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Kennedy imasi stiprinti karines jėgas agresijai atremti
Prezidento Kennedy kalba į 

tautą liepos 25 buvo rami ir 
tvirta. Tai buvo Amerikos at
sakymas i Chruščiovo reikalavi
mus dėl Berlyno.

Prezidentas kalbėjo, kad 
grėsmė Berlynui tėra tik vie
na dalis visuotinės grėsmės, ku
ria komunistai vykdo Azijoje, 
mūsų kontinente ir Europoje, 
norėdami ją neutralizuoti. Pa
sipriešinimas turi eiti taip pat 
visuotiniu platumu.

Prezidentas atmetė argu
mentus, kad esą Berlynas neap
ginamas. Buvo manoma, kad ne
apginamas ir Stalingradas, at
sakė prezidentas. Jei čia nusi
leisi, kur tada sustosi?

Berlynas turi būti ginamas 
kalbom, jei jos padeda. Bet tu
ri būti pasipriešinta jėga, jei 
jėga bus pavartota prieš mus.

Amerikos jėgai paruošti pre
zidentas numatė tokius žygius:

— Kongresą prašo šiem me-

VERTINIMAI
Amerikos spauda prezidento 

kalbą sutiko palankiai kaip A- 
merikos griežtą ir aiškų pasi
ryžimą priešintis pasikėsinimui 
į Berlyną. Prezidento numaty
tos priemonės sutinkamos kaip 
Įspėjimas Amerikos tautai dėl 
grėsmės ir sykiu kaip kvieti
mas Chruščiovui derėtis dėl 
Berlyno.

R. Drummond (NYHT) tvirti
na. kad už tvirtumą ir aiškumą 
daugiausia kredito priklauso 
prezidento talkininkam valsty
bės sekretoriui Rusk, apsaugos 
sekretoriui McNamara ir pata
rėjui gen. Taylor.

Pagrasinus ginklais 
ateis vėl derybos

R. Drummond aiškina, kad 
didžiausias karo pavojus dėl 
Berlyno buvo nežinia, ar Ame
rika sumobilizuos savo priemo
nės Maskvos agresijai pasiprie
šinti. Jei dabar prezidentas tas 
priemones organizuoja, tai So
vietai nerizikuos imtis karo 
priemonių. Taigi artimiausias 
ėjimas turės būti vėl derybos.

Sovietai, spėjama, nori dery
bų. Jose nori kuo mažiausia už
siprašyti. kad iš karto Vakaru 
neišgąsdintų ir nepadarytų jų 
vieningų. Iš Chruščiovo pareiš
kimų atrodo, kad jų reikalavi
mai gali ribotis tuo: 1. pripa
žinti ryty Vokietiją. 2. Vakarai 
gali liktis vakaru Berlyne, ku
ris ir toliau gali būti valdomas 
nugalėtoju kariniu jėgų. Tokiu 
atveju prie Amerikos, Anglijos, 
prancūzijos karinių dalinių rei 
kia pridėti ir Sovietų.

Menšikovo vaišes
Maskvai svarbu patirti ar 

prezidentas Kennedy mano tai, 
ką jis kalba, ar jis kalbėdamas 
tik vaidina. Kitaip sakant, ar 
Amerika tikrai kariaus, jei ji 
mobilizuosis? Sovietų besišyp
santis diplomatas Menšikovas. 
kaip informuoja J. Alsop. pasi
kvietė Robert Kennedy pietų, 
ir kalbą tuojau nusuko i Berly
ną. Bandė, ar Amerika parodys 
čia nuolaidumo. Diplomatas bu
vo labai nelaimingas, kai Ro
bert Kennedy atsakė kalbėjęs 
tuo reikalu su broliu, ir jų nuo
monės sutampa, kad dabar vie
nas iš tokių laikų, kada geriau 
rizikuoti mirti negu kapituliuo-

Bet palieka atviras duris Vakarų derybom su Maskva dėl Berlyno ir Vokietijos

tam papildomai skirti 3.247,00- 
0.000 dol. apsaugos reikalam.

— Padidinti armiją iš leisto 
skaičiaus 875.000 iki vieno mil- 
jono.

— Padidinti laivyną 29,000, 
aviaciją 63.000.

— Padvigubinti ir patrigubin
ti mėnesinius naujokų šaukimo 
kiekius. Taip pat pašaukti tam 
tikrus atsarginius.

— Sustiprinti civilinę apsau
gą nuo atominio bombardavi
mo ir tam reikalui prašyti 
Kongresą papildomai 207 mil.

Nors apsaugos reikalam nuo 
sausio tokiu būdu numatoma 
padidinti apie 6 milijardus ir 
biudžetas numato 5 milijardus 
deficito, tuo tarpu nenumatoma 
mokesčius didinti. Tačiau tai 
galima ateity, jei teks naujų Įsi
pareigojimų.

PALANKŪS
J. Alsop randa, kad prezi

dento kalba buvo daug švelnes
nė. nei valstybės apsaugos ta
ryboje buvo kalbama apie prie
mones. Valstybės sekr. Rusk 
reikalavo, kad tonas būtų gali
mai švelnesnis ir neatbaidytų 
sąjungininkų.

KENO NAUDAI BUVO NUŽUDYTI TIE 700 ŽMONIŲ TUNISE?
Prancūzijos ir Tuniso kau

tynės dėl Bizertos uosto buvo 
naujas ir netikėtas įvykis, ku
rio vaisiai dar neaiškūs. Aišku 
tik tiek, kad Tunisas skelbia ne
tekęs 670 piliečių, prancūzai 
skelbiasi netekę 30. Saugumo 
Tarybai įsikišus, kautynės, pra
sidėjusios liepos 19 ir truku
sios keturias dienas, sustabdy
tos. Tačiau abidvi pusės yra 
pasirengusios toliau kovoti.
NUO KO PRASIDĖJO:

Tunisas pareikalavo, kad 
prancūzai per 24 valandas išsi
kraustytų iš Bizertos uosto, ki
taip jis bus blokuotas. Prancū
zai uosto įgulai sustiprinti iš-

Antras astronautas

Robert Kennedy
ti. Savo ruožtu. Kennedy pa
klausė diplomatą, ar jis praneš 
Maskvai, ką jis čia girdėjęs.

ORO PIRATAI
Amerikos Eastern Air Line 

lėktuvas Electra liepos 24 skri
do iš Miami į Tampą. Lėktuve 
vienas keleivis revolveriu pri
vertė lakūna pasukti i Kubos 
sostinę Havaną. Kuba pažadėjo 
keleivius išleisti, o dėl lėktuvo 
atsakė: tegul Amerika ir Kuba 
pasirašys sutartį viena kitai grą
žinti pagrobtus lėktuvus. Kuba 
turi jau du lėktuvus. Amerikoje 
teismo keliu sulaikyti 6 Kubos 
lėktuvai.

Pakartotinai kalbėdamas, kad 
Berlyno laisvė negali būti de
rybų objektas; kad mes negali
me derėtis su tais, kurie sako: 
“Kas mano, tai mano, o kas ta
vo, dėl to galima derėtis”, — 
prezidentas betgi pabrėžė, kad 
pirmoje eilėje turime būti pa
sirengę tartis su Sovietais dėl 
taikos išsaugojimo.

PREZIDENTAS PO PUSMEČIO
Visuomene vieningai remia prezidento vidurio kelia ir 
tvirtą politiką prieš komunizmą, bet jos nenori sauja 

demokratų liberalų
PREZIDENTAS 

KENNEDY DA
BAR.

kvietė parašiutinininkus. Lie
pos 19 Tuniso kariai pradėjo 
šaudyti Į helikopteri ir lėktu
vus su parašiutininkais. Pran
cūzų parašiutininkai išsiveržė 
iš savo pozicijų ir užėmė dali 
Bizertos miesto.
KOKIA DABAR PADĖTIS:

Saugumo Tarybos reikalavi
mą grįžti i buvusias pozicijas 
prancūzai žada patenkinti, jei 
Tunisas garantuos uosto saugu
mą. Tunisas tebekaltina Pran
cūziją agresija, reikalauja išsi 
kraustyti ir iš uosto, savo rei
kalavimui paremti šaukiasi Į J. 
Tautas, i Ameriką, o Tuniso di
plomatai visose sostinėse pa
skelbė kviečią savanorius ko
vai prieš Prancūziją. Arabų ly
ga pažadėjo. Maskva tuo tarpu 
parėmė tik žodžiais. Iš Ameri
kos tokios paramos nesusilau
kė. ir Tuniso atstovas, prezi
dento Bourguiba sūnus, išvy
ko supykęs ir grasindamas: jei 
nepadeda kovai prieš Prancūzi-

PASISEKĖ PUSIAU. Helikopte
ris užgriebė antro astronauto kap
sulę. tačiau joje buvo tiek van
dens. kad helikopteris nepakėlė ir 
5 mil. atsiėjusi kapsulė su kelio
nės filmais nuskendo 3 mylių gi
lumoje. 'Astronautas Grissom lai
mingai buvo paimtas helikopterio. 

ją Vakarai, tai padės kitas blo
kas.
KAS IŠ TO KONFLIKTO LAI
MĖJO:

Tuniso prezidentas Bourgui- 
ba. spėjama, kombinavo: Pran
cūzija užimta derybom su Al-, 
žiru; Prancūzija reikalinga kon
fliktui dėl Berlyno: bus patogus 
momentas pareikalauti Bizertos 
uosto ir ji atgauti. Prancūzijos 
derybose su Alžiru buvo ir Sa- 
haros klausimas. Tunisui buvo 
proga pareikšti ir savo preten
zijas i Saharos dali. Tuo tarpu 
Tunisas nieko negavo. Prezi

Maldos iš Sibiro ant sovietinės Pravdos
Olandų katalių spaudos orga

nizacija. leisdama Sibiro lietu
vaičių maldaknygę, parinko jai 
originalų viršelį: ant sovietinio 
laikraščio “Pravda” (Tiesa).ku
ris nerašo tiesos, užklijavo “Ma
ria red ons” — Marija, gelbė- 
ki mus.

“Šis viršelis — rašo organi
zacijos direktorius C. Griffio- 
en, — labai aiškiai pabrėžia re
alybę. Pravda reiškia tiesą, tei
singumą. Bet tai nėra tiesa, nei 
teisingumas, o kaukė. Pravda 
yra melas, ne teisingumas. Nu
plėšk kaukę ir išvysi skausmą, 
kurio tiek daug patiria tie, ku
rie gina tiesą. Skaityk (šią kny
gelę) ir išgirsi dangun kylantį 
maldos balsą iš Vorkutos, Ka
ragandos, Kievo ir Kauno — ir 
iš visos raudonosios imperijos: 
Viešpatie, pasigailėk mū-.ų, Ma
rija, gelbėki mus".

Gydytojai ir advokatai-sukčiai

New Yorko valstybėje milijo
ninėje automobilių draudimo 
aferoje 17 gydytojų yra nubaus
ti — iš jų 9 visai neteko lei 
dimų praktikuoti. 7 atšaukti 
tam tikram terminui. Apie 300 
dar tikrinami. Toje pat aferoje 
dalyvavo ir daugel advokatų 

dentas Bourguiba persikombi- 
navo.

Prancūzijai tai buvo smūgis 
derybom su Alžiru. Vakaram 
smūgis, kada taip reikalinga vie
nybė kovoje dėl Berlyno. Ame
rikai taip pat smūgis, kada ji 
taip stengėsi išlaikyti Afrikos 
valstybių palankumą Amerikai, 
o dabar Tunisas išėjo su aiš
kiais kaltinimais Amerikai. Nau 
da tuo tarpu aiški Sovietam, 
nes Vakaram pridaroma naujo 
rūpesčio, o taip pat nuo Vaka
rų atitraukiama jiem lig šiol 
palankiausia Afrikos valstybė.

Olandiškame vertime bus ir 
daug fotografuoto lietuviško 0- 
riginalinio teksto.

Kun. L. Jankus
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James Reston (NYT) tikina, 
kad pusmetis po inauguraci
nės kalbos, po Kubos pralaimė
jimo. po susitikimo su Chruš
čiovu prezidentas Kennedy nė
ra praradęs pasitikėjimo savim. 
Tačiau dabar jis esąs skeptiš- 
kesnis. kritiškiau žiūri i patari
mus iš šalies, kritiškesnis ir sau 
bei atsargesnis negu tada, kai 
jis tik Įžengė i Baltuosius Rū
mus.

Tačiau Arthur Krock (NYT) 
skundžias to atsargumo rezul
tatais — delsimu klausimų, ku
rie yra gyvybinio turinio ir 
skubumo. Esą buvo daug kalba
ma Kongrese ir už Kongreso 
dėl reikalo laikytis tvirtai prieš 
Chruščiovo reikalavimus, o po
zityvios veiklos ženklų vis nė
ra — Amerika tebėra neapsi- 
sprendus: atnaujinti atominius 
bandymus ar ne, skelbti dalinę 
mobilizaciją ar ne. Tai esąs 
hamletinis svarstymas ir neap
sisprendimas veikti.

