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De Gaulle: jei
Berlyne Įvykiai rieda toliau 

— Sovietai stato "kinu sieną" 
tarp ryty ir vakaru Berlyno, 
o Vakarai laukia derybų. Rug
pjūčio 22 komunistai susisieki
mą tarp rytų ir vakarų Ber
lyno dar daugiau suvaržė: oku
pacinių valdžių pareigūnam pa
liko vieną pereinamąjį punktą, 
Berlyno gyventojam 3. Vokie
tijos gyventojam 2: visus kitus 
uždarė.

Komunistam paskelbus nau
jus suvaržymus, ypačiai dar į- 
spėjus vakarų Berlyno gyven
tojus, kad jie nesiartintų prie 
sienos per 110 jardų. Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos komen
dantai atsakė griežtu protestu 
ir pasiuntė tankus su kauty
nėm pasiruošusiais 1000 karių 
pagal sieną per 50 jardų. Ka
riniai patruliai turi apsaugoti 
vakarų Berlyno gyventojus nuo 
grasinimų.

Vakarai siūlys derybas, tai jos reikš nuolaidas
Maskva stiprina "kinu sieną” tarp rytu ir vakaru Berlvno 
ir laukia iš Vakaru nuolaidy dėl R. Vokietijos pripažinimo

TARP MASKVOS IR 
WASHINGTONO:

Maskva rugpiūčio 23 pareiš
kė Amerikai protestą dėl Ame
rikos “provokacinių veiksmų". 
Esą iš Vakarų Amerika gabenu
si į vakarų Berlyną “subversi- 
nę” medžiagą ir žmones. Iš to
no spėjamas naujas grasinimas 
— suvaržyti susisiekimą su 
Berlynu. Spėjama, kad ž.laskva 
skųs Ameriką ir . . . J. Tautom.

Maskvos spauda rugpiūčio 23 
jau skelbė, kad Vakarai esą be
jėgiai ką padaryti dėl rytų — 
vakarų Berlyno sienos uždary
mo; jiem belieka tik derėtis dėl 
visos Vokietijos likimo.

Washingtonas tebesitaria. 
Skelbiama, kad viceprezidentas 
Johnsonas raginęs prezidentą 
pasiųsti į Berlyną daugiau ka
riuomenės ir ją aprūpinti mo
derniais ginklais — Berlyne ka
riuomenė ginkluota tik antrojo 
pasaulinio karo ginklais.

Šen. H. Humphrey rugpiūčio 
23 prašneko apie reikalą de
rėtis dėl kariuomenės atitrauki
mo iš vidurio Europos. Tai su
mažinsią įtampa. Kitaip derybos 
dėl Berlyno nieko neduos.

Amerika nepasirašė 
sutarties su Maskva

Amerika atsisakė pasirašyti 
su Sovietais jau paruoštą su
tarti atidaryti tiesioginį lėktu
vų susisiekimą tarp New Yor- 
ko ir Maskvos. Tai padaryta 
Baltųjų Rūmų nurodymu kaip 
atsakymas į Berlyno įvykius.
AMERIKA IR "NEUTRALI"

Jungtinių Tautų ginčuos dėl 
Bizertos A. Stevensonas rug- 
piūčio 22 pasisakė už Prancū
zijos — Tuniso tiesiogines de
rybas. Nuo balsavimo susilai
kys.

TARP LONDONO, VVASHING- 
TONO IR PARYŽIAUS

Vakarai labiausiai rūpinasi 
naujom derybom.

Derybų labiausiai nori Ang
lija. Ja remia Amerika. Labiau
siai priešinga Prancūzija.

De Gaulle galvoja: Berlyno 
krizę padarė Maskva, tegul ji 
ir siūlo išeitį; Vakarai, siūly
damiesi su konferencija, atsi
durs derybom nepatpgioje pa
dėty. Nepaisant betgi skirtumų 
tarp Vakarų, konferencija į- 
vyks, spėjama, spalio mėn. Mas
kva nerodo pastangų jos sku
binti.

Vakarų spaudoje sustota prie 
vienos galimos nuolaidos — 
dėl rytų Vokietijos pripažini
mo.

To labiausiai ir siekia Mask
va. Londone vyrauja nuomonė, 
kad Vakarai tylom turi su tuo 
sutikti. Amerikai svarbu išlaiky
ti priėjimą prie Berlyno, kurį 
kontroliuos tada jau rytų Vo
kietija. Nenorint rytų Vokieti
jos pripažinti, Amerikoje išky
la vėl kompromisas: kontro
lę susisiekimui su Berlynu pri
pažinti rytų Vokietijos kaip So
vietų Sąjungos agento.

Prezidentas de Gaulle po pa
sitarimo su vyriausybe dar la-

biau sustiprino nusistatymą 
prieš Vakarų pasiūlymą derėtis. 
Kai Chruščiovas tebėra ofenzy
voje, tekis pasisiūlymas gali 
reikšti arba karą arba kapitu
liaciją — reiškęs nuomones de

Gaulle. Vakarų pasiūlymas reiš
kia dabar Vakarų nuolaidas.
VILTYS DEL "NEUTRALIŲ
JŲ" SUDUŽO

Amerika tikėjosi, kad sovie
tinis smurtas Berlyne atidarys 
akis “neutraliesiem”. Betgi In
dijos min. pirm. Nehru atsisto
jo Maskvos pusėje, skelbdamas, 
kad Maskva turėjo teisę sieną 
tarp rytų ir vakarų Berlyno už
daryti.

Prezidentas žino, kad Sovie
tų veržimąsi pirmyn gali sulai
kyti tik ginkluota jėga. Kiek 
Amerikos ginkluota jėga bus 
paruošta, tiek bus užtikrintas 
Amerikos saugumas, tiek pasi
seks ir Sovietus “įtikinti” kon
ferencijų derybose. Šveicarų 
VVeltvvoche karinis korespon
dentas div. pulkininkas Max 
\VaibeI ir kelia klausimą:

ar Vakarai dabar yra tam 
paruošę savo karines jėgas?

Dabartinę padėtį lygina su 
1948. kada Sovietai mėgino 
perimti į savo kontrolę ir ry
tų ir vakarų Berlyną, blokuo
dami Vakaram priėjimą prie jo. 
Padėtis tada buvo visai kito
kia.

AR VAKARAI VENGIA EITI SU BERLYNO KLAUSIMU Į J. TAUTAS?
Viceprezidento Johnsono ke

lionė buvo entuziastingai įver
tinta spaudos ir diplomatų. Pa
kilo Berlyno moralė, pakilo ir 
Johnsono prestižas, Tačiau po 
poros dienų Amerikos spauda 
apie tai nustojo kalbėjus. Nu
stojo taip pat tvirtinus, kad 
Sovietai Berlyne pralaimėjo ir 
Vakarai laimėjo. Spauda nu
krypo arba į kitus klausimus 
arba atnaujino pesimistiškus

balsus, kad Vakarai nevieningi 
ir neryžtingi.

Vakarų diplomatija pasime
tė. — rašo D. Lavvrence (NY
HT). J. Tautos taip pat. Kada 
Berlyne žmonių teisės varžo
mos ir laužomos, jie tyli. Jei 
tai būtų “Freedom Riders". jie

susilauktų simpatijos tam tik
rose pasaulio dalyse. Jei tai bū
tų tunisiečiai šiaurės Afrikoje, 
jiem paplotų už tai. kad jie 
nori vykdyti apsisprendimo tei
sę.

Europos kai kuriose dalyse 
— rašo autorius — auga įspū-

DAR VIENAS PRIEŠAS BERLYNE
Rytų Berlvno 50.000 kasdie

ninių lankytojų, kurie atvykda
vo į darbus vakarų Berlyne, 
buvo galingi propagandistai 
apie gyvenimą Vakaruose. Ta

Kokiu kompromisu išsigelbėjo Chester Bowle$
Chester Bowles, valstybės 

departamente žmogus Nr. 2, 
išsiskyrė savo pareiškimais iš 
prezidento politinės linijos, kad 
prezidentas norėjo jį atleisti. 
Tačiau paties Bo\vles noras iš
likti su šiuo titulu, liberalų 
triukšmas (A. Stevensono in
tervencija, dienraščių vedamie-

ji) privertė prezidentą sutikti su 
kompromisu. J. Alsop įNYHT) 
informuoja, kad Bowles palie
kamas pareigose, tik pareigos 
iš jo atimamos. Jis paliekamas 
daugiau atsilikusių tautų reika
lam, o jo buvusios pareigos 
perkeliamos valstybės sekreto
riaus pavaduotojui ekonomi
niam reikalam George W. Bali.

KOVA DĖL MOKYKLŲ 
TEBEGYVA

Kardinolas Spellmanas rug
pjūčio 21 iš naujo atsiliepė dėl 
prez. Kennedy paramos mokyk
lom ir jo Įstatymą pavadino 
“nesąmoningai nukreiptu prieš 
katalikus". Įstatymas siekia pa
kirsti katalikų mokyklas ir su
daryti viešosiom mokyklom 
švietimo monopolį. Katalikai 
prieš tai kovojo ir kovos.

Kardinolas atsiliepė dėl to, 
kad šen. Morse skelbė kaltini
mus. kad katalikai, nepritarda
mi tam įstatymui, norį sabo
tuoti “teisėtus mūsų tautos dau
gumos siekimus’’.

SUKASI Į MASKVĄ?
Thailandas, Azijoje viena iš 

draugiškiausių valstybių Vaka
ram. pasiskelbė priimsianti So
vietų pagalbą. Thailandas nu
sivylęs. kad Vakarai kapitulia
vo dėl Laoso. Dabar Thailan
das mano, kad bus geriausia 
palaikyti draugiškus santykius 
su Maskva, norint apsisaugoti 
nuo kom. Kinijos.

— Anglija pasirvžo savo pi
nigam priimti dešimtainę siste
ma. Lig šiol svaras turi 20 ši
lingų, šilingas 12 pensų. Nu
matoma svaras — 10 šilingų, 
šilingas 10 centų.

propagandos priemonę Mask
va sulikvidavo. pastatydama 
“kinų sieną". Liko dar kitas 
Maskvos ir komunizmo priešas, 
kuris braujasi viršum sienos 
ir uždangos. Tai RLAS (Radio 
in American Sector).

Rias kalba rylų Vokietijos 
gyventojam per visas 24 valan
das. Kalba galingu balsu, nes 
vietoj aplinkinių stočių po 50 
kilovatų. Rias yra 300 kilovatų 
galingumo.

Rias buvo sugalvotas 1947 
gen. Clay valdant Berlyną. Jo 
štabe dirba 470 žmonių. Tik 7 
amerikiečiai. Biudžetas metam 
4 mil., kuriuos duoda Ame
rikos informacijos agentūra.

Rylų Vokietijoje yra 4 mili
jonai radijo priimtuvų. Iš jų 
1957, buvo skaičiuojama, Rias 
klausosi 44 procentai, pernai 
tas procentas buvo pakilęs iki 
74.

Rias radiją kliudo trys ga
lingos stotys ir apie 1000 ma
rų. kurios yra pritaisytos sunk
vežimiuose ir važinėdamos sten
giasi sutrukdyti.

Chruščiovas kalba apie pro
pagandą iš Berlyno. Turi gal
voje Rias. Prieš jį kėsinsis ir 
konferencijos derybose.

AFRIKOS DEMOKRATIJA, kurią demonstruoja Jomo Kenyatta, išėjęs 
iš anglų kalėjimo ui riaušes Mau Mau; jis žada dabar sujungti Kenyą

dis. kad Vakarų vyriausybės 
bijosi Maskvos galybės ir Įta
kos ir kad jos jaučia būsiant 
rizikinga net svarstyti Berlyno 
klausimą J. Tautose . . . Jaut
rūs žodžiai spaudoje sutiko A- 
merikos simpatijas, parodytas 
rytu Vokietijos gyventojam, bet 
nėra jokiu ženklu, kad Vaka
ru vyriausybės yra pasiryžusios 
ką nors daryti žmonių teisių 
flagratiško laužymo reikalu. 
Taip darydamos, baigia auto
rius, jos (Vakarų vyriausybės) 
gali prarasti prestižą, kuri jos 
visada turėjo kaip žmonių lais
vės čempionai.

Eatonas ir lietuviai
H. J. Taylor, World Tele- 

gram rašydamas apie multimili
jonierių Eatoną. užsiminė ir lie
tuvius. Esą Eatonas kviečiasi 
pas save sovietinius pareigū
nus. Jo namai Clevelande vir
to baze, iš kurių Sovietų atsto
vas Menšikovas operuoja po 
šiaurinį Ohio karčiam pasipik
tinimui 15,000 lietuvių ameri
kiečių, kurie per savo Ameri
kos Lietuvių Tarybą siekia de
maskuoti Kremliaus viešpatavi
mą jų tėvynėje.

Laikraštis taip pat pastebi, 
kad Eatonas iš savo santykių 
su bolševikais nevengia padaly
ti ir biznį. Kaip buvo konsta
tuota Kongrese. 1959 vienas iš 
Eatono bendrininku pardavė 
Sovietam plieno už 3 milijo
nus.

