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Triukšmingos kalbos dėl 
Berlyno maskuoja tyloje

Amerikoje aštrėja komunistinės Kinijos priėmimo klausimas
— — — —— — A — —- - 1 V • * A *1 • ■ A W . * W T’ • A AValstybės sekretorius Dean 

Rusk birželio 27 spaudos kon
ferencijoje kalbėjo apie komu
nistinę Kiniją:

— Dabar mum nebeužtenka 
kom. Kinijos reikalu tos for
mulės, kurią Amerika pradėjo 
vartoti prezidento Trumano lal-

Rusk betgi paneigė Amerikos nusistatymą turėti Jungt Taut. dvi Kinijas
kais: siūlyti Jungtinėse Tauto
se, kad jos priėnimo svarsty
mas būtų atidėta kitiem me
tam. Tai buvo daromo per 10 
metų. Tačiau didėja JT narių

skaičius, kurie nori kom. Ki
nijos klausimą svarstyti.

— Amerikos vyriausybė 
svarsto, kaip išlaikyti J. Tau
tose nacionalinę Kiniją.

kom. K 
Tautas.

VIRŠUM BERLYNO PLEČIASI ŽODŽIŲ KARAS, 
KURIS TURĖS IŠVIRSTI NAUJA KONE \(UA

Berlynas — vėl dėmesio ir 
kalbų centre. Amerika priima 
nuolat kartojamus Chruščiovo 
grasinimus rimtai.

Chruščiovas grasina:
— Iki rudens jis pasirašo 

taikos sutartį su rytų Vokieti
ja. Vakarų susisiekimas su Ber
lynu atsidurs rytų Vokietijos 
kontrolėje. Bet dėl Berlyno dar 
galima su Vakarais tartis.

Grasinimam paremti darbais 
rytų Vokietija jau paskelbė 
varžymus užsienio lėktuvam 
viršum Vokietijos: nuo rugpjū
čio 1 jie turi gauti rytų Vo
kietijos leidimą skristi viršum 
rytų Vokietijos teritorijos.

Kennedy atsako:
— Amerika ir jos sąjungi

ninkai teisių ir įsipareigojimų 
Berlyno atžvilgiu neišsižadės ir 
Berlyno gyventojų laisvę gins.

PREZ. KENNEDY birželio 28 spaudos konferencijoje 
pakartojo Amerikos tvirtą nusistatymą dėl Berlyno.

Rusk paneigė N. Y. Times 
ir Time tvirtinimą, kad vyriau
sybė jau numatė pripažinti 

ą ir ją kviesti į J. 
|is vyriausybės pro

jektas, valstybės sekretorius 
nepasakė. Žurnalas Time buvo 
taip skelbęs:

Pereitą savaitę buvo ženklų, 
kad Amerika gali pakeisti stra
tegiją, jei ne sentimentą. Pa
gal planą, kuris dabar svarsto
mas, Amerika pati turėtų pa
kviesti Pekingą į JT; naciona
linė Kinija turėtų išlaikyti sa
vo vietą saugumo taryboje, o 
JT pilnatyje turėtų būti abid
vi Kinijos. Vyriausybės nuomo
ne, komunistai tokį siūlymą at
mes, nes jį priimti reikštų pri
pažinti naciohalinę Kiniją, bet 
jeigu atmes, tai atsakomybė už 
kom. Kinijos nebuvimą Jungti
nėse Tautose tektų jai pačiai 
Už visuomenės opiniją prieš 
nuolaidas komunistinei Kinijai.

Kongrese respublikonai bir
želio 28 pradėjo kovą prieš A- 
merikos politikos keitimą kom. 
Kinijos atžvilgiu. Respublikonų 
lyderis senate Dirksenas kalti
no valstybės departamentą, kad 
jis vykdo Rusijos politiką. Nors 
valst. sekr. Rusk paneigė, ta
čiau Dirksenas pakartojo tvir-

tinimą, kad vyriausybė priėmę 
dviejų Kinijų buvimą Jungtinė
se Tautose. Dirksenas pasmer
kė valstybės departamento nuo
monę, kad patys komunistai ne
sutiks sėdėti Jungtinėse Tau
tose su nacionaline Kinija, ir 
iš to bus ir komunistai atbai
dyti nuo J. Tautų, ir Amerika 
bus laimėjusi propagandoje. 
Senatorius reikalavo, kad kon
gresas priimtų rezoliuciją prieš 
kom. Kinijos Įsileidimą į Jungt. 
Tautas. Ji -reikalinga visuome
nės opinijai sukelti.

pozicijų dėl Kinijos
Valstybės sekretoriaus Rusk 

užuominos apie reikalą politi
ką keisti kom. Kinijos at
žvilgiu rodo stiprėjančią Įtam
pą tuo klausimu pačioje Ame
rikoje.

Už komunistinę Kiniją:
Už jos pripažinimą, priėmi

mą Į Jungt. Tautas paskiausiu 
laiku yra pasisakę aiškiau ar 
migločiau įžymieji politikai, ku
rie dabar vadina save “libera
lais” — Mrs. Roosevelt, Bow- 
les, Stevenson. To labiausiai 
reikalavo savo rezoliucijose li
beralų avangardas — sąjūdis, 
kuris vadinasi “Americans for 
Democratic Action”.

Prieš kom. Kiniją:
Šiom dienom tvirtai pasisakė 

prieš kom. Kinijos pripažinimą 
ir priėmimą buvęs viceprezi
dentas Nixonas. Su jaunatviš
ku griežtumu pasisakė jaunųjų

AMERIKA PASIRYŠ KARIAUTI?
Nuo atsakymo į tai priklausys Chmš

Sovietai Berlyno ir Europos rei
kalui pripažint^ apsisprendimo 
teisę, kurią jie skelbia kitom 
pasaulio dalim ir jeigu jie tai
kos reikalui dirbtu daugiau nei 
savo ekspansijos reikalui.

Konkrečių žygių savo žo
džiam paremti nei Amerika nei
jos sąjungininkai dar nesiėmė, čiovo apsisprendimas: grasinti toliau

ar liautis
Spauda skelbia ne tik vals

tybės pareigūnų pareiškimus, 
bet ir savo sugestijas bei ver
tinimus. Dėmesio vertas trejo
pas vertinimas.

LAIKAS PAVOJINGAS KAIP 
HITLERIUI PRADUOS 
SIAUTĖTI

Tokį padėties vertinimą mi
ni H. Drummond (NYHT). Jis 
sumini vieno diplomato nuo
gąstavimą, kad dabar esą pa
vojingiausias laikas. Chruščio
vas dabar jam primenąs Hitle
rį, kada tas pradėjo atakas. 
Hitleris užsivilko uniformą ir 
žygiavo į Čekoslovakiją. Sakė 
tada, kad daugiau nieko neno
ri. Paskiau jis puolė Lenkiją.

ir žvalgybos reikalui Pirmas čia persikalkuliavo, manydamas 
kad Vakarai nesipriešins. 
Chruščiovas pereitą savaitę už
sivilko generolo uniformą. ir 
pareiškė tuo pačiu žodžiu kaip 
Hitleris, kad jam “kaulas gerk
lėje” yra Berlynas. Tie, kurie 
paskutiniu metu matė Chruščio-

AR SOVIETAI PRALENKS 
1970?

Chruščiovas skelbė: Sovietai 
Angliją ir Prancūziją savo ūki
niu pajėgumu jau pralenkė, iki 
1970 prisivys ir pralenks Ame-
riką.

Kennedy atsakė spaudos kon
ferencijoje birželio 28: Mūsų 
šaltiniai rodo, kad Sovietai šia
me šimtmetyje Amerikos nepa
sivys. Bet prezidentas kvietė 
Chruščiovą palenktyniauti šio
je ūkinės gamybos srity, kuri 
yra tikrai taikinga.

tautos ir miestai yra kovoję 
iki paskutinio vyro. Tai esą J 
lengvai užmirštama šiais dides
nių patogumų laikais. Užmirš
tama Juozapo Flavijaus aprašy- j 
ta istorija apie Jeruzalės išgrio- 
vimą. Tačiau Jeruzalės gynėjai Į 
buvo sąmoningai savo likimą 
pasirinkę. .Tuo tarpu šis kraš
tas galvoje apie viską žemėj, iš-

ŠEN. EVERETT DIRK8EN: de
partamentas žaidžia Rusijos rule
te (kom. Kinijos reikalu).

BALTUOSE RŪMUOSE

želio 26 paskyrė ats. gen. M. 
Taylor savo patarėju kariniam

jam uždavinys — duoti infor
macijas apie Berlyno padėtį. 
Taylor buvo 1949 pirmas Ber
lyno komendantas.

želio 26 įsakė pritaikyti New 
Yorko Jūrininkų streikui Taft- 
Hartley įstatymą, pagal kurį 
streikas atidedamas 80 dienų. 
Unijos nenori to įstatymo pri-
pažinti.

PARAMA MOKYKLOM 
PAJUDĖJO

Atstovų rūmų komisijoje bir
želio 27 buvo priimta 375 mil. 
paskolos privatinėm mokyklom. 
Balsuota-19:11 santykiu, už bal-

.DEAN RU£K: Nebeužtenka.

Atsparieji lietuviai.
VYRIAUSYBĖ BE SAVO 
KRAŠTO".

Tokiu vardu Norma Krause 
Herzfeld parašė straipsnį apie 
Lietuvą Kansas City laikrašty 
“The Catholic Reporter”. 
Straipsnis užima visą puslapi 
su Lietuvos žemėlapiu, Lietu
vos atstovybės namo ir atsto
vo nuotraukom. Straipsnis pa
skelbtas genocido minėjimo 
proga, bet mini Vasario 16 iš
kilmes Washingtone, diplomati
nį Lietuvos atstovavimą, depor
tacijas, dabartinę padėtį Lietu
voje, kongrešmanų pasisaky
mus dėl Lietuvos, pastangas iš
kelti Lietuvos klausimą J. Tau
tose.

Darbo žmonės už tvirtą politiką

Kinijos atžvilgiu.

CHESTER BOWLES, valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas, stoja 
dėmesid centre ryšium su politikos 
keitimu kom.

kongresas—siūlė 
net pasitraukti iš

turi padaryti. Prieš šį apsi
sprendimą, prieš pažvelgimą į 
pragarą, kaip sako Alsop, stovi 
pirmiausia prezidentas.

Autorius atmeta tvirtinimą, -klausimas turi būti baigtas, iki 
kad atominis karas reiškia vi- , ...................- - - - -lutivuf uęiijnv
suotinį žmonijos sunaikinimą, jj§ derėsis su Alžiro vyriausy- 
Sustoja ir prie galimybės, jei ga]va Ferrat Abbas. Jei ne
bus taip, kaip Chruščiovas lau
kia — kad Amerika neišdrįs 
rizikuoti. Jei Amerika nerizi
kuos ir nevykdys savo įsiparei
gojimų Berlyne, kaip ji galės 
atlaikyti kitas pozicijas užsie
niuose, paskiau ir namie —
Staten Island, Aliaskoje,, Wa- KONGO BYLA

vą, įsitikinę, kad ir Chruščio- shingtono valstybėje. Tai, sa
vas mano, jog Vakarai dėl Ber
lyno nesipriešins, nors ir iš
kalbingai žada.
AR VAKARAI TURI 
PRIEŠINTIS?

Ties šiuo klausimu sustoja
J. Alsop, kreipdamas akis į vie
ną dalyką, kurio niekas ne
svarsto ir net neužsimena. O AR GERIAU NESIPRIEŠINTI? 
tačiau už visų kalbų apie Ber-

ko, kita to pagrindinio klausi
mo pusė, kuri vėl pareikalaus 
apsisprendimo, tik daug sunkes- 
nėm sąlygom. Neapsisprendi
mas yra kelias į visuotinį Va
karų nuosmukį, vis naują ir 
naują krizę, iki pasauliui ims 
Sovietai dominuoti.

Teigiamai atsakyti į tą klau-
savo visi demokratai ir vienas lyną tas dalykas esąs pagrin- simą linkęs W. Lippmann, iš- 
respublikonas. Dabar laukiama, dinis: ar Amerika pasiryžus im- eidamas iš fakto, kad Vokiati-
kad pajudės ir prezidento siū- Hs atominio karo, vykdydama 
lomas projektas mokyklų para- savo iškilmingus įsipareigoji

mus?
Tai klausimas, kuris turi bū

ti atsakytas atvirai, nes nuo 
jo visa kita priklauso.

Lyg padėdamas atsakyti, au
torius primena, kad istorijoje

mai, nes darbų tvarkos komi
sijoje jis buvo atidėtas. Kai ku
rie kongresmanai pasakė, kad 
jie nebalsuos, iki bus išspręs
tas paskolos klausimas priva
tinėm mokyklom.

ja vis tiek nesujungiama, kad 
jos sujungimo nenori nei Ang
lija nei Prancūzija; tad geriau 
priimti rytų Vokietijos faktą, 
jei Sovietai nereikalauja pasi
traukti sąjungininkų kariuome
nei iš Berlyno ir jei garantuo
ja Berlyno gyventojų laisves.

Padalins Alžirą?
Prezidentas de Gaulle birže

lio 27 pareiškė, kad Alžiro

f . Amerikos unijų vyriausia va
dovybė kreipėsi Į Kongresą, 

' kad suteiktų prezidentui pilnus 
įgaliojimus mobilizuoti krašto 
išteklius kovai su sovietine ag- 

i resija. Pasisakė už karinių jė- 
Į gų sustiprinimą, už atominių 

bandymų atgaivinimą, už maši
nų ir maisto sustabdymą ko- 

Į munistų valdomiem kraštam.
Pasmerkė šen. Mansfieldo.siūly- 

I mą derėtis dėl “laisvojo Berly
no”. Ragino prezidentą paskir
ti specialią komisiją, kurioje 
būtų ir darbo žmonių atstovai. 
Ta komisija turėtų rekomen
duoti, kaip išvengti vyriausybi
nės ir privatinės politikos, ku
ri padeda komunistam nugalė
ti politinius bei ūkinius sunku- 
mus.

prasidės rudenį Berlyno krizė.

susitars, jis imsis parengiamųjų 
žygių padalyti Alžirą — pa
kraščiuose sutelks ten esančių 
europiečių milijoną ir lojalius 
musulmonus, kitą dalį sukilė
liai tegul tvarko, kaip nori.

Katangos prezidentas Tshom
be, paleistas namo, prašneko ki
tokia kalba — kaltino Kongo 
vyriausybę, kad jį suėmė pa
gal iš anksto parudštą planą; 
jį paruošę min. pirm. Ileo, už
sienių r. min. Bomboko ir bel
gai socialistai; jis buvęs laiko
mas griežtai — nedavę jam nė 
pieštuko. Vienintelis žmogus, 
kurį gyrė — gen. Mobutu. 
Tshombe ima atostogas, o Ka- 
tangą valdys trijų ministerių 
kolegija, kuri valdė, kai Tshom- 
ve buvo suimtas.

— Ketengos prez. Tshombe 
birželio 28 pakartojo, kad Ka- 
tanga neatsisako Imti nepri-, 
klausoma. Kongo parlamento 
posėdis atidėtas dar savaitei.

Senatas pensijų įstatymą pa
tvirtino

Senatas birželio 26 patvirti
no vyriausybės pateiktą įsta
tymą socialinės apsaugos reL 
kalu. Pagal jį vyrai gali gauti 
pensiją 62 metų amžiaus —- 
80 proc. sumos, kurią gaus 65 
metų.

— Venezueloįe birželio 26 
sukilimas nuversti vyriausybę 
nepasisekė. Tai jau ketvirtas 
sukilimas per vieneris metus.

— Castro išvarė iš Kubos 
per 200 kunigų ispanų, o jų 
mokyklas ir kitą turtą sukon- 
fiskavo.

— Kuwait šeichas pareiškė, 
kad priešinsis Irako agresijai. 
Jį remia Amerika, Anglija, E- 
giptas. ....

— Valstybės sekr. Rusk pa
sijutęs apeinamas, kada jo pa
vaduotojas Bowles eina tiesiai 
pas prezidentą su idėjom, ku- denaueris pareiškė pasitikėjimą 
rios rtebuvo pareikštos pačiam prezidento Kennedy atsparumu 
valstybės sekretoriui. dėl Berlyno.

— Vokietijos kancleris A-

DU IDĖJOS DRAUGAI; "Kaip galvoji, jei man pasisek
tą ten platesnes duris itkirsti, bOtg gera ir tau ten jeiti”.

respublikonų 
lė Amerikai 
J. Tautų, jei bus priimta kom. 
Kinija. Pasisakė ir darbo uni
jų vadovybė.

Prezidento pozicija?
Prezidentas lig šiol tylėjo. 

