
Dar viena rezoliu

Pagal Dirkseno pareiškimą 
Rostowo dokumento esmė yra 
tvirtinimas, kuriuo norima pa
remti Amerikos užsienių poli
tika. Tvirtinimas, kad Sovietu

phijos gyventoją, buvusį lietu- 
vos kariuomenės majorą Anta
ną hnpulovičiy. Ryšium su tuo 
reikalavimu PhitadeiphU Daily 
News birželio 20 paskelbė ve
damąjį, vardu "Kodėl nereika
lauti masinio žudiko Chrušfio-

Tniclafyvęą cpHansjnėjimm 
ėmėsi senato mažumos lyderis 
minais senatorius Everett Mc- 
Kinley Dirksen, kuris sakėsi, 
kad Rostovo {danas kelia di
delio susirūpinimo. O šen- Gtad- 
wateris planą pavadino “pavo
jingiausiu dokumentu Ameri-

Atstovę Rimai birželio 21 
215 balsų prieš 205 atmetė vy
riausybės žemės ūkio įstatymo 
projektą, kuriuo buvo leidžia
ma vyriausybei nustatyti kvo
tas javam auginti, skirti pre
mijas pieno gamintojam, kurie 
savu noru sumažins pieno ga
mybą.

kaip Vengrijos laisvės kovoto
jų žudikas. ’ ;

Arba Chruščiovas galėtų bū
ti tofciamas p -T tarptataima.

;oje, Olandijo- 
yra kaltas dėl

prieš žmoniškumą

Pačios JV galėtų reikalauti 
Chruščiovo išdavimo tuo pa
grindu, kad jis yra kaltinti-

geriausias metodas yra reiks- pas už amerfidefių nHŽadymą. l290Vesi 
lauti Chruščiovo išdavimo ir’ Izraelis teisė Adolfą Kchman- ’ jos žydų- 
teismo už masinius žudymus, ną v£ d mil. žydų nužudymą. Chraš&Haįt gti&ą būti ten 
Yra įvairių tam galimybių, ir ir jokia valstybė neginčijo Iz- taip pat tetateas taip antro- 
visos mėgbtanos. raefiui teisės. 't jo pasautitapkaromarinių žu-

Karo teismai tebeverda Var dymų daffitaįribhs. O taip pat 
karų Vokietijoje, nors įk pa
traukia maža dėmesio}' Otto 
Hunsche, vienas iš Ekhmanno 
vyrų dešinėje, dabar teisiamas 
Frankfurte. Jis kaltinamas pa
sidėjęs prie pasiuntimo mirti

KONGRESAS: Atmestas vy
riausybės žemės ūkio diriga
vimo įstatymas

namie , skatina pakelti žemės ka priešinga, kad Prancūzija 
ūkio gamybą^ turėtų savo atominę jėgą, Pran-

EUROPOJE: Su sąjunginin- cūzija to nepaisys ir ją ga-

VO tSCnftvlfinO •

Laikraštis rašo:
“Esame tikri, Rusija nenueis 

toli su savo pastangom išau
ti y Philadelphijos gyventoją ir 
teisti jį kaip “karo nusikaltė-

bės denartamento notafioos ola- 
____ _______ „ ...._ -.r
ritaugrunte tarto. Frontier autorius. fe tai aš.

Mes esame rtberesuoti, kad kitais dėt užsienių politikos pte- 
♦msSngnmA ginwĮ fflhnuinn- no, kurį spauda vadino “Ros- 
dėdamas indi CtartBbvą ne towo siūlymas”. _ 
propagandai, tet resdiaL

Kai kurie jo storai iš Krem
liaus turėtų būti teisiami. su 
juo. fr kai tome jo draugai 
žudikai iš raudonosios Kinijos, 
kurie vokia su raudonąja Ru
sija drauge, nors ir kažin ko
ki būtų jų skirtumai komunis
tinėje ideologijoje.

Kas padarys pirmą žingsnį 
— Washingtooas ar Jungtinės 
Tautos?”.

JUSTAS PALECKIS 1M0. 7. 16 
patvirtino pirmą deportacijos ak
tą ižraSytą v. r. min. M. Gedvilo 
— išvežti į Sovietų S^jung^ buv. 
min. pirm. A. Merkį Ir btrv už*, 
r. mm.- J. Urb*j.

BALTUOSIUOSE ROMUOSE: 
Pasitikėjimas tebėra didelis, 
nors ir netoks Icaip anksčiau 
Prezidento Kenroedy pastan

gos diriguoti iltinio gyvenimo 
sritis susilaukė pasipriešinimo

kalbėti apie pavergtuosius kraš
tus .. . yra-, taktika tos pačios 
politikos, kuri skelbiama Ros* 
tovro plane). Pagal respubtto- 
nų spaudos pranešimus Rasto- 
wo pienes tai politike krašte#*

cipo" C. L. Sulžberger (NYT) va-
Valst. sekr. Rusk aplankė dina, kad Amerikos diplomati- 

Paryžių, Berlyną, Bonną, Ro- ja gyvenanti mitu, priešingu 
mą, Londoną. Paskutinė jo ke- realybei, tvirtindama, jog su 
lionės sostinė buvo Lissabona. de Gaulle pasitraukimu dings ne tik iš respublikonų, bet ir 
K visur oficialūs pareiškimai ir Prancūzijos noras turėti sa- 
geri — esą sutarta princus- vo nepriklausomus atomus. Jis 
niais klausimais- Ką tai kon- nurodo, kad atominę jėgą pran- 
krečiai reiškia, aiškės vėliau, cūzai pradėjo organizuoti dar 
Tuo tarpu aiškus tik Paryžių- prieš de Gaulle — ir tai darė 
je “sutarimas” — nesutarti” MRP, radikalų, socialistų mi- 
dėl Prancūzijos atomų. Amen- nisteriai Prancūzija ją turės.

Chruščiovas buvo Rusiją val
dančio aparato, komunistų par
tijos sekretariato, narys, kada 
Raudonieji ėmėsi atakas prieš

sykį prezidento veide. Tai jau 
sudramatinta,- tačiau rūpesčių ' T’ w-
prezidentui tikrai daug.

— GeHupo instituto žiniom, 
prezidento Kennedy populiaru
mas nuo kovo pradėjo leistis. 
Kovo mėn. buvo 79 proc., ba
landžio 77, o po konflikto su 
plieno firmom 73 proc., dabar 
po biržos krizės 71 proc.

Senatorius Roman L. Hrus- 
k* (R. — Nebraska) 1962 bir
želio 8 įnešė į Senatą naują 
rezoliuciją (S. Con. Ros. 77) 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
kraštų reikalu. 

Senatorius Hruska savo re- departamento, apsaugos <topor> 
zoiiueija reikalauja sovietų pa- tamento ir Pentagone. DM Jų 
sžtrauknno B Lietuvos ir visų' visų akcijos ir norį senato km 
kitų pavergtųjų kraštų; sovie- misijoje kalbėti, 
tai reikalaujami sugrąžinti į Pažymėtina, kad apto Rosiu 
savo gimtuosius kraštus visus wo planą/ kaip ir apie BRRo 
piditinius katerius, kurie šiuo Sol Estes aferą, pirmą aNar> 
metu yra laikomi Rusijos kalė- mą davė spauda. Šiuo atveju 
jimnose ir vergų stovyklose; i Ciricagos Tribūne bendradar- 
Jungtinės Tautos tarinčioe pra- bis WiBaid Ed^ards pasitaraa- 

SOVIETUOSE: Sustiprėjo rio. Manomą tad tokiais nie- vesti laisvus rinkimus Lietu-»vo, paskubdamas porą stndps-
propoganda apie Amerikos kais nori “mtoryti” savo gy- voje ir kituose komunistų pa- nių apie Rostovvo planus. Ma> , 
rengiamą atominį karą ventojų dėmesį nuo maisto tru- vergtuose kraštuose. ' tyt, jam teko susipažinti' su
Chruščiovas kelionėje po Ru- kūmo. Si .rezoUueija savo tariniu viena S kopijų, kurios ėjo de-

yra beveik tokia pat, kaip kad t parlamentuose tarp projekto 
tl l . hhttyi_____ . Knchel - Upscomb ir kitų se- autorių ir taisytojų Jo pariorib-

"■........ ........ natorių ir kongresmenų reao- tais daviniais pasiremdamas,
cm vtMnpnmii ----- t

WW7:

Apie 64,000 amerikiečių žuvo 
tame kare, o bendri amerikie
čių nuostoliai buvo 157,530.

Amerikos spaudą
Ptaladolphia Inųuiror davė 

platu pasikalbėjimą su Ma&vos 
reikalaujamu išduoti Impulevi- nei karo bąlahviy nei šaudėm 1,138 Tbailande gresia “Laoso 

neutrahimui ir taikai”. Naujas 
žingsnis, kuris labiausiai kėlia 
rūpestį, bus rinkimai, kada 
dviejuose trečdaliuose Laoso

Impulevičius, kuris atvyko į 
šį miestą 1949, yra teisus, va
dindamas šį raudonųjų žygį 
propaganda.

Tačiau mums ateina kai ku
rių minčių, kurios turi dides
nį pagrindą nei propaganda.

Kodėl JV ar JT — ar abe
jos — neturėtų pareikalauti, 
kad būtų išduotas ir teisiamas 
kaip masinis žudikas pats So
vietų premjeras Nikita Chruš
čiovas?

Philadelphijos žmogus Rusi
jos kaltinamas nužudęs “kele
tą tūkstančių” Sovietų piliečių 
ir karių antrojo pasaulinio ka
ro metu.

Nėra jokios abejonės, ' kad 
Chruščiovo aukos skaičiuoja
mos milijonais. Tarp jų yra 
daug amerikiečių.

kaip Ukrainos ir Baltijos vals- DIRICIJOJANTI RANKA SOVIETUOSE: PADIDINKITE ŽEMES <10 PRODUKTU GAMYBĄ 
DIRIGUOJANTI AMERIKOJE: ...SUMAŽINKITE ŽEMES ŪKIO GAMINIU PRODUKCIJA

iš savo partijos narių. Tai ro
dė balsavimas dėl žemės ūkio 
įstatymo — 29 demokratai 
prieš. — Lakūnai inžinieriai, 
nepaisydami prezidento įspėji
mų paskelbė streiką Eastem 
Airlines ir Pan American kom
panijose. -------Buvęs prez.
JSsenhovveris respublikonų 
kampaniją pradėjo aštria Ken- 

AZUOJE: Taika ar naujp di- — Thailanda* pasiskelbė boi-
džię konfliktu išvakarės? kotuosiąs SEATO, nes jis ne- ^^“damas, tad vyriausybes 
Amerikos politika laimėjo: rėmė Thaflando byloje su Com- Pūtiką pakirtiK

Laose koalicinė vyriausybė jau bodia dėl 1000 metų senumo Py^tOrejimą. - Senate opozi- 
veikia. Pirmas jos užsieniu po- šventyklos. cija paskelbė appeasemento kal-
litikos žingsnis----- paskelbė, tinimus dėl užsienių politikos,
kad Laosas atsisako nuo SRA- Komunistinė Kinija pa- paruoštos Rostovo. .
To globos. Fina į neutralumą tvirtino gabenanti kariuomenę J. Ręstam (NYT> ■ rašo, kad 
ir nuo Vakarų atitrūksta. Ant- priešais Matsu ir Quemoy sa- spaudoje domimją prezidento. 

(Tuo pačiu meta Chruščio- ras žingsnis infonnacitos mi- I33- AiMonasi nacionalistų in- oponentų paregtimai, ir perei- 
vas Bulgarijoje, Rumunijoje ir nisteris jau apkaltino, kad vazijai atremti. tą savaitę šypsnys buvęs tik

————————. Amerikos kariuomenės būvi- ■

Sąjunga sušvehtojusl, ir jei tik 
maė būtim maloningi su Sonia 
tais, tol jio nustos napastiiicė- įpM 
ję laisvuoju pasauliu, ir tafta'J 
pagaliau sukūstės. >

N. Y. Times informavo to- . 
liau iš kongresinių sluoksnių, 
kad Rostowas raginąs prezl- .. j V 
dentą atitraukti namo Ameri- ' 
kos atominius ginklus, ir tai Qįg| 
palengvins susitarti su Sovie- y«g'. 
tais dėl atskirų klausimų. Tarp 
tokių konkrečių klausimų riū- 
ląs pvz. pripažinti kom. Kim- . 
ją, ją priimti į J. Tautas, o 
nacionalinę Kiniją palikti Sau- -l 
gumo Taryboje; taip pat pa- 
spausti nacionalinę Kiniją, kad 
ji pasitrauktų iš Quemoy ir z||| 
tsu salų ir jas atiduotų kom. ^3 
Kinijai. '

Kai žinios apie Rostovvo pla- 
ną iškilo aikštėn; kai šen. . 
Dirksenaš aliarmavo senate, 
Rostovas ir valstybės departa- 
mento spaudos šefas Whito sa- 
vo pareiškimais mėgino švol> 
ninfi įspūdį, mimmalizuoti pla- 
no naujoves: tai esanti tą pa- J,;?! 
ti pofitikos linija, tik > pro# • 
plečiama klausimam, kurie dar x 
nebuvo išspręsti- Rostovvas pa- 
sakė, kad planas spaudoje iš- . 
kreiptas, tačiau atsisakė •gįUBp _ į^į- 
kyti, kokis yra tas planas^ iii 
tebėra nepaskelbtas. O senato ę 
užsienių komisijos pirmininkas 
Fulbrightas pareiškė, kad Ros- 
towas turįs teisę jo nepaskete- 
ti nė senato komisijoje. .

SUSLOVAS Sovietų partijos cen
tro komiteto narys, 1944 /buvo 
priskirtas prie Lietuvos ;kom. 
partijos Lietuvai valdyti partiza
nę žudymais, kaimy deginimais, 
masiniais trėmimais j Sibirą.

