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Darbininko redakcijoje pra
ėjusią savaitę lankėsi Antanas 
Skirius. “Lietuvių Dienų" lei
dėjas Los Angeles. Jis teikėsi 
papasakoti apie lietuvių delega
cijos Washingtone apsilankymą. 
Delegacijon Įėjo dar Jokūbas 
Stukas, "Lietuvos atsiminimų" 
radijo direktorius New Yorke. 
ir Vytautas Volertas iš Balti- 
morės. Jie praleido visą liepos 
28 Washingtone. siekdami pa
spartinti Kuchel - Lipscomb re
zoliucijos JAV-bių Kongrese 
pravedimo reikalą. Jie iš dvie
jų kartų tarėsi su senatorium 
Tom Kuchel ir kongresmanu 
Glen Lipscomb ir lankėsi Sena
to ir Atstovų Rūmų užsienių 
reikalų komisijų Įstaigose ir ta
rėsi su tų komisijų reikalų ve
dėjais bei tų komisijų nariais.

Kongresui. Glen Lipscomb 
atsilankiusiem pareiškė: "Jūs 
per viena dieną padarėte rezo
liucijos reikalu daugiau, negu 
kad aš būčiau padaręs per visa 
mėnesi".

Šen. Tom Kuchel dar pareiš-

Atsakymas Lietu
vos atstovybei
Lietuvos atstovas J. Kajec- 

kas ryšium su JAV nepriklau
somybės švente liepos 4 buvo 
pasiuntęs sveikinimus preziden
tui ir valstybės sekretoriui. 
Prezidento vardu dėkodamas už 
sveikinimą William R. Tyler. 
padėjėjas sekretoriaus Europos 
reikalam, pridėjo ir šiuos žo
džius: “Amerikos tauta tebeti
ki. kad laisvė negali būti pil
na. kol ja nesidžiaugia visi 
žmonės. Mes laukiame dienos.
kada visos tautos galėtų minė
ti savo nepriklausomybę". Raš
tas yra liepos 28.

PAX ROMANA
suvažiavime Fribourge. Šveica
rijoj. liepos 23-31. minint tos 
tarptautinės katalikų intelektu
alų organizacijos 40 metų su
kaktį. ateitininkus sendraugius 
atstovavo Vokietijos ateitinin
kai — dr. J. Grinius, J. Kai
rys, dr. P. Karvelis, dr. J. Nor- 
kaitis. Pax Romana pirminin
ku yra dr. Vytautas Vygantas. 
Ateitininkų Federacijos Valdy
bos referentas studentų reika
lam.

Sen. Fulbrighto paleista "bomba sukė
lė Vokietijoje didelį nepasitenkinimą

Šen. J. William Fulbright, 
užsienio reikalų komisijos se
nate pirmininkas, televizijos 
pranešime paklaustas, ar viena 
iš nuolaidų dėl Berlyno galė
tų būti ir ta. kad vakariečiai 
neleistų į Berlyną bėglių iš Ry
tų Vokietijos, atsakė, kad tai 
“galima nuolaida", nes komu
nistai ir taip draudžia bėgti. ,

Tasai jo pareiškimas Vokie
tijoje sukėlė didelį pasipiktini
mą. Vokiečių laikraštis "Der 
Kurier“ rašo:

"Senatorius . . . turi labai 
silpna atminti. Mes norime jam 
priminti, kad ir jo kraštas 
(JAV) pasirašė Žmogaus Teisių 
Deklaraciją. Mes siūlome jam 
dar kartą tą deklaraciją per
skaityti. ir tik po to kalbėti 
apie tai. kaip reikia elgtis su 
tam tikro režimo (bolševiku) 
vergais".

Laikraštis “Der Tag" išreiš
kė pasitenkinimą, kad šen. Ful
bright nebuvo paskirtas valsty
bės sekretorium.

M. Higgins N. Y. Herald 
Tribūne pastebi, kad šen. Ful-

Lietuvių delegacija Washmgtone
REZOLIUCIJOS REIKALU APLANKYTI JOS AUTORIAI WASHINGTONE IR SENATO BEI ATSTO
VŲ RŪMŲ KOMISIJOS. — YRA VILTIES REZOLIUCIJĄ PRAVESTI DAR ŠIOJE KONGRESO 
SESIJOJE. — REZOLIUCIJOS AKTUALUMĄ PAREMIA KELIAMAS LAISVAS TAUTŲ APSISPREN
DIMAS. — SUDAROMA KOMISIJA REZOLIUCIJOS PPRAVEDIMUI PAREMTI IR PASKUBINTI.

kęs vilties, kad rezoliucija ga
linti būti priimta dar šioje se
sijoje. Atsisveikindamas pabrė
žęs: "Darykite visą galima spau
dimą i Senato ir Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komisijų 
pirmininkus ir visus narius. Ra
šykite laiškus, siųskite telegra
mas".

Iš pašnekesių Senato ir At
stovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijose, delegacija susidarė 
Įspūdi, kad Kuchel-Lipscomb re
zoliucijai yra didelio pritarimo. 
Čia jiems buvo pabrėžta, kad 
lietuviai darytų spaudimą ne tik

TARPTAUTINĖS prekybas parodoje Chicagoje gražiai pasirodė lietuvių 
vaikų šokių grupe, vadovaujama Aldonos Martienės. Nuotrauka Z. Degu
čio.

PROPAGANDA APLINK ŽEMĘ
Germanas Titovas, sovietų la
kūnas. kaip Maskvos žinios skel
bia. apskridęs žemę 17 su puse 
kartų ir padaręs 434.900 my
lių kelio per 25 valandas. Skri
dęs kapsulėje, svėrusioje 10. 
430 svarų <amerikiečių kapsu
lė svėrė 4.500 svarų). Nusilei
dimo vieta ir aplinkybės ne
skelbiamos. Ši kartą sovietai 
daugiau paleido vaizdų iš lakū
no privataus gyvenimo ir jo 
kelionės, kad labiau įtikintų. 
Labiausiai iš tos kelionės pasi-

SEN J. VVILLIAM FULBRIGHT

bright išsišokimas nesiderina su 
prez. John F Kennedy kalba, 
kurioje jis pasisakė už žmonių 
laisvę ir laisva tautų apsispren
dimą. Ar šen Fulbright norė
tu Sovietu Rusijai talkinti0 - 
klausia Higgins. Net ir rusai li
gi šiol nedrįso bėgančiu i va
karini Berlyną sulaikinėti gink
lu.

į tų komisijų narius, bet taip 
pat i savo valstybių abu sena
torius ir savo distriktų kon- 
gresmanus.

Ši Kongreso sesija galinti už
sitęsti iki spalio mėnesio vidu
rio. Anot šen. Tom Kuchel. re
zoliucijų esą daug. Raginęs, kad 
lietuviai, latviai ir estai išvysty
tų labai skubų spaudimą i abie
jų komisijų narius ir savo vals
tybių senatorius ir kongresma- 
nus. Meksikiečiai dėl vienos re
zoliucijos kovoję trejetą metų. 
Šiomis dienomis toji rezoliuci
ja buvo priimta.

naudojo Chruščiovas. Ameri
kiečių spauda nurodo, kad kiek
vienai myliai, kuria Titovas 
praskridęs, atitiko 100 žodžių 
propagandos. Amerikos moks
lininkų reakcija: turime dirbti 
po 24 valandas per 7 paras 
savaitėje, kaip buvo gaminant 
pirmąją atominę bombą, kad 
rusus aplenktume. Prez. John 
F. Kennedy jokio asmeniško 
sveikinimo nesiuntė. Jo vardu 
pasveikino Adlai Stevensonas, 
bet ir pabrėžė reikalą, kad 
tarptautiniais Įstatymais būtų 
uždraustos ginklų varžybos er
dvėje. Amerikiečių ekspertų 
nuomonė: kol nėra priemonės 
satelitą pagauti arba sunaikin
ti. nėra nė žinios, ką jis “ve
ža".

Nuteistas šnipas
Robertas Soble, Nevv Yorko 

gydytojas psichiatras. 60 metų, 
nuteistas kalėti iki gyvos gal
vos. Jo brolis Jokūbas buvo 
anksčiau nuteistas ir tebesėdi 
kalėjime. Abu yra kilę iš Lie
tuvos. Vilkaviškio, žydų šeimos, 
ir nuo 1941 šnipinėjo sovietų 
naudai. Kai amerikiečiai rašo, 
kad jie yra “Lithuanian-bom". 
tai nurodo ne tautybę, o kraštą. 
Lietuvoje gyvendami tie du 
Vilkaviškio žydai vadinosi So- 
bolevičiais. Turtingas jų tėvas 
prekiavo šeriais. Nuteistasis 
serga leukiamia. ir jam, sako, 
nebelike gyventi daugiau me
tu. Tuo pagrindu prašėsi malo
nės. bet teisėjo žodis buvo 
griežtas: “Šnipas lieka šnipu, 
nepaisant, kokia jo sveikata", 
šnipinėjimą karo metu palygi
no su masinėm žudynėm, nes 
saugumo paslapčių išdavimas 
atima gyvybe kariam ir civi
liam.

Visi geros valios lietuviai dar 
sykį raginami parašyti po trum
pą laiškutį abiems komisijų pir
mininkams ir savo valstybės 
senatoriams bei kongresma- 
nams.

★

Iš Los Angeles gauta dar pa
pildomų žinių, kad ryšium su 
delegacijos apsilankymu \Va- 
shingtone. Alto skyrius ėmėsi 
iniciatyvos sudaryti specialų ko
mitetą rezoliucijai paremti. Ko
mitetas pavadintas Lithuanian 
American National Committee 
for Kuchel-Lipscomb Resolu- 
tion". Šio komiteto vadovu pa
kviestas Leonardas Valiukas. 
Darbo komiteto branduolį su
daro Los Angeles lietuvių vei
kėjai: Julius Jodelė. vienas iš 
pirmininkų, vicepirmininkai — 
Rūta Kilmonytė. Jurgis Gliau
dą. dr. Petras Pamataitis. Bro
nius Budriūnas: sekretoriai -— 
Alice Dotts. inž. Edmundas Ar- 
bas ir Juozas Kojelis; iždinin
kai — Antanas Skirius ir Jur
gis A. Petrauskas. Į šį komite
tą yra pakviesta Įsijungti visa 
eilė JAV lietuvių darbuotojų. 
Dalis iš pakviestųjų jau yra da
vę sutikimą įeiti į komitetą. 
Pilnas komiteto sąstatas bus 
paskelbtas vėliau. Vienas iš 
svarbesnių komiteto planų — 
tai komiteto žygis Į Washingto- 
ną rugsėjo mėnesio pradžioje.

Visais šiais komiteto klau
simais rašyti komiteto sekreto
riams: Edmundui Arbui. 1125 
Larrabee St. East Hollyvvood 
46. Calif.: Juozui Kojeliui. 3440 
Barry Avė.. Los Angeles 66. 
Calif.

★

Rezoliucijai gauti eigą yra 
dar ir administracinis kelias. 
Jungtinių Tautų sesijoje, ku
ri prasideda rugsėjo mėn. JAV 
delegacija galinti kelti tautų 
laisvo apsisprendimo klausimą. 
Tai vienas iš stipriausių argu
mentų prieš Sovietų Rusiją, ku
ri tą principą yra paneigusi ir 
tvarkosi jėga, kaip ir Berlyno 
klausimu. Su Rytų Vokietija

Vilniaus vvsku
Nušalinus nuo Vilniaus arki

vyskupijos valdytojo pareigų 
vysk. Julių Steponavičių ir jį 
ištrėmus į Žagare, arkivyskupi
ja buvo likusi be šeimininko. 
Iš Vilniaus patirta, kad arki
vyskupijos valdytoju paskirtas 
kun Česlovas Krivaitis. Jis yra 

ruošiamasi pasirašyti taikos su
tarti be gyventojų valios atsi- 
klausimo. Tautų laisvo apsi
sprendimo klausimas buvo pa
liestas prez. John F. Kennedy 
ir Adlai Stevensono, JAV de
legacijos pirmininko JT. pasi
kalbėjime Hyannis Port rugpjū
čio 5. Baltijos tautų spaudimas, 
kad jų reikalas būtų keliamas 
Jungtinės Tautose. Įeina Į ben
drą politiką. Tad ir šen. Tom 
Kuchel rezoliucija įgyja dar di
desnės reikšmės.

AMERIKIEČIAI atsarginiai, pašaukti karo tarnybai, vienoje Virginijos 
bazėje.

AR BUS KARAS
Chruščiovas rugpiūčio 7 po 

lakūno Germano Titovo nusi
leidimo paleido savo kapsulę 
aplink pasauli: isterišką ir ka
ru grasinančia kalbą . . .

Amerikiečių laikraščiai pažy
mi. kad šiurkštesnės kalbos li
gi šiol negirdėta. Paliekamos 
atviros durys derybom, žada 
nesigriebti Berlyno blokados, 
tačiau nuo savo reikalavimų ne
sitraukia nė žingsnio. Dvi gali
mybes tenumato: arba visi su
taria ir pasirašo taikos sutar
tis su Vakarų ir Rytų Vokieti
ja, arba jis pasirašo atskirai 
tik su Rytų Vokietija. Pirmuo
ju atveju liktų Berlynas lais
vas. bet kokiom sąlygom, ne
aišku. Antruoju atveju vaka
riečiai turėtų reikalą tik su Ry
tų Vokietija.

Abu Chruščiovo siūlymai va
kariečiam nepriimtini. Pirmasis 
dėl to. kad pripažįstamas Vo
kietijos padalijimas: antrasis 
dėl to. kad nepripažįstama ats
kiros Rytų Vokietijos .Vakarie
čių ligi šiol nusistatymas: lais
vi balsavimai, kurie nuspręstų, 
ko gyventojai nori. Maskva su 
tuo jokiu būdu nesutiks.

Tuo tarpu abi pusės savo 
kariuomene stiprina. L'S Nevvs 
duoda tokius davinius: Sovie

Naujas priešlėktuvinis ginklas
Amerikiečių kariuomenė ap

rūpinama priešlėktuviniais "ba- 
zcokais". vadinamais "Raudona

pijo* valdytoja.*
baigės Kaišiadorių gimnazija, 
kunigu seminariją Kaune 1945 
ir tais pačiais metais įšventin
tas kunigu Kilęs nuo Semeliš
kių is rusiškos šeimos Jo tėvas 
esąs rusas Krifka. Šią pavardę 

sulietuvino ir virto Krivaičiu

Journal American paskelbė 
majoro Aleksandro de Severs
ky pasakojamus faktus iš Ame
rikos ir Sovietų praeities. Toje
praeity Amerika yra buvus So
vietų mokytoja ir globėja. Ir 
Chruščiovas Amerikoje pareiš
kė: "Mes išmokome iš jūsų, ir 
jūs galite didžiuotis savo moki
niais. nes mes siekiame jus pra
lenkti . .”

Autorius primena eilę faktų, 
kuriuos jam pačiam teko per
gyventi. kaip Amerika mokė 
arba tiesiai tarnavo Sovietam 
iškilti.

★
Prieškariniai laikai. 1935 So-

DEL BERLYNO?
tų Rusijos jėgos aplink Berly
ną — 400.000 rusu ir 350.000 
rytiečių vokiečių. 7,500 tankų 
ir 1.000 lėktuvų.

Karo abi pusės vengia ir 
stengiasi jo išvengti. L’S News 
nurodo, kad Chruščiovas karo 
daugiau bijo, negu juo grasina. 
Padėtis Chruščiovo esanti keb
li: nei trauktis nei eiti pirmyn. 
Žinodamas, kad vakariečiai vis 
tiek derėsis, gali eiti pačia ka
ro briauna, bet JAV ginklavi- 
masis Chruščiovą daro atsarges
nį. nors ir šūkauja.

akis (Redeye). Ginklas sveria 
tik 18.2 svarų ir gali būti leng
vai pėstininko vartojamas. Iš
šauna nedidelę raketą, kuria 
pritraukia lėktuvo duju išme
tamasis vamzdis. Raketa įsi
skverbia i vidų ir lėktuvą su
sprogdina Gynybos departa
mentas paprašė 25 milijonų do
lerių tiem ginklam gaminti. Už 
ta suma pagamintų 3.000 prieš
lėktuvinių bazukų

— Amerikoje 86 proc. būtų 
turi televizijas. 91 proc — ra
diją ir 75 proc. — telefonus. 

vietai užsakė du kovos lėktuvus 
tipo Seversky AP-3 iš Seversky 
Air Corporation. Seversky atsi
sakęs leistis su rusais į bizni. 
Bet direktorių taryba jam nu
rodė. kad direktyva parduoti 
rusam lėktuvus atėjo iš Baltų
jų Rūmų. Rusai tada reikalavo, 
kad visų įrankių prie lėktuvų 
būtų dublikatai, kad šešiem so
vietų inžinieriam būtų leista 
prižiūrėti gamybą. Metų gale jų 
jau buvo 24. Jie naudojosi, sa
ko de Seversky, mano kompa
nija kaip treniravimosi mokyk
la aviacijos technikam. Norėda
mas apsaugoti Amerikos intere
sus. buvau priverstas išskirti 
juos iš specialių darbų. —Pa
našių atsitikimų buvę ir dau
giau Amerikos pramonėje.

★

Karo metu. Lankydamasis 
fabrikuose, kurie gamino karo 
reikalam, deSeversky pastebėjo 
viename fabrike milžiniškų mo
torų dalis, kitame liejyklų maši
nas. Tokios mašinos nebuvo rei
kalingos karo pramonei. Abie
juose fabrikuose jam paaiškino, 
kad gaminamosios mašinos ei
na į Rusiją. Jos nebuvo skirtos, 
kad Rusijoje būtų vartojamos 
karo reikmenim gaminti. Buvo 
aišku, kad jos bus vartojamos 
Rus’ijos pokariniam gyvenimui. 
Taip mes nutraukėm žmones, 
medžiagas, brangų laiką iš sa
vos karo pramonės, kad padėtu
me Rusijos pokarinei gamybai.

