitimi yra labai artima 
I Vilniaus kraštui. Ji skiriasi iš 
I kitų Latvijos žemių ir savo ka- 
I talikiškumu. Jubiliatas vysk. J. 
I Rancans yra gimęs 1886 spalio 
I 25 Latgalos ūkininkų šeimoje, 
I Lyuzinikų kaime, Nautrėnų pa

rapijoje, Pirmuosius mokslus, 
kaip ir daug kas anuo metu Lie
tuvoje. išėjo pas motiną prie 
varpstės. Toliau mokėsi pradi
nėje mokykloje ir Ludzos gim
nazijoje. Pamaldžių tėvų sūnui 
tolimesnis kelias buvo aiškus
— kunigų seminarija.

IMPERIJOS SOSTINĖJ
Petrapilio seminarijon vedė 

kelias dėlto, kad Latgala tada 
priklausė Mohilevo arkivysku
pijai. o jos ordinaro ir kuni
gų seminarijos buveinė buvo 
Rusijos sostinėje. Tik Kuršas 
ir Žemgala buvo priskirta Že
maičių vyskupijai, ir tų sričių 
latviai klierikai siekė Kauną. 
Klierikas J. Rancans, baigęs 
Petrapilio kunigų seminariją, 
kunigu buvo

Jono Ciepliako 1911 birželio 12. 
Primicijas atlaikė savo gimto
je Nautrėnų parapijos bažny
čioje. Asistojė buvo lietuvis 
kun. Vincentas švelnis, o vai
šėse — Nautrėnų klebonas kun. 
Danielius Jasinskis, vėliau Ry
gos kurijos oficiolas ir lietu-

Įšventintas vysk.
LATVIJA LIŪDI. Statula prie 
mo j Brolių kapus Miško parke 
Rygos. '

jėji-
prie

vėl atkviestas į Petrapilį — ; 
profesoriauti į kunigų seminari- 'i 
ją ir. pastoracijos darbui šv. ; 
Kotrynos bažnyčioje, kur tik ; 
prieš porą metų kun. Pr. Ka- "■ 
revičius buvo įšventintas že- -i 
maičių vyskupu.

LAISVĖS APYAUŠRY

Nepriklausomybė* aušra jau 
švito, bet dar buvo sunkios 
dienos. Vokiečiai 1917 pabai
goje perėjo Dauguvą ir stūmė 
rusus iš Latvijos. Rusijoje bu
vo įvykusi revoliucija. Lietuviai 
ir latviai siekė savo nepriklau
somybės. Latviam buvo dar vi
daus problema: stipriai skyrėsi 
protestantiška Vidžemė nuo ka
talikiškos Latgalos. Buvo sepa
ratistinių nuotaikų. Rezeknės 
konferencija 1917 latgaliai vis 
dėlto pasisakė už vienybę. Kan. 
J. Rancans joje dalyvavo su 
savo svariu žodžiu.

RYGOS ARKIVYSKUPIJOS 
ATKŪRIMO DARBE

Mohilevo arkivysk. Ed. Rop
pas buvo taip pat pavedęs kan. 
J. Rancanui rūpintis kunigų se
minarijos Latvijoje steigimu, 
bet pirmoji bolševikų invazija 
(1919) tam pakliudė. Roma tuo 
tarpu Latvijai paskyrė vysk. 
Ed. O’Rourke, susidarė ir ne
priklausomos Latvijos vyriausy
bė. Kan. J. Rancans 1919 pa
baigoje buvo pasiųstas į Ro
mą. čia pop. Benediktui XV

RYGOJE vysk. Jazep* Rancans 19 
24, tuojau po konsekravimo Rygos 
arkivyskupo augziliaru.

katalikam 1922. Vyskupo šven
timuose dalyvavo ir vysk. Jur
gis Matulevičius. 1937 Rygos 
arkivyskupija pakelta į metropo
liją, įkūrus naują Liepojos vys
kupiją. Jos pirmuoju vyskupu 
įšventintas kun. Antonijs 
Urbšs, kilęs iš Pandėlio.

LATVIJOS SEIME
Dar prieš paskiriant vysku

pu, kan. J. Rancans 1922 bu
vo išrinktas Steigiamojo Seimo 
atstovu ir Įėjo į prezidiumą vi
cepirmininku. Tuo metu taip 
pat ėjo Rygos vyskupijos ge
neralinio vikaro pareigas, o 
vysk. A. Springovičs rezidavo 
Agluonoje, Latgalos šventovė
je. Seime būdamas, dirbo už-

Rapids, Michigan (kairė-J. E. VYSK. J. RANCANS savo kambaryje Grand 
>“). Sienoie kabo Agluonos stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas, toks, 
kaip yra ir Trakuose.
APAČIOJE: 1924 Rygoje po konsekracijos — vysk. J. Matulevičius, vysk. Ed. 
Roppas, nuncijus arkivysk. A. Zecchini, Rygos arkivysk. A. Springovičs ir 
vysk. J. Rancans.
DEŠINĖJE: vysk. Teofilius Matulionis. Kaišadorių 
duvon. prisiuntė sveikinimą su šia savo fotografija.

vyskupas, nutremtas še-

nes Sovietų Rusija yra išaugu
si Į pasaulinę galybę, kuri pir
mykščiais komunizmo idealais 
nebegali atsilaikyti. Gi kada 
pakvaišusias idėjas gyvenimas 
pradeda griauti, jos žūsta ker- ! 
šydamos. Ir toji agonija bus 
juo baisesnė, juo daugiau bus 
daroma nuolaidų komunizmo 
idėjas versti raketomis.
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A. GRIGAITIS

| KLEBONO LAŠINIAI
samčiu valdžiai negrasytų. Aš 
ir sakau: _

— Atėjom daryti kratos, ieš
koti lašinių, kuriuos šią naktį

— Na, kas čia dabar, kad 
taip anksti nelaukti sveteliai? 
— tarė Lankų klebonas, eida
mas bažnyčion ankstybųjų.

Prieš jį stovėjo seniūnas Jur
gelaitis, senis Ilgūnas, kleboni
jos šeimininkas Jonas ir baž
nytkaimio račius Laudžiūnas. 
Ilgūnas nešėsi ant pečių maišą. 
Jį nusimetė ir pastatė prie ko-

— Tėveli, — pirmas prabilo 
klebonijos šeimininkas, — leisk 
man papasakoti, kas šiąnakt 
atsitiko.

— Na, vėl pas Vervelį pri
silakei?

— Ne, ne! Vervelienės skys
timo nė lašo vakar burnoj ne
turėjau. Bet geriau prisigerti, 
nei tokios nelaimės susilaukti.

— Ir kas nutiko? — sužiu
ro klebonas.

— Rytų apsišėręs, sakau, nu
vešiu Plečkaičiui porą karčių 
rugių sumalti. Jau baigiame ru
ginius miltus. Rugius iš vakaro 
susvėriau. Dar prietemoje užli
pau ant svirno jų paimti. Žiū
riu, vienoje vietoje pro stogą 
dangus matosi. Viešpatie, ma

nau sau, gal man akyse nela
basis šmėkštelėjo. Patrinu akis 
ir prieinu, kur dangus šviečia. 
Skylė. E, brolyčiai, vagies būta- 
Užbrėžiau degtuką, ugi lašinėlių 
mėselės trūksta. Aš tuoj nudū- 
miau pas seniūną.

— Kodėl man pirma nepra
nešei? — Įsiterpė klebonas.

— Tamistėlė dar ilsėjotės, 
nenorėjau žadinti. Seniūnui 
pranešti reikia. Valdžia.

Teisingai, prabaštėli, ■.— 
įsiterpia seniūnas.

— Einu per šventorių, — 
toliau tęsia klebonijos šeimi
ninkas, — žiūriu iš Ludžiūno 
kamino 'dūmai verčiasi. E, ma
nau, tai račiaus darbas. Aną 
dieną prašė miltų paskolinti. 
Žinote, darbo nėra, ir duonos 
kąsnelio trūksta. Tiek vaikų. 
Nulėkęs pas seniūną ir sakau: 
račius klebonijos lašinius pa
vogė.

— Ką tu kalbi, Jonai! — 
nustebo klebonas.

— Kas tai galėtų manyti, 
padorus žmogus, — pridėjo se
niūnas.

svirno.
Išgriozdėm visą pirkią, meis- 

trinę, o lašinių — nė kvapo. 
Lipam ant aukšto. Ten plaus- 
kos stipinam, stebulėm, kala-

Sukruto ir senis Ilgūnas aiš
kintis:

— Aš irgi nustebau, kai pa
kvietė liudininku. Nenorėjau

• eiti, bet Jonas prikibo, girdi per stogą išnešė iš klebonijos
— čia račiaus darbas, einame 
kratos daryti.

— Nuėjom, — pasakojo jau 
seniūnas. — Durys uždarytos, 
į vidų neįleidžia. Laudžiūnai,
sakau, aš seniūnas, su reikalu dės, įvairios lentos. Žinoma, 
atėjom. Atidaryk duris. Įsilei- kaip pas račių.
do. Ant viryklos pastatytas 
puodas garuoja ir dvelkia kiau
lienos kvapu. Aš puodo apžiū
rėti, kas jame kunkuliuoja. 
Laudžiūnienė §u samčiu rankoj 
šūktelėjo:

— Nelįsk, kur nereikia, pus
ryčius verdu.

— Aš seniūnas. — sakau,
— aš turiu pasižiūrėti, kas 
puode.

— Tai, jegamastėli, — su
kruto Ilgūnas, — tik aš pa
dėjau vagį surasti. Jonas su 
Jurgelaičiu būtų iškrėtę aukš
tą ir nieko neradę. Aš sakau: 
Vyručiai, pažiūrėkite į senus 
karvelių pintinius lizdus aukš
tai. Su tais žodžiais Laudžiū
nienė ir sušuko:

— Jėzau, Marija, prapuolėm!

-Jegamastėli.-manau sau . - LaudSuiui, sakyk, ar tu 
— Jonas neapsiriko, įtardamas vo£e1- P use nas- 
račių vagyste, — įsiterpė D- Laudžiūnas stovėjo išblyškęs. 

Jo veidas trūkčiojo.
— Aš žinojau, tėveli, račius — Taip, klebone, aš pavo-

gūnas.

vių gimnazijos direktorius. Lat
galoje tada buvo nemažai lie
tuvių kunigų. Gretimoje Byko
vo parapijoje klebonavo kun. 
Teofilius Matulionis, vėliau Kai
šiadorių vyskupas. Po įšventi
nimo toliau studijavo Petrapi
lio dvasinėje akademijoje, kur 
mokėsi lietuviai, lenkai ir lat
viai. Iš latvių tuo metu akade
mijoje tebuvo trys latviai — 
kun. J. Rancans, kun. J. Ca- 
mans, dabar prelatas Romoje, 
ir kun. L. Birnieks. Akademi
ją baigė magistro laipsniu ir 
buvo paliktas dėstyti latvių kal
bos ir moralinės teologijos. 
Taip pat ėjo vikaro pareigas 
pro-katedroje, buvo gimnazijos 
kapelionu.

LIETUVOJE KARO METU

Didysis karas kan. J. Ran- 
caną nuvedė į rusų X armiją 
kapelionu. Su kariuomene 1914- 
1916 žygiavo pro Vilkaviškį, 
Suvalkus, Augustavą, Gardiną, 
Minską. Kai rusų ir vokiečių 
frontas rytuose sustojo, buvo

įteikė platų pranešimą apie po
litinę ir religinę padėtį Latvi
joje ir drauge su Vatikano 
valstybės sekretorium kardino
lu P. Gasparri paruošė konkor
dato metmenis. Atsižvelgiant į 
latvių tautinius reikalus, vysk. 
Ed. O’Rourke buvo perkeltas 
į Dancigą, Rygos vyskupu pa
skirtas generalinis vikaras An
tonijs Springovičs, o kancleriu 
— kan. J. Rancans. Dar du 
kartus važinėjo Romon, kol bu
vo galutinai pasirašytas kon
kordatas, pirmasis po Didžiojo 
karo (1922). Po vienerių metų 
(1923 lapkričio 23) pop. Pijus 
XI prel. J. Rancaną paskyrė 
Markopolio vyskupu ir Rygos 
augziliaru. Tuo būdu atkūrė 
Rygos arkivyskupiją, kuri vei
kė 1255 — 1562........

Ingresas įvyko 1924 gegužės 
4 šv. Jokūbo katedroje, kuri 
buvo iš protestantų grąžinta

sienio ir socialinių reikalų ko
misijose. Tapęs vyskupu pagel- 
bininku, iš aktyvaus politinio 
darbo pasitraukė, bet daug 
rūpinosi katalikiškąją akcija. 
Nemažai rašė religiniais ir tau- 
tiniais klausimais. 1938 Latvi
jos universitete buvo įsteigtas 
katalikų teologijos fakultetas. 
Vysk. J. Rancans buvo pirmuo
ju dekanu ir profesorium.