Chruščiovas dabar yra tarp
tautinio komunistų sąmokslo 
galva. Kaip tik dabar Ameri
kos tarnybos vyrai žūsta Pie
tų Vietname ir kitose pietų. 
Azijos dalyse, priešindamiesi 
raudonieriem agresoriam, vado- 
vaujamiem Chruščiovo. '

Kaip tik dabar taip pat ry
tų Vokietijos satelitinė kariuo
menė šaudo vyrus ir moteris 
pagM CĮm^ojaS^nius, kai 
t>e mėgina ištrukti i laisvę mim tiek, kad jo užtrirtuto 
to. Beribe, kuris yra JV W mili^ų gyvijų. Variau- 

globoje. pertekliaus laikymas,
Mes esame visai tikn, kad M?dėu^ atsjeilla

vieną bilijoną dot Vyriausybė 
norėjo apriboti ir sumažinti ga
mybą. Respublikonai ir 29 de- 

liioUUSm O as laisva nitratai pasipriešino tam ga-
* 7 7 mvhrkc laicvAc vur^vmiri

ANTAėlAS ųte^MUA^gortijos 
centre kcm. Mkretorius ir saugu
me dMriortoš ,100. 7< 7 gasiraM 

'aktą- —' 
buvę suimta apie Ž^JOO lietuvių 
žviesuomenSs.

ribojo vyriausybę nuo plonos 
esą planas buvo ruošiamas ą»- 
cialistų iš valstybės dėparta- 
mento, apsaugos^ departamento, 
Pentagono per pusę metų;
čiau prezidentas jo nesąs ma
tęs, valstybės sekretorius įffį 
metęs akį į vieną jo varijan^ 
tą, jo padėjėjas Bali nesąs skai* 
tęs (nors jo direktyvos zvtik 
džios pareigūnam savo kaSbote 
nevadinti Sovietų agresoriais, 

cija laisvės reikalu koegristendj«,

čium. ’ Sovietų kaltinimą, kad civilinius or karo bofoisvius"- 
Imp«devičnis buvo vokiečių su- Karo gale su žmona ir dviem 
organizuoto 'lietuvių “baudžia- dukrom atsidūrė Muencbene. 
mojo tetalijono” vadas ir šau- Impulevičius paaiškino laft- ___
dęs Sovietų pteečius Kaune ir raščiui, kad Maskvos žygis prieš Jau dominuoja komunistai. N. 
Guchjoje, Impulevičius atsakė jį yra propagandos reikalui. Ji Y. Times jau prileidžia, kad 
tokiom informacijom: turi sąrašus lietuvių karininkų

—hnpulevičiuš įstojo į Lie- esančių Amerikoje, Austraūįjo- 
tuvos kariuomenę 1923 kaip je ir kitur, ir iš to sąrašo lai- 
kariūnas; 1940, kai Sovietai kui atėjus paima $em propa- 
okupavo Lietuvą, jis buvo ma- gandai reikalingą pavardę. Ba
joras. Jis buvo suimtas ir ka- kėši dėl Sovietinės propagan- 
lėjime išbuvo 9 su puse mė- dos nesiimsiu jokios akcijos, 
nėšių, iki bus išvežtas į Sbk nesusižinojęs su Amerikos vy
rą, bet karas su vokiečiais jį riausybės pareigūnais.'Talpro- 
išlaisvino. Kai vokiečiai orga- pagenda! rusai turi bMįonuo 
nizavo lietuvių “sargybų bota- dolsriy, ai turiu tik 40 cfol ir ------ .... . .
UJonus”, jis vienam tokiam ba- laisvą Amorikoo spaudą. Ir dėl tankam, esantiem Pietų Vietna- ir šios vyriausybės lyderių “be- tris kartas jį prtrankė, reilto- man L. Braška, tarto Offlcn yra ėprtdįos padėtas tar

iu ai nesijaudinu*', baigė Jo me, padeginėti sodybos. Tokiu gėdbftmnas” ir “vehtatategu- liūdimas, kad ptrmininlEas at- BtaMing; Wrttingt&i 9S, D.C mat, taria ftaų tati nferita
pareiškimus laikraštis. būdu nori sustiprinti kovą. mas” esąs didesnis nei Htle- imtų Stevensota taisą. IT- gos priei arttjartta rinktas-
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D R. JONAS PUZINAS, PLB Kultūros Tarybos pirmininką*.

tas kalėjimam Tiktai iš jo iš
ėjęs, jisai savo agitacija prasi
mušė į - valdžią, įvedė žiaurią 
nacistinę diktatūrą ir sukėlė 
antrąjį pasaulinį karą. Nacine 
diktatūra ir karu buvo siekęs 
savo knygoje užsibrėžtą tiks-

8; BAIGIAMOJI PASTABA
Kultūros Taryba pabrėžia, 

kad kultūrinio darbo sritis yra 
tiek plati, jog ji nesiima iš kar
to sudaryti viską apimančio de
talizuoto plano. Kultūros Tary
ba šiuo tarpu tenkinasi tft 
bendrais siūlymais atskiroms 
kultūrinio darbo sritim. Šie siū
lymai apima tik dalį mūsų kul
tūrinių reikalų, todėl Kultūros 
Taryba stengsis ir ateityje kel
ti sumanymų bei siūlymų.

Kultūros Taryba labai pagei
dautų, kad atskiros kultūrinės 
organizacijos ir paskiri asme
nys duotų Kultūros Tarybai ir 
savo pageidavimų bei sumany-

štaap svarbią išeivijos gyvęn- 
m ui muziejinę medžiagą.

v Visai šiai medžiagai sutalpin
ti ir saugoti steigtini lietuvų 
Kultūros Namai, kuriuose even
tualiai galėtų rasti vietos ir da
bar veikiantis Pasaulio lietu
vių Archyvas, J. Žilevičiaus var
do Muzikologijos Archyvas, 
Čiurlionio Galerija ir kiti pa
našūs rinkimai

vių meno istorija, jaunimui pri
taikytas vieno tomo enciklope
dinio pobūdžio leidinys apie 
Lietuvą. __

Taip pat pageidaujama, kad
būtų išleista svetimomis kalbo- jingiausiu dokumentu’

Mano kova, vokiškai Mein Chruščiovas: “Ar juad tid .
Kampf, yra Adolfo Hitlerio pa-, patinka ar nepatinka, bet isto- IJt C ai?0prinO w
rašyta knyga dar 1924 metais, rija yra.mūsų pusėje. Mes jus svarstyti tosSrities
kai jisai už bandymą nuversti palajdoame”. \ ktautas-
demokratinę Vokietijas vyriau-

1 .'ŠVIETIMAS
Kadangi išeivijoje jaunuome

nės auklėjimas ir švietimas lie-

Sekiant išlaikyti jftelčiai mū
sų išdvijoje sukurtas kultūri- 

, nes vertybes, reikia skubiai 
W rinkti ir telktį vienon rietęn

mis Lietuvos istorija ir bendro 
pobūdžio informacinis leidinys 
apie Lietuvą bei jos kultūrą 
(istoriją, literatūrą, menąir kt.)

7. KULTŪRHtiŲ VERTYBIŲ 
IŠLAIKYMAS

lų taftos judėjimą. Kapitalis
tiniai kraštai, kvaiši ir pagedę, 
stengsis pasidaryti mūsų drau
gais. Kai jų budrumas, bus pa- 
šalintas, mes sngniawjftais 
kumštimis juos nutrenksime že
mėn”. ''

—. dariau ir šiaipgyventino prak-ti metinę. piBpremįją atski- 
į— tikai Kukūros'Taryba <mwm tiems autoriams už meno ar

bet ir dabar Lietuvoje tebevarto- Kadangf okupuotoje Lietuvo- 
kšti jaMonskinės r3šybo8, ku- je negalima laukti daugelio ra- 
I „ ri mekad ofioaliai ir nebuvo šyfojų raštų piinų leidiffių, to- 

at- pakeista. išeivijos -Bėturiftąjų lei-
> X MENAS dyklų dėmesys ypačiai kreipti-

ybą Kadangi literatūra, dailė, mu- nas į tokių raštų leidimą. Šuo
nori pasisakyti Jžąžs Mausimais: ' aka ir kitos meno sritys iš es- metu ypačiai aktualu išleisti pil

dės yra atskirų kūrėjų pastan- ną Maironio raštų rinkinį.

6. LEIDIMAI
Kultūros Taryba pageidautų, 

kad būtų išleisti Šie pagrindi
niai lituanistiniai veikalai: pla
tesnė lietuvių kalbos gramati
ka, Lietuvos istorija, išsami lie- Sen. Diricsonas, mažumos 
tuvių literatūros istorija, lietu- lyderis, pareikalavo, kad Kon

gresas apklausinėtų valstybės 
dep. planavimo šefą Rostovą 
dėl jo paruošto Amerikos užsie
nių politikos plano, kurį šen. 
Goldwateris pavadino “pavo-

imsime rytinę Europą, paskui nas mūsų simpatikas (JAV) dau- Krasul nenaruomemų svieumo 
— Azijos mases, tada apsupsi- giau vertas, negu tuzinas ko- organais palaikyti Kultūros Ta
me Jungtines Amerikos Valsty- vejančių komunistų. Universi- r5^>a Pave<ia savo nariui Leo- 
bes, kaip paskutinę kapitaliz- teto profesorius, nebūd?™»« nardui Dambriūnui. i__

mo tvirtovę. Mes jos nepulsi- partijos nariu, vertesnis
me. Ji nukris į mūsų rankas, šimtą narių. Rašytojas arba Gimtosios kalbos grynumui 
kaip prinokęs vaisius”. unijos vadas, nebūdamas na- išeivijos sąlygomis išlaikyti bū-

Mao - Tse - tungas: “Kiek- riu, bet ginąs Sovietų tarptau- tina:
vienas komunistas turi suvok- tinę politiką, vertesnis už 10, a- sustiprinti lietuvių kalbos 
ti tiesą, kad politinė jėga au- 000 narių” (Un-American Ac- mokymą lituanistinėse mokyk-
ga iš gi Tūrių statinės- tivities Committee, 1957)- lose, rengti aukštesniąsias bei

pat ir kitomš iftenžūros, nimo ■
be mokslo sritims. Pritraiana les. Susrūptoti muzftinių kūri- kumentų’mikn^fanus, teikti ri 
PLB Valdybos sumanymui steig- nių leidimu. Laukiama, kad Chi- sus išeivijoje pasirodžiusius tei- 

cagos lietuvių operos kolektyvo ainius, meno kūrinius bet 
sumanymas pastatyti K. V. Ba- " - - — -
naičio operą “Jūratė ir Kssty- 
tis” būtų tikrai įgyvendintas.

Neturint* pastovaus lietuviško 
teatro, reikėtų siekti, kad bent 
esančios trupės būtų sustiprin
tos ir kad jos su spektakliais 
galėtų aplankyti kitas, teatro 
neturinčias, kolonijas. Ypatin
gas dėmesys skirtinas lietuviš
kam repertuarui.

4- MOKSLAS
Lituanistiniam darbui išeivi

joje pagyvinti ir koordinuoti 
būtina:

a) suaktyvinti lituanistikos 
Instituto veiklą, leisti periodi
nį leidinį, kviesti mokslinius su
važiavimus ir

b) skatinti ir remti lituanis
tinių mokslo veikalų leidimą.

5- SPAUDA
z Kultūros Taryba, vertindama 

didelį lietuviškos spaudos vaid
menį, pageidautų, kad mūsų 
spaudoje būtų ugdoma didesnė 
savitarpio tolerancija, vengiant 
grupinio antagonizmo ir nekul
tūringos .polemikos.

Kadangi laikraščiai paprastai 
skaitytojų nekompidrtuojami, 
todėl pageidaujama, kad ver
tingesni laikraščių straipsniai 
būtų'vėliau išleidžiami atskirais

Kultūros Tarybos adresas: 
1311 W. Wyoming Abe-, Phila- 
deiphia 40, Pa., U.SA.

PLB Kultūros Taryba: Pirmi
ninkas J. Purinas, vicepirmi
ninkas L. Dambriūnas, sek
retorius A. Vaškelis, nariai 
V. Maciūnas, K. Ostrauskas, 
A. Salys, V. Trumpa

tuvybės išlaikymui turi pagriri-

jai “grynajai” germanų rasė. 
Tam tikslui žudė žydus ir ki
tas tautas^

Nors jau baigiasi 20 metų, 
- kai vokiečiai naciai sulaukė sa

gas dėmesys tūri būti telkia- į 
mas į lituanistines mokyklas, 
studijų dienas, jaunimo; spau- <1 
dą, stovyklas ir tt. Nors šioje 
srityje visuose kraštuose nema
ža yra padaryta ir tebedaro
ma, tačiau Kultūros Taryba ma
no, kad lituanistinės mokyklos 
turėtų būti, žymiai gausesnės. 
Todėl LB apylinkės ir patys tė
vai turėtų daugiau rūpintis tų 
mokyklų steigimu bei išlaiky
mu tose vietose, kur jų dar 
nėra.

Kultūros Taryba mano, kad 
lituanistiniųmokyklų darbo na
šumui pakelti būtų naudinga ■_ 
suvienodinti dėstomųjų dalykų 
programas ir vengti paraleliz
mo vadovėlius ruošiant bei lei
džiant. Nuolatinį ryšį su JAV 
LB švietimo Taryba bei kitų 
kraštų bendruomenių švietimo 
organais palaikyti Kultūros Ta-

_____ Junęltmę Amerftos- Valsty-
vo bausmės ir viso pasaulio Kongrese nebe vieną kar- 
paanerkimo, bet rusai bolševi
kai ir komunistai kiekviena 
proga vis primena -hitlerininkus 
ir su jais sutapdo visai nekė
lus žmones, jeigu tik jie ko
voja su komunizmu. Tai daro
ma dviem tikslam: viena, kad 
tuos kovotojus apšmeižtų; ant- 
fa, kad nukreiptų dėmesį nuo 
rusų bolševftų žiaurių darbų, 
kurie ir dabar varomi, ‘žudant 
pavergtas tautas ir siekiant pa
saulį palenkti komunistinei dik
tatūrai. Esmėje tai yra tokie 
pat siekimai, kaip hitlerininkų, 
ir dęl to Chicagos universite
tas, pasirėmęs pačių bėševftų 
pareiškimais, visai teisingai 
juos pavadino komunistų ‘Mein 
Kampf - štai keli tokie pareiški
mai.

tą buvo keliamas tarptautinio 
komunizmo pavojus, komuniz
mo metodai ir siekimai- Tai yra 
surašyta “Congressional Re- 
cord”. Jiios pavartę, randame 
reikšmingus tvirtinimus.

Dėl sutarčių: “Per pastaruo
sius 23 metus Jungtinės k Ame
rikos Valstybės turėjo 3400 
konferencijų su komunistais. 
Buvo pasirašyti 52 žymesni su
sitarimai, iš kurių Sovietų Są
junga sulaužė 50”. (C- R. 1958).

Dėl propagandos: “Komunis
tai kasmet išleidžia propagan
dai nuo 3 iki 5 bilijonų dole
rių. Viename tik New Yorke 
komunistinė propagandinė 
spauda pripildo tris didelius 
prekių sandėlius”. (C.R. ,1958).

