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Nuo ''Ženevos dvasios” į "Vilties dvasią”...
Atomine sutartį JAV patvirtins. Tai bus pradžia derybų dėl nepuolimo su
tarties. Berlvno, Vokietijos, rvtu ir vidurio Europos, nusiginklavimo.

Nuo 1955 metais kilusios 
“Ženevos dvasios”, kada susi
tiko prezidentas Eisenhoweris 
su Sovietų Bulganinu ir Chruš
čiovu. nebuvo spaudoje tiek 
optimizmo ir tiek vilčių, kaip 
dabar dėl atominių bandymų 
sustabdymo sutarties, 
gandos skelbiama 
prezidentas Kennedy 
televizijoje atstatė į 
ra. Pripažino: "Tai

las — pagaminti antiraketinę 
raketą, kurios išbandymas sun
kiai Įmanomas be bandymų 
ore.

AIir<x kiminas

Velionis buvo 
su breviorium

Providence, R- I. — Liepos 
24. trečiadieni, popiet savo va
sarinėje prie ežero rastas mi
ręs kun. Jonas Vaitiekūnas, 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas, 
rastas miręs
rankose. Palaidotas liepos 29. 
pirmadieni. Providence klebo
nu išbuvo 31 metus. Pastaty
dino naują bažnyčia (1935'. i- 
steigė mokykla (1937), rėmė 
ir organizavo lietuviškas drau
gijas. Velionis buvo vienas 
iš pirmųjų Lietuvos vyčių kū
rėjų (1912 - 1913'. prisidėjo 
prie Lietuvių Darbininkų Są
jungos (LDS) steigimo (1915). 
buvo centro valdybos arba re
vizijos komisijos nariu, o pas
kutiniu laiku — labdaros ko
misijos pirmininku. Rūpinosi 
"Darbininku" ir ji rėmė. Taip 
pat priklausė eilei kitų cent
rinių organizacijų.

A. a. kun. Jėnas Vaitiekū
nas buvo gimęs 1896 liepos 3 
Papilės km.. Subačiaus vals.. 
Panevėžio apskr Amerikon at
vyko 16 metų ir čia jau pa
augęs baigė vidurinę mokyklą. 
Teologiją ir filosofiją studija
vo Austrijoje ilnsbrucke) ir 
Italijoje 'Romoje). Kunigu bu
vo įšventintas 1930 balandžio 
6: primicijų mišias aukojo Je
ruzalėje. Porą metų vikaravo 
Panevėžyje. Nuo 1932 metų gy
veno Amerikoje ir klebonavo 
Providence. Prieš antrąjį pa
saulini karą lankėsi Lietuvoje. 
Už tautininkų valdžios kritiką 
buvo paprašytas tuojau išvyk
ti. Tai prisimindavo su "padė
ka”. nes tuo būdu išsigelbėjo 
nuo pirmos bolševikų invazi
jos.

Velionis buvo nuoširdus lie
tuvis patriotas, gyvai domėjo
si lietuviško „veikimo ir 
vos laisvinimo reikalais, 
gerai išsilavinęs, skaitė 
knygų, ypač socialiniais 
simais.

Lietu- 
buvo 
daug 
klau-

M IR E 
KUN. P. JURAITIS

31

Pijus Juraitis. Klebonu

Lietuvoje. Ožkabalių
Gižų vals. Kunigu Įšven-

Aihol, Mass. — Liepos 
mirė buvęs vietos lietuviu 
Pranciškaus parapijos klebonas 
kun.
buvo ligi 1961. Velionis buvo 
gimęs 
km..
tintas 1907 XII 21 įvairias ku
nigo pareigas ėjo Petrapilyje. 
Maskvoje. Pskove. Naugarduke. 
Bolševiku buvo kalintas 1920- 
21 Liet uvon grižo 1922. Ame
rikon atvyko 1927 Laidojamas 
rugpiūčio 3. Šeštadieni.
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Neliečia požeminių 
Nuo sutarties gali 
susitariantis kraštas 
jei ji “kliudo kraš-

taikos link, 
proto link, 

šalin nuo karo".
čiau Įspėjo, kad sutartis
draudė ne visus bandymus, 
pašalino karo pavojaus, 
mažino ginklavimosi ir užsieni
nės pagalbos reikalo. Preziden
tas sutarti vadino vienos eros, 
vieno amžiaus pabaigos ir ki
tos eros pradžios simboliu, 
vadino "vilties dvasia", nes pra
dėjus nuo atominės sutarties, 
yra vilčių sėkmingai tartis 
kitų klausimų.
AR SENATAS PRITARS:

Prezidento raginimas 
tartį patvirtinti senate 
tas palankiai. Tikisi 80
daugumos. Liberalai respubli
konai iš anksto pasisakė už. 
Respublikonų vadas senate pa
reiškė. kad prieš tvirtinant rei
kės atidžiai išnagrinėti sutarties 
tekstą, nes jau dabar valsty
bės departamentas rado jame 
netinkamų išsireiškimų. Sena
to sprendimas būsiąs po poros 
savaičių. Jo nelaukdami jau šį 
ketvirtadieni — penktadienį 
valstybės sekretorius Rusk su 
Senato delegacija išvyksta į 
Maskvą sutarties pasirašyti.

KAS SUTARTYJE ESMINIAI 
DALYKAI:

Amerika. Anglija. Prancūzi
ja sutartimi atsisako nuo ato
minių bandymų ore. antorėje. 
vandenyse, 
bandymų, 
bet kuris 
atsisakyti.
to svarbiuosius interesus", pra
nešdamas apie atsisakymą 3 
mėnesius iš anksto. Ta proga 
H. Schwartz (Times) atsargiai 
nurodė nepasitikėjimą sovietų 
pasirašytom sutartim, kurių so
vietai nesilaikė, netgi sutartų 
su Kennedy vyriausybe (Ku
bos inspekcija).
KOKIOS REIKŠMĖS TURI 
AMERIKOS IR SOVIETŲ 
SAUGUMUI:

Sutartis. Times teigimu, yra 
ribotos karinės reikšmės. Sau
gumą mažai paliečia, nes abi
dvi pusės yra prisigaminusios 
užtenkamai atominių ginklų. 
D. Lawrence (Tribūne) aiškina, 
kad požeminių bandymų neuž- 
draudimas esąs naudingesnis 
Sovietam, nes jie toje srityje 
atsilikę nuo Amerikos. Ameri
ka turi daugiau atominių bom
bų ir įvairesnės rūšies, bet So
vietai turi didesnių bombų. 
Aktualiausias Amerikai reika-

KOKIA POLITINĖ REIKŠMĖ:
Sutartis turi reikšmės vidaus 

politikai — prezidento Kenne
dy rinkimam 1964; dar svar
biau sutartis Anglijos minist. 
pirmininkui — sutartim gelbė
damas kitus nuo galimų ato
minių dulkių, nori išgelbėti sa
vo vyriausybę, kurią žudo da
bar Anglijoje išgarsintos pros- 
titucinės dulkės- Chruščiovui, 
pasak Harrimano. rūpi parody
ti kinam, kad taikinga koeg
zistencija apsimoka.

Turi reikšmės užsienio poli
tikai — sutarties autoriai Įsi
pareigoja neremti kitu kraš
tu atominiu bandymu. Tai reiš
kia konkrečiai, kad Sovietai 
nerems Kinijos, o Amerika - 
Anglija — Prancūzijos bandy
mų. Visų trijų čia yra bend
ras interesas — išlaikyti ato
mini monopolį. "Jie yra paso
tinti. ir visi trys turi panašų 
interesą — atomini klubą už
daryti ir nieko i ji neįsileis
ti" iDie Welt).
AR KITI NEGALI PRIE 
SUTARTIES PRISIDĖTI:

Priešingai, sutartis numatė, 
kad ir kiti kraštai prisidėtų 
prie sutarties. Pirmoj eilėj 
Prancūzija bei Kinija. Bet nu
matoma, kad savus atominius 
ginklus gali gamintis ir mažes
ni kraštai. Times tvirtinimu, 
net ir mažosios valstybės pri
taria de Gaulle minčiai, kad jų 
apsaugai reikia savų atominių 
ginklų. Prezidentas Kennedy i- 
sakmiai liepos 26 Įspėjo dėl 
pavojaus, jei atominiai ginklai 
atsidurtu neatsakingu valsty
bių rankose. Reiškė viltį, kad 
Prancūzija prisidės prie sutar
ties.

Sutartis betgi surašyta taip, 
kad visi nutarimai pasiliktų iš
imtinėje trijų pirmiausia pasi
rašiusių galioje — jie trys ar 
vienas jų sprendimam turi ve
to. Panašiai kaip Saugumo Ta
ryboje. kurioje veto priklauso

CHARLES de GAULLE: "Nesu
tinku su derybom už mūsų pe-

J A V liet, menininkai
Liepos 30 iš New Yorko su 

lietuvių ekskursija Europon iš
skrido ir menininkų grupė: so
listė Prudencija Bičkienė, solis
tas Liudas Stukas, pianistas 
Alvydas Vasaitis ir dramos ak
torius • humoristas Vitalis Žu
kauskas. Norėdama pagyvinti

kultūrinį bendravimą su ten 
pasilikusiais lietuviais. JAV 
LB centro valdyba Įgaliojo ak
torių Vitalį Žukauską vadovau
ti grupei ir ten organizuoti 
koncertus.

Grupė aplankys lietuviškas 
kolonijas, koncertuos darbo

PREZ JOHN F. KENNEDY: “Istorija mus nuteistu, 
jeigu. . . nebandytume savo vilties."

dar penkiem. o čia sprendimas 
jau gali būti laikoma diskri
minacija kitiem nariam, kurie 
norėtų prisidėti prie sutarties.

Lig šiol tik vienas Nasseris pa
reiškė norą prisidėti. O Kini
ja ir Prancūzija atsakė griež
tai — ne-

CHRUŠČIOVAS (šviesus), Harrimanas (k.) ir Hailsham (d.) aeryoų me
tų Maskvoje.

New York Times liepos 16 
Įžanginiu prikišo šen. Thomas 
J. Dodd. kad jis Ghanos dik
tatorių Kvvame Nkrumah laiko 
komunistu. Sovietų satelitu. 
Esą toks pareiškimas “neteisin
gas Gitanai", “žalingas JAV po
litikai Afrikoje" ir “neatsakin
gas". Senatorius tesiremiąs vie
nu liudininku, dr. Kofi Busią, 
Ghanos egzilų vadu, ir tik vie
nu faktu, kad K\\ ame Nkrumah 
lankėsi už geležinės sienos. N. 
Y. Times dar pabrėžė, kad Gha- 
na gaunanti paramos iš JAV 
ir Anglijos, kurios rūpestingai 
padėti ištyrusios.

—o—
Šen- Thomas J. Dodd liepos 

18 laišku atsakė, kad ir jis 
Ghanos padėti tyrinėjęs Sena
to pakomisėje. NYT nutylėjo, 
kad liudininkų buvo ne vie
nas. bet keletas; taip pat pasi
remta 108 dokumentais, spau
da, kai kuriu organizacijų da
viniais ir paties Kwame Nkru- 
mah propaganda. Jis buvo ne 
tik už geležinės sienos. Sena
torius nurodė dar šiuos faktus:

1 Nkrumah yra apsistates 
prokomunistais. ekstremistais 
bei sovietų šnipais (pvz. Alan 
Nūn May. Cedric Belfrage); 
Nkrumah pastoviai Jungtinėse 
Tautose remia Sovietų Sąjun
gą ir Kubą; 3. 1962 Kremliu
je gavo Lenino “taikos premi
ją ir savo laikraščių vadina
mas “Afrikos Leninu": 4. se
niau yra rašęs ir tebeskelbia, 
kad visom problemom spręsti 
geriausia yra Markso - Lenino 
filosofija: 5. Ghanoje yra ap
mokami kitiem kraštam teroris
tai ir sabotažo organizatoriai, 
teikiami ginklai.

Iš visų faktų šen. Thomas J. 
Dodd daro išvadą: Kwame 
Nkrumah veikimo būdas ir elg
sena yra lygiai tokia pat, kaip 
kitados buvo Fidel Castro ir 
Cheddi Jagan. .Senatorius pri
mena. ką apie tuos du asme
nis savo metu rašė NYT, kaip 
jis klydo ir kaip visuomenę 
klaidino.

Fidel Castro kaip komunistą 
dar 1959 liepos 14 atidengė Ku
bos aviacijos viršininkas majo
ras Pedro Diaz Lanz. NYT 
(Herbert L. Matthevvs iš Hava
nos) tada tuojau parašė: “Tai 
jokiu būdu nėra komunistinė 
revoliucija ir nėra komunistų 
krašto kontrolėje. . Majoro 
Pedro Diaz Lanz kaltinimai Se-

KWAME NHKRUMAH

KAS NORIMA PARDUOTI IR KOKIA KAINA
Atominė sutartis sutikta 

kaip pradžia naujom derybom. 
Pirmiausia derybom dėl Nato 
ir Varšuvos komunistinio blo
ko nepuolimo sutarties. La
biausiai šių derybų nori Mask
va. Labiausiai dėl jų susirū
pinusi Vokietija. Maskva sie
kia nepuolimo sutartim rytų 
Vokietijos padalinimo ir Eu
ropos status quo pripažinimo. 
Vokietija kaip tik dėl to ir rū
pinasi. Brentano. buvusio už
sienių reikalų ministerio. pa
reiškimu. "sutartis (atominė) 
neturi vesti į nepatenkinamos 
politinės padėties pasauly, ypa
čiai Europoje įšaldymą".

