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De Gaulle turi prisidėti prie atomines sutarties arbaII

Maskvoje rugpiūčio 5 pasi
rašyta atominė sutartis. Jei ji 
buvo, pasak prezidento Kenne
dy,- pirmas žingsnis, tai toliau 
jau domina klausimai, kuo rei
kia išbaigti tą pirmą žingsnį ir 
pradėti naują.

Pirmam žingsniui išbaigti 
reikia, kad sutartį patvirtintų 
senatas; kad prie sutarties pri
sidėtų kitos valstybės, pirmoje 
eilėje Prancūzija. Antras žings- 

.... nis turėtų būti derybos dėl ne
puolimo sutarties tarp Nato 
valstybių ir Varšuvos komunis
tinio bloko.

Dėl tų klausimų ir sukasi da
bar politinės kalbos bei rū
pesčiai.
Ar patvirtins senatas?

Nors respublikonų vadai at
sisakė važiuoti į Maskvos su
tarties pasirašymą ir nuvyko 
su valstybės sekretorium Dean 
Rusk tik antriniai respubliko
nų senatoriai Aiken ir Salton 
stall šalia vadovaujančių demo
kratų Fulbright, Humphrey, 
Sparkman, Pastore, nors bu
vęs prezidentas Eisenhoweris 
atsisakė savo nuomonę dėl su
tarties pareikšti, kol nėra pasi
sakę kariniai specialistai, ta
čiau neabejojama, kad senatas 
patvirtins sutartį didele daugu
ma- 
Ar prisidės kitos valstybės?

Norą prisidėti pareiškę lig 
šiol apie 30 valstybių. Norinčių 
yra ir tokių, kurių pasirašymas 
stumtų Vakarus Į nemalonią 
politinę padėtį — rytų Vokie
tijas prisidėjimas būtų supras
tas kaip jos pripažinimas. Va
karų Vokietija pareiškė susi
laikysianti, iki gaus tikslesnių 
užtikrinimų, kad sutartis nesu
sieta su politinėm sąlygom. 
Kancleris Adenaueris norėjo 
gauti Vakarų pareiškimą, kad 
sutartis nesiekia rytų Vokieti
jos pripažinimo, bet sąjungi
ninkai į tą Vokietijos norą ne
kreipė dėmesio, sutartį pasira
šydami. Tad Vokietija taip pat 
santūri.
Ar prisidės prie sutarties de 
Gaulle?

Tai svarbiausias Amerikos 
rūpestis dėl prisidedančių. Lie
pos 29 de Gaulle spaudos kon
ferencijoje neskyrė sutarčiai 
praktinės vertės ir atsakė — 
ne; sutartis nesustabdė nei ato
minės gamybos nei išjungė ato
minius ginklus iš galimo karo; 
tad de Gaulle kviesiąs metų mas sukėlė tarp Kinijos ko- 
gale konferenciją, kuri atsisa- munistų atvirą kaltinimą Mask

vos komunistam, kad jie esą Spėjama, buvo šiaurės Korėjos 
išdavikai. Niekindami sutartį, karių nušautas.
atsakė savo siūlymu: liepos Atnaujintas teroras, spoja- 
31 išsiuntinėjo kvietimus daly- ma, siekia padaryti amerikie* 
vauti konferencijoje, kuri už- čių gyvenimą Korėjoj* nepa- 
draustų ir atominių ginklų var- kenčiamą ir sudaryti opiniją.

Po atomines sutarties ateina derybos dėl nepuolimo sutarties ir kt. Dery* 
bom kliūtis, jei nėra susipratimo tarp Kennedy ir de Gaulle. Bet de Gaulle 
atsisako . Kas tad toliau? .

pastangos nuo jos sulaikyti. W. 
Lippmannas (Tribūne) paskiau 
surado palankių žodžių apie de 
Gaulle ir tikino, kad de Gaulle 
ir Kennedy turi susitikti ir 
susiprasti. Sutartį sudarius N. 
Y. Times vedamajame dar te
bevadino de Gaulle politiką 
“obstrukcine” Amerikos politi
kai, tačiau priėjo išvadą, kad 
reikia vakarų viršūnių konfe
rencijos. O jei de 
nesukalbamas, jam 
liacija- To paties 
laiškų skyriuje jau
narni Amerikos praeities politi
kai (Rooseveltas), kurie maltre-

