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PAVERGTŲJŲ KRAŠTŲ vėliavos pakeliamos priešais Jungtines Tautas.
Nuotraukos metu keliama Lietuvos vėliava. Nuotr. Vyt. Maželio

Už pavergtų tautų laisvę
... Prez.-John F- Kennedy skelb
damas pavergtųjų tautų savaitę 
liepos 13 proklamacija, kurią 
taip pat pasirašė valstybės sek
retorius Dean Rusk, Ragino pa
remti “visų tautų teisingus sie
kimus tautinės nepriklausomy
bės ir žmogiškosios laisvės”.

Senatoriai ir kongresmanai 
šios savaitės proga yra padarę 
eilę pareiškimų. Keletą iš jų 
čia suminime:

Šen. Kenneth B- Keating (R. 
-N. Y.) — “Pavergtųjų tautų 
savaitė nurodo aiškų kelią Jung
tinių Valstybių žmonėm kelti 
aikštėn pavergtų tautų nelaimę, 
komunizmo veidmainybę, Ura
niją ir ūkinio gyvenimo nepa
sisekimą”.

Šen. Hugh Scott (R.-Pa) — 
‘Pavergtųjų tautų savaitę his- 
teriškai puldami komunistų va
dai parodo būdingą baimę, ku
ria pasižymi vergiškų valstybių 
valdovai”.

Šen. Hubert H- Humphrey 
(D.-Min.) — “Tautos iš už gele
žinės sienos dairosi į laisvąjį 
pasauli ir Ameriką, iš kurių lau
kia inspiracijos ir eventualaus 
išlaisvinimo”.

Prieš Jungtiniu Tautų na
mus, gatvėj^, po pamaldų įvy
ko mitingas. Buvo iškeltos pa
vergtų tautų vėliavos, sugroti 
jų himnai. Mitingui vadovavo 
Europos pavergtų tautų asamb
lėjos pirmininkas perene Nagy 
Kalbėjo Christopher Emmet, 
pirmininkas organizacijos “A- 
merican Friends of the Captive 
Nations”, resp. John V. Lind
say (Rep.-NY.). Perskaitytas 
pareiškimas rep. Victor L. An
fuso (Dem. N.Y-). Priimta rezo
liucija, reikalaujanti laisvės pa
vergtom tautom.

Prie miesto rotušės (City 
Hali), Manhattane, liepos 17 vi
durdienyje pavergtųjų tautų at
stovai buvo susirinkę minėji
mui, kurį pravedė miesto tary
bos narys Thomas J. Cuite. 
Miesto majoras Wagneris, tą 
dieną dar negrįžęs iš Europos, 
atsiuntė sveikinimo telegramą. 
Jose užsiminė, kad lankė vaka
rų Berlyną ir prie bolševikinės 
sienos žiūrėjo tiesiai “į akis ti
ram j ai ir vergijai”. Išreiškė vil
tį, ad “laisvė laimės prieš ver-

gijos grasinimus”. Minėjime 
miesto majorui atstovavo jo pa
vaduotojas Paul R. Screvane, 
kuris paskaitė proklamaciją-

DVIGUBAS MATAS IR 
KOLONIALIZMAS

. ..Rep. John V. Lindsay, kalbė
damas pakeliant vėliavas prie
šais Jungtines Tautas, ypačiai 
pabrėžė dvejopą matą, kurio 
laikosi Jungtinės Tautos savo 
politikoje: smerkia vadinamąjį 
vakariečių kolonializmą, bet 
tyli apie sovietinį- Lindsay tarp 
kitko pabrėžė: “Yra viena iš di
džiausių pašaipų istorijoje, kad 
Sovietų Sąjunga, pati didžiausia 
mūsų laikų kolonialinė valsty
bė, reikalauja Jungtinėse Tau
tose, kad iš likusių mažų vaka
riečių kolonijų būtų atitrauktos 
karinės pajėgos ir leisti laisvi 
rinkimai ir kad tai patikrintų 
tarptautinė kontrolė. Toks siū
lymas iš tikrųjų turėtų būti 
laisvųjų tautų nukreiptas prieš 
cinišką siūlytoją (atseit. Sovie
tų Sąjungą)”.

Rep. Victor L. Anfuso pa
reiškime buvo sulygintas vadi-

NAUJASIS SEKRETORIUS —ITALAS
Sveikatos sekretorium prez- 

John F. Kennedy liepos 14 pa
sikvietė Clevelando ilgametį 
majorą Anthony J. Celebrezze. 
Tai pirmas Kennedy kabineto 
pakeitimas, pasitraukus sveika
tos sekretoriui Abraham J- Ri- 
bicoff. kuris Connecticuto vals
tybės demokratų statomas kan
didatu į senatą.

Naujasis sekretorius yra ita
lų kilmės, gimęs taip pat Itali
joje, bet tėvų atvežtas į šį kraš
tą dviejų metų. Vėliau šeima 
susilaukė dar 12 vaikų, gyve
no gana vargingai, tėvas buvo 
geležinkelietis.

Išrinktas 1953 metais Cleve

lando majoru, jis ypačiai susi
rūpino vargingais miesto kvar
talais ir juos aptvarkė. Toliau 
buvo perrenkamas vis didesne 
balsų daugumu. Penktąjį kartą 
surinko 73.8 proc. balsų.

Naujasis sekretorius yra 51 
metų, praėjusio karo veteranas 
(tarnavo jūrininkuose), buvęs 
advokatu ir Ohio valstybėse se
natorium. Yra pirmas atvejis, 
kai italų kilmės amerikietis pa
tenka į aukštas prezidento sek
retorių .pareigas-

Melvin Price (D.-III) — “Mes 
turime pripažinti, kad paverg
tos tautos, patekusios Į valdžią 
iškamšinių (puppet) vyriausy
bių. savojo krašto išdavikų, nie
kada negali būti apleistos ir 
netekti vilties . . • Laikas yra 
pusėjų tų, kurie kovojo dėl 
laisvės ir turi ištvermės”.

SOVIETŲ DIPLOMATAI — 
NUSIKALTĖLIAI
Igor Andreev, Sovietų Rusi

jos delegacijos prie Jungtinių 
Tautų sekretorius (delegacijos 
būstinė 680 Park Avė., N.Y.), 
liepos 15 įvažiavo i Mr. Nosel iš 
Long Island automobilį, jį su
daužė, sužeidė žmoną ir du vai
kus. kurie paguldyti ligoninėn- 
Nelaimės vietoje Igor Andreev 
tik trumpai sustojo ir nudulko 
pareikšdamas, kad “jis labai 
skuba". Policija jį rado nusku
bėjusi i sovietų vilą Glen Cove, 
L.I. Tas pats sovietų “diploma
tas” 1959 metais nusigėręs 
triukšmavo ir kivirčijosi su po
licija Rye. N.Y “Journal Ame
rican pastebi”, kad tokius “dip
lomatus”, reikėjo seniai jau iš 
krašto išvyti (Kiek Them Out!).

— Sovietų atstovybės Naujo
je Zelandijoje du tarnautojai— 
“diplomatai” V.S. Andreev ir 
N.I. Stykov — išvyti už šnipi
nėjimą. Jie šnipinėjo N. Zelan
dijos gynybos sistemą ir JAV

ANTHONY J. CELEBREZZE

Rep. Frank T. Bow (R.-Ohio) 
— “Laisvo apsisprendimo teisė 
šiandien judina Aziją ir Afriką. 
Tai yra istorinė dalis Amerikos 
doktrinos- Mes turim tai išnau
doti visoje pilnumoje ir kiek
viena galima proga”.

NEVV YORKE

šv. Patriko katedroje liepos 
15, sekmadienį, buvo pamaldos 
pavergtųjų tautų intenciją. Ka
tedra buvo pilna žmonių. Pir
muose suoluose klūpojo pa
vergtųjų tautų atstovai — Al
banijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos. Moterys ir kai kurie 
vyrai buvo tautiniuose drabu
žiuose.

Iškilmingas mišias aukojo 
vengras Msgr- Belą Varga. Mi
šiose su asista dalyvavo ir mel
dėsi kardinolas Francis J. Spell- 
manas. Iš lietuvių kardinolo a- 
sistoje dalyvavo prel. M. Kemė
žis iš Elizabetho. Po pamaldų 
kardinolas Fr. Spellmanas sutei
kė palaiminimą- Jo vardu pa
vergtųjų tautų atstovai buvo 
pasveikinti ir palinkėta jų kraš
tam sulaukti laisvės.

Kaip sovietine spauda meluoja
Amerikiečių žurnalistų gru

pė lanko Sovietų Rusiją. Liepos 
13 Maskvoje turėjo pasikalbėji
mą su 6 Chruščiovu. šis paklau
sė: Ar patyrėte kokių nors su
varžymų keliaudami Sovietų Są
jungoje0". Visi vienu balsu at
sakė “Taip". Tuo tarpu sovie
tinėje spaudoje buvo parašyta 
“Ne” Ir kiti amerikiečių redak
torių pareiškimai buvo iškreip
ti.

— Sovietų šnipas dr. Rober
tas Soblen anglų teismui pareiš-

atominius bandymus Pacifike. kė. kad jis nė nemanė žudytis, jam patikėtų

Arkivysk- L. Centoso paskirtas 
pareigom Vatikane

ur komunistinį
Matė bolševikinę okupaciją Lietuvoje 

ir komunistinį perversmą Kuboje

namas vakariečių “kolonializ
mas” ir tikrasis sovietinis. Pa
reiškime nurodyta:

“Per pastaruosius 17 metų 
po karo beveik 50 tautų, kurios 
priklausė Vakarti kolonijom, 
gavo laisvę. Galima sakyti, kad 
šiandien vakariečių kolonializ
mo beveik nėra. Apie 860 mili
jonų tautų šiandien džiaugiasi 
savo laisve”. Tuo tarpu:

“Tuo pačiu metu sovietinis 
kolonializmas išplėstas Į 17 
kraštų ir dailimi dar į 7-8. Apie 
850 milijonų žmonių dabar yra 
komunistų pavergtų. Taigi, tuo 
metu, kai Vakarai savo valia 
išlaisvino ištisas tautas, komu
nistai savo aukų skaičių dar pa
didino ■.. Ir tai jie vadina 
“liaudies demokratijomis”..-.

Arkivysk. Luigi Centoso, ku
ris nuo 1954 buvo popiežiaus 
nuncijumi Kuboje, paskirtas vi- 
cekamerlengu. Tas pareigas li
gi šiol ėjo kardinolas Jose ,da 
Costa Nuneš, pasitraukęs pra
ėjusį mėnesį.

Arkivysk. Luigi Centoso yra 
buvęs paskutinis šv. Sosto nun
cijus nepriklausomai Lietuvai. 
Kaunan jis atvyko 1940 vasario 
12, kai Lietuvoje jau buvo bol
ševikinės raudonosios bazės. t 
Prieš tai, nuo 1931 birželio 6, iš 
Lietuvos išprašius nuncijų ar
kivysk. Riccardo Bartoloni, san
tykiai su Vatikanu buvo nenor
malūs. Tiktai antrajam pasauli
niam karui prasidedant, santy
kiai su Vatikanu buvo atnaujin
ti ir Lietuvos įgaliotu ministe- 
riu prie šv. Sosto buvo paskir
tas Stasys Girdvainis- Lietu
von tada atvyko arkivysk. L. 
Centoso, bet tegalėjo išbūti ke
turis mėnesius. Bolševikam Lie
tuvą okupavus 1940 birželio 15, 
konkordatas su Vatikanu buvo 
nutrauktas ir nuncijus arkivys
kupas L. Centoso išvyko. Švč. 
Trejybės bažnyčioje Kaune bu
vo graudus su juo atsisveikini
mas, susirinko didelė minia 
žmonių. Arkivysk. L. Centoso 
antrąjį komunistinį perversmą 
išgyveno Kuboje.

Kamerlengas yra šv. Tėvo 
rūmų -vyriausias šeimininkas. 
Popiežiui mirus, jis rūpinasi 
naujojo popiežiaus rinkimais. 
Arkivysk. L. Centoso, dabar jau 
79 metų, paskirtas vicekamer- 
lengu.

LIETUVIŲ GRUPĖ po pamaldų Sv. Petro katedroje Nevv Yorke su kardinolu Francis Spellman. 1$ k. į d.: 
konsulas V. Stašinskas, prel. M. Kemėžis, kardinolas Fr. Spellman, minist. V. Sidzikauskas, ponia Budrienė, 
Liet. gen. konsulo J. Budrio žmona. Nuotr. V. Maželio

o tik lengvai Įsidreskė, kad iš 
lėktuvo išlaipintų Londone. 
Anglas gydytojas, jei būtų rū
pestingai apžiūrėjęs, galėjo leis
ti jį nuskraidinti į New Yorką, 
iš kur jis pabėgo į Izraelį, bet 
buvo siunčiamas atgal. Dabar 
prašo anglų prieglaudos.

R. Soblen-Sobolevičius yra iš 
Lietuvos (Vilkaviškio) kilęs žy
das. Jisai prikiša JAV teismui, 
kad jį nekaltai nuteisė. Bet toks 
jo pasakymas tėra dar vienas 
melas, žmogus, kuris griebiasi 
apgaulės, negali laukti, kad kas

Klaipėdos bažnyčia virto
bolševikiniu muziejum
Klaipėdos krašto lietuvė, šią 

vasarą atvykusi į vakarų Vo
kietija, savo laiške užsimena, 
kad Klaipėdoje pastatyta kata
likų bažnyčia, kurios rusai bol
ševikai neleido atidaryti, pa
versta “muzikos ir kultūros na
mais”. •.

Laiške taip pat rašo, kad 
Klaipėdoje plačiai kalbama, jog 
klebonas kun. Liudas Pavilonis, 
tą bažnyčią statęs ir paskui 
bolševikų nuteistas už “speku
liaciją”, kalėjime esąs miręs 
Laiško autorė pastebi, kad tos 
žinios negalėjusi patikrinti.

LIETUVIS — ŠV. PETRO 
BAZILIKOS KANAUNINKAS

ŽENEVOJE KALBAMASI, O BERLYNE VEIKIAMA
Ženevoje, Šveicarijoje, vėl 

prasidėjo 17 tautų nusiginkla
vimo pasitarimai. JAV konfe- 
rencijon išvyksta valstybės sek
retorius Dean Rusk. Sovietų Ru
sijai atstovauja užsienio reika
lų komisaras Andriej Zorin. Op
timistinės viltys, kurios buvo 
valstybės departamento pa
reikštos prieš konferenciją, at
rodo, temsta iš pirmų dienų.

Sovietų Rusija ir toliau 'at
meta bet kokią kontrolę, bet 
propogandą varo viena “nuolai
da”: esą jis priimanti neutralių
jų siūlymą — kontrolė galinti 
būti daroma tik tada, jeigu ji 
kviečiama. Kad Sovietų Rusija 
“kviestų” patikrinti, ar ji slap
tai nesiginkluoja, galėtų tiktai 
naivieji patikėti.

Amerikiečiai vra linkę sutik
ti. kad Sovietų Rusija būtų pas
kutinė atominių ginklų bandy
toja, jei taip jau spiriasi. Tai 
esąs “garbės reikalas” ... Da
bartiniais atominiais bandymais 
amerikiečiai užsitikrinę persva
rą ir vyravimą erdvėje. Sovie
tų girimasis, kad jie turį anti-
raketines raketas. Pentagono

nuomone, esąs blefas-
Tačiau abi šalis verčia tartis 

didelės ginkluotos taikos išlai
dos. JAV norėtų išlaidas suma
žinti; gyventojam reikėtų ma
žiau mokesčių mokėti- Sovietų 
Rusija turinti didelių ekonomi
nių sunkumų viduje.

Berlyno klausimas Maskvos 
verčiamas pagrindiniu susitari
mo objektu, Tuo klausimu va
kariečius spaudžia ir graso. Prie

bolševikinės sienos Berlyne pa
dažnėjo komunistų šaudymai 
gaudant bėglius. Oro koridoriu
je vėl švaistosi rusų lėktuvai. 
Ryšium su tuo dirbtiniu Įtem
pimu, prez. Kennedy liepos 17 
pasikvietė pas save sovietų am
basadorių Washingtone A. Do- 
bryniną ir jam pareiškė, kad 
negali būti jokios kalbos apie 
JAV karinių jėgų atitraukimą iš 
Berlyno.