Kokia Amerikos linija tuo 
klausimu? Vyriausybės nusi
statymas teskelbiamas tiek, kad 
ji tarsis su sąjungininkais. 
Spaudoje betgi sudarinėjama 
dvejopa opinija. N. Y. Times 
pažymėjo, kad nepuolimo su
tartis gali būti pasirašyta "ga
vus gerą kainą už sutartį, pa-

vyzdžiui, aiškias Sovietų ga
rantijas dėl saugumo susisiek
ti su vakarų Berlynu" (Kaina 
labai menka! Red.). W. Lipp- 
mann (Tribūne) pasisako už 
nepuolimo sutarti, pasisako 
prieš rytų Vokietijos diploma
tinio nepripažinimo politiką, 
pasisako už rytų Vokietijos ir 
vakarų Vokietijos ūkini bend-

kuopose. Lietuvių Fronto Bi
čiulių studijų savaitės stovyklo
je. rugpiūčio 17-18 dienomis 
Izmdone. Viso turės apie 10 
koncertų. Koncertų programą 
sudarys Įvairios dainos, piano 
muzika, žodinis menas, humo
ras.

Vliko 
memorandumas

Amerikos ir Sovietu Sąjun
gos derybų Maskvoje išvakarė
se buvo kreiptasi i Valstybės 
sekretorių Dean Rusk ir prašy
ta. kad jis duotų savo delega
tams nurodymų, kad nebūtų 
pažeistos lietuviu tautos teisės 
i savo laisve. Buvo pabrėžta, 
kad Lietuva niekuomet nesu
tiks su bet kuriuo kitų kraštų 
susitarimu, kuris pažeistų jos 
nepriklausomybe.

Prelatas J. Balkunas. Tautos 
Fondo pirmininkas, liepos 17 
lankėsi Valstybės departamen
te. Nušvietė okupuotosios Lie
tuvos padėti, lietuviu tautos tei
siu pažeidima. Vliko veiklą ir 
jo reikšmę Lietuvos laisvinimo 
vedamoje kovoje Ta pačia pro
ga prel J Balkonas Įteikė ati
tinkama memorandumą

radarbiavima. kuris turis vesti 
ilgame kelyje i susivienijimą. 
Esą jei vokiečiai nori susijun
gimo. tai jie turi už tai mokė
ti ir kainą

Visai kitokią liniją skelbė 
Nixonas. Pasisakydamas už ato
minę sutartį, jis betgi yra 
prieš nepuolimo sutartį, kuri 
pareikalautų iš Vakarų perdi- 
delės kainos — nuolatinio Vo
kietijos ir Europos padalinimo- 
Derybose J. Valstybės turėtų, 
sako Nixonas. siekti Vokieti
jos sujungimo ir laisvės grąži
nimo rytų Europos tautom. 
"Mes neturime leisti rusam už
miršti, kad tai mūsų pagrindi
nis reikalavimas".

Nepuolimo sutartis turėtų 
vesti į naujas derybas dėl ka
riuomenės sumažinimo rytų 
Vokietijoje ir vakarų Vokieti
joje. dėl karinės inspekcijos 
rytų Vokietijoje ir vakaru Vo
kietijoje. Tokiais siūlymais 
Maskva parodo aiškų savo sie
kimą — išimti iš Nato Vokie
tiją. Dėl to Vokietija ir seka 
planus su dideliu susirūpinimu.

Prezidentas de Gaulle pasi
sakė prieš tokio pobūdžio ne
puolimo sutarties derybas.

— Haiti išvijo karine ame
rikiečiu misija

nato vidaus saugumo pako
misėje. . . atmetami visų ku
biečių. . . Vienintelė jėga, 
verta dėmesio, Kuboje yra 
premjero Uastro rankose; jis 
ne tiktai nėra komunistas, bet 
apsisprendęs (decidedly) anti- 
komunistas". O kaip dabar yra 
su Kuba ir ('astro, nereikia 
aiškinti.

—o—

Dr. Cheddi Jagan išrinkus 
Britų Guianos premjeru, šen 
Thomas J. Dodd 1961 liepos 
17 Senate pastebėjo, kad Ame
rikos žemyne iškylanti “dar 
viena komunistinė vyriausybė". 
NYT i tai atsiliepė liepos 23 
Įžanginiu: "Dr. Jagan yra žy
mimas (labeled) kaip komunis
tas kai kurių aukštų Amerikos 
pareigūnų ir senatorių. Jei to
kia pat laikysena bus ir JAV 
vyriausybės, tai savaime aišku, 
kad dr. Jagan ir jo vyriausy
bė atsidurs komunistų stovyk
loje drauge su Kuba. Bet jei
gu JAV parodys Britų Guianai 
supratimo ir simpatijos, tai yra 
pagrindo vilčiai, kad ji pasi
darys Amerikos sistemos pa
geidaujamas narys”, šiandien 
yra aišku, kokios “sistemos” 
Guiana laikosi.

—o—

Kas yra komunistas? Šen. 
Thomas J. Dodd. pastebėjęs, 
kad jis be pagrindo nieko ne
vadina “komunistu" ar “fašis
tu" (kiti tai daro labai leng
vai) nurodė, iš kokių reiškinių 
komunistus nesunku atpažinti. 
Visų pirma, reikia žinoti, kad 
komunistai labai dažnai den
giasi. nesiskelbia; kompartijos 
nario kortelė nėra dar vienin
telis Įrodymas ir nevisada pri
einamas. Reikia gerai stebėti 
tokių asmenų elgseną ir veik
seną. Ji turi visiem komunis
tam bendrą pobūdi, modeli 
(patterm. Jei asmuo pastoviai 
remia užsienio politikos komu
nistinę linija kiekvienu klausi
mu: jei sveikina žinomų komu
nistų bei sovietinių agentu 
veiksmus (entourage). jei klus
niai kartoja (apes) Maskvos ra
diją. kai jis puola vakariečių 
imperializmą, bet nekritikuoja 
sovietinio imperializmo; jei ji
sai skelbiasi esąs marksizmo- 
leninizmo pažiūros, bet gina
si nesąs kompartijos narys; jei 
jo veiksmai, atėjus Į valdžią, 
kreipiami žinomu komunisti
niam būdui įvesti totalitarine 
kontrolę. — tai nelieka kitos 
išvados, jog toks asmuo iš tik
rųjų yra komunistas

—o—

Visuomenė neturi būti klai
dinama arba nuo jos slepiama, 
kas yra komunistas. "Aš ma
nau. sako Thomas J Dodd. kad 
labai svarbu žinoti, kas yra 
komunistas ir kas juo nėra: 
jeigu mes neįstengsime susida
ryti šio pagrindinio skirtumo, 
mes negalėsime turėti nė už
sienio politikos, vertos to žo
džio".
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Gydė pagal Stalino receptus
Chruščiovo generolai žydai (2)

1938 metų valymuose sykiu 
su maršalu Tuchačevskiu buvo 
nužudyti 18 generolų žydų. 
Tarp jų — Joną Jakir, Kievo 
apygardos vadas, Boris Feld- 
man, karininkų paruošimo de
partamente einąs viršininko 
pareigas, Robert Eidman, civi
linės apsaugos viršininkas. Ja n 
Gamarnik, apsaugos ministerio 
pavaduotojas ir politinio direk- 
toriato viršininkas. Tai rodo, 
kokios atsakingos pareigos bu
vo tų generolų žydų rankose. 
Tačiau “Jewish Digest” auto
rius atkreipia dėmesį į ką ki
ta — kad po 24 metų nuo 
ano išžudymo,

Chruščiovo sudaryta specia
li komisija tereabilitavo tik du 
nužudytus generolus žydus — 
Jakir ir Gamarnik.

Iš 18 tik 2. Kadangi Tucha- 
čevskis buvo kaltinamas susi
dėjęs su Hitleriu, paliekama 
rusam tikėti — rašo Heiman, 
kad kiti 16 žydų generolų bu
vo Hitlerio šnipai prieš Sovie
tų Sąjungą.

1939 metų gegužės mėn., 
antrojo pasaulinio karo išvaka
rėse, Japonijos kariuomenė iš 
Mandžurijos įžygiavo į Sovietų 
satelitą Mongoliją. Rusijos kon
tratakas japonai pavertė nie
kais. Vienintelis sovietų gene
rolas, kuris sugebėjo pasiprie
šinti japonam, buvo generolas 
Grigori Stern — žydas, vienas 
iš nedaugelio žydų generolų, 
likusių po Stalino valymų. Kai 
jau japonai buvo įžygiavę į so
vietinio Vladivostoko sritį ir 
grasino užimti Vladivostoko 
uostą. 39 armijos korpui vado
vavęs gen. Stern japonus su
mušė. Tada Stalinas paskyrė jį 
vyriausiu sovietų ir mongolų 
kariuomenės vadu Azijoje- Po 
naujų laimėjimų 1939 rugpjū
čio 29 Sternas buvo paskelbtas 
“Sovietų Sąjungos herojum--, 
drauge su savo pavaduotoju 
jaunu brigados generolu Geor
ge Žukovu, busimuoju marša
lu. kuris paskiau išgelbės 
Chruščiovą ir bus jo nusodin-

■ tas.

Generolas Stern, tapęs "he
rojum" tarėsi galis savo nuo
monę pareikšti. Jis nepritarė 
Stalino - Hitlerio slaptam są
mokslui.

Jis net viešai įspėjo savo ka
rininkus nepasitikėti Hitleriu 
ir naciais. Netrukus po to Sta
linas įsakė gen. Sternui nuvyk
ti Į karinę sanatoriją, kad at
silsėtų nuo karinių žygių Mon
golijoje. Daktarai tuojau jo 
sveikatą ištyrė ir pripažino, 
kad jis serga širdies sutrikimu. 
Veltui gen. Sternas gynėsi, 
kad jis niekad nesijautė svei
kesnis kaip dabar. Jį sanatori
jos daktarai ėmėsi gydyti pa
gal Stalino slaptosios policijos 
receptus, ir gen. Sternas, ka
rui su Hitleriu prasidėjus, mi
rė.

1941 metų birželio 22 Hit
lerio įsakymas kariuomenei žy
giuoti į rytus Staliną rado visai 
nepasiruošusį, nors karinė va
dovybė jį buvo įspėjusi. Per 
dvi karo savaites 600.000 ru
sų kariuomenės pasidavė vokie
čiam. Daugiau kaip 40 divizijų 
su panika traukėsi.

Padėties gelbėti puolėsi ge
nerolas Lazar Mekhlis, žydas, 
kuris buvo aukščiausiame ka
riuomenės poste — karinės ta
rybos narys, tautinės apsaugos 
komiteto narys, armijos vyriau
sias komisaras ir apsaugos mi
nisterio pavaduotojas.

Mekhlis paskelbė įsakymą, 
kad apsupti ar atsilikę rusų ka
riuomenės daliniai kovotų kaip 
reguliari kariuomenė ar kaip 
partizanai- Tai turėjo sulėtinti 
vokiečių kariuomenės žygį. Bet 
Mekhlio įsakymas susikirto su 
Stalino įsakymu, kad visi dali
niai stengtųsi prasimušti ir su
sijungti su visa kita sovietų 
kariuomene. Tada Mekhlis bu- 
*vo išimtas iš visų aukštųjų pa
reigų ir paskirtas vyriausiu ko
misaru tik Krymo kariuomenės 
grupėje. Kada vokiečiai priar
tėjo prie Krymo 1942 pavasa
rį ir ji paėmė su 300,000 ru
sų belaisvių, Mekhlis buvo ap
kaltintas dėl pralaimėjimo, paže 
mintas į leitenanto generolo

lėktuvas buvo priverstas nusi
leisti tarp miškų pas partiza
nus. Pilotas per radiją prane
šė, kad artinasi Į miškus vo
kiečių 12 divizijų ir kad par
tizanai tegalės išsilaikyti dau
giausia dvi tris dienas. Prašė 
skubios pagalbos. Mekhlis, ne
susisiekęs su Maskva, įtikino 
armijos grupės viršininką pa
siųsti kariuomenę vokiečiam 
atakuoti plačiu ruožu ties Bri- 
ansku. Rusų divizijos turėjo 
didelių nuostolių, mėgindamos 
persikelti per Disnos upę. Bet 
jos atitraukė vokiečių divizijų 
dėmesį nuo partizanų.

Chruščiovas pėsčias 
pasiekti kitą partizanę 
tą aerodromą, iš kurio
įėjo pasiekti Maskvą, kad, anot 
žydų autoriaus, jis paskiau val
dytų pasaulio komunistus ir i- 
žeidinėtų žydus.

Stalinas įsiuto dėl Mekhlio 
žygio- Įsakė Mekhlį parkviest! 
į Maskvą ir po visokio apklau
sinėjimo pasiuntė jį į karo li
goninę netoli Voznesensko. To
je ligoninėje jis 1944 ir mirė.