Aišku, jam artimesni “libera
lų’’ nusistatymai. Jis libera
lus yra pasitelkęs į savo arti
miausius bendradarbius. Jis vie
šai yra angažavęsis už “libera
lus’’ kaip už pirmūnus, sveikin
damas Americans for Democra
tic Action kongresą. Tačiau 
prezidento pareigose jis negali 
jaustis esąs tik vienos grupės 
atstovas. Jis turi išlaukti, iki 
opinija bus pakankamai paruoš
ta tokiam ar kitokiam sprendi
mui. Gal būt, tokios paruo
šiamos, bandomos “baliono” 
prasmės turėjo ir ankstesni “li
beralų” pasisakymai kom. Ki
nijos naudai.

Pirmieji gestai darbais:
Prieš mėnesį Journal Ameri

can aliarmavo, kad vyriausybė 
apėjusi “prekiavimo su prie
šu įstatymą” tokiu, sakytum, 
mažmožiu kom. Kinijos naudai 
— Kanada pardavė kom. Kini
jai kviečių už 400 mil. Norė
jo gauti iš Amerikos siurblius, 
kuriais javus susiurbtų į lai
vus. Valstybės iždas atsisakė 
duoti leidimą vienai Chicagos 
firmai tokius siurblius parduo
ti. Kai Kanada susijaudino dėl 
to, valstybės iždas . paaiškino, 
jog įstatymas neleidžia parduo
ti siurblių tam, kad jais būtų 
padedama Amerikos priešui. 
Kanada susirūstino, min. pirm. 
Diefenbakeris grasino ir par
lamente aliarmuosiąs. Protes
tus reiškė dėl to ir Anglija ir 
Norvegija, kurios davė laivus 
tai prekybai su komunistine Ki
nija, ir Amerikos vyriausybė nu
sileido: davė leidimą siurblius

■ parduoti. “Kodėl?” klausė laik- 
• raštis. “Jei pardavimas buvo

nelegalus prieš dvi savaites, tai 
jis nelegalus ir šiandien, bet 
licencija jau patvirtinta”. Vals
tybės iždo pareigūnas, kaip ra- 

- šė laikraštis, paaiškinęs, kad
■ reikalas buvęs sutartas tarp 

Baltųjų Rūmų ir valstybės de
partamento.

Kitas gestas, palankus komu
nistam Azijoje, buvo Amerikos 
pranešimas per Maskvą Oruti- 
nės Mongolijos komunistiniam 
režimui, kad Amerika pasiryžus 
jį pripažinti. Tai buvo pada
ryta Vienos konferencijos die
nom.

Tai primieji žingsniai lanks
čioje politikoje. Jų, pasak Rusk, 
taip pat neužtenka. Nauji žings
niai priklausys ne nuo didesnės 
ar mažesnės ištikimybės princi
pam, bet nuo to, kiek bus stip
rus spaudimas vyriausybei iš 
šalies — spaudimas už. iš vi
daus — spaudimas prieš.

—Laoso min. pirm, pavaduo
tojas ir apsaugos min. gen. No
są vau birželio 28 pakviestas at
vyko j Washingtoną. “Neutra
lusis' Phouma kvietimo lig šiol 
nepriėmė.
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Nesustokime pusiaukely!
Kongreso sesija pasibaigia 

maždaug už pusantro mėnesio. 
Tarp kitų kėlių šimtų įstaty
mų projektų ir rezoliucijų yra 
pasiūlyta priimti ir Lietuvos 
laisvinimo bylai reikšminga re
zoliucija. Dėl jos pravedimo lie
tuviai kietai kovoja, bet ne
snaudžia ir laisvės bei Lietuvos 
priešai. Kaip kongresmanas Gle 
nard Lipscomb informuoja, rau
donieji savo laiškais siekia 
šios rezoliucijos pravedimą su
stabdyti —

Ar gali būti iioje* kovoje ne- 
apsisprendusię? Ne! Nėra prie
žasties, kuri pateisintų neutra
lumą. Neutralieji talkina Lietu
vos laisvės priešui.

Ar yra galimybių, kad Ku- 
chel - Lipscomb rezoliucija pra
eity? Taip. Senatorius Cape- 
hart informuoja, kad rezoliuci
ja artimu laiku bus svarstoma 
senato užsienio reikalų komi
sijoje. Atstovų rūmų nariai— 
Barry, Broomfield, Merrow, 
Fulton, Zablocki, Church, 
Saund mums rašo, jog raginą 
savo komisijos pirmininką duo
ti rezoliucijai skubią eigą. At
stovų rūmų nario Edward J. 
Derwinski (III.) pasiūlytoji ir 
Kongrese susidomėjimą sukėlu- 
sioji rezoliucija (H. Res. 267). 
siekianti kongrese suformuoti 
nuolatinę Pavergtųjų tautų ko
misiją, taip pat talkina mūsų 
reikalui aktualindama Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijos reikšmę 
ir stiprindama pravedimo gali
mybes.

Kas Kuchel - Lipscomb re
zoliuciją remia? Ją remia visa 
patriotinė lietuvių visuomenė 
ir spauda. Ją rerrria Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
(birželio mėn. atsišaukimu į lie
tuvių visuomenę). Ją remia A- 
merikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas (vasario 10 
komunikatu). Daugelio organi
zacijų vadovybės ir šimtai pa
vienių lietuvių dirba šiai rezo
liucijai pravesti.

Už rezoliuciją jau yra pasisa
kę visa eilė Senato ir Atstovų 
rūmų narių ir abiejų partijų 
lyderių. Pastaruoju metu veda
ma* akcija vis labiau ir labiau 
įsisiūbuoja ir jau pereina į a- 
merikiečių visuomenę. Eilė a- 
merikiečių didžiųjų laikraščių 
rezoliucijos reikalu paskelbė 
straipsnių ir vedamųjų, šiuo 
metu daromos pastangos šios 
rezoliucijos reikalu pasiekti vi
sos Amerikos didžiąją spaudą.

Ką dar turime padaryti? Kon
gresui pasiūlyta priimti daugy
bė rezoliucijų. Su visais siūly
mais kongreso nariams sunku 
yra net susipažinti. Pirmiausia, 
jie atkreipia dėmesį į tuos siū
lymus, įstatymų projektus bei 
rezoliucijas, kuriomis pati vi
suomenė parodo susidomėjimo.

Veikdama Alto Vykdomojo 
Komiteto š. m. vasario mėn. 10 
d. nutarimo dvasioje, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Los Angeles 
valdyba kviečia Amerikos lietu
vių visuomenę nauja laiškų ir 
telegramų banga dar kartą už
pulti Washingtoną.

Laiko liko nedaug. Visose ko
lonijose yra paskleista tūks
tančiai lapelių, kuriuose nurody 
ta kam, ką ir kaip rašyti. Jei 
jau visiems parašyti negali ar 
nesiryžti, būtinai tuoj pat pa
rašyk šiems keturiems: Rep. 
Thomas E. Morgan ir Rep. John 
W. McCormack, prašydamas 
paremti H. Con. Res. 153, Šen. 
J. Williąm Fulbright ir Šen. Mi
ke Mansfield, prašydamas pa
remti S. Con. Res. 12. Nepa
kenks, jei ir antras jūsų laiš
kas juos pasiektų.

Sutarimu ir vieningu ryžtu 
visi junkimės į Lietuvos išlais
vinimo kovą!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles sk. valdyba: 
J. Jodelė, J. Kojelis, L. 
Valiukas, E. Arbas, K. 
Liaudanskas, A. Skirtus, J. 
A. Petrauskas

Jau kelinti metai Sovietų dik
tatorius Chruščiovas ir Egipto 
diktatorius Nasseris — dideli 
draugai Juos subloškė vaka
riečių konfliktas dėl Suezo ka
nalo ir JAV nenoras duoti pi
nigų Assuano užtvankos staty
bai ant Nilo. Ją apsiėmė pa
statydinti Chruščiovas savųjų 
vergų uždirbtais pinigais ir sa
vais inžinieriais, už tai taria
mai nestatydamas Nasseriui jo
kių politinių sąlygų, nes Egip
to diktatorius gyrėsi pats sa
vo noru vykdąs socializmą. Ži
noma, abu diktatoriai slaptai 
galvojo vienas antrą apgauti 
Bet laikinai abu šypsojosi ir 
keikė Vakarų kolonialistps.

Pirmas debesys, šiek tiek 
pritemdęs diktatoriaus draugys
tę, pasirodė 1959, kai Nasse
ris buvo užsipuolęs Chruščiovą. 
Tada neutralizmo ir koegzisten
cijos euforijoj Chruščiovas nu
rijo draugo piliulę ir vėl šyp
sojosi, laukdamas, kada galės 
Nasserį prigriebti ne už žo
džius, bet už darbus. Jų skau
džiausi Chruščiovui — komu
nistų varžymas Arabų Jungti
nėj Respublikoj ir Nasserio 
draugystė su Jugoslavijos dik
tatorium Titu ir jų planai su
organizuoti neutralinių valsty
bių bloką.

Dėl šių dviejų skaudžių vie
tų šį pavasarį ir prasidėjo bar
niai bei tarpusavio priekaištai 
tarp draugų. Maskva viešai pra
dėjo pulti Arabų Jungtinę Res
publiką dėl komunistų perse
kiojimų, dėl sušaudyto Damas
ke arabų komunistų vado Helu. 
Sovietų komunistų partijos cen
trinio komiteto narys Panoma- 
riovas, kurio žinioj yra visos 
direktyvos komunistams “ka
pitalistiniuose” kraštuose, ge
gužės mėnesio “Komunisto” 
žurnale išspausdino straipsnį su 
šitokiais kaltinimais Nasseriui:

“Vis dažniau Arabų Jungti
nės Respublikos valdininkai 
griebiasi reakcionieriškų pre
tekstų ir teroristinių metodų 
prieš užsitarnavusius antiimpe- 
rialistinius kovotojus, prieš dar
bininkų ir liaudies masių pa
žangiausius atstovus. Viena by
la po antros eina teisme. Šim
tai atsidavusių kovotojų dėl 
tautinės nepriklausomybės ir 
demokratijos yra ištrėmime ar
ba kalėjimuose, šie komunis
tai atstovauja darbininkų kla
sei ir tuo pačiu aukščiausiem 
tautos interesam”.

Nasserio draugų redaguoja
mas laikraštis “Al Ahram” pa
skelbė dar daugiau: gegužės 
pradžioje Maskvoje, priimda
mas Nasserio parlamentarų de
legaciją, Chruščiovas ją išprau
sė ir grasino, kad Arabų Jung
tinė Respublika atsidurs kritiš
kame stovy, jei nesiliaus per
sekiojusi komunistų. Jis priki
šo, kad Nasserio socializmas 
yra klystkelis. Komunizmo abė
cėlėje egiptiečiai teskaitą tik 
raidę A, o komunizmas prasi
dedąs nuo B. Kairo valdovai 
turi atsisakyti pasipriešinimo 
komunizmui nes vistiek grei
tai arabai būsią komunistais, 
ir Nasseris turėsiąs nusileisti 
šitokiai raidai.

Be abejo, tai užgavo egip
tiečių diktatoriaus šalininkus. 
Jie ne tik paskelbė šituos prie
kaištus, bet ir paaiškino jų 
priežastis: Maskva pykstanti 
dėl to, kad Nasseris organi
zuoja neutralistų bloką (prieš 
šitokią perspektyvą vieno ara
bų komunistų vado sušaudymas 
aišku, Maskvai yra niekis). Jie 
skelbia, kad dar balandžio pa
baigoj, tuoj po Nasserio susi-

du draugai susikibs?---------------------
džioje Kaire buvo sušaukta ne
utralistų paruošiamoji konfe
rencija. Joje dalyvavo 20 ne- 
europinių valstybių — 9 iš Azi
jos, 8 iš Afrikos, 3 (Kuba, Mek
sika, Brazilija) iš Pietų Ame
rikos ir iniciatorė Jugoslavija. 
Buvo sutarta, kad neutralisti
nių valstybių galvos turėtų su
sirinkti į tikrą konferenciją spa
lio 1 Blede (Jugoslavijoje). Ar 
ji įvyks? Ar Maskvos diktato
rius pakęs, kad susiorganizuo
tų naujas blokas be Maskvos

tikimo su Titu, Sovietų Sąjun
gos pasiuntinys Kaire įtemp
tame pokalby Nasseriui grasi
nęs, kad Sovietijos vyriausybė 
nepasiliksianti neveiksminga, 
jeigu neutralistinių kraštų blo
kas susidarytų be Sovietų įta
kos arba jeigu įtaka jiems ne
būtų užtikrinta.

Nasserio šalininkai dviejuo
se Kairo laikraščiuose taip pat 
pradėjo kritikuoti Maskvos po
litiką ir reikalauti, kad Sovie
tų Sąjunga sustabdytų komu
nistinių partijų veikimą arabų 
kraštuose. Dėl to Maskva dar 
labiau susiraukė, o jos “Prav- 
da” gegužės 31 piktai atsikir
to egiptiečių žurnalistam, juos 
išvadindama Sovietijos ir Ara
bų Respublikos draugystės ideo
loginiais priešais, tarnau
jančiais “imperialistiniam kolo- 
nialistam”, o tų žurnalistų re
miamą egiptiečių “socialistinę 
santvarką” prilygino Hitlerio 
ir Mussolinio režimams.

Tie smarkūs žodžiai, tur būt, 
buvo paskutinis bandymas įbau
ginti Nasserį žodžiais, kad ne- 
beorganizuotų neutralistų blo
ko. Bet vis dėlto birželio pra-

globos? Ar Chruščiovas nu
spręs, kad jau laikas iš pasa
lų sulikviduoti triukšmingąjį 
draugą Nasserį ir pastatyti so
vietinę ginkluotą koją Egipte 
ir Afrikoj? Jei sovietinės poli
tikos pagriežtėjimas “neutra
liųjų” atžvilgiu ir grasinimai 
Nasseriui dėl jo “socializmo 
klystkelių” nėra vaidinimas 
prieš Kiniją, o prisiderinimas 
prie šios griežtos linijos, ga
li prasidėti nejaukūs netikėti
numai.

Ar Vakarai tam pasiruošę?
J. Gr.

SIBIRO MALDAKNYGĖ OLANDIŠKAI

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO SNIPAS
IŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO“

(24)
Atsakiau, kad dirbu ne 8 

ar 12 valandų, o visas 24 va
landas, pritūrėdamas šią van
dens tiekimo patalpą ir dirb
damas lauke.

—Galite suprasti, — kalbė
jau toliau, — kad dirbu dau
giau už jus, ir visą gyvenimą 
dirbau daugiau, negu visokie 
Čekistai. 1

— Aš tave iš čia išvysiu — 
atkirto — ir pasiusiu, kasyklos 
darbam. Nedrįsk man toliau 
verstis religine propaganda. Už
darysiu “Bure”! — pagrasė.

Dar keliom frazėm* pasikei
tus, kapitonas Gavriuscinas top
terėjo užgaulius man ir apskri
tai kunigam žodžius:

— Buvai parazitu laisvėje 
ir nenustoji juo būti koncen
tracijos stovykloje!

Negalėjau susivaldyti ir at-

kur man apskelbė, kad dviem 
mėnesiam uždaromas “Bure”, 
nes jį įžeidęs pavadindamas pa
razitu.

— Ne aš įžeidžiau, o jūs pir
ma įžeidėte mane, o drauge ir 
mano tikėjimą, ir kunigystės 
kilnumą.

— Aš turiu teisę įžeidinėti 
o jūs nė!

— Vadinasi buvote atėję są
moningai mane įžeidinėti, ieš
kodami priekabės į “Būrą” ... 
Gerai, bus dar vienas įrody
mas, kas esate parazitas, čiul
piąs žmonių kraują.

— Nutilk! O tai pridėsiu dar 
du mėnesius ir uždėsiu grandi
nes su “marškiniais” ... Eik 
ir paruošk patalpą kitam per
duoti!

Pirmiausia man rūpėjo kam 
kitam atiduoti tai. kas buvo 
man visų brangiausia. Po pus-

mes pagrindas: “Leoni Pietro... 
uždaromas dviem mėnesiam Bu
re už įžeidimą kap. Gavriusci- 
no, kurį išvadino parazitu”.. At
isakiau pasirašyti pareiškęs, 
kad jis pirmas mane įžeidė.

— Tai mes pasirašysime, — 
atrėžė vyresnysis. — O kokios 
esi tautybės? j

— Italas.
—O, jie žinomi savo tikė

jimu, — nusišiepė.

Mane iškrėtė atimdami rožan
čių, pasidarytą iš duonos gumu
liukų. medalikėlį ir kryželį kau
linį, gamintą taip pat stovyk
loje. Išplėšė su įsiutimu:

— Vot božik! (Tai dievuliu; 
.kas!).

Tuo pačiu metu kietai sura
kino rankas už nugaros. Dau
žė per galvą, kumščiavo, spar
dė. Aš susmukau ant kelių ir
meldžiausi.

— Ką darai? Meldiesi? Kel
tis! — suriko, ir rankas užlau
žė į viršų.

rėžiau:
— Laikas dar parodys, kas 

tikrieji parazitai: mes ar jūs.
Apsisuko ir išėjo. Netrukus

'antros valandos mane vėl nu
varė į mažąją zoną.