★

Karui pasibaigus. Amerikos ka
riuomenė Vokietijoje buvo gi
liai įsibrovus į sritis, kurios pas
kiau buvo perduotos rusam. 
Mes ten saugojome karinius į- 
rengimus, kad juos perduotu
me rusam. Viena tokia vieta 
su kariniais įrengimais buvo 
Nordhausen. Ten buvo gamina
mos vokiečių raketos V-2. Aš 
mačiau — sako deSeversky — 
ne tik gatavas raketas, bet ir 
ant stalų išdėtas ir bandymam 
paruoštas dalis busimųjų tarp- 
kontinentinių raketų. Buvo net 
požeminių bandymų įtaisai. Vi
sa tai buvo paskiau išgabenta 
į Rusiją. Turėjo praeiti daugiau 
kaip dešimt metų, iki mes A- 
merikoje pasiekėm tokias sąly
gas raketom gaminti, kokias 
mes atidavėm rusam 1945 iš 
Nordhauseno.

Bavarijoje deSeversky susi
tikęs su grupe vokiečių moks
lininkų, kurie buvo dirbę prie 
vandenilinės bombos gaminimo. 
Kai kurie tų mokslininkų pas
kui buvo išvežti į Rusiją. Re
zultatas — Amerika vandenilio 
bombą susprogdino pirmiausia 
iš bokšto, o Sovietai ją numetė 
iš lėktuvo penkiais mėnesiais 
anksčiau nei amerikiečiai.

Giliai druskos kasyklose de
Seversky aptikęs 3000 gerai pa
gamintų automatinių vairuok- 
lių. tinkamų raketom ar lėk
tuvam. Jis kreipęsis į vyriau
sią būstinę, kad juos paimtų. 
Jo siūlymas buvo atmestas, ir 
vietovė su radiniu buvo perduo
ta rusam. Paskiau patyręs, kad 
viena iš atidavimo priežasčių 
buvus ta. jog viena Amerikos 
korporacija pati buvo suinte
resuota gaminti tokius automa
tinius vairuoklius.

Taip Amerika lengvino So
vietam technikos pažanga. Nuo 
to lengvinimo neatsisako ir da
bar.

MIRĖ TRYS

Per viena savaitę mirė trys 
kardinolai: Vatikano valstybės 
sekretorius Domininkas Tardi- 
ni. Vatikano miesto tarybos pir
mininkas (majoras) kardinolas 
Canali ir Belgijos kardinolas 
Joseph Van Roey. Kardinolų ko
legijoje dar yra 81.
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BRANDENBURGO vartai Berlyne, kur susitinka Rytai su Vakarais

PAGUODA, KAD T® VISI ANGLAI YRA LORDAI IR 
NE VISI LORDAI YRA TOKI

kalba Maskvos naudai. Jų akcija sustiprinta prieš laukiamas derybas dėl Berlyno.

SPAUDA

Ar sovietai šiemet labiau bijo nei peniai

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!

K & K FABRICS

1158 East Jetsey Street. EUzabeth. N. ].
kėjo. Atėjęs laikas atmesti šią mintį? Tvirtindamas, kad sate

litai eina vieningai su Maskva 
ir remia jos politiką Vokieti
jos atžvilgiu, jis tiesiai pasisa
ko kalbėjęsis su 4 satelitiniais 
užsienių ministeriais ir jie jam 
visi vienodai kalbėję. Lordas 
nutyli, ar tie ministeriai reiškė 
savo tautų nusistatymą, ar savo, 

facto rytų Vokietijos vyriausy- ar Maskvos. Tie ministeriai, tur 
bę ir priimti Oderio - Neissės būt, nėra toki nayvūs kaip lor- 
liniją kaip galutinę sieną. Tokiu das rektorius, kad jie sakytų 

jam kitokį nusistatymą kaip tik 
Maskvos. Realybė juos pamokė, 
ką reiškia kalbėti kitokią nuo
monę. Taigi tikrasis šaltinis, iš 
kurio lordas sėmės pavergtų 
tautų nuotaikas, buvo Maskva.

Antras jo išminties šaltinis 
yra W. Lippmann, kurį pasta
to kaip realybės atstovą prieš 
Dean Achesoną, kuris dabar 
spaudžius prezidentą Kennedy 

(nukelta į 3 psl.)

"Būkime realistai", pareiškė 
anglas Boothby, grįžęs iš ke
lionės po sovietinius satelitus. 
To anglo vardas nieko nesako. 
Daugiau pasako pridėjus, kad 
jis lordas; kad jis buvęs Chur- 
chiUio sekretorius, kad jis kon
servatorių atstovas nuo 1924 
iki 1958; o be to dar ir šv. 
Andriejaus universiteto rekto
rius. Pridėtina dar ir tai, kad 
buvęs Rytų ir Centro Europos 
komisijos narys. Taigi žmogus 
iš dabartinės valdančios parti
jos,- iš intelektualų elito Angli
joje.

Ką reiškia jo šaukimas būti 
“realistais”, aiškėja iš jo 
straipsnio, paskelbto Sunday 
Times, pakartoto ir prancūzų 
L'Ejcpress š. m. liepos 20.

I *

1. Nerealistinė buvusi Vaka
rę politika dėl Berlyno. Jei Ber
lynas yra izoliuotas komunistų 
teritorijoje — turime kaltinti 
save, ne rusus. Rusai tik išnau
dojo iki maximum sąjungininkų 
1945 klaidas. Bet dabar Berly
no gyventojų išgelbėti negali
ma nei iliuzijų politika nei ato
minėm bombom. Tegalima poli
tika tik atremta į realybę.— į 
derybas, prisiimant abipuses 
nuolaidas.

2. Pagrindinė politinė realy
bė esanti ta, kad visi bijo vo
kiečių apsiginklavimo; taip pat 
ta, kad rytų ir vidurio Europos 
tautos rizikuotų atominiu karu, 
kad tik sukliudytų Vokietijai 
susijungti. Esą visi satelitai, ne
išskiriant rytų Vokietijas, kuri 
yra skurdžiausia ir turi dau
giausia pagrindo būti nepaten
kinta, — visi tie kraštai esą 
vieningi ir tvirtai remia Chruš-

kortą. - -
4. Reali politika remiasi de

rybom, kuriom galima būtų lai-

rantuojantį Vakaram priėjimą 
prie Berlyno. Tam reikia atsi
sakyti nuo Dulles “liberation” 
politikos; reikia pripažinti de

keliu būtų galima atleisti įtam
pą ir išvengti atominio karo.

5. Realybę turinti suprasti ir 
vakarę Vokietija. Esą jei vaka
rų Vokietija norinti būti sąjun
goje su Vakarais, tai ji turi 
pripažinti Vokietijos padalinimą 
kaip galutinį dalyką. Jei nori 
susijungimo, tai turi sutikti ir 
pasirašyti taikos sutartį, kuria 
Vokietija būtų neutralizuota.

Iš kur lordas pasėmė aną iš-

LIETUVOJE

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 69.50 už pilną eilutę

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

Tel. AL 4-8319

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST, N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

sybę, bet kad anas tvirtinimas, 
jog dalis lietuvių nenori geres
nių gyvenimo sąlygų savo tau
tiečiam Lietuvoje, yra prasi
manymas, kuris jau priklauso 
žemo lygio spaudai.

Ginčas su savim
T. Žiburiuose liepos 6 Al. 

Gimantas paskelbia tvirtinimą: 
“Deja, dar vis mūsų tarpe nė
ra išblėsęs įsitikinimas, kad pa
bėgėliai nuo bolševikinio siau- čiovo politiką Vokietijos atžvil- 

tuvą, terodo Vilnių. Esą “šio- V™ Patys geriausi Lietuvos giu. 
miš dienomis grįžo bostoniškių vaikai”. Toliau visas straipsnis 
lietuvių grupė iš Lietuvos. Jie įrodinėja, kad tai netiesa. lifika, kuri per 10 metų grin- 
visi sako, kad Iš jų nė vienam Tai polemika su pačiu sa- džiama iliuzija — sujungti Vo- 
neleido iš Vilniaus išvažiuoti ir v^m’ nes anas pagrindinis tvir- Idetiją laisvais rinkimais. Apie 
aplankyti gimines. Nė vienam tinimas apie “geriausius Lietu- tai per 10 metų kalbama, bet 

— pabrėžė laikraštis vos vaikus”, su kuriuo autorius tuo per 10 metų niekas neti- 
kovoja, imtas ne iš kokių pa- ■■ ....

Keleivis liepos 26 gyniojosi 
su Vilnim. Vilnies redaktorius 
buvo rašęs: kodėl Sovietai įsi
leidžia į Lietuvą tokius atžaga
reivius kaip Varnas, Narkeliū- 
naitė, Zlatidenė? Jis pats Ir pa
aiškina: o gt dėl to, kad Sovie
tai toki galingi, jog jie nebijo, 
ką išvažiavę pasakos toki kaip 
suminėtieji. KaMvIs atkreipė 
dėmesį, kad su įsileidimu nėra 
jau paprasta. Net ir patikimiem 
komunistam, atvykusiem į Lie-

3. Nereali esanti Vakarų po*

neleido”

pridurti, l pernai sfcelbtų pareiškimų, o paties 
kai kuriem leido, o šiemet ne
beleidžia. Pagal Vilnies redak

autoriaus sugalvotas.

toriaus išvedžiojimus išeitų, kad Ginčas dėl Suhbergerio
Naujienos liepos 25 polemi

zavo su Dirva dėl Sulbergerio 
straipsnio. Pasisakė prieš pike
tus ir prieš rūstinimą laikraš
čio, kuris vasario 16 parašo po 
vedamąjį. O kad parodytų, jog 
Naujienom priklauso iniciaty
va akcijoje dėl Sulzbergerio

Sovietai Lietuvoje šiemet jau
čiasi mažiau galinti Ir mažiau 
drąsūs nei pernai Laisvė lie
pos 25 taip pat parašė, kad 
“turistų judėjimas Lietuvoje 
yra labiau aprėžtas negu buvo
per praėjusius dvejus metus'

kia kiekvienam suprasti. Su
pratus nebus neaiškumų.

idėjų, nurodo argumentą: “Ar 
ne ‘Naujienos’ pirmos iš visų 
lietuviškų laikraščių atkreipė 
visuomenės dėmesį į C. L. Sulz- 
bergerio nelemtą rašinį?”.

Jei tokis klausimas laukia 
atsakomas, tai pastebėsime, 
kad ne — dėmesį į Sulzber- 
gerio straipsnį atkreipė ta pat 
liepos 13 data žymėtas ir Dar
bininkas.

Opera ir baletas patraukti “ataskaitoiT
L. Budris, partijos c. komi- arba S praeities arba iš faaa- 

teto instruktorius, nukreipė taziįos, tai nefitoengiame viena 
akis į operos ir baleto teatrą, išvada, kad teatras vis dar nu- 
Gerai, kad opera rengia gastro- atkreipęs į praeitį, ir Babarti- 
les. — rašė jis Sovetskaja Lit- 
va liepos 7 — ir stato operas 
provincijoje atvirame ore. šie
met aplankė Šiaulius, Žagarę, 
Anykščius ir Šilutę. Pastarojoj 
buvo V. Klovos opera “Pilėnai”, 
kuri sutraukusi atvirame ore 
10,000 žiūrovų. Baletas rengė 
gastroles užsieniuose. Jo nariai 
R. Siparis gastroliavo Lenkijo
je, Sabaliauskaitė ir G. Banis 
— Belgijoj! Prancūzijoje, 
Paulauskas, K šilgalis ir G. 
Slanskauskaitė važinėjo po Ka-

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

patarnauti khjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

zachstano plėšinius.

veikalų dabarties teminu ir 
kad publika labiau mėgstanti 
klasikinį repertuarą nei dabar
tinių laikų. Kai dėl publikos 
tai ją reikia auklėti. O to ne
są net ir solistų koncertuose.

tuose ariją iš. dabartis£ų laikų 
operos ar paifiatyri ištrauką iš 
dabartinių laikų baleto.

Kaltinama dėl to ir partinė 
organizacija. Ji tai žinojusi,

Tačiau instruktorius užkliūva’ bet nieko nedariusi politiniam 
už teatro repertuaro. Pereitą lygiui pakelti. Partinė organi- 
sezoną buvo 5 premjeros. Iš jų zacija, konkrečiai jos sekreto- 
tik viena iš dabartinių laikų rius Gustaitis, nepakankamai 
gyvenimo — Grinblato baletas .kreipė dėmesį į politinį auklė- 
“Rigonda”, o visi kiti dalykai jimą. Per visą sezoną tebuvo 
klasikiniai, tarp jų ir toki silp
ni kaip Verdi opera “Sicilijos 
vakaras” arba Delibo baletas 
“Silvija”.

1960-61 sezoną vakarę ope
ros ir baletai sudarė 59 pro
centus visų spektaklių, rusę 
kompozitorių tik 14 proc., lie
tuvių 22 proc., latvių 5 proc. 
"O jei dar atsiminsime, kad 
daugumas lietuviškų originali- 
nių operų ir baletų taip pat yra

vos dvi paskaitos. Politinio 
auklėjimo tinklas teatre visai 
suiręs. Per metus į partiją pri
imta vos du nariai, o į kandi
datus nė Vieno iš operos, ba
leto ar orkestro.

Partinė organizacija dėl to 
buvo aliarmuota ir priėmė nu
tarimus. Kokius — instrukto
rius nepaskelbė.

►

► 
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DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones 1 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kfte/skamfatnJdte daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

4

<
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COSMOS PARCELS EXPRESS 4

Tėvynės Balsas, komunistų 
siunčiojamas laikraštukas, Nr. 
4 pakartojo ištraukas iš T. ži
burių korespondento E. Šdlai- 
čio korespondencijos, kurioje 
jis aprašė iš Lietuvos atvyku
sios R. Rudaitytės pranešimą 4
Chicagoje. Esą “E. šulaitis, nė į
nejausdam^ šito, išplepėjo ir ]
redaktoriai pražiopsojo tai, ką 
‘veiksniai’ bijodavo pripažinti 
daugelį metų. Anot jo. R. Ru
daitytės pranešimas daugeliui 
parodė, jog Tarybų Lietuvoje 
gyvenimas nėra toks, kaip 
prieskoniu nistiški propagandis
tai bando naiviai įsivaizduoti... 
Iš korespondencijos matyti, kad 
per klausimus — atsakymus 
“dalis lietuvių prisiskaitę žemo 
lygio rašinių kai kurioje lietu
vių spaudoje (nekomunistiško
je), negali pernešti, jeigu jų 
tautiečiams Lietuvoje gerėja gy
venimo sąlygos”.

Toki esą T. Žiburių kores
pondencijos žodžiai. Toki žo
džiai esą pražiopsoti.

Komunistinio laikraščio pa
stebėjimas teisingas ne dėl to. 
kad laikraštis turėtų slėpti tei-

Komunistai moko

comb kviečiami į vyčių su
važiavimą
Senatorius Tom Kuchel ir 

kongresmanas Glen Lapscomb, 
rezoliucijos Lietuvos bylos rei
kalu JAV-bių Kongrese auto
riai, pakviesti kalbėtojais į 
Lietuvos vyčių organizacijos po
kylį metinio suvažiavimo, įvyks
tančio rugpiūčio pabaigoje Cle- 
velandez Lietuvos vyčių orga- 

[ nizacijos nariai yra parašę tūks
tančius laiškų Senato ir Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų ko- 

I misijų pirmininkams ir nariams 
ragindami juos duoti tai rezoliu
cijai teigiamą eigą ir dar šos 
sesijos metu priimti. Spėlioja
ma, kad ši sesija galinti užsi
tęsti iki spalio mėn. vidurio. 
Vyčiai akciją ir toliau tuo rei
kalu veda. Būtų tikrai puiku, 
kad visi geros valios lietuviai 
atliktų savo pareigą šiuo rei
kalu. parašydami po trumpą 
laiškuti bent šen. J. William 
Fulbright ir kongr. Thomas E. 
Morgan. (v.)

toriaus pavaduotojas, liepos 24 
išvyko į Aziją ir Afriką stiprin
ti Amerikos atstovybių (Betgi 
Afrikos reikalam yra valstybės 
sekr. pavaduotojas WilUams).

►
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Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurių < 
SSSR dalį. !

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

4 
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų < 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- < 
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraš&ų rašykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-8808 <
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290
• LAKEWOOD, N. J. 12S - 4th Street
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street
• NEW HAVEN, Cenn, 6 Day Street
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.
• WORCESTER, Mas*, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRANCK, Midi, 11333 Jos. Campau — Tel.: TO 7-1575
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, III, Ž222 W. Chicago Avenue — Tel,: BR 8-6966
• CHICAGO 8, III, 3212 So. Halstead Street, — tel. WA 5-273
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA z3. Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRANO RAPIDS, Mich, 606 Bridge St„ N. Y. — GL8-2256
• PAS8AIC, N. J, 176 Market Street » Tel.: GR 2-6387
• DETROIT, Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355 J
• ATNOL, Msm, 61 ML Pleasont Street — CH 9-6245 J
• LOS ANGELES 22, 860 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 <
• VNVELAMO, We*t Landis Aven Greek Orthodox Club Bldg.

Skyita* atMctytaa penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniai*

Tel. HY 1-5290
Tel.; FO 3-8569
Tel.! MU 4-4619
Tel.: LO 2-1446

HU 1-275O

SIŲSKITE f LIETUVĄ IR SSSR

DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos jialtui, kostiumui, suknelei! Pa*

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1’2 — 2 mėnesių

118*125*130 ORCHARD STREET — GR 54525
Cer. OELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVBS ATVIROS KASDIiS* IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

8. Beckenteino krautuvėse kalbama ruaižkai, lenkiškai, uknUniškal 
▼ažtDOU BMT HHpant Es«ex Street, kelti* elevatorium j virtų, 

aite IND traukinta D-S Avenue iki Delancey StreeL
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Pasėjom Nikitą ant pylimo, nedygo nei velnio nei mylimo
THE WORKER (Tttle Copyright) By FRANCISCAN F ATKERS 

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungė AMERIKĄ, LOS
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS ,

• Sotond elnt portago paid at Brooklyn Port Office
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Sovietai nesiekia žmonėm gero

Tuojau po Kazachstano “plė
šinių” Chruščiovą suviliojo ku
kurūzai. Bet kažkodėl kukurūzo 
nelydėjo nei dainps, nei muzi
ka. Dar 1945 Chruščiovas - ir 
kiti “mokslininkai” pradėjo į 
rodinėti, kad kukurūzą galima 
auginti iki poliarinio rato. Bet 
jo propagavimui pakako tik ai
bės plakatų. 1955 pavasarį pra 
sidėjo “masinė” kukurūzų sėja.

