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Kaip ilgai patvers atomų ir nepuolimo sutartis?
Maskvoje liepos 20 Amerikos 

Harrimanas. Anglijos Hailsham 
ir Sovietų Gromyko sutarė su
stabdyti atominius bandymus 
antorėįe, ore ir vandenyse.

Sykiu eina derybos ir dėl 
nepuolimo pakto tarp \ato ir 
Varšuvos bloko valstybių. Gro
myko siūlė, kad abidvi sutar
tys būtų pasirašytos kartu. 
Amerikos delegacija turi ins
trukcijas dėl nepuolimo sutar
ties derėtis, bet jos nepasira
šyti. kol nėra gautas Nato są
jungininkų pritarimas.

AMERIKOS VYRIAUSYBES 
PLANAS: Gauti sutarčiai se
nato pritarimą
Derybos Maskvoje slaptos, ir 

susitarimo sąlygos neskelbia
mos. Teskelbiama prezidento 
akcija už sutartį ir jos tvirti
nimą senate. Prezidentas nu
mato pasiųsti i Maskva sutar
ties pasirašyti valst. sekretorių 
Rusk su senato delegacija. De
mokratu vadai Mansfield ir 
Humphrey pažadėjo preziden
tui senato tvirtą parama. Tiki
masi ir respublikonų paramos. 
Ret sutarčiai tvirtinti reikia 
dviejų trečdalių balsų, o sena
te yra ir opozicijų. Priešinasi 
demokratų grupė, vadovaujama 
Stuart Symington. Richard B. 
Russell. Henry M. Jackson. 
Opozicijoje ir respublikonų 
grupė. vadovaujama Barry 
Gokhvater.

Atomu bandymus uždrausti jau sutarta. Nepuolimo sutarčiai ieškoma žodžių, ku
riais būt j pridengtas ar nustumtas rytų ■ vidurio Europos status quo pripažinimas

Abejojimus dėl atominės su
tarties naudingumo Amerikos 
saugumui reiškia jungtinis šta
bas.

Palankią opiniją sutarčiai or
ganizuoja per spaudą- Griebėsi 
N. Y. Times ir popiežiaus Pau-

Mirė kard. Valeri

K
— Vatikane liepos 22 mirė 

kardinolas Valerio Valeri. 79 
metų. religinių organizacijų 
kongregacijos prefektas. Dabar 
kardinolų liko 80.

liaus VI autoriteto, kad suda
rytų įspūdį, jog ir jis remia su
tartį. Kelia Averell Harrimano 
autoritetą: esą jis sėkmingai 
padėjęs vykdyti politiką ir pre
zidentui Rooseveltui. jis ir dėl 
Laoso pasiekęs sutarties.

MASKVOS PLANAS: Gauti 
Amerikos pritarimą ryty vi
durio Europos status quo 
Chruščiovas ankstesnėse kal

bose reikalavo, kad nepuoli
mo sutartis būtų sąlyga atomi
nei sutarčiai pasirašyti. Pas
kiau neprieštaravo, kad tai bū
tų nepriklausomos sutartys. N. 
Y. Times rašė, kad Vakarų dip
lomatai mato čia Chruščiovo 
dvilypį siekimą: laimėti Vokie
tijos padalinimo ir ryty Vokie
tijos pripažinimą, laimėti status 
quo ryty bei vidurio Europoje 
pripažinimą. Maskva sutiko su 
Vakarų noru surasti žodžių 
diplomatinę formulę, kuria tas 
pripažinimas būtų maskuotas 
ar apeinamas.

SUTARČIŲ REIKŠMĖ: Ne
puolimo sutartis pašalina ar 
pagreitina puolimą?

Maskvai: Atominė ir nepuoli
mo sutartis Maskvai, tvirtina

ma. pirmiausia sustiprintų 
Chruščiovo poziciją. prieš Kini
jos komunistus atskilėlius, o 
taip pat leistų daugiau kapita
lo nukreipti į ūkinį gyvenimą, 
kuris yra Chruščiovo didesnis 
priešas nei Kinija; palaužtų lig 
šiol Sovietam rodomą pasiprie
šinimą pavergtuose kraštuose.

Vakaram: N. Y. Times tvir
tinimu, prezidentas Kennedy 
laikytų katastrofa savo vyriau
sybės prestižui nekomunistinio 
pasaulio akyse, jei sutartis ne
būtų patvirtinta; tai atsilieptų 
ir ateinančių metų rinkimam.

Goldwateris .priešingai: sutar
tį laiko nuolaidų ir Washing- 
tono silpnumo ženklu. Penta
gone nuogąstaujama, kad su
tartis gali statyti į pavojų Ame
rikos saugumą, žinant, kad

Maskva savo sutarčių nesilai
ko, kaip jau turėjo patyrimo ir 
Kennedy vyriausybė su Laosu, 
dėl Kubos-

Chr. Sc. Monitor, žiūrėda
mas į praeiti, mano, kad da
bartinė sutartis gali taip baig
ti šaltąjį karą, kaip Panmun- 
jomo sutartis baigė Korėjos 
karą. Dar toliau žiūrint i pra
eitį, galima laikyti, kad atomi
nė ir nusiginklavimo sutartys 
pratęsia Jaltos ir Potsdamo su
tartis. kuriom rytų ir vidurio 
Europa buvo perduotos Mask
vai tam tikrom sąlygom, o da
bar norima tą perdavimą pri
pažinti taip pat tam tikrom są
lygom. nors sąlygų i tautų bal
savimo) Maskva nesilaikė se
niau. nesilaikė ir dabar. Kurie 
dairos į ateitį, jau skaičiuoja, 
kiek metų praėjo nuo nepuoli
mo sutarties su Suomija. Esti
ja. Latvija. Lietuva. Lenkija 
pasirašymo ir tų kraštų' užpuo
limo.

BROOKLYNE prie Dariaus Girėno paminklo studentai neolitunai padeda 
vainiką. Nuotr. P. Ąžuolo.

PAVERGTŲ TAUTŲ savaitės balansas

SOVIETAI IR
UPI pranešė, kad Maskvos 

radijas paskelbė planus pa
veikti rusu kilimo asmenim, gy
venantiem kituose kraštuose, 
ypačiai Jungtinėse Valstybėse, 
kad jie palaikytu ryšius su So
vietu piliečiais-

EMIGRANTAI

i AUTINIŲ šokiu šventėje Chicagoje įnešamos vėliavos. Nuotr. V. Račkausko.

ANTISEMITIZMAS AMERIKOJE AR SOVIETŲ RUSIJOJE

Radijas skelbė, kad Maskvo
je sudarytas "komitetas kultū
riniam ryšiam su tautiečiais už
sieniuose” atsiliepiant “i gau
singus Sovietų kilimo asmenų, 
gyvenančių Įvairiuose kraštuo
se, pageidavimus."

Sakė, kad ukrainiečiai, gu
dai, latviai, estai, lietuviai ir 
armėnai laikas nuo laiko siun
tinėjo laiškus, prašydami ‘‘ko
kiu nors būdu sudaryti arti
mesnius ryšius su jų tėvynėm 
ir pageidaudami daugiau žinių 
apie sovietinių gyventojų gyve
nimą”.

grantų norai kiti — jie buvo 
pareikšti per Pavergtu Tautu 
Savaite — kad Sovietai išsineš
dintų iš kraštu, kuriuos jie 
okupavo ir pavertė savo kolo
nijom.

Kam kaip tik dabar? Ar tai ne
bus Maskvos ‘ ‘prisidėjimas’ ’ 
prie Pavergtų Tautų Savaitės 
minėjimo. Iš pradžių Maskvos 
spauda erzinosi ir kaltino pre
zidentą Kennedy. kad jis pa
skelbė šiemet Pavergtų Tautų 
Savaitę, norėdamas nukreipti 
dėmėsi nuo negrų diskriminaci
jos. O dabar sovietinis radijas 
paskelbė tikrąjį Maskvos sieki
mą dėl lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečiu, armėnų, gudų — 
kad jie laikytu save kilusiais iš 
Rusijos, rusų kilimo. Tai impe
rialistinis prisipažinimas Pa
vergtų Tautų Savaitės proga.

Pavergtų Tautu Savaitė bai
gėsi. Jos minėjimuose reiškėsi 
pliusų ir minusų, naujos pažan
gos ir semi trūkumų. Tarp se
nųjų trūkumu tenka minėti or
ganizacinį pakrikimą, dėl kurio 
nepasiseka sudaryti įspūdį, ko
kio momentas reikalauja. Jei 
kreipsim dėmesį i sostinių tri
kampį - pasaulio sostinę Ne\v 
Yorką. tautybių sostinę Chica- 
gą ir Amerikos politikos sosti
nę M’ashingtoną. — tai minė
tas trūkumas labiausiai reiškė
si Xew Yorke. Bažnyčios dėme
sys buvo padalytas, kada pa
mokslininkas, užuot kalbėjęs 
apie komunistų pavergtas tau
tas. skaitė ganytojišką laišką 
apie Amerikos negrų segregaci
ja. Vėliavų pakėlimo iškilmėse 
prieš Jungtines Tautas įspūdį 
tegalėtų sudaryti trumpa įspū
dinga programa ir, jei ne daly
vių gausumas, bent tvarkingas 
sugrupavimas, o ne kaimeninis 
subūrimas apie sukimštas vidu
ry vėliavas, kurios tuo keliu ir 
buvo paslėptos nuo praeivių.

Organizaciniu atžvilgiu pui
kiai pasirodė Chicaga, suradusi 
būdu net tik gausiai sutelkti 
(lietuvių porą tūkstančių!) bet 
ir išoriniam įspūdžiui sudary
ti. Tuo nesiekiama pasakyti, 
kad Chicagoje gyventojai yra 
sąmoningesni piliečiai ir jaut
resni prezidento kvietimui. Tai

Amerikos žydu trys organi
zacijos paskelbė bendrą pareiš
kimą, kad Sovietų Izvestija iš
kreipė tiesą, rašydama apie 
"milžiniška antisemitizmą Ame
rikoje". Žydų organizacijos nu- 
ro ie. kad tokia žinia laikraštis 
nori nukreipti dėmesį nuo So
vietuose persekiojamų 3 mili
jonu žydų.

— Irakas liepos 22 išvarė 5 
bulgarus ir 1 rytų Vokietijos 
d.plonintą.
Lietuvoje uždrausta skambinti 

varpais
Vienas žmogus, kuris šiemet 

buvo nuvykęs i Kretingą. į šv. 
Antano atlaidus, rašo, kad žmo
nių buvo susirinkę nedaug, 
nes ture o dirbti kolchozuose. 
Kretingoje uždrausta varpais 
skambinti. taip pat uždrausta 
ntvvkti kitiem kunigam. Palan
ge ■ irgi uždrausta skambinti 
varpais Bažnyčios bokšto laik
rodis taip pat nemuša valandų.

CHRUŠČIOVAS DERASI 
TOLIAU

Maskvos ir Kinijos komunis
tai išsiskyrė su pareiškimais, 
kad pasitarimus dėl ‘‘ideologi
nių skirtumų" tęs ateityje. 
Chruščiovas sukvietė į Maskvą 
satelitus derėtis dėl ūkinės 
vienybės. Atvyko ir Rumunijos 
atstovas, nors Rumunija buvo 
parodžius pasipriešinimo įjung
ti savo ūkį į Maskvos planą. 
Paskui Chruščiovas keliaus į 
Vengriją ir Jugoslavija savo i- 
takos tvirtinti.

— Amerika ir Indija liepos 
22 pasirašė sutartį, kad Ame
rika apmokys ir ginkluos Indi
jos kariuomene fronte prieš 
kom. Kiniją.

— Kubos eazilai savo veik
los baze įsteigė Nicaragujoj, ka
da J. Valstybės neleido jiem 
čia veikti.

— Prezidentui vidaus sun
kumai nelengvėja: geležinkelio 
tarnautojai jo tarpininkavimą 
dėl streiko atmetė: pilietinių 
teisių įstatymas, kuriuo apsau- 
gojami negrai, dar nesurinko 
reikiamos paramos Kongrese, 
nes yra demokratų jam prie
šingų ir reikia respublikonų 
paramos: gubernatorių konfe
rencijoje Rockefellerio palan
kus siūlymas tam įstatymui ne
rado visuotinio pritarimo.

— Syrijoje liepos 18 per po
rą valandų numalšintas kariuo
menės sukilimas ir 27 sąmoks
lininkai buvo nuteisti sušaudy
ti. Sąmokslą rengė Nasserio ša
lininkai.

— Prancūzai seka Maskvos 
derybas dėl atomų susirūpinę. 
Žino, kad galima sutartis bus 
panaudota propagandai prieš 
Prancūzijos pastangas turėti 
savo nepriklausomą atomine jė
ga

N. Y. H. Tribūne, skelbdama 
tą UPI žinią, pastebi, kad nebe 
pirmas sykis sovietai mėgina 
sudaryti ryšius su ‘‘asmenim ki
limo iš Rusijos". H. Tribūne 
1955 rugpjūčio 29 rašė apie 
stiprią propagandą, kuri siekė 
įtikinti Rusijoj gimusius asme
nis. gyvenančius Jungtinėse 
Valstybėse, grįžti į savo gim
tuosius kraštus.

Tuo metu antikomunistinio 
rusų politinio komiteto New 
Yorke nariai mformavo apie 
propagandinius laiškus, kuriuos 
giminės siuntė iš anapus uždan
gos. Emigrantai — sako Tribū
ne — čia tvirtai atmetė gun
dymus. Kaip vienas pasakė: 
"Taip, aš norėčiau pamatyti 
savo tėvyne, bet grįžti, kada 
ten yra komunizmas — nieka
dos!”

