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felleris nuo balsavimo sušilai-

Lietuviai Amerikoje atstovavo Sovietam,
WALTER M. SCHIRRA IR 2MO-

duotas-

Visas raštas rodo, kad Jonas 
Deksnys vartojamas dabar kaip 
Maskvos priemonė demoralizuo
ti lietimų antibolševikinei ak
cijai laisvuose Vakaruose. Dė
mesio verta, kad įsakyta Deks- 
niui prašnekti tuo metu, kai

Pavergtų Tautų 
savaitė New Yorke

Kode! Amerikos vyriausy]

— Anturikė šią vasarų ati
trauks iš Europos 7,500 ka
rių. Europoj dabar jų yra 272, 
000.

savo. Tik per 36 kartą Dela- 
ware atstovas pareiškė, kad sa
vo balsą nuo Burr perkelia 
Jeffersonui, ^Mausimas buvo 
baigtas. / -r

Gubematorię konferencija 
liepos 3 kreipėsi j Kongresą, 
kad išleistę konstitucijas papil
dą, kuris feistę maldą mokyk
loje jos norintiem. Už tai pa
sisakė visi, išskyrus Rockefel- 
lerį. Gubernatoriai pasisakė už 
alkoholio pardavimą ne jaunes- 
niem kaip 21 metų. Tai liečia 
konkrečiai New Yorką, kur am
žiaus riba yra 18 metų. Rocke-

prastu būdu ~ elektoriai pa
sidalino lygiom 73:73 tarp Jef- 
fersono ir Burr- Sprendė tada

lynr *E.'T®«ifeaSF^5nmetu grą-. 
žinimas j departamentą ir bus 
Rusijos reikalam vietoj Charles 
E. Bohlen, kuris numatomas j Pa
ryžių. ] Maskvą vyks Foy D. 
Kohler, 1959 lydėjęs ten Nixoną.

hjaolii gamins atominę 
bombą?

Izraelio intelektualų grupė 
pareiškė savo vyriausybei pro
testą dėl numatomos Izraelio 
atominės bombos. Esą ji ga
minama -fabrikuose, kurte yra 
Negavo dykumoje.

gos organizavimo, nes tai pa
skatins ir Vokietijos tokius pat 
siekimus- Tokis argumentas ne
darė de Gaulle įspūdžio, nes 
Vokietija yra atsisakius nuo 
savo atęminės jėgos. Korespon
dentas sako, kad juo Ameri
ka labiau pasisako prieš Pran
cūzijos atominę jėgą, juo de 
Gaulle labiau ją organizuoja. 
Ir galimas daiktas, kad Vokie
tijos kapitalas bus patelktas 
tam reikalui, kai atsisako Ame
rika..

GEN. RENĖ to LARMI- 
nat negaNjo vykdyti de 
Gaude (sakyme.

Lietuvoje žurnalas Švyturys 
skelbia atsiminimus Jono Deks- 
nio, buvusio rezistencijos vei
kėjo, kuris 1949 su slapta mi
sija išvyko Lietuvon. Ten jis 
atsidūrė MVD rankose ir buvo 
laikomas nežinioje. Tik 1960 
Tiesoje jam buvo leista skelb
ti savo “išpažintį”. Po dvejų 
metų jam vėl pavesta prabil
ti antru kartu.

Kokius uždavinius jam pa
vedė bolševikų saugumas? 
Sprendžiant iš jo raštų, pir-

nepriklausomybę Nato viduje ir 
skaldyti Nato tokiais klausi
mais kaip atominė jėga. Minė
tas korespondentas kritikuoja 
Amerikos baimes ir argumen
tus. Girdi, prezidentas rašė de 
Gaulle,, kad Amerika negali 
remti Prancūzijos atominės jė-

sa^o artimuosius draugus, va
dindamas juos svetimų valsty
bių agentais- Toliau jis turėjo 
suniekinti ir save, sakydama
sis turėjęs santykių su ameri
kiečių, švedų agentais, bet pa
stoviai buvęs anglų agentas ir 
jų pagalba nuvykęs į Lietuvą 
1945. E tos pirmosios kelionės 
jie norėję žinių E Lietuvos. 
Antra jo kelionė 1946 turėjo 
jau kitokių tikslų. Jis siekęs 
išstumti E dominavimo , emi-

Kur galiiM cfor nusHeisti
Nusiginklavimo konferencija 

bus tęsiama liepos 16 Ženevo
je; Anglijos delegacijos pirmi
ninkas atvyksta į Washingtoną 
tartis, kokiom dar nuolaidom 
galima būtų išjuodinti pasitari
mus iš negyvo taško.

AMERIKOS PAREIGA IR Tai yra taip pat — sakoma pa- 
INTERESAS: reiškime — didžiausias Jungti-

Manifestas priminė Amerikai, nių Valstybių politinis ir ka- 
kad ji yra dalyvis Atlanto char- rims interesas remti šių pa- 
tos ir kitų sutarčių, kuriose 
karo pabaigoje pažadėjo lais
vus rinkimus devyniom rytų bei 
vidurio Europos buvusiom lais
vom valstybėm, Rusijos oku
puotam. Dėl to šio krašto ne 
tik moralinė, bet ir teisinė pa
reiga imtis visų priemonių, iš
skyrus karą, tų kraštų laisvei.

mas pasikeisti nepuolimo su
tartim tarp Nato ir vadinamo 
Varšuvos pakto valstybių So
vietam padeda vykdyti vieną 
iš jų didžiųjų siekimų — įti
kinti pavargtas tautas, kad jos 
Vakarę yra nurašytos ir kad 
dėl to rezistencija yra bepras
mė.

ting.
Antradienį, liepos 17, 12 vat 

priešais City Hali iškilmės. Kal
bės miesto tarybos prezidentas 
Paul R. Screvane miesto ma
joro Wagnerio vardu.

Rengėjai — Msgr. J. Balko
nas. Amerikiečių, kilusių iš vi
durio bei rytų Europos, kon
ferencijos pirmininkas, Thomas 
Cuite, Pavergtų Tautų Komite
to narys, Christopher Emmet, 
Pavergtų tautų draugų ameri
kiečių pirmininkas, Steven J- 
Jarema, Amerikiečių už nerusų 
tautų išlaisvinimą iš USSR kon
ferencijos pirmininkas, Perene 
Nagy, — Pavergtoj Europos Tau 
tų Seimo pirmininkas, — kvie
čia kuo gausiau dalyvauti.

savo paramą už apsisprendimą 
komunizmo pavergtom tautom.

Kreipiasi į Jungtinių Vals
tybių gyventojus, kad Paverg
tų Tautų Savaitės metu jie la
biau patintų savo tylųjį sąjun
gininką pasauliniame konflikte 
tarp laisvės ir komunistinės ti
ronijos — Sovietų pavergtus 
kraštus.

Manifestą pasirašė pirmosios 
organizacijos vardu Christo
pher Emmet, antrosios Ferenc 
Nagy, trečiosios Msgr. Jonas 
Balkūnas.

gracijoje “krikdemus” ir Vil
ką. Jis parsivežęs E Lietuvos 
įgaliojimus sudaryti Bendro De
mokratinio pasipriešinimo Są
jūdžio užsienio delegatūrą, ku
ri atsistotų Vliko vietoje. Bet 
čia vėl turi save suniekinti, sa
kydamas, kad tą delegaturos 
įgatiųjimą jis, grįždamas ik Lieš t reklamuoja “karo nasikaftėfef’ 
tuvos, sufabrikavo ir apie tai išdavimo, reikalavimą; kai Wa- 
paintormavo tik saro krite Maskvos simpatikai
ūmuosius draugus. Priskiria sau iehtita gandus apie Amerikosūmuosius draugus. Priskiria sau leidžia 
betgi vieną nuopelną — -kad 
jis norėjas sustabdyti pasiprie
šinimą Lietuvoje, sustabdyti 
kraujo liejimą. Kraujo kaltini
mus jis nukreipia tik į rezis
tencijos atsiųstą įgaliotinį Juo
zą Lukšą ir vėl į “krikdemus”, 
Vliką ir visas grupes apkaltina 
buvus svetimų valstybių agen
tais — anglų, amerikiečių, 
prancūzų.

Zonovaje liepos 2 14 vĖte 
tybtų konferencija atnaujino 
pastia^tusus po 3 mėnesių Lao 
•o* ktautmu- Laoso komšnMą— Jugoslavijos delegacija lie

pos 2 atvyko į Maskvą santy
kių lyginti __ ______ r j . ■■ _ ____ , ,

Mirono konkurentas Shell su- šį penktadienį, noro advokatas nuo po 3 afl- Laoso vyrtaavy* ® ritoto ktanriaMO 
tiko paremti Nizoną rinkimuose dar stengtasi, kad nebūtų iš* bė prtpeflno 5 komuatettatos AdMsIkBS kM^esaeno peMte 
į gubernatorius.

Alžiras laisvas, 
bet jau suskilęs 
Alžiras liepos 1 99.7 proc. 

pasisakė už nepriklausomybę, 
ir prezidentas de Gaulle Alži- 
ro nepriklausomybę paskelbė 
liepos 2 dieną- Laikinoji vy
riausybė E Tuniso tą pat die
ną atvyko į Alžirą. Bendras 
džiaugsmas negalėjo nuslėpti 
pirmo rūpesčio — Alžiro vy
riausybė suskilo kovoje dėl val
džios. Ministerio pirmininko pa
vaduotojas Mohammed Ben Bei
ta išvyko į Kairą ieškoti Nas- 
serio pagalbos: Jis nori Alžiro 
sąjungos su komunistais. Jį re
mia kariuomenės dalis, kuri 
stovi Maroke. Ministeris pir
mininkas Benyoussef Ben Khe- 
dda su munsterių dauguma sie
kia sąjungos su Prancūzija. 
Padėtis įsitempė dar labiau, ka
da Beitos kariuomenė Maroke 
liepos 4 užėmė Alžiro atstovy
bės patalpas.

—- New Yorko miesto majo
ras Wagneris liepos 3 paskelbė 
Pavergtų Tautų Savaitę.

Pavorgtę Tautę Savaitė bus 
liepos 15 — 21. Sekmadienį, 
liepos 15, 10 vai. Šv. Patriko 
katedroje iškilmingos mišios. 
Tautinės grupės renkasi <9:30 Vokietijos kancleris Adenau- 
val. priešais katedrą Penktojoj eris liepos *2 atvyko į Paryžių 
Avė. 12 vai. ACEN namuose 6 dienom. Tai pirmas oficialus 
769 Pirmoji Avė., priešais Jung- vizitas- Pirmą sykį nuo 1870 
tinęs Tautas, vėliavų pakėlimas Vokietijos vėliavos Paryžiuje 
Kalbės šen. Kenneth B- Kea- reiškia sąjungininką, ne nuga

lėtoją.
Adenauerio ir de Gaulle su

sitikimas riekia tokios politi
nės sąjungos su Prancūzija, ku
rios negalėtų lengvai sunaikin
ti Adenauerio įpėdinis ir nusi
sukti į kitą pusę, kaip buvo 
padaryta Rapallo — sąjunga 
tarp Vokietijos ir Sovietų. Vo
kietija ir Prancūzija turėti} bū
ti Vakarų Europos centras.

Adonauoris ir de Geullo su- 
t a—s —^.9 ~o s - e - _ a--- ------TXw ICVW>TI UKIftOS OVMTOOfV** 

nt* ypty kuvhv*
putu inv> 

katei.
Amerikos spaudos komenta

rai atsargūs ir santūrūs. Ame
rika riekia, kad toje sąjungoje 
būtų ir Anglija, kuri atsvertų 
Prancūzijos dominavimą.

C L. SuMargm* (NYT) iš 
Paryžiaus rašo, kad Washingto- 
nas “aiškiai bijo Bonnot — Pa
ryžiaus ašies”, kuri gali rodyti

bet pasipriešino vadinami rusais
Philadelphijoje liepos 4 bu

vo irklininkų regata — lenk
tynės. Sovietų Sąjungos vardu 
dalyvauti lėktuvu buvo atsiųs
ta devynių asmenų komanda. 
Bet Phitadelphijos spauda tuo
jau išaiškino, kad toje koman
doje buvo Vilniaus Žalgirio 
klubo grupė — septyni lietu
viai: tarnautojas Ričardas Vait
kevičius, politechnikos institu
to graduantas Petras Karia, 
mokytojas Zigmas Jukna, stu
dentas Antanas Bagdanaričius, vajo*

generolas Maxwell Tayior sakė, 
ję tolimesnė pasyvi rezistenci
ją yra viena K didžiausię kHū- 
čię sovietinei agresijai, ir jei 
karas kilty, tai jos virstę tie
siogine grėsme sovietę kari
niam ryšiam.

Siektantiem taikos manifes
tas primena: Negali būti įtam
pa atleista; negali būti vilties 
teisingai ir patvariai taikai, kol 
nėra pašalinta pagrindinė įtam
pos priežastis — Europos pa
dalinimas į dvi dalis, kurių vie
na pavergta, antra laisva.

VAKARŲ GALIMA AKCIJA:
Manifestas skatina laisvų 

valstybių vyriausybes likviduo
ti antrojo karo likusius nebaig
tus klausimus laisvo apsispren
dimo pagrindu — ir tai būtų 
prielaidos nusiginklavimui bei 
saugumui.

Reikalauja, kad laisvojo pa
saulio vyriausybės deklaruotų

Pasisakė taip pat prieš ap
saugos sekr. McNamaros pla
ną mažinti tautinės apsaugos 
skaičių. Dviejų reikalingų treč
dalių balsy nesurinko vyriausy
bės senesnio amžiaus asmenim 
medicinos pagalbos įstatymui WA- Jis bus artimiausia* astro

nautas kelionėje, numatytoj rug- 
paremti. sėjo mėn.

Paryžiuje gen. de Larmi- 
nat de Gaulle artimas žmogus,

— ArtimiaueM* skridimas ra- paririrtas pirmininku teismo, 
ketoje aplink žemę bus rugsė- kuris turėjo dar sykį teisti gen. 
jo mėn. Skris Walter M. Schir- salaną, nusižudė. Paliko de 
ra, Jr., 6 ratus per 9 valan
das.

— Atstovę Rūmuose 8 res
publikonai reikalavo, kad Ros- 
tow būtų atleistas iš politinio 
planavimo šefų — rėmėsi jo 
prieš dvejis metus išleista kny
ga, kurios idėjos Amerikai ne
priimtinos. Valst sek. Rusk

— Brolijoje min.‘ pirminin
ku išrinktas Auto Soares de 
Maura Andrade, buvęs senato 
pirmininkas Už jį pasisakė 
konservatoriai ir demokratai, 
prieš kairieji. Kitą dieną jis 
atsisakė, kai prezidentas nesu- . Rostową remta, 
tiko su jo pasirinktais vyriau
sybės nariais.

— Anoritoe pereitų metų 
biudžetas su deficitu 7 bilijo
nais. Šių metų numatomas su 4 
bilijonų deficitu. . .

Tai Maskvos įsakytas balsas, priderintas Pavergtos 
Lietuvos savaitės laikui ir programai

- Kongreso 1959 nutarimu, lie
pos trečioji savaitė yra skjrta 
pavergtom tautom minėti. Tai 
savaitei paskelbė jungtinį atsi
šaukimą — “manifestą” trys 
hėjĘamzarijre — American 
Friends of the Captive Nations, 
Assembly of Captive Europe- 
an Nations, Conference of A 
merieans of Central - Eastern 
European Descent Manifeste 
išdėstyti motyvai, kodėl Ame
rika ir laisvieji Vakarai negali 
būti abejingi Sovietų paverg
tų Europos tautų likimui. 
ESAMO PADĖTIS:

Vienas E pagrindinių sovie
tinių siekimų pavergti buvusias 
laisvas rytų ir vidurio Europos 
tautas — sakoma manifeste — 
yra noras išnaudoti ję ūkines 
jėgas kaip kurą komunistinio 
militarizmo mašinai. Bet anų 
kraštų pasyvus pasipriešinimas 
tam siekimui prisidėjo prie to, 
kad sovietinis ūkis atsidūrė kri
zėje, ir Vakarų Europos ūkinė 
bendruomenė galėjo pralenkti 
Sovietus ir virsti jėga didesne 
nei bet kada-
VAKARŲ OFENZYVOS 
GALIMYBĖ:

Jei Vakarai — kalbama ma
nifeste — išnaudotų dabarties 
sovietinę krizę, paskelbdami so
vietinio kolonializmo Uranijos 
bankrotą ir Jungtinėse Tauto
se bei kitur reikalaudami vi
suotinai vykdyti apsisprendimo 
teisę-tai laisi^grĮiijilBlMi paga
liau galėtę perimti ofenzyvą šal
tajame kare.
KAS OFENZYVĄ KLRJDO:

Šiuo metu įžymių amerikie
čių siūlymas išimti Vengrijos 
klausimą E J. Tautų darbų 
tvarkos, skatinimas, kad gen. 
sekretorius U Thant priimtų 
kvietimą lankytis Vengrijoje, 
ką daryti buvo griežtai atsisa-, 
kęs Dag Hammarskjoldas, ir bū
ti Vengrijos Ekamšinės vyriau
sybės svečiu; toliau — siūly-

Kaip NęprikUpisū^bes: 
deklaracijos autorius: savo; 
veiklą jvertino . į

>■ ^3^*1**** 
klansomybės Detitaradją para
šė, būdamas 33 metų amžiaus. 
Deklaracija buvo priimta 1776 
liepos 4. ir lygtai .įto 56 metų, 
taip pat liepos 4^ Jefferscmas 
mirė. Pažymėtina, kad iš pir
mų penkių prezidentų dar du 
mirė taip pat liepos 4 * — 
Adams ir Monroe.

