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Filibusteris tebeina

prezi-

smą.

F ILf BUSTERIO LYDERIS:

RINKOSE

suomi PRIEŠ KOMUNISTUS
Maskva kišasi į neutralios valstybes 
vidaus reikalus, diktuodama policijai

tralios valstybės. Sovietai jas 
privertė leisti organizuoti ko
munistinės propagandos reika
lui jaunimo festivalius. Bet 
jei tokia propaganda leidžiama 
neutraliame Helsinky komunis
tam, tai neutralumas reikalau
ja tokios pat teisės ir antiko- 
munistam.

Prancūzai atomus 
turės. Kam jie?

jas ištrauka iš Chicago Tribūne 
1962.720: Horsky 1950 orga
nizavo peticiją, kad Kongresas 
ištirtų FBI “neteisėtus veiks
mus'’. Tai buvo laikas, kai kai-

turės mažiau pa- 
priversta dar gi- 

skolas. O tai nu
vedę.

Birželio mėn. kainos pakilo 
labiausiai -maistui ir medicinos 
reikalam. Per paskutinius . 12

Senate filibusteris eina jau 
nuo liepos 28 prieš satelitinio 
susisiekimo perdavimą privati
nei bendrovei valdžios kontro
lėje. Filibusteriui vadovauja 
Oregono šen. Wayne Morse, bu
vęs respublikonas, dabar demo
kratas, o filibusterio metu pa
reiškęs nepripažįstąs savo lyde
rių valdžios. Uoliai jam talki
na Tenftešee dem. Albert Go- 
re, iškalbėjęs 5 valandas be 
pertraukos. Senatorė, vieninte
lė demokratė, Neuberger pasie
kė moterim rekordą — iškal
bėjo 4 su puse valandos, nors 
užpakalinėse eilėse jau nebuvo 
girdėti, ką ji kalba-

Komunistai ir universitetai

NUSIGINKLAVIMAS: Eiti ar 
neiti j nuolaidas dėl kontro
lės?
Vyriausybės

klausimas užsienių politikoje—'£ 
nusiginklavimo konferencija, ■
kurioje visi pasitarimai šokliu- ■ --•— ""
vo dėl kontrolės. Amerika jos ■ 
reikalauja, Sovietai ją atmeta.
Sovietai savo pozicijoje laiko- H 
si tvirtai. Amerika susvyravo. H

Tuo reikalu pas prezidentą ■ v
buvo 15 jo karinių ir politinių B #
patarėjų pasitarimas Po jame B 
išaiškėjusių nuomonių prezi- ■ ...
dentas linksta i nuolaidas: su- I ' '
mažinti kontrolinių punktų So- B 
vietų teritorijoje skaičių, su- B 
mažinti skaičių specialių atsi- HBHMBB^^BBHBs 
lankymų vietovėse, kuriose j- su naujom instrukcijom Ar- 
tariamas sprogimas.

Lig šiol Amerika reikalavo 
19 punktų Sovietuose ir 16 
Amerikoje, reikalavo per me
tus 20 sykių specialios kontro
lės- Prezidentas dabar linkęs 
tuos skaičius sumažinti. Tačiau 
iki kiek sumažinti, neskelbia
ma. Tai paliekama jau derybų

— Skirtumo tarp demokra
tų ir respublikonų tuo Mausi
mu veik nėra. Už mažinimą de
mokratų 18 proc., prieš 73; už 
mažinimą respublikonų 15, 
prieš 78.

valstybės interesam ir direkty
vom organizacija, negali pre
tenduoti j teisę kalbėti univer
sitetuose bei kolegijose, nei 
studentai reikalauti, kad jiem 
būtų leista kalbėti.

eigai. Su tokiom instrukcijom 
išleistas Amerikos delegacijos 
pirmininkas Arthur Dean į Že
nevą.

Tokiai nuolaidai pateisinimą 
davė gegužės 1 bandymai, iš 
kurių buvo padaryta išvada, 
kad seisminiai įrankiai per 2, 
000 mylių gali atskirti žemės 
drebėjimą nuo atominio spro
gimo. Taigi nesą reikalo net 
lankytis Sovietų teritorijoj.

.Amerika tikisi, kad tokia 
nuolaida laimės opiniją.

mą nulėmė Amerikos atstovo 
James Loeb nuomonė. Peru 
gen. Godoy labiausiai ir kalti
no, kad tas atstovas “deja, ne
buvo nešališkas”. Išaiškėjo pa
galiau, kad atstovas Loeb yra 
liberalų laikraščio savininkas 
ir buvęs demokratų ekstremis
tų, vadinamų “Americans for 
Democratic Action”, sekreto
rius.

Prezidentas Kennedy pasky- katas gynė tokias organizacijas 
rė naują pareigūną prie Baltų- — Civil Rights Congress, Na- 
jų Rūmų — patarėją sostinės tional Council of American - 
reikalam. Tai būsiąs lyg ir sos- Soviet Friendship ir Joint An- 

ti-Fascist Refugee Committee, 
kai jos buvo Kongreso tiriamos 
kaip subversyvinės.

Vyriausybės užkulisiniai 
agentai daro įtakos Kongrese,

duotų N. Guineją Indonezijai esą 40, sužeistų 300. 
kitų metų gegužės 1. Indone
zija leis 1969 papuasam pabal
suoti, ar -jie nori nepriklauso-

/M. y<

Amerikos advokatų sąjun
gos teisių komisija paskelbė sa
vo nusistatymą, kad komunis
tai, kaip veikianti svetimos

— Prvz. Konredy sutiko, 
kad Puerto Rico patys nutartų, 
ar jie nori būti sąjungoje su 
J. Valstybėm ar būti nepriidau- 

Amerikos griežtą nusistaty- somi.

Peru yra trečia savo didumu 
lotynų Amerikos valstybė. 
Prieš porą savaičių generolai 
suėmė prezidentą Prado ir per
ėmė valdžią. Perversmas buvo 
nukreiptas prieš Victor Raul 
Hava de la Torre, liberalą. Ge
nerolai kaitino, kad jis birže
lio mėn. rinkimuose buvo ga
vęs mažą daugumą apgaulės bū
du- Perversmo priekyje stovė
jo gen. Ričardo Perez Godoy- 
Dabar jau krašte ramu. Buvęs 
prez. Prado išleistas į Europą. 
Torre mėgino sukelti darbinin
kų streiką, bet 95 proc. dar
bininkų jo nepaklausė. Karinė 
valdžia pažadėjo kitą biželio 
mėn. rinkimus.

Užkulisiai Kongrese
U. S. News . . . raštL iad W. 

Virginijos senatoriui pabalsa
vus prieš prezidento gydymo 
įstatymą po kelių valandų bu
vę nutraukti W-‘Virginijai duo-

Už dvi Kinijos ir dvi Vo- 
kietijas

, “Taikos organizacijai studi
juoti” komisija prie J. Tautų 
memorandumu populiarina min
tį, kad į J. Tautas būtų pri
imtos dvi Kinijos ir dvi Vokie
tijos- Tarp žymiausių toje ko
misijoje narių yra Mrs. Roose- 
velt. Komisija nori sudaryti vi
suomeninę palankią opiniją 
tiem diplomatam, kurie riekia 
kom Kiniją įvesti į J. Tautas.

NEBE DIPLOMATAS
James M. Gavin

Helsinky liepos 29 oficialiai 
atidarytas jaunimo festivalis, 
surengtas komunistų. • Suomių 
masė nerodė jam susidomėji
mo. Tris vakarus iš eilės suo
mių jaunimas surengė demons
tracijas prieš festivalio komu
nistus. Policiją skirstė de
monstrantus gaminėm lazdom. 
Kai sovietai apkaltino suomių 
policiją, kad ji nepakankamai 
imasi priemonių prieš demons
trantus, tai trečią vakarą, lie
pos 30, policija skirstė 5,000 
minią ašarinėm bombom-

Helsinky demonstravo'ir ket
virtą vakarą. Policija vėl varto
jo ašarines bombas. Maskvos 
spauda negalėjo nuslėpti fak
to. ir paskelbė, kad suaugusie
ji nugirdę paauglius degtine ir 
tie kėlę triukšrfąs- ^<. -

N. Y. Times pastebėjo: Suo
mija kaip ir Austrija yra neu-

Oponentai aiškina: preziden
to programa kėsinasi į privati
nės iniciatyvos laisvę, kad su
imtų visas gyvenimo sritis į 
valdžios rankas; tai jau valsty
binės diktatūros ženklai, socia
lizmas ...

Taip galvojančių yra tiek 
respublikonų, tiek demokratų 
partijoje, ypačiai tarp pietie
čių. Jie natūraliai sudaro pasi
priešinimą.

Nelauktai betgi susilaukė 
prezidentas pasipriešinimo ir iŠ 
pačios demokratų partijos kito 
sparno.

PASIPRIEŠINIMAS IŠ 
LIBERALŲ:

Liberalų pasipriešinimas ašt
riausiai iškilo šiom dienom se
nate filibusteriu prieš vyriau
sybės sūlomą valdžios kontro
liuojamą privatinę bendrovę su
sisiekimui pro satelitą. Libera
lai senatoriai, vadovaujami 
Morse, Gore, Mrs- Neuberger 
kalbom po 4-5 valandas rodė 
savo ištvermingumą. Jie stojo 
už tai, kad susisiekimas būtų 
suvalstybintas. Kaltino, kad 
prezidentas pasiduoda privati
nio kapitalo, monopolistų įta
kai- Tai jau kaltinimas, kad t 
prezidentas nevykdo ar per lė
tai vykdo “Americans for De
mocratic Action”, demokratų 
ekstremistų, valstybinimo pro
gramą.

Rūgimo tarp liberalų prieš

Nuo trynimosi tarp kongre
so ir prezidento nukentėjo ne 
tik valstybės reikalai. Nukentė
jo demokratų partijos drausmė, 
ir taktingasis senato daugumos 
lyderis Mansfield kitais metais 
nesutiksiąs vadovauti. Nukentė
jo ir prezidento populiarumas. 
Gallupo duomenim, pasitikėji
mas iš 79 pr. nukrito iki 69. 
Pasitikėjimo nerodo konserva
toriai, nerodo liberalai, o tre
tieji baiminasi dėl duotos lais
vės užkulisinei liberalų grupei, 
kuri nori diktuoti prezidentui 
ir Kongresui.

IŠEITIS:

Prezidentas nepraranda ko
vingumo savo programai įvyk
dyti. Jis nori išlaikyti kuo. il
giau dabartinį kongresą ir ja
me dar priimti kai kuriuos į- 
statymus. Antras jo. pianas — 
leistis į rinkiminę kovą, ape
liuoti į rinkikus, kad rinktų 
tuos, kurie remia jo programą. 
Nepatogu jam savo partiją kai
tinti- Jis kaitino labiau respub- 

Kolumbijoje, vakarinėje mėnesių pakilo U proc- La- Iikonus, kad jie sutrukdę jam 
biau pakilo tokiem dalykam reikalingus įstatymus, nors iŠ

Senato liepos 28, 30 demo
kratų liberalų sabotažas, sie
kiant sutrukdyti prezidento pro
jektą susisiekimui pro sateli
tą, patraukė dėmesį į preziden
to santykius su Kongresu per 
tuos 18 jo valymo mėnesių. 
N. Y- Worid - Telegram paste
bėjo, kad prezidentas dem. 
Trumanas geriau sugebėjo su
sitarti su respublikonų kontro
liuojamu 80 Kongresu, negu 
prezidentas dem. Kennedy su 
87 demokratų kontroliuojamu 
Kongresu. Sugriuvo anas per 
rinkimus skelbtas mitas, kad 
tik demokratas prezidentas ga
li sėkmingai bendradarbiauti 
su demokratiniu Kongresu.

Kas kliūva? Kur prezidentas 
susilaukė pritarimo ir kur pa
sipriešinimo?

PRITARIMAS IŠ DAUGUMOS:

Pritarimo susilaukė vyriau
sybės programa užsienių poli
tikos klausimais. Buvo'aliarmo 
dėl Rostowo užkulisinio plano. 
Buvo pasipriešinimo dėl pagal
bos užsieniui. Labiausiai dėl pa
galbos Jugoslavijai, Lenkijai, 
Indijai. Tačiau po kalbų su par
tijų lyderiais Kongresas apri
mo ir kapituliavo, palikdamas 
prezidento, atsakomybei net ir 
šių komunistinių režimų rėmi-

kad būtų suhkviduotas Aiste- Anglija, Prancūzija, Belgija tinės miesto majoras- Tom pa- 
vų Rūmų priimtas vadinamas vakarę Vokietija, artimiausi reigom skirtas advokatas Char- 
kongresmano Cunningbam siū- Amerikos sąjungininkai, naują les Horsky.
lymas, kuris draudžia komu- valdžią pripažino. Amerika stip- The Tablet skaitytojų laiš- 
nistų propagandą Amerikoje riausiai jai pasiprieSno: alsi- kuose apibūdintas naujasis ir 
siųsti pirmos, antros ir tre- sakė pripažinti ir nutraukė pi- pirmasis Washingtono valdyto
jos klasės paštu. Tegul siun
čia ketvirtąja klase. Teisingu
mo departamentas, valstybės 
departamentas ir Baltieji Rū
mai prieš tą papildymą.

nigus. Valstybės departamentas 
paaiškino: Amerika negali to
leruoti diktatūrinių žygių, ken
kiančių demokratijai. Peru kari
nė valdžia atsakė, kad ji kaip 
tik norėjusi apsaugoti demokra
tiją nuo Torre pasikėsinimo. 
Prieš Amerikos vyriausybės žy
gį protestavo Amerikos biznie
riai, kurie yra investavę į Pe-' mintingai ignoravo Horsky pe
ru 800 milijonų- Spaudoje pa
sirodė komentarų, kad Ameri
kos ' vyriausybė, reaguodama 
taip prieš Peru diktatūrą, tole
ruoja tai Paragvajuje, Haiti, ne
kalbant apie Europos komunis
tinius diktatorius-

vymucyne* (Dilieji nųiesaai 
susitekė ties ūkiniais reikalais, 
Vienas dabar iš didžiausių ir 
daugiausia svarstomų: mažinti 
ar nemažinti mokesčius?