Kam Maskva skelbė tokias 
žinias? Vargiai norėdama iš 
naujo vilioti, kaip sakė H. Tri
būne. kad tie emigrantai grįž
tu. Greičiau dėl to. kad ' tie 
emigrantai daug kalba apie 
priespauda anapus uždangos ir 
ju kalbas išgirsta vis daugiau 
J. Valstybių visuomenė, spau
da, Kongreso nariai. Kad juos 
apramintų ir sudarytų įspūdį, 
jog Sovietai "daro nuolaidas" 
— Maskva siūlo palaikyti ry
šius Siūlo ir vėl meluoja, tvir
tindama. kad tai daro dėl to. 
kad gauna laiškus iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių su tokiais 
prašymais. Tai ne emigrantų 
norai, o Maskvos norai. Emi-

CHICAGOJE Oruus t G r.’ro 
Dauzvarclis su l,ctuv.nt>'. Kur. .r y 
parodoje NuOtr Z. Dequč>0

U'ene liepos 1* <r" k'insuM* dr. P. 
a'o I irtuv.it t.«' ptjut i'ičjr prekybos

reiškia greičiau, kad Chicagos 
organizatoriai surado būdų pa
žadinti jų politinę sąmonę ir 
aktyvumą ir išvesti juos Į gat
vę masiškai, įspūdingai.

Naujas ženklas pavergtųjų 
bendradarbiavime — bendrai 
demonstracijai sutelkė jėgas pa 
vergtosios valstybės ir paverg
tosios tautos Organizacijoje, 
kuri žinoma Pavergtų Europos 
Tautų Seimo vardu, iš tikrųjų 
tedalyvauja pavergtosios valsty
bės. Jose nėra pavergtųjų tau
tų, kurios neturėjo Vakaruose 
valstybinio pripažinimo — kaip 
ukrainiečiai, gruzinai, armėnai. 
Tačiau tiek su vienais, tiek su 
kitais sovietinis režimas elgiasi 
kaip su vergais. Tiek vieni, tiek 
kiti siekia laisvės. Pavergtų 
Tautų Savaitėje suplaukė visi 
pavergtieji bendroje demonst
racijoje. Jei New Yorke šalia 
Pavergtų Tautų Seimo narių 
reiškėsi šiemet ukrainiečiai ir 
dar labai tyliai slovakai, tai 
Chicagoje susijungė visos rusų 
pavergtos tautos, įskaitant jau 
ir pavergtos Vokietijos ir pa
vergtos Kubos atstovus. Susi
darė įspūdis, kad tai nėra tik 
praeities atstovai, kurie gali 
žodį tarti, raštą įteikti, bet kad 
tai yra gyva, dinamiška ir gai
valinga ir jauna jėga, į kuria 
negali dėmesio nekreipti ir val
džios atstovai, ir tie, kuriem 
svarbu viešoji opinija ir rinki
mų metu piliečio balsas.

Jungtiniu Valstybių sostinė
je buvo pademonstruotos pas
tangos Pavergtų Tautų Savai
tės reikalą paversti reikalu 
rinktinių amerikiečių Kongre
so narių ir spaudos. Jei lig šiol 
pavergtiesiem daugiausia dėme
sio parodė Kongreso nariai sa
vo kalbom ir rezoliucijom (Pri
ėmime ir šiuo kartu dalyvavo 
47 kongresmanai ir 4 senato
riai). tai dabar stipriau paverg
tųjų reikalam siekta patraukti 
ir spaudos žmones, parodant, 
kad jų palankūs balsai yra se
kami ir nuoširdžiai įvertinami. 
Kai kurie pavergtų reikalą ak
tyviai .spaudoje parėmę \Vash- 
ingtono priėmime buvo atitin
kamai pagerbti iR. Druminond. 
E. Maurer). Tai gyvas ir žmo
niškas ryšys su tais, kurie su
darinėja opiniją, o ji veikia 
tiek vyriausybes, tiek visuo
mene. tiek ir okupantą.

Pavergtų Tautų Savaitė buvo 
naujas pasipriešinimo veiks
mas prieš okupaciją ir kolonia
lizmą. .lis ypačiai svarbus da
bar. kada Maskvoje eina de
rybos ir kada Vakaram tenka 
apsispręsti ar koegzistencija 
tylos, nuolaidų pirmiausia pa
vergtųjų laisvės sąskaita, ar 
pavergtųjų padarymas sąjungi
ninkais kovoje už laisves, tei
singumą ir taiką

irtuv.it
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Chruščiovo generolai žydai
Žydai kalba apie žydu nuopelnus Sovietų Sąjungai kare su Vokietija, apie žydus 

generolus Sovietų armijoje, apie žydy reikšmę Sovietu lenktynėse erdvėse, apie Staliną 
ir Chruščiovą, kurie žydus padarė savo nepasisekimy atpirkimo ožiais.

Žydai — dabar mėgstamas 
arkliukas sovietinėje propagan
doje. Maskva sudarinėje įspū
dį Vakaram, kad žydus diskri
minavo ir naikino “naciai”, o 
Sovietai buvę žydų gelbėtojai 
Laisvojo pasaulio žydai neko- 
munistai sudarinėja įspūdį, kad 
žydus diskvalifikuoja ir naiki
na dabartiniu metu Sov. Są
junga.

Maskvos propaganda skelbia 
pasipiktinimą parazitais, ekono
miniais kenkėjais, rengia jiem 
teisinus ir šaudo, suminėdama 
kaltinamuosius pavardėm, iš 
kurių matyt, kad kalbama apie 
žydus. Laisvojo pasaulio žydų 
nekomunistų propaganda skel-

Tos rūšies įdomios informaci
jos duoda Jewi$h Digest 1963 
birželio mėn. straipsny “Chru
ščiovo generolai žydai”, rašyta
me Leo Heimano. Straipsnio 
faktai duoda medžiagos paties 
skaitytojo išvadai, kodėl Sovie
tų Sąjungoje tai reiškiasi anti
semitizmas, tai pradedama ko
va prieš tą antisemitizmą, o 
Vakaram tuo pat metu sovie
tinė propaganda sovietinio an
tisemitizmo buvimą paneigia, 
Sovietus laiko didžiausiais žy
dų gynėjas. Straipsnyje yra ir 
faktų, kurie specialiai lietu
viam gali būti įdomūs.

Žydy nuopelnai Sovietu moks-

desnis skaičius nei kitų tauty
bių. Kiekvienai žydiškai skam
bančiai pavardei — tokiai kaip 
Katz yra dvi trys rusiškai 
skambančios pavardės — kaip 
Dragunski, Sokolsky, Ždanov. 
Esą Kremlius turėjo daug žydų 
generolų, bet šiandien stengia
si nutylėti, kad tai buvo žydai. 
Esą 420,000 žydų tarnavo rau
donojoj armijoje, 65,000 avia
cijoje, apie 40,000 laivyne vi
suose karo su Vokietija fron
tuose. Vadinas, 525,000 žydų 
sovietinėje kariuomenėje. Bet, 
pasak autoriaus, oficialieji so
vietų karo istorikai dabar turi 
aiškinti, kad žydai buvo bailiai

ir Taškente ar Alma-Ata, už
frontėje, juodojoj rinkoj, pini
gus kalė, kada slavai liejo savo 
kraują Stalingrado, Leningrado, 
Maskvos ir Berlyno frontuose.

Autorius sako, kad Stalinas 
pradėjo ir Chruščiovas tęsia 
anekdotus ir pašaipas apie žy
dus. Stalinas nepasisekimus ka
re su Vokietija stengėsi suvers
ti žydam ir padaryti juos atpir
kimo ožiu. Tuo tarpu oficiali 
statistika rodo, kad 1945 karo 
pabaigoje iš 525,000 žydų fron
tuose žuvo 212,000. Tai esąs 
didesnis procentas nei rusų, uk
rainiečių, gudų ar kitų tauty
bių.
Lietuvos divizija ir žydai:.

Tarp herojiškiausių divizijų 
autorius mini vadinamą ‘‘So
vietinės Lietuvos diviziją”. Jo
je tarp 15,000 karininkų ir ka
reivių 12.000 buvo žydai. “Di
vizijos kalba, charakteris, dai
nos. gyvenimo būdas nebuvo 
nei rusiškas nei lietuviškas, o 
jidiš”-

"Lietuvos divizija" buvo mes
ta prieš vokiečių tankus, kad 
vokiečių žygiavimą pirmyn su
laikytų ir duotų laiko kitiem 
rusų kariuomenės daliniam 
persigrupuoti. Ir dviejų dienų 
kautynėse prie Aleksejevkos, 
granatų ir kulkosvydžių kauty
nėse prieš tankus ir “Stuka” 
lėktuvus, iš 15,000 divizijos vy
rų žuvo 6,000, tarp kurių 5,000 
tydai ir 1.000 lietuviai bei ru
sai; taip pat 6,000 buvo sužeis
ti. Bet po karo Sovietų Sąjun
ga žuvusių masiniuose kapuo
se pastatė obelišką su įrašu: 
“Narsiem Lietuvos divizijos ka
rininkam ir kareiviam, kurie 
žuvo kovoje prieš fašizmą už 
sovietinę tėvynę”. Nėra jokios 
užuominos, sako žydų autorius, 
kad 90 procentų ten žuvusių 
buvo žydai. "Žmonėm, kurie 
lanko Aleksejevkos kautynių 
vietą, sudaromas įspūdis, kad 
žuvę herojai yra daugiausia lie
tuviai. Žydai visai neminimi”

(Bus daugiau)

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kito/skambinklte daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 3S, N. Y. • Tel. Clrcle 5-V'l

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį........................................................... Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI —» PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

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

bia, kad Chruščiovas nutyli žy
dų nuopelnus karo metu, žydų 
reikšmę kariuomenėje, žydų 
darbus moksle, technikoje, erd
vių tyrime, tuos darbus priski
riama rusam.

— Italijos komunistų parti
joje atsirado kinų šalininkų, 
kurie kaltina italų komunistų 
vadus, kad jie gyvena kaip 
“buržujai" ir atsisako nuo re
voliucijos vykdymo. Belgijos 
komunistų eilėse taip pat at
sirado kinų šalininkų, kurie bu
vo išmesti iš partijos.

— Afrikos 32 valstybės rei
kalauja. kad Saugumo Taryba 
pašalintų iš J. Tautų Pietų Af
riką ir Portugaliją. Amerika 
ir Anglija ragina jas “kantry
bės”, bet jos nesiduoda suval
domos.

— Lenkijoje Gomulka pa
reiškė užsimojimą suvaldyti stu
dentus. kad jie pasiduotų ko
munistinės ideologijos,įtakai ir 
atsisakytų nuo Vakarų įtakos.

— Rumunijos komunistai te- 
berodo tendenciją pasipriešinti 
Maskvos reikalavimui įjungti 
Rumunijos ūkį į Maskvos pla
ną.

— Pakistanas, nepaisydamas 
Amerikos protestų, oro susisie
kimą su Japonija nori palaikyti 
per kom. Kiniją. Amerika to
kiu atveju grasina sustabdy- 
sianti Pakistanui Boeing lėktu
vų dalių pristatymą.

lui dabar:
Esą iš sovietų paskelbtų 

mokslinių laimėjimų iki 1962 
vasario mėn. apžvalgos tarp 
450 Įžymiųjų mokslininkų, ku
rie pastatė Rusiją tarp pirmų
jų erdvės tyrinėtojų, keliautojų 
i mėnulį ar Marsą, yra 49 
pavardės aiškiai žydiškos —to
kios kaip Kogan. Levine, Gol- 
denberg. Rabinovič ir kt. Bet 
žydai mėgsta savo pavardes su
rusinti galūnė m— ov, -ev. -ski, 
-kin. Tad iš 450 mokslininkų 
apie 200 esą žydų kilimo.

Skaičiuojant tik aiškiai žy
diškas pavardes, tarp Įžymiųjų 
mokslininkų žydų esą 10 proc. 
Tuo tarpu žydų gyventojų So
vietuose esą mažiau kaip vie
nas ir vienas ketvirtadalis pro
cento. Taigi žydai yra davę di
desni procentą mokslo jėgos, 
kaip bet kuri kita tautybė, or
ganizuojant sovietų inžineriją, 
technologiją, mediciną.
Žydai Sovietu kariuomenėj ant
rame kare:

Heimanas rašo, kad Chruš
čiovas kalba, jog “žydai turi ge
rus smegenis ir daug minčių, 
bet kur reikia veiklos, tai. •.” 
Toki Chruščiovo pareiškimą, 
kuriuo paneigiamas žydam vei
klumas. autorius vadina me
lu ir skelbia faktus, kiek žydai 
dalyvavo antrame pasaulinia
me kare. Būtent;

Iš kariuomenės ir .partizanų 
veiklos apyskaitų matyt, kad 
aukščiausiu titulu — “Sovietų 
Sąjungos herojum” — yra ap
dovanota žydų proporcingai di-

PHILADELPHIJOJE liepos 14 minint Pavergtų Tautų Savaitę miesto salėje. J. Stikliorius skaito JAV pre
zidento proklamaciją. Nuotr. V. Gruzdžio.

V ASAROS SEZONO MUZIKA IR MENAS

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ....................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ................ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .........  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ________  Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ........  CH 9-0245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue .......   Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadvvay .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ________  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue .....  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............. WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ______  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue _________ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St.» N.W.......... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............... TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Frankhn Avė.; CH 6-4724 / 233 8030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė............ ES 2-4685
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., .................... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street __ ______  FO 3-8569
• NEVVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ..........   Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė...................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street _____________  MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street _____________ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___  PO 5-5892
• P1TTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ____  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ______ Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ____________ PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ......  SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

į .....    "i
WEISS & KATZ, INC.

į 187 ORCHAKD ST., N. Y. C. Tel. GK 7-1130 ||Į
DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ į
; ■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. ij

■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. Į
5 ■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį. ; 
! ■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau į;

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! |

SEN. McINTYRE (D. - N. H.), dešinėje. su J. Jurkum, N. Ziliyte ir sena
toriaus padėjėju R. Philip. Nuotr. J. Stankaus.

REZOLIUCIJOMS Remti Komiteto grupė, >š k. j d.: L. Valiukas, B. Nurm- 
scn (estas). J. Stembergs (latvis). A. Kalm (estas), A. Rems (latvis). J. 
E. leimams (latvis'. Nuotr. L Kančausko.

— Vilniuje vasaros sezone 
gastroliavo estų filharmonijos 
orkestras, paskiau Brazilijos 
dainininkė Vandži-Orinoko su 
lotynų Amerikos dainom. Indi
jos baletas. Charkovo dramos 
teatras.