Jeffersonas padiktavo savo 
dukteriai ir savo antkapio' įra
šą: “čia guli Thomas Jefffor- 
son. Nepriklausomybės Pelelio 
rerijes, Virginijos reHginię lofo- 
vię stteuto autorius ir Virgini
jos universiteto tėvas“

Kad Jeffersonas buvo Virgi
nijos gubernatorius, valstybės 
sekretorius, viceprezidentas, du 
kartu valstybės preadentas, — 
to nereikia įraše minėti. Anot 
Jeffersono, tai dalykai, kuriuos . Atstovų Rūmai ir 35 kartus baL 
tauta man padarė, o įrašo tegul 
bus tie, kuriuos aš tautai pa
dariau.

Jeffersonas prezidentu buvo 
t išrinktas 1800. Erinktas nepa-

Laose komunistų apetitai au- tijos ir šiaurės Vietnamo. Tri jįy 
ga. Laoso ministerio pinninin- gresia santykių nutrūkimu sa 
ko pavaduotojas vėl pakartojo, vakarų Vokietija ir protesto so- r: 
kad Amerikos marinai iš Thai- silaukė iš P. Vietnamo. Dir

6 ratus per 9 valan- GauUe laišką, kad jis negali lando turi pasišalinti. Tas pat naujte lauktas - pro Lamo ®
įvykdyti jam skirtos pareigos, reikalavimas buvo pareikštas teritoriją j Matę Vietnamą to 

Maskvos notoje Anglijai. Masfc- fRtrueto H šiaurės VietMans 
va siūlė Anglijai pareikalauti > ItijOOĖ fcamuuiolf. Maskva pa> M 
bendru vardu, kad Amerikot stoeftė roikatavimą, kad Ameri 
kariuomenė iš Thailando būtų ka pasitrauktų iš Pietų Vito - W 
atitraukta. Prezidento Kaune- namo. 
dy įsakymu, 1,000 marinių jau 
pįžo į laivus.

Laoso koalicinė vyriausybė 
liepos 2 sutiko priimti Sovio* 

— Dr. Seblen iš Londono tų pagalbų 600,000 doL _____ _
bus atgabentas į New Yorką Amerika jau vėl duoda kas mto santarr. m naw

naujos politikos reikalavimus. v

Dėmesio verta iš antros po- 
sės taip pat, kad tuo pačiu, me
tu, kai sustiprinta ir lietuvių 
akcija per Kongresą prieš So
vietus, organizuojant rezoliuci
jas už Baltijos valstybių klau
simo kėlimą Jungtinėse Tauto
se ir kai priartėjo Pavergtų 
Tautų Savaitė.

politechnikos instituto studen
tas Julius Vytautas Briedis, vi*, 
dūrinės mokyklos mokytojas 
Juozapas Aleksandras Jagda- 
Vičtus. Komandos viršininkas 
buvo rasas Evgenii Samsono*.

Komanda tergrtynes laimė
jo prieš amerikiečius- Tačiau 
N. Y. H. Tribūne pažymį 
kad “rusai nenorėjo būti IBį 
dinatai rusais, kadangi ję čųip 
piorioa aštuntukas būro 2aĮpL



KUOTI?KAM RI

SENATORIUS ROMAN L. HRUSK prieš trejetą savaičių įnešė j Kongre
są naują rezoliuciją Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų reikalu. H k. į d. 
Leonardas Valiukas, šen. Roman L. Hrusk, Patriotą Hitt ir Julius Juo
deli. Nuotr. L. Kaniausko.

Dėl ftrformaciių skambinkite PResident 3-7000

AR NEHRU DĖKINGAS?
Amerika birželio 21 davė In

dijai 25 mil paskolos. Numato 
duoti dar 353 . mil- Ar Nehni 
už tai dėkingas? — klausia 
Journal American. O taip, — 
atsakė. — Pora dienų po pa
skolos parlamente jis nukreipė 
kalbą prieš Ameriką ir pareiš
kė, kad lligus pirks Maskvo
je, nes tai Indijos reikalas.

——t AflMrikat AtstoMM Iffaslr- 
tatouu^ra uwn^» OO**Vwta^e iTinūlk

voje vietoj Tbompsono skiria
mas Foy Kobler.

— Anglija paskeftė, kad jos 
stojimas j Europos rinką atide
damas.

tų šulą — Atstovų Rūmų pir
mininką John W. McCormack.

Tur būt, nė vienas kitas 
laikraštis nėra tiek daug rašęs 
reųplŪĮcįjų reikalu, kaip “Nau
jienos”. “Naujienų” straips-

COSMOS PAR 
CORPORATION

P. B- K- Naujokas atkakliai 
pasiryžo ginti komanistinę “so
cialinę teoriją”. Suidealinęs tą 
komunistinį socializmą, abie
juose savo rašiniuose (Dirva 
Nr. 47 ir 68) bara visus tuos, 
kurie bando parodyti komuniz
mo tikrą veidą, be kaukės- Pir
mam rašiny net sušunka: “Ko
va: dėl ko ir prieš ką?”.

Ypač kliuvo p. A. Nasvyčiui. 
Ginti, nei jis, nei kiti komu
nizmo nepažįsta ir tai esanti 
didelė nuodėmė — ką nors siū
lyti, kitus mokyti, kaip vesti 
kovą prieš komunizmą.

Atrodo, kad p. Naujokas ko
munizmą puikiai žino ir pažįs
ta, todėl ir gali drąsiai tvirtin
ti, kad kova prieš komunizmą 
— beprasmė. Pagal jo filoso
fiją, visi tie, kurie bando ko
munizmą aiškinti kitaip, negu 
idėjų sistema, siekianti tam 
tikro idealo, tai tie nieko ne
išmano.

Todėl, turint galvoje visus

V FRANCISCAN MONASTERY
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VILNONĖS MEDŽIAGOS Jt
IMPORTUOTOS IR

Vilnonės medžiagos kostiumam* paltams ir suknsMms. Taip pat 
šilkinė* maišyto* spalvoto* lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Ir 
šalikai Gerlauato rūšies pigtauoiomle kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakistus | Europą. Pamėginkit* užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

1. Ar visa tai nėra p. Naujo
ko lindimas į svetimą vienuo
lyną su savo regulomis? •

2- Iš kur p. Naujokas komu
nizmą palįsta- ankstyvesnių 
patyrimų,, ar jis dabar gyvena 
Lietuvoje?

3. Kokiomis priemenėmis ko
munistai br jų agentai steigia
si įgyvendinti savo “socialinę 
teoriją"?

4. Kurias komunistinės san
tvarkas valstybes p. Naujokas 
žino, kad tų valstybių gyven
tojai tą santvarką pasirinka 
laisvojo balsavimo keliu?

5. Kam buvo reikaHngi Jun
tamų Tautų ir JAV kariniai įsi
kišimai Korėjoj, Libane, Thai- 
lande ir kitur?

6. Pagaliau, koks pagrindi
nis aiškinimas gruodžio 17 įvy
kių Lietuvoj? .

Tat nuoširdus atsakymas į 
šiuos klausimus duos progos 
įvertinti p. Naujoko rašinių 
apie konSSnizmą reikalingumą 
ir jų vertę.

Dabar klausimėliai Dirvai:

ATVIRAS LAIŠKAS P. NAUJOKU IR DIRVAI
Gari* P- Redaktoriau, uąa- 

locdicito artimiausiamo Dar 
biaiafa* tir. Įdėli mmo 
laišką. Birželio man. 14 d. 
jį, skmčiatt Dūmai, ta£tou Dir
va nerado patogu jį dėti.

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

TėL AL 4-8319

2. Kodėl. Dirvą p. A, Nas- 
vyčio šiuo klausimu rašinius 
deda snmlkionns raidėmis, su
kimštai, o p. Naujoko — jior- 
matin šriftu, giškiai?

3. Kodėl Dirvą p Naujoko 
prokomunistinei filosofijai sa
vo pastabos nepadėjo: ar Dir
va Naujoko bijo ar jo mintys 
Dirvai artimos?

X PataReb 
Cltvaiand, Ohto

WHSS & KATZ, INC
187 OSCHARD8T, N. Y. C. Trt. GB 7-1138

DIDMENŲIRMAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, šprianetam, šaknelėm Jte kt.
■ Autiniai angbėimR ir vietinės vilnos, šilko, medvfinže.
■ flįįiiiiellel žemos kabus oftih^Bfr niifflitf—r | riMeeį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti kfijentaųL Prašome užriti ir pasižiūrėti!

APLANKYKITE MŪSŲ SKYRIUS: 
9ROOKLYN, N, Y. — 074 Manbattm Avenue
CHICAGO 22, III. —- 2219 Weat Chtoage Arenų*
LOS ANGELES, CALIF. — 3*4 Hortil La BrM Av*

taikai, tnannas atsiduria su tuo perriš-' 
H tol ' kimu, kurį pandnėjn Sbvetska- 
Į > ja Litrą- Juk Uppmannaš žino, 
aro- kad Vakaruose atomais mono- 
laik- zpstis yra Amerikos rankose, 
tais- kad atmenuo mygtuko paspau- 
nore danas prikišom tik. uos. Ame-

SięSKHE I LIETUVĄ IR SSSR 

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ 

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

me: aplankėme visus Senato ir 
? Atstovų Rūmų užsienio reika- 
t lų komisijų narius ir abiejų 
• partijų lyderius- Jie visi mus 
priėmė, įskaitant ir demokra-

DOVANŲ SIUNTINIAI I LIETUVA 
Siūlome neprilygstamą patarnavimą

Mes pastebėjome, kad per paskutinius šešis mėnesius žymiai 
padidėjo naują kOjentų skaičius, kurtų siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. He naaįej siuntinių siuntėjai mūsų patarnavimu

KRAUTUVES ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beekentetno krautuvėm kalbama rusiškai, lenkimai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street
A taki ai kita šj skelbtai* kurie bus ypatingai Įvertinta*

Išmokama metų ketvirčiais, pradedant liepos 1, 1962, su nuolatiniu pa
tenkinamu augimu.
Normalūs 3%ęį metams ir *4% specialaus — jei pinigai padedami ne 
trumpesniam laikui, kaip keturiems ketvirčiam^ nuo pirmojo perijodo 
asmeninėms sąskaitoms nuo $10 iki $30,000, ir iki $60,000 dviejų asmenų 
suskaitėms. Bažnyčių ir labdaros ištaigų sąskaitom iki $100,000 mokama 

metams (3%% normalaus ir apecialans). Didesnėms leaip 
$100,900 doL sąskaitoms mokama 4% (3%% normalaus ir %% specialaus 
per metus).
- ~ . Money deposited by JULY16

eams dividends from JULY I
tbereafter from Day ,of Deposit 
COMPOUNDED RUAHTERLY

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

_____ UCB Tt ra—ttii va fl—M va» MT—g Mt—___

! M*rt»tarom*&
Į THC KJNGS COUNTY SAVINGS BANK PUMž H9NT

I ImkIm* $l—__,  (Up te $1MH0 tam tadMM Asm* 
Į *pt»$NlOOOtaeT«uirer JetatAesaMl).

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525
Cor. DELANCY, N.YX.

>iledesi omu: j Muu ipii e*ud*p *w
135BroudwuyolBedforrftae. j Q ta ur imu* etai*

I □ i**ir*M**j*tair**ih. 
Į □ te«qr**u*totuaHbr.

Daugelis naujų kUjentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
kad buvo nepatenkinti savo ankstesnių siuntimų rezultatais.

Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų ankstesnieji 
siuntiniai grįžo atgal iš užsienių, o priežastys to buvo — netaisyk
lingas dokumentų sudarymas ir jvairtks prasUemkiniai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papildomus nuAesčtas, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose siuntiniuose.

Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklą nė vienas mūaų tšciųetae siuntinys nebuvo 
grfūnta* siuntėjui ir nė vienas siuntiny* nedingo- Mūsų darbas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už mūsų 
patarnavimą žemiausi. Mūsų 31 metų dovanų paketėlių siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių, pristatymą ir be jokių 
papildomą rinkliavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kūri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei Ir jūs buvote nepatenkinti ankstesniais siuntimo rezultatais, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atneškite- (ar 
atsiųskite paštu) savo daiktus pas mus, ir jūs taip pat būsite są
žiningai, garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garantiją, kad jūsų dovano* bus tiksliai pristatytos j paskyrimo 
vietą per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vAnones medžiagas, megsti- 
nius, įvairius skalbinius, nailoninius kaltinto, vilnones akareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kataomio, 
Reikalaukite mūsų nemokamų kainoraščių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki d vąl vakaro; šešta 
dtotais nuo 9 vai. ryto iki 4 valandos dteną.

Prieš keletą dienų “Naujie
nos” vėl “garbino” Rezoliuci-, 
Joris Remti Komitetą ir jo va
dovybę. Anot “Naujienų” re- 
tialdmiaus, žygis į Vąshijįgto- 
ną, įvykęs 1962 m. birželio 13- 
15 dienomis, buvęs nesėkmin- niai, straipsneliai ir'Žibutės re- 
gas (fiasco). zoliudjų reikalu buvo ir yra

“Naujienų” rędaktnrnis dr. visad neigiamos, iškraipytos ir 
P. Grigaitis, tur būt, norėjo, neteisingos. Tačiau ši, nors vi- 
kad mes, kaip kad jis daro, sad ir labai neigiama “Naujie- 
būtnmėm pradėję atkalbinėti reklama, yra atnešusi mum 
senatorius ir kongresmanns re- daug naudos. Po kiekvieno dr. 
zoliucijų neremti. “Naujienų” P- Grigaičio mūsų “pagartani- 
redaktorius nusivylęs, kad mes mo” “Naujienose”, visad gau- 
iw»pasekėw> jo pėdomis; rašo, name padrąsinančių laiškučių 
kad žygis nepavykęs. ir aukų iš JAV ir Kanados lie-

“NaniiPnii” redaktoriui ir io mUmSpenų , e 3 taip: “... ‘Naujienų’ redakto- 
pasekejams, jei jų iš viso yra, . « . Jnnrin oranešti kad mes ivo nus P’ vėl šėlsta; vy-nonų pnmosu. mes savo . . . .. t. . . .__• rar esate ant gero kelio. Lin-planą šimtu procentų Įvykdė- Jr* . • 7“r t r -t t j fau gęįjjjgg Komitetui ir kar

tu siunčiu auką planų realiza
vimui”. .. Tad, šia progą dėko
ju p. Grigaičiui už talką mums.