(Bus daugiau)

galėjo 
įreng- 

jis ga-

JUGOSLAVAI šoka tautinio meno festivaly liepos 21 New Yorke. Nuotr. 
P. Ąžuolo.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui 1 R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • Tel. Clrcle 5-7"" 1

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 informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausi j skyrių:

— LB Taryba, neseniai tu-
retos savo konferencijos metu 
Chicagoje, priėmė rezoliuciją, 
kuria kviečia lietuvius remti 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
darbą.

laipsnį ir paskirtas armijos ko-
misaru Briansko srityje.

Čia būdamas, jis pasitarnavo 
Chruščiovui. O tai nutiko tokiu 
būdu. —

Chruščiovas 1943 Ukrainoje 
lankė partizanų dalinius. Jo

ROCHESTERIO lietuviai J. Jurkus ir J. Stankus su kongresm. Abner 
W. Sibal.

JAUNIEJI rezoliucijų rėmėjai A Markevičius. S. Kungys, I. Mažeikaitė 

ir R Bareika. Nuotr. L Kančausko.

SOVIETAI TURI PASITRAUKTI
Kongresmanas Madden savo 

naujai Įnešta rezoliucija reika
lauja Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai pilnos nepriklausomybės 
grąžinimo

Los Angeles, Caiif. “Sovietai 
turi pasitraukti iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, ir toms 
trims laisvę mylinčioms Pabal
tijo respublikoms turi būti grą
žinta pilna laisvė ir nepriklau
somybė” — kalbėjo kongres
manas Ray J. Madden (D. — 
Indiana), mesdamas Į Atstovų 
Rūmus naują rezoliuciją (H. 
Con. Res. 1951 Pabaltijo vals
tybių laisvinimo reikalu. Kon
gresmanas Ray J. Madden šią 
rezoliuciją įnešė į JAV-bių Kon
gresą 1963 liepos 11 d., ir tai 
yra trisdešimt ketvirtoji rezo
liucija.

Rezoliucijos Įnešimo reikalu 
į kongresmaną Ray J. Madden
buvo kreipęsi kun. kleb- Jonas
Jutkevičius (Athol, Mass.), dr.
Kazys Ambrozaitis (Portage, 
Ind.), dr. Jopas Paukštelis (E. 
Chicago. Ind.) ir kiti lietuviai. 
Kongresmanas Madden yra vie
nas iš didžiųjų Lietuvos bylos 
gynėjų Washingtone; buvęs 
Kersteno komiteto narys; už 
nuopelnus kovoje už Lietuvos 
laisvę apdovanotas Lietuvos vy
čių org. medaliu (Knights of 
Lithuania Medai). Prisiminkime 
kongresmaną Madden padėkos 
laiškučiais, adresuodami savo 
laiškus: The Honorable Ray J. 
Madden. House Office Building. 
Washington 25, D. C.

Kiekvienas lietuvis turėtų 
kreiptis į savo senatorius ir į 
savo kongresmaną. prašydamas 
kad jie įneštų rezoliucijas Lie
tuvos laisvinimo reikalu. Kokį 
laišką rašyti ir kokios rezoliu
cijos prašyti įnešti, — visa tai 
mielai sutinka nurodyti Rezo
liucijoms remti komitetas, 
kurio adresas: Post Office Box 
77048. Los Angeles. California, 

90007-

Kongresmanas Horton (R.— 
N. Y.) savo naujai Įnešta re
zoliucija reikalauja Pabaltijo 
kraštu byla perduoti spręsti 
Jungtinėms Tautoms

IŠ LIETUVOS

• 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 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue .................. Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadv/ay .... 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
• GRANO RAP1DS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...............  TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; C H 6-4724 / 233 8030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė............ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ...................   GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Cahf. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, 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
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street _____ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street ........  FI 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ____________  PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ________ SW 8-2868

Los Angeles, Caiif. — “Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos byla 
turi būti perduota spręsti Jung
tinėms Tautoms, ir Kremliaus 
komunistai turi būti priversti 
pasitraukti iš Pabaltijo kraštų-’ 
— kalbėjo kongresm. Frank 
J. Morton iR. — N. Y). įneš- 
damas 1963 liepos 16 nauja re
zoliuciją (H. Con. Res. 197) Į 
Atstovų Rūmus Pabaltijo valsty
bių laisvinimo reikalu. Tai tris
dešimt penktoji rezoliucija!

Rezoliucijos įnešimo į Kon
gresą reikalu Į kongresmaną 
Frank J. Horton kreipėsi LB 
Rochesterio apylinkės pirm. 
Juozas Jurkus ir sekretorius 
Kęstutis Miškinis, abu kartu 
pasirašydami laišką. Kongres- 
manas Horton yra didelis Ro
chesterio lietuvių bičiulis ir pa
laiko labai tamprius ryšius su

kun. kleb. 
šv. Jurgio 

klebonu; P. 
Rochesterio

nimo vairuotojais: 
F. Valukevičiumi. 
lietuvių parapijos 
Norkeliūnu, Alto
skyriaus pirmininku. LB apy
linkės veikėjais ir kitais lietu
viais. “Kongresmanas Horton 
ir senatorius Keating yra ge
riausi mūsų draugai kovoje už 
Lietuvos laisvę--. — rašo J. Jur
kus Rezoliucijoms Remti Ko
miteto vadovybei.

Rochesterio ir viso krašto 
lietuviai turėtų prisiminti š 
kongresmaną padėkos laiškais 
Dėkodami jam taip pat prašy 
kime. kad jis spaustų kongres 
mana Thomas Morgan, Atsto 
vų Rūmų užsienio reikalų ko 
misijos pirmininką, kad šiai re 
zoliucijai būtų duota skubi ei 
ga. Visi laiškai adresuotini: The 
Honorable Frank J. Horton, 
House Office Building, Wash-

visais tenykščio lietuvių gyve- ington, 25, D. C. (IT)

• ViNELAND, N.J. — W. kandis Avė., Greek Orthodox Club Bidg.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHAKD ST., N. Y. C. TeL GB 7-1130 5

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ į

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. I
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. Į
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį. į

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau :
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! •

Lietuviai skautai
Brangūs Mūsų Darbų Rėmėjai, 

Per eilę metų Lietuvių Skau
tų Sąjunga su Brolijos, Sese
rijos ir ASS reprezentaciniais 
vienetais skelbė Lietuvos var
dą, kėlė Lietuvos trispalvę vi
sam pasauliui Pasaulinėse 
Skautų Stovyklose — Jambo- 
rėse. Nesant galimybių ten nu
vykti betarpiškai, buvo vyks
tama su kitų kraštų skautais. 
Neturint kelionės lėšų, jų bu
vo visada sulaukta iš mūsų 
mielų skautų rėmėjų, bičiulių, 
draugų.

Šiais metais vėl yra didelė 
proga skelbti Lietuvos vardą, 
kelti trispalvę mums draugiš
kos Graikijos žemėje įvykstan
čioje Pasaulinėje Skautų Jam- 
borėje. kurioje iš viso pasau
lio dalyvaus ne tik skautai, 
vadovai, bet ir aukšti valsty
bių asmenys.

Šiam tikslui siekti LSB Va- 
dija nusprendė siųsti tvirta re
prezentacinį vienetą, vadovau
jamą Brolijos Vyriausiojo Skau
tininko.

Dideliems darbams reikalin
ga ir daugiau lėšų. Kadangi

vyksta į Graikiją
šiam reikalui skautų turimos 
lėšos yra per mažos, tenka 
kreiptis į Jus. brangūs rėmė
jai. prašant kiek galima efek
tyviau paremti ši mūsų žygį.

Aukas prašome siųsti LSB 
Jamboree fondo iždininkui A. 
Karaliūnui. 3717 W. 70th PI- 
Chicago 29. III.

Kiekvienam iš anksto reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Lietuviu Skautu 
Brolijos Vadija

Kvietimas

Radio Valanda

šeštadieniais^ 6.
Dtfttf'TOP/uS

>JAU 22 MĖTAU

1264 WHUE ST. HILLSIDE, N.J.
WAVERLY 6-3325. AREA CODE 201

Lietuvos Atsiminimu

vasaros 
atostogoms

Maloniai kviečiame atvykti į 
saulėtą CAPE COD ir šių me
tų atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje

MEŠKOS - MEŠKIUKO 
vasarvietėje

Medžių apsupta erdvi rami 
apiinka. 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 a!įdaroma 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 bnžeho 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 Bcach St.. Monumcnt Bcach, 
Cape Cod. Mass Tel. 759-3251 
<Arca Code r 617 >

SIŲSKITE [ 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.

KRAUTUVfiS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uKvainiškal

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite žj skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas
- ' ■■ ------ ■ - ---------------------- ----------------------- '«!

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame Cape Cod Ostervillc. Mass.. kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvieteje 

JANSONŲ VILOJE

-AUDRONE”
87 East Bay Rd., Osterville, Cape 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.
Dietiniai savininkai I'r. RD ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykt: Iš anksto kreipti-

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

arba nuo birželio 15:
Audrone - Jansonas. 87 East Bay Rd., Ostervillc, Cape Cod. Mass.



JAV LB Tarybos
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Taryba, 1963 liepos 6-7 sesi
joj Chicagoj išklausiusi bet iš

finansmiams ir kt reikalams 
Bendruomenė turi savo mėnesį.

žvelgusi Sėtuvių švietimo,. kul
tūros darbo ir Lietuvos laisvės 
kovos kebus, padarė šiuos Re
zoliucijų Komisijos pasiūlytus 
nutarimus:

rugsėjis.
Jo metu rengiama Bendruo

menės šventė, susijusi su rug
sėjo 8 diena, derinama prie at
skirų vietovių sąlygų.

jį pagal reikalą materialiai 
moraliai remti.
11. Padėkos

Taryba dėkoja: 
ją žodžiu bei raštu sv< 

nušiems sesijos proga;
PLB Valdybos pirm, dr

Scranton, Pa.
Scrantono vyskupijos aukos 

Šiluvos koplyčiai
Scrantono vyskupas buvo į- 

galiojęs prel. J. V. Miliauską 
pravesti rinkliavą lietuvių pa
rapijose Šiluvos koplyčiai, sta
tomai Washingtone. Prel. J. V. 
Miliauskas praneša, kiek su
rinkta aukų

Scrantono šv. Juozapo “para
pija, klebonas prel. J. V. Mi
liauskas, surinko 6,456 dol., pa
žadų 500 dol., viso 6,956 dol.

Wilkes Barre, Pa. Švč. Tre
jybės parapija, kleb. kun. J. 
K. Miliauskas, — 1,392 52 dol., 
pažadų 740 dol., viso 2,132.52 
dol.

Hannover, Nanticoke, Pa. — 
šv. Juozapo parapija, klebonas 
kun. P. J. Ališauskas — 174 
dol.

Wanamie, Pa. šv. Marijos 
bažnyčia, kleb. kun. P. J. Ali
šauskas — 273 dol.

Pittston, Pa., šv. Kazimiero 
parapija,, klebonas J. S. Kasa- 
kaitis — 1,616.73 dol., pažadų 
774 dol., viso 2,390.73 dol.

Luzerne, Pa. šv. Onos para
pija, klebonas kun. V. A. Sim- 
konis, — 1,004.31 dol.

Sugar Notch, Pa., šv. Petro 
ir Povilo parapija, klebonas 
kun. J. J. Kazlauskas, — 193 
dol.

Hazleton, Pa., šv. Petro ir 
Povilo parapija, klebonas kun.. 
V. Kupstas — 267 14 dol. -

Scrantno, Pa., šv. Mykolo pa
rapija, klebonas prel. J. F. 
Boll, — 2,000 dol.

Duryea, Pa., šv. Juozapo pa
rapija, klebonas kun. M. Oža- 
las — 243.30 dol., pažadų 185 
dol., viso 428 30 dol.

Eynon, Pa., šv. Marijos pa
rapija, klebonas kun. J. J. Hlo- 
pkt, 40.60 dol.