Dėl taktikos: “Mes (komu-

A

r
4________ 86, 88 iki 90 ki-
< logramų. Aš net nustebau, kad 

» w į žmogus galėjo tiek svorio nu-

t V A IVC’TrkG 1T17T TTT 1 mesU- Buvo “ 35 aB> 
t JvAlltulLIo IvlLluIlJ 1 Baus. Po kokių 3 ra vfcSnm
t 1 mėnesių, kai jj vėl sutikau, tai

MATAS UDELIS
yra atsiųsta. Buvo kokių 5 ki
logramų krepšiukas makaronų,

kūrė viryklą ir liepė išvirti ru-

ar aš norėčiau būti be sargy
bos? žinoma, atsakiau. Aš jau, 
sako, kalbėjau su viršininkais. 
Man pažadėjo jus paleisti, bet 
tik tada, kai sniegas iškris. O pinskoje Otdelenie”,

koks latvių ministeris- Gyveno sargybiniu pabėgę. Pradėjo ri
tame kambaryje, kmų dabar bu- sur ieškoti. Galų gale nutarė 
vo užėmęs Ivanas.

Mūsų lageris vadinosi “Es- Kai du sargybiniai priėjo prie 
to namo, kur gyveno čigono

(2) -- saują tabako užrūkyti, ir pa-
Atvykus išdavė čiužinius ir klausiau, kodėl jį, tą žmogų, 

užsiklojimui antklodes. Pietum taip stumdo, jiric jis alkanas, 
gavome po lėkštelę sriubos ir Tai sako, aš jam kiekvieną kar-

svėrė 83 kilogramus- Jis važi
nėjo arkliais, gaudavo aridiam 
avi^Į, tai ir dalinosi su arte
liais tuo maistu. Avižas džiovin
davo, turėjo iš patrankos šovi-

tirštą kokių 3 litrų puoduką, jau buvo ruduo, bet dar oras pintai — Espe. Du kartus į
Ivanas daug nevalgė, o aš nu- buvo šiltas- Po mūsų pasikal- savaitę veždavo į Karabasą kvie-
sinešiau į bembą baraną, kur bėjimo praėjo pora savaičių, čius į valstybinius sandėlius ar- pefių. Sargybinis sverdėjo K
buvo dar vienas lietuvis, ir vfe- Tas žmogus vėl pas mane at- ba veždavo grūdus į malūną, paėros. Abu traukė ruriHrai:
nas ukrainietis, su kuriuo gre
ta gulėjau, tai juos ir pavaiši-

rodė ėgonas su šautuvu ant

ėjo- Jis man pranešė, kad jau Važiuodavo kokie M vežunat “Siroką strana moja rodnaja” 
viskas buvo paruošta mane pa- Tie kaliniai, kurie veždavo į (Plati šalis mano gimtoji). At
leisti dirbti be priežiūra^ bet Karabaso miestelį grūdus, kiek- vykusieji atėmė šautuvą, įver- 
vienas ^iš viršininkų sukliudė, vienas turėjo “^ikmnbinavęs” ,.r tė abudu į roges ir girtutdius r

sriubos dalintojas sau prisipy
lė pilną dubenį sriubos, zapie 
pusantro litro, ir tiek pat ko- 

• šės. Vėliau priėjo apie 5 gerai

tą duodu, bet šiandien mažiau 
atvežė maisto — tai neištekau. 
Mudu rūkydami kalbėjomės. Jis

grūsdavo, virdavo kisielių ir tą. Reikėjo tinkuoti barakus, 
kuriuos netoli nuo mūsų sta-

litikavot, kai čionai gabeno, giausia kviečių. Nuveždavo į rų arešto, o čigonas sėdėjo už* 
“Kai atvažiavote, kalbėjo, — Karabasą arba, pakeliui, į lais- darytas barake visą mėnesį, 
ir galima buvo palesti, nes bcP vųjų kaimelį ir parduodavo mai- 
vo daug darbo, tai viršimzftas šiuką po 200 rublių. Miestely-

.I ___-ĮĮį
Nuėmus man sargybą, nuėjau

vyresnysis, vardu Ivanas. Jeigu
tau, kas man keršijo.'

. . „ į sandėlį ir pasisvėriau 56je pnsventero tt parražtao- įjIo^ Tai dar buvo pusė-
davo namo dainuodami. Prigir
dydavo ir sargybinį.

tinai Normalus mano svoris 
buvo 75-76 kilogramai Tą die- <|||

tė. E statybos išeiti niekur ne- gyti iš lagerio tarnautojų. netdiese

Kitą rytą išėjo prižiūrėtojas čiojo sargybinis. Nors jis ir
atrodą kaliniai Tiems irgi pri- iškyla už vielų koks nors su mažu rašteliu ir iššaukė 4 nebuvo giidduotas, bet reikėjo
pylė tokius pat dubenius sriu- skandalas, tai jį prižiūrėtojai žmemes, kuriems'buvo nuimta jo klausyti. Kiekvieną vakarą
bos ir prikrėtę košės, bet kiek išleidžia sutvarkyti muše&as. sargyba. Taip buvo iššauktas ir ateidavo iš kontoros apskaičiuo- tą dieną mane iššatdtė ir palei- Stovykloje gyveno vienas či- ną valgiau pietus valgykloje su
mažiau. Tada ėjo anksčiau ap- Prižiūrėtojai patys bijo, o jis tas žmogelis, vienas Keturis, ti mano ir kitų darbų. Konto- do be sargybos. Ir Ivanas šį gemas, kurio tėviškė buvo Ka- kitais kaliniais. Man priėjus
gyvendintieji tame barake, o nebijąs nieko. Neina ir į dar- kuris su manim kartu atvažia- ros tarnautojai irgi buvo kali- kartą mažai iš manęs pasipei- ragandoje, nuo Karabaso už 40 prie langelio, pro ipnį paduo*
paskiri mes. Padalintą maistą su bus. Jis man pasiūlė košės, o vo, ir dar du seniau buvę ta- niai, bet jie turėjo šiokį tokį nė.
valgius, dar duodavo likučių, mano tabaką pagyrė. Nors ir me barake. „ balsą. Lagerio vyriausybė su ~ bUfrinc ii.
arba, kaip sakydavo, “dabav- norėjau valgyti, bet atsisakiau. Kol aš tebeturėjau tabako, kontoros tarnautojais skaityda- 
kos”. Priėjo vienas baisiai su- Geriau, sakau, duok tam sudžiū- tai Ivanas visuomet man 
blogęs žmogus. Aukšto ūgio, vusiam žmogui mano tautiečiui

binį, kad tas važiuotų pas fi* šės. “Kai suvalgysi dar ateik” 
gono tėvus. Ten, sako, dar po- — pasakė. Nors dar Mfiau mfe-

kilometrų. Ir tas čigonas vežė davo maistą, mergina prakalbi-

statinės, vienas, kokių 16 me- paduoti- Tas žmogelis tą sriu- gė ir mūsų draugystė.
tų vaikiūkštis, pastūmė šatft- ba ir košę tuoj suvalgė ir man _ .
damas: “Tu niekad nepriėdi”. dėkojo. mmies
m . .. , ... - iš namų siuntini- Ivanas maneTas žmogus parkrito ir tik aša- H

. romis apsipylęs ištarė: "Dieve,
Dieve”. Pribėgęs pakėliau ir

Udfco- Ai įMljiitin stipresni*



tARUO PROGRAMOS

ALGIMANTAS RUGYS

DiSPLAY

CAPITAL FIRE SPRINKLER CO.

ekonomis-

(a£kelta,iš2 psl.)

COSMOS PAR

Stovyklos rengėjas yra At-kų 
Sendr. S-gos centro valdyba, 
kuri iki šiol buvo Chicagoje, 
bet naujai išrmktoji vaidyba

(Stovykla bus nuo rugpiūčio
12 iki 18)

Šiemet ypač laukiami jaunieji 
akademikai, kadangi didžiąją 
programos dMį atliks jų kole-

savaitei ir visais galimais bū
dais prisidėti prie jos pasise
kimo.

visus atvyks- 
, yra būtina 
"arines žinias

BOSTON, MASS.
- . Vedėjas

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1430 kil. Medford. Man.

Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vid.

stovyklos reikalais pagal praei
tų dvejų metų pavyzdį rūpina
si Detroito at-kų sendr. sky
riaus valdyba.

Mokestis suaugusiems sto
vyklautojams už visas septynias 
dienas — SOdoi- asmeniui- šis 
mokestis jmamay maifHriinn, pa-

Santaros sukūrime^ bendradar
biavome “Santaroje”! 5

Visą Lietuvos nepriklausomy
bes laikotarpį Vincas Mašaiai- 
tis dirbo ministerių kabinete, 
eidamas jo reikalų vedėjo, kan
celiarijos viršininko ir genera
linio sekretoriaus pareigas. Ne
buvo jam lygaus Lietuvos vals
tybinės ir administracinės tei
sės, vyriausybės potvarkių ir į- 
sakų žinovo. Nepaprastai darbš
tus ir kruopštus, moraliai šva
rus, Vincas Mašalaitis buvo ar
timas visos eilės Lietuvos mi- 
nisterių pirmininkų patarėjas- 
Jo vaidmuo, statant Lietuvos 
valstybės pastatą ir jį tobuli-

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mieli.

BRoadway 3-2224 
iettadienials 5-5:30 popiet

doL suaugusiam asmeniui ir re- 
gistracijos mokestis —- 5 doL 
dalyviui. Norintiejimotelyje ap
sistotu būtinai turi užsiregis
truoti ikj liepos 15, įmokėda
mi 15 dei. užstato už kamba
rį. Registruotis pas dabartinį 
stovyklos kapelioną — admi
nistratorių kun. dr. P. Celie- 
šių adresu: lithuanian Youth 
Camp Dainava, 15100 Austin 
Rd-, Maachester, Mkh- (Telef.

Visi kiti, kurie planuoja ap
sistoti pačioje Dainavos stovyk
lavietėje, kviečiami, nedelsiant 
registruotis savo skyrių valdy
bose, o valdybos savo ruožtu 
prašomos tokią registraciją vyk
dyti ir užsiregistravusių sąrašą 
iki rugpiūčio 1 pasiųsti Detroi
to at-kų sendr. skyriaus pirmi
ninkui J. Mikai (8277 Sussex, 
Detroit, Midi.) Kam patogiau, 
gali ir individualiai registruotis 
Detroito adresu, taip pat šis 
adresas naudotinas, norint gau
ti specifinių informacijų apie 
stovyklą.

Tikimasi, kad stovyklautojų 
skaičius šiemet bus didesnis, 
negu betkada praeityje, todėl, 
norint

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, Meninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt Kainos konkuruoja su Orchard gatvės lotinomis.

McKEESPORT, PA. 
WED0, 810 banga 

Vad. kun. Alf. Šulinskas 
706 Talbot Avė., Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. pj>-

HARTFORD, CONN. 
. WP0P, 1410 klc. 

Ved. Alg. Dragūnaviėius 
273 VictoriaRd., Hartford 14, Conn. 

TeL: CH 9-4502
Sekmadieni — 11-12 vai. dien$

Kęstutis Čižiūnas, Reginos ir 
Vadovo Čižiūnų sūnus, Pater- 
son, N- J.,* birželio 12 baigė 
Pijaus XII vardo diecezinę aukš
tesnę mokyklą, Passaic, N. J. 
Kęstutis priklausė moksleivių 
ateitininkų kuopai, eidamas pir
mininko ir kitas pareigas val
dyboje. Savo mokykloje buvo 
veiklus, ypač gerai pasižymėjo 
vaidyboje. Jis . mėgsta daug 
skaityti. Yra perskaitęs beveik 
visas lietuviškas knygas. Toli
mesniam mokslui gavo New Jer 
sey valstybės stipendiją. Studi
juos psichologiją šv. Jono uni
versitete Brooklyne. Vasaros 
metu stovyklaudavo ateitinin-. michel’s, Ėst. i»io — Fiatbush 
kų ir tėvų pranciškonų berniu-' * Eighth Avės. — NEvins 8-4552. 
kų stovyklose.

Jei imsime apskritai laisvės 
prasme, tai Evangelija skelbia, 
kad tildai tikėjimas žmogų da
ro laisvą, o socializmas ir ko
munizmas nėa atsiradę iš ti
kėjimo ...

Ine. — Industrial ana Conunercial 
only. Loft Buildings our Spedalty. 
Approved by all Insurance Agen- 
cies and Fire Dept. — GL 3-6700 

212 EVERGREEN AVĖ. 
Brooklyn, N. T.

Margaret A- Yesolites (Jaso- 
laitytė) trečios kartos Ameri
kos lietuvaitė, įvairių lietuviš
kų draugijų, veikėjų ir veiklių 
parapiečių Marijos ir Jurgio 
Jasolaičių duktė, Wayne, N.J., 
birželio 14 baigė De Paul die
cezinę aukštesnę mokyklą tre
čiąja mokine. Būdama aukštes
nėj mokykloj, Margarita pri
klausė daugybei klubų ir orga
nizacijų, kai kurioms jų vado
vaudama. Buvo renkama į mo
kinių tarybą- Be to, ji skam
bina pianinu ir jai labai patin
ka krepšinis. Vasaros atostogų 
metu stovyklaudavo Nekalto 
Nek. Prasidėjimo seserų mer-

Communion Breakfasts $3.00 Three 
private Banquet Rooms seating 25 
to 300 persona; available at reason- 
able prices for all Sodai Functions. 
(Closed Mon.), Free Parking. Ma
nagement & Ownership Michel Fam.

AMER Calculating A Typing Ser
vice. Try American Calculating & 
Typing Service. Machines & Oper
atore furnished in your Office or 
ours. ALL WORK GUARANTEED. 
215 Park Avė. (at 18 SL), N. Y. C.

GR 3-7872

Iš anksto pasitvarkę, stovyk
lautojai šiemet galės apsfatoti 
Napoleono motelyje, j knrį non 
Dainavos važiuojama apie 12 
minučių. Sąlygos: savastims mo
kestis moteliui už kambarį su 
dviguba lova — 30 dol, pri
statoma lova vaikams — 1 doi. 
už parą. Gyvenant motelyje 
ir maitinantis stovykloje, savai
tinis mokestis už maištą — 15

Vedėjas
S t e p. M i n k u s 

WLYN —1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1-1:3O vai. pų>.