Klausimą kelia ūkinio gyve- ; yra perdideli, pasisakė 47 proc. 
nįmo sustingimas ir didėjantis 
valstybės bridimas į skolas. 
Pereitų metų ūkinė gamybos 
vertė skaičiuojama 552 trilijo
nais dol vietoj numatytų 565 
trilijonų.

Prezidento ūkiniai patarėjai 
teoretikai mano, kad mokesŠų 
sumažinimas kokia 10 bilijonų 
tuos pinigus įlietų į apyvartą 
ir pagyvintų, ūkį — padidintų 
gamybą, padidintų prekių pa
reikalavimą. Ekonomistai prak
tikai baiminasi, kad mažinant 
mokesčius ir nemažinant išlai
dų- Valstybė 
jamų ir bus 
Kau bristi į 
muš dolerio

, paskelbė, kad numatoma pa- vai. iki 313, produktyvumas . mokratus 55 proc., už respub- 
. '; I8”0! JT keisti konstituciją, ir atskirom pakilo iš 7.04 tonų vienam dar- Iikonus 45- Newsweefc apšvab

romstų. ir zomumstų parų- autono- trinipkui iki 14.38. Tačiau ang- gfainkas spėja, kad tik po 1964
*as’ mija; valstybė bus federacija. Bų vartojimas sumažėjo. B rin- rinktinų prezidentas turMąs

Klaipėdos žvejų uostą nu- Tsbombe pareiškė, kad jis se- ' kos jas stumia ypačiai sveti- palankiu sąlygas savo progra-
tarė prapiėstL niai to nori. mos pigios naftos importas. mai.

Prancūzija jau pradėjo staty
ti fabriką, kuris gamins urani
jų. Statyba bus baigta 1967. 
Atsieis 1 bilijonas. Amerika 
tebėra priešinga Prancūzijos 
atomam. Vienas de Gaulle ar- 
tinrii asmenų pareiškęs, kodėl 
Prancūzija siekia atomų: “Gali 
ateiti diena, kada rusai pasi
stūmės Hamburgo link ir ame
rikiečiai. bus tam abejingi, kaip 
europiečiai buvo abejingi, kai 
'komunistai paėmė Kubą”.

Amerikos atstovas Paryžiuje 
gen. James M. Gavin pasitrau
kia ir jo vietoj bus Charles 
E. Bohlen, dabartinis valst- 
sekr- specialus patarėjas. Sulz- 
berger (NYT) rašo, kad pasi
traukia ir ryšium, su Washing- 
tono politika neduoti Prancū
zijai atominės pagalbos.

Kitaip yra su vidaus politi
kos klausimais, čia tebeina ašt
rus pasipriešinimas.
PASIPRIEŠINIMAS IŠ
KONSERVATORIŲ:

Kongresas nepraleido 
dento mokesčių plano, federa- 
linės-paramos mokyklai, kon
trolės žemės ūkiui, medicini
nio aprūpinimo ir kt- Iš apie prezidento per lėtą politiką 
80 vyriausybės pateiktų projek- reiškėsi jau prieš gerą pusme- 
tų tepraėjo lig šiol 22. jie jautėsl silpni

Prezidento šalininkai aiški- galėtų imtis viešos akri- 
na: prezidento programa yra jos spaudimo, 
pažangi, ir Kongresas jai yra 
perdaug konservatyvus. KONFLIKTO VAISIAI:

peikęs sisakė tik 19 proc., prieš 72. 
dar t* iiuūnAuo O tuo tar- Priešingi net tie, kurie mano, 
pu Gaffi$ė iastitatas surinko kad mokesčiai per dideli, 
opinijos duomenis. Jie toki: z 

— Kad Amerikos mokesčiai

Indonezija gaus N. Guineją
Indonezija sutiko su Ameri- ir vidurio dalyje, liepos 30 bu

kos planu kad Olandija per- vo žemės drebėjimas. Žuvusių kaip vartoti automobiliai — 9 tikrųjų demokratai turi abso- 
proc., ligoninėse 6 proc., svei- liučią kontrolę tiek atstovų

katos draudimai 44, gydytojų rūmuose (262 : 174), tiek se-
— Amerikos marinę pasku- jj. dantistų atlyginimai 3.2, res- nate (64 : 35). Prezidentas da

riniai daliniai iš Thaiiando ari- toranuose 2,8 proc. o vaistų bar vedts rinkimuose, kad n*
demokratai būtų renkami tie, 
kurie jį rdmia.

Ar demokratų skaičius padi
dės, parodys, tik rinkimai. Gal- 

1951 buvo tona 4.92 doL, 1961 lupo duomenim, pasisakančių

DANIELIUS LIOT
Kongrese prezidentas J. F. 
Kennedy su savo progra
ma atsitfirė tąp jpykusių 
konservatorių ir liberalų.

Sovietai Įspėjo, kad Ame- 
ti stambūs apsaugos departa- rikos helikopteriai, kurie skren- 
mento kariniai užsakymai. da viršum rytinio Berlyno, ga- 

Demokratai, liberalai ir kon- R būti nušauti.
servatoriai, privačiai informuo- ————————— 
ja, kad jie esą stipriai spau
džiami Baltųjų Rūmų užkuii- Amerika ir Peni: Amerikos griežtos prie- 
simų veikėjų, kūnų daugelis D E
esą jauni, kiti dar nebuvo gi- moiiės* prieš diktatorius, už demokratiją 
mę, kai atstovai jau buvo išnnk- E z J
ti į Atstovų Rūmus ar Senatą. 
Jie esą įkalbinėja ir net gra-

kad tinkami 45.
— Tačiau už mokesčių ma

žinimą ir bridimą į skolas pa-

riosios grupės buvo stiprinu- m^ės „ Indonezijos da- 
sios puolimus prieš FBI ir ki
tas saugumo organizacijas. Ta
čiau J. Valstyttų Kortesas iš-

kad duos vizą iš Amerikos pa- 
tidją. bėgusiam šnipui Soblen, jei jį- vyrais-

Toliau: Horsky kaip advo- išleis iš Anglijos. __ ,



ta tonos- dšą.Jtitt tik ten, kas Prw- 
e aiškinto- tot/totototo «r visus 
Ji pairau- kitus atversti j tų tūtojimą 
dviem tor;'"'- < j';Xik /'Ą u .■ '■m . ■«.

M tofltag MarieRą Antra, ji 
wnBpjo ngmcor psovBi-
IH M? toto WWto nepai- 

: toj*----a-r \

Katoną, Šaldama ir nuo vie

neštojotik dėl to, kad buvo la
bai šatti Dėl to aš geriau ne
stoto totor pavardės, kad ne
reiktų paskui pykti”.

MarieRa studijavo vokiečių 
literatūrą rašė net disertaci-
ją ape Ttorinft Mėgo meilės ‘fr kad ameritoečiri 
eilėraščius, komunizmą, Mask- ^fino sovietinį S||
vą Šopeną ir črikorekį. M ajį^ _ apie tai nėra 

.Marietta buvo puiki vadovė Pravdoje? \
JB pažiūrėjo į mane su nu

stebimu. “Ne, apie tai nieko- 
xBet ar jūs nesut&sįte, kad So
vietų vyriausybė pasielgė kil
niai?”

“Mariella — aš esu pasiry
žęs su jumis apie politiką ne
siginčyti. Geriau kalbėkim ajnę 
Čaikovskį”..

“Tai jūs nenorite sutikti, 
kad mūsų vyriausybė buvo kil
ni?”.

“Koks čia kilnumas! Viskas 
Čia — biznis. Daugiau nieko. 
Jūs sučiupote amerikiečių šni
pą, amerikiečiai sučiupo sovie
tų šnipą. Dabar mainai”.

“Tai netiesa, — pūtėsi ji.

sistatymo priežastį- “Žinote, čia 
buvo kitas totas, vokiečių žur
nalistas. Su juo turėjo reikalų__________ _ __________
vertėja Marina. Kai jis išvyko, universitetą, kuriame ji žinojo 

me laikraštyje pilną save var- “Stena” korespondentai norė- 
dą ir pavardę; skaito dar be jų kalbėtis su studentais iš Vo- 
to, kad ji visada nešioja sto- kintijm
rom kojinėm, nes ji neturi jo- Korespondentas Kolarz pasa
ldo intereso rodytis graži, ji 
turi interesą tik būti gera dar- z 
be. Mariną žinoma, buvo la
bai įžeistą nes storom kojinėm

IS BENDRUOMENĖS 
. CENTRO

Blinois Lietinių Gydytojų 
Draugija per savo kultūros ko
misiją JAV lietuvių Bendruo
menės centro valdybai paskyrė 
1,000 dolerių Pasaulio lietu
vių Archyvui išlaikyti. Illinois 
lietuviai gydytojai jau ne pir
mą kartą paremia aukomis kul
tūrinius reikalus.

Pasaulio lietuvių Archyvo iš
laikymas yra sunki finansinė 
našta Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybai.

Lietuvių visuomenė turėtų 
neužmiršti šios svarbios mūsų 
institucijos ir prisidėti prie 
jos išlaikymo .didesne ar ma
žesne auka. Aukas siųsti Cen
tro Valdybos iždininko adresu: 
Zigmas Dailk&a, 5921 So. Fair- 
field Avė., Chicago 29, III. TeL 
PU 6-5674-

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos biuletenio nau
jas numeris jau siuntinėjamas. 
Šis numeris skirtas JAV Lie 
tuvių Bendruomenės Tarybos 

koja:
“Automobily pakeliui į uni

versitetą paklausiau Mariellą 
kas naujo laikraštyje. Ji išsi
traukė iš kišeniaus “Pravdą” 
ir paskaitė: “Nikita Sergejevič 
pasiūlė sušaukti aštuoniolikos 
valstybių nusiginklavimo kon
ferenciją”.

“Tai jau žinau. Tai buvau 
skaitęs jau mūsų laikraščiuo-

PUTNAM, Conn. Mergaičių stovykla su kapelionu kun. St. Yla vakarinėje 
vyrius - partizanus.

sesijai. Biuletenį redaguoj 
Jonas Jasaitis, Jeronimas Į 
natoms ir Zina Morkūnien
Administruoja Antanas Korei 
va. šiuo metu biuletenio spaus
dinama 2000 egz. Jį gauna sąiy- 
linkių, apygardų ir centrinių 
institucijų valdybos, tarybos 
nariai ir prenumeratoriai.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba Baisiojo Birže
lio Įvykių proga išleido ameri
kiečių spaudai skirtą biulete-

BOLŠEVIKŲ PARTIZANŲ KULTAS LABAI SKYSTAS
T. Žiburiuose liepos 12-19 SPAUDA kovo. Švenčionių lietimų ūki-

leteniu apylinkių valdybos ap
rūpino savo vietovės amerikie-
čaų spaudą-

informuojama apie Lietuvoje . 
išleistus bolševikinių partizanų 

nį “Lithuanian Builetin”. Biu- atsiminimus, kuriais stengiama
si suorganizuoti bolševikinių 
partzanų kultą Tų atsimini
mų t autorius esąs Stasys Apy
vala, žinomas Stasio Grigo sla
pyvardžiu, buvęs Vilniaus bū
rio teroristų, vadas.

Apyvala yra kilęs iš Kriko- 
nių kaimo, prieš karą buvo 
staliaus “gizeli”. Bolševikam

su dviem broliais išbėgo į Ru
siją Ten buvo apmokytas te
roristų mokykloje ir 1942 per-

grupe, kurioje buvo Savičius,Daugelis amerikiečių laikraš
čių biuletenio medžiaga pasi
naudojo. Biuletenį redagavo 
kun. Pranas Garšva ir Stasys 
Daunys, bendradarbiaudami su 
Lietuvos konsulatu. Konsulatas 
pasirūpino ir išvertimu į ang
lų kalbą-

Aleknavičius, Urųus Susteris 
(tarp jų du lietuviai). Apyvala 
veikė Adutiškio apylinkėje ir 
savo žygius joje aprašinėja at-

atėjus, stojo į komjaunimą ir stoanumuose.
buvo paskirtas Gontan-ninkų T. Žiburių bendradarbis pats

. buvo tuo meta Adutiškiu sri-
■.—. tyje, žino gerai vfaas įvykių 

smtokmenas ir palygina, kiek

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

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

“sodalistinio realizmo” recep
tą. Keletas sugretinimų:

Apyvala rašo: Jis atvyko į 
Adutiškį 1942 rugsėjo mėn., 
kur tuo metu kap. Kazakevi
čiaus batalijonas terorizavęs 
vietos rainius gyventojus.