Gaulle bus 
gresia izo- 

laikraščio 
buvo kalti-

tave de Gaulle, atstūmę jį nuo 
Amerikos eiti separatiniu ke
liu; esą amerikiečiai neįvertinę 
jo valstybinės įtakos ir realis
tinės įvykių įžvalgos... Ta 
spaudos propaganda už de 
Gaulle susipratimą su Kenne
dy stiprinama kita propaganda 
Europoje ir pačioje Prancūzi
joje prieš de Gaulle, kad pa
laužtų jo atkaklumą.
Kam susipratimas su de Gaul
le reikalingas?

Atomų csutartį aplaistant 
Kremliuje, daugiausia džiaugs
mo rodė Chruščiovas ir kalbo-

je pareiškė dvejopas mintis: 
dėkojo Amerikai ir Anglijai, 
kad jos pritari Sovietų Sąjun
gos iniciatyvai ir priimi jos 
siūlomą atominę sutartį (!); ir 
skelbė kad 
sprendžiami visuotinio 
ginklavimo, Vokietijos ir kiti Vokietija. Kalbėjo santūriu to- 
tarptautiniai klausimai, o tarp 
jų pirmiausiai nepuolimo su
tartis.

De Gaulle spaudos konfe
rencijoje liepos 29 atmetė 
Maskvos ir "anglosaksų" dery
bas dėl Europos per "europie
čių galvas". Nurodė, kad Euro
poje pasikeitė laikai, ir Euro-

toliau turi būti 
nusi-

pos likimo svarstyme turi žodi 
pati Europa. Suprantama, kad 
tos Europos stipriausia jėga yra 
Prancūzija ir Vokietija. De 
Gaulle ir kalbėjo apie savo pla
ną kviesti nusiginklavimo kon
ferenciją, kurioje dalyvautų ir

HARRIMANAS — gandai, kad 
jis bus konkurentas Keatingui į 
senatorius, gal ir kandidatas j 
valst. sekretorius.

Pirmas žingsnis — atominė 
sutartis Amerikoje priimta su 
pasitenkinimu ir net džiaugs
mu. Tai pirmom dienom. Da
bar džiaugsmo įspūdis spėjo 
pasikeisti susirūpinimu: ar tai 
bus Amerikos naudai, ar Chruš
čiovas sutarties laikysis?

"Esu linkęs tikėti, kad tai 
yra nepaprastas pavojus", kal
bėjo apie sutartį atomų specia
listas Edward Teller.
... "Kai Chruščiovas kelia tau
rę viena ranka už atominio 
draudimo sutarti, tai kita ran
ka jis tempia subversijos siū
lą vakarų Europoje ir lotynų 
Amerikoje". Kalbėjo grįžęs iš 
kelionės po Europą Nixonas.

“Ar dėl Sovietam įprasto su
tarčių laužymo ir atominė su
tartis nėra bevertis dalykas?” 
kėlė klausimą spaudos klube 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojui ir sutarties meisteriui Har 
rimanui. Siekdamas tokius su
niekinti, Harrimanas atsiliepė: 
"Tai tipingas klausimas tų, ku
rie tėra pusiau informuoti".

Nors Baltuosius Rūmus pa
siekia teigiami vertinimai apie 
sutarti, bet Time atkreipė dė
mesį į visuomenės abejingu
mą: esą dėl atominės sutarties 
Baltuosius Rūmus pasiekė per 
savaitę viso 2,000 laiškų, kai 
tuo tarpu dėl Kubos per ketu
rias savaites buvo pasiekę 40, 
000.

status quo pripažinimą, tik lais
vo priėjimo prie vak. Berlyno. 
Tai labai nedaug. Spauda nie
ko nepranešė, ar Vakarų atsto
vai kėlė klausimą, kad anks
tesni susitarimai su Chruščio
vu būtų vykdomi. Pvz. Laoso 
susitarimas. Tarsi užbėgdamas 
už akių piliečio tokiam nuste
bimui. Lipmannas (NYHT) ėmė
si aiškinti, kad dėl Laoso Chruš
čiovas mažai ką gali padaryti, 
nes ten kom. Kinijos įtaka. To- 
kis pateisinimas vargiai įtikins 
pilietį ir tik sukels nustebimą 
dėl Amerikos diplomatų: ne
gi jie nežinojo, kad Laosas yra 
kinų įtakoje, jeigu Vienoje 
Laoso tarėsi ir susitarė 
Chruščiovu?

dėl
su

nu, su komplimentais Ameri
kai. Tai buvo suprasta kaip no
ras palikti atviras duris pasita
rimam, kurie galimi metų pa
baigoje.