JAMES J. HOLT A SON, INC.
Ėst. 1907

Roofing of -every description; Sky- 
ligbts - Leaders - Gutters. Repair 
Wbrk a Spedalty.
308 Franklin Avė., B’klyn 38, N; Y.

Telephone MAin 2-7730

zas Matutis. Mišių metu gie
dos pagarsėjęs New Haveno šv. 
Kazimiero par. choras, vadov. 
prof. Augustino Rossellio. Gie
dojimui ir koncertui akompa
nuos brolis Jonas Banys, MIC, 
Marianapolio muzikos skyr. ve
dėjas ir vargonininkas. Norin
tieji galės prieiti išpažinties.

8-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

P E T E R' S 
RADIO A TELEVISION SHOP

Peter Montecalvo, prop. Service by 
Experts. Authorized dealer for Em- 
merson - Westinghouse - Andrea - 
Motorola - Admiral. For a fast and 
reliable service call — OW 85092.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St, PHIadeiphia 47, Pa.

HOward 7-4176

Stovyklinė savaitė yra svaria 
šios vasaros at-kų sendraugių 
veiklos dalis, todėl visus sen
draugius ir skyrių valdybas pra
šome skirti Bnkamą dėmesį šiai

ginami, savo jannndHška ener- *
rrU* rIffiMiAtimn hnirnžfr pWlllflli0rMw
jokios Baramos iš šaiiee nakė- . nmnrruų

griuvėsių ir apųpaviddiiio at
statytąją valstybę, nutiesė jai 
teisinius ir sodatinius pagrin
dus. Tiesa, piėm nepavyko ap
ginti Lietuvos sostinės, bet 
princiĮHnis tautos nusistatymas 
buvo išlaikytas, ir teisinė Lie
tuvos pozicija tarptautiniame^ 
forume buvo"apginta. Užtat bu
vo iškirstas langas Lietuvai į 
Vakarus per Klaipėdą, ir Lietu
va grąžinta prie jūros.

Vienas čia suminėtų nepri
klausomos Lietuvos kūrėjų bu
vo Vincas Mašalaitis, kuriam 
birželio 24 suėjo 70 metų.

Pietryčių Sūduvos sūnus, 
Vincas Mašalaitis, išėjo dauge-

antrojo, yra ano seno suartėji
mo išdava”. .

Kuria prasme krikšč. demo
kratija artėjo prie socialistų? 
Atsisakydama savo sekimų? 
Priešingai. Yra faktas, kad po 
antrojo pasaulinio karo socia
listai ėmė artėti prie krikšč- 
demokratijos, atsisakydami to
kių jiem principinių dalykų, 
kaip kovos prieš religiją, kla
sių kovos, marksizmo (pav- pas
kutiniu metu Vokietijoje) ir tt* 

socialistinis “Keleivis” ge
gužės pirmos proga išspaisdi- 
no Internacionalą — tuo nerei
kia stebėtis. Sis laikraštis te
besilaiko tokio socialistinio už- 
kietėjimo, kad labiau būtų tikęs 
Paryžiaus raudonosios komu
nos metu, o ne dabar.

Atmtininkų sendraugių sto
vyklinė savaitė štanrt ruošia
ma Dainavęs jamtimo stovykla- 

Stu
dijinė savaitės tema yra: 
‘‘Žvilgsnis į save: kuo esame ir 
kur einame?”. Stadijmės da
lies moderatorium bus dr. Arū
nas Dulevičius/Jis jau yra su
sitaręs su prdegentais, kurių 
daugumą sadarys jaunieji aka
demikai, ir jie nagrinės atski
rus kšanataras vedaoKtios te
mos rtesuose. Be to, tas taks- 
'SbCKIIO Iv IxBQ*eSlBO hU-mUO 
loųinės programos.

Visa savaitė gražioje Daina
vos apylinkių gamtoje l^>ai 
tinka petismi, ir visa stovykli
nės savaitės programa su juo

tas, geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St, Brooklyn 8, N. 
Y. TeL TA 7- 9518.

lietuvių kalba: 
kasdien 10-11 vai. r.; ie*L - sekm.

ved. Ant Paliulis .
321 Robinwood Rd.

zpran. Edv. Meininkas
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

kilusi iš “liberalizmo” ir “lais- 
vamanybės (tiesa, katalduškos)” 
kad iš liberalizmo išaugo ir 
krikšč. demokratija, ir socializ
mas. ir komunizmas ... Tokia 

ą©©©s®e®®®s©©©@®®®®®®®®@©©©®e®0B©®ee0®©ee®©®@®@@e9®S9 skirtingų idėjų sanųdaka tegali 
klaidinti, nes vartojami čia ter
minai šiandien yra įgavę kitą 
prasmę. Pavyzdžiui, kaip reikia 
suprasti ‘TuriaBIriMEąją laisva- 
manybę”? Jei imsime dabarties

Marianapoly šventinamas kert akmuo
Thompson, Conn. Tėvai ma- «■■■yvyyyyyi 

rijonai ir Marianapolio mokyk- 
los vadovybė jaučia pareigą ■ --------
tęsti įsigyvenusią tradiciją, tai 
ir šiais metais skelbia ir ruo
šia jau trisdešimts trečią Nau- ■ - L
jos Anglijos lietuvių dieną. To
kia diena yra gera proga kartu ■ 
pasisvečiuoti ir dalyvauti pro- ■ 
gramoje. Ruošos komitetas ■ 
stengiasi sudaryti patogias są
lygas priimti ir pavaišinti visus ■ 
dalyvius. Svarbu, kad N. Ang
lijos lietuviai galėtų suvažiuoti 
vienon vieton ir kartu praleis- H 
ti dieną savųjų tarpe- S .

šiais metais bus dar šven- H _ __
tinimas naujo studentų bendra- B— " ” 
bučio kertinio akmens. Jau se
niai toks bendrabutis buvo rei- H 
kalingas. Tikimasi rugsėjo mė- I '. f’ , -,
nesį bendrabučio statybą baig- I 
ti, pašventinti ir apgyvendinti kun. dr. 4. vaikšnora, mic 
naujųjų mokslo metų studen-

vincijolo pareigas šv. Jurgio 
šv- Mišios ir pamokslai bus Lietuvoje.

11 valanda. MjšbTautas šv. Ker*n"# 
Kaztauero partijos (New Ha- ,a^om 
ven, Cimn) aXas iun. Juo- ”

vmajolas kun. Jonas J. Jau
čius. Asistą sudarys atvykusie
ji svečiai kunigai-

Meninę programą po pietų 
išpildys New Haveno šv. Kazi
miero parapijos choras ir 
listai.

Sporto salėjo vėliau bus 
bai, gros Juozo Drumsto 
kestras iš Worcester, Mass.

Ttorę marijonu rėmėjus, prie- 
JfiC, atvykęs iš Romos birželio tekus įr plariąją visuomenę 
12, sakys pamoislą Mišių me- kviečia atsilankyti Marianapo- 
tu, o vėliau papasakųs ą»e lie- lio tėvų marijonų vadovybė, 
tuvius Romoje ir Vokietijoje, vienuolyno vyresnysis kun. Juo- 
Kun. J. Vaišnora yra marijo- zas Dambrauskas ir šventės 
nų prokuratorius Romoje. Sa- ruošos komitetas. Iki malonaus 
vo laiku jis ėjo atsakingas pro- pasimatymo! AVM.

tapą ir visoms kitoms stovyk
lavimo iširtoms padengti, Ma- 
žamečiams taikomas sumažintas 
mokestis atitinkamai pagai am-

Mountain of Northwe*tern, N. J. — 
CHARMING HOME & GROUNDS, 
Family atmosphere. Non-sectarian, 
Swedish home cooking and baking; 
relaxation and recreation eųually 
available. Single—$40, Double—$75 
also Family Rates — May-October.

MRS. FRIEDA MAZAR

Vedėjas 
P. Viičinis 

AM bangomis 1190 kitociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

1*. „ > ■ 
WKOX, Framtngham, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

birželio 12 pradėjo Jeruzalėje 
trijų čtienų svartymus su Dra- 

. Nuo istorinė? t&rovės dar eBo žydais /dėi santykių tarp 
iabum nutolsta f pigimai kad AmerBtos it Izraelio žydų- Iš 
•didžiojo poptežiaus pastangų P«sių dalyvauja po 500 
dėka vėfiau pradėjo artėti konstatuota, kad

WATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 kil.
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kultūrinių ar kitų požiūrių. Jau 
kunigas vien savo pastoraciniu 
darbu, sulaukęs vienokio ar kk 
tokio jubilėjaus, užsitarnauja 
tikinčiųjų pagarbos.

Norite geros—meniškos fotografijos

Primidjantą nuoširdžiai svei- 
no kunigai pranciškonai ir jo 
brolis Povilas Kvederis. Visiem 
dalyviam ypatingai gilų įspūdį 
paliko jaunojo kunigo tėvas 
Paulius Kvederis. Kai jis atsi
stojo kalbėti, visi nutilo. Jo šir
dis buvo kupina džiaugsmo ir 
akys pilnos ašarų. Tylėdamas 
žiūrėjo į salę, ir šioje tyloje 
šventės dalyviai pergyveno tė
vo laimę, kuriai išreikšti jis 
nerado žodžių ...

WAPPINGER3 FALLS, N. Y. EI Sehrader vysk. L. Graziano Ir provinci
jolas Tčv. Jurgis Gailiutis su {Šventintai* pranciškonais kunigai*.

į-' ' x ■ - 
z

DIDYSIS 
RAMYBES

Ir koks buvo graudus išgyve
nimas, kai bažnyčia buvo pil
na žmonių, klausyklos apgultos 
atgailaujančių, bet nebuvo nė 
vieno kunigo' — visi buvo pa
sitraukę nuo bolševikų žiaurios 
gaujos- Vietos vykdomasis ko
mitetas buvo nusprendęs visus 
sušaudyti. Komiteto narių tar
pe atsirado vienas jautresnės 
sąžinės ir per savo namiškius 
visus tris kunigus įspėjo. Baž
nyčioje viešpatavo mirtina ty
la. Nei vargonų garsų, nei žmo
nių giedojimo- Žmonių akys 
tik ašaromis mirko.

Dažnai klaidingai vertiname

' Dėkojame - gestiumtem kute* 
gam — tam. V. Martinkui, tė
vų marijonų atstovui tam. A. 
Nockiūnui, kun. V. Paulauskui 
ir tam. J. Steponaičiui už da- 
iyvavimą ir visiems seimo pre- 
zkHumo ir komisijų nariams.

Nuoširdžiai dėkojame praėju
siųjų metų rėmėjų Centro Val
dybai ir skyrių veikėjams ir 
veikėjoms už jų pastangomis 
ir pasiaukojimu gaunamą mo
ralinę ir piniginę paramą mū
sų sumanymams ir darbams.

Ačiū visiems, sveikinusiems 
seimą Žodžiu ar raštu, visiems, 
praleidusiems tą dieną su mu
mis ir visiems, parėmusiems 
mus pinigine auka, ypač Jur
giui Batuievičiui ir N.N. iš 
Worcesterio už tūkstančio do
lerių aukas įrengimui kambario 
Matulaičio namuose.

Dievui laiminant ir Jums re
miant, tikimės, galėsime įvyk
dyti savo sumanymus: pastatyti 
pabėgusiems ir seniems žmo
nėms slaugymo namus, o jau
nimui įrengti naują stovyklavie-

— Dievo palaima aplankė 
mūsų namus, — kalbėjo moti-

ntežhya ap*žtaą*uinw><l*riiae»g 
Amerikoje ir Lietuvoje. Sv. Ka- 
zinuero parapijos klebonas aa. 
tam. Magnus Kazėnas buvo di
delis šv. Antano mylėtojas, ir 
jo rūpesčiu šv. Kazimiero ba^ 
ųy&jįje^ panašiai kaip pranciš
konų bažnyčiose, šv. Antano 
garbei kas antradienį buvo ruo
šiamos pamaldos, kuriose ti
kintieji gausiai dalyvaudavo. 
Kai 1941 m. balandžio mėnesį 
pirmą kartą atvykus į Pitts- 
burghą, šv. Antano pamaldos 
priminė man Kretingą, kur kas 
antradienį pranciškonai, apsu
pę stebuklingąjį šv. Antano al
torių, gįedocįavO' jp garbei “Si 
queris”. S per šimtmečius gie
dota giesmė nutilo Kretingo
je, bet ji vėl suskambėjo _Pit- 
tsburgho šv. Kazimiero lietu
vių parapijoje ... Buvau tikras, 
kad šioje šv. Antano mylėtojų 
parapijoje atsiras ir šv. Pran
ciškaus sekėjų. Ir neklydau.

Vieną dieną -..
Kai 1949 metais vieną dieną 

pakalbinau šv. Kazimiero mo
kyklos vedėją seserį pranciš- 
kietę Paulę, kuri liepos 28 šven
čia 50 ipetų vienuolinio gyve
nimo jubiliejų, ji šypsodamosi 
atsakė:

— O taip, turiu jums kandi
datą. Mūsų mokykloje yra Pily
pas Kvederiukas — jis galėtų 
būti geras pranciškonų kuni-

naziją, įstojo į Vilkaviškio ku
nigų. seminariją. 1937 birželio 
13 vysk. Antano Karoso įšven
tintas į kunigus. Metus pavika
ravęs Plutiškėse, buvo paskir
tas Vilkaviškio vikaru- Iš čia, 
besiartinant raudonajam siau
bui, 1944 metais pasitraukė į 
Vokietiją. Anglų z. KL Witten- 
see buvo klebonu ir gimna
zijos kapelionu. Penkeris me
tus darbavosi Anglijoje. Kai 
1953 atvyko į JAV, metus lai
ko dirbo Texas valstybėje. Pre
lato K. Vasio pakviestas, 1954 
atvyko . į Worcesterio Aušros 
Vartų parapiją.

Kun. J. Steponaitis, būdamas 
visad linksmas, jaunatvės nuo
taikoje savo veiklą daugiausia 
skiria jaunimui. Jis organizuo
ja ministrantus, su jais stovyk
lauja Kennebunkporte, veikia 
su parapijos skautais, ateiti
ninkais, dirba šeštadieninėje li
tuanistinėje mokykloje. Per jau
nimo parengimus sugalvoja įvai 
riaušių jiems žaidimų.