Iš lietuvių pusės vargonų 
specialistas Leopoldas Digrys 
gastroliavo Rygoje su Mask
vos kameriniu orkestru. Mask
voje gastroliavo solistė N. Lif- 
šicaitė. Lietuvių dramos teatras 
gastroliavo Leningrade su Ber- 
nard Shaw “Pigmalionu" ir kt. 
— viso 6 spektakliais.

— Palangoje muzikinis se
zonas prasidėjo liepos 4. Pir
mas simfoninis koncertas buvo 
liepos 6. dirigavo B. Dvario
nas. solistas buvo E Paulaus
kas.

— Vilniuje dainavo jauni 
menininkai, baigę konservato- 
Yijas — Lietuvos konservatori
ją baigė M. Tarabildaitė. E. 
Kuodis. J. Janulevičius. Mask
vos konservatorijos diplomantė 
Birutė Almonaitytė.

— Maskvoje Įvairių tautų 
grafikos parodoje dalyvavo per 
20 lietuvių dailininkų. Tarp jų 
labiausiai kreipiamas dėmesys i 
Aldonos Skirutytės linograviū- 
rą “Melžėjas". Vytauto Jurkū
no “Neringoje". Jono Kuzmins
ko graviūras, kurių turinys 
esąs prieš kolonializmą. Mini
ma taip pat Albinos Makūnai
tės "Eglė — žalčių karalienė”. 
Skaičiaus atžvilgiu lietuvių gra
fikai buvo trečioje vietoje, pir
moje rusai, antroje ukrainie
čiai.

— Maskvos “Audinių rūmuo
se" buvo parduodami ir Lietu
vos bei Latvijos gaminiai. Lie
tuvos audiniu parduota už 100. 
000 rublių. Daugiausia pasise
kimo turėjo “Kauno audinių" 
šilkiniai gaminiai, apsiaustam 
populiarūs buvo “Drobes” ga
miniai.

— Vilniuje Petras Mikutis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Vilniaus universiteto docentas, 
birželio 21 mirė ir palaidotas 
Antakalnio kapuose. Neprik
lausomoje Lietuvoje buvo bai
gęs Jurbarko gimnaziją, huma
nitarinį fakultetą 1938. mokyto
jas buvo Lietuvoje. Bolševi
kams okupavus Lietuvą, bu
vo paskirtas vidurinių mokyk
lų departamento direktorium, 
nes jis buvo slaptai rėmęs ko
munistinę organizaciją Moprą.

— Kristijono Donelaičio 250 
metu gimimo sukakčiai sudary
tas komitetas.

— Kolchozuose ir sovehozuo- 
se šienapiūtė turėjo būti seniai 
baigta- Orai buvo palankūs žo
lei augti ir valyti. Sov. Litva 
rašo, kad Utenos apskrity der
liaus laukiama gero, bet jį su
imti sunku, nes mašinos, kom
bainai. daugumas neveikia, ir 
reikia šieną dalgiais piauti.
Vyry choru koncertas Vingio 
parke •

Vilniuje Vingio parke bir
želio paskutinėm dienom bu
vo visos Lietuvos vyrų chorų 
koncertas — dalinis pasiruoši
mas dainų šventei, kuri numa
tyta 1965. Baigiamajame kon
certe birželio 29 dalyvavo apie 
3.000 dainininkų. Vyriausias di
rigentas buvo J. švedas. Po So
vietų Sąjungos ir Lietuvos ko
munistinių himnu dar buvo pa
dainuotas pagarbinimas parti
jai. kuriam žodžius parašė E. 
Matuzevičius. muzika J. Gai
žauskas. Toliau, jau diriguojant 
J. Šidlauskui buvo dainuojama 
kita komunizmo pagarbinimo 
giesmė — žodžiai E Matuze- 
vičiaus. muzika J. Laurušo. 
''Paskui klausytojai ilgai plojo 
choristam už jų atlikta lyrine 
Naujalio liaudies* daina ''Ant 
kalno karklai siūbavo'' (Sovets- 
kaja Litvai. Diriguojant S. Jau
takiui toliau dainavo Švedo

“Linksmą brigadierių”; R. 
Varnas jau pučiamųjų instru
mentų orkestrui dirigavo ru
sų revoliucinę dainą V. Šechte- 
rio “Drąsiai eisime į kovą"; 
V. Aleksa ir M. Žakas diriga
vo uvertiūras iš B. Gobdulskio 
“Aušros” ir J. Dunajevskio fil
mo “Kapitono Granto vaikai”. 
Vaikų chorui dirigavo A. Juo- 
zėnas. G. Perelšteinas. Toliau 
dainavo stipriausių kolektyvų 
choras. Vilniaus įgulos kareivių 
choras- Švedas paskelbė jury 
komisijos sprendimą, kad ge
riausiu choru pripažintas Vil
niaus geležinkeliečiu kultūros 
rūmu choras, vadovaujamas A. 
Krogerto. Paskui paskelbtas 
kosmonautų Tereškovos ir By- 
kovskio sveikinimas ir sudai
nuota "Kosmonautų daina”, žo
džiai J. Marcinkevičiaus, muzi
ka E. Balsio.

Iš tos informacijos matyti, 
kaip lietuvių dainų šventės pro
gramoje yra sudarytas mišinys, 
kuriame pagrindinius priesko
nius duoda komunizmo ir rusų 
pagarbinimas.

UlOsIAME LIK i UVISKAS VES
TUVES. SALF.S r V RENGIMAMS 
(R SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 26th S,.. N.Y.C., N.Y.

Tel.: M U 3-2928
Savininkas VACYS STEP0NI8

SIŲSKITE į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

3 - jose krautuvėse

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

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant E s 3 e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

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

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame Cape Cod — Osterville. Mass.. kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje. gražioje lietuviškoje vasarvietėje 

JANSONŲ VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Čepe Cod, Mass. 

Tel. 428-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žai
dimams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 D.
Lietiniai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvvkti. Iš anksto kreiptis:

ED JANSONAS
I5 Rosedale St., Boston 24, Mass. — Telef. 288-5999

arba nuo birželio 15:
Audrone - Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod. Mass.
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Pavergtų tautų balsai
THE WORKER (TJtH Ccpyriflkt) By FRANGlBCAN FATHERS

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ. LD8 
organą darbininką ir lietuvių žinias

Second-dass postage paid at Brocklyn Post Office

Publlshed «emi-weekty exeept ho'iday weeks and J ui y 'and First week in 
August when published weckty.

Spaudoje Pavergtų Tautų sa
vaitė šiemet susilaukė dau
giau atgarsio nei pernai. Tai 
nebūtinai reiškia, kad kyla vi
suotinis sąjūdis už pavergtų
jų laisve, ir jų išlaisvinimas ar-

munistinių režimų rytų bei vi
durio Europoje. Pakeitė viltimi, 
kad prekyba ir ryšiai su ko
munistiniais režimais pagreitins 
‘liberaliza c i j ą’ pavergtuose 
kraštuose. Už tuos ryšius Va-

PRENUMERATOS kaina Subscription per year $7.00
Laikrodį tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS

Straipsniui ir korespondencijas redakcija taiso savo noožiOrą. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasiraiyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turinį ir kalba redakcija neatsako.

Baltieji ir raudonieji satrapai
“buržuaziniai demokratai ir na
cionalistai”, kad sukilimas ne
pavykęs tik dėl to, jog buvo 
per anksti pradėtas — Rusijai 
dar nepasiruošus sukilti. Taigi, 
viskas priklausė tik nuo rusų: 
ir idėja ir 
mėjimas.

Nereikia 
rijos faktų 
yra, anot ruso prof. V.N. Boč- 
kariovo “medžiagos” apdoroji
mas iš marksistinės-lenininės 
metodologijos pozicijų”. Daug 
svarbiau, kokią poziciją Lietu
voje dabar užima šie marksis
tiniai satrapai?

Satrapu kitados buvo vadi- ‘ 
namas senosios Persijos valdi
ninkas, karaliaus skirtas pro
vincijai- valdyti su neaprėžta 
galia ir pasižymėjęs dideliu 
žiaurumu bei priespauda, šian
dien satrapu vadinamas bet ku
ris valdžios turis asmuo, kuris 
savo valia arba aklu valdžios 
įsakymų vykdymu žiauriai ir 
neteisingai slegia žmones.

Rusai bolševikai labai mėgs
ta satrapais vadinti buvusius 
caro valdininkus, pavyzdžiui, 
Lietuvoje siautėjusį generalgu
bernatorių Muravjovą, mal
šinusi 1863 metų sukilimą. 
Daug dažniau jis vadinamas 
satrapu negu koriku dėl to, 
kad koriko vardas prilipo tik 
Muravjovui, o satrapas tinka 
visiem caristinio slėgimo vyk
dytojam. Bet kuo gi skiriasi ca- 
ristiniai satrapai nuo bolševi
kiniu?

parama, ir pralai-

stebėtis tokiu isto- 
iškraipymų, nes tai

L. Bičkausko knygoje “1863 
metų sukilimas Lietuvoje“ pa
sakojama apie caristinių satra
pų žiaurias priemones. Sukilė
liai ir jų rėmėjai buvo šaudo
mi, kariami. Įkalinami, tremia
mi Sibiran ištisais kaimais; kai
mai ir ūkiai deginami, konfis
kuojami. apkraunami nepake
liamais mokesčiais. Buvo suor
ganizuoti skrajojami baudžia
mieji būriai sukilėliam gaudyti. 
Kaimam Įsakyta vesti gyvento
jų sąrašus, pranešinėti apie 
sukilėlius, žmonės buvo bau
džiami už teikimą sukilėliam 
maisto ar pastogės. Baudžiami 
buvo ir tie. kuriem sukilėliai 
ką nors prievarta atimdavo ar
ba sustodavo nakvynei nesi
klausę leidimo. Trėmė iš Lie
tuvos “nepatenkintus esamomis 
sočiai inėmis-politinėmis sąlygo
mis“, taip pat už "nelojalių pa
skalų bei gandų platinimą” ...

Vaizdas, tartum iš dabarties 
laikų, kai rusai istrebiteliai 
siautėjo po Lietuvos

Pavergtoje Lietuvoje 1863 
metų sukilimu buvo susidomė
ta dar prieš 6-7 metus. Susido
mėta, be abejo, rusų bolševikų 
Įsakymu. Vienas veikalas para
šytas ir išleistas (Vilnius 1957) 
dvylikos autorių — lietuvių ir 
rusų. Antrasis — vieno Bič- 
kausko-Gentvilos (Vilnius 1958) 
bet rėdą guotas ruso — Mask
vos prof. V N. Bočkariovo. Pe
riodinėje spaudoje taip pat gau 
šiai rašoma apie atskirus suki
limo epizodus.

Tuese raštuose prisispyrus i- 
rodinėjama. kad sukilimas bu
vo grynai revoliucinis — vals
tiečių luomo prieš dvarininkų 
luomą, kad paskata ir parama
ėjo iš Petrapilio rusų demekra- . ieškodami sukilėlių partizanų.

degindami kaimus, žudydami į- 
tariamus žmones, masėm trem- 
dami i Sibirą ... “nepatenkin
tus esamom socialinėm-politi- 
nėm sąlygom". Vaizdas tas pat 
po 100 metų, nes rusas satra
pas yra likęs tas pats. Tiktai 
raudonam kaily...

tų-revoliucininkų (čemyševskio. 
Gerceno. Ogariovo), kad suki
lime dalyvavę apie 1000 (!) ru
sų karininkų, kad sukilimas iš
reiškęs “lietuvių tautos drau
gystę su rusų tauta”, kad anti
rusiškų sukilimu tenorėję pa
daryti lenkai dvarininkai —

tėja. Gali reikšti ir priešingai: 
kyla susirūpinimas, kad paverg
tieji virto ginčo objektu ir ne
sutarimo priežastimi tarp pa- 
čię laisvu j y.

Vieni iš laisvųjų nori paverg
tuosius užmiršti, nurašyti, pa
likti juos Maskvos malonei, te
siekdami koegzistencijos, pre
kybos, mainų, gero biznio su 
Sovietais, ar baimindamiesi bei 
kitus baimindami karo pavo
jais. Kiti, laikydami, kad pirmų- 

-jų tylos pastangos išduoda A- 
merikos tradicijas, kaip tik 
aktyviai remti, Kongreso priim
tą f?niją ir pavergtųjų teisę 
stipriau kelti'aikštėn.

Tokiame klimate gauna ypa
tingos prasmės atskiri spaudos 
balsai, kurie apibūdina Vaka
rų nuotaikas, Maskvos sieki
mus. pavergtuosius ir ieško ke
lių klausimo sprendimui.
VAKARŲ NUOTAIKOS: Tylėti, 
laukti?

Tokias nuotaikas tarp vaka
riečių aiškiai demaskavo The 
Tablet skelbdamas: “Užuot ėję 
su pavergtų kraštų laisvės sie
kimais. Vakarai pakeitė savo

karai jau moka komunistiniam 
režimui brangia kaina — tyla 
dėl rytų bei vidurio Europos li
kimo. Tokios tylos iškalbingas 
pavyzdys — Vengrijos delega
cijos pripažinimas J. Tautose”.

The Tablet skaitytojas dar 
prašneko specialiai apie lais
vuosius katalikus ir pavergtuo
sius, prikišdamas pirmiesiem 
tylą ir abejingumą dėl paverg
tųjų, pakartodamas italų spau
dos posaki, kad tylinčioji baž
nyčia esanti ne anapus uždan
gos, bet laisvajame pasaulyje.

(Tektų betgi čia pastebėti 
priešingai: Amerikos katalikų 
spauda daugiau nei kas kitas 
kėlė ir tebekelia < balsą prieš 
pavergimą, už laisvę pavergtie
siem. Tas pats The Tablet Pa
vergtų Tautų Savaitės klausi
mą svarstė net per du nume
rius po kelis str )
TARP PAVERGTŲJŲ: Nepasi
tikėjimas Vakarais, pasiprieši
nimo dvasios virtimas apatija?