Kun- dr. Jonas'Bičiūnas yra 
paskirtas šv. Petro bazilikos 
Romoje kanauninku. Laiške iš 
Romos rašoma, kad šv- Tėvas 
jį išrinkęs iš kitų kandidatų, 
norėdamas pagerbti lietuvių 
tautą. Lietuviai iki šiol, kiek pa
menama, tokio šv. Petro bazili
kos kapitulos kanauninko nėra 
turėję. Paskyrimas yra surištas 
su tam tikrom pareigom ir at
lyginimu. šv. Petro bazilikos 
kapitulai vadovauja kardinolas 
Paolo Marella.

— Kazachstanan, Į Petropav
lovską, liepos 3 iš Vilniaus vėl 
išvežtas gausus būrys lietuvių 
— “statybininkų”. Tai jau tre
čias toks traukinys šiais me
tais. Tai nauji lietuvių trėmi
mai.

KUN DR P SILVINSKAS

apastališkos delegatūros sekretorium
Kun. dr. Petras P. Silvinskas 

nuo liepos 8 paskirtas apašta
liškos delegatūros Washingto- 
ne sekretorium.

Apaštališkuoju delegatu šiuo 
metu yra arkvsk. Egidio Vag- 
nozzi. Jo sekretorium ligi šiol 
buvo Msgr. Gerald V McDe- 
vitt, kuris yra konsekruotas 
vyskupu ir paskirtas Philadel- 
phijos arki vysk. John J. Krol 
augziliaru.

gęs šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos mokyklą Philadelphijo- 
je. Teologijos mokslus išėjo šv. 
Karolio kunigų seminarijoje, 
paskui Romoje, Grigaliaus uni
versitete. Kunigu Įšventintas 
Romoje 1957 liepos 14 dabar
tinio kardinolo Luigi Traglia. 
Romoje taip pat įsigijo teolo
gijos daktaro laipsnį.

Prieš paskiriant apaštališkos 
delegatūrbs sekretorium, kun 
dr. P. Silvinskas profesoriavo

Kun P Silvinskas yra bai- šv Karolio seminarijoje
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’ Politines vienybes klausimu
Politinės vienybės klausimas 

tebejudinamas. Amerikos lietu
vių spaudoje jis buvo suaktua- 
lėjęs ryšium su diskusijom dėl 

■"Alto ir Bendruomenės santy
kių. Susispyriuota ties klausi

mais: ar laisvinimo akcija yra 
‘kurios organizacijos monopolis; 
-^ar jis priklauso Altui, ar Vil
kui. Dabar vienybės klausimas 
judinamas Kanados lietuvių 
■spaudoje, kuri anai diskusijai 
dėl Alto buvo “neutrali”-

' Lietuvos laisvinimo taryba?
N- Lietuvoje per tris nr. (ba

landžio 25, gegužės 2 ir 9) H. 
'Blazas kėlė iš naujo mintį, kad 
-laisvinimo akciją reikia suderin
ti ir turėti organą, kuris nuo
latos derintų nuomones atski- 

■ rais kylančiais klausimais. Jis 
siūlė du dalyku: sušaukti poli

cinę konferenciją, antra, suda
ryti Lietuvos laisvinimo tarybą.

Politinė konferencija turėtų 
sudaryti Lietuvos laisvinimo to
limos perspektyvos programą. 
Jai iniciatyvos turėtų imtis “vli- 
-kinės pojjtinės grupės”, “ne- 
,vilkinės politinės grupės”, Al- 
tos politinės srovės, du didieji 
JAV susivienijimai, Bendru o- 
jnenė, o taip pat diplomatinis 
rektorius.
*. Nuolatinei suderintai veiklai 
reiktų sudaryti Lietuvos Laisvi- 

-nimo Tarybą. Jos plenume na
rius turėtų deleguoti visos po
litinės srovės, kultūrinės, reli
ginės, bendruomeninės, jauni
mo, organizacijos, diplomatai.

Tarybos prezidiume, kuriam 
siūlo 9 asmenis, turėtų būti tik 
Lietuvos piliečiai.
Ar to reikia?

Taip klausė toje pat N. Lie
tuvoje gegužės 27 Alf. Plukas 

-ir atsakė neigiamai. Girdi, to
kioje taryboje negali dalyvau
ti diplomatai; negali dalyvauti 
ir Alto nariai, nes tai JAV pi
liečiai, kuriem neleistina 'pvz. 
kreiptis tarybos vardu Į' kitos 
valstybės vyriausybę. Išeiti Plu- 

-kas randa tik — laisvinimo dar
bui vadovauti turi ir toliau Vil
kas (Bet jo nariai taip pat JAV 
piliečiai!)- Tik reiktų, kad į 
Vliką būtų Įtraukta daugiau as
menų, atvykusių dar neseniai 
iš Lietuvos.

,Kaip iniciatyva sutinkama
T. Žiburiuose birželio 28 pa

sikalbėjime Lietuvių Bendruo-

. ' .vžiūrint iš Kanados

nę konferenciją. Jos tikslas'— 
pareikšti vieningą nuomonę 
Lietuvos okupacijos bei jos lais
vinimo reikalu. Tai būtų buvęs 
atsakymas į okupantų melą, 
skleidžiamą Lietuvoje ir visa
me pasaulyje, 20 metų Lietu
vos okupacijos proga... Kon
ferencijos organizavimas vy
ko gana sėkmingai, kol tas rei
kalas nepasiekė Amerikos Lie
tuvių Tarybos, kuri kategoriš
kai atsisakė konferencijoje da
lyvauti, o taip pat paveikė ir 

' Vliką, kuris irgi pasekė Alfos 
pavyzdžiu, nežiūrint, kad anks
čiau konferencijos šaukimo į- 
dėjai buvo nuoširdžiai pritaręs 
ir pasižadėjęs aktyviai joje da
lyvauti.

“Nepavykus vieną kartą ran
kų nenuleidome. 1961 m. lap
kričio mėn- buvau pakviėstas į 
Vliko metinę sesiją. Ten vėl iš
kėliau visų lietuviškų jėgų su- 
sikonsolidavimo reikalą- Mano 
dideliam džiaugsmui, sesijos da
lyviai gyvai ir nuoširdžiai dis
kutavo šį klausimą ir priėmė 
atitinkamą rezoliuciją. Paskatin
tas šio nutarimo, tuojau pasiū
liau sudaryti organizacinį ko
mitetą vienybės reikalui studi
juoti ir sukviesti plačią lietu
vių politinę konferenciją, šį

komitetą siūliau sudaryti iš 
Vliko, Fronto Bičiulių, Nepri
klausomybės Talkos ir PLB at
stovų. Paskutiniųjų trijų gru
pių sutikimas buvo gautas tuo
jau ir be jokių sąlygų. Vliko 
pirm. dr. A. Trimakas irgi 
vo davęs savo žodinį sutikimą, 
tačiau, kai reikėjo eiti prie kon
kretaus vykdymo, dr. A. Tri
makas pradėjo reikalą delsti ir 
vilkinti, kol pagaliau... paaiš
kėjo, kad VŪkas nesutiks eiti 
į siūlomą organizacinį komite
tą, o taip pat pasilieka labai 
abejingas dėl dalyvavimo pa
čioje konferencijoje, jei tokia 
būtų sušaukta.” Dr- J. Sungaila 
informavo, kad 1963 šaukia
mas Pasaulio lietuvių kongre
sas- Ten tas klausimas bus taip 
pat iškeltas. Stiprėjanti mintis, 
kad tiek kultūrinis, tiek ir po
litinis atstovavimas būtų orga
nizuojamas demokratinių rinki- 1 
mų keliu.

(Gerai, kad ieškoma vieny
bės ir kelių į ją. Tačiau bus 
sunku juos surasti, jei bus 
svarstomas teisių ir pirmeny
bių klausimas — kas turi teisę 
politiškai vadovauti laisvinimo 
akcijai. Lengviau vienybę su
rasti, jei bus svarstomas užda
vinių ir jų vykdymo klausimas 
— kas reikia daryti laisvinimo 
srityje ir kas reikiamus darbus 
nudirbs).

LIETUVIŲ delegacija pas 
ingtone.

atstovų rūmų pirmininką McCormack Wash-
Nuotr. J. Stankaus

McCormack pritaria rezoliucijoms
Rezoliucijoms remti komite

to narių grupė, lankydamasi 
1962 metų birželio mėn. 13-15 
dienomis Washingtone, turėjo 
pasitarimą rezoliucijų pravedi- 
mo reikalu ir su Atstovų Rūmų 
pirmininku John W. McCor
mack (D.-Mass.')- “Speaker’is” 
McCormack pažadėjo pilną sa
vo paramą šiame žygyje už Lie
tuvos ir kitų dviejų Pabaltijo 
kraštų laisvę. .

Nuotraukoje matome lietuvių 
delegacijos dalyvius su “spea- 
ker’iu” McCormacku, Iš kairės 
dešinėn: Aloyzas Jančys, Leo

nardas Valiukas, “speaker’is” 
John W. McCormack, Julius Jo- 
delė, dr- Algirdas Nasvytis ir 
dr. Juozas Motiejūnas.

Atstovų Rūmų pirm. McCor
mack kalbėjo: . .Aš rezoliuci
joms pilnai pritariu; kovokite 
už j y pravedimą, aš jums pa
dėsiu ..

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siūlome neprilygstamą patarnavimą

Mes pastebėjome, kad per paskutinius šešis mėnesius žymiai 
padidėjo naujų kUjentų skaičius,* kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. Tie naujieji siuntinių siuntėjai mūsų patarnavimu 
anksčiau nesinaudojo ir anksčiau pas mus nebuvo.

Daugelis naujų klijentų 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 įvairūs prasilenkimai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papildomus mokesčius, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose siuntiniuose.

Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių > siuntimo veiklą nė vienas mūsų išsiųstas siuntinys nebuvo 
grąžintas siuntėjui ir nė vienas siuntinys 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 
papildomų rinkliavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri 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 dovanos bus tiksliai pristatytos į paskyrimo 
vietą per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius, įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kainomis. 
Reikalaukite mūsų nemokamų kainaraščių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; šešta
dieniais nuo 9 vai ryto iki 4 valandos dieną.

UNION TOURS — 1 East 36th Street, New York, N. Y.
APLANKYKITE MŪSŲ SKYRIUS:

BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, III. — 2219 West Chicago Avenue
LOS ANGELES, CALIF. — 344 North La Brea Avė.

menės valdybos pirmininkas dr. BIRŽELIO trėmimų minėjimas Philadelphijoje. Nuotr. V. Gruzdžio

LĖKTUVU Į BEGALINĮ 
AUKŠTĮ
Maj. Robert M. White liepos 

17 raketiniu lėktuvu (X-15) 
pakilo viršum Nevados beveik 
iki 59 mylių aukščio- Tai buvo 
šešioliktas jo skridimas. Pasku
tini kartą skrisdamas buvo pa
siekęs 47 mylių aukščio.

Iškeltas bombonešio, toliau
skrido 3,784 mylių greitumo į 
aukštį- Pasiekęs didelio aukščio, 
maj. R. White Įsigijo astronau
to vardą, kad ir skrido be kap
sulės. Yra sutartą, kad lakūnai, 
iškilę aukščiau 50 mylių* kva- 
lifikuojasi kaip astronautai.

čia neblogas, bet tik papildo
masis apsiginklavimas, ir vien 
jie mūsų dar nepadarė pasau
lyje geriausiais ekspertais, tin
kamais mokyti “neišmanė
lius vakariečius”, kaip reikia 
kovoti prieš komunizmo kėsini
mąsi Įsigalėti pasaulyje- Mano 
nuomone, mums, jei kas pre- 
tenduotumėm Į Vakarų antiko
munistinės akcijos ar bent lai
kysenos mokytojus ar vadus, 
reikia patiems dar labai .daug 
pasimokyti- Jei ne, tai komunis-
tams didelių rūpesčių nesuda-

J. Sungaila atsiliepė, kokios ini- rysim.

t
| VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
F Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
t šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaroą ir 

šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus I Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti. >

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

Tel. AL 4-8319

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

PAVASARIO VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po IV2 — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
atraižą vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

ciatyvos tuo pačiu klausimu 
'ėmėsi PLB valdyba ir kaip ta 
.iniciatyva buvo sutikta. Jis in
formavo:

“1960 m. PLB valdyba buvo 
užsimojusi sukviesti visų lietu
viškų politinių veiksnių, diplo
matinės tarnybos bei kitų JAV 

ūr Kanados organizacijų politi-

B. K. NAUJOKO ATSAKYMAS J.
Gerb. p. Redaktoriau,

Tikiuos, kad “rasite patogu” 
leisti tuo pačiu keliu ir atsiliep
ti į J. Palaikio atvirą laišką 
man (ir Dirvai), paskelbtą Dar
bininke, liepos 6 d., 48 nr.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

i. Kur praleisti atostogas?
Pensylvanijos 
P O C O N O 
k a I n ii o s e 

galėsite pamatyti visą gamtos grožį, rasti ramybę ir gerą 
poilsį, kuris po sunkaus visų metų darbo, kiekvienam yra 
labai reikalingas.
Echo Valley Lodge — tai vieta, kurioje Jūs su ar be šei
mos, lietuviškoje vasarvietėje praleisite laiką, kuris ilgai 
pasiliks Jūsų maloniuose prisiminimuose; kartu suteiks 
Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkumą.
Echo Valley Lodge Jūs rasite, be poilsio, puikų restoraną, 
erdvius atskirus ir patogius kambarius su visais patogu
mais ar tai viengungiui ar su šeima, puikią teniso - krep
šinio aikštelę, gerą lietuvišką maistą ir malonų patar
navimą.
Echo Valley Lodge, be poilsio ir žaidimų, Jūsų patogumui 
ir patarnavimui yra puiki didelio tipo maudyklė (swim- 
ming pool) su nuosavu mažu ežeriuku ir.20 akrų puikaus 
miško.
Echo Valley Lodge priima taipogi užsakymus vestuvių 
puotoms, iškyloms, organizacijoms ar pavien. grupėms. 
Echo Valley Lodge atidaroma nuo liepos 4 dienos ir veiks 
per visus ištisus metus.

Lietuviai savininkai JULIUS ir ELENA GARMA! 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis: 

ECHO VALLEY LODGE
Echo Lake, Pa. TeL: STroudsburg 424-1920

Man, o turbūt ir daugumui 
skaičiusių Dirvoje A. Nasvyčio 
ir mano diskusiją vienu klausi
mu, yra visiškai aišku, kodėl 
Dirvos redakcija “nerado pato
gu” spausdinti J. Palaikio laiš
ką. Juk keliuose punktuose ta
me laiške išdėstyti paklausimai 
visiškai neturi nieko bendra su 
tomis diskusijomis, o laiško ra
šymo priežasties nurodymas, 
pareikštas pačiuose pirmuti
niuose laiško žodžiuose, yra ar
ba nesusipratimo padarinys, ar 
tiesiog tyčinis melas, — abu 
dalykai tokios “dorybės”, ko
komis normaliai nesigiriamą ir 
nesistengiama viešai pasirodyti- 
Dirvos redakcija, matyt, “ne
rado patogu” savo priemonė
mis padėti žmogui kompromi- 
tuotis. Bet J- Palaikio įsigeidi- 
mas viešai pasirodyti su tuo sa
vo nesusipratimu (ar tyčiniu 
melu) bus paskatinęs jį siekti 
toliau esančios redakcijos pa
tarnavimo, kurį ir gavo, tur
būt šiai redakcijai visą atsa
komybę už laiško turinį palikus 
pačiam autoriui.