Lyndwood— Wilkes Barre, 
Pa., šv. Kazimiero parapija, kle
bonas kun. A. J. Sinkevicz, — 
426 dol-

ir dalyvavusiam jos darbuos
P. Vėbros pirmininkaujam 

LB Chicagos Apygardos Vata 
bai, sesiją globojusiai; *

Ohio Liet. Gydytojų Dra 
gijai, parėmusiai “Aleksandr 
no” II-jo tomo išleidimą;

JAV Lietuvių Fondui, sai 
kapitalo pirmųjų metų proce: 
tų didžiąją dalį paskyrusiam 
lituanistinių mokyklų vadovė
liams leisti;

J. Bachunui ir Gr. Sirutie
nei, atstovavusiems JAV Lie
tuvių Bendruomenei Australijo-

ir sžipoMiįų
Taryba, išklausiusi Kultūros 

Studijų Komisuos pranešimą 
Bendruomenės premijų ir sti
pendijų klausimu, pritaria re
guliarios kultūrinės stipendijos 
steigimui lietuvių mokslo, lite
ratūros, muzikos ir dailės rei
kalams, bet dėl jos įgyvendini
mo Centro Valdyba tariasi su 
PLB Kultūros Taryba ir kt. kul
tūros organais.
4. Dėl Bendruomenės ir orga
nizaciją

Taryba, išklausiusi Organiza- je ir Pietų Amerikoje; 
cinių Reikalų Studijų Komisi
jos pranešimą Liet. Bendruome
nės ir liet, organizacijų tarpu
savio santykių reikalu, paveda 
Centro Valdybai aiškintis gali
mybes sušaukti Bendruomenės 
ir organizacijų konferenciją 
bendradarbiavimo klausimams 
tarti.
5. Dėl angliškai kalbančių lie
tuvių apylinkių

Taryba paveda Centro Val
dybai tirti galimybes organi
zuoti Bendruomenės apylinkes 
lietuviškos dvasios, bet lietu
viškai nebekalbantiems lietu
viams.
6- Dėl lietuvių spaudos

Taryba, konstatuodama iš
skirtinę lietuvių spaudos reikš
mę jų gyvenimui organizuoti 
ir nuotaikoms formuoti, didžiai 
vertina spaudoj darbuotojų po
zityvias pastangas, bet kartu 
pageidauja, kad lietuviškas 
gyvenimas atspindėtų ryškia 
siose periodinių mūsų leidin 
vietose.
7. Dėl Lietuvių Fondo

JAV Lietuvių Fondo lėš* 
yra pastovus materialinis p 
grindas lituanistiniam švie 
mui ir kultūriniam lietuvių da 
bui, dėl to Bendruomenė p 

savo vienet 
mi įtikai orime ir t01iau akt>Tiai dedas Pr 

LIET. MUZIKOLOGIJOS - fondo ugdymo lėšas t< 
ARCHYVAS PRAŠO ŽINIŲ nariuf v^buojant.

Taryba, a) išklausiusi Prezi
diumo, Centro Valdybos, Kul
tūros Fondo, švietimo Tary
bos, Garbės Teismo praneši
mus ir Kontrolės Komisijos ak
tus, juos priima dėmesin, apy
skaitas tvirtina ir visiems or-

b) tvirtina Centro Valdybos 
veiklos planą ir sąmatą atei
nantiems metams;

c) rekomenduoja atnaujinti 
LB Ekonominę Tarybą arba 
prie Centro Valdybos sudaryti 
LB Finansų Komisiją bendruo
menės lėšoms organizuoti ir 
tautinio solidarumo įnašų rin
kimui aktyvinti;

d) lituanistinį švietimą laiky
dama gyvybine sąlyga lietuviš
kai jaunimo ateičiai, skatina 
LB švietimo organus šį švieti
mą stiprinti, aktyvinant vado
vėlių ruošimą bei leidimą, gy
vinant ryšius su lituanistinė
mis mokyklomis bei LB apylin
kėmis ir telkiant Į švietimo 
darbą naujas jėgas;

e) ragina LB apylinkes litu
anistiniam švietimui rodyti dau
giau iniciatyvos ir skirti dau
giau konkrečios paramos litu
anistinėms mokykloms, glau
džiai bendradarbiaujant su jų 
mokytojais ir tėvų komitetais;

f) skirdama biuleteniui di
džiai svarbų uždavinį, bendruo
meninę mintį formuojant, ska
tina Centro Valdybą jį leisti 
reguliariai ir jo turiniu atspin
dėti Bendruomenės centrinių 
organų, apygardų bei apylin
kių veiklą.
2. Dėl Bendruomenės mėnesio 
ir šventės

Idėjiniams, organizaciniams,
---------------------------------------- organizacinius

J. Bachunui, suteikusiam vie
tą Fasko suorganizuotiems ir 
LB Centro Valdybos globo
tiems lietuvių sporto instruk
torių kursams;

organizacijai Civitan Inter
national, LB Tarybos nario dr. 
P. Vileišio iniciatyva priėmu
siai rezoliuciją Lietuvos laisves 
reikalu.

Taryba taip pat sveikina ra
šytoją Jurgį Gliaudą, savo kū
rinio “Namai ant smėlio” ver
timu laimėjusį žurnalo “Time” 
pripažinimą ir patekusį į Ame
rikos mokyklų chrestomatiją.

JAV LB Tarybos Prezidiu
mas:

Stasys Barzdukas, pirm.
Dr. Alg. Nasvytis, vicep.
Alfonsas Mikulskis, vicep.
Vytautas Kamantas, sekr.

LIETUVIAI šokėjai, vadovaujami JI. Matulaitienės, šoka tautinio meno festivaly liepos 21. New Vorke. 
Nuotr. P. Ąžuolo.

REKOLEKCIJŲ IR STUDIJŲ DIENOS
Birželio 21-23 dienomis Ne

kalto Marijos Prasidėjimo vie
nuolyne Putnam, Conn. buvo 
suruoštos trečiojo ordino na
rių ir šv. Pranciškaus mylėto
jų uždaros rekolekcijos ir stu
dijų dienos, kurias pravedė Tė
vas Justinas Vaškys, O.F.M.

Trečiojo Ordino Šv- Kazimie
ro provincijos rūpesčiu suruoš
tose rekolekcijose buvo rūpi
namasi supažindinti rekolektan- 
tės su šv. Pranciškaus dvasia, 
kuri turi gaivinti ir stiprinti vi
sų jo sekėjų gyvenimą bei 
veiklą.

Konferencijų metu buvo taip 
pat akcentuojama Pijaus XII 
mintis, kad trečiasis ordinas 
yra tobulybės mokykla, kurio
je tretininkai randa visas rei
kalingas sąlygas ir priemones 
šventumui siekti Tobulybės 
siekimas yra įmanomas tik į-

moningumo, uolumo ir aktyvu
mo priklauso visa kongregaci
jos dvasinė gyvybė ir veiklu- 

. mas. Buvo kalbama ir apie 
praktišką kongregacijų vadova
vimą.

Studijų dienų dalyvės buvo 
supažindintos su trečiojo ordi
no krašto federacijomis ir pro
vincijomis, kurios apjungia or
dino kongregacijas ir jas įjun
gia į bendrą veiklą. Buvo kal
bama apie tų federacijų ir pro
vincijų santvarką, konstitu
cijas ir vadovus.

Amerikos trečiojo ordino fe
deracija, prie kurios priklau
so ir lietuvių tretininkų šv. Ka
zimiero provincija, savo apašta
lavimui vartoja moderniškiau
sias priemones — šv. Pranciš
kaus radio ir televizijos valan
das, kurios paruošimui ir išlai
kymui kasmet Amerikos treti
ninkai suaukoja 250.000 dol. 
Kasmet per 40 metų 600 Ame
rikos stočių, neskaitant radio 
stočių Kanadoje, Pietų Ameri
koje, Meksikoje ir Filipinuose, 
transliuoja šv Pranciškaus va
landą — The Hour of St. Fran
cis. Pagaminta apie 30 spalvuo
tų filmų, kuriuos nuolat rodo 
20 televizijos stočių. (Iš 500 
JAV televizijų stočių jau 200 
stočių rodė Šv. Pranciškaus te
levizijos filmus).

Rekolekcijos ir studijų die- — Lietuvių Skautu Sąjunga, 
nos baigėsi sekmadienį, birže- minėdama jubiliejinius metus 
lio 23. Jaukioje vienuolyno ko- rugpiūčio 17 — rugsėjo 1 sto- 
plyčioje puikiai išlavintas sese- vykia prie Plymouth, Mass., iš- 
lių choras sugiedojo padėkos leidžia trijų skirtingų spalvų 
himną — Te Deum ir po to bu- ženklų (seals) seriją ir spėda
vo suteiktas palaiminimas su bus vokus. 
Švč- Sakramentu. Prieš išsiskirs- 
tant dalyviams į namus, seselės 
pavaišino visus lietuviškais val
giais.

Rekolekcijose ir studijų die
nose dalyvavo apie 35 asmenys. 
Dalyvavo nemažas skaičius ir 
kongregacijų tarybų narių. Ypa
tingai gerai buvo atstovauja
mos Worcester, Mass., Šv. Ka
zimiero ir Aušros Vartų kong
regacijos, taip pat So. Bostono, 
New Britaino ir New Haven 
kongregacijos. Gaila, kad dides
niosios N. Anglijos kongregaci
jos Waterbury ir Brocktone 
negalėjo atsiųsti savo atstovų. 
Nebuvo tretininkų atstovų nei 
iš Hartfordo, Ansonijos, Cam-

sijungus į bendruomenę —tre
čiąjį ordiną, kuris turi savo 
dvasią, regulą, konstitucijas ir 
savo dvasios vadovus ir sudaro 
galimybes ugdyti Dievo ir ar
timo meilę.

Kiekviena gerai vedama tre
čiojo ordino kongregacija, ku
rioje taip pat sąžiningai laiko
masi regulų ir konstitucijų, tu
rėtų tapti kiekvienos parapijos 
sąmoningų ir veiklių katalikų 
mokykla. Šiuo metu kaip tik 
daug kalbama ir rašoma apie 
pasauliečių dvasinį įsisąmonini
mą ir jų aktyvų įsijungimą į 
katalikišką apaštalavimą. Tre
čiojo ordino naujosios konsti
tucijos kaip tik duoda nurody
mus, kaip paruošti sąmoningus 
ir veiklius tretininkus, kurie, 
artimai bendradarbiaudami su 
parapijos dvasios vadais, pla
tintų Kristaus karalystę. Šv. 
Sostas ypatingą dėmesį kreipia 
ir į pasauliečių vadovavimo ro
lę trečiajame ordine. Todėl stu
dijų metu buvo plačiai kalba
ma apie kongregacijos tarybos 
nąrių pareigas, nes nuo jų są-

KUN. A. KAZLAUSKAS, Adelaidės, Australijoj, lietuvių klebonas jam 
surengtame pobūvyje. Nuotr. A. Budrio.

Liet. Muz. Archyvas neturi 8. Dėl politinės vienybės
Taryba, išklausiusi PLB V; 

dybos pirm. dr. J. Sungail 
Oi, Juzi, Juzeli, kur tu van- pranešimą apie politinių liet 

vių veiksnių pasitarimus po 
tinės lietuvių vienybės reika
lu, sveikina PLB Valdybos ini
ciatyvą tokios vienybės siekti 
ir linki ją įgyvendinti.
9. Dėl rezoliucijų sąjūdžio

- Taryba, laikydama Komiteto 
rezoliucijoms remti sąjūdį nau
dingu Lietuvos laisvės bylai tuvių buvo privažiavę- nemažas 
populiarinti ir aktualinti, pra
šo lietuvių visuomenę remti vi
sas pastangas Lietuvos ir kitų

tikrų žinių, iš kurios apylinkės
Lietuvoje yra kilusi daina:

dravoji?
Kodėl tu pas mane šiandie 

neatjoji?... ir Lt.
Gal kam teko nugirsti jos 

kilimo vietą, gal močiutės pasa-
kojo?

Taip pat painiojasi 
apie kilimą šios dainos: 

Pasisėjau kanapėlę 
sodely.

Kanapėlę žaliukėlę 
sodely.

džium - džium-džium - Pabaltijo tautų bylai Jungtinė- 
™-r— se Tautose iškelti.

10. Dėl atstovavimo Pasaulinė
je New Yorko parodoje

Taryba, konstatuodama, kad 
tinkamas lietuvių tautos ir 
Lietuvos atstovavimas Pasauli
nėje New Yorko parodoje yra 
mūsų garbės ir prisistatymo 
reikalas, paveda JAV Lietuvių 
Bendruomenės organams šiuo 
atstovavimu aktyviai domėtis ir

žinios

tėvelio

tėvelio

Oi < 
džium-džium-džium.

Kanapėlę žaliukėlę, tėvelio 
sodely

Kas prieš 1928 m. šią dainą 
tais pačiais žodžiais yra daina
vęs, arba girdėjęs dainuojant, 
labai prašoma pranešti L- Muz. 
Archyvui šiuo adresu: 2345 W. 
56 Str. Chicago 36, Illinois.

Liet. Muz. Archyvo 
Vicekuratorius

PIETŲ AUSTRALIJA
10 metų šventadienio Balsui
1953 metais Australijoj be

buvęs P. Australijos lietuvių 
kapelionu kun. dr. P. Jatulis, 
jausdamas tą trūkumą, pradė
jo “savo lėšomis rotatoriumi 
nemokamai spausdinti lietu
viams katalikams siuntinėti sa
vaitinį, informacinį laikraštėlį 
— Šventadienio Balsą.

Laikraštėlio naudingumą su
prato ir P. Australijos lietuviai 
katalikai. Neapmokamai spaus
dinti ir siuntinėti laikraštėlį 
kun. dr. P. Ja tūli ui sudarė ne-

mo paštu įregistruotas pašto Į- 
staigoje kaip periodinis leidi
nys.

Kun- dr. P. Jatulį perkėlus į 
Romą, jo vieton atkeltas kun. 
J. Kungys tęsė laikraštėlio lei
dimą iki paskutinių jėgų iš
sekimo. Dėl ligos nebepajėgda
mas pats tai atlikti, darbą pa
vedė P.A. Lietuvių Katalikų ir 
šv.Kazimiero parapijos tarybai. 
Techniškai visą laikraštėlio lei
dimo ir redagavimo darbą atli
ko Pr. Pusdešris. Kun. Kun- 
giui mirus, taryba pavestą pa
reigą tęsė 
marijonai 
ir kun. P- 
ėmė kun.
dešimtį metų pradėto gražaus 
ir kilnaus darbo tęsimą.