Faktas: Kazakevičiaus bata
lijom) tada nebuvo; jis atvyko 

.tik 1943 gegužės. mėn. gyven
tojų apsaugai nuo komunistų 
teroristų, kuriuos Maskva ma
siškai ėmė siųsti 1943 į Kazė
nų miškus. Sklandytuvais. nu
leista keliasdešimt teroristų. Jų

sykį gerai. Įsivaizduokime, jūs 
parduodate man svarą sviesto, 
ir aš užmoku už jį pilną kai
ną. Paskui jūs bėgate pas sa
vo kaimyną ir pasakojate, kad 
jūs parodėte man kilnumą, nes 
padovanojote man svarą svies
to. Kaip jūs tokį elgesį pava
dintumėte?”-

galvojus paskui ir sako: “Aš 
galėjau jums sviesto ir nepar
duoti. Taigi buvo kilnu, kad

“MąrieHa — klausykite dar “Bet jūs sviestą man parda
vėte, ir aš jums netikau sto
tinga. Jei' dabar Pravda skel
bia, kad Sovietai Povrers pado
vanojo amerikiečiam, tai ^y» 
paprasčiausia netiesa”.

“Žinoma, kad tai yra tikriau
sia tiesa. O gal, sakysit, mes 
Powers neatidavėm?”.

“Jūs jį atidavei Bet tai tik 
pusė tiesos. Melas prasideda 
tada, kada antra tiesos puto 
nutylima”.

Ji žybtelėjo į mane savo 
iuodom akim. “Pravda neme- 

“Aš jum tik ką įrodžiau 
iešingai. O gal Pravda nuo 
sų nenuslėpė, kad čia yra 
linų prekyba? Jūs sužinote 
sada tik tai, kas jūsų propa- 
ndai naudinga”.
“Aš pasitikiu Pravda”, tarė 
ramiu orumu. “Aš nieku ne- 
tiu, ko nebuvo parašius Prav-

Tuo metu mes atvykome prie 
jmonosovo universiteto “dan- 

iečių priversta krūvom, su
lų prigabenta pilna ligoni-

Faktas: T- žiburių bendra- 
larbis buvo arti pirmos pagal
ios punkto, į kurį neatvožtas 
iė vienas sužeistas, juo labiau 
tebuvo užmuštų.

Didžiosios akcijos prieš ko- 
nunistų teroristus metu žuvo 
lešinioji Paleckio ranka ir se
ras komunistas iš Telšių Ro
jus, taip pat lietuvių briga- 
los gydytojas Maskvos kom- 
auųuolis Kucevalovas, lietuvio 
gydytojo, matyt, neatsirado.

Brigados komisaras Šumauskas,

ir Zimanas, dabart. “Tiesos” 
redaktorius, iš pavojingos zo
nos iš anksto pasitraukė...

mai, gaisrai kartojosi kasnakt.

be komunistų linijai buvo apk

žudomas. Prie Antanų miškų

kad pranešė apie teroristų ju
dėjimą lietuviam kariam, buvo

Nestebina. bolševikų noras 
pasirodyti herojais ir sudaryti 
bolševikinių partizanų kultą 
kuris turėtų išstumti lietuvių 
partizanų kultą gyvą tautoje.

Nestebina nei tai, kad bol- 
_ ________________ y____ ševikai šiom dienom pasiskel-

uždaryta troboje ir gyva sude- bė sušaudę 17 asmenų, apkak 

darbis žino, kad minėta šeima nuos vykdė bolševikų partiza- 
jekto pranešimo nedarė, o buvo nai — už gyvų žmonių degi-

sandro iš Volodkų kaimo.
davimo, bolševikai jį kaltina

vertęs keletą šimtų vokiečių iPar^zan5
transportų nuo bėgių ir sunai- korimą. Tokiu ktoimmu ir rei

kalavimu išduoti jie mėgina
kų ir «fcareivių.

Faktas: Tiesą kad minos ant 
bėgių buvo, nuolatinis pavojus, tuvos partizanų ir gyventojų 

ne tik žudymo, bet ir masinto

Ryžtom su A Impulevičiaus 
reikadavimu Sovetskaja Litva

kovos prieš banditus nuosto- “budeliai neišvengs
lių pranešimai. Laikotarpyje, atsiskaitymo”, Taip, jau visa 

voklefių ir 6 vengrų keleiviai. Dekanoaovas. Tik jooe nUkvi- 
Apyvala rtoo: 1943 rugpiū- davo ue težstogutno ranka, bot 

dus ir kt- Be vytinamos Ko- čio mėn. autorius su būriu bu- hm^Hai Atsiskto
munistų Žalgirio brigados, vei- vo apsuptas, sužeistas, iš auto- tvmo dar laukia budelis Sau
kė Kazėnų miškuose Spartako mato nušovęs dar vokietį ka- / .
brigadą vadovaujama Panoma- rininką ir mėginęs pats mari- budelis Serovas ir jų ma*
novo. Naručio ežero rajone Šauti į gaivą bet . -. nepatai- talkininkai — Sniečkus,

■to totoMus MM Hsiuntėme 
I tiiiūĮįti mūsų jptomavimu 
M’toM tobuvo.
'^Stoike ntėje pu mus todėl.

mums pasakojo, , kad ankstesnieji

mis. kai kurie paaukojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo

Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklų ■* vienas mOsų IHIųetM siuntinys nebuvo 
Orattataa siunttjui ir n* vienae siuntinys nedtaoo. Mūsų darbas 
nepalygnti Uktius^ sųliitogas ir gurantis Mokesčiai už m&sų 
patarnavimų žemiausL MOsų 31 metų dovanų pakėtėUų siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymų ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOUR8 vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RA6TIAKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepatenkinti ankstesniais siuntimo rezultatais, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atseikite (ar 
atsiųskite paltu) savo daiktus pas mus, ir jūs taip pat būsite są
žiningai, garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilnų

UNION TOU» - 1 Rast 36th Street, New York, N. Y.

974 Manhattan Avenue 
2219 West Chicago Avenue 
— 344 Nortk La Brea Avė.

VILNOMS MED2IASOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
M0MUOTOS IR VIETINĖS

toriaMlee rtMec pigiausiomis kainomis. Specialus pa

muš ir būsite patenkinti.

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

Tek AL 4-3319

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po IV2 — 2 mėnesių 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietines —
3-jose krautuvėse

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SE8TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

>
Važiuoti BMT*ižlipant Essex Street, keltis elevatorium j virių.

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

ktte/skambtnkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

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

COSMOS PARCELS EX 
CORPORATION

Paskut__jūsų stuntto jūsų draugams ir giminėms į bet kurių
SSSR da«* k Lfcensed by VnestapoeUtorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVCIAS NIEKO NEMOKA------
Vteuoee mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinMiiių medžiagų

• ATHOU Mom. — 01 ML PteaM^ Street _
• BOSTON 18, Mum. » 271 ShaumMt Ammm
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Filknorv Avenue
• BROOKLYN 11, N. Y. — 379 UntoR Avemu
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Suttor Avenue
• CNfCAGO 22, IH. — 2222 W. CMcaoo Avem
• CHICAGO A HL — 3212 Su. HMMmM 8trM
• CLCVELANO 1A OMu — 904 Utenu? Rm
• DETROfT, Mteh. — 7380 Mfchigan Avenue
• GRANO RAP1D6, Mieh. — 606 BrMge 8L,
• HAMTRANCK, Mtoh. — 11333 Jce. Camp«
• HARTFORD, Ceem. — 132 FrunkUn Avenue
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 SprlngfieM 8

• LAKKWOOOt N. J.—
• NCW YORK, 3, N. Y.
• NCW YORK 11, N. Y.
• NKWARK A N. J. —
• NEW HAVEN, C«M.

. CH 9-6345 
U 2-1767 

. TL 6-2674 

. EV < 4952 
_ OI 5RM 
. BR 8-4966 
WA 5-2737 

. TO 1-1068 

. VI 1-5355 

. GL 8-2266 

. TO 7-1575 

. CH 6-4724 
ES 2-4685 

. Rl 3-0440 
. AN 1-2994

. Bl 3-1797 
LO 2-1446 
MU 4-4019 
GR 2-4307 
PO 3-M92 
MU 1-276O

. Fl 41571



SESUO PAULE

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION !l

Sav B KUČINSKAS

35 So. 8th Street

Resid. ILlinots 8-7118EVergreen 7-2155

turės grįžti rigatior
ti Lietuvių Operai, kurią jta 
•sukūrė^ režisavo te suvaidino 
nepasnrštM*ą Rigotetto. Airie-

lyvaro safcffime, e vyst. Juo
zapas Arnulpas Giedraitis pats 
skyrė kapelionas į sukilėlių 
dafimus, aktyviai rėmė patį su- 
kffimą. Vien apie Art. Straz
dą stelbiama ketos dešimtys 
vienas už kitą įdomesnių do
kumentų, kurie nemažiau įdo
mūs už patraukliausią feijeto-

: Ramintos upę ir pelkes savo 
atsiminimuose įamžino lietu
vių tautės didvyris Juozas Dau-

dar daugiau ašaromis sulaisty
tų prašymų, kurie, nežiūrint 
atostogų, stengiamasi patenkin-

Aukaas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

BOSTON, MASS.
• Vedėjas

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

Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vid.

JbNnkoitė' fr Vrisfcetiony- 
ib iš ko. KRriroiffiro pare- 
pijos — įstojo į šv- Stirnos 
trakių seserų kongregaciją, 
širmoji gavo sesers Georguos, 
antroji — Augustinos vardus. 
Sesuo Georgija mokytojavo 
Chicagoje ir Detroite; vienur 
ir kitur šv. Jurgio parapijų mo
kyklose.1 Sesuo Augustina — 
Chicagoje šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos mokykloje ir 
Ptttsburghe — šv. Kazimiero.

Balto organizacija tari 62 
daugiau ar mažiau veikiančius 
skyrius. Jiems birželio mėn- 
buvo išsiuntinėtos anketos, ku
rių daviniai reikalingi seimui 
ir, apskritai, Balfo istorijai bei 
dokumentacijai. Brifas per dve- 
jis metus padarė arti milijono 
dolerių apyvartą (pinigais ir 
gėrybėmis), būtinai reikalinga

sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

vių jau jokių vartelių nebeturi.
Seimai Bettimorėje

Balfo direktorių nutarimu 
Balfo stirnas šaukiamas Balti- 
morėje spalio 13-14. Baltimorė- 
je nėra daug Balfo narių, bet 
skyrius gyvas ir veikia jau ke
linti metai. Ten turime kad ir 
nedaug, bet nuoširdžių Balfo 
rėmėjų, kurių išskirtini: prel. 
Mendelis, dr. Armanienė, K. 
Pranckonis, J. Kazakevičius ir 
k- Pridėjus apylinkių te ypač 
TO'asfajngtono vešiuosius ' ir 
dosnuosius lietuvius, Baltimorė 
tikrai pajėgs seimą priimti ir 
svetelius . baltininkus iš įvairių 
vietovių pagloboti. Artimiau- 
meta bus paskelbtas Balfo se
niui rengti vyriausias komite-

Stovyklos vieta: Camp Child, 
Boy Scout Reservation, Mano- 
met, Mass. (prie Rt- 3A kelio). 
Laikas — nuo rugpjūčio 26 d. 
iki rugsėjo 2 d. Mokestis as
meniui — 20 doL

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėja* Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

" BRoadvvay 3-2224 
šeštadieniai* 5-5:30 popiet

Skautų tėveliai ir artimieji 
bus mielai laukiami stovykloje 
rugsėjo 2 dieną — stovyklos 
uždarymo metu. Tą dieną vyks 
speciali pritaikyta' programa.

Kun. L. Jankus, 
Balfo Rerkalę Vedėjas

Joninės yra seniai jau pra- bet katučių susilaukė daugiau, 
ėjusios, bet Rūtos ansamblio negu didelės ir stiprios meni

nės jėgos”. Priežastis buvusi 
kų kad dainuota nuoširdžiai ir

jaunesnių skautų — skaučių 
vadovų.

Pagerbiant mūsų tautos dai
nių, kurio gimimo šimtmetį 
šiais metais minime, stovyklai 
duotas Maironio vardas. Tiki
me, kad jaunimas dainuoda
mas jo sukurtas dainas prie 
liepsojančių laužų, išsiveš į 
namus tą nemarią lietuvišku
mo liepsnelę, kuri glūdi kiek
viename Maironio žodyje.

Vedėjas 
Step. Minkus

WLYN —1360 kitocyde*
Sekmadieniai* nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

liepos 1 suvesti Balfo spy- 
skaitą balansai Per metus lai
ko Balto organizacija turėjo 
virš 80,000 doL pajamų gry
nais pinigais ir arti milijono 
svarų gėrybių, kurios vertos 
per-200,000 dol. Nario mokes
čio gauta 2,105 dol. šis- narių 
skaičius bene bus rekordinis, 
nes praeityje Balfo narių skai
čius retai kada prašoko 1500.