TREMTIES KELIU

Išgyvenęs sunkias bolševikų 
ir nacių okupacijas, 1944 buvo 
vokiečių iš Rygos išvežtas 
drauge su Liepojos vysk. A 
Urbšiu ir Minsko bei Mohile
vo apaštalikiškuoju administra
torium vysk. Boleslovu Sloska- 
nu. Gyvendamas Vokietijoje, 
dažnai lankė latvių bėglių sto
vyklas. Aemrikoje gyvena nuo 
1951 spalio 13 Grand Rapids, 
Mich. . Suž.

nė uždaro neturi, dar paprašė giau. 
duonai miltų, it klebonija koks 
malūnas, — pridėjo šeiminin
kas Jonas. -

—Aš prie puodo, — pasa
koja toliau seniūnas, — Lau
džiūnienė užsimojo samčiu.

— Nelįsk. Duosiu samčiu per 
murzę.

Laudžiūnas, it žado netekęs, 
tyli. Pabudo vaikai ir ėmė klyk

— Kodėl?
— Klebone, dėl savęs. 

Alkani vaikai privertė, o vel
nias sugundė. Maniau, manęs 
niekas neįtars. Aš kaltas, bet 
nelieskite mano šeimos. Dova
nokite.

— Laudžiūnai, žinau, tu do
ras žmogus, tave vargas pri
vertė. Dovanoju. Jūs, vyrai,

Laudžiūnas susvyravo ir kri
to ant kelių prieš kleboną.

— Imk šį maišelį, eik namo 
ir pamaitink alkaną šeimą.

— Kaip tai. tėveli, dovanoji 
ir dar pridedi lašinių? Tai 
skriauda klebonijai! — sušuko 
Jonas.

— Prabaštėli, mano seniūno 
valdžią pažemini.

(Bus daugiau) AGLUONA Latgaloj*, latvių Šventove au atebuklinguoju Dievo Motino* po
vei kalu.ti. Laudžiūnienė, jei nekalta, su apie tai tylėkite.



IR PASAULIEČIAM PASAULY
Brangūs broliai ir sesės ti bet kokiose pamaldose. Atei- 

Krishųol . na žinios, kad komunistai pa-
Geroje šeimoje, kai vienas sikėsina į Šiluvos apsireiškimo 

narys negali tesėti savo parei
gų ir pasiryžimo, kiti šeimos 
nariai skuba jam padėti ar už 
jį net visą darbą padaryti.

Mūsų lietuviškoje šeimoje Reikia, kad mes laisvame pa
matome daug geros šeimos liu- šaulyje tai ątjaustume ir pa- 
dijimų. Kai tik sužinome vieni darytume, ko jie negali padary- 
kitų kokią nelaimę ar didesnį

koplyčią.
Tie ir daug kitų skaudžių, 

tamsių dalykų vyksta mūsų lie
tuviškoje šeimoje — Lietuvoje.

nų, norinčių tam reikalui pa
dėti.

Tautos tėviškėje — Lietuvo
je — šiandien kančios, baimės, 
vargo yra tiek daug, kad jų 
visų mes nei žinome nei atjau
čiame. Jai kuris laikas komu
nistams ir jų draugams Lietu
voje labai kliūva žmonių pa
maldumas ir religingumas.

Iš praėjusių 1960 metų pa
minėtini keli skaudūs įvykiai. 
Teismas atėmė iš tėvų vaikus, 
kad tėvai juos auklėjo katali
kiškame tikėjime. Yra asmenų,

ti. Mūsų kiekvieno pareiga su
pažindinti pasaulį su tuo be
dieviško komunizmo brutalumu, 
kokiu jis persekioja žmogaus 
sąžinę ir tikėjimą. Mūsų kiek
vieno pareiga taip pat parody
ti laisvame pasaulyje tai, ko 
lietuviai negali parodyti tėvy
nėje.

Labai galimas dalykas, kad 
šv. Marijos Gimimo šventės 
proga šiemet visai nebus leis
ta vykti į Šiluvą. Užtat mes 
laisvame pasaulyje privalome tą 
dieną kasmet minėti vis pamal
džiau ir įspūdingiau. Kur ne
bus kam ruošti bendrą apylin-

keleriems metams ištremtų į kės lietuvių tos šventės minėji- 
Sibiro vergų darbo stovyklas 
už tai, kad jaunimą mokė reli
gijos. Apie rugpiūčio 15 ir rug
sėjo 8 milicija kontroliavo ke
lius, vedančius į Žemaičių Kal
variją ir Šiluvą, kad sukliudy
tų į ten vykstančius šv. Ma
rijos šventėms.

Šiais metais paskelbtas ko
munistų dekretas, draudžiąs 
mokyti religijos net tėvams sa
vo vaikus, nebaigusius 16 me
tų, jaunimui draudžiąs. dalyvau-

o.

— Studentę ateitinninkę va
saros stovykla prasideda rug
piūčio 19, šeštadienį. Registra
cija nuo 12 vai. dienos iki 6 vai. 
vakaro. Vieta — Camp Owaissa, 
Lake Ąriel, Penna.. yra Scran- 
ton, Pa. apylinkės kalnuose 
prie 90 kelio. Iš Moscow mieste
lio 690 kelias įveda per Ham- 
lin į 90 kelią. Stovykla baigiasi 
rugpiūčio 31 d.

mą, tie nors savo parapijų baž
nyčiose ar šeimose atšvęskite 
tą dieną kaip ypatingą maldos 
dieną pagarbinti Šv. Mariją vi
sos persekiojamos tautos vardu, 
melsti Jos globos ir pagalbos, 
kad bedieviškojo komunizmo 
primesta mūsų tėvynei tamsybė 
ir vergija greitai baigtųsi. Tos 
dienos mūsų šventės ir maldos 
gandas pasieks Lietuvą ir ten 
atneš paguodos, drąsos ir iš
tvermės.

Gražu, kad nesiliaujate tei
kę saviesiems pagalbos ir pa
guodos medžiaginėmis dovano
mis. Dar gražiau pasiekti juos 
mintimis, širdimis, malda. Bū
kime su savaisiais Lietuvoje 
rugsėjo 
vaisiais 
Marijos

Jūsų

8 proga, kartu su sa- 
melskime Lietuvai šv. 
pagalbos.
Kristuje

Vysk. V. Brizgys

BALFAS JUNGT. AMERIKOS VALSTYBIŲ SENATO KOMISUOS POSĖDY
Naujai demokratų vyriausy

bei perėmus Baltuosius Rūmus, 
pradėta tyrinėti buvę ar būsi
mi JAV darbai. Vienas iš tokių 
yra karitatyvinis arba Amerikos 
parama tremtiniams, politiniam 
pabėgėliam.

Senato teisių komiteto sek
cija tremtinių reikalams pakvie
tė ir Balfo atstovą į apklausi
nėjimus, kurie įvyko liepos 14 
ir kuriuose dalyvavo eilė aukš
tų valdžios pareigūnų bei dau
gelio organizacijų (Care, NCWC 
IR CWS, Tolstojaus Fondo, len
kų, lietuvių ir kt.) atstovų.

Apklausinėjimams vadovavo 
pakomisės pirmininkas šen. P. 
A. Hart (D., Mich.). Apklausi
nėjimo objektas — apie 15 mi
lijonų tremtinių pasaulyje ir 
jiems teikiama JAV parama. 
Balfo atstovas galėjo kalbėti už 
penkiolika tūkstančių lietuvių 
laisvoje Europoje ir už šimtą 

J tūkstančių, atsidūrusių Pietų

KUN. L. JANKUS, BALFO REIKALŲ VEDĖJAS

Amerikoje, kuriems vienu ar. ta, kad virš tūkstančio lietuvių 
kitu būdu galima ir reiktų pa- yra neseniai atvykę į V. Vokie- 
dėti.

Laisvos Europos lietuviai, 
ypač esą V. Vokietijoje, buvo 
Balfo pranešimo centre.

Balfo pranešimas senatui
Pirmiausia Balfo vardu buvo 

padėkota JAV vyriausybei ir 
kongresui už iki šiol duotą pa
ramą lietuviams tremtiniams. 
Dėka JAV palankių nuostatų, 
virš trisdešimt tūkstančių lie
tuvių po n pasaulinio karo at
vyko į JAV, o per penkioliką 
metų Baltas įvairiais pavidalais 
gavo iš JAV valdžios ir pa
skirstė virš šešių milijonų do
lerių vertės gėrybių.

Buvo pažymėta, kad Balfas 
dar tebesirūpina likusiais lietu
viais (apie 15,000) Europoje ir 
teikia jiems paramą. Paminė-

tiją repatriantų teisėmis. Ir jie 
Balfui rūpi, nors Į tremtinių 
kategoriją neįeina.

Senato teisių komitetui buvo 
pabrėžtinai pareikšta, kad JAV 
lietuviai yra dosnūs, savaisiais 
rūpinasi. Deja, sovietų vergijoj 
yra visas kraštas, daugelis ken
čia Sibire ir todėl pirmoje ei
lėje siunčiama parama už gele
žinės uždangos, tikintis, kad 
laisvam pasaulyje esantiems lie
tuviams tremtiniams gali ir pa
dės laisvų kraštų labdaros or
ganizacijos bei JAV vyriausybė.

Todėl buvo pažymėta, kad 
Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas tikisi:

1. JAV vyriausybė dar kuri 
laiką, duos lietuviams tremti
niams maistą (surplus commo- 
dities);

2. JAV vyriausybė parems 
tremtinių įsikūrimą pinigais 
(United States Escapee Pro- 
gram bus tęsiama);

3. Tremtinių (ir Lietuvos) mo
raliai paramai nepakanka trum
pų, lietuvių išlaikomų, radijo 
valandėlių Madride, Romoje ir 
Vatikane. JAV vyriausybė tu
rėtų duoti lietuviams ir Lietu
vai transliacijų laiką JAV vy
riausybės remiamose radijo sto
tyse;

4. Balfo organizacija tikisi 
įsijungti Į JAV Pietų Amerikai 
remti planus ir tuo būdu pa
dėti ten esantiem tūkstančiam 
lietuvių, ypač Brazilijoje, Ar
gentinoje. .

Apklausinėjimų pirm. šen. 
Bart Šiltai atsiliepė apie lietu
vius, ypač Michigano valstybėj, 
nuoširdžiai dėkojo už Balfo su- 
venirą — Sibiro lietuvaičių mal
daknygę, kuri šia proga jiems 

• buvo įteikta.

Trylika sesery 
mini 25 metus
liepos 29 šv. Pranciškaus 

vienuolyne Pittsburgh, Pa, 13 
lietuvaičių seserų atnaujino vie
nuoliškus įžadus. Mišias auko
jo Pittsburgho vyskupas J. J. 
Wright. Pamokslo metu jis pa
vadino seseris “laimingomis 
trylikinėmis”, pabrėždamas dva
sinio džiaugsmo didelę reikš
mę. Paskui su vyskupu nusifo
tografavo. Atvaizde matome iš 
kairės į dešinę: pirmoje eilė
je stovi Martiną Samiutė iŠ šv. 
Jurgio par. Cleveland, Ohio; Fe- 
licita Butrimaitė iš šv. Jurgio 
par. Rochester, N. Y.; Theodo- 
ra Sadžiūtė iš šv. Juozapo par.' 
Mahanoy City, Pa.; Jean Leo
navičiūtė iš šv. Kazimiero par. 
Pittsburgh, Pa. Antroje eilėje: 
Aleksandra Bribiūtė iš Marijos 
Gimimo parapijos, Marųuette 
Parko, Chicago, 111.; Cecilija 
Liepiate iš šv. Jurgio parapi
jos Philadelphia, Pa; Alice Pi- 
lipenytė iš Nekalto Prasidėjimo 
parapijos, E. St. Louis, III.; Va
lerija Piusytė iš šv. Kazimiero 
par. St. Clair, Pa. Trečioje ei
lėje: Marguerite Dovydaitė iš 
šv. Juozapo par., Waterbury, 
Conn., Anne Metelionytė iš šv. 
Juozapo par, Du Bois, Pa.; 
Aurelia Čiurlionytė iš šv. Jur
gio parapijos Philadelphia, Pa.; 
Lucy Astrauskaitė iš šv. Vin- 
cent de Paul par. Pittsburgh, 
Pa.; Louise Sapkauskaitė iš Ne
kalto Prasidėjimo par. Brigh- 
ton Park, Chicago, Ui. ,

Apklausinėjimų rezultatai

Apklausinėjimai tęsėsi kelias 
dienas, buvo pažodžiui užrašomi 
į senato rekordus, o jų san
trauką šen. Hart liepos 27 pa
teikė senato visumai. Savo pra
nešime senatui pareiškė pagei
davimą, kad JAV vyriausybė:

1. tremtinių paramą labiau 
centralizuotų,

(Nukelta į 5 psl.)



metu.

atvanga gamtoje
Ateitininkai sendraugiai pamėgo Dainavę

VYČIŲ SEIMUI ARTĖJANT
Artinantis Lietuvos vyčių 

seimui, kuris įvyks Cleveian- 
ue ateinančią savaitę, dauge
lis vyčių veiklos rėmėjų dides
ne ar mažesne auka paremia 
Lietuvos vyčių istorijos išleidi
mą.