Leonardas Valiukas

Paakut jūaų stantini jtoų draugam* ir giminėms į bet kurią 
SSSR oaų Ucenaed by VneshpoeiltorK
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA------  .
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite <SdeU paririnMmą medžiagų 
moterHktems ir vyriSdem* drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs gMtte gauti ir kitokių ntkntoą tinkamų atunti- 
ntams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papOdomų informacijų ir nemo
kamų katnaraščių rašykite ar aptaškykite jums artimtausią Ayrią: 
e ATMOL, Mae* - « Mt Pieasaut Street----------------- CH 9^3*S
o BOSTON IR Mum. — 271 Sbawmut Avenue----- -------Ll 2-17*7
e BUFALLO C, N. Y. — 832 FHtamro Avenue--------------Tt 94*74
• BIIGOKLVM lt, M. V. — 870 tinto Avenue-----------  *V i *992
o BBGMCLYN 7, ši. V. —- 900 Suttąr Avenue ------------  OI 9-9809
e CHICAGO 2R I*. — 2222 W. CMoago Avenue--------- *R 9-9999
• CMICAOO R f*. — 8212 9* I tortui Stota----------- WA 947*7
• CLKVCLANO 1* Ohto — 994 Utorury Road----------- TO 1-1099
e DETROrr, MML — 7800 MicMgan Avenue---------------VI 1-S80S
e BAAMO JtANM, Mtab. — 909 *M*a SU N.W. — GL 94209
o HAOmtĄMCK. Mtab. — 11888 Jo* Cumpau-------------TO 7-1575
o HARTFORD, Con* — 182 FrenMIn Avenue-------------CH 9-4724
• aftVINBVOM tl, N. J_ 792 9pr1ngfl*M Avė. _______  *9 2-4995
e LO* ANMLS9 2^ CaN. — 900 9* AMantio Mto. . AN 1-2M4 
o LAKCWVOa "• J- — - M* Stota---------------------- FO 240*9
e NSW YORK, 3, N. V. — 89 IMT Avenue----------------- AL * 5499
o M£W YORK 11, N. Y. — 135 W. 14ti» Stota-------------CM 348*9
e NKWARK 8, N. J. — 40* SprtagfHM Avinu*----------  *1 3-17*7
e M*W HAVKN, Cenn. — 909 Geugram Avė.---------------LO 2-1449
o PATU9ON 1, N-A — 09 Mato Stota-------------------MU 44919
o PA99AIC, R-J. — 17* Marfcta Stota --------  GR 2-93*7
o PH0LADCLPRIA 28, P* — 525 W. Ginto Av* _ PG 5-MOt
o prrTSBVRGH ta P* — ISIS E. Caruan Stota------HU 1-2790
• SAN FRANCISCO, CaM. — 2079 Stato Stota -____Fl 9-1571
o WATVRBIIRV, Con* — S Mto Stota ’-----------------  PL 94799
o WGRCS8T—, Ntao* — 174 OIMbury Rto*-----------SW 94999
o afINKLAND, 9U. — W. Landto Av*, Greok Orthodoz Club Btog.
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KAHIA

PRITARIMAS IR PUOLIMAS

tuoj susirgo, užvalgę perdaug 
žalių grūdų- Vėliau susiradę ak
menis, pradėjom trinti, malti 
ir virti košę. Tai buvo didelė

tikrinti, ar visi namie.

Gegužės pabaigoje užbaigėm 
kviečių transportavimą- Tuo už
sibaigė ir mūsų darbas toje vie-

NETOLI nuo mūsų darbo
vietės, apie 200 metrų, buvo

DR. JUOZAS KAZICKAS
Nuotr. V. Maž

Yra dar neutralių kraštų, ar 
bent norinčių būti neutraliais: 
tai Šveicarija, Austrija ir Šve
dija. Taip vadinamoji Anglijos

AMERIKOS laisvės karuose E t ha n Allen ii Vermont su savanoriais staiga paima britų«fortą 
Ticonderogą, New Vorko valstybes Šiaurėje.

Po Liepos Ketvirtosios'į
Liepos 4 yra Jungtinių Ame- mažiausia kontrolės.

rikos Valstybių Nepriklausomy- šiais pagrindais Amerika or- 
bės Dekliaracijos diena. Thomo. ganizavosi ir išgyveno nuo de- 
Jeffersono surašytas aktas, bu- kliaradjos paskelbimo jau 186 
to trumpa filosofija, įmriAto-. metus- Pradžioj turėjo tik 4 
rėjo pateisinti amerikiečių žy—mil. gyventojų, dabar turi 180 
gį skirtis nuo Anglijos, suda
ryti atskirą valstybę ir duoti 
tai valstybei kryptį. Su dėme
siu ir šiandien skaitai tos De
kliaracijos pareiškimus kaip 
Amerikos demokratijos pagrin
dus:

ir jiem, siekiantiem laimės, da
vė aukščiausią pasauly gyve
nimo standartą. Pradžioje izo- 
liavosi nuo pasaulio, siekdama 
sau saugumo, dabar saugumą 
siekia garantuoti visam pasau
liui. Pradžioje kolonija, kovcP 

“Mes laikome savaime aiš- jusi dėl laisvės, dabar remia 
kiom tiesom: — kad visi žmo- kolonijų pastangas virsti vals- 
nės yra leisti lygūs, kad jie 
yra savo Kūrėjo apdovanoti tam 
tikrom teisėm, kad tarp jų yra 
Gyvenimas, Laisvė, Laimės sie
kimas. — Kad tom teisėm už
tikrinti tarp žmonių sudaromos 
vyriausybės, imančios sau ga
lią iš valdomųjų sutikimo. — 
Kad tada, kai bet kuri vyriau
sybės forma daros žalinga 
aniem siekimam, tautos teisė 
yra ją pakeisti ar panaikinti 
ir sudaryti naują vyriausybę, 
grįstą tokiais principais ir or
ganizuojamą tokia forma, kuri 
jai atrodo tinkamiausia Saugu
mui ir Laimei siekti”.

sienas, nr 
skirtumus, 
žmogaus. E kur tai visa aįsi- karaliai ir kunigaikščiai Euro- 
rado? 1 pa dar labiau išsidalino atski-

ISTORINiS PALIKIMAS
Dr. Juozas Kazickas trum

pai priminė senąją Europos 
praeitį. Europoje prieš 2000 
metų tam tikro vieningumo bu
vo > pasiekusi Romos imperija. 
Kai ji griuvo, Europos vieny- 
toja viduramžiais buvo Romos 
Bažnyčia. Tos religinės vieny
bės simboliai yra Europos gar
siosios katedros, kurios kitados 
jungė aplink‘save žmones. Po
litinės vienybės norėjo pasiek
ti Karolis V, vainikavęsis 800 
metais Romos imperatorium, 
bet jo imperija, it koks tėvo 
dvaras, buvo vaikų ir vaikai
čių išsidalytas. Ėmė atsirasti 
atskiros didesnės valstybės, 
•kaip Prancūzija, Vokietija, 
Anglija, Italija ir k. Politinės 
vienybės dar bandė siekti Na
poleonas naujais amžiais, bet ir 
jam nepavyko pasidaryti visos 
Europos aukščiausiu valdovu,

narni karaganiku. Norma buvo les ir visą kitą. Maistas ir trak 
prikirsti 3.5 metro. Tą normą toriams tepalas bei laiškai 
sukirtęs ir sukrovęs, galėjai vo gabenami lėktuvais.
eiti namo. Kadangi dar būdavo Apie pabaigą balandžid

romis tautinėmis valstybėmis.
Giliai pagrinde teliko viena 

jungtis — krikščioniškas tikė
jimas, bet ir 6a įvykęs skili
mas jungiamąjį Romos Bažny
čios vaidmenį susilpnino, gi vi- 
durtunžiai kurie Europą kaip 
tik rišo vienu tikėjimu, buvo 
apšaukti “tamsiaisiais”- E tik
rųjų, aptemo ne viduramžiai, 
o naujieji amžiai, metęsi į reli
ginį bei tautinį Susiskaldymą, 
kuris pagaliau privedė prie di
džiųjų karų.

PASKUTINIOJO KARO 
PADARINIAI

Antrasis pasaulinis karas 
1939 - 1945, kaip žinome, Vo
kietiją pavertė beveik griuvė
siais, nukentėjo kiti kraštai, po 
sovietiniu jungu liko pavergta 
Rytų Europa su Baltijos vals
tybėmis. Padėtis susidarė šiur
pi. Pavergtiems Europos kraš

tams ji tokia ir liko, bet Va-

žmogų prie kurio klausytų atskirų kraštų karų Europoje daug kas- ėmė 
keistis. - .. ..

Augti jos premjeras. Winsto- 
nas Churchillis dar 1946 me
tais Šveicarijoje, Zueriche, kal
bėjo apie artėjančias dienas, 
kada gims Jungtinės Europos 
Valstybės. Dr. J- Kazickas pri
minė dar ankstyvesnę mintį 
JAV prezidento George Wa- 
shingtono 1787. Jis savo laiš
ke prancūzų maršalui Lafayet- 
te paminėjo, kad 13 Amerikos 
valstybių panaikino muitų sie
nas, tuo sustiprindamos Ame
rikos jaunųjų valstybių politi
nę uniją ir kad Tos laisvės prin
cipo grūdas sužaliuos visam pa
sauly ir kad vieną dieną Euro
pa sudarys Jungtines Valsty
bes. E tikrųjų, po praėjusio 
karo Jungtinės Amerikos Vals
tybės daug padarė, kad pradė
tų kurtis tvirtesnė europinė 
bendruomenė. *

Amerikos investuotas Euro
poje kapitalas, Marshalo pla
nas, kariuomenė, Nato, JAV

bar galima pastebėti Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų pūdų 
puolimų prieš Europos ūkinę 
bendruomenę, kuri ne tiktai 
kerta sovietam pranašesne ūki
ne gerove prieš sodatistinį jų 
“rojų”, bet, nėra abejonės, at
sistoja ir prieš sovietinę prie
vartą politinėje srityje.

Dr. Juozas Kazickas savo į- 
domią, turiningą ir konkrečiais 
faktais pagrįstą paskaitą užb 
gė nurodydamas, kad Europo
je šiam vienybės judėjimui 
žmonėse yra didelio pritarimo. 
Idėja vis labiau prigyja ir dą-

kurie atsinešdavo į darbą grū- tik 85 milijonus. Persvara yra 
dų, turėdavo pasidarę malimo Europos vienybės siekiančiųjų 
mašinėles. Galima buvo per va- naudai- 
landą sumalti pusę pūdo leng
vai. Ten pat padirbdavom E 
miltų tešlą- Parėjęs iš darbo, 
įmeti į karštus pelenus ir po

likdavo laukuose jokio sniego, 
bet visur liūliuodavo vanduo. 
Apie gegužės vidurį vanduo su
mažėdavo, bet gamtos sutver- 

A "IVTT? T T T i tos laikinos “P®8 dar būdavo
Tj I JI IJ < f?1*08- S™1® kaitino, pūsdavo

į šilti vėjai Viskas ūmai džiūvo,
į Reikėdavo pradėti pavasario
j sėją, bet mašinom dar negali-

ma buvo įvažiuoti į laukus.
> pakankamai laiko, tai pasi- v Mūsų apylinkė turėjo dar
Trečią dieną pasibaigė aud- vaikščiodavom po laukus ir apie 10 atskirų lagerių, kurie
. Tai buvo 1948 kovo 21. Po apie 3 vai. popiet pareidavom. tęsėsi apie 15-20 kilometrų.

tybėm; remia pavergtų tautų 
laisvės siekimus labiau nei bet 
kuri -kita valstybė pasaulyje.

Technologijos laimėjimų, ko
munikacijos priemonių įtakoje 
žmonės pasijuto labiau priklau
somi valstybės, valstybės la
biau priklausomos viena kitos, 
šios įtakos atnešė reikalavimų 
keisti pagrindus ir Amerikos 
demokratijai-

Esame liudininkai, kaip au
ga reikalavimas palaidus fede- 
ralinius ryšius sutempti, lais
vą privatinę ūkio ir švietimo 
iniciatyvą įjungti į centrinės 
vyriausybės planuojamą, diri
guojamą programą.

Esam liudininkai taip pat, 
kaip yra paliesta ir religijos 
sritis. Dekliaracijoje pareikštas 
priklausomums nuo Kūrėjo da
vė Amerikai religinį charakte
rį. Valstybės ir visuomenės gy
venime jis stipresnis nei Euro-

jiems netrūkdavo svorio. Ne
sąžiningi buvo iš uzbekų, toto- 

savaitės mūsų viršininkė prane- Parėję valgykloje pavalgyda- Visi priklausė centrui—Espe. E rių ir kitų tautelių žmonės, 
šė, kad gavo įsakymą: gaisri- davom gerai, nes kuro gamin- centro reikėjo pristatyti sėjai 
ninkais gali būti tik tie poli- tojams buvo palikta didesnė grūdus---- kviečius, miežius,
tiniai kaliniai, kurie yra nu- maisto norma. Po to nueida- avižas. Juos reikėjo kokiu nors 
bausti 58, 10 straipsniu (už kai- vom pas brigadininką ir pra- būdu pervežti per susidariu- 
bas prieš Sovietų Sąjungą), ki- nešdavom, kiek kuris prikir- sias dvi upes. Tadą kinkydavo 
tiems draudžiama- Man ir uk- to. Dirbantiems mokėjo. Į mė- jaučius į ratus ir perveždavo 
rainiečiui Budenkai teko palik- nesi uždirbdavom po 25 - 30 per upes seklesnėse vietose. Už 
ti gaisrininkų būstinę.. Mūsų rublių'. Būdamas gaisrininku, . upės ant žemės patiesdavo bre-

suvereninių Europos valstybių 
federaciją, kaip politinę j^ą, 
kuri įsiterptų tarp Sovietų Ru
sijos (“primityvių barbarų”) ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
(“civilizuotų barbarų”). Kiti sie
kia toliau: nebe atskirų suve
reninių valstybių federacijos, 
o Jungtinių Europos Valsty
bių. Galimas daiktas, kad šis 
istorijos vyksmas yra .jau ne^ 
besulaikomas- Mes gyvename 
apyaušryje glaudaus Eunųioš 
susivienijimo.

Antruoju stabdžiu yra Ang
lija, kurią paskaitininkas pava
dino “deimantu sidabrinėje jū
roje”. Tokia buvo Anglijos pra
eitis, kaip jūrų galybės, dide
lės kolonialinės valstybės. Ji 
galėjo su nieku nesiskaityti. 
Laikai keičiasi. Europos vieny
bė galintį Angliją priversti dė
tis į bendruomenę, patiekant 
savo likimui kitus britų Com- 
mentoealtho narius. 'Anglai yra 

Europos vienybės akstinu praktiški: savo nauda lemia jų 
yra savi praktiški interesai. Vo
kietijai labiausiai ' rūpi savo 
pramonės gaminių didesnė apy
varta. Italija turi naudos, kad 
jos žmonės gauna kituose kraš
tuose darbo. Vokietijoje yra suorganizuota Europos laisyo- 
daug dirbančių italų, graikų, si°s prekybos sritis: Anglija, 
ispanų. Prancūzijai rūpi politi- Norvegija, Danija, Švedija, Per
ka. Ji norėtų vadovauti Euro- t«galija, Austrija Šveicarija no- 
pai Bet 6a ir yra vienas stab- ri t“1*®8 nariais. Bet le- 
dis. miamuoju veiksniu yra žmonių

De Gaulle yra nusistatęs už s*ai8us ir jų ekonominis pa- 
. • • jėgumas. Europos ūkinės ben

druomenės šešios valstybės ta- 
supintame barake, kuris buvo tus atveždavo į darbovietę. Po n per 175 milijonus gyvento- 
specialiai įtaisytas vasarai. Bu- pietų dirbdavom iki 4 vaL Kai jifc o vadinamieji neutralieji— 
vo tik birželio pradžia, bet oras 
buvo šiltas, apie vidudienį bū
davo net karšta. Ir mūsų ‘ba
rako” stogas taip pat buvo 
karklais dengtas. Bet kadangi 
šiaurės Kazachstane lietus yra 
retas svečias, tai nieko ir ne
kenkė. Oras buvo visuomet kiek laiko Etrmiki kvietinių

mums- pagalba. Be to, dar į- 
versdavom vieną kitą maišio
ką į sunkvežimį- šoferis už tai 
mums atveždavo duonos, deš
ros, rūkalų. Kai kurie šoferiai 
mus apgaudavo. Atvažiavę sa
kydavo, kad jiems dar trūko 
grūdų, šoferiai buvo ne E ka
linių. Rusai ir ukrainiečiai už 
įmestus be svorio jiems mai
šus atsilygindavo. Tįiekuomet švarus, miegoti buvo sveika. bandriių.< 

* ” ' *' ” Ėjom į laukus piktžolių E kvie- Tame “Polęvoj Stan” dir-
fių ravėti ir prie kitų darbų, bau iki rudens. Vieną kartą bu- 