Partiečiai ir Worcešterio lie
tuvių visuomenė, gerbdama ju
biliatą, vadovaujant Aušros 
Vartų administratoriui kun. A. 
Jankauskui, surengė jam staig
meną — iškilmingą vakarienę,

— Beatričė Kcrbelieri, gyve- ■ |
nanti Providence, R. L, daž- ■ <
nai Darbininkui atsiunčianti 
nuotraukų iš lietuvių gyvent ,
mo, kaip asistentė vasaros se-

nuvykau į Ukmergės parapijos mestre dirbs Kingstono tini- uoa angelKS Mėtau* trupa pirmame lig meų piknike gegute* M 
bažnyčią velykinės išpažinties, versiteto dramos studijoje. Nuotr. u itansaueke. . . -

_ Iškilminguose pusryčiuose pa
rapijos salėje dalyvavo kun- 
Juozas Girdis, pranciškonai tė
vai ir klierikų pranciškonų, Ka
zimiero Venclausko ir Jeroni
mo Ferno, tėvai ir seserys-.Už 
dvejų metų abu pranciškonai 
klierikai aukos savo pirmąsias 
Mišias Pittsburghe ir Bridge- 
villėje, Pa.

Globojant vaišingam T. Alek
sandrui, O.F.M., dalyvaujant 
jaunųjų pranciškonų tėvų ir 
klierikų tėvams ir giminėms, 
baigėsi Bridgeville, Pa., T. An
tano Kvederio primicijų iškil
mės. Liepos pradžioje jis vyks
ta į Kennebunkport, Me., ir čia 
įsijungs į darbą.

Savo maldose dėkingai pa- 
vesdamos Viešpačiui visus rė
mėjus

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserys

altoriaus stovėjo jo artimieji, 
jo broliai ir tėvai, kurši žvilgs
niai lydėjo sūnaus žingsnius, 
Mišių aukai. Džiaugsmais užlie
jo jų širdis, kai sūnus kmngas 
teikė jiems Dievo Sūnų ir pir
mą kartą laimino.

Šventės nuotaika klestėjo ir 
parapijos salėje, primicijų iškil
mingų pietų metu, kuriuose da
lyvavo primidjanto artimieji, 
rėmėjai, draugai, tėvai pranciš
konai: Aleksandras Žiubrys, Ge
diminas Jočys, Klemensas 2a- 
lalis, Justinas Vaškysv tam. 
Gracy, kun- J. Skripkus, tam. 
B. Liubauskas ir seserys pran- 
ciškietės. Pietums vadovavo ir 
kunigystės kilnumą gražiai nu
švietė energingasis šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. Val
teris Karaveckas.

T. Antanas Kvederis gimė I 1
Pittsburgh, Pa., 1935 gruodžio I
17 Pittsburshe itimė ir io tė- L4ĖTUVIAI pratakom — Moji kunigai. U k. įt Tė*. Juozą* Bacevi- 

.. - ■ čtec, Ttv. Antanas Kvederis ir T6v. Augustinas Simanavičius. ’vai, ilgamečiai šv. Kazimiero 
lietuvių par. nariai. Baigęs šv. 
Kazimiero parapijos pradžios 
mokyklą, jis įstojo į šv. Pran
ciškaus mažąją seminariją Lo- 
wdl, Mass. Naujokyną baigė 
Troy, N. Y. Šiais metais baigęs 
filosofijos ir teologijos studi
jas pranciškonų seminarijoje 
Wappingers Falls, N. Y., ten 
buvo įšventintas kunigu EI Sal
vadoro misijų vysk. Laurenci
jaus Graziano, 0-F M.

T. Antano pirmųjų Mišių me
tu pamokslą pasakė T. Gedimi
nas Jočys, O.F.M. Mišioms pa
tarnavo kleb. tam. W. Karavec
kas, primidjanto pusbrolis kun. 
Gracy ir klierikas Kazimieras 
Vendauskas, OF.M.

Rosario mieste, Argentinoje^ 
pirmą kartą pasirodė lietuviai. 
Ant vežimo buvo suprojektuo- A 
tas lietuviškas malūnas, kurį 
supo lietuvaitės su tautiniate^aK^ 
drabužiais. Taip pat karnayaiA^^ 
buvo įrengta ir lietuviška 
gykla.
'— Kun. Juozas KiaieEuu»-'l^ 

salezietis, jau keliolika metų 
gyvena Meksikoje, eidamas įvai
rias pareigas saleziečių veda- 
mose mokyklose. Dabartiniu lai- ■?*' 
ku yra saleziečių bažnyčios rėk- 
torius Guadalajara mieste.

— Kun. V. Bitinas, tėvų „į. 
pranciškonų šv. Antimo 
mokytojas, vasaros atostogas 
praleis Lovvefl, Mass., pavaduo- 
damas šv. Juozapo panmšittA^^ 
kunigus.

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 
įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių Ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums 
geromis sąlygomis padarys '

FYT. MAŽELIS

Birželio 17 kun. Justinas 
Steponaitis gražiai atšventė ku- 
ujĮįįgtė* jfiMjįhridį jntelėiiĮ Tai 
gana ilgokas gyvenimo kelias, 
nueitas rūpestingai besidarbuo
jant Dievo garbei ir žmonių 
dvasios naudai.

Kiekvieno garbingo kunigo 
veikla katalikų tarpe yra di
džiai vertinga ir įprasminta- Tik 
žmonės, turėdami galimybių 
kiekvienu jiems reikalingu mo
mentu pasinaudoti kunigo pa
tarnavimu, nevisada reikiamai 
įvertina pastoracinį kunigo dar
bą, o kartais nepagrįstai net 
pakaltina. Nevienas su pavydu 
žiūri į kunigo tariamai “leng
vą” darbą, “lengvą ir gerą” gy
venimą, tačiau norinčių pasi
naudoti tuo “lengvu gyvenimu” 
kandidatų trūksta. Šiandien iš
kilęs opus pašaukimų į kuni
gus klausimas mažai teranda at
garsio ir dorų jaunuolių tarpe.

Tikinčiajam kunigas yra pa
guoda, suraminimas- Jis veda 
žmogų į amžiną išganymą. Ku
nigas lydi žmogų per visą jo 
gyvenimą, ypatingai svarbes
niais jo gyvenimo įvykiais. Nau
jagimį nuplauna krikšto sakra
mentu, paaugusį stiprina atgai
los ir Švenčiausiu sakramentu, 
subrendusį laimina moterystės 
ryšiu ir mirštantį palydi pas- kunigo veiklą iš visuomeniškų, 
kuriniu patepimu. Per visą gy
venimą žmogus turi progos iš
girsti daug naudingų pamoky
mų, įkvėpimų ir suraminimų. 
Kunigo rankos konsekruoja 
Švenčiausiąją komuniją ir jąja 
gaivina bei stiprina kiekvieno 
tikinčiojo dvasią. Per kunigo 
laiminančias rankas žmogus į- 
gyja daug Dievo malonių. Kaip 
liūdna ir siaubu darosi tikinčio
jo dvasioje, kai* jis netenka

•40 pv< Kaina 4 <M. Labai 
patranzU. tinka kaip dovana 
visokiom!* progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

FRANCISCAN F ATKERS

— Ką aš galiu pasakyti šio
je laimės valandoje? Dievui pa
aukavau savo sūnų. Paliko jis 
namus, kur gimė, augo ir buvo 
tėvų meilės supamas. Nūn, po 
daugelio metų, sugrįžo. Ir nė
ra man Tėvų dienoje didesnės 
dovanos — kaip sūnus kuni-

pranciškonų vienuolyną?”. Ta
riausi su tėvais. Buvau sužavė
tas jų giliu religingumu ir pa
lankumu.

— Mano šeimai bus didelė 
mo valandoje tėvas ir sūnus garbė, jei vienas iš mano ke- 
prisiminė motiną, kuri ilgus tūrių sūnų taps kunigu pran- 
metus melsdamosi ir pasninkau- ciškonu, — kalbėjo Pilypo tė- 
dama, laukė šios palaimintos 
valandos, bet mirtis buvo

apie kurios paruošiamuosius 
darbus jis nė nežinojo. Birže
lio 17 d. 11 vai. kun- J. Ste
ponaitis atlaikė iškilmingas pa
dėkos pamaldas, ,o va^ąre Auš
ros Vartų salėje įvyko pageria
mo vakarienė, kurios progra
mai vadovavo kun. A Jankaus
kas. Jubiliatą sveikinę jo buvęs 
matematikos mokytojas Pr. Ke- 
blinskas iš Brocktono, kunigai
— šv. Kazimiero par. klebonas 
kun. J. Bakanas, Marianapolio 
vienuolyno viršininkas kun. J- 
Dambrauskas, MIC, A. Volun- 
gis, M. Tamulevičius, Westfieldo 
klebonas kun. V- Puidokas. Ka
dangi prel. K. Vasys dar nėra 
visai pasveikęs ir negali lais
vai kalbėti, tai jo ir savo var
du sveikino kun. A. Jankaus
kas. Jubiliatui parapijos skau
tai padovanojo taurę, o buvę 
Wittensee gimnazijos mokslei
viai, Miliauskienės rūpesčiu,
— sveikinimo adresą su dova
nomis. Ir kitos parapijos orga
nizacijos, ateitininkai ir bend
ruomenės valdyba įteikė savo 
sveikinimo dovanas. Vakarie
nės pabaigoje jubiliatas padė
kojo visiems už sveikinimus bei 
dovanas ir ypač išreiškė padė
ką preL K Vąsiui, kurio dė
ka jis yra patekęs į Worces-

Kun. Justinas Steponaitis gi
mė 1912 rugsėjo 1 Skaisgirių 
km., Sintautų parapijoje, ša
kių apskr. Anksti neteko moti
niškos globos, tačiau tėvo pa
stangomis buvo rūpestingai

tarnavimais. Tai liudija lietuvių J 
tremtinių Sibire skaudūs ato
dūsiai. Tik tas gali suprasti jų 
tragiškus dvasios išgyvenimus, 
kas yra pats patyręs.

1919 metais, dar jaunas bū
damas, šv. Kazimiero šventei

Visomis primicijų iškilmėmis 
uoliai rūpinosi kleb- kpn Wal- 
teris Karaveckas, primidjanto 
tėvai ir broliai.

Iškilmingus pietus paruošė 
Margarita Miliauskienė ir Ona 
Jennisonienė. Joms talkininka- 
vo šv. Kazimiero parapijos mo
terų klubas ir šv. Pranašaus 
ir šv. Kazimiero mokyklų mer-‘ 
gaitės.

Padėkoti šv. Antanui už glo
bą ir pagalbą birželio 18 T. An
tanas nuvyko aukoti Mišių į 
pranciškonų šv. Antano parapi
ją Bridgeville, Pa., kuria? su
maniai vadovauja T. Aleksand
ras Žiubrys, O.F.M.

nų seminariją ruoštis tautigys- 
tei- Era tikras, kad ir T. An
tanas tarnaus toje pafioje šv. 
Kazimimro bažnyčioje, prie to 
paties aktoriaus, savo brolio Do
vydo primicijom-

■Tltū-

Bet jis atrodė tcrfus mažas 
berniukas^ Ir daug nekalbėjo, 
tik žiūrėjo į mane, tartum 
klausdamas: “Ar galėsiu stoti į

tA Bnmė I«»din^taenė 
nSfitSS MangHras;
Antante Savdis ir Bate*1* - Mte 
tusevičiūtė.

— LeooMdM VaMuktar ' O 
damas iš Washingtono į 1^ 
Angeles, Calif., buvo sntojęs: 
Chkagoje ir Lietuvių, Fnmtok 
bi&iliams padarė . pranešim^-^^g 
apie Rezoliucijoms remti komi-: .į® 
teto veiklą. Komitetui surinAtaA 
aukų. -

— KmmIio gimnazijos 
nių ir mokytojų suvažiavimas* 
šaukiamas rugsėjo 1-2, Darbo:. 
dienos savaitgalį, Clncagoje. 
Ypač kviečiami H laidos akt". < 
turientai paminėti tos laidos- 
15 metų sukaktį. Informacijų; 
reikalais kreiptis į rengimo ko- 
mitetą: A Kazakevičius, 5594 
S. Whipple St., Cbicago, artią , 
Ed. Š ulaitis, 1320 So. 48 Ct^ ;||| 
Cicero, UI- * |

— Kristino Bradilcytė, Mel-: 
bourno universitete, Austrai!-- <4 
joje, baigė medicinos mokslus , 
ir pradėjo dirbti Geelongo D- M? 
goninėje. •

— Anglijos liotuvię šventė 4 
įvyko gegužės 10 lietuvių so- 
dyboje, netoli Londono.

— Europos lietuviu jaunimo 
suvažiavimas šaukiamas Lietu- < ; 
vių Sodyboje Anglijoje rugsė- 
jo 1-8.

— Maironio 100 metų ginu- 
mo sdkaktį Anglijos lietuviai y 
paminėjo birželio 23. Paskaitą 4 > 
apie Maironį skaitė kun. Jonas < 
Kuzmickis- ,

— Argentinoje veikia “Ue>- ~- 
tuvos Aidų” radijo valandėlė, 

~ kuri gegužės 26 paminėjo 15 j 
metų sukaktį.

— Providence, R. I. Vytau- • 
tas ir Eugenija Rastoniai, ku
rie čia prieš porą metų atvy- . 
ko iš Kansas City, susilaukė- 
trečios dukrytės- Jie jau au^na 
dvi dukras ir sūnų, kuris mo
kosi šv. Antano gimnazijoje 
Kennebunkporte. Vyt Raste
nis yra mužikas, groja fagoto 
simfoniniuose orkestruose ir

•



AUDRONE
NEBŪK ŽILAS

J. SOLIONAS

Tek: APplega+e 7-0349

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

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkite-

JOHN ORMAN AGENCYBUSS. OPORTUNITY

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

TeL VTrginia 6-1800

WHITE UOKSE TAVERN
baras ■ restoranas

NEAL'S RESTAURANT

TiSPLAV

¥LKMAHnSMA5TK6AS

Atalanta - Krakus - Ta'a

PORK LOIN ROLL
Gaunamas 11

Visuomet reikalaukite importuoto lenkiško

PORK LOIN ROLL
VALANDOS:out — 1373 

IN 2-4*34

Tai jų darbas. Mūsų pareiga 
ir privilegija naudotis mums 
teikiamomis teisėmis.