KUN. KAZIMIERAS RICKUS 
MIRĖ

Kanadoje. Langtone. rugpiū
čio 17 mirė kun Kazimieras 
Riekus, sulaukęs 71 metų am
žiaus. Kunigu buvo išvestas 
1914 Kaune Vikaru buvo Dot
nuvoje. Šiluvoje, Šiauliuose. 
Klebonu Vadžgiryje ir Butkiš- 
kėse.

Padėtis dabar yra daug ne
palankesnė Vakaram nei tada 
prieš 13 metų.

Tada prie sienos ir Berlyno 
zonose stovėjo tik Vakarų ir 
Sovietų kariuomenės. Rytų Vo
kietijos valstybės nei jos ka
riuomenės dar nebuvo. Nebuvo 
Nato, bet nebuvo nei Varšuvos 
pakto. Tada Amerikos oro pa
jėgos buvo daug pranašesnės 
nei Sovietų. Tada ir atomas bu
vo Amerikos monopolis.

Tačiau ir tada Vakarai nesu
rizikavo ginkluota jėga prasi
skinti kelią į Berlyną. Priven
gė rizikos, kad neprasidėtų 
trečasis karas. Rizikos vietoj 
pasirinko labai brangų oro til
tą.

Nuo 1948 Vakarai nieko ne
padarė, kas sustiprintų jų pa
jėgas Berlynui išlaikyti, jei ne 
padėčiai pakeisti Vakarų nau
dai. Kariuomenės tebuvo tiek, 
kad ji galėtų pakelti aliarmą 
agresijos atveju ir galima būtų 
smogti atominiais ginklais. Pa
sitikėta daugiau ginklų techni
ka negu gyvuoju žmogum. Šian
dien Vakarai, bent Amerika, 
šią klaidą mato. Amerika sku
ba sustiprinti Nato konvencio- 
nalines jėgas. Bet nusiuntimas 
į Berlyną pusantro tūkstančio 
vyrų tėra simbolis. Pasiuntimas 
i Vokietiją Amerikos poros di
vizijų padėties taip pat nepa
keis, nes

santykis tarp Nato ir Varšu
vos pakto karinių jėgų yra 
maždaug 4,5 : 1, jei patikėsim, 
kad Sovietai turi parengę 175 
divizijas plūs dar 50 pakto są
jungininkų divizijų, o Vaka
rų pusėje viso 50 divizijų.

(Nato tiesioginėje žinioje tik 
apie 22). Žinoma, divizija nely
gi divizijai, kaip laivas nelygu 
laivui, sutinka vertintojas.

Amerikos prezidentas turi i- 
galiojimus pašaukti atsarginius. 
Padėtis nepalyginti Amerikoje 
geresnė nei 1940 metais. Ta
čiau praeis ilgi mėnesiai, iki 
atsarginiai bus paruošti kari
niam veiksmam. Iki konvencio- 
nalinė kariuomenė bus paruoš
ta, iki praeities klaida galės bū
ti atitaisyta, esminis Amerikos 
ginklas, kuris gali atgrasinti 
Sovietus nuo agresijos, pasilie
ka ir toliau tik atominiai gink
lai.

Tačiau atominė jėga nėra to
kia veiksminga, kaip buvo ga
lima laukti. Atominė jėga Va
karų rankose neapsaugojo Va
karų nuo traukimosi prieš ko
munistus Azijoje ir Afrikoje. 
Ar galima tikėti, kad bus ki
taip Europoje?

Juo labiau, kad dabar ir ato
minių jėgų santykis jau yra 
žymiai pasikeitęs.

Tokia karinė padėtis padeda 
suprasti, kodėl Vakarai skuba 
siūlytis Maskvai su derybom 
ir. jų dar nepradėję, jau kalba 
apie nuolaidas.

ŽINOJO, TYLĖJO IR NIEKO 
NEPADARĖ

Rytų Berlyną pradėjus tver
ti mūrine tvora nuo vakarinio 
Berlyno, paskelbta, kad Vaka
rai apie šį Sovietų planą žino
jo jau prieš trejis metus. Tas 
planas tada buvo vadinamas 
“Kinijos sienos operacija". Jis 
buvo atgabentas į Vakarus ry
tų Berlyno pareigūno bėglio.

— Anglijos atstovas J. Tau
tose rugpiūčio 23 kaltino So
vietus. kad jie kursto nesantai
ką tarp Prancūzijos ir Tuniso 
klausimu, kuris gali būti iš
spręstas tarpusavio derybom. 
Anglija prisidėjo dėl Bizertos 
prie .Amerikos susilaikymo.

— Amerika rugp. 23 krei
pėsi i Sovietus, kad persvars
tytų nusistatymą prieš atomi
nių bandymų kontrolę “dėl 
žmonijos gerovės”.



Tas ginklas pradės vokti, kai daigelio nūsą nebus gyvą
vas grasino nauja atomine bom
ba, kurtes jėga esaa^i lygi 100 
milijonų tonų. Ji-esanti S kar
tus galingesnė nei r Amerikos 
bombos, 20 kartų galingesnė 
nei Amerikos raketų atominiai 
smaigaliai, 5,000 kartų nei Hiro- 
shimoj numesta pirmoji atomi
nė bomba. Chruščiovas norėjo 
pasakyti, kad ir bombų srityje 
ps esąs Ameriką pralenkęs. Tai
gi nedrįskite jam. priešintis.

Tarp ginklų, kuriais Ameri
ka ypatingai pasitiki, yra Po
laris raketos, kuriom yra ap
ginkluotas atominis povandeni
nis laivas “George Washington” 
Laivas gali “išspjauti” tokias 
raketas iš po vandens suspaus
tu oru, o viršum vandens jos 
pačios jau skrenda kaip rake
tos nuo sausumos pagrindo. 
Skrenda į taikinį už 1200 my
lių.

George V^ashington vežiojasi 
su savim 16 tokię raketę. Kiek
viena ję yra 25 kartus galin
gesnė už tą, kuri buvo numes* 
ta Hiroshimoj. Vienos užtenka 
miestui sugriauti. Tai Gerge 
Washington vežiojasi su savim 
16 miestę išgriovimą. Jis ir va
dinamas miestę grioviku.

Tik ne dėl to. kad jis pagė- 
gia miestą sugriauti, o dėl to, 
'kad laivo raketos yra skirtos 
specialiai priešo miestam, ne 
priešo raketų lizdam ar kariuo
menės telkiniam. Laivo pasku
tinė raketa bus iššauta pirma
jai dar tik pasiekus savo tai
kinį.
Tačiau Polaris nėra pavojin
gas ginklas, kol priešas nepra
dėjo šauti. Polaris yra skirtas 
tik priešui atsiteisti. Pirma Po
laris raketa bus paleista tada, 
kai priešo raketos jau daugelį

šiemet mada katoėti afi* 4RMbs, kurte tari apatageti bos tave. Cteta 
čfofflM labiau nir i giriasi UBRta totai* uteaaatae limite 1M* Aflajertoas 
ginklų didfianshi pasitorėfauu mtafrUB Meta Marta.

-M dtiggrias po 133 vęrus. Įgu
lų M yra sunki tarnyba.

ka Ruorgo RtasMBi^ton ptš- 
plauki 1 sava basę Moty Loch

Kad Polaris nebūtų paleista

skaitymu, neapsižiūrėjimu, Įsa-

Kun. Albinas J. Rupšis iš 
Spring Valley, III., rašo:

Gerbiamieji,

LAIŠKAS REDAKCIJAI

ir jie trys tada vienas kitą pa- programa jau atsiėjo 4.8 miii- tfcotijmjt, jto grr? pakvėpuoti 
natūraliu prų po 62 dienų bu
vimo po vandeniu.

Tarnyboje įgulų vyrai nega
li turėti jokio asmeninio ryšio 
su pasauliu. Jei bent jų žmo
nos per radiją paleistų žinia 
apie save. Tik po trijų mėne
sių vyrai gali keliauti namo 
taip pat trim mėnesiam. Tai 
didelis bandymas šeimom. Šei-

kontroliuoja.

nintelis su Polaris raketom. 
Esą jau ketun toki laivai. Jų

jardus. Prezidentas Kennedy 
paprašė Kongresą dar 2 mili
jardų dvejiem metam. O pini
gus programa ryja:

vnnas povandeninis laivas 
atsieina 116 mifijonę, viena 
raketa 1.1 mil.

Prezidentas Kennedy numa
tė net ir Nato sustiprinti pen
kiais tokiais laivais. Iki 1965 
turėtų Amerika turėti atsargo
je jau 464 raketas. “Juo grei- mos persiskiria trim mėnesiam 
čiau jos bus pagamintos, juo rizikingai kelionei, ir vis dėlto 
būsime saugesni”, kalbėjo pre- didžioji įgulos dalis yra vedę 
ridentas Kongresui. žmonės.

LIETUVOJE

Į Norite geros—meniškos fotografijos i 
i ' PORTRETO, tteBBOS, VARE? |
t Itoteių iMtų — tMtavių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir | 

nuotraukų; taūrite atBŠnJintt seną fotografiją? Jums j 
J SMOnis sąlygomis padarys

PYT. MAŽELIS j
422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. f 

j TeL HYacmt 7-4677 |

Pav. tautų savaitė nervino bolševikus
Pavergtų tautų savaitė, ku- ta. O kad politika bloga, ro- 

rią šiemet paskelbė preriden- danti istorija su Berlynu ir su 
tas Kennedy. susilaukė ilgo vidaus politika, nes net ir prof.

Hans Morgenthau pareiškęs ne
pasitikėjimą Kennedy: esą vie
na žadėjęs per rinkimus, o ki
ta padaręs, taigi apgavęs.

Tarp tų nervingų sapalioji
mų laikraštis skaitytojui Lie
tuvoje bus pasakęs ir kai ką 
labai Įsidėmėtino. Būtent:

— Prezidentas Kennedy tarp 
pavergtų tautę įskiria ir lietu
vių tautą, taigi nepripažįsta so
vietinio smurto; — kalbėdamas 
apie Fulbright, Morgenthau, 
Washington Post kritiką pre
zidentui Kennedy, painformuo
ja sovietinį skaitytoją, kad 
Amerikoje yra net ir tokia lais
vė — laisvė kritikuoti prezi
dentą. Tegul kas pamėgina so
vietuose pakritikuoti Chruščio
vą, tai nueis Malenkovo keliais.

straipsnio Sovetskaja Litva lie
pos 21; jį pasirašęs P. Giedrai-

H 0 L Y LIG H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street ...... Broolclyn 1I. N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

Siunčiu jums iškarpą iš Chi
cago Daily News laikraščio — 
žinutę apie Lietuvą. Jūs dau
giau žinot apie šių dienų Lie
tuvos vargus ir tikrąją padėtį. 
Bet visgi ji gali būti nors kiek 
naudinga. Man irgi gaila Lietu
vos, nes vis turėjau vilti pama
tytį tą šalelę, kurią apleidau 
1907 metais (Išvyko į Ameri
ką. Red.). Esu pasiilgęs savo 
tėvynės, nes trumpai man te
ko ten gyventi. 21 metų pa
puoliau į kariuomenę. Nuvežė 
į Vladimirą, netoli Maskvos. Iš 
ten vasario 22 išvarė į Man- 
džuriją su Japonais kariauti ir 
badauti netoli šiaurinės Korė
jos, Mandžurijos kalnuose — 
per 35 dienas kelionės per Man- 
džuriją ir Sibiro tyrynus, kame 
dabar milijonai žmonių nuo 

; šalčio ir bado miršta. Grįžau 
į Lietuvą spalio 30 dieną 1906

metais. Pargrįžęs į Lietuvą Vi
sų šventų dieną, turėjau pro
gą aplankyti katalikų bažnyčią, 
nes per 2 su puse metų nete
ko katalikų bažnyčios matyti ir 
nesu susitikęs katalikų kunigo, 
nes ten jų nebuvo. Buvo tiktai 
ligoninėje vienas ar du; net 
buvo vienas kunigėlis lietuvis, 
bet neteko susitikti. Tiktai Chi- 
cagoje teko jį pamatyti. Bet 
dabar rodos, kad jis yra mi
ręs. Ir aš jau baigiu savo gy
venimo dienas. Lietuva mirė, 
mano draugai, kurie badavo 
Mandžurijos laukuose su ma
nim, seniai jau mirę, tiktai aš 
vienas dar vargstu toli nuo tė
vynės, kurią krokodilas Chruš
čiovas rengiasi palaidoti. Skau
du ir graudu matant Lietuvos 
liūdną likimą ir žmonių vargus.

Su tikra pagarba
Kun. Alb. J. RupSs

žingsnio absorbuojami, ūkiškai 
į Sovėtų ^in
vestuoja kapitalus V pramonę 
Lietuvoje ir duoda jos gami-

Autorius pažymi, kad tarp 
“pavergtų tautų John Kenne- 
dy turėjo galvoje ir lietuvių 
tautą”. Tačiau tylėdamas visai 
apie tai, kad lietuvių tauta te- 
bėra pavergta svetimos valsty
bės, sovietinio teroro, bolševi
kinis rašytojas stengiasi nuro
dyti. kad Lietuva dabar padi
dinusi savo ūkinę gamybą ir 
švietimą. Nutyli, kiek ji būtų 
padidinusi, jei Ji nebūtų rusų 
pavergta. Antroj daly stengia
si suniekinti prezidentą Ken- 
nedy ir jo politiką, pasinau
dodamas labiausiai Amerikos 
autoritetais. Esą John Kennedy 
ne kartą “prašovęs pro šalį”. 
Girdi, prieštaraudamas Chruš
čiovo tvirtinimui, kad greitu 
laiku Sovietai pralenks Ameri-

čiais, dėl kūnų ir ‘Washington 
Post’ stebėjęsis kaip neteisin- 

niam rinkas (Nepasakė, kad pel- gaiš. Esą Kennedy politika no
rinti “apgauti tautas ir apgin
ti imperializmą”. Tokias pa
stangas demaskavusi Kuba. Net 
ir Fulbrightas turėjęs pripa
žinti, jog Amerika turinti veik
ti protingiau, sistemingiau, nei 
paskutiniais metais buvo veik-

nus už tuos .gaminius atsiima 
taip pat Maskva. Red.). Kylant 
pamažu gyvenimo standartui, 
kyla ir abejingumas politikai.