Vakarų politikos pakeitimas 
prisitaikymą—samprotavo The 
Tablet — nustebino paverg
tas tautas: sumažino pasitikėji-

nistinių režimų prestižą, suma
žino rezistencijoj dvasią ir ją 
pakeitė apatija, » nusivylimu. 
“Ar tai gali būti laikoma lais
vės laimėjimu?” atsako laikraš
tis klausimu netiesiogiai į ofi-

Chruščiovo pasakytus 
žodžius, matė juose 
kad Chruščiovas nori 
ir santykius švelninti:

dalias kalbas, kuriose kalbama, 
kad laisvės ribos pasauly plin
ta.
APIE PAVERG8J0 NUOTAI
KAS: švelnūs žodžiai, neatlai
dūs darbai?

Pavergėjo, t.y. Sovietų nuo
taikos nevienodai Amerikoje 
suprantamos. Newsweek, čiupi
nėdamas 
Berlyne 
ženklus, 
susitarti
nebetrukdo jau Amerikos Balso, 
sveikino prezidentą Kennedy 
liepos 4 proga. Esama ir dau
giau panašios rūšies “ženklų ir 
stebuklų”. The Tablet, čiupinė
damas Chruščiovo faktus, sako: 
Maskva atvirai remia agresiją 
Laose, tebestato agresijos tvir
tovę Kuboje, gęr italų komunis
tus grasina smurtu vyriausy
bei. “Sovietų veržimasis domi
nuoti pasauly sklaido iliuzijas 
tų vakariečių, kurie žiūri į 
Chruščiovą kaip j taikingos ko
egzistencijos čempioną ir Pa
vergtų Tautų Savaitę laiko kliū
timi įtampos atolydžiui”.
VAKARŲ DILEMA: Susitarti

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITES minėjimas Philadeiphijoje City Hali patalpose liepos 14. Kalba Pennsyl- 
vanijcs prekybos ministeris J. K. Tabor. žemiau pavergtųjų tautų prezidiumas, kairėje pabaftiečių vėliavos.

Nuotr. V. Gruzdžio

jR. ELIZIEJUS DRAUGELIS, žio straipsnio autorius, dabar gy
vena Brazilijoje, S?> Paulo mieste. Šiemet balandžio mėn. jam suėjo
13 metai. Baigęs Marijampolės gimnaziją 1909. stojęs Maskvos uni- 
Z8rsite1a*», jis buvo vienas tarp pirm t ją ateitininku o. gantzatarių ir

Į DR. E. DRAUGELISi
J Reikšmingas šimtmetis
I

Turiu čia aš mintyje Mari
jampolės vyrų gimnazijos šven-
čiamą šimtmetį. Tiesa, atsikū
rus mūsų valstybės nepriklau- linga’
somybei. ir gimnazijos pavadi
nimas pakitėjo: ji gavo Mari-

Ateities redaktorių. Lietuvai atsikuriant, buvo Lietuvos Tarybos na
riu, parkui Lietuvos seimo atstovu ir sekretorium bet ilgamečiu 
Lietuvos Ūkininkų Sąjungos pirmininku, vėliau — Suv. Kalvarijos 
.'sichatrinūs ligoninės vedėju. Pasitraukęs 1944 nuo boiScvikų, Vo
kietijoje buvo keliolikos stovyklų vyr. gydytoju. Raiyti pradėjo dar 
wdama» moksleiviu ir pasirašinėdamas K. Lizdeika.

jampolės Rygiškių Jono gimna
zijos vardą. Tačiau pati gimna
zijos pradžia štai kokia buvo.

Seinuose 1768 buvo įkurta 
aukštesnioji šešių klasių domi
ninkonų mokykla. Po 1831 su
kilimo buvo uždaryta. Po to ten 
pat buvo vėl išsirūpinta 4 kl. 
mokykla, vėliau paversta pilna 
gimnazija ir 1839 perkelta Į 
Suvalkus, o Seinams palikta 
tik 4 kl. mokykla. Ji po 2 me
tų buvo perkelta j Mariampolę 
ir tapo lenkiška apskrities mo
kykla. Po 1853 sukilimo buvo 
paversta rusę mokykla ir tik 
1867 tapo pilna klasikine gim
nazija.

Tokiu būdu Sūduvoje atsira
do net 2 pilnos gimnazijos ru
sų kalba, tačiau ir du kartus 
savaitėje po pamokų buvo dės
toma lietuvių kalba. Anuomet 
net lenkiškose mokyklose, o 
ypač rusų gimnazijose, griež
tai buvo draudžiama tarp sa

vęs kalbėtis lietuviškai. Praš
nekusiam lietuviškai būdavo 
ant kaklo užkabinama “mete- 

paniekos lentelė. O ją 
nešiojąs š e š t a d ieniais bu
vo baudžiamas rykštėmis (Liet. 
Enciki. XVH t. 343 p.)

Marijampolės ir Suvalkų gim
nazijas baigusieji lietuviai (ir 
tik lietuviai-) galėjo gauti lie
tuviškas stipendijas” studijuoti 
Maskvoje.

Kodėl mūsų smaugikai, mas
koliai, buvo pasidarę teki dos
nūs, prielankūs lietuviams? Jų 
galvelėse kilo mintis atitraukti 
nuo lenkų kultūros, nuo Var
šuvos universiteto lietuvius. 
Atitraukti, kad juos surusintų 
arba net supravoslavintų.

Maskolių viltys neišsipildė. 
Gal tik vienas kitas 'mūsiškis, 
vargšas, pakliuvo į jų kilpas. 
Ypač sunku buvo tiems, kurie 
pasirinkdavo savo specialybei 
mokslo šaką, sunkiai pritaiko
mą pačioje tėvynėje, nes čia 
viską buvo užgožė maskoliai 
ir lenkai. Lengviau buvo tiems, 
kurie savo mokslą galėjo pri
taikyti ir Lietuvoje, kaip pav.

gydytojai, juristai, dalinai mo
kytojai ir pan.

Taigi ir aš baigęs 1909 Mari
jampolės vyrų gimnaziją, įsto
jau į Maskvos universitetą (iš 
pradžių į gamtos fakultetą, ki
tais metais persikėliau į medi
cinos) Iš karto gavau toki 
“masalą”, rusų įsteigtą stipen
diją, kuri vadinosi “Barono 
Kriudinerio” 15 rubl. mėne
siui. Tačiau, ačiū Dievui, nei 
aš jiems dūšią pardaviau, ne 
nesumaskolėjau...

Ne visi jotvingei išnyko
Nežinau, gal aš per drąsiai 

tvirtinu, bet tautos atbudimas 
ir jos prisikėlimas prasidėjo 
Sūduvoje marijampoliečių vei
kėjų žygiais. Dr. Basanavičiaus 
ryžtu sušvito “Aušra”, dr. V. 
Kudirkos / “Varpo” graudinus 
kėlė tautiškai apsnūdusius tau
tiečius, o “Tėvynės Sargas” ser
gėjo nuo nuklydimų. Bene bus 
Sūduviai užsilikusius jotvingy 
genties dalis, nes kitai daliai 
pasitraukus už Nemuno į Balt- 
vėžio girias ir likimas lėmė žū
ti kovoje su lenkais ir rutė- 
nais (ukrainiečiais). Kas kita 
sūduviai. Šie išliko ryžtingi, ir 
drąsūs, veržlūs, pažangūs.

lengvinta pavergtiesiem ar rei
kalauti apsisprendimo paverg
tiesiem ir tik jį įvykdžius pri
imti sutartis?

W. Lippmannas (NYHT) skel
bė, kad Erhardo, Brendto, ir 
Schroederio žvilgsnis nesitenki
na Vokietija, nesitenkina ir Eu
ropa. Jie norį ryšių su Angli
ja ir su rytų Europa. Jei tik
Bažnyčia susitars su komunis
tiniais režimais,' kad jie duotų 
daugiau -laisvės tikėjimui, tai 
reikalai jau būtų geram kely į 
pasaulio susipratimą. Duoti pa
vergtiem asmenim truputį lais
vės, pagerinti jų gyvenimo są
lygas — ir bus įmanoma ko
egzistencija, kuri ilgoj pers
pektyvoj galėtų vesti į vienin
gą pasaulio valstybę — tokis 
yra miglotas siekimas ateičiai. 
Jis kartojosi ir prezidento Ken
nedy kalbose Vokietijoje.

The Tablet mano kitaip — 
kad laisvasis pasaulis gali ir tu
ri palaikyti pavergtųjų išsilais
vinimo viltis ir juos turėti kaip 
sąjungininką savo pusėje- Laik
raštis tam reikalui siūlė konk
rečiai: (1) palaikyti Vengrijos 
klausimą J. Tautose, (2) viso
se derybose su Sovietais kel
ti reikalą, kad Sovietai leistų 
laisvus rinkimus rytų ir vidu
rio Europoje, (3) įtraukti į J. 
Tautų kiekvieną sesiją klausi
mą apie rytų bei vidurio Eu
ropos apsisprendimo teisę.

R. Drummondas (NYHT), ir 
svarstydamas dabartines dery
bas tarp Vakarų ir Maskvos, at
sistojo panašioje aktyvios poli
tikos pozicijoje kaip Tablet pa
vergtųjų kraštų klausimu. Jei 
Sovietai siūlo nepuolimo paktą 
tarp Nata ir Varšubos komunis
tinio bloko valstybių, tai ar to
kia nepuolimo sutartis būtų su
jungta su sutartimi dėl atomi
nių bandymų ar skyrium nuo 
atominių bandymų, ji būtų “ge
ra Sovietam ir bloga rytų Eu
ropos tautom, o taip pat bloga 
Vakaram. Jungtinės Valstybės 
visuotine Kongreso rezoliucija 
ir kiekvieno prezidento, pra-

PHILADELPHIA, PA.
Pavergtų Tautų savaitė pa

minėta liepos 14. Minėjimas 
buvo numatytas prie Laisvės 
salės, bet lietus privertė pasi
traukti Į miesto salę- Minėji
me dalyvavo Pennsylvanijos 
gubernatoriaus atstovas, miesto 
burmistras. Specialią kalbą pa
sakė Pennsylvanijos prekybos 
ministeris John F. Tabor, ku
ris gražiai nušvietė pavergtų 
kraštų padėtį ir kvietė visus 
dirbti, kad šie kraštai būtų iš
laisvinti.

Bagdonas Banaitis, Bartuška, 
J. Laukaitis, M. Sidaravičia, A. 
Grigaitis, P. Grigaitis, J. Bulo
ta, A. Bulota, A. Gustaitis, P. 
Leonas ir daug daug kitų, ku
rių ūmai nė neatmenu.

Skrieju mintimis
šimtmečio minėjimui rengti 

komitetas atsiuntė man kvieti
mą ir programą. Programa pa
puošta gimnazijos nuotrauka. 
Žiūriu į tą mielą mano gimna
zijos paveikslą 'ir skrieju min
timis į anuos senus laikus. 
1900 metai! Kaip viskas pasi
keitė! Ir Marijampolė liko jau 
nebe Marijampolė, bet tik Kap
suko miestu. Tik mūsų Šešupė 
nepasikeitė: ji ir “toliau bėga” 
tarp lėkštų, o kartais ir skar
džių krantų. Ir kiek kartų tas 
paprastas, bet mums mielas 
miestelis keitė savo vardą?!

Tas mūsų miestas XVI amž. 
vadinasi Pašešupiais, nes kūrė
si prie gražios, apdainuojamos 
Šešupės. 1736 metais bažnyčios 
kronikoje jis buvo pramintas 
Starapole. Aušrininkai greit tą 
pavadinimą sulietuvino* ir ma
no laikais jį mes vadinome Se-
napile.

Marijonai greta seno miesto
Mėginkime tik išvardyti tuos kūrė savąjį ir apie 1758 jį pa- 

tėvynės atgimimo pirmūnus, vadino Marijampole.
ir tai tik Marijampolės gimna- Tikiuosiu, išlaisvinę tėvynę 
ziją baigusius ar lankiusius. Be iš maskolių bolševikų okupa- 
minėtų Basaniaus, Kudirkos, cijos, mes vėl grąžinsime savo 
dar P. Kriaučiūnas, Arminas, mielam miestui garbę ir dere- 
K. Grinius, V. Pietaris, V. Stau- ma pavadinimą.
gaitis, P. Bučys, M. Gustaitis, (Bus daugiau)

dedant nuo FDR, pareiškimais 
yra įsipareigoję siekti politinės 
laisvės ir tautinio apsisprendi
mo grąžinimo rytų Europai. 
Pagal Jaltos susitarimus Sovie
tai įsipareigojo paremti laisvai 
išrinktas rytų Europos vyriau
sybes. Mes galime pasirašyti ne 
puolimo sutartį su Sovietą Są
junga — jei Maskva to nori.
Bet kodėl J.V. ar Anglija, Vo
kietija bei Prancūzija turi pa
dėti parašus sutartyje, kuri iš
reiškia bet kuriuo būdu, kad 
Kremliaus pavergti, Maskvos 
valdomi europiniai satelitai yra 
nepriklausomos valstybės?”. 
Drumondas rašė, kad derybose 
dėl nepuolimo pakto Vakarai 
turi reikalauti pavergtuose 
kraštuose laisvų rinkimų.

Pavergtų Tautų Savaitės pro
ga kongresmanas Dantei J. 
Flood pakartojo savo kreipimą
si ir į Amerikos visuomenę, kad 
laiškais paremtų jo rezoliuciją 
sudaryti nuolatinį Kongreso ko
mitetą pavergtų tautų reika
lam. O Our Sunday Visitor ra
gino skaitytojus pavergtiem pa
dėti malda ir laiškučiais savo 
Kongreso nariam (minėdamas 
pavergtuosius kraštus, Tėvas 
Ginder čia nelaimingai užmiršo 
tarp jų Baltijos valstybių var
dus!)-

Toki dvejopo nusistatymo 
ženklai: tylos ir šauksmo bei 
veiklos. Antrieji daugiau kyla 
iš visuomenės, .kurios nuotai
kas reiškia Kongresas, pirmie
ji labiau susiję su vykdomo
sios valdžios nusistatymais.
PREZIDENTO PROKLAMACI
JA: Kompromisas tarp dviejų 
šalių?

