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Šokių šventoje dalyvavo 1000 šokėjų ir 8000 žiūrovų]
programos vadovas. Pradžioje 
žygiavo vyresnieji. Jiems susto
jus aikštės šonuose, atėjo jau
nieji šventės dalyviai.

Šventei buvo pasamdytas sim
foninis 28 asmenų orkestras. 
Visus šokius orkestravo muz. 
Jonas Zdanius. Jis ir perėmė 
toliau diriguoti orkestrui.

Orkestras sugrojo maldą, 
JAV, Kanados bei Lietuvos 
himnus.

Šventę atidarė Bronius Nai- 
’ nys, šventės, vykdomojo komi-

Liepos 7 Chicagos tarptau
tiniam amfiteatre. su dideliu 
pasisekimu praėjo antroji JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventė, šoko per 1000 šo
kėjų. Stebėjo apie 8000 žmo
nių.

Didžiulis amfiteatras buvo 
išpuoštas lietuviškom vėliavom, 
Lietuvos vytimi, JAV ir Kana
dos valstybių ženklais, lietuviš
kom juostom.

Šventei komp. VI. Jakubėnas 
sukūrė specialų “Šokėjų mar- .
šą”. Juo ir pradėtas paradas— tet° pirmininkas. Jis pristatė 
šokėjų pristatymas. Simfoni
niam orkestrui dirigavo pats 
kompozitorius.

Pirmiausia buvo įneštos JAV, 
Kanados ir Lietuvos vėliavos. 
Už jų žengė tautinių šokių gru
pės. Pasiekusios aikštės vidurį, 
jos sudarė savo miestų inicia- 
lines raides. Per garsiakalbius 
grupės vadovus ir pačias grupes 
pristatė Liudas Sagys, šventės

Los Angeles, Bostono, New New Haveno, Montrealio, New rėš, Rochesterio, Toronto. Ha- 
Britain, Hartfordo, Waterburio, Yorko, Philadelphijos, Baltimo- (nukelta į 4 psl.)

ir "šventės programos vedėją 
— filmų bei televizijos aktorę 
Rūtą Kilmonytę — Lee.

Programos vedėja pasidžiau
gė, kad ir jai teko šokti lietu
viškus tautinius šokius Onos 
Ivaškienės grupėje Bostone.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos atstovas Washingtone 
Juozas Rajeckas. Chicagos mies
to burmistro atstovas pulk. 
Jack Reilly, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos

— Indonezijos komunistai pirmininkas dr. Juozas Sungai- 
nori tarpininkauti tarp Mask- la.
vos ir Kinijos komunistų. Vyresniųjų šokėjų grupė iš

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE: Gėlių vainiką žuvusiem dėl laisvės padėjo
R. Cėsnaitė ir A. Stančikaitė. Niiotr. V. A. Račkausko

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE: Sadutės šokis
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kovą, kad nutildytų ir Įkalintų 
kiekvieną negrą ir kiekvieną 
baltąjį kuris kovoja prieš ra
sizmą”.

Z. Degučio

Ir vėl Maskvoje: Ar Kinijos komunistai kapituliuos pripažindami Chruščiovo ir rūsy .pirmenybę? — 
Ar Chruščiovas norės susitarti su Vakarais ar tik Vakarus panaudoti kaip priemonę kinam prilaikyti?

Maskva vėl politinio dėmesio 
ir veiklos centras. Užmiesty 
saugiai aptvertoje viloje liepos 
5 prasidėjo pasitarimai tarp

munistų kovos priemonę "kla
sių kovą" Mao nori pakeisti 
"rasių kova". Ir birželio 14 Ki-

Sovietų ir Kinijos komunistų. įtakos, dėl valdžios; anot U.S. 
Pasitarimai slapti. Apie jų ei- News..., ar Chruščiovas turi

Prezidentas, Pavergtųjų Tautų Savaitė 
ir susijaudinimas dėl jos Maskvoje

Prezidentas Kennedy liepos 
paskelbė, kad liepos mėne

sio trečioji savaitė.. 14-20, pa
gal įstatymą, priimtą 1959, yra 
Pavergtų Tautų Savaitė. Prezi
dentas paragino Amerikos gy
ventojus kuo iškilmingiau ją 
minėti.

Kaip jautrūs tai savaitei So
vietai ir užsimiršta visą 
matiją prieš Maskvos ir Vaka
rų derybas, rodo Maskvos Prav- 
dos liepos 6 melai prieš Ame
rikos prezidentą ir Ameriką. 
Esą prezidentas paskelbęs Pa- kad jos vykdo genocidą prieš 
vergtų Tautų Savaitę tam, kad kurdų tautą. Grasina, kad tai 
nukreiptų dėmesį nuo rasinių gali turėti rimtų pasėkų. (Taip 

‘vy- kalba Sovietai, įvykdę genoci-

Apie kitų genocidą 
šneka, apie savo — 

’ dipl0’ tvli r Vaka- lVH
Sovietai liepos 9 paskelbė 

kaltinimus Irako, Persijos, Sy- 
rijos, Turkijos vyriausybėm,

Maskva, ar karu, kaip sako Ki
nija. žodžiais apie ideologinius 
skirtumus betgi yra pridengtas 
gilesnis siekimas — kova dėl nijos komunistų laiškas, Mask

vos komunistam skirtas, yra 
taikomas daugiau spalvotiesiem 
žmonėm su pasisiūlymu vado
vauti jų kovai prieš “baltąjį” 
žmogų. Kinija siekia ir dau
giau — turi pretenzijų į terito
rijas, dabar valdomas Rusijos-

gą tik spėliojama. duoti pasaulio komunistam i-
KUR SPĖLIOJAMAS SKIRTU- sakymus ar Mao Tsetungas? 
MAS: Ar Chruščiovas laimės su Jei pastarasis, tai Rusija virstų 

antraeile valstybe ir Chruščio
vas liktų “be darbo”. O Mao 
Tsetungas turi tokių ambicijų. 
Jis nori atsistoti Azijos, Afri
kos. visų spalvotųjų tautų 
priekyje ir jiem vadovauti. 
Anot vokiečių “Die Welt”. ko-

"klasių kova", ar Mao su "ra
siu kova"?

Oficialiai skelbia, kad 
rimai siekia išsiaiškinti 
loginius skirtumus” — 
munizmas gali laimėti

pasita- 
“ideo- 
ar ko- 

‘taikin-
ga koegzistencija", kaip sako

M. Suslovas

Kennedy pasitiki Vietnamo prezidentu
— Prezidentas Kennedy pa- polius. Jie tikėjosi tuščių lape- 

siuntė P. Vietnamo preziden- lių surinksią 3.5 mil., o surin
ko tik 1.5. Tuo pačiu pralaimė
jo ir buvęs prez. Frondizi, ku
ris rėmė Perono taktiką.

— Amerika ir Anglija liepos 
9 paskelbė, kad J. Tautų 24 ko-

Smū- 
dviko-

Mask-

POKALBIO PRADŽIA: 
gis po smūgio — kaip 
vėje. .

Anksčiau kritika tarp
vos ir Kinijos komunistų buvo 
atsargi: norėdama kritikuoti Ki
niją, Maskva kritikuodavo Al
baniją; o Kinija, norėdama kri
tikuoti Maskvą, kritikuodavo 
Jugoslaviją. Dabar kritika jau 
tiesioginė ir veiksmai atviri:

VAKARAI: Vakarai pasinaudos ... ar 
Vakarus Nikita panaudos? 

išvakarėse. Reikia betgi prieš 
tai, kad Kennedy ir de Gaulle 
susitartu. Tai laikė aktualiau
siu uždaviniu. Po dviejų savai
čių ir Lippmann optimizmas 
sumažėjo, kada Chruščiovas rei
kalauja Vakaram nepriimtino 
nepuolimo pakto. Mažta opti
mizmas susiprasti su Sovietais, 
didėja įsitikinimas, kad Chruš
čiovas norėjo derybų su Vaka
rais, kad padarytu įspūdį ki
nam. Netgi pasitarimo su Va
karais ir su Spaaku datas buvo 
nuskynęs Chruščiovas, kad tai 
patarnautų jam kovoje prieš 
kinus “sukilėlius".

tui Ngo Dinh Diem laišką, 
reikšdamas juo pasitikėjimą. 
Akciją prieš Diem varo labiau
siai grupė, kuri vadina save 
liberalais, reikalaudama, kad 
Amerika įsikištų ir jį pakeistų. mjtetas antikolonializmo reika- vietų neprovakavimas. nieko iš 
Diem naudai pasisakė Amen- lam atsidūrė “ekstremistų” ran- jų nereikalavimas. 
k°s atstovas Nolttog, kuris kose Amerika ir Anglija svars- 
grjžo iš P. Vietnamo ir bus pa- tančios, ar jos galės tame ko-
keistas Cabot Lodge.

Kinijos smūgis: birželio 14 
laiškas Sovietų partijos centro 
komitetui su 25 klausimais, ku
riuose paneigiama Chruščio
vui teisė vadovauti pasaulio ko
munizmui. Maskvos kontrasmū- -
gis: uždraudė kinu laišką skelb- xesą
ti, nes tai esą šmeižtai.

Kinijos: per diplomatus ir 
studentus Maskvoje ėmė platin
ti laišką anglų kalba. Maskvos 
atsakymas: išvarė kinų tris 
diplomatinius pareigūnus ir ki
tus tris kinus iš Maskvos už 
ano laiško platinima.

Kinija: liepos 8 buvo iškil
mingai sutikti iš Maskvos išva
ryti kinai ir propaganda prieš 
rusus permesta į mases. Mask
vos spauda: įspėjo kinus, kad 
jie sunkina pasitarimų eigą ir 
turės prisiimti atsakomybę už 
pasekmes ; .. Tačiau abeji skel
bia. kad siekia išlaikyti vieny
bę ir susipratimą ... .

Pats Chruščiovas, demonst
ruodamas. kad ignorauoja atvy- rikoje įšaldyti. Iš Amerikos
kusią kinų delegaciją, išvyko gaunamais doleriais Kuba pa-
į Kievą, o rusų delegacijai pa- laiko akciją kituose kraštuose, riamus vyskupus į tuščias, va-
sitarimuose su kinais vadovau- Dabar turės imtis kitokios va- kuojančias vyskupijas.
ja M. Suslovas, palankiausias liutos. o ji labiau lotynų kraš-
lig šiol kinam, ir didžiausias tuose kris į akis ir labiau bus AMERIKOJE:
stalinistas teoretikas. įtariama.

riąusybė pučia antikomunistinę dą Baltijos valstybėse!).

Kuba ir doleriai

Maskvos grasinimas supran
tamas: kai Maskva sukurstė 
kurdus, tai Irako vyriausybė 
sudarė prekybos sutartį su 
kom Kinija ir su Albanija ir 
pagrasino išvaryti šimtus so
vietų technikų, kitaip sakant, 
šnipų ir agentų iš Irako.

Amerikos Valstybių Organi
zacija liep. 3 nutarė imtis prie
monių prieš Kubos pastangas 
plėsti komunizmą kituose kraš
tuose. Amerika betgi buvo nu
sivylusi, kad už tas priemones 
balsavo tik 14 valstybių, o to
kios Brazilija, Venezuela, Mek
sika, Haiti susilaikė. Beliko pa
čiai Amerikai imtis priemonių, 
ir liepos 8 jį uždraudė visokias 
pinigines transakcijas su Ku- Jama' kad Gomulka puola vys- 
ba — tokiu būdu doleriu tekėji
mas iš Amerikos į Kubą su
stabdytas, Kubos doleriai Ame-

Vakarai seka pokalbį Mask
voje ir patys nori į ji įsijung
ti netiesioginiu būdu — susi
tarti su Chruščiovu. Liepos 15 
Maskvoje bus Amerikos ir An
glijos delegacija derėtis dėl ato 
minių bandymų draudimo. Bet 
dar prieš tai iš Vakarų liepos 
8 nuvyko į Kievą pas Chruš
čiovą Belgijos užsienių reikalų 
ministeris Spaakas, buvęs Na- 
to gen. sekretorius. Ką jis kal
bėjo su Chruščiovu, taip pat ne
skelbiama. tačiau neabejojama, 
kad dėl atolydžio tarp Vakarų 
ir Maskvos. Turėjo būti žval
gas aniem pasitarimam liepos 
15.

Vakarai tiki: kovodamas su 
Mao Tsetungu, Chruščiovas Va
karam bus nuolaidesnis: Vaka
rai suinteresuoti paremti toje 
kovoje Chruščiovą, nes jis sto
ja už susipratimą, o Mao — 
už kovą. Dėl to Vakarų taktika 
— nuolankumas, tylėjimas. So- saugos tarybos pasitarimą, ku

riame buvo svarstomos instruk
cijos Harrimanui.* vykstančiam 
į derybas Maskvoje. Oficialiai 
iš pasitarimo nieko nepaskelb
ta. Bet M. Higgins (NYHT) ra
šo. kad pritarta kalbėtis su 
Maskva ir dėl nepuolimo su
tarties tarp Nato bei Varšuvos 
pakto valstybių, tik Harrima- 
nas nieko 
spręsti, kol 
susitarta su 
gininkais.

OKUPUOTOJE EUROPOJE:

— Lenkijos Gomulka, parti
jos bosas, kritikavo Lenkijos 
vyskupus, kad jie nesilaiką en
ciklikos “Taika žemėje”. Spė-

kupus tam, kad daugiau išsi
derėtų, nes esą deramasi tarp 
valdžios ir Vatikano.

— Vengrijos valdžia sutin
kanti pripažinti Vatikano ski-

— Nepriklausomybės šven
tės savaitgalio metu keliuose

___.___________ ___ _ žuvo rekordinis skaičius—510. 
SPALDOJE DEL jNEPUOLIMO: Vakarai turi reikšti savo są- i%i buvo 509.

— Prezidentas Kennedy pra
vedė vyr. teismo teisėjui Gold- 
bergui tarpininkauti dėl gele
žinkelių streiko, kuris gresia 
prasidėti liepos 11. Unijos tar
pininkavimą atmetė. Ar darbo 
sekretorius tokį jo apėjimą pri
ims kaip pagrindą pasitraukti, 
nežinia.

lygas dėl apsisprendimo Sovietų pavergtom Europos tautom
Prezidentas Kennedy liepos

9 buvo sukvietęs valstybės ap-
tys yra pirmiausia Maskvos ag
resija prieš rytų ir vidurio Eu
ropą. Tad Drummondas siūlo, 
kad šiose derybose Amerika 
pasireikštų su savo politinėm 
sąlygom. Kada Maskva turi var-

Maskva tiki: sutikdama su 
Vakarų siūlymais, gali prie jų 
pridėti dar savas sąlygas. Bū
tent: priimti atominių bandy
mų draudimo sutartį, jei bus pa
sirašyta nepuolimo sutartis tarp 
Nato ir Varšuvos pakto vals
tybių. 0 tai praktiškai reiškia, 
kad Vakarai turi pripažinti ry
tų Vokietiją ir Įamžinti Vokie
tijos padalinimą.

Amerikoje W. Lippmann (N 
YHT) pirmasis labai aiškiai ir 
optimistiškai prašneko, kad sto-

Nato laivyno apginklavimas Po- 
iaris raketom, ne tiek svarbu 
Prancūzijos nepriklausoma ato
minė jėga, kiek svarbu, kad 
Kennedy susitartu su de Gaul
le dėl santykių su Sovietais,
nes esame susitarimo išvakarė- go su Kinija, su satelitais, ša
še. ko Drummondas, labai sveikin

tina, kad prezidentas Kennedy 
paskelbė Pavergtų Tautų Sa
vaitę, kaip tai darė preziden
tas Eisenhoweris nuo 1959. Kai 
dabar Chruščiovas siūlo nepuo
limo sutartį, mes galime ją pri
imti. jei "Sovietai iŠ savo pu
sės sutiktų su laisvais rinki
mais visuose pavergtuose kraš
tuose ir leistų jiem turėti vy
riausybes, pačių valdomųjų pa-

atteisti, nepašalinant šaltojo atrinktas. Tai jau laikas abi-

— San. Goldwateris vis la
biau minimas kaip kandidatas 
į prezidentus. Rytų liberalai 
respublikonai toki kaip Javits 
pietų stoja prieš Goldwaterį. 
Rockefellerio saulė leidžiasi.

mitete pasilikti.
— Portugalija atšaukė savo 

atstovą iš Kongo, kad jis pri
pažino Angolos egzilinę vyriau
sybę ir pažadėjo jai visokerio
pą paramą. Ar dėl tos paramos 
ar dėl ko kito, bet tos egzili- 
nės vyriausybės šalininkai po

ARGENTINOJE PRIEŠ 
PARONISTUS

Argentinoje liepos 7 
muose stipriausiai laimėjo ra
dikalų liaudininkų partija, va
dovaujama d r. Artūro lllia. Jis 
bus dabar prezidentas. Laiko- kelių dienų suskilo, 
ma, kad jis demokratas ir nuo
saikus, nors ir vadinasi radika-

rinki-
negalįs galutinai 

nebus tuo reikalu 
vakariniais sąjun-

susitarimo. primindamas,.