Rusų imigrantai plūsta į Vil
nių, naująją sostinę, kuri pa
keitė respublikos buvusią sos
tinę Kauną. Sukolektyvintą 
kraštą sunku įvertinti, nes po
licija riboja užsieniečių lanky-

tos.
Papasakojęs Lietuvos okupa

cijos istoriją, kurioje stipriai 
pabrėžia Stalino ir Hitlerio su-

SPAUDA

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

ir tvarioms, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maldytos ir rajoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wbolesale) kainomis.

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

Telefonas: ELazabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO

MOsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 19-50 už pilnų eilute

— Dainę ir šokių ansamblis 
išvyko gastrolių į Rusijos mies- 
tus: Smolenska^Jįarųjslavli, Vo- 
logdą, Gorkį, T&žtromą, Mas
kvą ir kt Gastrolės truks 50 
dienų.

— Partijos centro komite
tas išprausė Kauno ir Rietavo 
rajonus, kad jų kolchozuose ir 
sovehozuose pieno ir mėsos pri
statymas sumažėjo palyginti su 
pernai metais. Sumažėjo net ir 
karvių skaičius.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

, TeL AL 4-8319

187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

APIE MŪSŲ ŠVIESUOLIŲ KALBA
Gimtojoj Kalboj Nr. 2, 1961, 

P. Jonikas rašo “apie mūsų 
jaunųjų šviesuolių kalbą” — 
tų šviesuolių, kurie jau yra bai
gę anglų kalbos mokyklas. Jie 
neišvengia tos kalbos įtakos sa
vajai lietuvių kalbai “Labiau-

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

CATSK1LL KALNUOSE

S. ir E KRAUNAIČIŲ 

vasarvietė

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

prašoma įspėti laišku ar telef.:

Andes, N. Y. 2781

jo Lietuvoje
Kun. A. J. Rupšio atsiųstos 

ištraukos iš Chicago Daify 
News rašė apie Lietuvą dviem 
atvejais — rugpjūčio 14 ir 16. 
Korespondento G. WeUer in-

pranešimų antraštės: "Rusai ab>

skaitome pvz. ne ‘bendradar
biauti’, bet ‘kooperuoti’; pasa
kytosios mintys ne trumpai ‘pa
kartojamos’, bet ‘rekapituliuo- 
jamos’; poetas aprašo ne Įspū
džius’, bet ‘impresijas’; dabar 
atliekami ne erdvės tyrimai 
(tyrinėjimai), bet ‘eksploradjos’.

“Jaunimas — pastebi auto
rius — apskritai vengia varto
ti grynai angliškus žodžius, ta

►
►
>
>
>
>
>

aovietmes Kariuomenes -psrama, ieškantis jiems lietuviškų-
tanios priedangoje konranistų oomnu bet kuria jų atitikmenų, pastariesiems
vadevaujamos fabrikn brigados PROGA! kartais suteikiama jau angliško-

uei paneš viimaus ir jame . vartojama ‘klasė’: “Po klasės
susitelkibiių dabar tautybių au- P1R1KUI Utfl'CVlO KOMPO- (pamokos) žygiavome namo; aš 

turiu dabar klasę (paskaitą, pa
moką); kai prasidės mokykla 
(mokslas, ang. school), tada gy-

rasų esą

ImigrantM plūsta į klestinčią fcaro: 20 proc. esą lenkų, ku-^^ 
naująją sostinę". "Rusislcas gy- 
venimo stilius braujas Lietu
von. Griežtai įjungus į sovieti
nę politinę komercinę sistema".

kurie išvengė nacių skerd 
slapstydamiesi apylinkėse.

2500,000 lietuvių - prade- „unĖterį

liko nuo nacinio — komunis- veik visi lietuviai yra karšti ka
linio siautėjimo, žingsnis po Kunigų esą apie 900,

(nukelta į 3 psl.)

LAKE HOTEL
1 g . .
« KAIP SU NEGRŲ

į Asbory Park, Seventh t Park Avė. o PR 4-7788 4 
Didžiausia ir gražiausia lietuvių vasarvietė Atlanto pa- 4 
krantėje. Gražūs kambariai, šviežias maistas. Žemos kai- 4 
nos. Savaitgaliais muzikai vadovauja Alg. Kačanauskas, 4 
populiariam “Anchor Room” — D. Averka. Kambario 4 
kaina asmeniui $3.00; Ilgesniam laikui daroma nuolaida. 4

► populiariam “Anchor Room” — D. Averka. Kambario

Savininkai KUBA1CIAI ir ŽEMAIČIAI

►

Šiais metais viešąsias mokyk-l
Įas lankys 3.1 mil. negrų vaiJ 
kų. Iš jų 215,000 mokysis drau
ge su baltaisiais. Kiti 2.9 mil. 
mok ;̂ negrų mokyklose. To- „LR tr STH®> ptoHtdė 
tau tauta 7 proc. m«nĮ bos lieterta[w
nusnose mokyklose. 93 proc. ^ulos ir doraių panlotavėse.

10 šokių muzikos

vensim’.
Anglišką mokyklą išėjęs jau

nas autorius, norėdamas pasa
kyti, kad mergaitė jam patiko, 
ražo: ‘Buvau impresuotas ir ja...

■ raktus’...
Blogėja skyryba, blogėja tar

ta tis. Autorius daro išvadą: 
ta “Tą jaunosios šviesuolių kar
ta tos kalbos blogėjimą sulaikyti, 
S bent sulėtinti turėtų Imti lietu- 
" vių visuomenės, taip pat pačios

* tos jaunuomenės uždavinys. E 
jaunimo tarpo daugiau čia galė
tų padėti gal atitinkamos jo 
organizacijos, nes į lietuvybės 
ir lietuvių kalbos reikalą tik 
retesnės ir kultūriškai sdbren-

(Nukelta j S psL)

< 
DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. <
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į I
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, <
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- J
kitę/skambinki te daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą <

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos J

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45Str.New York 36,'N. Y. o TeL Girele 5-7711

COSMOS PAR
CORPORATION

Licensed by Intoudst <
< 

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią <
SSSR dali.

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
— gavėjas nieko nemoka —

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 kalnaraš&ų rašykite ag aplankykite jums artimiausią skyrių:

Tel.: AL 4-5456 
Tel.: Dl 5-8808 

Tel.; FO 3-8569 
Tel.: MU 4-4619 

_ ...... .............._________ _F_____ _______ Tek: LO 2-1446
• PITT8BURGH 3, Pa, 1015 E. Caraon Street — Tek: HU 1-2750 
e WORCE8TER, Mara, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 
e HAMTRANCK, Midi, 11333 Jo»- Campau — Tek: TO 7-1575 
e CLEVELAND 13, Ohk>, 2683 W. 14th Street — Tek: TO 1-1068 
e CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tek: BR 8-6966 
e CHICAGO 8, III, 3212 So. Halstead Street. — Tel. WA 5-273 
e SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tek: Fl 6-1571 
e NEĮTARK 3, N. J, 428 Springfidd Avenue — Tek: Bl 3-1797
• PHILADEkPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035 

Tek: PLaza 6-6766
GL 8-2256 

2-6387 
1-5355 
9-6245

• NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4ta Street
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street
• NEW HAVEN, Conm, 6 Day Street

• WATERBURY, Conn, 6 John Street
• GRAND RAPIDS, Midi, 606 Bridge St, N. Y.
• PA88AIC, N. J, 176 Market Street — Tek: GR
• DETROIT, Midi, 7300 Michigan Avenue — Tek: VI
• ATHOL, Mara, 61 ML Pleasont Street — CH
• LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN
• BOSTON 18, Maus, 271 Shaumut Avė. — Tek: kl
• WOODHAVEN 21, N.Y, 84-17 Jamaica Avė. — Tek: VI
• vrNELAND, NJ, West kandis Avė, Greek Orthodox Club BWg.

2-1767 
«-333O
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Sukilimas Nichigano ežero pakrantėse
Amerikos Lietuviu Fronto Bičiulių V-ji studijų savaite

Amerikos LF Bičiulių studi
jų savaitė liepos 31 — rugpjū
čio 6 buvo Union'Pier vasar
vietėj prie Michigan ežero. Ten 
paskutiniais metais daug lietu
vių nusipirko vilas ir gausiai 
sutraukė vasarotojų. Daugeliui 
jų LFB studijų savaitės disku
sijos, pramogos, iškilmės buvo 
ir patrauklios ir, naudingos.

Pagrindinė tema buvo — re
zistencijos dienos ir žmonės.

Pirmos dvi dienos skirtos 
dvasinei rezistencijai išeivijoje: 
kaip gyva ir ko verta išeivijos 
dvasinė kūryba.

Pranešėjai šiuo klausimu bu
vo A. Baronas, B. Babrauskas, 
A. ValeŠka ir J. Mulokas. Mo- 
deravo dr.. J. Girnius. Buvo 
konstatuota, kad išeivijos meni
nė kūryba (literatūra, dailės, 
muzika) nesmunka, ji, palygin
ti su okupuotos Lietuvos, laiko
si aukščiau. Tačiau išeivijos 
mokslininkai negali pasireikš
ti. Iliustruota tai dr. A. Šapo
kos pavyzdžiu, kuris nusinešė 
į kapus visas gausias žinias, 
nespėjęs jų palikti dėl nepa
lankių sąlygų. Okupuotoj Lie
tuvoje kai kuriose mokslo ša
kose yra išleista vertingų vei
kalų. Pati lietuvių visuomenė, 
kaip procentais ir statistikom 
įrodinėta, palyginti su ameri
kiečiais, eina dvasinio smuki
mo keliu. Su pritarimu buvo su
tikta žinia apie Į Laisvę fondą, 
vadovaujamą dr. K. Ambrozai- 
čio, išleidusi per pusmeti jau 
du vertingus leidinius: Vyt. Ma
černio “Vizijas” ir dr. J. Gri
niaus “Tauta ir tautinė ištiki
mybė”.

Viena diena buvo skirta spe
cialiai jaunimui.

Apie 1941 jaunimą, kuris pa
sireiškė sukilimo rengimu ir da
lyvavimu jame, kalbėjo dr. K. 
Ambrozaitis ir VI. Būtėnas.

vo 1941 sukilimo ir rezoliucija, išreiškiančia susi*
' nkiuaų mmtaiky 

"Minėdami sukilimo ir Lietu-Pranešėjai buvo L. Prapuole-

Majauskas, A. Damušis,J. Bra
zaitis. Specialiai buvo sustota 
ir prie koliaborantų veidų — 
dabartinėje Lietuvoje* ir čia pat 
laisvame pasaulyje, šiuo klau
simu kalbėjo kun. dr. Baltinis, 
J. Brazaitis, SL Daunys, K. 
Skrupskelis.

Dienos svarstymus baigdavo 
vakarais atitinkamos programos 
bei iškilmės: literatūroj vaka
ras, koncertas, ‘jaučio kepimas’, 
o sukilimo bei partizanų minė
jimas buvo vainikuotas vakaro
fone masine eisena su žvaku-

ma latsvaįam pasauliui, jog 
1941 m. birželio 23 dieną lie
tuviu tauta krauju paliudijo sa
vo nepalaužiamą nusistatymą 
visada būti laisva ir nepriklau
soma ir pastatė laikinąją vy
riausybę šiai valiai reikšti bei 
suverenmėm taisėm ginti, ši
tų įpareigojimų ir galių lietu
vių tauta niekada nėra atšau
kusi. Dabartiniai mūsų krašto 
administratoriai tora tik sveti
mos okupacijos įrankiai, ligi 
lietuvių tauta pakartos savo va

skaičiaus pirmąjį kartą buvo at
laikytos katalikiškos pamaldos.

Kerštaujančio lietaus šnarėji
mas ir čia pat už langų dūks
tančio Michigano bangų ošimas 
neduoda išgirsti kunigo skaito
mos Evangelijos žodžių. Vėl di
dingai suskamba- “Marija, Ma
rija ... palengvink vergiją, iš
gelbėk nuo priešo baisaus”—

Kai kurie stovyklos dalyviai 
priima Viešpatį savo sielon iš 
kunigo rankų šioje romantiško
je aplinkoje. Išpažintį jie atli
ko šįryt viename valgyklos kam 
baryje, šią akimirką daug kas 
pavydi jiems šios kilmingos va
landėlės ... • *-> -

Po pietų stovykla skirstosi. 
Tai pats liūdniausias momen
tas iš visų ...