Dirbo po 28 valandas per 
parą ...
Reikia pastebėti, kad kuku

rūzus auginti Lietuvoje buvo
laikų, nepasakojama ir nerodo- duotas paties Chruščiovo nuro 
ma, kas naujo atsirado Nepri
klausomoje Lietuvoje ir kas pa
daryta dabar, susidaro mela
gingas vaizdas apie sovietinius 
“stebuklus”.

RUSAI IR KUKURŪZAI

jo dar nesėję, žmonės 
“atė- 

“Nikitos

DU ATĖJŪNAI

KAZYS JURGAITIS

Soviety pastangos įrodyti ko
munistinės santvarkos prana
šumą išsilieja į sukimąsi erd
vėje. Tai rišasi su tikėjimu, 
kad žmones laimingus tegali 
padaryti technika. Stalinas sa
vo metu yra pabrėžęs, kad ir 
žmogaus gyvenimo tikslas esąs 
pasiekti-technikos viršūnę.

Neneigiant, kad technikos 
pažanga daug gero žmonėm ne
ša, tuo dar neišsprendžiamas 
žmogaus gyvenimo prasmės 
klausimas. Nevisada pasitarnau
jama ir žmonių gerovei žemėje. 
Dideli technikos siekiniai gali 
pareikalauti neproporcingai di
delės žmonių aukos, kuri jokio 
palengvėjimo neneša.

Toks prieštaravimas yra So
vietų Rusijoje tarp jos pastan
gų priblokšti kitus savo pirma
vimu erdvėje ir tarp atsiliki
mo ūkinėje gamyboje, kuri ap
rūpina būtiniausius žmonių rei
kalus. Vienam amerkiečiu tu
ristui Maskvoje, kai Titovas 
dar sukosi aplink žemę, keli 
rusai teisingai pasakę: mums 
daugiau rūpi šios žemės reika
lai, negu erdvė. Sovietų Rusi
jos gyventojam tebelieka lauk
ti, kad “bus geriau”

“stebuklai”, ku- 
Rusija didžiuoja- 
satelitus ir rake-

Technikos 
riais Sovietų 
si, laidydama 
tas su žmonėmis,, taip pat dar
nerodo komunistinės santvar
kos išugdyto genijaus. Techni
kos išradimai gali būti pasisa
vinti ar net išvogti iš kitų ir 
sau pritakyti. čia tėra tik tas 

. skrtumas, palyginus su kitais 
kraštais, kad kitur tie išradi
mai vystomi palaipsniui, atsi
žvelgiant į viso krašto gyveni
miškus reikalus. Sovietų Rusijo
je tam technikos siekiniui pa
lenkiami visi gyvybiniai žmo
nių reikalai. Ir čia tebegaloja 
nežmoniškas Stalino nusistaty
mas: gali žūti milijonai žmonių, 
bet komunizmas turi išlikti. Bet 
tai jau rodo, kad technikos “ste
buklai”, kurių Sovietų Rusija 
siekia, nėra skiriami visų pir
ma žmonijos gerui.

dymas. O jam įvykdyti reikėjo 
daugelio vietinių partinių dar
buotojų pastangų. Rajonai ta
da dirbo, kaip išsireiškė Kel
mės rajono pirmininkas Sprau- 
nys (vos parašą besuraitąs) 
po “28 valandas per parą”. Per 
visą žiemą buvo instruktuoja
mi kukurūzų sėjėjai, augintojai, 
grandininkai. Instruktoriai in
struktavo. rajkomai juos tikri
no, ruošė ataskaitas, o vaka
rais visi posėdžiavo ir dalino
si patyrimu.

Du kartu atsėjo, bet negavo 
nei vieno grūdo
Jau vien dėl įkyrumo kuku-

rūzą, 
praminė “svetimšaliu’ 
jūnų”, “chacholu”, 
kvietkeliu”. Tais metais pava
sarį Raseinių rajono Nemuno 
kolchoze, turinčiame bendrą 
1,700 ha plotą, pasėta 14 ha 
kukurūzų. Kelmės rajone Sta
lino vardo kolchoze — 17 ha. 
Kolchozas Nemunas, antru kar
tu atsėjęs, negavo nei vieno dai
go, o Stalino — tegavo tik iš 
0.40 ha ploto ... Ir panaši pa
dėtis visoje Lietuvoje. Bet 
Chruščiovas traukė savo.. Ir 
taip metai iš metų, iki šian
dien.

Kas didesnis akiplėša: rusas 
ar kukurūzas?

Dabartiniu laiku padėtis šiek 
tiek pasikeitė “atėjūno” nau
dai. Jis jau bent pakenčiamai 
užauga. Bet kad jį būtų gali
ma išauginti iki vaškinės bur
buolių brandos, sėti kvadrati
niu - lizdiniu būdu, tai net Ni
kita nesapalioja. Ta proga rei
kia pripažinti kiek gudresnį 
Chruščiovo nutarimą — planuo-

ti ne iš viršaus apačion, bet 
atvirkščiai, čia, žindma, kolcho
zai planuodami turi galvoje 
“soc. įsipareigojimus”, bet vis 
dėlto šie planai realesni. Kuku
rūzai šiek tiek užauga, pav. vi
dutiniškai 1 m — 1.25 m. augš- 
čio, neišleisdami burbuolių ir 
nuplaunami tik silosui. Nega
lima sakyti, kad dabartiniu me
tu jie duoda visur tik nuosto
lį. Kai patirta, kad nuo jo at
sikratyti negalima, jam skiria- • 
ma geriausia žemė ir dabar tik 
moterėlės, ravėdamos ar kaup- 
damos, padejuoja: “Dieve, Die
ve. kiek čia bulvių užaugtų”. 
Vyrai jau ir tą nutyli. Visiem 
aišku, kad kuris kitas augalas 
duotų didesnį derlių už kuku
rūzus. Bet ką padarysi? Kas di
desnis akiplėša: rusas ar kuku
rūzas? Abu vienodi, tik vienas 
vyresnis, kitas jaunesnis.

Kiaulės mėgsta
Iš Vilniaus atvežė pernai į 

Ariogalos rajono “Žingsnis pir-

kad iš kukurūzo pusėtinai bėga 
nuostabusis skystimėlis. Tik 
skonis, sako, nekoks, ir svar
biausia, kad jo išgėrus baisiai 
norisi ukrainietiškai dainuoti. 
Oficialių plakatų šia linkme dar 
nėra ...

Ir ko tik neprigalvoja kolūkie 
čiai ir jų galvos su kukurū
zais. Teko’ neseniai ‘nugirsti 
Vilniaus radiją, kuris tvirtina, 
kad “lietuvis pamilo šią kultū-

1

Gerovės laukimas taip pat 
neišsprendžia kolchozinės san
tvarkos pranašumo. Antai, va
karinė Vokietija pakilo iš ka
ro griuvėsių ir per 10 metų ap
sitvarkė nepalyginti geriau, ne
gu Sovietų Rusija per 40 me
tų. Rytinė Vokietija, patekusi 
po Sovietų Rusijos jungu, dar
gi atsiliko, palygimus su prieš
kariniais laikais. Tas pats yra 
ir su Lietuva, lyginant, kas bu
vo pasiekta per Nepriklausomy
bės 15 metų ir kas pądaryta 
per tą patį laikotarpį bolševikų 
okupacijoje. Vienas kitas nau
jas pastatas ar “Kauno jūra” 
viso krašto pažangos dar ne
rodo. Kai ekskursantam, kurie 
Lietuvos nėra matę nuo caro

Amerikos kone visi didieji 
laikraščiai, plačiai aprašę Tito- 
vo sklidimą aplink žemę, paste
bi teisingai, kad tasai techni
kos laimėjimas, jeigu jis yra 
toks, kaip Maskva skelbia, yra 
sumenkintas propagandos. 
Krinta į akį, kad visi tie pasi
švaistymai erdvėje, dengiami 
paslapčių ir abejonių, atsiran
da tada, kai Chruščiovui prirei
kia pasakyti kurią žymesnę kal
bą ir pagrasyti pasauliui. Da
bar jis tai surišo su Berlyno 
klausimu, nes jį paspaudė A- 
merikos mobilizacija. Bet tai
ir geriausias sprendimas. Prie
šą reikia imti tokį, koks jis 
pats save išreiškia, be jokios 
baimės, o tik dar labiau stipri
nant savo jėgas, kad puolimas 

būtų tinkamai atremtas. KUKUROZŲ darželyje Lietuvoje

myn” kolūkį plakatų: “Kiaulės 
mėgsta kukurūzus”. Kiaulių šė- 
rėjos, praeidamos viena kitą 
kumšteli: juk tikrai mėgsta! 
Rajonų “mokslininkai” tvirtina, 
kad kukurūzus ir linus reikia 
sėti kuo anksčiau. Tuo tarpu vi
siems aišku, kad anksti pasėjus 
tiek linus, tiek kukurūzus, jie 
auga lėtai, juos užgožia piktžo- ^kro! Kurgi, nemylės
lės arba nušalnoja. Bet nurody
mas yra nurodymas. Išeitis su
randama: pervažiuoti su tuščia 
sėjamąja per dirvą ir po savai
tės skambinti į rajoną, kad ku
kurūzai nedygsta! “Atsėti” — 
įsakys. Kol dar susiruoš, bus 
jau ir apytikris laikas atėjęs. 
O tą sėklą, kuri neva pirmą 
kartą pasėta, kiaulės vertina 
kaip didžiulį kulinarijos ste
buklą.

Nuostabusis skystimėlis
Tuo tarpu Šiaulių rajono 

“Tarybinėj žemėj” teko nugirsti

tokios kultūros, kuri labai tin
ka pasakoms ar anekdotams, 
štai keletas:

“Ko lendi, kaip kukurūzas į 
bulvieną?”.

“Pasėjom Nikitą ant pylimo, 
nedygo nei velnio dėl mylimo”.

O pernai mane, einantį kai
mo keliu, pavėžino diedukas. 
Pastebėjau, kad vienu metu jis 
staiga - nusiplėšė kepure.
— Kodėl?

— Durniau, taigi vakar čia 
pasėjom kukurūzų!

Ar galima sakyti, kad Vil
niaus radijas neteisus? (ELI)

PAGUODA, KAD NE VISI LORDAI
(atkelta iš 2 psl.) Valstybėse dabar, kai vadinami

mobilizuotis kovai dėl Berlyno, liberalai gavo raktinius propa- 
Kiti šaltiniai kalbant apie Vo- gandos postus.
kietijos neutralizavimą tuojau 
primena tos rūšies idėjas Ede
no (kuris dabar pakeltas taip 
pat į lordus) ir lenko Rapackio 
planus.

Su tom idėjom lordas dabar 
išėjo aikštėn kaip tik spren
džiant Berlyno klausimą. Jas 
garsindami ne tik darbiečiai, 
bet ir toki konservatoriai kaip 
lordas nori priversti Macmilla- 
ną, kad nepritartų ir trukdytų 
Amerikos pasipriešinimo politi
ką.

Pačioje Amerikoje panašūs 
balsai taip pat sustiprinti. Mėgs
tama kalbėti taip pat “mokslo” 
vardu. Ir Herbert Jehle (NY 
HT) kaip Washingtono univer
siteto fizikos departamento at
stovas, ėmė siūlyti Vokietiją 
nuginkluoti, svetimas kariuome
nes atitraukti, įvesti Jungtinių 
Tautų kontrolę ir tt. Tai senos 
idėjos, Maskvai priimtinos. Su
stiprinta talka su panašiom idė
jom nuo seno besireiškusiem 
W. Lippmann ir C. L. Sulzber- 
ger.

Talkos tikslas prieš būsimas 
derybas dėl Berlyno sudaryti 
opiniją naujom nuolaidom. Tal
ką organizuoti įsismaginta J.

Paguoda betgi, kad anglai-ne 
visi lordai, o ir lordai ne visi 
yra toki kaip tas. Jungtinėse 
Valstybėse ne visi milijonieriai 
yra toki kaip Eatcnas, ne visi 
liberalai yra toki kaip Bowles, 
ne visi žurnalistai toki kaip 
Sulzbergeris ar Lippmannas.

Tačiau idėjinė kova tarp pa
sipriešinimo ir kapituliacijos 
yra šiuo metu paaštrėjus.

Teismo bausmė
Chicagos teismas liepos 24 

nuteisė Martin W. Barrenche, 
33 metų, ir jo žmoną, 32, už ne
padorių filmų demonstravimą 
savo rūsyje. Bausmė — per dve 
jus metus kas sekmadienis nu
eiti į bažnyčią.

Keleivinis lėktuvas, ku-
ris galės skristi 2,000 mylių 
greičiu, JAV bus pastatytas po 
dešimties metų. Jis atsieis 500 
milijonų, dolerių.

— Katanga gamino 70 proc. 
viso pasaulio kobalto. Radioak
tyvusis kobaltas svarbus ato
minei pramonei ir kovai su 
vėžiu. Eksploatavo belgų bend
rovė.

Šauklys ii* Gagonas
(2)

(Bus daugiau)

tavęs padėvėtas, kad Jurbarke 
pas Berelį yra naujų!

— Po perkūnais! nusikeikė 
Šauklys. — Ar tu, manai vi-

i Vaikui padavė į pėdas. Su- 
J sirūpinęs parsivarė galvijus ir

aušus, šauklys su vaikaičiu nu-

A. GIEDRIUS

Vaikas nusiminė. Bet kai 
parginė namo, Gagonas visai 
nebarė jo, o davė kitą kepurę. 
Kaimynai paskui kalbėjo, kad sada ganysi po mano lauką! ...

Kitą kartą jis parsivarė i 
tvartą geriausią Gagono karvę. 
O varytis atbėgo visi trys vy
rai: jis pats, sūnus ir sūnaus 
sūnus. Kad tikresnis būtų žy
gis. Ir tai pačiam Gagonui ma
tant!

Nusiuntė Gagonas piemenį 
paklausti, kiek šauklys norė-

Gagonas tyčia piemeniui liep
davęs ganyti prie pat šauklio 
žemės, kad neliktų nenuėstos 
nė vienos žolelės jo pusėje. O 
taip arti ganant, sunku buvo 
vaikui išsaugoti galvijus, kad 
neįšoktų į kaimyno lauka.

— Pasakyk, vaikeli, Gagonui, 
kad jau trečią kepurę numauju

tryptų mano pūdymą!
— Palauk, kaimyne, — sako 

Gagonas. — Ko tu pyksti? Jei
gu mano kojos mėšlinos, tai 
tavo pūdymui tiktai nauda.

— Tfiu, kad tu prasmegtum 
su savo kojomis! — niršo šauk
lys ir užsimetė ant pečių kuo
lą, o paskui jį — ir anuodu. 
— Grįžk atgal, Gagone! Lauk 
iš mano pūdymo!

— Palauk, kaimyne, — dar 
derisi Gagonas. — Aš tau ga
liu užmokėti, ką būsiu nutry-

Anksti pavasarį šauklys už- siskubino į Antvardę ir iškratė 
sispendė ant Antvardės perse- varžą su bučium. Bet žuvelės 
dą ir suleido į vandenį varžą turbūt ir pačios laukė Velykų, 
ir bučių. Susigausiąs Velykoms 
žuvies. Ir gerai jam sekėsi. Ga
gonas kiekvieną rytą matė, 
kad šauklys šu sūnaičiu netuš
ti grįžta iš Antvardės. Bet kas 
galėjo žinoti, ar jis pavydėjo 
kaimynui?

Didįjį ketvirtadienį anksti sitrauksiva 
šauklys rado įlindusias dvi di
deles lydekas ir kelias raudes. 
“Kas gali žinoti, ar įlįs daugiau 
žuvies iki Velykų?”, pamanė ji
sai Pasitarė su sūnaičiu, mažą
sias žuveles sumetė į terbą, o 
abi lydekas suleido į. čia pat 
lankoje telkštantį duburį. Ly
dekos, gavusios laisvę, nunėrė 
į dugną, o senis susijuokė:

— Matai kaip linksmos ..-. 
Tiktai čia nepaskraidysite, o gy
vos išliksite, šeštadienį išsi- 
griebsiva, ir bus Velykoms švie
žios ... Ar ne, vaike?

lę, nusimeta nuo pečių kuolus, pagaliau tarė jis. — Jeigu tau .
rublius ir pasistato šalia savęs ir valan- nereikia mano kojų mėšlo nei Tiktai tylėk, vaike, iš

dėlę žiūri į stovintį kaimyną, mano pinigų, tai tegu skursta anksto niekam neprasitark. O 
nebereikia Paskui senis sako: tavo pūdymas!

— Ką tu čia, po perkūnais, Tuos paskutinius žodžius Ga- 
trypi mano lauką! Ar nėra tau gonas pasakė, jau pradėjęs er
kelių ir takų!

— Paklausyk, kaimyne, 
rainiai sako Gagonas: — 
čia tik pūdymas, o man buvo

pasiutusio Gagono! O vieną sy
kį. kai vaikas vėl atėjo išpirk
ti trijų karvių, pasakė jam:

— žiūrėk tu man. varly, ge
riau ganyk galvijus! O kad nė 
— tai kitą kartą ir tave drau
ge su margąja uždarysiu į tvar-

tai įlindo tiktai kelios neatsar
gios raudelės ir nuo sprindžio 
ilgumo lydekėlė. Dėl to ar ne
gerai juodviejų sugalvota ket
virtadienį, kad suleido į dubu
rį tuodvi lydekas!..