Pažymėtina, kad nuo pat 
laikraštėlio pasirodymo iki šiol 
visą ekspedicinį darbą atlieka 
seserys Dičiūnięnė ir Mainelie- 
nė.

šventadienio Balso 10 metų 
sukakčiai atšvęsti birželio 29 
Lietuvių Namuose buvo suruoš
tas balius-vaišės, kuriose daly
vavo per 100 svečių.

V. Jankauskas

— Newark, N. J. liepos 19 
apvogė iš Lietuvos kilusi žydą 
Charles Friedland. Jis nepasiti
kėjo bankais ir, visą laiką sun
kiai dirbdamas, pinigus slėpė 
namuose. Vagis, įlindęs pro lan
gą, išsinešė 143,850 dol

toliau, kol atvyko 
kun. A. Kazlauskas 
Dauknys. Jie ir per- 
dr. P. Jatulio prieš

kiekis. Visi naujakuriai. Išsimė
tė po plačiai išsiskleidusius did
miesčius ir provinciją. Nemaža 
gyveno palapinėse prie savo 
darboviečių, atlikdami 2 metų 
darbo sutartį: dirbti pagal pa
skyrimą. Australijoj tuo laiku 
jau ėjo Krašto Valdybos lei
džiamas lietuviškas laikraštis— 
Mūsų Pastogė, bet dėl įvairių
priežasčių ne visi prenūmera-. mažas išlaidas, todėl po kiek . 
vosi ir skaitė. Aiškiai jautėsi 
trūkumas informacijos, ypatin
gai specifinės, reikalingos lie
tuviams katalikams. Tuo laiku

bridge ir kitų vietovių. Reko
lekcijų dalyvės buvo dar iš se
kančių vietų: Pittsfield, Mass., 
Auburn, Mass; Thompson, Je- 
wett City, Conn; Manchester, 
Conn; Tarriffville, Conn; Ha- 
zarville, Conn.; Windsor Locks, 
Conn; East Grandby, Conn.; 
Putnam, Conn.

Nekalto Prasidėjimo seserys 
dideliu rūpestingumu ir uolu
mu talkininkavo tiek rekolekci
joms, tiek studijų dienoms Se
selių lietuvišką svetingumą ir 
gražų. giedojimą tiek mišių, ir 
tiek pamaldų metu, rekolek- 
tantės niekada nepamirš.

Dalyvė
laiko, pritarus skaitytojams, bu
vo nustatyta atskiro numerio 
kaina 3 penai, arba metams 12 
šil. ir dėl papiginto persiunti-

i i®

7-tos kuopos nariai dalyvav ę kun. A. metų su
gerbimo bankete.

ECHO VALLEY lietuviška vasarviete
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMA! 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake, Pa. — Tclef.: AReacodc: 717 -424 - 1920.

DŽIAUGSMAS—POILSIS IR RAMYBE 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 rniSkb. visokiausias 
sportas vasarą ir žiemą, tokiai ir geras lietuviukas maistas.

 ____ Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams



D AR B IMI M KAS

WILKES-BARRE, PA. švč. Trejybės parapijos mokyklss berniukai šoka Mikitą meno festivalyje, kurį 
surengė Wyoming Valley komitetas, šokių išmokė Nukr. Jėzaus seserys, kurios mokytojauja parapijos 
mokykloje. Klebonas yra kun J. K'. Miliauskas. Mokyklos viršininkė yra Sesuo Elzbieta.

HARTFORD, CONN.
LDS 6 kuonos susirinkimas 

įvyko lienos 14. Atsilankė ne
maža nariu. Buvo aptarti kuo
pos reikalai. Stasys šrupsas 
Dranešė apie trilypį pikniką, 
kuris įvyks rugpjūčio 25 lie
tuviu narke East Hartford, Con- 
neetieut. Kuopa išrinko Stasi 
šrunsą atstovu į metini LDS 
seimą, kuris bus rugpjūčio 10 
Marianapoly, Thompson, Conn. 
Padaryta keletas pasiūlymų sei
mui. LDS Conn. apskritis at
stovais į seimą išrinko: Albi
ną Armaitį iš Hartford, Conn., 
ir Marijoną Bakutį iš Water- 
bvrv, Conn.

Kitas 6-tos kuonos susirinki
mas bus rugsėjo 8.

S. L. Šrupsas

YOUNG WOMSN
YOUNG MATRONS

For

WAITRESSES
Five day we«k. Coocl salary 
Stouffers Management Food 
Service. Fui! or part time. 
Permanent positions. Apply 
to —
■' .FOOD SERVICE 

DEPT.
PRESBYTERIAN HOME

3200 Grant Street
Evanston. III.

REAL ĖST ATE

1963 ro., liepos 31 Nr- 52.

YOUR SAVINGS WILL 
GROW FASTER

INTEREST
PAID ON 
12 MONTH5%

TIME 3EP0SITS

RŪTOS DAUGĖLAITĖS PIRMAS KONCERTAS

randami, 
su kitais

Rūtelė iš-

PARDUODAMAS nauiai statytas 
namas, penki kambariai, birch cab. 
virtuvė, 1’Z» vonios. H.W. Šildymas. 
Arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
Prie autobusų sustoiimo ir krautu
vių. Rami gatvė. 32 St. Casimirs 
Avė., Brockton-Montello, Mass. — 
A. S. Budreski; tel. JU 6-5521.

Inž. Kazys ir dainininkė Sta
sė Daugėlai — ne reti svečiai 
Bostone. Dažnas, parengimas, o 
ypač svarbesni koncertai, jų 
visuomet lankomi, nežiūrint 60 
mylių atstumo nuo jų gyven
vietės gražioje viloje Bedforde. 
New Hampshire. Stasė Daugė
lienė ir pati yra dažnų koncer
tų Bostone dalyvė. Pernai ji pil
dė sėkmingai Dvoržako “Sta
bai mater” nelengvą alto parti
ją Cambridge lietuvių bažnyčio-

je. šiemet talkininkavo kompo
zitoriui Gaideliui naujoje “De
mono" kantatoje, neminint daž
nų smulkesnių proginių pasi
rodymu.

Bet štai pasitaikė revanšas. 
— bostoniškiams teko važiuo
ti į .Manchester, New Hampshi
re. Proga sudarė Daugėlų mie
la dukrelė Rūta davusi forte- 

. pljono rečitalį. Kaip neva
žiuoti pabūti liudininku tokio 
reto ir drąsaus įvykio, kaip re-

Birželio 13 mirus mūsų žmp- siems tiems, kurie velionę lan- 
nai, motinai ir uošvei ko koplyčioje, bažnyčioje bei

A. A. Onai Karpavičienei, palydėjo į kapines.
I aidojo Aromiskio laidotuvių 

kimo bažnyčios birželio 17 Kai- įstaiga, kuriai mes sakome ačiū 
varijos kapinėse, daugeliui esa
me dėkingi, ypač tiems, kurie 
jes sunkios ligos metu ligo
ninėje bei namie lankė bei 
guodė. Ačiū kun. B. Kruzui. 
kun. A. Račkauskui, kun. J. 
Pakalniškiui, o taip pat atjau- 
tusiems kun. J Čekavičiui. 
kun. L. Andriekui. O.F.M. bei 
kitiems. Vargonininko VI. Balt
rušaičio giedojimas gedulingų 
mišių metu buvo nepaprastai 
įspūdingas.

Padėka gėlininkams Mažei- 
kams. kurie atsiuntė puikią 
puokštę velionei.

Esame dėkingi Gyvojo Ro
žančiaus. Amžino Rožančiaus ir 
Maldos Apaštalavimo draugijų 
narėms, kurios labai įspūdingai 
pagerbė velionę jai mirus.

Už šiltą užuojautos žodį bei 
užprašiusiems grigoriškas mi
šias ačiū Jurgiui. Petrui ir Jad
vygai Stravinskams iš Cleve- 
land, Ohio.

Dėkojame giminėms, kurie į 
laidotuves atvyko iš Pennsyl- 
vanijos. Ohio. New Jersey bei 
Connecticut valstybių.

Visiems, padėjusioms prie 
velionies karsto vainikus bei už
prašiusiems šv mišias, taip pat 
nuoširdžiai ačiū. Padėka vi-

kuri buvo palaidota iš Apreiš-

čitalis, kada jį rengia jauna, 
tik pakilusi Gležna atžala, ir 
dar tik pirmą kartą.

Oficialiai koncertą Rūtai 
rengė jos fortepijono mokyto
ja Lucienne Bourgeois, pas ku
rią ii jau virš dešimtį metų 
studijuoja. Progą koncertui su
darė suteikimas Rūtai High 
School fortepiiono pažymėjimo, 
kurį ii gavo iš American Colle- 
ge of Musicians. išlaikiusi for- 
tenijono egzaminus prie Natio
nal Guiid of Piano Teachers. 
Ir tas faktas vertas dėmesio. 
Nes ne tik tarp lietuviu, bet ir 
visoie Amerikoje nedažnai atsi
tinka. kad gimnazijos mokinys, 
baigdamas savo aukštesniąją 
mckvkla. kartu baigtų ir didžią 
da’i fortepijono kurso.

Koncertas įvyko pirmadienį.
už visokeriopą patarnavimą.

Jonui ir Onai Valaičiams 
ačiū už skoningai paruoštus 
šermeninius pietus.

Skaudžiai pergyvendami mus 
ištiktą smūgį, jaučiame parei
gą padėkoti visiems geros šir
dies žmonėms.

Vyras Antanas Karpavičius, 
dukra Kazimiera Genevičienė 

žentas Edv. J. Genevičius

Bronius Balčiūnas sėkmingai 
dirba kaip architektas vieno
je firmoje Elizabeth. N.J. Fir
mai persitvarkius, dabar dirba 
civilinėje inžinerijoje ir supro
jektavo tiltą, kuris sujungia 
vieną firmos pastatą su kitu. 
Tiltu bus laisvai susisiekiama 
su pastatais, kai tuo pačiu me
tu tilto apačia važinės sunkve
žimiai.

birželio 24 dieną, vakare, Man- 
chesteryje. N. H., viešosios bib
liotekos jaukioje koncertinėje 
salė'-e.

Rūtos programą sudarė trys 
nedidelės dalys Pirmoje daly
je ji paskambino J.S. Bacho 
Preliudą ir fūea nr. 21, iš gar
siojo Wohltemnerierte Klavier
rinkmio. ir L. v. Beethcveno so
natą E dur.. on. 14 Nr. 1. Ant
roje dalvie iš<nrdome Ottori- 
no Kesoighi Noktumą, Chooi- 
i o Vaisa on. 70 Nr. 1. ir Etiu
dą on. 10 Nr. 12. vadinama re
voliuciniu. Užbaigimo dalyje ji
davė skercinio pobūdžio Debus- 
sv veikalą Gclliwogg’s Caka 
Walk — GoHhvoggo ne^rų šo
ki, Monoou “Cancion y Danza“ 
Nr- 5 ir J. Brahmso Rapsodi
ją on. 79. Nr. 2.

Kaip matome jos programa 
visais atžvilgiais rimta, įdomi 
bei vertingą. Gaila, kad Rūtelė 
nepraturtino jos dar kuriuo 
nors lietuvišku veikalėliu, ku
rie nors ir sunkiai 
bet verti būti kartu 
vienoje programoje.

Visą šia programa
pildė puik’ai. Ji skambino at
mintinai, kaip pridera soliniam 
rečitalui. Jos skambinimas pa
sižymi jau gerokai pažengusia 
technika, ypatingai lengva pa
sažuose ir pažymėtinai švaria 
greitose vietose. Su tokiu pa
grindu jai atviras kelias į toli
mesnes tobulybes.

Rūtos vidinis pasaulis dar la
bai iaunas ir kuklus, jis perdėm 
dvelkia naivumu bei nekaltu
mu. kas savaime buvo žavu šia
me rečitalyje, ir kas natūraliai 
bręs ateityje iki reikiamos dra
matinės kai kuriu veikalu įtam
pos. Šia prasme Rūtelei labiau
siai subrendusiai ir pilnai pra
skambėjo finalinė Brahmso 
Rapsodija. Brandesnio tempera
mento lauktina Beethoveno so
natoje kaio lygiai Chopino vei
kaluose reikia pagilinimo sla
viškos nostalgijos.

Rimtesnę problemą Rūte
lei sudaro tempai, kaip buvo 
rvšku Bacho fugoje ir iš dalies 
Beethoveno sonatoje, kur jie 
buvo keičiami be pagrindo, daž
niausiai per greitai pradėti ir 
vėliau retinami. Šia linkme lin
kėtina dar kietai padirbėti, nes 
tempų problema nėra nei leng
vas, nei lengvai išsprendžiamas 
dalykas, o jis sudaro vieną iš 
pagrindinių tobulo grojimo po- 
raiškų.