LAIKINOSIOS vyriausybės nariai minėjime Union Pier, Midi.; H k. į d.: 
dr. J. Padalis, L. Prapuolenis, R. Skipitis, dr. P. Daužvardis—Lietuvos kon
sulas Chicagoje, J. Brazaitis, M. Mackevičius. Nuotr. dr. K. Ambrazaičio

tėm ... Laikinosios Vyriausy
bės prisiminimas vainikuotas 
specialiu minėjimu. Čia trum
pus žodžius tarė L. Prapuolenis, 
konsulas P. Daužvardis savo ir 
atstovo J. Kajecko vardu, ben
druomenės pirmininkas S. Barz- 
dukas, buvę laikinosios vyriau
sybės nariai M. Mackevičius, 
R. Skipitis, P. Padalis, J. Bra
zaitis. Kitų vyriausybės narių 
— min. pirm. K. Škirpos, St. 
Raštikio, A. Novickio, Pr. Vai
nausko ir kitus sveikinimus 
paskaitė pakaitom V. Būtėnas
ir 2. Balsytė. Ilgesnį žodį tarė 
prof. J. Meškauskas. Minėjimui 
vadovavęs dr. V. Vardys baigė

Apie šių dienų čia esančio jau
nimo nuotaikas pranešė inž. D. 
Bielskus ir inž. 2. Balsytė. Mo- 
deravo K. Skrupskelis.

Trijų dienų svarstymuose bu-

AMER. LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI ir svečiai studijų dienose prie
Union Pier, Midi. Nuotr. dr. K. Ambrazaičio

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

[PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
R DIVIDENDAI IŠMOKAMI «----

PER metus

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
.daugiau (3Įs% normalaus ir 54% specialaus priedo)1

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

{Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

lią laisvais, be okupacinės jė
gos, rinkimais".

Apie paskutinę dieną praneš 
ša žurn. A. Valentinas:

. Nelauktai atėjo ir paskuti
nis sekmadienis — stovyklos 
atsisveikinimo diena. 9:30 vai. 
Įvyksta pamaldos “apvaliųjų 
rąstų” trobelėje. Neveizint pik
to ir Įkyraus lietaus, saliukė 
prisirenka sausakimšai — žmo 
gus prie žmogaus. Mašinom ar 
lietsargiais prisidengę, iš visų 
pusių, iš visų vilų į “Gintarą” 
skuba visas čia vasarojantis 
lietuviškas svietelis. Spraudžia
si, grūdasi, loska ar neloska— 
bet visi turi sutilpti. Ima 
braškėti, dejuoti grindys ... 
Niekada šioje romantiškoje, in
dėnų stiliaus, troboje nebuvo 
dar prisirinkę tiek žmonijos ir 
dar lietuviškos ... Tai pirmą 
kartą mato apvaliųjų rąstų sie
nos ...

Šv. mišias atnašauja kun. 
Kirkilas. Zakristijonauja žurn. 
VI. Ramojus. Nėra čia nei pra
bangos, nei spindėjimo, negau
džia vargonai ... Būta nuo se
no čia it kokio altoriaus imi
tacija, dargi virš jo kabo kaž
kuris neatpažįstamas šventasis 
su karūna ir aureole. Dabar ant 
balta lietuviška drobe apdeng
to to altoriaus pastatyta lietu
viška koplytėlė. Visi sutartinai 
ir graudingai pragysta — Pul
kim ant kelių ... Pirmą kartą 
šios rąstų sienos išgirsta šią 
giesmę. *

Per Pakylėjimą nėra nei vie
tos nei galimybės priklaupti. 
Visi suklaupia tik savo širdy
se. Viešpats Įžengia pirmą kar
tą į šiuos syetimus namus. Da
bar čia jau Jo namai ... “Gin
taras” įeis į šios naujos lietu
viškos vasarvietės istoriją kaip 
vieta, .kur po nežinomų metų

DARYDAMI GERA LIETUVAI-DARYSIME TAI AMERIKAI IR ŽMONIJAI
Lietuvių dienoje rugpiūčįo 

13 kalinėjo dr. S. A. Bačkis, 
Lietuvos atstovybės Washing- 
tone patarėjas. Padėkojęs Ku
nigų Vienybei, jį čia pakvietu
siai, atidavęs pagarbą čia susi
rinkusiem lietuviam už jų dide
les ir vaisingas pastangas, ku
riant bažnyčias, parapijas, vie
nuolynus, remiant laikraščius, 
knygas, mokyklas, priminė ar
kivyskupo Giovanni Panico žo
džius Kanadoje. Arkivyskupas, 
kaip Vatikano atstovas Kana
doje, 1957 kalbėjo Ontario pro
vincijoje ateiviam:

“Ar jūs norite, ar nenorite, 
bet tūkstančiai stebi jūsų elgesį 
ir jūsų dvasinį gyvenimą. Bū
kite pavyzdingi. Ateiviai čia 
tik mažuma. Dėl to jūs turite 
jausti pareigą išlikti rinktine 
mažuma, sugebančia išlaikyti 
švento tikėjimo palikimą ir sa
vo gerus papročius, kuriuos at- 
sivežėte iš savo tėvynės. Silp
na mažuma dažnai tampa už
miršta ir apleista mažuma. Nau
jame krašte turite būti nepa
laužiamos dvasios ir tvirto cha
rakterio”.

Lietuvius ateivius kalbėtojas 
priskyrė prie tokių “rinktinių 
mažumų” dėl jų darbų lietuvy, 
bei ir katalikybei. Tačiau jei 
atsiranda vienas kitas, kurie 
linkę gėdytis savo lietuviškos 
kilmės, tąj tokiem galėtų daug 
pasakyti dabartinio prezidento 
J. F. Kennedy pavyzdys. “Jis 
— kalbėjo dr. S. A. Bačkis, — 
š. m. gegužės gale, atvykęs į 
Paryžių, pirmiausia prancūzam 
pasakė, kad atvažiavo su žmo
na prancūzų kilmės. Kitas pa
vyzdys yra dabartinis JAV svei
katos ir socialinės gerovės sek
retorius Ribikoff. Kai jam vie
nas asmuo pasiūlė pavardę pa- 
keisti, jis atsakė: “Kodėl tūriu 
ją keisti. Ji buvo gera mano 
tėvams ir protėviams. Ji gera 
ir man”... Tai aukščiausių 
JAV pareigūnų pavyzdžiai.

Prezidento, arkivyskupo, teisėjo žodžiais dr. S. A. 
Bačkis kalbėjo į lietuvius L. Dienoje Lakevvood parke

Jei kartais mūsų tarpe yra 
žmonių, kurie abejoja, ar ame- 
rikoniškas patriotizmas, lojalu
mas Amerikai yra suderinami 
su lietuvybe, jos išlaikymu ir 
veikla už ją, tai į tai labai aiš
kiai atsako JAV aukštesniojo 
Chicagos teismo teisėjas L. 
Igoe. Jis 1956 sausio 16 Chica
goje taip tuos abejojimus iš
aiškino naujiem ateiviam, ką 
tik įgijusiem JAV pilietybę:

“Aš, jum patiem prašant, at
palaiduoju nuo priklausomybės 
senajam kraštui. Prašėt laisva 
valia. Keisti pilietybę nieks jū
sų nevertė. Momentas skau
dus, bet netragiškas. Daugeliui 
gali kilti klausimas: ar galima 
kartu mylėti du kraštus — nau
jąjį ir senąjį; ar nepakenks ge
ro amerikiečio vardai, jei my
lėsit savo gimtojo krašto kalbą, 
papročius, tradicijas, jei daį-
nuosit patys ir raginsit savo tūros lobius, kurie surašyti sve- 
vaikus, jaunimą dainuoti liau
dies dainas, šokti tautinius šo
kius; ar bus pateisinama ir ne
draudžiama dirbti buvusio kraš
to laisvės atstatymui, ūkio ir 
pramonės pakėlimui ir sudary
mui geresnių gyvenimo sąlygų 
to krašto žmonėm. Visi JAV 
piliečių darbai, kurie priside
da prie kitų kraštų gerovės, 
kultūros, mokslo bei technikos 
pažangos pakėlimo, yra geri, 
skatinami ir remiami. Jie ne- 
priešparauja konstitucijai ir ki
tiems įstatymams. Kaip teisin
gumo atstovas sakau, kad jūs

galite mylėti senuosius kraš
tus, kovoti už jų laisvę, kalbė
ti gimtąja kalba, laikytis papro
čių, priklausyti prie visų orga
nizacijų, kurių tikslai yra kul
tūriniai, geri ir naudingi pla
čioms žmonių masėms”.

Komunistinėm ir kitokiom 
subversyvinėm organizacijom 
neleidžiama priklausyti. Ameri
ką reikia mylėti, pratintis prie 
jos tradicijų, bet ne tokiu kvai
lu uolumu, kad visko išsiža
dėtum, kas žmogui brangu, pri
gimta, pamilta ir iš kartų į kar
tą buvo perduodama. Pagrindi
nė mūsų kalba anglų. Ją rei
kia mokėti, kad galėtumėt dirb
ti ir reikalus atlikti. Patys ne
pamirškite savo gimtosios kal
bos, mokykit jos ir savo vai
kus, nes kalbų mokėjimas ro
do žmogaus pažangumą, kultū
ringumą ir atskleidžia tuos kul-

niekada istorijoje neturėjo to
kių sunkių valandų, kaip dabar 
komunistinės Rusijos vergijoje. 
Komunizmas gresia visam pa
sauliui, ir N. Chruščiovas tai 
neslepia. Lietuvių tauta žiūri 
į mus ir paramos laukia. Da
rykime gera katalikybei, dary
kime gera lietuvybei ir tuo da
rysime gera Lietuvai, JAV ir 
visai žmonijai. Prisiminkime M. 
Pečkauskaitės žodžius:

"Įmesdami į pasaulio iždą 
nors mažiausią gėrio dalelę, 
mes jau geriname pasaulį".

THE
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Guriausiai

apie 1961 metų įvykius nu- 
simanysi, jeigu DARBI- 
N I N K Ą skaitysi.

MALDININKŲ KELIONE
ruošiama 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 seatsh
Abu autobusai išeina rugsėjo 2 d. 8 vai. ryto nuo Pranciš- 

l konų vienuolyno Brooklyne ir grįžta rūgs. 4 d. pavakariais. 
I Kelionės reikalais kreiptis: —

DARBININKO admirmtracija 

GLenmore 5*7281 
GLanmore 5-7068 (vakarais)

MAHANOY CITY, PA.

Sesuo Theodora Sadžiūtė, 
pranciškietė, kartu su kitom 
12 seserų atšventusi 25 metų 
vienuoliško gyvenimo sukaktį 
Pittsburgh, Pa;, buvo parvyku- 
si į savo gimtąjį miestą, Ma- 
hanoy City, Pa. Čia šv. Juo
zapo bažnyčioje rugpjūčio 6 
buvo padėkos mišios, kurias 
aukojo kun. P. Cesna. Mišių 

‘klausė ir kun. J. Vasilevičius 
iš Philadelphijos, Pa. Seserys

timomis kalbomis”. jr broiiai surengė priėmimą
Kreipdamasis į šios dienos Mansion viešbutyje. Vienuolės 

reikalus, kalbėtojas tokiais žo
džiais įrikiavo lietuvių pastan
gas į veiklą už Lietuvą, Ame
rikos ir žmonijos gerovę:

šiandieną JAV, didžiausioji 
pasaulio galybė, mobilizuoja sa
vo jėgas. Juk gresia įvairūs pa
vojai. Juo labiau mes lietuviai, 
rinktinė mažuma šiame krašte 
— turime savo jėgas telkti vie
ningam darbui. Turime visi at
siliepti į mūsų lietuviškos są
žinės balsą, nes Lietuvių tauta

seserys yra: Mary Zuban iš 
Prospect Park, Pa., Florence 
Urban, Norristown, Pa. Helen 
Cabonara, Springfield, Pa., ir 
brolis Peter Sadzus iš Long 
Island, N. Y. Dalyvavo giminės 
Mary Volsky ir Mrs. A. Bikula- 
vakienė iš Baltimore, Md., ir 
kiti giminės ir abu kunigai. Iš 
ten buvo pakviesti vaišių pas 
giminaitę M. Varavange.

M. V.

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”

RADIJO PIKNIKAS
rengiamas NEW JERSEY LIETUVIAMS, įvyks

Sekmadieni, 1961 m. Rugsėjo (Sept.) 10 d.
gražiame ir erdviame

ROYAL GARDENS PARKE ir SALĖJE 
990 E. HAZELWOOD AVĖ., RAHWAY, N. J.

Pikniko pradžia 1 vai. • Programa 3 vai. • Šokiai nuo 4-10 vai. nakties 
Veiks gausus bufetas — įėjimas $1.00; ženkliukas 25c (Kultūros Fondui)
Programoje:

• “RūtėS” Ansamblio Choras ir Tautinių Šokių Grupė
• Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Miss Lithuania, 1961"
• Bendras visų svečių sudainavimas
• Šokimo kontestai; Išlaimėjimai ir kitokios įvairenybės
• Veiks Darbininko spaudos kioskas, o programoje taip pat daly

vaus ir Brooklyno'Operetės choras, vad. Myk. Cibo: Rūtos an
sambliui vadovauja Alg. Kačanauskas.