Šitą naują padėtį supranta 
Amerikos politikai. Vieni tebe- 
peikia de Gaulle, kad jis obst
rukcijas rengia, kiti skaitosi su 
Europos išaugusia ūkine įtaka

ANTRO ŽINGSNIO PRADŽIA: Pasitarimai dėl IlCpilollw *e- susipratimo su juo ne- 
° 1 • •• 1 • 1 • *11 • 1 įmanomas antras žingsnis pasi-

mo. Berlyno, Vokietijos padalinimo bei nuginklavimo tarimam su sovietais- Be jo ne- J JI O įmanoma ir Amerikos ūkinė
tų garantijas dėl laisvo susisie- ekspansija į Europos rinkas, 
kimo su vakarų Berlynu. So
vietų siūlomas inspekcijas ry
tų ir vakarų Vokietijoje, kad 
nebūtų staigaus užpuolimo, 
Rusk siūlytų praplėsti iki ins
pekcijų visai amerikinei ir so
vietinei sričiai.

Tai tik nuomonių pasikeiti
mas. Rusk priminė, kad Ameri
ka nieko negali sutarti tais klau 
simais pirma nesusitarusi su sa
vo sąjungininkais Nato. Dau
giau Rusk tais klausimais tar
tis numatė su Chruščiovu ket
virtadienį ir penktadienį.

— Amerikos'atstovas Berly
ne McGhee nuvyko į rytų Ber
lyną vizito pas Sovietų atsto
vą — po 3 metų tylos. Tai 
atominės sutarties politikos 
vaisius.

Valstybės sekr- Rusk. Ang
lijos min. Earl of Home ir So
vietų Gromyko rugpjūčio 6 ta
rėsi dėl tolimesnių žingsnių į- 
tampai atleisti. Gromyko pa
kartojo siūlymus pasirašyti tai
kę su rytų Vokietija, sunorma- 
linti Berlyno klausimą, pasira-

syti nepuolimo sutartį. Dėl Ber
lyno kartojo siūlymus “demi
litarizuoti vakarų Berlyną” ir 
paversti jį “laisvu miestu”. 
Rusk paaiškino, kad Ameri
ka rodo susiinteresavimo ne
puolimo sutartim, kuri būtų ga
lima tik tada, kai Sovietai duo-

ANTRĄ ŽINGSNI ŽENGIA: Valstybės sekr. Rusk ir ministeris Gromyko.

The Tablet dėl to baigia 
ria pastaba: “Amžinai budinti 
tauta saugos, kad šis ‘pirmas 
svarbus žingsnis’ nebūtų vie
nas iš tų, kurie veda mus ana
pus ribos Į komunistų vergiją”.

ašt-

Valstybės sekr. Rusk tiksliai 
pastebėjo, kad sutarties vertė 

. priklausys nuo tolimesnės* ei
gos Toje eigoje, antrame žings
ny dėl nepuolimo sutarties, 
spauda tepranešė tokias žinias, 
kairios rodo, kad iniciatyva pa
liekama vėl Maskvos rankose. 
Trijų ministerių pasitarime 
Gromyko kėlė, kas Maskvai 
dar rūpi gauti. Vakarų atsto
vai kalbėjo apie labai pigią kai
ną, už kuria jie galėtu atiduo-

kreipiamas iŠ savo keli.: virs ai.. “ Maskva. JOS norimus daly- 
mine jėga ar bus izoliuotas? kus — UŽ nepuolimo paktą, UŽ

Audiencijoje pas popiežių
Rugpiūčio 3 privačioje au

diencijoje popiežius Paulius VI 
priėmė keturių tarptautinių ka
talikų jaunimo organizacijų 
vadus. Audiencija užtruko apie 
25 minutes. Šventasis Tėvas 
daugiausia dėmesio kreipė Pax 
Romana ir jos pirmininkui dr. 
Vyt Vygantui, kuris drauge 
yra ir generalinis Ateitininkų 
Federacijos sekretorius.