— Ameriką aplankė per pir
mus 5 mėnesius 250,000 užsie- 

las. Visai pralaimėjo Perono ša- niečių — 24 proc. daugiau nei 
liniukai, kuriom buvo įsakyta pernai ir 46 proc. daugiau nei 
balsavimuose paduot tuščius la- 1961.

R. Drummondas prie to pa
ties klausimo priėjo kitaip. Jis 
šaldė VVashingtono optimizmą 
dėl 
kad visos derybos su Maskva
nuo pat 1955 tedavė daug žo
džių, o jokių konkrečių darbų. 
Jis netiki ir dabartinių derybų 

Tokis VVashingtono nusista- pasisekimu, nes Chruščiovas te- 
tymas padeda suprasti anksčiau sas suinteresuotas šaltąjį karą 
W. Lippmanno paskelbtą min-

vime susipratimo su Sovietais t|, kad ne tiek svarbu dabar karo priežasčių. O tos priežas- pusėm derybom."

— Prezidento Kennedy po
puliarumas. nors duomenys vie
šai neskelbiami, nukritęs že
miau 50 proc Kalbama, kad 
po jo pasikalbėjimų su negrų 
atstovais.

Badarbių liepos pradžio-
jc buvo 4.8 mil.
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Pavergtųjų tautų savaitė

tu — slapta sutartimi 1939 rug
pjūčio 23. Abu tarptautiniai nu
sikaltėliai dalinosi Baltiios val
stybėmis, Suomija ir Rumuni
ja, abu drauge puolė Lenkiją. 
Hitleris skelbė, kad eina “va-

NEW YORKO STADIONAS 15,000 vietų. Ola bus lietuvių d^inų i ventė pasaulinės parodos metu;

Pavergtos tautos yra antro
jo pasaulinio karo nusikaltimų 
išdava. Paprastai prie tų nusi
kaltimų tepriskiriami masiniai 
žmonių žudymai, ypač žydų, 
apie kuriuos daugiausia kalba
ma ir rašoma. Nuolat pabrėžia- duoti” Lenkijoje pavergtų vo
nias vokiečių nacių žiaurumas. 
Nusikaltėliai vis dar tebeieško
mi, tebegaudomi ir teisiami, 
nors praėjo jau 20 metų. Nori
ma ne tiktai nepalikti nevieno 
nenubausto kaltojo, ne tiktai 
atsiteisti dantimi už dantį, bet 
ir niekada neužmiršti kiek žy
dam pralieta kraujo. Žaizda lai
koma negyjanti ir nebeužgydo- 
ma. Tačiau tai ne vienintelė 
praėjusio karo padaryta žaiz
da. Apie 100 milijonų žmonių 
Europoje dar tebekravjuoja.

Sovietų Rusija nėra mažes
nis žmogžudys už buvusią hitle
rinę Vokietiją. Pastarosios nė
ra jau beveik 20 metų. Pokari
nė demokratinė Vokietija yra 
daug padėjusi pastangų surasti 
ir nubausti hitleriniam nusikal
tėliam. Ką ligi šiol padarė So
vietų Rusija saviem žmogžu
džiam nubausti? Paskelbė, jog 
tai buvo Stalino nusikaltimas, 
reabilitavo kai kuriuos nužudy
tus, kuriem tai nei šilta nei 
šalta, paleido nukankintus in
validus kaip šmėklas — ir vis
kas. žiaurus bolševikinis reži
mas nepasikeitė. Masės žmo
nių tebekenčia vergiją ir per
sekiojimą. Bet apie tai tylima, 
lyg Rusijoje nužudytų žmonių 
kraujas būtų kitoks tik dėl to,

kiečių, o Stalinas — ukrainie
čių ir gudų, bet nei vienas ne
sakė, kad jau buvo pasidalinę 
tomis ir kitomis žemėmis. Ko
dėl šiandien Chruščiovas nepa
smerkia to nusikaltimo ir neiš
leidžia iš savo nagų užgrobtų 
žemių ir pavergtų tautų?

Priežastis paprasta: bolševiz
mas savo grobuoniškumu nieku 
nesiskiria nuo buvusio cariz
mo. Sovietų Rusija šiandien 
yra pati didžiausia ir plėšriau
sia imperialistinė - kolonialinė 
valstybė. Tai yra taip pat pra
ėjusio karo palikimas* ir nedo
vanotinas nusikaltimas.

Lietuva pasaulinėje parodoje New Yorke

Pokario laikais per 18 metų 
yra gavusios nepriklausomybe 
44 valstybės su 862 milijonais 
gyventojų. Senosios kolonijos 
beveik visai išnyko Afrikoje 
ir Azijoje. Istorijoje niekados 
nėra buvę tokio didelio, masi
nio išsilaisvinimo. Bet nėwa bu
vę ir tokio pat didelio priešta
ravimo bei melo. Sovietų Rusi
ja kitiem prikiša kolonializmą 
ir grobimą, gi per tą laiką yra 
užgrobusi Baltijos valstybes, 
suomių Kareliją, rumunų Be
sarabiją, rytinę Prūsiją (Mažą
ją Lietuvą), vergais satelitais 
yra pavertusi Lenkiją, Čekoslo
vakiją, Vengriją Bulgariją, Ru
muniją rytinę Vokietiją. Be

Kitais metais balandžio 22 
atidaroma pasaulinė paroda 
New Yorke, Flushing Meadovv 
parke. Paroda tęsis dvejus me
tus. Pirmais metais bus atida
ryta iki spalio 16, 1965 atida
roma balandžio 21 , uždaroma 
spalio 17-

Pasirengimai
Kam teko važiuoti per Flu

shing Meadow parką, kur bus 
paroda, tas matė dideles staty
bas. Kalnais surausta žemė, 
lyg milžinai iškilę plieno stul
pai. apipinti geležim. Kai kul
tos sijos jau apkrėstos cemen
tu. jau ryškėja moderniausių 
pastatų vaizdai. Parodos vieto
je vedamos naujos gatvės, 
nauji dideli keliai.

Į parodos statybą bus įdėta 
apie 500 mil. dolerių. Naujų 
kelių pravedimas atsieis apie 
124 miljonus.

Paroda rengiama taip, kad 
ją galėtų aplankyti kuo dau
giausia žmonių. Tikimasi, kad 
pirmais metais aplankys apie 
70 milijonų žmonių, kitais me
tais — apie 30 miljdnų. Ame
rikiečiai atvažiuos daugiausia 
mašinomis Parodoje yra tai
somos aikštės, kur bus galima 
pastatyti 20,000 automobilių.

New York o miesto sukaktis
Paroda jungiama su New

Kas parodoje dalyvauja?
Dalyvavimas parodoje yra su 

rištas su didelėm išlaidom. 
Viena žemės pėda metam at- 
seina 4 arba 3 dol. Dar rei
kia pridėti paviljonų statybą. 
Didelės išlaidos privertė kai ku
rias valstybes susilaikyti nuo 
dalyvavimo.

Daugiausia bus atstovauja
mos Jungtinės Amerikos Vals- 
bės. Naujosios Anglijos valsty
bės turės vieną paviljoną. Taip 
pat savo paviljonus turės di
džiosios Amerikos pramonės 
bendrovės. Nesigailima nei pi
nigų, nei triūso, kad paviljonai 
būtų kuo įspūdingesni.

Parodoje dalyvauja Argenti
na, Australija, Airija, Belgija, 
Karibai, Centrinės Amerikos 
valstybės (Costa Rica, EI Sal- 
vador, Guatemala, Hondūras 
Nicaragua, Panama), Čilė, Ki
nija. Graikija, Gvinėja, Hong 
Kongas, Indija, Indonezija, Ja
ponija, Jordanas, Korėja, Ku- 
wait, Lebanonas, Malajai, Mali, 
Meksika, Marokas, Pakistanas, 
Filipinai, Polinezija, Siera Leo
ne. Ispanija, Sudanas, Švedija, 
Šveicarija, Thailandas. Turkija, 
Tunisas. Jungtinės Arabų Vals
tybės, Afrikos ‘Unija, Urugva
jus. Vatikanas, Venezuela. Va-

kad zude rusai bolševikai, o ne , . . . . . x ,x- . .. .... to, kiek yra pavergtų u- naiki- Yorko miesto 300 metu sukak-naciai vokiečiai, šie siautėjo

Yorke veikia platus komitetas, 
kuriam pirmininkauja Jokūbas 
J. Stukas. K-

Savo paviljono“ dėl didelių iš
laidų nebus galima pastatyti- 
Yra galimybės turėti savo sky
rių Tarptautiniame pastate. 
Bet ir čia susidaro namaža iš
laidų, — dvejų metų nuoma 
būtų 40,000 dol.

Atsisakius kai kuriom vals
tybėm dalyvauti, parodoje yra 
likę vietos. Norima pastatyti 
tautybių pavilijoną, kur galė
tų prisiglausti įvairios tautos. 
Šis klausimas dar nėra galuti
nai išspręstas.

Vienokiu ar kitokiu būdu 
bus mėginama įrengti lietuviš
ką skyrių. Jei nepasisektų gau
ti vietos tarptautiniuose pasta
tuose, bus prisiglausta kuria
me nors JAV paviljone.

Parodos komitetas jau ga
vo raštišką sutikimą iš vyriau
sios parodos būstinės, kad 

lietuviai gali pastatyti lietu
višką kryžię, surengti savo 
dainę šventę. Tam reikalui da
vė 15,000 žiūrovų vietą stadi- 
jone ir orkestrą iš 50 asmenų. 
Dainų šventė greičiausiai 
1964 rugpiūčio 24. Bus 
mėta 40 metų sukaktis 
pirmosios lietuvių dainų 
tės.

pagalbą. Lietuvių dienos me
tu parodos fontanai vakare 
bus apšviesti lietuviškom spal
vom. (pj)

Viešas pareiškimas
“Vienybė” birželio mėn. 22 

d. numeryje paskelbė pramany
tas žinias apie mano prieš 
trejus metus lankymas! Vilniu
je. Kadangi to laikraščio redak
torės klaidina skaitytojus, jau
čiu pareigą viešai pareikšti:

1. Netiesa, kad savo buvimą 
uždelsiau Vilniuje. Uždelsti ga
lima laisvame krašte, laisvame 
rn'este, bet ne okupuotame. 
Mano grįžimas nebuvo uždels
tas, bet sulaikytas, paaiškinant, 
kad negaliu išvykti ‘‘dėl vietos 
stokos lėktuve”. Po kelių die
nų “atsiradus vietai” tik lipant 
į lėktuvą, man buvo grąžintas 
užsienio pasas, kuris iš manos 
buvo paimtas nusileidus aerod
rome.

2. Netiesa, kad gegužės 1 d. 
aš kartu su Paleckiu ir Snieč
kum stovėjau tribūnoje ir fil
mavau paradą. Kaip įrodymą 
turiu filmą. Į ją pažiūrėjus aiš
kiai matyti, kad filmuota 
ne iš tribūnos.

3. Netiesa, kad mano 
gai vėliau kai kuriems

buvo

bus 
atžy- 
nuo 

šven

, - .• . •* namu nerusu tautų Kaukaze,apiedesimti metų o an» tebę- ka2akstane/
siautėja jau penktų Ir sfl)ire Kas kur keUa 
aukų stafus nepalygU dt-
dėsnis, žmonių kaulais nuklo- p Pavergtų „vaite, pa- 
ta visa Rusija. skelbta JAV prezidento Kenne-

dy ir šiemet, tebūnie stipriu 
Antrasis karas buvo prade- šauksmu už viso pasaulio ir ri

tas Stalino ir Hitlerio sąmoks- sų tautų išlaisvinimą.

tim. Tuo pačiu metu bus daug 
ko pamatyti ir pačiame mieste. 
Muziejai ir bibliotekos rengia 
specialias parodas, surištas su 
miesto istorija. Teatruose bus 
pastabia visa eilė naujų veika
lų. Linkolno centre, kuris irgi 
bus baigtas parodai, visą laiką 
bus meno festivaliai.

karų Berlynas. Stadijone yra daug vietos,
Kiekviena valstybė pasistato kur bus galima surengti įvai- 

savo paviljoną. Parodos rengė- rias parodėles, savo spaudos 
kioskus, platinti leidinius ir 1.1.

Tuo pačiu metu, kai bus dai
nų šventė, numatoma 
visą lietuvišką savaitę 
to žaidynėmis, meno 
koncertais. Vyriausias 
komitetas pažadėjo visokeriopą

jai įrengia aikštes, baseinus, 
fontanus, stadijonus, kur bus 
įvairūs festivaliai.

Kaip bus atstovaujama 
Lietuva?

Jau praeitais metais pradėta 
tuo rūpintis. Tam reikalui New

B. Empakerytė-Lukoševičienė

ATOSTOGOS

— Honolulu, Havajuose, iš 
Mrs. M. gavo aukų Šiluvos pa
minklinės koplyčios komitetas. 
Nežinia, kas ją painformavo 
apie koplyčios statymą. Tikėki
mės, kad ji atvyks kada nors 
koplyčios pamatyti.

— Vietoj Naujokaičio Vaitie
kūnas. Birželio 24 dienos pa
reiškimu dėl asmeninių priežas
čių iš JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos pasitraukė Pra
nas Naujokaitis, išrinktas Rytų 
apygardoje. Pasirėmus Vyriau
siosios Rinkimų Komisijos pro
tokolu į jo vieta yra pakvies
tas Tarybos kandidatas Vytau
tas Vaitiekūnas.

in Vienybė”

“didelius ko- 
bandžiau ap-

drau- 
new- 

yorkiečiams privačiai rašė, kad 
“stebėjęsi ir kartu negalėję su
prasti, kaip p. P.B. galėjusi sto
vėti tribūnoje gegužės 1 d ”, 
šiai tariamojo laiško citatai la
bai tiktų “made 
fabrikato vardas.

4. Netiesa, kad 
munistų ponus”
lankyti. Tikiu, kad “Vienybės” 
redaktorėms Paleckis ir jam 
panašūs yra ‘dideli ponai”, bet 
man jie yra kenčiančios lietu
vių tautos engėjai, ir juos lan
kyti nedėjau pastangų ir jokio 
noro nepareiškiau.

5. Netiesa, kad į Trakus bu
vau “nuvežta aukšto komparti
jos pareigūno”. Ten buvau pa
lydėta inžinieriaus, vadovavu
sio pilies atstatymo darbams.

6. Netiesa, kad esu “ta pir
moji drąsuolė”, nuvykusi į. Vil
nių ir apkrėtusi kitus įskaitant 
ir panelę S. Narkeliūnaitę “lan
kymo bacilomis”. ,

Tuo nesunku įsitikinti, pasi
skaičius senuosius “Vienybės” 
numerius. S. Narkeliūnaitės 
“apkrėsti” negalėjau, nes jau 
vykdama į Punską 1958 metais 
ji galvojo važiuoti į okupuotą

arba — Mr. Vyt. Kamantas, Lietuvą.
477 Cole Plaza, Willowick, O- Birutė Paprockienė
hio. 1963 birželio mėn. 28 d.

Čyvas, Vytautas 
dr. Algirdas Nas- 
rezoliucijom rem- 
Clevelande ir jo

— Vladas 
Kamantas ir 
vytis, sudaro 
ti komiteto
apylinkėse gyvenančių to vie
neto narių prezidiumą. Jie va
dovaus ten visam rezoliucijų 
pravedimo darbui. Clevelando 
ar apylinkės lietuviai, norį vie
nu ar kitu būdu prisidėti prie 
darbo už rezoliucijų praveda
mą, rašo: Mr. VI. čyvas, 9001 
Ann Court, Cleveland 8, Ohio;

suruošti 
su spor- 
paroda. 
parodos

KARILC BALTRUŽAITYTt po sportininkų pamaldų birželio 30 padeda 
vainiku prie vėliavos Maspstho lietuvių bažnyčios Šventoriuje.