Vienas iš sargybinių pakišo
pasirašyti lapą popieriaus. Ja

— Dieve, atleisk jiem!
— Ką balbatuoji!
— Dio, perdona loro!
Nuo smarkaus smūgio į spran 

/ią aptemo akyse. Pasijaučiau 
bealpstąs. Grandines nuėmė ir 
uždarė karceryje, nekūrena
mam, su cementinėm grindim, 
atėmę ir apsiaustą ir vatinuką. 
Tuojau krėtė drebulys dėl šal
čio ir dėl sukrėstų nervų. Po 
kokios 40 minučių nuvedė į

JUNGTINĖS Arabų Respublikos prezidentas Nasser.

šiomis dienomis pasirašyta 
sutartis su Olandijos katalikų 
spaudos filmų ir televizijos są
jungos pirm, baronu Speyart 
von Woerden, išleisti Sibiro 
maldaknygę olandiškai. Olan
dijos kardinolas Barnard Ait
rink parašė Įžanginį žodį. Už
tikrina, kad Olandijos katalikų 
radijas ir televizija šį faktą pa
sistengs plačiai išreklamuoti 
Katalikiškoji spauda Olandijoj 
šią knygelę labai plačiai jau ap
rašė ir dėjo daug nuotraukų. 
Laikraščio iškarpų susirinko 
pas mane visas glėbis.

Knygelė leidžiam ne pelno 
tikslais, spausdinama moderniš
ku (intaglio) būdu. Norima o- 
landiškam tekstui palikti lietu
višką, originalų maldų pavadi
nimą. Tai būtų kiek skirtinga 
nuo angliško leidinio, kuriame

kairėje pusėje duodamas ori
ginalus rankraštis, dešinėje 
duodant tik jo vertimą.

Olandiškas leidimas turėtų 
būti paruoštas spalio mėn. kaip 
kenčiančios Bažnyčios auten
tiškas dokumentas. To leidinio 
didžioji dalis bus persiųsta ir 
į olandų vadovaujamus misijų 
kraštus.

Šios knygelės išleidimo pro
ga olandai labai prašo daugiau 
medžiagos apie Lietuvą ir jos 
kankinius ir tremtinius.

čia galima dar paminėti, kad 
LRK Federacija, primindama 
20 metų masinių lietuvių trem
tinių sukaktį, angliškąją Sibiro 
maldaknygės laidą išsiuntinėjo 
visiems JAV vyskupams. Prie 
knygelės buvo prijungta spe
ciali dedikacija.

Kun. L. Jankus

Pasikalbėjimas tarp Amerikos ir Rusijos
Televizijoje birželio 24 buvo 

rodomas pasikalbėjimas tarp 
Amerikos ir Rusijos spaudos 
žmonių. Iš Amerikos pusės bu
vo prezidento spaudos šefas Sa- 
linger ir N. Y. Times kores
pondentas Salisbury, iš sovie
tų — Chruščiovo žentas Adžu- 
bei ir spaudos šefas Charla- 
mov. Pasikalbėjimo mintys maž
daug tokios:

Amerika: Vienos konferen
cija parodė, kad vienas kito 
nepažinimas veda į persikom- 
binavimą ir galimą atominį ka-

Am.: Milijonai žmonių abejo
ja dėl Gagarino skridimo, nes 
jis buvo laikomas paslapty.

R. : Amerikos spauda išgal
vojo netikrų istorijų apie Ga- 
gariną.

Am.: Gal būt, bet tai So
vietų laikomos paslapties vai
sius. Sovietai nepaskelbė ir apie 
Kijevo nelaimę, kurioje žuvo 
100 žmonių, iki vakarų spau
doje apie tai buvo paskelbta.

R.: Jei mes būtume tuojau 
apie nelaimę pranešę, ar tai 
būtų pagerinę santykius tarp 
Amerikos ir Rusijos.

Rusija: Amerikos spauda per
daug žaidžia karo pavojais, ypa
čiai ryšium su Berlynu.

Am.: Kodėl Times neleidžia
mas platinti Rusijoje?

R.: Jis skelbia istorijas, ne
priimtinas sovietinės moralės 
supratimui — istorijas apie

siaustė radau rožančių ir me
dalikėlį.

Apsakius, ką iškentėjau, ki
ti pastebėjo, jog nebuvę dar 
taip prastai. Jie girdį kankina
mus šaukiant ant viso izoliato
riaus. Be tų grandinių ir le
dinės kameros, dar vartojo 
“marškinius”. Apie tą barbariš
ką kankinimą man pasakojo gy
dytojas. Gydytojui prieš tai bu
vo įsakoma patikrinti širdį. Jei 
pasipriešintų ar norėtų gelbė
ti nelaimingąjį pats įkliūti į 
tuos “marškinius”. Kaltę taip 
pat suversdavo daktarui, jei 
kankinamas mirdavo. Gi tie 
velniai įsprausdavo žmogų į 
tvirtos medžiagos (barcheto) 
marškinius ir paskui lamdyda
vo, slėgdavo,' sukdavo sąnarius, 
lenkdavo nugarą ... Vienas ru
sas kriminalistas, vardu Cerno- 
vas, su kuriuo sėdėjome toje
pačioje celėje, nuo tos kanky
nės mirė. Jis buvo paskutinis 
iš kriminalistų, kai juos atsky
rė nuo politinių.

Kai pirmąjį kartą sėdėjau 
Bure, neturėjau galimybės pri
imti komunijos. Antrąjį kartą 
kalėdamas priimdavau beveik 
kasdieną. .Mažosios zonos ūk- 
vediu buvo lietuvis jaunuolis. 
Jis išsirūpino, kad aš kas rytą 
eičiau valyti koridoriaus ir ga
lėčiau susitikti su lietuviu ku
nigu. Taip ir priimdavau ko
muniją. Taip pat gaudavau pa
ramos maistu ... Išeidavo va-

draugas vokietis Herbert 
Schoenhorn. Jisai, paleistas 
1953 birželio 21, pirmas išne
šė apie mane žinias už geleži
nės'sienos.

(Autorius neišbuvo pilnų 2 
mėnesių baudžiamoje zonoje— 
Bure. Kapitoną GaVriusciną 
greitai pakeitė kiti viršininkai. 
Buvo iškviečiamas naujiem ap
klausinėjimam. Pagaliau pakvie 
tė darbų vadovas Zavodskoj, 
žmogus žiaurus, koris žudė žmo
nes darbu, nes sunkiem dar
bam siuntė ir invalidus kaip 
visiškai sveikus).

Išgirdęs, kad esu kunigas, 
šiurkščiai paklausė:

— Tai gal ir koncentraci
jos stovykloje tebesiverti ta 
profesija?

— žinoma, neužmiršau.
, —O nežinai kad tokia ak

cija uždrausta?
— Žinau, jog esu kunigas 

ir, kol gyvas, tokiu liksiu. .
— Šitaip. Rytoj eisi darbam 

su Jefimovo komanda. Kasi
žemę prie geležinkelio. Norma 
— 120 procentų. Kai 8 valan
das pakaposi įšąlusią ir uolėtą 
žemę, matysime, ar benorėsi 
užsiimti kitais reikalais.
, — Matysime. Ir ten neaplei

siu savo kunigiškų pareigų.
(Tą sunkų darbą dirbo apie 

4 mėnesius — nuo 1952 spa
lio ligi 1953 kovo pradžios, Su
laukęs Stalino mirties ir Beri- 
jos egzekusijos. Kaip stovyklo-

buvau pakviestas jo įstaigon, me buvo įrašytas mano baus- bendrą kamerą. Gražintame ap- lyti iš kitos celės dar mano je tai atsiliepė?).

STALINUI mirus, jo laidotu
vių metu ir mums buvo įsakyta 
pagerbti tą gruziną 5 minučių 
tyla. Visi darbai buvo sustab
dyti. Niekam ašara nebiro. Bu
vo dar pasitenkinimo, kad tiro
no mirtis davė keliom minu
tėm poilsį ...

Pirmom dienom buvo ženk
lų ir vilties, kad gali griūti vi
sa komunistinė sistema. Malen- 
kovas šnekėjo apie baisų žmo
nių skurdą, vaizduodamas tai 
skaičiais. Buvo pajudinta di
džiojo melo tvirtovė, statydin
ta penkmečių penkmečiais, ir 
rodėsi ji grius. Rodėsi viltis 
išsilaisvinimo. Paskelbta amnes
tija kriminalistam, laukiama bu
vo malonės politiniam kaliniam. 
Birželio viduryje, 1953, paste
bėtas ruošimasis paleisti vokie
čius ir kitus belaisvius. Mūsų 
viltys dar pašviesėjo, kada bu
vo pranešta apie areštą Beri- 
jos, “dešiniosios Stalino ran
kos” (Sovietų enaiklopedijal 
Kai Maskvos radijas apskelbė 
jį “didžiausiu niekšu ir tėvy
nės išdaviku”, tai stovyklos ka
pai nežinojo, ką galvoti ir da
ryti. Už menkiausį šiurkštumą 
jiems kaliniai atkirsdavo:

— Žinok, Berijos laikai pasi
baigė!

Patyrėme ir apie sukilimą ry
tiniame Berlyne (1953). Gerai 
supratome, kas ten atsitiko, 
nors sovietiniai laikraščiai ra
šė, kad “netvarką sukėlė pro-

žmogžudystes ir meilės skan
dalus.

Ar tas visas pasikalbėjimas 
reiškia vienas kito supratimą, 
ar tik tuščią žaidimą?

vokatoriai, įsiskverbę iŠ vaka
rų” ... Pasiekė mus žinios apie 
neramumus Norilsko koncen
tracijos stovyklose ir kitur, bet 
tai pasibaigė tragiškomis žudy
nėmis.

(Pakeitus Beriją nauju kapu 
Kruglovu, kuris nieko nekeitė, 
kas pirmojo buvo daroma, pa
aiškėjo, kad Kremliuje tebūta 
kovos dėl valdžios. Stovyklų 
kapai atsigavo, pasidarė dar 
žiauresni).

Prasidėjo represijos prieš 
maištininkus. Mūsų stovykloje 
sodino kalinius karceryje, Bu
re, izoliatoriuje. Sumažino mais
tą. Rakino rankas grandinėmis, 
kankino velniškais “marški
niais”. Kalinius apėmė nusivy
limas.

— Kaip tai? — kalbėjo tarp 
savęs politiniai kaliniai. — 
žmogžudžiam ir vagim yra am
nestija. Mums — tiktai gražūs 
pažadai ... Berija, liaudies 
priešas, suimtas ir apkaltintas 
už tai. kad kankino milijonus 
nekaltų žmonių. Mes gi esame 
jo aukos, ir nepaleidžiami. Pri
rakinti darbui, kaip gyvuliai! 
su 25 metų pasmerkimu’'.

(Bus daugiau)



Nepriklausomą Lietuvą statant
Rapolo Skipičio atsiminimai

Vienas iš pagrindinių Lietu
vos okupanto propagandos tai
kinių yra faktų nutylėjimų, tie
sos iškraipymu ir piktais pra
simanymais taip sumaitoti ne
priklausomos Lietuvos istoriją, 
kad tasai Lietuvos nepriklau
somybės tarpsnis, jo neišgyve
nusiems, atrodytų kaip Lietuvos 
didžiausios negerovės, atsiliki
mo, skurdo ir nelaimės laiko
tarpis. Šiuo metu tokia sovie
tų propaganda okup. Lietuvoj 
dar nepaveiki ir nesėkminga, 
nes dar perdaug yra gyvų ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mo liudytojų ir perdaug var
gana okupuotos Lietuvos gyve
nimo tikrdvė, kad patikėtų, jog 
kada nors buvo prasčiau. Ta
čiau. laikui bėgant, kai nepri
klausomos Lietuvos gyvieji liu
dytojai susens ir išmirs, o oku
puotos Lietuvos tikrovė, paly
ginti su pirmaisiais okupacijos 
metais, bent kai kuriais atžvil
giais rodys pagerėjimą, sovieti
nis dergimas Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpio gali 
sulaukti vis mažiau atsparumo. 
Ką tad mes darome, kad ne
priklausomos Lietuvos laikai 
būtų geriau nušviesti ir suda
rytų atspirtį sovietiniam klas
tojimui?

Yra malonu pasidžiaugti, kad 
Lietuvos nepriklausomybės kū
rėjai suskato rašyti prisimini
mus ir duoti savo liudijimą, 
kaip iš tikrųjų buvo. Čia pri
klauso ir Rapolo Skipičio atsi
minimų knyga “Nepriklausomą 
Lietuvą statan“. Toje statybo
je autoriui teko reikšmingas 
vaidmuo. Pats autoriaus asmuo 
atstovauja nepriklausomos Lie
tuvos statytojų daugumos pa
grindiniam bruožam: aiškiam 
tautiniam ir valstybiniam są
moningumui, pasitikėjimui sa
vąja tauta, noru ir ryžtu dirb
ti ir aukotis tautos labui, im
tis iniciatyvos ir nebijoti rizi
kos kliūtims ir pavojams įveik
ti. Perskaičius tą knygą, bend
ras įspūdis: tai tikras įkvėpi
mas dabar kovojantiem dėl 
okupuotos Lietuvos išlaisvini
mo, o ypač laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimui. Reikia tik lin 
keti, kad autoriaus ir leidėjo 
pastangos sulauktų lietuvių vi
suomenės reikiamo dėmesio.

Kiekviena atsiminimų knyga 
yra jos autoriaus asmeninis liu
dijimas, susijęs ir su kitų liu- 
ditojų parodymais ir atitinka
mais dokumentais. Lietuvos 
istoriko uždavinys bus atsijo
ti Lietuvos statytojų atsimini
mų literatūros asmeniškumus. 
R. Skipitis savo knygoje ir pats 
paryškina kai kuriuos veikėjus 
— dr. J. Purickį, J. Aleksą, 
P. Plechavičių, prof. J. Šimkų, 
apie kuriuos nuomonės nėra 
vienodos.

Ir Skipičio ir Žuko atsimi
nimuose liečiama ir Lietuvos 
valiutos įvedimo pavėlavimas. 
Tam paaiškinti būtų autorite
tingi J. Paknys ir P. Grajauskas. 
Bet abu jau mirę, ir vargiai 
savo atsiminimus bus palikę. 
Jei tarp laisvųjų lietuvių yra 
dar šio klausimo žinovų, jie 
turėtų pasisakyti.

Iš savo pusės norėčiau štai 
ką pastebėti. Knygoje minimas 
Šeremetevskis pats vadinosi 
šeremetevskas. Vonsedskis pri-

imta rašyti Vonsiackis. Motie
jūnas - Valevičius Marijampo
lėj nuteistus mirtim plėšikus 
ne korė, bet sušaudė. Studen
tų susirinkimas ir policijos į-

Brooklyno operetės choras. 
Rūtos radijo ansamblis ir Phi- 
ladelphijos tautinio meno an
samblis, išvykdami Chicagon. 
surengė dvi mažąsias dainų 
šventes: birželio 24 Harrisone, 
birželio 25 Brooklyno Apreiški
mo parapijos salėje.

Didelės yra vadovų ir cho
ristų pastangos pasirengti Dai
nų šventei. Telkdami kelionei 
lėšas, šie trys chorai ir suren
gė tris dainų šventes (pirmo
ji buvo Philadelphijoje). Ta
čiau labai gaila, kad publika 
nepajuto pareigos jų žygius 
paremti; tiek Harrisone. tiek ir 
Brooklyne žmonių buvo mažo
kai.

Apreiškimo parapijos salėje 
įvykusiame koncerte šeiminin
kai buvo Operetės choras, va
dovaujamas Mykolo Cibo. Jis 
ir dirigavo jungtiniam chorui, 
kuris sugiedojo Maldą už tėvy
nę. Amerikos ir Lietuvos him
nus.

Trumpa atidarymo žodį ta
rė kun. L. Jankus. Balfo rei
kalų vedėjas, palinkėjęs cho
ristams geros kelionės ir pasi
sekimo.

— Knygų Lentyna, lietuvių 
bibliografijos biuletenis, reda
guojamas A. Ružancovo. lei
džiamas rotatorium Vyt. Sau
liaus. Nr. 2 (122) apžvelgia iš
leistas lietuvių knygas ir žy
mesnius straipsnius iki š. m. 
gegužės mėn. Visi leidėjai pra
šomi savo leidinių bent po vie
ną egz. siųsti adresu: Lith. 
Bibliographical Service, 1132 
N. Walnut St.. Danville. III. Vi
sus leidinius vėliau atiduoda 
lietuvių pasaulio archyvui Chi- 
cagoje.

sikišimas buvo ne 1926 lapkr.
1, o 21. Žydų St. seime buvo 
ne 7, o 6. St. seimo narys K. 
Lekeckas stenogramose visur 
pažymėtas socialdemokratų

RAPOLAS SKIPITIS

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ
Atskirai po tris dainas pa

dainavo visi trys chorai. Pabai
goje pasirodė jungtinis choras, 
kuriam dirigavo visi trys diri
gentai iš eilės — Cibas, Kača- 
nauskas, Kaulinis.