Šiokioje visuomenės, spaudos 
atmosferoje suprantamas prezi
dento Kennedy proklamacijos 
tonas. "Draugas" vedamajame 
ją Įvertino kaip “žymiai stipres
nę negu pernykštė”. Kitaip ver
tino Newsweek: “Jos kalba bu
vo švelnesnė nei ankstesnėse, 
neminėjo vardais nei pavergtų
jų nei pavergėjų. Baltųjų Rū
mų pareigūnai mano, kad iš tik
rųjų prezidentas jos būtų ne
skelbęs, jei tai būtų tik nuo jo 
priklausę”. O šen. Milward L. 
Simpson kritikavo prezidento 
proklamacijos blankumą. Esą 
proklamacija “drauge su pasku
tinių mėnesių įvykiais palieka 
mažai abejojimo, kad esame liu
dininkai, jog vyriausybė yra 
susitaikiusi su komunistų kon
trole milijonam kitados laisvų 
žmonių, kurie veltui laukia 
Jungtinių Valstybių pagalbos”. 
Smerkė vyriausybę ir už tai, 

. kad tuo pačiu metu, kai savai
tė skiriama pavergtom tautom,
vyriausybė pasiuntė savo že
mės ūkio sekretorių Freemaną 
j Lenkiją, Rusiją, Jugoslaviją, 
Bulgariją, pas režimus, pavergu- 

i sius tautas.
(Darbininkui netenka prezi

dento proklamacijos vertinti, 
nes iš lietuviškų veiksnių, ku
rie paprastai būdavo tarpinin
kais tarp vyriausybės ir visuo- 

! menės, tos proklamacijos teks
tas Darbininko redakcijos ne
pasiekė).

REZOLIUCIJOMS REMTI 
KOMITETO VEIKLA

Rezoliucijoms Remti Komite
tas išleidžia savo biuletenio 
(News Bulletin) naują numeri 
anglų kalba. Kurie nori biule
tenį gauti, rašo: Americans 
for Congressional Action to 
free the Baltic States. Post 
Office Bcx 77048. Les Ange
les. California, 90007.

Petro Norkeliuno vadovauja
mas ALT-bcs Rochesterio sky
rius atsiuntė Rezoliucijoms 
Remti Komitetui 150 dol. auką, 
ši suma buvo surinkta birželio 
liūdnųjų įvykių minėjimo pro
ga ’ Rochesteryje. Rezoliucijų 
reikalo judintojai Rochesteryje 
yra: kun. kleb. F. Valukevi- 
čius. P. Norkeliūnas. A. Jančys. 
B. Krokys. J. Jurkus. J. Stan
kus, dr. A. Klimas ir kiti. Ro
chesterio ir apylinkės geros va
lios lietuviai, norį vienu ar ki
tu būdu prisidėti prie rezoliu
cijų pravedi m o darbo, prašomi 
kreiptis į vieną iš minėtų as
menų.



Šokių
)•

šventes Įspūdžiai
šventės įspūdžiai lieka neišdil
domi. Apie ją dar bus daug 
kalbama, ypač jaunimo, apie ją 
dar Imis rašoma spaudoje. Bet 
viso vistiek neišrašys, visų nuo
pelnų neątžymės. To ir nerei
kia. Kiekvienas, kuris savo dar
bu prisidėjo prie šventės ren
gimo, dabar tik džiaugiasi, kad 
šventė pasisekė. Tas džiaugs
mas ir yra geriausias atlygini
mas.

Iš visų kraštų suvažiavę šo
kėjai šeštadienį, liepos 6, repe
tavo. Šventės vadovai nežiūrė
jo . kelionės nuovargio, šoko 
ir kartojo, kol visas grupes su
lydė į vieną.

Žuvusięję pagerbimas

Vakare Jaunimo Centre bu
vo gražios ir įspūdingos iškil
mės. Prie žuvusiųjų dėl Lietu
vos laisvės paminklo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios mer
gaitės uždegė aukuro ugnį ir 
padėjo gėlių vainiką.

Iškilmių nuotaikai buvo pri
taikyta ir kun. Pr. Garšvos,

Pamaldos
Sekmadienį, liepos 7, katali- 

MIC. malda ir LB centro valdy- . kam iškilmingos pamaldos bu- 
bos pirm. J. Jasaičio kalba 
kilmėm vadovavo pulk.
Šeštakauskas.

Jaunimo Centre

Tuoj po iškilmių Jaunimo 
Centre vyko jaunimo susipaži
nimo vakaras ir šokiai. Jauni
mas' užplūdo koridorius ir sa
lę. Buvo net sunku praeiti. Vy
resnieji šnekučiavos lauke. Čia 
susitiko pažįstami iš visos A- 
merikos. Tai ir buvo kalbos.

IŠ-
P.

— Frank Svelnis, Jr., Chica- 
go, BĮ., siųsdamas Lietuvos vy
čių Chicagos vienos kuopos 25 
dol. auką rezoliucijoms remti 
komitetui, rašo: . .Lietuvos 
vyčiai Chicagoje pilnai remia 
jūsų darbą. Ateityje atsiųsime 
keliariopai daugiau finansinės 
paramos...” Komitetui visos kėjam, kurie ir prie geriausių 
aukos siųstinos: Mr. George A. norų negalėjo pagauti jo ritmo, 
Petrauskas, 3442 Madera Avė. įp salėn žygiavo ne pagal mu- 
Los Angeles 39, Calif- ziką, bet kaip kas išmanė.

VAIZDAS M tautinių tokių frentts.

VISI Į

LIETUVIU DIEN4 - PIKNIKĄ
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 programą:

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.

BERNIUKAI Kennebunkporto stovykloje žaidžia prie juro*. Nuotr. B. Kerbelienčs.

Čiurlionio galerijoje
Galerija buvo specialiai 

daryta ir įeinant reikėjo 
ati-' 

__ _ _______ ______mo. šokių- Sukosi, pynėsi įvaū 
keti po vierią doLTas* vienas rateliai. Margavo įvairi 
doleris ir sumalė reikalus. Jau- raštų tautimai drabužiai, 
nimas, važiuodamas ir dalyvau
damas šventėje, ir taip turėjo 
išlaidų. Jani vienas doleris bu
vo pėr brangu, tad galerijos ir 
nelankė. Tik labai retas, tėvų 
ar pažįstamų vyresniųjų globo
jamas, 'pamatė galeriją.

O vis dėlto būtų buvę kur 
kas svarbiau, kad jaunimo ma
sės būtų apžiūrėjusios galeriją. 
Chicagai tai nesvarbu. Ten gy
veną turi progos pamatyti lie
tuvių dailininkų kūrinius. Atvy
kusiem iš kitų miestų, gal tai 
buvo vienintelė proga pamaty
ti lietuvių kūrybą. 

Galerijos administracijai rei
kėjo parodyti lietuviško svetin
gumo ir visus šventės daly
vius įleisti nemokamai. Reikė 
jo net specialiai pakviesti gru
pėm, paaiškinti kūrinius, kaip 
daroma kituose meno muzie
juose.

vo šv. Kryžiaus bažnyčioje. Mi
šias aukojo tos parapijos kle
bonas kun. E- Abromaitis. Gra
žų, šventei pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. J. Borevičius, 
S. J. Per mišias giedojo Dai
navos ansamblis, diriguojamas 
Stepo Sodeikos. Solą giedojo 
Jonas Vaznelis.

Evangelikams pamaldos vyko 
Tėviškės bažnyčioje.

"Šokėję eisena"
Spaudoje buvo daug rašyta 

apie komp. VI. Jakubėno spe
cialiai parašytą parado maršą 
‘"Šokėjų eisena”. Juo ir pra
dėta šokių šventė. Gal jis yra 
vertingas muzikos kūrinys, bet 
didžiulėje salėje jis klausytojo 
nepagavo. Per lėtas tempas, 
kartais buvo net sunkiai girdi
mas. Toks maršas atsiliepė šo-

šventėje buvo sušokta

graži lietuviška jaunystė, kuria

gerai

Didžiausio populiarumo 
laukė Sadutė Gal dėl to ji 
traukė, kad iš 
rėsi savo lyrine, 
taika. Ją šoko mergaitės 
lėm grupėm. Ir tai padėjo sek
ti lengvai banguojantį 
judesį.

Jaunęįę Gintis
Visi pastebėjo ir triukšmin

gais plojimais palydėjo pačius 
jauniausius šventės dalyvius. 
Tai daugumas lituanistinių mo
kyklų mokiniai, kurie tik pir
mą kartą pasirodo tokioje šven
tėje. Jie šoko su dideliu dė 
mesiu, rimtimi, , stengdamiesi 
kuo geriau pasirodyti.

Rūta Kilmonytė
Rūta Kilmonytė-Lee,

vartodama abi kalbas, pasiro
dė kaip tikra artistė profesio
nalė ir visai gražiai pravedė šo
kių šventę. Didžiausią įspūdį 
padare patiems jauniausiem, 
kurie, pasibaigus programai, iš 
visų pusių ją apsupo, prašyda
mi autografų.

išskidusi pabaiga
Kai pradžia buvo organizuo

ta ir gerai surepetuota, taip 
pabaigoje pasigesta iškilmingo 
ir tinkamo momento. Ir pabai
goje buvo grojamas maršas, bet 
šokėjai nebeišėjo gražiom gru
pėm iš salės. Jie išsisklaidė pa
sieniais, nors muzika dar gro
jo.

Pagarba rengėjams
Parengti tokią šventę nėra 

taip paprasta- Į darbą įsijungė 
daugybė žmonių, kurie sudarė 
įvairius komitetus. Jiem ir pri
klauso gili pagarbą už tą dide
lį triūsą, kurio vaisiais galėjė 
visi pasidžiaugti.

Pagarba mokytojam
Didžiausia pagarba priklauso 

tiem mokytojam, kurie per vi
sus metus rengė savo šokių 
grupes, lydėjo jas kelionėje, ly-

U2DEGAMAS aukuras prie žuvusiųjų už laisvę p^mtnkio. Vgos tokių šventės nuotraukos V. Valaičio.

dėjo iškilmių eisenoje į šokit 
aikštę. Tie mokytojai metai i 
metų moko jaunimą lietuviški 
šokių, patys negaudami joki< 
atlyginimo, šokių grupės tai] 
virsta jaukiomis tautinio auklė 
jimo mokyklomis.

Pagarba jaunimui
Pagarba priklauso ir lietuvis 

kam jaunimui, kuris įsijung 
į tautinių šokių grupes. Jaun 
mas mėgsta pasirodyti ir ui 
imti vietą visuomenėje. Jo Įvt 
dimas į lietuvišką aplinką i 
yra pats svarbiausias tautini 
šokių veiksnys. Jaunimas u; 
mirs sunkias keliones, nuovai 
gi, bet niekada neužmirš, ka 
jis dalyvavo šokių šventėje.

Programos leidinys
Rengimo komitetas išleid 

plačią programą, kurioje prist: 
tomos visos šokėjų grupės, si 
rašyti visi šokėjai, supažindini 
ma lietuvių ir anglų kalba s 
šokiais. Programa kruopščia 
suredaguota, bet jos viršel 
netinka šokių šventei, šoki 
šventė savyje turi tiek dau 
spalvos ir dinamikos, o virš 
lis padarytas lyg stenografiji 
blanknota§.b

Žvilgsnis į ateitį

Šventė išjudino visas taut 
nių šokių grupes ir sukėlė ei 
tuziazmo. ŠĮ entuziazmą ir rei
kia toliau palaikyti. Reikia su
daryti sąlygas, kad tautinių šo
kių grupės nuolat veiktų, kad 
būtų joms progos pasireikšti vi-

Vyresniesiems kartais atsibos- 
lietuviškuose parengimuose 

atomi tautiniai šokiai- Bet ar 
‘reikia kantrybės ir meilės? 
iip ateina jaunoji karta, per 
ki ateina lietuvišku žingsniu, 
ngiasi Į lietuviškąją bendruo-

Tautinių šokių šventės jau 
rirsta tradicija. Besidžiaugiant 
;ios šventės gražiu pasisekimu, 
lejučiomis žvilgsnis krypsta 
iteitin. Kad ir kitos tokios 
;ventės būtų sėkmingos, palai
kykime savoje apylinkėje tau- 
inių šokių grupes, skatinkime 
aunimą, kad jis prisidėtų prie 
grupių, padėkime grupių mo
kytojams jų sunkiame darbe.

ROTA KILMONYTC pasirašo autografus.

V. Marijošius dirigavo orkestrui
Hartforde, Conn., vyksta mu

zikes festivalis. Liepos 10 ir 
11 koncertai buvo skiriami 
Mozarto kūrybai, kurią kon
certui parinko dirigentas Vy
tautas Marijošius.

Simfoninis orkestras išpildė: 
Figaro vestuvių overtiūrą, sim
foniją concertante in E Fiat, 
serenata notturna in D dviem 
orkestram, simfoniją nr. 40 in 
G Minor.

Prieš koncertą The Hartford 
Times gražiai pristatė dirigen
tą, o po koncerto The Hart
ford Courant muzikos kritikas 
T. H. Parker labai gražiai į- 
vertino V. Marijošiaus diriga
vimą. Kritikas iškėlė jo klasi
kinio dirigavimo savybes ir

pažymėjo, kaip dirigentas mo
ka surasti kompozitoriaus pa
grindinius bruožus ir juos per
duoti. Orkestrą jis valdė su 
jautriu tikslumu ir iš jo išgavo 
visas technikines plonybes ir 
muzikalumą-

Jau ne pirmą kartą V. Ma
rijošius diriguoja šiem muzi
kos festivaliam. Taip pat yra 
koncertavęs ir su Hartfordo 
styginiu orkestru. V. Marijo- 
šius profesoriauja Hartt kole
gijoje, kur yra dirigavimo kla
sės vedėjas.

— Muz. J. Bertulis išvyko 
atostogų į Europą. Aplankys 
Vokietiją, Italiją, Šveicariją; jei 
sąlygos leis, aplankys ir Pran
cūziją su Ispanija.