Nuotrauka V. Maželio

aš tų padangių ilgėjaus daug 
daugiau nei ko kito. Aš galėjau, 
baigęs mokslą, sėsti į man pa
ruoštą kėdę, ir daugiau nieko 
negalvoti. Mano tėvas turėjo 
aukštas pareigas vienoje pra
monės šakoje. Jis tikėjo, kad 
aš seksiu jo pėdomis- Jis tik važiuoti, nes nepratusiam tas 
laukė, kada mano mokslo me
tai pasibaigs, kada aš iš jo ga
lėsiu perimti pareigas. Aš ki
taip galvojau. Ilgai negalėjau 
apsispręsti. Ilgai abejojau. Gal

mintyse. Gal kiekvienas galvo
jo apie savo pasirinktą kelią. 
Gal klausė savęs, kodėl vis ne
same patenkinti tuo, ką mums 
primeta gyvenimas?

Jie ir važiavo tylėdami. Nie
kur daugiau tą dieną nenorėjo

malonumas yra varginantis. Ir 
taip jie išsiskyrė. Jis nieko 
neužsiminė apie sekančią die
ną. Ji manė, gal jam kas ne- 

... _ _ . patiko, ir daugiau jie niekuo-
mas nėra įvairus- Šios pirmos dėl to, kad jam būtų buvusi ta met nesusitiks. Staiga jai pasi- 
atostogos. šiaip jau negalima .................... - •

a_____  __ a___  taip laisvai su pinigais švaisty-
kad jis taip staiga, visai be žo- lis- Jie nėra greitai uždirbami, 
džių, suprato jos galvojimą ir Paskui ji pasakojos apie savo 
to laikėsi. Jai net linksmiau pa- svajones ir sapnus, kaip kar

(6) nesudėtingą gyvenimą. Taip, ji
— Gerai, — pasakė jis tyliai, dirbo, vienoje įstaigoje ir gy- 

— reikia sutikti su jūsų nuo- veno su tėveliais. Jos gyveni-

negalėjo visos atostogos būti 
tokios gražios. Klausti negalė
jo. Ir dabar jai buvo lyg gai
la, kad savaitė prabėgo taip 
greitai, kad laiko negalima su
laikyti vienoje vietoje, nors tą 
vieta ir atrodytų pati gražiau
sia ir pati laimingiausia. Jai 
buvo gaila, kad atostogos bai
gėsi, o su jomis drauge ir jos 
nerūpestingas juokas-

Tą vakarą besikalbant staiga 
pasakė:

— Įdomu, ką šiandien dar 
visi namuose?’

— Tikriausiai jie laukia ta 
vęs sugrįžtant — pasakė liūd 
nai. — Ar tu negalėtum nie 
kuomet namų pamiršti? —

— Pamiršti? Kaip galėčiat 
pamiršti, jeigu tai mano na 

'mai? — negalėjo suprasti to 
kio jo keisto klausimo.

— Tau patinka ši sala?
(bus daugiau)

ui one. Ir savo piniginę jis į- 
sidėjo į kišenę.

Jai pasidarė labai gera,
žinia pats didžiausias smūgis. 
Vis delsiau. Vieną dieną ap
sisprendžiau. Juk savo gyveni
mo, savo laisvės, aš negalėjau 
už nieką ir niekam atiduoti. O ku suskambėjo telefonas.

darė lyg kažko gaila. Sakyti nie
ko negalėjo. Visa turėjo nuo 
jo priklausyti.

Sekanti rytą vėl panašiu lai-
Ji

sidarė. Juk to negalėjo iš jo ti- tais pagalvoja, kad būtų gera, aš labai mylėjau tėvą. Labai greičiau pribėgo negu pirmąjį 
kėtis. Ne dėl to su juo važinė- jeigu nereiktų kasdieniniu dar- jo gailėjaus, tačiau... Mes juk rytą, šį kartą jau žinojo, kas 
jo, kad jis mokėtų jos sąskai
tas.

Kur tik važiavo, visi teliai 
buvo apaugę žydinčiais krū
mokšniais, kurių žiedai buvo 
tokie gražūs. Tiesiog negali- šiai- Šiaip ar taip, kiekvienas 
ma buvo suprasti, kaip galėtų 
tiek daug priaugti ir žydėti, 
niekam nesodinant ir nelais
tant.

Grįždami sustojo užkandinė
je. Ji nieko nesakė, nes buvo ................ -
tikrai išalkusi. Jai patikėjo ei- veJu J1 nęsijaustų laiminga, ne- toks laikas ateis?. Ar kada 
gimasis. Jis sutiko su tuo, ką būtų tokia laisva kaiP ’dr»8®- nors šias erdves pakeisiu į 
ji sakė. Ir jai staiga pasirodė, vieną kambarį su stalu ir
kad tik šiandien ji sutiko ir 
tikrai pažino šį kapitoną Paul 
Wilson. Valgant jis prašė jos 
papasakoti daugiau apie save. 
Keliais sakiniais ji nusakė savo

bu užsidirbti pragyvenimą. Kad 
kartais nori atsibusti iš ryto ir 
pamatyti visa kitaip, tarsi pasa
koje. Vėliau, kiek pagalvojusi, 
pridūrė, kad gal taip geriau-

turime pirma savimi apsirūpin
ti, nes tik mes patys tegalime 
žinoti, ko ieškome. Vieną die
ną pasakiau savo planus. Neti
kėjau, bet atrodė, jis mane su
prato. Sutiko su mano spren
dimu. žinau, kad giliai savo___
širdyje jis dar vis laukia, kada vėti vietoje

žmogus turi savo pareigų, turi 
tai, kas patinka ar nepatinka. 
Kiekvienas turi liūdesio ir man šis gyvenimas įgris, kada 
džiaugsmo. Kitaip, gyvenimas aš pavargsiu beskraidydamas 
pasidarytų gal net visai neįdo- padangėmis ir norėsiu tvirtai 
mus. Kas žino, gal kitokiu at- atsistoti ant žemės- Ar kada

norėjo kalbėti, ir neapsiriko.
Po to jie susitikdavo kiekvie

ną .dieną. Visą laiką kur nors 
važinėjo. Visą laiką buvo už
imti. Kartais jai atrodė, lyg 
ima trūkti jėgų, tačiau nebuvo 
laiko galvoti. Nebuvo laiko sto-

— Keista, — tuomet pasa
kė jis — Mes visi norime to, 
ko neturime. Aš galėjau turėti 
visai kitokį gyvenimą. Man ne
reikėjo skrajoti padangėse. Bet

plunksna. Kas žino? Bet aš su
radau save. Man šis gyveninis 
patinka.

Kurį laiką abu tylėjo. Kiek
vienas buvo nugrimzdęs savo

Vos pora dienų buvo belikę _ Dr. Marija Žukauskienė, 
šioje saloje. Žinojo, kad šias dr. B. Radrivanaa, J. Uapatya, 
atostogas ji prisimins dar ilgai, Kęstutis Kudžma, kun. Longi* 
ilgai... Ne vien dėl to, kad nas Jankus, Jokūbas Stukas ir 
jos buvo praleistos Bermudoje. Stasys Dėdinas yra rezoliucijų 
Ne vien dėl to, kad čia visa 
skendo žieduose. Buvo kažkas 
daugiau, kas padarė šias atos
togas grabas. Tuomet ji klau
sė savęs, ar tik jai vienai taip 
atrodo? Norėjo žinoti, ką jau
čia tas kitas žmogus, be kurio

reikalo judintojai New Yorke 
ir jo apylinkėse. Jie planuoja 
sudaryti pastovią vadovybę 
sam tam darbui dirbti, įtrau
kiant į visą veiklą daugiau ak
tyvesnių ir darbštesnių betu
riu.

WORKE.lt
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PAŠVENTINTAS KERTINIS AKMUO
Vasario 16 gimnazijos naujam pastatui

Vasario 16 gimnazijos nau
jo pastato kertinis akmuo pa
šventintas birželio 22. Iškilmė
se dalyvavo apie 700 lietuvių. 
Naujam 3 aukštų pastate tilps 
visos klasės, moksliniai kabi
netai ir valgykla. Statybą, ku
rios kaina viršija 750.000 mar
kių, dviemis trečdaliais remia 
Vakarų Vokietijos ir Baden- 
Wuerttembergo vyriausybės, o 
likusį trečdali ryžtasi sutelkti 
patys lietuviai.

Statybos iškilmingą aktą pa
sirašė Vokietijos ministeris 
Wolfgang Mischnick, suteikda
mas audienciją Vokietijos lie
tuvių delegacijai ir Baden — 
Wuerttembergo vyriausybės vi- 
ceministeris Sepp Schvvarz, at
vykęs pats asmeniškai dalyvau
ti kertinio akmens pašventini
mui. Šventinimo apeigas atli
ko Freiburgo arkivyskupo įga
liotas Heidelberg dekanas prel. 
Beil. K. K. L.

Birželio baisiųjų trėmimų ir 
1863 metų sukilimo minėjimas 
surengtas Miunchene birželio 
17. Minėjimą atidarė Miunche
no lietuvių bendruomenės pir
mininkas kun. J. Tautkevičius. 
Visi dalyviai žuvusiems nuo 
bolševizmo pagerbti ir atminti- 
valandėlei susikaupė. Tuo pa
čiu laiku Laukaitienė, Kairienė, 
Grinienė ir Pauliukevičienė su
giedojo muz. A. Vanagaičio 
maldą žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Apie 1863 metų sukili
mą paskaitą skaitė kun. dr. J. 
Vaišnora, MIC, atvykęs iš Ro
mos. Paskaitoje palietė kunigų 
vaidmenį 1863 sukilime, jų 
reikšmę visai sukilimo krypčiai 
ir eigai, Toliau apbūdno. ko
kių baisių priemonių ėmėsi ca
ro valdininkai persekiodami ku
nigus ir vienuolius po nepavy
kusio sukilimo. Meninėje daly
je studentai O. Hermanaitė. R. 
Sakalauskaitė ir V. Bartusevi
čius meniškai perteikė lietuvių 
poetų patriotinės poezijos ir 
dainų pynę. Dainas bendrai 
dainavo visi minėjimo daly
viai.

Miuncheno lietuviai, kurių 
kapelionu kun. dr. Jonas Avi
ža yra jau daug metų, birželio

17, minėjo 25 m. kunigystės su
kaktuves. Sukaktuvininkas iš
kilmingas mišias aukojo šv. Jo
kūbo bažnyčioje. Pamokslą pa
sakė kun. Josef Greinwald. Ka
dangi tą dieną — birželio 17 — 
Vokietijoje buvo rytų Berlyno 
sukilimo prieš sovietų okupa
ciją dešimties metų sukaktis, 
tai pamokslininkas palietė dr 
dabartinę tragišką pavergtos 
Lietuvos būklę. Plačiau apibū
dino tikėjimo persekiojimą Lie
tuvoje, iškėlė lietuvių tautos 
priešinimąsi okupantui, ištver
mę, meilę ir pasiaukojimą sa
vam kraštui. Paminėjo ir lie
tuvaičių Sibiro tremtyje para
šyta maldaknygę. Iš jos paskai
tė maldų vokiečių kalba.

Po pamaldų buvo vaišės, ku
rių metu jubiliatas susilaukė 
daugelio sveikinimų. Sveikinto
jai iškėlė kun. dr. J. Avižos 
nuopelnus pastoracijoje, visuo
meniniame ir Vokietijos lietu
vių bendruomeniniame gyveni
me.

Jubiliatas dėkodamas išreiš
kė savo troškimą ir toliau tar
nauti Dievui ir tėvynei Lietu
vai.

Birželio 23 kun. dr. J. Avi
ža buvo pakviestas į Memmin- 
geną, kur vienoje vokiečių pa
rapijoje klebonauja kun. A. 
Bunga. Jubiliatą prie kleboni
jos pasveikino burmistras ir 
bažnytinis komitetas, organiza
cijos su vėliavomis nulydėjo į 
bažnyčią iškilmingom pamal
dom. Vienuolis kunigas pa
moksle iškėlė kunigystės svar
ba Bažnyčios gyvenime. Mišių 
pabaigoje visus nustebino vie
no vokiečio choristo lietuviškai 
su gražia tarsena, pagiedoti 
giesmės Marija Marija 3 pos
meliai. Bažnyčia skendo gėlė
se, šventorius buvo išpuoštas 
gėlių kilimais su religiniais sim
boliais. Lietuviška vėliava ple
vėsavo tarp kitų vėliavų. Po 
pamaldų vaišėse dalyvavo 5 lie
tuviai kunigai, 3 vokiečiai, dvi 
seselės vokietės iš Memminge- 
no. Lietuviškus valgius padėjo 
paruošti ir prie stalo patarnavo 
Alina Grinienė. Kun. A. Bun
ga, vokiečių parapijoj klebo
naudamas, suranda ir čia pro
gų iškelti Lietuvos reikalus.

FREIBURGO arkivyskupo Įgaliotas prel. Dr. Bei! šventina kertini akmenj. Iš k. ) d.: II kl. 
mokinys Balnys, gimnazijos kapelionas kun. J. Siaubūnas, prel. Dr. Beil, un. . erna oms,
gimnazijos direktorius kun. Br. Liubinas, II kl. mokinys Ciglauskas.

VASARIO 16 gimnazijos direktorius kun. B. Liubinas SKaito kertinio akmens pašventinimo 
aktą. Iš k. j d.: J. K. Valiūnas, F. Skėrys, kun. Br. Liubinas, A. Mariūnas.

Dėl informacijų skambinkite PResident 3-7000
Eastern Parkvvay Office: Broadway Office:

539 Eastern Parkway atNostrand Avė. 135 Broadway at Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

Massapequa Office:
Hicksville Road and Jerusalem Avenue 

Opposite Holiday Park Shopping Center 
Massapequa, N. Y.

POEZIJOS pynę “Tėvynė šaukia’’ (P. Orintaitės) deklamuoja Va
sario 16 gimnazijos mokiniai kertinio akmens pašventinimo iškil
mėse.

TAUTINIU
(atkelta iš 1 psl.) 

miltono. Clevelando. Detroito, 
Grand Rapids. Urbanos, Rasi
ne. Kenoshos, Waukegano ir 
Chicagos atliko šiuos šokius: 
kalvelį, kubilą, audėjėlę, rugu
čius, blezdinginį jonkelį, vėda
rą, mikitą, blezdingėlę, malū
ną. Su kiekvienu šokių anglų 
ir lietuvių kalba supažindino 
aktorė Rūta Kilmonytė-Lee.

Po 20 min. pertraukos pa
sirodė jaunučiai, kurių buvo 
apie 400. Jie pašoko voveraitę, 
šeinį, žilvytį, dzūkų polką. Gro
jo akordeonistų grupė, vado
vaujama Fausto Strolios.

Vyresniųjų šokėjų grupė pa
lydima simfoninio orkestro, vėl 
pašoko: subatėlę, gyvatarą. 
noriu miego, oželi, sadutę, šus- 
tą ir pabaigai — suktini.

Užbaigiant programą, orkest-

ŠOKIŲ ŠVENTE (
tai: Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris, Čiurlionio an
samblio šokėjai, Dainavos an
samblio šokėjai. Chicagos Atei
ties šokėjai. Baltimorės. Phila- 
delphijos -grupė Žilvytis, Roch- 
esterio skautų grupė. Detroito 
Šilainė. Xe\v Britain-Waterbu- 
rio-Hartfordo jungtinė grupė, 
ALB jaunimo ansamblis iš Los 
Angeles. Kenosha-RacineAVau- 
kegan jungtinė grupė Bijūnas. 
East Chicago. Ind.. grupė, Xew 
Yorko. Grand Rapids. Mich.. 
Hamiltono grupė Gyvataras. 
Xew Haveno. skaučių vyčių 
grupė iš Montrealio, tėviškės 
jaunimo ratelis. Chicagos aukš
tesnioji lituanistikos mokykla. 
Urbanos lietuvių studentų gru
pė. Chicagos šaulių klubo kuo
pelė, Toronto grupė Gintaras. 
Cicero. III., grupė Žilvytis, Ci-

BICAGOJE
Jaunuosius šokėjus sudarė: 

Bostono sambūris. Clevelando 
lituanistinės vysk. M. Valan
čiaus mokykla. Bridge porto 
moksleivių tautinis ansamblis. 
Chicagoje. Brighton Parko li
tuanistinės mokyklos ansamb
lis Tėviškėlė. Marųuette Parko 
lituanistinė mokykla. Ateities 
atžalynas Chicagoje. Donelaičio 
lituanistinė mokykla Chicagoje, 
Dariaus-Girėno lituanistinė mo
kykla Chicagoje. Maironio litua
nistinė mokykla Lemonte. III., 
šv. Antano mokykla Cicero, 
lumo.s.