Tremtinių mokykloms parem
ti surinkta per 25,900 doL, 
kurie risi mokykloms ir buvo 
nusiųsti. Buvo gauta keletas 
šimtų dolerių privatiems siunti
niams- Visa kita buvo Balfo 
Centro Valdybos Žanoje ir jos 
sprendimu panaudota šalpai. 
Metų gale susidarė centre li
kutis 610 dol., kuriuos pridė
jus prie seniau tarimus šio
kios tokios atsargos, šalpos 
darbas visu spartumu tęsiamas 
tofian

Dailiausia paramos atiteko 
Vokietijoj esantiems totoriam; 
per 40,000 doL išteista lietu
viam šalpai kituose kraštuose. 
Beveik visas JAV dovanotas 
maistas ir didžioji dalis Balto 
gautų rūbų' atiteku tegi toto
riams Vokietijoje. Per metus apyskaitas už dvejis metus tiks- 
latko Baltas sutvarkė te išsiun- liai suvesti, revizijai (Balto ir 
tė "už jūrių marių?’ 1096 m- JAV valdžios) perduoti. Dar

dvi seserys Lietuvoje, brolis 
Kazimieras Kanadoje.

Ilsėkis ramybėje!

bavosi PhHadeiphijoje, Eliza- 
bethe, K Pittsburghe, Detroite. 
Trejis metus buvo vienuolijos 
mokyklų inspektore. Abi yra 
šios vienuolijos pradininkės — 
pionierės-

Dar buvo paminėtas trijų 
seserų sidabrinis juhttejus. Vie
na negalėjo iškilmėse būti. Tai 
sesuo* M. Beatričė (Steataričiū- 
tė, kilusi iš šv- Jurgio parapi
jos Phtladtiphijoje), kuri da
bar yra Sao Paulo, Brazilijo
je. Kitomis dviem džiaugėmės 
savo tarpe — seserim M. Leo
ne (Grigąliūte, kilusia iš šv. 
Petro ir Povilo parapijos Eli- 
zabethe) ir M. Marcele Stuč- 
kiūte iš šv. Juozapo parapijos 
Mahanoy City, Pa.).

Mūsų maldos telydi jubilia
tes ir toliau šv. Pranciškaus 
serafiškuoju keliu!. S-M.

Liepos mėnesyje buvo su
tvarkyta iš išsiųsta per 100 
siuntinių, daugumoj rūbai Len
kijos lietuviams. Vokietijos lie
tuviams beveik visas maistas 
ir rūbai šiems metams jau nu
vežti, tik dar laivų laukia 39. 
500 sv. pupų ir 10.600 svarų 
sviesto (JAV dovanos).

Apyskaitmiams metams pasi- 
bėgns Baltas turi darbui tęsti 
visą personalą, organizaciją ir 
šiokias tokias atsargas, bet 
teks nuolat ir nuolat kreiptis

dalyviai jas labai matomai te
beprisimena. Tai buvo pirmo
ji ansamblio išvyka į Kanadą. 
Birželio 23 ansamblis buvo pa
kviestas į Niagaros pusiasaly 
ruošiamas trattomes vilniečių 
Jonines, į karias suvažiuoja to- 
tuviai ir iš to&mesnių JAV ir 
Kanados kolonijų- šiemet Joni
nės buvo sujungtos dar su Mai-

PHILADELPHI A, PA.
WTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SL, Philadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176 
šeštadieniais —

„ CHICAGO, ILL.
S o p h i e Barčus 

Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A-M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

Vedėjas 
P. Viėčinis 

AM bangom!* 1190 kHodklų 
FM bang.' 105.7 megadklg 

M
WKOX, Framingham, Mas*. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

lietuvių kalba: 
sekm.

Nors visur priimta skaičiuo
ti metus nuo sausio iki gruo
džio mėnesio, skautai pagal įsi
senėjusį paprotį skaito apskri
tus metus nuo stovyklos iki 
stovyklos. Ir štai, Atlanto pa
kraščio skautai — skautės, už- 
versdami savo skąutavimo vie- 
nerių metų paskutinį lapą, ruo
šiasi atšvęsti senuosius metus 
didžiule stovykla, kurioje jiems 
bus progos parodyti, ką jie per 
tuos metus išmoko, čia jie ga
lės praktiškai atlikti uždavi
nius, kuriuos teoriškai išmoko 
ankštosemiestų patalpose.

paBMūms nflti ir išaugti tų brofcn kovoti su vargeliu, Nors stovyklavimo taiko di- 
f mūsų Mijos menines pofi- kuris “bpoja, šakoja ir vartė-. ^esnę dalį užims skautiški už- 
taT. 90 tiuose žyta’’- Deja, daug lieta- siėmimai, jaunimas turės pa-

- kankamai progos pasilinksmin-
pailsėti ir pasimaudyti pu- 

į apsuptame ežere.
Stovyklai vadovaus prityrę 

FT H skautų vadovai: skautininkas
Juozas Bružinskas, Anglijoje 
baigęs Gilwelio kursus ir sėk- 
mū^ai vadovaująs New Yorko 
“Tauro” tautai, bus skautų sto-

B vykios viršininku; mažuosius dą Baltrušaiti (Darb. liepos 19) 
H B globos skautininkas Juozas Raš- įsiterpė netikslumas, tą straips-
S - B kys iš New Britaino. Skaučių nį perrašant Buvo pasakyta,

_ J j stovyklos viršininkė — ps. irę- kad Baltrušaitis Vitaliuje orga-
I B aa Treinįenė iš Bostono; paukš- nizavo operą. Turėjo būti: or-

. H - ■ tyčių vdd^vė —' ps-- ,B. »- ganinvus operą Vilniuje, drau-
M B manskieėė, daug pasidarbavusi ge su kitu atžalynu buvo per-

P”6 ^seniai nokusios paukšty- keltas nuo 1942 — 1944 Vil-
I T - B čių — vilkiukų šventės- Šiems niaus operai* Operą Vilniuje

fitTTrhM .iMBijM nx._JTl jm.miij ft. titri-jTiiii, tj—ir j skautininkam* taikins būrys organizavo Lietuvos valdžia.

iA VricmTArre ir e. Keieryt* graudžių padėkų — “britų ran- kia. 
****** m gimnazijos mokinė*, lėlių bufiavšno per margą laiš- 

kelį”, pakvietimų į vestuves, į

*

HAMrt M06RAMOS

seniai girdėtas mettoeBjas”...
“Tėvtiftės »urtai” pastebė

jo. kad "Rūtos choras neperi 
stipriausias meninis stenėtas,

Jonas Rekežius <- Rekis mi
rė liepos 7 Brentwood, L. L, 
N. Y., palaidotas liepos 11 
iš šv. Onos bažnyčios (Brent- 
wood, L. I.) Veteranų kapi
nėse. Velionis buvo labai ma
lonaus būdo, visuomet geros 
nuotaikos su savo artimai
siais ir prieteliais, todėl jį 
palydėti į amžino poilsio vie
tą susirinko geras būrys Jano
nių- čia noriu nuoširdžiai pa
dėkoti visiems, kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo prie jo 
iškilmingo palaidojimo.

Ypatinga mūsų padėka pri
klauso kun. Vyt. Demikiui, 
kuris, nutraukęs atostogas, 
atvyko į laidotuves, aukojo 
šv. mišias, palydėjo į kapi
nes ir pasakė labai nuošir
dų pamokslą. Taip pat dėko
jame M. Putrimui, Magalio- 
nai ir Z. Laurinavičiams, at- 
įvykusiem iš Toronto; dėkoja 
me Svarplaičių šeimai už pa
reikštą užuojautą, ačiū vi
siems, užprašiusiems šv. mi
šias už vėlionies vėlę, paau
kojusiems gėles, maldas ir 
dalyvavusiems laidotuvėse.

Nuliūdę liko žmona Ade
lė, sūnūs Albinas ir Juozas, 
7 anūkai, brolis Jurgis su šei- 

divĮduakas siuntas krip Ame- nedaug -skyrių išsiųstas anke- sesuo Ona yiibelienė,
rikos lietuvių dovanas brofiam tas muštino, o jų skubiai rri- 
itetuviam, už ką gauta šratai kia. Balfo centras kantriai lau-

Svėntės meta buvo išdalintos 
piniginės premijos už rašinius 

Vitalių. Laimėtojai buvo 
ne vyresni kaip 15 metų ir 
viri jau Amerikos lietuviukai.

<wnmhlio vadovas dirigen
tas Ą. Kačanausfcas tarė pacte- 

Sventė įvyko St Catherines, Inta tag už malonų priėmimą, 
Merrittofl Community Center o- Jverites rengėjų pirmin- Jo- 
srtėje. Meninę programą išpil- ssv Mys veltam padėkojo au
dė Rūtos ansamblis, diriguoja- taunltirt Įrištu už atvykimą, 
mas muz. A Kačanaurito. Pto- 
gramoje taip pat dalyvavo sri 
fistai L. Stekas, V. Mėlynienė, 
Fl. Sehrim, deklamatorė ft-

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

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

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 klc. 

Ved. Alg. Dragų n a v i £ i u s 
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

Tel.: CH 9-4502 
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną

WATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 kil. 

ved. Ant. Paliulis 
321 Robinwood Rd. 

pran. Edv. Melninkas

tuvių laftraščiai — lfentreaiy> 
je leidžiama “NepriklausoaMjl 
Lietuva", Toronte .— ‘"RvHfcfe 
žiburiai”. J

“Nepriklausomos Lietuvmf 
KOI CSpOuu€lIttS KM

Pavergtų Tautų dienos nri- 
nėjtanas Orieagoje įvyim sek
madieni Kepas 1& Bi šiol Me
tamai šame minėjime b^artmi 
ir negausiai pasirodydavo- Šie
met sušarikti kne didesnį lietu
vių skaičių į pavergtųjų minė
jimą tvirtos iniciatyvos ėmėsi 
Levas Prapuotenšs te kiti. Pa? 
rirodė gražūs tos iniciatyvos 
vaisiai- Parado meta betariu 
grupė buvo pati gausiausia iš 
visų pavergtųjų tautų, daug 
buvo vėliavų te gražus būrys 
lietuvaičiu tautiniuose rūbuose. 
Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis šiame minėjime pa
sakė pagrindinę kalbą.

Kai kas pasipiktino, kad Chi- 
cagos policija prie judėjimo 
šviesų stabdė tą įspūdingą ei
seną, į kurią nukreiptos ne tik 
žiūrovų akys, bet foto ir TV 
kameros.,.. __

Dariy ir Girėną teprisiminė 
vaikai
Stebėjausi dienraščiu “Drau

gu”, kad šis Darių te Girėną 
jų 29 mirties metinių progą 
tepaminėjo tik vaikų skyriuje. 
Ir bendrai šiemet Chicagoje 
nebebuvo įprastinio parado ar 
kitokio Atlanto nugalėtojų ger
tumo. Liepos 21 Atlanto nuga
lėtojus vėl prisiminė vaikai. 
Marųuette parke buvo Alvudo 
ištyla su programėle. Kai su- kasdien 10-11 v»l. r.

8-9:30 vai. r.; Lietuviško* vaka
ruškos pirmadieniai* 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v.



KUN. i. MISIUS

BALTIMORĖS ŽINIOS

CAMBBIDGE. MASS.

LIETUVIŲ DIENI

VAIKŲ DARŽELIO

SESELES BENEDIKTINĖS

tu su klebonu ir per<g 
lietuviškos parapijos pana 
mb nelaimę- Tačiau tiktai 
Visagalis šimteriopai až 
už visus nuopelnus ir už

Piju* Poškus, 58 metų am
žiaus, liepos 10 staiga mirė, iš
tiktas Širdies smūgio. Velionis 
buvo čia gimęs ir augęs. Stu-

— Gražina Marijošiūtė, 
tauto ir Kotrynos Marijošių j 
iriausioji duktė, liepos 15j 
jo į Nek. Pr. Marijos sės 
vienuolyną Putname. («L)

Suaugusiojo klubas, 
kiekvieną mėnesį turi

—■ Motina M. Augusta, NėSC 
kaltai Pradėtosios- švč. MmĮmĮ 
jos seserų viršininkė, ir sesuo’ 
M. Juozapa, mini savo vienui 
liško gyvenimo sidabrinį juŠįr 
lėjų rugpjūčio 15. Vienuolyno: 
koplyčioje Putname bus ižkit 
mingos padėkos mišios 10 vai- 
Tarp svečių dalyvaus ir Nor-: 
vicho vysk. Vincentas J. Hines*-

giau kaip šešias ąavaites. Skin- 
ner Chuck bendrovės darbinin
kai (200) dar ir ' dabar tebe- 
streikuoja. Derybose tarpinin
kauja Connecticut valstybės ir 
federalinės valdžios atstovai.

mau
le, kol 1915, hoyo įsteigta šv. 
Antano parapija, dabar vado
vaujama Tėvą Pranciškonų.

Kun. kleb. X Itishis nepa
sitenkino apaštalavimo darbu; 
jis buvo ir organizatorius. Pir
miausia bandė įrengti lietuviš-

tingai lietuviškai šv. Aato>j| 
nurijai, kuriai pertekto 
bažnytinių daiktų. Lietuviai aą3 
kojo ir nupirko tubs dafttęfl 
todėl, pagal klntonn valią, hį3 
gul jais naudojasi lirtuvWW 
parapija, prie kurios žada pri
klausyti ne vienas buvęs Dan
gun žengimo parapijos lietu
vis. K. Tairita

statybą. Laukiame ir pranešimo su auka iki rugpiūčio 15, nes, reikalinga 
žinoti atvykstančių skaičių pietums. Už pagalbų ar ddvanas iš anksto 
dėkojame. '

Show gražiai pavyko; manoma, 
kad ir šiais metais bus neblo
giau.