Praeitą savaitę labai dosniai 
atsiliepe ilgametis vyčių drau
gas prel. M. J. Urbonas, šv. 
Juozapo par. klebonas Du- 
Bois, Pa., paaukodamas 50 dol. 
Eugenija Karpiūtė. brooklynie- 
tė ,paskyrė 20 dol.
# Taip pat nuoširdžią savo pa
ramą šiam tikslui yra parodę 
ypač didelis būrys New Yorko 
apylinkės dvasiškių: prel. J. 
Balkūnas. prel. M. Kemežis, 
kun. N. Pakalnis, kun. dr. J. 
Starkus, kun. J. Gurinskas, kun. 
St. Raila, kun. J. Pakalniškis, 
kun. A. Račkauskas, kun. J. 
PragulbickaS, kun. V. Karale- 
vičius ir kun. K. Balčys.

Waterburio ilgame aukotojų 
sąraše randame kunigus: A. 
Gradecką, A Karalį, P. Sabu- 
lį ir V. Vichą. Taip pat iš N. 
Anglijos gauta rimtos paramos 
iš prel. F. Virmauskio, kun. J. 
Jutkevičiaus ir kun. A. Janiū
no.

Aukos taip pat pradėjo 
plaukti iš įvairių visuomeninin
kų ir kitų, kurie įvertina rei
kalą išleisti Lietuvos vyčių 50 
metų veiklos istoriją. Iki šiol 
yra suaukota arti 1500 dolerių, 
bet tai nesudaro nei ketvirta
dalio reikalingos sumos.

Kadangi istorijos leidinio dy
dis ir formatas bus nustatytas 
dar šį mėnesį, svarbu būtų iš
girsti pasiūlymų šių poros sa
vaičių bėgyje iš visų, kurie tu
ri minty šį svarbų spaudos pro
jektą paremti. Kiekviena auka, 
didelė ar maža, yra labai rei
kalinga ir giliai vertinama. Au
kas galima siųsti dabar vyčių 
seimo adresu: Knights of Lith- 
uania Convention, Hotel Car- 
ter, Cleveland, Ohio. Seimas 
baigsis 27 rugpiūčio.

Kaip pasveikinti vyčių seimą?
Šią savaitę Clevelande Lietu

vos vyčiai iš visos Amerikos 
renkasi į savo metinį suvažia
vimą — seimą. Gera tad pro
ga būtų išgirsti iš visų vyčių 
draugų ir rėmėjų nors trumpą 
sveikinimo žodį, prie kurio bū-.

4. JAV vyriausybė turi stip- tlt ?ndeU nors ™no dolerio 
riau paremti privačiu (volunta- au*ca istorijos leidiniui 

paremti. Tai būtų labai prak
tiškas ir naudingas sveikinimas, 
kuris prisidėtų prie jų istorijos 
išleidimo ryšium su jų auksi
niu jubilėjum.

Sveikinimą geriausiai pasiųs
ti dabar, kad gautų prieš sei
mo pabaigą, rugpiūčio 27.

L. V. Istorijos Fondo Komi
sija

Balf as •..'
(Atkelta iš 4 psl.)

2. tremtiniams imigravimo į 
JAV reikalavimai turėtų būti 
švelnesni, ypač našlaičiams, li
goniams,

3. JAV vyriausybės tremti
nių paramos fondas (USEP) 
turi savo darbo nesustabdyti, o 
jį dar praplėsti (lietuvių ir len-
kų prašymas),

darbą,
5. JAV vyriausybė turėtų do

mėtis tremtiniais įsikūrimo vie
tovėse, kaip pvz. Brazilijoje.

6. kreipti didesnį dėmesį ne 
tik į tremtinių materialinę ge
rovę, bet globoti juos ir mora
liai (pvz. radijo valandėlėmis, 
spausdiniais tremtinių kalba).

Senato rūmuose besidairant

Antroji Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos stovyklinė savai
tė šiemet buvo Dainavoje 
Manchester, Mich., rugp. 6-13. 
Visą savaitę buvo per 70 sto
vyklautojų, o savaitgaliui susi
rinko apie 120. Reikšmingu į- 
vykiu reikia laikyti tą faktą, 
kad apie trečią dalį visų sto
vyklautojų sudarė jaunieji aka
demikai, kai kurie atvykę net 
iš tolimųjų JAV vakarų, rytų 
ir pietų.

Stovyklos metu buvo nagri
nėjami šie klausimai: Visuoti
nis Bažnyčios suvažiavimas — 
kun. dr. J. Bičiūnas ir kun. V. 
Bagdonavičius, Veikėjas ir kū
rėjas — K. Keblys, Nutautimas 
ir moralė — kun. J. Kidykas, 
S. J. Lietuvių Bendruomenė, 
jos augimo galimumai ir kliūtys 
— St. Barzdukas, Ateitininkai
tautinėje kovoje — At-kų Fe- žas — B. Polikaitis, jaunučių 
deracijos vadas S. Sužiedėlis, programa, paruošta J. Kliorie-

prof. B. Vitkus ir dr. A. Da- 
mušis. Tema “Amerika dvide
šimtame amžiuje”, dr. A. Liu- 
levičiui vadovaujant, buvo na
grinėjama grupinių diskusijų 
būdu. Vėliau reziumuojant dis
kusijų išvadas bendrame susi
rinkime. Visi prelegentai patei
kė tikrai gerai ir akademiškai 
paruoštas paskaitas bei prane
šimus. Po paskaitų paprastai 
kildavo gyvos nagrinėjamais 
klausimais diskusijos, kurias ne
noromis tekdavo nutraukti, ka
dangi Spyglio ežeras, Dainavos 
kalneliai, sporto aikštės ir kiti 
poilsinio pobūdžio numeriai rei
kalavo savo duoklės.

Vakarinių programų metu 
buvo prisimintas prof. K. Pakš
tas — S. Balčiūnas ir A. Ši
maitienė, atlikta dainų pynė 
“Tu giruže” — P. Zaranka, lau-

BALTOJI GRANDINĖ klauso pranešimo Dainavos sendraugių stovykloje.

Atlaidai ir piknikas Kennebunkporte

Kai kurie senatoriai aktyviai bėti rezoliucija nėra negyva, 
reikia daryti ir bus daroma vis- 

reiškė labai gražių pageidavi- kas, kad rezoliucija Lietuvos 
mų tremtinių naudai. Ypač stip
riai už paramą tremtiniams pa
sisakė New Yorko šen. Keatin- 
gas. Sutikęs jį koridoriuje, nuo
širdžiai padėkojau ir pasiteira
vau. ar Kongresas prašys JAV 
vyriausybę kelti Lietuvos lais
vės bylą Jungtinėse Tautose 
(Lipscomb - Kuchel rezoliucija). 
Šen. Keating labai griežtai už 
tą rezoliuciją pasisakė ir tuoj 
pat nusivedė mane į čia esan
čią šen. Kuchel įstaigą. Čia ma
ne mielai priėmė ir nurodė, kad

dalyvavo apklausinėjime ir pa-

reikalu patektų į Senato dar
botvarkę. Tos pačios mintys 
kiek vėliau buvo pakartotos ir 
specialiai lietuvių delegacijai, 
kuri lankėsi Washingtone lie
pos 28.

Apklausinėjimų reikšmė
šie apklausinėjimai neturėjo

Išaušo gana miglotas rytas. Tėvai pranciškonai reiškia 
Oro pranešimai vis gąsdino, kad giliausią padėką Bostono cho- 
oras būsiąs blogas. Bet dieno- nū, jo di^įg^ttjii.J. Kačinskui, 
jant, pradėjo visos miglos sklai- Onai Ivaškienei ir jos vadovau- 
dytis ir pasidarė labai graži die- jamiems šokėjams bei šokėjoms 

už tokią grąžą kultūrinę pro
gramą.

Piknikai be įvairių pramogų 
neįsivaizduojami. Daug gerų 
mūsų prietelių ir rėmėjų pa
dėjo šioje srityje. Visų jų var
dų neįmanoma šioje vietoje iš
vardyti. Visiems ir visoms be 
galo didelis ačiū. Bet reikia pa
minėti Bronių Bartkevičių, be 
kurio, atrodo, mūsų piknikai 
kaip ir nepilni būtų. Todėl jam 
ypatingas ačiū.

Norime labai padėkoti ir au
tobusų organizatoriams ir or
ganizatorėms. kurie įdėjo daug 
vargo ir rūpesčio.

Tėvai Pranciškonai

tikslo paruošti kelius naujiems 
Įstatymams. Kongresas yra iš
leidęs pakankamai ir labai pa
lankių Įstatymų tremtiniams. 
Apklausinėjimų tikslas buvo at
kreipti Senato ir vyriausybės

na.
Žmonės, nepaisydami visokių 

pranešinėjimų apie blogą orą, 
visais keliais skubėjo į mūsų 
parką. Mišioms 11 vai. prie 
Liurdo grotos susirinko tikrai 
rekordinis skaičius maldininkų. 
Pasigirdo labai gražus giedoji
mas. Visi klausė, kas taip gra
žiai gieda. Ogi garsusis So 
Bostono šv. Petro parapijos 
choras, vadovaujamas žinomojo 
komp. J. Kačinsko. Tas pats 
choras 3:30 vai. popiet padai
navo gražių lietuviškų dainų. 
Po to pasirodė didelis skaičius 
gana mažų ir po jų didelių šo
kėjų. pasipuošusių lietuviškais 
drabužiais. Kas gi nežino, kad 
jiems sumaniai vadovauja Ona 
Ivaškienė iš So. Bostono. Buvo 
pašokta įvairių lietuviškų tau
tinių šokių. Buvo dar pašokta 
prancūzų ir airių tautiniai šo
kiai. nes buvo nemaža tų tau
tybių žiūrovų.

JAV vyriausybė turi daug įvai- dėmėsi Į tremtinius, kurių ke
rių problemų, bet Lietuvai gel- liasdešimt tūkstančių iš Kubos

MALDININKŲ KELIONE
ruošdama Darbo dienos savaitgalyje, rugsėjo - Sept. 2-4 
d.d. į Pranciškonų šventoves — Kennebunkport, Maine. 
Kelionė, nakvynės ir maistas asmeniui $27.00. Gauti du 
autobusai (Air-conditioned & reclining seats). kurie išeis: 
vienas nuo Pranciškonų vienuolyno iš Brooklyno. kitas 
iš Elizabeth. N.J. Abu autobusai išeina rugsėjo 2 d. 8 
vai. ryto ir grįžta rūgs. 4 dienos pavakariais. Kelionės 
reikalais kreiptis:

DARBININKO administracija

GLenmore 5-7281

GLenmore 5-7068 (vakarais)

jau atsirado ir JAV žemėje 
(Floridoje). Iš kitos pusės, no
rėta paakinti naujos demokra
tų valdžios pareigūnus, kad jie 
tremtiniams teiktų daugiau dė
mesio ir paramos esamų įstaty
mų ribose, ypač tų įstatymų 
pritaikyme tremtiniams.

NASHUA, N. H.

Piknikas
Sv. Kazimiero parapija šie- tą išsirengė Jonas Bielkevičius, 

met ruošia tik vieną pikniką. Rafaelis Beržinskas. Darius 
todėl jis numatomas gerai pa- Monkus ir Vytautas Sabaitis. 
ruošti su skaniais ir gau
siais valgiais, gera ir linksma 
muzika. Piknikas įvyks rugpjū
čio 20 d. 2 vai. popiet graikų 
parke, prie 111 kelio, važiuo
jant iš Nashuos į Pepperell. 
Parapijos klebonas maloniai 
kviečia visus gausiai piknine

VĖLIAVĄ keliant ar nuleidžiant sendraugių stovykloje 
Dainavoje atskubėdavo talkon jaunučiai.