Nesusipratimas ar tyčinis me
las yra J. Palaikio teigimas, 
kad B.K. Naujokas atkakliai 
pasiryžo ginti komunistinę so
cialinę teoriją, ir kad B.K. Nau
jokas bara visus tuos, kurie 
bando parodyti tikrą komuniz
mo veidą. Kalbamųjų straips
nių tezė visiškai kita, būtent,— 
kovai su komunizmu tarptauti-

PALAIKIUI
nėję ir ypač teorinėje plotmėje 
negana vien liudijimų apie ten 
ar kitur vienu ar kitu metu 
matytus ar “ant savo kai
lio” patirtus faktus iš komunis
tinės teorijos praktinio vykdy
mo, o reikia dar ir kitų 
ginklų. Kas nesistengia jais 
apsiginkluoti, o tenkinasi tik 
ribotais (ir dar senokais) paty
rimais, mano nuomone, yra ne
pakankamai stiprus, nepakanr 
karnai efektyvus kovotojas prieš 
komunizmą tarptautinėje plot
mėje. Mūsų patyrimas, įgytas 
Lietuvoje 1940-41 m. yra da
vęs mums daug ir svarbios amu
nicijos kovai dėl Lietuvos lais
vės nuo rusiškos komunistinės 
okupacijos ir jos primestos san
tvarkos, bet ir ta amunicija 
nuolat reikalinga papildymo bei 
atšviežinimo. Kovai prieš ko
munizmą tarptautinėje, ypač te
orinėje plotmėje reikia daug 
daugiau ir kitos rūšies apsigink
lavimo. Praktiniai patyrimai

J. Palaikis, matyt, atstovau
damas tai išdidžiai tezei, kad 
mes — mačiusieji komunizmą 
praktikoje — tik susiraginkim, 
tai komunizmą tiesiog “kepurė
mis užmėtysim”, atrodo Į s u 
ž e i d ę s dėl suabejojimo mū
sų tinkamumu į antikomunisti
nės kovos generalinį štabą: 
kaip tai mes ne ekspertai! Bet 
savo ekspertiškumą tuo tarpu 
pademonstravo tik kitoj srity— 
patarimą nepervertinti turimų 
ginklų apšaukė barimu už ko
vojimą. Priminimą, kad komu
nizmas nėra silpnas priešas, ap
šaukė komunizmo suidealinimu. 
Priminimą, kad komunizmo teo
rija yra, apšaukė atkakliu pa
siryžimu tą teoriją ginti...

Savaime suprantama, kad iš 
tokių prasimanytų prielaidų J. 
Palaikio išvystytas tardymas 
nenusipelno atsakinėjimų, y- 
pač, kad vienu požiūriu tas tar
dymas yra išėjęs gana ryškiai 
panašus Į čekistinį tardymą — 
būtent, klausimų absurdiškumu.

Su pagarba
B.K. Naujokas

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

patarnauti klijėntam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuri* bus ypatingai įvertintas

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą 
Mes padedame jums' atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskutjūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR da^....................................................Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių: 

9-8245 
2-1767
6- 2674
4- 4952
5- 8808 
8-6966
5- 2737 
1-1068
1- 5355 
8-2256
7- 1575
6- 4724
2- 4685
1- 2994
3- 8569
4- 5456 
3-2583
3- 1797
2- 1446
4- 4619 
2-6387
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766
8- 2868

._ CHATHOL, M a ss. — 61 Mt Pleasant Street ......
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue _ 
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue _. 
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue - 
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ... 
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue 
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street . 
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road 
DETROIT, Mich. — 7300 Miohigan Avenue ... 
GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St. ‘ 
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau - 
HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue ______  CH
IRV1NGT0N 11, N. J. — 762 Springfield Avė........... ES
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 
LAKEWOOD, N. J. — 12« - 4th Street .......    FO
NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ______ __ _ AL
NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street .............. CH
NEVYARK3, N. J. — 428 Springfield Avenue ......... .. Bt
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................. LO
PATERSON 1, N. J. — 99 Maln Street.... ........   MU
PA88AIC, N. J. — 176 Market Street ...... ................. GR
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........  PO
PITTSBURGH 3. Pa. — 1015 E. Carson Street .......  HU
8AN FRANCI8CO, Callf. — 2078 Sutter Street ......... Fl
VVATERBURY, Conn. — 6 John Street___ _______  PL
WORCESTER, Mas*. — 174 Mlllbury Street .............  SW
VINELAND, N.J. — W. Landls Avė., Greek Orthodox Club Bldg. 
Skyrius sudarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniai*
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vo revoliucijos pradžios yra nu
žudę, nukanltinę ir badu išma-

romane “Naujo žmogaus fabri- 
kas”. Prajukus beveik trims 
dešimtims metų, tokią pat pa
žiūrą pro dantis iškošė Nikita 
Chruščiovas.

sakė: “Žmogus nori būti.. -tik
ru žmogumi.. - Mes jau ap- da ir entuziastiškų ir pesimis- 
čiuopiame kasdien ryškesnį 
žmogaus vidinį dvasinį išsilavi-

nei daiktas nei

KANČIOS KELIU vusiom avim.

Mūsų skyriuje buvo du pri
žiūrėtojai. Vienas buvo vyres
nis, vadinamas kamandyrium. 
Kamandyrius nešiojosi ant dir
žo pasikabinęs senovišką kabū- 
rą. Kas toje kabūroje buvo, —

lių, įsmeigia į žemę, sulenkia 
ir padaro griaužius, kariuos ap
kloja sena žolę- Įėjimui palieka 
nedidelę arigą. -

Daug avių sirgdavo bardulo- 
zu. Nuo'jų užsikrėsdavo ir ka
liniai. Vieni užsikrėsdavo nuo 
mėšlo dulkių, kiti nuo avių 
pieno, busirgusieji novo išveža
mi j centro ligoninę. Kai kurie 
ligoninėje išbūdavo po 9-10 mė-

— Sibiro iietuvaiBę malda
knygė-—-Mariją gelbėti mus i- 
versta į italų kalbą. Vertė kun. 
Vincas Mincevičius, įžangą pa
rašė šv. Sosto konsitorialialinės 
kongregacijos sekretorius kar
dinolas Cario Confaiomeri, & 
leista Bonoje. Paaiškinimus pą- 
rašė vertėjas. Atspausdinta &■ 
liaspaudėje,knygelė pavadin
ta “Maria, satvati”, turi 61 pus-

Sandėlininkui reikėjo tuos grū- antroje gyvenvietėje. Onutė bu* valandą daugiau neprimelžda- . Lietuvių kalba laiškus dar 
dus būtinai išleisti ir atžymėti, vo. kilusi nuo Telšių, Stasė — ' vau, kaip porą litrų. gaudavom su siuntiniais. Nors

nuo Panevėžio. Abi prižiūrėjo Avių pienas yra labai skanus. < siuntinius tikrindavo labai gud- 
sergančias avis. Kiekviena tu- (Nors mums tuomet viskas buvo rūs siuntinių tikrintojai, bet 
rėjo būrį po 20-25. Jaą šerda- skanu)- Yra formos, kur spėria- laiškų nesurasdavo- Laimas bu
vo, ganydavo ir padėdavo sani- liai avis melžia ir iš avių pie- davo dedamas į popierini mai- 
tarui vaistus įduoti. no gamina sūrį, brinza vadina- šelį su miltais ar kitais kokiais

mą Sūris labai riebus, sotus, nors produktais. Maišelis būda- 
bet teisiai sūrus. Nesigaili vo dvigubas, pačių namiškių 
druskos. Avių pieną gėriau so- padalytas. Tarpan būdavo dė
čiai apie mėnesį teko. Per tą damas laiškas. Siuntinių tikrin- 
laiką svoris man pakilo 12 ki- tojams neateidavo galvon ari 
logramų virš normalaus. dyti maišelį ir pažiūrėti, dėl k# 

Iš naujos vietos. pradėjau jis dvigubas. „ ' 
siųsti ir gauti laiškus iš lietu- Vyrai ir moterys gyveno ab

Piovėm seną žolę “šaiašam” 
dirbti. Salašais čia vadina lai
kines palapines. Priveža karte- kad sušerta 

šia tų grūdų

Tose palapinėse miegoda- 
vom. Gulėjom ant žemės. Apie 
pabėgą gegužės pakilesnėse 
vietose žemė jokios drėgmės 
jau neturi, todėl ir nepavojin- ar tavo koks ginklas ar ne, — 
ga gulėti. Be to, būdavo pri- tai niekas ir nematė. Antras 
klota senos sudžiūvusius žolės, vaikštinėjo be nieko, 
tai buvo ir minkšta. vos. Laiškus reikėjo rašyti tik stirnose barakuose, j darbą eb 

rusiškai, nes, juos tikrindavo davo bendrai. Po darbo vyrai 
lagerio centre. Taip pat iš na- nueidavo pas moteris pas&ai- 
mų turėjo siųsti laiškus rusiš- bėti, moterys užeidavo pas vy. 
kai, nes lietuvių tafta laiškai" ras. Jokių tvorą ntekur nebn-* 
dingdavo pakeliui. Metaviškai vo. Nuo gyvenvietės griūna bu?

vykdė Ukrainoje kruvinas egze- pratimą sąmoningumą, savo tų įsteigtas. Panašūs dalykai stos propagandos darbą 
kurijas ir trėmimus- Jei žmo- žmogiškos vertės pajautimą nes dėjosi pvz. ir dėl Liet Enci- Fondas auga ir artėja prie 
gis gali būti gaminamas ar vei- anksčiau “žmogų buvo kiek už- klopedijos, o šiuo metu dėl 35 tūkstančių ribos. Mūsų iš
stenąs kaip gyvulys, tai tokiu &&& vieno asmens (Stalino) jos naudingumo jokių ginčų torijoje dar nėra buvę tokio
pat būdu gali būti ir naikina- kultas’.’, o dabar “visu savo di- nėra. Tokią pat “pirtį” reikė- fondo, kuriam būtų pavykę per inžinierių, nei prekybininkų, . didesnį dėmesį, nemanėme, kad
mas. Tokios pažiūros žmonių dingumu iškilo žmogus”. jo pereiti ir Lietuvių Fondui- trumpą laiką tokia sumą pa- nei kieno kito, o visų tų lie- reikėtų ryškios Šviesos: ar tąm
nesaisto visuotinis moralinis į- Ir gerai, kad žmogus kylą ta tavo naudinga: šiam siekti, juo labiau, kad šio Fon- tuvių, kurie turi tik vieną no- negalėtų užtekti tos mažos
statymas: Nežudyk! To įstaty- nors ir turi dar laikytis parti- reikalui gauta reklamos ir ge- . do uždaviniai yra ilgalaikiai ir rą: išlaikyti lietuvybę gyvą ir švieselės, kuri dega mūsų šir- ffifr Wni>rr inferi Arftai
mo nesdaiko Chruščiovas ir ne- nių direktyvių Jis pamažu pra- b® pasinaudotmų patari- gal nėra tokie jaudinantys, matyti Lietuvą laisvą. dyse kankinamai Tautai ir nrin- mėtomas raogi gamg.
silaikė Stalinas, pasakęs: “Mes kiša savo dvasios troškimą lais- kaip pvz. Dariaus ir Girėno Kairas pasako: Lietuvos va- džiojamai Tėvų žemei?.
neraudame dėl nukirstos gal- vės. Laisvojo pasaulio pareiga Dabar apie. L. Fondą mažiau skridimas. davimui tai duočiau,* bet lietu- Lietuvių Fondo adresas: JAV Kongreso ufe. reikalų ko
vos plaukų” (Look 1951 HI 13). padėti jam išsilaisvinti dar iš kalbama, išskyrus pranešimus Kai kas sako, kad tai “dak- vybei išlaikyti

Tuščias ir veidmainiškas yra

(6) Už kokių 7 kilometrų buvo
Su bateliais neturėjo teisės labai graži žemumą klonis. Ten 
siųsti, nes galėjau nušalti ko- tekėjo mažas upeliukas, augo 
jas. Taip aš ir 'tryniausi apie beržynėlis ir mažas drebulių 

miškelis. Ten prisikirsdavom ir

vergtostautos.'

Tikrai puiku, kąd Lietuvos 
...... Offite badus kėlėjų ir gynė jų efita (8- 

Buūding, Washingtoų 35, D£. dėją Kongresmanas Derwin$ki 
Senatoriai teūgrtemanai, ušsįpęlnė visų geros valios be

ranki rašytiem kreipia tuvių padėkos- Padėkom laišim- 
daugiau dėmesio. Parašyk tuos čiai kongresmanųi adresuoju: 
tris laiškučius nieko nelaukda- The Honorable Edvard Der
inas. Paragink tai atlikti savo winski, House Office Building, 
kaimynus bei pažįstamus- IT. Washington 25, D.C. ' V.

daktaru atlikti . JĮ Tačiau Fon
de turime ir tokių narią ku
rie gyvena vien iš nedidelės 
pensijos. Ir todėl 'Lietuvių 
Fondas nėra nei daktarą nei

Mes buvome trys lietuviai- parsiveždavom malką Svar- 
Du saugodavo, kad niekas ne- Iriausias gi kuras buvo avių 
matytų, o vienas atnešdavo avi- mėšlas. Tvartai buvo apie 120 
žą prisipildavom savo maišiu- metrų ilgio, o pločio apie 30 
ką ir užkasdavom sniege ligi ' metrų. Avim nekraikdavo šiau- 
sutemos. Sutemus parvilkda- dų. Mėšlas buvo grynas, apie 
vom į baraką Čia maldavom 20-25 centimetrų storio. Spe- _ , ± _ . _ .
skardos malūnėliais, sijodatom daliais aštriais kastuvais piaus- nintiri įbrukdavo kyšį pinigais. * i pirtį, labai griežtai pareikala- . . _ ___  _______ ___ __________ _ _______
ir virdavom košę. Miežinius to tą mėšlą lyg pas mus dur- Viršininkui rūpėjo, kad kaliniai vo rodyti baltinius, pridurda- ”7^ nuodavom pasiųsti laišką Meto-
grūdus sumainą ašakas leng- peš, džiovina ir gauna gero ku- geriau pavalgytų ir daugiau ma: “Pas tuos lietuvius tai pil- n^ukraimetią kurten sekėsi diena. Tada^rriirmoterys v»
viau buvo atskirti, bet su avi- ro. Kuras gana kaitrus. Ga- darbo atliktų- na utėlių”. Mūsų buvo trys, ’ ...
žomis būdavo sunkiau. Kiek ne- nrinamas nuleidus sniegą ir f T nci nera*

Laukuose redcėjo dirbti nuo do taog toriais ma- 8“ buvoję. Ttai u&dodyje

avių, o avys dar /būdavo pri
tvinkusios, tai viršininkai ne
drausdavo avių melžti. Kai ku
rie kaliniai per pusvalandį pri-

tac Tie- -ro atsitolinti m S4 Mtanetn; 
kaukanečtat totoriai, tnMu ir . •

vežti.

tampriai surištas su lietuvybės 
išlaikymu. Juk ne vien patran
kų pirkimas sudarytų Lietuvos

rodymo! w
JAV Lfotuvip Bendruomenės

lėtume p 
me savo

tų išleisti daug pinigo, kuris, 
aišku, turėtų būti imamas iš 
Fondo pelno. 6 dabar tas pel
nas yra taupomas, kad jis bū
tų panaudotas kuriam svar
biam lietuviškam reikalui pa
remti. Norisi tikėti, kad gera

JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės vadovybių susi
tarimu ruošiama 1963 metų va
sarą H-ji Lietuvių Tautinių šo
kių šventė, šios šventės rengi
mo darbus vykdyti JAV LB 
Centro Valdyba pavedė Cirica- 
gos Apygardos Valdybai.

Tautiniai šokiai yra vienin
telė liaudies meno apraiška, ku
rios kūrybos metas nėra užsi
baigęs. Kartų kartos juos karto
ja, įnešdamos naujumo, gyvy
bės, todėl tautiniai šokiai nie
kuomet nesensta. Jie visuomet 
gajūs, nauji ir įvairūs. Juose 
atsispindi tautos charakteris ir, 
kultūra. Tautinių šokių šventės 
tikslas: jaunimui — pasireikšti,

Veikiantieji tautinių šokių ra
teliai JAV ir Kanadoje prašo- 
mi registruotis D-jai Tautinių 
šokių šventei JAV LB Chicagos 
apygardoje pas Stasį Šiaučiūną 
2511 West 69 Street, Oricago 
29, Illinois. '2tada, kada visas reikalas atro

dė tik graži svajonė- Pripažin
kime: lietuviai daktarai niekad 
nėra stovėję anapus tvoros nuo 
lietuviškų reikalų, fr Aušra, ir 
Varpas, ir Lietuvos himnas, ir vadavimą _ -- 

. ... . ... Lietuvių Fondo Valdyba jod-
piasi į visus’ neturtus ir ^ra

šo prisidėti prie greitesnio 
Fondo ugdymo. Tada jis galės 
daugiau reikalų paremti. O 
kad Fondas atkreiptų tautiečių

Ruoškime tautinių šokių šventei
kitiems — pademonstruoti liau: 
dies šokių meną ir mūsų tautos 
kūrybingumą o mums patiems 
— atsigaivinti ir atsinaujinti 
savo kultūros atkūrime.