RHINECLIFF, NEW YORK

Garsiame Cape Cod - Ostervitle, Mast, kurorte prie atviro Atlanto, 
Long-Beach pliažo, pužų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje

NEW YORKO ateitininkai moksleiviai iškyloje. Nuot r. P. Ąžuolo

ATALANTA — KRAKUS — T ALA

ti atmestas, kai tuo tarpu be
mokslio. fizinį darbą dirbusio, 
senstelėjusio darbininko prašy
mas gali būti patenkintas. Žo-

Cardinal Farley 
Military Academy

Kaip aiškinti ši reikalavimą?
Ir vėl tenka pastebėti, kad

SAVINOS AND 
LOAN ASSOCIATION

Local Movers & Special Deliverv 
Call 

ST 6-1833

Jamaica Avė. - 242nd St.. Queens. 
TeL: JAmaica 9-3207 or Fl 7-6854

draudimo įstaigai, ji pati nuro
dys, kokių informacijų „apie 
sveikatos stovį reikalinga ir ką 
pareiškėjas turi daryti.

yra beverčiai ir mr* 
krifaji Svarbiausia yra finoti 
daktaro vardą ir pavardę, adre- 

v są, nuo kokios ligos ir įtada 
: gydė. Tas pats; pasakytina ir

Carnėgie Carnet Cleaners, Ine.
serve the most discriminating Car
pet decorating finus in Ne- York. 
W« offer »n introduetory Suecial: 
Any 9 x 12 Domestic Rug Cleaned, 
Shamoooed f Store'’ o-’" *'* 
500 Tiffany Street. Brome 59. N. Y.

DA 9-5206

International Netvspaper 
Printing Co.

Newsuapers - Tabloids 
VVeeklys - Monthlvs'

197 E. 4th Street. Nen- York City
OR 3-1830

A Boarding School for Boys 
Conduc+ed by 

Christian Brothers of Ireland

Brooklyn - Queens - Nassau 
Thhree decades of dependability 

Built anH hy GM
GE 4-0700

AMETTCO Travel Bureau. Going 
Anywhere! Land. Sea. Air. Tours 
to Holy Land & Middle East. Offices 
in Jerusalem. Beinit. New York. 
Washington. Ali our Tours to the 
Middle East are nlanned bv specia- 
Hsts who know the area. Personal- 
ised Service for ev-ery travel n«»d 
1270 Br’vray. N.Y.C. — LO 5-7926

Catering, Weddin«rs, Beefsteak par
ties; Banguets, Sočiais: Seafood - 
Chops - Steaks. Serving the public 
for over 50 yrs. FOrdham 4-3892. 

66 Wegt Fordham Road 
New York 68, N. Y.

A N C A R 
TRANSPORTATION

Breakfast, Lunch. Dinner; service 
from 7:30 a.m. to 8:45 p.m.. elosed 
Sun.; Luncheons from 99C. Dinners 
from $1.50. Garden room available 
for reservations: a few doors away 
from St. Francis of Assisi Church. 
132 W. 32nd Street — LO 5-4838

FuUy Eąuipped. Long established. 
Good potential — good opportunity 
for right party. Lithuanian trade.

New and Reconditioned Air Condf- 
tioners available for bninediate in- 
staBation. $50 and Un — Prv 
Pavments start in Ang. EX 2-0637

Gueens — St. Leo’s Parish anč .*'i- 
rochial School. Corona — vieinity 
VVorld’s -Fair

me čia anglų kalbos nemokė
jimas gali ir padėti. Taės pats 
pasakytina ir apie išsilavinimą, 
amžių bei turėtąją profesiją.

Kartais, nepasinaudojus turi
ma teise, ateityje galima nu
kentėti. Butų perilga aiškinti 
kaip, esant nedarbingu ir nepa
duodant pareiškimo, darbinin
kas nukentėtų, tačiau pasakyti
na, kad sulaukus pensininko 
amžiaus jo pensija būtų žymiai 
mažesnė. Užtat ir patartina vi
sados paduoti pareiškimą, jei
gu nustojama dirbti dėl nesvei
katos. Žinoma, riepatartina duo
ti tokį pareiškimą, jei neten
kama darbo dėl kitų priežas
čių arba susergama lengvai pa
gydoma liga (peršalimu ir pan).

Kiekvienu atveju, kada turi
ma kokių nors abejonių ar ne
aiškumų, liečiančių nedarbin
gumo pensijas, geriausias pata
rėjas yra jūsų vietinė sociali
nio draudimo įstaiga, bet ne 
visokiausi žinovai, sutinkami 
prie šventoriaus ar karčiamoje.

ekonomiškas — Visokioms 
progoms paruoštas stalui. 
Mėsa skardinėse aukščiau- 
sos rūšies galima gauti vi
sur gerai žinomų firmų —

PI ANOS — ORGANS
Nevv and Used Pianos. Brooklynfe 
largest Rebuilder and Distributor. 
Steinways. Knabę and other fine 
instrumentą Rebuilt and Restyled 
Hke new; Terms arranged. Gulb- 
ransen Transistor Organs, Lowery 
Electronic Organs. ABARD Piano 
& Organ Co.. John Giordano, prop. 
Ėst. 1920. — Showroom: 392 Kings 
Highway, ES 6-4499: Factory: 1361 
61st Street. GE 6-8078.

Kada nustojama dirbti dėl 
nesveikatos, patartina įteikti ne
darbingumo pensijai gauti pa
reiškimą. Tai galima atlikti ar
timiausioje socialinio draudimo 
įstaigoje. Informacijų pensijų 
reikalu visados galima gauti ir 
vietinėse pašto įstaigose.

džiu, ir pats darbininko nedar
bingumas yra siejamas ne tik 
su nesveikata, bet taip pat ir 
su socialine aplinka.

Toliau ryškindami šį reikala
vimą, turime dar pastebėti, kad 
nedarbingumas turi būti tokio 
laipsnio, jog nepramatomas iš
gijimas artimoje ateityje. Va
dinasi, žmogus sirgęs džiova ir 
gydęsis ligoninėje tik porą mė
nesių, nevisada galės kvalifi- 
kuotis nedarbingumo pensijai. 
Tačiau dusuliu ar širdies liga 
sergąs darbininkas galės kvali
fikuotas, nes nėra žinoma, ar 
jis kada nors ateityje vėl ga
lės dirbti-

Labai svarbi ir nedarbingu
mo pensijai gauti reikšmės yra 
išsimokslinimo patirtis- Papras
tai atsižvelgiama ir į kalbos 
mokėjimą. Jei angliškai nemo
kąs ar silpnai temokąs fizinio 
darbo žmogus praranda darbą, 
tai jam kitą lengvesnį darbą 
gauti bus sunku ne tik dėl ne
sveikatos, bet ir dėl kalbos ne
mokėjimo. Užtat tam tikra pras-

Kas yra metų darbo ketvir
tis?
Kiekvienas darbininkas per 

kalendorinius metus gali už
dirbti keturis metinius darbo 
ketvirčius. Kreditas už tokį dar
bo ketvirtį gaunamas, uždirbus 
bent 50 dol. laike trijų mėne
sių. kurie yra taip suskirstyti: 
pirmas laikotarpis nuo sausio 
mėn. iki kovo, antras — nuo 
balandžio iki birželio, trečias 
— nuo liepos iki rugsėjo, ir 
ketvirtas — nuo spalio iki 
gruodžio (visi mėnesiai imti
nai). Pastebėtina, kad sava pre
kyba besiverčiąs darbininkas 
gali gauti kreditą tik už pil
nus metus, t- y- keturis meti
nius darbo ketvirčius, kadangi 
jis socialinio draudimo mokes
čius moka už visą metų laiko
tarpį. Sava prekyba besiver
čiąs darbininkas gauna kredi
tą. jei per metus turi bent 400 
doUigryno pelno.

Antrasis reikalavimas — būti

TONY ASPRAK18 — Painter and 
Dec^ratar, outside s»ęaffokl work a 
a^eclalty. budde and outride worfc. 
immedtote .«ervie«, reaaonatrie pri- 
ces. Special attention to Reni En- 
tate oimero and managemęnt com- 
panios. 30-93 - 33rd St., Artoria, 
L L — RA 1-6TO7.

87 EAST BAY RD, OSTERV1LLE, CAPE COD, MASS. 
TeL GA 8-8425

Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • . Gražus •privatus 2 akry pu
šynas - parkas • šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidi
mams • , - Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. — Iš anksto kreiptis:

Openinga cm ali shifts. These are full time postttons in DiDy eųuipped 
31 ked hospital. noar expending to 100 beda. Excellent personnel 
policy, good salaries plūs differential for shifts. Work in a friendly 
comnranity. nearby rooms and apartments atVailable.

VVrite or appiv direct to: 
OIRECTOR OF NUR8E8 

Hollyvrood 2-0941 (Call befare 5 pjn.)

“Florai Herb“ yra nuo- 
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir cbemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 oz. bonkų. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROP1CANA, 
Dept. A: P.O. Box 305. Clinton. Ind.

Anna Masilionis, diplomuota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber
lyne. Hamburge. Varšuvoje. Turtjusi 
salionų Biržuose, Klaipėdoje, Palan
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykmi ii 
Lietuvos įsikūrė Jamaicoje prie 8S 
gatvės, šalia J. Andriušio įstaigos. 
Važiuojant Jamaica traukinio Unija, 
išlipti Forest Parkvvay stotyje.

87-17 Jamaica Avė. • VI 94Nt 
W«adhaven 21, N. Y.

Bridge Air Conditioners
MID SEASON SPECIAL

šio krašto žmogus, pilietis ir 
nepilietis, jaunas ir senas, ati
tinkąs
dviems reikalavimams, turi tei
se paduoti pareiškimą nedar
bingumo pensijai gauti. Ne
spręskime patys, ar mes esame 

neišdirba nustatytą metinių mirtinai griežtas. nedarbingi. Leiskime tai atlik-
nedarbingumo ti socialinio draudimo įstaigom, 

laipsnį, atsižvelgiama į tris 
pagrindinius dalykus: darbinin
ko profesiją, išsilavinimą ir 
amžių. Vadinasi, tokios pat ne
sveikatos aukšto išsilavinimo, 
protinį darbą dirbusio, jauno 
darbininko pareiškimas nedar-

4 FAMILY BRICK
-3-3 Room modern Apts. 

Call OL 1-1915

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

Call Owner 
Ml 2-4630

WM. C. BAUR, Llecnaed Ptamter*. 
24 hour service, Sevrer and Draln 
cleaning, new modern eąuipment. 
Gunranteed resulta Industrial and 
Rc fdcntia’. Phimblng and Heatinr; 
FloMed cellars 
Flatbush Avė..

CASH for Ali Types of House*. 
Spcoailists in Bronx Properties

ROMERO’S PROPERTIES
Ine.

Temoorari’v at 1023 East 163rd St.
N Y C : Call LU 9-3800 - LU 9-2808

Nuostabaus skonio, minkštas' sultingas 
Patiekiamas karštas ar šaltas 

3 svarų skardinėse

In Hollywood, CaHfomla, 6234 Leland Way 
has esceltent immediate openinga for 

Registcred Nurses - Charge Nurses

bent penketą metų, kad jo pa
reiškimas nedarbingumo pensi-

-jai gauti būtų toliau svarsto-
. mas. Vadinami, jei darbininkas šis antras reikalavimas nėra

darbo ketvirčių skaičiaus, tai Nustatant 
jis nedarbingumo pensijos gau
ti negali, nors ir būtų visiškai 
nedarbingas. Tačiau šis reikala
vimas nėra toks baisus, kaip 
kam atrodo. Visų pirma darbo 
laikotarpis yra trumpas; antra, 
atidiiirtieji ketvirčiai nebūtinai 
turi būti iš eilės; svarbu; kad bindumo pensijai gauti gali bū
tas skaičius būtų atidirbtas 
paskutiniųjų dešimties metų lai
kotarpyje, prieš tampant ne
darbingu.

visiškai nedarbingu — yra 
kiek sudėtingesnis. Kai kam at
rodo. kad užtenka nedirbti dėl 
nesveikatos ir jau galima gau
ti nedarbingumo pensiją. Taip K darytina* 
nėra. Neužtenka, kad darbi- aarynna.

GENERAL CONTRACTING CO.
GARAGES Sununer Sale — Buy 
Now & Save. 500 Models to choose 
from. Free estimates, Alteration.

Bent trumpai stabtelėkime 
prie pirmojo reikalavimo.

Darbo ilgumo atžvilgiu pir
mas reikalavimas suprantamas Svarbiausia: nebijoti pasinau-
taip: kiekvienas darbininkas, “ , s, f?v,° doti savo teisėmis. Kiekvienas

Registered under the Board of 
Regents of the State of Nevv York

COLLEGE PREPARATORY
Located on scenic 900 aere estate. 
Ample facilities for all sports; all 
modern fire-proof dormitories. Mi
litary training under Government 
supervision (National Defense Act 
55C). VVrite —

MANGANO CYCLES CO.
Importers - Distributors 

Wholesale - Retail 
Racing Eąuipment; Supplies. Parts 

504 Avėnue U, Brooklyn, N. Y. 
NI5-7774

f. Daug dalykų gyvenime pra- 
žiopscMne. Taip nutinka ir su 
socialinio draudimo nedarbin
gumo pensijomis- Kadangi visa 
nedarbingumo pensijų progra
ma dar nėra senas dalykas, to
dėl dažnokai prasnaudžiama tei
sė ją gauti vien dėl informaci
jų trūkumo arba neteisingos in
terpretacijos, liečiančios nedar
bingumo pensijas Norėdamas, 
kad didesnė dalis mūsų skaity
tojų pasinaudotų savo teisėmis, 
ir lyžtuosi bent trumpai pa- 
aiškinti, kaip ir kada galima 
gauti nedarbingumo pensijas.

Pagrindimai reikalavimai 
■ Paprastai kitoms pensijų rū

šims yra daugiau reikalavimų
' bei suvaržymų. Gi nedarbingu- 
' mo pensijai gauti yra tik du
- pagrindiniai reikalavimai:
* 1. Darbininkas, tapęs nedar- 
-bingu ir noris gauti pensiją,
- turi būti išdirbęs bent dvide- 
1 šimt metinių darbo ketvirčių, 
' paskutiniųjų 40 darbo ketvir
tų laikotarpyje, ir "

2. Darbininkas turi įrodyti, 
.. kad jis toliau negali dirbti dėl 

nesveikatos.

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatams.

Bellerose. St.Gre«x>ry Parish. New 
2 FAMILY HOUSE. 11 rooms. (3 
bedroomslcomplete basement and 
garage; $29.990.