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!
Visus maloniai kviečiame!
JOKŪBAS J. STVKAS. Dir.

DIRECTIONS:
ROYAL GARDENS PARK. 990 E. Hazelwood A ve., Rahway, N. J., can be reachcd 
by Public Service Bus No. 62 from Newark, Eliza bet h or Linden vvhich stopa at the 
front gate: also by Pennsylvania Railroad from N. Y. City.
Those coming by car can take U.S. Highvvay 1. About 3 mile.* past Linden. bear nght 
at Lawrence St. Circle and then around to the left. Crossing the highvay. Procccd 
over the bridge and turn left on E. Hazehvood Avė. to the Park. On the New Jerscy 
Tumpike, take exit 12 to Roosevelt Avė., and turn right on Hari St. to Park.



KUR BUS NAUJOJI LB NTRO VALDYBA?
Antrosios LB Tarybos pre

zidiumas ruošiasi IH-sios LB 
Tarybos I-jai sesijai, kuri pri
valės išrinkti visus Bendruo
menės centrinius bei pageRū- 
nius organus: LB Tarybos pre
zidiumą, Centro Valdybą, gar- 

. bes teismą, kontrolės komisi
ją, kultūros tarybos pirminin
ką ir kt.

Pagal daugumos naujosios 
Tarybos narių pasisakymus, pir
moji lū-sios sesija vyks New 
Yorke rūgėjo 2-4 dienomis. Se
sijai patalpos parūpintos Bal
tijos tautų namuose, 131 East

1 70th St., N.Y.C. 53.
E visų LB organų svarbiau

sia yra Centro Valdyba, nuo 
* kurios veiklumo priklauso visos 

Bendruomenės gyvumas bei 
prasmingumas. Neveltui dabar 
bendruomenininkai ir svarsto:

Kur bus naujoji LB Centro 
Valdyba ir kas jai vadovaus?

Jei imtume dėmesin tas vie
toves, kuriose ar jų artimose 
apylinkėse gyvena daugiau iš
rinktųjų Tarybos nartų, tai tek
tų kalbėti tik apie tris mies
tus, kuriuose galėtų reziduoti 
naujoji LB Centro Valdyba, 
būtent: Clevelande, Chicagoju 
ar New Yorke. Neabejojama, 
jog busimoj sesijoj Tarybos 
nariai, svarstydami Centro Val
dybos būstinės klausimą, apie 
minėtas tris vietoves ir tekal
bės. šios vietovės jau ir dabar 
privačiai minimos kaip kandi
datės, kurių vienoj 
ti sudaryta naujoji 
Valdyba.

Minint vietoves, 
ir apie asmenis,

kas gaišty LB Centro Valdy
bai vadovauti.

DOMAS PENIKAS

turėtų bū- 
LB Centro

galvojama

Spauda
(atkelta E 2 psl.) 

dusios bei visuomenini atsakin-

Kai karių, reikia pripažinti, 
teisingai galvojama, ejog ne 
tiek svarbu, kurioj E minimų 
trijų vietovių bus sudaryta 
Centro Valdyba. Svarbiau yra 
surasti tinkamą asmenį, pasi
šventusį bendruomenininką, ku
ris sutiktų pirmininkauti, at
seit, visą bendruomeninę naštą 
pasiimtų ant savo pečių. Pri
leidžiama, jog tatai nebus leng
va, jei dabartinE CV prmnn- 
kas St. Barzdukas, išbuvęs to
je pozicijoje jau dviejų Tary
bų kadencijas, griežtai atsisa
kys toliau kandidatuoti. Jau ir 
dabar galima patikėti, žinant, 
jog jE ir anksčiau yra mėginęs 
aisEtatydinti, tik jo bendruo- 
menEkas pareigingumas vertė 
jį nemesti Bendruomenės vai
ro iki bus Erinkta nauja Ta
ryba. Esant tokiai situacijai ir 
nenumatant, kad Clevelande be 
St. Barzduko kas nors kitas 
imtųsi sudaryti C. V-bą, svars
tymui belieka tik Chicaga ir 
New Yorkas.

Jei galvotume, kad C. V-bos 
būstinė turi būti ten, kur dau
giausia yra Tarybos narių,

tai tokia vietove kaip tik yra 
Chicaga.

Čia yra net 13 naujosios Ta
rybos narių. Vadinas, vien jų 
pakanka sudaryti C. V-bai, nes 
jos sąstatui tereikia bene tik 
7 narių. Betgi ir čia užkliūva
mą už klausimo — o kasgi 
užims pirmininko postą? Šiam 
postui reikia asmens ir ener
gingo ir pareigingo, su vEuo- 
meninės veiklos patyrimu, o 
taip pat ir autoritetingo. Jau 
yra atsigirdė New Yorke, jog 
ką tik Evardintas kvalifikacijas 
tuiąs Teodoras Blinstrubas. Kai 
kas teigia, kad jo pasišventi
mas Bendruomenės darbui ga-

gumą jaučiančios jaunosios as- t>ūti tolygus St. Barzduko pa- 
menybės pačios savaime dau- sišventimui. Jei tokį Įsitikinimą 
giau tekreipia dėmesio. Tokios turės dauguma Tarybos narių, 
organizacijos kaip ateitininkai, o suminėtas asmuo neatsEakys 
skautai, santariečiai, šviesiečiai kandidatuoti, tai busimosios C. 
turėtų čia matyti vieną svar- V-bos rezidencinė vietovė ne- 
besnių lietuvEkos veiklos rū- sunkiai EsEpręs.

New Yorkas, taip, irgi gau
sus Tarybos nariaE. O prie jo 
dar pridėjus Naująją Angliją, 
tarybininkaE bene viršytų ir I 
Chicagą. C. V-bai sudaryti tin
kamų asmenų čia atsirastų pa
kankamai. Tik vėl tas pats 
klausimas: — o kasgi čia im
tųsi Centro Valdybai vadovau
ti? E eilinių bendruomeninin- 
kų teko girdėti nuomonių, jog 
šiam postui būtų tinkamas Il
sios Tarybos pirmininkas J. Šle
petys, kuris tiesiog yra suau
gęs su vEokiąE bendruomeni- 
niaE reikalaE ir tiems reika
lams pašvenčius vEą savo laE- 
valaikį. Kiti vėl teigia, kad ge
riausias C. V-bos pirmininkas 
būtų dr. P. Vileišis E Water- 
burio. Girdi, jo energija ir at
sidavimas Bendruomenei suak
tyvintų ir kitus bendruomeni- 
ninkus. Tai kas, girdi, kad jE 
gyvena už 100 mylių nuo New 
Yorko, jo turimam judrumui 
toks nuotolE esąs menkniekis.

Tad matote, kiek įvairių nuo
monių esama prieš įvykstan-

(Nukelta į 8 pE.)

Baltimores žinios
Parapijos mokykla mokslo me

tus pradeda rugsėjo 6. Tėvai 
raginami iš anksto vaikus re
gistruoti. šiemet dar mažai į- 
rašyta Į vaikų darželį.

DARBININKO piknike rugpjūčio 20 linksminasi jaunimas ir vyresnieji Nuotr. V. Maželio

Suformuotas Kuchel-Iipscomb rezoliucijai remti komitetas

IS VISUR
—- Dail. Jucio Bagdono kū

rinių paroda įvyks Philadelphi 
joje. Liberty Federal Savings 
and Loan Assoc. (lietuvių ban
ko) patalpose, 202 North Broad 
Street. Atidarymas rugpiūčio 
25 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
Paroda bus atidara iki sekma
dienio, rugsėjo 3 d. Lietuviško
ji visuomenė kviečiama šią paro 
dą gausiai lankyti ir pasigro
žėti žinomojo dailininko gra
žiais kūriniais.

Seserys kazimieritftės, moky
tojos, sugrįžo E atostogų. Svei
kiname čia buvusias ir naujai 
atvykusias ir linkime sėkmės 
mokyklos darbe.

Jonas Jokubauskas prieš ke
letą mėnesių perėjo į naują 
prekybą — jE pardavinėja į- 
vairias mėsas vadinamame Hol- 
lins Market. VEi lietuviai ra- * 
ginami pirkti kas jiem reika
linga nuo malonios Aldonos 
Marcinkevičienės, kuri dirba 
prie jo stalo.

Kun. Kazimieras Dobrovols
kis, svečias iš Romos, lankė
si pas <šv. Alfonso parapijE 
kleboną prel. L. Mendelį. JE

Jau bevek suformuotas A- 
merikos lietuvių komitetas Ku- 
chel — Lipscomb rezoliucijai 
remti (Lithuanian - American 
National Committee for Kuchel 
- Lipscomb Resolution). Visa 
eilė JAV lietuvių veikėjų yra 
jau Įsijungę Į šį komitetą. E 
visiem žinomų, kurie yra jau 
įėję į komitetą vienu ar kitu 
titulu, paminėtini: prel. M. Kru
pavičius, prel. J. Balkonas, kun. 
kleb. J. Jutkevičius, J. Stukas, 
dr. V. Vardys, S. Barzdukas, 
dr. S. Biežis, A. Trečiokas, dr. 
Pi Vileišis, Wm. Kvetkas, dr. 
Alg. Nasvytis, Pr. Dailidė, dr. 
P. Kisielius, R. Boris, dr. M. 
Žukauskienė, prof. A. Jurskis, 
J. Stikliorius, dr. A. Velibus,

pėsčių... Čia pagalbos jaunieji 
galėtų pagal Egales susilaukti

Tik, deja, yra ir tokių nuo- apžiūrėjo Baltimores įdomesnes 
monių, kurios teigia, kad Chi- vietas, aplankė seniausią Ame-

rikos Švč. Marijos kolegiją Em- 
mitsburg, Md., Washingtoną ir 
kt.

I lietuviškas vasarvietes Pine- 
hurst rajone, prie Chesapeake 
Bay vandenų, kelias Elietas 
smala ir pataisytas. Dabar vi
siem patogiau ir geriau savait- 
galiaE ten nuvažiuoti.

J. Kapočius, dr. J. Gimbutas, 
V. Vaitiekūnas, D. Klinga, V. 
Adamkavičius. kun. L. Jankus, 
F. Katilius, E. Šulaitis ir kiti. 
Komiteto darbo branduolį su
daro Los Angeles lietuvių dar
buotojai: L. Valiukas, J. Jode- 
lė, Rūta Kilmonytė, J. Kojelis, 
E. Arbas, Alice Dotts, J. Pet
rauskas, A. Skirtus, dr. P. Pa
mataitis, J. Gliaudą ir K. Liau- 
danskas.

Rugsėjo pradžioje komiteto 
delegacija lankysis Washingto- 
ne ir stengsis padaryti visą ga
limą spaudimą rezoliucijos rei
kalu Senate, Atstovų Rūmuo
se ir kitose institucijose.

Komiteto reikalais rašyti sek
retoriams: Edmundui Arbui, 
1125 Larrabee St., West Hol- 
lywood 46, Calif., ir Juozui Ko
jeliui, 3440 Barry Avė., Los 
Angeles 66, Calif. (cc.)

■Vėl klaidinama visuomenė

tų ir respublikonų partijų va
dai: senatoriai Mansfield ir 
Dirksen ir kongresmanai Mc- 
Cormack ir Halleck. šis “Nau
jienų” teigimas yra tikrai ne
teisingas ir klaidinąs geros va
lios lietuvius.

Senatorius Everett M. Dirk
sen, respublikonų vadas Sena
te, vasario 16-sios proga dar 
kartą įtraukė į Congressional 
Record Kuchel - Lipscomb re
zoliuciją ir ragino senatorius 
ją priimti. Kongresmanas Char
les A. Halleck, respublikonų 
vadas Atstovų Rūmuose, šią re
zoliuciją pilnai remia. Kongres
manas John W. McCormack, 
demokratų vadas Atstovų Rū
muose, Kuchel - Lipscomb re
zoliuciją remia be jokių rezer
vų. Senatorius Mike Mansfield, 
demokratų vadas Senate, irgi 
šią rezoliuciją remia, nors jo 
steite (Montanoje) beveik nėra 
lietuvių. .(Iv.)

Neseniai “Naujienos” įvykių 
apžvalgoje vėl paskelbė netei
singą žinią, liečiančią Kuchel- 
Lipscomb rezoliuciją. Anot 
“Naujienų”, Kuchel - Lipscomb 
rezoliucijos neremią demokra-

Kanados lietuvių

— Kazys Bradūnas rugpiūčio 
15 persikėlė E Baltimores j 
Chicagą ir pradėjo dirbti Drau
go dienraštyje, redaguodamas 
jo savaitinį kultūrinį priedą.

— Krikščioniy demokratu 
trečiajame pasauliniame kon
grese, kuris įvyko liepos 27- 
30 Santiago, Čilėje, lietuvius 
atstovavo: K. Čibiras E Urug
vajaus, C. Juknevičius iš Argen
tinos ir prof. P. Stelingis iš 
Čilės. Lietuvių delegacija veik
liai reiškėsi ne tik kongreso 
darbuose, bet ir kontaktuose 
su Įvairių tautų krikščionių de
mokratų veikėjais, informuoda
mi apie sovietinį kolonializmą 
Lietuvoje ir mūsų tautos ko
vas laisvei ginti. Didieji dien
raščiai įdėjo pasikalbėjimus su 
lietuvių delegacija.