Kur dainos buvo nesudėtin
gos, ten išėjo sklandžiau ir pa
kiliau. Šiaip matėsi choristų į- 
dėtas darbas ir gražios jų pa
stangos. Geriausiai nuskambė
jo su jungtiniu choru Zdaniaus 
— Siūbavo, lingavo paukštelis.

Koncertas buvo be pertrau
kos. Pasirodžius jungtiniam 
chorui, žodį tarė Jonas Valai
tis ir paprašė auka paremti 
choristų kelionę. Jis sumaniai 
pravedė ' rinkliavą ir surinko 
200 dol. (Harrisone surinko 
181 dol.). Tačiau, kai choristai 
stovi scenoje, kai žmonės lau
kia jų dainų, pats pinigų rin
kimas sudrumstė koncerto rim
tį. Reikėjo tuo metu padaryti 
pertraukėlę.

Po koncerto choristam buvo 
vaišės ir šokiai.

Išvykstantiems į Dainų šven
tę. linkime kuo geriausios ke
lionės ir pasisekimo.

HARTFORDO lietuvių choras, diriguojamas muz. Jurgio Petkaičio, koncertuoja birželio įvykių minėjime 
Hartforde. Choro pirmininku yra Jonas Kodis, Nuotr. A. Jaro.

DARBININKAS

frakcijos nariu, ši frakcija jį 
buvo delegavusi ir į seimo 
krašto apsaugos komisiją. K. 
Žukauskas pradžioj taip pat bu
vo SD frakcijoj, bet neilgai. 
Vėliau vadinosi nepartinis. Jo 
laikysena St. seime jokių kom
partijos žymių nerodė. Atvirkš
čiai, buvo gana konservatyvus. 
Kai Žilinančius pasitraukė iš 
valstiečių frakcijos, juodu abu 
sudarė vadinama nepartinių 
frakciją. Be to. kompartija St. 
seimo rinkimus boikotavo. Tad 
Zubauską laikyt kompartijos 
atstovu St. seime nėra pagrin
do. Autorius taip pat bus pa
miršęs. kad į St. seimo galą iš 
krikščionių bloko 4 atstovai bu
vo sudarę žemdiibių frakciją, 
aiškiai simpatizavusią tautinin
kam.

Autorius teigia, kad nepri- 
klausomy^t; pradžioj "žemės 
ūkio uarommkų reikalai . .. lai
kinai buvo pauėti į šalį”. At
rodo, autorius bus pamiršęs, 
kad jau 1919.7.5 buvo išleistas 
dvarų darbininkų Įstatymas, 
privertęs dvarininkus duoti bu
tą, daržą ir ganyklą ir tiem 
ordinarininkam, kurie pas jį 
jau neuiibo. o tik gyveno. Tai 
buvo aiški valstybės globa že
mės ūkio darbininkams. Auto-

TRIKAMPIO STUDIJŲ DIENOS
Gražina Pauliukonytė

“Nusileido saulužėlė ...” — 
. skambėjo dainos aidas, įvažia

vus pro Dainavos vartus. Čia 
jau radome suvažiavusius ko
legas iš 'Detroito, Clevelando. 
Toronto ir Chicagos. Svečius 
priiminėjo šio savaitgalio or
ganizatorius ir viršininkas Vy
tenis Damušis su savo adjutan
tu Narimantu Udriu.

Registraciją atidėjome sekan
čiam rytui ir nuvykome prie 
laužo, kur kursų dalyviai bei 
svečiai dalinosi naujienomis ar 
mokslo metų įspūdžiais. Skam
bėjo linksmi, jaunatviškos ener
gijos pritvenkti, balsai. Tačiau 
neilgam. Prisiminę kitos die
nos programą, skirstėmės į pa
talpas.

Per greitai atėjo rytas ir J. 
Damušienės gaminti pusryčiai. 
Kavos aromato ir draugų išbu
dinti, sutikome naujų dalyvių, 
kurių atvažiavo mums bemie
gant. Registravomės ir susibū
rėm oficialiam studijų dienų 
atidarymui.

Pirmą paskaita apie Comte 
ir Markso filosofiją skaitė Kęst. 
Skrupskelis. Anie du praeities 
galvočiai buvo panašūs savo 
tikslais ir veikė panašiom ap
linkybėm. Jie abu ieškojo gyve
nimą pagerinti. Comte buvo po
zityvizmo. o Marksas — komu
nizmo tėvas. Prancūzas August 
Comte pasirodė vokiečių filo- 

rius taip pat rašo: "Nemanau, 
kad socialdemokratai užstojo 
bolševikus dėl kokio artumo ar 
giminingumo su jais" (211). 
Bet, būdamas vidaus reikalų 
ministeriu, St. seimo 55 posė
dy jis kitaip manė: “Reiktų so
cialdemokratams dar vieną 
žingsnį atsirubežiucti ir nusta
tyti liniją tarp savęs ir komu
nistų. (Vadinasi, aiškesnės li
nijos tarp jų nebuvo. Vt.) So
cialdemokratų partija yra le
gali partija ir jai nederėtų pai
niotis su nelegaliais komunis
tais. Bet, jei susigiminiavę taip 
intimiai, tai teneužsigauna. kad, 
taikant į bolševikus, kliūva ir 
socialdemokratams”. Atrodo, 
kad autorius apie Lietuvos St. 
seimo socialdemokratus bus gal
vojęs dabartinių socialdemokra
tų mastu, o skirtumas yra di
džiausias.

Būtų gera, kad autorius, leis
damas kitas savo atminimų kny
gas. duotų kam nusimanančiam 
pataisyti kalbą ir atidžiau per
žiūrėti korektūras.

(R. Skipitis — Nepriklauso
mą Lietuvą statant. Išleido Ter
ra 1961. Chicago, III.. 440 pusi., 
kietais viršeliais).

Vt. Vt.

Sofijoj po Hėgelio mirties, ka
da iiiosofai buvo susiskaldę į 
kairįjį ir dešinįjį sparną. Vo
kietis Karolis Marksas atėjo per 
pramonės kilimą ir darbininkų 
spūstį.

Comte ir Marksas siekė per
organizuoti visuomenę mokslo 
dėsniais. Jiem rodėsi, kad gali
ma padaryti žmoniją laimingą 
tik visą gyvenimą ir moralę 
perkeliant į mokslų sritį.

Išklausę šios gilios ir įdo
mios paskaitos, ėjome atsigai
vinti Dainavos ežero gelmėse. 
Greitai skardus varpo balsas 
šaukė visus pietų. Nuskambėjo 
pagyrimai šeimininkei, kelios 
lietuviškos dainos, malda — ir 
jau buvo laikas antrai paskai
tai.

Kun. P. Celiešius kalbėjo 
apie Senojo Testamento aiški
nimus: žodinį, mistinį, ontologi
nį ir istorinį. Nauji archeolo
giniai atradimai leidžia tiksliau 
nustatyti įvairias datas ir la
biau išskirti Dievo apreikštą tie
są nuo aiškintojų paklaidos. Po 
šios paskaitos kilo gan įdomios 
diskusijos. Paskaitininkas buvo 
apibertas klausimais, kurių pa? 
grindinė mintis buvo tokia: ko
dėl Senąjį Testamentą laikome 
Dievo apreikštu žodžiu, jei 
daug kas yra tik žydų tautos 
istorija? Gavome išsamų paaiš
kinimą.

Po visų ginčų ėjom atsišal- 
dyti ežere, bet vanduo, lyg ty
čiom. buvo šiltas. Greit atėjo 
laikas vakarienei, dainoms ir 
dar vienai paskaitai “Egzisten
cialistinė drama — Graham 
Greene”.. V. Mariūno.

Paskaitininkas V. Mariūnas 
patiekė trumpą Greene biogra
fiją. kad geriau ir jo dramą 
suprastume. Autorius būdamas 
22 metų amžiaus priėmė kata
likybę. Vėliau išsiskyrė su sa
vo žmona. Šios gyvenimo kri
zės atsispindi jo veikaluose, 
kur daugiausia rašoma apie 
žmogaus santyki su Dievu bei 
šeimynines problemas. Autorius 
iškelia nusidėjėlį herojaus vaid- 
meny. nes “šis daugiau turi 
kentėti" — už teisingą žmogų. 
Čia turima minty nusikaltusios 
sąžinės dvasinė kančia. Paskai
tininkas trumpai dar atpasako
jo turini veikalų “The Com- 
plaisant Lover". “Living Room” 
ir “The Potting Shed”.

Šia paskaita baigėsi rimtoji 
dienos programa. Prasidėjo va
karo linksmybės. Užgrojo vilio-
janti muzika, bet ši vakarą šo
kiai netraukė. Kiek pamiklinę
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STUDIJŲ d:enų dalyviai išeina iš bažnyčios.

DAINAVOS stovykloje prie pietų stalo.

kojas, kursų dalyviai susirinko 
į virtuvę, čia vėl skambėjo dai
nos. Taip įsismaginom dainuoti 
šioj jaukioj virtuvėj, kad ir 
prašomi į šokius, nesiryžom ei
ti. Su daina nukeliavome į ki
tą pusę ežero, kur jau sprak- 
sėjo linksmas lauželis. B. Poli- 
kaičio padedami, balsų ir plau
čių netaupėme. Daug vandens 
po tiltu nutekėjo, kol laužo 
liepsnos prigeso.

Sekmadienio rytą dalyviai bu
vo Manchestery mišiom. Pasi
meldę pusryčiavome ir rinko
mės paskaitai: “Mokslas ir idė
jinis dialogas”, kurią skaitė dr. 
Arūnas Liulevičius. Viliojami 
linksmos saulutės ir įvairių 
sportų, diskusijas perkėlėm iš 
salės į gamtą.

Vėl nuaidėjo varpo balsas,' 
šaukiąs visus paskutinį kartą 
Dainavoj pavalgyti.

Patarnaujame, daugiau kaip 100 metų
PASKUTINIU NUTARIMU 
dividendai išmokami

PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (3tž% normalaus ir 14% specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK

. kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!”

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

Pirmad vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResident 3-7000

BROOKLYN. New York

Memher Federal Deposit Insurance Corpnra‘’or

j AR JŪS NE PERMOK ATE 
už savo automobilio apdraudą?

Virš 21.000,000 automobilių savininkų
t moka daugiau, negu reikalinga.
g Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras

Jūs esate kvalifikuotas:
| Dideliam apdraudos sutaupyniui, geresnei savo apsaugai
C ir greitesniam patarnavimui,
g reikalaujant nuostoliu atlyginimo

kreipkitės:

Į ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

g 84-17 JAMAICA AVĖ. * VVOODHAVEN 21. N. Y.
f Tel. VT 3-1477

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

Paskutinę studijų diena pa
skaitą SKaitė prof. dr. Justinas 
Pikūnas. Paskaitininkas supa
žindino dalyvius su dabartiniais 
Pax Romana- užsimojimais ir 
veikla. Teko išgirsti ir praei
ties istorijos. Sužinojome ir 
apie lietuvių vaidmenį.
Taip praėjo dvi jaukios stu
dentiškoj nuotaikoj dienelės 
Dainavos ežero pakrantėje. Val
dybos šį kartą nebuvo, ir nie
kas jos nepasigedo. Visi daly
viai liko dėkingi V. Damušiui 
ir jo pagelbininkui N. Udriui, 
o taip pat J. Damušienei. Dė
kingi ir Grandies Korporacijai 
už transportaciją iš Chicagos. 
Retai pasitaiko, kad suvažiuotų 
virš 60 ir taip drausmingai bei 
darbingai praleistų laiką. Atsi
sveikinom neilgam. Pasimatysi 
per Dainų šventę ir SAS vasa
ros stovykloje prie Maskvos.

Brodway Office:
135 BROADVVAY at Bedford Avė 

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

Pirmadieniu is 
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakar* 

STagg 2-6676
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NEW YORKE baigusios šeštadieninę mokyklą, iš k. į d.: D. Kezytė. L. Minkūnaitė. R. Bendoriūtė, Ruz
gytė. Nuotr. V. Maželio.

VENGRAS APIE LIETUVIUS KALINIMUS VORKUTOJE
Lietuviai gali būti pavyzdžiu minėjimam rengti

Gerokai iš anksto sudarė 
specialų minėjimo komitetą, ku
riam vadovavo Vilius Bražė
nas. o talkino visi. Sudėjo po 
kelius dolerius, išnuomavo la
bai gražią auditoriją, išspausdi
no daug tūkstančių propagan
dos lapelių, kvieslių, pakvietė 
amerikieti ir lietuvi kalbėto
jus, kad vietos visuomenei pri
mintų, jog komunizmas nėra 
teorija, bet kovojanti jėga, 
prieš dvidešimt metų išsilieju
si raudonu tvanu Į Pabalti.

Birželio 16 vakare Į \Vest- 
overio salę susirinko per pora 
šimtų rimtai nusiteikusios vi
suomenės ir virš dviejų valan
dų diskutavo komunizmo grės
mę. Kun. L. ^Jankus papasako
jo, kas nutiko Lietuvoje, kai 
raudonoji armija įžygiavo bir
želio mėn. 1940 m. Mr. Hertz, 
“Stamford Advocate" vedamų
jų straipsnių redaktorius, me
tė žvilgsnį į amerikiečių gyve
nimą ir nurodė pavojus iš vi
daus. netikėdamas, kad komu
nizmas galėtų kada nors užim
ti JAV iš lauko.

Geros valandos laiko disku
sijose dalyvavo beveik vien 
amerikiečiai, teiraudamiesi apie 
rusų okupaciją, paramą Sibi
ran nutremtiems ir k. Buvo pa
liesti ir aktualieji JAV gyveni
mo klausimai, kaip Castro ir 
Kubos problemos bei komunis
tinės apraiškos Amerikos vi
daus gyvenime.

Rochester, N. Y.
Viešnia iš tolimo krašto
Argentinoje gimusi ir augu

si SLA veikėjų Igno ir Teklės 
Gražytės Stukų duktė Zuzana 
Stukaitė atvažiavo pas savo gi
mines — dėdę Charles ir Ve
roniką Zlotkus. gyvenančius 25 
Dayton St.. Rochester. X. Y. 
Jos atvykimo dokumentais rū
pinosi Charles Zlotkus. Ji va
karais eina i mokyklą, moki
nasi anglų kalbos, dienomis dir
ba siuvykloje, kad užsidirbtų 
pinigų grįžimui. Jos dėdė Zlot
kus žada ją palydėti į Argen
tiną. kur jos tėvelis Ignas Stu- 
kas daro baldus ir gerai ver
čiasi. Susirado ir kitų giminių 
iš tėvo pusės ir išsikėlė pas 
juos gyventi.

Mirusieji
Lietuvių eilės retėja. Per šių 

metų šešis mėnesius netekome 
17 asmenų. Iš šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios palaidoti: Sta
sys Malaitis. 68 m.. Leonas Ur
bonas. Petras Krajaras, 78 m.. 
Kazys Šilinis. 75 m.. Anasta
zija Danilevičienė. Juozas La- 
bcika. 76 m.. Domicėlė Sanke- 
vičienė. 73 m.. Ona Krikėmie- 
nė. 64 m.. VValter Jakys. Ona 
Kovienė. Antanas Velekis. Juo
zas Rimkus. Rožė Nowick. Ona 
Rovienė. Petronėlė Nikšytė. C. 
Sabaliauskienė. . C.Z.

STAMFORD, CONN.
Salės prieangyje gražia tvar

ka buvo išdėstyta informacinė 
literatūra, iš Lietuvos gauti 
rankdarbiai. Sibiro maldakny
gės, Įvairios jos laidos. Sibire 
padarytas iš virvutės rožančius.

Diskusijų metu įvyko staig
mena,

kai jaunas vyriškis pakilo ir, 
rankoje laikydamas Balto 1960 
metais išleistą Vorkutos kali
niu atvirutę, pareiškė, jog jis 
visus tuos kunigus pažįsta,

nes kartu su jais buvo Vor
kutoje, ir ten, prižiūrėdamas 
pirtį, nuolat susitikinėjo su di
džiausia Vorkutos kalinių, lie
tuvių grupe, kurių jo laikais 
buvę per 15,000. Jis pats pa
tekęs į Vorkutą iš Vengrijos. 
Tik po Stalino mirties grįžo į 
Vengriją ir čia tuoj pat buvo 
vėl uždarytas į kalėjimą, iš ku
rio ištrūko sukilimo metu ir po 
to pabėgo iš Vengrijos, o da
bar gyvena Stamforde. Šio Si
biro kalinio žodis paliko vi
siems labai gilų įspūdį.

Po Birželio minėjimo būre
lis vietos lietuvių- su prelegen
tais ir svečiais dar ilgai tęsė 
pokalbius prie kavos puodelių.