MUROLO HOMES
WEDD1NG GOWN Slze 9-10
Chapel Train, 4 Tlėr Veli Hoop 
Originel cost $250 — Ūke new

Principal
Rev. Brother Samuel A. Ryan

Atties. Basements & Kitchens.
LA 5-0278 — LA 5-0095 

THE ORIGINAL BOOTH

Naujai atidarytas
GROŽIO SALIONAS 

•■ROTA”

•DR. ED JANSONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. — Telef. AV 8-5999 

arba nuo birželio 16
Audrone - Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Hm.

ABNOR FURNITURE CO.
Furniture Made tb Order. Also a 
large assortment <Jf Hi-Fi & Stereo 
Cabinets. Fine furniture. Ha rdware. 
152-09 Northern Bivd., Flushin<r 
54. N. Y. . .’ . . FL 9-5799

15<r Discount.Tvith this Ad

WEDDINGS _
Pait time payments arranged 

ORĄ PHOTO STUDIO '
6S6 Putnam Avė.. Brooklyn, N. Y.

HY 1-5259
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JUOZO 1h iZABELEb MISIŪNŲ

RUSSO

RUS8O*S FUTURA
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

T & B CARPENTERS

JOSEPH TORRES
FURNITURE REPAIRING 

FURNTTURE REFINISHING 
Beautlful Work Done by Experts

Meškinis, B. Gulewiez, M. Vi- 
hitis, W. Paulikonis, A. Jesins-

nės ir iškėlė Fordo modelio A 
patvarumą.

E 300,000 modelio A par
duotų automobilių, 20,000 nau
dojami kaip pavyzdžiai pardavė
jų (deaiers) garažuose. Daugu
ma šio modelio naudojami paš
tui išvežioti, sniegui kasti ir

WORK 
CaH Anytime 

WE 3-0768

848 8CARSOALE AVĖ. 
SCARtDALE, N. Y.

GR 2-4293

51 West Union. Bayabore, L L 
For the Finest in Above Ground 
Redwood Fatfflly Sze

Drtvtng Softool 
Under personai 

"'•m rf 
Martin Cardone 

35-48 31st Street 
Loog Island City 

8T 8-0011

Vyrai yra apsirengę 1920 ma
dos raudonais jaunuolių rūbais, 
moterys — blizgančiais bal
tais. Pakeliui į vilkstinę įsi
jungs kiti mėgėjai, ir taip su
sidarys žųae 250 automobilių. 
Pusryčius pavalgė Fordo bend
rovės sąskaitotu Astor viešbu
ty. Fordo mokslinių tyrinėjimų 
laboratorijos vedėjas Henry 
Edmunds palinkėjo geros kelio-

SaM vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami pofaidotdvlnlal 
pietfia. Pirmos* rONee llo-

Kehonei buvo ilgai ruoštasi. 
Visos mašinos atnaujintos, Po 
pusryčių, vadovaujami grupės 
pirmininko Edgar Rossing, 
Plainfield, N. J., iš lengvo vilks
tinė pajudėjo Broadway gat
ve, stebint daugybei žmonių. 
Maršrute numatyta sustoti So- 
merset, Pa., So. Bend., ind-, 
Dės Moines, Iowa, No- Platte,

SAL LEPANTO 
FINE CU8TOM TAHjORZNG

DUNHILL TĄILORS
INTERNATIONAL CUT 

OF EXCLUSIVE IMPORTS 
86 East 57ti> Street, N. Y. C.

EL 5-0050

BROKER PLATE MAKING Corp. 
Platės, Ottaet' Platės, Negatives, 
etc., 24 bour Fick-up & Defivery; 
8 bour Service if needed — 3-02 
26th Avė., Long Island City, N. Y. 
RA 1-3128-9 * 510 Madtoon Ave^ 
New York, TE 2-8340.

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms'bei kitokioms progoms

Speciabsed Gateri ng at your HaU 
— Esųidsite Catering to Wedding8, 
Commmdon Breakiasts, Banųuets, 
Sodais, Shovers. Complete dinners 
or btiffet Spedal condderation to 
ReHgfous Gr

JOHN REARS CATERING ' 
171 McWhorter St, Newark, N. J.

MA 4-9425 — ES 2-6234

KING FREEZE CORP.
Refrigeratton and Airconttttioning 

Gobtas - Flaken - Cruabers 
Ali Major Brands; unMmited capa- 
ctty. Sales, InstaDation, Service, 
Overhaul fipMaMsta. For prompt 
aervtee — 8T 6-1416 —Ml-41 24th 
Street, Long Island City. N. Y.

Day Phone: MEIreoe 5-9196 
NightPhone: CYpresa8-8250

EMIL A. LANGE
MOVTNG A STORAGE Local and 
Long Distance Movers. "East and 
West LANGE Movė tbe Best” — 
731 Melrose Avė., Brome 55, N. Y.

Fordo 25 modelių savinin
kai birželio 20 iš New Yorko 
Times Sųuare pro Lincoln tu- 
nedą. pradėjo 3,000 mylių kelio
nę per Ameriką iki Paofikri 
— San Frandsco- Tai pirmoji 
tokia kelionė su Fordo mode
liu A-

DOOO BROTHERS 
PRINTERS

Engravers - Lithograpben. Speda- 
Bztag in Churcb A Scbod Printing. 
386 TMrd Avė., New York 16. N. Y.

(between 27tb A 28th Stnets) .
Union Printers SU 3-1412

KAY’S L1ŲLIOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
108-55 LEFFERTS BLVD. B1CHMGND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrgima 3-3544

Joeeph Andrusto - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance 

—HAVEN REALT¥—
Kdkndų Mitras Kktuvaia ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
njįptMynruui Mirtimi Funds — Pinigų investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Aveų Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

GA8TON CUBTOM TAILOR 
ne finest tebdąi taflored By a 
Master ta own exctastva detigns. 
hngoetbd A donsastir ctoths: MetTa 
and Wo<nen’s dodbee, OgcBsotm 
—— 95-45 Roosevett Avė, 
Oaroua, L.L — Hl M446

Call us at SU 5-2644 
We Deltver

Po 2 doL: K. Račkauskas, 
M. Janonis, J. Černius, V. Sta
šinskas, R- Petraitis, J. Masic- 
kas, P. Gražulis, I. Okunis, A. 
Matonis, B. Giržadas.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi- 
aokeriopai apsidrausti; <Ha valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpOdoml

AUKERT F. PETERS - Petrauskas

RAMBLER — buy mtr and save! 
Loads of 61’s A otber types; iargeet 
dMdce of 62*s in NY; we bave tbe

MUVBRT call <Wt 8 6460 aų 
time for Ftae Coatteoat Servise. 

463 WBBT BftOADVAY 
• Nmr. Yerk C*y. -

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADI8ON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y 

(Ridgewood) 
TeL EVergreen 2-6440

>^\M|UlUNd « 80N8
PATIOS - PORCHE8 

DRTVEVVAYS - SIDEWALKS
RubUah Removti

Call Kl 7-1819

NAPOU RESTAURANT
Yon eu ahvays get a good 

ITALZAN MEAL 
Amr Time Day or Efour
.. Caa-^JA64BS6

Mikolaitienė, Marijona, gyve
nusi Kaune _

Novickienė - Kardokaitė, Al
bina ir vyras Navickas Stasys, 

kins, B. Ambraziejus, M. Chase, kurį laiką gyveno Westbury, L.
n J- Kumpikas, M. Balčiūnas, P. Island

kun A. Klimas, P. Vainauskas, Vaichus p. Kerelis, J. Bružaus- Piegaga ar Pigaga - Joku- 
G- Gudelis, J. Bumelis, D. Kh- p y. Piečkai- bauskaitė, Julė, gyveno 1905
mas, V. Zikaras, J. S lis, J. Lingaitis, A- Arlauskas, Roxbury Rd., East Cleveland,
Trimakas, M. Varnauskas, M. s ’Vaškelis> v. LaiiSj e. Petke-

vidus, V. Senuta, kun. J. Ne- 
verauskas, dr. B. Chapas, P. 
Galauski, A. Krulikas, A. Be
leckas, K- Federavičius, V.
Keiba, A. Milaševičius, A- Kli
mas, J. Matulaitienė.

Nuoširdžiaa dėkoja
Darbininko Administracija

Lietuvos geoBf. b iato 
N. Yorie ieškotiri asMVS

Adomaitis, vaikai Juozo ii 
Uršulės Arbašanskaitės Ado
maičių

B^donaitė Valerija, gyvenu
si Kaune
Jansonienė -Galinaitytė, Ona, 
sūnus Bruno ir dukterys In
geborga ir Ona, iš Jpknaičių 
km., 1945 metais buvę Buetov 
stovykloje, Pomeranijoje

Klimas, Alfonsas, Kazimiero 
ir Jadvygos sūnus, gimęs Ute
nos ap., gyveno Buenos Aires, 
Ar^entfiidjė?^ "

Kuzmickas, Jonas, Jeronimo 
sūnus, ir jo sūnūs Jeronimas, 
Jonas ir Zenonas

Lomtievas, Alėgijtts, Onnitri- 
jaus sūnus, gimęs 1915 m.

Meleškienė - Určmaitė, Ane-

PLAINVIEVV FORD
THE FINEST IN AUTOMOBILE^

128 So. Oyster Boy Road 
8Y08SET, N. Y. 

WA 1-5300

JADE PALACE 
RESTAURANT

The Knešt M Cbinese CoMdng 
You can aiways get a good ddnese 
meal anytime or h ir. Serve Can- 
toneae A . Sbasgh*! 8^|de. — 869 
3td Avenue, N. Y. G, EL 5-5096.

AUTO WRECK1NG
The Finest in tbe Business 
38-19 2Mh Street, L. LG 

RA 9-9781

LAWNWOO9 
SERVICE 8TATION

• Ą • 4*----- ■ - -.9*r iyu« a uci vjce 
SpeciaBats: VVheel aBgnment, ftvut 
end, brakeA transufaMons, ^me- 
upe, Road servfca Troeka vrelcome.

279 B 98M Bt, Bhhk, M. T.

Ohio.
Seikis, Albertas, po karo bu

vęs Austrijoje
Slapšytė, Veronika, Petro 

duktė -
šlepetis, Klemensas, Antano 

sūnus, iš šiožinių km., Daugai
lių vi., Utenos, ap-

Stonys (Stonytės) Elzbieta, 
Jadvyga ir Juozapina, Juozo 
Stonio dukterys, gyveno Brad- 
dock, Pa.

Vaitkevičienė, Magdalena, 
Jurgio duktė, išvykusi iš Lie
tuvos prieš 17 metų-

Adonis Kazys ir Pranas, gr- 
venę Kaune.

ConwMu General of Uthv> 
anie, 41 WoM 82nd St„ Ne* 
York 24, N. Y.

FORDŲ KELIONE PER AMERIKĄ
Nebr., Rowlins, Wyoming, Salt 
Lake City Utah, E&o ir Reno, 
Nevada. Kai kurie iš jų dar ap
lankys pasaulinę parodą Seat- 
tie, Wash

Automobiliai pakehni^us ^>- 
tarnaujami Westmghouse Elec
tric Co. ir J. C. Whitoey Co. 

, (SMbJ

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
I- Paukštys iš BrookJyno — Po 1.50 doL: J. Lubienė, A-

10 doL, M. Petrauskas iš Bris- Reventas.
tol, Comi, 8xd # Po 1 doL: A. Ramonas, G.

_ _ , * Šankus, K. Eimutis, M. Kra-
ir k° 5 vi'kauskienė, H- Mosecbuck, V. 
Kalinauskas, P Muleckiene, dr. R . M p
A. Mantus, J. hgrys. Remeika, P. Lalas, J-

Po 4 doL: M. Graužinis, K. Marchus, A. Narbut, E. Eis-
Arnastaitė, M. Pūkas, V- Stan- mont, F. Mažeika, V. Kontri- 
kus, A. Dimas, S. Griežė, A. mas, M. Vieraitienė, P. Stasu-
Gylys, P- Vance. konis, J. Kvartūnas, M. Milius,, lė, išvykusi iš Plungės

„ _ . . A m v - v? E- Baumgardner, A. Lukas, F-Po 3 doį; A. Matuhon^ F. p. prfbušauskas,

M- Vailokus, P. Stanflus, P.
Brooks, R. Vaifiulis, M Wat- 

nulis, J. Vembrė, J. žebrowski,
J. Ciplys, kun. dr. V. Bartuška,

7
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DARBININKAS
NAUJIENOS,

Berniukų stovyklon Kenne- 
bunkporte iš New Yorko ir apy
linkių bus vežama autobusu. 
Susirinkti reikia prie lietuvių 
pranciškonų vienuolyno, 680 
Bushwick Avė., Brooklyne. Au
tobusas išvažiuos 9 vai. ryte, 
penktadienį birželio 29 diena. 
Prašoma nevėluoti, šis prane
šimas yra paskutinis. Stovyk
la prasideda birželio 29 vakare 
ir truks ligi liepos. 27.

Ateitininkų Federacijos Val
dybos posėdis įvyko birželio 
23, Darbininko, redakcijos pa
talpose. Iš Washingtono į posė
dį buvo atvykę Arvydas Barz- 
dukas ir dr. Antanas Sužiedė
lis, iš Baltimorės — Jonas šo- 
liūnas. Iš New Yorko posėdy
je dalyvavo Federacijos vadas 
S. Sužiedėlis, gen- sekretorius 
dr. Vytautas Vygantas ir rei
kalų vedėjas kun. Viktoras Da- 
bušis- Posėdyje svarstyta nepap
rastos konferencijos progra
ma ir atstovų rinkimų statu
tas. Sekantis posėdis bus taip 
pat New Yorke liepos 14.

LB Cypress Hiil apylinkės 
naują valdybą sudaro: pirmi
ninkas J. Sirgėdas, vicepirmi
ninkai — J. Maurakienė, A. Vi- 
lėniškis, iždininkas — J. Šilei
kis, sekretorius — L. Sabaliū
nas-

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F. M., žuvus Tėv- Modestui 
Stepaičiui, perėmė redaguoti 
“Šv. Pranciškaus Varpelį” ir 
spaudai paruošė liepos nume
rį-

Steponas Zabulis ir Birutė 
Ciurlytė susituokia Apreiškimo 
par. bažnyčioje birželio 30, šeš
tadienį, 11 vai- Jungtuvės bus 
su mišiomis.