— Kalifornijos lietuvių die
na, rengiama LB Los Angeles 
apylinkės, įvyks 1961 metų 
rugsėjo 10, sekmadienį, ukrai
niečių salėje, 4315 Melrose 
Avė. (prie Vermont Avė.), Los 
Angeles mieste. Šios šventės 
meninę programą atliks solis
tas Jonas VaznelE iš Chicagos 
ir muz. Petro Armono vai 
vyrų kvartetas Dainą. Progra
mos pradžia 5 vai. po pietų. 
Po programos šokiai, grojant •- 
M. Krafto orkestrui. Apylinkei 
energingai ir sumaniai vado
vauja inž. Jonas Motiejūnas. 
Visi lietuviai kviečiami rugsė
jo 10 skirti šiam įvykiui.

|. vn.

diena
Montrealyje rugsėjo 2-4 die-

NEWARK, NJ.

Švč. Trejybės lietuvių para-
iš vyresniųjų, jei tik josios rim
čiau pageidautų. Tuo tarpu mū
sų akademims jaunimas tokios 
pagalbos, rodos, retai pasigen
da”.

Teisingą Evadą sukonkreti
nant, tektų pasakyti, kad tokios 
pagalbos galėtų duoti ir Gim
toji kalba. Tik jos leidėjam 
reiktų apsvarstyti vieną klau
sima; ar ne geriau ji galėtų at
likti savo uždavinį, jei eitų ne 
aEkiru laikraštėliu keturis kar
tus per metus, bet visą savo 
vertingą medžiagą įjungtų į ko
kį žurnalą, pvz. Aidus. Lygiai 
ir Knygų Lentyna turėtų dau
giau reikšmės, jei būtų įglaus- 
ta Į tokį ar panašu žurnalą. Ar 
nebūtų prasminga ir praktEkai 
įmanoma vertingą medžiagą 
koncentruoti? Tada ji galėtų tu
rėti platesnę “rinką" ir gerau 
atlikt savo uždavnį.

caga C. V-bos būstinei E viso 
netinkama vietovė, nes ten jau 
ir taip gausu bendruomeninių 
institucijų. Girdi Kultūros Ta
ryba gali reziduoti tik Chicago- 
je, švietimo taryba taip pat, 
Lietuvių Fondui, kuris, aišku, 
greitu laiku taps kūnu, irgi tik 
ten tinkama vieta. Esą, būtų 
daug patogiau, jei LB Centro 
Valdyba, kaip vienas E vyriau
sių Bendruomenės organų, re
ziduotų atokiau nuo suminėtų 
pagrindinių ‘/bendruomeninių 
institucijų. Girdi, koordinacija 
bus daug patogesnė ir autori- 
tetingesnė E kitos vietovės, ne
gu smilkstantys tuose pačiuose 
dūmuose, kurių vEtiek nebūsią 
Evengta. Priimant dėmesin 
paskutiniąją nuomonę,

beliktų tik New Yorkas, kur 
tektų naujajai -C. V-bai sukti.

Jonas Obelinis

IS DARBININKO pikniko rugpjūčio 20 Nuotr. V. Maželio 
f

nomis vyksta aštuntoji Kana
dos Lietuvių Diena, šeštadie
nį. rugsėjo 2, bus meno paro
da, sporto žaidynės, vakare di
džiulis balius, kuriam pasamdy
tos trys salės, šokiams gros du 
orkestrai. Sekmadienį, rugsėjo 
3, iškilmingos pamaldos 1 :30 
v. Verduno Auditorijoje. Pa
maldose dalyvaus ir Montrea- 
lio kardinolas Paul Emil Le- 
ger. Po pietų 2 vai. toje pa
čioje salėje aktas — koncertas. 
Programą Epildys solistai Elz
bieta Kardelienė ir Stasys Ba
ras. -'Tautinius šokius šoks 6 
šokėjų grupės: Montrealio, Ha
miltono, Toronto. Rochesterio 
ir dvi Chicagos šokėjų grupės, 
šokiams gros liaudies instru
mentų orkestras, vadovaujamas 
Zigmo Lapino.

Į šventę kviečiama kuo dau
giau Amerikos lietuvių.

pijos piknikas ruošiamas rug
piūčio 27, sekmadienį, Laisvės 
Parke, 340 Mitchell Avė., Lin- 
den, N. J. Pradžia 1 vai. po
piet. Nuo 4 vai. popiet gros 
Gutauskaitės orkestras. Tarp 
daugelio įvairumų parapijos šei
mininkės piknikautojus vaišins 
skaniais valgiam, o šv. Vardo 
draugijos nariai ĮvairiaE gėri
mais. Visi parapiečiai, draugai 
ir kaimynai maloniai kviečia
mi dalyvauti.

LDS SEIMAS

Šv. Juozapo Lietuvių Romos 
Katalikų Darbininkų Sąjungos 
(LDS) seimas įvyks rugsėjo 16, 
šeštadienį, So. Bostone, Mass.

Pradedamas 10 vai. iškilmin- 
gomE pamaldomE šv. Petro 
bažnyčioje. Po mEių seimo po
sėdžiai vyks parapijos salėje

THOMPSON^ CONN.

ĮSIDĖMĖTINA:MARIJOS ŠVENTES TVARKA.

lietu-
1:00 ryte šv. Mišios ir pamokslas
1:30 p.p. Kryžiaus Keliai už kenčiančią

Išpažinčių bus klausoma nuo 9:00 iki 11:00 vai. 
Maldininkai galės gauti lengvų užkandžių ir ka-

RUGSĖJO 10. — MARIANAPOLYJE

Tėvas Juozas Dambrauskas, M.I.C. 
Vienuolyno Vyresnysis

vos. -— Lietuviai katalikai iš visų plačios apy
linkės kolonijų kviečiami dalyvauti.

savo gūžtą.

Pirmininkas

ž

'M .

Šiluvos Marijos Maldos 
ir Atgailos Diena

vių tautą
2:30 p.p. Švč. Sakramento adoracija, pamoks

las. baigiama procesija su Švč. Sakramen
tu per parką.

prie 5 gatvės.
Kuopos ir apskričiai maloniai 

kviečiami atsiųsti savo atsto
vus. Konstitucijoje nurodyta, 
kiek kuopos ir apskričiai gali 
siųsti atstovų ir kas turi spren
džiamąjį balsą.

Visos LDS kuopos, apsimo
kėjusios nario mokestį po 50 
centų nuo asmens metams. LDS 
apskričio atstovai. Centro Valdy 
bos nariai ir LDS garbės na
riai seime turi sprendžiamąjį 
balsą, o svečiai — patariamą
jį

Sekmadieni, rugsėjo 17, šv. 
Petro bažnyčioje bus mišios už 
visus LDS gyvus ir mirusius 
narisu.

Visais seimo reikalaE rašy
ti: 50 W. Sixth St.. So. Bos
ton. Mass., arba 37 Franklin 
St.. N'onvood, Mass.

Vincas J. KucHriti, 
LDS Centro Valdyta



DAftBiNifcKAS 1961 m., rugpjūčio 25 d.,no. 57

»

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE >l«Hurance

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

Robert Quinn
S & G MEAT MARKET

o

-

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybė*, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jnmaioa Avė.. Woodhaven 21, N.Y. Tel. VI7-4477

Sopulingosios Dievo Motinos koplyčiai
ŽEMĖS PRAKASIMO APEIGOS ir

METINĖ GEGUŽINE-PIKNIKAS
įvyks Darbo šventėje, rugsėjo 4 <L, 1961 m.

OUR LADY of SORROWS sodyboje. Thatcher St.. Brockton, Mass.

Suprojektuotos statybai koplyčios piešinys

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti pamatų 
prakasimo apeigose naujai koplyčiai Motiniškame Name. 261 Thatcher 
St., Brockton, Mass.
11:00 vai. ryto šv. mišios vienuolyno sode;
11:45 vai. procesija ir žemės prakasimo apeigos; vad. vysk. Th. J. Riley;
12:00 - 8:00 vai. vak. GEGUŽINE - PIKNIKAS
Programoje:

Brocktono miesto orkestras — Vaikų pasirodymai - varžybos 
Šv. Petro parapijos CYO benas — P. Chunis orkestras . . . 
Skanūs lietuviški užkandžiai - Muzika - Žaidimai - Šokiai

PRAKAS ŽEMĘ NAUJAI KOPLYČIAI
Kun. ALBERTAS KONTAUTAS

tina Annuneiata. Ji išstudijavo 
Įvairius koplyčios projektus, or
ganizavo komitetus, rinko au
kas. Čia seserim labai daug pa
dėjo prel. Pranciškus Juras, 
draugijos seserim remti pirmi
ninkas. Jisai būrė rėmėjų drau- 

Besidžiaugiant ta laukiamąja gijas, talkino seserim vienuoly
no pastatus Įrengti ir aukų va- 

praeiti. Nukryžiuotojo Jėzaus jais didino koplyčios fondą, 
seserims nupirkus Brocktono Prel. Pr. Juro pradėtam darbui

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
koplyčiai Brockton, Mass.. ruo
šiamasi prakasti žemė. Tai pri
mena karaliaus Dovydo žodžius: 
“Tai diena, kurią Viešpats pa
darė; džiūgaukime ir linksmin
kimės jąja”.

diena, mūsų mintys grįžta į

miesto pastatytą namą su ne- tęsti Bostono kard. Richard 
mažu ūkiu, pavyko gražiai Į- J- Cushing pernai paskyrė kun.

Albertą Kontautą iš Bostono. 
Gi dabartinė seserų viršininkė 
motina Cecilija toliau rūpestin-

rengti vienuolyną ir pastatyti 
prie jo senelių prieglaudą. Ta
čiau nebuvo koplyčios. Dides
niam skaičiui seserų susiren
kant rekolekcijoms arba pamo-

gai veda vajų. Gautas kardino
lo leidimas statyti koplyčią, pa- 

koms, nebuvo kur sutilpti. Dar daryti architekto planai, priei
ta prie žemės prakasimo apei- 
gų-

Metiniai rėmėjų seimai, Dar
bo šventės piknikai ir atskirų 
asmenų aukos yra tos stambios 
paramos, kuriomis koplyčios 
fondas vis kyla aukštyn. Daug 
surinkta aukų, tačiau dar dau
giau reikės, kol seserys galės 
išmokėti dideles statybos išlai
das.

Koplyčia bus pastatyta sody
boje tarp dabartinės i.oplyčios 
ir senelių prieglaudos. Bus pa
vadinta Sopulingosios Motinos 
koplyčia. Didysis altorius bus 
liturginio stiliaus. Virš altoriaus 
kabos didelis kryžius. Prie šo
ninių altorių bus šventųjų sta
tulos. Koplyčioje bus 300 sėdi
mų vietų. Patogiai talpins ne 
tik seseris, dirbančias motiniš
kame name, bet ir naujokes. 

sale surplus Addre«sograph akademijos mergaites, senelius, 
savaitgalių rekolektantes, sese
ris. parvykstančias atlikti reko
lekcijų arba gilinti studijų.

Koplyčios apačioje bus įreng
ta patogi virtuvė, valgomasis

motina Bonaventūra ir vėliau 
motina Ligorija, seserų virši
ninkės, buvo pradėjusios rink
ti aukas naujai koplyčiai. Tą 
darbą toliau energingai tęsė mo-

INCINERATORS

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

WA 9-8000

OI L & HEAT

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.

Machines and Eguipment now are

bcing soia at Town Hali. Town of kambarys seserim ir salė įvai-
riem parengimam. ’

Kop’včics architektas yra Ed-
Brooktaven. MO &>. Oeean Avė, ward

Patchogue. LI. Machines are in BUSS. OPORTUNITY

MOTELS
good condition. readv for ūse. Some

JERSEY COAST

aiready ha ve been purchased by L.

I. parisher. Contact Mr. Beitel - -

GRover 5-5500 — 9 A-M. • 4 P.M.

33 ROOMS

REAL ESTATE

TO R.ACC,
YOUft AD

CANCEL OB CHAHGE 
Cail LO 3-W91

CHIDREN BOARDED

MOTHERLY CARE - CATHOLIC

HOME. BRONX --3 HOT MEALS

A DAY - ANY AGE - PRIVATE 

YARD - REASONABLE PRICES.

OL 4-5045

Catholics

BROCK

Welcome at

ACAOEMY

Newark,
Nursery and Elementary G radęs. 

Will Board Children over 4 
Reasonable prices — MA 2-9185

New Jersey

FLOOR SERVICES

FLOORS and WALLS
KENTI L E INSTALLED 

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

PETERS — GE 7-3561

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 Res. ULster 4-7635

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

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

Floor Coverings, Carpets, Linole- 
ums, Floor & Wall Tiles. Carloads 
and carloads in stock. Installation 
by experts. Free estimates; special 
consideration to religious institu- 
tions. MASTER FLOORS, Route 4 
& 17th SL, Fairlawn, N. J. Eves. 
tilt 9 P.M., closed Sat. at Noon 
during July A August. SW 7-5414.

RESTAURANTS

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

C. CIMARRON 
and save time and trave^ig to the 
East’s authentic Western Ranch. 
Featuring expert beg i n nėr instruc- 
tion. Breakfast. \P.cntcs & Moon- 
light trail ridės. Gamės on Horse- 
back, ev'g clambakes. Swimming, 
Boating, Tennis. For Information: 
Putnam Valtey 17. N. Y. N. Y. C. 
Tel. LO 2-7777.