- - ' ' - ' ■ ’
Benediktines

kviečia
Seselės Benediktinės nuo

širdžiai kviečia visus savo mie
lus tautiečius ir tautietes, o 
ypač visus geradarius ir gera
dares bei pažįstamus į metinius 
pietus liepos 28 dieną 1 vai. 
naujoje jų mokykloje, 75 Wal- 
lace Rd. Bedford, N.H. Bus sty
gų orkestras, vadovaujamas 
Giorge Gerasi, ir daug gerų da
lykų laimėti po gražiai paruoš
tų pietų-

Jos tikisi ir laukia visų drau
ge pasidžiaugti ir maloniai pra
šo galimai anksčiau pranešti 
apie atvykimą, kad žinotų skai
čių pietų užsakymui. Už pride
damas aukas nuoširdžiai iš 
anksto dėkoja ir tiems, kurie 
pirmą kartą atvyktų, pataria 
imti 101 kelią iki Wallace Rd. 
prie Bedford Centr. Paskui 
Wallace Rd. tiesiai į senų kle
vų alėją prieš baltus Regina 
Paeis namus su balta Marijos 
statula. Prašo pakviesti savo 
draugus bei pažįstamus, o 
ypač prašo nelaikyti už bloga, 
jei nespės parašyti asme
niškų pakvietimų, kol jų ne
gausios rankos yra perdaug už
imtos įvairiais darbais. Būtų ir
gi didelis joms džiaugsmas, jei
gu atvykstantieji neužmirštų 
maisto bei kitų dovanų jų ne
lengvai pradžiai paremti, o jos 
to niekad neužmirš ir maldaus 
Visagalio palaimos visiems.

New Haven, Conn.
Antroje tautinių šokių šven

tėje Chicagoje, Connecticut di
desnės lietuvių kolonijos buvo 
gana gausiai atstovaujamos.

L. B.-nės New. Haveno apy
linkės valdyba organizavo eks
kursiją saviems šokėjams nu
vežti. Kad sumažintų rengėjam 
kelionės išlaidas, gražiai bend
radarbiaujant su p-nia Marijo- 
šiene, prie nevvhaveniečių pri
sijungė ir jos vadovaujamos 
dvi jungtinės Hartfordo-New 
Britano-Waterburio šokėjų gru
pės. Dar atsirado keliolika kė
lei vių-svečių, ir susidarė gra
žus 68 asmenų būrys, kuris 
dviem autobusais liepos 4 d., 
3 v. popiet pajudėjo Chicagos 
link-

Dauguma šokėjų važiavo vie
ni be tėvų. Kai kas apsistojo 
pas savo gimines, kitus šventės 
rengėjai paskirstė pas sveti
mus geraširdžius lietuvius.

Ekskursija po 22 valandų ke
lionės grįžo liepos 9 d. Visų 
veiduose matėsi nuovargis, ta
čiau nuotaika buvo puiki, pri
siminimai gražūs. Pakelti ke
lionės sunkumai po kelių valan
dų poilsio užsimirš, gi įspūdin
gi šios didingos šventės vaiz
dai, niekad neišdils iš jaunimo 
atminties.

L. B-nės New Haveno apylin
kės valdyba jaučia malonią pa
reigą savo ir visų su šia eks
kursija vykusių šokėjų ir jų tė
vų vardu tarti nuoširdų ačiū L. 
B. Chicagos apygardos vadovy
bei už šventės surengimą ir vi
siems chicagiečiams už jų vai
šingumą bei rūpestingą mūsų 
jaunimo globojimą jų švečia- 
vimosi metu. Š.

ROCHESTER, N- Y.

Lietuvių diena — liepos 28

Tradicinė Rochesterio lietu
vių diena įvyks liepos 28. sek
madienį, šv. Jurgio lietuvių 
parapijos kiemuose ir salėse, 
555 Hudson Avė. Pradžia 1:30 
v. popiet mašinų paradu nuo 
šv. Jurgio liet, parapijos salės 
Rochesterio miesto gatvėmis. 
4 vai. svečių priėmimas, tauti
niai šokiai ir kiti pasirodymai. 
Bufetas salėse ir kieme. Sy
kiams gros orkestras. Įėjimas 
nemokamas. Maloniai kviečia
mi Rochesterio ir apylinkės 
lietuviai kuo gausiau dalyvau
ti. Gražiausiai papuoštos maši
nos laimės vertingas dovanas. 
Pelnas skiriamas Balfo šelpia
miesiems. Rengia Balfo skyr 
valdyba.

sb.



RYTINIO pakraščio skautai vyčiai ir .vyr. skautės savo suvažiavime birželio 10. Nuotr. G. Peniko.

SKAUTŲ
Lietuvos Skautų Sąjungos 

jubilėjinė stovykla prasidės 
rugpiūčio 17, šeštadienį, nuo 
12 vai; dieną ir tęsis iki rugsė
jo 1, sekmadienio, 12 v. dieną.

Stovykla vyks amerikiečių 
skautų stovykloje prie Ply- 
mouth. Mass. Jos pašto adre
sas: Lithuanian Boy Scouts 
Camp, Camp Child BSA, R.F. 
D. 2, Buzzards Bay, Mass. Te
lefonas: Area 617 CA 4-2080.

LSB vadovę sueiga. Vadijos 
nutarimu Brolijos skautininkų 
ir vienetų vadovų iš JAV ir 
Kanados rajonų sueiga šaukia
ma jabilėjinėje skautų stovyk
loje rugpiūčio 25- Vadovai, ku
rie negali dalyvauti jubilėjinė- 
je stovykloje, kviečiami atvyk

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
APIE DIVIDENDUS

Normalūs dividendų išmokėji
mai 3*iG plūs ’a"; pinigams 
padėtiems sekantiems ketu
riems metų ketvirčiam* be 
pertraukos.

Apskaičiuojami metų 

KETVIRČIAIS 
nuo padėjimo dienos

THE

KINGS 
COUNTY 
SAVINOS BANK 

fecesponsfed lt40

A Mirtvol Bank **. .. wha>. yovr money 
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PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVY YORK E
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS ?

SCHALLER& W BER|
I įAugščiausios kokybės produktai

• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kump ai. ivai 
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — isdikinsile!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6i
$ 

Hempsteade — 318 Front Street — IV 3-5540 ji 
Fluvhinge — 4’-86 ITain Street — wi 5-*55? t 
Jacksoti Heights — 82-18 37 th Arenoe ž

— DE 5-1151 ffi

New York e — 1854 ZndAvenue — TR 9-3847

1-7868 
4-3210

<Tarp 85 - 8C g-vjųi 
R4dgewoode — 5C-54 Myrtle Avė. — VA 
Arterijoje — 28-28 Steinway St. — AS

JUBILEJINE stovykla
ti tam savaitgaliui rugpiūčio 
24-25 dienomis. Vadovų suei
goje bus aptarti aktualūs Bro
lijos reikalai.

Skautu vyčię visuotinis Są
skrydis šaukiamas toje pačio
je stovykloje rugpiūčio 24-25. 
Sąskrydi organizuoja ir jį pra
ves LSB skautų vyčių skyriaus 
vedėjas s. v. ps. dr. A. Avi
žienis. Prasidės šeštadieni nuo 
pietų ir tęsis iki tradicinio 
skautų vyčių laužo. Reikalui 
esant, bus tęsiamas sekmadie
nio ryte. Bus nustatytos veik
los gairės ateinantiems penke- 
riems metams.

Nauja skautu filisteriu 
valdyba

Naujoji Filisterių Skautų Są
jungos Centro Valdyba 1963-

IŠVYKO Į
Studentė Julija D. Vaičiūnai

tė. studijuojanti prekybos ad
ministraciją Seaton Hali uni
versitete. liepos 18 šešioms sa
vaitėms turizmo tikslais išvyko 
Europon. Plaukia greičiausiu ir 
didžiausiu SS United States lai
vu. kuris pasieks Prancūzijos 
uostą per 4-5 dienas.

Paryžiuje ji susitiks su savo 
seserimi, studente Gailute, ku
ri. gilindama prancūzų kalbą, 
vienerius metus studijavo gar
siame Sorbonos universitete. 
Jodvi turi planą aplankyti žy
mesnes vietas Prancūzijoj. Ita
lijoj. Ispanijoj, Portugalijoj. 
Anglijoj. Šveicarijoj ir kt. kraš
tuose. kiek laiko' sąlygos leis. 
Rugpiūčio pabaigoje tuo pačiu 
laivu abidvi grįš i JAV.

Pabrėžtina, kad Julija ir Sta
sys Vaičiūnai augina tris ga
bias ir Į mokslą labai veržlias 
dukras. Jauniausioji duktė Bi
rutė. bebandydama moksle su 
seserimi Gailute lenktyniauti, 
taip pat laimėjo New Jersey 
valstybinę stipendiją po $400

— Albinas S. Trečiokas, Ne
bark. N.J.. kuris ten vadovau
ja Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyriui.’ atsiuntė rezoliucijoms 
remti komiteto vadovybei to 
skyriaus nutarimą: “ .. .ALTS 
-gos Netvarko skyrius visomis 
išgalėmis rems rezoliucijoms 
remti komiteto darbą •. 

64 metams pasiskirstė pareigo
mis taip: pirmininkas fil. dr. 
Steponas Matas (1890 Lampson 
Rd., Gleveland 12, Ohio), pro
gramos vedėjas fil. dr. Myko
las Vaitėnas, sekretorė fil. 
Audronė Gelažytė, iždininkas 
fil. Andrius Šenbergas, reikalų 
vedėjas fil. Vytautas Kamantas.

FSS jungia aukštuosius moks
lus baigusius ar studijas nu
traukusius pilnateisus ak'akde- 
minių skautiškų vienetų narius. 
FSS per Akademinį Skautų Są
jūdį įeina į Lietuvių Skautų Są
jungą.

Naujoji FSS Centro Valdy
ba sudaryta iš clevelandiečių fi
listerių. Valdybon įeina įvairių 
kartų žmonės, kurie per atei
nančius metus vadovaus FSS 
darbui.

EUROPĄ

metams per ketverius metus. 
Gailutė kitą rudenį pradės 
Douglass kolegijoj senior year, 
gi Birutė freshmen year.

Malonu priminti, kad visos 
trys seserys yra aktyvios lietu
viškose organizacijose: skautuo
se, Susivienijime Lietuvių A- 
merikoje 3 kp., gražiai talkinin
kauja vietos Alto, Balfo ir A- 
merikos Lietuvių B-nės Lindę- 
no skyriuose. Gi Julija ne tik 
studijuoja, bet ir dirba Merck 
and Co., sekretore, o šeštadie
niais dar paaukoja savo laiką 
mokydama Lindeno šeštadieni
nės mokvklos vaikučius tauti
nius šokius šokti. Tai yra jau
nas. kilnus ir pavyzdingas at
žalynas. kuri nedažnai galima 
sutikti net “giliai patriotiško
se” lietuvių šeimose.

Jonas Povilionis

j • ♦

DARBININKAS

Balt i mares žinios
Lietuviu svetainės valgoma

jame kambaryje liepos 20, 4 
v. popiet buvo vėžių pietūs.

Balfo skyrius liepos 28 gra
žiame Knoll View pajūryje, Ft. 
Smalhvood apylinkėje, rengia 
pikniką. Visi lietuviai kviečia
mi kuo gausiau dalyvauti ir tuo 
paremti Balfo veikla.

Suaugusięję klubas, kuris 
taip gražiai veikia mūsų tarpe, 
rugpiūčio 3, šeštadienį, Alber
to ir Betti Juškaus sode ren
gia vėžiu pobūvi.

šv. Vardo draugijos metinis 
beisbolo žaidimas — “Baseball 
Night” įvvks rugpiūčio 6. Bal- 
timorės komanda žais su Cle- 
velando komanda. Pelnas ski
riamas stipendijų fondui. Fon
das duoda stipendijas jaunuo
liams aukštuosius mokslus ei
ti.

šokių šventėje dalyvavo ne
mažas lietuviu skaičius ir iš 
mūsų kolonijos- Važiavo su 
tautinių šokių grupe.

Sodaliečię susirinkimas bus 
rugpiūčio 4. Bus aptariami ru
dens veiklos planai. Numatoma 
surengti madų parodą.

Jonas Obelinis

NORWOOD, MASS.

Mirė I. Vasiliauskienės sūnus

Inž- Bronald J. Vasalle (Va
siliauskas). vos sulaukęs 46 
metu amžiaus, mirė birželio 26 
d. Alfred, Maine.

Buvo gimęs 1916 rugpiūčio 
30 Norwood/Mass., visuomeni
ninkų Stasio ir Izabelės Vasi
liausku šeimoje. Buvo baigęs 
M.I.T. kolegiia ir ten įgijęs me
chanikos inžinieriaus laipsnį. 
Antrojo pasaulinio karo vete
ranas. Paskutiniu laiku dirbo 
kaip inžinierius Clarostate Co. 
Dover. New Hempshire.

Po karo, kada naujieji lietu
viai ateiviai atsirado šiame 
krašte, jis daugeliui parūpino 
darbus Norwoode ir kitur.

Palaidotas liepos 1 Highland 
kapinėse, greta savo tėvo. Li
ko giliame nuliūdime jo žmona 
Elena su nepilnamečiais ketu
riais vaikais: dukterim — Su- 
sana ir Judy ir sūnum —Stan
ley ir Frank, našlė motina Nor- 
woode ir brolis Fred su žmona 
Helen iš Wellesly. K, Šimėnas

TORONTAS
Antanas Žaliaduonis iš Pitts- 

burgh. Pa., lankėsi Toronte pas 
savo brolį Prana Žaliaduoni. 
Ta proga buvo užėjęs ir į “Tė
viškės Žiburių” redakciją.

Antanas žaliaduonis yra se
nas katalikiškos spaudos bend
radarbis. nuolat rašo žineles iš 
Pittsburgho lietuvių gyvenimo 
Darbininkui ir Draugui. Po ži
niom pasirašo “Sanatna”. t. y. 
jo vardas, skaitomas iš kito 
galo. (Pr. Al.)