Dar norėčiau atkreipti dė
mesį į akordų arpedžiato pobū
di. kuri pastebėjau Bacho Pre
liude, kaip apatiniai akordo to
nai užgaunami kiek anksčiau 
už viršutinius. Kai kuriuose ro
mantiniuose veikaluose toks 
akordų pobūdis kartais sąmo
ningai naudojamas, bet jis ne
tinka Bachui, juoba neatrodo, 
kad jis čia būtų sąmoningai 
panaudotas, o tik refleksavo ne
pakankamą pirštų kontrolę 
akorduose.

Rūtelės koncertas buvo pa
įvairintas dalyvavimu jos ma
mytės Stasės Daugėlienės Rū 
telei tai buvo nauja proga paro
dyti save kaip akompanijatore.

sutartinai,
niekur nenuslopindama so
listės. sudarė jautrų, lengva 
foną dainininkės interpretaci
jai.

Stasė Daugėlienė dviejais at
vejais įsiterpė į Rūtos progra
mą tarp dalių. Ji padainavo Tal- 
lat-Kelpšos. Gruodžio. Brahmso. 
Firestone ir Bizet veikalų, prie
dui dar davusi penios Bourge
ois dainelų.

Dainininkė nuolat daro pa
žangą. Jos balsas stiprėja, gra
žėja. pilnėja, darosi labiau iš
lygintas, švelnus ir sultingas. 
Jos kvėpavimas ištobulintas, ir

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y. 
Tel. NEwton 9-6620

KboslAME LIE» U V 
ATIVES SALES PARENGIMAMS 
fR ST ^TRINKIMAMS - VELTUI 
Adresas- 4n F. s N v c_ 

Tel.? M«J 
Sarininkpc VACV5

. MATURED WOMEN

Cooks - Bakers
FOR PRESBYTERIAN HOME

Mušt be able to read and interpret 
all forms and recipies. Experience 
preferred. būt will train. Five day 
vveek. Stouffers Management Food 
Service. Excellent vvorking condi- 
tions. Permanent vvork. Apply to

FOOD SERVICE 
DEPT.

3200 Grant Street

Evanston, III.

DISPLAY

FRANKLIN BOWLING LANES 
40 Automatic Pinsetters 

Cocktail Lov.nge Restamant 
Free Parking 

600 Franklin Avė 
Franklin Sq. L I.

516 CO 2-1212 Nat Saladino

BOME INDUSTRIAL

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

Please send ine detailed infor- 
mation about 5'. int'erest on 
Time Deposits
Name
Address ...............
City
State Dept. NHL

H. W. MALĖ

Teachers (2) - Elementary grades. 
needed in new Ffanciscan Third Or- 
der Community mission territorv 
of \Vest America; to kecp. school 
from elosing. Room &• Board. Small 
salary if neėded. \Vrite Re v. FredJ. 
Neison. St. James CIn:reh. Powers 
Lake. No Dakota or call Rev. Be- 
nignus at ,FV 7-5121 mornings.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menchan Street, Ridgev/ood, Brco’Jyn, N. Y. 

Tek HYacinf 7-4677

ARCHITEKTAS BRONIUS BALČIŪNAS <.nt sa.. 
vieneje dirbtuvėje El.za’oethc

ji visišku laisvumu gražiai iš
baigia ilgiausias frazes. Ypa
tingai gražios kulminacinės fra
zių gaidos, paremtos skambiu 
rezonansu.

Klausytojų prisirinko pilna 
salė, lietuvių ir amerikiečių. Ne
mažai buvo Rūtos gimnazijos 
draugių ir mokytojų bei šiaip 
muzikos mėgėjų.

Sveikiname Rūtą Daugėlaitę 
su tokiu gražiu gimnazijos 
užbaigimu ir linkime, lankant 
kolegiją, prisivaryti ir kon
servatorijos kurso, tuo būdu pa
didinant jaunąjį lietuvių mu
zikų kadrą.

Izidorius Vasyliūnas

DISPLAY

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER& WEBERi

SUMMER SPECIALS AT 
DISCOUf.'T PRICEŠ 

Alterations — H satinu
Mrdern ba^hrooms - Hollvavood 
kitrhens—finished basments. Plumb- 
ing. eiec*rical. • watemroofing. pa:nt- 
ing inride & outside. gas heating 
in^allations. siding & roofing. No 
dav.-n payment — first payment 
stnris in 1954. Free estimates — 
cai! t'Klav —7 vears to nav-.

ALBON HOME REMODELINC
INgersoll 9-7355

103 i R' gers Avė.. Brocklyn 26. N.Y.

PHOTOGRAPH-R
?Fnr Weddings. Commuriions.
'•firmatiens & Showers. Ali work 

dene at reasonable rates. We gūa- 
antee our work. Time payments ar- 
ra-'ared. Special coųsideration to Re- 
iigous groups. Cal! IN 7-5727.

AUGSCI AUSTOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiui-- kumpiai. įvairiausios mėsos ir kiti produktai
Už~ikite— įsitikins: te!

Mielam mūsų bendruomenininkui

A. A.

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
«, New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047
»| tTnrp 35 - 86 g-viųj
; Ridgcwoode — 16 54 Myrt?c Avė. — VA 1-7063
| A stori joje —-28-28 3teinway St. — AS 4-3210

Hempsteade — 310 Frerrt Street — IV 3-5540 
Flosbinga — 41-06 Ma>n Street — Hl 5-2752 
Jackson Re gbis — 82-10 37th Avenue.

— DE 5-1154

BALIUI S V A L B O N U I
mirus, jo žmoną Aldoną, sūnų Vytautą ir uošvę Nestopkienę 
nuoširdžiai užjaučia

L. B. New York© l-mosios
Apylinkės Valdyba

i Vasaros atostogas į
praleisti O. ir P. LAN1AI

i; maloniai kviečia visus į jų vasarnamį ;!į
ASBURY PARK, N. J. įjį

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais ji
patogumais kambariai, netoli paiūrio.

i’ Prašome dėl kambarių susitarti iš anksto.
:Į 515 4+h Avenue, Asbury Park, N. J. • Tek PR 6-9783

§ VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

I
 IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

3 šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- 
■J tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite: 

| SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 
3 200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

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

322 UNION AVĖ. BROOKLYN H. N. Y.
Tel. EV 7-2089

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

WHITE HORSE TAVERN

PRANAS BRUČAS. savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21. N. Y.

Tel. Vlrginia 6-9519
1 SALK VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
1 Salėje gali tilpti 100 dalyvių
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WINTER GARDEN TAVERII
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

•**- •

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami nolak’o- 
tuvirriai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviukas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgew<x>d»
Tel. EVergreen 2-6440
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SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

MR. JU LIE 
HAIR STYLIST

Utica Avė., B’klyn, PR 1-6450

Povilas Tautvaišas, buv. 
Chicagos meistras, laimėjo Fox 
VaHey atvirą turnyrą Aurora,

v
DARBtMtNKAS

— Pasaulio meistras T. Pet
rošiau galop atsistojo prieša
ky kitų Los Angeles tarpt 
turnyre, įveikęs argentinietį 
Panno, su viltimi baigti pir
muoju nepaprastai stiprų 
taip, turnyrą. Amerikietis S. 
Reshevsky antru kart įveikė 
garsųjį estą P. Keresą, kuris 
šią skriaudą atsiteisė, įveikda
mas antru kart iki šiol pirma
vusį islandietį Olafsoną. Ben- 
ko padėjo Gligoričiui iškilti į 
pirmosios turnyro pusės lahnė- 
tojus, kai jis sudorojo iki tol 
pirmavusį Najdorfą, taip lygiai 
dabar Benko įveikęs Gligori- 
čių atėmė pastarajam bet ko
kias viltis į pirmąją vietą. Be
likus 1 ratui sužaisti, padėtis 
po 13 ratų buvo tokia: Petro
šiau 8 tš., Keres 754, Nakiorf, 
Olafson po 7, Reshevsky 6V2, 
Grigorič 6, Benko ir Panno po 
5 tš. Paskutinio rato suporavi- 
mai: Gligorič - Keres, Reshevs
ky - Petrosian, Najdorf - Ben
ko, Olafsson - Panno-

— Čekoslovakija laimėjo pa
saulines studentų pirmenybes, 
įvykusias Budva, Jugoslavijoje, 
sukorusi 24 taškus, Jugoslavi
ja 2354, Bulgarija ir Sov. Są
junga po 22, JAV 19Y2, Olan
dija 17 V2, Mongolija 16, Len
kija 16, Vengrija 13 ir Italija 
6y2 tš. JAV komandoj žaidė: 
V. Lombardy, R. Weinstein, B. 
Zuckerman, M. Sweig ir W. 
Cunningham.

laimėjimą, būtent: 5:0! Paskuti
niame rate jis įveikė vieną iš 
pastovių jo Chieagos varžovų, 
meistrą Robion Kirby, BL Ge
ra būtų, jei matytume mūsų

tį ir JAV atvirose pirmenybės, 
kurios prasidės rugpjūčio 11 d. 
Chicagoje.

— Tautvaišas Bostone, šios 
savaitės pradžioje Bostone pa-

Amerikos lietuvių šachmatų 
meistras Povilas Tautvaišas iš 
Chicagos, vykdamas su šeima 
vasaroti į Maine valstybę, kad 
pakauptų daugiau jėgų busi
mom JAV pirmenybėm.

, —Moksleivių varžybose Vol
gograde Lietuvos komanda į- 
veikė Turkmėniją ir Moldaviją, 
tačiau patekusi į pusfinalį, pra
laimėjo Maskvai, Gruzijai ir 
RTSFR, dabar rungiasi dėl 7- 
8 v. Komandoj gerai žaidžia 
kaunietis kandidatas į meistrus 
Butnorius, tepralaimėjęs 1 par
tiją-

PLEASANT INN RESTAURANT 
SL James, L.I. Paritai or Complete 
Catering Service "at its best" Wed- 
dings, cocktail parties, luncheons, 
organlzations; special consideration 
to religious groups. Picnic grounds.

JU 4-9566
211 Lake Avė. St. James, L. I.

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

FRANK'S RESTAURANT 
Specializing in delicious Southern 
Fried Chicken - Steaks - Seafood - 
Platters - Shrimp. Outgoing orders 
carefully prepared. Open til Mid- 
nite Fri. A Sat. — 235 Jersey St., 
New Brigtaton. SJ., GI 7-9781.

Šieptai Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. APplegate 7-7083

WE ARE OFFERING EXCELLENT OPPORTUNITIES AT

NORWEGIAN-AMERICAN HOSPITAL OF CHICAGO. ILL
Revised salary program for qualified nurses (mušt be ėligible for 
Illinois registration). STAFF NURSES—-$431 $47 rhontnly dif- 
ferential for evenings and nights. No Shift rotation. Hours adjusted 
to suit individual educational program. Regular 6 months, 12 mo., 
24 mo. & 36 mo. salary review. Paid legal holidays, 2 weeks’ vaca- 
tion. 2 weeks’ siek leave. Openings on all shifts. Positions for new 
graduates. Also LICENSED PRACTICAL NURSES $303 to $324 
plūs $22 extra for night shifts. Increments based on merit. Wire, 
write, or apply to PERSONNEL DIRECTOR

NORWEGIAN-AMERiCAN HOSPITAL
1044 N. Francisco Avė. Chicago 22, Illinois

BRunswick 8-8810, ExL 310

STORE MANAGEMENT
Montgomery Ward offers a career in retail store management for 
young men with the following qualifications: 23 to 28 years of age, 
College degree, willingness to retocate during training course, sin- 
cere interest in retailing. Montgomery Wards is expanding and 
during the next 3 to 4 years, will 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. Excellent starting salary, 
many employee benefits.
Please call or write: MRS. KURTH, Phone 887-6411 for an appoint- 
ment, betvveen the hours of 2 to 4 p.m.

MONTGOMERY WARD*S
Village Shopping Cen+er, Gary, Indiana

REGISTERED PHYSICAL THERAPISTS

MEN OR WOMEN NEEDED. THERAPISTS — GET IN ON THE 
GROUND FLUOR: Immediate openings in 240 bed General Hospital 
and expandin%. SALARIES OPEN. 37% hour week. paid legal holi- 
days. 2 \Fėeksvacation. 2 weeks siek leave, excellent employee be- 
nehts. Phone: BR 8-8810 Ext. 310 for AppointmenL Apply in per- 
son, write or wire. Personnel Director:

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

ALEKSANDRUT PETRAVIČIUI
mirus, jo žmoną Salomėją, dukras Zitą ir Reginą ir sūnų 
Vytautą didžio skausmo ir liūdesio prislėgtus, nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime

Jūsų bičiuliai
E«gemja ir Aleksandras 
M R R KE L1A 1

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą 
Tarp New 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 į augantį Long 
Island. Nepraleiskite šios auksinės progos — Pirkite tuojau pat!

$49.00 įmokėjimas, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Offices — 729 Jericho Tumpike, Route 25. Three miles past 
Smithtovm, and 2950 Jericho Tumpike, Route 25. one mile east of 
the Smithtown By-pass. and 376 Jericho Tumpike (Route 25), Sel- 
den. Hurry out — Office open every day including Sundays. Over 
fifty years in the land business.