Vieną dieną gavau E Mari- vau susitikęs gen. Kraucevi- 
jampolės siuntinį E sesers, ko- čių. Jis dirbo kadp bitininkas, 
ri buvo daiktus įdėjus ir įvy- Jam buvo pabėgęs spiečius, 
mojus į senus laikraščius.Laik- Spiečių bevaikydamas ir atbė- 
raščiai buvo dar i£ Hitlerio lai- go iki mūsų. Prašė, kad po dar- 
kų, lietuviški, bet su Hitlerio bo kurią nors dieną užeičiau, 
paveikslu- Siuntimus visuomet žadėjo medum pavaišinti. Bet 
tikrindavo tas mūsų viršiiiin* man reikėjo išvykti. Buvome 
kas. Pamatęs Hitlerio paveiks- žiemai pasirūpinę maisto. Tu- 

vietą užėmė kiti. gaudavau 50 rublių mėnesiui- žentus ir, išpylę grūdus, su mai- vienas skyrius, vadinamas “Po- lą, griebė į saują ir, sukandęs rėjom išsikasę duobę ir pripy-
Patekau į rinktinę brigadą Balandžio 2 oras labai atšilo, šais grįždavo daugiau atvežti. Ievoj Stan”. To skyriaus vir- dantis, taip suspaudė, kad, ro- lę kviečių aĮrie 6 maišus. Vie-

ir į 9 baraką, kuris buvo pa- pradėjo leisti sniegą. Dar porą Prie išpiltų grūdų atvažiuoda- šininku buvo paskirtas tas ka- dos, Hitlerį gyvą būtų pagrie- nas iš mūs trijų Ifto, o du
čiame lagerio gale- Į baraką at- dienų buvom nuėję gaminti ku- vo mašinos su savaE maišais, rininkas, su kuriuo man teko bęs. O man sako: “Tai ką? Bd išvežė.
eidavo vakare sargybinis pa- ro, o apie 6-7 balandžio jau Grūdus semdavom į maišus ir važiuoti E Karabaso ir ginčytis tioi dar negalite jo užmiršti?”- Grąžino į Karabasą ir patai- inter*™ n ■ui11 it

Jeigu negalima buvo praeiti, nes visa Evežiodavom į paskirtas vietas. E 35 kalinių jE išsiskyrė 15 Aiškinau, kad Lietuvoj žmonės pino persiuntimo punkte — bū- Musų interesui yru nauov
kelių žmonių ir nebūdavo, tai buvo apsemta. Kilo potvynis. Tam darbui reikalinga buvo žmonių ir pasiliko darbams; o jokių laikraščių nemeta lauk, rakė nr. 2. Buvo privežtų ir iš
tik pasakydavo, kad ten ir ten Visas lageris aplinkui buvo ap- žmonės — išpilti grūdus, vėl kiti išvyko į centrą. Buvopalik- o lafto ir jais kambarių sienas kitų lagerių. B suvežtų rinko
išvykę. Kiti būdavo nuėję į sepitas. Dar prieš potvynį buvo susemti, pakrauti į mašinas, iš- ti tie, kurie prie grūdų geriau- Hijuoja. Nė vieno laikraščio žmones į Džericazgano vario rū-
moterų baraką su pažįstamom sugabentas visas pašaras prie vežti. šiai dirbo. Mano nustebimui, nepaliko, visus sudegino O -dos kasyklas. Pfnntanta teko

to nie- . pat tvartų. Visas susisiekimas Mane ir kitus kalinius buvo ir aš buvau paliktas- Priėjęs mes į laikraščius sukdavom ta- pereiti per gydytojų komisiją
mašinomis, arkliais bei jaučiais paskyrę prie Ekrovimo ir pa- prie manęs paldausė, kaip čia baką. ir tik labai sveikus išrinkę at-

Rinktinė brigada eidavo ku- buvo nutrauktas. Kloneliuosą krovimo. Be to, priskyrė apie patinka?,Aš atsakiau: “Patinka Kazachstane vasaros būna skyrė ir po kiek laiko išvežė,
ro gaminti už kokių 4,5 kilo- pasidarė plačiausios ir giliau- 10 žmonių E naujai Eleistų E ar nepatinka, privalau būti”, karštos. Eeidavom ravėti Hu- apie 600 kUometrų nuo Kara- plaučiai jau būdavo kiauri,
metrų, kur augo krūmai, vadi- sios upės. Nešė visokias šiukš- po sargybos. Keli E naujųjų “Taip ir reikia”, atsakė. “Nu- cernoe. Nuravėję po porą vagų baso. | tą skaHR| nepatekau Kaip kokius gyvulius rinkdavo

sikaltęs privalai sąžiningai at- į vieną galą, grįždavom atgal dėl silpnos svrikatoa- Dtakaa- padus sveikiausius, kad apstaN^
likti bausmę”. Į tai aš jam Tada kokį pusvalandį ilsėdavo- gano rūdos kaąykžoae kalbiai kėtų vežti. Po trijų mėnesių
nieko neatsakiau. mės. Tokių pertraukų metu daugiau DeBdMMtauo kaip S atveždavo kttm,

įgyvendino mus E karklų duobėse išsimandydavom. Pio- mėnesius, nes po trijų minaaių fBUs dkuplouj

vė anglies ir plieno unija, su* 
daryta Šešių valstybių: Vokie-; 
tijos, Prancūzijos, Belgijos, OĄ 
landijns, T Jiksembiitgn ir fta- 
lijos. B jų ypač tvirtai susirk 
šo Belgija, Olandija (Nether- 
land) ir Luksemburgas, suda
rę vadinamąją ENELUX są
jungą. Dar buvo labai reikšmin
ga Rotuos sutartis, kurią ga-. 
Įima būtų laikyti, o istorijoje 
gal ir iras^ laikoma Jungtinių 
Europos Valstybių pradžia- Ro
moje 1957 kovo 25 buvo sutar
ta minėtų šešių valstybių bend
ra ūkinė rinka (Eųromarket) ir 
bendras naudojimasis atomine 
enrgija (Euroatom). Tai vieny
bei pąįaikyti sudaryta 140 at
stovų asamblėja, taryba, teis
mo rūmai ir ekonominis — so
cialinis komitetas. Nutarta pa
laipsniui mažinti tarpusavio 
muitus, didinti prekių apyvar
tą, plėsti pramonės įmones.

Viltys pasiteisino'labiau, ne
gu tikėtasi. Dr. Juozas Kazic
kas statistiniaE duomeninus 
vaizdžiai parodė, kaip pakilo ir 
pagyvėjo prekyba bei pramo
nė, kai sumažinti muitai, ir kaip 
E vieno krašto pradėjo lais
viau plaukti prekės į kitus. 
Prekyba kai kuriom prekėm 
pakilo iki 50 proc. Pasaulinė
je prekyboje pašerirta iki 25 
proc. Išstumiama Anglija ir 
JAV. Vakarų Europa šalia jų 
atsistoja pajėgia varžove. t

VARIKLIAI IR STABDŽIAI

Tarp principę, kuriais buvo 
siekiama Saugumo ir Laimės, 
kurie labiausiai paryškina Ame
rikos demokratijos individua
lius bruožus, labiausiai išryškė
jo šie: socialinė lygybė, kuri 
atmesdama aristokratinius ir 
liaudinius skirtumus, išaugino 
vidutinį amerikietį jaučiantį sa- poje. Bet E Europos ėjusi an- 
vo vertę; asmeninės laisvės tireliginė įtaka siekia atimti re- 
(špaudos, žodžio, tikėjimo...), liginį charakterį, paversti Ame- 
kurias gali įvertinti tik tas, kas riką vaEtybe be Dievo. Maldos 
pabuvo totalistinėje santvar- pašalinimas iš mokyklos yra 
koje; privatinė iniciatyva, ku- pradžia akcijos, kuri turi at- 
ri išaugino asmeninį veržlumą, imti Amerikai jos savitą lig šiol 
kovingumą, profėsinį socialu- veidą . . Procesas vyksta.
mą; plati savivalda, kurioje at- Stebint, kaip gyvenimo sro- 
skiros valstybės jungėsi fede- vės veikia Amerikos pagrindus, 
racijos ryšiais, atskiros bend- Liepos 4 proga dėmesys kryps- 
ruomenės kūrė savo labdaros, ta su pagarba į Nepriklausomy- 
švietimo, biznio įstaigas pla- bės Dekliaracijos kūrėjus, da- 
čios autonomijos pagrindais, vusius pagrindus, ant kurių iš-



: Si

PARODA

Išnūrt

JONAS JASYS

HOLY L1GHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELI6IOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

girdo 
džiu.

šulų Maironiui daug įtakos pa
daro 'vysk. A titanas. Baranaus
kas, tada seminoirijm vicerek- 
torius.

Šaltokas atsiliepimas apie šį 
Maironio pirmagimį bus pažei
dęs poeto savigarbą ir jis ne
benorėjo jo rodyti visuomenei- 
Bet užmirštas jis neliko: jis at
gimė skaidresne ir brandesne 
forma kituose, vėlesniuose Mai
ronio veikaluose.

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie Atlanto į 
viešbutį

lio 3): “Neįtikėtina, kad dr. 
Girtautas, atvykėlis iš Lietuvos, 
nėra žmogus, kuriam anglų kal-

ėtaąp'jMras Tratas Vaėtgratas 
1932 rastų radaus raratotire. 
Tuos frąparatas jis vėtiau, 
1924, il^attsdtoo savo mtrnft 
grafijėMjapie Maironį Ja ne- 
■kaityti tetių ištraukų v. My- 
fetafiu “Naujojoj tieMų ti- 
tarattraT, tai būtų, berods, ir 
viskas M to kūrinio. Pats Mai
note tos poemos nedėjo į sa
ve raštus, kuriuos 1926 • 30 
latatarpy išleisdino penkiais

studijas pradėjo Chieagos Me
no Institute, kurį baigė 1960 
m. bakalauro laipsniu tapybo
je. Tais pačiais metais išvyko 
į Syracuse, N. U. universite
tą.. čia dėstė meną ir kartu 
ruošėsi magistro laipsniui, šie
met, gavęs magistro laipsnį, 
grįžo Chicagon. Birželio 16 - 
24 d- d. surengta paroda bu
vo tartum atsisveikinimas. Kęs
tutis Zapkus, pasinaudodamas 
“Ryerson Foreign Travel Fel- 
lowship”, keleriems metams iš
vyksta į Europą.

Kažin, ar skaitytojai bepa- 
mena 1953 m. Vlado Vijeflrio 
išleistą liaudies pasaką Devy- 
niabrolę? Ją dailiai iliustravo 
tas pats Kęstutis Zapkus, bū
damas 15 metų amžiaus. Ly
ginant parodoje išstatytus dar
bus ir tuometines knygos ilius
tracijas, aiškiai matomas milži
niškas skirtumas, šiandien K. 
Zapkaus kūryba grindžiama vi
zija — regėjimu. Joje neužtik
si jokios realybės, jokių hero
jų. Dabar kurdamas i^beban- 
do nieko specifinio papasako
ti, išreikšti ar įtikinti. Jo da-

Poeziją labiausiai vertina 
Mieželaičio. Salia jo mini pa
sirodžiusią jaunųjų grupę — 
J. Marcinkevičių, A: Baltakį, A. 
Maldonį, J. Degutytę ir vaikų

...-
«rios jęs U&o ir ėmę« gHia& į mū- 

munttm ir
kunc ros&s&ii*

prateta -Cto tad 
Ma patriotinė ir i* 
Maimnift nopriia. Be

stebimas; skruostas prie skruos
to — būtinai, bet beveik ne
pastebimas; saldi būsena — 
visada, bet nepersaldi” (100 
p.). Tai toks šokančios paveiks- Sako, kad jiem atėjusi nauja

O vtedėito ji šiandien verta 
mūsų dėmesio, nes joj jau pa- 
sireiškia visi vėlesniosios Mai
ronio kūrybos motyvai. O ir 
poetiniu atžvilgiu ji nėra jau 
tokia menka, ir nevienas jos 
posmas'gali lygintis su pačia 
geriausiąją Maironio poezija.

Kaip ji atsirado ir kodėl Mai
ronis jos nei pats spausdino 
nė kitiems leido tai padaryti? 
Berods, jos atsiradimas ir “nu
marinimas” turi tam tikrą ry
šį. Kaip žinome, dar šeštoje 
gimnazijos klasėje Maironis 
pradėjo rašyti eiles lenkiškai. 
Vėliau jas visas sunaikinęs, ir 
jau Kauno kunigų seminarijo
je terašė tik lietuviškai. Ka
dangi pirmuosiuose kursuose 

'nebuvę daug ko mokytis, turė-

Praėjęs rudais — žiemos 
sezonas Chicagoje buvo gausus 
meno parodomis. Meno mėgėjai, 
lankydami dail. Vytauto Igno 
darbų parodą, manė, jog kitą 
beteks pamatyti tik rudeniui 
atėjus. Tačiau birželio 16 Čiur
lionio galerijoje meno mėgė
jams buvo pristatytas dar vie
nas, mažai kam pažįstamas ir 
žinomas lietuvis dailininkas. Pa
rodą rengė Akademinis Skau
tų Sąjūdis. Parodos autorius— 
Kęstutis ^Zapkus.

Susipažinkime su jaunuoju 
dailininku- Kęstutis Zapkus gi
mė 1938 m. Lietuvoje. Vokie
tijoje gyveno anglų zonoje ir 
čia lietuvių mokykloje baigė 3 
skyrius. Atvykęs į Torrington, 
Conn-, tęsė pradinį mokslą. 
1952 m. persikėlė į Chicagą ir 
šiame mieste 1956 m. baigė 
Farragut aukštesniąją mokyk
lą, gaudamas stipendiją. Meno

ir labai įdomiai 
nagrinėjami ir studentės tujai: 
intelektualinis, visuomeninis, 
estetinis, klasinis, o taip pat 
tų tipų įvairūs charakterio ak
centai” (121 - 149 p ).

M jo knyga riejasi su anksčiau 
parašytąja apie tremtinius, bėg
lius — “Ihe Ęefugee”, kur

Sumini pirmiausia tuos, ku
rie buvo išversti rusiškai — 
E. Mieželaičio “Žmogus”, ga
vęs Lenino premiją, J. Baltu
šio “Parduotos vasaros”, M. 
jShickio pasakojimų rinkinys, 
A. Baltakio, P- Širvio, V. Mo
zūriūno ir V. Keimerio poezi
ja, o taip pat L Simonaitytės, 
A. Bieliausko, J. Avižiaus ir 
A. Baltrūno proza.

bartinė kūryba yra pagrįsta 
forma, kompozicine idėja. Kai 
kurie K. Zapkaus kūriniai, tam 
tikra prasme, lyg ir primena 
vitražus. Į juos pažvelgus, pa
stebima daug paskirų epizodų 
vienoje darnioje kompozicijo
je. Jo darbai savo abstraktiš- 
kumu ir ryškiomis spalvomis 
yra akiai patrauklūs ir įdomūs. 
Hgeliau stebint kūrinių spalvin
gą harmoniją, prasiskleidžia 
fantastiškiausi vaizdai ir atran
dami nauji ir gal kiekvienam 
skirtingai suprantami viziniai 
pasauliai.

K- Zapkaus kūryba parodon 
atsilankiusius, o tokių būta 
daugiau 300, nuteikė pavasa
rišku džiaugsmu. Lankytojų 
tarpe matėsi ir amerikiečių, ku
rie mūsiškių parodose gana re
tai pastebinu. Buvo išstatyti 39 
darbai, kurių keli monumenta
laus dydžio, tarytum spalvingi 
kilimai. Parduoti aštuoni dar
bai ir vieną įsigijo Čiurlionio 
galerija- Rengėjai išleido 12 

su dail. Al- 
įvadiniu žo-

Hunter kolegijai New Yorke, 
daugelio knygų autorius ir vie
nas iš UNESCO kūrėjų. Savo 
įvade pagiria dr- K. K. Girtau
tą, kad jis, mokydamas jauni
mą, drauge jį ir studijuoja, 
apie jį rašo. G. N. Shusteris 
dar pasisako, kad autorius yra 
lietuvis, bet jis pats, kaip daug 
metų prezidentavo mergaičių 
kolegijose, yra įtikintas, kad 
veikalo autorius yra teisingas- 
Ir toliau ypač pabrėžia: “gal 
būt, niekas kitas, išskyrus vy
rą 'su europiniu išsimokslini
mu, patyrimu ir kultūra, ne
galėtų šią Amerikos gyvenimo 
dalį apspręsti taip išmintingai 
ir teisingai”,

Pats autorius savo įžangos 
žodyje rašo, kad knygoje pri
stato Amerikos kolegijos mer
gaitę tokią, kokią ją matė per 
19 metų, kaip jos mokytojas 
ir asmuo, ją sutikdavęs atsitik
tinai ar pasirinktinai. Kaip mo
kytojas, stebėjęs mergaites 
penkerius metus “Mteericor- 
dia” kolegijoje ir trejus metus 
Newton šv. Širdies kolegijoje,

Bet tas paveikslas ir čia lie
ka tyras. Mergaitės dvasinės 

vaizduojamas gyvenimas škaus- galios kontroliuoja jos kūno 
me. Naujam veikale “The A- žaismą ir — “ji veda, save, 
Aerican College Giri” išreiš- kaip šokip ų^pinįų^: fitenis 
kiamas gyvenimo džiaugsmas'. 