Šventė buvo gerai suorgani
zuota ir praėjo su dideliu pa
sisekimu. Tai buvo lietuviško 
jaunimo graži ir jaudinanti 
manifestacija. Tie gražaus jau- 
nmo pulkai, jų įdėtas darbas, 
besiruošiant šventei, ir džiugi-

BADEN - WUERTEMBERGO viceministens S. Schvvartz Įmūrija 
kertinio akmens pašventinimo aktą.

ras sugrojo Lietuviais esame 
mes gimę. “Šokėjų maršas-’ iš
lydėjo šokėjus.

Šventėje dalyvavo šie viene-

cero aukštesnioji lituanistikos 
mokykla. Jaunimo Centro stu
dentų ansamblis. Vyresniųjų 
grupėje buvo apie 700 šokėjų.

MASKVOS TASSAS IK VIENYBE

| Norite geros — meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

| Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių Ir
S pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografiją? Jums
t geromis sąlygomis padarys

| VYT. MAŽELIS
t 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.
j Tel. HYacint 7-4677
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(atkelta iš 2 psl.)
Ir Vienybė demonstruoja to

kią pat ignoranciją. norėdama, 
kad “Lietuvos arkivyskupijos 
valdytojas" dementuotų “Vati- 
kane Darbininko ir Draugo me
lą": bet tokios arkivyskupijos 
nėra. Yra Lietuvos bažnytinė 
provincija, yra Kauno arkivys
kupija. yra Vilniaus arkivysku
pija. bet ne Lietuvos arkivys
kupija. kaip nėra nė Rietavo 
“diecezijos".

Antra. Vienybė spekuliuoja 
kaip ir maskvinė žinių agentū
ra. kad Vakaruose žmonės ne
žino. ką reiškia liudininko pa
reiškimai sovietiniame režime, 
kiek jie laisvi, kiek suredaguo
ti Maskvos autorių. Tai buvo 
jau nekartą sučiupta, kaip Mas
kva suredagavo ir Lietuvos vys
kupų “pareiškimus". Yra taip 
pat gerai žinoma, kad bažnyčia, 
turinti kurio šventojo vardą, sa
vo globėjo iš didžiojo altoriaus 
taip jau lengvai nesvaido ir -ne
numeta dešimčiai metų zakris
tijos palėpėn.

Trečia, Vienybei rūpi tas 
pats dalykas kaip ir Tassui —

kad Vatikane būtų dementuo- 
tas “Darbininko ir Draugo 
melas". Taigi ne kur kitur, o 
Vatikane. Į kurį Maskva siunti
nėja net ir specialias delegaci
jas. kad tik sudarytų Maskvai 
palankų įspūdį. įsirikiavo Vie
nybės laikraštis į Maskvos šį 
specialų interesą.

SUTINKAME

Vienu punktu betgi mintys 
tarp Darbininko ir Vienybės 
galėtų susibėgti. “Mūsų many
mu. melagingu žinių skelbimas 
kenkia lietuvių tautos presti
žui . . ." rašė Vienybė. Su tuo 
sutikdami. Darbininkas ir kita 
lietuviška spauda kaip tik dėl 
to ir stengias demaskuoti mela
gingas žinias, kuriom Maskva 
nori apipinti Vakaruose žmo
nes — tiek per savus rusiškus 
kanalus, tiek pasitelkdama ir 
lietuviškus. Ir tai. ką Darbinin
kas informavo apie Kamajus ir 
Vėžaičius, jis informavo rem
damasis šaltiniais, mažiau esan
čiais sovietinėje kontrolėje, ne
gu “atsiklaustas" Kamajų kle
bonas.

no žiūrovus. Xe vienam jų pa
sirodė ir džiausgmo ašara.

Tos pačios dienos vakare 
Chicagos televizijos 9 kanale 
buvo parodytos šventės ištrau
kos ir gražiai pristatyta pati 
šventė.

iKitam numeryje — šventės 
nuotaikos, žuvusiųjų pagerbi
mas ir k.).

C. A. VOKET- 
Vokie+aitis

ADVOKATAS 
41 _ 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y.

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APpIegate 7-7083Tel. NEvrton 9-6620

InCHO VALLEY lietuviška vasarvietė
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake. Pa. — Tclef.i AReacode: 717 - 424 - 1920. 

džiaugsmas — poilsis ir ramybė, pocono kalnuose
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimais . . . 

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis. 20 akrų miško. visokiausias 
sportas vasarą ir žiemą, šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams
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BALFO skyriaus valdyba Philadelphijoje. Iš k. į <L: ižd. P. Šidlauskas* sek. B. Ruktienė, pirm. A. Bachas, 
narys T. Stikliorienė, vicepirm. J. Stelmokas, narys J." Petronis. - Nuotrauka V. Gruzdžio

BALFAS PRADEDA NAUJUS METUS
Barčiauskas, V. Gamziukas, O. Gintneris, P. šilas, A. Stan- 
Apolianskas, Juozas Budrikas ir kus, J. Bertašius, K. Repšys, 
Juzė Budrikienė. Kiti paaukojo 
penkinę ar kiek mažiau. 46 as
mens užsimokėjo nario mokes
ti-

Šimtasis Balfo skyrius New 
Yorke prisiuntė Balfo Centrui 
birželio mėnesį 1.700 dolerių, 
tuo būdu Balfo Centras iš New 
Yorko skyriaus šiais biudže
tiniais metais gavo 7,500 dol. 
New Yorko Balfo skyrius turi 
per 300 apsimokėjusių narių 
ir arti 1,000 Balfo rėmėjų.

Elenos Padvarietienės tragiš
kos mirties proga lietuviai, Pfi- 
zerio įmonės tarnautojai, paau
kojo 36 dolerius Balfo šalpos 
darbams.

Liepos mėn. pradžioj bus ga
lutinai surinkti visi dokumentai 
ir tada Balfo atskaitomybė 
bus patikrinta valdžios atstovo 
(certified public accountant) bei 
Balfo XI Seimo rinktos revizi
jos komisijos, kurią sudaro P. 
Minkūnas, J. Laučka ir M. Kli
mas. Tik tada bus visuomenei

gentinos į JAV. paskelbti pilni visų Balfo me-
New Yorko birželio trėmimų tų daviniai. Balfo darbo metai 

minėjimo proga Balfo rėmėjai yra nuo liepos 1 d. iki birželio
K, LJ.

Birželio mėnesį Balfo Cent
ras turėjo 8,811 dol. pajamų. 
Čekių (išlaidų) buvo išrašyta 
už 17,162 dolerius. Į šią sumą 
įeina 9,573 dol. gražinta pas
kutinė paskolos dalis valstybės 
iždui, ši paskola buvo gauta 
1955 tremtinių kelionėm finan
suoti. Deja, 5 atvykėlių šeimos 
dar negrąžino Balfui 427 dole
rių. Be to, Balfui ar per Bal- 
fą kitoms šalpos organizaci
joms dar yra skolingi 30 pa
našių “keliauninkų”, kurių sko
la siekia $8,247.

Birželyje Balfas pasiuntė į 
Lietuvą ir Sibirą 14 siuntinių 
924 dol. sumai. Lenkijos lietu
viams — 43 medž. siuntas 
1,290 dol. vertės ir 5 siuntinius 
į kitus pasaulio kraštus. Lenki
jos lietuviams ligoniams pa
siųsta 12 vaistų siuntinukų, lie
tuvei invalidei Vokietijon nu
siųsta speciali invalidės kėdė. 
Vakarų Vokietijoje 41 neturtin
gai šeimai nusiųsta pinigais 
1,315 dol. vienam lietuviui iš
pirkta lėktuvo kelionė iš. Ar-

A. Pužauskas, L. Naglius, dr. 
K. Drangelis, Alb. Valentinas, 
kun. F. Kireilis, K. Juknis, T. 
Blinstrubas, J. Karvelis,- VI. 
Šimkus ir K. Deveikis.

Marianapolis, Conn. —Nors 
į visą savaitę Naująją Angliją 

svilino dideli karščiai, JAV Ne
priklausomybės dieną, liepos 

F 4, pasitaikė labai gražus ir vė- 
f sus oras. Į tradicinę lietuvių 
| dieną Marianapolyje prisirinko 
' gausiai žmonių. Beveik pusę 
f dalyvių sudarė naujai atvyku- 
I šieji broliai ir seserys. Tai 
Į ypač patenkino Marianapolio 
I šeimininkus ir šios šventės 
| rengėjus, nes mūsų senesnės 
I kartos eilės nuolat retėja, 
į Lietuvių diena prasidėjo iš- 
į kilmingom mišiom, kurias au- 
| kojo ir pamokslą pasakė prel. 
į Juozas Tadaęauskas iš Hamilto- 
I no, Kanados. Visus sveikino ir 
| padėkos žodį tarė Marianapolio 
į vyresnysis kun. Juozas Dam- . dalyvavo šv. Leono bažnyčioje

Moterų Klubo įniciatyva užpra
šytose mišiose už komunizmo 
aukas Lietuvoje. E.B.

Klubo pirmininkė A. Bort- 
weck pasveikino susirinkusius 
ir papasakojo tėvo dienos mi
nėjimo istoriją. F- Prekeris sa
vo kalboje apibrėžė lietuvį tė
vą birželio įvykių fone. Dar 
kalbėjo J. čerekienė, kuri taip 
pat energingai pravedė jauno
sios kartos pasirodymą. Sve
čiams pavaišinti v “virtuvėje” 
triūsė J. Valiušaitienė, O. Laz- 
nikienė, E. Bražėnaitė, A. Liū- 
tienė ir E. Bražėnienė.

ka buvo pakviesta prisidėti 
prie bendro dainavimo.

Atvangomis visi piknikavo, 
grožėjosi Marianapolio gamtos 
ir pastatų dailumu, vaišinosi ir 
mėgino savo laimę loterijoje.

Tėvai marijonai ir rengėjai 
dėkoja visiems, kurie aukomis, 
darbu, skelbimais ir visokerio
pa kita pagalba padėjo šią 
šventę surengti. * avm.

STAMFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Klubas sek

madienį, birželio 16 Stamfordo 
lietuvių kolonijoje suruošė pir
mąjį Tėvo dienos minėjimą — 
išvyką Chesnut Hill Parke.

Iš ryto Stamfordo lietuviai

ALGIS KALVAITIS

Į IŠ VISUR

suaukojo Sibiro kankinių šal- 30 d. 
pos reikalams arti 700 dolerių. 
Dešimtį ar daugiau dolerių pa
aukojo: Amer. L. Taut. Klubas, 
R. Ošlapas, Dr. L. Plechavičius, 
J. Okunis, P. Adomaitis, K. 
Butkus, Dr. P. Legeckas, Dr. 
E. Noakas, M. Medzinskas, V. 
Kamaitis, Kun. A. Senkus, St. 
Birutis, J. Liaukus, J. Bortke- 
vičius, J. Šalkauskis, A. Valiuš- 
kis, K. Bielinis, A Macelis, V.

Balto reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus birželio mėn. broliš
kos šalpos reikalais lankėsi Cbi- 
cagoje ir padarė eilę praneši
mų: spaudos ir organizacijų at
stovams, per radiją plačiajai 
Chicagai ir Balfo gegužinės da
lyviams. K gegužinės pelno 
gauta virš trijų tūkstančių. Į 
Balfo Centrą pasiųsta 3,300 dol.

Nuotraukoje dalis spaudos ir 
organizacijų atstovų, su kun. L. 
Jankum posėdžio metu birže
lio 13 Jaunimo Centre. Iš k. 
į d. sėdi: prof. A. Varnas, Si- 
mokaitienė, Butkienė, M. Ru
dienė, N. Gugienė, kun. L. Jan- 

tas lino-Romano vardu. Krikš- kus, J. Jasaitis. E. Markūnienė, 
to tėvais buvo Aldona ir Ge- kun. B. Sugintas, kun. A. Tra- 
diminas Stasiukevičiai, o krikš- kis; stovi: K. Bružas (posėdžio 
to apeigas atliko kun. J. Pet- pasitarimo pirmininkas), Al. 
raitis, MIC, A. Stasaitienės bro- Dzirvonas, F. Sereičikas, A Ra
lis. Stašaičių namuose ta pro- gauskas, K. Jonynas, inž. I.

— Antanina ir Vytautas Sta
šaičiai, gyveną Newington, Con- 
necticut, susilaukė antrojo sū
naus, kuris birželio 30 šv. An-. 
driejaūs parapijos bažnyčioje 
New Britain, Conn., pakrikšty-

brauskas, MIC. Mišių metu gie
dojo Worcesterio šv- Kazimie
ro lietuvių parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Ipolito Nau- 
ragio. Vargonais grojo Olga 
Keršytė.

Po mišių visi lankė ir apžiū
rėjo naujai pastatytą studentų 
bendrabutį, kuris buvo pašven
tintas gegužės 19.

Popiet Worcesterio 
mėgėjų ratelis vadovaujamas 
muz. Jono Beinoriaus, padaina
vo apie 15 lietuviškų dainų. So
lo dainavo Stasys Raudonis. 
Koncerto pabaigoj visa

Algis Kalvaitis, veternanjos 
gydytojo Alfonso Kalvaičio ir 
Marijos Kalvaitienės sūnus, 
šiais mokslo metais baigė Mai
ne universitetą Bachelor of 
Science laipsniu kaip mechani
kos inžinierius. Rugpiūčio mė
nesį pradės dirbti Humble 
Oil and Refining bendrovė- • 
je
šis magistro laipsniui. Jaunasis 
inžinerius yra gimęs Lietuvoje, 
bet vos kelerių metų su tėvais 
pasitraukė į Vokietiją. Kalvai
čių šeima, atvykusi Amerikon 
apsigyveno, Augusta, Maine, 
kur Algis lankė pradžios ir 
aukštesniąją mokyklą, o paskui 
universitetą.

—Marianapolio vienuolyno 
vyresnysis kun. Juozas Dam
brauskas, MIC, grįžo iš ligoni
nės po sunkios akies operaci
jos. Nors yra daktarų priežiū
roje, bet jau vadovavo Lietu
vių dienai liepos 4.

— Trys pranciškonai kuni
gai—Augustinas Simanavičius, 
Antanas Kvederis ir Juozas 
Bacevičius išvyko į Washingto- 
no universitetą vasaros semes
trui. Jie ruošiasi magistro 
laipsniui. Mokys Kennebunk- 
porto šv. Antano gimnazijoje.
.. — Vasarinė mokykla Maria- 
napolyje darbą pradėjo 
lio 30. Pamokos truks 
savaites. Velionies kun. 
Navicko laikais būdavo
nistikos kursai, šiais metais į- 
vesti mokslo metų papildomieji 
kursai-

birže- 
šešias
Jono 
litua-

meno

publi-

CHICAGOS baltininkai su kun. L. Jankum, Balto reikalų vedėju. Nuotrauka-įf. A. "Račkausko

Dvidešimtoji mergaičiy stovykla Putname

iš eilės dvidešimtoji 
stovykla. Yra mer- 
New Yorko, Conn., 
J., R. L, Rl., Ohio,

Stovykla per visą laiką išsau
gojo savo charakterį rūpinda
masi mergaitėmis, kad išliktų 
sąmoningomis lietuvaitėmis.

Liepos 14-, sekmadienį, bai
giasi pirmoji stovyklos dalis: 
bus speciali programa. 11:30 
vai. šv. mišios visiems; 2 vai. 
popiet programa 
veiks bufetas su 
kandžiais.

4-rių savaičių 
giasi liepos 28 d. 
dicinė lietuvių

salėje; lauke 
įvairiais už-

Studijuoja seserys. Bažnyti
nės muzikos srityje pasitobu
linti šią vasarą Pijaus X Man
hattan© kolegijos muzikos mo
kykloje studijuoja sesuo M. 
Bernarda ir sesuo M. Bernade
ta. Sesuo M. Viktorija, ruošda
masi pedagogės darbui, vasa
ros metu tęsia studijas vaikų 
institute Toronto. A.S.

ir Maine universitete ruo-

Neužmirški m 
seneliu

— Karina Samataiiė, gyve
nanti Plainfield, New Jersey, 
šį pavasarį sėkmingai baigė 
Šv. Petro gimnaziją ’ New 
Brunswick, N.J. Sklandžiai re
dagavusi gimnazijos laikraštį 
apdovanota medaliu Rudenį 
Karina pradės studijuoti Mary- 
mounto kolegijoje, New Yorke,. 
kur jai pasiūlyta dalinė stipen
dija. Ji taip pat gavo pilną 
New Jersey valstybės stipendi
ją. Žada studijuoti kalbas, 
ruoštis žurnalistikai.