C. Y. O priklausą mūsų pa
rapijos jaunuoliai penktadienio 
vakare, liepos 27, nuvyko į

adresu: 508 Cleveland 
Brooklyn 8, N. Y.

ninku. Taip pat daugiau kaip 
20 metų buvo Lietuvių Apšvie
tus piliečių. Įdubo pirmininku 
ir Alto skyriaus pirmininku. 
Dar priklausė -ir kitom draugi
jom ir visur buvo uolus narys, 

šios bendrovės" darbininžtim '■ Nuliūdę liko žmona Paulina 
atstovauja 1279 unijų skyrius. (Blažauskaitė), sūnūs ir duktė. 

Pasitaiko darbininkų, kurie 
nenori streikuoti ir ateina į 
fabriką dirbtų bet Streikuojan
tieji neleidžia. Maži nesušpra- 

Valteris čapskas, Ona Žukaus- timai baigiasi laimingai Se 
kienė, Valteris Krivickas, Juo- areštų. Streikuojantieji dariri- 
zapas Stizmskas. Visi palaidoti trinkai gauna .kas, savaitę pa
su bažnytinėm apeigom. šalpą iš centrinės unijos, strei- 

Karšt. Patr. kų fondo. .

Man teko būti dalyviu tos gaidp bųton 
grupės, kuri 1962 metų birže- rrrtitarijafr t 
lio 15 turėjo ilgoką pasikalbė
jimą rezoliucijų reikalu su kon- 
gresmanu Murphy iš Chicagos. 
Jis mus priėmė savo kabinete 
Washingtone, ir tas pašnekesys 
užtruko arti valandos laiko-

Visą tą pašnekesį pilnai ap
rašyti reiktų daug vietos. Abe
joju, ar Jūsų redaguojamas laik
raštis galėtų skirti šiam reika
lui porą ar net daugiau pusla
pių. Paminėsiu tik keletą įdo
mesnių dalykėlių- Esu tikras, 
kad komitetas ir kiti pašne
kesio dalyviai papildys, jei tik 
reikės. Tai nėra oficialus pa
reiškimas, o tik kelios mano 
mintys.

Alto vykdomojo komiteto 
sekretoriaus ir drauge “Naujie
nų” redaktoriaus P. Grigaičio 
pavardė buvo šiame pašneke
syje kongresmano Murphy 
linksniuote linksniuojama. Kon- 
gresmanas Murphy davė stip
riai suprasti, kad jis rezoliu
cijų reikalu klausysiąs P. Gri-

—Birutė Miniataitė, MAS 
centro valdybos vicepirm., da
lyvaus MAS stovykloje Kenne- 
bunkport, Me., ir bus stovyk
los globėja. J stovyklą regis
truotis reikia iki rugpiūčio 5 

Street,

. Trilypę gegužinę — pikniką 
rugpiūčio 26, sekmadienį, ruo
šia LDS LRK Moterų s-gos ir 
LRK Susivienijimo (ne ALRK 
Federacijos apskrit., kaip ne
tiksliai pereitam Darb. numery 

apskritys Lake 
-Belleview Grov

WXTERBURY, CONN.
■ »

tė
vų pranciškonų pikniką, auto
busas išvažiuos šeštadienį, rug
piūčio 4, 7 vai. ryte. Bilietus 
galima gauti pas Stankevičie
nę. Kaina vienam asmeniui 10

Gera proga rugp. mėn- Įsi- 
gyti rašomą mašinėlę labai nu- , 
piginta kaina. Katalogus ir in- h 
fopnacijas apie rašomas maši- • . 
neles ir įvairias skaičiavimo 
mašinas ar “Cash Registers” 
gausite veltui, tik pranešę sa- j 
vo adresą: J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr., E. Northport, L. L," .1 
N. Y- Patarnaus sąžiningais '

— Dainavoje nuo liepos 22 
iki rugpiūčio 5 stovyklauja 
moksleiviai ateitininkai. Suva
žiavo daugiausia iš Chicagos, 
Clevelando, Detroito ir kitų 
JAV vidurio vakarų vietovių 
55 mergaitės ir 50 berniukų. 
Stovyklos vadovybę sudaro: ka-» 
pelionas kun. Audrys Bačkis, 
vadovas P. Tauginas, komen
dantas A. Širvaitis, mergaičių 
vadovė Ina Kaufmanaitė, ber
niukų vadovas A. Norvilas, 
sporto vadovai K- Jankauskas 
ir Elv. Vadopalienė, vakaro 
programas ruošia ir joms vado
vauja Faustas Strolia ir D. Bal
čiūnaitė, stovyklos sekretorė 
G- Bičiūnaitė, paplūdymio sar
gas R. Brazys, ūkio reikalų ve
dėja B. Miniataitė.

(Blažauskaitė),
Vienas sūnus lanko kunigų se- 
minarijąir ruošiasi būti kuni
gu. Palaidotas iš šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčios švč. 
Marijos kapinėse. Laidotuvėm 
rūpinosi Kartono laidotuvių 
įstaiga.

— Algirdas širvaitis, moky- 
tojas iš Clevelando, SAS Cto?-. 
velando draugovės pirminių- 
kas, bus komendantu MAS 
stovykloje Kennebunkport, Me- 
Stovykla prasideda rugpjūčių; 
19 ir baigsis rugsėjo 1.

— Kun. Juozą* V*WFndiį 
MIC, Marijonų vienuolijos g 
neralinis prokuratorius, nes 
niai atvykęs iš Romos į JA’ 
pereitą savaitę Marianapoly b 
vo ištiktas širdies smūgio 
paguldytas ligoninėn. ..

kuris 
kokį 

nors parengimą, rugpiūčio mė
nesio 19 turės savo ‘ gegužinę 
prie Chesapeake Bay. Visi na
riai prašomi skaitlingai daly
vauti šiame parengime su šei
momis.

atostogų.
Rozalija Mankienė grįžo iš 

ligoninės ir toliau gydosi na
mie.

Mirusioji. Paskutiniu metu 
mus amžinai paliko: Leonas 
Markevičius, Marijona Baeans- 
kienė, Stasys Vaitkevičius, Mi
kalina Glebienė, Bronius Dob- 
rovalskas, Valteris Belinskas, 
Ona Zubailienė, Adomas Kru
pavičius, Eleonora Lavisienė,

■—iiiini ii^g

— Kun* F. Gurocka*, mtvr 
tus studijavęs Oxfordo univųę*į 
sitete Anglijoje, pereitą savaip 
tę grįžo į JAV- Buvo sustoję®^ 
pas savo, giminaičius Algirdą taig

■ Virginiją Guredrus Brookty9to3 
UepoB 26 išvyko- į Cbfcag^ 
Nuo ateinančių mokslo meto

^pradžios dėstys Dę Paul unl»
■ versitete bendrąjį religijos kuSį*

šv. mišios 11:00 vai. • ‘ Pietūs 12:30 vai. 
Vėliau bus PIKNIKAS ir kita programa.

Prašome atvykti ir paremti liet, seserų benediktinių pirmojo Amerikoje

šiais metais daugelio
Britam miesto didžiųjų dirbtu
vių dariHninkams baigėsi ■ su 
darbdaviais sutartys, kurias rei-

Klebonas kun. Antanas Bal- Kun. Jonas ’ Rusteika iš Fort kėjo atnaujinti- Pasitarimai su dijavo Massachusetts Institute
trušiūnas su vikaru kun- Vin- Scott, Kansas, atostogaudamąs unijų adęvybėm beveik visų of Technology ir Yale univer- 
centu Valkavičium rūpinasi at- Bostone, kalbėję Jono Roma- fabrikų buvo sėkmingi 
naujinti bažnyčią iš lauko ir no vedamoje radijo programo- sieita be streikų Tik Fafniers :^bendrovėje metalurgijos chemi- 
vidaus. Parapiečiai gausiai re- je apie Dievo ir artimo mei- Bearing bendrovės darbiniu- ku. Gerai mokėjo lietuvių kal
ima remonto fondą- Tam tiks- lę. x karas, kurių ten dirba 3,800, ; bą žodžiu ir raštu- Priklausė
lai surengė mugę (bazarą). Vi— Steponą* Jankauskas, kuris teko dėl geresnių darbo sąly- šv. Andriejaus lietuvių parapi-
si gausiai dalyvavo, o rengimo tarnauja JAV kariuomenėje .gų jr didesnių atlyginimų, ii- f jai. ĮĮau^elį metų buvo ALRK
komisija daug dirbo, kad pa- Ft- Dix^ N. J-, buvo parvykęs giau pakovoti, streikavo-, dau- Susivtonijimo skyriaus pirmi-
didintų fondą. --------- —* j--------------------------------------------------------------------------?-

. Patricija O'Lerry ir Jonas 
OTIara susituokė mūsų para
pijos bažnyčioje. Jaunąją prie 
altoriaus nuvedė jos dėdė Pr. 
Remeika. Sutuokė kun. Petras 
Remeika, MIC, taip pat jauno
sios dėdė.

Alfonsas ir Ona (Tamulyny- 
tė) Šakaliai džiaugiasi sulaukę 
naujagimės dukrelės.

Tėvę Pranciškonę rengiamo
je lietuvių dienoje — piknike 
rugpjūčio 5 Kennebunkporte, 
Maine, iš mūsų parapijos ruo
šiasi dalyvauti nemažas būrys 
lietuvių.

Šoje atemantį šdaua^eni bus 
atlaikytos paskutinės pamal
dos” ..

Pittsburgbo vyskupijos laft- 
raštis liepos 26 oficialiai pra
nešė, kad bus nugriautos dvi 
bažnyčios šiaurinėje miesto da
lyje, miesto savivaldybei rei
kalaujant, nes nori naujai at
statyti tą dalį. Laikraštyje ofi
cialiai pranešta, kad prtadausiu- 
sieji panaikinamai lietuvių pa
rapijai gali prisiršyti prie te
ritorinės arba prie lietuvių pa- 
rapijų, esančių apylinkėje.

Dangun Žengtino bažnyčia 
buvo nuprikta iš protestantų 
1906 metais. Ją nupirko Pitts- 
burgho lietuvių klubas. Pirmuo; 
ju klebonu buvo kun. Ępms 
Abromaitis. Nuo 1935 iš šv. 
Luko parapijos (Bentleyville) 
buvo atkeltas kun. Jonas 
Misius, kuris čia išbuvo net 
27 metus

Liūdna buvo dalyvauti pas
kutinėse pamaldose, kurias lai
kė beveik 80metų senelis, il
gametis klebonas. Liepos 29 
kun. J. Misiui suėjo jau 55 me
tai ir 25 dienos nuo kunigys
tės šventimų. Seminariją buvo 
pradėjęs lankyti Kaune. Buvo 
vieno kurso draugas su vėliau 
tapusiu pranciškonų provinci
jolu,—ar~a. Kazimieru Cepuliu. 
Atvykęs Amerikon 1907 liepos 
4 šv- Vincento bažnyčioje (La- 
trobe, Pa.) buvo įšventintas ku-

— B. Pūketevičiūtė ir P;z 
Jurkus dalyvaus studentų atei- 
tininkų vasaros stovyklos pro- 
ga ruošiamame literatūros va-^fi 
kare Detroite. Vakaro progra- Jži 
moję bus vaidinama Birutės i 
Pūkelevičiūtės veikalo “Atitesi '2- 
nė žąsis” ištrauka “Naktis pr»ų/; 
Žaliojo Pingvino”. Vaidins pa- j

> ir aktoriai Lemiąs Į 
Barauskas, Jonas Keleaus ir - 
Kazys Veselka- Paulius Jurkus 
kalbės tema “Pasaka literatū
roje”. Vakaras įvyks rugsėjo J

racija savo jubfi^mmne ten- 
grese.Bcsfcme 1956 spatio 12- 
14 įteikė pagrrtdmo ir atodė- 
kojimo diplomą. Panašų dip
lomą yrą gavęs ir iš Amerikos 
valdžios už nuopelnus žmonių 
gerovei r j

Asmeniškai pagelbėjo Pttts- 
buigbo seserims pranoškie- 
tėms, o ypatingai Tėvams Pran
ciškonams, atvykusiem^ ■ karo 
metu. Jis užleido parapijos na
mą. Tai lietuvių pranciškimų 
lopšelis, iš kur jie galėjo pra
dėti organizuotis ir plėstis, su
radus tinkamą vi^ą Greene ir 
Kennebunkport, Me.

Nualint iš^aičiuoti visų 
dąrbų šiose trumpose laikraš
čio eilutėse, tikimasi išsamiau

III. MURPHY 
-įę ’ ’f . -

Grigaičio “vadyste” lietuviuo
se ir taip pat P. Grigaičio lai
kysenos teisingumu rezoliuci
jų rakalu.

įdomu, ar'šis P- Grigaičio 
grindaTųr gal esąs trasus, kad : ui^įs” priskirtinas prie Alto 
šis re^udjų reikalas neturįs 
didelės reikšmės Toliau kon- 
gresmanas Murphy ka&ėjo, 
kad P. Grigaitis lt jo “Naujie
nos” rėmusios jį 1960 metų 
rinkimuose prieš Rudį. Kon- 
gresmanas Murphy laikąs P- 
Grigaitį Amerikos lietuvių va
du. Jis stebėjosi, kad me? ne
sutinką su P. Grigaičio nuomo
ne. '

Į Šiuos ir kitus kongresma
no Murphy pareiškimus buvo 
duoti atitinkami atsakymai. Iš 
viso to pašnekesio susidariau 
nuomonę, kad kongresmanas 
Murphy yra P. Grigaičio tikrai 
suklaidintas. Kiek atrodo, po paskelbta) 
viso mūsų pašnekesio kongres- Wood Road, 
manas Murphy suabejojo P. Park, Waterbury, Conn.