J. TAUTŲ POLITIKOS VAI
SIAI KONGE

Katangos provincijos vidaus 
reikalų ministeris, kuris eina 
dabar Tshombe pareigas, liepos 
24 pakaltino Ameriką ir pa
skelbė. kad priima Maskvos pa
siūlytą pagalbą Katangos nepri
klausomybei išlaikyti. Jis pra
dėjęs derybas su Čekoslovaki
ja ir Jugoslavija dėl paramos 
(Čekoslovakiją ir Jugosl-avigą 
remia Amerikos mokesčių mo
kėtojas. o tie jau rems Katan- 
gą!>. Apie Tshombe tegirdėti, 
kad jis sergąs.

Katanga taip pat pradedanti 
derybas su komunistiniu Gizen- 
ga-

"Jungtinės Valstybės užsie
niuose kritikuojamos kaip daug 
kalbančios, mažiau darančios". 
Taip, paskutiniu laiku buvo 
gausiai kartojama: prezidento 
kalbos gražios, bet jau gana žo
džių, reikia darbų.

Ted Lewis (Daily News) ir 
kiti aštriais žodžiais atsiliepė 
apie organizacijos, susiderini
mo trūkumą tarp valstybės de
partamento, Baltųjų Rūmų, Pen 
tagono. Vadina tai chaosu, ku
riame nežinia, kas atsakingas 
už sprendimus. Kiti laikraščiai 
pažymėjo, kad ir prezidentas 
nepatenkintas organizacijos trū
kumu valstybės departamente. 
O kiti ėmė teisinti: esą dabar 
nauji žmonės tai “kūrybinės 
minties-’ žmonės; “kūrybinės 
minties” negalima suvaržyti 
“biurokratiniais” varžtais; ji 
gimstanti iš chaoso .. .

Geli ūpo institutas surinko ži
nias, kaip “gatvės žmogus” ver
tina prezidento Kennedy politi
ką. Į klausimą: ar atrodo, kad 
prezidentas orientuojasi į deši
nę. ar Į kairę, ar vidurio ke
liu. atsakymai rodo opiniją, kad 
prezidentas buvo ir yra labiau 
pasinešęs savo pažiūrom dėl 
biznio, dėl darbo į kairę, i li
beraliąsias grupes, tačiau pa
laipsniui jis suka j vidurio ke
lią. Sausyje apklaustųjų 14 pro
centų pasisakė, kad preziden
tas yra dešinės krypties, 39 pro
centai. kad kairės. 29 proc., 
kad vidurio. Balandyje dešinės 
11 proc., kairės 35, vidurio 34. 
Biržely dešinės 16, kairės 25. 
vidurio 33.

Kokios krypties pageidauja 
tie, kurie buvo apklausinėjami, 
kurie yra tos opinijos reiškė
jai? Kad prezidentas eitų de
šinėn, nori 19 proc., kad kai
rėn 15, kad vidurio keliu 50 
proc.

Daviniai įdomūs ir gali pa
aiškinti, kodėl prezidentas sau 
artimiausių bendradarbių ieško
jo labiausiai toje liberalų gru
pėje. kuri suka “kairėn”. Davi
niai pateisina ir J. Restono 
tvirtinimą, kad prezidentas jau
čiasi dabar esąs nelaimingas 
dėl kai kurių bendradarbių, la
biausiai dėl Bowles, kuris yra 
tų “kairiųjų” atstovas. Si gru
pė ir mėgina kelti triukšmą 
dėl prezidento noro Bovvles pa
keisti. Iš kitos pusės šios gru
pės asmens labiausiai susilau
kia kaltinimo dėl atsakomybės 
aną politini delsimą ir chaosą.

“Kairės" grupė pačioje de
mokratų partijoje neturi daug 
šalininkų. Gallupo instituto da
viniai rodo, kad ir demokratų 
partijoje už vidurio linija pa
sisako 50 procentų, o už suki
mą "kairėn" tik 23. Tačiau ta 
grupė yra Įtakinga, nes jos ran
kose yra didžioji spauda; jos 
žmonės yra prezidento suskirs
tyti Į propagandos atsakingą
sias vietas.
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Pavergtų tautų savaitei praėjus
Pavcrgtęję Seimas dar gegu

žės mėn. darė žygių Washing- 
tone ir New Yorke, kad Pa
vergtųjų Savaitė šiemet būtų į- 
spūdingiau atžymėta. Seimo pas 
tangom talkon atėjo pavergtų
jų draugai amerikiečiai (Ch. 
Emmet) ir Centro bei Rytų Eu
ropos kilmės amerikiečiai (prel. 
J. Balkonas), šių organizacijų 
iniciatyva per gubernatorius, 
senatorius, kongresmanus, mies 
tų burmistrus, spaudą įtaigota 
mintis Pavergtųjų Tautų Savai
tę ko įspūdingiau atžymėti.

Tos iniciatyvos dėka New 
Yorke šiemet Pavergtųjų Savai
tė buvo įspūdingai atžymėta ka
talikų, protestantų, žydų religi
nėse apeigose. Ypač įspūdingos 
pamaldos buvo liepos 16 šv. Pat 
riko katedroje, dalyvaujant kar
dinolui Fr. Spellmanui, ir ne 
tik tradiciniu sovietų pavergtų 
tautų vėliavų pakėlimu priešais 
Jungtinių Tautų rūmus, bet ir 
New Yorko burmistro viešais 
aktais. Liepos 15, dalyvaujant 
Pavergtųjų Seimo pirmininkui 
V. Sidzikauskui ir asistuojant 
tautiniais drabužiais mergaičių 
būriui, burmistras Wagneris pa
sirašė Pavergtųjų savaitės pro
klamaciją New Yorkui. Liepos 
17 dalyvaujant Pavergtųjų Sei
mo, amerikiečių, Centro bei Ry
tų Europos kilmės amerikiečių 
atstovams ir apie porai tūks
tančių dalyvių, burmistras Wag- 
neris savo proklamaciją paskel
bė nuo didžiųjų rotušės laiptų.
Iškilmės buvo tikrai įspūdin
gos ir sulaukė plataus atgarsio.

Štai, prieš akis kelios iškar
pos iš didžiųjų Los Angeles

Savaitė nenutrūkstamais ry
šiais sieja Ameriką su paverg
tomis tautomis ir atnaujina J- 
AV triūsą siekti laisvės ir tei
singumo. Sveikino taip pat sena 
toriai Javits, Keating, Bridges, 
Scott.

Savo žodyje senatorius Curtis 
(Nebraska) pažymėjo, kad Ame
rika neturi pamiršti savo įsipa
reigojimų pavergtosioms tau
toms, o senatorius Douglas (Illi
nois) pabrėžė, kad “nuolaidos 
komunizmui jį nuolat artina ir 
jo grėsmę didina taip, kad ga
lutinėj išvadoj arba mes būsi
me priversti jį prisiimti arba 
jam priešintis, bet jau nepavei 
kiai (ineffectually).” Senatorius 
dabartinę padėtį sulygino su 
1938 padėtimi. “Mes tikėsimės, 
— sakė jis, — kad šiemet iš
vados bus skirtingos nuo tų, 
kokias padarė Prancūzija, D. 
Britanija ir JAV 1938 vasarą.” 
Senatorius Douglas taip pat pa
brėžė būtinumą pavergtom tau
tom savo federaciją išlaikyti ir . 
po išlaisvinimo, nes tik vienin
ga ir susijungusi Vidurio ir Ry
tų Europa gali atlaikyti dviejų 
milžinų (“giant bulldozers”) — 
Rusijos ir Vokietijos — spau
dimą.

Spaudos žiniomis. Pavergtų
jų Savaitė įspūdingai praėjo 
Chicagoje ir daugely kitų JV 
miestų. Apskritai, visa Amerika 
ir visas laisvasis pasaulis šia pro 
ga jautriau pajuto ir aiškiau su
vokė tarptautinėje padėtyje, di
delę žaizdą, kuri tol nepagis, kol 
Europos pavergtom tautom bus

Wa*hingtonc liepos 20 Pa- atimta apsisprendimo teisė ir jų 
kraštai paversti sovietinėmis ko
lonijomis.

Buvo kai kieno abejojama, ar 
prezidentas J.F. Kennedy savo

nių, spaudos bei visuomenės at- proklamaciją ta proga paskelbs, 
stovų. Buv. prezidentas D. Ei- Prezidentas pasirodė solidarus 
senhoweris atsiuntė sveikinimą 
pažymėdamas, kad Pavergtųjų jam!

vergtųjų Seimas surengė pietus, 
kuriuose dalyvavo būrys senato
rių ir kongresmanų, taip pat 
Valstybės departamento žmo-

su pavergtomis tautomis. Ačiū
Vt.
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Sekminių rytą iš viensėdžių 
sodybų mergos pylėsi būreliais. 
Gaivus oras ir pavasarinė sau
lė jaunimą tarytum šluoste iš- 
lavė iš namų. Antra vertus, juk 
tai Sekminės. Į bažnyčią neiti

ir poterėlį kokį sumetus.
• — Nu, poterėlių tai nieka

da nebus perdaug! — Pridėjo 
Magdė.

— Aš taip irgi manau, — 
pridūrė žiegždų senis, ir gana

Jučus Vidcinys

amerikiečių spaudą, bet ir lai
mėti šio krašto viešosios opini
jos formuotojų Lietuvos bylos 
advokato pareigoms. Ir ne do
leriais, o tik pastangoms apmo
kėjus.

Kas yra, kad Amerikos lietu
vių 20-ties metų rezultatas in
formacijos srityje yra toks skur
dus. Esame įsitraukę į ilgą ir 
sunkią kovą už Lietuvos laisvę. 
Kiekvieno kovotojo natūralus 
manevras yra ieškoti sau sąjun
gininkų. Stipresnio sąjunginin
ko mūsų reikale būti negali už 
viešąją šio krašto opiniją. Pla
ningų ir koncentruotų, vieno 
centro diriguojamų pastangų 
laimėti šiai opinijai savo naudai 
kaip ir nebūtų. Ir tai dar vie
nas iš daugeli įrodymų, kad ir 
šiandien dar tebedirbama prieš 
20 metų lietuvių visuomenės 
šiame krašte intelektualinį pa
jėgumą atitinkančiais metodais. 
Nėra paruošto bei išdiskutuoto 
plano, nei artimesnių bei toli
mesnių strateginių tikslų. Paga
liau, būkime drąsūs nors tiek 
prisipažinti, jog mūsų kovos 
postuose randame žmonių, ku- 

dus gausu, tik realios vadovau- r^e aistringai išpažįsta tą pačią 
jančios jėgos vis nematyti.

šių metų Alto L.A. sk. valdy
ba nutarė imtis konkrečių žings 
nių prasiveršti į amerikiečių 
spaudą ir šiai misijai vykdyti 
specialiai paskyrė valdybos vi
cepirmininką . Leonardą Valiu
ką, 
čia 
Ne

Herald-Ezpress, LA. Mirror. Jų 
tarpe du vedamieji, keli žurna
listo Georg Todt išsamūs 
straipsniai, pora pareiškimų^ 
pasirašytų Baltų komiteto gen. 
sekretoriaus Leonardo Valiuko. 
Veik visi pasirodė birželio mė
nesyje ir visi liečia Lietuvos iš
laisvinimo temą. Jų antraštės: 
Laisvės šauksmas, Baltų rezo
liucijos, Dvi liūdnos sukaktys, 
Laisvės metų prisiminimas, Bal
tų laisvės komitetas prašo visuo 
menės paramos ir t.t.

Prasiveržti galima
Kas nutiko, kad Los Angeles 

amerikiečių spauda taip gausiai 
ėmė rašyti Lietuvos klausimais. 
Tai nėra jokia paslaptis, o tam 
tikrų pastangų bei darbo išda
va. Toje kolonijoje atsirado 
žmonių, kuriems tas klausimas 
rūpėjo ir kurie ši savo rūpestį 
pavertė akcija. Seniai čia in
formacijos suaktyvimmo klau
simas buvo diskutuojamas. Ne 
tik žvalgomasi į vadovaujan
čius centrus, bet ir primenama 
jiems, jog reikia ką nors dary
ti. Bet .... pretendentų į va-

Pasirodo, kad bandant ir 
daug ko galima pasiekti, 
tik patiems įmanoma įeiti į

marksistinę-leninistinę ideologi
ją, prieš kurios užmačias, kad 
ir nerangiai, pasaulis organi
zuoja apsigynimą.

Prieš darbo metodo reformas 
kovojama taip pat stipriai, kaip 
ir prieš bolševikus. Stipriai lai
komasi už “20 metų patyrimo” 
argumento (anksčiau už “Ame
rikos piliečio”). Tai suteikia

garantuotą vadovavimo saugu
mą, nes laiko tėkmėje “patyri
mo ilgumo” lenktynių iš vis bū
ti negali: anksčiau pradėjęs, vi
sada priekyje ir bėgs. Nenori
ma pripažinti, jog kai kas įsten
gia per trumpesnį laiką įgyti 
didesnį patyrimą, o “ilgas paty
rimas” ne kartą liudija išsisė
mimo ir biurokratizmo apraiš
kas.