Todėl krioBame Hotutfškąiį 
jaunimą jungtis į tautinių šo
kių ratelius, stipriai ruoštis

mas hitlerinių žudynių/ fkai \ Reškhląs lalteL svarbus ir resentotive;) As you know, a 163, 195, 43®, 444 and 456) 
number of Senate Concurrent call fer freedom for I^bnamą' gyvulys- Negaminamas fabrike nutyli savas- Bolševikai nuo sa- skubus^ Senato Ir Atstovų Rū- 

ir nežudomas skerdykloje. Tik
ėtai Sovietu Rusijoje vyrauja
kitokia pažiūra: žmogus gali bū- rinę dešimtimis milijonų 
ti gaminamas it koks fabriko nių.
produktas... Dar 1935 metais ★
tai aavaizdavo nišų emigrantų atsi. i

liepdama į Maskvos riksmą dėl . 
atominių bandymų Padūkę, pa- 1 
vadino tai veidmainybe. Ir vi- j 
sai teisingai ne tik dėl to, kad | 
Sovietų Rusija pirmoji iš naujo ; | 
griebėsi atominių bandymų, bet “1 

ir dėl to, kad bolševikam nerū- J 
pi žmonių gyvybė. “Ką reiškia 
du milijonai žmonių?”...

Kas taip kalba, būdamas gal- J 

va vyriausybės, nuo kurios pri
klauso likimas kelių šimtų miili j
jonų žmonių, neturi teisės “J
skelbtis žmonių gyvybės gynė- i
ju, kaip gyvulių skerdikas nesi- 
skelbia, kad jis tausoja galvi- <
jus.

SENATORIUS THOMAS O. KUCHEL (v.) su rezoliucijoms remti komiteto koordinatoriumi Leonardu 
Valiuku (d.) ir komiteto lietuvių skyriaus' pirmininku inž. Juliumi Jodele. Nuotr. J; Stankaus

LIETUVIŲ FONDAS ARTĖJA PRIE 35,0GJ D0L
Pradėjus Lietuvių Fondą or

ganizuoti, spaudoje ir privačiai 
buvo aiškinamasi, kaip šį dar
bą geriausiai atlikti.. Buvo ta-

Chruščtovo žodžiai visų {ur
mą gerai paaiškina, kodėl ji- 
sai, tarnaudamas dar Stalinui 
vykdė ! Ikrai noje kruvinas egze- pratimą sąmoningumą savo _ _ _
kurijas ir trėmimus. Jei žmo- žmogiškos vertės pajautimą nes dėjosi pvz. ir dėl Liet Enci-
gus gali būti gaminamas ar vei- anksčiau “žmogų buvo kiek už- klopedijos, o šiuo metu dėl
stenąs kaip gyvulys, tai tokiu 8°^ v^no asmens (Stalino) jos naudingumo jokių ginčų
pat būdu gali būti ir naikina- kultas’.’, o dabar “visu savo di- nėra. Tokią pat “pirtį” reikė-
mas. Tokios pažiūros žmonių dingumu iškilo žmogus”. jo pereiti ir Lietuvių Fondui- 
nesaisto visuotinis moralinis į- Ir gerai,, kad žmogus kyla, ta buvo naudinga: šiam

Maskvoje besilankant Austri
jos kancleriui Alfonsui Gorba- 
duii, buvo paliestas Berlyno 
klausimas. Cfiruščiovas bruta
liai išsižiojo: “Amerikiečiai yra 
susirūpinę 2 milijonais žmonių 
Berlyne. Ką reiškia 2 milijonai? 
Sovietų Sąjungoje mes galime 
2 milijonus žmonių pagaminti 
per du mėnesius” (Newsweek, 
1962 Vn 16).

Jei Chruščiovas ir pasižymi
Pasipriešinimas tokiam žmo

gaus suniekinimui kyla pačioje 
Sovietų Rusijoje ir pavergtuose 
kraštuose. Neseniai Lietuvoje 
buvo plačiai išgarsintas ir pa
gerbtas “lenininis laureatas” 
Ed. Mieželaitis už ~ jo knygą

tum koks “sapožnikas” (batsiu
vys), prisimenant jo batą Jung
tinėse Tautose, tai jo žodžių 
apie “žmogaus produkciją” ne
galima laikyti tiktai išsišokimu. 
Ta šėtoniška mintis persunkia 
visą sovietinę sistemą ir politi- “Žmogus”. Ir jis savo minėjime 
ką. ’ ’

tiškų pasisakymų- Ir tai lietė 
daugiaju Fondo telkimo būdus, 
o ne jo naud&igumą, jei jis bū
tų įsteigtas. Panašūs dalykai

p



žisuoti, chorą rengti, su solis
tais dirbti, po ilgų ir sunkių 
darbo uaiandų opera buvo sėk
mingai suvaidinta. Tai buvo at
žymėta ir jo 25 metų muzikinė 
veikla, kaip jis pradėjo reikš
tis kaip choro dirigentas. Vė
liau pastatė “Fausto” operą.

Po to persikėlė j Brooklyną 
vadovauti chorui ir' vargonuoti 
Apreiškimo parapijoje pas di-

taip pat įsijungs į lietuvišką 
veikiu ne tik darbais, o ir raš
tais, nes ir anksčiau rašė Drau-' 
ge, Darbininke, Ateity ir k.

ZENITH HOTEL and MOTEL 
'OPEN YEAR AROUND"

Juoku PaiMtaMs. kartu su 
Afrkpąiwfru lankęs Linkuvos 
gimnastą, raiše

“Vetieais. tariokūęs iš sasi-

kmoriosLietuvos vyriausybės 
vniktesk Aleksandras visas sa
va j^Sas ' ąbjiė nnštorsitetui,

Muzikui Vladui BsitrušaiČMii pastatyti “Rigoleto” operą. Tai 
liepos 14 suėjo 50 metų- Jis buvo drąsus ir rizikingas žygis, 
dar nebuvo baigęs konservato- Bet kai VL Raltaiifcwtia ėmė re- 
rijos Kaune, kai jį pakvietė 
operon. “Traviatos” spektakly
je 1937 jis pasirodė pirmą kar
tą operos scenoje, dainavo Ger
mano vaidmenį. Nuo tada iki 
1942 dainavo Kaune, organiza
vo operą Vilniuje, drauge su 
kitu atžalynu nuo 1942-1944 
buvo perkeltas Vilniaus ope
ron. Tose operose savo tempe
ramentu, gabia vaidyba, aiškia 
tarena sukūrė visą eilę nepa
mirštamų pagrindinių vaidme-

net sunktaiutas kūrinius, ’ ko
kius vargiai kitas choras įveik
tų, su mažiau pajėgiu dirigentu. 
Gaila, kad tų dainavimų nėra 
išleista plokštelėse. Rimtos mu
zikos mėgėjai tikrai turėtų kuo 
pasidžiaugti. Liūdna, kad žmo
gus su tokiais meniniais gabu
mais neturi pas mus kur pasi
reikšti.

- Sukaktuvininkui linkiu ko 
sėkmingiau veikti muzikos sri
tyje bet kokiom aplinkybėm. 
Ilgiausių metų!

kun. N- Pakalnį. ,
Brookiyno kolonija, kadaise 

buvusi veikli, paskutiniais lai
kais, nebepajėgia ką nors di
desnio padaryti. Tai ir VL Bal- 
trašaiRSui nebėra progos pasi
reikšti su savo sugebėjimais. 
Jam liko tik parapijos choras, 
kuriam jis sėkmingai vadovau
ja ir laikas nuo laiko pasirodo 
viešai*
. Kaip dirigentas stebina savo 
jautrumu, , kūrinio pergyveni-

DIRECTOR OF NURSES k
Hollywood 2-0941 x (Cafl -before 5 P-m.)

MOTERIŠKI BATELIAI $5.95 $8.95
VYRIŠKI BATAI $9.95
VYRIŠKI SANOAUAI $5.95 » $8.95

Anksčiau iki $16.95

Vestuviniame pokylyje, 
po salėje, kur dalyvavo 
200 svečių -ir giminių, bei gau
singas būrys Birutės buvusių 
bendradarbių, vaišes pravedė J.' 
L. Giedraitis ir Alg. Giedrai
tis, atvykę iš New Yorko. Buvo 
perskaityta daugybė sveikini
mų ir telegramų, net iš okupuo
tos Lietuvos, bei išklausyta žo

Dr. Juozas Vėbra, dirbęs 
drauge su velioniu Lietuvoje ir 
Amerikoje, taip atsiliepia:

“Savo profesiniame darbe A- 
leksandras Vaitekūnas buvo ne
prilygstamas. Greta išsiskirian
čių gabumų, jis turėjo neį
prastą mokslo meilę ir neįtiki
mą darbštumą. Laboratorija ir 
biblioteka atrodė didžiausi jo 
gyvenimo džiaugsmo šaltiniai 
Deja, kaip ir kitiems jo kartos 
lietuviams, jam teko dirbti la
bai nepalankiomis sąlygomis. 
Baigęs mokslą, Aleksandras ne
rado Lietuvoje įsigyvenusių tra
dicinių laboratorijų, jam pa
čiam teko viską paruošti, suor
ganizuoti iš nieko. Tačiau ir- to
kiomis aplinkybėmis jis. atliko 
eilę darbų, kurie sutaupė Lie
tuvos iždui milijonus litų ir su
stiprino mūsų krašto ginybą. 
Universitete, dar neturėdamas 
doktorato, buvo išrinktas ad
junktu ir chemijos aparatų ir 
procesų katedros vedėju. Griež
tu sistemingumu ir turinio išsa
mumu pasižyminčiomis paskai
tomis, Aleksandras nusipelnė 
jo buvusiųjų studentų pagarbą 
ir meilę.

Tremtyje Aleksandras, be 
pertraukos dirbdamas šeimos iš
laikymui, sugebėjo įsigyti che
mijos daktaro laipsnį ir per 
trumpą laiką atlikti eilę darbų, 
kurie sudarė tvirtą pagrindą to
limesnei jo mokslinei karjerai 
Teminint tik po antrojo pasau
linio karo paskelbtuosius, svar
besnieji originalūs Aleksandro 
darbai liečia tkrfeno halogeni
dus bei aeetilenimus 'šiltinius 
<1), nikotino degradaciją mik-

(nukelta į 8 psL)*,

Neperseniausiai šv. Andrie
jaus bažnyčioje, New Britain, 
Čonn., susituokė Birutė Empa- 
kerytė ir Antanas Lukoševi
čius. Jaunoji iš New Britain, o 
jaunasis — iš Wo0dhaven, NY, 
kur dabar juodu ir apsigyveno. 
Povestuvinę savo kelionę pra
leido Bermudo salose*

Ne visi modeliai, bet visų dydžių ir platumo
VAIKŲ BATUKAI

Dydžio 27-35

Excellent accommodations, single units and suites. Ali units furn- 
ished in exceiient decor. Comnination baths or showers. TV. Cot- 
tages with sitting rooms. Excelient dining room serving only the 
finest tood. ‘ Ciose to Shrine.” Free bus Service, 1000' Irom Sbrine. 
For reservations pilone—write—wiife. Phone 263-3741 / 263-3585.

ON HIGHWAY 15
. S T E. ANNE DeBEAUPRE, QUEBEC, CANĄDA

Var- 
apie

šalia savo artistinės veiklos 
operoje, vadovavo gimnazijos 
ir studentų ateitininkų chorams, 
kur kaip choro vadovas parodė 
didelių sugebėjimų-

Tremtyje įsijungė į “Sevili
jos kūpėjo” operos pastatymą, 
pagrindinį vaidmenį atlikdamas 
12 kartų įvairiose vietovėse.

Atvykęs Amerikon, laivo vie
nas iš lietuviškos operos .orga
nizatorių Chicagoje. Vadovau- mu. Sugeba patraukti* choro ža
damas vyrų chorui, kuris vė- rius, kad jie klausytų mažiausio 
bau pasivadino Vyties vardu, rankos mosto. Su Chicagos vy- 
sumanė ir pasiūlė tam chorui rų choru jis sugebėjo išpildyti

galėjo niekti mokslo. Alrilnfiiiid rin- Otagumtui lai-
tas tarto taip pirmaujančių mo- 
kimų. Ypač buvo piroėgfl sve
timas kalbas ir literatūrą. Kai 
bąigė ^nnaziją, be jokių vokię-
fių kalbos sunkumų galėjo pra- gta išmokinti Lietuvos jauni
nti chemijos studijas Vieno- ne.

194< m. rudenį Aleksandras 
su šėma pasitrankė į Vakarus. 
Kurį laiką gyveno Vienoje, vė
liau Memmingene ir prie Štut
garto. Memmingene mokytoja
vo lietuvių gimnazijoje, dėsty
damas ehmnįją ir.fizikąM.

inž. Jurgis Mikaila, turėjęs 
su vefioniu artimus ryšius Lie
tuvoje, taip jį apibūdina:

“AA* AL Vaitekūną sutikau 
1935 m. rudenį. Jis buvobaigęs 
mokslą, atlikęs karinę tarnybą 
ir pradėjęs' dirbti Ginklavimo 
Valdyboje.

"Kaip inžinierius chemikas, 
buvo mėgiamas ir visų aukštai 
vertinamas- Jis sukonstruavo 
dujokaukėms aktyviosios ang
lies priešarseninius filtrus ir 
suorganizavo Linkaičių ginklų 
dirbtuvėse jų gamybą. Jo rū
pesčiu ir sumanumu buvo į- 
rengti ąlyvos regeneravimo į- 
rengimai tose pat dirbtuvėse.

“NID4” >
Aabttry Parfe. N.'J. • 7-tos ir Pąrk Ava. kampa • TeL: PR 4-7788 
Svarūs kambariai, ranų vieta, pigus ir skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. —- Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

durių, sveikinimų iš vietos atei
ti niūkų ir kt organizacijų, ku
riuose Birutė uolirii ir puikiai 
reiškėsi- Labiausiai pradžiu^no 
jaunuosius ir susirinkusius svei
kinimo ir palaiminimo telegra
ma iššv.Tėvo.

Nw B^ain lietuviai pasiges 
Birutės, kuri visada ir visur bu
vo Įie tik organizacijo
se, bdį-Air' v&oje fietuviškojė 
veftldjfc’Beikia tikėtis, kad jau
noji porą ir New Yorko did-

A1eksandras parodė daug 
~ drąsoj dalyvaudamas 1941 me-LttgTOs gmmariM pratusįji u^w)s

t atakų šeimos. Visi šeši vatai Uetavm vyriausybę, buvo pa-

Openings on all sbifts. Tbese are fuU time positions in fully equlpped 
31 bed hospital, now expendiiig to -100 beds. Ebccellent personnel 
policy, good salaries plūs differential for sbifts. VVbrk in a friendly 
community, nearby rooms and apartinčntš/ a^naUe.

CARDINAL CUSHNG ACADEMY
A RESIDENT AMU UAY SCnOOU FOR BOY8—-GKADES G-7-8-9 
inaugurates its high school division with the opening of the mnth 
grane in September, 1962. The advantages oi attendmg this resident 
school are many:

SOUND SPIRITU AL TRAINING — SMALL CLASSES 
CONTROLLKO STUDY —SurLRVISfcD RjfiCKEATION 
COMPLkri'E 8POKTS PROGKAM & VAitĮED ACT1VI11ES 

BEAUTIFUL LOCATION z
Conducted by the Brothers of Charity, who tor more than 150 years 
have dedicated themselves to the eaucation of youth.

For further imormation ivrite to: .
Director of Admisaions — Dept. Y \ ,

CARDINAL CUSHING ACAREMY • ' West Newbury, Mas*.

ĮUHLf.