— Aloyzas Razutis, Antano 
ir Onos Razučių sūnus. Los 
Angeles gerai baigė Marshailo 
aukštesniąją mokyklą ir gavo 
8000 dol. stipendiją tęsti to
liau kolegijos mokslus. Sekan
tiems metams jis yra priimtas 
į San Diego Calif. valstybės ko
legiją. Aloyzas pirmauja ne 
tik moksle, bet krepšinio ir sta
lo teniso sporte.

— VVyomingo klonio Dai
nos draugija, kiekvienais me
tais Darbo šventėje (Labor 
Day) rengia tredicinę Lietuvių 
dieną. Šiemet tokia šventė su 
menine programa bus rugsėjo 
2, pirmadienį, 3:30 vai. p.p. 
šokių svetainėje. Dainos drau
gija didžiai vertina iškylan-

Elmhurst, Pa- Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserys ruošia sa
vo pikniką liepos 14 sekmadie
nį. Jei tą dieną lytų, piknikas 
būtų nukeltas į liepos 21. IJe- 
tuvių visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama atsilankyti į ši me
tinį pikniką ir paremti seserų 
prižiūrimą Šv. Marijos vilą — 
mūsų senukam skirtus gyventi 
namus. Taip pat nuoširdžiai 
prašoma mūsų lietuviškų para
pijų ir draugijų tą sekmadie
nį, kada Elhurste rengiamas 
piknikas, nedaryti savų paren
gimų, kad tuo būdu nebūtų nu
skriausti mūsų senukai, šiemet 
ypač svarbu, kad atsilankytų 
daugiau žmonių ir liktų dau
giau pelno senelių namų išlai
dom* padengti. Kaip žincm.?. 
prelato J. F. Baltusevičiaus 
Šv. Mykolo parap. klebeno 
Scrantone, rūpesčiu ir pastan
gom Elmhurste buvo pastatyta 
didelė ir patogi prieglauda 
(Nursing Home), bet dar liko 
nemažai skolų. Mūsų visų pa
reiga padėti seserim, kaip gali
ma greičiau išbristi iš skolų! 
Todėl gausus atsilankymas j 
pikniką žymia dalimi galės 
palengvinti seserim skolų naš
tą Kiekviena auka, įteikiama 
tiesiai seserim ar paštu 
čiama, labai vertinama 
geradariai prisimenami 
nėse maldose.

Piknikui vieta yra
biai graži. Yra puiki aikštė su 
atitinkamomis patalpomis. Tą 
aikštę supa gražūs miškai. Vie
ną jos šoną skalauja ežero 
bangos. Tolumoje mėlynuoja 
maži ir dideli kalnai. Tai gra
žiausia vieta visiems susitikti, 
pasimatyt ir gražiai bei naudin
gai praleisti sekmadienio laika.

_J.C.

čius menininkus ir kviečia pa
sirodyti šioje apylinkėje tos 
dienos programoje, šiemet pa
kvietė jau pasižymėjusį Rūtos 
ansamblio solistą Liudą Stuką 
iš New Jersey.

Pranciškonų gimnazijai Ken- 
nebunkporte reikalingas sargas 
(dženitorius). Gali būti ir su 
šeima. Informacijoms rašyti: 
St. Anthony’s High School, 
Kennebunkport, Maine.

PITTSBURGH, PA.

Pavergtu Tautų Savaitė bus 
minima liepos 14 Kennywoodo 
parke. Dalyvaus ir lietuvių 
grupė. Vysk. J. Wrightas pa
gerbs kenčiančius komunizmo 
vergijoje.

Seserų pranciškiečių pikni
kas liepos 4 praėjo labai sėk
mingai. Matėsi daug apylinkės 
lietuvių.

— Kun. kleb. Simonas Mor- Katalikų radijo valandos pik- 
kūnas, Sioux City, Iowa, šv. nikas bus rugpiūčio 11 Count- 

lietuvių parapijos ry Club ūkyje, šią radijo va
landą remia visos lietuvių pa
rapijos. Programa transliuoja
ma iš WED0 stoties banga 810 
nuo 1:35 iki 2:00.; McKees- 
port, Pa. Senatna

stovykla 
Tada bus 

susiartinimo 
šventė, iškilmingos šv. mišios,
Sibiro kryžiaus kelių apvaikš-

bai- 
tra-

Birželio 30 Putname, Conn. 
prasidėjo 
mergaičių 
gaičių iš 
Mass., N.
Md- ir k. net iš Kanados ir Ko
lumbijos, Pietų Amerikos. Sto
vyklai vadovauja sesuo M. Pau
lė, jai gelbsti seserys M. Jonė 
ir M. Kristina ir M. Kordija. 
Lietuvių kalbos moko sesuo M. 
Jurgita, giesmių ir dainų sesuo 
Gražina Marijošiūtė. Lietuviš
kai nekalbančias lavina sesuo 
Liuda činčiūtė.- Sesuo Gailutė, 
pati buvusi mokytoja, instruk
tuoja pačias mažiausias stovy
klautojas. Stovyklos kapelionu čiojimas, piknikas su visokio- 
yra iš Romos atvykęs prel. Vy
tautas Balčiūnas.

Vienuolyno sodyba bei ūkis 
gali sutalpinti tik 120 stovyk
lautojų. Maždaug to skaičiaus 
penktoji dalis laukia eilės, jei 
kas iš priimtų iškristų. Grei
čiau reikia įrengti Vilijos sto
vyklavietę, kuriai puikų žemės 

ga buvo suruoštos vaišės, ku- Daukus. Simokaitis. gen. Mė- plotą prie ežero turi tas pats
- riose dalyvavo virš 30 asmenų, želis, prel. K. Razminas, A. vienuolynas.

mis pramogomis, jubiliejinės 
stovyklos speciali programa ir 
tos stovyklos užbaigimas.

atsiun- 
ir visi 
kasdie-

nuosta-

VISI Į

LIETUVIŲ DIENI - PIKNIKU
Pranciškony vienuolyne, Kennebunkport, Me<

Rugpiūčio 4 dieną
11:00 Iškilmingos T. Kazimiero Venclovos, O.F.M., primicijų mišios ir

palaiminimas.
Sv. Antano gimnazijos sporto salės ir priestato pašventinimas. 
Tą dieną yra ir garsieji Porciunkulės atlaidai mūsų koplyčioje. 
Visuot. atlaidai gaunami už kiekvieną koplyčios aplankymą įprastom sąlygom

12:00 Pietūs.
3:30 Meninė programa:

Muzikalinė programa atliekama Bostono šv. Petro parapijos cho
ro, vadovaujant komp. J. Kačinskui.
Tautiniai lietuvių šokiai, vadovaujant žinomajai šokių vedėjai 
Onai Ivaškienei.

Nuoširdžiausiai kviečiame visus pailsėti atostogų krašte, pasidžiaugti 
gražiąja gamta Maine ir pabuvoti su draugais ir pažįstamais.

Kazimiero 
klebonas, rezoliucijom remti 
komitetui paaukojo 150 dol. 
Praėjusiais metais tam tikslui 
buvo skyręs 100 dol.

Ieškoma. Juozas Noreika, sū
nus Baltro, gyv. Lankakiemio 
kaime. Viliūnų apylinkėje, Kai- 
šedorių rajone. Lietuvoje, ieš
ko Marcelės Macijauskienės, 
seniau gyvenusios Waterbury, 
Conn. Rašyti: Teof. Vitkauskas 
48 Byron Avė., Brockton, Mass.

Nitolr. P.VASAROTOJOS prie Atlanto KennebunkporL Maine Ąžuolo

Kvietimas
vasaros 
atostogoms 

K
Maloniai kviečiame atvvkti į 
saulėtą CAPE-COD ir Siu me
tų atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje

MEŠKOS - MEŠKIUKO 
vasarvietėje

Medžių apsupta erdvi rami 
aplinka, dideli patogūs kam
bariai. geras sveikas maišia.., 
malonus nešaltas Atlanto van
duo. Palangos švarumo pap’ii- 
dinv.o smėlis, lietuviška tb asta 
ir gera nuotaika, vaikų prie
žiūra ...

Vasarvietė atidaroma farže- 
lio 15. Kas vasaros nuo birže- 

■ lio 15 iki birželi,' 30 ir nuo 
rugsėjo 1 iki sezono pabaigos 
gausia', nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptis' S. 
M.Lūšys. 88-01 104th St.. Rich- 
mond Hill 18. N.Y. Tct. VI 9- 
1193.

Po biižcho 15: Vila MEŠKA, 
42 Bcach St.. Monumcnt Beach. 
Capt Cod. Mass. Tcl. 759 3251 
(Arca Code



RESTAURANTS

U-

tos

CLEVELAND, OHIO

Jaunučiu iškyla

DISPLAY SUPERIOR PIECE GOODS CORP

50

PLEASANT INN RESTAURANT50
BALTIMORES ŽINIOS Shell Gas 279<

5’/2% 1950Resealed - Parts and Labor (most cars)
Guaranteed įor 12 Months or 12,000 Mitus

FREE PICK UP and DELIVERYdabar 4’2

888Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars

FABULOUS BEAUTY SALON

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and ResealedHO WAH'S

Chinese-American Restaurant

Jonas Obelinis

JA 6-9026HOTELS

JONĖS BEACH HOTEL

H. W MA» E

PLANT MAINTENANCE

r

REAL ESTATE FUNERAL KOMES PRANAS BRUCAS .savininkas

68-16 JAMAICA AVĖ VVoodbaren 21. N. Y. Tel. VIrelnią 6 951!ALGIRDAS RUGYS

WINTER GARDE‘1 TAVERN
Ine.

Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės j pagrindinį skyrių:

HP$S - MILLER 
FUNERAL HOME

206 East 86th Street 
( tarp 2 ir 3 Avė. > 
Ne\v York. N Y

Tel. RE 4-4428

Having a Partv? Or just Dining 
Out — stop in at

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM

AUTOMOBILIAI 
SALOYTUVAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
SIUVAMOS MASINOS

SKALBIAMOS MASINOS 
TELEVIZIJOS 
DVIRAČIAI
ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

Chm
The fin<»St

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

Kari** Mariner* Inn. Lnnrh - Dinner 
S»a Food - LnKsf ers - Stenks - Chops 
For reservatk»ns rali AN 1-9756: if 
no »nswer. A N1-8111. Bawiew Av. 
A James St.. Northnort ditfn North 
on ♦5-a>. Northnort on the Harbor. 
KARL’S Mariner* Inn — Lunch or 
Dine where cuisine A scenery e>eell.

CROSSROADS
ITALIAN RESTAURANT

O^n t’ll M’dnii’ht
Feblllo”® Bemltir at Senl^Me

Cnnsnlt vmr ehonp a;-AMorv for 
nearest locartnn in Manhattan 

and Queens

Offer the Fir,»st 
Call Fred — RE 4-7335 

210 E. 86th Street J- ?rd Avenue
New York City

.1 E A N ’ S 
Bar & Restaurant

GOLDEN FAN RESTAURANT

IndividuaUy prepared orders in the 
true Cantonese manner Reserva- 
tiona and Take-out Orders — call 
ED 3-8080. Cocktails. Ooposite 
Roosevett Field. '279 Old Country 
Rd.. Carle Place. L. I.

• APFN AT,L YEAR” 
Air Con'titioned. Televjcion in ea<-h 
Room. Tel.; SUmte* 5-717’0 (Povth 
of Merri<*b Pos»d>. Atlantic Blvd., 

VVANTAGH. L. L

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

frvAt-vthiny coo^ed to nr<i«»r — Sro 
steal-s. cbr>’'<s ami nizra. 2123 

Emmons Avė.. NT 6-9285. on<*n air 
rard^n ennarjtv rw»or>le. Snecial 
consideration to religious groups.

praneša V. 
korporacijos 
atliktos šios 

ĮA) organiza-

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y

pradėjo priimti 
APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS

jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje.
Jūs čia apmokate visų dovanų kainų. Gavėjui nieko nereikia mokėti.

R E P U B L I C
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ BROOKLYN 11, N. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

Air Cnndi’ioned. C^nase & Ame
rican Fnod nrenarod to p’ease a 
Kin<r. Take-out Orders carefully 
fm-3 _ S A-7-4126
95 Water St. Stapleton. S. I.

and Wedd<mr Cakes. T'asim'pd to 
vonr sneci*5 -aftons J0<2 Madonų 
Avė.. »*t. 79th & 80th Sts.. N Y. C.

BU 8-7880 — BU 8-0798

— 4 metų planas 

7—8 metų planas

V*4« R. šfrrtfe
— Piatieorskfo taurės tarot, tur

nyras Los Angelas m. n ra si dėto lie
pos 2 d. T iį dabar nukreiptas viso 
pocaulio šachmatininku ak^s. nes 
d”l””?»»>ia nm>tortą nnsaulio ė^mnio-, 
nns 'Ciorian P^msisn. i”«4-

h»v. nnsaulto meistro Bofvini- 
ks. Botv>hi*-s« <rt «*»♦•»!
.si’rtur Žurnpto® LTF*E. 5 d
n»ž”Tnėio nrartdėūisl turnyro. Pet- 
rosiana vadina "besišvnsan^iii ar- 
r>»An»i”. t "o tarou tuvn'-ro nrod*ia 
jnm n*vi«ni maloni. I rat* Petrorta- 
ras suž*idA Ivolomi® cit Keroro. na- 
dome ėiimii jępMorfns laimėto 

Pan^o. C’i<»nri«’i>’« hai^ė Iv- 
jHnmis <su 0,''fssO*”' o R^chevskin -

bibišti teJcf-iai. nes Renkn. na- 
.jo cno»wiA laibmdi. kri

to Reshevskio vėliavėlė. Bet reika- 
Jin<ri 40 ėiimu iau buvo padaryti. 
Partija atidėta. 2 rate Juroslavitos 
didmeisteris Gli<rorič nateikė staiF- 
mena. įveikdamas Petrosiana. Nai- 
dorfas sužaidė ly<riom su Olafssonu. 
Benko - Kereso ir Pet rosią no - Re
shevskio na rt i kis nebaigtos. Turny
ro veda JAV-tau did^Tisteris Issac 
Kashdan. Pirmauja Gli<»orič ir Nai- 
dorf abu turėdami po l‘Į taško po 
2 ratu.

— Romanas Arlauskas, P. Aust
ralija. pasaulio koresn. šachmatų 
p-biu baigmėje <tarp 13 atrinktųjų I 
užbaigė lepiomis partijų su Nyman. 
Švedija. Iš 4 užbaigtu partijų Ar
lauskas turi 3 pelnytus taškus ir 
eina pirmuoju. Jis įveikė didmeis- 
terį Landųvistų. Švedija ir belgų 
Coolena. Lygoimis su Sovietų Bori- 
senko ir dabar švedu

— Canadian Chess Chat skelbia, 
kad Kanados koresp. p-bes laimėjo 
stipri Quebeco komanda, kurios I 
lentoj žaidė Kanados meistras Joy- 
ner ir antroj lentoj — mūsų Ignas 
Žalys. 2 v. liko Ontario. 3. Alberta. 
4. Manitoba ir 5. Br. Columbia.

— Rytų apygardos šachmatų p- 
bių rengėjas — So. Bostono LPD 
šachmatų klubas — mus informuo
ja. kad oficialūs raštai tų p-bių rei
kalu buvo pasiųsti iš anksto, būtent 
balandžio 30 d.: FASKo Rytų apy
gardai ir Brooklyno Lietuvių Atle
tų klubui, jų pirmininko A. Vakse- 
lio adresu. Todėl LAK šachmatinin
kų pasiaiškinimas, tilpęs birželio 28 
d. Darbininke, nevisai atitinka tie
sai.

WASH1NGTONE prie Kapitolijaus

Nvmanu.

50

Our 50th Year.

Dividendai už bonų sąsk.

švęsdami savo 50 m. sukaktį, 
mes pradedame naujų taupy
mo būdą, leidžiantį atidėt tak
sų mokėjimą iki plano pabai
gos. Leiskite parodyti Jums, 
kaip patogu taupyti paštu ir 
gauti stambius 0’2S dividen
dus.

MIDLAND
SAVINOS

&
LOAN ASSOCIATION

4040 Archer Avė.

Chicago, III.

CL 44470
’isos sąskaitos apdraustos iki 

$10.000 JV Valdžios agentūroje 
įsteigta 1914

LITAS INVESTING CO. INC 
PIRMO PUSMEČIO 

PRANEŠIMAS
Per pirmą pusmetį nuo 

to įkūrimo, kaip 
Vebeliūnas

' prezidentas, buvo 
svarbesnės fazės: 
ci»a buvo inkorooruota pagal 
N- Yorko valstybės Įstatymus; 
(B) pradinis ir indeliais įdėtas 
kapitalas yra investuotas į ui- 

. tikrintas asmenines . automaši
nų bei namu paskolas; (C) yra 
priimta indelių, už kuriuos mo
kama keturi procentai.