— Eiva, — sako senis. — Iš-
nė šeimininkui nesakė, ką buvo 
girdėjęs. Tiktai nuo to sykio, 
ganydamas ties šauklio lauku, 
akių nenuleisdavo nuo bandos 
ir nuo šauklio sodybos. Bet ir 
šauklys akių nenuleido nuo sa
vo lauko.

Vieną kartą eina kažinkur 
Gagonas toliau ir iš tiesumo pa
traukia per šauklio pūdymą. Nu 
žengė keliolika žingsnių ir ma
to — atbėga per lauką visi trys
šaukliai su kuolais ant pečių, vyras, kadaise Mikalojaus n

— Ei. Gagone! — šaukia se- gvardijoje tarnavęs, bet prieš 
nis. — Sustok! Užmušiu! tris vyrus su ąžuoliniais kuo-

Gagonas sustojo. Tie prisi- tais valandėlę patylėjo.

— Nenoriu prakeiktų tavo 
pinigų. Į pragarą, po perkūnais!

Ir senis apsuko rankose kuo
lą, o paskui jį — ir anuodu. 
Vaikaitis net delnus pasispiau- 
dė.

Gagonas nebuvo baukštus

dienų vėl spigina šauklys pie
meniukui.

Dabar vaikas jau nebeverkia: 
jis tuojau gauna vėl naują ke
purę. Ir taip šauklys prisirin
ko jų pusę tuzino. O Gagonas 
neateina jų išpirkti. Ir trūko 
šaukliui kantrybė.

— Vincai! — sušuko jis vie
ną kartą kaimynui, kai tas ne
toli savo lauke arė. — Susi
prask ateiti išpirkti savo pie
mens kepurių!

— Dėkui, kaimyne! — atsakė
Gagonas. — Kam aš pirksiu iš širdis. Argi jis nepriveiksiąs to riu, kad tavo mėšlinos kurpės ko, po perkūnais!

tau nuo galvos! — po kelių siąs išperkamųjų.
— Atnešk tris rublius! —■ artina visi trys, išsitiesia į ei- — Na, žinokis, kaimyne, — 

pasakė šauklys.
Vaikas gavo tris 

parsivarė karvę.
Dabar šaukliui 

vaiko kepurės: jis varosi kar
vę, o kartais net ir kelias. Taip 
vieną sykį, kitą, trečią. Ir vis 
Gagonas išperka. Vaikui net į- 
domu pasidarė: jis gauna pini
gus, drąsiai nueina į šauklio 
kiemą, sumoka ir švilpaudamas 
parsivaro galvijus į savo bandą.

šaukliui dar labiau užvirė

ti atgal. Šauklys tik vieną žings- 
— nį težengė į priekį ir iškėlė 

juk rankose kuolą o paskui jį — 
ir sūnus su vaikaičiu.

tiesiau ... — Tylėk, Gagone! — pagra-
— Man nerūpi, kad tau buvo sino senis. — Nevisada tu svei- 

tiesiau, po perkūnais! Aš neno- kus kaulus išneši iš mano lau-

Gagono. Bet vakar vakare ka- 
žinkoks žiburys vaikščiojo lan
koje ties tavo persėda.

šauklys pastatė akis, išsi
traukė iš dantų pypkę ir sušu
ko:

— Taip, Mikodim! Tai jis, 
po perkūnais! Kas daugiau ki
tas!. . O, tas lepetkojis! ... Aš 
jam įkirpsiu į ausį, po perkū
nais!

— Palauk, nesiširdyk, Kazi
mier, — ramina Vabalas, — 
Gal dar ne jis. Reikia aiškiau 
apsidairyti.

— Tylėk, Mikodim. Aš jau 
numanau, kad jis. Be teismo 
čia neišsisuks, po perkūnais. 
O tu man būsi liudininkas.

— Palauk, Kazimier. Aš tik 
žiburį temačiau ...

— Gerai, Mikodim. Matei ži
burį — žiburį ir pasakysi. O 
aš jau žinosiu, kaip jį nutver
ti, po perkūnais.

Namo eidamas, šauklys ne . 
tiek dūmą traukė, kiek tuščiai

Ogi žiūri, žiūri priėję — ly
dekų nė ženklo!

Po perkūnais! — nusikeikė 
senis. — Ar ne Gagono tiktai 
darbas?

Dar stovi, žiūri abu į dubu
rį, su kojomis trypia — bene 
kur pasislėpusios lydekos. Bet 
kur ten pasislėps, kad duburys 
tėra kelių sieksnių platumo, ke
lių sprindžių gilumo, o dugne 
žolelė — kaip kiaulės šeriai: 
nė mažiausia žuvelė nepasislėp
tų!

Senis išsitraukė pypkę iš dan
tų ir pasakė sūnaičiui:

— Eik namo. O aš einu pas papnojo lūpomis ir kramtė ci- 
Vabalą. buką. Ir į Gagono pusę nė vie-

jeigu dar sugausiva, tai pilną Vabalas arčiausia ties tuo ną kartą nepažiūrėjo, bet nu- 
terbą parnešiva. Cha, cha, cha! daiktu gyveno prie Antvardės sispiau’ti nusispiovė kelis kar- 

Ir smagūs grįžo namo. ir gerai sutiko su šaukliu, šauk- tus.
O penktadienio rytą tik ke- h’s nueina pas jį ir sako: Vakare sutemus, paėmė sūnų

lios raudelės tebuvo įlindur 
sios. Bet užteko jų pasninkiš- 
kiems barščiams. Duburyje ly- Velykoms ir įsileidęs į duburį, 
dėkos vikriai skraidė, ir senis 
vėl smagiai susijuokė.

šeštadienio rytą, vos tik pra- buvo?

— Taip ir taip, Mikodim. ir sūnaus sūnų, ir visi trys iš- 
Buvau susigavęs dvi lydekas ėjo iš namų. Eidami sutarė: jis

pats užeis iš šiaurės, sūnus — 
Šįryt žiūriu — nebėra. Ar ne- iš rytų, o sūnaus sūnus — iš 
matei kartais, gal Gagonas ten pietų. Prisiartins kiek tik ga- 

i lėdami prie Gagono sodybos ir
— Ne, Kazimier, nemačiau



PAEBIMINKĄS

Čia jautoji karta mokoma mylėti Dievą ir Tėvynę
“ Bep?L22 Darbai ir švente Dainavos stovykloje Manchester, Mich.

navrve sfnvvkton ir stantelėies J •
ties naujuoju kryžium tariau 
“Padėk, Dieve” tvorelę beda
žančiam kaimynui Garliauskui, 
akį užkliuvo ir kiti pasikeiti
mai. Netoli salės matėsi nau 
jas garažas, ant kurių grebės
tų kirviais ir pjūklais švaistė
si tėvas ir sūnus Tątarūnai, gi 
vasarotojų pusėj pastogei sie
nas mūrijo Abarius, Vizgirdas 
ir Mikulionis. Tai buvo tik 
dalis naujai atliktų užsimojimų, 
apie kuriuos teko išgirsti jau
nimo stovyklos-rėmėjų (šimti
ninkų) susirinkime.

Susirinkimas atidalytas sto
vyklos tarybos ir valdybos pir
mininko dr. A. Damušio ir pra
dėtas kun. V. Dabušio — orga
nizacijos dvasios vado malda. 
Sutraukė apie 30 žmonių, ku
rie atstovavo 204 šimtininkus. 
Susirinkimo pirmininkais buvo 
D. Bielskus iš Chicagos ir V. 
Rocevičius iš Clevelando. Sek
retoriavo V. Gražulis iš Detroi
to. Mandatus tikrino St. Ru
dys ir Pr. Skardys.

Jei pernykštis susirinkimas 
buvo daugiau kūrybinis, tai šis 
daugiau apyskaitinis. Ir džiugu, 
kad pernykščiai nutarimai be
veik 100 proc. yra vykdomi. 
Tai išryškėjo iš A. Damušio 
pranešimo. Šiais metais stovyk
loje išlygintos dvi didžiulės 
aikštės sportui, smėliu nupil
tas paežerys, alyva sulaistyti 
keliai, pasodinta medelių prie 
kelių, o vienam kalne padiegta 
net 3000 mažų pušaičių. Pada
ryta 10 tvirtų stalų vasarotojų 
pusėj. Daugelį darbų atliko tal
kininkai. P. Poltėraičio ir C. 
Anužio iniciatyva atsirado meš
keriotojų prieplauka, ant kurios 
mėgsta pasvajoti ir nemeške- 
riotojai. P. Radzevičius padėjo 
įtaisyti Hi Fi sistemą salėje, 

B įsigytas savas garsintuvas, skal
bimo mašina, kun. V. Dabušis 
nupirko traktorių, nupirktas lai
velis ežero saugui. J. Jasiūnas 
jau kelinti metai stovyklą pa
gražina gėlių darželiais, kai J. 
Rauličkis su draugu darosi ne
pamainomi šienpjoviai. Naujo
sios statybos vykdomos irgi ga
na taupiu būdu: darbams va
dovauja inž. P. Baltakis, dar
inis atlieka lietuviai darbinin
kai, lietuviai inžinieriai, kaip 
M. Narbutas, Dunča ir k. pade
da patarmais. Aplamai stovyk
la susilaukia daug malonaus 
dėmesio iš daugelio tautiečių. 
Ne vienas nori ką nors ypatin
go stovyklai palikti. Taip atsi
rado gražus laikrodis salėje. 
Vazgelevičius atgabeno mažą 
namuką bilietams parduoti, iš
kilo A Abišalienės auka, o V. 
Veselkos kūrybingumu naujas 
kryžius. Buvo pasidžiaugta, kad 
šiais metais N. Udrio rūpesčiu 
talkose gana gausiai dalyvavo 
ir studentai. Pasidžiaugta taip 
pat ir mūsų spaudos vis dides
niu dėmesiu stovyklai ir padė-

kotą laikraštininkams, kurie Revizijos aktu buvo pripa- 
dažnai ir be prašymo sava ini- žintas tvarkingas knygų ir bu

halterijos vedimas, valdybos 
veikla pagirta.

Stovyklos tarybą sudaro 13 
asmenų. 7 iš jų yra skiriami iš 
katalikiškų lietuviškų organiza-

ciatyva ką nors apie stovyklą 
parašo.

Valdybos narys VL Bublys, 
kuris nuo pat stovyklos pra
džios veda stovyklos buhalteri
jos knygas, vaizdžiai pateikė 
praeitų metų pajamas, išlaidas 
ir pelną. Jau antri metai yra 
sudaromos ir sąmatos. Šiais me
tais < norima sutelkti 19,000 dol.

Apie pinigų telkimą kalbėjo 
stovyklos globos komitetų pir
mininkas Br. Polikaitis. Jo ma- iš Chicagos, S. Laniauskas iš 
nymu, tiek Chicagoje, tiek Cle- 
velande, tiek Detroite dar gali
ma surasti naujų šimtininkų, 
tik reikia žmonių, kurie rastų 
laiko paprašyti. Judihtinas taip 
pat rėmėjų būrelių steigimas, 
ruoštini parengimai

J. Balkūnas iš New Yorko. Nuo
latinio, kukliai išlaikomo direk
toriaus pareigos būtų šios: 1. 
Dvasinė ir moralinė stovyklos 
globa bei stovyklavimų plana
vimas. 2. Stovyklos atstovavi
mas oficialiose įstaigose. 3. Lė- 

cijų bei institucijų, 6 renkami telkimas. 4. Darbų vykdy- 
rėmėjų. Šiais metais buvę pa
geidauta, kad pernykščiai tary
bos nariai dar vieneriems me
tams pasiliktų tie patys — VL 
Bublys ir J. Mikaila iš Detroi
to, F. Manelienė ir V. Naudžius ~

mas — priežiūra. Kandidatas 
šioms pareigoms jau surastas, 
tik jis neskelbiamas, kol nėra 
sutvarkyti formalumai su vysku
pija.

Susirinkimas pageidavo, kad 
dar ši rudenį būtų pradėta ad
ministracinio pastato ir koply
čios bei seselėms patalpų sta
tyba. Susirinkime dalyvavo ir

Clevelando ir V. Vygantas iš 
New Yorko. Susirinkime svars
tytas nuolatinio stovyklos di
rektoriaus — kunigo kvietimo Nekaltai Pradėtosios Marijos 
klausimas. Apie kunigų teisinę seserų vyresnioji Motina Au- 
padėtį daug informacijų šutei- gusta.
kė susirinkime dalyvavęs prel. Tuoj po susirinkimo visi da-

JAUNUČIŲ stovyklos vadovybė Dainavoje. Pirmoj eilėj trečias ii kairės — Faustas Strolia.

MUZ. F. STROLIA PALYDI JAUNIMO STOVYKLAS
Laužai užgeso, stovykla su 

migo, visur ramu. Tik salėje 
skamba rašomos mašinėlės gar
sai. Tai muz. Faustas Strolia 
spausdina dainas ir giesmes se
kančiai dainų pamokai mokslei
vių stovykloje. Jis dirba ilgai 
— iki vėlyvos nakties. Ir tik 
dėka šių ilgų darbų jaunimas 
pramoksta naujų dainų ir gies
mių.

Per ketveris metus kiekvie
noje stovykloje — jaunučių, 
moksleivių ir studentų ateiti
ninkų — ir kitose stovyklose 
jis nenuilstamai dirba su jau
nimu. Abejotina, ar būtų sto
vyklos linksmos, jeigu jo ne
būtų. Negirdėtume nei akordeo
no, nei vargonų garsų, ir vargu 
ar kas kitas sugebėtų taip gra
žiai išmokinti jaunimą dainų.

F. Strolia pradeda savo dar
bą nuo pat ankstaus ryto. Per sikėlęs Chicagon. tapo vienos nuL 
mišias jis palydi giesmes savo didelės nelietuvių parapijos 
atsivežtaisiais vargonais. Po vė- .
liavos pakėlimo palydi rykiuo- B 
tęs ir eisenas akordeonu. Iš ry B 
to ar popiet praveda dainų pa- B -
mokas. Jaunimas išmoksta nau- B 
jų dainų bei giesmių ir tuo pat Į 
Faustas paaiškina naujų žodžių B"’”'™--.,
reikšmę ir patiekia trumpas dai- B
nų istorijas, šios dainų pamo- 
kos yra nepaprastai vertingos.
Jaunimas ne vien tik damų iš- 
moksta, ne vien pakartoja lie- 
tuvių kalbą, bet dar svarbiau 
— jie nejučiom susipažiata 
su lietuvių liaudie» dainos __jB 
muzikiniu ir literatūriniu gro- -
žiu.

vargonininku, ir muzikos mo
kytoju mokykloje. Dėsto dai
navimą Chicagos aukštesniojoj 
lituanistinėj mokykloj, veda vy
čių chorą ir eilę jaunimo an
samblių.

Savo darbu Faustas Strolia 
talkina visam kultūriniam dar
bui Chicagoje: lietuvių operai, 
Dainavos ansambliui, vyrų cho
rui ir k. Jis yra didelis lietu-

norelius ir giesmynėlius, kad 
galėtų duoti jaunimui parsivež
ti namo ir jais pasinaudoti. 
F. Strolia yra gyvas pavyzdys 
pasišventusio lietuvio, kuris ne 
nuilstamai dirba puikų lietuviš
ką darbą.

F. Strolia lietuvių gimnaziją 
baigė Uchtėje, Vokietijoje. Mu
zikos mokėsi pas savo tėvelį 
komp. Juozą Strolia, ir Romo
je. Visa Strolių šeima yra mu- vių liaudies dainų gerbėjas ir 
zikų. Broliai Herkulis ir Vy- su meile ir muzikiniu talentu 
tautas taip pat reiškiasi muzi- jas jaunimui perduoda. Jis ne 
kos ir kompozicijos srityse. Vo
kietijoje jis vedė lietuvių dar
bo kuopų chorą ir su juo ap
lankė beveik visas lietuvių ko
lonijas.

JAV buvo E. Chicagoje liet, 
parapijos vargonininkas ir ve
dė chorą ir vyrų oktetą. Su ok
tetu aplankė eilę kolonijų. Per-

PATARNAUIAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ
PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI 4K — '

PER METUS

metų ketvirčiais dviems metams ar
normalaus ir specialaus priedo)

lyviai ėjo vakarienės, kurią su
rengė detroitiškis globos komi
tetas padedamas seselių.

Dar tą patį vakarą posėdį tu
rėjo ir stovyklos taryba. Išrink
ta nauja valdyba, kurią suda
ro: A. Damušis, pirm., L. Ba
jorūnas, sekr., Br. Polikaitis, 
globos komitetų pirm., I. Skir- 
gaudas, ižd. ir Rutkauskas, na
rys.

Mišios ir prelato pamokslas 
sekmadienį buvo iškiliausi šven
tės momentai. Mišios medžių 
pavėsy visada primena kongre
sus ir kongresėlius Lietuvoje, 
kai vien dėl vietos stokos tek
davo ruošti altorių lauke. Ir sto
vyklos šventėsi jau penkti me
tai mišios aukojamos natūra
liam gamtos amfiteatre, po dan
gaus skliautu, šiemet mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė prel. 
J. Balkūnas. Sekmadienio evan
gelija buvo apie Kristų verkian
tį Jeruzalės. Iš Kristaus ašarų 
pamokslininkas padarė išvadą, 
kad Jis mylėjo savo tautą ir 
kad tautą mylėti yra žmogaus 
pareiga. Bet mylėti ne vien žo
džiais, bet ir darbu ir auka. 
Stovyklos kūrimas yra tautos 
meilės pavyzdys, nes čia jau
noji karta mokoma mylėti ir 
Dievą ir tėvynę. Čia pasisako
ma už lietuvių kalbos ir papro
čių išlaikymą, čia jaunam žmo
gui rodoma Kristaus tiesa ir 
meilė. Taip pat pamoksle buvo 
gražiai išryškinta lietuvių mei
lė kryžiui. Kryžius lietuviui yra 
aukos ir pergalės ženklas. Per 
mišias giedojo stovyklaujančios 
mergaitės.

Tuoj po mišių buvo pašven
tintas kryžius ir jo statydinto- 
ja A. Abišalienė buvo prista
tyta kaip pavyzdys visiems, kaip 
galima gražiai savo vardą tau
tiečių tarpe palikti gyvą.