Trūksta vizijos, iniciatyvos, 
veržlumo

Mindyti tą patį molį, skrupu
lingai saugoti teisę “vadovauti 
lietuvių Amerikos piliečių poli
tinei veiklai”, pasitenkinti pa
reiškimais, kad “Valstybės de
partamento nusistatymas Lietu
vos atžvilgiu nėra pasikeitęs”, 
didelę rūpesčių dalį sukaupti į 
tai, kaip sekančio sprendimo 
dieną vėl išlikti valdžioje, tapo 
Lietuvos laisvinimo darbo tar
si integraline dalimi.

Visuomenė lengvai jaučia, 
kad vadovaujančių organų vi
zija į ateitį temdoma per daug 
dažnai kartojamais tikrais ir 
tariamais praeities nuopelnais, 
iniciatyva stabdoma savęs per
vertinimo ir “20 metų patir
ties” argumentais. Laisvės kovo 
je, skrupulingai vengiant nau
jų vėjų, apsiribojama rutina, o 
rutina, rašytojo Gliaudos žo
džiais sakant, tampa kitu stip
riu, tik jau pačių sukurtu prie
šu.

Tiesa, kad norėjimas nėra 
dar galėjimas ir niekas už ne
padarymą neturėtų būti bara
mas. Tik klaida yra negalėjimą 
sutapatinti su pastangų ir nu

ZAPYŠKIO senoji bažnyčia prie Nemuno.

būtų dviguba nuodėmė. Tad 
ėjo visi, kas tik turėjo kojas 
ar kokią kumelpalaikę.

Nuo einančiųjų neatsiliko ir 
Drožlių Magdė. Bet ji ėjo vie
na, nuo būrelio atsilikusi. Net 
buvo girdėti, kaip užpakaliniam 
ar priekiniam rately mergos 
juokavo, kvatojo, krėtė išdai
gas. Bet Magdė joms, sakytum, 
nebuvėlė, neegzistavusi — tuš
čia vieta. Ji stačiai nudžiugo, 
kai prieš Petraškos kalnelį pa
matė kuobrinantį žiegždų se
nį. Tas senis buvo raišas ir kry-

smalsiai pasižiūrėjo į savą ben
drakeleivę.

— Ko taip žiūrite?
— Žiūrėti, kur nors reikia, 

o šiaip tai į griovį įpulsi.
Tuo metu pralėkė bričkutė, 

bet mūsų pora jau suko į šven
torių. šventoriaus tarpvartėj 
Magdė į senį taip pasižiūrėjo, 
kad jam net nesmagu pasida
rė.

“Kokios didelės jos akys,” 
pagalvojo senis, “Po pamaldų 
reikėtų ją vėl sutikti. Būt ge
ra kartu grįžti namo”.

TRAKAI vasarą, Galvės ežere netoli Vilniaus.

batus pataisyti. Vakar žiūriu, 
vienas padas atsiknojęs.

— Menka bėda, kunigėli. 
Rimtesniems darbams teks 
kreiptis į Jackonių Bucevičių, 
o mažesniems — tai žiegždų 
senis gali patarnauti. Ana, jis 
stovi. Jėgos dar pakaks kokiam 
lopui uždėti. Klausyk, tėvai, 
kunigėlis į tave reikalą turi!

žiegždų senis tuoj prisista
tė ir, pagal seną tradiciją no
rėjo kunigėliui pabučiuoti ran
ką. Bet kunigas, žinodamas se-
nių įprotį, rankas sunėrė užpa
kaly.

— Girdžiu, batsiuvys esi!
— Tai jau nesiuvu, bet kokį 

lopelį uždėti galiu!
— Man to ir reikia
— Tai mielai, kunigėli, pa

tarnausiu!
Kunigas pasakė, kad po mi

šių užeitų paimti bato ir paro
dė į čia pat stovintį namuką.

— Gerai, kunigėli, užeisiu.
Mišios buvo klebono, nes ku

nigėlis turėjo ankstyvąsias. Kai 
baigės ir palaiminimas, iš baž-

metų, ir niekas to įtrūkimo ne
pastebės” — pagalvojo žiegž
dų senis. “Bet jau toks noras ..”

— Kitą sąvaitę, ateidamas į 
bažnyčią, atnešiu — pasakė.

Kunigėlis padėkojo.
Senis, išėjęs į šventorių, ap

sidairė ir netoliese pamatė Mag
dę, nusiaunančią batus, kad 
smagiau būtų eiti.

— Tai ką. ar jau namo? Pa
siėmiau batą pataisyti iš kuni
gėlio. Kitą savaitę reikės at
nešti, lyg pasigirdamas pasakė
Magdei.

— Tai, kokia čia odelė, kaip 
popierėlis!

Tuo metu Magdė nusiavė ba
tus ir su žiegždų seniu pasilei
do namo.

— Tai kas dabar žiūri tavo 
vaikus?

— Senelė. Didesnis jau 7 me
tų. To beveik nereikia prižiūrė
ti.

— Vienai sunku. Kai išeini 
tai nėra kam palikti ir prižiū
rėti, — užjautė senis.

— Ką ir kalbėti! Kad jau taip

ciatyvos stoka. Kad ir Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijos reikalu 
Altas, stipriai užsiangažavęs ir 
tuoj pat atsitraukęs, pusiau ofi
cialiai aiškinasi spekuliatyviu 
argumentu, jog kovoti neverta, 
nes rezoliucija neturinti galimy
bių praeiti. Žinoma, tokia ga
limybė yra, bet ar kovojama 
tik už garantuotus tikslus? 
Kiekvienoje kovoje slypi dides
nės ar mažesnės pralaimėjimo 
galimybės, ir lengviausia apsi
saugoti nuo pralaimėjimo —tai 
nieko neveikti. Bet, iš tikro, už 
tos “argumentacijos” slypi kiti 
motyvai.

Futbolo aikštėje prasiverži
mą kraštais dažnai lemia centro 
strategija. Mūsų gi laisvės ko
voje prasiveržimai periferijoje 
liudija centro nepajėgumą. Ir 
dar liūdniau, kad prasiveržimus 
periferijoje centras ima stabdy
ti.

Politikai dažnai kaip ir kai 
kurie dainininkai žino, kada į 
sceną ateiti, bet nejaučia, kada 
pasitraukti.

Konkrečiai kalbant
Grįžtant prie šio straipsnio 

pradžioje patiektų faktų, perša
si išvada, jog vienas iš pačių 
skubiausiai spręstinų klausimų 
būtų pajėgios informacinės tar
nybos suorganizavimas. Prasi
veržimas į amerikiečių spaudą 
turėtų tapti vienu svarbiausių

mūsų artifnosios strategijos 
tikslų. Jei krašto valdžia kartais 
mūsų reikalams abejinga, per 
spaudą galime apeliuoti į visuo
menę. Net pats šio krašto pre
zidentas, kai kongresas jo pla
nus stabdo, ieško plačiosios vi
suomenės paramos. Informaci
jos centras turėtų veikti jei jau 
ne Washingtone, tai prie vyr. 
politinio centro su stipriomis 
atstovybėmis Washingtone, New 
Yorke, Bostone, Los Angelese. 
Pagaliau, keičiant darbo meto
dus, tektų paieškoti tokį centro 
vadovą, kuris veržlumu, planin
gumu ir energija galėtų pra
laužti “20 metų patyrimo” snau
dulį.

— Prezidento projektas mo
kyklom remti liepos 18 vėl ati
dėtas komisijoje 8:7 balsais. 
Šiemet jau vargiai jis bus pir- 
imtas.

— Senato komisijoje Prezi
dento projektas užsienio para
mą priimti 5 metam buvo pa
keistas tik 2 metam.

— Ispanija liepos 18 susilau
kė 25 metų nuo pilietinio ka
ro pradžios. Tada buvo suduo
tas smūgis Maskvos pasikėsini
mui laimėti Europą.

— Lenkija uždraudė savo pi
liečiam vykti į Albaniją.

kartu negalim išeiti Turi kas 
nors prie vaikų pasilikti.

— Darbam reikėtų jums vy
riškos rankos.

— žinoma, praverstų Bet 
nėra iš kur paimti. Kas su ketu
riais vaikais norės, nors didy
sis jau septynerių metų, šią va
sarą galės jau papiemenauti. 
Na, o kas pas tamstą, dėde, 
naujo?

Ogi pasakysiu — nieko. Te
besidairau žmonos. Našlauti 
jau nusibodo. Nėr kam valgyti
išvirti, nėr kam skalbinių iš
skalbti. Jau 6 metai

—: Tai kam taip ilgai laukti? 
Dėdei nėra bėdos be vaikų. Mo
terų kiek nori...

O tu norėtum už manęs eiti?
— Kodėl ne!
— Na, jeigu nori, tai ketvir-

tadienį galime eiti pas kuni
gėlį. Batą pataisysiu.

Buvo sutarta ketvirtadienį 
dešimtą valandą susitikti šven
toriuje.

žiegždų senis atvyko pirmas. 
Netrukus pasirodė ir Magdė.

pavo lėčiau už pėksčias mergi- Vyrai šventoriuje būriavosi nyčios pasipylė žmonės, užlie- Dievas davė... — Ar poterius moki? — pa-
- nas. į ratelius, o moterys barstėsi darni visą šventorių ir pašven- — O žiemą, iš kur kuro gau- klausė Magdė.

♦ — Laba diena! — užkalbino netvarkingomis kuopomis. Per torį. Bet namų link niekas ne- ni? Juk pirkelė reikia kūrenti? — Ot ko, dar nemokėsi?!
senis Magdę. šventorių pasirodė einąs nau- skubėjo. Visi dar būriavosi, tik — Parsinešu iš miško. Tik vi- Apsitvarkę šventoriuje, abu

— Laba diena! — atsakė jai atkeltas jaunas kunigėlis, žviegždų senis tiesiai patraukė sa bėda, kad nėra kam parū- tiesiai pasuko į kleboniją. Kle- 
Magdė.. — Ar į bažnyčią, dėde, Vyrai ėmė keisti pasikalbėjimo per šventorių pas kunigėlį, pinti miške. Dviese vis būtų boną rado tik po pusryčių.
išsirengei?

— Aš manau, šiandie ir kel
mai iš vietų išjudinti. Tokią 
giedrę dienelę sunku išbūti vie
toje. Taigi, į bažnyčią. Sakau, 
gal gi nebus per daug Dievui

temas, arba parinkti bent puoš
nesnius žodžius.

— Aš čia pas jus vis dar, 
kaip miške. Nieko nepažįstu, 
su nieku nesuartėjęs. Net ne
žinau į ką kreiptis, kai reikia

Vienos poros batų odelė ties 
mažuoju piršteliu buvo įtrūku
si, šiaip visas buvo sveikas, dai
liai išblizgintas.

“Kam tokį batą taisyti? Dar 
galima avėti mažiausiai pusę

lengviau.
— Nu, ką čia kalbėti!
— O kaip su duonele?
— Vasarą kas paprašo lau

ko darbams, arba senelę dar
žų ravėti. Tik visa bėda, kad

— Tai ką judu pasakysite?

— Mes, klebonėli, atėjome 
užsakų!

Klebonas atidžiai pasižiūrė
jo-

— O kiek tau metų? — pa
klausė žiegždą.

— Septynesdešimt du, bet 
aš dar tvirtas! — atsakė.

— O tau?
— Dvidešimt septyneri.
— Tai pagalvokite gerai. 

Toks skirtumas.
— Mes galvojome gerai kle

bonėli!
— Koks čia geras galvojimas, 

kai vyrui 72 metai, o moteriai 
27? Galėtum būti tėvas.

— Gal būt, klebonėli, bet aš 
jos nepažinojau!

— Kad nepažinojai, tai ge
rai! Dėlto ir tokių niekų nebu
vai sumanęs!

— Čia ne niekai, klebonėli, 
kad aš imuosi auginti 4 vaikus.

— Bet kam tuo užsiimti? Tu 
jau senas. Nelaikąs pradėti ki
tų vaikais rūpintis?

— Bet kaip augti vaikams be 
tėvo? — paklausė Magdė.

— Nu, jeigu taip norit/ tai 
žinokitės!

Sutarę dėl užsakų, abu “jau
nieji” išskubėjo pas kunigėlį, 
nes žiegždų senis tuo pačiu ėji
mu buvo atnešęs ir batą. Ku
nigėlį rado namie. Magdė pasi
liko šventoriuje.

— Tai, kunigėli, atnešiau 
anksčiau. Turėjom reikalo pas 
kleboną. Sakau, tuo pačiu, už
bėgsiu ir su batu.

Kunigas Pavaronis apžiūrėjo 
baisų lopą, kurį žiegžda pri
siuvo mažai skylutei.

— 0 kiek kaštuoja?
— 10 centų.
— Va, 10 centų, kad patai

sei, ir 10 už nuardymą. Tik gra
žiai nuardyk.

— Nuardyti?!
Bet nuardymas vykąs daug 

sparčiau, negu tikėjosi, žiegž
da, gavęs 20 centų, tarė:

— Tai geras kunigėlis, tokio 
dar neturėjome.

Kitą sąvaitę Ūdrijos gyven
tojai traukė pečiais. Klebonas 
iš sakyklos pranešė, kad Jonas 
žiegžda iš Kalesnykų kaimo su
eina į moterystės stoną su 
Magde Drožlyte iš Paberžynės 
kaimo, abu Ūdrijos parapijos.