Be pasiskolinimo ir Įdėjimo 
ninigu artimo’e ateityje bus ga
lima trečiu būdu prisidėti prie 
Lito veiklos, nes bus išleistos 
Lito akcijos arba Šerai, kuriuos 
visuomenė galės pirkti. Dalinin
kai tiesioginiai dalyvaus korpo
racijos pelne ir turės teisę bal
suoti susirinkimuose.

Bendrai, ponas V. Vebeliū
nas pastebi, kad Litas randa di- 
dėianti ir konkretų lietuvių su
sidomėjimą. (skl.).

a* *he beawt!*ul ’ INDEN- 
MERE HOTEL and R*«»aurant — 
O n r Moriehes, LI..NV. Diroctlv 
on Grent So”th Bav Hntel Rms.. 
Ants.. 214 efflciencv units. debite 
sviurnin0- pool. shuffleboard. fjsh- 
in< term’s. Luncheon - Cocktails 
served. dinner mests invited. Send 
forbooklet. — Tel. 516 - AT 4-0553.

Steak - Lobster Fra-Diavola Din- 
riers for two. Familv nlatters. We 
c"*er to small parties T«-v our home 
d®liverv service. 9224 Church Avė., 
Brookhm. N. Y.

DI 2-9889 — Dl 5-6339

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas 
gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartimi, sudaryta su Vniešposyltorgu

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

JAUNUČIŲ skaidrus žvilgsnis j Amerikos sostinę

Pabal t iečiai prisimins pavergtuosius
Philsdelphia, Pa. Philadelphi- 

jos lietuviai drauge su latviais, 
estais, lenkais vengrais, slova- 
kaiž ir ukrainiečiais rengia Pa
vergtųjų Tautų Savaitės minė
jimą liepos 14 sekmadieni, 2:30 
vai. popietų prie Philadelphi- 
jos “Independence Hali” pasta-

■ to. Kalbės antibolševikinių tau
tų bloko pirmininkas dr. Le
vas Dobrianskis, Philadelphijos 
miesto burmistras James 
Pennsylvanijos valstybės 
kybos ministeris Taboris 
Visi lietuviai nuoširdžiai 
čiami gausiai dalyvauti-

rys prašomos pasipuošti tauti
niais rūbais.

Tate, 
pre- 

ir k. 
kvie- 

Mote-

Birželio 22 ir 23 jaunučiai 
ateitininkai ekskursavo Wash- 
ingtone. Vadovaujami matema
tiko inžinieriaus L. Kačinsko, 
aplankė daugybę Washingtono 
Įžymių vietovių. Apsilankė ir 
Lietuvos pasiuntinybėj, kur mi- 
nisterio J. Kajecko ir ponios 
Kajeckienės buvo priimti, pa
vaišinti ir apdovanoti gražio
mis knygelėmis apie Lietuvą.

(Pa.)

Adas Malėnas ir Aldona 
Grėbliūnaitė susižiedavo birže
lio 29. Adas Malėnas yra sūnus 
mūsų bendradarbio Igno Malė- 
no. žinomo ištisos eilės knygų 
autoriaus. Adas šiemet baigė 
Fenn kolegijoje sociologijos 
mokslus, o Aldona dar tęsia to
je pat kolegijoje psichologiją. 
Birželio 30 pas jaunosios tėvus 
Įvyko sužadėtuvių pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo sužadėtinių 
tėvai ir Aldonos sesuo Kryge- 
rienė su vyru ir sūneliu.

MARIO’S RESTAURANT 
offers unevcelled Italian Cuisine — 
VVines &■ Liouors. home made cook- 
in<r. Piz^a at its Best' Luncheon - 
Dinner. We cater to private Parties. 
Free nnrkin<T. Takc-o”t service — 
PI 6-8323 : 3338 Hillside Avė.. next 
to Herrick’s. New Hyde Park. L. I.

Ril«'*r Brook Inn. Riverhend, L. I. 
F. Cipriani, owner. Italian cuisine. 
Anv stvle Spagetti - Lasaena. Veal 
Parmaerani. A friendlv atmosphere 
featuring superb cooking. Special 
attention to religious p-rouns. Ooen 
all year. (516) PArk 7-9854; Flan- 
ders Rd. (Route 24). Flanders. L.I.

Planning an Affair? — See us first 
for a trulv regai Weddin<r. Partv or 
Banouet. The New Oister Bav Res
taurant. 31-01 Bros»dwav. Artoria. 
I, I. Finest food and Service. Choice 
d->te« onen fo»* Jnlv. Auoiist and 
Sentomber. 0’1 Caterin^ Merr. Mr. 
PAUL at LH 5-8402 for Information

Dining Out — Take your Friends to
M E I T I N G

Chinese Cuisine at Best. Wines 
Liouors A’r co^ii^ioned. Faci- 

lifies for s^n1! inj;-v,ate Parties. 
Member th" Diners’ Club. — 2 East 
Jericho Tpke., Huntington Statinn. 
L. I. HA 3-5937

Prelatas L- Mendelis, klebonas 
atostogaująs Europoje, dalyva
vo popiežiaus Pauliaus VI vai
nikavimo iškilmėse.

Marė Kačauskienė, lietuvių 
graboriaus Kazio Kačausko 
našlė, toliau tęs savo vyro dar
bą, mielai patarnaudama lie
tuviams

Baigė mokvkla 
Algirdas Rugys, sūnus Jono, 

gimęs 1944 balandžio 9 Vokie
tijoje, birželio mėnesy baigė 
Patersono centrinę aukštesnią
ją mokyklą. Baigusiųjų mokyk
lą leidinyje tiksliai įrašyta jo 
vardas ir pavardė. Algirdas Ru
gys yra darbštus, ramaus būdo 
jaunuolis, mėgsta piešti. Dar 
pradžios mokykloje būdamas 
1958 dalyvavo Patersono “Eve- 
ning News” suorganizuoto “Op- 
timist Club” meno mėgėjų var
žybose ir buvo vienas iš šešių 
laimėjusių premiją už van
deniniais dažais pieštą paveiks
lą, kuris vaizdavo senovišką til
tą. Priklausė ateitininkams ir
tautinių šokių grupei. Tūri se; i 
šeri Birutę. Motina mirė 1952. į 
Tėvas antrą kartą vedė. Ant- ! 
roji mama labai daug prisidė
jo paskatinimais ir parama 
baigti mokyklą. Toliau žada 
dirbti ir studijuoti braižyba.

C.Y.O. Jaunimas liepos 7 tu
rėjo smagią išvyką Pijaus ir 
Onos Mockevičių vasarvietė
je prie Chesapeake Bay van
denų.

Vladas Butkus, senos kartos 
lietuvis, mirė Mercy ligoninė
je birželio 28. Velionis dirbo 
siuvykloje. Užaugino tris sūnus. 
Gedulingos mišios buvo šv. Al
fonso bažnyčioje liepos 2. Pa
laidotas Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdusi žmona Ona 
ir sūnūs Vladas, Karolius ir Ed
vardas.

Commoroi"! 1305 <«5th St. off 13th 
Ava TT V Sc<» OUr bMV-
tifvl and cotorfvl 1in‘a of n*»rsonal 
statirmerv on weddin^ inviti>tin"s 
in o-nM and 100 ocrsona's — FREE. 
snecinl <mncid<»ration to religious 
groups. Call UL 3-1919.

Caterinsr Service “et ’ts b°st” W“d- 
din«-s. eoektail oarties. Ivnęheons. 
oraanirptions: soecial consideration 
to religious grouns. P>cnic grounds.

JU 4-9506
211 Lake Avė. St. James. L. I.

FRANK’S RESTAURANT
Sneciab^in0’ in ctolicious Southern 
Fned Chicken - Steaks - Seafood - 
Platlci-s - Shrimp. O’>t<?oinp- orders 
carefullv orenared. Onen ’til Mid- 
p’te Fn. f- Sat. — 2^5 .Tersev St., 
New Brighton. S.I., GI 7-9781.

TEPEF TOWN, INC.
at Roosevelt iHeld. LT. — *or ranch 

r voar for entire familv. Western &
Fnaiish slacks - sMrts - ^ats - boots
- todhr»ir« - breechcs - N»1ts - fast 
drou- hc>1el''”= - mo^casins
Roosevelt Field. L. I. — PI 6-8675

C^ttino' rnarri^d'’ Hari"0' a narty? 
Be sure the cake is made by

LONG FRENCH RAKERS

Aripal Gmvrs A^rtirnod tr> 
f?t ”o”r fim’re'c norso-alitv. F*rrie 
I lllie. Ine. de Paris. Haute-coutvre. 
Con^-dtant on i-oblen, a’terations. 
P®adnirops. veilin». rvs’om made 
fnimHations: ontire v-eddin”- Partv 
ni’rtltted. bridal gmvns rented 4*»7 
Fnlton A v.. Hemnstead IV 6-6790. 
or IV 6-6583. b>- appointment only.

see>s Man exneri'*nz'ed in e’^^’rical 
- m®chanical nlumbing - weldin«r X- 
reneral mainterrn<-ė work. — Gbnd 
pa v. excęllent frin°-e b*ne^its. Ap- 
nb- ?n nerson — Henninp Bros A 
Smith Ine.. 91 Scott Avė.. Brooklyn

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NE W YORK E 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER& WEBER
Augščiausios kokybės produktai |
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai. įvai- | 
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite! • |

i6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6lI ’f| New Yorfce — 1654 tnd Avenue — TR 9-3647 Hempsteade — 314 Front Street — TV 3-5546 1
® (Tarp 85 - 36 g-viu> Flnshinge — 4’-<* Main Rtreet — TFI 5-2552 r
1 RMrewonde — 56-54 Myrtlr Avė. — VA 1-7668 Jackson Ileigtits - 82-16 $7th Avenne
į Astorijeje ~~ 28-28 Stela* ay St. — AS 4-3216 — DE 5-1154 ffl

Oneens Vit1a"e N*w 'w't>h Ranehes* 
6 rooms. 1 baths. finished base- 
ment v.-ith ’Ą bath. disfrivasber. built 
in ov»»n ranee. duetless bood sepa- 
mtc zona heating, gjass sliding doors, 
patio 40x100 loL 1-car garaže: con- 
vertible for mother dau^hter For 
irsDeatfon: 225th St. ■& 112th Avė., 
Tel. HO 4-4709.

JO’-’N SMO«.FN<SK| Fun»rai Home
L"«n P. Li'’. Dir.

T-ono T Smr»,'>->«;ki Li". Dir.
Air Cnnditioned Chanais in all Bo- 
rcs. F-merą N vvithin t he means of 
all. 1044 Manhattan Avė.. Brooklyn.

EV 9-4170 — EV 9-4171

45 WEST 45th.ST.. NEW YORK 36, N. Y. Tel. Cl 5-7905

COSMOS PARCELS EKPRČSS CORP.

Salė vestuvėm susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Suffolk Cbunty. Wnding River. L. I. 
Direct'v on Lene T.-land Sound — 4. 
rotm hnnse. ? brdrma. 1’4 aeres. 
Nvmhfront. Ali vrar. Elrotric best, 
fullv insulated. full basement. cxcel- 
l-mt vimv Ca’l SO 8-0104 weekdays. 
(516) Wells 5-3118 anrtime. Excel- 
lent buy. Asking $15.500.

Sr-rin«- the communitv in a digni- 
fied and pe-«a>"al rnann<*r for 50 
v«->rs •-r Cnndirien-'d Chanels in 
all kva’l’ies. Farold J Mooncv. M "r. 
fr*-l9 Metropolitan Avenue. Middle 
Vi’lage. L I. — VA 1-6660

Bushvvick rajone 2 ŠEIMŲ .MAMAS 
Stucco. 4 kamb. viršuj ir 5 apačioj. 
Apšildymas alyva. 3 garažai. Grei
tam pardavimui įkainuota $15.000. 
2 kambariai laisvi. DeKalb Avenue. 
tarp Central ir Wilson Avės. Cameo 
Realty Co. 120 Wllson Avė.. Brook
lyn, N. Y. — HY 7-4395

PHILIPS FUNERAL HOME
Modemiška koplyčia — Air condi- 
tioned. Gražiai pataroautoma už pi
gia kainą. Visoms religijoms ir visų 
įsitikinimų žmonėms natarnavimas 
visose miesto dalyse. Mr. J J. Phil
lips. Lic. Funeral Director — 79-02 
Metropolitan Avė.. Middle Village, 
Queens. N. Y. TW 4-8389.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir vietinės

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. la:p pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms, užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kiir.omis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europa. Užeikite ir įsitikinsite!

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti Į

ANTIQUE AUTO SERVICE
ir Įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius.

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt - Repaired and InsLJled

BRAKES RELINED 
Parts and Labor

REBUILT TRANSMISSIONS from g
Parts and Labor

-------- Rebuilt Units Installed
107-56 New York Blvd., Jamaica, N. Y

WHITE HORSE TAVERN
hara> - rotorana?*

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietus. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis. 

BROOKLYN 27, N. Y 
(Ridgewood) 

Tel. EVergreen 2-6440

1883 MADISON STREET



DISPLAY DI8PLAY

GYVULIŲ FARMA AMERIKOS VAKARUOSE
Kai grubūs asmenys ir su

žvėrėję žmonės dažnai pąsiekia 
nemažo pasisekimo ir kai kie
no net garbinami, Irving Ra- 
veth ir Harriet Frank pasinau
dodami Larry McMurty roma
nu, paruošė tekstą naujam fil
mui “Hud”. Siame Martin Ritt 
surežisuotame ir pagamintame 
filme netiesioginiai įrodoma, 
kad tebėra branginamos, nors 
kai kieno ir laikomos atgyve
nusios tokios dorybės kaip pa
dorumas, lojalumas pagarba ir 
meilė tėvams.

Texas valstybėje, didžiulia
me gyvulių ūkyje, patriarcha
liškai tvarkosi Homer Bannon. 
Jo antrasis sūnus Hud — aro
gantiškas padauža, nepaklus
nus senam tėvui, bandąs ieš
koti laimės girtuokliavime ir su 
laisvo elgesio moterimis. Ta
čiau jam sąžinė prikaišioja, 
kad esąs atsakingas dėl vy
resniojo brolio mirties automo
bilio nelaimėje. Žuvusio brolio

Kornelijų* Bučmys, O.FJA

septyniolikos metų sūnus Lon, 
nors ir garbina laisvų pažiūrų 
dėdę, bet gerbia ir senelį ir 
vis neapsisprendžia, kurio įta
kai galutinai pasiduoti- Kritus 
vienai karvei, Hud siūlo tą kar
vę ir visą reikalą užkasti ir pa
miršti. Tėvas iššaukia veteri- 
norių. Įtariama epidemija. Hud 
siūlo visus galvijus parduoti ki
ton sritin. Tėvas tam griežtai 
pasipriešina. Ištyrus, kad gal
vijai užsikrėtę snukio ir nagų 
liga, milžiniška kaimenė suva
roma duobėn, sušaudoma ir api
pilama kalkėmis, užkasama Fil
mo pabaigoje Hud lieka vieni
šas. Tėvas, ūkio nelaimės ir 
sūnaus įžūlumo prislėgtas, krin 
ta nuo širdies smūgio. Brolia
vaikis išvyksta kitur laimės 
ieškoti. Pasišalina ir šeiminin
kė.

Įvykių pynė nesudėtinga. Ar
ti dviejų valandų filme nedaug

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą
Tarp Sunrise Hwy Ext. ir New York - Riverhead Expressway. 
Arti įvairios darbovietės darbui gauti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Island sa
loje galimybės didelės — gudrūs pinigų investuotojai tai gerai žino. 
Prieš penkis metus Čia akras žemės kaštavo $99, dabar $3000. Sun
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus J auganti Long 
Island. Nepraleiskite šios auksinės progos — Pirkite tuojau pat!

$49.00 (mokėjimas, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Officcs — 729 Jericho Turnpike, Route 25, Three miles past 
Smithtown, and 2950 Jericho Turnpike, Route 25, one mile east of 
the Smithtovvn By-psss, and 376 Jericho Turnpike (Route 25), Sel- 
den. Hurry out — Office open every day including Sundays. Over 
fifiy years in the land busdness.

K. H. LfcEDS — LAKE RONKONKOMA

ANDRE MULLER 
Contracting Corp.