Reikia pripažinti, kad visa 
knyga iš tikro yra giedrių ir 

Knygai jvada parašė Georg. WeaIi,4 “• Patrauklių
N. Shustor, dabartinis Notre mInčiu. “■ vahdl’ albumas, ta- 

rį verti ir skaitai, negalėdamas 
dentas, 20 metų vadovavęs *>“» *> aptraukti, kol atverti 

paskutinįjį knygos puslapį, ir 
akis sustoja prie baigiamojo sa
kinio. __  •

< Už šią knygą autorius ver
tas padėkos. Knygą turėtų per
skaityti aukštesniąsias mokyk
las einąs jaunimas, prieš pra
dėdamas studijuoti- Ji turėtų 
būti vadovėlis studijuojantiem

| kolegijose ir universitetuose.
k-'Ją turėtų kartas nuo karto at-
r siversti baigusios ir baigusieji 

aukštuosius mokslus, kad, atsi
grįžę į akademinio gyvenimo poezijos rašytoją mirusį K Ku- 

[ laikus, pasitikrintų, ar nenuto- bilinską.
į Jo nuo to, kas anuo metu bu-
[ vo gražu, tyra, dora ir idealu.
Į Knyga skaitoma labai leng-
| vai. Stilius puikus. Sakiniai yra

Džiugiai nuteikia žinia apie 
kiekvieną lietuvį mokslininką, 
pasirašanti savo akademį- 
niais darbais. Toks yra ir dr. 
Kniniteru Griautas, kurio.pla- 
toka studija “The American 
College Giri” ką tik išėjo iš 
spaudos. Kazys Ambrasas Sovetskaja Prozoje pirmoje vietoje 

Latva laikraštyje apibūdina da- ni J. Baltušio “Parduotas 
sąrąs”, “Apie ką ir dainoj 
dainuota”, V. Mykolaičio - Pu-

Tavo bažnyčios nntur tuštybėss' 
HMŠkatbinpos kunigų 'bytosy > 
Taa chrasia šventa vietoj

J.—

Ten maidžias žmonės, o na 
stovylos.

Būdinga, kad atskiri “lietu- 
vos” posmai yra perėję į vė
lesnę Maironio kūrybą, pa v. 
kad ir apie las stovyias į “Lie
tuvos grotybę”, spausdintą 
“Lietuviškose dainose” (išleis
ta 1893 Plymouth, Pa.). Apie 
senuosius Prūsus Maironis gie
da savo “Lietuvoj”:
Išmirė Prūsai. Nėra kryžioko. 
Naujos ję vistą užėmė kartos, 
Ką senę Prūsę katoos nemoko, 
Norint ję turtuos maudos ir 

vartos.
Vienok ję 

kraujas 
Vokiečię timčioj gyslą nevieną; 
Ir ne dėl "taip sau" šitas ję 

naujas

“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 restpranas ir baras. —“Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

, P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

“Ačiū tokiai laikysenai, jos mei- suvažiavimo, kada buvo nuvai- 
lės žaismas šokyje yra dailns niknotas Stalinas. Nuo tada ra

šytojas buvęs išlaisvintas. Nuo čiaus “Kalvio Ignoto teisybę”, 
tada rašytojai ir davę savo 
vertingiausius kūrinius-

ką (1938 - 40) mokėsi Vilka
viškio dvasinėje seminarijoje, 
vėliau studijavo Vokietijoje ir 
Austrijoje. Vroclavo (Brešlau) 

sudMiniai, tai nekou^&uoti- universitete 1943 gavo daktaro 
laipsnį už disertaciją “štasin 
Šalkauskio filosofinė pedagogi
ka”. 1946 - 50 buvo docentas 
Eriangeno universitete Vokie
tijoje. Nuo 1950 profesoriauja 

. į, . M ~ uuvfilM, *ui«ui Mietų imu- Amerikoje. Be čia jau minėtų
^XiiZ balotų gimtoji-toks jo sti- rakalųyra dar parašęs “Mo- 

k liūs putas, taip puikiM parink- »tao auklėjimo problemą”
ti fc*®* niuansai. Moteriškos (habilitacija), “Portraet der Hek 

su^w- ™ yms yra tokios nrttrdmaa nuostabus, matioeen” (1950, pirmoji siau-
ro&Hs spdvoc, kaip čia apra- resna “fcfugee” laida vokiečiu

nantjs”. x k.) ir ‘•Skausmo pergalė" (1952). Tuo keliu laMauaal eina Mar

Trumpais vabalėliais aprašy
ta fia visa Lietuva su savo 
jMraeįtim, dabartim ir vargais. 
Tik atsirasti jai padėjęs lenkų 
poetas Vincentas Polis (kurs 
vertė ir lietuvių dainas į len
kų kalbą) savo kūriniu “Daina 
apie mūsų žemę”"(Piesn o zie- 
mi naszej), kur apoteozuota bei 
garbinta visa, kas romantiška 
ir lenkiška. Maironio kūrinys 
— perdėm savas, šimtu pro
centų lietuviškas- Atsigarsi čia 
ir Baranausko stilius, ne tik 
eilių, bet ir giesmių. Viskas jau 
skirta Lietuvos atgimimui, jos 
stiprinimui, štai vaizdelis apie 
Baltiją ir žemaičius:

Vakarop mešmos Balti jos
jūrios 

Plauna ir yriams Žamaičię

ir nuostabus 
saugąs nuo 
(100 p.).

lealistiškai

o likusį laiką — visoje eilė
je kitų kolegijų ir universite
tų. Krip keliautojas, susitikęs 
traukiniuose, autobusuose, lėk
tuvuose ir laivuose. Stebėjęs 
klasėje ir bibliotekoje, valgyk
loje ir spmto aikštėje, namie 
ir gatvėje, meldžiantis ir šo
kant Kalbėjos su mergaitėm ir 
apie jas su kitais. Kiek buvo 
jam prieinamą, naudojęsis dar 
laiškais ir dienoraščiais.

no", bet dėt šalto ataffiepimo 
į > pirmąjį veikalą irgi tiko 
šaltas (pig. M. Vaitas, Viena 
taaa su Manomu Palangoje, 
Aida, 1962, nr. H

Maironis ir paroto iminėtąją 
"Lietuvą", ją : dsdtouodamas 
“Jo Mylistai Šviesiausiam Vys
kupui Antanui Baranauskui”, į 
jį kreipdamos:

Būk pagarbints, pramynęs 
Mums kaip tnHžmas kelią*

Baranauskas pradžioj kūrinį 
kaip ti* maloniai priėmęs, bet 
paskum buvęs kiek nepatenkin
tas dėl naujos, nebe šleiche- 
rinės rašybos, kurią pats var
tojo. Vėliau rašęs vienam Pet
rapilio Akademijos prof. (Do
vydaičiui), kad vienas klierikas, 
Jdnas Maculevičius (taip tada 
Maironis vadinos, vėliau grįžęs 
į Mačiulį) jam dovanojęs eilių 
sąsiuvinių, kur rašyba foneti
kos atžvilgiu neišlaikanti kri
tikos, bet autoriui esą negali
ma nepripažinti talento eiliuo
ti ir iš jo esą galima daug ko

čia priklauso dar K. Matuko H 
“Žaliakalny šluoja gatves”, G- K 
Korsakienės “Laikinoji sostinė”, ■ 
A. Bieliausko “Rožės žydi rau- h| 
donai”, J. Avižiaus “žmogus lie- ™ 
ka žmogum”, “J stiklinį kalną”, 
A. Baltrūno “Tolimi keliai”,' A. 
Jonyno “Paskutiniai vakarai”, 
J. Paukštelio “Jaunystė”- "

Dramoje neeilinis reiškinys 
esanti J. Grušo tragedija “Her
kus Mantas”.

Satyros, humoro daugiausia 
davė A- Griaus, A. Jonynas, 
J. Požėra ir kt

Kuria kryptim , reiškiasi nau
ji rašytojai? Sako, kad lietuviai 
rašytojai stipriau vykdo 22-jo 
partijos suvažiavimo direktyvą 
— rodyti optimistišką, veiks- » 
mingą veržimąsi į “novatoriš- |j 
kurną”, kovingumą. Rašytojai D 
jau išeiną iš nacionalinių pro- fl 
blemų ir vaizduoja apskritai n 
žmogų sovietinių problemų ra- n 
te. Šita kryptis labiausiai ^r- IĮ 
mi poezijoje, mažiau prozoje ir | 
dramoje. n

kalba apie taikos ir karo klau
simus. Apgailestauja, kad Sėtu
vių rašytojai apie tai tyli. Esą 
lietuvių literatūroje populiari 
antireliginių temų tradicija- Bet 
esą nenormalu, kad paskutiniu I 
metu ji nustelbta. Stipriai reiš- **
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Daugelį metų Pittsburgho 
šv. Vincento parapijos lietuviai 
ruošėsi statyti naują bažnyčią. 
1906 metais kun. Jono Vaiš
noros rūpesčiu buvo pastatyta 
laikina medinė bažnyčia. Buvo 
planuota ilgainiui pastatyti mū
rinę bažnyčią. Bet rūpindama
sis lietuvių vaikų auklėjimu, 
kun. J. Vaišnora pirma pasta
tė didelę mūrinę mokyklą ir 
pakvietė seseris pranciškietes 
mokytojauti. Mokyklos statyba 
sudarė nemažą skolą, kurią te
ko ilgus metus mokėti. Po kun. 
J. Vaišnoros mirties skolos mo
kėjimą toliau tęsė kun- Povi
las Lunskis. Jo rūpesčiu ir uo
lumu, dosniai remiant parapie- 
čiams, skolos buvo išmokėtos. 
Sudarytas naujos bažnyčios 
statybos fondas.

Daug metų buvo renkamos 
aukos. Kun- J. Lunskis jau ruo
šėsi bažnyčios statybai; deja, 
jį ištiko sunki liga. Negalėjo 
dalyvauti nė naujos bažnyčios 
pašventinimo iškilmėse, nors ir 
netoli gyvena.

■Neužmirštama diena
Paskyrus naująjį šv. Vincen

to parapijos kleboną kun. Juo
zą Girdi, tuojau pradėta nau
jos bažnyčios statyba. Birželio 
17, sekmadienį, ją pašventino 
Pittsburgho vyskupas Jonas 
Wright, DD.

Nors vyskupas tą sekmadie
nį buvo labai užimtas, bet at
vyko ir išreiškė savo džiaugs
mą galįs šventinti naująją šv. 
Vincento bažnyčią. Gėrėjosi vi
daus stilingumu, paprastumu, 
religine rimtimi ir grožiu- Vys
kupui dalyvaujant, pirmąsias 
iškilmingas mišias atlaikė kun. 
Juozas Girdis, klebonas. Mišių 
metu, vadovaujant varg. Alek
sandrui Sadauskui, giedojo pa
rapijos choras.

Po mišių vysk- J. Wright as
meniškai sveikinosi su parapie- 
čiais, dėkodamas jiem už pa
galbą statant bažnyčią ir lin
kėdamas gausios Dievo palai

BAIGĖ MOKSLUS
LAVVRENCE, MASS-

Giedrė Malėnaitė, gyv. An- 
dover, Mass., baigė chemiją 
cum Laude Lovvell technologi
jos institute- Gavusi asistentės 
vietą Marylando universitete, 
toliau tęs studijas, siekdama 
magistrės laipsnio organinėje 
chemijoje.

Jurgis Vaiiukonis baigė Lo
meli technologijos institutą, į- 
gydamas elektronikos inžinie
riaus B. S. laipsnį. Gavo dar
bą Westinghouse Electric Cor
poration., Degense Center, Bal- 
timorėje, Md.

Marija L. Blaževičiūtė baigė 
St. Mary’s aukštesniąją mokyk
lą. Žada stoti į Merrimack ko
legija*

Vilius Gobušas baigė Lo
rence aukštesniąją mokyklą. 
Lankys Clark universitetą Wor- 
cester, Mass-

Jonas Lukas baigė Lawrence 
aukštesniąją mokyklą. Stos į 
Massachusetts un-tą.

Marija Narkutė baigė Put- 
nam katalikišką akademiją, stu
dijuos Emmanuel kolegijoje 
Bostone.

Sylvia Roy baigė St- Mary’s 
aukštesniąją mokyklą ir įstojo 
į Lawrenco General Hospital 
gailestingųjų seserų mokyklą.

Marilyn Sapkaitė baigė St. 
Mary’s aukštesniąją mokyklą. 
Toliau studijuos Community ko
legijoje Haverhill. Ruošiasi bū
ti mokytoja.

Šv. Vardo draugijos bendra 
komunija ir susirinkimas buvo 
birželio 10. Išrinkta nauja val
dyba. Dvasios vadas kun. Si
meonas Saulėnas, P. Gumaus- 
kas — pirmininkas, M. Bau
ža — vicepirmininkas, J- Kati
nas — sekretorius, J. Stake- 
liūnas — kasininkas.

Jonas Žiemis, Lietuvos vy
čių pirmininkas, N. Anglijos 
vyčių seime Worcester, Mass.,

JURGIS VALIUKONIS

apdovanotas trečio laipsnio pa
žymėjimu. Tai pirmas šios pa
rapijos vyčių narys, gavęs to
kio laipsnio pažymėjimą.

Parapijos metinis piknikas 
numatytas rugpjūčio 19 Palan
goje — parapijos gražiame 
kampely. J. P.

mos. Savo dėmesį atkreipė į 
bažnyčios prieangyje esančius 
Darbininko numerius ir prisi
minė prel. Pr. Jurą, kuris ilgus 
metus rūpinosi Darbininko lei
dimu Bostone.

Bažnyčios viduje
Kiekvienas, pirmą kartą įė

jęs į naująją bažnyčią jaučia 
jos religinę rimtį ir pamaldu
mo dvasią. Ji skoningai įreng
ta. Nėra menkos meninės ver
tes stovylų bei paveikslų. Cent
rinę vietą užima gražiai nu
šviestas altorius ir tabernaku- 
las, į kurį ir krypsta įėjusio 
akys. Jauti Eucharistinio Kris
taus artumą. Jo meilę žmonėm 
simbolizuoja virš tabernakulo 
kabąs kryžius. Nei altorius nei 
tabernakulas nebuvo užversti 
gėlėmis, kaip paprastai daro
ma iškilmingomis progomis. Jų 
nebuvo per daug. Menininko 
ranka jas sudėstė taip, kad dar 
labiau išryškėtų afltorius ir ta
bernakulas. Kai popietyje lan
kiau šią bažnyčią, joje skam
bėjo naują vargonų garsai- Ir 
šioje religinėje nuotaikoje no
rėjosi tik išgirsti vienuolių gie
damas psalmes.

Rūpestinga jaunojo klebono 
ranka apsodino bažnyčią me
deliais ir gėlėmis. Taip pat ša
lia bažnyčios išasfaltuota nau
ja aikšte, kur tikintieji, atvy
kę į pamaldas, galės pastatyti 
automobilius.

Prieš vykdamas i iškilmes 
Pittsburghe, sustojau ir Hart
forde, aplankyti naują vysku-

■ pijos katedrą, kuri kainavo 19 
mil. dol. Tai milžiniškas pasta
tas, Amerikos architektūros še
devras. Užsienyje padaryti vit
ražai (pusės milijono dol. ver
tės) užima didesnę katedros 
sienų dalį. Saulėtoje dienoje 
vitražai žibėjo visu savo gro
žiu- Atrodė, lyg žvelgi pro mil
žiniškus langus į amžinybę, ku
rios majestotingumas prislegia 
milžiniškoje katedros erdveje 
sukniubusį žmogų.