Pusbalsiu pradėta teirautis 
apie porą, daugiausia apie jau
nąją. Visi stebėjosi, kad jau
noji per jauna.

Kalbos nenutrūko ir išėjus 
iš bažnyčios. Visų norėta pa
matyti. Bet jų jau nebuvo — 
dingo kaip vandeny.

Po metų žiegžda susilaukė 
sūnaus, kuriam davė Benjami
no vardą. Mat. daugeliui buvo 
įsikirtusi galvon seno įstatymo 
istorija apie Juozapą ir jo bro
lius bei apie jauniausiąjį Ben
jaminą. Bet to negana. Kadangi 
žiegžda buvo senas ir dar 
stiprus, tai jį praminė Abraomu 
Tas vardas jam ir pasiliko.

Jeigu jūs kada per Ūdriją va
žiuosit, neužmirškit pažiūrėti, 
kaip gyvena Abraomas ir jo sū
nus Benjaminas. Visi ūdrijiš- 
kiai juos gerai pažįsta.
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Retas mums šių dienų malo
numas — pamatyti lietuvišką

ALĖ ROTA jų stebina ir liūdina. Ir, manau, 
Leonui Barauskui nelengvas

ginti lietuvišką žodį, tiriamą

dytų lietuvių, kurie negirdi ar
tumoje jokio lietuviško garso. 
Be lietuviško laikraščio ar kny
gos jie norėtų dar gyvo žodžio, 
liudijančio, kad jis pats, gyve
nimo nublokštas į šalis, nėra 
vienišas.

Tokiu malonumu ir tokia 
palaima vienišiesiems yra į 
plokšteles įrašyti dramos veika
lai. Prieš keletą metų gėrėjo
mės Kazio Borutos “Baltaragio 
malūnu". Dabar galime įsigyti 
(už gana prieinamą kainą) Ba
lio Sruogos "Milžino paunks
ny" ir vaikams pritaikytą plo
kštelę, iš kurios skamba meniš
kai atpasakotos lietuviškos pa
sakos. Vaikų plokštelė vadina
si "Žirginėliai"

Tai Montrealio lietuvių dra
mos teatras, vadovaujamas Bi
rutės Pūkelevičiūtės, yra tas 
gerasis burtininkas, kuris ne
galimą pavertė galimu, kuris 
per teatro meilę’, pasiaukojimą, 
darbą ir asmeninių nuostolių 
riziką ne tik parodė savo pui
kius spektaklius Montrealio ir 
daugeliui kitų Amerikos bei 
Kanados miestų lietuviams, bet 
oro bangomis pasiuntė tas lyri
nes dramas ir pasakas, tuos 
gaivinančius lietuviško žodžio 
perlus, visiems lietuviams, bet- 
kur gyvenantiems gausingose 
kolonijose ar pavienėse šeimo-

jausmas ir pasiryžimas: is vi- buvo uždavinys parodyti Balio 73 
sos istorijos liūdesio bei apsi- Sruogos sukurtą anų laikų ga- | 

lingą lenkų vyskupą, drauge jį 1 
perduodant bent kiek panašų i 
į dvasiškį šių dienų prasme. L. 1

vytimo valandų pakilti milžinais

Tik išklausėme pernai me
tais įrašytų Montrealyje plokš
telių. Iš jų' atplaukė į mūsų 
ausis ir į mūsų sielas galingas 
poeto ir dramaturgo Balio Sruo
gos žodis. Jo drama “Milžino 
paunksmė”. Tad monumenta
lus veikalas, vaizduojąs monu
mentalų lietuvį — Vytautą Di
dįjį, Lietuvos kunigaikštį, turė
jusį tapti Lietuvos karaliumi, 
jei ne lenkų pavydas ir klastos. 
Iš plokštelės ^.atskamba mums 
penkioliktojo šimtmečio pra- karalienė bei žmonių apkalba- 
džios lietuvių vargai piktame ma meilužė pasirodo visame mo

Mažos raudų šalies dvasia yra 
galinga ir nenykstanti, ne. 
Tos šalies vaikai daugelį kartų 
buvo skaudžiai nuskriausti, bet 
vis kėlėsi, vis kėlėsi ir gyve
no.

Tarytum taip kalba į mus iš 
plokštelių didysis Balio Sruogos 
talentas, perduotas talentingų 
ir lietuvišką žodį mylinčių mon- 
trealiečių. Mums tų plokštelių 
klausytis buvo didelė šventė: 
Mes susikaupėm. Mes, jų iš
klausę, jautėmės tvirtesni ir 
mažiau vieniši svetimuose kraš
tuose.

Toli gražu, ne vien mūsų pat- tokiu, kuris ir su meškomis 
riotinįus jausmus atgaivino tos 
plokštelės. Mes radome jose ir 
daug estetinio pasitenkinimo. 
Jogailos, Lenkijos karaliaus, as
muo čia sukurtas toksai žmo
giškai tikras ir .toks kitoks, ne
gu jį mes iš istorijos pamokų 
žinojome. Aktorius Kazys Ve
selka puikiai perdavė vienišo 
ir kenčiančio Jogailos vaizdą.
Dažnas Jogailos “taigi” atskam
bėdavo rezignacijos ir bejė
giškumo, drauge užslėptos filo
sofijos tonais. Ypatingai graži 
scena, kur Jogaila diktuoja bro
liui Švitrigailai laišką.

Jogailos žmoną Sofiją akto
rė (ir veikalo režisorė) Birutė 
Pūkelevičiūtė sukuria žavią ir 
klastingą, viliojančią ir mylin
čią,-kenčiančią -ir kovajančią. 
Tokiam sultingam ir šakotam 
charakteriui atvaizduoti 
linga daugybė balso ir 
bos niuansų. Spektaklio 
čius. sprendžiant tik iš 
telių, atrodo, kad Birutė 
levičiūtė savo uždavinį 
labai gerai. Ir kaip karalienės 
Sofijos (Sonkos) asmens atkūrė
ja, ir kaip viso veikalo' staty
toja. Lyriška ir graudi vieta, 
kur karalienė kalba apie savo 
mažyčius vaikus; čia išdidžioji

vinį, išsprendė visiškai gerai. 
Poznanės vyskupą įtikinamai 
atvaizdavo Vytautas Sabalys ir 
popiežiaus legatą, domininkoną 
— Albinas Urbonas.

Puikus atrodė Bendzino vai
tas, vaidinamas Vaclovo Ker- 
belio. Vaivadas įtikinamai at
vaizdavo Vincas Skaisgiris ir 
Ričardas Simaniūkštis. Steponas 
Kęsgailą, Lietuvos didžiūno 
Rumbaudo rolėj, savo žemu bal
su ir lėtu tempu atrodė tikru 
senovės lietuviu, stipriu ir drą-

nevengdavo susigrumti
Be 

šiame 
kelios 
tikras 
Aiškus ir balansuotas Felicijos 
Sideravičiūtės balsas, toks pui
kus naratoriaus rolėj. Bronės 
Malaiškienės juokas ir Vilties 
Vaičiūnaitės moteriški tonai pa
naudoti vietoj, su skoniu.

Zigmas Lapinas įkomponuo
ja tinkamus muzikos efektus. 
Ypač puiki giesmė bei refrenai 
didžiosioms laidotuvėms.

Birutės Pūkelevičiūtės 
aktorių sąstate yra dar 
moterys, kurių balsai — 
išganymas tam veikalui.

BIRUTĖ PUKELEVIČIŪTĖ

reika- 
vaidy- 
nema- 
plokš- 
Pūke- 
atliko

"Milžino paunksmė" įrašyta 
į tris dideles plokšteles; jos su
daro puošnų albumą, gražiai į- 
pakuotą. Priedu — graži kny
ga su daugybe sceninių nuo
traukų, prasmingu įvadiniu žo
džiu ir įdomiu veikalo turinio 
atpasakojimu. Visa tai — tik 
už 15 dolerių. Persiuntimas— 
nemokamas. Užsisakyti galima 
šiuo adresu: Montrealio Lietu
viu Dramos Teatras, 631 Vitre

nada.
------ ”

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Rugsėjo 2-4 Montrealyje bus 

aštuntoji Kanados lietuvių die
na su plačia programa.

Pamaldos bus Verduno audi
torijoje, 4110 La Šalie Blvrd. 
Pamaldas laikys vysk. V. Briz- 
gys, dalyvaus ir Montrealio 
kardinolas Paul Emil Leger ir 
pasakys pamokslą. Evangelikai 
pamaldas turės Jeanne Mance 
evangelikų bažnyčioje.

Koncertas įvyks toje pačioje 
Verduno auditorijoje. Koncer-

Pavergtų tautų minėjimas
HARTFORD, CONN. '

lenkų šešėly. Ir atskamba mums 
tų laikų Lietuvos milžino dva
sia, prieš kurią lyg kirminai, 
traukėsi ir raitėsi patys lenkai. 
E tų plokštelių tarytum atskam
ba mums pati Lietuvos nema-

švelnume bei šven-

mums pasirodo ir 
perduotas santū-

teriškumo 
tume.

Įdomus
Švitrigaila,
raus ir stipraus aktoriaus Juozo

. . Akstino. Tai kenčiąs žmogus,
rūmo idėja. Tai nebe vien žo- keikiąs brolius ir savo likimą, 
dis. o plačiais akordais besi- ge^ Vgj — koks jis puikus lie- 
liejąs bendras lietuvių tautos tuvis monologe prieš Vytauto

Bet vėl — koks jis puikus lie-

— Toronte, Kanadoje, rug
sėjo 2-3 šaukiamas P.L.P Karo 
Mokyklos 18 laidos suvažiavi
mas 25 metų sukakčiai paminė
ti. Visi tą laidą baigusieji kvie
čiami dalyvauti, šiuo reikalu ra
šyti: K. Batūra, 102 Govern
ment Rd., Toronto 18, Ont. Ca- 
nada. Iš Lietuvos yra gauta 18 
laidos vinietė, kuri yra perfo
tografuota originalaus dydžio ir 
galima užsisakyti.

Naujos knygos ir žurnalai
Alg. Gustaitis — LIETUVA 

EUROPOS NUGALĖTOJA, su 
80 iliustracijų. Viršelis dail. 
Adomo Varno. Išleido Lietuvių 
Dienos, 37 psl., kaina nepažy
mėta.

LUX CHRISTI, nr. 2. Leidžia 
Kunigų Vienybė, redaguoja kun 
T. Narbutas. Iš straipsnių s pa
žymėtini — kun. St. Yla —Lux 
Christi dešimtmetis, Tėv. V. 
Gidžiūnas — Garsusis Carodai- 
re, Fatimos vyskupo laiškas lie
tuviams, vysk. V. Blizgio pa
mokslai, prel. F. Bartkus — 
Metas jau nebevartoti žodžio 
“Pana”, kun. V. Budreckas— 
Aktyvus privatus ir bendruo
meninis tikinčiųjų dalyvavimas 
skaitynėse mišiose; pamokslai, 
apžvalgos.

Lietuviu Katalikę Mokslo A* 
_ kademijos SUVAŽIAVIMO DAR 

BAI IV tomas, redagavo A 
Liuima, S.J., išleido Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija 

j prel. Pr. M. Juro lėšomis, spaus- 
Į e dinta Romoje, 321 psl. Iš 
Į straipsnių pažymėtina: Antanas 

Liuima — Teologinė mistinio 
Kristaus Kūno sąvoka) Pranas 
Brazys t— Medicinos etika pa
gal Pijaus XII direktyvas; Sta
sys Antanas Bačkis — Katali
kų Bažnyčios doktrina apie tau
tų apsisprendimo teisę; Jonas 
Norkaitis — Istorinis materia
lizmas katalikiškos filosofinės 
dokt$nos šviesoje; Zenonas 
Ivinskis — Lietuvos ir Apašta
lų Sosto santykiai amžių bėgy- 

. je; Steponas Matulis — Lietu
va ir Apaštalų Sostas 1795- 
1940; Juozas Eretas — Šalkaus
kio idėjų kelias. Toliau prisi- 

į menama visa eilė mirusių, ap
rašomas Akademijos suvažiavi
mas.

tą atliks solistai St. Baras su 
St. Gailevičium ir Elzbieta Kar
delienė su K. Smilgevičium. 
Antrąją koncerto dalį sudarys 
tautiniai šokiai, kuriuos išpil
dys Montrealio, Hamiltono, To
ronto ir Rochesterio šokėjų 
grupės, šokiams vadovauja— 
Juozas Piečaitis. Lietuvišką or
kestrą organizuoja Zigmas La
pinas.

. Prieš koncertą bus kalbos ir 
iškilmių aktas, kuris užtruks tik 
pusę valandos.