Apie . antrą valandą stovyk
lautojos atvyko vasarotojų pu
sėn ir puikiai išpildė I. Stasai- 
tės ir F. Strolios sudarytą dai
nų ir dailaus žodžio pynę. Ypač 
šokiai visiems labai patiko. Jau 
programos metu lietus truputį 
dulkstelėjo, tarytum pasigailė
damas jaunų mergaičių vargo 
ir triūso, tačiau rimtai prakiu
ro debesys jau po programos, 
suvarydami visus į automobi
lius. Liko mylios, nesuvalgytų, 
dešrų, dėžės vaisvandenių ir 
stalai pilni “laimių”. Stovyklos 
kasa pelno keliais šimtais ma
žesnio sulaukė. O tūkstantinė 
minia labai nenoriai paliko Dai
navą, vildamos, kad dar bus pro 
gų stovyklai paremti ir kad ki
tų metų šventė bus giedri ne 
tik nuotaikom, bet ir dangum.

P Natas
JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ |

IR JŲ ŠEIMOS |

Divideodai apskaičiuojami 
daugiau

31/2%
PER M—

< 1/ £70 NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

“...kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!*'

IN BROOKLYN, N. Y.
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

Brodway Office: 
135 BR0ADWAY at Bedford Avė 

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

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

STaflfl 2-6676

IN NASSAU COUNTY
MASSAPEQUA OFFICE: 

HICKSVILLE ROADand JERUSALEM AVENUE 
. Massapeųua, N. Y.

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

PYratnid 9-6100

Member Federal Deposit Insurance Corporation

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ g 

KULTŪRINE RADUO PROGRAMA g

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte © 
AM bangomis 1190 kilociklų © 

FM bangomis 105.7 megacikhi
Iš WKOX, Framin.gha.rn, Mass £

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS g
47 Banks St. g

BROCKTON 18, MASS. g 
Tel. JUniper 6-7209

&©©©©©®©©©&@©<®©©&‘S©‘S©@©@©©©©©

BOSTONO
LIETUVIU RADIO VALANDA

SEKMADIENIAIS nuo 11 iki 12 V AL. DIENOS 
Iš WHIL — 1430 Icilocycles Medford 55, Mass. stoties 
Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai 
arba siųsti paštu programos vedėjui JONUI ROMANUI, 
170 ‘H’ Street., So. Boston 27, Mass. Tel. ANdreto 8-7635

.oio:o:o:oioTo:oToio:oioToio:o’oTo:oio:oTc:oicioic:o:oToioio:oTo?

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa iš stoties WLYN, 1360 bangos, 
veikia sekmadieniais nuo 1:30 iki 2:00 valandos dieną.

Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių san
traukos, dainos, muzika, ir “Magdutės pasaka”. 

Biznio reikalais kreiptis į BALTIC FLORIST gėlių bei 
dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone — 
Tel. AN 8-0489 . . . Ten gaunamas ir “Darbininkas”

STEPONAS MINKUS

O vakare Faustas mielai pa
deda pravesti tautinius šokius, 
ratelius ir dainas. Jo pagalba 
vakaro programose yra neįkai 
nojama.

Vėlai vakare F. Strolią rasi 
salėje ar savo kambaryje ra
šant mašinėle giesmes ar dai
nas. Kiekvienos stovyklos už
baigoje jis naktimis rašo dai*

vien mokytojas, bet ir kompo
zitorius bei didelis lietuvių mu
zikas, kuris plačiai pasireiškia 
abiejose srityse.

Tai pavyzdys idealisto me
nininko. Dirbdamas neieško sau 
jokios naudos ar atlyginimo, ir 
dirba tik iš meilės ir pasišven
timo lietuviškai dainai ir me- 

cagos susituokia rugsėjo 16
Jūra Gailiušytė Chicagoje.

— Sesuo M. Palmyra, rugpiū- $ 
čio 15 mini sidabrinę įžadų su- $ 
kaktį. Iškilmės bus vienuolyno § 
koplyčioje 10 vai. Putnam, 
Conn.

— Algimantas B. Žukaus
kas. iš Philadelphijos ir Euge
nija O. Mickevičiūtė iš Chi- t

e 
t e

MICHIGAN FARM SŪRIS
Folintain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kgd Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE D AIR Y, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain, Mich.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose
PETER LISAUSKAS

69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECCNAS
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. Tel. Longwood 6-262.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. Tel. Hyde Park 3-3975

prašome kreiptis:

Tel. TW 4-8087

Te!. BA 3-1342

GEORGE GALINAS 
1444 Canifr, Detroit, Micb.

STANLEY METRICK
1844 W. 47th Street, Chloro, III.

JOHN SHURNA 
5418 Soj Albany, Chicafa, Iii.

ALLAN STFAVART
4314 No. Broad St, Philadelphta, P*.

Tel. TO 8-7462

Tel. Yards 7-8393

Tel. GrovehUI 6-7783

. DAINAVOS stovykloje jaunučiai motaMviai

Tel. Glantone 5-1314



darbininkas

Užklupau sode biteles bekopinėjant
V. KUDIRKAI 80 METŲ NORWOOD, MASS.

IS VISUR
Kiekvienas žmogus nori su

laukti kuo ilgesnio amžiaus, įet . 
Aukščiausiojo valia ne visiems 
tai leidžia. Malonu yra matyti 
žmones gražiai ir ilgai gyvenan
čius. Bet ypatingo dėmesio yra 
verti tie, kurie savo ilgo gy
venimo dalį yra pašventę Die
vo garbei ir tėvynės labui Vie
nas iš tokių yra Vincas Kudir
ka, kuris liepos 19 atšventė 80 
-jį gimtadienį.

Nors jau gražia skaitline me
telių paženklintas, bet judrumu 
ir darbštumu pralenkė jaunuo
sius. Nuo pat jaunų dienų Įsi
jungęs į katalikiškų organizaci
jų veiklą, jis dar ir dabar te
bėra aktyvus. Norwoode veik 
nebuvo svarbesnio įvykio, kur 
būtų apsieita be V. Kudirkos. 
Jis ir vadinamas Nonvoodo lie-

vininką pasveikinti, jį užklupau 
sode biteles bekopinėjant. Tarp 
kitko, užklausiau, kaip reikia 
gerą sveikatą išlaikyti, kad su
lauktum ilgo amžiaus. Jis man

tuvių šv. Jurgio parapijos tė
vu, kurios 50 met. sukaktį ruo
šiamasi paminėti sekančiais me
tais. Vargu atsiras kitas asmuo, 
kuris butų daugiau darbo bei 
pasiaukojimo įdėjęs prie tos į tai štai kaip atsakė: 
parapijos išugdymo. Nesvetimas 
jam ir spaudos darbas. Anks
čiau daugiau rašydavo, bet ir 
dabar dar kaip kada' parašo ži
nutes iš Norwoodo. Po savo ra
šiniais daugiausia pasirašo Žval
go ir Kaimiečio slapyvardžiais.
Jis visuomet pasiruošęs arti- apie sveikatingumą, prisiminė 
mui pagelbėti, niekuomet nie
ko nenuskriaudžia. Mėgsta gam
tą ir visą turimą laisvalaikį 
praleidžia besidarbuodamas sa
vo gražiame ir dideliame sode. 
Tad ir aš norėdamas sukaktu-

“Nuolatinis darbas palaiko 
gerą , sveikatą, o gilus tikėji
mas neleidžia be laiko pasenti”. 
Be to, dar pastebėjo, kad ne
rūkąs, svaiginančių gėrimų ne 
geriąs ir savo gyvenime jokia 
liga nesąs sirgęs. Kalbėdamas

pasi-

kovo- 
atga- 
vycių

Kun. J. Jutkevičius paskirtas klebonu
Kunigas Jonas Jutkevičius, 

vienas iš Lietuvos vyčių orga
nizacijos šulų, neseniai buvo pa
skirtas šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos klebonu Atnol, Mass. 
Kun. Pijus Juraitis. buvęs ilgą 
laiką los parapijos klebonu, 
dėl sveikatos iš pareigų 
traukė.

JAV lietuviams, kurie 
ja už Lietuvos laisvės 
vimą, o ypač Lietuvos
organizacijos nariams, kun. J. 
Jutkevičiaus paskyrimas lietu
vių parapijos Klebonu buvo tiK- 
rai maloni žinia.

Kun. kleb. Jonas Jutkevičius 
yra gimęs 1914, augęs ir moks
lus oaigęs šiame Krašte. Pra
džios ir vidurinį mokslą baigė 
savo gimtajame mieste, West- 
field, Mass. Lankė St. Charles 
kolegiją Catonsville, Md., o ku
nigų seminariją baigė Montrea- 
?y, Kanadoje. Kunigu įšventin
tas 1940 Springfielū, Mass. Pra
džioje vikaravo Aušros Vartų 
lietuvių parapijoje Worcester, 
Mass., o veuau šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje tame pačia
me mieste. Be to. paskutiniu 
metu kartu dirbo ir Worceste- 
no vyskupijos bažnytiniame 
teisme.

KUN. KLEB. J. JUTKEVIČIUS

vieną įdomų įvykį. Tai buvę 
1918, kada Nonvoode ir apy
linkėse siautė baisi liga influ- 
enza — šiltinė. Nuo tos ligos 
žmonės kritę* kaip lapai rude
nį nuo medžių. Sergantieji ir 
mirštantieji nebegalėdavo prisi
šaukti daktarų, o kai kuriuos 
net ir giminės iš baimės apleis
davo. Tik V. Kudirka su savo 
broliu Pranu nepabūgo to siau
bo: jie ėjo per namus, suteik
dami pagalbą sergantiems ir 
paguosdami mirštančiuosius. 
Kasdien tiek daug žmonių mir
davę, kad reikėdavo laidoti 
bendrose duobėse. O vis tik to
ji liga praėjo, nepaliesdama gai
lestingųjų Kudirkų! Tai Dievo 
Apvaizda!

Sukaktuvininko pagerbimui 
jo duktė su vyru, abu sūnūs 
su žmonomis ir anūkai suruo
šė pagerbimo pobūvį, kuris į- 
vyko jo gyvenvietėje 37 Frank- 
lin St. Ta proga gavo daug 
sveikinimų raštu, o asmeniškai 
pasveikinti atvyko vietos kleb. 
kun. F. Norbutas, bei jo asis
tentas kun. A. Klimas ir eilė 
giminių. Nors pats sukaktuvi
ninkas svaiginančių gėrimų ne
geria, bet lietuviško vaišingu
mo paprotį pilnai išlaiko. Kam 
teko pas juos svečiuotis, tas 
visuomet prisimins jų nuoširdų 
vaišingumą ir V. Kudirkos pa
gamintą “mišiauną” vyną. Iš sa
vo pusės linkiu šukaktuvinin-

priimta Kuchel - Lipscomb re- : 
zoliucija. Tai ne pirmas kartas, 1 
kaip tas V. Kudirkos anūkas j 
klibina Washingtono duris svar- I 
biais Lietuvos laisvinimo reika-1 
lais. Paskutiniu laiku, kai pasi- j 
rodė amerikiečių spaudoje bal I 
sai, kur sugestijuojama pripa- I 
žinti Pabaltijo valstybių okupa 1 
ciją už ramybę Berlyne, J. Čer-1 
vokas parašė ilgą straipsnį, ku- j 
ris buvo patalpintas pirmame į 
puslapyje du kartus savaitėje 
išeinančiame amerikiečių laik
raštyje “Norvood Messenger”. 
Tame straipsnyje nurodoma, 
kaip sovietai sulaužė sutartis j 
su Lietuva ir kaip prisidengę 
klasta — melu ją okupavo. Iš
davoje palygina dabartinę, si
tuaciją Berlyne su anuometine 
Pabaltijo kraštų padėtm. Ra- I 
gina amerikiečius netikėti so
vietine propaganda ir nepasi
duoti jiems pataikaujančių as
menų suvedžiojimu.

Nedaug rasime tokių čia gi
musių jaunuolių, kurie taip sie- 
lotųsi savo senelių pavergtos 
tėvynės kančiomis ir taip at
kakliai už jos išlaisvinimą ko
votų. Tai pavyzdys čia gimu
siam lietuviškam jaunimui ir 
garbė Kudirkų giminei. P. J.

L . '

— Putnume liepos mėnesį 
vyko aštuonioliktoji mergaičių 
stovykla. Kaip ir kiekvienais / 
metais, taip ir šiemet pačios 
mergaitės leido savo stovyklos 
laikraštėlį “Kibirkštėles”, spaus 
dinamą spaustuvėje. Pasirodė 
du numeriai.

1' B X

1 • 7

VINCAS KUDIRKA savo sode apžiūri biteles

LIETUVIŲ TĖVŲ PAŠAUKIMAS TREMTYJE

Kun. kleb. Jonas Jutkevičius 
yra išvaręs nepaprastai platų 
barą lietuvybės darbe. Jis pui
kus organizatorius, naujų pia
nų sumanytojas ir Įgyvendin
tojas, niekad nepavargstąs ko
voje už laisvę Lietuvos, kurios 
nėra matęs. Jis taip pat ugnin
gas kalbėtojas, uždegąs čia gi
musi lietuvių katalikišką jauni
mą didiems žygiams ir darbams.

Lietuviškoje veikloje pradė
jo reikštis 1928. ėmęs lankyti 
vidurinę mokyklą. Jo ir kitų 
pastangomis atgaivinama Lietu
vos vyčių 30-ji kuopa VVestfiel- 
de. Keletą metų (1946-1951) bu
vęs Lietuvos vyčių centro val
dybos dvasios vadu. Kun. J. 
Jutkevičius. pastangomis suda
rytas 1946 metais pne Lietuvos 

. vyčių centro valdybos specia
lus Lietuvos reikalų komitetas. 
Jis iki šiai dienai tam komite
tui tebevadovauja. Komitetas 
leidžia menesim biuletenį kuo
poms. duodamas pilnas ir pui
kias direktyvas nariams, kaip

— Tėviškės Pastogė, Austra
lijoje išeinąs lietuvių laikraš
tis, birželio mėnesį išleido spe
cialią laidą angliškai, pavadin
tą “Voice of Freedom”, sovie
tinio teroro Baltijos kraštuo
se dvidešimtmečiui paminėti. 
Numeris .turi 12 puslapių, su
rinkta įdomios medžiagos apie 
visus Baltijos kraštus, bolševi
kų darbus, iliustruotas nuo
traukomis, ' piešiniais, karikatū
romis.

— Kun. A. Bernatonio pla
tus straipsnis apie dabartinę 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje at
spausdintas vokiečių kalba iš 
leistam leidinyje “Maria vom 
guten Rat”.

— Britų - Lietuvių Taryba 
Įkurta Londone liepos 9 įvy
kusiame pasitarime, . kuriame 
dalyvavo lietuviai, turį britų pi
lietybę; dalyvavo senosios išei
vijos atstovai ir jau Anglijoje 
išaugusio jaunimo atstovai. Su
sirinkusieji pabrėžė reikalą ap
jungti visus lietuvius, turinčius 
britų pilietybę, bendram Lietu
vos darbui. Britų Lietuvių Ta
rybos adresas: 55 Ringmer Avė. 
London S. W. 6.

— Persekiojamos Bažnyčios 
kongresas vyko rugpiūčio 2-6 
V. Vokietijoje, Koenigsteine. 
Dalyvavo apie 30 tautų atsto
vai. jų tarpe ir lietuviai.

— Vokietijos lietuvių sto 
vykias su koncertais lanko so
listė Janina Liustikaitė, iš Ka
nados atvykęs muzikas kompo
zitorius St. Gailevičius, dekla- 
matorė E. Gedikaitė. Salia kon
certų lietuvybės išlaikumo klau
simais paskaitas skaito dr. J. 
Grinius, kun. B. Liubinas, E. 
Simonaitis, J. Stankaitis ir Stp. 
Vykintas.

Seimai stiprinti reikia grieb
tis visokių auklėjimo priemo
nių, kad šeima išliktų savita, 
lietuviška. Lietuviškos šeimos 
vaikai turi būti tautinio gyve
nimo tvirtovė, ties kurios sie
nomis sudužtų visi neigiamu 
mumai, t. y. visos neigiamos 
vaikų dvasiai svetimos įtakos. 
Tremtyje lietuviai tėvai yra pa
šaukti išlaikyti bandymą, ku
ris gali ilgiems dešimtmečiams 
nuspręsti mūsų tautos likimą. 
Todėl kiekvieno tėyo ir moti
nos pareiga auklėti vaikus taip 
kad ateinančios kartos nesigė- 
dintų savo tėvų ir senelių pri

gimtis yra skirta globoti, mylė Dabarties sąlygomis moters siminti.

Moteris ir vyras yra tarsi 
du pasauliai, kurie vienas ki
tą papildo, pagražina, padeda 
nugalėti pilkųjų dienų vargus 
bei skausmus. Iš jų bendravi
mo pražįsta meilė, kuri per 
skausmą neša pasauliui naują 
gyvybę. Skirtingos prigimtys 
turi ir savo skirtingą paskirtį. 
Tikro moteriškumo ir vyrišku
mo iškėlimas iš sielos gelmių 
ir ugdymas — yra pagrindinis 
uždavinys.

šiais laikais gyvenimo sąly
gos moterį privertė išeiti iš 
šeimos narvelio ir kovoti dėl

JONAS MIŠKINIS

ir kur veikti Lietuvos vadavi
mo darbe. Nuo 1946 Lietuvos 
vyčiai yra parašę arti pusės mi 
Ii jono laiškų spaudai ir politi
nio bei kultūrinio gyvenimo vai
ruotojams Lietuvos klausimu. -— _ — —-

kui sveikam sulaukti pūna šim- duonos kąsnio, kai moters pri
tinę metų.

Prieš keletą metų vėl kun. J. 
Jutkevičiaus pastangomis įsteig
tas Lietuvos vyčių medalis. Me
dalis organizacijos metinio su
važiavimo proga įteikiamas vie
nam iš žymių ir įtakingų ameri
kiečių, tais metais daugiau pa
sidarbavusiam Lietuvos bylos 
kėlimo ir gynimo reikale. Me
dalis iki šiol yra iškilmingai į- 
teiktas senatoriui Douglas, kon- 
gresmanam—Kersten ir Flood, 
gubernatoriui William.