Stamford© lietuviai gali bū
ti pavyzdžiu, kaip rengtini mi
nėjimai ir teiktinos aukos Bal- 
fui ar Lietuvos laisvinimui. 
Ypatingų vajų jie nedaro, o 
apsideda mokesčiais, kuriuos 
uoliai surenka ir pasiunčia kam 
priklauso. Lietuvių pavyzdingą 
organizuotumą. susiklausymą 
yra pastebėję amerikiečiai ir 
ypač Birželio minėjimų proga 
labai garsino ir vietos spauda 
ir radijas. Stamforde ir apy
linkėse yra gana daug įtakin-

GIEDRAIČIŲ išleistuvės Hartforde, iš k. j d. Fr. Monchun. L. Giedraitienė. J. Giedraitis, prel. J. Ambotas. 
kun. B. Benesevich. Alg. Dragūnevičius. kun. V. Cu kuras. Nuotr. A. Jaro.

VISI KVIEČIAMI I LIETUVIŲ DIENĄ
Naujosios Anglijos lietuvių 

diena šiais metais bus liepos 
4 Marianapoly. Thompsmon. 
Conn. Pirmąsias tokias šven
tes pradėjo rengti Marianapo- 
lio įsteigėjas kun. dr. Jonas 
Navickas. MIC. kartu su Darbi
ninku ir LDS. Vėliau ėmėsi 
ruošti vieni tėvai irlarijonai 
ir Marianapolio rėmėjai.

Lietuviu diena prasidės iš
kilmingomis mišiomis 11 vai. 
Mišias aukos kun. Jonas Vai- 

gų amerikiečių iš Xew Yorko, 
nes čia labai puikių rezidenci
jų vietovė, todėl gražus lietu
vių reiškimasis, kad ir mažoje 
vietovėje, gali turėti labai di
delių padarinių. Antai, kun. L. 
Jankaus kalba Stamforde be
veik ištisai buvo atspausta Vo- 
luntary agencies direktoriato 
suvažiavime, kuriam pirminin
kauja vysk. Svvanstrom, ir ku
rio vicep. yra Care bei kitų 
didžiųjų šalpos organizacijų va
dovai. Pasirodo, kad Stamforde 
gyvena ir Birželinius pasiren
gimus atidžiai sekė Voluntary 
Agencies Executive direktorė 
Miss Ovvens. Dalyvis.

Iš Lietuvos vyčiu 
veiklos

NEWARK, N. J.

Lietuvos vyčių 29 kuopa mė
nesinį susirinkimą turėjo birže
lio 20 šv. Jurgio salėje. Su
kvietė ir malda pradėjo pirmi
ninkas Charles Strolis. Iš Kear- 
ny. X. J., susirinkimo protoko
lą perskaitė Julia Strolis.

Susirinkime dalyvavo ir nau
ji nariai — Mr. Mrs. NVilliam 
Gatės ir M'alter Sharan. jr., 
jauniu vyčių kuopos pirminin
kas.

Kuopa liepos 23 rengia pik
niką Jamesburg. X. J. Pikniku 
rūpinasi Peter Podgalsky ir Jo- 
seph Sakevich. Rugsėjo 30 šv. 
Jurgio salėje bus vakarienė ir 
šokiai.

Joseph Sakevich. vyčių jubi- 
lėjui rengti pirmininkas, papa
sakojo apie komiteto veiklą ir

tekūnas, šv. Kazimiero parapi
jos Providence. R. I.. klebo
nas. Per mišias giedos tos pa
čios parapijos choras. Šiais me
tais prie choro prisideda ir 
Worcester. Mass.. meno mėgė
jų ratelis. Pamokslą sakys kun. 
Vaclovas Paulauskas.

Po pamaldų bus pietūs prie 
Marianapolio rėmėjų stalų, o 
3 vai. popiet bus programa. 
Dainuos minėtas jungtinis cho
ras. Pagrindiniu kalbėtoju pa-

MARIANAPOLYJE
kviestas Jokūbas Stukas. Hill- 
side. X. J. Jis praeitais metais 
lankėsi Lietuvoje, daug kur kal
bėjo apie gyvenimą Lietuvoje 
ir rodė filmus, bet nemaža X. 
Anglijos lietuvių jo dar negir
dėjo.

Gimnastikos salėje bus šokiai 
Xuo 4 vai. gros geras orkest
ras. Atvykdami į X. Anglijos 
lietuvių dieną, nepamirškite at
sivežti ir tų. kurie dar nėra bu
vę gražiame Marianapolyje.

AVM

Gydytojų suvažiavimas New Yorke
Paskirtos trys premijos, išrinkta nauja valdyba

Praeitą savaitgalį, birželio 
24. 25 Park - Sheraton viešbu
tyje Xew Yorke praėjo sėk
mingas Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos suvažiavimas, 
iš eilės trečias. Gydytojų su
važiavo iš Illinois. Ohio valsty
bių. Baltimorės. Bostono. Phi- 
ladelphijos. VVorcesterio. Toron
to. Montrealio ir k. Viso buvo 
užsiregistravusių arti 100, Są
jungos įgaliotų atstovų — 32. 
Svarstyta visuomeniniai, orga
nizaciniai ir profesiniai klau
simai.

Atidarymas
Suvažiavimą atidarė dr. A. 

Starkus, X. Y. Lietuvių Gydy
tojų draugijos pirmininkas. Po 
Amerikos ir Lietuvos himnų žo
di tarė Sąjungos pirmininkas 
dr. A. Montvidas iš Chicagos. 
Prisiminė, kaip 1912-14 metais 
lietuviai gydytojai susiorganiza
vo į savo sąjungą, kaip jie 
rinko aukas besikuriančiai Lie
tuvai. kaip dabar sąjunga išau
go-

Sveikino
Žodžiu sveikino Lietuvos 

gen. konsulas Jonas Budrys. 
Raštu gautus sveikinimus per
skaitė suvažiavimo rengimo ko
miteto pirmininkas dr. V. Pa- 
prockas. Raštu sveikino: diplo
matijos šefas St. Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas VVashingtone 
J. Kajeckas, konsulas J. Biels- 
kus. Fraternitas Lituania pirm. 
V. Ingelevičius, Gailestingų Se
serų draugija. LB Tarybos pir
mininkas J. Šlepetys. Balfo rei
kalų vedėjas kun. L. Jankus, 
Aidų redaktorius Tėv. L. An- 
driekus, O.F.M.. kun. St. Yla, 
Ateities žurnalo administrato
rius. V. Šoliūnas, Argentinos 
“Lietuvių Balso“ redakcija. Lie
tuvių Bibliografinė tarnyba ir 
senas Brooklyno gyventojas 
Ignas Kasparas, atsiuntęs auką 
20 dol.

Konkurso premijos
- Liet. Gydytojų draugija bu

vo paskelbusi konkursą ir pa
skyrusi tris premijas už geriau
sius straipsnius. atspaustus 
spaudoje. Straipsnių tema — 
lietuvybės išlaikymas. Dr. Vyt. 
Tauras perskaitė posėdžio pro
tokolą ir premijų paskyrimo ak
tą. Pirmoji premija — 250 dol. 
atiteko kun. dr. Andriui Balti
niu! už jo straipsnį — Lietu
viškos kultūros kilimas ir smu- 

kvietė visus įsijungti į darbą.
Atstovais į šių metų vyčių 

seimą išrinkta Joseph Sakevich 
ir Gertrude Janks. Seimas bus 
rugpiūčio 24-27 Clevelande.

Lietuvos vyčių 29 kuopa šia 
proga nuoširdžiai sveikina prel. 
Igną Kelmelį, kuris švenčia 45 
kunigystės ir 40 metų klebona
vimo Xewarke sukaktis. F.V. 

kimas išeivijoje (atspaustas Ai
duose). antroji — 150 dol. — 
paskirta Leonardui Dambriūnui 
ir trečioji — 100 dol. — A. 
Vaičiūnienei. Taip pat pranešė, 
kad L. Dambriūnas nuo savo 
premijos atsisakė ir prašė ją 
įnešti į Lietuvių Fondą.

Paskaitos
Tolimesniems posėdžiams 

pirmininkavo dr. V. Kanauka. 
V. Sidzikauskas padarė tarp
tautinę politikos apžvalgą, dr. 
B. Matulionis iškėlė gydytojo 
— visuomenininko problemas, 
plačiau sustodamas ties lietu
viška šeima.

Apie pirmąjį lietuvį gydyto
ją New Yorke, Aleksandrą Kur
šių. kalbėjo konsulas A. Simu-

DR. ANTANAS RAZMA kalba apie milijoninį fondą. Nuotr. V. Maželio.

Ar išlaikysime lietuvišką gimnaziją?
ZIG. GAVELIS

Gyvendami. įsikūrę svetima
me krašte, ir jame esame pra
radę daugelį savitų bruožų. 
Ima jau nebejaudinti. kad daž
nas mūsų vaikų nustoja kalbė
ti lietuviškai. Paskendę smulk
menose, dažnai neįžiūrime, net 
neturime laiko įžiūrėti, ieškoti 
ir atrasti geriausius kelius, ku
riuos ramia sąžine galėtume re
komenduoti. įtaigoti, versti sa
vo vaikus pasirinkti. Čia visų 
nemaloniam nustebimui tenka 
pabrėžti, kad ir tokia tėvų 
pranciškonų lietuviu gimnazija 
Kennebunkport. Me.. neranda 
pakankamo skaičiaus auklėti
nių, kurie užtikrintų jos išsi
laikymą. Iki šiol ši lietuvių 
gimnazija. įkurta ir išlaikoma 
tėvų pranciškonų, priėmė tik 
lietuvių kilmės jaunuolius, bet 
nesulaukė nė pusės skaičiaus 
galimų priimti mokinių.

Ima pagrįsta baimė, kad dar 
po keletos metų nereikėtų 
klausti “Ir kas toliau“ (žiūr. 
Draugo Xr. 128. 2 p.). Šį klau
simą kelia tėvų marijonų ber
niukų gimnazija (Thompson. 
Conn.). turinti jau 35 metų 
istoriją ir vainikuojanti šių 
metų abiturientų laidą tik 
dviem lietuviškom pavardėm 
(Kūbaičio ir šimučio'.

Ar žinome, kurioje kryžke
lėje sustojome, ar matome ke
lių rodykles, žyminčias lietu
viškąją kryptį; pagaliau ar esa
me tikri, kuo esame ir norėtu
me. kad mūsų vaikai būtų?

tis, parodydamas įvairių doku
mentų nuotraukas, nušviesda
mas jo veiklą mažoje olandų 
kolonijoje Xe\v Yorke. Dr. Bi
rutė Paprockienė papasakojo 
savo kelionės įspūdžius iš Lie
tuvos ir parodė filmą. (Praei
tais metais ji lankėsi Vilniu
je ir Trakuose).

Nauja valdyba
Po pietų pertraukos buvo Są

jungos atstovų organizacinis 
posėdis. Xaujon centro valdy- 
bon išrinkta: pirm. dr. Stepas 
Biežis. Chicaga. III.; vicepirmi
ninkais: d r. Vaclovas Paproc- 
kas. dr. Vytautas Tauras, dr. 
Henrikas Brazaitis, sekretorius 
— dr. Kazys Ambrozaitis; di-

(Nukelta į 8 pis.)

Jeigu patys patikėsime savo 
kalboms ir raštams apie Lietu
vos kultūra, istoriją ir lietuvių 
tautos pranašumą, teikiantį tei
sės ir privilegijos išlikti mate
rializmo amžiuje, tai nereikės 
įtikinėti kitų. Mūsų skaičiaus 
pakaks išsilaikymui Amerikos 
žemyne.

Tėvų pranciškonų gimnazija 
šį pavasarį ibirželio 3) išleido 
9 abiturientus lietuvius jau
nuolius. Jeigu šis skaičius kas
met didės, bet ne mažės, ga
lėsime būti ramūs dėl savo są
žinės ir pareigos tėvų krašto 
atžvilgiu. Priešingu atveju, lie
tuviai pranciškonai bus skau
džiai apsirikę, teikdami pirmu
mą lietuviams. Jei ne tas pir
mumas. ši tėvų pranciškonų 
gimnazija turėtų daugiau negu 
tūkstantį kandidatų kasmet.

Šioje gimnazijoje mokslas ir 
auklėjimas pastatytas aukščiau 
negu bet kurioje panašaus ly
gio mokslo įstaigoje. Visa lai
mė ir nelaimė, kad jos steigė
jai. išlaikytojai ir mokytojai yra 
lietuviai vienuoliai - pranciško
nai. Jų darbai ir rūpestis jau 
Lietuvoje buvo išryškėję. Tai 
Lietuvos žemės maitinti sunūs 
ir kovotojai, ryžtingesnį už 
kiekvieną iš mūsų. Kantrybė ir 
tesėjimas užsibrėžtam kely yra 
viena didžiųjų puošmenų po 
vienuolišku abitu Tai teikia vil
čių, kad ši gimnazija nenutau- 
t ės. bet liks šviesiu žiburiu 
Lietuvos prisikėlimui.

DARBININKO redakcijoje ir 
administracijoje nuo liepos 3 
iki rugpiūčio 5 yra atostogų 
metas. Tuo metu, pradedant se
kančiu numeriu, laikraštis te
išeis vieną kartą savaitėje tre
čiadieniais. Pranešimai ir ko
respondencijos, kad patektu 
tą numerį, turi redakciją pa
siekti ne vėliau antradienio ry
to.

— "Įtūžę tiltai" — Prano 
Naujokaičio naujasis romanas 
gaunamas pas knygos platinto
jus, taip pat galima užsisaky
ti pas autorių: Pr. Naujokai- 
tis, 73 Hemlock St.. Brooklyn 
8, X. Y. Knyga turi 240 pus
lapių, kaina 2.50 dol. Išleido Va
ga Brooklyne 1961 m. Viršelis 
ir aplankas V. čižiūno.

— Dr. J. Gudauskas iš Chi
cagos persikėlė į Los Ange-’ 
les ir pradėjo dirbti Veteranų 
ligoninėje.

— Celestinas Jurevičius iš 
Australijos atvyko i Los An
geles, Calif.. ir, gavęs darbo. 
Įsikūrė gyventi.

— Los Angeles, Calif., šv. 
Kazimiero parapijos mokykloje 
šiais metais buvo 160 mokinių, 
ateinančiais bus 210. Veiks pen
ki skyriai ir vaikų darželis.

— Kun. dr. Vytautas Bag- 
danavičius, buvęs “Draugo” 
moderatorius, dabar Chicagos 
marijonų namų (prie Draugo) 
viršininkas, birželio 14 sulau
kė 25 metui kunigystės sukak
ties. Minėjimas numatytas ru
denį.

— Irena Kalėdinskaitė, jau
na kylanti solistė, birželio 24 
dainavo “Cavaleria Rusticana” 
operoje Chicagoje. Operą pa
statė American Opera Co.

— Atžala, Cicero aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos met
raštis 1956-1961, redaguotas C. 
Grincevičiaus, iliustruotas dail. 
Algirdo Kurkausko. gražiai pa
vaizduoja rašiniais ir paveiks
lais mokyklos penkerių metų 
darbą. Mokykla veikia prie šv. 
Antano lietuvių parapijos ir 
naudojasi jos patalpomis. Pra
džioje yra įdėtas klebono prel. 
Ig. Albavičiaus žodis.

— Eugenija Mickevičiūtė, 
chemikė, baigianti mediciną, 
gyvenanti Chicagoje, susižie
davo su statybos inžinierium 
Algiu Žukausku iš Pnilaldephi- 
jos. Abu yra veiklūs ateitinin
kai.

— Kun. Juozas Grabys, ke
turis metus vikaravęs šv. Juo
zapo parapijoj Schenectady. X. 
Y'., perkeltas į Aibany. X. Y. 
Nuo ateinančių mokslo metų 
pradžios dėstys teologiją Col- 
lege of St. ROSE, Madison Avė., 
Aibany. X'. Y.

Radijo programos
NEW YORKE ir BOSTONE

-
LIETUVOS ATSIMINIMŲ 

RADIJO VALANDA 
Direktorius 

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

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

Raštinė: 1264 Whitc Street 
Hillside, New Jersey 
Tel. WAverly 6-3325

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Romanas, sr. 
VVH1L — li30 kil. Mediord, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. Važinis

Sekmadieniais 8-9 vai ryte 
z\M bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
i.š \VKOX, Framingham. Mass.

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston. 

Mass.
VVLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p p.
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DiSPLAY ROOFERS

PETRO LISAUSKO
krautuve

PRIEKABĖS NAUJIEM TRĖMIMAM

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

LIETUVIŲ dienoje Los Angeles, pirmSje eit£j ii k. j d. prof M. BiržHka, 
J. Stukas, V. Kazlauskas, antroj eilij: V. Bakūnas, kun. J. Kučingis.

• . Nuotr. L. Briedžio.