— Braddock, Pa. 40 vai. at
laidai šv. Izidoriaus bažnyčioj 
prasidės penktadienį, rugpiūčio 
18, 9 vai. iš ryto ir baigsis 
sekmadienį, rugpiūčio 20. Per 
visas tris dienas vakarais 7:30 
bus specialios pamaldos ir pa
mokslai. Parapiečiai ruošiasi 
tinkamai praleisti šias Dievo 
malonių dienas.

— Vokietijoje liepos 15-25 
buvo surengta 10 koncertų lie
tuvių kolonijose. Programą iš
pildė solistė Janina Liustikai- 
tė, pianinu palydėjo Stasys Gai- 
levičius iš Toronto, eiles de
klamavo Eliza Gedikaitė. Taip 
pat buvo ir paskaitos. Aplan
kyta lietuviai Kaiserslauterne, 
Hanau, Schwetzingene, Miuns- 
tery prie Dieburgo, Uhlerbor- 
ne, Liubecke, Hamburge, Os- 
nabruecke ir k.

E. Vadopolienės ir Bajo-nės, 
rūnaitės. Be to, buvo tėvynės 
vakaras, paruoštas J. Damušie- 
nės su Detroito studentais atei
tininkais bei stovyklaujančiais 
akademikais. Linksmavakariai 
praėjo savo keliu, o dainos 
skambėjo dažnai ir darniai. 
Kur pasirodydavo B. Polikai
tis, P. Zaranka ir J. Mikulio- 
nis, užčiauptos burnos imu
nitetas bematant pranykdavo.

Gilų įspūdį visiems stovyk
lautojams paliko vakarinė penk
tadienio eisena su žvakutėmis. 
Eisenos metu buvo kalbamas 
rožančius, o prie kryžiaus su
giedota “Amžiną atilsį".

Stovyklinę savaitę ruošė ASS 
Centro Valdyba, talkininkauja
ma Detroito at-kų . sendraugių 
skyriaus valdybos. Jos pirmi
ninkas inž. J. Mikaila buvo sto
vyklos komendantu. Putnamo 
seserys Felicija, Liucija ir Ber
narda, visą vasarą dirbusios su 
jaunimu, kruopščiai teikė pa
slaugas ir sendraugiams.

Stovykla buvo baigta rug-

piūčio 13 mišiomis, kurias au
kojo ir pamokslą pasakė vysk. 
V. Brizgys.

Pravestame pasikalbėjime 
organizaciniais reikalais, vado
vaujant dr. J. Balčiūnui, visi 
dalyviai entuziastingai sutarė, 
kad kitais metais taip pat bū
tų ruošiama stovyklinė sen
draugių savaitė ir ne kur ki
tur, bet tiktai Dainavoje.

Nors dar ne visi statybiniai 
planai Dainavoje įvykdyti, to
dėl; kai kurių patogumai suau
gusių stovyklavimui dar tebė
ra planuose, bet jau tas, kas 
turima, stipriai traukia į Dai
navą. Be to. kiekviena stovyk
lautojų banga Dainavoje popu
liarina jos vardą bei pačia idė
ją ir konkrečiai prisideda prie 
planų įgyvendinimo.

Taigi Dainava laukia pažįs
tamų ir naujų sendraugių vei
dų ateinančių metų rugpiūčio 
mėnesį. Geri šių metų stovyk
lų įspūdžiai turėtų padėti 
šiuos lūkesčius paversti realy
be. M.V.

BALTIMORES ŽINIOS

— Hannoveryje, Vokietijoje, 
rugpiūčio 12.13 ir 14 LB kraš
to valdyba surengė kultūrines 
dienas. Paskaitas skaitė majo
ras J. Černius, mokytojas Al
fonsas Krivickas, dr. P. Rėklai
tis, E. Simonaitis ir J. Stan
kaitis. Muzikinę dalį atliko sol. 
J. Liustikaitė.

— Zenono Ivinskio straips
nis, tilpęs Suvažiavimo Darbų 
IV tome vardu “Lietuvos ir 
Apaštalų Sosto santykiai amžių 
bėgyje”, išleistas atskiru at
spaudu.

— Dainė Augustaitytė Miun
chene, Vokietijoje, gavo filoso
fijos daktaro laipsnį už studi
ją iš lietuvių kalbos fonetikos. 
Prieš tai mokėsi Heidelbergo 
universitete. Jos tėvas inž. J. 
Augustaitis yra lietuvių kuopų 
ryšių karininkas amerikiečių 
kariuomenėje.

— Gen. V. Grigaliūnas, gy
venęs Kolumbijoje, parašė sa
vo atsiminimus iš Lietuvos ka
riuomenės organizavimosi lai
kų ir kovų dėl Lietuvos laisvės.

Prel. Liudvikas J. Mendelis, 
šv. Alfonso par. klebonas, rug- 
piūčio 10 grižo iš Europos, 
kur praleido atostogas. Kelio
nėje aplankė Romą. Liurdą ir 
kitas šventoves įvairiose Euro
pos vietose. Grįžo įsigijęs gra- 
čių įspūdžių, kuriais pasidalins 
su mumis artimiausiu laiku.

žolinė — Marijos Ėmimo į 
Dangų šventė, gražiai atšvęsta 
šv. Alfonso bažnyčioje. Mišios 
buvo kiekvieną valandą, prade
dant 7 vai. ryte. Paskutinės mi
šios 5:30 vai. vak. Gausiai daly
vavo žmonių. Po mišių bažny
čios prieangyje aukas rinko 
Medical Missionary seserys.

Lietuvių Atletų klubas, ku
ris ištisus metus buvo senos 
kartos sportininkų susitelkimo 
židinys, kur Baltimorės dainos 
choras rinkdavosi repeticijom, 
kur Lietuvių Postas 154 po
sėdžiaudavo ir rengdavo savo 
vakarus, netolimoje ateityje 
bus nugriautas vykdant atnau
jinimo programą. Seni namai 
griaunami, statomi nauji.

Kun. K. Pugevičius, mūsų lie
tuvių parapijos vikaras, šio
mis dienomis atostogauja. Da
li savo atostogų praleis Studen
tų Ateitininkų Sąjungos vasa
ros stovykloje Camp Owaissa, 
prie gražaus Lake Eriel ežero, 
eidamas kapeliono pareigas.

— Adelaidėje, Australijoje, 
gyveną inžinieriai ir architek
tai lietuviai susiorganizavo į 
Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos skyrių.

BROCKTONO ŽINIOS
Jaunimas stovyklauja Taip pat pas savo tėvus buvo 

Vyt. Endziulaičio kuopos a- atvykęs inž. Vytautas Janonis 
teitininkai išvyko 
bunkportą į ateitininkų moks
leivių stovyklą. Džiugu, kad 
susidarė nemaža grupė, išviso 
net dešimts. Stovyklauja: Li
nas Baškauskas, Rymantė ir 
Onutė Bielkevičiūtės. Romas 
Baužys. Gražina Cinčytė, And
rius Eiva. Irena Linkutė. Ra
mutė Plonytė, Algimantas Se- 
nuta ir Augustinas Sužiedėlis.

Į vilkiukų stovyklą Waltha- 
me išvažiavo 4 jaunučiai skau
tukai pratintis iš mažens sto
vyklauti bei iškylauti: Su di- 
džiausiu entuziazmu pirmą kar-

VASAROS
ATOSTOGOS 
prie Atlanto

Geriausiai pailsėsite atostogų 
šalyje Kennebunkport, Maine.

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

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

FRANCISCAN MONASTERY
KENNEBUNKPORT, MAINE

Kun. J. Antoszewski, popu
liarus ir uolus šv. Alfonso pa
rapijos pirmas vikaras, atosto
gų išvyko sekmadienį, rugpiū- 
čio 13. Po sunkaus darbo, kai 
ėjo klebono pareigas, klebonui 
išvykus Europon, linkime kun. 
Juozui malonios atvangos.

Stasys (Young) Jankūnas, se
nos kartos lietuvis, staiga mi
rė savo namuose (Beaumont 
Avė.) rugpjūčio 10. Gedulin
gos mišios buvo šv. Morkaus 
bažnyčioje rugpjūčio 14. Pa
laidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko nuliūdusi žmona 
Elena, dukra Elena, sūnūs Ed
vardas. Adomas. Albertas. Sta
sys ir eilė anūkų.

į Kenne- su šeima. Visi svečiai iš Brock- 
tono suko į Cape Cod — į gar
siąją “Mešką” aplankyti Lūšių 
vasarvietę ir ten pailsėti.

Piknikų sezonas
Daug brocktoniškių lankosi 

kaimyninių vienuolynų pikni
kuose. Kaip ir kasmet, daug 
dirba Moterų Sąjungos narės. 
Putnamo seselių šventėje jos 
įrengė kavinę ir uoliai dirbo 
Z. Stašaitienė su visa savo šei
ma, K. Keblinskienė su vyru 
ir E. Plienienė su dukra. Nuo 
pat ankstyvo ryto išskubėjo 
Kucinų šeima talkinti seserims. 
Z. Kucinienė jau daug metų 
yra Rėmėjų Centro Valdybos 
sekretorė. O brocktoniškis J. 
Kumpa yra nepavaduojamas to

- Jonas Obelinis

Susituokia
Rugsėjo 2 šv. Kazimiero pa- 

lankė visa eilė svečių. Iš Chi- Stašaičių šeima suruošė sta- rapijoje susituokia Nijolė Ta- 
cagos buvo atvykę ir aplankė lą ir suorganizavo produktus mošaitytė su James Walent - 
savo bičiulius kun. Fabijonas 
KireiUs. kun. I. Urbonas, prof. 
B. Vitkus, Elena ir Antanas 
Repšiai su sūnum Rymantu. Iš 

dalyvauti, pasinaudoti gera pra- Clevelando buvo atvykę Jad-

Lankėsi svečię
Atostogų metu Brocktoną ap- kiais atvejais organizatorius.

i moga ir tuo paremti parapijos vyga ir Petras KUoriai su vi- 
reikalus. sa šeima ir viešėjo pas seserį.

ir Tėvų pranciškonų šventėje, 
kur šiemet baigė gimnaziją jų 
sūnus Algis. Mokslo metus bai
giant Z. Stašaitienė pati išsiu
vo ir įteikė tėvų pranciškonų 
gimnazijos skautams ir ateiti-

sa šeima ir viešėjo pas seserį, ninkams po vėliavą.

Valentukevičium. Jaunoji, bū
dama moksleivė, buvo ateiti
ninkė, dabar baigė Bostono ko
legijos slaugių mokyklą ir dir
ba ligoninėje Brightone. Jau
nasis prieš keletą metu baigė 

L. G.

Tel. WOrth 7-2011 
ar 207 WO 7-20II

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VEyH> 
VES. SALĖS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

T«L MU 3-2928
VACY* 8TEPONI*

formaciją.



-Kunigy Vienybės Seime, Įvy
kusiame liepos 19-20 Mariana- 
poly, Thompson, Conn., išrink
ta nauja Centro Valdyba. E 
kairės: kun. Juozas Matutis — 
II vicepirmininkas, kun. Jurgis 
J. Vilčiauskas — sekretorius, 
prel. Pranciškus M. Juras — 
pirmininkas, kun. Titas Narbu

tas — “Lux Christi” redakto
rius, kun. dr. Benediktas F. 
Gauronskas — I vicepirminin
kas, kun. Vaclovas Paulauskas 
— iždininkas. Adresai: Rev. J. 
J. Matutis. 339 Greene St.. New 
Haven, Conn., Rev. G. J. Vil
čiauskas. 199 No. Main St., An- 
sonia. Conn., Rt. Rev. Fr. M.

Juras, 94 Bradford St.. Law- 
rence, Mass., Rev. T. Narbu
tas, 1922 Leo St., Dayton, 
Ohio, Rev. B. F. Gauronskas, 
396 Church St., (New Britain, 
Conn., Rev. V. Paulauskas, P. 
O. Box 306. Thompson, Conn.

V.K.

CONTRACTORS

Thoa. M. DePaoli, Ine. — Aiilders - 
Contractors. Mem.: Builders Assoc. 
of Westchester County. Custom 
builden ox komes, remodeling, al- 
ter&tions, masons. painting, water- 
proofing. Spec. consideration to re- 
ligiour. institutions. Manopac Avė., 
Croton Faile, N.Y.; 914 CR 7*3339.

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

AUCELLO ELECTRIC CORP.
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-R O 9-0539.

LAWRENCE P. BETTERS, INC. 
Licenaed Electrical Contractor — 
Wiring for Light - Heat - Powor 
and Repairs. Special consideration 
to religious institutions. 217 Main 
Street, Eastchester, N. Y.; Phone 

SCarsdale 3-0204

Vincent J. Mušto, MASON CON
TRACTOR—2918 Paine St., Bronx. 
MAE Mason Contractors, Altėra- 
tions, Violations removed. Brick 
Pointing, Waterproof»ng, Concrete 
repair work; driveways, porches & 
granite A staps. Special consider
ation to relig. ipstitutes. TA 3-8347.