REAL ESTATE

Bushwick rajone 2 SEIMŲ .MAMAS 
Stuceo. 4 kamb. viršuj ir 5 apaėioi. 
Apšildvmas alvva. 3 ra ražai. Grei
tam nardavim”i įkainuota S15.000. 
2 kambariai laisvi. DeKalb Avenue. 
tarp Central ir Wi’son Avės. Cameo 
Realtv Co. 120 Wilson Avė.. Brook
lyn. N. Y. — HY 7-4305

Fouse for Sa’e in Forest Mills One 
family ail briek 3 bedrms l’i bath- 
rooms featuring air conditioning in 
master bedroom all aJnmin’.im ve- 
netian blinds combination s~reen & 
storm vrindoirs rug on stairs. All 
bireli eat kitėhen wi‘h built in vva’l 
o.-en. 3 yrs old. $27.500 Nea>- St. 
Marga re t.s Parish. Call TVV 7-4149.

Hickšville, L.l. Holv Familv Parish 
Extended Levitt 1950 ranch. 4 bed- 
rooms. 1’4 baths, raised living rm 
& den. dining rm. utility rm vzith 
new oil btimer & GE ivasher - dyer, 
garage, alum, štormą and screens. 
extrns. Walk to stores. bus. schools. 
$13.990 Owner — 516 PY 6-9426.

HOTELS

JONĖS BEACH HOTEL 
the Jonės txvaeh ho<.el
• OPEN ALL YEAR" 

Air Conditioncd. Television in each 
Room. Tel.: SUnse* 5-2020 (South 
of Merrick Roadl. Atlantic Blvd..

WANTAGH. L. I. -

When You Visit New York — 
ST. FRANCIS HOTEL

Times Sq. - Radio City - St. Patrinks 
Cathedrai area. belv.een Broadvvay 
and 6th Avė. Frigidaire Air condi- 
tloned rooms. Lcw įveekly rates • 
transients. 124 West 47th St., NYC

PLaza 7-4670

YOUR SAVINOS WILL - 
GROW FASTER

,NTEREST

< > 10 PAID ON g 12 MONTH

TIME DEPOSITS
for complete

BONE INDUSTRIJŲ.

BANK
9975 East Colfax, Denver 8, 
Colorado 366-3531

Please send me detailed Infor
mation, about 5f,< interest on 
Time Deposits

Name ..........................................

Address ......................................

City ................................ ..............

State ...............  Dept. NH L

RESTAURANTS

Planning an Affair? — See us first 
for a trulv regai Wedding. Partv or 
Banouet. The New Oister Bay Res- 
taurant. 31-01 Broadwav. Astoria. 
L.l. Finest food and service. Choice 
dAtes onen for Julv. Aumist and 

C'>H Gate’Hno" Msrr. Mr. 
PAUL at LH 5-8402 for Information

-I E A N ’ A 
* P»c*9iirant

Th^ fir,oSt itaiian-Amerieon cuirine 
.rtb’n^ eoobpd to — So-l

stpaVs. cbnr's nizra. 21?3 
F-^'-’nns Avė.. NT on»n s»ir

orui r>»onle. Sneeial 
considerntion to reli'rious groups.

’ INF1EN- 
MCTC| —

pnn+nr T, T ”NT

/rite: 914 i’Ytifę;. ffe 1ilT6
civirnmino- fi.ch-
in<r, 
ępm’od 
fnrbooklet. — Tel. 516 - AT 4-0553.

MARIC’C DcęT^iipiNT 
limo— 

rnnk- 
vTvnr Rpc*’ T .vvTV'hAfYn -

nmirpfo

PT 3392 A ir A novf
to Herrirk's. New Hvde Park. L. T.

c;«—r R^ok l"n. p>wehead. L. I. 
F Cm’"’.''ni. mvne’- Tfplian cui^ne. 
Anv stele gnao'etti - Veal
Porrnpo-ani. A *riendh' atmo«r>here 

surtorh cookine’. Snecial 
p^tentinn to rojjerinvs Onen
pll venr. 1516) P.Ark 7-9RM: F7an- 
ders Rd. (Route 24). Flanders. L.l.

For Barter Weddin«r and 
Week-End Dancing

TUXri)O RAI '.ROOM 
OYfer the F’r>«»st 

C-11 F r a d - RE 4-733? 
210 E. 8A’b Street A- ’rd Avenue 

New York City

Dining Out — Take vour Friends to 
•« F. 1 T I N G

CIhirtoce C”isir>e at itc Ręst.. Wines 
a”d Lim>ors. Air eonHjtioned. Faei- 
jitjes for smaų intimate Parties. 
Memh«r fhe Diners’ Cl’ib. — 2 East 
Jericho Tpke., Huntingto” Stat'on. 
L. I. FA 3-5937

PLEASANT INN RESTAURANT 
St. James LT. Partial or Comnlete 
Catering Serviee "at its best" Wed- 
dings. eoektail parties, luncheons. 
organi?ations: snecial <*onsid®ration 
to religious grouns. Picnic grounds. 

J U 4-9566
211 Lake Avė. St. James. L. I.

Having a Party? Or just Dining 
Out — stor» in et

FRANK'S RESTAURANT 
St>e«>aUTin«r in dehrjous So”them 
Fried Chicfcen - Steaks - Seafood - 
Ptetters - Shrimp O"t<^oin«' ordnrs 
carefitllv prepared. Onen ’til Mid- 
nite Fri &• Sat. — 2?5 Jersev St., 
Nen- Brighton. S I.. GI 7-9781.

HO WAH‘S
elnėse-American Restaurant ; 

Air Conditioned. Chinese & Ame- 
ri-'.nn Food prepared to p’ease a 
Kine. Take-ont Orders carefully 
filW — SA 7-4128
95 Water St. Stapleton. S. I.

MICHAEL-S RESTAURANT 
IT A LTA N-AMERICA N FOOD 

Co ktail Lounge 
3411-3411A Avenue H 

Bet. E. 34th & E. 35th Streets 
Brooklyn 

Take Out Pizza Pieš 
Call GE 4-9736 or GE 4-9509

SEA SHORE RESTAURANT
Enjoy our famous Shore Dinners on 
our beautiful open terrace over the 
įveter. Sea food extraordinary. sizz- 
ling steaks. native Italian dishes 
591 City Island Avė., Bronx — on 
your right after the bridge. Free 
parking. Open all year. TT 5-9849

WE ARE OFFERTNG EXCELLENT OPPORTUNTTTES AT

NORWEGIAN-AMERICAN HOSPITAL OF CHICAGO. ILL.
Revised salarv oroeram for qualifie<l nurses (mušt be eli'rihle for 
Illinois registration). STAFF NURSES — $431 $47 monthlv dif- 
ferential for evenings and nirhts. No Shift rotation. Hours adiusted 
to suit indi-idual educational program. Re<nilar 6 months 12 mo„ 
24 mo. & 36 mo. salary revievv. Paid leyal holidavs, 2 vveeks’ vaca-. 
tion. 2 vveeks’ siek leaye. Openin^s on all shifts. Posit’ons for new 
gradvates. Also LICENSEO PRACTICAL NURSES $303 to 8324 
plūs $22 extra for ni^bt sMff In'»»-ornents based on merit. Wire, 
ivrite, or apnlv to PERSONNEL DIRECTOR

n6*»WEG!AN-AMERICAN KOKPITAI
1044 N. Francicco Avė. Chicago 22, Illinois

BRunswick 8-8810, Ext. 310

STORE MANAGEMENT
Montgomery Ward offers a career in rėtail store management for 
young men with the following ųualificatibns: 23 to 28 years of age, 
College degree, wiliingness to relocate during training course, sin- 
cere interest in retailing. Montgomery Wards is expanding and 
during the next 3 to 4 years, vvill be opening many new large retail 
stores. this will result in promotions for our present employees, 
we need to train men to take their places. Exce!lent starting salary. 
many employee benefits.
Please call or write: MRS. KURTH, Phone 887-6111 for an appoint- 
ment, between the hours of 2 to 4 p.m.

MONTGOMERY WARD‘S
Village Shopping Center, Gary, Indiana

REGISTERED PHYSICAL THERAPISTS

MEN OR WOMEN NEEDED. THERAPISTS — GET IN ON THE 
GROUNO FLOOR: Immediate openings in 240 bed General Hospital 
and expanding. SALARIES OPEN. 37’4 hour week. paid legal holi- 
days. 2 weeks vacation. 2 vveeks siek leave. excellent employee be
nefits. Phone: BR 8-8810 Ext. 310 for Appointment. Apply in per- 
-son. ivrite or įvirę. Personnel Director:

NORWEGIAN-AMERICAN HOSPITAL
1044 No. Francisco Avė. Chicago 22, Illinois

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N. Y.

Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Volhner
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

I Norite geros—meniškos fotografi jom : 
portreto, šeimos, vaikų :

f įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir ; 
| pan. nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografija? Jums 
j geromis sąlygomis padarys Z

Į PYT. MANELIS l 
j 422 Menahan S+reef, Ridqewood, Brooidyn N v Z 
j To| HYaein* 7-4677 Z

I
' ■ • ' !:

Vasaros atostogas i;

praleisti O. ir P. LANIAI j 
maloniai kviečia visus į jų vasarnamį

ASBURY PARK. N. J. J
* rS Jaukūs su privačiais dušais ir kitais

patogumais kambariai, netoli paiūrio. 
Prašome dėl kambarių susitarti iš anksto. j;’

515 4th Avenue, Asbury Park, N. J. • Tel. PR 6-9783 lįj

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS •
s IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
ji Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat !Į‘ 

lt šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir i;! 
IJi šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
4 tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite'

| SIII’ERIOR PIECF GOODS CORP
{j 200 Orchard S+. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y. |

Liquor Store, Ine
322 UNION AVĖ BROOKLYN II, N. Y. 

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtiniu, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms prormns.

WHITE UOKSE TAVEKN

WINTER GARDĖS TAVER.I 
Ine.

VY1 AUTAS BELECKAS
Savininkas

1883 MAOISON STREET
—e-

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to. duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mate 
tas prieinamomis kainomis

BROOKLYN 27, N. Y. 
f Ridgewood i

Tel. EVergreen 2-6440
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naujienos^

Autobusas j Nekalto Prasi
dėjimo seselių pikniką Putnam, 
Conn., išvažiuos liepos 28, sek
madienį 6:30 vai. ryto nuo tė
vų pranciškonų vienuolyno 
Brooklyne, 680 Bushwick Avė.

Taip pat ekskursija autobu
su rengiama į pranciškonų vie
nuolyną Kennebunkport, Me., 
rugpiūčio 31, rugsėjo 1, 2 d.

Kun. L. Jankus atostogų me
tų buvo sustojęs Clevelande, 
Ohio, jam dr. B. Lenkauskas 
Clevelando ligoninėje padarė 
gerklės operaciją

Prof. J- Brazaitis, Darbinin
ko redaktorius, išvyko dviejų 
savaičių atostogų.

Į Dainavos stovyklą, kur lie
pos 21 buvo stovyklos metinė 
šventė, iš New Yorko buvo nu
vykę kun. V. Dabušis ir A. Ka- 
zickienė. Pamaldas laikė kun. 
Vyt. Memenąs iš Chicagos, pa
mokslą pasakė kun. V. Dabu
šis. Po pamaldų sporto aikštė 
je Nekalto Pr. Marijos seserų 
vedamos stovyklos stovyklauto
jos išpildė gražią programą. 
Stovyklavo daugiau kaip 100 
mergaičių.

Parciunkulio atlaidai. Ange
lų Karalienės parapijos. bažny
čia šiuo metu remontuojama, 
bet Porciunkulio atlaidai bus 
normalia tvarka. Atlaidai pra
dedami rugpiūčio 1, ketvirta
dienį. 7:30 vai. vakare iškil
mingais mišparais ir pamoks
lu. Rugpiūčio 2, penktadienį, 
mišios ir pamokslas 9 vai. ry
te, o iškilmingi mišparai, pa
mokslas ir atlaidų užbaiga 7:30 
vai. vakare.

D. Klinga atostogauja Flo
ridoje. iš kur Darbininko re-

Ateities koncertas — rudens 
balius ruošiamas spalio 20, 
sekmadienį, 7:30 vai. vakare, 
Commodore viešbučio East Bali 
Room salėje New. Yorke. Pro
gramoje numatyta žodžio me
nas, solo dainos ir instrumen
tinė muzika..

P J. Montvila dalyvavo ALRK 
Susivienijimo seime Clevelande 
ir buvo sustojęs pas S. Laniaus- 
kus. Keliaudamas į šokių šven
te, aplankė J. Bačiūną ir ap
žiūrėjo jo vasarvietę. Chicago- 
je svečiavosi pas P. ir S. Mi
liauskus, aplankė J. Kriauče- 
liūnus gyvenančius East Chica- 
goje Jų sesuo yra ištekėjusi 
už Andriaus Montvilos, dabar 
abu gyvena Irkutsko mieste Si
bire. Taip pat aplankė Draugo 
redakciją. Jaunimo Centrą, ap
žiūrėjo Marųuette parko rajo-. 
na. kur gyvena daug lietuvių.

Inž. Jonas ir Nijolė Ulėnai 
liepos 12 išskrido į Europą va
saros atostogom. Aplankys Is
paniją. Portugaliją, Prancūziją, 
Vokietiją ir Italiją. Į New Yor- 
ką grįš rugpiūčio viduryje.

Nauja LB New Yorko 
Apygardos Valdyba

Apygardinis Lietuvių Bend
ruomenės suvažiavimas, kuria
me dalyvavo visų N.Y. apygar
dos apylinkių rinkti atstovai, Į- 
vyko birželio 1 Lietuvių Atletų 
Klubo salėje Ridgewood'e, N. 
Y. Po apygardos valdybos ir 
Ikohtrolės komisijos metinių, 
pranešimų ir trumpų diskusi
jų slaptu balsavimu buvo iš
rinkta nauja apygardos valdy
ba. kuri birželio 20 dienos po
sėdyje. A. Varnui iš šios valdy
bos pasitraukus. pareigomis 
taip pasiskirstė: J. Šlepetys pir
mininkas. H. Miklas ir St. Lū
šys — vicepirmininkai, inž. J.

dakcijai atsiuntė sveikinimus. Vilgalys — sekretorius, V. Pa- 
dvarietis — iždininkas. St. Dzi- 
kas — valdybos narys kultūros 
ir informacijų reikalams, inž. J.