Baliui, kuris įvyks rugsėjo 
2 vakare, pasamdytos trys slo
vakų salės, esančios 7220 Hut- 
chison St. Jos gali sutalpinti 
apie 3000 asmenų. Dvi salės

Pavergtų tautų komitetas, ku- dainavo tris liaudies daineles, skiriamos jaunimui.
rį sudarė 6 pavergtų tautų or
ganizacijų atstovai, liepos 15 
lietuvių piliečių klubo auditori
joje surengė pavergtų tautų sa-. 
vaitės minėjimą. Įspūdingą lie- 
ninę programą išpildė estai, lie
tuviai ir lenkai. Komiteto pir
mininkas Z. Strazdas tarė Įžan
ginį žodį. Toliau vadovavo Lu- 
cian Daum. Į salę Įėjo 6 tautų 
atstovai su tautinėmis vėliavoj 
mis. Invokaciją atkalbėjo kun.
Thomas Kline. Hartfordo majo- — lenciūgėlį. Lenkų choras iš 
ras DeLucco tarė žodį, pabrėž
damas, kad nereikia nustoti vil
ties, jog pavergtos Europos tau-

karstą' Jo lūpomis Vytauto mil
žiniškoji dvasia tarytum suplas
noja ir amžiais kelia lietuvį iš 
nusiminimų į šviesią rytojaus 
viltį.

Leonas Barauskas perduoda 
ryškų kontroversinio Kroku
vos vyskupo, Zbignievo Oles- tos bus išlaisvintos. Teisėjas F. 
niekio, paveikslą. Anų laikų dva 
siškių Įsipainiojimas į politines 
intrigas, kovos su husitais, val
dymas dvarų ir pasaulietiškas 
gyvenimas mus daugeliu atve-

pianu pritariant Miniukienei. 
Estų jauna solistė Kaar taip 
pat padainavo 3 dainas. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo prof. 
Hubert Kregelob. Jis pasakė tu
riningą, įspūdingą kalbą, kritiš
kai įvertindamas vakarų demo
kratijų politines klaidas.

Po prof. Kregeloh kalbos sce
noje pasirodė mūsų jaunos 
skautės ir skautai. Mergaitės 
pašoko kepurinę, su berniukais

Mončiūnas perskaitė gubernato
riaus Dempsey deklaraciją ir 
sveikinimus ir pridėjo savo 
trumpą ir svarų žodį. Jaunas lie 
tuvis solistas M. Simonaitis pa-

New Britain sudainavo 4 dai
nas, jų jaunas pianistas paskam
bino populiarų Minuetą. Atsi
lankė dar JAV kongreso atsto
vas A. Sadlack. pasakė kalbą ir 
nešykštėjo humoro. Rezoliu
cijas parūpino komisija, kurią 
sudarė: dr. A. šerkšnas, W.M. 
Chase ir Sakolski. V.M.K.

Sportas bus šeštadienį. Va
dovauja A. Mylė. Laimėtojams 
bus paskirtos dovanos.

Paroda numatyta Nekalto Pr. 
vienuolyno salėje prie Aušros 
Vartų bažnyčios. Dalyvaus Mon
realyje gyveną lietuviai daili
ninkai. Parodą organizuoja Juo
zas Akstinas.

Eisena per miestą numatoma 
iš Aušros Vartų salės į audi
toriją.

Išleidžiamas metraštis, kuria
me bus smulki programa, rei
kalingi adresai, Montrealio 
miesto planas, Kanados Lietu
vių Bendruomenės statutai ir k.

Į Kanados lietuvių dienas su
važiuoja masės žmonių. Kvie
čiama ir šiemet kuo daugiau.

L.D. Informacija

1957 spalio 2-4 Romoje.
Giedrius UŽBURTI KE- 
pasakojimai vaikams, iš- 
Immaculata Press, Put- 
Conn., iliustravo dail. V.

LIAI, 
leido 
nam,
Stančikaitė, 199 psl. kaina — 
3.95 dol.

NEW HAVEN, CONN.
Jonny Unitas (Jonaitis), fut

bolo žvaigždė, buvo pagerbtas 
šv. Kazimiero vyrų klube su 
gražia vakariene. Jis žaidžia Bal 
timorės Colts komandoje.

Mirė seni parapiečiai Jonas 
PrancKevičius ir Kazys Terlikas 
ir Jonas Laugalas, 45 metų, Ju
zė Mankienė. Taip pat mirė 
Jonas Vilnonis, Simas Cvirka 
89 metų ir Jurgis Vaisys.

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

3%
A PER METUS

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

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVENGS BANK 
A MUTUAL BANK 

kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!1

Eastem Parkway Office: 
539 EASTERN PARKVVAY 

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

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

IN BROOKLYN, N. Y.
Brodway Office: 

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

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

STaflfl 2-6676

IN NASSAU COUNTY 
MASSAPEOUA OFFICE: 

HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE 
Massapeųua, N. Y.

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

PYramid 9-6100

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Didžiausia ir gražiausia Lietuvių Vasarvietė Atlanto pakrantėje

LAKE HOTEL

Gražūs kambariai — Šviežias maistas - žemos kainos 
Savaitgalinis muzikai vadovauja A. Kačanauskas. "Ancfcor Room" 
barui—D. Averka. rastinei—V. Simnas. Sav. Kutaičiai Ir žemaičiai.



ne lankysis lietuvių delegacija 
Kucnel—Lipscomb rezoliucijos 
pravedimo reikalu. Delegaciją 
sudarys kelių didžiųjų lietuvių 
kolonijų atstovai.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles sk. vicepirminin
kas, Lietuvių Dienų žurnalo lei
dėjas Antanas Skirtus į Washin 
toną jau išvyko. Iš New Yorko 
prisideda žinomasis Amerikos 

■ lietuvis J. Štokas. Kiti nariai 
komplektuojami Numatomi su
sitikimai su rezoliucijų auto
riais, Senato ir Atstovų rūmų 
užsienių reikalų komisijų pir
mininkais, eile senatorių ir kon- 
gresmanų. Bus stengiamasi gau
ti priėmimą ir Valstybės de
pai tamente.
Pamaldos šv. Joanos bažnyčioje

Sv. Kazimiero parapijos buv. 
vikaras kun. Ve. Siliauskas, il
gai išgulėjęs ligoninėse ir per
gyvenęs kelias sunkias operaci
jas, pasveiko ir gužo į pastora
cinį darbą. Šiuo metu darbuo
jasi vakarutėje Los Angeles da
lyje, St. Joan oi Are parapijo
je (11534 Gateway Blvd. Į de
šimtos valandos pamaldas šion 
gražion bažnyčion susirenka bū
relis lietuvių iš Santa Monica, 
Mar Vista, Culver City, West- 
wood, Brentwood ir kitų apy
linkių. Važiuodami sekmadie
niais prie vandenyno, šioje baž
nyčioje mišių išklausyti sustoja 
ir tolimesnių vietovių lietuviai, 
čia galima lietuviškai prieit iš
pažinties. Atsiradus didesniam 
skaičiui lietuvių, nuolatinių šios 
bažnyčos lankytojų, tikimasi 

. turėti pamaldas bent su lietu
viškai perskaitoma evangelija.
Skiriutė pagrindinėje rolėje
Kovai su vėžiu Kalifornijos 

moterų lyga gražiame Starlight 
amfiteatre suorganizavo jauni
mo baleto spektaklį. šoko 
Roland and Reid baleto studi
jos mokiniai. Sniego karalaitės 
pastatyme pagrindinę rolę atli
ko toli baleto mene pažengusi 
Skiriu dukrelė Rūta. Spektakly
je dalyvavo apie 2000 žiūrovų, 
daugiausia jaunimo.

Juozas Venys

LOS ANGELES, CALIF.

Julius Jodelė, Alto skyriaus 
ir pabaltiečių komiteto Pirmi
ninkas, atsakė į Sulzbergerio 
straipsnį,L kuriame buvo siūlo
ma Pabaltijo kraštus iškeisti į 
Berlyną. Los Angeles Times į- 
dėjo atsakymą liepos 22. J. 
Jodelė, nurodė, kad ir toliau 
eiti į bet kokius “mainus“ ar 
“prekybą”, būtų nesąmonė. Tai 
pat ir daugiau lietuvių, latvių ir 
estų parašė protesto laiškus.

Kongresmanas Gordon L.*Mc 
Donough, kurio distriktas yra 
Los Angeles mieste, liepos 13 
pasakė Atstovų Rūmuose kalbą 
Lietuvos bylos reikalu ir įtrau
kė į Congressional Record Ge
orge Todt straipsnį iš Los An
geles Herald and Express Kuch- 
el-Lipscomb rezoliucijos klau
simu. McDonough pareiškė, kad 
nepriklausomybė Lietuvai jau 
seniai turėjo būti sugrąžinta.

Ieško medžiagos apie komunis
tų terorą Lietuvoje

Los Angeles Herald and Ex- 
press dienraščio nuolatinis ben
dradarbis Jack Moffitt kreipėsi 
į keletą Los Angeles lietuvių, 
prašydamas nurodyti šaltinių 
apie komunistų terorą Lietuvoj 
ir kituose Pabaltijo kraštuose. 
Lietuviai jį aprūpino atitinka
ma literatūra. Jack Moffitt, yra 
gavęs eilę laiškų iš skaitytojų, 
norinčių žinoti daugiau apie so
vietų žiaurumus Lietuvoje. Jis 
noris ateityje parašyti ta tema 
straipsnių Herald and Express 
dienraštyje. Jei kas turi atlie
kamą ar įdomesnį leidinį ang
lų kalba apie komunistų siautė
jimą Lietuvoje, pasiųskite kaip 
dovaną Jack Moffitt. Siųsti ad
resu: Mr. Jack Moffitt, 463 
South McCadden Place, Los An
geles 5, Califomia.

Šen. Ciair Engle remia
i Šen. Ciair Engle (D.-Calif.) 

liepos 18. laiške vienam Los An
geles lietuvių darbuotojui rašo, 
kad jis remiąs Kuchel-Lipseomb 

> rezoliuciją. cc.

didžiųjų vietos dienraščių 1961 
liepos 11, rašo apie Rūtą KiL 
monytę naujame filme “Sol- 
diers 3”. Vadovaujančias roles 
šiame filme turės: Frank Si
natra, Dean Martin ir Peter 
Lawford. Iš moterų, anot Los 
Angeles Times, tik Rūta Lee— 
Kilmonytė teturės žymią rolę.
Kelia Lietuvos bylos klausimą

David Lawrenco, U.S. News 
and World Report redaktorius, 
rašąs kasdien savo straipsnius 
(columnl Los Angeles Mirror 
dienraštyje, liepos 10 numery
je mini JLietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes, kurios, anot Da
vid Lawrence, turinčios teisę į 
laisvą apsisprendimą. Šian- 
kaip pažymi David Lawrence, 
jos esančios sovietų kolonijos.

— George Todt, Los Ange
les Herald-Express, vieno iš 4 
didžiųjų miesto dienraščių nuo
latinis kolumnistas (“Colum- 
nist”), liepos 7 d. savo straips
nyje vėl mini Pabaltijo kraš
tus. Jis labai griežtai pasisako 
prieš raudonosios Kinijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas. Anot 
jo, Sovietų Sąjunga nelaikytina 
Jungtinėse Tautose, nes ji jo
kiu būdu nėra “taiką mylinti“ 
valstybė. Jei kas iš ameriKie- 
čių turi dar abejonės dėl to, 
tai tegu pasikalba su pabal- 
tiečiais. Jis rašo: “.... Let’s 
talk about the ‘peace-loving’ 
U.S.S.R. United States'— ma
ny right here in Los Ange
les! ..

KUNICįJ VIENYBES SUVAŽIAVIMAS MARIANAPOLY
Kunigų Vienybės metinis su

važiavimas įvyko Marianapoly 
'liepos 19-20. Dalyvavo du vys
kupai — Vincentas Brizgys ir 
ūeslctvas Sipovičius, MJ.C.— 
ir per 30 kunigų.

Pirmąją suvažiavimo dieną 
po rytinių mišių posėdžiai pra 
sidėjo 1:30 vi. Pirmininkavo 
prel. Pr. Juras. Sveikinimų bei 
rezoliucijų komisijon išrinkta 
prel. J. Balkūnas, ir kunigai: St. 
Yla, V. Paulauskas, J. Girtis, L. 
Andriekus, O.F.M.; spaudos ko-

Ateitininky sendraugių stovykla
Ateitininkę Sendraugiu vasa- ' 

ros stovykla ir šiemet bus Dai
navoj vasarvietėje Manchester, 
Mich.. Stovykla užtruks visą sa
vaitę — nuo rugpiūčio 6 iki 12. 
Registruojamasi Chicagoję pas 
J. Matulionienę, 6420 So. Rock- 
well St., telf. RE 7-1445, Cleve- 
lande pas J. Staniškį, 12620 
Comado, Detroite pas J. Mikai
lą, 16870 Stoepel. Mokestis įska 

su-

misijon — kunigai St. Raila, V. 
Martinkus, L. Andriekus. Revi
zijos komisijon — kunigai J. 
Aleksiūnas ir A. Klimas.

Po sveikinimų, žodžiu bei raš
tu, buvo vysk. V. Brizgio pa
skaita “Kunigai komunizmo aki
vaizdoje”. Po jos įvyko disku
sijos, kuriose paliesta “kultūri
nis bendradarbiavimas” su Lie
tuva ir masonų įtaka lietuvių 
studijuojančiam jaunimui.