čia gi kukliame Espleno 
kvartale pastatyta šv. Vincen
to Pauliečio bažnyčia bus ar
čiau darbininko širdies. Kai po 
sunkaus dienos darbo plieno 
fabrike, pavargęs ir sudulkėjęs, 
jis užsuks į šią kuklią ir jau
kią bažnytėlę, pajus čia die
viškojo Išganytojo artumą ir. 
prie Jo kojų ras paguodos ir 
stiprybės.
. Statant bažnyčią, kartu bu
vo padidinta ir patogiai įreng
ta parapijos salė- Čia susirin
ko parapiečiai, vaišinosi ir da
linosi įspūdžiais.

Sunkus atsiskyrimas
Nors Espleno lietuviai džiau

giasi naujaisiais Dievo namais, 
bet sunku jiems buvo skirtis 
su senąja bažnyčia. Nors ji pa
prasta, medinė, kiek atokiau 
pastatyta nuo naujosios, bet 
su ja yra surišti brangūs pri
siminimai. čia jie buvo krikš
tyti, čia pirmą kartą priėmė 
Viešpatį į savo nekaltas šir
dis, čia buvo sudaryti moterys
tės ryšiai ir čia atsisveikinda
vo su savo brangiais miru
siais. Kiek džiaugsmo ir liūde
sio pergyventa šiuose kukliuo
se Dievo namuose- Čia 8 vai. 
buvo atlaikytos paskutinės mi
šios ir, kai užgiedojo padėkos 
giesmę Te Deum laudamus, vi
sų akyse p'asirodė ašaros ...

Šv- Vincento parapiečiai yra 
susipratę lietuviai ir giliai re
ligingi. Aukomis ir darbu jie 
uoliai rėmė savo naujojo reli
ginio židinio statybą. Ypatin
gai verta čia paminėti dos
nūs aukotojai ir rėmėjai. Mc 
Kees Rocks lietuvių klubas, ku
riam uoliai pirmininkauja G. 
Uždras, bažnyčios statybai pa
aukojo 5,000 dol., H- Barkus 
ir Jonas Janulis — 1,000 dol.

Remiamas dosnių parapiečių, 
kleb. kun. Juozas Girdis tikisi, 
kad netrukus bus išmokėtos 
visos parapijos skolos ir bus 
ruošiamasi pastatyti naują kle
boniją arti bažnyčios (senoji 
yra gana toli nuo naujosios 
bažnyčios) ir naują seselių vie
nuolyną, nes senasis vienuo
lynas (100 metų senumo) jau 
pradeda griūti. TJV.

New Haven, Conn.
Paminėta trėmimai i Sibirą
Birželio 17 vietos lietuviai 

iškilmingai paminėjo Sibiro 
tremtinius- Iš ryto 10 vai. lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje buvo pamaldos už 
žuvusius ir gyvus Sibiro trem
tinius. Mišias aukojo kun. J- 
Rikteraitis. Klebonas kun. J. 
Matutis pasakė pritaikytą pa
mokslą. Pamaldose organizuo
tai dalyvavo skautai su vėlia
vomis ir vainikais.

Po pamaldų visi susirinko 
bažnyčios sodelyje prie lietu
viško kryžiaus. Parapijos cho
ras sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Lietuviškai kal
bėjo apylinkės pirm. A- Gruz
dys, angliškai — klebonas kun. 
J- Matutis. Giedant Marija Ma
rija, pagerbti žuvusieji. Prie 
kryžiaus padėtas gėlių vainikas.

Popiet 2 vai. parapijos sa
lėje klebonas kun. J. Matutis 
plačiai nušvietė komunistų tiks
lus ir jų vartojamus metodus 
naujiem kraštam užgrobti. V. 
Bražėnas iš Stamford vaizdžiai 
nusakė komunistų veržimąsi Į 
visas mūsų gyvenimo sritis, net 
ir tikybines organizacijas. Jis 
kvietė visus pagyvinti antiko
munistinę veiklą.

Buvo pademonstruota anti
komunistinė filmą- Minėjimo 
dalyviai pasirašė laiškus sena
toriams ir kongresmanams. kad 
jie remtų įneštas į kongresą ir 
senatą antikomunistines rezo
liucijas. Laiškų parengimu rū
pinosi vietos Alto skyrius.

Šventę paminėjo didžiausias 
vietos dienraštis, New Haven 
Register, įsidėdamas platoką 
straipsnį apie Lietuvos kan
čias ir trėmimus į Sibirą, taip 
pat apylinkės pirm. A- Gruz
džio fotografiją. S.

DARBININKAS

JUOZO BAčIūNO Tabor farmoje. Iš k. į d. VI. Ramojus, kun. A. Stašys, Alb. Dzirvonas ir Juozas Bačiū-
nas.

TORTO ir dovanų įteikimas Tabor farmoje. Iš k. į d. pirmoje eilėje. Step. Sodeika, I. Gepneryte, J. Ba- 
čiūnienė, J. Bačiūnas, N. Mackonytė ir Alg. Šimkus. , Nuotraukos V. Lungio.

ŽVAIGŽDĖS IR DAINOS RAČIŪNO DVARE
Už 100 mylių nuo Chicagos, 

Michigano valstybėje, yra ži
nomas Bačiūnų kurortas, Ta
boro farma vadinamas. Tai gra
ži vieta prie šv. Juozapo upės 
miškingų krantų, garsioje Mi
chigano sodų apylinkėje. Ba
čiūnai šią vietą turi jau 45 me
tai- Čia yra vasaroję daug ame
rikiečių su pačiu bu v. Michi-. 
gano gubernatorium Mennen 
B. Williams, eilė žinomų ameri
kiečių rašytojų, muzikų ir žy
mių lietuvių.

Į Taboro farma vasarotojus 
traukia graži aplinka, golfo lau
kai ir ypač skanus bei sotus 
maistas. Ir šio sezono metu kas 
dieną apie stalus susėda 250 
vasarotojų, juos aptarnauja 55 
tarnautojai. ’

Vasarvietės plotas užima apie 
200 akrų žemes, didžia dalimi 
sodai ir golfo laukai.

Bačiūnai nepamiršta ir lietu
vių, kultūrinio darbo darbinin
kų. Birželio 16 i Taboro far- 
mą buvo pakviestas Dainavos 
ansamblis iš Chicagos. Dvi die
nas čia linksmai praleido šim
tas ansambliečių ir jų svečių. 
Buvo apgyvendinti prabangiš- 
kai Įrengtose vasarinėse, pui
kiai vaišinami. Galėjo džiaug
tis visais šios gražios vasarvie
tės malonumais.

Atsilygindamas už šią gra
žią šeimininkų auką, ansamb
lis šeštadienio vakare, birželio 
16, žvaigždžių ir sutemų ap
gaubtos žalumos fone, išpildė 
lietuviškų liaudies dainų ir tau
tinių šokių koncertą Taboro 
farmoje vasarojantiems ameri
kiečiams ir apylinkės gyvento
jams-

Koncertas, nors ir be dides
nės ruošos, buvo vienas iš 
įspūdingųjų. Natūralus gamtos 
fonas, prožektorių šviesos, tau
tinių rūbų spalvos ir naktis su 
dainomis ir šokiais susiliejo į
vieną gražią ir didingą pynę.
Daugumas koncerto klausytojų

Reportažas iš Taboro farmos

pirmą kartą girdėjo lietuviškas 
dainas, matė tautinius šokius- 
Svečių tarpe buvo lietuviai 
kompozitoriai: prof. J. Žilevi
čius ir prof. V. Jakubėnas, pir
masis Dainavos pirm. A. Dzir
vonas, kun. A. Stašys ir k. Diri
gavo muz. St. Sodeika ir muz- 
A. Šimkus. Tautiniam šokiam 
vadovavo muz. F- Strolia

Nuskambėjus paskutinėms 
koncerto dainoms, simpatinga 
ansamblio pranešėja I. Radie- 
nė anglų kalba pranešė, kad 
J. Bačiūnas tik ką sulaukė 70 
metų amžiaus ir ta proga vi
sas ansamblis galingai užtraukė 
Ilgiausių metų. Tuo metu atsš 
rado ir tortas su 70 žvakučių.

MARIJA E. KN E2YTE

— Marija Elena Kneižytė, 
duktė Antano F. Kneičio, bu
vusio Darbininko redaktoriaus, 
gyv. Fairfield. Conn., užbaigė 
Stonehill kolegiją, North Eas- 
ton, Mass, ir Įsigijo mokyto
jos laipsnį — B. A. Rudenį 
pradės mokytojauti šv. Tomo 
Akviniečio parapijos mokyklo
je. Fairfield, Conn. Marija Ele
na Kneižytė yra baigusi šv. 
Kotrynos parapijos. Norvvood,
Mass., prad. mokyklą ir Notre 
Dame akademiją Roxbury.

Buvo įteiktos ansamblio dova
nos. J. Bačiūnas, savo sukakti 
slėpęs, bet netikėtai užkluptas, 
dėkojo ansambliui už tokį įspū
dingą jo pagerbimą.

Po koncerto prie upės su
liepsnojo laužas. Iki gilumos 
nakties skambėjo linksmos dai
nos, vedamos Dainavos pirmi
ninko J. Paštuko, kun. A- Sta
sio, ir k. Kai aušra ėmė rody
tis rytų horizonte, dainaviečiai 
baigė savo pirmąją iškilos die
ną, pilni gražiausių įspūdžių ir 
prisiminimų.

Karštieji meškeriotojai su 
muz. A. Sodeika ėjo meškerio
ti- Kiti paskendo' sapnuose. 
Ant upės kranto prie krioklio 
stovinčioje viloje ramiai ilsėjo
si ir sukaktuvininkas bei šios 
išvykos mecenatas'J. Bačiūnas, 
kuris rašančiam šiuos žodžius 
pareiškė, kad “Darbininką” vi
sada perskaitąs nuo pirmos iki 
paskutinės eilutės.

Rytą su šio gražaus kurorto 
vyriausiu menedžeriu inž. Val
du Adamkavičium išėjom į pla
čiuosius golfo laukus ir pa- 
skendom pokalbiuose apie įvai
rius lietuviškus reikalus. Jis 
man užtikrino, kad ši graži lie
tuviška vasarvietė, kurios pa
jamų didelė dalis nueina lietu
viškiems reikalams be rekla
mos, dar ilgai bus lietuvių ran
kose.

VI. Ramojus

— Lietuvi y Diena Kenne
bunkport, Me., Tėvų pranciš
konų sodyboje, ruošiama rug
piūčio 5, sekmadienį. Progra
moje numatyta 11 vai. iškil
mingos primicijų mišios ir pri- 
micijantų palaiminimas. Pa
mokslą sakys T. Leonardas 
Andriekus. O.F.M., Brooklyno 
vienuolyno viršininkas- Šv\ 
Pranciškaus statulos šventini
mas. Meninę programą atliks 
Bostono šv. Petro par. choras, 
vadovaujamas komp. J- Kačins
ko, ir tautinių šokių grupė, va-
dovaujama Onos Ivaškienės.

JŠ VISUR]
— Moksleivię ateitininkę 

Rytų apygardos stovykla šie- ' 
met bus nuo rugpiūčio 18 iki 
rugsėjo 2 Kennebunkport, Mai
ne. Stovyklos surengimu ir pra
vėdintu rūpinasi MAS New 
Yorko Marijos Pečkauskaitės 
kuopos tėvų komitetas. Į sto
vyklą priimami visi moksleiviai 
ateitininkai. Ne ateitininkai, 
norį stovykloje dalyvauti, turi 
gauti vietos ateitininkų globė
jo ar kapeliono rekomendaci
ją- Norinčius stovyklauti pra
šoma registruotis iki rugpiūčio- s 
1 adresu: Antanas Vainius, sj, 
508 Cleveland St., Brooklyn 8, . i
N. Y. Registracijos mokestis— 
5 dol- Stovyklos mokestis vi
sam stovyklavimo laikui vie
nam asmeniui 45 dol., dviem 
šeimos asmenim — 80 dol., 
trims — 100 dol. Stovyklos 
rengimo komitetas, vadovauja
mas A. Vainiaus, išsiuntinėjo 
moksleivių ateitininkų kuopų 
valdyboms pranešimus" su re
gistracijos lapeliais ir sveika
tos patikrinimui pažymėjimais. 
Prie registracijos reikia pridė
ti ir gydytojo pažymėjimą. Čia 
norima atkreipti dėmesį, kad 
šiemet stovyklautojai turės 
maudymosi baseiną, todėl nuo- 

.gąstauti dėl šalto Maino van
dens nebus pagrindo. Stovyk
los rengimo komitetas maloniai 
kviečia visus moksleivius ne
delsiant registruotis.

— Jaunučiu stovyklautojų 
Dainavos stovyklavietėje prie 
Manchester, Mieli-, šiemet la
bai gausu, net 120. Stovyklos 
vadovė Birutė Miniataitė. Sto
vykla prasidėjo birželio 24 ir 
baigsis liepos 7.

— Šaltinis, tikybinės ir tau
tinės minties dvimėnesinis žur
nalas, leidžiamas šv. Kazimiero 
sąjungos Londone. Redakto-
rius kun. Steponas Matulis, M. 
I.C. Laikraštis turi priedą vai
kam — Šaltinėlį; redaguoja 
kun. Jonas Kuzmickis. Š. m. 
birželio 3-4 numeryje duodama 
apsčiai žinių iš Britanijos lie
tuvių gyvenimo bei veiklos.

— Dar nevėlu registruotis 
į pranciškonų vedamą šv. An
tano gimnaziją Kennebunkpor- 
te, Maine. Priimami moksleiviai 
į visas keturias klases- šiemet 
statoma moderni sporto salė 
ir maudymosi baseinas. Prie 
mokyklos veikia bendrabutis, 
kur jaunimas auklėjamas lietu
viškoje ir katalikiškoje dvasio
je. Rašykite šiuo adresu: Rev. 
Father Rector, St. Anthony’s 
High School, Kennebunkport, 
Maine.

Ieškomi Vincas Venclauskas, 
sūnus Juozo gimęs Lietuvoje, 
Babtų valse. Višletavos - Vilke
nų kaime. į JAV išvyko pas 
brolius Joną ir Simoną 1909 
metais. Lietuvoje tuomet liko 
sesuo Anelė ir brolis Antanas. 
Jie patys arba jų vaikai ar ži
nantieji apie juos prašomi ra
šyti: Bronislava Venclauskaitė- 
žlobeckienė, Šiauliai, Dainavos 
Takas Nr. 32, Lietuva.

Geriausia 
alo s t o g a u t
MEŠKOS viloje ir Meškiuko 
vasarnamyje: 42 Beach St., 
Monument Beach, Cape Cod, 
Mass., Telef. Buzzards Bay, 
Plaza 9-3251. Maloniai kvie
čiame atvykti ir būti mūsų 
svečiais.
• MEDŽIŲ APSUPTA labai 

rami aplinka
• KAMBARIAI DIDELI, pa

togūs ir gražūs
• MAISTAS GERAS, svei

kas. kas kiek nori
• PLIAŽAI ARTI prie Golfo 

sroves Šildomo Atlanto
Sezono pradžia — birželio 16.
KAINOS SAVAITEI su pilnu 
išlaikymu: Suaugusiems $50. 
vaikams $25: gausioms šei
moms daroma nuolaida.
15% nuolaida vasarojantiems 
nuo birželio 16 iki liepos 7. 
Iki sezono pradžios kreiptis:

S. M. LŪŠYS
105 Grand St., B’klyn 11, N Y 

Telef. — EVergreen 7-5576
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HAVEN REALTY

JURGIS X JOKŪBAITIS.

Aeademy

TelSORREN TINO SHIPPING, Ine.

HACKENSACK MELODY BAR

SYLVSRN STORUS

NELSON’S delicatessen

GENERAL CONTRACTORS

119,990

grounds. Mate A Femate Guests; 
Doetocs available. Special Dieta, 
State approved, Catholics welcome.

Mūsų šachmatų skyrius, pradedant 
bepus mėnesiu pasirodys kas antrą 
savaitę.

(JAV) 12, 
(Sov.), po

Island Paris, U., Sacred Heart pa
risti. Cape Cod 4 bedrms, 2 baths, 
easily converted to 2-family,$135 
month income for Ist floor apartm. 
Suitabte for mother A daughter; 
garage, 4 years oM; oil bot water 
beaL Getras included; Near every- 
thing. Asking $21,490. GE 2-2756.

veltui —F.TD.