K. H. LEEDS — LAKE RONKONKOMA

RJkCE.
/YOUR AD

CANCEL OR CHANGE FLAT AND SHINGLE ROOFING 
GUTTERS - LEADERS 
SKYLIGHTS - SIDING 

Guaranteed Repairs

AVĖ. M. ROOFING CO. 
DE 8-1691

HOLY LIG II T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

HO WAH'S
Chinese-American Restaurant

Air Conditioned. Chinese & Ame
rican Food prepared to please a 
King. Take-out Orders carefully 
filled — SA 7-4126
95 Water SL Stapleton, S. I.

MICHAELIS RESTAURANT 
ITALIAN-AMERICAN FOOD 

Cocktail 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 
water; 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

REAL ESTATE

Bushwick rajone 2 ŠEIMŲ NAMAS 
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 Wilson Avė., Brook
lyn, N. Y. — HY 7-4395

House for Sale in Forest Hills One 
family all brick 3 bedrms 1% bath- 
rooms featuring air conditioning in 
master bedroom all aluminum ve- 
netian blinds combination screen & 
storm windows rug on stairs. Ali 
birch eat kitehen with built in wall 
oven. 3 yrs old. $27,500. Near St. 
Margarets Parish. Call TW 7-4149.

Hicksville, L.l. Holy Family Parish 
Extended Levitt 1950 ranch, 4 bed- 
rooms, 1% baths, raised living rm 
& den, dining rm, utility rm with 
new oil burner & GE washer - dyer, 
garage. alum, storins and screens, 
extras. Walk to Stores, bus, schools. 
$18,990 Owner — 516 PY 6-9426.

Bronx, N. Y. Mount Carmei Parish 
and School. 2 family brick home. 
semi-detached, lot 25x100. 2 bedrms. 
in each apt. open veranda, garage, 
oil hot vvater heat; near schools, 
sbopping, transit. Good condition. 
Chvner moving. Asking $26,500 — 
Mušt see to appreciate. TU 1-4760.

Brooklyn, N.Y. SL Brigid’s Parish

apartments rented wtth good income 
Good eondttica, $19,500. Near shop-

G*tn Cėve — SL Patrick’s Parista.

beach, and schools; 2 family house.

denm, new alum, 
screens. Immed. c 
Owner: (516) OR 
ansver : (51«> NA 8-2959.

storins A

JONĖS BEACH HOTEL
bracb kotai

Air Conditioned, Television in each 
Room. Tel.: SUnset 5-2020 (South 
of Merrick Road), Atlantic Blvd., 

VVANTAGH. L. I.

When You Visit New York — 
ST. FRANCIS HOTEL

Times Sq. - Radio City - St. Patricks 
Cathedral area. between Broadway 
and 6th Avė. Frigidaire Air condi
tioned rooms. Low weekly rates -

PLaza 7-4670
transients. 124 West 47th SL, NYC

DISPLAY

For Staten Island call AARON TV 
SERVICE Co. Day * Night Service. 
Thos. J. Javaruski (owner). — All 
Makes of Television - Radtos - Hi-Fi 
A Stereo. Television rentala Guar
anteed work on all seto. Call ELgin 
1-2233 — 951 North Railroad Avė.. 
GRANT CITY. S. I.

Mortgage Money Available
All areas—all types of Commercial 
A Industrial properties. 25 years ex- 
perience in placing hard to get mtges 
Coatact Fr. Cohen. Mtge officer — 
Piigrim Funding Corp. 211 Hemp- 
stoad Tpke., West Hempstead, N. Y.

516 IV 3-6300

MANO LESSONS 
IN YOUR HOME

Also Pre-Schoo! Chiktren 
Remember if vou want the very best 

Call GRETA
CO 6-7349

LEARN TO DRIVE
Call or write for free 114 page 
Book on “Leam to Drive" including 
140 ąuestions & answers for written 
tęst —' U.S. AUTOMOBILE CLUB, 
Ine. 404 Jay St., Brooklyn, N. Y.

MA 4-4695

STEVEN A. ZATYKO
GENERAL CONTRACTOR 

Everything and Anything in the 
Contracting Line. All work done 
at reasonable rate. We guarantee 
our work. Special consideration 
to religious groups. — S E 3-4384

DANCLNG IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB 

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge, Restaurant. Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. 
$1.75 tax incl. Adults only. 
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

89th STREET - 228 EAST
In Beautiful Square Area 

attractive newly remodeled Apts. 
Airconditioned 3 Rooms $150 Gar- 
den Apt. Also 1J4 room $115. Bro- 
kers proteeted. Ask for Mr. Black 
on the grounds. FI8-7175 or TE 
1-0250.

Are you having a Wedding ? Or a 
Party? We deliver to your home all 
popular brands of beer, cold keg 
beer, bottle - can beer by the case, 
also soda by the case all flavors. 
Fast, efficient, courteous Service; 
Special consideration to religious 
groups and societies. Call SCAR- 
HARDT Distributors — YO 3-4292

Modern SHADE &. AWNING C0. 
Joseph Cotronco, owner. Avvnings- 
Canopies - Shades - Blinds - Rail- 
ings - Storm doors - Windows. Free 
estimates. Reasonable prices. Work 
guaranteed. — Call 914 WE 9-4722 

70 Westchester Avenue 
Port Chester, N. Y.

POVESTUVINĖM KELIONĖM 
pilnas patarnavimas lėktuvais, lai
vais ir kitom priemonėm. Specialios 
ratos religinėms grupėms —

WARD TRAVEL AGENCY 
79-19 Roosevelt Avenue 
Jackson Heights. L. I. 

Tel. OL 1-5640

BU 2-4357 Ėst. 1930

FRANK S. BLĖST, Ine.

PLUMBING- HEATING 
OIL BURNER

INSTALLATIONS

Alterations and Repair Work
1218 Cortelyou Road 

Brooklyn, N. Y.
Dealer For

Brooklyn Union Gas Co.

JOHN L. SHEEHAN
General Contractor

LightElectric Sewer Cleaning — 
Phimbing repairs. No job too small. 
Most modern equtpment used. All 
work guaranteed —• RN 3-9327.

Come .in and tęst drive the new 
1963 Ramblers. Economy. Engineer- 
ing and Performance. Prices start 
at $1,846. RAMBLER YONKERS 
Corp. Authorized Sales - Service - 
Parts. 206 South Broadway. Yon- 
kers. N. Y. — YOnkers 3-8500.

GREENLAWN NURSERY
Specializing tai Lavns. Patios. Rock 
Gardens. First ciass work - Free 
estimates. Nursery located at Ma- 
maroneck and Sax<mwoods Roads, 
Scarsdale, N.Y. Call SC 3-4011.

DRESSMAKING A TAILORING
Slm^e Dressmaking and Repairs 
for ChiMren and Adufts. All work
done at reasonable rates. Special 
consideration to religious groups.

Call ST 2-1358

FUNERAL KOMES

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

FUNERAL HOME
Ėst 1929

EMIL STEFANO — Director 
575 Vanderbilt Avė.. Brooklvn. N.Y.

NE 8-3600 
Air Conditioned Chapcis 

in All Communities

D O M* S 
SERVICE STATION

2801 Tilden Avenue. Brooklyn 
General Repairs - Batteries - Tires 
and Accessories. Special considera
tion to religious groups.

Call BU 4-9677

Bring In This Ad For Your
Free Luggage Gift 

MATCHING HAT BOX 
with purchase of any 3 Pieces 

of Luggage 
Wholesale Price at

FARBER LUGGAGE
1396 FLATBUSH AVĖ. 

(Nr. Farragut Rd.) 
UL 9-0775

CEMENT WALKS ETC., STEPS, 
BRICK A BLOCK WORK, PATIOS. 
Expert alteration Toof to basement, 
bath and kitehen. Professional car- 
pentry. Low cost, quality work, 
guaranteed. Easy payments.

Phone TW- 1-2573

744
Working with a complete of Crea
tive hair stylists and experts in 
high fashion colors. Come in for 
FREE consultation.

Leam to Drive! CHASE DRIVING 
Ine. Auto School Lic. by State of 
N. Y. — 494 Kings Highvvay, bet. 
McDonald & E. 2nd Street. Efcpert 
instructions. Nl 5-4660. Free book- 
let on written tęst. Door to door 
Service, low rates. Closed Saturday, 
open Sunday.

NEW BONAPARTE
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have You Tried Ralph Sorrentino’s 
famous Italian Cuisine ? "Where the 
Stars meet” A la Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

DAVE’S Printing Co. — Sočiai and 
Commercial. 1305 45th St. off 13th 
Avė., Brooklyn, N.Y. See our beau
tiful and colorful line of personai 
stationery on wedding invitations 
in gold and 100 personals — FREE, 
special consideration to religious 
groups. Call U L 3-1919.

FABULOUS BEAUTY SALON
Open till Midnight

. Fabuloūs Beauty at Sensible Prices 
„Consult your phone directory for 

nearest location in Manhattan
and Queens

ANDRE MULLER
Contracting Corp,

Harrison Avė., Miller Place, L. L 
General Contractors and Builders. 
Custom Home building — Building 
plots available in Port Jefferson & 
Miller Place SH 4-2177

PARK BENCHES
LONDINO STONE CO-, INC.

3261 Provost Avenue 
New York 66, N. Y. 

Special Consideration to Religious

FAirbanks 4-1439

INTERNATIONAL - 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finesr

In Newspaper Printing 
197 E. 4th Street, New York City 

OR 3-1830

Vlrginia 3-3605 Photostats-framing 
LIBERTY ART PHOTO STUDIO

Wedding - Portrait - Candid 
Children - Communion - Confirma- 
tion - Graduation - Reproductions - 
Commercial. 125-11 Liberty Avenue 
Richmond Hill 19, L.I..N.Y. F. Erba 
Studio hours: 9:30 to9, Wed. 9:30 
to 6:30, Sun. 11 to 5:30.

SUNNYSIDE BRAUHALL
For the Finest of Banquet 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.

DR. V. MINNITI
SO 8-3600

Homeland Travel Agency

4J3 - 5th.Avc. (7th-8th Sts.)

Brooklyn, N. Y.

Lėktuvų ir laivų bilietai į visas šalis 
Išsimokėjimo planas 

Italijos legalūs doKumnetai 
Išieškome palikimus.

PAINTING & DECORATING
New Hyde Park - Franfclin Sq. Vlc. 

Trim $85 up Ceiiings $7 up 
We ūse the best o: paints 
Dutch Boy and Red Devil 

516 GE 7-5648

MOVING A EXPRESS
We buy everything — Used Fumi- 
ture bought and sold. Local moving. 
immediate removal, free estimates. 
Call NE 8-7081 — 135 5lh Avenue. 
B’klyn. If no answer, call NI5-1038

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

— HAVE1N 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 vaL
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. e Tel. VI 7-4477

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

/■'i

gra
ii f ii j

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

P. ir C. Mačiuliai, savininkai

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

PARK FLORIST

veltui — F.TD.

88-15 JAMAICA AVENUE
TeL Vlrginia 9-3112

WOODHAVEN 21, N. Y.

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 2l, N. Y. • Tel. VI 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

140 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. • Tel. STagg
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus sklandžius ir sūrius

— We take all orders special pncc for Weddings and Parties — 
Home-M adė Boiogna

9-5077

2 432<-

(UOZO IR IZABELl MISIŪNU

RAY’S UQUOR STORF
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

RICHMOND HILU N Y(03-55 LEFFERTS BLVD.

Telefonas: Vlrginia 3-3544



drau- 
buvo 
Buvo

DARBININKAS

IIM0S—J1
TracKdnė ekskursija j Tėvų 

Pranciškonu sodybą Kenne- 
bunknort, Me., bus rugpiūčio 31 
rugsėjo 1 ir 2. Kelionė, dviejų 
dienų valgis ir nakvynė vienam 
asmeniui 28 dol. Ekskursijoje 
gali dalyvauti ne tik iš Brook- 
lyno apylinkių, bet ir iš Lin- 
deno, Elizabetho, Newarko, Pa- 
tersono, Kearny, Bayonnės, 
New Haveno, Bridgeporto, ir ki 
tų vietų. Visais kelionės rei
kalais rašyti: Darbininko admi
nistracija, 910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221 arba 
skambinti GL 5-7281, vakarais 
GL 5-7068.

Gasparas Samolis, ilgametis 
Darbininko skaitytojas, 74 me
tų, mirė liepos 27. Palaidotas 
iš Apreiškimo par. bažnyčios 
šv. Jono kapinėse. Paliko nu
liūdusią žmoną Antaniną, 2 
dukras su šeimomis ir

2 brolius: Juozą ir Jurgį.

Parcinkulio pamaldos. Rug
piūčio 1 ir 2 šv. Petro para
pijos bažnyčioje bus specialios 
Parciunkulio pamaldos, šv. Va
landa bus rugpiūčio 1 d. 7:30 
vai. vak. Po pamaldų — Mal
dos Apaštalavimo draugijos į 
susirinkimas.

1963 m., liepos 31 d., Nr- 52.

MILIAM L DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven 21. N. Y.

Tel. Hldtory 1-5220

Dariaus Girėno minėjimą, ku
ris buvo liepos 14, paminėjo 
lenkų dienraštis Nowy Sviat 
liepos 17 laidoje. Įsidėjo Pun
tuko nuotrauką, kur matosi la
kūnų bareljefai, aprašė lakūnų 
skridimą ir patį minėjimą.