Tolimesnėn programon Įėjo 
centro valdybos pranešimai. Iš 
nuveiktų darbų labiausiai pažy- 
mėtinta Liet. Kat. Religinės 
Šalpos įsteigimas, kurios reika
lų vedėjas yra kun. St. Raila. 
Iždininko pranešimas parodė, 
kad Kunigų Vienybė finansiniu 
atžvilgiu laikosi tvirtai. Pajamų 
užtenka ne tik Lux Christi žur
nalui leisti, bet ir kitiems rei
kalams. Čia buvo išklausyta ir 
paskirų Kunigų Vienybės pro
vincijų bei katalikiškų organi
zacijų dvasios vadų pranešimai.

tant visą išlaikymą, vienam

j su-

augusiam asmeniui 25 dol., vy
rui su žmona —40, vaikam iki 
16 metų mažinamas pagal am
žių.

Programoje bus paskaitos ir 
diskusijos. Ekumeninis Bažny
čios susirinkimas (kun. J. Bičiū
nas ir kun. V. Bagdonavičius), 
Lietuvių Bendruomenė (St. Bar 
dūkas), Veikėjas ir kūrėjas (K. 
Keblys), Amerika XX amžiuje 
(jaunieji ateitininkai akademi
kai), Nutautimas lr moralė 
(kun. J. Kidykas), Ateitininkai 
tautinėje kovoje (dr. A. Damu- 
šis, -prof. B. Vitkus, S. Sužiedė
lis). Paskutine tema stovykla už
baigiama rugpiūčio 12, šešta
dienį.

Visi, besiruošiantieji stovyk
loje dalyvauti, kurie iki šiol dar 
nėra užsiregistravę, prašomi ne
delsiant tą padaryti savo sky
riuose arba pranešti apie daly
vavimą centrinei registracijai: 
J. Mikaila. 16870 Stoepel, De- 
troit 21, Michigan.

Kas negali stovyklauti visą 
savaitę, kviečiami atvykti bent 
Į stovyklos užbaigą rugpiūčio 
12. kada laukiama didesnio skai’ 
čiaus sendraugių ir svečių.

Atsižvelgiant Į šiais metais ?■****! ateitininky stovykloj 
parinktą stovyklavietę, ypač 
laukiami sendraugiai bei jaunie
ji akademikai iš Detroito, Chica- 
gos. Clevelando ir iš Vidurio 
Kanados, kadangi atvykimas iš 
šių vietovių į Dainavą yra pa
lyginti patogus.

ĄSS Centro Valdyba

giausia einamaisais organizaci
niais reikalais. Pirmiausia ėjo 
Liet. Kat. Religinės šalpos pra
nešimai (vysk. V. Brizgys, prel. 
J. Balkūnas, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. St. Raila). Po to sekė pra
simas apie šv. Kazimiero Kole
giją Romoje (vysk. V. Brizgys) 
ir revizijos komisijos žodis. Dis
kusinėje dalyje paliesta kai ku
rie organizaciniai bei religiniai 
reikalai, vėliau tapę rezoliuci
jomis. Iš jų labiausiai pažymė
tina 1964 šaukti pasaulio lietu
vių religinį kongresą New Yor- 
kė, atkreipti daugiau dėmesio 
į jaunųjų vyčių organizavimą 
parapijose, steigti jaunimo cent
rus, duoti stipendiją vienam sa
leziečių klierikui teologui.

Centro valdybon išrinkta: 
prel. pr. Juras — pirm., kun. 
B. Gauronskas ir J. Matutis — 
vicepirm., kun. J. Vilčiauskas— 
sekr., kun. V. Paulauskas — iž
dininku.

Suvažiavimas praėjo darbin-' 
goję nuotaikoje. Graži Mariana-

Baigiant pirmosios dienos po- P°bo aplinka palengvino posė
džius vasaros karščiuose, šia-sėdžius, ilgiau kalbėjo Rytų Ap

eigų vyskupas C. Sipovičius, me suvažiavime buvo palankios 
M.I.C. supažindydamas su bal
tarusių katalikų padėtim. Po 
trumpos pertraukos prasidėjo 
Kunigams šelpti Draugijos su
sirinkimas, kuriam pirmininka
vo kun. dr. J. Starkus. Vakarie
nė buvo pas Nekalto Prasidė
jimo seseris Putname.

Antroji suvažiavimo diena 
pradėta mišiomis ir šv. Valan
da. Posėdžiuose ribotas! dau-

— Reportažas ii Chicagos 
apie Dainų šventę praėjusia
me Darbininko numeryje buvo 
parašytas VI. Ramojaus. Auto
rių atsiprašom, kad parašas 
per neapsižiūrėjimą praslydo.

Kun. dr. Juozas Končius, 
Balfo pirmininkas, birželio 16 
yra sulaukęs 60 'metų. Šiuo me
tu lankosi Europoje. Ameriko
je gyvena nuo 1923 metų.

— Dailininko Juozo Bagdono 
kurinių paroda bus liepos 28- 
30 lietuvių svetainėje (851 Hol- 
lins St.) III aukšte. Atidaroma 
liepos 28, penktadienį, 7 vai. 
vak. Rengėjais yra L.B. Balti- 
morės apylinkė. Dail. J. Bagdo-^ 
no kurinių parodos numatomos 
dar Philadelphijoje ir Bostone.

— Dr. Viktoras Plečkauskas 
birželio 11 mirė Melbourne, 
Australijoje, sulaukęs 59 m. Bu
vo kilęs iš Vilkaviškio. Medi
cinos mokslus baigė Kauno uni
versitete 1932. Gydytojo prak
tika ligi 1944 vertėsi Vilkaviš
kyje. Pasitraukęs su šeima nuo 
bolševikų, gyveno Vokietijo
je didžioje Hanau stovykloje. 
Australijon išvyko 1949, dirbo 
Melbourno Royal Park ligoni
nėje. Velionis paliko žmoną, 
dukterį ir sūnų.

— Latviai Vokietijoje rengia
si statyti gimnaziją prie Miuns- 
terio miesto. Numatomi gimna
zijos rūmai ir bendrabutis. Sta
tyba atsieis apie 3 milijonus vo
kiškų markių. Paruošiamieji 
darbai jau baigiami. Latvių gim
nazija daug sunkumų turi su 
mokytojais. Vieni serga, kiti 
dėl kitų priežasčių išeina.

— Teodoras Blinstrubas, Dai
nų šventės komiteto vicepirmi
ninkas ir iždininkas, prašo vi
sų, kurie yra gavę komiteto 
aukų lapus ir jų dar negrąžino, 
kaip galima greičiau grąžinti 
adresu — 7243 S. Albany Avė., 
Chicago 29, m.

— Ateitininku studentę va
saros stovykla šiemet bus gra
žioje Pennsylvannijoje, kur bu
vo ir prieš dvejus metus. Visi, 
turbūt, dar pamena nuotaikin
gus vakarus Lake Ariel pakran
tėse, toli aidėjūsias dainas, pa

SPECIALUS PRANEŠIMAS

Moksleivię Ateitininkę Stovyk
los Reikalu.

Visi, norintieji dalyvauti

kuri bus nuo rugpiūčio 12 iki 
26 prie Atlanto. Tėvų Pranciš
konų vasarvietėj Kennebunk- 
port, Maine, dar gali užsiregis
truoti. Apie savo dalyvavimą jie 
skubiai prašomi pranešti Daliai 
Ivaškienei, 16 Hinckley St., Dor- 
chester 25, Mass.

sąlygos ir darbui ir poilsiui. Su
važiavimo dalyviai ilgai atsimins 
Tėvų Marijonų vaišingumą bei 
globą.

VISI J PUTNAMĄ!

Liepos 30 Putname Įvyksta 
tradicinė lietuvių susiartinimo 
šventė. Į ją suvažiuoja lietuviai 
ne tik iš N. Anglijos, bet ir iš 

, tolimesnių vietovių. Į šventę 
vyksta ir maldininkai aplankyti 
Marijos šventovės ir gauti at
laidus. Apie 120 mergaičių sto
vyklautojų atliekama programa, 
parengta patyrusių vadovių, Ta 
programa kiekvieną vasarą yra 
nauja, tad įdomu kiekvienais 
metais ją pamatyti. Po progra
mos būna jaunimui šokiai. Ga
lima ir skaniai pavalgyti. Dau
gelį vilioja seserų lietuviška 
duona, šventės metu galės leng
vai jos Įsigyti. Bus ir kitų Įvai
renybių. Tad. kas gyvas, lie
pos 30 traukia į Putnamą!

sivažinėjimą laiveliais, jaukią 
šv. Tomo Morus bažnytėlę... 
Tai tenai ir šiemet būsime rug
piūčio 19-30. Mokestis 45 dol. 
Reikia nevėluoti registruotis 
pas SAS sekretorę D. Skirmun- 
taitę, 7813 31st Avė., Kenosha, 
Kenosha, Wisc.

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E. KRAUNAIČIŲ

vasarvietė

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

prašoma įspėti laišku ar telef.:

A n dės, N. Y. 2781

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

PRO.GRAM A:

11:00 vai. Šv. Mišios, pamokslas, procesija

12:30 vai. Pietūs ir šventės pramogos.
4:00 vai. Mergaičių stovyklos programa 

vauja 120 lietuvaičių)
5:30 vai. Jaunimui šokiai

Atvykite! Čia laukia daug įdomybių ir laimikių: 

kilnojamas vėsintuvas (Air-Conditioner), šimtas 
dolerių, transistinis radijas ir 1000 kitų dovanų. 

Šios šventės proga pelnykime šv. Tėvo suteiktus 

pilnus atlaidus. (Juos gali pelnyti bent 10 mal

dininkų grupė aplankiusi Marijos šventovę).

ATOSTOGOS

Geriausiai pailsėsite atostogų 
kalyje Kcnnebunkport, Maine.

Prancižkonų vedami vasarna
miai priima pavienius asmenis 
ir ieimas. Atostogavimo sezonas 
Šiemet prasidėjo birželio 30 d. 
ir baigsis rugsėjo 1 d.

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

FRANCISCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT, MAINE

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



RESTAURANTS FLUOR SERVICES

Australija, laimėjo pasaulio 
koresp. šachmatų pirmenybių 
pusbaigminį ratą ir kaip skel- ■ 
bia Tarpt federacijos ICCF ■ 
organas “Femschach”, R. Ar- I 
lauskas kvalifikavosi į pašau- ■ 
lio pirmenybių baigmę. Lente- ■ 
lėj: 1. Arlauskas (Australija) ■ 
po 7:2 taškų; Mahel (čekoslo- ■ 
vakija) 6^’, Fredh (Švedija) ■ 
6 tš., kiti mačiau. Arlauskas į- ■ 
veikė 6, tame skaičiuje vokietį ■ 
Donneberg, dvi baigė lygiom ir ■ 
vieną pralaimėjo.

Vakarų p-bes, Milwaukee, ■ 
buvo nepaprastai didelės—162 ■ 
dalyviai, jų skaičiuje keli lie- H 
tuviai. P-bes laimėjo Robert ■ 
Byrne 8-1, antrą vietą dalino- ■ 
si septyniese po 7 tš., grupėje ■ 

. su 6‘/2 taškų atsistojo Kazys ■ 
Škėma iš Detroito. Čikagiškiai I

x A. Zujus ir V. Palčiauskas, B 
draug su JAV moterų meistere ■ 
Lisa Lane surinko po 5 tš., VL ■ 
Karpus ka, užbaigė taipogi gar- I 
bingai, sukoręs 50%, t.y. 4‘/> B 
taškų.

Į JAV jaunių pirmenybes, ||| 
Dayton, Ohio, iš Bostono vyks- 5^ " 
ta Algis Makaitis, pr. metais -V?: 
laimėjęs Bostono mokyklų ir 
vėliau Naujos Anglijos B kL i c 
p-bes, Hartforde. Iš Chicagos 
greičiausia dalyvaus Viktoras >. 
Palčiauskas ir R. Radys. Da- 
lyviai susisiekia telefonu su 
Vincentu Žukaičiu, Dayton — 
BE 3-1219.

Massachusetts šachmatinin
kų žaibo turnyrą, įvykusį jų iš
kyloj — Quinsigamond State 
Park, Worcester, Mass., liepos 
24 d., laimėjo Kazys Merkis iš 
Bostono, sukoręs 5-1 taškų 
(tašką iš jo pelnijo Petras 
Kontautas), 2-3 vietas pasida
lino tėvas su dukra iš Vakarų 
Mass. — Cecilia Rock ir Henry 
Rock po 3^ tš.

Povilas Vaitonis rengiasi da
lyvauti Kanados pirmenybėse, 
rugpiūčio pabaigoj; rimčiau
siais varžovais laiko meiste
rius: Jayner, Anderson, Vra- 
nesič — rašo Nepr. Lietuva, 
liepos 12 d. Į klausimą, jei bū
tų galimybės dalyvauti pasau-

- AIR —TEMP 
REFRIGERATION, IN. 