VSSS&SSBSSSSSSSSSSSSSSt

Wedding invitations, Engagement 
announcements. Reasonable prices. 
Call CUE PRINTING JA 2-4668 
106 Clinton Street, Brooklyn, N. Y.

Air Condi- 
iimrydfafe in- 

stallation, ASbrnndUp — Buy Now 
Paymenta start ia Aug. EX 2-0637

latenufiBbil Nerospaper 
Prtating Co. 

Nevrspspero - TsbMds 
VVeeklya - Moothlys 

197 E 4th Street, New Torte City 
OR8-13N

WM. C. BAU R, Licensed Plumbers. 
24 hour servtee, Sewer and Drain 
cteaning, new modern eąuipment. 
Gtaaranteed results. Industrial and

Didelis pamrinlrimaĄ. 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms.

3621 Provost Avenue
New Yortt 66, K. T.

upeciM coDnoerauon w tvengKTUB 
Insttarttons. — FAirtenfcs 4-1430

THEREPUBLIC 
CARTING CO.

Covering AH Queens. Pickup and 
Garhage Dispčsal from — Stores, 
Factories, .Ę&neų

JA 6-5624 
106-21 156th Street, Jamaica, L-L

LAGUARDIA LANES
Snack bar, Coęjrtail lounge, Meet- 
ing room, Nursery; air condltioned, 
free parking; 28 Brunsvvick Gold 
Cnmn automattes, teite-seores, sub- 
way returns, pinfinders. For reser- 
vations and League Information — 
call AS 4-1910, Cari Nimal

žios — namų gamybos “Kielbassy” 
1927 Washington Avė., Bronx 57, 
N. Y. ... TRemont 8-8193

M I L L'8 
INVESTIGATING AGENCY 

CRIMlNAL - CTVTL Investigations 
PATROLS - BODYGUARDS 

24 Hr. Service
. 1W. 125th Street, New York City 

EN 9-6066

FINANCIAL
Ist and 2nd MORTGAGE LOANS. 
Take that burden off your back. 
Refinance all your debts into 1 easy 
•to pay mortgage, 20 years 5%%. 
Borrow $10,000 — pay $68 month.

. J. DENNIS COUGHLLN 
2095 Flatbush Avė.

F. M. B. # 1375
F. M. C. # 878 

Personalized Foreign Freight For- 
warding Service.- For fast corteous 
Service Call — OI 4-7185

Miller Place, L.L, RL 25A — Tel 
SH 4-2273. Impotted - American - 
Home made - Home Catering.

SCA^DINAVIAN Dehcatessen 
OĮnr 7 ajn. į 1 p.m., 7 da/s week.

Wrtte or apply Mrect to:
DIRECTOR OF NUR8S8

IliByvroed 24M1 (CaH befere 5 mn.)

ALUMINUM WINDOWS 
AND ENTRANCES

Kelionių biuras ISctavaia ir laivai*. Apdraudimas gyvybia. inmuu, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraodoe, Income Tas . 
ugdymas. Mutual - Funds — Pinigų investacijoe. o Kaadtan ano 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-6 vai

’’ 91-09 Jnmaira Aveų Voodhsven 21^ N. Y. TeL VI 7-4CT7 
oA^hA^^M^^M^^^M^^^MM^o**^**^^**1*^****^***^**^***

Baldwin, UI. MUŠT SELL, $22,990, 
3% yr Split, 60x100, garage, 7 rms, 
3-4 large bedrms, 3% baths, base- 
ment, 10x16 porch, patio private 
conununity beach. Eriras. Original 
cost $25,500. — Convenient to SL

, AH Forms of Insurance
Pire, Casualty, Automobile. Life, 
AectoenL Health — Matosi Fand*. 
536 Rogėrs Ave^, Brvoklyn 25, N.Y. 

CaR BU 2^9111

SABA
Hi-Fi ir Magaetofon 

Parduoda ir patarnauja patyrė
BeHeroee, SLGregory Parista. New 
2 FAMILY HOUSE, 11 rooms, (3 
bedtooms) cotaptete baaemeut and 
garage; $29^90.

MUROLO HOMES
Jamaica Avė. - 242nd SU Queen& 
TeL: JAmatas 9-3207 or Fl 7-6854

žibantys, mmasu, sveiki ir lengvai 
Šukuojami Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 iri didelę 8 oz. bonk«. 
Kanadoje $4.06. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
Dept A; P.O. Box 306, Ctoton, Ind.

Westbury, UI. SL Bridget’s parish 
7 rm bome, 1% baths, 12x24 knotty 
pine living room with fireplace, ca- 
thedral ceiling, center haU, knotty 
pine den, fufly eųinpped kitehen & 
iaundry rm. 2,zone hot water heat. 
Eriras, convenient location. $19,900, 
$1,500 down. Ovtoer — ED 3-3585.

'The PIzza King"
Fine Itaiian Foods: Pizza, Sphag- 
ettL RavioB, MUssels. Speclal con- 
sideratiou to ReUgious Groups — 

301 Hubbard 8-9411
189 Hudson SU Hackensack, N. J.

ADRIAN BAKE SHOP
For the finest in Cakes — Wedding 
& Birthdays. S^ecializing in fine 
Pastries - . .
214-18 33rd Ave^ Bayside, L.L 

HOlfiš 4-7444

Valley Stream, UI. Blessed Sacra- 
ment parish — Brick Cape Cod, 4 
bedrms, 2 full baths, plaster wahs, 
vr/iv carpeting, family room with 
wet bar, hot water heat, big garage, 
sewera. BeautifuHy laadseaped, ide- 
al location; $26,960. -Ovner. Mušt 
be seen to appredate. LO 1-7123

COOPER Wyckoff Service Center, 
RidgewoocL — A Mechanic in Need. 
Comptete Auto-service, Motor over- 
haul, car vvash, Esso gas, Batteries, 
Tters, Tubes etc. German spoken. 
Ask for Cari Wtegelt, 56-41 Cooper 
A v., Ridgevrood, Queens, EV 2-9571

Specialized Catering at your Hali 
— Exquisite Catering* to Weddings, 
Communion Breakfasts, Banųuets, 
Sočiais, Shovvers. Comptete dinners 
or buffeL Spedal consideration to 
Reti&ous Groups.

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

MA 4-9425 — ES 2-6234

TONY ASPRAKIS — Painter and 
Decorator, oūtside scaffokl work a 
speciaity. Inside and outside work, 
immedate šervice, reasonable pri
ces. Special attentfcn to Real Es- 
tate ownera and mahagement com- 
panies. 30-93 - 33rd SU Astoria, 
L L - RA 1-8707.

CHERRY HILL RĘST HOME •
For Aged and Retired. Home Ūke 
atmosjriiere. Reasonable Petru — 
State approved. — Mrs. Etbet Mc 
DanU, prop. 800 Cherry SU EH- 
sabeth, N. J. 201 EL 3-7957

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS.

. Petrosianas laimėjo Pasaulio kan
didatų pirmenybes Curaęao, pus
tančiu pralenkęs Keresų ir Geterj. 
Petrosianas laimėjo 8 partijas ir 19 
baigė lygiomis. Talis dėl ligos pa
sitraukė ii p-bių. Jo nežaistos 7 
partijos visai nubrauktos. Užbaiga 
tokia: Petrošiau 17% (iš 27), Ke
res ir Geter (visi Sov. S-gos) po 17, 
Bobby Fischer (JAV) 14, Korčnoj 
(Sov.) 13%, Paul Benko 
Filip (CksL) ir M. Tai 
7 tš.

Petrosianas (g. 1929) 
rėš susitikti su M. Botviniku 24 
partijų mače dėl pasaulio čempiono 
vardo. Petrosianas tarpt, didmeis- 
terio titulų gavo 1952 m., kai tarp- 
zoninėse SvecH joje iškovojo antrų 
vietų su Taimanovu; Petrosianas 
dukart laimėjo Sovietų p-bes (1959 
ir 1961 m.).

Keresui nepavyko išlaikyti pir
mavimo; priešpaskutiniam rate jis 
suklupo piriėš vengrų Benko ir pra
rado turėtas viltis būti pirmuoju. 
7 Fišeris baigė ketvirtuoju. Paly
ginant jo nepaprastų sėkmę Bledo 
ir Stockholmo turnyruose, matosi, 
kad šiose pirmenybėse Fišeris buvo 
žemiau savo formos; tačiau patirti 
pralaimėjimai šiam jaunuoliui gaM 
būti labai naudingi — privers stip- 

rūno trumpą biografiją ir jo riau kovoti, tobulintis ir nebūti per 
daug užtikrintu dėl savo pajėgumo. 
Prie jo amžiaus (19 metų) jojo pa
sekmės vistiek yra nuostabios.

RENT TV 
l$5.00 Weekly 
MA 5-1091 

MARŠ TV
339 Atlantic Avė., Broddyn, N. Y.

1 family lovely brick bome,
6 rooms, 3 bedrms., baths, 
full basement.

Boat Trailers — No down payment, 
Lovr as $12 per mo, 700 - 2569- Ib&, 
14-25'- boats. Comptete line of ac- 
cessories for all make boats. Boat 
traBer, hute, vrimeis, be'ėrfnįf, rc4- 
lers, vrinches, tires, Custcm Car 
hitddngs. Just call 516 AM 5-3722 
TURNPIKE BOAT SALES, INC.

Jericho Turnpike - Smithtown

THE BROTHERS OF CHARITY 
announces the -.ppening of its 

HIGH SCHOOL DIVlŠlON 

on September 5, 1962 
For further Information contact

GETTING MARRIED?
ENGAGED? ■

SPECIALIZED WINDOWS, INC. 
Special consideration to ReHgknis 

Institutioris

UNWANTEB HAIR REMOVBO 
Permanently. Special considerattou 
to IMigtou* Groupe.

BOBA DT-MATTTO 
Electrolysto SpedaUri 

527 Madiaon Avenue- at 54th Street,

Neries vyrus. Pirmenybes laimėjo 
kanadietis Theodorovič, sukoręs 5- 

“Floral Herb” yra nuo- 0 taškų, Angelo Sandrin 4%, V. 
stabl priemonė plaukų Palčiauskas, Furmanek ir Fisteris 
priežiūrai ir natūraliai po 4 taškus. Pranas Šalkauskas 
spalvai atstatyti. Be da- baigė grupėje su 3% vi. Kar- 

puška su 2%, A Zujus ir KL Jan
kauskas po 2 tš.

1956 metų Amerikos atviros pir
menybės numatomos Bostone, kur 
jos buvo 1938 ir 1944 metais.

Ches* Review, birželio nr. talpina 
M. Talio partijų su Rf Barstaičiu, 
palydėtu komentarate. Partija, ku
rioje klaipėdetis (kandidatas į 
meistrus) Reinhartlas Barstaitis j- 
veikė buv. paųauho meisterį M. Ta
lį, Rygoje- To> partija tilpo Dar
bininke, gruodžio 29 d.

A A. Beturiu šachmatų pirmeny
bės šiemet bus komandinės — jose 
galės dalyvauti po 2 komandas nuo 
kiekvienos sporto apygardos. Įvyks, 
greičiausia, Toronte; datų nustatys 
rengėjas — Kanados sporto apy-

GENERAL CONTRACTING CO. 
GARAGttB Summ* Bato — Boy 
Now A S»w. 500 Nodris to chooaa 
from. Frea atimate*, Aiteratton, 
Attica, Basement* įk Kttchen*. — 

LA 5-0278 — LA 5-0096. 
THE ORIdNAI. BOOIH

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N^Y?

vanotas uncotan w». am9ir* 
do premija kaip gerinąs vi- 
6U W(E06Mmt> 
kylių talboto r
; šariatas Garsys yrav 
Zanmoei 1H4 ’
Tais MČia* metam tėvu ctveb- 
tas Vokietijon, 194» — AerioK 
ton. Baigęs šv. Kazimiao yar- 
mokytlą, vienerius mrins lan
kė Gnftono vidurinę ęmivfc- 
lą ir šiemet baigė Idasildnę vi
durinę mokyklą. Yra gavęs sri- 
pendMą Toriau manio studijuo
ti Massadms^ts mivmrsiteto 
Amheeste. šiais mokslo mef aia 
buvo prisviltas JAV vidurinių 
mokyklų geriausių tatbofimn- 
kų kantinei Oš 15.060j. Be to, 
yrą laimėjęs Massądmsetts 
valstybės antrą vietą šokim* | 
tolį. Yra taip pat geras krep
šinio žaidėjas.

1052 Worcestery įsteigta ge
riausiam vidurinių mokyklų 
sportinmkui jLankolno Stoddar- 
do dovana. L. Stoddardas yrą 
pasižymėjęs H pasaulinio karo 
puikininkag Setienantas, mėgęs 
sportą ir jaunas širdies prieš 
puoliu miręs, berinkdamas aite 
kas Worcesterio bendruomenės 
labdarai. Šiemet dovana įte&ta 
jan dešimtą kartą šariinas Gar- 
sys yra pirmas tos premijos lai
mėtojas ne tik iš naujų atei
vių, bet ir iš visų Worcesterio 
lietuvių. Dovaną įteikė mirusio 
L- Stoddardo tėvas Bany Stod- 
dardas*

Worcesterio sporto klubo di
rektorius Joe Petty savo kalbo
je priminė, kad Šarūnas Gar- 
sys yra atvykęs iš krašto, kinr 
šiandien laisvė suvaržyta. Ame
rika juo gsdi didžiuotis, 

Worcesterto'dienraščiai Tde- 
gram ir Evemng Gazette spor
to skyriuje su nuotraukomis į- 
sidėjo ilgokus straipsnius apie 
dovanos {teikimo iškilmes, ša-

sužtnodte šas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatate girdėsite vi
sų Enropų. MES GARANTUO
JAME Didžtausias New Yorke 
patrinkimas VOKIŠKŲ HI-FI.

Radijo aparatu

TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMBMDE

Day Phone: MEtaoae 5-9196
Nigbt Phone: CYpreaa 8-8250 

EWftL.* A. L.ANOE
MOVTNG * STORAGE Local and 
Long Distance Movers. "East and 
West LANGE Movė the Best” — 
731 Melroee Ave^ Brome 55, N. Y.

Bostone šachmatininkai nedaro 
pertraokos nei' vasaros metu — 
jįe renkasi pažaisti, pasitreniruoti 
kiekvienų antradienį nuo 7 v.v. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose. Itin kviečiamas jauni
mas pasinaudoti Kazio Merkip pa
mokymais ir papildyti, mūsų šach
matininkų eiles.

Prieš 25 metus. Lietuvos šach
matų komanda (Mikėnas, Vaitonis, 
vistaneckis, Luckis ir Abromavi
čius) dalyvavo VU pasaulinėj šach
matų olimpiadoj, Stockhohne ir 
puikiai pasirodė. Lietuva su Estija 
dalinosi 7-8 vietomis iš 19 dalyva
vusių valstybių. Tas p-bes laimėjo 
JAV kbmanda, ketvirtų kartų lai
mėdama garsių Hamilton RusseH 
taurę (1931, 1933, 1935 ir 1937). 
JAV komandoj žaidė: Reshevsky, 
Fine, Kashdan, Marshall, Horowitz. 
Lietuvų Stockbolme pralenkė: Ju
goslaviją, švedi jų, Latvi jų, Angliju, 
Suomijų, Danijų, Itahjų, Islandijų, 
Belgijų, Norvegijų ir Skotijų.

klomo pramogoms. Be tov 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. PirnąM rūšies Ite
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Norintieji dalyvauti užkandžiuose, aukoja po 3 do
lerius šio minėjimo ruošimo išlaidoms padengti.

neralinis kadndsr Near Yorke, 
atostogas " praleidęs Nidos ■ va- 
sarnamvie, Ashbury park. N. 
X, nebeita* nirmactienį grįžo Ir 
pradėjo eiti pareigas fconsųla-

ryšium su 1964 
| ‘paroda. Buvo 
į lietuvių ir Ue-

84-92 JAMAICA AVĖ. 
fprfe Fortest Partrw>y Stetkm)

parapijos salėje prie parapijos 
koplyčios, E. 7 St.

brėžė, kad Patersono lietuviai 
savo tautos globėjo garbei pa
statę tikrai labai gražią bažny-

k, Motina pagaminto spal- 
voto filmo B 1939 metų pasau
linės parodos ištraukas rodė

E. JOSEPH ZEBR0W8KI 
Laidotuvių direktorių*

trumentams^ Cadgi Jų negali gro
ti visas orkestras. Kas supran
ta wMirik% tom gali klaidihan- 
«af ąįtrbdyti tokia žinia. Rei
kalas yra toks, jog toje vieto
vėje, kuri vadinama Tangel- 
wood, Boston Sympbony ir ke
letą žymių kamerinių ansamb
lių vasaros metu turi daug kon
certų. Tačiau, kuris ansamblis 
gros mano kūrinius, nė aš pats 
nežinau- Žinau tik, kad bus tie 
du kūriniai atliekami Tangel- 
woode: tai ir viskas. Būtų ge
ra, kad tą žinią kaip nors pa
taisytumėte.