ROOFERS

STOUGHTON, MASS. NURSING HOME

HARSEY ELECTRIC CO., INC. 
1900 Commerce St. 

Yorktown Heights, N. Y. 
Specialists in Every Type 

of Electrical Work 
Special consideration to Religious 
Institutions. — Tel. YO 2-2766

MACK TRAVIS & SON 
W ATE R PROOF - PAINTING 

ROOFING & SHEET MĖTAU • VVORK 
Special consideration given tu 

RHigious Institutions 
Ali Work Guaranteed

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

ABACOR CORP.
Roofing and Sheet Metai Work 

Gutters, leaders, skylights 4. duot 
work. Special consideration given 
to Religious Institutions. — Phone: 
OL I-9595 OL I-9596

TAKAC ROOFING AND SHEET 
META L WORKS, INC.

468 Palmer Rd.. Yonkers, N. Y.
ROOFING REPAIRS - GUTTERS 

LEADERS. Special Consideration 
given to religions institutions.' 

Y0 8-4314

S0METHING 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.

STANLEY’S ROOFING & BLOG. 
SERVICE

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

WA 7-33C0

KEY ROOFING and 
SHEETMETAL CORP.

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

Jose p h Andrusis - TRAVEL AGENCY - REALESTATE -Insurance

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namu, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų in vestam jos. • Kasdien nuo 

’ 9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
■ 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N. Y. Tel. VI 7-4477

WHJTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. Vlrginia 6-9519

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

S & G MEAT MARKET

Skaudi nelaimė. Rugpiūčio 
8 apie 6:30 vai. North Easten 
du jaunuoliai atsitrenkė į me
di. Vienam sulaužyto^ kojos, 
rankos, galva sunkiai sužeista. 
Paguldytas buvo Goddard ligo
ninėje. bet tuojau išvežtas į 
Carney ligoninę. Dorchester. 
Jaučiasi labai silpnai. Gal pri
sieis rankų nustoti. Kitas jau
nuolis, kuris vairavo, yra lie
tuvis Jonas Urbonas, atvykęs 
iš Floridos vasaroti pas savo 
dėdę (98 Raybom Rd.). Jam 
išmuštas vienas priešakinis dan
tis, sužeistos lūpos, visas su
krėstas. Po apžiūrėjimo paleis
tas iš ligoninės, gydosi namie. 
Manyčiau, kad, šešiolikmečiai 
dar per jauni valdyti mašinas,

belipdamas i rusi, paslydo ir Jau nebe pirmas atsitikimas ir 
nusilaužė koją. Penketą dienų Stoughtone. o ką bekalbėti apie 
pragulėjo ligoninėje. Dabar gy- visą kraštą! Mikas

Būsimi jūrininkai. Jonas Bur
ba, 16, iš 129 Pearl St., ir 
Pranas Gil (Gilis), 16, iš 457 
Canton St., atliekamu nuo mo
kyklos laiku per tris mėnesius 
pasidirbo laivą 15 pėdų ilgu
mo ir Įsitaisė 40 d. j. motorą. 
Galima pasidžiaugti, kad Pra
nas keletą metų lankė lietu
višką šeštadieninę mokyklą. 
Laimingai ir linksmai praleis
ti vasaros atostogas, ir geros 
žvejonės, vyrai!

Vytautas ir Morta-Ona Poš
kai susilaukė šešto šeimos na
rio. Tėvai abu lietuviai, tikė
kime. kad ir vaikus išmokys 
lietuviškai. Naujagimis papildė 
šeimos prieaugli liepęs 3.

Liberty Nursing Home—1543 Kast 
Nevv York Avė.. B’klyn.; reg. phar- 
macist; providing reg. nursing su
pę rvision for aged/infirmed. . Near 
O. L. of Loretta& Presentation chur- 
ches. Spec. diets, recreat. therapy. 
Let us help you lighten your burden 
vvith our understanding care. Low 
weekly - monthly rates. EV 5-0304.

1NCINERATORS WATERPR00FING

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedčjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

Vytautas Poškus liepos 7.

dosi namie. Greit pagyti!
Mykolas Klabis mirė rugsė-] 

jo 9. nuvežtas į Goddard li
goninę. Palaidotas ‘Sacred Se- 
pulchre kapinėse po iškilmin
gų mišių. Gyveno 39 Perry 
Avė. Velionis buvo kilęs iš 
Lietuvos. Kuršėnų miestelio. 
Buvo gimęs 1878 rugsėjo 14. 
Nuo 1904 gyveno Glasgove. 
Anglijoje. 1906 atvyko Į Cam- 
bridge. Mass.: 1910 apsigyveno 
Stoughton. Mass. Paliko žmo
ną Uršulę ir dukterį Oną, iš
tekėjusią ir gyvenančią Stough
ton. Mass. Sūnus Antanas gy
vena Randolph. Mass.

TO Pi ACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

OIL & HEAT

P. J. SHERRY

For Heat’s Sake. Call Him — Boiler 
Maintenance. 24 Hr. .Service. Clean- 
ing. Chamber work. Monthly Service. 
Flues. installed. Incinerator repairing. 
Special consideration to religious in
stitutions. 84 Pell Place, Bronx 64, 
N. Y. TT 5-1691 or LUdlow 3-2822.

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ
PASKUTINIU NUTARIMU 03%
DIVIDENDAI IŠMOKAMI —

Ą PER METUS

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

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojamB METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

’...kur įinų pinigai tarnauja tik jums!’'

Enstem Psrkwav Office; 
539 EASTERN PARKWAY 

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

Pirma d vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResident 3-7000

IN BROOKLYN, N. Y.
Brodvvay Office: 

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

Pirmadieniais — 
nuo 9 v ntn iki 7 v vakaro

STagg 2-6676

IN NASSAU COUNTY 
MASSAPEOUA OFFICE: 

HICKSVILLE ROAO and JERUSALEM AVENUE 
Massapequa. N. Y.

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

PYramid 9-6100

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

CHIDREN BOARDED

LICENSED BOARDING HOME 
FOR CHILDREN

IN PRIVATELY OWNED HOME
Catholics welcomed. Sleep in or out 

OL 3-4213

MOTHERLY CARE - CATHOLIC 

HOME. BRONX - 3 HOT MEALS 

A DAY - ANY AGE - PRIVATE 

YARD - REASONABLE PRICES.
OL 4-5045

Catholics Welcome at 
BROCK ACADEMY 
Nevvark, Nęw Jersey

Nursery and Elementary Grades.
Will Board Children over 4

. Reasonable prices — MA 2-9185

FLOOR SERVICES

FLOORS and WALLS
KENTILE INSTALLED 

12x14 — $36 & Up 
Also Wąll Tile. Special considera
tion to Religious Institutions. — 

PETERS — GE 7-3561

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

PELLEGRINI & SON
DE 5-7410

Robert Quinn
GENERAL CARFE.NTRY

No job too big or too small
Free Estimate

Special Consideration Given to
Religious Institutions 

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

HANSEN 41 SYVERSON, INC.
Canopus Hollow Rd., Putnam Val- 
ley, N.Y. — LAke 8-4588 — Wood 
and Cork Floors laid seraped and 
refinished: Asphalt & Rubber Tile 
laid. gymnasiums seraped & lined. 
Write to:

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

Floor Coverings, Carpets, Linole- 
ums, Floor & Wall Tile*. Carloads 
and carloads in stock. Installation 
by experts. Free estimates: speeial 
consideration to religious institu
tions. MASTER FLOORS, Route 4 
& 17th SL, Fairlawn, N. J. Eves. 
till 9 P.M., elosed SaL at Noon 
during July & August. SW 7-5414.

JORDANS FLOOR WAXING 
SERVICE

15 Tnrin Avė., Bedforrd Hills. N.Y.
Phone 914-MO 6-6527

Complete Service on Floors. Special 
consideration to reUg. institution.s.

THE KENERATOR CO.
Div. of Morse Boulger, Ine. — 80 
5th'Avenue. New York City. INCI- 
NERATORS and REPAIRS. Also 
Parts and Supplies. Garbage and 
Refuse Destructors. Special consi
deration to Religious Institutions.

WA 9-8000

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

GREATER METROPOLITAN 
NEW YORK PAINTING

S. VVATERPR00FING CO.
180 Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. 
ST 9-0313 — 24 Hour Service

Lietuviškų produktų:
DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

Member Federal Depoeit Insurance Corporation

FLOORS SCRAPED 
and REFINISHEO

Expertly Done with Speeial 
Consideration to Religious Instttu- 
tlons. Call day or night WA t-4791.

RAILINGS - WELDING

ANTHONY LE>A 
CUSTOM RAILINGS - WELDING 
- FABRICATORS - PORTABLE 
WELDER. Special consideration to 
Religious Institutions. —- 98 So. 
Central Avė., Elmsford. New York. 

LY 2-8442

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

krautuve
64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 
Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

BUSS. OPORTUNITY

MOTELS
JERfeEY COAST — 33 ROOMS 
Priced to sėli — Most Popūlar 
Most Eeautiful Motei—-”rell knovvn 
Seashore Resort — Fabulous Con- 
truction — Appealing to Best Cli- 
entele — Principais only. Aquilina 
— 125 Vine St. Pittston. Pa. .

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA |
iSilver Bell Baking

MOTELS

KA-JAX MOTEL 
Newburgh, New York

Units - fully Air-Conditioned -19
Room Phones - Heated Pool - Free 
TV - 1114 • aeres - Lawn games - 
Picnic Area - Spacious Rooms — 

”Exclusive būt riot Expensive” 
914 JO 2-7700

AL-SAN 
RESORT MOTEL 

— Open Ali Year — 
Created for true New Jersey 
Vacationing — in the casual 

Manner
77 ULTRA-MODEP.N UNITS 

2 SWIMMING POOLS. TV 
RECREATION ROOM 

Complet«4y Air Conditioned
Also: Rf-staurant. C-xktail L'-unpe
Dining- Room. (Ind< p~n<l. ntly manas-d 
on the Premisas*. Sp-'ial consideration 
sriven to religoiiis jrroups.
Route 35 — Spring Lake, N. J.
Glbson 9-6146 P.O. Box 14

and

NEW
Oceana Motei

"NOTHING FINER”
33 UNITS 
FREE TV IN ROOMS 
LARGE SUNDECK 
FREE PARKING

SEaside PK 9-I489
Blvd. & Carteret Avė.. RL 

SEASIDE HEIGHTS. N. J.
-35

hla:,11211

10G' FiPEPPOOF MOTEI

ASBUKY PABK, N. J,

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

ARTHUR J. STUKLEN 
630 Saw M iii River Road

ARDSLEY, N. Y.
— 35 Yėars of Quality Work— 
Waterproofing for Every Need 
Special Consideration Given to 

Religious Institutions
OW 3-2560

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

Waterproofing. Concrete & Mason
ry, Restoration. Building Altera- 
tions. Pointing, Exterior Pa nting. 
Industrial. Flooring. Special consi
deration to religious institutions.

YU 6-4230

ACADEMY WATERPROOFING 
& CLEANING CORP. 

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

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

Tel. EM 1-0052

DOMINIC D’ERCOLE
183 Starr St., Brooklyn 37, N. Y. 

Estbl 1927
Waterproofing, Pointing, Caulking 
•iWatertight Walls”, Foundations & 
Basernents. Special consideration 
to religious institutions. HY 7-5432

PAINTING

OTTO PLAUE
11 Adclison Street. Larchmont. N. Y.

PAINTING - DECORATING
PAPERHANGINC

Residential - Commercial - Institu-
tional.....................................TE 4-3570

A. G. VVILLIAMS CO., INC.
4081 Murdock Avė.. Bronx 

PAINTING - PAPERHANGING 
Commercial. Residential. Institu- 
tional: Fully Insured. Special con
sideration given to Religious Insti
tutions. Tel.: WA 9-5438 — Days.

FA 5-9271 — Nights

A-l PAINTING
Fast - Clean - Reasonable 

Special consideration given to 
Religious Institutions 

Free Estimates
Phone H Y 9-8786

EMIL DURAS, 5866 - 57th Street. 
Maspeth, L.I., N.Y. — Paintirg & 
Decorating — Brush and Speny — 
Institutional - Residential - Irdust- 
rial — Intcrioi and Extericr. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. Phone EM 6-6886.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

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 (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 Jamaica Avenue Woodhaven 2'
Tel. VI3-1477

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQI OR STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFEKTS BLVD. RICHMCND HILU N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
iRi«1gewood)

Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms. Ir kito
kioms pramogoms. Be to. 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūiies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.