REFRIGERATION—AIR- 
CONDITIONIN G— ICE 
MACHINES SERVICE 

CONTRACTS
Special consideration given to 

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

Tolephone: GLenmor* 5-4177

LARISON'S Turkey Farm Inn for 
reni fsmily dinner in home-f ashion- 
ed eomforL TURKE? A STEAK

given to religious groups. Cocktail 
Lounge. TR 8-562L Route 206-24, 
Cheater, NJ. — (Ctoaed Fridays)

RAINBOW RESTAURANT 
Albany Post Rd^ Ossining; Wilson 
1-9721.— Danteh-American Cuisine,

Oor Speetatty te TILE «H Standard branda 
Fra* Eatimatea - Compatitivaly Pricad

AH Woric Guaranteed. Special considera- 
tten given to religious institutions. CaM 
Today—Doa‘t Delay. 224 St. Mark Ava., 
Brooklyn, N. Y. ST 3-7744

JAUNASIS BEISBOLININKAS... Iš Vyt. Maželio parodos (i. 8 pusi.)

Lietuvos vyčių padėka
L. Vyčių 41 kuopos vadovy

bė nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie parėmė mūsų Kuckoo 
pikniką ir prisidėjo prie jo di
delio pasisekimo. Ypatinga pa
dėka priklauso svečiams iš to
limesnių Vietovių. Džiaugiamės'

TV and RADIO

Summer Special 
D. H. TELEVISION

Free — your Table Radio repeired 
Free — With each Tekraaton

Lobeter, Spec. T-Bone Steak, Lunch- 
eon - Cocktte. - Din. Popular price*. 
Air-ContL, ample parking. Special 
consideration to religious group*.

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

Pay only for Television Repair 
Ali Work Guaranteed

DOCK CEDAR INN 
Route #17, Tuxedo Park, N. Y. 

Deliciou* Food, Steak*, Chops, Spe- 
ciakiss, 6*rved in an atmosphere of

beauty. Special consideration given 
to religiou* group*. 914-EL 1-2249.

DE 5-7410

Robert Quinn

Bronx, N. Y. 
DA 3-8598

HEIGHT6 RADIO — TV SERVICE 
855 Summit Ave^ Jeraay City 7, 

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

Phonograph and Automatic Recond 
Cfaarge Service. Service in: • 

.Ariington - Lyndhur*t- Keamy 
Harrison - Elizabeth - Hillside 

Irvington,- Newark - 
and Vincinities 

Special Consideration Given to 
ligious Groups.

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

NURS. HOME

Re-

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

MOTELS

For the Fme*t Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
We*t 32nd Street — PE 6-4121

Ilginus p?eup*. Ffcee Parking after 
6 PM. Dteers Ctab Member.

TY KDOM RESTAURANT !
545 Gramattan Avė.
Mt. Vemon. N. Y.

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

MO 4-5146

WESTBURY MANOR 
Jericho Tpke., We»tbury, N. Y.

Tel. Edgevood 3-7117. Your Host — Ertch 
Gruenther. Now Under New Management. 
Lunch served daily from 12:00-3 P.M.; 
Dinner: from 5 P.M. Sunday Dinner from 
noon. Cloced Tue*. Continental Cuisine.

Special consideration given to 
rteiigious Groups

C O M O'S 
Famous Italian Cuisine — DINING 
AREA. Now Open 7 Days a Week. 
We Del.ver— IL 9-9699. Ali Dinners 
to Take Oit are individually pre- 
pared in Special Aluminum Foil 
Platės. Special consideration given 
to religious groups. 101-11 Gueens 
Blvd. (off 67 Rd.) Forest Hills, Ll.N.Y.

No job too big or too small 
Free Estimate 

Special Consideration Given to 
Religious Institutions 

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

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VEBTtr-

Tel. MU 3-2928
VACY8 8TEPON18

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės ;

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond HiU 18, N. Y. ;

Tel. VIrginia 6-1800

TeL: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVIS1ON
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!

kad savo tarpe turėjome garbin
gą svečią misijonierių iš Kini
jos, mūsų garbės narius Juozą 
Boley brolius J. ir L Stukus ir 
kt. Visiems nuoširdus ačiū.

Carolyn A. Nagin, ■ 
Sekretorė

PETERSEN'S COLONIAL MOTEL 
210 ARNOLD AVĖ. POINT 
PLEASANT BEACH. N J.

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

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

Luncheon-Cocktails-Dinner
Special consideration given to 

Relig.ous Groups
Air Cooled PL 9-6260

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

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 indų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

kvalifikuoto techniko

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

Nauji LSB uniformos nuostatai
LSB Vadija prieš kuri laiką limybė naudotis gyvenamojo

KA-JAX MOTEL
Newburgh, New York

19 Units - fully Air-Conditioned - 
Room Phones - Heated Pool - Free 
TV - lU/4 aeres Lawn games - 
Picnic Area - Spacious Rooms — 

“Esclusivę jįdt not Expensive”

rinktinai, kurią vietą jie gale- nebaigtus Brolijos uniformų rei- mais.
LSB vienetų vadovai prašo-tų užimti? Atsakė, kad be abe- kalus ir šiuos nuostatus papil- 

jo nebūtume pirmieji, tačiau ir dė bei padarė kai kuriuos pa
keitimus. LSB uniformų deta
lių suderinimui paskirta komi
sija iš s. Br. Gurėno, s. Br. Juo
delio ir j.s. Ed. Vengiansko sa
vo darbą atliko birželio mėn. ir 
nuostatus perdavė LSB Vyriau
siam Skautininkui.

LSB Vyriausias Skautininkas 
šiuos nuostatus patvirtino š.m. 
liepos mėn. 1 d. laikinam Bro
lijos narių naudojimui iki nuo
statų patvirtinimo LSS Tarybos 
Pirmijoje. šiomis dienomis uni
formų nuostatai yra išsiuntinė
ti LSB vienetams ir jų vado
vams konkrečiam naudojimui.

šiuose uniformų nuostatuo
se stengiamasi išlaikyti LSB sa
varankiškumas, organizacijos 
tęstinumas ir kartu duota ga-

nebūtume paskutiniai.
Helsinky, studentų koman

dinėse p-bėse pirmauja Sovie
tai su 18-2 tš., JAV 14V2-51/*, 
Čekoslovakija 13-2, Bulgarija 
12*2, Vengrija 12 ir k. mažiau.

Reshevskio 16-kos partijų 
matehas su Bobby Fischeriu 
rodo santykį Abu lai
mėjo po vieną partiją ir vieną 
užbaigė lygiom.

statų reikalu pasiųsti LSB Vy
riausio Skautininko adresu ne
vėliau š. ir rugpiūčio mėn. 15 
dienos.

Naujų LSB uniformų nuosta
tų naudojimas įsigaliojo nuo š. 
m. liepos mėn. 1 d.

LSB Reikalu Vedėjas

RESTAURANTS

BONI I N N

Fishkili, New York

Where Nature’s Beauty Harmonizes 
Perfectly with Exquisite Food — 
Served with Dignity and Elegance. 
Special consideration given to re
ligious groups. TeL Fishkili (Code 
896) 6486.

STAGE HOUSE INN 
Excellent Cuisine 

Luncheon — Dinner — Cocktails 
366 Park Avė. 

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

Parking Facilities 
Special Consideration Given To 
f - . Religious Groups

Tel.: 322 - 4224

BOULDERBERG STEAK HOUSE 
Tomkins Cove, New York

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

914 — ST 6-8733

Kas turi gerą skonį, visi eina 
pas Lieponį, kuris sėkmingai va 
dovauja didžiulėm baldų krau
tuvėm, kurios yra 3207 So. Hals 
ted ir 6211 So. Westem Avė., 
Chicago. m. darbininko admi
nistratoriui atsilankius pas J. 
Lieponį, jis mielai užsisakė 
Darbininką, ir dar pridėjo 5 
dol. auką. J. Lieponiui Darbi
ninko administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

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

TOM’S RESTAURANT 
Brewster — Carmel Road 

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

914 _ BR 9-8123

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
(Long Play Hi-Fi Litliuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų----------33.50
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 lieL dainų __________ 5.00
Christmas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato Pi.------ 1.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; — 4.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir HeL operos. J. Stukas, Nr. 2....  —- 4M
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok._ 4.50
Lietuviškos dainos, Bostono liet.'mišr. choro 17 dainų ----------------- 4.50
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. ------ - 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikas ... ....... 6X0
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 lieL patriotinių maršų — 7X0 
LieL dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po —, 5X0 
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo............ 4X0
AHce Stephens LieL kompozitorių 3 kuriniai ---- ------- ------------------ 5X0
Alice Stephens Liet, kompozitorių stereo 3 kūriniai. .— ---------- 6X0
A. Stephens Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės  5X0 
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim, 16 lieL dainų ----------------- 6X0
Čiurlionio ansamblio, Mes padainuosim, 16 lieL dainų — stereo .... 7X0 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio LieL Dramos teatro

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

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 WHloughby Avė. Brooklyn 21, N. Y-

NICK BENI'S ANCHOR INN

ProGtable Business or Hobby. No

Finchngs for Jercelry Repair. Cos- 
tume Jewelry Manufacturing. Senei

EXCURSIONS

SPECIAL EXCURSIONS 
Via Delux Motor Coach 
GRAYMOOR 

EVERY SUNDAY 
34.00 plūs tax. 

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

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

Window 17 
BR 9-1000

785 Main SL, Poughkerpsie, N. Y. 
Air condLioned - Bar - Taole ^’hote 
- Lunch - -Dinner - Spe-rialties - 
Roaet Beaf - Steak* - Loosters — 
Special consideration given to reli
gious group*. — 914 - GL 4-8800.

C ATM-ART PRODUCTS- CO„ INC.

128 So. Columbus Avė., Dept. L 

Mount Vemon, N. Y.

BUSS. OPORTUNITY

CONTRACTORS

Vasęuez General Con+ractor,

SUMMER CAMPS

WENOKA PARK CAMPS
WeahqiM-Weanada. Boys-Girte. Ages — 
6-16. 2 wk*.—*95; 4 wk».—*180: 8 wka. 
*350. 55 mi. W. of N.Y.C. Jenney Jump 
Mt*.. N. Jersey. Doctor. nurae. experi- 
encod atsff. Spring-fed lake. Land and 
water tport*. Riding. Cabin*, tente; hot 
and coM *l»ower». Brochur* P. O. Box 
388, John*onburg, N.J. Director: A F. 
Barzda. Garden 5-3424; Kilmer 5-0311.

RĘST KOMES

HUNTTING LANE RĘST HOME 

for Convalescents A Retired People. 
2 block* from center of East Hamp- 
ton Village; supervised by register- 
ed nurse. Special diet, transporta- 
tion *rrangėd. 29 Hunttlng Lane, 
East Hampton, L. L; EA 4-0470.

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

JERSEY COAST — 33 ROOMS 
Priced to sėli — Most Popular 
Most BeautifuI Motei—Well known 
Seashore Resort — Fabulous Con- 
truction — Appealing to Best Cli- 
entele — Principais only. Aquilina 
— 125 Vine SL Pittston. Pa.

AUCELLO ELECTRIC CORP.

JULIUS AUCELLO 
Licensed Electrical Contractor* 

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

OIL A HEAT

P. J. SHERRY

For Heat'* Sake, Call Him — Boiler 
Maintenance. 24 Hr. Service. Clean- 
ing. Chamber work. Monthly Service. 
Fluea inatalled. Incinerator repairing.

N. Y. TT 5-1*91 or LUd*Ow 3-2822.

C. CIMARRON
and save tune and traveilng to the 
East's authentic Westem Ranch. 
Featuring expert beginner instruc- 
tion. Breakfast. Punios A Moon- 
light trail ridės. Game* ©n Horse-

Boatrng, Tenors. For informatron:

Food At lt'* Veny Best 
GREYSTONE MANSION INN

Served in an atmosphere of natūrai 
beauty. Reasonable price*. Special 
consideration to religious group*.

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

THE PADDOCK SUPPER CLUB A 
RESTAURANT, Monticello, N.
H ra, noon — 3 A.M, dosed Wed. 
Chinese, American cooking. Bar. 
Semi-ž la carte. Lunch, dtnner en~ 
trees, steak or lobster dinner; pick 
your lobster from the tank. Special 
consideration to religious group*. 
Phone 914 MO 2965.