New Yorko ateitininkų sen
draugių priešatostoginis susi
rinkimas įvyko birželio 22, 
penktadienį, baltų laisvės na
muose. Dr. Juozas Kazickas į- 
domiai papasakojo apie Euro
pos ūkinę vienybę, kaip užuo
mazgą Jungtinėm Europos Vals
tybėm. Pirmininkas Algis Ve- 
deckas padarė pranešimą iš 
praėjusių metų veiklos. Išrink
ta nauja valdyba: inž. Antanas 
Sabalis, Petras Ąžuolas, Apolo
nija Radzivanienė, Danutė Mi- 
kulskytė ir Nastutė Umbrazai- 
tė. Susirinkimui pirmininkavo 
Pranas Naujokaitis. Dalyvavo 
apie 30 narių- Po susirinkimo 
buvo kavutė, paruošta Rūtos 
Žukaitės.

Kan. J- B. Končius, Balfo 
pirmininkas, birželio 22 išskri
do į Europą- Pirmiausia su
stos Hamburge ir iš čia aplan
kys toje apylinkėje esančias 
lietuvių kolonijas. Vėliau vyks 
į Luebecką ir Muencheną- Ta 
proga norėjo aplankyti ir Len
kijoje gyvenančius lietuvius, 
bet Lenkijos konsulatas neda
vė vizos.

Apreiškimo parapijos pirma
sis piknikas buvo birželio 17, 
sekmadienį, lenkų parke, Ja- 
maica, L. I. žmonių buvo virš 
300. Geros nuotaikos įnešė pa
rapijos choristai. Parke skam
bėjo jų dainos, grojo smuiku, 
gitarom ir akordeonu. Antra
sis piknikas bus rugsėjo 2, 
Franklino aikštėje, Long Is- 
land.

Lituanus žurnalo naujas nu
meris šią savaitę atspausdintas 
ir išsiuntinėtas skaitytojams.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto ir Eltos adresas 
yra pakeistas ir dabar toks: 
33 VVest 42 St., Room 1839, 
New York 36, N- Y. tel- LA 4- 
6484.

DARBININKAS

POETO S. Santvaro pagerbime birželio 2 dalyvavę rašytojai. Iš k. i d. pirmoje eilėje: A. Rimydis, F. Kir- 
ša, kan. M. Vaitkus, St. Santvaras, Pr. Lembertas, antroje eilėje — Pr. Naujokaitis, P. Pilka, dr. J. Gir
nius, Z. Gavelis ir A. Gustaitis. Nuotr. B. Kerbelienės.
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PABALTIEČIŲ IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
Lietuviai, latviai ir estai su

tartinai minėjo skaudžią 1941 
metų išvežimų sukaktį. Minėji
mas įvyko birželio 17, sekma
dienį, 5 vai. popiet, Carnegie 
Endovvment International Cen- 
ter. Kongresmanas John S. Mo- 
nagan (Conn.) pasakė jautrų 
ir visiems pavergtiems mielą žo
dį. “Susirinkome, kalbėjo sve
čias, paminėti žiauriausio tra
giško nusikaltimo, kurį padarė 
komunistinė Rusija lietuviams, 
latviams ir estams, kai 1941 m. 
trėmė juos bevilčiai. Jų dau
guma sulaukė mirties, kiti ta
po invalidais”. Tai buvusi di
džiausia negarbė didelės vals
tybės prieš silpnus savo kaimy
nus, kurie buvo užpulti ir nai- 

_kinami be jokios priežasties.
Patarė nepaskęsti istorinio pa
miršimo jūroj, ko taip nori ko
munistai, bet sutartinai, galin
gai ir be paliovos tai priminti 
kitiem ir veikti, kad teisingu

mas būtų atstatytas.
Minėjimo meninę programą 

atliko visų tautybių meninin
kai. Lietuviam atstovavo Aldo
na Kepalaitė, paskambindama 
su didžia meile, įsijautimu M. 
K. Čiurlionio 4 preliudą ir V- 
Jakubėno Pasaką. Latviai davė 
savo geriausią celo muziką — 
Dzidris Treimanis, o estam at
stovavo baritonas Harry Ver- 
der.

Po P. M. Kizio pranešimo bu
vo priimtos atitinkamos rezoliu
cijos.

Lietuvių grupė buvo nedide
lė. Giedant Lietuvos himną, jau
tėsi trūkumas daugiau balsų. 
Tai parodo, kad mums reikia 
daugiau jautrumo savo tautos 
svarbiem įvykiam, ypač kai tai 
daroma' viešai, drauge su kito
mis tautomis ir kalbant JAV 
Kongreso atstovui. Latviai buvo 
daug gausiau atstovaujami. Es
tų buvo taip pat mažoka, (n.)

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie Atlanto į 
viešbutį “NID4”
Asbury Park, N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788 
Švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

POKALBIS SU VOKIEČIŲ KONSULU MENO FESTIVALY
Jau devinti metai, kaip me

no festivalis miesto sode (Pub
lic Garden) sutraukia tūkstan
čius lankytojų. Ši didžiulė šven
tė šiemet surengta birželio 14- 
30. Daugel metų ruošos dar
bam vadovavo Amerikoj gimęs 
lietuvis Pranciškus Šidlauskas. 
(Jo mamytė, Antanina Šidlaus
kienė, yra šv- Petro lietuvių 
parapijos choro aukšto lygio 
sopranas)- Pr. Šidlauskas jau 
keletą metų Bostono universi
tete dėsto meną.

Bostono meno festivaliuose 
paprastai vyraudavo moderniz-

PETRAS KAMINSKAS

mo kryptis, ypač paišybos, ta
pybos, grafikos, net architektū
ros ir skulptūros. Festivalių 
ruošos komisija dėl to susilauk
davo tūkstančius priekaištų ir 
skundų. Meno komisijos vado
vai keitėsi, bet modernizmo 
kryptis pasiliko.

■ Pavaikščiojęs po meno pa
veikslų parodas, gali atsigaivin
ti muzikos rečitaliais mažoje 
scenoje ar net koncertais di
džioje scenoje, kur dieną gro
ja simfoninis orkestras arba

IR Aš NORIU j berniukų stovyklą. Nuotr. V. Maželio.

būna repeticijos dramos, ope
ros, choro ar baleto vakaro 
spektaklio programai, žiūri de
šimtimis tūkstančių žmonių.

Į meno festivalius susirenka 
tokių žmonių, kurių gatvėje re
tai gali pamatyti. Gali sutikti 
poilgiais plaukais jaunuolių, į 
abi šalis sušukuota barzdele ir 
dailiai pakirptais ūsiukais. Mer
gaitės vilki meniškų spalvų 
drabužiais, kiek sulysusios, bet 
ugnimi degančios akys greitai 
prisistato, kad yra įvairių me
no mokyklų bei kolegijų stu
dentės.

Šalia modernių paveikslų yra 
ir atskiri pavilijonai, kuriuose 
labai rūpestingai stiklinėse dė
žutėse Įstatyti klasikinio meno 
ir labai brangūs muzėjų ir me-- 
no galerijų paveikslai. Tuose 
skyriuose policijos yra gausu.

Prisimenu, pernai man besi
dairant po portretus bei gra
žius peizažus klasikinio meno 
skyriuje, įėjo viena šeima — 
tėvai ir dvi gražiai nuaugusios 
18-20 metų dukterys- Labai jie 
skyrėsi iš kitų lankytojų, kal
bėjo vokiškai. Nedrąsiai užkal
binus, vyras prašneka: “Man 
didelis džiaugsmas sutikti euro
pietį šioje meno parodoje”.

"Ar seniai šiame krašte gy
venate ir kaip patinka Ameri
ka?" — paklausiau. _

“Jau dešimts metų, kaip čia 
gyvenu- Sunku būtų aptarti ke
liais žodžiais didelį ir turtingą 
kraštą. Galima gana padoriai 
Amerikoje gyventi, pinigų užsi
dirbti. Bet kone visoje Ameri
koje tėvas ir motina dirba, vai
kai paliekami gatvei auklėti. 
Tai aštri jaunuomenės auklėji
mo problema”.

Mūsų kalba toliau nukrypo 
į politiką. Aš paklausiau:

"Kaip Jums atrodo Amerikos 
politika?"

Nusijuokė išgirdęs mano to
kį klausimą ir pastebėjo, kad 
Amerika beveik neturi savo po
litinės linijos, nes dar jauna, 
nesuspėjo sukurti tradicijų bei 
paruošti politikų, o jau reikia 
vadovauti visam laisvajam pa
sauliui. Dėl Berlyno pareiškė, 
kad rusai pripažįsta tik jėgą. 
Jei vokiečiai turėtų praėjusio 
karo militarinę jėgą, o Amerika 
paremtų laivynu ir aviacija, vi-

Jeronimo Kačinsko kūrinius
— keturias mihiatūras ir. pu 
čiamųjų kvintetą — gros Bos
tono simfoninis orkestras Tan- 

’ glevood, Mass., kur vasaros 
metu vyksta įvairūs koncertai. 
Šiuos J. Kačinsko kūrinius ge
gužės 18 Jordan salėje išpildė 
Fine Arts ansamblis.

Edvardas A. Petrauskas, gy
venąs Groveland, Mass-, baigė 
su pasižymėjimu pramoninės 
technikos mokslus Northeas- 
tern universitete Bachelor of 
Science laipsniu. Yra vedęs ir 
augina keturis vaikus. Dirba 
United Shoe Machinery Co„ Be- 
verly, Mass- Jo tėveliai, Juo
zas ir Marija Petrauskai, gy
vena Dorchesteryje.

Juozas Butkus iš Dorcheste- 
rio, Stepono ir Elenos sūnus, 
šiomis dienomis labai gerai bai
gė aukštesnę berniukų mokyk
lą (Boy’s Latin School).

Dalia ir Rimantas Ivaškai bir
želio 15 susilaukė antrojo sū
naus. Jie jau augina dukrelę 
ir sūnų. Dalia Ivaškienė - šku- 
dzinskaitė pernai sėkmingai va
dovavo ateitininkų moksleivių 
vasaros stovyklai Kennebunk- 
porte.

Norma Razvadauskaitė, bai
gusi biologijos mokslus katali
kiškoje Emanuelio, kolegijoje, 
rudenį tęsia studijas Browno 
universitete Providence, R.L

Boston Globė, amerikiečių 
dienraštis, ryšium su Sibiro 
tremtinių minėjimu, birželio 13 
Įsidėjo reportažą apie Oną Ta
mošiūnaitę - Mileikienę, atvy
kusią iš Lietuvos 1960 metais 
ir dabar gyvenančią Cambridge, 
Mass. Čia ir ištekėjo už Stepo
no Mileikos. Laikraštis apra
šė, kaip ji Sibire dvylika me
tų kirto mišką.

Laisvės kovų dainos, reda
guotos Jono Aisčio, išleistos 
Lietuvių Nepriklausomybės 
Fondo, Bostone galima gauti 
Justino Vaičaičio siuntinių įstai
goje ir pas Romą Jasiūną (253 
Gold St., tel. AN 9-1676). Di
delis, 330 psl. leidinys apima 
Lietuvos partizanų sukurtas ir 
dainuotas dainas.

1 šv- Petro parapijos choro iš
vyka į Cape Cod bus liepos 1. 
Choras sustos Mašidlauskienės 
vasarnamyje. Numatomas susi
rinkimas, vaišės ir linksmava- 
karis su menine programa ir 
šokiais.

VASAROS ATOSTOGOS
PRIE ATLANTO

Geriausiai pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport, Me. 
Pranciškonų vienuolynas priima pavienius asmenis ir 
šeimas. Šiemet didelė naujiena — DIDELIS MAUDY
MOSI BASEINAS su jūros vandeniu, kuris bus malo
niai šiltas • Atostogavimo sezonas prasideda birželio 
29 ir baigiasi rugsėjo 1 • Gaivinanti jūra, žavi Maine 
gamta, malonus klimatas garantuoja kiekvienam gali
mai geriausią poilsį

Dėl informacijų kreiptis:

si ginčytini klausimai ir užsie
nio politikos krizių židiniai tuo
jau šnyktų. O dabar jau 10 
metų, kai visokiose konferenci
jose rusai groja pirmuoju smui
ku ir laimi tai, ko jie labai 
gudriai ir atkakliai siekia.

Iš tolimesnio mūsų pokalbio 
dar paaiškėjo, kad turėjau gar
bės kalbėtis su Vokietijos ge
neraliniu konsulu Bostone.

"0 kas tamsta būsi " —Vna- 
nęs paklausė.

“Esu lietuvis. Iš Lietuvos pa
sitraukiau karo metu. Dirbu 
viename Bostono universitete”. t

Konsulas pastebėjo, kad se
na lietuvių tauta yra daug pri- 
sikentėjusi. Jis pats H pasau
linio karo metu žygiavo per 
Lietuvą- Gerai prisiminė Kau
ną, Vilnių, Šiaulius, Panevėžį, 
Rokiškį ir kitus miestus. “Lie
tuviai yra geri ir darbštūs Vo
kietijos kaimynai” — pasakė.

Padėkojau už gražų pasikal
bėjimą. Draugiškai atsisveikino
me. palinkėdami kiekvienas sa
vo kaimyninei tautai laimingo 
rytojaus. (b. d.)

BERNIUKŲ STOVYKLA
PRIE ATLANTO

Gražiame Maine krašte, Kennebunkport, Me. vasarvietėje, 
vadovaujama Tėvų Pranciškonų, prasideda birželio 29 
ir baigiasi liepos 27. Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. 
Berniukai priimami nuo 7 iki 15 metų. Stovyklos va
dovybė užtikrina kiekvienam fizinį, dvasinį ir tautinį 
atsigaivinimą. • Prie stovyklos bus MAUDYMOSI 
BASEINAS su maloniai šiltu jūros vandeniu.

Dėl informacijų rašyti:

Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine — Tel. WOrth 7-2011

V/ILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
Te!.: HIckory 1-5220

i
C. A. Voket - Vokie+arHs

ADVOKATAS

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

Tel. NEvvton 9-6620

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083
--- -----------...-------  ------------- . — _

A ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573
— ~ —. .. ._ _

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P BAT,T.AS — Dlrpctnrius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų V«<15jaa

660 GRANO STREET
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

FVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORTUS 

R A Lš AMT TOTO JA S
231 BEDFORD AVĖ. o 

Brooklyn, N. Y.

T B Ų A LTNS
- cal'jr'c'b’ssc

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
fnrlp Fnrp«t P»rkway Statlon)

WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam e^rbineas laidotuves 
R’nnlvčloe nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. VTrginla 7^499

THEODORE WOLINNIN, 
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y.

GRamercy 5-1437

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 V/EBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cembridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakt|
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios Ir J kitus miestus. 
Reikale Saukite: Tel. TR 6-8434