AZIJOJE: Kinijos komunistai vadina 
rusus išdavikais ir šaudo amerikie
čius Korėjoje

Atominės sutarties pasirašy-

kytų nuo atominių ginklų ga
minimo, vartojimo ir pasižadė
tų turimus ginklus sunaikinti. 
Kol to nebus, Prancūzija savo 
atominius bandymus tęs, kur
dama savo tautinę atominę jė-

kietį. Rugpiūčio 4 vėl užpuo
limas, kuriame nuo rankinių 
granatų sužeisti 5 amerikiečiai. 
Rugpiūčio 5 dingo Amerikos 
lėktuvas su 6 amerikiečiais.

AMERIKA IR EUROPA: Amerika siekia Vokietiją apra- 
minti, de Gaulle palikti izoliacijoje, imtis ūkinių repre 
sijų

Amerikos ir Europos santy
kiai vėl nervingi dėl politinių 
ir ūkinių priežasčių. Vokietija 
baiminasi Amerikos ir Mask
vos derybų dėl nepuolimo su
tarties, kuria Soviete* siekia ir 
rytų Vokietiją ir Vokietijos pa
dalinimą pripažinti, o vakarų 
Berlyną paimti savo netiesio- sisakymas nuo Amerikos gali-

Prancūzija. Pastangos pri • 
traukti de Gaulle prie atomi
nės sutarties lieka be vaisių. 
Į prezidento Kennedy tos rū
šies laišką liepos 24 preziden
tas de Gaulle atsakė laišku rug- 
piūčio 4 neigiamai. Jo laiškas 
Washingtone suprastas kaipat-

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE:
— Prezidento Kennedy rinki

mų kampanijai 1964 vadovaus 
jau ne brolis Robertas, bet svai
nis Stephen Smith.

— Prezidento patarėjas Ja
mes M. Landis, buvęs Harvar
do teisių mokyklos dekanas, 
teismo pripažintas nędeklara- 
vęs savo pajamų ir nesumokė
jęs mokesčių nuo 1956. Buvo 
aukštose pareigose Roosevelto 
ir Trumano vyriausybėje.

— Prezidento tiesioginiu į- 
sakymu, kaip rašo U. S. News, 
Amerika susilaikė nuo balsavi
mo Saugumo Taryboje prieš 
Portugaliją, nors departamen
tas buvo nusistatęs balsuoti

ginėn žinion, Vokietiją išjungti 
iš Nato- Vokietijos baimėm iš
sklaidyti valstybės sekr. Rusk 
sutiko senate pareikšti, kad A- 
morika atmes Soviety notifika- 
vimą, jog rytų Vokietija prasi

mos pagalbos atominę jėgą or
ganizuojant. Derybos tarp de 
Gaulle ir Kennedy. laikomos ne
įmanomos. Spaudoje prašnek
ta iš naujo, kad de Gaulle eina 
Į “izoliaciją”. Gal būt, tai

tojimą. kad amerikiečiai turi tą kraštą deda prie atominės sutarties, reiškia norą jį izoliuoti ir dery-
Maskvos Izvestija ir Prav- palikti. Tokis pat teroras spe- atmes taip pat rytų Vokieti- ---------------------------------------------

da atsakė kinam irgi kaltini- daliai prieš amerikiečius 
mais. Lotynų Amerikoje pašte- nukreiptas ir pietų Vietname- 
betas skilimas tarp komunistų

Kuo Amerika gundo de Gaulle?
Prezidentas Kennedy rugpjū

čio 1 spaudos konferencijoje 
neaiškiais žodžiais davė supras
ti, kad Amerika daro nuolaidas 
nuo savo ligšiolinės pozicijos lauk kinų komunistų šalinta- bar procentus gyvybėm už pa- 
Prancūzijos atžvilgiu: sutin- kus. Maskva sutiko Indijai duo- liktą nebaigtą karą. Panmunjo- 
ka duoti tam tikras atomi- ti raketas prieš galimą kinų mo paliaubas, padarytas ko- 

užpuolimą. E kitos pusės Mas- munistų naudai, 
kva aiškinasi, kad atominės su- ■ 1 11
tarties pasirašymas nereiškia, rixoNAS GRIS? 
jog komunizmas nustoja kovo- *
jęs prieš kapitalizmo sistemą. U. S. News pranešimu, Nix-