Darbininke jau buvo plačiai 
rašyta apie išleistą Sovietų Ru
sijoje įstatymą, kuriuo numa
tyta mirties bausmė valdinio 
turto eikvotojam stambiom su
mom. Tame pata Įstatyme nu
matytos ir mažesnės bausmės 
vadinamiem “antivisuomeniš- 
kiem gaivalam”, kurisis laiko
mi žmonės, verčiasi darbu, “ne
naudingu socialistinei santvar
kai”. Jau tada Darbininke (ge
gužės 23) buvome pažymėję, jog 
toks Įstatymas plačiai atveria 
duris naujiem trėmimam ir per
sekiojimam nekaltų žmonių, 
kurie bolševikinei santvarkai 
galį rodytis “nenaudingi”. Ne
apsirikome. To bendrojo įstaty
mo pritaikymas “atskirom res
publikom” parodo piktas bol
ševikų užmačias.

Vliko leidžiamos “Eltos In
formacijos” (birželio 10) duoda 
naujų žinių apie tą nežmonišką 
Įstatymą ir jo pritaikymą. “El
tos Informacijos” rašo:

Įsakas būdingas visai sovie
tinei santvarkai. Jis duoda gali
mybę jo nuostatus pritaikyti 
“pagal nuožiūrą”, pagal atski
rų pareigūnų ar kolektyvų sau
valę. Pirmuoju straipsnįu nu
statoma, kad pilnamečiai dar
bingi piliečiai, nenorintys 
dirbti pagal savo sugebėjimus, 
vengiantys naudingo visuome
nei darbo, gaunantys pajamas, 
įgytas ne darbu, eksploatuoda
mi žemės sklypus, automašinas, 
gyvenamąjį plotą, ar kitaip an- 
tivisuomeniškai elgdamiesi, ir 
tuo būdu turintys galimybę pa
razitiškai gyventi, rajono (mies
to) liaudies teismo nutarimu

Tokus deportacijas ir turto 
; konfiskacijas gali nuspręsti dar

bo žmonių kolektyvai įmonėse, 
įmonių skyriuose, įstaigose, or
ganizacijose, kolchozuose ir net 
atskirose kolchozų brigadose, 
būtent asmenims, “kurie tik dėl 
akių įsidarbina įmonėse, vals
tybinėse bei visuomeninėse į- 
staigose, arba yra kolūkių na- 
riai ir naudojasi darbihinkų, 
kolūkiečių bei tarnautojų leng
vatomis. ir privilegijoms, o iš 
tikrųjų ardų darbo drausmę, 
verčiasi privačia — įmoniška 
veikla, gyvena iš pajamų, įgy
tų ne darbu, arba kitaip anti- 
visuomeniškai elgiasi ir tuo bū
du turi galimybę parazitiškai 
gyventi”.

Antruoju straipsniu nustato
ma, kad rajono arba miesto 
liaudies teismo sprendimas yra 
galutinis ir negali būti skun
džiamas.

Visuomeninių kolektyvų (į- 
monėse, kolchozuose ir pan.) 
sprendimas turi būti dar tvir
tinamas atitinkamo vykdomojo 
komiteto (rajono ar miesto), bet 
ir jo sprendimas negali būti 
skundžiamas, žmogus, pasmerk
tas deportacijai ir turto konfis
kacijai vienokiu ar kitokiu 
sprendimu, niekam negali pa
siskųsti, nors sprendimas kar
tais gali būti šališkas, netei
singas. Reikia tik turėti galvo
je, kad būrelis kurio nors as
mens priešu susitaria prieš as
menį ir vienokiu ar kitokiu bū
du (per liaudies teismą ar per 
“visuomeninį teismą”) asmenį 
pasmerkia trėmimui. Gali savi
valiauti ypač komunistiniai 
sluoksniai, kuriems atskiras as
muo yra nepageidaujamas.

F«r Heat’a Sake, Call Him — Boiler 
Maintenance. 24 Hr. Service. Clean- 
ing. Chamber work. Monthly Service. 
Ftues installed. Indnerator repairing. 
Special consideration to religious in
stitutions. 84 Pelt Piace, Brome M, 
N.Y. TT5-1691 or LUdk»w 3-2822.

T. F. S 1,0 A N CO.
112 E. Railway Avė., Patterson. NJ 

ROOFING CONTRACTORS 
Special consideration given 

to Religious Institutions 
BU 4-6232 .

LAWRENCE, MASS.

Birželio 25 Lawrenco lietu
viai Merrimack Valley Country 
klube surengė pagerbimą prel. 
Pr. Jurui jo 70 metų sukakties 
proga. Vaišėse dalyvavo apie 
200 žmonių ir svečių kunigų 
— kun. dr. A. Baltinis, kun. 
dr. A. Juška — abu iš Chica- 
gos. kun. J. švagždys, kun. A. 
Janiūnas, kun. A. Baltrašiūnas. 
miesto burmistras John Buck- 
ley. Svečių buvo iš Bostono. 
Brocktono, Worcesterio.

iškeldinami iš nuolatinės gy
venamosios vietos nuo dviejų 
iki penkerių metu laikui ir ne
atlyginamai paimamas ne dar
bu įgytas turtas, kartu būtinai 
įdarbinant iškeldintuosius j^i 
įkurdinimo vietoj".

I

AUCELLO ELECTRIC CORP. 
JULIUS AUCELLO 

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

DILLERS PAINTA WALLPAPER 
SUPPLIES

tnterior and Exterior Painting
Free Estimates. Special Consider
ation given to religious institutions. 
1024 Yonkers AveM Yonkers 4, N.Y.

B E veri y 7-2046

ACCREDITED RESTORATION Co. 
Ine. — Commercial - Industrial 
Waterproofing Gpntractors. — All 
Phaser of Exterior Restoration. - 
Special consideration given to reli
gious institutions. 3807 - 1Oth Avė, 
New York City. — Tel. Wl 2-5010.

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

DOMESTIC OIL CO.
Burner Service and Installation 

Petro - Mizer - 20 
24 HOUR SERVICE

Special consideration given to reli
gious institutions. 1099 Boston Post 
Road, Rye .... WO 7-1020

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

ASPHALT ROOFING,4 State Co.
<81 Central Avė.. White Plains, NY 
A. complete Roofinęr Service. Our 
special Chemical Coatinsr protects 
and preserves. Wood shinele roofs. 
gutters & leaders installed. Special 
consideration given to relięious in
stitutions. Dav nho»»":WH 9-9137: 
Eve. phone: WH 8-0240. WH 6-4729.

HORN HOME IMPROVEMENTCo.
292 Ashland Avė., Staten Lsland 9. 
TJ. Y. — Roofing Renairs - Sheet 
metai work - Ne\v Roofs. Special 
consideration given to reli<rious in- 
stitutions. Phone Y U 4-2635.

E. F. CRUCY ROOFING CO.
62 Railroad Avė.. Yonkers. N. Y. 

10 YEAR GUARANTEE
Roofs - Gutters - Leaders - Siding 
Fully insured. Free estimates. Spe
cial cohsideration given to religious 
institutions. — Phone YO 5-1699.

AAA ROOFING CO. INC.
151 Herricks Rd.. Garden Citv. L.T.. 
N Y.— Roofing - Sheet Metai Work

- Shin^ling. Slate and Tile Roofs a 
specialty. Free estimates: complete 
Insurance coverage: All work gnar- 
anteed: FHA terms. Spec. consider
ation given to relieious institutions: 

PI 7-8320

EDWARD J. KOHLER
Successor to Herb^rt C Rutt. 
ROOFING & SHEET METAL 

Special consideration sriven to

Institutional - Residential - Com- 
merrial — 265 4th Avė.. Pat<*rson, 

N. J. — Tel. ARmorv 4-6955

STEINER ROOFING CO.

S & G MEAT MA^KET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedijaa 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato Į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
346 Grand Street, Brooklyn 11. N.Y. TeL Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų.

DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

< <

< ' <

JOHN ORMAN AGENCY
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. |

Tel. VIrginia 6-1800

1901 Fip-v Street. Rns-ebonk. S’nton 
Islnnrt N y. __ ROOFTNC. SHEET 
MPTTAT. WORK. Skvli-hts. I.»ad- 
ers. Guttcrs. Pu'-kwo»-i<. Ventiba- 
tion. Sncr-ial consido-ptior? tn reli
gious institutions. Tel. GI 7-1633.Hi-Aame Fuel Oil Corp.

Sales - Service - Installations
Yearly Service Contracts. Special 
Consideration given to Religious 
Institutions. 1731 Pilgrim Avenue, 
Bronx, N. Y. — TAImadge 9-5111

FLEETWOOD ROOFING CO.

Jose p h Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY—
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. Tel. VI7-4477

Į visas tokias bylas yra įjun
giami ir milicija bei prokuro
rai. Milicija sprendimus vyk
do. Prokurorai kaltinamąjį ga
li išimti iš įsake numatytos pa
smerkimo procedūros ir perves
ti bylą į aukštesnį teismą.

Kitu nuostatu, asmenys, įkur
dinimo vietoje vengią darbo, 
rajono ar miesto liaudies teis
mo baudžiami pataisos darbais, 
su išskaitymu 10 proc. uždar
bio, o jeigu jie vengia ir pa
taisos darbų, teismas gali asme
nį bausti laisvės atėmimu. Pa
bėgimas iš įkurdinimo vietos 

. arba pakeliui į ją baudžiamas 
į pagal baudžiamąjį įstatymą.

J. M. RIZZO & SON, INC.
MASON CONTRACTORS 

Industrial - Commercial 
Residential - Institutional

Special consideration given to reli
gious institutions. 53 Roosevelt Dr. 
Bedford Hills, N. Y. — MO 6-5675

Raymond W. Mancuso. Owner 
ROOFING - SIDING 

Built-ur> Roofing. Leaders & Gut
ters. Canvas decks. Roof renairs. 
Insulation. — Special consideration 
snven to reli°ious institutions. 329 
Rich Avė., Mt. Vernon: M O 4-2665.

ABACOR CORP.

PLOKŠTELE

Onutė
SOMETHING NEW —

RADUO VALANDĖLĖS

PHOTOGRAPHS

SPRAY-ON WATERPROOFING

783 North Broadway

TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD W PO P

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

BENDRUOMENĖS Sav. B. KUČINSKAS
BALSAS

HAINES FALU NEW YORK
NEW ROCHELLE, N. Y. (Opp. ARNOLD CONSTABLE)šeštadieniais —

(Summer Haven of the Catskills)

HOward 7-4176 SOLEMN NOVENA JULY 2 - JULY 10 — 8:15 P.M.
Weekly Novena Devotions during July and AugustSOPHIE BARČUS

Daily Mass 9 A. M.RADUO ŠEIMOS PROGRAMOS

Enjoy

OLYMPJC PAPK

No Floor Problem is Too Tough for 
KIP FLOOR COVERING CONTRACTORS 

Residential * Cemmercial - Institutional 
Our Spedalty is TILE all Standard brande 
Free Estimates - Competitiveiy Priced 

AM Work Guaranteed. Spėriai considera- 
tk>n given to religious institutions. Call 
Today—Don't Delay. 224 St. Mark Art., 
Brooklyn, N. Y. ST 3-7744

TAKAC ROOFING AND SHEET 
METAL WORKS, INC.

facilities of the pleaaant family plente area 
Visit The Friar Gift Shop

W.'TERPPOOF - P,M\-TT.\’r, 
ROOFING & SHEET METAL WORK 

Special consideration givr-n to 
Religious Institutions 
All Work Guaranteed

103 W. 1O4th Street. New York. N. Y. 
ACademy 2-5966

Waterproofing Specialists 
Special Consideration given To 

Religicus Institutions 
WH 6-2400

FREE CIRCUS 4 & 9J0 p. m. 
SW1MMING 10 aun. to 7 pzn.

beautiful prizes for aU games

458 Palmer Rd.. Yonkers. N. Y.
ROOFING REPAIRS - GUTTERS 

LEADERS. Snecial Consideration 
given to religious institutions.

YO 8-4314

PHILADELPHIA WTEL 
860 ..banga

Roofinp and Sheet Metai Work 
Gutters. leaders, skvliohts & rluct 
work. Snecial coneide-ation oiven 
to Religious Institutions. — Phone: 

OLI-9595 OLI-9596.

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E LĖNI 8

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

NAUDOKITĖS PROGA! .

LITHUANIAN MELODIES 
DETROIT — WJLB ’ 

1400 banga

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SL, Philadelphia 47, Pa.

Vedėjas J. Petkaitis 
60 Lincoln Street, Hartford, Conn.

šeštadieniais 5-5:30 popiet 
Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadway 3-2224

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

MACE TRAVIS & SON

PUIKI DOVANA BET KURIA 
PROGA!

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO KOMPO

ZITORIAUS ILGO GROJIMO
Ateitininkų vardu įteiktas PRAMOGINES MUZIKOS

adresas ir gėlių puokštė. Įteik
ta ir kitų asmeninių dovanų. 
Pasakyta sveikinimo kalbų. Pa j 
rapijos choras, vadovaujamas i 
muz. Jono Narkaus. sugiedojo 
ilgiausių metų.

Prelatas padėkojo visiem rėj 
mėjam. svečiam už sveikinimus) 
ir vaišes.

VYČIŲ PROGRAMA

VVLOA — 1550 kU. Braddock, 
Pennu
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

lietuvių kalba: 
kasdien 10-11 vai. r.: šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis W0PA. Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

AMBASSAOOR CLEANING CO.
We Shampoo Rūgs - Upholstery in 
Offices. Homes and Institutions; we 
also Wax Floors. Special consider
ation given to religious institutions. 
9 East 40th Street. New York 16. 
N. Y. — MUrray Hill 5-3007.

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

of every description 
Special consideration given to 

religious institutions
225 E. Gainsborg Avė., White Plains 

WHite Plains 9-8673 - 8-0414

Va$quez General Contractor,
Ine.

Route 100, Briartliff Manor, New 
York — DEMOLITTON. SHORING, 
EXCAVATING and GRADING. - 
Special consideration given to re
ligious institutions. Tel. W! 1-7050 
LO 2-8460.

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

aparatams
• 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 vai. vak.;-penktad. iki 9 vai. vak.

WINTER GARDEN TAVERN, INC

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos

HI-FI ir STEREO plokštelė 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų pardotuvėse.

J 4 G WATERPROOFING CO. 
VVaterproofing - Masonry Restora
tion - Expert Brick Pointing - Ce- 
ment Washing - Caulking - Grout- 
i n g. Residential, Industrial. Special 
consideration given to Religious 
Institutions. 143 Bennett Ave„ New 
York 40, N. Y. — SW 5-5730

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

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

AN IDEAL SUNDAY DESTINATION

FLOOR SCRAPING
Water proof, serateh proof applied. 

‘Special consideration given to re-
Hgious institutions. Ask — 

PELLEGRINI & SON
DE 5-7410

WEDDING PHOTOGRAPHY

Black and White and Natūrai Color 
THOMAS MATHEWS

Photographer
Woodside, L. I. N. Y. 

(Formerly of Matthews Studios, 
Dublin)

Special Offėr!
Not one. būt two 8 x 10 Natūrai 

Color Photographs. Free with your 
order. Value — $25.00

For Information Call anvtime 
DE 5-3544

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

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

GOOD USED MINK COATS
Natūrai Wild Mink Coats $150; Matūrai Ranch Mink Coats $195; 
Natūrai Royal Pastel Mink Steles $90; Dyed Black Persian Lamb 
Coats $60: Sheared Beaver Coats $65; Dyed Muscrat Coats and 
Stotos $29. Phone now for Information BE 5-0621

Phone now for Information BE 5-6621 
UNCLAIMEO STORAGE
JLE FURS 178 North Avė.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

852 Cypress Avenue
ST. LEONARO’S HIGH SCHOOL 

HY 7-5913 Brooklyn 27; N. Y.
Announcing our:

SUMMER SCHOOL PROGRAM
for * .

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
Approved by the Diocesan Supertntendent of Schools. 7 VVEEK 
REMEDIAL COURSE IN EN'GLISH AND MATHEMATTCS 
Grades: 5th - 6th - 7th — Bov? Only. • Monday to Fridav 9:00 a m. 
to 12:00 noon. June 29th to Aiicust 18th. • Rcgistration: Junc 23- 
24 - 26 from j to 5 p.m. • tuitionz >25.00 for 1 Subject, $40.00 for 
2 Subjeets. • 14th St. Cananle Une to Myrtle Avė.—Mvrtle Avė. 
"ET* to Wyckoff A^.; Putnam Avė. Bus to Wyckoff Avenue.

Brooklyn II, N. Y.

Resid. Illinois 8-7118

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ

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

422 Menahan Streei, Ridgewood, Brooklyn, N. Y< 
Tel. HYadnt 7-4677

i ■
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MRtKAS

RESTAURANTSMPUkY

WENOKA P ARK CAMPS

AND BANNERS'

CO

ReUgious Tnstftuflona

SUMMER RESORTS

tCUOSlAME LIETU V1SKJU> VESTO

VACY* STEPONI6

OA 3-8598
RELIGIOUS

ROCK V I E W H O U S ERAILINGS DIRECT FROM 
MANUFACTURER

/ neMn weHc t* Cathoiic church. 
Temis • <Mf - Swimming - dae- 
cing . Ekcelijnt food. tJrit* for 
brochure "L' or phone Charles 
or Louise Reinhart — Montague 

3-2263

SWISS TAVERN 
On Paterson - Hamburg Turnpike, 
U^. Rto. 202. Poaipton Lakęs, NJ. 