Harrtson Avė., Miller Plaee. L. L 
General Contractors and Builders. 
Custom Home buikhng — Building 
plota available in Port Jefferoon A 
Miller Plaee SH 4-2177

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVĄ — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais Riekiate. 
Kasdien Šviežios — namų gamybos 
“Klelbassy”. 1927 Washington Ave^ 
Brome 57, N. Y. TRemont 8-8193

R. K. DAVIS MOVING < STORAGE
Local ai.d Long Distance 

Residential and Commercial 
Packing, Storage. Shippteg, Crating 

Free Estimates
187 New York Avė., Kuntington, L.I.

HA 1-0100 or WA 1-0020

THE FRENCH CHEF
184 South Broadway, Yonkers, N.Y. 

Home of Baked Clams Maison 
Escargot a la Roėkefeller 

Free parking
Closed Monday except Holidays 

Call 914 YO 9-9524

AME CLEANERS
EXPERTS in cleaning of Gowns, 
Household Effects, Rūgs, Drapes, 
Slip Covers. Pick Up and Delivery 

GR 7-9440 
Open 7 to 7 P. M.

139 Second Avenue. New York City

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest 

In Newspaper Printlng 
197 E. 4th Street, Neur York City 

OR 3-1830

LIBERTY ART PHOTO STUDIO 
Photograpbers for all oeeaatons... 
weddtngs our spedaity. Special con- 
rideration to Darbininkas readers & 
religious groups. Open Wed. 9 a_m. 
to 6:30 pjn. Sun. 11 am. to 5 pan. 
or by appointment. TeL VI 3-3605. 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill

SUNNYSIDE BRAUHALL
For the Finest of Banguet Halis for 
Weddings, Communions, Confirma- 
tions. If you want the very best — 
call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL, 41-06 Queens Blvd., 
Sunnyside, L. I.

FUN PACKED TEEN TOURS. See 
the USA the hosteling way! Cycling 
trips to: Canadian Rockies, Tangle- 
wood, Cape Cod, Cross-country USA. 
Vermont, Westem Mass., Quebeck, 
NovaScotia, Penn. Dutch Country. 
Trips range from 1-7 weeks, from 
360-620. Metropolitan N. Y. Council, 
A.Y.H, 14 West 8th St., New York 
11, N. Y. — ORegon 4-151Q.

BUTLER CORP.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
10S-55 LEFFERTS BLVD. RKIHlfGND HIU* N! Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

H 0 L Y L I G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

B. KUČINSKAS, sav.
280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.

(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

Joseph Andružis - TRAVĖL AGENCY - REAL ĖST ATE - Insurance

dialogų. Dėmesys sukauptas į 
pagrindinius charakterius. At
rodo, pasiekta tikslių rezultatų, 
šį filmą parodžius pirmiausia . 
Amarilio miestelyje (Texas), ir 
kur daugiausiai atlikta filmavi
mo darbų, ježisorius Ritt už
klausė vietinį šerifą, ar jis at- 
pažįstąs pagrindinį charakterį- 
šis nedviprasmiškai atsakė: “0 
taip, čia beveik visi elgiasi kaip 
Hud.”

Režisorius M. Ritt jau ir 
anksčiau (“The Long Hot Sum- 
mer”, “Adventures of a Young 
Man”) yra parodęs palinkimą 
išryškinti pagrindinius charak
terius galimai tobuliau, neieš
kant suraizgytų ir įtemptų siu
žetų. Šiame filme veikėjų, ypač 
dviejų pagrindinių, charakteriai 
išdalinti iki smulkmenų.

Nors kino teatrus lankan
čiam žiūrovui bus tekę matyti 
nemaža vadinamų vakarietiškų 
filmų, bet čia neturima nieko 
bendro su įprastine kovbojiš- 
ka rutina. Hudo asmenyje Paul 
Newman nepaprastai vykusiai 
ir gyvenimiškai perduoda dau
gelio šių dienų modernių žmo
nių užsikrėtimą materializmu, 
nebekreipia dėmesio į jokias 
aukštesnes vertybes, ieško 
tik pomėgių. Priešingai vakarie
tiškų filmų tradicijai, kur blo
gasis dažniausiai “atsiverčia”, 
Hud tokiu pasilieka iki pat fil
mo galo ir nubaudžiamas visų 
apleidimu. Be abejo, nedaug 
iš didžiųjų artistų apsiimtų vai
dinti tokią iki pat galo antipa
tišką rolę, bet Newman ją at
lieka be priekaištų.

Idealisto senelio tėvo asme
ny pasigėrėtinai pasirodo Mel- 
vyn Douglas. Nedviprasmiškai 
ir be nuolaidų jis pasmerkia ir 
apgaili savo sūnaus palaidą el
gesį Ypač įspūdinga jo laiky
sena kaimenės sunaikinimo 
scenoje.

Brolvaikio rolėje Brandon de 
Wilde patiekia modernaus, 
bręstančio jaunuolio vaizdą. No
rėtų kuo greičiau užaugti, sek
ti dėdę, bet jį vis dar prilaiko 
senelio pavyzdys. Patricia Neal 
turi progos pasirodyti parei
gingos, griežtos ir savarankiš
kos šeimininkės rolėje.

Garsų ir vaizdų parinkimu 
šis filmas lyg ir panašėja į ita- 
lų-prancūzų-anglų neorealizmo 
srovės filmus. Tokie epizodai 
kaip transistorinio radijo gro
jimas, automobilio ratų žviegi
mas posūkiuose, jaunuolio už- 
kandžiavimas * ‘hamburgerių’ 
jaunimo šokių rungtynės ir p., 
stengiąsis iki smulkmenų kuo 
tiksliau perduoti vaizduojamą 
realią aplinką-

Nors filmas dėl savo įspūdin
gumo ir pastatymo laikytinas 
tarp šių geresniųjų filmų, bet 
dėl pačios idėjos perteikimo 
būdo rekomenduotinas tik su
augusiems.

SU PRO-N EON CORP.

Everything in Plastic Outdoor Ad- 
vertising. Designers, Manufacturers, 
Builders — all types NEON Signs, 
Maintenance - Repairs. 122 School 
St., Yonkers (comer Herriot St.), 

YO 3-6466

DON’S of Ocean Avė.
Distinctive and personalized Coif- 
fures. Shaping - Cutting - Tinting. 
Permanent Waving. Late nights 
Thurs. & Fri. Inąuire about our fa- 
bulous new line oi Wigs reasonably 
priced. 2810 Ocean Avė. Brooklyn, 
N. Y. — DE 2-1130.

New owners — Frank & Joseph

LEFFERTS BAKERY
Savininkės Louise Weins asmeniš
koj priežiūroj kepyklos geriausios 
kokyoės gaminiai patenkins visus, 
kūne yra pratę naudoti tik geriau
sią. maistą — vedybų, gimtadienių 
tortai, sviestainiai. 135-07 Lefferts 
Blvd., Ozone Park, Queens, VI 3-9151

Free TUXEDO RENTAL TO THE 
GROOM with every Group of Six. 
Complete new stock of Men’s For
mai Wear to Hire.

MICHAEL’S FORMAL WEAR 
Our Only Store

5415 5th Avenue, Brooklyn, N. Y. 
IFlightUp — GE 9-4864

CHARLES MARTIN 
Paioter-A Decorator

Paper hanger. select your paper at 
home. Ali work done at reasonable 
rates. We guarantee our work. Spe- 
cial consideration to religious groups 
Call HY 7-7938 — ask for Charles 
Martin.

WHITAKER PAPER CO-

EVERYTHING IN PAPER 
FOR THE PRINTING TRADE

SP 7-7700
50 Great Jonės SL, N. Y. C.

FREUND RICHARD
CUSTOM KITCHEN CABINETS

Ėst. 1937

88-58 MyTtle Avė., Glcndale, L.I.

VI 7-3758

PARK BENCHES

LONDINO STONE CO., INC.

3261 Provost Avenue 
New York 66, N. Y. 

Special Consideration to Religious 
Institutions

FAirbanks 4-1439

Awnings of all types—Canvases and 
Aluminum. Buy direct from manu- 
factor — save money' We also fix 
outdoor chairs. Special considera
tion to religious groups.

Call TE 7-1800
6514 20th Avenue, Brooklyn, N. Y.

AIR FAIR 
AIR CONDITIONING CO.

Summer Maintenance Checkup for 
only $6.50. All work guaranteed. 
Remember if you want the verv 
best call EV 3-7794 ask for JOHN.

Ladies: Hair off Face, Arms, Legs 
and Body. Safe, rapid. permanent, 
painless. Expert to sensitive ma
tare people s needs. Free estimates. 
Results guaranteed.

E. CAPALDO
33 West 42nd Street, N. Y. C. 

8th Floor — PE 6-2920

PAINTING - MOVING - CLEAN
ING BASEMENTS. AU work done 
at reasonable rates. We guarantee 
all our work.

Call U L 5-6650

-TOURS” When in New York City 
Call JU 6-4117 — Crossroads Sight- 
aeeing Corp. Escorted leeture tours 
via Air-conditioned Buses. Special 
consideration to religious groups & 
Societies. "Make your Reservations. 
Now”.
1572 Broadway New York City

DRESS SUTT RENTALS

— Men’s Formai Clotbes —
Of the better kind for Rent A Sale 

for all oecasions
A. T. HARRIS CORP.

425 Lexingt<m Avė., NYC (2nd Fl.) 
(Chock Fui! of Nuts Bldg.) 

MU 2-6325

OFFSET PRINTING
100 8% x U BLACK INK $2.95 
2 DAY SERVICE FOB PLANT

Special Consideration to 
Religious Groups 
Casi AL 5-3753

SPRING SPECIAL — Aluminum 
Sidings 1000 sq. ft. $440.00. We ūse 
the finest/materials. All work guar
anteed. We do all General Contract- 
ing. OUIN-RYAN CORP. — 579 
Howard Avenue, Brooklyn, N. Y.

Phone EV 5-7788

LAM’S Chinese-American Restau- 
rant famous for LAM's Special Din- 
ner. Cocktail lounge, private dining 
room. Take-out orders carefully pre- 
pared. Member Dining Club, Ameri
can Express, Carte Blanche. 714-18 
Hicksville Rd., No. Massapeąua, L.I. 
Ext. 29 Southern St. Pkwy. PE 5-5566

BONDED MOVING & STORAGE

All Work Done at Reasonable Rates 
We are fully insured

We also Buy and Sėli Used Fur- 
niture. Special consideration to re
ligious groups.

Call HY 3-2569

. ------- QUICK SERVICE -------
Wedding Invitations - Billheads - 
Business Cards - Statements - Cir- 
culars - Party Tickets for all oc-‘ 
casions. Hilbert Pres., H. Wilkinson 
Prop. 1120 Fulton St. near Frank- 
lin Avė., Brooklyn; MA 2-1020

REUPHOLSTER any 3-piece living 
room or sectional $99 basic labor, 
including FREE 9'xl2' RUG. Slip 
covers, Drapes, finest fabries at dis- 
count prices. Ask for Mr. LEE — 
RA 8-4000; Selinger 31-31 Steinway 
St., Astoria, L.I.

KAY-LAURE'
For A Beauty Career

• Beginners. Day ✓''K.
and evening
classes

• Refresher course
• Manicuring 

course
Free placement *7 L

Service
Write for brochure

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY GULTURE 

8 Duffy Avenue 
Hicksville. New York 

Overbrook 1-5313

DR. V. MINNITI 

SO 8-3600

Homeland Travd Agency

413 - 5th A ve. (7th-8th Sts.)

Brooklyn, N. Y.
Lėktuvų ir laivų bilietai j visas šalis 

Išsimokėjimo planas
Italijos legalūs dokumnetai 

Išieškome palikimus.

PAINTING & DECORATING
New Hyde Park - Franklin Sq. Vic. 

Trini $85 up Ceilings $7 up 
We ūse the best of paints 
Dutch Bov and Red Devil

516 GE 7-5648

B E R K O W I T Z 
MOVING A ĖXPRESS

We buy everything — Used Fumi- 
ture bought and sold. Local moving, 
immediate re movai, free estimates. 
Call NE 8-7081 — 135 5th Avenue, 
B’klyn. If no answer, call NI 5-1038

MICHAEL’S FUEL A OIL CO.
Complete Heating Installation. Ge
neral Motors Delco - Heating. Li- 
censed. 1815 GATĖS AVĖ. (bet. 
Onderdonk A Seneca Avė.), Ridge- 
wood 27. N. Y. — Tel. VA 1-9235

PJumbers Lic. No. 7843

— HAVEN REALTY —
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds -— Pinigų investadjos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

<16-88-40 STAGG ST BROOKLYN 6. N V
Telefonas STagg 2-5938

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Asbury Park, N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe e Tel.: PR 4-7788
švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

 P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui — F.TD.
8Š-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. T.

TeL Vlrginia 9-3112

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės 

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti; 
fia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai. •

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jemaica Ava., Woodhavw» 21, N. Y. • Tai. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Streat, BrooHyn II, N.Y. • Tai. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato | namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

------ We take all orders special price for VVeddings and Parties —
Home-Mado Bologna
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ŽINIOS___
Mokslemv ateitininkę JAV 

Rytų pakraščio vasaros stovyk- - 
la bus Kennebunkport, Maine, 
pas tėvus pranciškonus. Prasi* 
dės rugpiūčio 10 ir tęsis iki = 
rugpjūčio 25 d. Stovyklos mo
kestis visam laikui vienam as
meniui 50 dol., vienos šeimos 
dviem asmenim — 90 dol, 
trims — 115 dol. Vienai savai
tei vienam asmeniui — 25 dol., 
dviem tos pačios šeimos asme
nims — 45 dol., trims —70 
dol. Registruotis prašoma pas 
A. Vainių, 80-39 87th Rd„ 
Woodhaven 21, N.Y., tel. HI 
1-9761.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Prezidentas J.F. Kennedy 
jau paskelbė liepos 14-20 pa
vergtųjų savaite. Liepos 14, 
sekmadienį, 10 vai. ryte iškil
mingos mišios šv. Patriko ka
tedroje New Yorke. Tautinės 
grupės su savo vėliavomis ren
kasi 9:30 vai. prie katedros 
Penktojoj avenue. Lietuvės mo
terys ir mergaitės prašomos 
gausiau dalyvauti ir apsirengti 
tautiniais drabužiais.

Evangelikams pamaldos bus trečiadienį, 10 vai., ryto New 
11:00 vai. šv. Jono katedroje.

Po pamaldų, 12:30 vai., pa
vergtųjų tautų vėliavų 
mo apeigos pirmojoj 
prieš Jungtines Tautas.

Pirmadieni, liepos 
12:00 vai., pavergtųjų savaitės 
apeigos priešais City Hali. Ap
eigose dalyvaus 
ras R- Wagneris 
pareigūnai. Visi 
gausiau prašomi 
mėse ir pamaldose dalyvauti.

Dariaus - Girėno minėjimas. 
Sekmadienį, liepos 14. Brook
lyne švenčiama lietuvių lakū
nų Stepo Dariaus ir Stasio Gi
rėno šventė. Iš ryto 10 vai. Li- 
tuanicos aikštėje, VVilliamsbur- 
ge renkamasi prie lakūnų pa
minklo, dalyvaujant ramovė- 
vėnams, kariams veteranams, 
skautams, ateitininkams, neoli- 
tuanams bei kitiems su vėlia
vomis. Bus pagerbimo iškilmės. 
Vėliau visi vyks į Apreiškimo 
bažnyčią pamaldoms. Apie 1 
vai. popiet bus iškilmingas po
sėdis lakūnams atminti. Be 
kalbų, bus rodoma filmą apie 
Darių - Girėną. Įėjimas visiems 
nemokamas- Pabaigoje bus vai
šės. šį šeštadienį per New Yor
ko radiją (WEVD, banga 1330) 
J. Stuko programos metu bus 
perduotas akt. K. Vasiliausko

Kunigų Vienybės seimas šau
kiamas New Yorke rugsėjo 11,

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: Hlckoij 1-5220

kle-

jau
šv.

pakėli- 
avenue

15 d.,

miesto mayo- 
ir kiti aukšti 
lietuviai kuo 
visose iškil-

Yorker viešbutyje. Seime daly
vaus J.E. vyskupas Vincentas 
Brizgys prieš išvykdamas Ro
mon dalyvauti Visuotiniame 
Bažnyčios susirinkime.

Vidmantas S. Montvila, New 
Yorke gyvenančių dr. Halinos 
ir Jurgio Montvilų sūnus, bir- . 
želio 12 baigė Polytechnic Ins
titute of Brooklyn Bachelor of . 
Science laipsniu iš elektronikos 
inžinerijos Vidmantas S. Mont
vila studentu būdamas akty
viai reiškėsi Lietuvių Studentų 
Skautų Korp. VYTIS eilėse vie
nais metais būdamas tos kor
poracijos pirmininku. Iš kele- 
tos gautų darbo pasiūlymų jau
nasis inžinierius pasirinko dar
bą Grumman Aircraft Enginee- 
ring Co. Space Center skyriu
je, be to, ši rudenį ruošiasi tęs
ti studijas magistro laipsniui.