Prieš keletą dienų gautame 
laiške kun. J. Jutkevičius ra
šo: “.. . be abejo, ir toliau va
rysiu Lietuvos reikalų komisi
jos darbą” — Tame pačiame 
laiške rašo apie, anot jo, 
‘kvailą Sulzbergerio galvojimą’, 
organizavimą protesto laiškų 
jam, apie organizavimą tolimes
nio spaudimo į senatorius it 
kongresmanus Kuchel - Lips
comb rezoliucijos pravedimo 
reikalu, apie pramatytus asme
nis (šiais metais du), kuriem 
Vyčių metinio suvažiavimo me
tu Clevelande bus įteikti Lie
tuvos vyčių medaliai. Kitas, pa
skirtas klebonu, kuriam laikui Vincas Vėžis. lietuvių dienos 
tikrai pamirštų visus kitus dar- pirmininkas ir šv. Petro ir Po- 
bus. Toks nėra kun. Jonas Jut
kevičius.

tintojas. žmona — globėja, 
auklėtoja. Vyras valdo protu, 
moteris — jausmais, širdimi. 
Vyras gyvenimą analizuoja, ieš
ko priežasčių. Moters intuicija 
nujaučia, susipranta.

Didelės reikšmės ir Įtakos 
šeimoje daro vyro ir žmonos 
vienoda pasaulėžiūrą kuri ne
leidžia jiems blaškytis, mėtytis, 
klajoti, ginčytis, o veda tiesiu 
keliu į šeimos laimę. Religija 
ir pasaulėžiūra juos sujungia 
ir išlaiko vienybėje.

Jonas Červokas parašė daug ti, pasiaukoti. Į kovą daugiau kaipo motinos vaidmuo yra dar 
laškų senatoriams ir kongres veržiasi vyriškoji prigimtis. Vy- pasunkėjęs ir padidėjęs. Moti- 
manams. prašydamas, kad būtų ras yra šeimos galva, jos mai-

LIETUVAITĖS VIENUOLĖS ĮŽADAI
BRipGEPORT, CONN.

na tebepalieka savo pareigose, 
kaip ir buvusi, bet jos uždavi
niai kaskart plečiasi. Išeina Į 
visuomeninę veiklą, darbą, pa
sireiškia religinių bei tautinių 
idealų ugdymu.

LOS ANGELES, CALIF.

Rugpiūčio 13. sekmadieni, 
2:30 v. popiet sesuo Marija Ka
teri. pranciškietė, padarys iš
kilmingus vienuolės Įžadus 
pranciškiečių centriniame vie
nuolyne Pittsburghe, Pa. Ji yra 
Lillian Patricia Yurksaitis, gi
musi 1932 vasario 20 Bridge- 
port, Conn., ir ten augusi. Pri
klausė šv. Jurgio lietuvių pa
rapijai. uoliai reiškės chore ir 
jaunimo organizacijose, baigė 
Roosevelt pradžios mokyklą. 
1949 baigė Bessick aukštesnią- Sesuo Mary Kateri, praneižkietė

gyvenimo pažanga.

Kan. A. Steponaitis susirgo 
ir liepos 19 paguldytas į šv. 
Juozapo ligoninę Burbank, Ca
lif. Be chroniško artraičio pe
čiuose. buvo rastas plaučių už
degimas, širdies ir vidurių ne
galavimai. Ligonis sveiksta.

Šeima tautos pagrindas. Jei 
šeima yra sveika, moraliai tvir
ta. tautiškai atspari, tai ir tau
ta bus pajėgi. Lietuvių tėvų 
pareiga mokyti savo vaikus ne 
tik lietuviškai kalbėti ir galvo
ti. bet ir išlaikyti lietuvių tau
tos papročius, dainas, lietuviš
ką dvasią. Be to, svarbu suda
ryti šeimoje kūrybinė darbo 
nuotaika. Man rodos, tai yra 
sąlyga, be kurios neįmanoma 

' dvasiškai augti, ekonomiškai 
stiprėti ir naudotis kultūrine brolį prof. M. Biržišką.

Tėv. J. Vaišnys, S.
“Laiškų lietuviams” redakto
rius. iš Chicagos rugpiūčio ga
le atvyksta i Los Angeles ir 
pavaduos kan. A. Steponį. 
kuris yra šv. Juozapo ligoni
nės kapelionas.

J.(

Prof. Viktoras Biržiška lie
pos 29 iš Chicagos atvyko atos
togų į Los Angeles pas savo

, ją mokyklą, dirbo Mac Adams
LietUVIŲ diena Company Bridgeporte, kol 1954 
Lak«wood Pirk, Pa. rugsėjo' 7 įstojo j prandškie- 

cių vienuolvną.
Frackville, Pa. Liepos 25 kun.' Atlikusi studijavo

Duųuesne universitete pedago
giką. metus mokytojavo šv. 
Juozapo mokykloje Moon Run. 
Pa., dabar dirba šv. Petro ir 

Ra-

PUIKI DOVANA BET KURIA 
PROGA!

— Dail. Jono Rimšos kūri
nių paroda Buenos Aires mies
to centre vyko nuo liepos 13 
iki rugpiūčio 3. Prieš parodos 
atidarymą per televiziją buvo 
perduotas pasikalbėjimas su 
dailininku ir parodyta pati pa
roda.

— Argentinoje Lietuvių Ben
druomenė liepos 12 Buenos Ai
res surengė vaišes Argentinoje 
universitetus baigusiems lietu
viams. Iš viso Argentinoje aukš
tuosius mokslus baigusių yra 
apie 100 lietuvių, dar univer
sitetus lanko apie 500 studen
tų.

— Jaunimo kursai ir vaikų 
stovykla nuo liepos 18 iki rug 
piūčio 22 vyksta Vasario 16 
gimnazijos patalpose Vokieti
joje, Huettenfelde.

— Vasario 16 gimnazijai pas
kutiniais mėnesiais Vokietijos 
Krašto Valdyba parūpino arti 
100.000 DM, pinigai skiriami 
remontui ir kitiem gimnazijos 
reikalam. Pinigai gauti iš Ba- 
den - Wuerttembergo ir Bonnos 
vyriausybių.

Antanas Šukys iš Anglijos 
buvo atvykęs aplankyti savo 
sesers p. Jurkūnienės, Lomita. 
Calif. Liepos 31 išvyko atgal 
Į Angliją. (Iš šv. Kazimiero par. 
žinių).Naujai pagaminta

PIRMOJI LIETUVIO KOMPO
ZITORIAUS ILGO GROJIMO 

PRAMOGINES MUZIKOS 
PLOKŠTELE

vilo' parapijos klebonas Toma-
L. Valiukas qua. Pa., sukvietė apylinkės 

kunigus pasitarimui Dalyvavo p;rtlo"mokvkioj"e Grand 
kun. P. Cėsna. kun. R. Rajęaus- j. Michigan 
kas. kun. St. Norbutas, kun. J. * 
Neverauskas. kun. A. Wassel 
ir kun. J. Čeponis.
Buvo nutarta, kad šių me-.................... „ „ -
tų lietuvių diena įvyks rugpiū- Hartford' *-onn-
čio 13 Lakewood Park. Pa. Me
ninę programą išpildys šv. Pet- - 
ro ir Povilo parapijos choras sePh Yurksaitis. 402 Warren 
iš Tomaųua. Pa. Lietuvišką kai- $t • Bridgeport, Conn. Visi gi-

5.UU

Sesuo Mary Kateri yra gi
minė kun. Igno Ambromaičio, 
M. S., kuris dirba La Sallettej

— Vokietijos ateitininkai lei
džia savo biuletenį “Ateitin'T 
Paskutiniame birželio numery
je sutelkta įvairios medžiagos 
iš ateitininkų veiklos Vokieti
joje ir straipsnių.

ATOSTOGOS
ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 

(Long Piay Hi-H Lithuanian RecordsĮ
Dainos i* Lietu *vs, »ou l. auoais su k u tos cnoru; 16 aamų.... ....... $3.50
mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 net. darni; .........
Unnstmas varots ooi. L. Juoois, angiisKai mažo formato pi........... 1-uu
Pavergtus icvynės dainos ir soKiai: aoKuoas J. muilus Nr. i; .... 4.uv 
pavergtus Tėvynės oamos ir liet, operos. J. stuKas, rer. z. ----- 4.uu
uietuvisKOS o«mos ir soKiai, momtor Co. 16 dainų ir šok............... 4.50
LietuviSKOs dainos, Bostono liet. miSr. choro 17 oainų „„............... 4.5U
». tsarKias radtjo vau. ešamuo,a, 10 dainų ir 10 Kaieo. g*esm........... 5.U0
Rožės ir tylus vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos .................... 6.OU
LietuviSki maržai, Br. aonužas, įgrota 12 liet, patriotinių marių .... 7XK> 
Liet, dainų k* operų rinkimai, j. Karvelis 10 pionsteįių po —...... SaiO
Dainos i* Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo............
Alice Stephens Liet, kpmpozitorių 3 kuriniai ...........—___—..........
Alice Stephens Liet, kompozitorių stereo 3 kūrimai. ......... ...............
A. Stephens I* rūtų talies, 10 dainų ir 7 kalėdines giesmes ........
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim, 16 liet, dainų ..... ..............
Čiurlionio ansamblio, Mes padainuosim, 16 liet, dainų — stereo .... 
Milžino paunksni, B. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro 

3 valandų vaidinimas trijose plokštelėse albumas ............
PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

Rugpiūčio viduryje ji grįžta 
pas savo tėvus. Mr. Mrs. Jo-Į

910 TCiUoughby Avė.

5.00
6.00
5.00
6.50
7.50

15.00

Brooklyu 21, N. Y.

bą pasakys dr. St. Bačkis. Lie- minės ir draugai kviečiami at- 
tuvos pasiuntinvbės patarėjas silankyti rugpiūčio 15 rug-i 

piūčio 19 dienomis tarp 6 ir 
9 v. v.

— Dainavo* jaunimo stovyk
loje liepos 9-23 įvyko penkto
ji mergaičių vasaros stovykla, 
kuriai vadovavo N. Pr. seserys. 
Stovyklautojos išleido savo lei
dinėlį “Liepsneles”, spausdintą 
rotatorium.

Geriausia* pailsėsite atostogų 
Salyje Kennebunkport, Maine.

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

Washingtone, D. C. Angliškai 
kalbės advokatas A. Remeika 
iš Shenandoah, Pa.

Visas lietuvių dienos pelnas 
skiriamas šv. Kazimiero. • V. J. 
Nukryžiuotojo ir šv. Pranciš
kaus seselėms, kurios dirba kytojų suvažiavimas Įvyks rug- 
šios apylinkės parapinėse mo* sėjo 1-2 dienomis Huettenfel- 
kyklose.

— Vokietijos L. Bendruomo* 
nes apylinkių pirmininkų ir 
vargo mokyklų vedėjų bei mo-

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos

HI-FI ir STEREO plokštelė 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų pardotuvėse.

— Cazaris Surdokas, iŠ Bal- 
timorės. su šeima atostogauja 
Long Beach Island. netoli At
lantic City. C. Surdokas, vei
klus ateitininkas, pirmininkau
ja rinkiminei komisijai Ateiti
ninkų Federacijos vadovybei 
korespondentiniu būdu išrink
ti.

Daugelio metų praktika rodo, 
kad tūkstantiai grįžta paiMje 
žavioje Maino gamtoje Ir gaivi
nančioje jūroje. 041 informacijų 
kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT. MAINE

Tel.VVOrfh 7-2011 
ar 207 WO 7-2011
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Lietuviškas kaimelis Clevelande MNTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

i Ridgewood) . ■
Tel. EVergreen 2-6440

1961 m., rugpjūčio 8 d., nr. 53.

Pradėjus kurtis Clevelande Tai buvo ir dabar tebėra vie-
• lietuvių kolonijai, natūrali tel-
• kimosi vieta buvo šv. Jurgio 

parapija. Todėl čia taip pat or
ganizavosi ir kiti lietuviški ži 
diniai — lietuvių klubas ir sa-

, lė, lietuvių bankas, lietuvių sa- 
1 liūnai ir krautuvės. Bet būta 

lietuviškame Clevelando lietu
vių gyvenime taip pat ir įvai
rių skersvėjų. Jų padariniai — 
dalies lietuvių atskilimas ir

- naujos parapijos isisteigimas.
Bet ši parapija steigėsi tame 

Clevelando rajone, kur dides
nės gyvenimo išlaidos ir kur 
gerokai brangesni patys namai.

MIRĖ KLEB. KUH B. BARTIS

Liepos 31 staiga mirė šv. 
Jurgio parapijos klebonas kun.

' Bernardas Bartis. Ėjo 51 me
tus. Buvo gimęs Clevelande. 
čia taip pat išėjo mokslus. 
Kunigu Įšventintas 1937 vasa
rio 20 šv. Jono katedroj vysku
po J. Schrembs. Vikaravo šv. 
Petro parapijoje Akrone, šv. 
Jurgio parapijoj Clevelande, po 
to vėl Akrone. nuo 1954 šv. 
Leono parapijoj Clevelande. ir 
1959 atkeltas klebonu į šv. 
Jurgio parapiją. Palaidotas rug- 
piūčio 4 po gedulingų mišių, 
dalyvaujant arkivysk. E. F. Ho- 
banui ir vyskupui J. F. VVheal- 
tonui.

Klebono kun. B Barčio mir
tis yra didelis smūgis ne tik 
šv. Jurgio parapijai, bet ir vi
sai Clevelando lietuvių koloni
jai. Parapijos reikalais jis nuo
širdžiai ir mokamai rūpinos, ir 
tai visi juto. Jis taip pat ati
darė parapijos duris if lietuviš
kam gyvenimui: parapijos sale 
naudojosi bendruomenės apy
linkė, lietuviai sportininkai ir 
lietuvių draugijos. Su lietuviais 
ieškojo bendros kalbos ir ją 
rado. Nevengė nė artimesnių 
ryšių — kviečiamas lankėsi Į
lietuvių parengimus ir atskiras’ ve*im^-

na iš pagrindinių priežasčių, 
kodėl ši vieta lietuvių netrau
kia. Prisidedant dar tam tik
rom atstumiančiom psichologi
nėm priežastim, lietuvių slin
kimas iš senųjų vietų Įgyja ne
tvarkomo palaidumo žymę: kiek 
vienas ieškosi naujos gyven
vietės pagal savo skonį, ir tai 
gresia visišku lietuvių išsisklai
dymu didžiuliuose Clevelando 
plotuose.

Nėra abejonės, toks sklaidy- 
masis taip pat gresia organi
zuoto lietuviško gyvenimo ny
kimu. Todėl prieš keletą metų 
bendruomenės apylinkė buvo 
ėmusis iniciatyvos rasti naują 
lietuvių telkimosi vieta, iš ku
rios būtų lengvai pasiekiami 
esamieji lietuviški židiniai, kad 
nereikėtų vėl visko iš pradžių 
pradėti. Tokia vieta buvo su
rasta, bet žemė paliko nenu
pirkta dėl tos paprastos prie
žasties, kad per maža atsirado 
lietuvių, bendruomenės inicia
tyvą remiančių, ir šiai idėjai 
dirbančių (ši vieta šiandien jau 
sklypais išskirstyta ir visa ki
tų užstatyta).

Tai, kas prieš keletą metų 
nepavyko bendruomenės apy
linkei, šiandien vykdoma nau
jos iniciatyvos, kuri išėjo iš lie
tuvių klubo vadovybės. Spren
dimas padarytas visai logiškas: 
kadangi į senosios šv. Jurgio 
parapijos rajoną skverbiasi juo 
dieji ir jų antplūdžio neįmano
ma sulaikyti, tai lietuviško gy
venimo centrą tenka kelti į tą 
vietą, kur yra natūraliausios 
sąlygos lietuviškiems židiniams 
kurtis. Tokia vieta šiandien 
yra naujosios lietuvių parapi
jos rajonas su naujai pastaty
ta bažnyčia, su naujai statoma 
mokykla, sale ir k. Nors kliū
čių, kaip sakyta, yra. bet 
blanksta prieš patį reikalą 
duoti sutelkinį lietuvišką

dvylika Šimtų sėdimųjų vietų 
salė, keturios išnuomojamos 
krautuvės ir penki butai. Vi
sas pirkinys gautas už 105 tūks
tančius dol., bet objektas pe 
ningas, duodąs 18 tūkst dc 
su viršum metinių pajamų, o i 
laidų tėra tik 7 tūkst dol. V 
dinasi namai patys save mokė

Pats lietuvių klubas pasiri 
pino įsteigti naujiems naman 
administruoti naują bendrov 
Ji jau įregistruota valdžios 
staigose ir vadinsis Lietuvišl 
kaimeliu (angį. Lithuanian V: 
lage). Ateities siekimas, kad ] 
vienu lietuviško kaimelio sto| 
išsitektų taip pat pats lietuv 
klubas, dabartinė lietuvių sa 
ir kad būtų įsigyta lietuvių v 
sarojimo vieta. Šiam tikslui Ii 
tuviškas kaimelis išleidžia ak< 
jų 50 tūkst. dol. sumai, po ! 
dol. vieną akciją. Lietuvių kl 
bas jau pirko akcijų už 25 
dol.