Reiškiu pagarbą
Jeronimas Kačinskas

Vakare salėje po bažnyčia 
buvo banketas. 4cvd

-Išnuomojamas 1
East New Yorke už pigia kai
ną ir prie gero susisiekimo. 
Teirautis: 453 Essex Street,

laikrodžiai 
9408 Jamaica Avė. 

Woodhaven 21, N. Y. 
- VI 7-2573

Dariaus ir Girėno pagerbi
mą, ją skridimo 29-tąja* pa
kakti minint, šiemet ruošia ir 
Dariaus Girėno pam. komitetas 
liepos 14, šeštad -, 230 vai po
piet prie jų paminklo Lithua- 
nica Souare, Union Avė. > 
So. 2nd St., Brooklyne. Kal
bas pasakys Povilas Dargis, 
SLA pirmininkas, Antanas So- 
daitis ir kt- Himnus giedos soL 
Lionė Jbdytė.

Cambridųe, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Didžiojo altoriaus langas — ;
vitražas vaizduoja šv- Kazimie- J. A. McNulty savo kalboje pa
rą, Lietuvos globėją, viename 
šone matyt Gedimino kalnas 
su pilies bokštu, ant kurio iš
kelta lietuviška vėliava, kitame 
šone Vilniaus katedra, kur bu
vo įrengta šv. Kazimiero kop-

V^sMĮbbJmgiia, Emilijos ir 
Antano Jurgėlų sūnus, baigė 
Brooklyno tedmftos aukštes
niąją mokyklą ir gavo stipen
diją studijuoti elektros inžine
riją New Yorko kolegijoje. 
Studijas pradės rudenį, r

Ligiįa BieHuktarf, Lietuvių 
Moterų Atstovybės pirmininkė, 
birželio 25-29 dalyvavo Gene
ral Federation of Womens 
Clubs konvencijoje, kuri* įvyko 
Washingtone, ir pasakė kalbą 
apie kovą su komunizmu.

* J&gelg Karalienės parapijos 
piknike, kuris bus liepos 8, 
sekmadienį, Polish National 
•Park and Home, ,108-11 Sut- 
phin Blvd., Jamaica, N. Y., mu
zika gros nuo 4 vai. popiet 
Pikniko pradžia 1 vai. popiet

didžiosfas scenos šone pama
inau didelį būrį studentų, ku
rie grūdosi prie vieno žmogaus. 
Įsižiūrėjau ir . patinau — tai 
vyskupas Fuiton Sheen, garsu
sis Amerikos kalbėtojas, kurio 
televizijos programų klausosi

ja bažnyčia šiandien pašventin- tyčia. Langą paaukojo parapi- 
ta. jos kūrėja šv. Kazimiero draugi

ja. Visiškai pagrįstai vyskupas

Vieną dieną anais metais 
Bostono meno festivaly klau
siau jauno pianisto koncerto— 
rečitalio mažoje scenoje. Žmo
nių buvo nedaug, nes dienos 
įspūdžiai juos . viliojo kitur. 
Jaunasis menininkas grojo pui
kiai

Išėjęs nusukau kiton bė
riuko pusėn, kur buvo didžioji 
scena ir kur ruošėsi baleto

Namas gildomas, patog&s 
kambariai, graži, rami apy
linkė ir tik ketvirtis mylios 
nuo garsiojo CRAIGVILLE 
BEACH. — Su užsakymais 
kreiptla:

10:00 Prie Dariaus ir Girėno paminklo (280 Union Avė., 
Brooklyn, prieš piliečių klubą), vainiko padėjimas 
ir Posto vado A. Kauno ir Karių Veteranų S-gos, 
New Yorko skyriaus p-ko J. Šlepečio žodis.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventffiadja

54C Kast Brendu*/
•o.. Boston,' Msss, 

Prietais miesto teismo rtanm

Visi lietuviai kviečiami šiose iškilmėse gausiai dalyvauti. 
Pageidautina, kad organizacijos dalyvautų su vėliavomis. 
Ne visos tautos gali tokius minėjimus suruošti ir džiaugtis. 
Juk Darius ir Girėnas amžiams įrašė lietuvių tautą į avia
cijos istoriją. Tad tinkamai pagerbkime mūsų tautos 
Didvyrius.

Birutės Kapočiūtės ir Leono 
Pabedinsko jungtuvės įvyko šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje birželio 23. Jaunuosius 
sutuokė kan. F. Kapočius. Ves
tuvių vaišės buvo Ostervilės 
dvare, Cape Cod. Lietuvišku 
papročiu, vaišių vedėjas St. 
Santvaras atliko kvieslio oraci
ją. Taip pat gražiai lietuviškai 
padainuota-

Koncertines mišias išpildys 
Belmont Community ir šv. Pet
ro parapijos chorai kitą sezo
ną, kovo 24 d., 3 v. popiet Jor- 
dan salėje- Mišias sukūrė kom
pozitorius Jeronimas Kačinskas. 
Jos skirtos šv. Marijos Nekal
čiausios Širdies garbei ir 700 
metų Lietuvos krikšto sukakčiai 
paminėti- Jungtiniam chorui, 
kuriame dar dalyvaus kelioli
ka dainininkų iŠ Pro Musica 
ir Dedham chorų, diriguos pa
sižymėjęs Bostone kompozito
rius John Bevicchi. Veikalas rai

bus laisva, aš sugrįšiu ir padė
siu atstatyti mūsų žmonėms 
kraštą”.

Ankstyvesniame numeryje 
randame 8 lietuviškas pavardes 
mergaičių, kurios yra garbės 
studenčių sąraše. Randame ir 
daugiau lietuviškų pavardžių 
tarp įvairių varžybų laimėtojų.

šie pavyzdžiai maloniai .nu
teikia beskaitantį, ir pagalvoji, 
kad nėra jau taip bespalvis ir 
nutautęs mūsų jaunimas, kaip 
kartais tenka girdėti vyresniuo
sius jį kaltinant, šios mergai
tės, nors ir siauroje plotinėje, 
atlieka didelį darbą informaci
nėje srityje. Kai okupantas vi
somis priemonėmis bando iš
trinti Lietuvos vardą iš kny-

- Į pobūvį bilietai gaunami:
J. Ir O. ValaKių Ariington restorane, 3S5 ArHngton Avu^ Brooklyn; 
HCvon Roalty — Juozo Andriulio Htaigoje, 87-OS Jamaica Avenue; 
Panto* Gtoktonte užeigoje, Grand Street, Brooklyn;

A. ir O. ilepavičiai praneia, 

kad Lm. liepos m*n. 1 d. ati
dai** savo naujai pastatytam

(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsainuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

Malonu su skaitytojais pasi- ■ te. Jų krautuvės tikrai pir- 
dalinti įspūdžiais, įgytais besi- niaujančios visame New Yorke. 
lankant Adolf Schragor bal- Čia apsilankęs, rasi visa, kas 
dų prekyboje *336 East 86th namams reikalinga, ir tai labai 
Street, Yorkwille, N- Y. Daug prieinamomis kainomis ir pa
mušų skaitytojų žino, kad togiotnis išsimokėjimo sąlygo- 
Adotf Schrager baldų prekyba mis. AdoH Schrager baldų pra
buvo Astroje Avė., prie 86-tos - kybos, augime — tai nuopel- 
gatvės. Daug kas šioje krautu- nas paties Adolfo Schragerio 
vėje įsigijo baldus ir jais yra ir Adoipho Taubo, kurie veik 
patenkinti. Tačiau tai, ką mes 
matėme Antroje Avenue, ne
galina sulyginti su tuo, ką pa
matysime arba jau matėme 86- 
toje gatvėje- čia dviejuose vė
sinamuose aukštuose tikra bal- reikalinga tinkamai, gražiai j- 
dų paroda. Pilnai apstatyti rengti, o tai lengvai galima pa- 
kambariai ir net visas butas ar- daryti, kreipiantis į AdoK 
ba namas. Baldai importuoti ir Schrager baldų prekjbą. čia 
vietiniai. Atidarymo proga kai- rasi visko, rasi, ko ieškai ir 
nos neaukštos, sumažintos. kas patiks ne tik pačiam ir šei-

Adotf Schroger baldų preky- mai, bet ir svečiams, kurie jus 
ba įsftūrė naojttėtiame pastik lankys. V. B.

AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIONO DARIAUS IR GIRĖNO 
POSTO NO. I IR LIETUVOS KARIŲ VETERANŲ S-GOS. 

NEW YORKO SKYRAUS

Brooklyne tarp daugelio ka
talikiškų gimnazijų yra Bishop 
McDonneH Memorial High 
SchooL kurioje mokosi daug 
lietuvaičių, šios mokinės ‘yra 
jau gimusios Vokietijoje arba 
iš Lietuvos išvyko kūdikiu, ir 
nieko apie Lietuvą neatsimena. 
Apie tai, kad jos lietuvaitės, 
ir ką jos veikia, sužinome iš 
tos gimnazijos laikraščio- Štai 
straipsnelis apie Ramutę Ma
tulaitytę, kur jaunosios gimna
zistės skaito tokias informaci
jas:

Lietuvoje lietuviai apsigyve
no maždaug 2500 m. 'prieš 
Kristaus gimimą. Lietuva yra 
nepaprasta šalis. Lietuvių. kal
ba yra seniausia iš likusių gy
vų dar kalbų Ramutė pasisako,

ROpeMingai petarmujmnc vf- 
KuoB* reikaluoee, atydtlai ift- 
pHdonte pagetoBYk
mg. JUs galite gUnai paatti- 
MU Brttoą ęatamavbmi M 
visų smuDonemi laMujbM

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORTUS 

BADSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

K. P. BALTAS — Dfreetorfuu
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas _

eeo GRAND STREET
• BROOKLYN, N. Y.

Z NOTAR Y PUBLIC

12:00 Apreiškimo parapijos salėje paskaita ir rodomas 
filmas iš Dariaus ir Girėno pasiruošimo skridimui. 
Kalbės Legiono vadas P. Jurgėla. Filmą rodys J. 
Zabeldos.

dar niekad nebuvau matęs, 
bet kelis kartus klausiau jo 
paskaitų televizijoje.

Atsistojant palietęs mano 
petį vyskupas tarė:

-Čia Amerikoje studentai 
sveikinasi labai demokratiškai, 
niekada neprildaupia. Pats tik
riausiai būsi europietis.

Toliau vysk. Fuiton Sheen 
pasiteiravo, ar jau seniai Ame
rikoje gyvenu, ką dirbu, ar 
daug skaitau ir kokiotnis kal
bomis kalbu. Paklausė, kaip jo 
paskaitas .vertina paprastas ei
linis žmogus. Atsakiau, kad su- 
sidomėjimas vyskupo paskaito- masinio chor<)
mis yra labai Mels, kad jos prisiJungti prie šv.

- kr.._i_ tun labai dau§ reikšmes Ame- p t naraoiios choro kuris
žmonių Vyskupas rįtog gyvenime r. parapijos cnoro, suris

  kitokią .pagalbą bažnyčios nuoširdžiai šypsodamasis stu- „ai mišias mokosi savo repeticijo- 
vikų niekšingą darbą atremti, statymo darbe. Vyskupas James dentams davė autografus.

K- McNulty aukojo pirmą- Palaukiau, kol praėjo studen- 
. , sias mišias naujoje bažnyčioje tų spūstis, ir prisiartinau, pri-

sakotas Audronės bėgimas iŠ Garbe čia minimos gimnazijos į- savo kalboje pasidžiaugė gra- klaupęs pabučiavau vyskupo
Lietuvos. Laikraštis duoda to- mergaitėms. gu pastatu, priminė sunkią pa- žiedą.

Romas Kezys dėtį tikinčiųjų ir Katalikų Baž- Labai nuoširdžiai nusišypso- mesnio popieriaus tuo metu ne- 
nyčios Lietuvoje, ragino mels- jo vyskupas ir pristatė savo turėjau.
tis į savo tautos globėją šv. palydovą lenkų kilmės kunigą. vįk Fuiton Sheen greitai 
Kazimierą, kurio garbei ši nau- Vysk. Sfyeen savo gyvenime man

"God Hess your country and. 
God leve you".

Atsisveikinęs ir pabučiavęs 
žiedą, palinkėjau ištvermės jir 
toliau kalbėti ir kelti iš gilaus 
miego šio didelio krašto žmo
nes, išryškinti kylantį didįjį 
pavojų visam laisvajam pasau
liui.

Vyskupas su manim kalbė
jo, nusiėmęs savo vasarinę 
šiaudinę skrybėlę. Kai žengiau 
žingsnį į šalį, vyskupas, paė
męs skrybėlę iš kunigo palydo-' 

25 metus dirbo sąžiningai, di- TO rank* "^ėjo ant galvos, 
dėlių pasiryžimu ir turi dideli ** «"* ’ė> ‘arėio nusBmti’ 
patyrimą baldų prekyboje. būrys ^udentų ir

Kekvienam svarbu, kokioje žmonių- Jis sveikinosi su 
aplinkoje gyveni. Todfl būta Kelndenu ir pasirašinėjo auto- 

grafus.
Paėjęs ant kalniuko, susto

jau ir stebėjau šią kilnią as
menybę, kaip jis kalbasi, svei
kinasi, pasirašo.

Tikiuosi, ir kiti Darbininko

PRANAS WAITKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

OLGA tLEPAVICIUS
P. O. Bex 307

rikos gyvenime.
Studentų būrys vėl pradėjo x ketvirtadieniais 7:30 v. 

mus supti iš visų pusių. Sku
binau pasikalbėjimą su gar
siuoju vyskupu ir paprašiau au
tografo, pakišdamas meno fes
tivalio programą, nes tinka-

T B. SHALINS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Gers proga liepos mėn. įsi
gyti rašomą mašinėle laimi nu
piginta kaina. Katalogus ir in
formacijas apie rašomas ma$- 
nMes ir įvairias skaičiavimo 
mašinas ar “Cash Registers” 
gausite veltui, tik pranešę sa
vo adresą: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr„ E. Northport, L. L, 
N. Y- ' Patarnaus sąžiningai . fmta nauja šv. Kazimiero pa

rapijos bažnyčia, o paiktadie- 
kambarys nį. biržyto 29, konsekruoti al

toriai. šventinimo apeigas , at
liko pats Patersono vyskupijos 
ordinaras vyskupas James A. 
McNulty. Daugelio metų para- 
piečių ir kunigų rūpestis, pa
stangos ir aukos buvo apvaini
kuotos didelėmis naujos baž
nyčios šventinimo iškilmėmis. 

Gausiai susirinkę partiečiai 
džiaugsmingai stebėjo, kai jų 
ganytojas įmūrijo bažnyčios 
kertinį akmenį su reikiamais 
dokumentais ir pašventino pa
čią bąžnyčią. Tėvas Pranciškus 
Giedgaudas, O.F.M , gimęs Pa- 
tersone ir krikštytas šv. Kazi
miero parapijoje, pamoksle pri
minė, kad ši graži lietuviška 
bažnyčia, kurią vyskupas pa
šventino Dievo garbei, yra vie
ta, kur žmogus susitinka su spektakliui Vąkare? Viename 
Dievu. Dar'daužau, bažnyčioje 
žmogus susijungia su Dievu 
šventoje komunijoje. Pareiškė 
viltį, itod ši bažnyčia bus ir 
visų lietuvių vienytoja. Para
pijos klebonas kunigas J. Kin
ta nuoširdžiai padėkojo pau
piečiams už aukas ir visokią milijonai

Vasaros atostogas
pramisti O. ir P. LANIAI 

maloniąi kviečia visus į jų vasarnamį 
ASBURY PARK, N. J.

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prafcme dti kambarių MNttarti H anksto.