Kinai savo ruožtu siekia pro- onas gali būti vėl kandidatas
1964 rinkimuose. Tai gali nu- dabar paskelbė, kad bus kan- 
tikti, jei respublikonam nebus 
priimtini nei Rockefelleris nei 
GoMwateris ir reikės kompro
miso. Tada Ntaonas galįs ir vėl 
iškilti, ypačiai, kad jis nesiduo
da užmiršamas kelionėm po už- 

buvo nušauti, sienius ir pareEkimais politi-

yra

E tolimos perspektyvos at- 
Maskvos šalininkai mėto rodo, kad Amerika moka da-

jos dalyvavimą bet kurioje tarp- 
tarptautinėje konferencijoje.

Kitaip santykiai plėtojasi su

HAROLD STASSENAS 
GRĮŽTA

bose dėl Europos apsieiti be jo.
Kita aštri sritis, kurioj išau

go įtampa tarp Amerikos ir Eu
ropos, bendrosios rinkos mui
tai. Į Europos aukštus muitus 
Amerikos viščiukam Amerika 
jau atsakė represijom — pakė
lė muitus prekėm iš Europos 
bendrosios rinkos kraštų —
vynam, degtinei, automobiliam, prieš. Prezidentas vengia bet 
foto reikmenim, viso 19 prekių. 
Muitai pradės veikti nuo spalio 
mėn. Dar tikimasi, kad iki to 
laiko Europa pakeis savo mui
tus ir nereikės represijų. Ame
rikos represijos labiausiai nu
kreiptos prieš Prancūziją ir Vo
kietiją.

kokio nepalankumo senate 
prieš atominės sutarties tvirti
nimą.

— Atominei sutarčiai prita
rimų Baltieji Rūmai gauna už 
ir prieš 12:1 santykiu. Sena
toriai tokių laiškų gauna 50:50 
santykiu.

im paslaptis, jeigu Prancūzija 
atsisakytų nuo atominių ban
dymų ir prisidėtų prie sutar
ties. Bet Prancūzija neatsakiu
si.

Spauda pasisakė aiškiau. Jei 
anksčiau spaudoje buvo stipri vokuoti konfliktus prieš amori- 
propaganda prieš de Gaulle — kiečius Korėjoje. Liepos 29 
jis ir lunatikas ir didybės ma- šiaurės Kinijos patruliai, įsibro- 
nija sergantis praeities gaivin- vę į pietų Korėjos teritoriją, 
tojas, tai tokiai kampanijai pir
mus stabdžius paspaudė C. L. jaus dieną 4 šiaurės korėjiečiai, 
Sulzborgoris (Times): nurodė, įsibrovę 6 mylias į pietų Kore- 
kad de Gaulle turės savo ato- jos teritoriją, 
minę jėgą, ir voltui Amerikos bet suspėjo nušauti 1 amen- niais klausimais

Harokl Stassenas, buvęs Ei- 
senhowerio patarėjas nusigink
lavimo reikalam, kai jo neiš
rinko į viceprezidentus, neiš
rinko į gubernatorius, neišrin
ko į Philadelphijos majorus,

nušovė 2 amerikiečius. Ryto-

nizacijai.
-— Kolumbija vis nepajėgia 

susitvarkyti su plėšikais, ku
rie kalnuose veikia nuo 1955. 
Rugpiūčio 5 dabar jie užpuolė

■___ t: _________ : kaima ir nužudė 64 ūkininkus,draatas į prezidentus. Jis non 
garsėti užsienio programa — Kur eina žmonių pinigas, 
nusiginklavimu. Paskelbė nua- N. Yorko policijos komisą- 
temintos zonos projektą, kuris ras Murphy paskelbė, kad de- 
siūlo tokią zoną Sibire ir Alias- monstracijos dėl negrų atsiei- 
koje, vidurio Europoje; siūlo na po 15,000 dolerių dienai, 
taip pat dvi Vokietijas priimti Tiek reikia sumokėti už ant- 
į J. Tautas. valandžius policininkam.