NURSING SCHOOLS
- ■--.y - - ? t 
RESTAURANTS CHURCH PEWS

S. Amerikos Betavių individua- I 
Unės šachmatų pirmenybės įvyks 1 

Clevelande, spalių 12, 13, 14 <Ld>; I 
jas įvykdyti imasi dr. Algirdas I 
Nasvytis, savo laiku buvęs Lietu- j 
vos šachmatų S-gęs pirmininkas. I 
Nasvytis žada ir pats dalyvauti I 
šiose pirmenybėse, į kurias lau- I 
kiama, kad suvažiuos mūsų ge- | 
riausios šachmatų pajėgos iš Cni- I 
cagos, Detroito, Toronto, Bosto- I 
no, New Yorko ir Montrealio. į

P-bėse bus rungiamas! dėl per- I 
einamos Lietuvos Laisvės Avilio | 
dovanos, kuri buvo įsteigta proi. į 
Končiaus ir dr. Bruno Kalvaičio. 
Dovana simbolinė iš juodo ąžuo
lo, gauto iš Lietuvos. Darbas prof. 
Igno Končiaus. P-bės bus 6 ratų, 
šveicarų sistema.

Palciausko ir Makaičio dalyva
vimas Amerikos jaunių p-bėse, 
Dayton, Onio, buvo geras. Vikto- j 
ras Balčiauskas (Chicagos Neris) i 
ėjo pirmuoju tris ratus, šeštame 1 
buvo atsilikęs pustaškiu, bet to
liau vėl prarado pustąškį ir bai
gė tašku žemiau laimėtojų: Ault, 
Zuckerman, Gould, kurie padarė 
po 7-2; V. Palčiauskas 6-3. 16- 
metis Algis Makaitis (So. Bostono 
lietuvių SK) baigė pirmoj pusėj, 
sukoręs 5-4 taškų.

Gaila, kad be Makaičio, Pal- 
čiausko, nematome iš kitų vieto
vių stipriau besireiškiančių mūsų 
jaunuolių šachmatuose. Sukrus- 
kime patraukti jaunimą į kara
liškąjį žaidimą — šachmatus! 
šachmatų judintojai, neužmirš
kite šios pareigos.

Kazio Merkio paskutinis laimė- , 
j imas JAV komandai pasaulio 1 
koresp. p-bėse buvo iš H. Fabri- 
cius, Heidelberg, Vak. Vokietija. 
Pastarasis, kaip skelbia Fem- 
schach, liepos mėn, pelnijo du 
tašku Vokietijai rungtynėse su 
Sovietų S-ga, įveikdamas savo 
oponentą K. Sitzkij iš Gorki, nors 
bendrai Sovietai laimėjo pasek
me 107»/2-92y2.

Vokietijos komandoj buvo ir 
daugiau mūsų šachmatininkams 
pažįstamų vardų, kaip: Rellstab, 
Niephaus, dr. Hūbener, M. Ried- 
miller, dr. Schmidt, Skrbek, prieš 
kuriuos mūsų Tautvaišas, Arlaus
kas, Škėma yra pelniję taškų.

Algio Makaičio laimėjimas JAV 
jaunių p-bėse. Baltais žaidė Ma
kaitis, juodais G. Purcell, Dayton.

1.c4e5 2.Žc3Žf6 3kg3d6 4.Rg2 
Žc6 5.2f3Re6 6:d3Bb8 7.0-0Re7 
8. Žg5 Rd7 9. Rd2 0-0 10. Bei h6 11. 
Zf3Vc8 12. Žd5Z:2 13.c:2 2d8 14.

TARPTAUTINĖS futbolo lygos pirmininkas įteikia taurę čekų komandos 
vadovui. Čekai Hčjo laimėtojais. Nuotr. V. Maželio.

& SPORTAS
FASKO IR REVIZIJOS KO

MISIJOS PRANEŠIMAS NR. 1

1. Centrinė Rinkimų Komi
sija, remdamasi Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos Garbės 
Teismo ir Revizijos Komisijos 
paskyrimu, šiuo skelbia šiau
rės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komiteto 
bei Revizijos Komisijos rinki
mus.

Oficiali rinkimų paskelbimo 
data 1961 metų liepos 20.

2. Rinkimai baigiami 1961 
spalio 1 d. 24 vai. (pašto ant- 
spauda).

^Bb4f5 15.2:e5d:2 16.R:Re7Be8 3. Centrinės Rinkimų Komi-
17. Rd6 ir juodi pasidavė. sijos sudėtis: pirmininkas —

THE FINES NURSERY A 
KINDERGARTEN

Betty Pines, Director, B.A.. M. A. 
(ED.)

• Registratioi Limited • Licensed 
Teachers o Transportation • Ac- 
credited School o Monthly Parent 
Teacher Meetings • Nurse on Pre- 
mises. For an Appointment Please 
Telephone Lt. 4-0415
108-49 70th Avenue o Forest Mills, 
New York.

Exceilent Food Served in Beautiful

prices. Special consideration given 
to religious groups. Short distancė 
to Graymoor — ALPINE INN — 
Shrub Oak, New York; Phone 914- 
LA 8-9815 — Win Winter, Prop.

CHURCH J>EWS

18 Pews 9 ft. long, 2 front screens, 
9 ft. long. Ali in beautiful condition. 
Call — NEVVARK, NEW JERSEY 

Ml 2-8288
from 9 A.M. - 4:30 '

SCHOOLS

BERLING CAKE 
DECORATING SCHCOL 

Candy and Baking 
1465 3rd Avė., New York City 

RE 4-5475 
Day and Night

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

AIR CONDITIONING SHerwood 2-7309

VOCATIONS

Food At It’s Very Best 
GREYSTGNE MANSION INN 

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

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

AIR —TEMP - 
REFRIGERATION, IN. 

REFRIGERATION—AIR- 
CONDITIONING—ICE 
MACHINES SERVICE 

CONTRACTS
Special consideration given to re- 

ligįous institutions.
12U2 Myrtie Ayenue, 
BROOKLYN, N.Y.

Telephone: GLenmore 5-4177

H. W. MEN & WOMEN

2-8220

BANŪUETS
BttFSTEAKS
BREAKFASTS

J ESU IT BROTHERS
serve Christ by prayer and dedica- 
tion of their clerical, technical and 
other abilities both here and on 
foreign missions. For free booklet 
wr>te: Director Of Vocations For 
Brothers, 501 E. Fordham Rd., New 
York 58, N.Y.; TeL LUdlow 4-0300.

RAINBOW RESTAURANT 
Albany Post Rd„ Ossining; Wilson 
1-9721. — Danish-Amertcan Cuisine, 
Smorgasbord Sau & Sun., brorled 
Lobster, Spec. T-Bone Steak, Lunch- 
eon - Cocktls. - Din. Popuiar prices. 
Air-Cond., ample parking. Special 
consideration to religious groups.

MEN & VVOMEN 
AIRLINE JOBS 
EABN MORE

train you now in your spare

LAWN MAINT.

LAWN MAINTENANCE IS OUR 
SPECIALTY, MODERN METHODS 

ECONOMICAL PRICES. SPECIAL 
CONSIDERATION GIVEN TO RE
LIGIOUS INSTITUTIONS.

AN 6-2497

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

EXCURSIONS

WEDDINGS
OUTINGS

siškiai pamažu sudiidė taškų 
skirtumą. Rungtynių gale užvi
rusi dramatiška kova davė ne
tikėtą pergalę LAK (68:67).

Ketvirtadienį mūsiškiai žai
dė su juodukais St. Thomas 
Aųuinas. Ir čia priešininkas vie
nu metu vedė 15, taškų skir
tumu. LAK nepasidavė, vijosi. 
Antro kėlinio gale pasekmė 
persisvėrė vienu tašku mūsų 
naudai. Atrodė, kad atletai vėl 
laimės, bet pabaigoje neatlaikė 
prieš greitakojus juodukus — 
62:70. Abejose rungtynėse mū
sų komandą tempė Jakubaus
kas ir Marozas. Kadžius su Ku- 
ryla, atrodo, dar neįšilę. Mūsiš-4 
kiai su 3 laimėjimais ir tiek 
pat pralaimėjimų dar turi vii- , 
ties patekti į baigminius žai
dimus.

Rugpjūčio 24, ketvirtadienį, 
mūsiškiai'žaidžia su Glendale. 1

SPECIAL EXCURSIONS
Via Delux Motor Coach

TY KOON RESTAURANT 
545 Gramattan Avė. 
Mt. Vernon, N. Y.

Authentic Chinese Food - Pleasant 
atmosphere - Lunch, Dinner, Cock- 
tails - Out-going Orders - Special 
consideration to religious groups. 

MO 4-5146

We 

time at home — Reservations, Pas- 
senger Agents, Communications, 
many more. No experience neces- 
sary. — Free Placement Advisory 

Service. Get the facts — FREE. 
Write or call today for free cata- 

logue.

CWA Training Assoc.
61 Merrick Road, Valley Stream 

LO 1-8683

928 East 24th St.
Pcrferson, N. J.

DiSPLAY

JOSEPH CHARLA IRON W0RKS
Beachvvood Avė. & 2nd Street 

New Rochelle, N. Y.
Ornamentai - Structural - Special 
Designs. Free Ęstimates and Lite- 
rature ond ReąuesL Special consi
deration to Religious Institutions.

NE 2-3393

EVERY SUNDAY 
$4.00 plūs tax.

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

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

Window 17 
BR 9-1000

H. W. FEMALE

STAGE HOUSE INN 
Excellent Cuisine 

Luncheon — Dinner — Cocktails 
366 Park Avė. 

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

Parking Facilities 
Special Consideration Given To 

Religious Groups 
Tel.: 322 - 4224

Liguor Store, *Inc<

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

' G1RLS —G1RLS —GIRLS 
VVOMEN — VVOMEN — WOMEN

We have 18 of; the best sleep-in 
jobs. Come to Suburban Placement 
Service — 2230 Millbum Avė. (at

• Maplewood Loop), Maplewood, N.J.
Hours: 9:30 to 3:30 — SO 2-2878.

BOULDERBERG STEAK HOUSE 
Tomkins Cove, New York

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

914---- ST 6-8733

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Managėr

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

REALESTATE

t k - Kazys Merkis, 431 E. 7th SL Rungtynės bus Grover Cleve-
PARDUODAMAS 1 akro ze- so Boston 27, Mass, sekreto- land parke stanhope ir Grand

inės sklypas pne gražaus 18 pįus — Ramūnas Girnius, 27 
Juliette St., Dorchester, Mass., 
narys — Petras Kontautas, 16 
Rickner St., . So. Boston 27, 
Mass.

4. Kandidatų nominacija už
daroma 1961 rugpiūčio 20 d. 
24 vai. (pašto antspaudos da
ta).

5. Sporto apygardos iki 1961 
liepos 25 praneša CR Komisi-’ 
jai savo apygardos (apylinkių) 
komisijų sudėtis ir adresus. 
Apygardos, dar neatlikusios 
šios pareigos, galimai greičiau 
prašomos sutvarkyti

6. Visą susirašinėjimą rinki
mų reikalu siųsti CRK-jos pir
mininko adresu: K. Merkis, 
431 E. 7th St., So. Boston 27, 
Mass.

7. Rinkėjų ir renkamųjų me
tinė registracija baigiama 1961 
rugpiūčio 21 (Faske gavimo ir 
atsiskaitymo data).

Centrinė Rinkiminė Komisija

mylių ilgio Candlewood ežero, 
Conn. Kaina 2,500 dol. Kreiptis 
vakarais telefonu MIdway 7- 
7630, Brooklyn, N. Y.'

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. 
Ml 2-1879.

view Avė., Ridgewoode.

Autobusas į Clevelandą
Į žaidynes Clevelande rug

pjūčio 26-27 sportininkai orga
nizuoja autobusą. Yra vietų ir 
šiaip norintiems pakeliauti. 
Kreipkitės į J. Kepenį teL VA- 
1-3247. Iš New Yorko, atro
do, futbolininkai tikrai vyks.

Atletas

DISPLAY

UNI-TAL WINDOWS A DOORS 
Exclusive 8'/2 Inch

Glass Louvers for greater beauty 
for

Schools - Commercial - Institutions
Special consideration to religious 
institutions. Tel.: 203 - TO 9-8222

FOR THE VERY BEST 
PLASTIC FURNITURE COVERS 

CUT. PINNED. OR FITTED 
Call for free estimates. Special con
sideration to religious institutions.

LOUIS R. LUCCI
ES 6-5212

Ąluminum Storm Doors A Windows 
- Canvas A Ąluminum - Awnings - 
Window Shades - Venetian Blinds 
Retaped A Re-corded. Special con
sideration to religious institutions. 
M. Dickstein, VENETIAN BLIND 
CO, 3826 Dyre Avė, Bronx, N.Y.