Liepos 19 lietuvių klubo v 
dovybė lietuvių salėj sukvie 
informacinį susirinkimą, kur 
me dalyvavo klubo pirm. 
Dučmanas. direktoriai Ed. K; 
nėnas, A. Banys, J. Apana 
čius, A. Buknis, J. Virbalis, 
Šukys ir visuomenės bei spz 
dos atstovai LB CV pirm. ! 
Barzdukas, LB apyl. pirm. 
Eidimtas, Dirvos red. B. G 
džiūnas. Tėvynės Garsų radi 
vad. J. Stempužis, VI. Braziui 
Vyt. Braziulis, V. Rociūnas. 
Laikūnas, L. Leknickas ir 1 
Po pirm. Z. Dučmano ir E< 
Karnėno pranešimų buvo p 
tarta lietuvių klubo minčiai ir 
pastangoms augti į stiprų lietu

višką kaimelį ir paraginti Cle- 
velando lietuvius prie šio au
gimo prisidėti kaimelio akcijų 
gyvu pirkimu. Pradžia jau yra: 
akcijų už 1000 doL pirko Juo
zas Miglinas, už 300 Al; Banys, 
už 100 dol. kiekvienas P. Šu
kys, A. Buknis. P. Mozūraitis,

Vyšniauskas ir kt. Pirmieji 100 
akcininkų yra laikomi lietuviš
ko kaimelio steigėjais.

Lietuvių klubo vadovybė yra 
sveikintina už gerą sumanymą 
ir energingą jo vykdymą. Dėl 
to ji nusipelno visų pritarimo 
ir paramos. St. Papartis

stovykloje Put-ELENUTė BRADŪNAITĖ ir Vakarė Aistytė mergaičių 
name, Conn. Nuotr

INVESTAVIMO FONDAI MOKA DIVIDENDUS

šeimas.
* Apgailėdami netikėta jo mir- ėjusi tokią išvadą, tuoj 

tį, su dėkingumu prisimindami ėmėsi ir konkrečių žygių
jo pastangas, atsisveikindami naujosios parapijos rajone 

. jam linkime : Amžiną atilsį sai netoli nuo bažnyčios) 
duok jam, Viešpatie! St. B. pirko kiną La Šalie, kur

Keamy, N. J. lietuviškos or-

(Tąsa iš pr. numerio)
. Amerikos pramonės akcijų 

bendrininkai per investavimo 
fondus turi progą dalyvauti p 
ruonių pelno paskirstyme, ir 

Lietuvių klubo vadovybė, pri- tas pelnas išmokamas dividen- 
pat du pavidale. Aišku savaime, kad 

dividendų lygis priklauso nuo 
paskirų pramonės įmonių pel
no. Tačiau ‘labai dažnu atveju 
dividendų dydis yra aukštesnis, 
negu bankų mokami procentai 
už banke laikomas sutaupąs. 
Kaip matote, investavimo fon
dai turimą kapitalą investuoja į 
Amerikos pramonės akcijas, iš 
tų įmonių gauna dividendus. O

jos 
lai-
gy-

(vi- 
nu- 
yra

mokyklą ir stoja inžinerijos stu-
' ganizacijos — Lietuvių Katali- dijuoti į Villanova kolegiją. 

Premiją Įteikė stipendijos juos paskui paskirsto atskiriems 
investatoriams. Tokiuo būdu, 
kiekvienas taupytojas per in
vestavimo fondus dalinasi A- 
merikos pramonės pelnu.

FONDAI MAŽINA INVESTA
VIMO RIZIKĄ
Investavimo fondai turi savo

kų Bendruomenė, Amerikos lie
tuvių politinis klubas, Lietuvos pirmininkas dr. Peter C. Young. 

Be jo taip pat dalyvavo ir ki
ti komiteto nariai: teisėjas An- 
drew A. Salvest, patarėjas Pe
ter W. Velevas, John McShuls- 
kas, John Nakrcšis. Anthony 
Shalva. Anthony Lutkus.

vyčiai ir Jaunųjų vyru organi- 
' zacija — paskyrė 750 dol. sti- 
* pendiją tos apylinkės rinkti

nam jaunuoli. Stipendija 
atiteko Ray Oneidas. kuris šie
met baigė Keamy aukštesnių

V K. BANELIS

srities specialistus, ekonomis
tus, finansininkus, kurie studi
juoja visą Amerikos ūkį ir at
skirų pramonės sričių veiklą. 
Vienos pramonės šakos plečiasi 
didesniu tempu ir turi ateities 
galimybes, kitos ne. Investavi
mo pelningumą svarsto ir ap
sprendžia visokiausi finansiniai 
ekspertai, ir dažnai nuo jų pri
klauso atskirų investavimo fon
dų sėkmė. Fondai investuoja 
savo klijentų santaupas Į senų 
ir pilnai įsitvirtinusių didžių A- 
merikos įmonių akcijas, kurios 
jau ilgus metus moka dividen
dus ir turi didį pasisekimą.

Tokių Įmonių skaičiuje pasi
renka po keletą iš plieno pra
monės, chemijos, automobilių 
gamybos, naftos, elektros įren
gimų, lėktuvų, maisto, elektro
nikos, statybinių medžiagų ir į- 
vairių kitų pramonės šakų. Tuo 
būdu investavimo rizika yra pa
dalinama tarp daugybės pramo
nės šakų ir tuo pačiu rizika su
mažėja iki minimumo. Toks me
todas vadinamas diversifikaci- 
ja ir pavieniui investatoriui tai 
yra sunku pasiekti, nes jo re
sursai yra per maži skirtin
giems investavimams. Gi inves
tavimo fondai, surinkdami mi
lijonines sumas iš daugybės 
smulkių taupytojų, gali toki 
sveikintiną įvairų paskirstymą 
atsiekti.

Tenka pabrėžti, kad investa
vimo fondai geriausiai išsilaikė 
depresijos metu, išgyveno karo 
finansinius sukrėtimus ir turi
mųjų recesijų metu nepajunta 
tokio skaudaus akcijų svyravi
mo, kokį pajunta atskirų pra
monės šakų biržos rinka, šiuo 
metu investavimo fondų indust
rija siekia per 20 bilijonų do
lerių kapitalą.

fondo šėrus, atsiimti be jokių 
sunkumų. Investavimo fondai 
savo turimojo kapitalo dydžiu 
turi didelį svorį investavimo

PINIGUS GALIMA LENGVAI 
ATSIIMTI
Visi, kurie investuoja pini

gus į investavimo fondus, gali 
pinigus, parduodami turimojo

jie plečiasi nesustabdomu tem
pu diena iš dienos. Pati akcijų 
pardavimo procedūra yra labai 
paprasta. Investatorius, nu
sprendęs likviduoti to fondo šė
rus, pristato fondo išduotą Še
rų skaičiaus pažymėjimą (pa
sirašytą ir notaro paliudy
tą) į fondo Įstaigą, ir tuomet 
Šerai yra parduodami pagal die
nos kursą, kurių dydį galima 
rasti kiekvieną dieną didžiųjų 
dienraščių finansų skyriuje.

INVESTAVIMO FONDŲ 
PRIEŽIŪRA
Investavimas Į Mutual Funds 

yra paplitęs ir populiarus tarp 
smulkių taupytojų. Dabar skai
čiuojama. kad investavimo fon
dų šėrus yra įsigiję virš 5 mili
jonai investatorių. tarp kurių 
yra visokiausi pensijų bei uni
versitetų fondai bei instituci
jos. Kadangi investavimo fon
dai remiasi laisvos iniciatyvos 
principu, tai valdžia nesikiša Į 
fondų vidinę struktūrą bei užsi
brėžtus finansinio pasisekimo 
planus. Tačiau visi fondai yra 
prižiūrimi ir reguliuojami Se- 
eurities and Exchange Commis- 
sion.

Kiekvieno fondo šėrų išlei
dimas ir jų platinimas turi ati
tikti Federal Securities Ačt of 
1933 ir Federal Investment 
Company Act cf 1940 raidei ir 
reikalavimams.

Todėl yra dažnai sakoma, kad 
investavimo fondai negali tu
rėti paslapčių ir turi skelbti vi
sų turimų transakcijų formas 
viešai, atseit, būna lyg “in a 
goldfish bowl”. Kiekvieno fon
do vadovybė administracijos iš
laidoms teišleidžia mažiau negu 
l'č turimojo kapitalo pajamų, 
žodžiu, investavimo fondai yra 
įsigiję užsitarnautą populiaru
mą Amerikoje, ir būtų tikslu, 
kad mes daugiau susipažintumė 
su ta investavimo šaka.

Jau atsiranda ir lietuvių tar
pe žmonių, 
susipažinę 
sritimi ir 
kiekvienam 
pasitarnauti.
maci’u lietuviškai bei angliškai 
mielai suteiks International Es- 
tate Planners, Ine. 391 Grand 
Avė. Englewood. New Jersey.

kurie yra tinkamai 
su ta investavimo 
galėtų asmeniškai 
tinkamai patarti ir

Platesnių infor*

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

Vk UITi: HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

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

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Home-Made Bologna ~

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS .
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders .spėriai price for VVeddings and Parties 
340 Grand ' Street. Brooklyn 11. N. Y. — Tet. Stare 2-432#

• Lietuviškų produktų:

’ DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautu ve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus, nemokamai

I SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co<

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-3840 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

I f 
r
i 
i
5
i
I
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į

ux savo automobilio apdraudę?
Virš 21,000,000 automobilių savininkų moka dau
giau, negu reikalinga. Jei-tik Jūsų vairavimo re
kordas yra geras, Jūs esate kvalifikuotas: dideliam 
apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai ir 
greitesniam patarnavimui, reikalaujant nuostolių 
atlyginimo. Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y. 
Tel. VI3-1477

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

103-55 LEFFERTS BL.VD. RICHMGND HILL, N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

Josepn Andrusi* - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE dnavranca

KHionfu biurą* lėktuvais ir laivai*. Apdraudimas jtyvybės namų, 
automobilių, baldu ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
uipibivmas Mutual Funds — Pinisrų invcstaęifos • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vai
87-09 Jamalcs Are, Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477
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klausimais, nuolat didėjant į*

Lietuvių Atletų Klubo krep
šinio komanda pareitą savaitę 
vasaros lygoje pasiekė antrąją

mals 64:61. LAK daugiausia 
taškų surinko Jakubauskas — 
13.

ta TARPT AUTINIO FUTBOLO RUNGTYNIŲ: aiflšis gauna vieną iš dešimties įvarčių.
Nuotr. V. Maželio

ti tam ruoštis. Numatyta prieš LAKE MOTEI

AUKOS .

pos mėn. Lietuvos laisvinimo 
darbams paremti

. Didžiausia ir gražiausia lietuvių vasarvietė Atlanto pa
krantėje. Gražūs kambariai, šviežias maistas. Žemos kai
nos. Savaitgaliais muzikai vadovauja Alg. Kačanauskaa, 
populiariam “Anchor Room” — D. Averka. Kambario 
kaina asmeniui $3.00; Ogesniam laikui daroma nuolaida.

Savininkai KUBAICIAI ir ŽEMAIČIAI

Dūkia Praha laimi
Tarptautinė Futbolo Lyga 

(ISL) baigė savo varžybas New 
Yorke. Laimėtoju šiais metais 
tapo, be abejo, geriausia šiuo 
metu komanda iš dalyvavusių, 
būtent, Čekoslovakijos meiste
ris Dūkia Praha, turintis savo 
eilėse ketvertą internacionalų. 
Čekai pirmose baigminėse rung
tynėse netikėtai aukšta pasek
me įveikė Anglijos Everton 7:2 
(5:0). Anglus lydėjo nesėkmė. 
Laimėjo čekai ir antrąjį susiti
kimą sekmadienį 2:0 (0:0) šios 
rungtynės niekuo ypatingu ne
pasižymėjo. Anglai praktiškai 
turėjo žaisti beveik visas rung
tynes su 10 žmonių, vienam su
sižeidus. čekai, turėdami ge
rą įvarčių avansą iš pirmųjų 
rungtynių, per daug nesisten- 
gė-
Dviračių rungtynės New Yorke

Rugsėjo 22-28 dviračių mėgė
jai New Yorke turės progos ir 
vėl stebėti šešių dienų dvira
čių lenktynes. Šiose varžybose 
dalyvaus beveik be išimties visi 
iš Europos atvykę profesiona
lai dviratininkai. Lenktynės

Bartkus. Dalias, Ter.—!•«,

ir lėšų, tad pavieniai asmenys 
ir organizacijos prašomos kiek 
gabmadaugiau savo aukomis 
paremti Lietuvos vadavavimo 
reikalą ir aukas siųsti šiuo ad
resu:

Lithuanian American Coun- 
cil, Ine., 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, IIL

ALT Vykdomasis Komitetas

PILIGRIMINĖ KELIONĖ
DETROIT, MICH.

• Onos M. Valatkienės rūpes
čiu buvo suorganizuota ekskur
sija autobusu į Kanados ir A- 
nąerikos rytinių valstybių šven
toves. Kelionės kapelionu bu
vo kun. V. Kriščiūnevičius.

SCHOOLS

Išnuomojamas 3-4 kambarių 
butas su baldais, šiltas-šaltas 
vanduo, šildymas ir gazas. 
Kreiptis: K. Simon, 842 Glen- 

bus pravestos Madison Sųuare more Avė., Brooklyn 8, N. Y. 
Garden.

Futbolininkai į Clevelandą
| vienuoliktas žaidynes Cle- 

velande rugpiūčio 26-27 žada

Pirmiausia aplankyta lietuvių 
Aušros Vartų parapija Montrea- 
lyje, kur keliautojus maloniai 
pasitiko kun. J. Borevičius, pa
rapijos klebonas. Montrealyje 
aplankyta ir šv. Juozapo šven
tovė.

Antras sustojimas buvo 3 Ri- 
vers, Montrealio provincijoje, 
prie Cap-de-la-Maddelein šven-

Į Norite geros—meniškos fotografijos
Į PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ
Į {vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 

pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums
: geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Td. HYacint 7-4677

TeL: APplegate 7-0349 S*v. V. Z E LĖNI 8

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

NAUDOKITĖS PROGA!

o Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. žemiau sezono kainos 
o 40% nuolaiaos vokiškiems Blaupunkt radi© bei stereo HI-FI 

aparatams
o Dideli atpiginimai ankščiausiai {vertintoms 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

Prepare Yoursėlf Now! 
Do You Want A Better Job? 

A Higher Saiary?
Then fry Our New 

trhee month course 
1N SPEEDTYPING

at the

SPEEDTYPE SCHOOL 
of Business & Culture
Register now for Course in 

SPEEDTYPING
Regular typing - Shorthand 

Secretarial Stenography 
Office Clerk - Receptionist 

Office Machines
• ENROLL NOW

FOR NEW CLASSES 
STARTING IN SEPTEMBER 

For further Information call 
UL 8-2094

Mon. - Wed. - Fri. 
from 8 a.m. to 9 p.m.

tovės, kur teko dalyvauti va
karinėse pamaldose ir proce
sijoje.

Iš ten visi nuvyko į šv. Onos 
de Beaupre šventovę Quebe- 
ce. Vakarinėse pamaldose re
likvijas nešė kelionės kapelio
nas kun. V. Kriščiūnevičius.

Toliau ekskursija pasuko į 
Kennebunkportą, Maine, į tė
vų pranciškonų šventovę, kur 
visus globojo Tėv. J. Dyburys. 
Čia sustota ilgiau.

Iš Kennebunkporto piligrimai 
išvyko į Amsterdamą, N. Y., 
kur aplankė šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčią ir ne
toli Amsterdamo esančią Au- 
riesville kankinių šventovę. Ke
leivius globojo kun. K. Balčys.

Iš Amsterdamo keliavo į Nia
gara Falls, ten grįžo į na
mus, kelionėje išbuvę septynias 
dienas ir padarę per 2,000 my
lių.

Kelionėje buvo nuotaika ge
ra, autobuse giedota ir dainuo
ta. Nors buvo ir senesnio am
žiaus, bet niekas neatsiliko ir 
visur ėjo kartu.

Lietuvos vyčių jaunimo sto
vykla prasidės rugpiūčio 13 ir 
tęsis vieną savaitę. Priimami 
berniukai ir mergaitės; nuo 7 
iki 14 metų. Dar yra keletas 
vietų. Infirmacijos reikalais 
kreiptis: Mrs. Ray Medonis, 
tel. BRoadway 2-2932 arba Mrs. 
Emil Byville, tel. LUzon 1- 

’ 5368. (rjv)

RADIJO VALANDĖLĖS

LITHUANIAN MELODIES

DANCING
PL 4-1165PL 4-6757BRoadway 3-2224

540 East Street, New Britain, Cobr.
TeL: BA 9-2242 — 9-9336

PAINTING

remontuotas, su žiltų vandeniu

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

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

bendrų pusryčių metu. Dėkoju 
našioms asistavusiems — tė
vui P. Baniūnui, O. F. M., ir 
kun. V. Pikturnai. Speciali pa
dėka priklauso kun. V. Piktur-

sius kambarius. Pirkėjas tuoj 
gali apsigyventi laisvame bute. 
Kreiptis TA 7-6355.

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DlEEKTOBlUS

335 Titan SU Philadelphia 47, Pa. 
HOward 7-4176

OTTO PLAUE
11 Addison Street, Larchmont, N.Y. 

PAINTING - DECORATING

Angelų Karalienės parapijos 
Amžinojo Rožančiaus draugijos 
vardu dėkoju visiems, kurie pri
sidėjo prie novenos į Šv. Oną 
pasisekimo.

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

Dėkoju parapijos klebonui 
kun. J. Aleksiūnui už atlaiky

— naujose patalpose — 
skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
BENDRUOMENĖS

BALSAS
PHILADELPHIA WTEL

860 ..banga

DETROIT — WJLB 
1400 tianga

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

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną 

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

Tel. VI 6-8586, po 5 vai. vak.

1113 Mt Venos SL Phaadefebfai 23, Pa.
POplar 5-4110

TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD WPOP

DETROITO maldininkų grupė, aplankiusi Kanados ir rytinių Amerikos 
valstybių šventoves.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

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 WOPA, Oak Park, IIL 
AM. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

99.kienei, Uršulei Janušienei, Ma
rijai Masionienei ir Adelei Gai-
tis. Dėkoju ir toms, kurios at
skira dovana prisidėjo prie 
bendrų pusryčių ruošimo.

Padėka priklauso ir vargoni- bartl> su virtuve vonia Skam' 
ninkui M. Liuberskiui bei le- Wn,i vakaraK ‘’H* 7 ir 9 vai. 
vai Lašaitei, kurie giedojo baž
nyčioje ir pusryčių metu salė
je.