Mirė. Juozas Rakauskas, pir
mo karo veteranas, kuris per 
paskutinius metus sunkiai sir
go. Mirė Lutheran ligoninėje 
liepos 24- Velionis buvo Lietu
vių Amerikos Atletų Klubo di
delis rėmėjas. Gedulingos mi
šios buvo aukotos už jo vėlę 
šv. Alfonso bažnyčioje liepos 
27. Palaidotas Šv- Stanislovo 
kalinėse. Liko nuliūdusios se
sės Marė ir Elena, nuliūdęs 
brolis Antanas.

Jonas Obelini*

Chesapeake Bay pajūryje 
daugelis lietuvių šeimų turi va
sarvietes, kur praleidžia savait
galius. Kiti ten praleidžia vi
są vasarą ir į darbą vyksta au
tomobiliais. Tokiu būdu pabė
ga nuo Baltimorės miesto va- Gwynn Oak Parką Baltimorės 
saros karščių- . --- JPri®toiestyje, kur praleido ke-

A Juškus, lietuvių Melodi- iiaS malonias valandas, 
jos radijo valandos vedėjas, 
šiomis dienomis grįžo iš Kana
dos, kur su šeima dvi savaites 
atostogavo.

Prel. L Mendelis, šv. Kazi
miero parapijos klebonas, sek
madienį, liepos 29, grįžo iš Eu
ropos, kur su grupe ekskur
santų aplankė įvairias švento
ves Italijoje, Prancūzijoje ir k.

Kun. A Dranginis jau grįžo 
iš atostogų, kurias praleido ap
lankydamas gimines ir draugus 
Įvairiose Amerikos vietose- Ku
nigas M. Vrablic grįš iš atos
togų rugsėjo 18, o kun. J. An- 
toszewski išvyks atostogų rug
piūčio 19-

Sodalietės šiuo metu parda
vinėja bilietus ir renka dova
nas būsimam Fashion Show 
rugsėjo mėnesio pradžioje. Per
eitų metų surengtas Fashion



Adolfo SCHRAGERIO

336 East 86thSt„ N. Y. C
Tarp 2-os Ir 1-oa Avenue e TR 9-0400' 
Atidarvta kasdien nuo 9 rvto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 5 vai. rak.

COSMOS PAREARH MONEY

Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

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

SARDELLA’S RESTAURANT

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18. N. V110-04 Jamaica Avenue

Tel. Vlrginia 6-1800

Tel-: APplegate 7-0349

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

Prekės garantuotos

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Vasaros atostogas
CHERRY HILL RĘST HOME

BUSS. oportunity

NEBŪK ŽILAS
Prekes pristatome J namus

ANTANAS & ERNA ANTANAITIS

iržKIKTTE TR TSTTTKTNRTTE MfiSU PRFKTtt 
AUKŠTA KOKYBE IR ŽEMOMIS KAINOMIS

New Hyde Park, L. I. Notre Dame 
Paristi, Manhasset Hills section — 
widow will sėli completely fumished 
if desfa-ed; lapdseaped. 2 story brick 
& shmgle Cape Cod: liring rm. fire- 
place, 4 bedrms. 2 baths. basement 
with bar. porches; quiet residential 
Street. $33,000. Owner. MA 7-7163.

CONVERTING 
CRAWL SPACE

Teiktame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su- 
daryti gerą siuntinį.

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

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

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

INSURANCE - REAL ESTATE

įsigijo mėsos, maisto ir skanėstų krautuvę • Taip pat*- gaųmftna

515 41h Avemie, Asbury Park, N, J. • Tel; PR 6-9783

PIANOS — ORGANS

GRAŽINA PAULIUKONYTtir Romualdas Kriaučiūnas liepos 21 susi
tuokė iv. Marijos Gimimo bažnyčioje, Chicagoje.

Wantagh-Seaford, L. L Mušt see — 
5 bedrms, 2 baths, 150' landseaped 
fenced plot, eat-in Bay window kit- 
chen.dishvrasher, w/w carpeting, 
ntile to station. walk to schools & 
shopping. St. William Paristi. Ex- 
tras. Ownėr. $171000 mortgage. price 
$24.990. Phonė 'SU 1-1936L "

r pizza — 
SV’S RESTAURANT

MASPETH, M. Y.
(Buvusi Petro Lisausko krautuvė)

9or yčnė Parista, School or Club. 
-Sėli higtat ųuaUty fiavorings. 
Air sastUaus & Ftutniture poltah. 
Ali on consignemenL Hlghest 
cash peofits offered anywher«. 
C. DEL PRETE. 32 Cooper SU 
BergenfieM, N. J.; DU 5-7935

Foundations to full depth basements 
— our specialty. Also outside cellar 
entrances built reasonablv.
SECURITY EQUIPMENT CORP. 
Northport, L. I. — (516) AN 1-7872

CARMEN’S
Italian American Restaurant.

- Cocktafi Loun«"e. Steaks. Cbous 
PfZZA - MUSSELS our Specialty. 
Canrfen & James Gragnaro. prop 
201 Hubbard 7-4950: 70 Hacken- 
saek Avė.. Hackensack. N. J. Spe
cial consėderation to relig. groups

klubo bu- 
Boylstono 
Portland. 

liepos 29.

Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas Išsiuntimas — mūsų specialybė.JgAMTrLi a'S Pink . Etegteant

Ffrcrialfrfaag te Seafood. Italian - 
AMKrfcsn Gulsim. Banguet A Wed- 

esrtĮĮtĮįfnr, mernber Diners Club 
Spėriai cons&deration to Religious 

jDroupBi. adėquate parking space. 
291 FRescott 3-9311

: 466 Passaie Avė., Lod. N. X

Italian Cuisine
Seafood. Reasonable prices. Open 
till 4 a.m. Special consideration te 
religious Groups. — 348 Bloomfield 
Avė., Newark, NJ. 201 -HU 3-9059

Luncheonette - Stationery A-l con- 
dition. 6*į davs. near 2 schools and 
factories. Retiring. Good for 2 part
nere: rerentlv remodelled and alr 
conditioned. 10 year lease. centralh- 
located. P1ER LUNCHEONETTE 
25 Pier St.. Yonkėrs. N. Y. Phone: 
YO 9-9668 — GR 6-0727.

Grand opportunity for a Family — 
lonrr established Restaurant x- Piz- 
zeria business fn Brooklyn. Good k>- 
cntion, 20 years šame place. dolng 
$2.500 weekly. Sacrifice — Tcrrffic 
Bargain. Good Hvlng or inconi * for 
rtght pnrtv. — 560 5th Avė.. B^tyn. 
or call ST 8-9022 r— Ask for Niek.

UNWANTED H AIR 7 — Get Rfd 
ot it Forever. Ifiss Mona & Cath- 
erine Massaro. Bteetrolydsi special
iais. Halr expertly removed from 
facę or body in complete privacy 
ab our comfortably air conditioned 
salom — 55 West 42nd St (next to 
Stem's) NYC BR 9-5659 Suite 1344

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk- 
- rainon ir į visas Sovietų Musijęs dalis.

timui reikalinga, gauti gerą pa
tarimą ir užtikrinimą, kad siun
tinys tvarkingai nueis. Tai tvir
tina tos įstaigos ilgametė veik
la. (Skelb.)

Brooklyn, N. Y. Good opportunity 
for young or middle aged couple. 
Well established Luncheonette near 
St. Catherines Hospital. 6’4 <feva 
rent $50 mo., 2 year lease wtth 5 
yrs option for reneval. Price $1,800. 
Caah needed $900. balance terma. 
Good potentiaL — KV 4-8434.

Uackawanna Terminai Restaurant, 
FT of Hudson Place. Hoboken. N J. 
“Tops iri every thing būt prices”, 
fully air-<x>nditioned. Breakfasts - 
Dinners - Luncheons; Open daily 
fnmi 6 a.m. Modern eoektail lounge, 
bars, dining rooms. Special consi- 
deration to relig. groups. OL 9-8307

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

For Aged and Retired. Home likę 
etmosphere. Reasonable Rates. — 
State approved. — Mrs. Ethel Mc 
Dąniel, prop. 500 Cherry St., Eli- 
zabeth. N. J. 201 EL 3-7657

Mo-No-Pole Restaurant. 393 Farm- 
inerton Avė & Collesre Hwv, Plain- 
ville, Conn. — Serving Fri. broiled 
lobster. special with complete din- 
ner $2.75: Thurs. night coast prinv 
ribs of beef $2 95: luncheon 12-2:30 
diriner 5-9 dailv: Sat. dinner 5-9:30 
Sun. dinner 12-7:30 — SH 7-0110 
Air conditioned. Closed Sunday.

UAU-NYAK RESTAURANT 
One of Rocklands nevrest Restau
rants. Serving exotic Hawaiian food 
and drinks. Banauets. Weddings. 
Sweet 16 parties. Sepcial considera- 
tion to Religiuos Groups. Call for 
Reservations 914 EL 8-3330 Rt. 9W 

Upper Nyack. N. Y.

PETER’S BACKYARD — 'In the 
beart of Greenwich Village”. Chops. 
Steaks, Seafood charcoal broiled be- 
fore your eyes. Open 7 days. Daily 
4 p.m. to 12 midnight, Sun. & Holi- 
days 2 p.m. to 12 midnight — 64 
West lOth Street. New York City. 
Teis: GR 3-4476 - GR 5-9885.

SAUTER’S RESTAURANT — 5r 
vears of P’ood cooking. Lvneheons 
Dinners. Banquets. Cocktail lounge 
Accommodations for more than 300 
—r special consideration to religiour 
«rouos. Memhers -Di”ers Ch’’"> -— 
201 WH 3-0925; 153 Bergen Blvd. 
Fairvievv. N. J.

POLONIAI RĘST HOME 
Home for the Aged with 24 Hour 
Supervision. Public Service & Rock- 
Isnd Buses pass the door.

' 201 PO 8-2383 
215Tappan Road Norwood. N. J.

Something New — Family Style 
Dinners at the famous China Gar- 
den only $2.75 per person. Come in 
this weck—you’ll be glad you did. 
CHINA GARDEN, 55 Tarrytovvn 
Rd.. White Plains — WH 6-2220. 
Open dailv for Lunch, Dinner. Late 
Evening Snack. Diner’s Club, A. E.

A. SCHWAB < SON 
Pork Store & Meat Market

First class Meat Products and pro- 
visions; all kinds of heme made 
sausages — Wholesale and Retail. 
801 Seneca Avė., cor. Putnam Avė. 
Brooklyn. N. Y. • Tel. VA 1-5828

Darbininko spaustuvės sta
tybos fondui kaiti Darbininko 
administracija prieš kurį laiką 
išsiuntinėjo skaitytojams laiš
kus prašydama tam tikslui au
kos. Daugelis skaitytojų savo 
auką atsiuntė, o kai kurie įsto
jo į spaudos rėmėjų eiles: kun. 
VL Budreckas, St. Albans, N. 
Y., M. R, Pt Washington, N. 
Yę Z. Krasauskas, Chicago, Dl., 
L. Krajauskas, Chicago, UI., J.

ACCURATE MOVING ASTORAGE 
Day - Nite Service

Anytime—Anyvvhere. Insured. Bar- 
rels and Wardrobes supplied. Ldrge 
or small. Special ccnsideration to 
Religious Groups. — PR 3-2980.

Richmond Hill North, Holy Child 
of Jesus Paj-ish — 2 family house 
50 x 100, built-in kitehens. baths. 
$290 income plūs apartment; 2-car 
garage. Near schools, shopping and 
churches. One fare zone. $29.900. 
Owner. VI 7-7261.

• WKDE©K38
Part thne paymenLs arranged

ORĄ PHOTO STU0IO 
686 Putnim Avė., Brooklyn. N. Y.

HY 1-5?S9

Žymieji męw »er6mUi«|iikri Po 
rites Vaitonis ir Fordu Tratvaifaa - 
susitiko Chlcsge je, po berete dvfrr 
derimtiea metų nesimatymą. Vaito- X; 

-Mas atvyto h Kanados (Hanriltoa)) 
| Chleagų su žmonų ir dviem dūk- , 
rom: Danute Ir Vida; namuoėe Htor-’-l 
dar keturi vaikaL Vaitonis ir Tjurt.?-'*' 
vaišas drauge gynė Lietuvos spej-' i' 
vas pasaulio Šachmatų p-bėaeslCQn- X 
ctaene 1936, Stocktaohne 1937 ir Bpė> ' * 
nos Aires 1939 ra. . '' ,

Vytautas Pataites Sydnęjaus unb- 
venitete gavo komertijos bakateu- : S 
realo laipsni. Priei trejetų metų 
Patašius buvo to universiteto šal
insiu 6empiona&

Vladas Mikėnas, Vilnius, Lietuvos 
- Rytų Vokietijos rungtynėse, FOrs- 
temvalde, dukart sužaidė lygiomis 
su didmeisteriu Uhlmųnu. Komanda 
grįždama sužaidė rungtynes Variu- ' 
voje; pasižymėjo, laimėje po 2 taš
ku: Ostrauskas, Česnauskas, Rubi
nas. Mikėnui tik pustaškis pavyko . 
pelnyti iš Balčarovskio.