LOTYNŲ AMERIKOJE:

— Haiti egzilai, apie 250, rug- •! • i • 1 1
piūčio 5 išsikėlė į Haiti dikta- Vatikanas ir komunizmas dabar 
toriaus Duvalier nuversti. Išsi
kėlė E Venezuelos. Duvalier nu
versti nei suvaldyti nepasisekė 
visai Amerikos Valstybių Orga

Vatikano radijas rugpiūčio 1 jokio istorinio preteksto, ku- 
Įspėjo visus katalikus ir laisvo- ris pateisintų nuolaiduma ir 
jo pasaulio žmonės, kad nega- palankumą marksizmo bei ko- 
li būti jokių kompromisų su 
komunizmu nei pataikavimo 
jam.

“Rodyti pagalbą ir drąsinti 
iniciatyvą ir užsimojimus, ku
rie stiprintų taiką, yra parei
ga, skelbė radijas, — bet ly
giai yra neapleistina pareiga 
budriai, pastoviai ir atkakliai 
priešintis marksistinei ideologi
jai, pareiga blokuoti kiekvie
noje vietoje jos penetraciją. 
Nėra jokios tarptautinė? padė
ties. jokio Įtampos atolydžio.

munizmo atžvilgiu".
Aiškinama, kad tais žodžiais 

buvo Įspėjama dėl vakarų spau
dos aiškinimų, kad Vatikanas 
jau esąs kelyje į susipratimą 
su komunistais. Ypačiai tokia 
tendencija buvo liberalinės 
spaudos rodoma atominės su
tarties sudarymo metu.

— Sovietai tiria, ar gautų ir 
kokiom sąlygom paskolą iŠ A- 
merikos savo ūkiniam reika
lam.
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Sovietam užėmus Lietuvą — 
rašo toliau Digest — prie Kau
no stovėjo pulkininkas čemia- 
kovskis su savo pėstininkų divi
zija. Kilus karui ir vokiečiam 
palaužus frontą, toli prasiver
žus į užnugarį, sovietų vakari
nės armijos viršininkas genero
las Pavlovas įsakė visai kariuo
menei trauktis. Vienintelis vir
šininkas, kuris likosi kovoti su 
vokiečiais, buvo pulkininkas 
Černiakovskis. Jis surinkęs di
vizijų likučius ir gynęs Lietu
vos miestą Šiaulius 20 dienų, 
prilaikydamas vokiečių slinki
mą pirmyn (Netiesa. Red.). Pas
kui jis pasitraukęs iki Lenin
grado ir padėjęs organizuoti to 
miesto gynybą. Gavęs generolo 
laipsnį ir 60-ją armiją, dalyva
vęs eilėje kautynių, čemiakovs-

“Cia gok tikras ir ištikimas 
rwą bandyti sBnus, kavaleri
jas feaerata, kazokų viršinin
kas. Um Dovator, kuris atida
vė savo gindamas Mask 
vą, IMI metais gruodžio mė
nesio 1> dieną”. Tame rusiška
me įraše — sako Digest

yra trisdešimt žodžių ir tris
dešimt melų.

Pirmiausia, ten yra ne Lev, 
bet Leib Dovator; jis buvo ne 
rusas, bet žydas. Jo tėvas bu
vo neturtingas siuvėjas Moi- 
sche Dovator. Jis žuvo ne gin
damas Maskvą, bet jau laimė
jęs kovą dėl Maskvos. žuvo 
kaip Stalino klaidų auka. 0 
Stalino auka jis virtęs tokiu bu

tano kautynių takas, pastaty- vyriausio kariuomenės teismo 
tas granitais pantaklas su į- pirmininku. Tose pareigose yra 
raita iki šiol.
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kur atsargoje. Nuo 1956 paskirtas linę visas minas. Trečioje maši
noj buvo černiakovskis. Kaip 
tik jo mašina užvažiavo ant til- 
4o, galingas sprogimas sunaiki
no tiltą ir maršalą toli nusvie
dė su perskelta gaiva ir nulauž
tu nugarkauliu. Paskutiniai žo
džiai, kuriuos jis prašnabždėta 
savo štabo viršininkui, prašė, 
kad jį palaidotų žydiškai jo 
gimtajame Vilniuje.