Food At It’s Very Best 
GREYSTONE MANSION 

Served in an atmosphere of 
beauty. Reasonable prices. 
consideration to religious 

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

INN 
natūrai 
Special 
groups.

RAINBOW RESTAURANT
Albany Post Rd., Ossining; Wilson 
1-9721. —- Oanish-American C u i si ne,

- Smorgasbord Sat. & Sun., 
Lobster, Spec. T-Bone Steak, 
eon«- Cocktls. - Din. Popular 
Air-Cond., ample parking. 
consideration to religious

Broiled 
Lunch- 
prices. 

Special 
groups.

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

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

BOULOERBERG STEAK HOUSE
Tomkins Cove, New York

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

914 — ST 6-8733

WHITE HORSE TAVERN

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

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

FLOORS SCRAPED

and REFINISHED

Expertly Done with 

Consideration to Religious 

tions. Call day or night WA 8-4791.

Special

Institu-

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

RAILINGS - WELDING

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

LY 2-8442

PALUMBO
Floor Scraping A Refinishing 

Dustless machines — Reasonable 
rates. Special consideration to re
ligious institutes. Call day or night 

DE 1-8202

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-«897

9

MOTELS

KA-JAX MOTEL 
Nevvburgh, New York

19 Units - fully Air-Conditioned - 
Room Phones - Heated Pool - Free 
TV - lli/z acres - Lawn games - 
Picnic. Area - Spacious Rooms — 

"Exclusive būt not Expensive” 
914 JO 2-7700

AL-SAN
RESORT MOTEL 

— Open Ali Y e ar — 
Created for true New Jersey 
Vacationing — in the casual 

Manner
77 VLTRA-MODERN UNITS 

2 SWIMNING POOLS. TV 
RECREATION ROOM 

Completely Air ConditiOnM 
Also: R.-staurant. Cocktail Loungf
Dininz Ro..m. < Ind*-pėn«ient!y managed 
on the Premises>. Special consideration 
givon to religoiuš groups.
Route 35 — Spring Lake, N. J. 
Glbson 9-6146 P.O. Box 14

and

NEW
Oceana Motei

NOTHING FINER"

AIR CONDITIONING EDWARDS’ KITTLE HOUSE
Lawrence Farms East 

ML Kisco, N. Y.

t
• 33 UNITS
• FREE TV IN ROOMS
• LARGE SUNDECK
• FREE PARKING

SEaside PK 9-1489

Most PopuMrPriced to sėli
Most Beautiful Motei—”rell known 
Seashore Resort — Fabulous Con- 
tmetion ■— Appealing to Best Cli-

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. Tel. Stagg 2-4329

Lietuviukų produktų:

DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
l 36-3S-40 STAGG ST, BROOKLYN 6, N. Y

AIR —TEMP 
REFRIGERATION, IN. 

REFRIGERATION—AIR- 
CONDITIONING—-ICE 
MACHINES SERVICE 

CONTRACTS
Special consideration given to 

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

Telephone: GLenmore 5-4177

Bar — Cocktail Terrace — Table 
D'Hote — Lunch — Dinner — 
Steaks — Chops —Roast Eeaf — 
Sea Food — Varied Menu —Beau
tiful Colonial House — Also Loge- 
irtgs. Special Consideration Given 
to Religious Groups.

914 — MO 6-8044

Telefonas: STagg 2-5938

f

SCHOOLS

BERLING CAKE
DECORATING SCHCOL 

Candy and Baking 
1465 3rd Ave^ New York City 

RE 4-5475 
Day and Night

VOCATIONS

JESUIT BROTHERS
serve Christ by prayer and dedica- 
tion of their deriesi, technical and 
other aUHties bot h here and on 
foreign missions. For free booklet 
ivrite: Director Of Vocations For 
Brother*, 501 E Fordham Rd.. Nw 
York 58. N.Y.; TeL LUdlovv 4-0300.

LAWN MAINT.

> Bivd. * Carteret Avė. Rt. &35 4
SEASIDE HEIGErrS. N. . j

entele — Principais only. Aųuilina 
— 125 Vine St. Pittston. Pa.

UWN MAINTENANCE IS OUR 
SPVTCTALTY. MODERN METHODS 

BCONOMICAL PRICES. SPECIAL 
OOVSIDERATTON GIVEN TO RE

AN 6-2497

RESTAURANTS

BANQUETS - WEDDINGS 
SOCIAL FT’NCTTONS

FORT SCHUYLER INN
50 Pennvfiekl Avė.. Bronx. N. Y. 

TA 2-9455
Special consideration to Religious 
Groups....................  Free Parking.

For the Flneot Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — in6 
Wed 32nd Street — PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tom: Louta Gazza A Philip Mercali. 
Special consideration given to re- 
Itglcnis groutNu Free Pandng afler 
6 PM Dinera Club Member.

ARTHUR MAISEL’S 
RESTAURANT 

979 Central Park Avė. 
SCARSDALE. N. Y. 

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

Religious Groups 
GR 2-4114

OUTCHESS 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

CHESTERBROCK 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 Slde Dr„ 
Point Lookout, L.l, N.Y. — Lobster 
prime beef, smorgsbord: lunch, din
ner, ladies afternoon teas; atl sočiai 
& church functions. Spec. consider
ation to relig. groups. Now under 
new management of the Bro-.vns of 
Boothbay Harbor. Me. GE 1-3196.

Carl Hoppls WESTBURY MANOR 
Jericho Tpke. Westbury. N.Y. — Tet. 
Edgewood 3-7117. Erich Grusttr.er. Mg-. 
Lunch served daily from 12:00 - 3 P.M. 
Dinner: from 5 P.M.; Sunday Dinn*» 
from noon. Closed Tuesday. Continent?! 
Cuisine. Bangu?: facilities to 150. Orgar 
music Fri. 4 Sat. Free parking. Ccm 
pietely air-conditioned, Spec. cons^der 
ation given to religicus groups. Member 
Of Carte Blanche. Dincr’s. Am. F.spress.

TOM’S RESTAURANT
Brevvster — Carmel Road 

Brevyster, N’. Y.
Excelent Food — A t Reasonable
Prices With Special Consideration 
Given To Religious Groups.

914 — BR 9-8123

?

į

t
j

PARK-HILi RIA
RRAi. tsm mSUUNCR 

84-17 JAMAKA AVĖ. - 
WOODHA¥EN 2L N. t

Vlrairtle 3-1477

į

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia ga’ite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių .mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMCND HILU N. Y.

Telefonas: VTrginia 3-3544

tfINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewoodt

Tel EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to. 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūiies lie
tuviukas maistas prieina-
momls kainomis



MSPLAY

likti partiją, kuri buvo skirta

vakare, nigp. 12, nukėlė į sek- Inftitutiom. Tel. NE 3-5207.

L. U ANDERSON & SONS, INC.

Reshevsido nuidai taško už 12- 
tą partiją. PO 11 partijų padė-

KrapfiRis
Lietuvių Atletų Klubo .krep

šinio -komanda vasaros lygoje 
pralaimėjo vėl įtemptą susitiki
mą. Pasku tinėse sekundėse pa
sekme 54:52 nusileista AnimaLs. 
Rungtynės ir vėl tikrai aukšto 
lygio. Pralaimėjimą ant sąžinės 
turėtų Marozas, padaręs pasku
tinėje minutėje lemiamų klai
dų ir bendrai visas rungtynes 
gynime prastai žaidęs. Pasiges- 

x ta po lentomis Jakubausko. Se
kančias rungtynes mūsiškiai 
žaidžia pirmadienį, rugpiūčio 
28, ir ketvirtadienį, rugpiūčio 
31. Rungtynių pradžia 8:30 vaL 
Šiomis rungtynėmis LAK bai
gia lygos rungtynių eilę ir čia 
paaiškės, ar mūsiškiai pateks 
į baigminius žaidimus ■

pasirodė; teisėjai priteisė taš
ką Reshevskiui. Fisheris pro
testavo, reikalaudamas tą par
tiją sužaisti N. Yorke, kitaip 
jis nežaisiąs toliau turnyro. 
Fisheris teigia, kad 12-tos par
tijos nukėlimas į sekmadienio

shevskis teigia, kad nukėlimas 
buvo iš anksto sutartas su Fi- 
sherio žinia.

SUSIRINKIMAMS NEMOK A M Al
raL MU 3-2828 

VACY8 8TEPONI8

ROCHELLE WELDfNG CO.
38 8idney Street 

“Over 20 Yaars Experlence” 
AH Types Bayters Repaired A Re- 
tubed. Prompt amergency Service.

LIETO'S REFRIGERATION
Serving Northern Westchester since 
1943. — Air-Conditioning, Heating 
contracting 5 year warranty, 1 year 
Service guarantee; 24 hour pnone 
Service, special consideration to re- 
ligiuos institutions. 191 Kisco Avė, 
Mt Kisco, N.Y. — 914 MO 6-6251.

TAKAC ROOFING ANO SHEET 
METAL WORKS, INC.

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

LEADERS. Special Consideration 
given to religious institutions.

YO 8-4314

Thos. M. DePaoli, Ine. — Builddrs- 
Coutractors. Meni.: Builders Assoc. 
of Westchester County. Custom 
builders of homes, romodeUng, al- 
terations; masons. painting, vvater- 
proofing. Spec. consideration to re
ligious institutions. Mahopac Avė, 
Croton Falla, N.Y.; 914 CR 7-3339.

CONTRACTORS

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

AUCELLO ELECTRIC CORP.
JULIUS AUCELLO 

Licensed Electrical Contractors 
Associale Meinber I.A.E.1. Special 
consideration given to religious insti
tutions. 45 Coiumbia Avenue, Thorn- 
wood, N. Y. Tel. 914-R0 9-0539.

SHervvood 2-7309
2-8220

BANOUETS

Futbolas
Prieš vykdami varžyboms ą 

Clevelandą, mūsiškiai pasiruo
šimo tikslu pereitą sekmadienį 
dalyvavo Eintracht SC sureng
tame futbolo žaibo turnyre. 
Gaila, pirmajai komandai daug 
pasiruošti kaip ir neteko, nes 
pirmose rungtynėse po keisto
ko įvarčio pralaimėję Malta 
United 0:1, iš tolimesnių var
žybų iškrito. Žaista du kėliniai 
po 10 min. Rezervinei čia jau 
geriau sekėsi. Pirmose rungty
nėse įveikė GAAC 2:0 ir pu- 
siaubaigmėje nusileido po taip 
pat bereikalingo įvarčio stip
riam Swiss FC vienetui, panau
dojusiam šiame turnyre pusę 
savo pirmos komandos.

Veda K. Merkis

Yorkshire, Anglijoj, turnyrą, su
► ' koręs tš., anglas J. E. 

Littiewood antras su 8^ t^.
Mūsų Povilas Tautvaišas, lai

mėdamas 1949 m. tarptautinį 
turnyrą Qldenburge, Vokieti
joje, įveikė tą 
O’KeUy.

Jugoslavijoj, 
spalio 4 įvyks

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

36 Yonkers Avenue, Yonkers 
YOnkers 5-0240

STANLEY’S ROOFING A BLDG. 
SERVICE

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

WA 7-3300

LAVVRENCE P. BETTERS, INC. 
Licensed Electrical Contractor — 
VViring tor Lignt - heat - Power 
and Kepairs. ^pečiai considerauon 
to religious insuiutions. 217 Main 
Street, Eastchester, N. Y.; Phone 

SCarsdale 3-0204

BEEFSTEAKS
BREAKFASTS

patį meisterį

Žaidynės Clevelande
ŠĮ savaitgalį, rugp. 26 - 

Clevelande įvyksta š. Amerikos 
ir Kanados lietuvių sporto žai
dynės. šių vienuoliktųjų žaidy
nių vasaros ratas apima lengvą
ją atletiką, futbolą, lauko te
nisą ir plaukymą. Bostonui pas
kutiniu metu atsisakius, varžy
bų pravedimo našta tenka Cle- 
velandui. Tikėkimės, kad skubo
tai atlikti parengimo darbai į-
galins žaidynes tinkamai pra- iš savo pusės galime pridurti, 
vesti. Atrodo, tenka laukti ir šiose rungtynėse bostoniš- 
vėl apie 200 dalyvių. Futbo
las turėtų būti dėmesio centre.
Deja, atrodo, kad dėl pabaltie- meisteriu R. Weinsteinu, kū

27,

šachmatininkai įsidėmėkite. 
Šiaurės Amerikos lietuvių šach
matų pirmenybės (individuali
nės), kurias surengti pasiėmė, tautinis turnyras, skirtas 30 
inž. Algirdas Nasvytis, įvyks 
lapkričio 23-25 Clevelande. Pir
menybių dalyviai bus aprūpinti 
nakvyne ir maistu. Visi lietu
viai šachmatininkai prašomi iš 
anksto sukrusti tai kelionei Į 
Clevelandą.