Makaitis ir Merkis iš So^Bostoro 
Uetuvių P. D. ftachmatų 
vo pakviesti patalkinti 
klubui rungtynėse su 
Maine, Šachmatų klubu, 
Rungtj-nes jukinančiai laimėjo bos- 
toniškiai. pasiekė 5Įš-1’2 tš. Mur- 
phy įveikė Maine valstijos čempio
nų Harioor Daly, Makaitis lygiom 
SU Ek>witchu, ir Merkis su Eld- 
rldge, toliau Bates, Jim O'Keefe ir 
Fong laimėjo po taškų ir lappini Vz.

Nauj. Anglijos p-bės šiemet įvyks 
netoli Bostono — Haverhill YMCA, 
Mass. rtigpiūčio 31 - rugsėjo 3 d.

6. A. Lietuvių šachmatų p-bės 
šiemet bus komandinės, jos įvyks 
Toronte. Rengėjas — Kanados spor
to apygarda. Dalyvauti galės po 2 
komandas nuo kiekvienos sporto 
apygardos. Rytų apygardos: So. 
Bostono L. P. D. šachmatų klubas 
ir Brooklyno LAK, Vid. vakari) 
apygardos: Chięagos Neris ir Det
roito Kovas. Kanados: Toronto Vy
tis ir Aušra.

Didmeisteris P. Benko, kuris ne- 
senai laimėjo Washingtone Eastem 

'< pirmenybes, dabar eina pirmuoju N. 
Yorko valsUjos p-bėse. Po *6 ratų 
jis vedė santykiu 5’A-^ tš., sekė 
Paul Brands, latvis Rankis, Angelo 
Sar.drin ir A. Kaufman — risi po 

tš. .Beliko 3 ratai

Good opportunity . for a family —- 
we)l estab’ished Luncheonette - Sta- 
t’onerj- - Candv - Ice eream -Civar- 
ėttes etc. Good location. busy store 
shoving excellent prpfits. next to 
morie. Good income ašsured. Priced 
reasonable for guick sale. Ovner. 
464 New Lots Avė.. Brooklyn. N.Y.

WEBSTER GLASS A SHADE CO. 
WIND0W SHADES Stock & cus- 
tom made; decorator colors and 
materials, woven wood shades. Pro- 
blem windows our specialty. Vene- 
tians - Screens. “Hear my Price” 
Free Estimates. — 3164 Webster 
Avė. (cor. 205 St.) — OL 5-5195.

GARDINERS RESTAURANT
Luncheons - Dinners - Cocktails

Our Driftwood -Room is now avail- 
able for small weddings, showers, 
meetinsrs and all sočiai funetions. 
62 Gardiners A.ve.. Levittown, N. Y.

Barney Murtagh — PE 1-8330

LUNDS R ĮVERSI DE INN, INC. 
•Choice American Cuisine’ .Luncheon 
- Dinner - Cocktail lounge. Kitchen 
open till 11 p.m., private dining- 
rooms for pa t ries; accommodations 
to 120 pecple. Special consideration 
te Religious Groups. 914 PE 5-8283. 
150 So. Pearl SU, Pearlriver, N. Y.

THE BEST IN T.V. - RADIO 
REPALRS

Air Conditioners Cleaned. Repaired 
Sales and Service

Call GE 4-5464
Ask for JACK the Radio Expert.

HOLIDAY LODGE — 181 Bavvievv 
Ave„ Northport, L.I. 516 AN 1-7523 
4 mi. from Huntington, 36 mL from 
N.Y.C. Directly on the water, pri
vate beach, salt water. swimming 
pool, Dock .anchorage, Cottages &' 
Rooms, Restaurant 4 Bar. Daily 
guests welcome; brochure availaMe.

- “Florai Herta" yra nuo- 
stabi priemonė plauku 
prieži&rai ir natūraliai 
nmlvai atstatyti. Be da

žų Ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnvksta galvos odos 
tdežėjbnaa. Plaukai tampa gražiai 
Žibantys. minkštL kratei ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At- 
siųskite $3.00 už didelę 8 oa. bankų. 
Kanadoje' $4.00. Garantuojame.- bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
Dept. A; P.O. Box 305, Cllnton, Ind.

-f ųiĮll'n.- Ina Bavarian Brauhaus 
nmended by CUE Magazine. 
bet*'.--rig‘-Dta«rs Club < Aųaer. 
UML . Cte^tail tonose, alr cond 
Mi'lKte Carter Banguota, Bns-. 
tepate hm“h; danctiųr Ved. Fri. 
Bteto- — 201 Vest Pnearie SU 
rite Parfc. NJ.: 30H1H3-8806 
’ pcridng. — open every dėty/

paririi. Cbol 3 bedrm. corner home, 
elose to everythlng, new oil bumer, 
v.-itii oversize tank, brass plumbing, 
220 eleetrie cable; taxes $400; price 
$00,000. For appointment call be- 
fore 4 p.m. 914 YO 3-3393. Mušt 
be seen to appreciate.

Dr. L. L SUGAR. Psychiatrist and 
Surgeon, 245 E. 80th SL, N. Y. C., 
Office 2nd Avė. — Tel. RE 7-7800. 
Ccnsultations Mon. to Sat. 12 - 3 & 
5 -8; Sun. from 6 to 8. Men’s and 
Women’.s ailments. Skin, nerves, 
stomach, heart. general weakness, 
rheumatism, lose or gain weight.

New and Used Pianos. Brooklyn’s 
largest Rebuilder and Distributor. 
Steinvrays Knabę and other fine 
Instruments Rebuilt and Restyled 
likę new; Tems arranged. Gulb- 
ransen Trahsistor Organs, Xowery 
Electronic Organs.
ABARD Piano & Oroan Co. 
John Giordano, prop. Ėst. 1920. 
ShovTOom — 392 Kings Highway, 
ES 6-4499; Factory -- 1361 61st 
StreeL GE 6-8078.

Beveik kieviena lietuvių 
šeima siunčia dovanas savo gi
minėms j Lietuvą. Kiekvienas 
rūpinasi ką pasiųsti, bet svar
bu ir kaip, kuriuo keliu. Žino
me, kad yra kelios Įstaigos, 
kurios turi teisę čia, Ameriko-i 
je, priimti siuntinius. Daugeliui 
ir kyla klausimas, per kurią 
Įstaigą ar bendrovę siuntinius 
siųsti.

Mūsų laikraštis nurodo visų 
siuntinius siunčiančių firmų 
adresus. Noriu atkreipti dėme
sį į vieną Įstaigą — Union 
Tours, Ine. ši įstaiga jau 31 
metai siunčia siuntinius į So
vietų Sąjungą- Nors ji anks
čiau mažai ar visai neskelb
davo, tačiau apie" ją daugelis 
sužinojo ir jau pradeda jos pa
tarnavimu pasinaudoti.

Mr- Horton pats prižiūri siun
timų išsiuntimą, jų dokumen
tų sutvarkymą. ‘Tai. atlieka są
žiningai ir rūpestingai. Todėl 

. . . . . . . .. siuntėjai neturėjo ir neturi jo-Visiems aukotojams ir spau- ■ J, ... ,v. kių nesusipratimų su siunčiamos rėmėjams nuoširdžiai de- - - 5
kojame, o taip pat laukiame 
atsiliepiant ir tų, kurie dar ne
suskubo tai padaryti.

Šoliūnas, Kingston, Pa., 
Waitkienė, Brockton, Mass. 
Budrys, Paterson, N. J., 
Leckis, Flenrington, N. J., 
TStuchas, Bristo!, Conn-

praleisti O. ir P. ’LANIAI 
maloniai kviečia visus į jų vasarnami -A 

ASBURY PARK, N. J.
Jaukūs su privačiais dušais ir kitais .s 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių susitarti iš anksto.

Važiuojant «ubway: CAN ARSI E Line — išlipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti vietų automobiliams pastatyti.

Toje įstaigoje didžiulės pa
talpos, jos pasieniais prikrau-’ 

Darfrininko metiniame pikni- ta daugybė 'medžiagų ir kitų 
ke rugpiūčio 26, lenkų tauti- reikmenų siuntimams. Viskas"
niame parke, 108-11 Sutphin parduodama urmo kainomis. 
Bivd., Jamaica, N. Y. rėmėjam Įstaiga — Union Tours, Ine., 
bus paskirstytos laimėjimų bū- yra 1 East 36th Street, New 
4u dovanos. Visus maloniai Yorke. Kiekvienas gali ateiti į 
kviečiame dalyvauti. šią įstaigą pasirinkti, kas si«n-

STELLA D*ORO Italian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge. Dinner & Sunper 
š. la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway. near 238th St.. N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parkin0, on our own lot. Clo<v»3 
Monday. Call ........ .... .... Kl 3-2245

Richmond Valley, S.l. — 3 Bėdroom 
house, plot 50x140. partly fumished, 
nėu’ . freezer. refrigerator. comb. 
storins & screens; near transporta- 
tion. shops, schools. ExceUent buv 
for $15,000, im medi ate occupancy. 
mušt be sold before Aug. 20. Ovvner 
learing State. — Y v 4-2946.

Motorcycles-1-Iotorscooters. Largest 
Dealer on East Coast — American, 
Italian, German, English. Japanese. 
Folding scooters $95 up. Over 200 j 
motorcycles & scooters on display. į 
Ghcst Motorcycle Sales Corp.. 194 - ; 
290-298 Main St.. Port Washington, i 
PO 7-2540 - PO 7-2825 - PO 7-9887 I

DRAPERIES - SLIPCOVERS to į 
order. Your fabric or curs. Wę • 
make and install any length Tra- ; 
vers Rods. U P H O L S.T E R I N G 
— Reasonable. Free eštimates — i 
ANDREtf FISHER, Ėst. 1934. Air 
conditioned. — 134 7th Avė. So. ' 
(near 10th» Tel.: CH 3-7458.

Sag Harbor. Over acre plots in 
Uty Pond Estates situated off the 
Bridghampton - Sag Harbpr Tpke., 
elss than 1 mi. from the center of 
Sag Harbor. With town roads and 
public Utilities. Lily Pond is a small 
pond or lake. Prices start at $1499 
with $99 down. Easy ttme payments 
— as lcw as $18 per mo. Hampton 
Bays Land Office, Ine. (Flocee Es- 
tates) Montauk Hwy, H. B. (opp. 
St. Rosalia s Church. B’klyn Office: 
286 Gratem Avė.. St. 2-3169. Jacob 
M. AufrtcEt, Managing Agt.

HOME NMPROVEMENTS

BASJŽffiNTŠ - EXTENSl'6NŠ 
Picture Windows - Doors 

Walls Removed
Special Consideration to Religious 

Institutiens
H0 8-7195 — VA 5-6775

ROOMS AND BOARD

NUR8JE 
WILL ROOM AND BOARD 

ELDERLY LADIES 
in thdr 70's or over. No objectfon 
to Wdfam CathoBes welcome. — 

HY 3-8175

Naujai atidarytas
GROŽIO SALIONAS 

"ROTA"
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, Sa
lia J. Andriulio Įstaigos. Važiuojant 
Jam ai c a traukinio linija, išlipti 
Fcrest Parkway stotyje. -■ 
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-694$

Woodtiaven 21, N. Y.

Turtine nuolat mūsų sandėlyje (vairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas Nardomas ir pri
statomas | bet kurtų JAV-btų vietų.



ADVOKATAS

Stephen Bredes, Jr

ADVOKATAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

WOODHAVEN,

INC.

rengiamą Didžiojo New Yorko lietuviams

PROGRAMOJE:

PIKNIKAS ĮVYKS bet kokiam orui esant

DR. JONAS GRINIUS liepos 26 it Vokietijos atvyko j Ame
riką susipažinti su šiuo kraštu ir dalyvauti lietuvių kultūros 
kongrese Chicagoj.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkiray Station)

Kultūros vakarą rugpjūčio 
17, penktadienį, 8:30 vai. rak. 
rengia Lietuvos vyčių seimas 
Kearny lietuvių kat bendruo
menės centre. Įėjimas 2 dol. 
Meninę programą atliks Rūtos 
ansamblis, diriguojamas muz. 
A. Kačanausko.

Įėjimas — $1.00 ir 25C už ženkliuką (auka Radijo fondui)
Joseph C. Lubin 
Fanerai Dtrector 

Telefono*: 268 -5185
Nuoširdžiai Jus kviečiame!

Jokūbas J. Stukas, Direkt.

VASAROS 
KARŠČIŲ 
NĖRA

T B. SHALINS
- Šulinskas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Kelionė autobusu į Kenne- 
bunkportą, Me., organizuojama 
Darbo dienos savaitgalyje — 
rugsėjo 1-2-3 iš Brooklyno Ke
lionė su nakvyne ir valgiu vie
nam asmeniui kaštuos 27 dol. 
Norintieji aplankyti Liurdą, 
Kryžiaus Kebus, Šv. Antano 
šventovę. ir tėvų pranciškonų 
sodybą, prašomi kreiptis į Dar
bininko administraciją, 910 
WiUoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y. Tel- GL 5-7281, vakarais 
— GL 5-7068. '

Lietuvių Atletų Klubo pir
moji futbolo komanda šį sek
madienį, rugpjūčio 5, draugiš
kas rungtynes žaidžia su Mi
nerva SC, Hillside Ovai, 239 
St. ir Hillside Avė., Bellerose, 
L- I. Pradžia 6 vai- vak. Prie
šininko komanda yra aukštes
nės lygos, tai mūsiškiai turės 
gerokai susiimti.