Well known for tts eoceellent cuisine

Ineta lled
Special Consideration given to 

Religious Institutions 
Phone 516 — JU 1-9171

“AUDRONĖ”

JAV studentu komanda, ku. 
ri laimėjo pr. metais pasaulio 
pirmenybes, Leningrade, turi 
vargo su lėšomis, reikalingomis 
kelionei į šių metų pasaulio 
p-bes, Helsinky, liepos 17-31 
d. d. Aukos prašomos siųsti 
per USCF, 80 East llth St, 
New York 3, N. Y., įvardinant 

U. S. Student Chess Team
Fund — 1961”.

Bostone, liepos 4 d. turėsi
me Naujos Anglijos žaibo pir
menybes (10 sek. ėjimas). Jos 
įvyks Boylstono šachmatų klu
be. Pradžia 1 vai. Tai pirmos 
tokios apimties žaibo rungty
nės Naujos Anglijos žaidikam.

Chicagos Neries šachmatinin
kai pr. sekmadienį turėjo žai
bo. turnyrą Naujienų piknike. 
Kviesti buvo ir amerikiečių žai- 
dikai.

Westem ' Open p-bių rengė
jai prisiuntė mums laišką kvies
dami lietuvius ir latvius šach
matininkus dalyvauti tose p-bė- 
se, Milvvaukee, birželio ^0 — 
liepos d.d. P-bės 9 ratų. Pri
zams paskirta per 1,300 doL 
1958 ir 1959 laimėjo vengras 
Benko, 1960 Stephan Popel.

Australija. Adelaidės miesto 
tarpklubinėse dalyvauja lietu
vių ir latvių komandos. Vytis 
pralaimėjo pirmąsias rungtynes 
prieš Norwood 1^:3 . Pažy
mėtina, kad Romanas Arlaus
kas pralaimėjo buv. Pietų Aus
tralijos jaunių meisteriui Fos- 
ter. Latvių komanda su L. En- 
dzeliniu priešaky, sudorojo A- 
delaidės šachmatų klubą 5:0!.

P. Vaitonio laimėta partija 
1954 m. Amsterdame, laike 
rungtynių Kanada — Belgija, 
kurios pasibaigė 2:2. Baltais 
žaidė belgas Franck, juodais— 
Vaitonis. Partija siciliška.

1. e4 c5 2. Žf3 Zc6 3. d4 
c:d4 4. Ž:d4 Vc7 5. Žc3 a6 6. 
Re2 e6 7. 0-0 Žf6 B. a3 b5 9. 
Bei Rb7 10. Rf3 Že5 11. Rf4 
d6 12. Re2 Re7 13. Rg3 0-0 
14. Rd3 Bac8 15. Khl Vbū 16. 
Žf3 Žc4 17. R:c4 B:c4 18. 2d2 
Bcc8 19. f3 Žh5 20. Žfl Ž:g3 
21. Ž;g3 Rf6 22. Žge2 Bfd8 
23. Vd2 d5 24. e:d5 R:d5 25. 
Vf4 Rc4 26. Žg3 R:c3 27. b: 
c3 Vf2 28. Ze4 Vb6 29. Vg3 
Vc7 30. Žf6 4-Khl8. 31. V:c7 
B:c7 32. Badl B:dl ir balti pa
sidavė.*

CHARLES R. MaDERMOTT CO.

f

1
I

Throughout this Glebe the Mission- 
ary Sisters of SU Augustine are de- 
dicated to expanding God’s King- 
dom through Christlike Charity. 
In Mission Landa: India, Philippines. 
West Indies. Congo. Urundi. Formosa, 
Hongkong; Home Miasiona: Tesąs, Ca- 
lifomia. World wide Augustinian Mis- 
sions offer a chalenge to you vbo love 
Chriat and aouls. Information: Vooation 
Dir., Mt. St. Augustine. Albany 4, N. Y.

Delayed Vocation?
YOU Gan Be A

Of

MARY
We Have

A SPECIAL SEMINAKY 
JUST FOR YOU!

Write for Free Catalogue 
MARIST VOCATIONAL

3875 Harewood Rd., N.E. 
Washington 17, D. C.

THE 
FRANCISCAN SISTERS 

of 
BALTIMORE CITY
nbed help in their work 

for CHRIST and HIS children 
Is He calling you to join them ? 

Information can be obtained from:

Rev. Mother Provincial 
Baltimore 18, Maryland 
3725 Ellerslie Avenue

DISPLAY

NASSAU FIRE ALARM

ARTHUR J. STUKLEN 
630 Saw Mill Rivor Road 

ARDSLEY, N. Y.
— 35 Yeara of Quahty Work— 
Waterproofing for Bvery Need 
Special Coaaideration Given to 

Religious Institutions
OW 3-2560

Sununcr Speoiai 
O. H. TELEVI8ION

Free — your Table Radio repaired 
Free — Wtth each Televirion

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

Ali Werk Guaranteed 
5k3 E. 163rd SU at 3rd Avė,

BOOTH HOUSĖ
On the vatarftont GREDENPCHtT, 
L. L—American A European piana, 
Comptete Boating-Fishing faciiities 

NEWLY DECORATED 
Under new management of 

Capt. D. Roussos
Writc ar phone Greenport 7-1880.

FIRE ISLAND’S NEWEST SEA- 
8HORE MOTEL, Ocean Bay Park, 
N. Y. — Fadng the Bay and only 
1,000 feėt from the ocean. 20 Units 
with private baths. Ali rooms have 
twin beda. Piease make your reser- 
vatiens aow. — Write or Dial 516 
JUmper 3-5860.

WESCO FIRE EOUIPMENT 
and Service

121 Wildey Street. Tarrytown, N.Y. 
Sales and Service on all types of 
approved Fire Extinguishers. Spe- 
cial consideration given to religious 
institutions. Telephone M E 1-5555.

’CALL GALLAGHER'
STilwell 6-3993

BETTER ELECTRICAL WORK at 
F AIR PRICES

Special attention to Institutional 
wiring. Licensed since 1933.

PARISIAN
BEAUTY SCHOOL 

NATIONALLY KNOWN HONOR 
EMBLEM SCHOOL 

362 State SU, Hackensack, N. J. 
HUbbard 7-2204

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.

MEROLLE TILE CO. 30 years ex- 
perience in Tile and Contracting. 
Tile, Marble and Slatę of every de- 
scription. Special consideration giv
en to religious institutions. 7 North 
9th Avenue. Mount Vernon, MOunt 
Vernon 7-6474. Office &Warehouse: 

14 North Bond, Mount Vernon

MOTELS

11 East Court
ROSELYN HTGS. L. I., N. Y.

Fire and Burglar Alarms 
Installed. Homes and Business —

Free Estimates. Special Consider- 
ations Given to Religious 

Institutions 
MA 1-7384

PETER’S MOTEL
223 Flanders Road, Riverhead. LJ, 
N.Y. — On way to Montauk Point.

NOW OPEN FOR GUESTS
Special consideration given to 

Religious Groups
Phone or ivrite for reservations 

. P Ark 7-4183

TOURS

See You in The Catskilis At 
O’SHEA HOUSE

EAST DURHAM, N. Y.
Ali Accommodat’ons & Recreational 
Facilities for Your Vacation Need*. 
Large filtered swimmmg pool - under 
water lighting with new safety voltage.

Cath. Church on adjoining grounds 
Paddy and Josephine Burke, Props.

JIE 4-7412 — N.Y.C. RE 4-5102

Long Island's Summer Ręst Hotel. Take 
a relaxed view of life at this hotel. I>e- 
lightfully different. Informal & carefree. 
Just the place for mature adultsA their* 
relatives. No planned activities. yet nr. 
village, Stores, movies; sandy beach. 
Plan now for the Take it easy Vacation. 
All rooms with priv. baths. Good lood, 
American Plan. double $55 weekly: $65 
single. THE LAFAYETTE, Sayville. 
L. f. — LT 9-9891.

NURSING HOME

CREEKSIDE RĘST—O n the Great 
South Bay. Our Service includes: 
continuous care; diet meals; water- 
front landseape; transportation to 
churches; recreation, etc. Private or 
semi-private. Under personai care 
of N. D. Denūsay, M.S.S.; 54 Clocks 
Blvd., Amityville, LJ. — AM 4-3350

ROOMS AND BOARD

Catholics Welcome
Croton on Hudson

NEW RANCH, wooded aere, beau- 
tifully landseaped, lange rooms, 
private baths. Reasonable prices.

Ttl-1481

AUTO SERVICE

Buy at the ESSO Sign 
MIKE’S SERVICENTER

Mechanic on duty 
WASHING - SIMONIZING

Accessbries - Batteries - Tires
Mike Mastrull. Prop. — LO 9-9512

~ 4566 BROADWAY 
Coft Nagle Avė & B’way

AIR CONDITIONING

A. A. ALFONSAS STANKEVIČIUS

Ilgametis Darbininko skaitytojas, gyvengs Bronx», N. Y.

žalio 27. Laidojamas liepos 1, ioitaditnj, fc30 v»l. ii Aužros 
Vartų parapijos bažnyčios New York*, iv. Raymondo kapi
nėse. Paliko liūdintį sūny Juliy Lietuvoj*. Laidotuvėmis rū
pinasi Salinsky laidotuvių biuras, o velionies palikimą ir va-

didelis Aušros Varty parapijos rėmėjas, Hotuviikg vienuoliją 
ir labdaros jstaigy palaikytojas. Delį savo turto paliko taip 
pet labdaringiem* tikslam*.

Troopers Vacation Club
Invtte yvu to spend 23 Gay vonderful 
carefree days m the land of Color and 
Contrasts.

MEXICO CITY, ACAPULCO, 
VERACRUZ, etc.

Visit the Famous National Pajace. Py- 
ramid of the Sun 4 Moon. Exciting Bull- 
fights. Klostinę- Gardęns of Xachimilco. 
Leaving: Fr-day, August 11, 1961 
Returning: Septetrber 3, 1961

For infoijnation call after 6 P.M.
Mrs. A. Hill . — AD 4-4740

Days OR 7-3030 Ext. 527
Mrs. L. Wilkins — MO 3-6456

CHOICE-AIRE CONDITIONING, 
Ine.

4704 - 47 Avė, Woodside, L.l. N.Y. 
Immediate Service — Guaranteed 
workmanship. Special consideration 
given to Religious Institutions. TeL 

ST 6-7834

TREE SURGEONS

R. T. DAVIES
81 Hillcrest Avė, Morristovvn, N. J. 

TREE SURGEON
Pruning - Spraying - Removals 

Insurance e Special consideration 
given to religious institutions. TeL: 

JE 8-7844
SCHOOLS

REALESTATE
ST. JOSEPH CALASANCT1US 

BOARDING SCHOOL 
at Darby, N. Y.

18 miTes from Buffalo. on Lake 
Erie — Conducted by the Piarist 

Fathers 
Age Limit 9 — 14 

Study Hali Supervision.

Lake Ronkonkoma, N. Y.
RANCHES S11.39O — 3 bedrms., 1 bath 
CAPE COOS $14390 up — 4 bedrras.. 2 
beths. plūs:
Large livtng roms — birch kit., wall 
arens — colored tile baths — full bese- 
ments — hardvood floors — ample 
eloset space — fully landacaped — gas 
hot air heat e Walking distance SL 
Josepb's Church sebooi and statioa.

10% down. 30 yr. mtge. fer all 
Kodėl on Lak<“wood Are., off Church St.

W ALTESS ESTATE8 
Church SL A Ronkenkoma Avė.

Lake Ronkonkoma, N Y.

Tuition for the Schod YEAR;
$1.000.00

Fgr Information vvrite to: 
Fiarist Fathers, Rev. Prefect

DARBT, N. Y.

Ymi can beoerne a skiffed

er TRADING YOUR HOUSE?

- Ne Red Tapė”. Arcada JA 6-7300.
The Incane i* High

under the supervlsion at
LIŪLIAM O*BRIEN

Payment Plan — Free Ptacement 
Service — Come ta and see the 

School fn operation. no obligation 
*78 Sth Avė. (42 - 43 Sts) 

Btock Port AuthoritjrBus Terminai
ATLAS SCHOOL OF BEAUTY 

CULTURE . 
BR 9-7245

Ask for Lillian CBrien

HOME OWNERS

LOTS FOR SALE in CathoHc area. 
ATLANTIC UIT i VICINITY 

25x100 Lot $99. Only $10 ėoen. $10 
month. Also 1. to 5 seras, SUNSET 
FINKS, (M-1) Box 385, Atlantic 
Ctty, N. J. TeL Ml 1-6804.

tton given to peUgtous groups. TeL:

LARISON’S Torkey Farm Inn for 
real tonally dinner ta home-fashion- 
ed comfort. TURKEY A STE1AK 
DINNE3RS. Special consideration 
given to reUgious groups. Cocktail 
Lounge. TR 9-5521. Route 206-24, 
Chestsr, N.J. — (Closed Fridays)

Casa Carofina Restaurant
356 Kimbail Avė., Yonkers, N. Y. 
FINE ITALIAN FOODS. Open 7 
Days. Special contideratton given 
to religious groups. Tel. BE 7-9922.

THE TOWER STEAK HOUSE 
Route #22, Mountainside, N. J. — 
Outstanding Food Service in a Gra- 
dous ICanner. Ltmcheon - Cacktails 
-Dtanar. Special consideration given 
to reūgious grotų*. Horta: BiU & 
IPtaaheth Motter. TeL AD 2-9789; 
AD 3-5542.

COLONIAL FARMS
FOOD PREPARED & SERVED 

ta
AN OLD AMERICAN TRADITION 

Special consideration given to 
Religious Groups 

Middlebush, N. J. Viking 4-2650

JOHNNY MURPHY’S 
B R A S S H O4« N 

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

TeL: ELizabeth 4-8767

For the Finest 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.

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

FRENCH-ITaLIAN CUISINE 
Special consideration given to re

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

MELE’S PAVILION
Luncheon — Dinner —Supper 

Open Every Day 
Available at all times for Private 
Parties — Special Consideration 

given to Religious Groups 
CENTERPORT, Route 25A 

L.I., N. Y. 
AN 1-4415

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

Telį Edgewood 3-7117. Your Host — Erich 
Groenther. Now Under New Management. 
Lunch served daily from 12:00 - 3 P.M.; 
Dinner: from 5 P.M. Sunday Dinner from 
noon. Closed Tues. Continental Cuisine.

Special consideration given to 
Religious Groups

COOKIES RESTAURANT
652 Central Park Avė., Yonkers, 
N. Y. — All Types of Italian Foods 
- Sea Food - Pizza to go — Open 
seven days a week. Special consi
deration given to religious groups.

YO 9-9878
PINES, (M-l) Box 358, Atlantic

THE MILLERIDGE INN—An Early 
American Inn built in 1672. Charm- 
ing garden patio setting. The ultim- 
ate in American Cuisine. Taproom. 
Luncheon Dinner. Closed . Mondays 
except Holidays. Member of Diners’ 
Club. Jericho, Hicksviile Rd. & Jeri
cho Tpke. Tel. WElls 1-2201.

COMO'S
Famous Italian Cuisine — DINING 
AREA. Now Open 7 Days a Week. 
We Deliver—IL 9-9699. All Dinners 
to Take Out arė individually pre- 
pared in Special Aluminum Foil 
Platės. Special consideration given 
to religious groups. 101-11 Gueens 
Blvd. (off 67 Rd.) Forest Hills, L.I.N.Y.

LILLIAN'S RESTAURANT
Route 9 W., Nevvburgh, New York.

MWonderf*ri Food”
Terrific-Steak*. King Bize Cocktail* 
American Exprass Honored. Spe
cial con*Merat.oa given to religious 
groups. Closed Tues. JOhn 1-9851.

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

Luncheon-Cocktails-Dinner 
Special consideration given to 

Relig..Ais Groups
Air Coofed PL 9-6260

DOROTHY DENNIS
414 North Broad SL, Elizabeth, N J. 
An Attractive Restaurant Serving 
Delicious Meals. Special consider
ation given to ReUgious Groups.

ELizabeth 3-9872

STAGE HOUSE INN 
EzceUent Cuisine 

Luncheon — Dinner — Cocktails 
Park Avė.

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

Parking Facilities
Special Consideration Given To 

ReUgious Groups

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, M A SS, kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, putų 
pavėsyje — gražioje lietuvižkoje vasarvietės viloje

87 EAST ęAY R D, OSTERVILLE, CAPE COO, Mas*. 
Ižtaiginga vila, erdvūs kambariai 
Gražus privatus 2 akrų pužynas - parkas 
Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom 
Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams 
Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas

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

Dr. Ed. JANSONAS. 89 Mt. Ida Rd.. Boston 22. Mass. 
Tel. AV 8-5999

arba
AUDRONĖ - JANSONAS, 87 East Bay Rd.. Osterville. 