Padėka
Elena Padvarietienė

Brangi ir mylima žmona 
mamytė tragiškai žuvo grįžda
ma iš darbo š.m. birželio mėn. 
14 d. New Yorke. Palaidota bir
želio 19 d. iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Šv. Karoliaus 
kapinėse.

‘radijo vaizdas apie Dariu-Gi- Nuoširdžiai dėkojame gimi- 
. ’ nems ir draugams, lankiusiemreną.

ir

ją koplyčioje, aukojusiem šv. 
Mišias, atsiuntusiem gėlių, pa- 
reiškusiems užuojautą žodžiu 
ar per laikraščius.

Dėkojame velionės pusbro
liui kun. Br. Zdanavičiui, kun. 
dr. St/ Valiušaičiui ir kun. J. 
Pakalniškiui už atlaikymą ge
dulingų Šv. Mišių ir palydėji
mą velionės į amžiną poilsio 
vietą.

Nuoširdi padėka priklauso 
A. ir M. Mickevičiams, užpra
šiusiems solistus, kurie kartu 
su muziku V. Baltruščičiu taip 
gražiai giedojo šv. Mišių metu.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui St. Arominskiui ir sūnui 
už malonų ir rūpestingą patar
navimą.

tu, yra nustatę labai žemą' Visiems, visiems tariame 
kainą.. Nuosavybė yra gražioje nuoširdų ačiū.
vietoj. Teirautis VI 9-3462. Giliame skausme lieka vyras 

Vincas, duktė Regina Ridikie- 
nė su šeima, sūnus Algirdas ir 
sesuo Emilė, Susmarienė su 
šeima.

V. Padvarietis ir vaikai

Ieškoma šeimininkė, šiek 
tiek kalbanti angliškai, šeimo
je motina ir dvi mergaitės —4 
ir 6 metų. Motina gydytoja. 
Skambinti po liepos 8 d. tele
fonu: 516 PI 1-6006.

'išnuemojamas didelis mo
derniškas 5 kambarių butas su 
atskiru įėjimu, gražiame So. 
Ozone Park rajone, 118 gatvė
je. Teirautis vakarais nuo 6 
vai. GLenmore 6-1276.

P.arduodama krautuvė (Gro- 
cery - Delicatessen) Woodhave- 
ne. N.Y. Seno amžiaus savinin
kai. norėdami greičiau parduo
ti krautuvę su 6 kambarių bu-

Kas norely skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

NEW YORKO tautinių šokių grupė prieš išvykstant į Chicagą.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- J U V E L Y RAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Lietuvos vyčiai birželio 28-
■ * 30 atliko uždaras rekolekcijas. 

Dalyvavo N. Anglijos 30 vyčių. ;
Kazimieras ir Ona Pikeliai ; 

gegužės 30 atšventė 60 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jų intencija mišios šv. Petro 
parapijos bažnyčioje buvo lie
pos 1.

Kun. Anatolijus Stanevičius, ! 
kuris vikarauja Visų šventųjų : 
parapijoje Chicagoje, birželio į 
25 lankėsi Bostone ir buvo ap- • 
sistojęs šv. Petro parapijos 
bonijoje.

Bronė Skabeikaitė, kuri 
12 metų šeimininkauja
Petro parapijos klebonijoje, bir
želio 25 mėnesiui atostogų iš
vyko pas savo gimines Chica
goje.

Sesuo Klemensą, Jėzaus šir
dies kongregacijos, kelioms sa
vaitėms parvyko atostogų į 
Bostoną pas savo gimines. Ji 
dirba Maroko valstybėje, Afri
koje, kur tarnauja vietiniams 
gyventojams kaip ligonių slau
gytoja-

Šv. Petro parapijos choro iš
kyla bus liepos 14. Visi choris
tai privačiomis mašinomis vyks 
į ponios Mašidlauskienės duk
ters Agnės Kennedy vasarnamį 
prie Bazzards Bąy įlankos.
Dariaus postas liepos 14 Ro
muvos parke, Brocktone, ruo
šia 30 m. sukakties minėjimą 
tragiškai žuvusiems Atlanto nu
galėtojams Dariui ir Girėnui. 
Minėjimas pradedamas 2 vai. 
popiet. Po minėjimo ten pat 
parke vyks piknikas.

Nuostolingas karštis. Birže
lio mėn. paskutinė savaitė 
Bostone pasižymėjo savo karš
tumu. Temperatūra buvo paki
lusi iki 98 laipsnių. Nuo aukš
tos temperatūros šv. Petro pa
rapijos bažnyčios gaisro siste
ma buvo gerokai apgadinta ir 
jos taisytojai patarė ją visiškai 
pakeisti. Padėtį išgelbėjo Bos
tono arkivyskupijos kanceliari
jos atsiųsti specialistai taisyto
jai, kurie perkaitusių vielų li-

praskambėjo darniai ir leng- nijas pakeitė naujomis ir visą 
vai-

Televizijos bažnytėlės rekto
rius Monsgr. W. Flaherty gra
žiai pristatė visuomenei šv Pet
ro parapijos chorą su jo diri
gentu komp. Jer. Kačinsku, su
minėjo kaip toli pažengusį cho
rą (outstanding) ir padėkojo 
už pasišventimą ir darbą.

Per du milijonus turįs dide
lis Bostono miestas sudaro 
daug gražių progų lietuvių cho
rui pasirodyti amerikiečių vi
suomenei, bet trūkstant daini
ninkų, choro dirigentas negali 
priimti- visų kvietimų.

B. Jodelė

Nuotr. V. Maželio

KAI JAUNINI LYDEJOME CHICAGON
New Yorko lietuviam liepos 

4 Amerikos nepriklausomybės 
šventė buvo atžymėta nepap
rastu įvykiu. Vakare 7:30 gau
sus būrys žmonių susirinko iš
lydėti tautinių šokių grupės į 
Chicagą. Išvyko 27 šokėjai ir 
13 keleivių, šalia autobuso su
stojo šokėjai nekasdieninei 
nuotraukai — jauni, saulės nu
bučiuoti, pilni energijos, pasiry
žimo.

Gražus tas mūsų jaunimas! 
Kam tenka dažniau su juo su
sitikti mokykloje, sporto organi
zacijose, visi gali pasakyti, kad 
tai puikūs jauni lietuviai. Gal 
būt, ne visi skaitė “Amerikos 
lietuvių bendruomenės” biule
teny (nr. 3) straipsnį, kuriame 
rašoma:

“Tautinių šokių šventė nėra 
pramoga, bet visų lietuvių tau
tinė šventė. Nekartą pakaltino
me mūsų jaunimą, jog jis ma
žai sielojasi mūsų tautiniais rei
kalais. Jaunimas atsakė, jog

Vyt. Valaitis, Newsweek žur
nalo foto reporteris, dalyvavo 
tautinių šokių šventėje Chica
goje ir išfotografavo visą pro
gramą. Jo nuotraukomis galės 
pasinaudoto laikraščiai ir žur
nalai. Jo darytą popiežiaus Po
vilo VI nuotrauką įsidėjo perei
tos savaitės “Look” žurnalas. 
V. Valaitis su šeima atostogų 
išvyksta į Cape Cod, Mass.

Dr. Vyt. P. Vygantas, Pax 
romana studentų sąjungos pir
mininkas, pereitą savaitę buvo 
išskridęs į Afriką. Ten Ibadon 
mieste, Nigerijos universitete, 
vyko Pax Romana suorganizuo
tas seminaras Afrikos kata
likams studentams. Dr. V. P- 
Vygantas į New Yorką grįžo 
pirmadienį, liepos 8.

vyresniųjų idealizmas tautinei 
kultūrai teskamba tik žodžiais. 
Antrosios tautinių šokių šven
tės daviniai rodo, jog šokėjų 
eilėse dalyvaus daugiau kaip 
1000 lietuvių jaunimo”-

Lietuvos pavergėjas visomis 
jėgomis plėšia mūsų brangų 
liaudies turtą iš lietuvių šir
džių. Mūsų pareiga skatinti jau
nimą šokti ir dainuoti, bet tam 
reikia daug vyresniųjų nuošir
dumo bei paramos, štai, New 
Yorkas turi gražaus jaunimo, 
turi taip pat prityrusią tauti
nių šokių mokytoją Jadvygą 
Matulaitienę, kuri skoningai pa
ruošia šokių repertuarą ir ku
rios patarimai buvo reikalingi 
ir Chicagoje suruoštai šventei. 
Mūsųjaunieji grįš iš tos šven
tės pakiliu ūpu, ryžtinga nuo-

taika, didžiuodamies savo šven
te ir gėrėdamiesi Jaunimo 
Centro — Tėvų Jėzuitų pagel- 
ba. Ką New Yorko lietuviai 
atsakys į jaunųjų klausimą: 
“Kodėl mes neturime bendros 
pastogės?”

Jau laikas ką nors rimto ir 
konkretaus daryti tuo reikalu. 
Manome, rasis savanorių, kurie 
bels į kiekvieno geros valios 
lietuvio duris ir 
akis ateičiai, o 
praeities garbe.

Pagarba mūsų
jų vadovei bei tėvams, kad ir 
pasaulio didmiesty atsiranda 
mūsų puoselėjančių žmonių. Ne 
laurų jie ten išvyko parvežti, 
bet pasakyti visiem lietuviam, 
kad ir New Yorkas nėra dar 
miręs. Elena Ruzgienė.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Gra Korius-Balsam uoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOl ITAN AVĖ. .
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

1Vfattliew P. Baltas
FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned 

ALBIN J. B ALTON-B ALTRŪ N As'
Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

prašys atverti 
negyventi tik

šokėjams ir

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

TEV E MCSĮT’
Šv. Petro parapijos choras 

kas metai yra kviečiamas Bos
tono kardinolo Richardo J. Cu- 
shingo suorganizuotoje televizi
jos bažnytėlėje giedoti mišių

Monika Stelmokienė, 74 me
tų amžiaus, gyv. Flatbush, N. 
Y.. mirė liepos 2. Palaidota iš 
šv. Kryžiaus bažnyčios liepos 
5. Paliko sūnų Juozą ir 4 anū
kus. Laidotuvėm rūpinosi Ja
mes C. Nugent laidojimo įstai
ga. D ir E. 28 th St., Brook- forte, 
lyn, N.Y. šv. Petro choras dar giedo-

TELEVIZIJOJE
jo lotyniškai “Avė Verum” — 
Mozarto, “O saerum cor Jesu” 
— J. Scheitzerio ir angliškai 
“0 Holy Name” ir “O Mary” 
— J.O’Connellio. Visos pen-

metu. Šiemet giedojo birželio kios choro sugiedotos giesmės 
16. Transliavo 7 T.V. stotis. 
Chorui dirigavo komp. Jeroni
mas Kačinskas.

Kai užgiedojo lietuviškai “Tė
ve mūsų”,, pasruvo mano akys 
ašaromis, o mintimis nusikė- 
.liau Į savo brangią tėvynę Lie
tuvą ir prisiminiau tuos toli
mus laikus, kai mūsų visa šei
ma suklaupusi parapijos baž
nytėlėje giedodavo iš gilumos 
širdies.

Šiuo metu Lietuva kovoja 
paskutinėmis jėgomis dėl savo 
tautinės gyvybės, o didžiausias 
priešas — rusas, labai vylin
gai dedasi “globėju”, kad nu
kreiptų akis nuo žudomos tau
tos. Niekas nepajėgs nužudyti 
šios mažos ir kultūringos lie
tuviu tautos. Ji tikrai išliks!

Vienas garsiausių lietuvių

sistemą sutaisė. Tokiu būdu 
parapijai buvo sutaupyta virš 
2.000 dol.

Jonas Jonušlcis, Keleivio re
daktorius ir administratorius, 
staiga mirė savo bute liepos 1. 
Palaidotas liepos 5 Forest Hill 
kapinėse. Liko nuliūdusi žmona 
Lolia ir du broliai Amerikoje 
— Liudvikas ir Juozas. Velio
nis buvo gimęs 1900 vasario 9 
Mažeikių apsk. Mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje ir Leipzigo univer
sitete Vokietijoje. Savanoriu 
dalyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės kovose, buvo Lietuvos 
seimo atstovas socialdemokra
tų frankcijoje. Už opozicinį vei
kimą buvo suimtas ir sėdėjo 
Varnių koncentracijos stovyk-

Buvusi Lietuvoje mokytoja 
pigiomis ir geromis sąlygomis 
priima darželio amžiaus ir ma- loję. Po nepavykusio Tauragės

kompozitorių, J. Gruodis, su- žesnius vaikus saugoti. Geras perversmo gyveno Latvijoje,
komponavo “Tėve mūsų” ir la- maistas, privatus daržas ir pa- lenkų okupuotam Vilniuje, Vo-
bai meniskai išieškojo visų niu- talpos. Bus ir ’ to amžiaus vai- kietojoje ir Prancūzijoje. Ame-
ansųbei nuostabiai supynė pia- kams 
nisimo ir galingus crescendo ir

pritaikyta programa, rikon atvyko 1941. Pradžioje 
Smulkesnių informacijų pra- gyveno Brooklyne, vėliau Bos- 
šom teirautis telefonu: Vlrgi- tone. Čia ilgai redagavo ir ad- 
nia 7-7087. (Sk.) ministravo Keleivį.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvay Station) 

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. VIrginia 7-4499

THEODORE W0LIHNlNr
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. B A 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIOENCE ST, 
WORCESTER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS 

FUNERAL HOME 
I97 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS
75-sis metinis

PIKNIKAS
Liepos 14 <L 1 vai.

NATIONAL HOME - PICNIC GROUNDS
108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, L. I. 

Įvairūs laimėjimai, dainos, šokiai, baras 
Šokiams muzika nuo 4 vai.

--------- KVIEČIAMI VISI --------

Motery Vienybės paskutinia
me susirinkime buvo pagerb
tos: buv. sekrt. Helen Venis ir 
buv. finansų sekr. Jean Bredes. 
Joms išreikšta padėka už ge
rai atliktą valdyboje darbą. Da
bartinę valdybą sudaro pirmi
ninkė Helen Kulber, vicepir
mininkė Mary Shalins, sekreto
rė Izabelė Misiūnienė, iždinin
kė Mary Buyokas ir finansų 
sekretorė Anna Kriščiūnas. Su
sirinkime pasidžiaugta gerai 
praėjusia pavasariniu pobūviu 
ir padėkota už talką bei at
silankymą. Vasaros Šeimyniš
kas pobūvis bus liepos 21, sek
madienį. 2 vai. popiet Emili
jos Sinti šienės namuose, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. 
Y. Prašoma registruotis iki lie
pos 15 pas Andriušį (Haven Re- 
alty) VIrginia 74477.

DIDYSIS MINĖJIMAS
Šiemet sukako 30 metu nuo mūsų karžygiu lakūnų Dariaus 

ir Girėno skridimo j Lietuvą. Ta proga yra ruošiamos pagerbimo 
iškilmė', šeštadienį July-Iiepos mėn. 13 d.. 1963 m. 3 vai. po pie
tų. prie Dariaus ir Girėno paminklo. Lituanicą Sųuare, Union 
Avenue ir So. 2nd Street. Brooklyn. N. Y.

Programoje invokaciją skaitys kuni V. Pikturna, kalbas sa
kys žymūs pareigūnai ir visuomenininkai. Lietuvos gen. konsulato 
atstovas New Yorke V. Stašinskas, taipgi Antanas Gudonis, Lie
tuvių Klubo prezidentas iš Paterson. N. J.: himnus giedos solistė 
Leonė Jodytė. Žodį tars komiteto nariai — Bronė Spudienė. adv. 
S. Bredes. Jr.. P. J. Montvila ir J. Šaltis. Prie paminklo bus pa
dėta gėlių.

Maloniai kviečiame atsilankyti visas patriotines organizacijas 
su vėliavomis ir pavienius asmenis. Dalyvavimas nemokamas,

I Visų laukiame.

Dariaus ir Girėno Paminklo Pastatymo Komitetas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena Ir naktf 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus. 
Reikale laukite- TH TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadvvay 
So. Boston, Mas*.

Prieiais miesto teismo rūmus 
o

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose. ąjydžiai iS- 
pildome kiekvieną pageidavi
mu. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin _ 
Funeral Director

Telefonas: 268 - 5185