Bostono, šiame milijoniniam rinko labai gausiai Bostono vi- 
mieste, meno festivaliai suirau-' suomenės. Išsinuomojus kėdu- 
kia įvairių sričių menininkus tęs, buvo užimtos visos galimos 
ir sudaro galimybių savo dar
bais pasirodyti {dalesnei visuo
menei. Nuo jų neatsilieka nė 
liaudies šokių grupės- Įvairios 
tautos savo liaudies šokių ^dei
mančiukus pristato dešimtimis 
tūkstančių susirinkusiai publi-

Programoje dalyvaus visuomet 
gražiai pasirodanti lietuvių tau
tinių šokių grupė, vadovauja
ma Onos Ivaškienės. Šį kartą 
šoks mažieji. Svečiais šokėjais 
pirmą kartą bus latviai, kurie 
pašoks savo tautinius šokius; 
jiems vadovauja Lidija Abo- 
linš. Matysime taip pat magiką 
Aladdin su jo stebuklingąja 
lempa, šokiam gros Ferdinan
do Smito orkestras. , Premijas 
už gražius šokius dovanojo Emi
lija McCormack, Jr. šokėjų ver
tintino komisiją sudaro Juli
ja Arlauskienė, Ona Ivaškšenė, 
Kotryna Namaksienė. Juozas 
Lekys, Vytautas Stelmokas ir

sėdėti vietos. Studentai ir 
moksleiviai susėdo žolėje arba 
atsineštose sulenkiamose kėdu
tėse-

Tėvų Pranciškonų vienuolyne 
Kennebunfcport, Me., rugpiūČio 
5 bus lietuvių diena — pikni
kas. Meno programą 3:30 vai. 
po piet išpildys šv- Petro pa
rapijos choras, vadovaujamas 
komp. Jeronimo Kačinsko, so
listas PovHavičius ir O. Ivaš- 
Itienės vadovaujama tautinių 
Šokių grupė. Iš Bostono specia
lūs autobusai išvažiuos 7:30 v. 
ryte. Kelionei bilietus galima 
gauti pas N. Grabijolienę ir 0. 
Ivaškienės baldų krautuvėje.

Komp. Jeronimas Kačinskas 
rugpiūČio 5 išvyko dviejų sa
vaičių atostogų. Parapijos baž
nyčioje vargonininko pareigose 
jį pavaduoja seselė Incarna-

Šokantis tautę margumynas 
šokių vakaras buvo pradė

tas airių grupės vadovo, kuris 
apibūdino įvairių tautų šokius 
ir jų figūras, pastebėdamas, 
kad vienaip ar kitaip jos kar
tojasi visų tautų liaudies šo
kiuose. Airiai pirmieji ir šoko 
savo žinomąjį “Squa*re dance” 
— keturių dalių ir įvairių fi
gūrų. Pabaigoje * airiai dar su
šoko 4 savo tautinius šokius. 
Šoka darniai, ritmingai ir leng
vai. Gražus ir lankstus jų 
žingsnis, kurio galėtų pavydė
ti nebe viena tautinė grupė.

Rinktinius savo šokiui dar 
šoko lenkai, škotai, estai, ang
lai, lietuviai ir armėnai — pa
čioje pabaigoje. Estai bene pir
mąjį kartą dalyvavo šioje šven
tėje, ir publika juos labai šil
tai sutiko. Ypač visus patrau
kė Nalija polka — jaunimo

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

Lietuviai didžiojoje scenoje
Lietuviam atstovavo daug 

metų Onos Ivaškienės vadovau
jama tautinių šokių grupė, su
šokusį Kazokėlį, Mikitą, Ma
lūną ir Aštuonytį. Du pasta
ruosius publika labai šiltai su
tiko. Tačiau šį kartą buvo jaus
ti skubėjimo ir nerviškumo. 
Galėjo Ša kliudyti ir silpna 
muzika arba stoka repeticijų. 
Lietuviam tačiau buvo malonu, 
pajutus dvelktelėjimą savo Tė
vynės, kai supo tokia gausi ki-

šiemet liaudies šokių šventė 
buvo paskirta liepos 3, JAV 
didžiosios šventės išvakarėse. 
Vakaro programa atlikta didžio
joje scenoje, prieš kurią susi-

Muzikalinė programa, atliekama Bostono Šv. Petro parapijos 
choro, vadovaujant komp. J. Kačinskui. /
Lietuvių tautiniai šokiai, vadovaujant Onai IVaškienei.
Bus įvairių žaidimų, laimėjimų, valgių ir gėrimų.

tatau&ų minia. Ona Ivaškienė 
su savo grupe jau daug kartų 
ir daugelyje vietų yra taip at
stovavusi mūsų Tėvynei. Ar 
mes pakankamai tai įvertina
me? Reikėtų lietimą visuome
nei daugiau pasitempti — pa
dėti įtaisyti dar gražesnius 
kostiumus ir sustiprinti groji
mą.

Visi masiniame lokyje
Programai pasibaigus, publi

ka išsiliejo į miesto sodą, aikš
tes ir Boylstono plačiąją, gat
vę. Įvairūs orkestrai rėžė įvai
rius šokius vieną po kito. Žmo
nės šoko ir linksminosi apie 
porą valandų. Boylstono gat
vėje buvo sulaikytas judėjimas. 
Taip žmonės sutiko savo didžią
ją šventę — liepos 4.

■■ ~ - """P. Kaminskas

Lietuvių parapijos kleboni
jai prie New Yorko yra reika
linga šeimininkė. Atlygintinas 
geras, darbas nesunkus. Tei
rautis Darbininko administra
cijoje.

11:00 — Iškilmingos primicijų mišios ir primicijantų palaiminimas. Pa
mokslą sakys Tėv. Leonardas Andriekus, šių metų literatūros 
laureatas.

. Visa iškilmė yra jungiama su garsiaisiais Porcijunkulės atlaidais. 
Bus šventinama marmurinė originali šv. Pranciškaus, gamtos 
mylėtojo, statula, apsupta gamtos atstovų.

ir visą Jūsų vadovaujamą gru- išdykavimą, juokavimą, meili- 
pę už tą nepaprastą gražią lie- ųtinąsi, susipykimą ir susitai- 
tuvių šokių programą, kurią ką kymą- 
tik matėme TV. Tikrai mes tu
rime džiaugtis, kad yra tokių 
pasišventusių žmonių kaip Jūs. 
Retas kas bus tiek metų su įmi
nimu darbavęsis. Te Dievas lai
mina Jus visus .

Festivalio veikėjas Alton 
Smith padėkos laiške dar kar
tą pasidžiaugė Aštuonyčiu ir 
lietuvių šokėjus pavadino “Out- 
standing Group”.

Bostono lietuviai džiaugiasi, 
kad gali mūsų tautai atstovau
ti prieš tūkstantines minias ir 
televizijoje. Stebėtoja*

A D y O RATAS 
37 Sheridin Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE
Bostono tautinių šokių festi

valio metu programa buvo duo
dama ir televizijos, WGBH sto
dama ir televizijos, WGBH sto
ties. Gražiai buvo perduoti vi
si keturi lietuvių šokiai. Aštuo- 
nytis' buvo palydėtas dainos 
“Ausk, dukrele, plonas drobe
les” ir smuiko; grojo Riman
tas Budreika. Grupės vadovė 
O. Ivaškienė gavo daug svei
kinimų telefonu ir laiškais.

Kun A. Abračinskas iš 
Brocktono rašė: “Sveikinu Jus

JAMAICA POLISH NATIONAL HALL & PARK 
106-11 SUTPHIN BOULEVARD, JAMAICA, L. L, N. Y.

tiku Vyrų Draugija po konfcur- 
sinių egzaminų, kurie buvo bir- 
žeiio 17 šv. Alberto aukštojo- « 
je mokykloje, trims geriausiai 
išlaikiusiems egzaminus paaky- \ 
rė 4 metams stipendijas tęsti 
mokslą aukštesniosfose mokyk- 
tose. Stipendijas gavo Marija 
Louise Libretta, baigusi Ap--3 
reiškimo par. mokyklą, Rober- 
tas Wadatovage — Svč. Safc- Į3 
ramento par. mokyklą ir Ctif-W 
ford Kazakau&as —- šv. S3* 3 
vestro par. mokyklą. Bti šiAja 
Katalikų Vyrų Draugija duoda* -3 
vo tik dvi stipendijas- Šiais me 3 
tais pirmą kartą draugija 9 
skyrė tris stipendijas. Katalikų x 
Vyrų draugijos nariai yra Ap- -IĮ 
reiškimo par. paraptečiaL Kle- 
bonas yra kun. ^Pakaitis.

Lietuve* vyčių 49 seimo iš
kilmingas šokių vakaras. Šešta
dienį, rugpiūČio — August 18, 
Robert Treat HoteL Nevark, 
N. J. šokiai bus dviejose sa
lėse grojant Juozo Thomas 
dviem orkestram, šokiai su žai
dimais ir pamarginimais. Pra
džia 9 vai. Įžanga 2 doL Kvie
čia L vyčių N. J. apskritis.

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

ROpmtiiųtai patarnaujame vi
suose reikaluoee, atydBai »- 
pHdome Idekvlen* pageidavi
me. Jūs gante pilnai pasiti
ktu mū8Q patarnavimu iki 
visą smulkmenų todojlmo

Kun. Alfonse* Gtovedce*, ku
ris vikarauja angfiškoje parapi
joje Albany vyskupijoje, savo 
atostogas praleido Bostone- Jis 
buvo apsistojęs šv. Petro par. 
klebonijoje.

Jėzau* Nukryžiuotojo sese
rys lanko, šv. Petro parapie- 
čius ir kitus lietuvius Bostone 
ir renka aukas vienuolyno sta
tomai koplyčiai Brocktone. 
Prel. Pr. Virmauskis liepos 29 
parapijos biuletenyje ragino vi
sus Bostono lietuvius seseles 
mielai priimti ir savo aukomis 
paremti.

šv- Petro parapijoje dirban
čių seselių vienuolyno namas 
jau atremontuotas. Namo per- 
dažymą organizuoja parapijos 
šv. Vardo draugijos vytai. Nu
matoma darbą pradėti nuo rug
piūČio 11-
—■— Mykolas Venis, senosios 
kartos aktyvus lietuvių veikė 
jas, buvo paguldytas ligoninėn 
ir jam padaryta operacija. Li
gonis jau sveiksta.

Puiku* patarnavimas naujo 

JOSEPH C. LUBIN 

HHEMLNOM!

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooktyn, N. Y.

15% nuolaida vasarojantiems 
nuo rugsėjo 1 iki 9 d.

Adresas:
S. M. LU»YS, 42 Beacti St, 
Monumimt Beach, Cape Cod,

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

M. P. BALLAS — Directorlos 
4LB. BALTRŪNAS-BALTON 

-Reikalu Vedėja*

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

ANDES, N. Y.

A. 676-2781

WILUAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

84-14 Jamaica Avė. <;

Woodhavmi 21, N.Y.

T^L: Hkkory 1-5228

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Ljtfdotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th 8L, New York 9, N.Y.

GRamerey 5-1437

, 197 WEBSTER Avė.
PRANAS WATTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI 
Ir BAL8AMUOTOJA*

Cambndge. Mas*.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Maną Rakti
Nauja moderaMka koplyčia Mr- 
meatnm dykai. Aptarnauja Cam- 
brtfce ir Bostono kotonijaa to- 
miauMomia kainomis. Kaino* to*

rotojų skaičius su pilnu 

išlaikymu.

MEiKOS viloje ir MEŠKIU
KO vasarnamyje. — Maloniai 
kviečiame atvykti ir būti 
mūsų svečiais.
• MEDŽIŲ APSUPTA labai 

rami aplinka
• KAMBARIAI DIDELI, pa

togūs ir gražūs
• MAISTAS GERAS, svei

kas, kas kiek nori
• PLIAŽAI ARTI prie Golfo

Ka* norėtų skalbtis Darbintnfc* 
prašomas skambinti:

GLenmor* 5-7281

“Linksmieji Broliai”
Lietuvaitės gražuolės—“Miss Lithuania, 1962’ 
rinkimas
Šokimo varžybos.
Lietuviškos sutartinės
Veiks Darbininko spaudos kioskas

KAINOS SAVAITEI su pilnu 
maikynra: Suaugusiems *50, 
vaikams *25; gausimus iei-

TeL EVergreen 7-4335

STHIBi ABOMSKIS
(ARMAKAUSKAS)

N. Anglijos radijo valandos piknikas
Paskutinis šios vasaros ctidy- Milan Stettin. Vaikus links- 

sis metinis piknikas, rengiamas mins kiaunas “Otser”. Bus ska- 
seniausios lietuvių radijo pro- nių valgių, gerų gėrimų, dova- 
gramos Naujoje Anglijoje, bus nų už įėjimą ir k.
rugpiūČio 12, sekmadienį, Ro- Maloniai kviečia visus už- 

, ,2 , muvos parke Brockton, Mass. baigti vasaros atostogas šiame
krykštavimo šokis, vaizdavęs paskutiniame, didžiuliame,

linksmame radijo piknike.
Stepas ir Valentina Minkai Suteiktam garbingas laidotuves 

Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel VIrginia 7-4499

41 — 40 74th SL 

Jackson Heigfata, N. Y.

Tel. NEwton 94620

sekmadienį
Visi keliai veda į metinį

LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADUO

Bay, Plaza 9-3251 
NeffYorke:

105 Gra«*f SL, Blclyn 11, NY 
Telef. — EVergreen 7-5676