Cape Cod, Mass.; Tek GA 8-8425
■S

AU 6-1737

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQLOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. RJCHMGND HILU N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

I WHITE HORSE TAVERN i
baras - restoranas
PRANAS BRUŪAS, savininkas

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

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

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

Liguor Store, Ine
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
S’ 
: 36-3840 STAGG ST.

ARTHUR MAISELS 
RE8TAURANT

979 Central Park Avė.
SCARSDALK. N. Y.

Family Restaurant Serving com- 
piete Dtnnera Startinę at $2.75 
Special Conrideratton Given To

Religious Groups
GR 2-4114

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 East Street, New Britain, Corb.

TeL: BA 9-2242 — 9-9326
Aptarnauja NEW MUTAIN, WATBRBURY ir HARTFORD, Conn.



liekas liepos 6 iš Buenos Aires 
atskrenda į New Yorką. Tai

Kur. Ąt Paficevičlus, kurį lai
ką dirbęs Nonrich, Conn., vys* 
kopijoje, vasaros metu lan- . 
kys Columbijos universitetą, 
o savaitgaliais pavaduos atos
togaujančius kunigus švč. Tre
jybės lietuvių parapijoje. Newar 
ke, N. J. Atvykęs į New Yor
ką, birželio 26 lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

Alfonsas Stankevičius mirė 
birželio 27 šv. Pranciškąus li
goninėje, Brome, N. Y. Laido
jamas liepos 1, šeštadienį, 9:30 
vai. iŠ Aušros Vartų par. baž
nyčios šv. Raymondo kapinėse 
Brome, N. Y. Velionis buvo uo
lus parapietis, susipratęs lietu
vis ir didelis lietuviškos spau
dos rėmėjas.

Mykolą Liuborslcį, Angelų 
Karalienės parapijos vargoni
ninką, birželio 25, sekmadie
nį, 7:30 v. ryte važiuojant į 
bažnyčią, traukinio stotyje už
puolė trys vaikėzai ir, užmetę 
virvę ant kaklo, atėmė jo tu
rimus pinigus — 3 dol.

Angelę Karalienes parapijos 
piknike, kuris bus liepos 9, 
108-11 Sutphin Blvd., Jamai
ca, N. Y., Polish National Ho
me and Park, orkestras gros 
nuo 4 vai. popiet.

Kazimieras Serbente, 53 me
tų, gyv- 20 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y., mirė birželio 25, palai
dotas birželio 28 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Kalvarijos 
kapinėse. Velionies liūdi moti
na Uršulė, penki broliai ir se
suo. Laidotuvėmis rūpinosi St. 
Aromiskis.

vatos prieš porą metų minis, 
vadovauja drauge su savo mo- 
tinomis dviem stambiom meta
lo įmonėm Buenos Aires. Abu 
jaunuoliai JAV praleis kelias 
savaites. Sustos pas Alfonso Si
mučio dėdę Lietuvos vicekon
sulą Anicetą Simutį.

Juozas Šukys, Alberto Šukio . 
ir Jūratės Skučaitės-šukienės 
sūnus, baigė St MichaeU mo
kyklą, gaudamas aukso meda
lį iŠ matematikos. Taip pat jis 
jau yra išlaikęs konkursinius 
egzaminus į Brooklyno Techni- 
eum Hich SchooL

Dr. K. Ambrazaitis, iš Gary, 
Ind., dalyvavo lietuvių gydy
tojų suvažiavime birželio 
25 dienomis New Yorke. 
proga aplankė Darbininko 
dakciją.

Veronika Vajavackienė 
rė birželio 21, palaidota iš 
gėlų Karalienės bažnyčios
želio 26 Kalvarijos kapinėse.

Juozas DeKeneb mirė birže
lio 24, palaidotas iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios birže
lio 27 Kalvarijos kapinėse.

Lietuvos AtsiminimŲ ir “Rū
tos” radijo vienas piknikas ruo
šiamas rugpjūčio 6, sekmadie
nį, Jamaica Polish National 
Park, 108-11 Sutphin Blvd., Ja
maica, L I., o antras — rug
sėjo 10, sekmadienį, Royal Gar
delis Parke, 990 East Hazel- 
wood Avė., Rahway, N. J.
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IS GYDYTOJŲ suvažiavimo New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS NEWYORKE*
(Atkelta iš 5 psl.) 

rektoriais: dr. Antanas Star
kus. dr. Vytautas Majauskas, 
dr. V. Valatka, dr. Antanas 
Montvidas, dr. Jurgis Balčiū
nas; revizijos komisijom dr. St. 
Kaunas, dr. Milda Budrienė, 
dr. K. Draugelis.

Banketas
Po susirinkimo buvo priėmi

mas ir banketas, kuriame daly
vavo apie 200 žmonių. Banke-

DainŲ šventėn Į Chicagą 
Brooklyno išvyko Operetės 
Rūtos ansamblio chorai su

iš 
ir 
jų 

vadovais — muz. M. Cibu ir A.

Kan. J. Končius, Balto pir- 
mininnkas, atsiuntė Balto cen-

Tėvas Pr. Giedgaudas, O. F. 
M., Darbininko spaustuvės ve
dėjas, išvyko atostogų į Kana-

Paulius Benderius tarnauja 
JAV marinuose, šiomis dieno
mis grįžo atostogų apdovanotas 
šešiais medaliais. Keturis me
dalius yra gavęs kaip geriau
sias šaulys iš 130 savo dalinio 
draugų — du auksinius ir du 
sidabrinius, ir du medalius ga
vo kaip geriausiai baigęs pradi
nį apmokymą (basic training).

Bronius Daunorevičius, 46 
metų, .mirė Brooklyne birželio 
23. Už Broniaus vėlę šv. Jur
gio bažnyčioje birželio 27 buvo 
atlaikytos trejos mišios. Palai
dotas šv. Jono kapinėse. Gi
liam liūdesy paliko tėvą, moti
ną, brolį ir seserį. Bronius Dau- 
norevičius virš 13 metų ištiki
mai ėjo policininko pareigas 
Brooklyne.

te nebuvo jokio garbės stalo. 
Meninę programą atliko akto
rius Vitalis Žukauskas ir solis
tė Daiva Mongirdaitė iš Bos
tono; akomponavo komp. J. Gai
delis. šokiams lietuviškoji stu
dentija buvo įleista nemokamai, 
jos prisirinko apie 100.

Birželio 25, sekmadienį, 11 
vai. buvo pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje už miru
sius ir žuvusius lietuvius gydy
tojus. .

Vėl paskaitos
Paskaitos buvo nuo 1 vai. 

tame pačiame Park Sheraton 
viešbutyje. Paskaitas skaitė dr. 
V. Tercijonas — Gydytojų 
vaidmuo ir atlikti darbai sie
kiant Lietuvos tautinio atgimi
mo ir nepriklausomybės; dr. 
A. Razma supažindino su Lietu
vių Fondo reikalais; dr. V. Pa-

vilanis — Poliomyelito skiepai; 
dr. A. Kisielius — Karcinoido 
syndromas. dr. G. Balkus — 
Neštumo sėdyninė padėtis ir 
komplikacijos, dr. M. Arštiky- 
tė — Dažniausiai pasitaiką vai
kų akių negalavimai, dr. E. Ka
minskas — Hemoglobino tipai, 
dr. J. Valaitis — Sisteminės 
mikotinės infekcijos.

Pertraukos metu laimėjimo 
būdu buvo išleistas dail. Pra
no Lapės paveikslas, kuris ati
teko dr. Rudienei iš Chicagos.

Suvažiavimas buvo gerai or
ganizuotas ir suplanuotas. Vi
si pranešimai ir paskaitos bu
vo paruoštos raštu, tad mažai 
teiškrypo ir numatyto laiko ir 
neužsitęsė. Paliestos temos ir 
gyvos diskusijos rodė, kad lie
tuviai gydytojai yra jautrūs lie
tuviškiems visuomeniniams bei 
kultūriniams reikalams. (p.)

Darius Lapinskas pakviestas 
į Tuebingeno teatrą, Vokietijo
je, užimti muzikos vadovo vie
tą. Pareigos būtų rašyti muziką 
teatro pastatymams, diriguoti 
orkestrą ir paruošti muzikinę 
sezono programą. Jis taip pat 
parašė vargonų koncertą, ku
ris rudenį bus atliktas Stutt- 
garte. Dabartiniu laiku rašo 
operą. Tenka džiaugtis ir lin
kėti sėkmės mūsų jaunam kom
pozitoriui.

Marianapolio piknikan liepos
4 specialūs autobusai išvažiuos 
7:30 vai. ryte nuo piliečių klu
bo. Kelionei bilietus galima 
gauti pas V. Brazauską ir O. 
Ivaškienės baldų krautuvėje.

šv. Petro parapijos piknikas 
birželio 11 Romuvos parke da
vė 905 dol. pelno. Pikniko su
rengimui vadovavo kun. J.
5 virs kas.

Kun. Povilas .Jakimavičius iš 
šv. Morkaus parapijos, Dorches. 
ter, Mass., perkeltas vikaro pa
reigom į šv. Andriejaus para
piją Forest Hills, Mass.

Kun. A. Trinka ir kun. J. 
Paulauskas, kurie savo atosto
gas praleido Bostone, birželio 
30 išvyko į savo parapijas.

Vincentas ir Marcelė Širkai 
liepos 4 švenčia 25 vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jubiliatų vie-. 
nintelė duktė yra Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų vienuolyne 
Brocktone, Mass. Sukaktuvinin
kų intencija mišios liepos 4 
bus šv. Petro bažnyčioje 9 vai. 
ryte.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos susirinkimas šaukiamas lie
pos 7 po šv. Valandos pamal
dų 7:30 vai. vak. Susirinkimas 
bus salėje po bažnyčia.

KUR ATOSTOGAUTI? — 
LŪŽIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti j gražųjį CARE 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje

MEŠKOS VILOJE 
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Seimininkai užtikrina • Gražią 

*lr ramią aplinką • Erdvius, pa
togius ir jaukius kambarius • 
Gerą ir sveiką iki soties maistą 
• Malonų patarnavimą • Pava
karius su programėlėmis vai
kams ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto:

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis;
SILVER BEACH, gražiausias 
Cape Cod per 10 minučių auto
mobiliu. Vasarotojus be automo
bilių nuveža ir parveža Savinin
kai. Sezono pradžia birželio 17 d.

Kreiptis: S. M- LŪŠYS
Vila “Meška”, 42 Beach St. 

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

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L'H O M E
M. P. BALLAS — Directorius
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

• — Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

PADĖKA

Stasys Vąlkęvičius, grįžęs iš 
ligoninės^ ’nuoširdžiai dėkoja

MIELI VASAROTOJAI, 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI

CAMBRIDGE, MASS.

Smuiku koncertas. Birželio 
25 Robert mokyklos salėje įvy
ko koncertas, kurio programą 
iškilpė smuikininkas Izidorius

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORTUS

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Reikalinga moteris prižiūrė
ti 5 metų berniuką. Atskiras 
kambarys, maistas ir atlygini
mas. Pradėti nuo rugpjūčio 
TeL MI 1-6893.

LAIMA PETRAUSKAITĖ

1.

EKSKURSIJOS 
administracijaDarbininko

organizuoja, dvi ekskursijas: 
viena į Putnamo seserų pikni
ką, Putnam, Conn., liepos 30; 
antrą į Kennebunkportą, Me., 
pas tėvus pranciškonus, rug
sėjo 2-4. Kreiptis į Darbinin
ko administraciją telefoju GL tuviškoje studentų veikloje: bu- 
5-7281, vakarais GL 5-7068. vo Altanto rajono vyr. skaučių

Laima Petrauskaitė, dr. Sta
sio ir Onos Petrauskų duktė 
iš Elizabetho, N. J., birželio 
7, baigė švč. širdies kolegiją 
Purchase, N. Y., gaudama B. 
A. laipsnį. Jos pagrindinė stu
dijų šaka buvo psichologija, ku
rią baigė su pažymėjimu. To
liau ketina studijuoti klinikinę 
psichologiją Chicagos universi
tete.

skyriaus vadovė ir New Yor- 
ko akademikų skautų valdybos 
narė. Taip pat dirbo Liet. Stu
dentų Sąjungos revizijos komi
sijoj ir New Yorko skyriaus val
dyboje. Nors neturėjo progos 
lankyti lietuviškos mokyklos kambarys su virtuve, dalinai 
prieš atvykdama į šį kraštą, 
bet gerai pramoko lietuvių kal
bos, buvo “Akademinių min
čių” ir “Mūsų Vyties” redak
cinių kolektyvų narė, rašė ak
tualiais lietuvių studentų klau
simais. Yra taip pat Lituanus 
bendradarbė. S. D. Brooklyn 37, N. Y.

Angelių Karalienės parapijos Mums būtų labai malonu, kad Vasyliūnas ir kun. Vincas Val- 
chorui už sveikinimus ir do- jūs saVo atostogas praleistu- kavičius, taip pat grojęs smui- 
vaną, operetės chorui už svei
kinimus, M. Bujokienei ir An
tanui Sakavičiui už asmenišką 
dovaną, P. Sutkams už gėles, 
Jonui Kazakevičiui už dažną 
lankymą ir dovaną, Balaliams 
už mašinos globojimą. Visiems, 
kurie mane aplankė ligoninėje 
bei prisiuntė pasveikinimus, 
nuoširdus ačiū!

mėt mūsų dvare, šiam sezonui 
pertvarkėme mūsų restoraną 
bei kitus įrengimus. Valgomasis 
yra perkeltas į didžiąją salę. 
Virtuvė bus lietuviška. Valgius 
gamins prityrusi lietuvė virėja. 
Šiais pagerinimais tikimės pil
nai patenkinti vasarotojų 
geidavimus.

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

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

Jungiame gražiausius linkėji
mus ir laukiame Osterville dva
re- <!

Jūsų J. Kapočius

pa-

LIETUVOS VYČIŲ 41 KUOPA, BROOKLYN - OUEENS

maloniai kviečia į:

KŪKOO PIKNIKĄ
kuris įvyks

visai naujai atremontuotoj POLISH NATIONAL HALL

108-11 Sutphin Blvd., Jamaica. N. Y.

SEKMADIENI LIEPOS 16, 1961

nuo 1:00 iki 10:00 v. v.

Programoj bus lietuviški tautiniai Šokiai, išpildomi 41 kuopos 
šokių grupės, vadovaujamos J. Matulaitienės.

Nuo 5:30 p.p. gros Niek Dzvonar Lietuvos Vyčię orkestras • 

Bus laimėjimų, šokių varžybos, ir vaikams balionių. • Įėjimas
tiktai — 1.25; Vaikams-----0.50.

Išnuomojamas žema kaina, 
gražus, apšildomas atskiras

apstatytais baldais arba be bal
dų. Susisiekimas Canarsie lini
ja ir autobusais betkuria kryp
timi. Teirautis vietoje kasdien 
po 6 v. v., šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8 vai. r. iki 
2 vai. popiet 77 Wyckoff Avė.,

pa
pai

ku. Fortepijonu pritarė Vyte
nis Vasyliūnas, paaiškinimus pa 
darė Elena Vasyliūnienė.

Petras Kadaitis, ligoninėje iš
buvęs 3 savaites ir turėjęs ope
raciją, grįžo namo ir baigia pa
sveikti.

Teodoras Plekavičius jau se
nokai serga ir gydosi namie, 
daktaro priežiūroje. Linkime 
jam greitai pasveikti.

Mirusieji. Jurgis Točionis, Jo
nas Marcinkevičius, Antanas 
Pastelis, Kazimieras Sidabras, 
-----------> Gendvilis, Paulina 
Traknienė, Ona Buožienė, Juo
zas Patapsiąs, Ona Karolek, 
Elzbieta Snegielskienė. Visi pa
laidoti su bažnytinėmis apeigo
mis.--------------------- Karšt. Patr.

CATSKILL KALNUOSE

S. ir L 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 
praioma {spėti laižku ar teief.:

Andes, N. Y. 2781

ROMAS K EŽY S Ir Daiva Alytaitč nuttuoM birželio 24 Apreiškimo parapijos bažnyčioje.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

(prie Forest Parkvay Station)
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

FUNERAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. <
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
hridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame 
prie ATLANTO — ASBURY PARK. N. J.
čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose su priva
čiais dužais ir kt. patogumais už neaukštą kainą, ramiai pailsėsite. 
• Tik per keletą minučių pėsčiam pasiekiamas vandenynas — 
paplūdimys; taip pat kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai 
ir kitos pramogų vietos.

• Svečių patogumui galima naudoth virtuvėmis ir Šaldytuvais. 
Maudymosi mokestis apmokamas savininkų.