Didelis ačiū visiems dalyva
vusiems bendruose pusryčiuose, 
kurių gražus pelnas paaukotas 
mūsų parapijos reikalams.

Visiems nuoširdus ačiū.

MI 2-1879.

Našio moteris su dešimties 
metų berniuku ieško dviejų su 
puse ar trijų kambarių buto 
Woodhaveno. Jamaicos ar Cyp- 
ress Mills rajonuose, arti kata
likų bažnyčios. Paskambinti te
lefonu IL 9-0502 vakarais po

TRAIN YOUR CHILD NOW!
Register at the

SPEEDTYPE CULTURE 
TRAINING CENTER

(all age groups from 4 to 16 yrs.)

Exercises - Rhythms - Poise - Ballet 
MUSIC

Voice - Piano - Other Instruments 
ART & CRAFTS

Drawirig - Painting'- Sculpture 
Pfoject Wbrk

TUTORING SERVICES 
AVAILABLE

CIasses For Adults Also
For Further Information Call

• U L 8-2094
Mon., Wed., Fri. — 8 a.m. to 9 p.m.

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

RESTAURANTS

POINT VIEW kNN, Bay «de Dr„ 
- LdbsterPoint Lookout, L.1, N.Y.

nėr, ladies aftemoon teas; alf sočiai 
O. chnrch funetiens. Spec. consider- 
ation to relig. groups. Now under 
new management of the Browns of 
Boothbay Harbor. Me. GE 1-3196.

MOTELS

COUTH BAY MOTEL
Montauk Hg’way, Copiague, LI.NY
Welcome to Long Island’s Newest

Dirbanti moteris ieško Wood- 
havėne arba Richmond Hill bu
to — vieno arba dviejų kam-

Special contMeriticn given to reli- 
gious groups. Phone SIS MY 1-0700

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJA8

74 Providence Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus Beturte

Aptarnauja NEW BRTTAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

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

TeL: EV 7-2989

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

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

HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y.

Resid. lUinois 8-7118

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkite*

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenua BJcbmood Hill 1«. N. T.

Tel. Virtinis 6-1800
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DARBININKAS
NAUJIENOJ.

Salomėja Narkeliūnaitė par
grįžo iš Lietuvos. Liepos 14 
buvo išskridusį į Vilnių, kurį 
per Maskvą pasiekė liepos 15. 
Ji yra vilnietė, ten baigusi gim
naziją. Sutiko ir aplankė daug 
pažįstamų. Dvi dienas praleido 
savo tėviškėje prie Melagėnų. 
kur dabar yra “Naujo kelio’’ 
kolūkis ir kur gyvena jos tė
vai, seserys bei kiti giminės. 
Be to, aplankė Kauną ir Tra
kus. Kelionėje daug filmavo. 
Grįžo per Maskvą, Leningradą, 
Helsinkį, Stockholmą, Kopen
hagą, Glasgo\vą į Ne\v Yorką 
rugpiūčio 1.

Darbininko piknike, rugpiū
čio 20 d., 4 vai. popiet progra
mą išpildys Lindeno lietuvių 
šeštad. mokyklos mokiniai.

Kun. L. Jankus, Balfo reika
lų vedėjas, grįžo iš atostogų 
ir rugpiūčio 7 pradėjo darbą 
Balfo centre.

Vincas Minsevičius ir Angelė 
Miklasevičiūtė susituokia rug
piūčio 19. šeštadienį. 11 vai. 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje.

Romuvos leidykla, kurią su
organizavo J. Galminas. jau 
išleido A. Baranausko “Anykš
čių Šilelį”. Knyga gausiai ilius
truota dail. Pr. Lapės, su dr. 
V. Maciūno baigiamuoju žodžiu 
ir J. Brazaičio parengtu žody
nu. Didelio formato. įrišta į 
kietus viršelius.

Inž. Vladas Dilis su žmona 
Izabele. Darbininko skaitytojai, 
atostogaudami Menderių ūkyje 
White Sulphur Springs. N. Y., 
atsiuntė redakcijai sveikinimus.

Basės Jurkienės, dukters 
Juozo, ieško Joana Balsis (Bal
sevičiūtė). gyv. 631 West 8th 
St.. Monroe, Mich.

Jonas Tolišius, 70 metų, gy
venęs 139-15 86th Rd.. Jamai
ca. N. Y., mirė rugpiūčio 2. Pa
laidotas rugpiūčio 5 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios šv. 
Jono kapinėse. Liko sūnus Jur
gis. duktė Eleonora, trys bro
liai ir sesuo. Laidotuvėmis rū
pinosi S. Aromiskis.

DARBININKAS naujiems skaitytojams iki šių metų pabaigos $2.00. | 
šiems ir 1962 metams tik $7.00: Vieniems metams — $5.00.

PASKUTINĖ EKSKURSIJA šiais metais pas T.T. Pranciškonus, T 
Kennebunkport. Maine — Rugsėjo - Sept. 2-4 d.d. Kelionė, mais- | 
tas ir nakvynė asmeniui $27.00.

DARBININKO Adminstracija
910 VVilloughby Avė.. Brooklyn 21. N. Y.
Tel. GL 5-7281 — Vakarai* GL 5-7068 |

SOL. V. GRIGAITIENĖS laidotuvėse kalba Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M. Nuotr. V. Maželio

A. f A.

Vladislavai Grigaitienei.
gražios dainos atstovei mirus, jos dukrą, sesę ir brolius 

širdingai užjaučia

MARIJA ir K. KAREI KAI
ir

VACLOVAS BITKYS

DARBININKO METINIS PIKNIKAS į
GEGUŽINE į

Sekmadienį. 1961 Rugpiūčio 20 d. J
4

JAMAICA POLISH NATIONAL HOME I
<ž>

108-11 SUTPHIN BLVD. JAMAICA, N. Y. |

Pikniko pradžia — 1 vai. p.p.; šokiai 5 vai. p.p. J

SPAUDOS RĖMĖJAMS — skiriama S500.00 dovana bei (’ 
PIKNIKO DALYVIAMS — $50.00 už įėjimo bilietą SI.25. $ 
Įdomi programa. Spaudos kioskas, šokiai bei įvairumai. | 

iVisus nuoširdžiai kviečia DARBININKO leidėjai —
TĖVAI PRANCIŠKONAI ’ 

<s>•--------------   v

DARBININKAS ANNUAL PICNIC I 

| 

Sponsored b y the Franciscan Fathers ®
o n |

SUNDAY, AUGUST 20+h, 1961 t

I
1 :OO P.M. - 11:00 P.M.: Dancing from 5 to 10 P.M. t

i' Jamaica Polish National Home *
108-11 Sutphin Blvd., Jamaica. N. Y. |

Lithuanian orchestra by Algis Starolis
FOR A DAY OF ENJOYMENT AND GAIETY. DONT MISS IT! |

FRANCISCAN FATHERS *

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

A. Petrulis, Detroit, Mich.,
B. Mazūras, Montreal Canada, 
S. Jankauskas, Toronto, Cana
da, K. Beal, Paterson, N. J., 
J. Vilutis, Maspeth, N. Y., M.

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light žvakių dirbtuvės savinin
kas, šiuo metu su šeima yra 
išvykęs i Prancūziją, ten susi
laukė dukters. Laimingi tėvai 
siunčia sveikinimus Darbininkui 
iš Paryžiaus.

Nijolė Bražėnaitė, M. D., gy
venanti 2044 Cropsey Avė., 
Brooklyn 14, N. Y., Apt. CI, 
liepos 1 šv. Patriko katedroje 
susituokė su Fiorenzo Paronet- 
to.

Mire dr. Juozas Paulionis
Nedaug senosios lietuvių imi

grantų kartos vaikų yra pasie
kę iškilesnių vietų šio krašto 
gyvenime. Vienas tokių švie
sių ir iškilių asmenybių buvo 
dr. Juozas B. Paulionis, miręs 
liepos 30 širdies smūgio ištik
tas savo sodelyje Sayville. L.

I, N. Y. Jam rugpiūčio 25 bū
tų sukakę 67 metai.

Velionis 1921 baigė Columbi- 
jos universiteto medicinos sky
rių ir vėliau įsigijo vaikų ligų 
specialybę. Baigęs mokslus, ku
rį laika tarnavo United States 
Public Health Services. Čia 
dirbdamas daug prisidėjo prie 
sveikatos departamento nuosta
tų sutvarkymo. Vėliau buvo pa
skirtas Ellis Island imigrantų 
įstaigos gydytoju tikrinti svei
katą įvažiuojančių į šį kraštą. 
Nuo 1954 iki mirties buvo 

Dudutis, Bronx, N. Y., J. Zal- 
ko, Leechburg, Pa., S. Mali
nauskas. Greenport. N. Y., J. 
Lukas, Brooklyn, N.Y., J. R. 
Vaišnys, New Haven, Conn., A. 
Križonauskas, New Haven, 
Conn.

A. Bačanskienė, Jamaica, N. 
Y., užsakė sūnui Ed. Bačans- 
kui kaip vedybų dovaną.

Irena C. Rochon, Van Nuys. 
Calif., — tėvui J. Caeser. 
VVindsor. Conn.

J. Švedas. Elizabeth. N. J. 
— seseriai M. Chevine. Maple- 
\vood. N. J.

Darbininko administracija 
naujus skaitytojus sveikina ir 
užsakytojams dėkoja. Kviečia
me pasinaudoti Darbininko že
ma prenumerata ir užsisakyti 
laikraštį papiginta kaina. Iki 
šių metų pabaigos — 2 dol.. 
1961 ir 1962 metams — 7 dol. 
Vieneriems metams (12 mėti.) 
5 dol.

Kings County ligoninės direk
toriaus pavaduotojas. Turėjo ir 
savo kabinetą Bushtvick Avė.. 
Brooklyne. kuriame keletą me
tų dirbo kartu ir dr. V. Paproc- 
kas. Prieš kurį laiką velionis 
iš privatinės praktikos Brook
lyne pasitraukė ir užleido savo 
kabinetą dr. V. Paprockui.

Velionies tėvas buvo kilęs iš 
Suvalkų Kalvarijos, motina iš 
Lazdijų. Užauginę ir išmoksli
nę vaikus, tėvai grįžo į Lietu
vą. JAV liko broliai — Vincen
tas. Edvardas ir kunigas Kazi
mieras Paulionis. buv. Apreiš
kimo ir šv. Jurgio par. klebo
nu. o dabar senelių prieglau
dos kapelionas BroOklyne. ir 
seserys Marijona ir Lilijana. 
Palaidotas rugpiūčio 2 šv. Jo
no kapinėse. Liko liūdinti žmo
na Nelė Jarmalavičiūtė. sūnus 
Juozas, dukterys Ona ir Dara
ta. broliai, seserys ir visa lie
tuvių visuomenė bei jo pacien
tai, kuriem jis per visą savo 
gyvenimą nuoširdžiai tarnavo. 
Jo nuoširdumą, visuomenišką 
susipratimą, gilų tikėjimą liu
dijo gausus būrys lankytojų 
šermenyse, bažnyčioje ir ka
puose. Liūdi ir šv. Lauryno. 
Sayville. N. Y., parapijos klebo
nas kun. Fr. J. Brennan. nete
kęs uolaus parapiečio ir ištiki
mo kolektoriaus, kuris ir pas
kutinę savo gyvenimo dieną 
uoliai ėjo tas pareigas. (vd)

ŠEKSPYRO FESTIVALIS Central Parke New Yorke, vaidina “Vasaros nakties sapną”. Nuotr. V. Maželio

Stepono ir Valentinos Min
ko radijo piknikas bus rugpiū
čio 13. sekmadienį. Romuvos 
parke. Brockton. Mass. Seniau
siai vedusi pora bus apdovano
ta specialia dovana. Ta pačia 
proga prisimenama, kad nuo 
rugpiūčio 20 mūsų radijo pro
grama bus transliuojama sek
madieniais nuo 1 iki 1:30 vai. 
popiet iš tos pat \VLYN stoties 
1270 banga.

Pakrikštyti šv. Petro parapi
jos bažnyčioje: birželio 11 John 
Chaves ir Violetos Krisčiukai-

Vasarotoju dėmesiui
Viena gražiausių lietuviškų 

vasarviečių, vila “Audronė”, 
Cape Cod. praneša, kad sve
čių patogumui moderniškai į- 
rengtas ir atidarytas atskiras 
namelis “Audrutė" padidino 
svečių ir kambarių skaičių. To
dėl rugpiūčio mėn. ir rugsėjo 
pradžioje dar yra laisvų vie
tų atostogauti ir priimami už
sakymai. Kainos nuo 50 dol. 
asmeniui per savaitę su pilnu 
išlaikymu. Kreiptis: Audronė- 
Jansonas. 87 East Bay Rd.. Os- 
terville. CD Cod. Mass. Tel. 
GA 8-8425. 

tytės - Chaves sūnus Jono ir 
Antano vardais, tėvai gyvena 
5 Adams St.. Dorchester, Mass. 
Teodoro Yutrzenka ir Stelos 
Bogacz - Yutrzenka sūnus My
kolo ir Jono vardais, tėvai gy
vena 41 Logan Way. Birželio 
17 — Petro Pundzevičiaus ir 
Dalios Dikinis - Pundzevičienės 
duktė Lavinos, Vaivos ir Mari 
jos vardais, tėvai gyvena 21 
So. Monroe Ter., Dorchester, 
Mass. Birželio 25 — Ralph Mor
gan ir Janės Vareikaitės - Mor
gan sūnus Ralph ir Edvardo 
vardais. Tėvai gyvena East 
\Veymouth. Mass. Liepos 8 — 
Felikso Kontauto ir Laimos 
Valickaitės - Kontautienės sū
nus Edmundo ir Andriejaus 
vardais. Tėvai gyvena 747 E. 
Broadway. Liepos 16—Vytauto 
Leveckio ir Teresės Paplauskai
tės - Leveckienės sūnus Tomo 
ir Vytenio vardais ir Jurgio 
Bumila ir Frances Balukonis- 
Bumila duktė Zuzanos vardu. 
Tėvai gyvena Raynham, Mass.

Liepos 23 — Juozo Pavidis 
ir Ruth La Machia - Pavidie- 
nės duktė Nancy ir Janinos var
dais. Tėvai gyvena 56 Wern- 
tham St.. Dorchester, Mass.

Liepos 29 — Edvardo Austro 
ir Valerijos Montvilaitės - Aus- 
trienės sūnus Edvardo ir Rai
mundo vardais. Tėvai gyvena 
78 Brazil St., Melrose, Mass.

ę- <♦> <«• <♦> <«• ■»> <♦> <♦> •» :•»> <«• <♦> <«• <♦> .«

P. ir O. LAMŲ VASARAAMY
X Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame
į prie ATLANTO — ASBVRY PARK. N. J. Š

Čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose su priva- ’į
* čiais dušais ir kt. patogumais už neaukštą kainą, ramiai pailsėsite. N

• Tik per keletą minučių pėsčiam pasiekiamas vandenynas ’į 
v paplūdimys; taip pat kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai f)
a ir kitos pramogų vietos. $

, • Svočių patogumui galima naudotis virtuvėmis ir šaldytuvais. a

Ą Maudymosi mokestis apmokamas savininkų. •

įf Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto: Ą

m P. LANY’S 515 4th Avė., Asbury Park, N.J. • PK 6-9783 S
X-; «• «5- .ag, .JK. flgj,

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti: Zofija Strigūnienė (lie
pos 8) 72 m. Velionė gyveno 
1626 Columbia Rd. Nuliūdime 
paliko vyrą. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Antanas Yuga (liepos 13) 56 
m. Velionis gyveno 302 \V. 
Broadvvay. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Matas Verseckas (liepos 1!)) 
61 m. Velionis ilgą laiką sirgo 
Burton Mannor prieglaudoje. 
Nuliūdime paliko žmoną, duk
terį ir sūnų. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Jieva Rudienė (liepos 27) 88 
m. Velionė gyveno 35 Dania 
St., Mattapan, Mass. Nuliūdime 
paliko dvi dukteris. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Kazimieras Šaltenis (liepos 
29) 51 m. Velionis gyveno 5 
Heeston Ter., Dorchester. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinė
se.

Marijona Karčiauskienė (rug
piūčio 1) 69 m. Velionė gyveno 
44 Crescent Avė., Dorchester. 
Nuliūdime paliko vyrą, sūnų ir 
tris dukteris.

Marijona Arčikauskienė (lie
pos 7) 68 m. Velionė gyveno 
26 Story St. Nuliūdime paliko 
dukterį. Palaidota šv. Mykolo 
kapinėse.

CAMBRIDGE, MASS.

Ona Grybaitė - Belesca mi
rė liepos 24. Palaidota iš Ne
kalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčios liepos 27. Paliko liū
dinčius septynis vaikus. Pasku
tiniu metu velionė šeimininka
vo pas prel. Pr. Juškaitį. po 
jos sesers Margaritos mirties 
1960 gruodžio 22.

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E. KRAUNAIČIŲ 

vasarvietė

Druskonie Hali
jau atdara ir priima svečius sa

vaitgaliams, grupių iškylas, už

sakymus vasaros sezonui ir pen

sininkus reikalingus ilgesnio po

ilsio ir priežiūros. Apie atvykimą 

prašoma įspėti laišku ar telef.:

Andes, N. Y. 2781

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRVND1G • BLAl’I’l'NKT
SARA • TELEKI NKEN

Nuolaidos
ORO VĖSINTUVAM

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

WILLIAM J. DRAKE —
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

Tel.: Illckory 1-5220

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 10 71th St.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. N Ewton 9-6620

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avt'iiue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras. Deimantai 
Laikrodžiai

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335 

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotujas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME 
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTP.CNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTAPvY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joscph Garszva
G R A B O R I U S

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

T B S KALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ direktorius 

81-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

WOO3HAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Knn!vč;os nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

V A I T K U S
F r N E R A I> II o M E

197 WEBSTER Avė.
PRANAS \VAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridųe, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktĮ

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja ('.am- 
bridge ir Bostono kolonijas žė- 
m-.atisiomis kainomis Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434