FA 4-4175

INTERBORO INCINERATOR CO.
968 Mac Donald Avė.. Brooklyn 

Fireboxes Repaired A Rebricked. 
Replacement Parts for all Makes

Krepšininkai kovoja
LAK krepšinio vienetas, da

lyvaudamas vasaros' lygoje, 
. pereitą savaitę turėjo dvejas 
įtemptas rungtynes. Pirmadie
nį priešininku buvo aukštaūgė 
Killeen's komanda. Priešinin
kas pirmą kėlinį buvo aiškiai 
geresnis, ir vienu metu vedė 
net 21 t. skirtumu, baigdamas

tion to religious institutions. Tel.: 
GE 8-5365

kėlinį savo naudai 15 taškų 
skirtumu. Antrame kėlinyje mū

PRAY FOR PEACE
“God Will» lt”—Motto of Saint Joan of Are. Share in the Masses 

I and prayers of “THE FRIĖNDS OF SAINT JOAN OF ARC" 
, General intention — “A Lastlng Peace". A daily prayer... a daily 

sacrifice for the general intention and for the intentions of all 
11 members enroll today. Send for'your Medai and Prayer to: Friends 
I of Saint Joan of Are. Hershey, Pa.

I į Name ....... ................ ...................—...................  —.............................—
1 , Addrtss ............................................................................ ................. . ................

City ............................-......... ................. ....................... ......... ............................
I Your Intentions ............................  -.............. —.................. ..........

LARGE TRACTS OR ESTATES 
Suitable for Residential Subdivision 

Industrial or Commercial 
Development 

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

OX 4-4305

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

DISPLAY

ROCHELLE ,WELDING CO.
38 Sidney Street 

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

BOLLA’S RESTAURANT 
Route 52 

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

914 — CA 5-9897

FASKas praneša
S. Amerikos lietuvių sporto 

XI žaidynės — vasaros varžy
bos bus rugpjūčio 26-27 Cle- 
veland, Ohio. žaidynes praveda 
Vidurio Vakarų Sporto Apy
garda, talkinama “Žaibo" (LSK).
Iki šiol spaudoje tilpusios ži
nios dėl skirtingos datos ir vie
tovės šiuo pranešimu pakeičia
mos. Visais žaidynių reikalais 
kreiptis į Apygardos vadodą 
Algirdą Bielskų, 1211 Carlyon 
Rd., East Cleveland 12, Ohio, 
telef. MU 1-3717.

TV and RADIO

Summer Special

D. H. TELEVISION

Free — your Table Radio repaired 
Free — With each Television 

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

All Work Guaranteed

Bronx, N. Y. 
DA 3-8598

HEIGHTS RADIO — TV SERVICE

855 Surnmlt Avė,. Jereey City 7,
New Jersey

Radio. Television, Hi-Fi, Stereo, 
P. A. Amplifier, Tapė Recorder, 
Phonograph and Automatic Record 
Charge Service. Service in:

Arlington - Lyndhurst- Keamy
Harrison . Elizabeth . Hillside 

Irvtngton - Newark - 
and Vincinities -

Special Consideration Given to Re
ligious Groups.

E B. NOWICKI PROP. 
Call SW 5-2414

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

EDWARDS' KITTLE HOUSE 
Lawrence Farms East 

ML Kisco, N. Y.
Bar — Cocktail Terrace — Table 
D'Hote — Lunch — Dinner — 
Steaks — Chops —Roast Beaf — 
Sea Food— Varied Menu —Beau
tiful Colonial House---- Also Loge-
ings. Special Consideration Given 
to Religious Groups.

914 _ MO 6-8044

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. ZELENIS

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

NAUDOKITĖS PROGA!

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

of every description 
Special consideration given to 

religious institutions 
225 E. Gainsborg Ave^ White Plains 

WHite Plains 9-8673 - 8-0414

ARTHUR MAISEL’S 
RESTAURANT 

979 Central Park Avė.

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

36 Yonkers Avenue, Yonkers 
YOnkers 5-0240

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

P-eligious Groups
GR 2-4114

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

aparatams
o Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA

kvalifikuoto techniko

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

CHARLES R. McDERMOTT CO.

AND BANNERS” 
5 Beekman SL 

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

Special Consideration Given To 
Religious Institutions

NEW ROCHELLE WOODWORK- 
ING, 161 Webster Ave^ New Ro- 
chelle, N.Y. WE 2-3245 —. Kitchen 
Cabinets • Formica Work • Re- 
modellmg • Oommercial Wood- 
working. Special consideration to 
Religious Institations.

WESCO FIRE EOUIPMENT 
and Service

121 Wlldey Street, Tarrytown, N.Y. 
Sales and Service on all types of 
approved Fine Extinguishers. Spe
cial consideration given to religious

PAIMT. « PAPER HANGING

NICK DE ROSA
56-22 - 136th Street. Flushing 
PAINTING A DECX)RATING, Ge
neral Contractor; Iiudde and Out- 
side Work; Paper hanging. Floor 
scraplng. Free Estimates. Special 
consideration to Religious Institu
tions. ...................—. TeL IN 3-5988

DUTCHESS MANOR 
COLD SPRING ROAD 

BEACON — NEW YORK 
Continental Cooking Specialties

Trout — Cornish hen — Veal
Parmigiana

Splendid view overlooking Hudson 
AIR-CONDITIONED

Special consideration given to
Religious groups 
PHONE 831-9747 

if busy 
831-9777

CHESTERBROGK RESTAURANT 
Crompound Road 

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

914-Peekskill 7-9790

POINT VIEW INN, Bay Skte Dr^ 
Point Lookout, L.I, N.Y. — Lobster 
prime beef, smorgsbord; lunch, din
ner, ladies afternoon teas; all sočiai 
A church funetions. Spec. consider
ation to relig. groups. Now under 
new management of the Brovvns of 
Boothbay Harbor, Me. GE 1-3196.

Cart Hoppl's WESTBURY MANOR 
Jer»chO Tpke, Wotbury, N.Y. — Tel. 
Edgewo00 3-7117. Erich Gruettner. Mgr. 
Lunch eerved daily from 12:00 - 3 P.M. 
Dinner: from 5 P.M.; Sunday Dinner 
from noon. Closed Tuesday. Continental 
Cuisine. Banguet facilities to ISO. Organ 
mušte Fri. & Sat. Free parking. Com- 
pletely air-conditioned. Spec. eonaider- 
ation given to religious groups. MemOer 
of Carte Blancbe. blner's. Am. Express.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon SL Philadelplua 23, P8.

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJA8

PL 4-6757

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
SM Eut Street, New Brltain, Con.

Tel: BA 9-2242 — 9-9336



NEtfMttO.
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Dr. Juozas ir Aleksandra 
Kazickai rugpiūčio 19 mini sa
vo dvidešimties metų moterys
tės sukaktį. Svečių priėmimas 
ir vaišės įvyks jų vasaros re
zidencijoje East Hampton, L.I., 
N. Y. J. ir A. Kazickai augina 
keturis sūnus ir dukrą Jūratę, 
kuri jau vienerius metus lan
kė Švč. Trejybės kolegiją Wa- 
shington, D. C. Dr. J. Kazic- 

bon and Oil Corp. New Yorke.
Baltų Akademinė Federacija 

organizuoja dviejų dienų išvyką 
į Suomi Hovi Hotel, Nolan’s 
Point, prie gražaus Hopatcong 
ežero, New Jersey. Viešbutyje, 
esančiame maždaug už 50 my
lių nuo. New Yorko, susiren
kama rugpiūčio 19 popietėje. 
Suomi Hovi (Lakę Hopatcong 
Landirig) yra lengvai pale
kiamas iš Port Authority Bus 
terminai Manhattane. Automo
biliais važiuojantiems patartina 
vykti Route 3, paskiau Route 
46, po to Route 80 vedančiu į 
Spartą. Ties Jefferson Town- 
ship Firehouse sukti kairėn į 
Suomi Hovi. Smulkesnių infor
macijų teikia Regina Krivickai- 
tė tel. DI 6-1106.

Antanui ir Danutei (Aleksan
dravičiūtei) Bobeliams, gyv. 
439 Essex St., Brooklyn 8. 
N. Y. rugpiūčio 3 gimė sūnus 
Tadas - Darius. Jaunoji pora 
jau augina sūnų Vaidotą 3 me
tų ir dukrelę Rasą 2.

Lake Hotel, Asbury Park, N. 
J. Atostogaujantieji ir savait
galiui atvykę svečiai turėjo pro
gos ne tik atsigaivinti šiltose 
Atlanto bangose, bet ir pasi
klausyti gražios programos. 
Lake Hotel buvo suruoštas gra
žus koncertas. Smuikininkas T. 
Katzas pagrojo, solistas Liudas 
Stukas padainavo. Solistams 
akomponavo muz. Alg. Kača
nauskas. Svečių buvo iš Kali
fornijos ir Chicagos. Lietuvių 
Dienų leidėjas A. Skirtus su 

les. “Vyties” redaktorė L. Ka
selytė iš Chicagos. Svečiavosi 
taip pat Vliko pirm. dr. A. 
Trimakas su žmona ir k.

Trys lietuviškos Įstaigos vie
name name — namų pirkimo- 
pardavimo ir apdraudos įstai
ga. kelionių biuras ir paketų 
persiuntimas, na, ir lietuviško 
advokato Įstaiga randasi tirš
tai apgyventame lietuvių rajo
ne — 84-17 Jamaica Avė., 
Woodhaven 21. N. Y. šios į- 
staigos pasiekiamos tokiais te
lefonais: A. Peters (Petrauskas) 
— Park Hill Realty — VI 3- 
1477; dr. A. Žarskus, Baltic 
Parcel Service and Travel Bu- 
reau — VI 6-3330; Grey and 
Grey Law Offices — VI 6-7040. 
(skelb.)

Išnuomojamas kambarys. Ga
lima naudotis visais patogumais. 
Teirautis po 5w. MI 7-4898.

Reikalinga moteris prižiūrė
ti 5 metų berniuką. Atskiras 
kambarys, maistas ir atlygini
mas. Skambinti tel. MI 1-6893.

Prof. dr. Juozas Eretas iš 
Šveicarijos atvyksta į Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimą. Atskrenda šveica- 

846) į New Yorką rugpiūčio 24 
d., 4:25 vaL popiet.. Lėktuvą 
lydi jo duktė stewardesė Biru
tė Eretaitė. Antroji duktė Lais- 
vutė yra ištekėjusi už dr. O. 
Mandler ir jau penktas mėnuo 
gyvena Brooklyne. Dr. O. Man
dler medicinos mokslus studi
javo Bazelyje, kur gyvena Ere
tų šeima; dabar jis dirba Brook- 
lyno ligoninėje.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
New Yorko skyriaus iniciatyva 
vasaros metu bus paskaitų cik
las supažindinimui lietuvių stu
dentų su naujųjų Azijos ir Af
rikos valstybių laisvės aspiraci
jomis. Pirmoji paskaita apie In
doneziją sulaukė pasisekimo. 
Antroji ruošiama apie Indijos 
kelią į laisvę. Kalbės iš Indi
jos pasiuntinybės pakviestas 
asmuo. Paskaita bus sekmadie
nį, rugpiūčio 20, 7 vai. vak., 
Festival Restaurant patalpose, 
40 East 26th St., N.Y.C. N.Y. 
L.S.S. kviečia visus studentus 
paskaitoje dalyvauti.

PRANCIŠKONŲ vienuolyno kieme. Ii.k. j d.: vinuolyno viršininkas T. 
Leonardas Andriekus, brolis Pranciškus, vysk. J. Rancans, brolis Antanas, 
T. Petras Baniūnas, Darbininko administratorius, brolis Jurgis.

Mūsų mylimai motinai ir se
seriai Vladislavai Grigaitienei 

žmona ir dukrele iš Los Ange- netikėtai mirus, daugybė jos 
draugų, kolegų ir gerbėjų atsi
lankė į viešą atsisveikinimą kop 
lyčioje, dalyvavo pamaldose 
bažnyčioje ir palydėjo ją į ka
pus. Taip pat užpirko šv. Mi- kajai spaudai, 
šias ir papuošė karstą ir kapą 
gėlėmis.