■ \ ;. ■. - • -

'..S:., :■>s t j./



manac John V. Lfodsay. Nuotr. V. Maželio

laikais ir dabar JAV), Švietimo

1962 LIEPOS 29, sekihadieių
N. PR. MARUOS SESERŲ VIENUOLYNO SODYBOJE PUTNAM, CONN.

Ii 
šmeižia ir visokiais būdais nie
kina Los Angeles ALTo skyrių 
ir jo veikėjus K. Januta-Klau-

vienbalsiai priimta visų 19-kos 
organizacijų delegatų. Netgi ir 
pats Januta priešingos nuomo-

Salio darbai, paskelbti Lietuvių 
Enciklopedijoje, kurios jis yrą 
kalbotyros , skyriaus redakto
rius (nuo raidės D ir patarėjas

Alto skyriaus pirmininko protestas
Naujienų dienraštyje jau ke- 
mėnesiai sistematingai puola,

CATSKILL KALNUOSE

ANDBS, N. Y.

ir praktikai, 1932 m. Tai dar
bas, atsiradęs atliekant karinę 
prievolę Lietuvos kariuomenė-

patarėjas terminologijos n 
lams. Tai nepaprastų gabi 
ir gimtos orientacijos tos 
tips specialistas Gal ne* 
kas ir bežino, kad jis tarp

Miuncheno (vakarų Vokietijoje) 
klubo valdybą sudaro: Birutė 
Skeberdienė — pirmininkė,

Šime. IMdamas Lituanistikos dirbo Terminokų^jos Kon 
InMttuto beturiu kalbos sky- je ir Valstybės Taryboje 
riaus vedėju ir vėliau Lietuvos 
Mokslų Akademijos lietuvių 
Iralhna- instituto direktorium, A. 
Salys rūpestingai talkininkavo 
leidžiant Lietuvių Kalbos Žody-

stojo t Lietuvos universiteto hu
manitarinių mokslų faku ltetą, 
kur studijoms pasirinko lyfpna- 
mąjį kalbų mokslą ir Beturiu 
-kalbą. Pagrindiniai pasirinkto^ 
specialybės profesoriai buvo 
Kazimieras Būga, Jonas Jat>-

kenkia ALTo skyriaus 
veiklai, tai prieš tokį ALTo 
centro sekretoriaus elgesį reiš
kiu viešą protestą.apyskaita buvo patikrinta rink

tos revizijos komisijos ir 1962- 
IH-9 visuotiname susirinkime

A. Salys reiškėsi ir visuome
ninėje veikloje: buvo 1948 Phi- 
ladelphijoje įsteigtos Lietuvių 
Tremtinių Draugijos pirmasis 
pirmininkas, radijo valandėlės

fių, Kunigo, Midaus, Pono ir reBBu' 1961j62 ’eados 
kt. Yra davęs gražių apžvalgų 
apie atskiras kalbas: Bantu, Či
gonų, Egipto, Eskįmų-aleutų,

Gera proga liepos mėn. įsi
gyti rašomą mašinėlę labai nu
piginta kaina. Katalogus ir ta- 
formacijas apie rašomas maši
nėles ir įvairias skaičiavimo 
mašinas ar “Cash Begistera” 
gausite veltui, tik pranešę ah- 
vo adresą: J. L. Giedraitis, 19 
Bany Dr., E. Northport, L. L, 
N. Y. Patarnaus sąžiningai.

baltų Jautos, kiltys bei sri- tonus- z > . simu nebandė išsiaiškinti nor-
Barta, jCeklis, Dainava, Jot- Pagrindiniai Janutos puoli- maliu organizacijose praktikuo
tai, Karšuva, Kuršiai, Na- nukrei?ti P1^ 1961-62 jamos procedūros kėliu, igno- 
ra, NoUnga, Pagudė, Fane- ALTo skyriaus valdyk. Kadan- ruoja faktus ir visom priemo- 

skirtis krikštavardžius, -duoda <*■ ®“otos eU>l<>gij« 
Kalakuto, Karaliaus, Katilo, Kū- kariuomenę, J. Polikaitis buvo 

SAS centro valdybos pirminin
kas 1958-59.

su žmona Pranciška ir jų pa- skirtas Divine Compassion fr 
gelbininkės Irena Čebatorienė, gnnmės Sonyea, N.Y-, kapriin- 
Margarita Papeaka ir Zofija nu. j0 tėvai — Kazimieras ir 
Kasputis bei Marija čebatorie- Adelė Mockevičiai, gyveną 74 
nė, jau visą mėnesį rengiam ir Farbridge St, Rochestery, pri
suka galvas, kaip gražiau pa- uauso šv. Jurgio parapijai Ku- 
vaišinti visus svečius bei juos nigas ten užauga ir septyne- 
užimti, kad nei vienas nenuo- nūs metus buvo vikaru. Kuni- 
bodžiautų. KX gu įšventintas 1948. Jo brolis

— vnkariškfočiy šventė ren
giama rūgs- 1 ir 2 Chicagoje, 
Jaunimo Centre. Bus prisiminta 
gimnazijos 55 metų ir miesto 
300 metų sukaktys. Baigę fir 
lankę gimnaziją, o taip pat 
mokytojai prašomi gausiai da
lyvauti. Rugsėjo 1 Jaunimo 
Centre bus koncertas' ir litera
tūros vakaras- Rugsėjo 2 bus 
pafnaldos jėzuitų namų koply
čioje, vakare banketas. Regis* 
truojamasi iki fugpiūčio 15 ad
resu: Kazys Povilaitis, 2632 W. 
69 St., Chicago 29, BĮ. TeL GR 
6-8038.

joje. 1923 baigęs gimnaziją, f

lonskis ir Alfredas Semias. Be

mą-Vaižgantą ir E. Volterį. Mi-

trūks įvairių žaidimų. Galės

specialybės prof. K. Būgai, 
švietimo ministerija paskyrė A. 
Saliui stipendiją kalbotyros stu

dijiniai straipsniai: Baltų kal
bos, Baltų tautos, Elbingo žody
nėlis, Latvių kalba, Prūsų-kal
ba. Nuodugniai aprašytos atski-

BOK KVIESLYS — PAKVIESK 

VYKTI IR SAVO DRAUGUS!

neskaitant energingo klebono
Tėv. Aleksandro Žiubrio, OFM, Kun- Dominika* Mockevičius 
mokytojas Edvardas Ate&ūnas Bocbesterio, N.Y., vyskupo pa-

šventė ir_bazaras. Kaip kiek
vienais metais, taip ir šiais, ti
kimasi, kad apsilankys'didelis 
lietuvių skaičius iš visos Pitts- 
burgho apylinkės. Juk tai ge
riausia proga susitikti su pa
žįstamais, pasidalinti bendro- I 
mis mintimis ir pasivaišinti tie- d

lina Grinienė — sekretorė. Ele- 
na Molnerienė — iždininkėj 
Kontrolės komisijon išrinktos į 
Olga Parasienė ir Sofija Pauliu
kevičienė. . . - .. ,-

— Stemford, Conn., įkurtas 
naujas lietuvių moterų atstovy- 
bės klubas su 12 narių. Vaidybą 
sudaro: Antanina Brotweck —

vicepirmininkė ir Janina Va- 
liušaitienė — iždininkė.

— Akademikę skautę vasaros 
stovykla bus nuo rugsėjo 1 iki 
rugsėjo 9 prie Morpeth, Otria-
rio, 75 mylios nuo WindsoTOr^'-||||' 
Stovyklos programa skiriama ti- 4 "/ų 
tuanistikat > , .
— Tadas ir Giedre Mkkai iš |g 

Grand Rapids, Midi., persikėlė -J'O 
gyventi į pietų Kaliforniją.

jis pajėgtų ir tolimi dirbti mū
sų gimtosios kalbos ugdymui.

no I ir n tomą. Nuo 1M7 kartu 
su A. Sennu redaguoja lietuvių 
rašomosios kalbos žodyną — 
“Woerterbuch der fitauischen 
Schriftsprache” (ligi šiol iš
spausdinta IV t iki š raidės vi
durio). Žodyną leidžia C. Win- 
terio ūnįversitetinė leidykla 
Heidelberge, V<riietijoje.

A. Salys, kaip ir jo mokyto
jas Kazimieras Būga, daug dė
mesio yra skyręs asmenvardžių 
ir vietovardžių tyrinėjimams. 
Dirbdamas vidaus reikalų mi
nisterijos pavardžių komisijoje, 
A- Salys buvo paruošęs pavar
džių žodyną, bet tas daritos li
ko rankraštyje. Jau 1933 Židi
nyje (nr. 5-6) yra paskelbęs 
straipsnį “apie mūsų vardus ir 
pavardės”. Tačiau daugiausia 
tais klausimais yra rašęs Bosto
no leidžiamoje Lietuvių Encik
lopedijoje. Čia yra išspausdi
nęs net 27 studijinius straips
nius, iš kurių ypačiai minėtini: 
Asmenvardžiai, Gentivardtiai, 
Juozapas, Jurgis, Justas ir Jus-

ko yra ir žodžio s t ai g m ąJ 
nos “tėvas”. Jo vertingais pa-W 
tarimais naudojasi ir dabar Iri-■ 1 x
džiama Lietuvių Enciklopedija- ■ sj 1 1
Pats giliu dėkingumu pūsime- ■ 
nu didžiulę A Salio pagalbą ■ 
nustatant Lietuvos proistorės ■ 
terminologiją. Jo nuoširdžia ■ 
talka tebesinaudoju ligi šiol '

E tannėtyros pažymėtini Se tmįtv mum «h£ ra. K.n>« kmgrn-

darbai: Lietuvių kalbos tarmės, 
II leidimas 1946 m. ir Lietuvių 
tarmių žemėlapis, pridėtas prie 
straipsnio Kelios pastabos tar
mių istorijai (Archivum Philo- 
logicum, IV knyga, 1933 m.).

| 1962 yra Pasaulio Lietuvių nris. Kaip dėstytojas, buvo U- tifaso. R**™* Center vys^u- 
i Bendruomenės kultūros tary- bai mėgiamas lietuvių studen- ^oosevelt»

bos narys. • tų Lietuvoje, aukštai vertina- ***•’ b seserys
Prof. A. Salys priklauso tai mas ir čia Pennsylvanijos uni- gyvena Rochester, N.Y- ir pri- 

grupei mokslo žmonių, kurie 
dirba nesigarsindami- Jo moks
lo darbai pasižymi sistemingu
mu ir giliu dėstomo dalyko pa
žinimu. Jo kalba gyva, žodinga, 
kartais paspalvinta žemaitybė-

mensas, Krikštavardžiai, Kristi
jonas, Kristupas, Laurynas, 
Margiris, Marija, Mažvydas, Mi
kalojus, Mindaugas, Motiejus, ros- baltų^ąutos, kiltys bei sri- 
Ona, Povilas, Pranciškus, Pra- tys; Barta, JCeklis, Dainava, Jot- 
varde, Prievardis, Pukuveras. - ----- - - - -

versitete. Ateidėkodand A. Sa- “*«» 
liui už jo didelį darbą gryni- ...................  -

čia pailsėsi, gražiai praleisi 

sekmadienį, o kartu paremsi 

LIETUVIŠKĄ ŽIDINĮ. '

New Jersey valstybės persikėlė 
gyventi į San Diego, Calif.

Juose* Polikaitis su Irena / 
Valaityte susituoks švč. M. Ma*. 
rijos Gimimo bažnyčioje, Chica- .4 
goję, liepos 28, šeštadienį, 12 
vaL Vestuvių vaišės bus Ame* 
rican Legion Evergreen Parite . 
salėje 9701 So. Kedzie Avė., | 
Evergreen Park, UI- Abu jaunie
ji baigę kolegijas, studijavo - 
griėftuosius mokslus, abu atei* ’.y

daug, tai K. Januta gaupa di
desnius kiekius Naujienų, kur sos eilės Los Angeles ir kitur 
telpa jo korespondencijos, ir gyvenančių lietuvių dergimas 
siuntinėja kolonijos gyvento- . liudija pasibaisėtinai -gilų Nau

džius, tietovardfius’ ir" kt “į ^ams‘ NežinaA ar S “Lietuvos jienų žurnalistinės etikos nuo- 
* laisvinime akąja” ^yra finąn- smūkį.« o 

suojama iš ALTo centro, tačiau Kadangi Naujienų redakto- 
nėra abejojimo, kad šioje ne-' rius Pijus Grigaitis kartu yra 
garbingoje konspiracijoje daly- ir Alto vykd. k-to sekretorius, 
vauja ir 'pats Naujienų redak- -------- -S— 1—«-------iš
tarius.

dų, ajne Indoeuropiečius, Indo- . BRIDGEVILLE, PA
nezų, Iranėnų, Italikų, Karaimų, * ” A x .. . , . .
Karelų, Kaukazo, Rusų kaltes S’ Antan0 Pa^Ploje. kūnai 
iTSr paganai ^uiuėtiai Vadovauja TT. PrancEkomi 

straipsniai E fonetikos (Balsių W 12 hePos 3O‘ru«-
' kaita, Fonetika, Fonetinė rašy- venP^Į “etae

ba, Garsai, Garsų dėsniai, Gar
sų perkalta), akcentologijos 
(Kirtis, Priegaidė) ir kitų kalbo
tyros sričių. Užsienyje bendra
darbiauja Studi Baltid, Slavic 
and East European Journal (jo 
yra ir redakcijos narys), Pub- 
lication of Modern Language 
Assodation of America (1956 
1960 m. Rytų Europos kalbų ir 
literatūrų bibliografijos redak- . _ .
torius), Encydopedia Britan- 
nica ir kt

Išleido vieną ir ne savo spe
cialybės knygą — AutomdbfiBo 

, dronomija: Pastabos teorijai
DIENOS IŠKILMĖS:

11:00 —ŠV. MIŠIOS, PAMOKSLAS, PROCESIJA 
12:30 —PIETŪS IR PIKNIKO PRAMOGOS
_4:00~MERGAICię?8WVYKLOS PROGRAMA

1925 rudenį išvyko į Leipci
go universitetą, kur studijavo 
baltų kalbotyrą, lyginamąjį in
doeuropiečių kaMių mokslą ir fi
losofiją. čia baltistuos studi
jas gilino pas prof. Jurgį Ge- 
ruilį, eksperimentinę fonetiką 
pas prof. Junkerį, o 1925-1926 
žiemos semestro metu, lankyda
mas privatų kursą pas prof. E- 
Sieversą, gavo fonetikos pa
grindus lietuvių tarmėms užra
šinėti. Kiti jo profesoriai Leip
cige yra buvę: Driesch, Dittrich, 
Heinze, Kertelę Krueger, KJL 

t Meyer ir R- Trautmann. 1929 
rudens semestre dar speciali
zavosi eksperimentinėje foneti
koje Hamburge. Tais pačiais 
metais baigę Leipcigo universi
tetą, įsigydamas filosofijos dak
taro laipsnį už disertaciją “Die 
žemaitischen Mundarten: Ge- 
schichte dės žemaitisdien 
Sprachgebiets” (disertacija iš
spausdinta Tautoje ir Žodyje, t 
VI, 1930, psl. 169-314). Darbe 
duota puiki istorinė Žemaičių 
gyvenos apžvalga, nagrinėja-

Pasitraukęs į Vokietiją, 1944- 
1946 skaitė paskaitas Grafs- 
waldo ir Tiubingeno universite
tuose- Prof. A Šenno pakvies
tas, 1947 atvyko į Pbiladelphi- 
ją, kur ligi šiol dėsto slavistiką 
ir baltistiką Pennsylvanijos u- 
niversitete.

Be mokomojo darbo, A. Sa
lys yra skyręs daug laiko tiria
majam darbui. 1939 kovo 1 į- 
sisteigus Antano Smetonos var
do lituanistikos institutui, A- 
Salys buvo lietuvių kalbos sky
riaus vedėjas, o 1941-1944 buv. 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
lietuvių kalbos instituto direk
torius.