Prof. J. Stukas nuvykęs į 
Chicagą. liepos 8 Conrad Hil- 
ton viešbutyje buvo sušauk- 
kęs Chicagos visuomenininkų, Mačiūnas — organizaciniams 
muzikų ir kitu pasitarimą pa- reikalams. Kontrolės komisija 
saulinės parodos reikalais. Mu- sutiko pareigas eiti ir naujos 
zikų komiteto, ruošiančio dai- valdybos kodencijos metu. Ta
nų šventę pasaulinės parodos me pat posėdyje apygardos val- 
metu. pirm. Alg. Kačanauskas dyba aotarė šių metų veiklos 

planą. Valdybos adresas: 3528 
90 St. Jackscn Hts. 72. N. Y. 
Iždininkas 24 V2 Ten Eyck St. 
Brooklyn 6. N. Y. .

DARIAUS IR GIRĖNO minėjime Brooklyne liepos 14. Kalba J. Šlepetys. Nuotr. P. Ąžuolo.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS BROOKLYNE
vo vėliavų pakėlimas ir lakū
nų pagerbimas. Prie paminklo 
buvo veteranų Dariaus-Girėno 
posto ir neolituanų vėliavos. 
Kalbėjo pulk. J. Šlepetys ir D.

ŽINIOS.

padarė pranešimą. Pasitarime 
dalyvavo muzikai: kun. V. Bu- 
dreckas. S Mulks. M. Ruzgis 
(••Rūtos” ansamblio narys). S. 
Sodeika. A. Steponavičienė. L. 
Stukas ir prof. J. Žilevičius.

Lietuvių Atletų klubo meti
nis piknikas įvyksta rugpiūčio 
25 d Throg Neck Stadione. 
Bronx. kur numatyta piknikui 
vieta su futbolo aikšte. Numa
toma turėti 2-jas futbolo rung
tynes: LAK I-ji komanda su 
kviestu svečių klubu ir LAK 
veteranai su New Jersey vete
ranais. arba su LAK rezervine 
komanda, 
komanda, 
sportinio 
žaidimai,

Buvusi Lietuvoje mokytoja 
pigiomis ir geromis sąlygomis 
priima darželio amžiaus ir ma
žesnius vaikus saugoti. Geras 
maistas, privatus daržas ir pa
talpos. Bus ir to amžiaus vai
kams pritaikyta programa. 
Smulkesnių informacijų pra
šom teirautis telefonu: VIrgi
nia 6-7087. (Sk.)

to loterija ir kita.

arba su LAK jaunių
Taip pat numatoma

prieauglio įvairūs
tradicinė TV apara- gero susisiekimo Woodhavene.

išnuomuojamas gražus kam
barys pavieniui vyrui prie

Kreiptis HI 1-7486.

Liepos 13 3 v. popiet Litua
nicos aikštėje prie Dariaus Gi
rėno paminklo Įvyko iškilmės, 
kuriomis paminėta lakūnų 30 
metų skridimo sukaktis. Minė
jimą atidarė ir jam vadovavo .Klinga. Vadovavo V. Alksninis, 
paminklo statymo komiteto 
pirmininkas Jonas Šaltis. Adv. 
S. Bredes, Jr., anglų kalba pa
aiškino minėjimo prasmę. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. V. Pik
turna, Angelų Karalienės para
pijos vikaras. Himnus sugiedo
jo solistė Lionė Juodytė.

Kalbas pasakė konsulas V. 
Stašinskas, Antanas Gudonis. 
lietuvių klubo pirmininkas Pa- 
tersone. N J., Elena Kulber- 
Moterų Vienybės pirmininkė, 
Bronė Spūdienė — Liet. Dar
bininkų 7 kuopos atstovė, D. 
Klinga — Amerikos Legiono 
lietuvių posto 1763 vardu, J. 
Aimanas SLA 38 kuopos var
du. P.J. Montvila — pamink
lo komiteto vardu, dail. J. Juo
dys. Tėvynės redaktorius Anta
nas Sodaitis. Gėles aukojo: Mo
terų Vienybė per p. Vencie- 
nę, Liet. Darbininkų draugijos 
7 kuopa ir paminklo komitetas 
(jo vardu iš savo daržo dova
nojo Br. Spūdienė.).

Minėjimas gražiai pavyko. 
Žmonių susirinko nemaža- Pa
minklo komitetas visiems nuo
širdžiai dėkoja.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje 10 vai. buvo specialios pa
maldos už žuvusius lakūnus.

Mišias aukojo kun. J. PakaL 
niškis- Jis pasakė ir pritaikytą 
pamokslą. Apreiškimo parapi
jos salėje kalbėjo J. Valaitis. 
Meninę dalį atliko aktoriai K. 
Vasiliauskas ir T. Daubaraitė. 
Salomėja Narkeliūnaitė parodė 
filmą Lituanicos krikštynas ir 
išskridimą.

Tragiškai žuvo mokinys A. Venckus
Liepos 2 apie pietus Pr. Bud

rys, važiuodamas pasimaudyti 
su savo dviem vaikais 10-13 
metų, pasikvietė taip pat ir kai
mynų vyriausią sūnų Albiną 
Venckų, 16 metų, važiuoti prie 
Plymouth ežero ir praleisti kar
tu labai karštą dieną.

Savo nelaimei Albinas Venc
kus, nutolęs nuo kranto apie 
10-15 jardų, nužengė į 30-40 
pėdų vandens duobę ir nusken
do.

Albinas Venckus buvo bebai
giąs 16 metus, buvo II kurso

Kitas Dariaus Girėno minėji
mas. rengtas specialaus komi
teto. Įvyko sekmadieni. E ryto 
10 vai. Lituanicos aikštėje bu-

Išnuomojamas kambarys su 
baldais 
įėjimas. 
Kreiptis 
5834.

Woodhavene, atskiras 
Pageidaujamas vyras, 
telefonu VIrginia 7-

Parduodamas vienos šeimos 
namas su trimis miegamaisiais 
gražioje, lietuvių apgyventoje 
vietoje. Kreiptis A. A. Pliaks- 
tis, 2 Allen Lane, G-reat Neck,

Kvietimas
vasaros 
atostogoms

Maloniai kviečiame atvykti j 
saulėta CAPE COD ir šių me
tu atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje

MEŠKOS-MEŠKIUKO 
vasarvietėje

Medžių apsupta erdvi rami 
aplinka, dideli patogūs kam
bariai. geras sveikas maistas, 
malonus nešaltas Atlanto van
duo. Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška dvasia 
ir gera nuotaika, vaikų prie
žiūra ...

Vasarvietė atidaroma birže
lio 15. Kas vasaros nuo birže
lio 15 iki birželio 30 ir nuo 
rugsėjo 1 iki sezono pabaigos, 
gaus 15'~< 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. Tel. VI 9- 
1193.

Po birželio 15: Vila MEŠKA, 
42 Beach St., Monument Beacn, 
Cape Cod. Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code #617)

Don Bosco aukštesniosios tech
nikos mokyklos mokinys, pasi
žymėjo moksle, buvo tvarkin
gas ir gražaus elgesio. Norėjo 
būti elektronikos* inžinieriumi. 
Jų namų rūsys buvo pilnas į- 
vairių jo statomų aparatų ir 
bandymų. Bostono plačioje 
apylinkėje buvo spėjęs pagar
sėti Kaip radijo ir televizijos 
taisytojas. Daugelį namų apy
vokos dalykų jis sutaisydavo ir 
su dideliu džiaugsmu rašydavo 
į savo dienoraštį apie sėkmę. 
Neseniai baigęs šv. Petro para
pijos mokyklą, seselių rtiokyto
jų buvo išrinktas sveikinti 
kleboną prel. Pr. Virmauskį.

šermenyse aplankė daugelis 
jo kaimynų įvairių tautų, nes

Kun. Antanina* Jurgelaitis, 
domininkonas, birželio 23 išvy
ko į Meksiką 6 savaičių kur
sam pagilinti ispanų kalbos ir 
literatūros. Kun.Jurgelaitis, ku
rio motina gyvena $o. Bosto
ne, domininkonų vedamoje ko
legijoje Providence, R. I. dėsto ■ 
ispanų kalbą ir yra tos kolegi
jos bendrabučio drausmės pri
žiūrėtojas. j

Sekrųingas festivalis. Liepos 
21 d. šv. Petro parapijos CYO 
suruošė apylinkės parapijų 
CYO muzikinių grupių varžy
bas. Dalyvavo 20 muzikinių 
grupių. Žiūrovų susirinko virš 
poros tūkstančių, šv Petro pa
rapijos CYO organizacijai ir or
kestrui vadovauja kun. Juozas 
Svirskas. Po festivalio jis išvy
ko vasaros atostogoms pas sa
vo motiną į Haverhill, Mass.

Lietuvos vyčių jubiliejiniam 
seimui Bostone uoliai ruošia
si Bostono vyčių kuopa. Lie- . 
pos 23 parapijos salėje įvyko 
kuopos susirinkimas, kuriame 
buvo aptarti įvairūs pasiruoši
mo darbai.

Ateitininkų sąskrydis bus 
liepos 28 N. Pr. Marijos sese
rų vienuolyno sodyboje Put- 
name, kur tuo metu vyks lie
tuvių diena. Kalbės Federaci
jos Vadas dr. J. Girnius ir 
svečias iš Romos —, prel. V. 
Balčiūnas, lietuvių šv. Kazimie
ro kolegijos Romoje dvasios 
vadas. Susirinkimą organizuoja 
Bostono ateitininkų sendrau
gių skyrius.

Taisomi bažnyčios langai. 
Liepos 15 pradėti remontuoti 
šv. Petro parapijos bažnyčios 
vitražai. Jiem apsaugoti iš lau
ko sudedami nedūžtami stiklai. 
Taip pat reikės pakeisti geleži
nius rėmus iš vidaus.

AUTOBUSAI į PUTNAMA
Liepos 28, sekmadienį, 8t v. 

r. nuo Lietuvių Piliečių klubo 
Broadway. So. Boston, išvyks 
autobusai į tradicinę lietuvių 
susiartinimo šventę — pikni-
ka. į Putnamo N. Pr. Marijos 
se^eni lietuvišką sodybą.

jį visi tik geru minėjo ir labai 
gailėjo.

Apsilankė ir mokytojai tėvai 
saleziečiai ir pareiškė tėvams 
didį apgailestavimą ir užuojau
tą. Kun. J Tamošiūnas, sale
zietis, atlaikė šv. Petro bažny
čioje gedulingas pamaldas ir 
paiydėjo į miesto kapus. Daug 
automebilių palydėjo. Kapuose 
susirinkusieji sugiedojo Ange
las Dievo, o P. Kaminskas, ar
timai velionį pažinęs, pasakė 
susirinkusių vardu, jautrų atsi
sveikinimo žodį.

Taip Venckų šeima palaido
jo savo vyriausią ir gabiausią 
sūnų. Liko tėvai ir 4 mažame
čiai broliukai. Jų tarpe yra ne
pagydomų ligonių. Būtų gera, 
kad Bostono lietuviai įvairiais 
būdais šią šeimą paremtų, nes 
tik tėvas J. Venckus dirba sun
kų darbą Dargių Park restora-£ 
ne. J. Akmenaitis

Dienos iškilmės: 11 v. — 
mišios; pamokslą sakys svečias 
iš Romos — prel. V. Balčiū
nas, procesija. 12:30 — pietūs 
ir pikniko pramogos; 4:30 — • 
mergaičių stovyklos programa 
minimas 20 metų stovyklos ju- 
bilėjus.

Atvykdami paremsime Put
namo seserų lietuviškus dar
bus. Tad paskatinkime savo 
draugus ir pažįstamus į šią me
tine šventę.

Autobusų bilietai gaunami 
pas O. Ivaškienę, P. Kaladie- 
ne ir V. Kulbokienę.

REAL ESTATE

PARDUODAMAS naujai statytas 
namas, penki kambariai, bmch cab. 
virtuvė, IVž vonios, H.W. šildymas. 
Arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
Prie autobusų sustojimo ir krautu
vių.. Rami gatvę. 32 St. Casimirs 
Avė., Brockton-Montello, Mass. — 
A. S. Budreski: tel. JU 6-5521.

ECHO VALLEY lietuviška vasarviete
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake. Pa. — Tolef.: 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 vasarų ir žiemų, šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: organizacijoms, stovyklom*, suvažiavimams

*! i įįOKį
H

WILLIAM J. DRAKE - 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS"

84 - 14 Jamaica Avė.

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 jamaica' Avė.
VVoodhaven 21, N. Y.

' VI 7-2573

LAIDOJiMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPO AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) ' 

Graborius-Balsamuotojas . 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew R. Ballas
F U NE R AL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned

ALBIN J. BALTON-BALTRONAS
Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
G R ABORTUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

I. B. S KALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forrat Parkway Station) 

VVOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Vlrffinia 7-4499

THEOBORE
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA/ KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARIŪNAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius

ir Balzamuoto jas
74 PROVIDENCE ST.
VVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERALHOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS VVrJTKUS 

AlOOTUvIŲ DiRLKTOslUs i 
t> ą,Al.S*MUOTOJA5,

Cambridųe, 
imOTARV eutsi.iC 

“„tarnavimas diena »r naktj 
v.ulelei niSka Kopiyčza Sei 

menirns dykai. Aptarnauja Cam 
-irtdjce ir Bost'-no kolonijas že
miausiomis kairiomis Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus

Puikus rr»'arnnvimas naujo
JOSEPH C. LUB'N

RRmROME
546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus
•

Rūpestingai patarnaujamo vi
suose reikaluose. atydžiai iš- 
pildome kiekvienų pageidavi- 
ma. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūši; p;i t.-.movimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Diractor

Telefonas: 268-5185