Esame nepaprastai sujaudin
ti tokiu solidarumu, nuoširdžiu 
draugiškumu ir parodyta pagar
ba brangiai velionei ir pareikš
ta mums užuojauta žodžiu, raš
tu ir per spaudą. Nepajėgdami 
visiems asmeniškai padėkoti, 
mes šiuomi tariame padėkos žo
dį visiems, parodžiusiems tiek 

.nuoširdumo ir draugiškumo..
Taip pat dėkojame Lietuvos 

Diplomatiniam Korpusui, Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
už vainiką; Lietuvių Bendruo
menės Tarybos pirmininkui pik. 
Jonui Šlepečiui už reikšmingus 
ir jausmingus atsisveikinimo su 
velione žodžius; Valstybės Te
atro, Operos ir Dramos kole
goms už gėles ir garbės sargy
bą prie karsto ir Operos solis
tei p. V. Jonuškaitei-Leskaitie- 
nei už jaudinančius žodžius ko-

LINDENO šeštadieninės lituanistinės mokyklos vaikučiai, vadovaujami Onos Balčiūnienės, Darbininko 
piknike rugpiūčio 20, sekmadienį, atliks gražią programą. Visus i pikniką kviečiame ir visų liaukiame!

VYSK. J. RANCANS LANKĖ DARBININKO REDAKCIJĄ
Jo Eks. vysk. Jazaps Ran

cans, lydimas kun. Aleksandro 
Goldikovskio, rugpiūčio 14 tei
kėsi aplankyti lietuvių pran
ciškonų vienuolyną Brooklyne 
ir Darbininko redakciją. Vysk. 
J. Rancans yra sulaukęs 50 
metų kunigystės ir 75 metų 
amžiaus. Taip pat jau 37 me
tai, kai yra Rygos vyskupas 
augziliaras, dabar gyvenąs 
Grand Rapids, Mich. Dažnai ap
lanko latvių kolonijas Ameri
koje, neretas svečias būna ir 
lietuvių suvažiavimuose. Kalba 
laisvai lietuviškai. Buvo malo
nu lietuviškai ir latviškai pa
kalbėti apie nepriklausomos 

legų ir Moterų Klubo vardu.
Mūsų padėka taip pat pri

klauso Amerikos Balso Lietu
viško Skyriaus viršininkui dr. 
K. Jurgėlai ir visam štabui; Ra
dijo Valandėlės direktoriui Jo
kūbui Stukui. ir visai lietuviš-

Nuoširdus ačiū Tėvui L. An- 
driekui už atkalbėtą rožančių 
ir paguodos žodį; didžiai ger
biamam Apreiškimo parapijos 
klebonui kun. N. Pakalniui; ger
biamiems kunigams,, atnašavu
siems iškilmingas šv. Mišias; 
kolegai solistui VI. Baltrušaičiui 
ir chorui už giedojimą; gerb. 
kun. J. Pakalniškiui, palydė
jusiam velionę į amžino poilsio 
vietą.

Taip pat reiškiame padėką p. Pagerbti Rūtos ansamblio 
Juozui Garšvai ir jo įstaigai už 
gražiai suruoštas laidotuves.

Dar kartą reiškiame gilią pa
garbą ir padėką visiems, pareiš- 
kusiems mums užuojautą sun
kioje ir skaudžioje valandoje.

Duktė Valerija Grigaitytė - 
Leverock, sesuo Valerija But
kienė, broliai Jonas Budrys 
ir Romanas Poiovinskas su

dalyviai
Didžiojoj Dainų šventėj, įvy

kusioj liepos 2 Chicagoj, ap
dovanoti garbės lapais su ati
tinkamais įrašais Rūtos ansam
blio dalyviai, kurie išdainavo 
25 metus įvairiuose lietuviškuo
se choruose: V. Mėlynienė, J. 
York, Br. Venskienė, V. Bara
nauskas. Pr. Kudųlis, J. Stat
kus. Linkime dainos veteranam 
dar 25 metus dainuoti. (Sk.)

Latvijos - laikus, gražiąją Rygą 
ir pažintis su lietuviais.

Jubiliato abi sukaktis gražiai 
prisiminė New Yorko latvių 
bendruomenė rugpiūčio 13. Bu
vo pamaldos šv. Alfonso baž
nyčioje. Jubiliatas laikė iškil
mingas pontifikalines mišias. 
Minėjimas ir banketas nuotai
kingai praėjo Jaeger House sve
tainėje New Yorke. Išleista 
skoninga minėjimo programa 
su gausybe vaizdų ir pluoštu 
sveikinimų. Sveikinimą ir lai
minimą prisiuntė pop. Jonas 
XXIH, Apaštalikiškasis delega
tas JAV Eug. Vagnozzi, New 
Yorko kardinolas Fr. Spellman, 
Lomžos vysk. Cz. Falkowski iš 
Lenkijos, abu Latvijos vyskupai 
tremtyje — A. Urbšs ir B. 
Sloskans. Iš lietuvių raštu pa
siuntė latgališkai sveikinimą 
Kaišiadorių vysk. Teofilius Ma
tulionis iš Šeduvos, vysk. V. 
Brizgys iš Chicagos. Lietuvos

NEVVARK, N. J.
švč. Trejybės lietuvių para

pijos metinis piknikas bus rug
pjūčio 27, sekmadienį, lietuvių 
Laisvės parke, 340 Mitchell 
Avė., Linden. N. J. Pradžia 1 
vai. popiet, šokiai — 4 vai. 
Gros Genės Gutauskas orkest
ras. Pikmfer^metu bus daug 
įvairumo. Veiks skanus bufe
tas su įvairiais gėrimais ir šal
tu, gaivinančiu alum. Visi ma
loniai kviečiami.

Prel. Ignas Kiemelis, 
Parapijos klebonas

lietuviškas

Įdainuotos naujos plokštelės
Liepos 23 Rūtos ansamblis, 

diriguojamas muz. Alg. Kača- 
nausko, įdainavo 
liaudies daineles Į ilgo groji
mo stereo plokšteles garsioj 
Reouest Records studijoj, 443 
West 49 St., New York 19, N. 
Y. Plokštelėse yra 16 daine
lių, kurias harmonizavo muz. 
Liudas Stukas ir keletą iš jų
— muz. Alg. Kačanauskas. Vie
na plokštelės pusė pavadinta 
“Plaukia Nemunėlis”, o kita
— “Mes dainuojame su Rūta”. 
Plokštelės pasirodys po kokio 
mėnesio. 

ministeris K. Balutis iš Londo
no. Minėjime buvo iškelti il
go amžiaus ir didelo trūso 
Ekscelencjos darbai Latvių 
Tautai ir Katalikų Bažnyčiai. 
Lietuvius pranciškonus minėji
me atstovavo T. Benvenutas 
Ramanauskas, 0. F. M.

Atsisveikindamas prašė per
duoti geriausius linkėjimus lie
tuviam. Savo ruoštu palinkėjo
me gražios sveikatos ir džiaugs
mo sulaukti greičiau laisvės 
dienų.

DARBININKĄ UŽSISAKĖ:
R. I. Montgomery, Neptūne, 

N. J., A. Diliauskas, Baltimo- 
re, Md., A. V. Žarskus, Wood- 
haven, N. Y., K. Tamulaičiui, 
Clear Water, Fla., užsakė D. 
Kašėta, Brooklyn, N. Y.

Naujuosius skaitytojus svei
kindami pranešame, kad Darbi
ninkas šiuo laiku yra papigin
tas. ypač metiniame piknike, 
kuris bus rugpiūčio 20 Jamai- 
coje. Kviečiame Darbininką už
sisakyti arba užsakyti kitiem 
kaip dovaną. D arbininko pre
numerata iki šių metų galo 2 
dol., vieneriems metams (12 
mėn.) 5 dol., šiems ir 1962 me
tams (apie 17 mėnesių) tik 7 
dol. Užsakydami Darbininką, 
palaikysite lietuvišką spaudą.

Darbininko administracija

LEONĖ LUKAiEVIČIENĖ, 
kurios 2 metų mirties sukaktis 
bus paminėta pamaldomis Tėvų 
Pranciikonų koplyčioje, Setta- 
dienį, rugpjūčio 19 d. 10 vai. 
Pamaldos taip pat įvyks Chica- 
goje, Clevelande ir Auftros Var
tuose 'Vilniuje.

ŽINIOS

privačio-

Kačinskas
5 išvyko 
j Kenne-

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rim remti susirinkime rugpiūčio 
15, vadovaujant kun. J. Žu- 
romskiui, Bostono skyrius nu
tarė įrengti stalą seserų pikni
ke Brocktone rugsėjo 4.
. Benediktinių seserų piknikan 
rugpiūčio 20. sekmadienį, or
ganizuojamas! vykti 
mis mašinomis.

Komp. Jeronimas 
su žmona rugpiūčio 
vasaros atostogoms 
bunkport, pas lietuvius pran- | 
ciškonus. i

Minkę radijo programa nuo l 
rugpiūčio 20 bus perduodama ; 
iš tos pačios stoties (WLYN, į 
1360) nauju laiku — sekmadie- Į 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. vidų- Į 
dieni.

VARGONŲ KONCERTAS 

šeštadienį, rugpiūčio 19, 8 
vai. 30 min. Vytenis M. Vasy- j 
liūnas duoda vargonų rečitalį. Į 
Tam jisai pasirinko gražią ir , 
plačiai žinomą vargonų salę 
Methuen Memorial Music Hali, 
kuri yra prie Rt. 28, 202 
Broadway, Methuen, Mass. Pro
gramą sudarys Bacho kūriniai: į 
Pasakalija ir fuga C moli; pen- i 
kios kanoniškos varijacijos Ka- ' 
ledų giesmei “Iš dangaus aukš- ' 
to ant žemės atėjau Aš”, So- , 
nata Nr. 2 ir preliudas su fu
ga Es dur.

Vytenis jau nekartą pasiro- j 
dė prie vargonų sunkiose orą- i 
torijų partijose Dubois “Sep- i 
tyni Kristaus žodžiai” bei Dvor- ! 
Žako “Stabat Mater” bei ki- į 
tuose choro ir solistų koncer- j 
tuose. Tačiau vien vargonų 1 
koncertuose jam teko tik vie
ną kartą groti New England 
konservatorijoje, kurią dabar 
lanko.

Vytenis studijavo ketveris me
tus fortepijoną Kolumbijoje, 
Caucos universitete. Atvykęs į 
JAV, pradėjo studijuoti vargo
nus, ketveris metus su prof. 
Arthur Howes ir jo asistente 
Byers, Lawrence, Mass. Nuo, 
1958 iki dabar studijuoja pas 
prof. Donald Willing, N. Ang
lijos konservatorijoje, Bostone. 
1957 metų vasarą kaip stipen
dininkas lankė vargonų Institu
tą Andoveryje, Mass. Taip pat 
yra stipendininkas Harvardo 
universitete fizikos kurse. Jis 
talkina tėvui vargonininko 
pareigose pas prel. Pranciškų 
J. Juškaitį Cambridge, Mass.

Basės Jurkienės, Juozo duk
ters, ieško Joana Balsis (Bal
sevičiūtė), 631 W. 8th St., Mon- 
roe, Mich.

F V N E R A L HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

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

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKU Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

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

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: Hlckory 1-5220

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr
A D V O K A T A S '

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Directortus 
ALB. BALTRŪNAS -EALTON 

—Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ..

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-62 JAMAICA AVĖ.
(prie Fore»t.Parkway Statioa)

WOODHAYEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

f

DARBININKO METINIS
PIKNIKAS - GEGUŽINE

RUGPICČIO-AUGUST 20, - lenkų tautiniam parke,
108-11 Sutphin Blvd. Jamaica,

Tėvai Pranciškonai maloniai kviečia visos į Darbininko metinį pikniką, 
kuria bus rugpiūčio 20, sekmadienį, lenkų tautiniame parke — Jamaica 
Polish National Home, 108-11 Sutphin Blvd. • Piknikas prasideda 1:00 
vai. popiet. Apie 4 vaL gražią programą išpildys Lindeno šeštadieninės 
mokyklos vaikučiai, vadov. mokytojos Onos Balčiūnienės, o Veiks lie
tuviškų knygų ir plokštelių kioskas. Galima bus įsigyti naujausi leidiniai, 
užsisakyti Darbininką papigintai. • Spaudos rėmėjai dalyvaus 500 dol. 
laimėjime, o pikniko dalyviai laimi 50 dol už įėjimo bilietą — $1,25. o 
šokiai prasideda 5 vaL Gros visų mėgiamas Algio Starolio orkestras. 
Bos taip pat skanių užkandžių ir gėrimų bei kitų įvairumų, o Pikniko 
pelnas skiriamas lietuviškajai spaudai palaikyti, todėl ne tik Darbininko 
skaitytojai, bet ir spaudos rėmėjai ir visa lietuviška visuomene kviečiama 
atsilankyti į metinį Darbininko pikniką ateinantį sekmadienį. — Tikimės 
ilsus matyli.

TĖVAI PRANCIŠKONAI — Darbininko Leidėjai