A Salio mokslinio darbo 
sritis yra labai plati ir šakota. 
Jis visą laiką rūpinosi prakti
nės lietuvių kalbos dalykais. 
1935 buvo vienas iš Lietuvių 
Kalbos Draugijos steigėjų ir 
pirmosios valdybos vicepirmi
ninkas. Rašybos ir kitais lietu
vių kalbos klausimais yra daug 
rašęs Kalboje, Gimtojoje Kalbo
je (ilgametis redakcinės komi-

mals, čia jis yra išspausdinęs 
net- 95 straipsnius iš kalboty
ros, fonetikos, baltų kalbotyros 
sričių, apie . įvairias baltų tau
tas, kiltis bei sritis, asmenvar-

SUSIARTINIMO ŠVENTE

Vieno asmens pastangos vi- 
seikis, prasilenkdamas su ele- sai Los Angeles kolonijai pri- 
mentariais padorumo prind- mesti savo valią pilnai atitinka 
pais. Kadangi Los Angeles ko* centro sekretoriaus generalinę 
lonijoje Naujienų skaitytojų ne-_ liniją visoje ALTo veikloje, 
daug, tai K. Januta gaupa di- Grigaičio-Janutos įžūlūs vi-



NEAL’S RESTAURANT

PITTSBURGH, PA.
Lengva gauti vietą automobiliam* pastatyti.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalai* kreipkite

JOHN OR MAN AGENCY

Richmond Hill 18. N. V110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrgfnia 6-1800

TEDESCO’S RESTAURANT

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS
DISPLAY

BANGA TELEVISION

WAVERLY INN
Prekės garantuotos

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas

ROOMS AND BOARD

SARDELLA’S RESTAURANT

Italian Cuisine

DISPLAY

Adolfo SCHRAGERIO

THE OASIS OF BRANFORD

CHERRY HILL RĘST HOME

paristo schoot Owner. 
BA 3-4393

jau ketvirti metai tarnauja sa
vo tautiečiams siuntinių į Lie
tuvą ir kitus kraštus reikalu 
be priekaištų ir be jokių ne-

Stankūnas and Masiulį*, 
Llfhvanian TracKng Co. 
10tA, Whiteehapol Rd- 
London, C. 1 
Graat Britais

INSURANCE - REAL ESTATE

P E 5-4000 
— FUEL OIL CO. 
156DUFFY AVĖ 
FnCFSVTV,E. U. Į.

WE 8-3220

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė- 

. liu plaukams kirpti, skustuvų, sielinių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kųjinių, skarelių ir. 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

TRANZISTORINIUS RADIO. Didele* nuolaidos vo-

PEST CONTROL irt Hornes, Shons. 
Rooms. Cleaning of Business i In- 
dustry premises. cellers, atics etc.': 
Housewreckinę. Special considem- 
ttan to reUirious institutions. Call 
anvtime Fl 8-3553 - NO 2-7618 — 
after 6 pm MO 6-O’-66. RotHnon * 
Web*ter, *5 W. ITŽnd St.. N. Y. C.

Flushing. fullv detached 1-family 
Colonial. on 40x100. 3 bėdrms. large 
Hving rm. fireolace. din. rm. large 
pine panelled kitchen. stove, refrig.. 
dishwasher. rear porėto, laundry rm. 
w/w carpet, storins. screens. bath. 
2 lavatories. $28.500. St. Kevin’s 
Paristo & School. Owner, FL 8-5152

MARYKNOLL FATHERS 
Established 1911 bv the American 
Hierarchy. our training young men 
for the Foreism Service Missions. 
Many more priests are needed to 
fili gaps in Arfa. Africa & Latin 
įmerks. Ne*v sčbdents are trained 
at -Junior seminaries cf Clarks Sum- 
mit, Pa., ęhesterfield. Mo.. and Mt 
View. Calif. Then on to Glen EHvn. 
III. for Coliam. Bedford Mass. for 
1 year no'itiate and finallv the ma- 

seminare at Marykno’l. N. Y. 
Yoiir ^"ritines a boti t serving God 
as a Maryknoller are vrelcome. —

Garden City South SL Thomas The 
Apostle paristo, 6 room Cape Cod, 2 
bėdrooms, Kving.rfining, eat-in kit- 
ehen,large family room, log burn- 
ing fireplace, w/w carpet, exp. at-

GROŽIO SAUONAS 
“ROTA”

OIL BURNER 
SERVICE CONTRACT

Hieksville, L.l. Our Lady of Mercy 
paristo, 7-rm split,'newly decorated, 
1% baths, storms. screens, w / w 
carpeting, fire alarm system. attic 
fan, TV & Hi-Fi System, aircondi- 
tioner, sliding glass door to back- 
yard; Expresswav. Northern State 
P'rkway, WE 5-1593. $20,500, owner

For Aged and Retired. Home likę 
atmo*ph«re. Reaaonable Rate*. — 
Stata appcvred. — Mr*. Ethel Mc 
Danui, mo. 808 Cherry SL, KS- 
aaMK H.J. SOI EL 8-7887

HOLIDAY LODGE — 181 Bawiew 
Are, Northport. L.L 516 AN1-7523 
4 rni. from Huntington, 36 mi. from 
N.Y.C. Directly on the water. pri- 
vate beach. salt water. swimming 
pool, Dock anchorage, Cottages & 
Rc-tMiiĄ Restaurant & Bar. Drfiv 
guests vrelcome; brochure available.

Anyvrhere, anytime: free erfimate*.
•*■»>? n»nte«»d. Prt 'ate "ar* mlv 

BONAFIDE TERMITE CONTROL
BAyride 4-1021

nAUr.uT’ĖRS OF n«VINE RE- 
0EEMER s-rvto* Obrirf H th» 
To*m<r. tlie Siek, the A*red. Acrent 
Hiet chaflenve— He van’s r-e-m”' 
ęrr-'e.. M-** be r Rrerfu“’**. r'^v*NE 
PHOEKMK’R MOTHFRHOV9E »- 
RD 1 - Box 356. Elizabeth. Pa.

Catering, Weddtags, Beef steak par
ties, Banąuets; Sočiais: Seafood - 
Chops - Steaks. Serving the public 
for over 50 yra. FOrdhatn 4-3892, 

66 Wešt Fordham Road 
New York 68. N. Y.

HOLLIS HOUSE RESTAURANT 
Fish - Fowl - Rdast - Steaks 

Sauerbraten - Chops - Frog Legs 
Complete Dinner from $2.50 

Free parking. Cocktails. :— Special 
conrideration to Religious Groups. 

197-20 Hillside Avė., Hollis, L. I. 
HO 5-9810

UAU-NYAK RESTAURANT 
One of Rocklands newest Restau
rants. Serving exottc Hawaiian food 
and drinks. Banąuets. Weddings, 
Sweet 16 parties. Setv-ial conrfdera- 
tion to ReHgiuos Groups. Call for 
Reservations 914 EL 8-3330 Rt. 9W 

Upp»r Nyack. N. Y.

Anna MaNHonl*, dlptanoota specto- 
Hstė. Baigusi ParySuje. Dirbąs Ber
lyne, Hamburge, Varkivpje. Turtjurf 
šaitaną. Biržuose. * Klaipėdoje, Palan
goj ir ‘Vilniuj. Neseniai atvykusi U 
Lietuvos jsik&rė Jamaicoje prie 88 
gatvės, Salia J. AndrtuMo Įstaigos. 
Važiuojant Jamaica traukinio Unija, 
ižliptt Forest Parkway stotyje.

SILHOUETTE RESTAURANT
Hudson Terrace, Engelwood Cliffs, 
N. J., near Exit #1 Palisades Park- 
way. Italian - American Cuisine — 
moderate prices. Luncheon Mon. to 
Fri.; dinner 7 days. Cocktail Icunge; 
Special consideration to Religious 
Groups. . . . . 2Cl - 568 - 8099

Glen Cove . Colonial Park 
BUILDERS CLOSEOUT

2 spiit level modeis, % aere wooded 
ptats, 4 bėdrooms, 2 baths. family 
room; City sewers. Immediate oc- 
cupancy, $24,490. Wa!king distance 
to SL Pątrick Parish. OR 6-9700 
between 11 A.M. • 4 P. M.

WILL ROOM AND BOARD 
ELDERLY LA^TES 

in their 70*s or over. No obfeetion 
to VVėifare. CathoH-'s wefcome. — 

HY 3-8178

Blue Swan Inn Bavarian Brankaus 
recommended by CUE Magazine, 
members of Diners Club & Amer. 
Express. Cocktail lounge, air cond. 
Dinners &la Carte; Banąuets. Bus- 
inessmans lunch; dančing Wed, Fri, 
Sat. nites. — 201 West Passaic St., 
Rochelle Park, N.J.; 201DI3-8906. 
Free parking. — Open every day.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

Assemblers - Samplemakers 
Production - Coil Winders

Wiring - and Soldering experience 
preferred making Electrpnic Com- 
ponents. Steady work. r

AXEL ELECTRONICS
134-20 Jamaica Avė., Jamaica, L. I.

Mr. ELKES

MANZELLA'S Pink Elephant — 
Specializing in Seafood, Italian - 
American Cuisine. Banąuet & Wed- 
ding facilities. member Diners Club. 
Special consideration to Religious 
Groups, adeąuate parking space. 

201 PRescott 3-9311 
466 Passaic Avė.. Lod. N.. J.

Florai Park. L. I. Askin®- $32.990. 
Onr Lsdv at Vtatorv parista. Cuštom 
huilt Caoe .ranch. brick & statoje. 
Center taalL liv. nri. din. rm. 4 large 
bedrms. 2 baths. patio. 2-car garage. 
4 semi-finished rooms in hasement. 
164x100 lot. Large grounds cffer 
privacy. — Owner — FL 4-2810.

Lackawanna Terminai Restaurant, 
FT of Hudson Ęlace, Hoboken. N J. 
“Tops in every thing būt prices”, 
fully air-conditioned. Breakfasts - 
Dinners - Luncheons; Ooen daily 
from 6 am. Modėm cocktail taunge, 
bars, dining rooms. Special consi
deration to relig. groups. OL 9-8307

Please v~rite: Vocation Director.
Maryknoll Fathers, Maryknoll, NY

Assemblers - Samplemakers 
Production - Coil Winders

Wiring and Soldering .experience 
preferred making Electronic Com- 
ponents. Steady work.

AXEL ELECTRONICS
134-20 Jamaica Avė.. Jamaica, L. I. 

Mr. ELKES

FREE HAIRCUT — givėn to the 
bearer of this Get Am»rfn»ed Invf- 
tatlon bv the derant TROTS *MIS 
COTFFEURS Beautv Satan. WJth a 
Sbarnnoo A Sėt - or other service*. 
36-52 Main St.. Flushing. One flight 
»m. For ir’fęrmattan o- apnt., rali 
IN 1-719*. Offer ends Aug. 15. 1982.

Tarp t-aa ir 1-oa Arenu* • TR 8-0400
AtMarvta kasdien nuo* ryto Iki * vai vakaro 
AfltrndMM* Ir MRadtaniala 8 iki 5 vai. vak.

6705 Bergenline Avė.. West New 
York. New Jersey — Italian Food 
at its Best. Open Every Day . . . 
Luncheon $1.30 & up; Dinner $1.50 
& up. Special consideration given 
to Religious Groups. 201 U N 7-7897

Douglas Manor St. Anastia’s Parish 
120x100. first floor: living rm, din
ing rm, music rm. kitchen, laundry. 
2 bedrms. 1}/S baths, oil steam; 2nd 
floor (mother & daughter) 2 bed
rms, 2 baths 2 porches. 2 garageš, 
Extras. Excellent residential area. 
$39.500, owner. — Call BA 5-8249

f»/4 A**. įducnu*.;
T*l. AT 8-8877 
F E D D E R S

ORO VMINTUVAI
*1*Z80

Lietuvių katalikų radijo va
landos didžiulis piknikas bus 
liepos 22, sekmadienį, lietuvių 
ūkyje — Lithuanian Country 
Club. Vadovaujamos ALRK Fe
deracijos apskričio, pikniką ren
gia apylinkės lietuviškos para
pijos su savo klebonais: Pitts- 
burgho šv- Kazimiero su kun. 
W. Karavecku, Espleino šv. 
Vincento su kun. J. Girdžiu, 
Homesteado šv. Petro ir Povi
lo su F. Plautes, Braddock šv. 
Izidoriaus su kun. A Sušinsku, 
Bridgeville šv. Antano su kun.

dovąųja Stela Lesučiūtė. _ 
lietuvių katalikų radijo va-

A. žiobriu, Pittsburgho N.S. J landėte girdima kiekvieną ęek- 
Dangų Žengimo su kun. J- Tdi-' madienį nuo 1:35 iki 2 v. po- 
sium ir šv. Pranciškaus vienuo- iet iš WEDO stoties MCKees- 
lyno kapelionu kun. J. Skrip- port banga 810. Valandėlės iš- 
kum. laikymas pareikalauja daug iš-

Įėjimas tik 75 et., vaikai pei- laidų. Tad pikniko pelnas ir 
džiami nemokamai. Bus dvi į- skiriamas šiam tikslui, 
ėjimo piniginės dovanos, šo
kiams gros geras orkestras 
Programoje bus tautiniai šokiai, 
bendros dainos. Lietuviškus vai-

Vtfu parapijų klebonai ir Fe
deracijos apskričio valdyba vi
sus maloniai kviečia dalyvau
ti piknike- Piknikas įvyks bet 

gius gamina Homesteado prity- kokiam orui esant, nes yra pa
irusios šeimininkės, kuriom va- imtos abi salės. Piknikui vado

vauja Albinas Onaitiš, jam tal
kina: V. Jucius ir W. Količius.

Rengimo komisija

Since 1896. RL 10, Cheshire, Conn. 
Lunch from $1-85, Dinner from $235 
We-hav<*extra selėction of Sea food 
on Fridėys. Special consideration 
to reBgious groups. 203 BR 2-5325,

BILUS WOODWORKING 
We spedalize in: Kitchen - Cetatex 
ceUinys - b**em®nt reum- - win- 
<taw* - door* - Formtaa. Ali kind of 
Repair*. 21-75 35th Street. Arforia. 
L.I. — Telephone: RA 8-4951.

žemi — tik 6 doleriai vienam 
siuntiniui. Siunčiant standarti
nius siuntinius,. visus su pa
siuntimu susijusius mokesčius 
apmoka pati bendrove. Atsako
mybę už siuntinių pristatymą 
gavėjui imasi bendrovė. Visi 
siuntiniai draudžiami.

Dėl to nelaukite rudens —

ęASH for Ali Type* at Ho«ise*. 
in Bronx ProneNJ-įs

ROMERO’S PROPERTIES
Ipc-

Temnoreri»v at 1023 East 163M S»
N.YG: Call LU 9-3800 - LU 9-2808

NEW CLUB CAR RESTAURANT 
Cidm-'Bar. Famous for Seafood - 
Steaks - Chops. Daily meat - speciate. 
Special consideration to Religious 
Groups. — 149 "Flatbush & Atlantic 
Avė. <near L.l. R R. Depot). Jack 
O’Connor, owner-mgr. NE 8-5088. 
Dining room cldsed Sun.; Parking.

C ARMEN’S 
Italian American Restaurant.

Cocktail Lo"n°-e. Steaks. Chops 
PIZZA - MUSSELS our Specialty. 
Carmen & James Gragnaro. prop. 
201 Hubbard 7-4950: 70 Hacken- 
sack Avė., Hackensack, N. J. Spe
cial conrfderattan to relig. groups.

apsirengti ir pavalgyti reikia 
ir dabar, o žmonės tik kartą 
gyvena ir nori gyventi jau 
šiandien! Rašykite mums vis 
tuo pačiu niekad nesikeitusiu 
ir nesikeičiančiu adresu:

sužinosite kas dedasi jūsą tėvy- 
oėj. MCM| aparatais girdėsite vi
są Europą. MES GARANTUO
JAME. Didžiausias New Yorke 
pasirinkimas VOKIŠKŲ HI-FI.

Radijo aparatų
TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

“NORDMENDE 
GRUNDIG 

LOEWE 
SABA 

Hi-Fi ir Magnetofon
Parduoda ir patarnauja patyrę 

vokiečių specialistai.
SYLVERNSTORES

LARISON'S RESTAURANT 
TURKEY FAR^f INN

Chešter. New Jersey, Routes 206 & 
24. Luncheon $1.00 up,' Cocktails; 
Turkey Dinner $3.25, Steak Dinner 
$3.25 up. Special consideration to 
Religious Groups. — 201 TR 9-5521

išeitų geras drabužis, kokius 
mūsų žmonės iš seno mėgsta.

Siunčia ji viską, kas tik už-

► The repair of nll conoer floor 
heatingį coils A bearia" manifold

» Ali Inimer oarts and labor
> The 275 valion tani’

Ali thi* for only 

$20.50 
per vea- 

BUDGET PT.*N
AUTOMATIC OIL DEUVERIES

I.ONGO MOTOA8 for Good Būvu 
4-dr S-M s-rto-notl’-* nta* 

J68fR; Cadillac 53 Cne TVVMe FP 
Cream ptrff rKW60 S*attan 
IVst-ron beauUful $825 Manv o»here 
to chnore from — 63* F Fnnh’O’n 
M.. Bąmx. Call FO 4-8889 for f*M

Dominican Sisters of the Siek Poor 
are. the answer to Modern Nursing 
— Care of the needy sick in Jheir 
outi hornes as visiting nurses. Aux- 
iliary skills in sočiai work, ph^'sic- 
al therapy. home making; and bnsi- 
ness administration. 3 mo. residency 
of profess. volunteers 21-30 'rrs o-"- 
r-’-»d. Dominican Sisters of the Siek 
Poor — Mariandale, Osrfning. N. Y.