Chess Life paskutiniame nu
mery skelbia daugelio turnyrų 
lenteles ir aprašymus. Čia ran
dame nemaža lietuvių. Tautvai- 
šąs skelbiamas laimėjęs India
na valstybės p-bes, Kazys Škė
ma — ketvirtas Huron Valley 
turnyre, Ypsalanti, Mich., ir de
šimtas iš 162 dalyvių Western 
p-bėse, Milwaukee. Ten Zujus 
ir Palčiauskas drauge su JAV 
moterų čempione Laša Lane sto
vi grupėje su 5 tš. Edvardas 
Staknys iš N. Y. Eastem p- 
bėse, Washington, D. C., pa
darė 4-4 tš. Marshall CC skel
biamas laimėtoju N. Y. Met 
lygos pirmenybių, sudorojęs 
London Terrace klubą. Mes gi

rugsėjo 2 — 
didžiulis tarp-

CHARLES R. McOERMOTT CO. 
"ANYTHING IN FLAGS 

AND BANNERS” 
5 Beekman St. 

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

Special Consideration Given To 
Religious institutions

KEY ROOFING and 
BMEETMETAL CORP.

102 Haarieon Avė, Whke Piains, 
N.Y. RooHng apeciauets - new 
roors, OMi.roovs repaireo - gutters 
- all types aneet metai work. 
Special consideration to religious 
institutions. — RO 1-4777

Vincent J. Mušto, MASON CON
TRACTOR—2918 Paine St., Bronx. 
MAE Mason Contractors, Altera- 
tions, Vtoiations removed, Brick 
Pointing, VVaterprooung, Concrete 
repair uork; drivevvays, porches 
granite A staps. Sperai co»s>uer- 
ation to relig. institutes. TA 3-8347.

WEDDINGS
OUTINGS

WATERPROOFING

žaidė lygiomis su garsiuoju

čių pirmenybių Chicagos Litu- ris, kaip žinome, atstovaus ir
JAV tarpzoninėse p-bėse.

Chicagos lietuviai šachmati
ninkai Naujienų piknike rug
piūčio 20 turėjo žaibo turny
rą, pasikviesdami amerikiečius 
ir latvius šachmatininkus.

Penktadienio vakare nuo Lie
tuvių Atletų klubo išeinantis 
autobusas, beje, vežasi ir kele
tą vietos tenisininkų, kurie bent 
Arūno asmenyje turi galimybių 
į pergalę.

Lengvaatlečių New Yorke 
kaip ir nėra. Šioje šakoje dau
giausia atstovų laukiama, be

anica negalės reprezentuotis 
pilname stiprume. New Yorko 

' komanda šiais metais tikrai ne
atrodys taip liūdnai kaip per
nai, bet ir čia nėra ko perdaug 
viltis.

Reshevskis paskelbtas laimė
toju matčo su Bobby Fische- 
riu, nes pastarasis nestojo tęs-

abejo, S šeimininkų Clevelan- 
do žaibo bei visapusiško To
ronto Aušros.

Atletas

metų sukakčiai nuo Alechino 
laimėjimo Bled turnyre. Pa
kviesta 20 žymiausių didmeis- 
terių, jų tarpe: Bobby Fischer 
ir S. Reshevsky iš JAV, Bot- 
vinnik, Tai, Keres, Smyslov, 
Petrosian iš Sovietų.

NEVY ROCHELLE WOODWORK- 
1NG, 161 Webster Avė, Nevv Ro- 
chelle, N.Y. WE 2-3245 — Kitchen 
Cabinets • Formica Work • Re- 
modeiling • Commercial Wood- 
vvorking. Special consideration to 
Religious Institutions.

QUICK MAINTENANCE Co. 
71-21 65th Street, Glendale, L. I. 
VVATERPROOFING - PAINTING 

VVHITE VVASHING 
Special consideration to 

Religious Institutions 
EV 6-9166

HARSEY ELECTRIC CO., INC. 
1900 Commerce St. 

Yorktown Heights, N. Y. 
Specialists in Every Type 

of Electrical Work 
Special consideration to Religious 
Institutions. — Tel. Y0 2-2766

928 East 24+h St.
Paterson, N. J.

UNI-TAL WINDOWS & OOORS

PAINT. & PAPER HANGING

NICK DE ROSA
56-22 - 136th Street, Flushing — 
PAINTING & DECORATING, Ge
neral Contractor; Inside and Out- 
side Work; Paper hanging, Floor 
seraping. Free Estimates. Special 
consideration to Religious Institu
tions. ......................... Tel. IN 3-5988

Exclusive 8/2 Inch 
Glass Louvers for greater beauty 

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

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

GREATER METROPOLITAN 
NEW YORK PAINTING 

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

P. & J. CONTRACTORS 
BRICK & CEMENT WORK 

Plastering - Garages - Institutions 
Free Estimates Given 

Special Consideration to 
Religious Institutions 

AS 8-9109

NURSING SCHOOLS

THE PINES NURSERY 4 
KINDERGARTEN

TV and RADIO

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

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.

CHURCH PEWS

CHURCH PEWS
18 Pews 9 ft. long, 2 front screens,
9 ft. long. All in beautiful condition. 
Call — NEWARK, NEW JERSEY

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

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

e Registration Limited e Licensed 
Teachers • Transportation o Ac- 
credited School o Monthly Parent 
Teacher Meetings • Nurse on Pre- 
mises. For an Appointment Please

Telephone Ll. 4-0415
108-49 70th Avenue o Forest Hills, 
Nevv York.

Sav. V. ZELENIS

Summer Special 
O. H. TELEVISION

Free — your Table Radio repaired 
Free — With each Television

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

All Work Guaranteed
583 E. 163rd St. at 3rd Avė, 

Bronx, N. Y.
DA 3-85%

Aluminum Storm Doors & Windows 
- Canvas & Aluminum - Avvnings - 
Window Shades - Venetiąn Blinds 
Retaped &. Re-corded. Special con
sideration to religious institutions. 
M. Dickstein, VENETIĄN BLIND 
CO, 3826 Dyre Avė, Bronx, N.Y. 

FA 4-4175

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

Tel.: APplegate 7-0349

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

NAUDOKITĖS PROGA!

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

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

Arlington - Lyndhurst- Kearny 
Harrison - Eiizabeth . Hillside 

Irvington - Newark - 
and Vincinities '

Special Consideration Given to 
ligious Groups.

E. B. N0WICKI PROP. 
Call SW 5-2414

INTERBORO INCINERATOR CO.

968 MacDonald Avė., Brooklyn 
Fireboxes Repaired & Rebricked. 
Replacement Parts .for all Makes 
of Incineratorš. Special considera
tion to religious institutions. TeL:

ARTHUR J. STUKLEN 
630 Saw Miil River Road 

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

Religious Institutions
f " OW 3-2560 -

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

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Re-

GE 8-5365

OSSINING LAWN MOWER 
SERVICE, INC.

25 Camp Wood Rd., Ossining, N. Y. 
Expert Repairs — Ali Types of 
Mowers. Sales & Service of profes- 
sional machines for institutions. 
Special consideration to religious 
institutes. — John Dykstra, pres.

VVIIson 1-2749

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

H. W. FEMALE

GIRLS — GIRLS — GIRLS 
WOMEN — WOMEN — WOMEN 

We have 18 of the best sleep-in 
jobs. Come to Suburbau Placement 
Service — 2230 Millbum Avė. (at 
Maplewood Loop), Maplewood, N .J. 
Hours: 9:30 to 3:30 — SO 2-2878.

LANDSCAPE FORESTERS LTD.
*65 Pondfield Rd., Bronxville. TREE 
SPECIALISTS. Ėst 1919. Spray
ing Insect Control - Fertilization - 
Cavity work - Pruning - Bracing. 
Special consideration to religious 
institutions. Tel. DEerfield 7-2271; 
Nights, Sun.. Holidays WH 8-6290.

ACADEMY VVATERPROOFING 
& 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

YOUR BEST INVESTMENT TODAY

;S REAL. ESTATE — Call

AMBKAN HOME REMTY
84-14 JAMAICA AVE^

Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

(Jamaica Line, Forest Parkway stn.)

WILLIAM J. DRAKE

Licensed Real Estate Broker

VISOKIA INFORMACIJA VELTUI

Pažymėkit apačioj langelyje ženklu V ir grąžinkite man:

AMERICAN HOME REALTY

84-14 Jamaica Avenue

Woodhaven 21. N. Y.

□
□
□

Pavardė

Adresas

Noriu

Noriu

Noriu

pirkti namus

parduoti savo nuosavybę

nebrangios apdraudos

■ ~ -----------
Cooks - Gardenmange - Saucier - 
Dishwashers - Waiters - Counter- 
men - Kitchen Porters - Pastry 
Cook — Club, Hotels, Restaurants; 
Waitresses - Hostesses - Cashier - 
Pantry Girls - Counter Girls
HUB EMPLOYMENT 25 W 14th
SL, N.Y.C. AL 5-7788 — Mr. Judge.

FRED G. MacKENZIE, INC.
107 Reade St. N.Y.C. — Only au
thorized RIXON Door Check Sales 
& Service. All makes Doo% Closers 
repaired; tempčted glass door main- 
tenance. Fast dependable Service. 
Special consideration - to religious 
institutions. A Fleet of Trucks On- 
The-Job Service. Tel. BA 7-6852.

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

Estbl. 1927
Waterproofing, Pointing, Caulking 
“Watertight Walls”, Foundations & 
Basements. Special consideration 
to religious ineititutions. HY 7-5432

HENRY SPIELBUEHLER
263-18 Hillside Avė.

Only General Electric produets used 
Special consideration to Religious 
Institutions ....................... Fl 3-8000'

GIRLS - WOMEN
No experience necessary. High pay. 
Steady work — Hostesses, Wait- 
resses, All Kitchen Help. Factory.

Call Mr. Wohi at WO 4-4090
ATLAS EMPLOYMENT

NURSING HOME

IRVVIN NURSING HOME "Where 
Patients are Gttests”. 24 hr. profes- 
sional nursing Service, outdoor pa
lios, planned entertainment, 1 floor 
level. Novena Services on Mondays, 
Confession & Communion monthly. 
Convalescent, chrome, aged. diabet- 
ics, bed-ridden, strokes. Reasonable 
rates. 109-45 Farmers BlvtL, Hdllis, 
Long Island, N. Y. — SP 6-1234.

Liberty Nursing Home—1543 East 
New York Avė, B’klyn.; reg. phar- 
macist; providing reg. nursing su- 
pendston for aged/infirmed. Near 
O. L. of LorettaAPresentation chur- 
ches. Spec. diets. recreat. therapy. 
Let us help you Hghten your burden 
with our understanding care. Low 
weekly - monthly rates. EV 5-0304.

MENDHAM RĘST HOME. Home- 
like atmosphere, personai care, pri
valė and aemi-prfvate raom, din- 
Ing or tray Service, TV, spacious 
groundsds, village home, Stores and

German speaking. 12 West
Main SL, Mendham, N. J. 
7425

JOSEPH CHARLA IRON WORKS 
Beachwood Avė. & 2nd Street 

Nevv Rochelle, N. Y.
Ornamentai - Structuraf - Special 
Designs. Free Estimates and Lite- 
rature ond ReguesL Special consi
deration to Religious Institutions.

NE 2-3393

ADAM WIEGAND 
WATERPROOFING 
25 Years Experience 

Waterproofing Above and Below, 
Grade Silicone Spraying, Roofing. 
All Work Guaranteed. Special con-

FL 8-3388

kvalifikuota techniko

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

ROMAN FUNERAL CHAPEL

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA

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

322 Union Avė; Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager 

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų

šventėms bei kitokioms progoms

£ Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

MARCANDO BROS.
Estbl. 1930

Garages - Driveways - Walks 
Foundations - Terraces - Porches

Stone A Block Walls. Special con
sideration to religious institutions. 
134 Murray Avė., Yonkers, N. Y.

YO 5-6820

AMICO WATERPROOFING
Waterproofing Specialists 

Painting - Caulking - Cement Coat- 
ing. Special consideration to Reli
gious Institutes. Ali Work Guaran
teed. — 89-47 163rd SL. Jamaica, 
L. L Tek E V 6-9240 - RE 9-4900 

(24 hour Service)

PAINTING

J & J. PAINTING
INTERIOR 4 EKTERIOR 

PAINTING 4 PLASTERING
Queens and Brooklyn only. Special 
consideration to Religious Institu
tions. HA 6-4222

EDW. T. WINTER
3840 Greystone Avė.. Bronx 63 

Waterproc>flng, Caulking, Painting

ation to Religious Institutes. Tel.: 
MG 2-4862 — Kl 8-4954

PAINTING

PAINTING - PAPERHANGING

tionaĮ; Fully Insured. Special con-

FA 5-9271 — Nights

PAINTING CONTRACTOR
INTERIOR - EXTERIOR

Spraying homes outside with spe
cial material. 10 Year Guarantee. 
Reasonable prices — Clean Work.

80 8-7758 -

EMIL DU PAS, 5866 - 57th Street,
Msapeto. L.l, N.Y. — Painting & 
Decorating — Brush and Spray —
Instltutional - Reekfential - Indust- 
rial — Interior and Exterior. Spė
riai consideration given to rettgious 
institutions. — Phone E M 6-6U6.

LAUKTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
UIS Mt. Veraon St Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine-
PETKAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJ AS

74 Providence Street 
WOBCESTER, MASS 

PL 4-6757 , PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britai*, Coaa.

TH.: BA 9-2242 — 9-9836
Aptarnauja mf BRITADi, WATERBURY Ir HARTFORD, Oonn.