ATTENTION CAMP DIRECTORS
Now you get ideal camp Sing-A-Long Record BING CROSBY A 
THE CHILDREIN’S CAMP CHORUS: A coUection of 28 fireside 
favorites and camping songs especially recorded, packaged and 
personaližed for your campers. It’s a perfect gift or sale item for 
campers to take home as a year-round reminder of your camp. Each 
LP album is personaližed with camp and camp director’s name. 
Ali at a low price of 31.98 each for this 34.98 vaiue. Order NOW. 
Minimum Order: 75 Album*. Minimum deposit with order: 374.25

Wtth Bing Custom Imprinted 
and postage).
in payment of /2 of complete

Please ship me ............ Sing-A-Long
Albums at 31.98 each (include* tax 
Enclosed i* oheck for 3-—...................
order. Balance payable on roceipL 
Camp Name to be imprinted 
Director’s Name to be imprinted on back ...........................
Name ---- --------------------- ---------------- ---------------------Attentton:
Address .. 
City .... Zone State

BOLLA’S RESTAURANT 
Route 52 

Carmel, N. Y.
The Excellance of the Food is sur- 
pased Only by the Beauty of the

tion Given to Religious Groups. 
914 — CA 5-9897

EtMARDS’ KITTLE HOUSE

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

914 — MO 6-8044

ARTHUR MAISEL'S 
RESTAURANT 

979 Central Park Ase.

Family Restaurant Serving com
plete Dinners Starting at 32.75 
Special Consideration Given To 

Religious Groups £> 
GR 2-4114

DUTCHESS MANOR 
.COLD SPRING ROAD 
BEACON — NEW YORK 

Continental Cooking Specialties
Trout — Comish hen — Veal 

Parmigiana
Splendid view overlooking Hudson 

AIR-CONDITIONED
Special consideration given to 

Religious groups 
PHONE 831-9747 

if busy 
831-9777

CHESTERBROOK RESTAURANT 
Crompound Rood 

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

914-Peekskill 7-9790

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
UIS Mt. Venos St PhBaddpiiia 23, Pa.

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

PL 4-6757

74 Provklence Street 
WORCESTER, MASS

PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street New Britais, Coun.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336 
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, C®B-

Liquor Store, Inc<
322 Uniea Avė. BrooklyB 11, N. T.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

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



Nauji Darbininko skaitytojai
E. Seirienė, Frankford, Ont., 

Canada. Paulina K e r d o c k, 
Brooklyn, Antanas Mackvick, 
Richmond Hill,-N. Y., P. Griga-

6aUimi1Uaš

NEW

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

rė nupirkti 1000 svarų rieba
lų Italijos lietuviams. Riebalai

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

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

WILLIAM J. DRAKE 
DRAGŪNAS

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIckory 1-5220

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

rugpiūčio 6 veikia Kennebunk- 
port, Maine, pas Tėvus Pran- ;; 
ciškonus, ir J. Stuko radijo pik
nike lenkų parke, Jamaica, 
N.Y.

Kioske bus galima gauti visos 
lietuviškos knygos bei plokšte
lės. Ta pačia proga bus galima 
užsimokėti Darbininko prenu- 

* meratą jr ušsisakyti laikraštį 
papiginta kaina. Iki šių metųpa- 
metams $7.00. Vieneriems me- 
baigos 2.00 doi., 1961 ir 1962 
metams (12) mėn. $5.00.

Jono Aisčio pilnas poezijos 
rinkinys, apimąs visus jo iš
leistus eilėraščius, šią savaitę 
pradėtas spausdinti pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne. Kny
ga .turės per 400 puslapių. Ap
lanką piešia dail. V.K. Jonynas 
Leidžia Romuvos leidykla, ku- ' 
rią suorganizavo Jonas Galuti
nas. _

Ona Radzevičienė, 82 metų, 
gyvenusi 394 Lorimer St., 
Brooklyne, mirė liepos 18, pa
laidota liepos 21 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios šv. Jono 
kapinėse. Liko dvi dukterys— 
Ona, Marge, du sūnūs — An
tanas, Vincas ir anūkai.

N.Y. Lietuvių Filatelistų D- 
ja liepos 29, šeštadienį, ruošia 
savo nariams ir jų šeimom iš
vyką visai dienai į Motuzų vien
sėdį, 442 Gibbs Pond Road, La
ke Ronkonkoma, L.I. Važiuojan
tieji automobiliais, ras kelią 
Gibbs Pond Road žemėlapy, o 
važiuojantieji Long Island trau
kiniu iki Ronkonkoma stoties, 
turės imti taksį arba pranešti 
Draugijai iš anksto, kad juos 
galima būtų pasitikti stoty.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

Alones, salone*.V.W.

EVergreen 8-9770

TeL Vlrglnia 7-4499

FU NĖRAL HOME

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

(ARMAKAUSKAS)

BROOKLYN, N. V.

Išnuomuojamas Ridgevoodo 
sekcijoj gražus apartamentas iš 
5 kambarių su šiltu vandeniu 
ir apšildymu. Kreiptis HY 7-18- 
99.

Reikalinga moteris prižiūrėti 
5 metų berniuką. Atskiras kam
barys, maistas ir atlyginimas. 
Pradėti nuo rugpiūčio 1. Tel. 
MI 1-6893.

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

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

Graboiius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

ŠV. MYKOLO lietuvių parapijos Bayonne vyčiai turėjo iškylą j Bertrand's Island Park liepos 11. Išvykai va
dovavo klebonas kun. J. Starkus ir vikaras kun. P. žemei kis.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Joseph Carszva
G R A B O R I U S 

BALSAMU0T0JAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patamavlmas dieną Ir nakt|

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.

FUNERALHOME
M. P. BALLAS - Directorius 
ALE. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Darbininko Administracija

VLADISLAVA GRIGAITIENE
visi keliai veda į metinį

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADUO ir "ROTOS’

MITUS

I K N I K Ą

Vladislavai Grigaitienei,

J. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parkway Station) 

WOODHAVEN, N. Y.

KUR ATOSTOGAUTI? —
• LŪŠIAI ir VEŽTAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti j gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
šeimininkai užtikrina • Gražią 
ir ramią aplinką • Erdvius, pa
togius ir jaukius kambarius •
Gerą ir sveiką iki .soties maistą 
• Malonų patarnavimą • Pava- 
karėlius 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 SL 

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

Sekmadienj, 1961 RUCPICČIO (Augusi) 6

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

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

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

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

PIKNIKAS ĮVYKS BETKOKLAM ORUI ESANT

Įėjimas — $1.00, ir 25< už ženkliuką ir N. Y. miesto pramogų taksus

Nuoširdžiai kviečiame! — JOKŪBAS J. STUKAS, Direkt.

mom Italijoj sušelpti paskyrė 
250 dolerių .

Magdė VaHkavl&ūtė, telefo
nistė iš Jersey City, išvyko at
ostogom į Europą lėktuvu. Lan
kysis pas kun. V. Mincevičių 
Romoje, Šveicarijoje, Vokietijo
je, Prancūzijoje.

Algirdas ir Gražina Patruliai 
su dukrelėmis Daiva ir Laura, 
iš Detroit, Mich., pereitą savai
tę lankė New Yorke savo bi
čiulius ir gimines. Toliau išvy
ko atostogauti į Point Pleasant 
Beach, N.J.

Dr. Vincas Misiulis Detroito 
šeštadieninės mokyklos vedėjas 
ir R- Virbalis, iš Clevelando, L . 
B centro valdybos narys, perei 
tą savaitę lankėsi New Yorke. 
Ta proga aplankė ir Darbininko 
redakciją bei apžiūrėjo Tėvų 
Pranciškonų spaustuvę, spau
dos kioske nusipirko lietuviš
kų knygų.

Kun. P. Urbaitis, vienuolis 
salezietis, atostogų atvykęs iš 
Romos į JAV, pasiekiamas ad
resu 2421 West 45 th St., (ne 
75th, kaip buvo Darbininko pr. 
nr.), Chicago 32. m.

Dr. Br. Radzivanas, rentge
nologas specialistas, persikėlė į 
naują gyvenamą vietą. Jo da
bartinis namų adresas 84-16 
UOth St., Richmond Hill 18, 
N. Y.

Užėjus dideliems karščiams 
smagus poilsis randamas atos
togaujant Garden Veg. Ho
me C. and B. Wilton N.Y. pas 
Mrs. S. Monsin. Skambinti SA- 
ra 3675-J.l.

Moteris su 10 metų globoja
mu vaikučiu ieško 2-3 kambarių 
butelio arti katalikiškos bažny
čios. Pageidaujama Cypress Hill 
sekcijoj. Pranešti: Mrs. F. Rupy, 
700 Evergreen avė. Brooklyn 
7, N.Y.

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

Didžiojo New Yorko lietuviams

VYTAUTO MAŽELIO nuotraukų paroda “Parenta” žurnalo galerijoje (52 Vanderbilt Avė, priešais Grand Central). Paroda bus iki lie
pos mėn. pabaigos.

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKAfAS

41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

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

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

liūnas, Chicago, III., J. Masiulis, 
New Heaven, Conn. E. Karpus, 
Brooklyn, N.Y. A. Kečioris, 
White Plains, N.Y. E. Liveikis, 
Argentina, Lina Skučiatė, Brok- 
lyn, N.Y. J. Baranauskas, Chi
cago, III., M. Damijonaitytė, 
Boys’ Town, Nebr., J. Burkaus- 
kas, Lawrence, Mass., P. Lin- 
gis, Chicago, III., J. Kruvelis, 
Philadelphia, Pa. E. Juraitienė, 
Fanvvood, N.J., J. Andrulaitis, 
Brooklyn, N.Y. Pfc. T.A Mich- 
alski, APO 34, New York, V. 
Šidlauskas, Waterbury, Conn., 
R. Gibavičius, Bronx, NY.

Naujuosius skaitytojus nuo
širdžiai sveikina

Lietuvos valstybinės operos solistė, po trumpos ligos, 
aprūpinta švenč. Sakramentais, mirė liepos 25. Pašar
vota J. Garšvos koplyčioje, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N. Y. Atsisveikinama penktadienį, liepos 28 i 7:30 vai. 
vak.; šeštadienį ankstį rytą bus išlydėta iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios į St. Charles kapines.

Praneša didžiai nuliūdę:
duktė, anūkė, sesuo, 
broliai su šeimomis

Lietuvos valstybinės operos solistei, jos brolį, Lietuvos 
generalinį konsulą JONĄ BUDRĮ didžiam liūdesyje nuo
širdžiai užjaučia

IŠVYKA Į METINĮ SESELIŲ 
PIKNIKĄ

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

Išnuomojami du atskiri kam
bariai ir virtuvė dviem vyram, 
geroje vietoje, du maži blokai 
nuo pajūrio, kur galima maudy
tis, prie gero susisiekimo. Kreip 
tis Mr. Povilas Burnis, 1717 
Voorhies Avė., arti East 18 
St., Brooklyn 35, N.Y., Tel. NI 
8-0189.

Mm 
ŽINIOS

Mephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

Autobusai j Putnam, į lie
tuvių susiartinimo šventę — 
pikniką, kuris bus liepos 30, į 
sekmadienį, išvažiuos So. Bos- į 
tone nuo lietuvių piliečių klu- | 
bo (368 W. Broadway) 7:30 vi. 
ryto. Bilietai gaunami O. Ivaš- i 
kienės baldų krautuvėj. Bilieto I 
kaina į abį puses $3. Prašome ‘ 
įsigyti bilietus iki liepos 29.

— Balfo vajus, kadangi daug 
Balfo bičiulių šiuo metu išva- Į 
žiavo atostogų, pratęsiamas iki ■ 
rugpiūčio 1., kad kiekvienas ga- J 
lėtų savo auką atiduoti. Aukas 
priima vajaus komiteto iždinin
kas Justinas Vaičaitis. 359 W. 
Broadvvay.

Kun. Kazys Vengras, marijo
nas, lapkričio 12 d. švęs 25 me
tų kunigystės jubilėjų. Tą die
ną 10 vai. ryto šv. Petro para
pijos bažnyčioje laikys iškilmin
gas mišias. Pamokslą pasakys 
prel. Pr. Strakauskas. Po pa
maldų jubiliato pagerbimo ban
ketas bus parapijos salėje.

Prof. Ignui Končiui liepos 29 
sukanka 75 metai. Bostono skau 
tininkų Ramovė ir akademinis 

- skautų sąjūdis liepos 22 suruo
šė iškilą Rožėnų ūkyje. Prie 
gražiai degančio laužo dalyvius 
su profesoriaus gyvenimu supa
žindino Bostono skautų tunti- 
ninkas inž. K. Nenortas.

Kun. Jonas Znofinas, kuris 
vikarauja angliškoje parapijoje 
Washington, D.C. liepos 14 par
vyko trijų savaičių atostogoms 
pas savo gimines Siaurius.

Parapijos misijos šiais metais 
prasidės spalio 8.
Mirusieji.

Po gedulingų šv. Petro baž
nyčioje pamaldų palaidoti:

Petronėlė Petrušiūnienė (lie
pos 1) 75 m. Velionė gyveno 2 
Telegraph St. Nuliūdime paliko 
dvi dukteris. Palaidota šv. My
kolo kapinėse.

Vincentas Vaitkūnas (liepos 
5) 75 m. Velionis gyveno 46 
Thomas Park, Nuliūdime pali
ko sūnų ir dukterį. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Antanas Kirkelis (birželio 17 
d.) 70 m. amžiaus. Velionis gy
veno 76 Rockland gatvė, Rox- 
būry. Nuliūdime paliko žmoną, 
dvi dukteris ir tris sūnus. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Juozapas Zinkevičius (birže
lio 20 d.) 88 m. amžiaus. Ve
lionis gyveno 10 Michigan Avė., 
Dorchester. Nuliūdime paliko 
dukterį ir du brolius. Palaido
tas Forest Hills kapinėse.

Jonas Rimkus (birželio 22 
d.) 70 m. amžiaus. Velionis gy
veno 178 Fuller gatvė, Dor
chester. Palaidotas šv. Mykolo 
kapinėse.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS