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

■ Dirbama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 

Kam tas. laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito ląiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Franklin Square. L.I. New Hornes 
St. Catherine & SL Vincent de Paul 
parishes. Suitable for mother and 
daughter 5 rooms ud and 5 rooms 
down. Model — South West comer 
Gavin Blvd & Malveme Avė.. Call 
Builder — FL 2-0886

Važiuojant *ubway: CANARSIE Line — Hlipti Lorimer stotyje. 
JAMAICA Line — Hewe* stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan St.

Standartinių siuntinių turi
me net keliasdešimt. Taip pat 
gerosios medžiagos, specialios 
nailono rūšys, grynas šilkas 
suknelėms, šilkinės ir vilnonės 
skardės, nailoninės kojinės, ba
tai, lovų užtiesalai, akordeonai,

Seafood. Reasonable prices. Open 
till 4 a.m. Special conrfderattan to 
reltgiou.% Groups. — 348 Bloomfield 
Avė . Newark. N J. 201 -HU 3-9059

Famou* for PIZZA. — f-v’; K • 
JIMMY'S RESTAURANT

Air condttkmed for your 'eonrfort, 
open J days a week, ItaMan-Ame- 

Sood. Special consideration to 
Rehgtaus Groups. įlt Stūyvesant 
Avė, Newark. N J. 201 Essex 2-915*

Kaina 76 dol., įskaitant visus 
pasiuntimo mokesčius-

Toks pat siuntinys ir už tą 
pačią kainą gali būti ir kitaip 
sutvarkytas. Sakysim, ne 3 at
karpos vilnonės medžiagos kos
tiumam, bet 3 atkarpos vilno- 

Tie, kurie per ją siuntė ar nės medžiagos šiltiems žiemi- 
siunčia, labai gerai žino, kad niams paltams,, arba 2 atkarpos 
viskas pristatoma taip, kaip už- paltams ir 1 atkarpa’kostiumui, 
sakyta, be jokių pakeitimų. Be arba 1 atkarpa paltui ir 2 at- 
to,. jie žino, kad ši bendrovė karpos kostiumam pageidauja- 
kostnunsuns medžiagos siunčia mų spalvų-
ne po tris ir ketvirtį, ir ne Arba standartinis siuntinys, 
po tris ir trečdalį jardų, bet po kurio medžiagos yra pastiprin- 
tris ir pusę jardų, kad , tikrai tos nedideliu procentu medvil

nės priemaišos. Pavyzdžiui, 10 
atkarpų tokios medžiagos kos
tiumam, po tris su puse jar- 

sakoma: gerąsias medžiagas, ku- dų kiekviena, jūs galite pasiųs- 
rios pasirenkamos pagal kaino- - ti už 1Ž6 dol., ir tokiame siun- 
raščius, ir standartinius siun- tinyje bus dar 20 jardų painu- 
tinius, viską vyrams, viską mo- šalo. 0 šitaip juk iš karto gali- 
terims. vaikams ir visokius na- ma aprengti pusę kaimo! To

kios medžiagos ypač tinka kas
dien nešioti.

mų apyvokos daiktus. O kaip 
pavyzdį, štai, galėtumėm nuro
dyti tokį savo standartinį gry
nos vilnos medžiagų siuntinį:

3 atkarpos labai vertingos, 
geros gražios ir tvirtos angliš
kos vilnonės medžiagos vyriš
kiems ar moteriškiems kostiu
mams, kiekviena po tris su pu
se jardų, Boston serge, - siuvamosios mašinos, šveicariš- 
Worsted ar Barathea. pilkos, ki laikrodžiai. Rašykite ir pra- 
juodos, rudos ar mėlynos spal- šykite kainoraščių ir infonna 
vos su įaustais įrašais ar su cijų.
fabriko antspaudais "‘Ali Wool Be to, įsidėmėtina, kad siun- 
Made in England” čiant pagal katalogus pasirink-

Siuntinio svoris 16 svarų, tąsias ar jūsų pačių supirktą
sias medžiagas ar kitokius da- 

------ 1 lykus mūsų bendrovės licenzi
jos, pokavimo, draudimo ir pa
siuntimo mokesčiai yra ypai



RUBB18H RĖMOVED

FLOORS SCRAPED

RAY’S LIQUOR STORE

HIGH SCHOOL DIVISION
on September 5, 1962

kito

Tel

PARK FLORISTOIVINE FAIRMOUNT HOTEL

36-15 JAMA^CA AVENUENEBOK ŽILAS TeL VIrginia 9-3112

rNRMMRi

G0MERAL CONTRACTORS

FORT SCHUYLER INN

THE BROTHERS OF CHARITY 
annoimces the operdng ot its

gadino bendrą vaizdą”. . 
ši laiško ištrauka liečia tik

<883 MAOISON STREF

veltui — F.TD.

ALUMINUM WINDOWS 
AND ENTRANCES

Mt?— 1373 
2-4834

workmanship guaranteed. — 33 Je- 
rome Avė., South Beach, S. L, N. T.

Free Kati matės — GI 2-0833 -

240 W. 73rd Street EsceDent loca- 
tiou, near river, fuU hdtel service, 
Dicely fttratabed 1 2; 3 - ROOM
APĄRTMENT8. Alį wtth private 
butto an8 kttchen. RBASONABLE

Moderaistic 18** Gold Plated Cross 
A Chain with large germine Rhine- 
stone gift bazed $1.50 post paid. 
Money back guarantee. Spedal con- 
sideratton to Reiigious Groups. — 

R £F SALES
463 4th Street Brooklyn, N. Y.

Pristato t namus lieUiviflcus skilandžius ir sfiritm 
UTe take all ordera ■pečiai prieš for Woddtng« aM Parito* 

Homc-Made Botogna

Dideliu paairinkimna 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

CREDIT PROBLEM?—Garnishee? 
ReposseMloa? Short Term Employ- 
ment? No Co-Makers Needed. We 
will deliver a Car to you regardless 
of your previous credit problema! 

CaH HY 1-3300 
BANOR CARS INC.

1606 Bushwick Avenue, Brooklyn

MASTRANDREAW1LSON 
' CO.

FREIGHT FORWARDISRS 
For Fast Shipments to Brazil 

Call BA 7-5850

FICARRA BROS.
Outstanfing and eocclusive Modern 
A Period Furniture. “We can fum- 
iah your eatire kome." Serving the 
pubhc for over 40 years. — 1166 EL 
92nd Street, corner Flatlands Avė, 
Brooklyn, N. Y. CL 7-3080

OCEAN BREEZE 
SEAFOOD HOUSE

Catbring to smaJI parties. Ezcellent 
Food, reasonaUe prices. Spedal 
conaideration to ReUgfous Groups.

320 Clendeny Avė., Jersey City 
201 - Hendersen 5-0406

WAKEFIELD DETECTIVE 
BUREAU

Buildinga, Industry, Home protec- 
tion. Uatformed guards, private po- 
Mce, eseorts, piažn cloths, agente. 
Investigattons—no family matters. 
1336 E. GuaMM RcL, Brome 69, N.Y.

Tetepbone: OL 4-5000

CROSBY PAPER 8TOCK CO.
Higbest prices for Waste Paper — 
Destruction guaranteed, Office and 
bank records, nevvspapers, corruga- 
ted paper, books skid stock, IBM 
cardB, etc. — 419-21 West Broad- 
way, N. Y. City — CA 6-7772

Fine Foods. Public Dining- Room. 
Meeting rooms, Coffe shop. Spedal 
conaideration to Reiigious Groups.

201 - Henderson 3-0962
2595 Hudson BlvcL, Jersey City, NJ

"*s ;' ■ f* t«-<*******•< *•M

BAVĘft REALTY

Lietuvoje M kitus gimtos* 
Lietuvoje, JAV ir Kanadoj*. 
NuoMrdžM utuojaut* išlikto 

•velionles natlei, vaikam^ arU*

availaide for Deau^ition. Spedal 
conaideration to ' digkr- s Institu- 
ttons. CaH anythne — Fl 8-3551

MO 2-7618
After6pjn- MO 6-0366

233 Medland Avė, Tuckahoe, N. Y. 
W01-3671 

Furnitūra Refinished - Repaired 
Antiques restored; alcohoj, heat A 
water resitoant tope.

TREMTINIŲ KAPAI 
MANAU STOVYKLOJE

Galima gauti {vairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LETFEBTS ULVD. BICH1I6ND HILL, N. Y 
Telefonas: Vlrginia 3-3544

ALFRED LEE 
DETECTIVE AGENCY 

Profęsstonal Investigation — Civil, 
(Mminal, Personai; Dteneet inves-' 
tigatkm. Industital A Commerdal- 
PatroL ReasonaUe Rates. Round 
the Ctock Service. — 529 W. 145th 
Street, Nerve. City, AU 6-9190

OUICK’S PHOTO SERVICE
Fast Kodachrome processing by 
Kodak 1 Day Service; mali order 
service also. Jf its qmck service 
you want call SU 5-7848 for Quick 
Prompt Service. — 1877 Bellmore 
Avenue, NortbeBelhnore, L-I

PETERIS 
RADIO A TELEVISION SHOP 

Peter Montecalvo, prop. Service by 
Etoperts. Authorized deater for Ekn-

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

NvHiMfcnc A4ol(p
■Anus Alton* » Jani4 oopty- 
nto anOkua, omorj VtoMtoRĮ 
•rentvvood, L.I^N.Ywi Bro<

Larry Evans, JAV čempionas, 
laimėjo mač* su didmetsteriu W. 
Lombardy, santykiu 5^:4^. Ma
čas įvyko Neur Yorke.

Paul Banko, tik k% grįžfs ift Cu- 
raęao, laimėjo Etostern p-bes, Wa- 
staingtone, surinkęs 9% taikų iš 10 
galimų; 2. v. Dr. Burger, 3. B. Zu- 
ckerman (abu iš N. Yorko), 4. A. 
Martin, J’rovideūce, RX Buvo 164 
dalyviai. Su meisteriu Zuckermanų 
pr. metais buvo susitikęs mūsų Ge
diminas Šveikauskas, Met lygos 
rungtynėse. Jiedu sužaidė lygiomis.

Robert Byme iš Indianapoiio, lai
mėjo Wėstern pdbes, Miiwaukee, su
koręs 8^1 tš. Antruoju baigė Curt 
BraskeL Mino., 3 v. pasidalino bro
liai Šandrinai iš Chicagos, Wein- 
verger (L. Angeles), Weldon (Mil- 
waukee) ir Turjanaky (Chicago), 
visi po 7 tš. Buvo 146 dalyviai. 
Gerai užbaigė vienintelis iš lietuvių 
dalyvis Aleksandras Zujus, Chicago; 
jis draug su meisteriu Theodorovi- 
čiu, Toronto, ir kitais baigė grupė
je su 6 taškais. *Žu jus gavo prizų.

Illinois atviros p-bės įvyks rugp. 
31 - rugsėjo 3 <L<L, MkUand vieš
buty. Illinois p-bes kelis kartus bu
vo laimėjęs mūsų meisteris Povilas 
Tautvaišas.

Kanados atviros pirmenybės pa
skirtos nuo rugpiūdo 25 d. iki rug
sėjo 3 d., Ottawa, Ont Jose, grei
čiausia, dalyvaus buv. Kanados 
čempionas Povilas Vaitonis, Ha- 
milcon, OnL

Ignas Žalys iš MontreaUo, kaip 
skelbia liepos Chess Review, laimė
jo 1 vietų baigminė) grupėj, Goldeh 
Knights koresp. turnyro už 1957 - 
58 m.: 11 Žalys, 2. Š. Yarmak, 3.

Reiigious Groups 
AX7-Q874

AUTO BUM£ER REPAlR CO. . 
Finest R^Mdrn^ūt 'M^derate Prices. 
For FAST Reiiabfe Service Call: 

DA 9-1000
No Job Tpo zBig or 'Too Small 

724 Carrison Avenue 
Brome, N. Y.

SALVADOB TIMA^ERO 
FREIGHT FORWARDING 
A GENERAL TRUCKING 

Call' 
HA 5-7032 

For Fast Service

JOHN J. O'CONNELL 
DETECTIVE AGENCY

For Civil, Crinūnal and Industrial 
Investigatious call — YU 6-2262 

Ahvays at Your Service 
245 Rast 37th Street

New York City -/•

FRANCIS A ROBBIE8 GARAGE 
Spedalists on all automatic trans- 
missions and power steering. For- 
eign cars sendced, tuned-up, igni- 
tion, dutehes; pfcik-up - delivery, 
road service. All work guaranteed. 
678 Jeffersc® Place, Brome, N. Y. 
DA 3-9933. Ask: Francis or KolUe.

W1SRE there are the yuung to be 
educated, the kometose to be cared 
for, the poor to be fed, ctotbed and 
sheltered — There is Christ to be 
served. C^pen your beart to Him as 
a Sister-of SL Joseph of the Og- 
densburg Diocese, 362 West Main 
Street, Watertown, New York.

B £ L EXTERMINATING 
£ SU PPL Y CO.

Ebeterminating Bpedalists. Uc. by 
the Health EtepL Work guaranteed, 
Low cosL Free- inspection. Spedal 
consideraticm to Reiigious Institu- 
tiou. — 293 Nostrand Avė. Brook
lyn 16, N. Y. MA 2-3212.

Bostono šachmatininkai susiren- 
bendruosius -įvairių tautybių ka pažaisti kiekvienų antradienį 
tremtmių kapus. Ji neliečia tų J etuvių Pi‘
tremtinių kapų, kūne buvo kl- Partija iš Curaęao, kurioj tų pir

menybių laimėtojas T. Petrosianas 
per 21 ėjimų sutvarkė savo kolegų 
Korčnojų. Partija angliška. Baltieji 
— Petrosianas, juodieji — Korčno-

M. F. Murphy Co. Ine. atnce 1948. 
House painting A stone, wood, as
bestus, shingle, stucco — aD name 
brands Umited time only $196. No 
money down FHA tenns 5 yrs. to 
pay, Ist paymeot OcL 19ĮKĮ, 10 yra. 
guarantee. B*Įdyn: HI6-2300; L. L: 
PEŠ 1-1000; Bronot, SJ. it VJ.: PL 
1-4070; Westchester: .SC 5-0109.

DEL FORNO INC. 
150 Kast 56th StreeL N. Y. 
PL 5-3882 PL 5-2845

Custom InstaHattons at contract 
prices. Service - Onatity - Satisfac- 
tton — 630 Fifth Avenue (Rocke- 
feller Centre), New York City. TeL 

Cl 6-3791

NELSON'S delicatessen
Miltor Place, L. L, RL 25A — TeL 
SH 4-2273. Imported - American - 
Home rmuto » Home Cateiing. 

SCANDINAVIAN Dekcatesaen
Open 7 a-m. - lipjn^ 7 days week.

dovamo. Atvykusieji I
nuotaiką ir tuo pačjn paramg H; 
sparto sekciją, kuri kaip fino- 9 
me, išlaiko penktas futbolo 1B0- S 
maudas, retnia krepšinį ir k. a ij
Dodeys sodas lietuviams dar a 
nelabai žinomas, yra gražioje 
vietoje ir yra lengvai pasiekia- 
mas. j _ m nmmmnr
LAK: Pfaotar PC I J

Pereitą šeštadieni vakarų 
LAK pirmoji vienuolikė žaidė 
draugiškas rungtynes su savo 
lygos nugalėtoja Pfaelzer ir 
smaikbu .pralaimėjo. Nestebėti- 
na, nes mūsiškių eilėse nesima
tė atostogaujančių — Jankaus
ko^ Khvečkos, Daukšos, Kulio. 
LAK žaidė tokios sudėties: 
Žadvydas; Vainius, Maigaitis; 
Šileris, Remėza IH, .Budraitis; 
Trampas, Klivečka H, Mrozins- 
kas, Rmnėza L Rėmėja Q.

Aifatas

Cardinal Cushing
Academy

PATSY A. CARUSO — Building 
Contractor*. House modernization, 
alterations, repairs, carpentry, 
garages, masonry, roofing, siding, 
Alterations - Repairs - Carpentry

RENI TV
l$5.00 Weekly 
MA 5-1094 

mArgtv
339 Atlantic Avė, BraAtyn, N. T.

K- N. B VokiMijo* rašo: "Vi
są tą kapų dalį, kur pabro
liai palaidoti, paiarė “Kriegs- 
opferfriedhof” — karo aukų 
kapaL Visus antkapių rėmus 
pašalino, gėles išrovė, pamink
lus, kur jau buvo apsenę, ta^p 
pat pašalino, viską apsėjo žo
le, o paminklų vietoj pastatė 
mažas akmenines lenteles su 
užrašu. Kur paminklas geras 
ir stiprus, tuos paliko (tame 
skaičiuje ir a. a. Birutės), bet 
lentelę ir prie jų pastatė. So- 
dyt nieko neleidžia. Nori mi
rusįjį pagerbti — gali pastatyti 
-vazą su. gėlėmis,, bet žemės, 
šiukštu, nejudink. Visą priežiū
rą perėmė kapų administraci
ja. Ir tie kapai lieka “amži
ni”, t y. niekas jų po 25 me
tų neturės vėl išpirkti ir nie- 
kas nebus ten vei laidojamas. Kanados šachmatininkų klasifika- 
Vokiečiai mėgsta tvaiką. Mat, d joj pinmioju meisteriu įvardintas 
daug tu kanu, giminėms iŠva-* A- Yanofskis, 2. F. Andrason, X t ® . Macskasy, 4. Dr. Bbgatirčuk, 5. L.
žiavus, buvo labai apleisti ir *

ACE Fuei Oil Corp.
’Brooklyn - Queens - Nassau 

Thhree decades of dependabilrty 
Built and Packed by GM

I.c4c5 2.Žf3Žf6 3.d4c:d 4.Ž:d4 
g6 5.2c3d5 6.Rg5d:c4 7.e3Va4 8. 
R:Že:Ž 9. R:c4Rb4 10.Bcla6 11. 
0-02d7 12.a3Re7 13. b4Ve5 14. f4 
Vb8 15. R:f7+ K:R 16. Vb34- Ke7 
17. Žd5 Rd6 18.2e6 b5 19.2dc7+ 
Ke7 20.2d4Kf8 2LŽ:B ir juodieji 
pasiduoda, nes po 21...V^8, sektų 
nemalonus 22^e6+.



ADVOKATAS

ADVOKATAS

T4th St

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
(atkeltais 4 psl.)

INC.

PAREMKITE SPORTUOJANTĮ JAUNIMĄ

PROGRAMOJE

JONUI REKEŠIUI

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

ją, sūnų' Aleksandrą ir daug 
draugų.

Amžinoji šviesa jam tešvie
čia!

pelnė visų pagarbą ne tik sau, mojavo atsisveikinimo ženklui-

Savo asmenybės pranašumu 
ir taurumu Aleksandras nusi-

METINIS SPORTININKŲ

PIKNIKAS

Parduodamas šešių kamba
rių mūrinis namas, du garažai, 
žemės plotas 50x147, gražia
me Great Necko rajone. Prašo 
17,000 dol- Skambinti HU 2- 
4032.

E. M. LUSYS 
105 Grand 8L, •’Myn 11, NY 
. Telef. — EVergreen 7-5576

roorganizmų įtakoje (2), kaiku- 
rių nikotino alkaloidų, ypač ko* 
tinind, struktūrą* bei savybes 
(3), angliavandenilių oksidaciją 
ir pramonei svarbias karboksi- 
lines rūgštis (4), ir kitas orga
ninės chemijos sritis- Naujau
sieji Aleksandro darbai, pateik
ti spaudai prieš pat ligą, taip 
pat ir eilė patentų, tebėra ne
paskelbti ... šie ir kiti darbai, 
įžymūs savo išsamumu ir ekspe
rimentų kruopštumu, iškėlė A- 
leksandro mokslinį autoritetą 
iki tokio lygio, kad rimčiausi 
šio krašto chemijos žurnalai, 
puoselėdami išlaikyti ypatingai rengdamas daktaro 
aukštą mokslinį lygį atsiklaus
davo Aleksandro nuomonės dėl 
kitų mokslininkų darini priim
tinumo tų žurnalų puslapiam. 
Ne vienam įžymiam profesoriui 
buvo grąžintas straipsnis su A- 
leksandro pastabomis, pagal ku
rias jis tūrėjo savo darbe pa
taisyti ar papildyti- Taip pat, 
didžiausias ir svarbiausias pa-

Paklausiau, ar norėtų, kad išei
čiau, atsakė: “Aš daugiau nebe
turiu ką pasakyti”.

Daug pasakęs ir pasirengęs 
dar daugiau mokslo srityje pa
sakyti galėjęs, dr. A. Vaite
kūnas nutilo ir amžiams užmer-

TėvvPrancHkonv ruošiamo
je Lietuvių dienoje rugpiūčio 

•;, 5 Kennebunfcporte, meninę pro- 
‘ gramą išpildys šv. Petro lietu- 
y" vių parapijos choras ir solistas 

Povilavičius. -
Sv. Petro parapijos CYO be

nas liepos 15 suruošė muzikos 
festivalį, kuriame dalyvavo 19 
muzikinių vienetų, Bv. Petro 
parapijas benas kaip festivalio 
rengėjas varžybose nedalyva
vo. Pirmoji vieta, pripažinta šv. 
Vilimo parapijos benui. Festiva
lis įvyko gražiame East Boston 
stadium, kuriame dalyvavo virš 
tūkstančio žiūrovų. ,

Brocktono Mugėje (Brockton 
Fair) liepos 13 šv- Petro parapi
jos CYO benas davė koncertą 
ir dalyvavo parade.

Kun. Jonas Rusteika, kuris 
klebonauja Angelų Karalienės 
parapijoje Fort Scott, Kansas, 
buvo parvykęs vasaros atosto
goms pas savo motiną. Liepos 
17 išvyko atgal į savo parapi-

bet ir savo tautai, kurios jis 
buvo tikrai rinktinis sūnus”.

Man su Aleksandru Vaitekū
nu teko susitikti, kai Lietuvą 
užgulė sunkios okupacijos. 
Taip jau atsitiko, kad ir Vokie
tijoje gyvenome tose pačiose 
vietovėse ir į šį kraštą atvykę kė aki^ šiai žemei, palikdamas 
apsigyvenome New Yorke. Per giliame liūdesyje žmoną Mari- 
ta laiką teko dažnai susitikti ir 
iš arti pažinti šio šiaurinės Lie
tuvos aukštaičio gerąsias būdo 
savybes — jį pamilti ir gerbti.

I B. SHftL.lNS 
- ^salinsime 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ir atgal vienam asmeniui 8 
doL. iškaitant ir įėjimą į nįkni- 
ką. Visais kelionės reikalais 
krriutis i Darbininko adminis
traciją, 910 Willoughby Avė., 
BrooHynžL Tel. GL 5-7281, 
vakarais GL 7-7068-

MoksMvię ateitininkę Rytų 
apygardos stovykla šiemet bus 
rugpiūčio 18 iki, rugsėjo 2Ken- 
nebunkporte, Maine. Stovyklos 
rengimu ir pravedimu rūpinasi 
Marijos Pečkauskaitės ateiti
ninkų kuopos tėvų komitetas 
New Yorke. Norinčius stovyk
lauti. prašoma registruoti iki 
rugpiūčio 1 adresu: Antanas 
Vainius, sj., 508 Cleveland St, 
Brooklyn 8, N.Y- Registracijos 
mokestis 5 dol; Stovyklavimo 
laikui vienam asmeniui 45 dol., 
dviem šeimos asmenims — 80 
dol., trims— 100 dol Stovyk
la jau šiemęt turės maudymosi

kalų vedėjas, grįžo' iš atostogų 
ir nuo pereito pirmadienio, lie
pos 16 pradėjo eiti pareigas. 
Ateinantį sekmadienį liepos 22, 
ALRK Federacijos Dainavos 
jaunimo stovyklos metinėje 
šventėje atlaikys pamaldas ir 
pasakys pamokslą.

Tel. STagg 2-5043

Mattbew P. Baltas

Parduodamas mūrinis 7 šei
mų namas. Apartamentai po 3 
kambarius. Naujos mados vo
nios, plytelių sienos vonių kam
bariuose. Prieinama kaina. Du 
blokai nuo Woodhaven sekci
jos, vienas blokas nuo Fulton 
St. Adresas: 165 Nichols Avė., 
Brooklyn 8, N. Y. Apžiūrėti ga
lima nuo 6 iki 8 vai- vakaro.M.Y- Filatofistų draugijos tais anglų kalbos ir literatūros 

naujame biuletenyje . rašoma studijas tęs Exeter universitete 
apie draugijos narių valdą, Anglijoje.
Baltų filatelistų parodą, supa-
Sodinama su Lietuvos pašto Išnuomojamas butas East 
ženklais. Biuletenį ■ redaguoja New York iš 3 didelių kamba- 
K. Matuzas, 107-33 117 St, rių, įskaitant virtuvę- Kreiptis 
Richmond Hill 19, N.Y- telefonu TA 7-9101.

Dr. E. ir M. Jansonai, lietu
viškos vilos ‘Audronė’ -savinin
kai Cape Cod, Mass-, praneša, 
kad liepos mėn. nors ir buvo jų 
vila perpildyta svečių, bet rug
piūčio mėn. dar yra keletas lais
vų kambarių. Dėl užsakymų 
prašome kreiptis: “Audronė”— 
Marija Jansonas-----87 East
Bay Rd., Osterville Cape Cod, 
Mass- Tel: GA 8-8425.

Mokslo troško ne vien am
bicijom patenkinti, bet turėda
mas prieš akis lietuvių tautos 
ir Lietuvos garbę. Dar tebesi- 

laipsniui 
Fordhamo universitete, kartą 
išsireiškė: “Aš dedu sau į galvą 
kapitalą Lietuvai.”

Domėjosi velionis visuomeni
ne veikla ir stebėjo jos reikš- 
kimąsi, dalyvaudamas Lietuvių 
Bendruomenėje, Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungoje ir būda
mas lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos New Yorko 
skyriaus nariu.

DODEY’S PICNIC GROUNDS 
74-02 ČOOPEft AVĖ. 6LENDALE 27. N. Y.

Apreiškimo perap. bazaras 
labai sėkmingai praėjo ir para
pijai davė gryno pelno 9.931.69 
uūl- Parapijos klebonas ir kuni
gai labai nuoširdžiai dėkoja vi
siems parapiečiams už atsilan
kymą į bazarą ir už taip uolų 
laimėjimų knygelių grąžinimą.

Dr. K. Valiūnas. Neries tarp
tautinės prekybos bendrovės 
direktorius, su savo vyriausiu 
sūnumi Domuku, išskrido į Eu
ropą. Aplankęs Romą ir Milaną 
Italijoje, išvyko Šveicarijon, Vo
kietijon, Prancūzijon ir Angli-

PRAN AS WALTKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Kun. Juozas Trinka, kuris 
šio metu eina administratoriaus 
pareigas šv. Rožančiaus parapi
joje, Medford, Wisconsin, lie
pos 16 parvyko atostogoms pas 
motiną ir gimines.

Didelis lietuviu sąskridis ruo
šiamas liepos 29, seserų vie
nuolyno sodyboje Putnam, Con. 
Ketina dalyvauti daug lietuvių 
iš Bostono.

Mirusieji- Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti:

Kazimieras Urbanavičius (bir
želio 22) 106 m. Velionis gyve
no 264 Athens st., Nuliūdime 
paliko žmoną. Palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse, Malden, 
Mass-

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
G R A BORTUS 

BATSAMTTOTOJAS 
281 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

padėjo Moterų Vienybė ir ren-
Kun. L Jankus, Balfo rei- gimo komitetas. Minėjimas gra

žiai pavyko. Programas daly
viams ir gausiai publikai nuo
širdžiai dėkoja paminklo staty
mo komitetas.

Jūratė Kazickatiė vasaros se
mestrui išvyko prancūzų kalbos 
studijoms į Šveicariją — Neu 
Chatel, o sekančiais mokslo me

ni eskos viloje ir Meškiuko 
vasarnamyje: 42 Beach St, 
Monumeot Beach, Cape Cod, 
Mm, Telef. Buzzards Bay. 
Plaza 9-3251. Maloniai kvie
čiame atvykti ir būti mūsų 
svečiais.

įtephenBredesJr
ADVOKATAS

37 Sheršdea Aveaue
Brooldy* 8, N. Y. J

į Tel. APplegate 7-7083 j

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

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

• Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Praėoma kanibaitų susitarti UI anksta.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Comfition

123 E. 7th St, New Yorfc S, N.Y.

doL Registruotis galima Bu lie
pos 31 pas tuntiiūnkus — J. ir 
R. Bružinskai, 383 So 3rd- Str. 
BrooMyn 11, N.Y. tel. Ev. 7- 
0526. r t

Romas Fr DbFyb (Alytattė) 
Koriai inrželio 30 susilaukė 
pirmojo sūnaus ' Algimanto — 
Jono-

Kun. J. Paransevičius, Vil
niaus Aušros Vartų parap. vi
karas, sveikatai susHjmėjus, lie
pos 16 ilgesniam laikui atosto
gų išvyko pas Nekalto Prasidė
jimo Seseles Putnam, Conn.

Vida Ribokaitė, iš Omaha, 
Nebr., su tėveliais atostogauja 
Cape Code Pereitą pirmadienį 
su motina buvo atvykusi į New 
Yorką savo tolimesnių studijų 
reikalais. Vida nuo šių mokslo 
metų pradžios tęs Master 
Science ih retailing studijas N- 
YU universitete. Viešnios, lydi
mos A., Revento, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

Dariaus Girėno skridimo į 
Lietuvą minėjimas įvyko liepos 
14 3 v. poniet prie Dariaus Gi
rėno paminklo Lituanica Sq., 
Union .Avė ir So. 2nd St. Broo- 
klyne. Minėjimui vadovavo pa
minklo statymo komiteto pir
mininkas J. Šaltis, įžanginę kal- 
b^angliškai pasakė adv. S. Bre- 
des, Jr.» invokaciją sukalbėjo 
kun- V. Pikturna. Amerikos ir 
Lietuvos himnus giedojo solis
tė Lionė Juodytė. Pagrindinę šaulyje periodinis chemijos lei- 
kalbą pasakė A. Sodaitis, “Tė- “Chemical Abstracts”, A-

(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsajnuotojas 
MODERNISKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
■ROOKLYN. N. Y.

, , Pranas Mikėnas (birželio 23)
T .. .... -.- _.. _ ■orn<>|3 kambarys gyveno 33 Fyr-
Lankiau jl l.gomneje gegužes East New Yorke už pigią kai- A
30 vakare. Jau buvo deguonies ną ir pne gero susisiekimo. BMime Palaidotas
palapinėje- Sunkiai alsavo. Teirautis: 453 ------ '
Kentėjo. Bebuvo likę tik ke
lios valandos gyventi. Kalbėjo 
sunkiai. Vienu tarpu ranka pa-

(BIEKJAUSKAS)
FUNEBAL HOME

M. 1>. OA11MB — Dlreetortaa 
ALB. BALTRGNA8 - BALTO1V

— R^Bodų VedljM 

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y. 

NOTARY PUBLIC

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TėLrHMevy 14228

Puikiu pataraavtaM nanjo 

JOSEPH C. UMN 

RMBALNONE

MEDŽIŲ APSUPTA labai 
rami aplinka 
KAMBARIAI DIDELI, pa
togūs ir gražūs

• MAISTAS GERAI 
kas, kas kiek nori

• PLIAŽAI ARTI prie Golfo 
.. srovės šildomo Atlanto

Sezono pradžia — birželio 16. 
KAINOS SAVAITEI su pilnu 
išlaikymu: Suaugusiems 550.

Parduodamas dviejų Imtų 
mas su kiemu ir garažu. Apa
čioje — du kambariai, virtuvė 
ir vonia, viršuje — trys kam
bariai, virtuvė ir vonia. Namas 
švarus ir gerame stovyje, Wood- 
havene, netoli Forest Parko. 
Skambinti HI 1-4872.