Dail. Vyt- K. Jonynas 
ge su žmona atostogom 
nuvykę į Los Angeles,
sustoję pas savo pažįstamus 
Dovydaičius. Aplankė lietuvių 
šv. Kazimiero parapiją ir Hol- 
lywoodo įžymenybes.

Valerija Kazlauskienė, Flu- 
shing. N. Y., buvo sulaukusi 
svečių, lankiusių Vilnių. Jų gar
bei suruošė pobūvi, kuriame 
dalyvavo ne tik iš Europos su
grįžę svečiai, bet ir kaimynai Velionio laidojimu rūpinosi A. 
Jakaičiai, 
balčiai, E. 
mūšienė. 
Bostono, 
įspūdžiais.

Į Europą liepos 30 
Yorko išskrido: B. Paprockie- 
nė. dr. V. Ingelevičius su žmo
na, M. Vygantienė. Teresė Ivaš- 
kaitė, Nastutė Umbrazaitė, ak
torius Vitalis Žukauskas su 
žmona Marija ir sūnumi Anta
nu. Ekskursiją suorganizavo 
Chicagos LB apylinkės atsto
vai.

P. ir E. Ribokai, iš Omaha, 
Nebr.. atostogavę Cape Cod ir 
Kennebunkport. Me.. grįždami 
per New Yorką. lankėsi Dar
bininko redakcijoje. P. Ribo- 
kas Lietuvoje buvo teismo tar
dytojas. žmona — mokytoja. 
Dabar Omahojs turi savo krau
tuvę. Jų duktė Vida šiemet 
Nc’.v Ycrke baigė universitetą 
magistro laipsniu.

Sv. Petro par. choras rugpiū
čio 4 privačiomis mašinomis i 
vyksta į Kennebunkport, Mai- I 
ne. Dalyvaus Tėvų Pranęiško- ‘ 
nų ruošiamoje Lietuvių dieno- • 
je. Choras 11 vai. ryto giedos 
mišias, o 3:30 vai. popiet iš
pildys meninę programą.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- J U V E L Y R A S

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LIETUVIAI TAUTU FESTIVALY] EW YORKE

M. R. Mesk, Joku- 
Vaitekūnienė, S. Tu- 
Bačianskai

Pasidalinta
iš So. 

kelionės

iš New

Iš berniukų stovyklos Ken- 
nebunkport. Me. pranešama, 
kad stovyklautojai grįžta rug
piūčio 2, penktadienį, apie 6 
va’, vakare i pranciškonų vie
nuolyną. 68) Bushwick Avė,

nik;

Darbininko didelis spaudos 
kioskas veiks J. Stuko vado
vaujamos radijo valandėlės pik- 

rugpiūčio 4 lenkų parke
Janiaicoje. Kioske bus lietuviš
kų knygų, plokštelių, drožinių, 
gintarų, odos dirbinių.

Aleksandra ir Vytautas Kašu
bai nuo liepos 20 iš Queens 
Village persikėlė gyventi į Man 
hattaną. Dabartinis jų adresas: 
43 West 90 St., New York, 
10024. telefonas (212) TR 4- 
0354-

Aromiskis Velionis buvo arti
mas lietuvių pranciškonų pro
vincijolo T. Jurgio Gailiušio 
giminaitis.

Užbaigiant Pavergtųjų Tau
tų savaitę, liepos 21, įvyko Mo
terų Tarybos suorganizuotas 
tautinio meno festivalis Centri
niame parke New Yorke. Skaid
riai popiečio saulutei kaitinant,

KUN. V. PIKTURNA skaito invokaciją Dariaus Girėno minėjime liepos 
13 Brooklyne. Nuotr. S. Narkeliūnaitės-

po didžiule Amerikos vėliava 
prisiglaudė kuklios pavergtųjų 
tautų vėliavos ir suspindėjo jų 
spalvingi drabužiai, be galo 
skirtingi formomis ir spalvų de
riniais. Dar ryškinu tautiniai 
skirtumai pasireiškė iš šokių ju
desių. ritino, perdavimo.

Šoko estai, lenkai, vengrai, 
rumunai, lietuviai ir jugoslavai. 
Čekų choras dainavo, albanai ir 
bulgarai pademonstravo tauti
nius savo rūbus.

R. \Vagner. Žadėjo remti ir 
tęsti išsilaisvinimo kovą, kol 
šios tautos bus išlaisvintos.

Sekmadienį, rugpiūčio-Aug. 4
visi keliai veda. į metinį

LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO

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: Vlrgi
nia 6-7087. (Sk.)

rengiamą
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVIAMS

JAMAICA PO'JSH NATIONAL HALL & PARK 
108-11 SUTPHIN BOULEVARD, JAMAICA, L. L N. Y.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais Woodhavene, atskiras 
įėjimas. Pageidaujamas vyras. 
Kreiptis telefonu Vlrginia 7- 
5834.

Programoje:
• Šokimo varžybos
• Lietuviškos sutartinės
• New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė, 

vad. J. MATULAITIENEI

Parduodamas vienos šeimos 
namas su trimis miegamaisiais 
gražioje, lietuvių apgyventoje 
vietoje. Kreiptis A. A. Pliaks- 
tis. 2 Allen Lane, Great Neck, 
L. I., N. Y.

Pikniko pradžia — 1 vai. popiet
šokiai — 5 vai. iki 10 vai. » Programa 4 vai. popiet 

Groja ROMO BUTRIMO orkestras

Lietuviškų valgių bufetą ruošia A. KAUNAS — maisto prekyba

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT

| Įėjimas — $1.00 ir 25c už ženkliuką (auka radijo fondui)
į Nuoširdžiai kviečia

JOKŪBAS J. STUKAS, direktorius

Išnuomojami 2 ar 3 gražūs 
kambariai su baldais prie gero 
susisiekimo 842 Glenmore Avė. 
Brooklyn, N. Y. Kreiptis AP 
7-5377.

Išnuomojamas butas — 4 di
deli kambariai vonia, porčius, 
šiluma- Reikalaujama, kad gy
ventojai būtų dirbantieji. 

! Kreiptis NI ^6161.

Įspūdingiausia pasirodė jugo
slavų grupė iš Bridgeport, Con- 
neetieut. Jie išėjo su savo or
kestru ir šokėjais, gerai pasi
ruošę, su didingu būgnininku. 
Nemažiau patiko ir mūsų Oželis.

Žiūrovų buvo didelė minia.
Telegramas atsiuntė abu N. 

Yorko senatoriai: Javits ir Kea- 
ting ir New Yorko burmistras

Tokioje šventėje pasidžiaugi, 
matydamas kitų' tarpe savuo
sius. gerai pasiruošusius, dar
niai ir laisvai šokančius, pui
kiais drabužiais pasipuošusius. 
Jauti dėkingumą jaunimui už 
pašvęstas valandas ir jų ta
lentingai vadovei Jadvygai Ma
tulaitienei. Ir ačiū Dievui, kad 
mes juos turime.

Petras Ąžuolas

Roma Jokšaitė, šiemet bai
gusi ekonomijos mokslus Bos
tono universitete BA laipsniu, 
išvyko dirbti i 
Calif.

Los Angeles,

Liepos 14 šv.
So. Bostone

Nijolės Ulėnienės piano mo
kinių koncertas šiemet Įvykę 
birželio 25 jos studijoj. Piein- 
vievv. Long Island. Programo
je pasirodė mažieii-pržrdedąntie- 
ji ir gerokai pažengę mokiniai. 
Iš 'koncerte skambinusių moki
nių dauguma turi 
pamokas, bet t" i; 
moję pasirodė ir

Choro iškyla.
Petro parapijos 
choras ir jo globėjai, viso apie 
šimtas žmonių, surengė iškyla 
i Onset Bay, prie *'Cape Cod, 
į John Kennedy vasarvietę, ku
ria prižiūri L. Mašidlauskienė- 
Ten maudėsi, žaidė ir užkan
džiavo.

žodi tarė parapijos klebonas 
prel. Pr. Virmauskis, choro

Pavergtų tautų savaitės 
nėjimą rengė estai, latviai, 
tuviai, lenkai, ukrainiečiai, 
vengrai ir kiti. Vyriausiu or
ganizatorium buvo latviai. Kal
bą pasakė kongresmanas Edw. 
J. Derv/inski (R. - III.) iš Chi
cagos. Buvo priimtos rezoliu
cijos ir persiųstos prezidentui, 
valstybės sekretoriui, senato 
riam, kongresmanam. Meninė
je dalyje dalyvavo latvių cho
ras, ukrainiečių orkestras. Lie
tuvius atstovavo solistas Bene
diktas Povilavičius ir muzikas 
Jeronimas Kačinskas.

Konferencijos sužadėtiniam. 
So. Bostono jaunimo patogu
mui konferencijos šeimos klau
simais bus šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėje rugpiūčio 4 d. 
2:30 vai. popiet, rugpiūčio 7 
ir 14 d. 8 vai. vak. ir rugpjū
čio 18 d. 2:30 vai. popiet

Mišiom tarnaujančių berniu- 
» kų vienos dienos išvyka bus 

rugpiūčio 6. Specialiu autobu
su vyks į naujai įrengtą pa
plūdimį Horse Neck Beach, 
Cape Cod. Ekskursantai išvyks 
10 vai. ryte.

Stenonas ir Valentina Min
kai, kurie vadovauja lietuviš
kai radi o valandėlei, kviečia 
visus atsilankyti į didelį pik- 
ni'-’a rugpiūčio 11 Romuvos 
parke Brocktone. Programoje 
bus tautiniai šokiai, vadovauja-

mi- 
lie-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROM1SKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamudtojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRONAS

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORO AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Foreat Parkw*y Station) 
WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios n e m o k a m a i visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

individualias 
pat nrc^ra-

Iš lietuvių koncerte gražiai 
pasirėdė Rasa MHukaitė. Eu- 

ir Kristina Garunkštv-
tės. R. Miiūkaitė nors dar pra
dedančioj]. bet turi gražų pa
lietimą. Eugenija ir ypač Kris
tina Garunkštytės yra gerokai 
pažengę. Jos išpildė Čiurlionio, 
Schuberto. Debussy ir Kaba- 
levsky kūrinius. Technikoje bei 
kūrinių interpretacijoje matėsi 
kruopštus pasiruošimas ir mu
zikalumas.

dvasios vadas kun. J. žaroms- mi Onos Ivaškienės, ukrainie
ti!?. primindamas, kad choras čių tautinių šokių grupė, šokė- 
laukfa naujų dainininkų. Taip ja Ludmilla Beskrowny pašoks 
pat kalbėjo ir choro dirigen
tas muz. Jeronimas Kačinskas.

Vilos šeimininkė L. Mašid
lauskienė. prel. Pr. Virmauskio 
giminaitė, jau kelinti metai pri
ima chorą, kai jis rengia išky
lą. Seniau buvo didelė darbi
ninkė bažnytiniuose parengi
muose, garsi ir prityrusi kaili
nių kepurių ir šalikų siuvėja- 
Ji yra gimusi prie Radviliškio, 
mokėsi Minske ir Petrapilyje. 
Jos duktė Agnetė yra ištekėju
si už John Kennedy, tolimo 
prezidento giminaičio. (M. Kas)

vengrų šokį, magikas atliks į- 
vairius magikos numerius, vai
kus linksmins klounas. Bus šo
kių varžybos, įvairūs laimėji
mai, šokiai, grojant F. Smito 
orkestrui, šokių varžybų komi
tetą sudaro: Louise Day Hicks 
— Bostono mokyklų komiteto 

pirmininkė, Dorothy Griciūtė- 
O’Brien, Ona Ivaškienė. Kathr. 
Namakšienė, adv. Juozas Tho- 
mas iš Cambridge, prekybinin
kas Vytautas Stelmokas. Auto
busai nuo Lietuvių piliečių klu
bo išeis 1:30 v. popiet.

THEODORE WOLIHNIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

CLEVELANDO vyrų oktetas.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

. Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

LIETUVOS VYČIŲ JUBILIEJINIS SEIMAS 
1963 rugpiūčio 14-18 Hotel Bradford, Boston, Mass 

MENINĖ IR PASILINKSMINIMŲ PROGRAMA:

Rugpiūčio T4, trečiadienį, susipažinimo vakarienė ir šokiai Lietuvių Piliečių klube. Pra
džia 7 vai. vak.

Rugpiūčio 16, penktadienį, šokiai Bradfordo viešbutyje. Pradžia 8 vai. vak.
Rugpiūčio 17, šeštadienį, koncertas. Program ą išpildys Clevelando vyrų oktetas ir Onos 

Ivaškienės tautinių šokių sambūris. Po koncerto šokiai. Pradžia 8 vai vak.
Rugpiūčio 18, sekmadienį, didysis banketas Bradfordo viežbutyje. Pradžia 6 vai vak. 

Visi lietuviai, o ypač jaunimas, kviečiami gausiai dalyvauti posėdžiuose, bankete ir 
meninėje bei pasilinksminimų programose. Jubiliejinio Seimo Rengėjai

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway 

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rtmus 

e ' '
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Director

Telefonas: 268*5185