Sovietų inžinerijos koman
dos viršininkas buvo sušaudy
tas už nerūpestingumą. Bet 
sprogimo paslaptis taip ir liko 
neišaiškinta. Rusijos minų eks
pertai prisiekė, kad jie buvo pa
šalinę visas vokiečių minas 
prieš černiakovskio grupei va
žiuojant per tiltą. Buvo gandai, 
kad sprogimas buvo suorgani
zuotas rusų generolų iš jo pa
ties štabo prieš jauniausią mar
šalą žydą.

Černiakovskis, kaip žinia, 
buvo nugabentas į Vilnių, ir 
ten jam pastatytas paminklas.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines Ir biznio keliones i 
niaus Sovietu Sąjume* valdomus kraštus. Mas *m*|Amme vizas, 
■utvarkouae rezeryerija'i ir 11—lilfciiiiaMM inaormaetans rašy- 
kMe/skaa*Makite dMjfeusia patymOem keUata biurui i *. Europą

valstybės viešose mokyklose. 
Jo rezoliucija Kongrese nebu
vo svarstyta. Dabar Frank J. 
Becker siekią daugiau. Jis ke-

tyvos, kad Atstovų Rūmuose 
būtų svarstomas Aukščiausiojo 
Teismo nutarimas religijos 
klausimu viešose mokyklose.

WATERBURY, Conn. — 6 John Street  PL 6-6766 
WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street  8W 8-2868 
VINELAND, NU. — W. Landi* Ava, Greek Orthodox Club Bldg.

kardais. Ir kovojo sėkmingai 
dėka Dovatoriaus taktikos. Jis 
laukė vokiečių ar viliojo juos 
į miškingas ir klampias vietas
Vokiečių tankam sunku buvo 
vikriau pajudėti; lėktuvam sun
kiau buvo Įžvelgti tarp medžių 
ir krūmų pasislėpusį priešą. 
Kazokų grupės, prasiveržusios į 
užnugarį, naikino atskirus vo
kiečių dalinius, ir vokiečių tan
kai buvo priversti laikytis pa
grindinių atvirų kelių. Digest 
tvirtinimu, generolas Dovator 
su savo 30,000 kazokų sulaikė 
vokiečius per 25 mylias nuo 
Maskvos, tuo išgelbėdamas 
Maskvą. Bet padaręs klaidą 
Stalinas, įsakydamas kazokam 
nulipti nuo arklių ir gulti į ap
kasus. Veltui Dovatorius pro
testavęs ir tvirtinęs, kad jo ka
zokų visa jėga, kol jie yra ant 
arklių. Įsakymą turėjęs vykdyti. 
Tada kazokai virtę pastoviu tai
kiniu vokiečių patrankom ir 
lėktuvam. Ten Dovatorius ir 
buvo užmuštas.

1939 metų valymuose, suė
mus maršalą Tuchačevskj, bu
vo suimtas ir generolas Jakob 
Dreyzer — žydas. Jis buvo kal
tinamas sąmokslu. Ir prisipaži
no. kada tardytojai išmušė jam 
dantis, sulaužė šonkaulius, ver
dančiu vandeniu nušutino ko
jas. Tik su karo pradžia Stali
nas sugalvojo, kad daugiau nau
dos bus generolus laikyti fron
te. o ne kalėjime. Buvo paleis
tas ir Dreyzeris, apgydytas, ga
vo dirbtinius dantis vietoj iš
muštų ir gavo diviziją.
- Dreyzerio motorizuota divizi
ja sulaikė vokiečių šarvuočius 
dešimties dienų kautynėse prie 
Borisovo ir davė laiko Žukovo 
armijai susitvarkyti; paskui jis 
dalyvavo Stalingrado gynime, 
buvo visos Ukrainos armijos 
viršininkas, o 1945 jis pirma
sis įžygiavo į Vieną- Nuo 1949
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Daugiau terboj negu troboj

Aš tėvynėj lankiaus. 
Prieš čekistą lenkiaus. 
Gyvenau aš terboj. 
Bet patogiai, oh boy!

Ir žinojau, kur eit.
Ir sugrįždavau greit. 
Nelindau iš terbos 
Be čekisto globos.

Gi dabar, o dangau. 
Sugrįžau ir dingau'
Kur einu, vis painu: 
Vis prieš minią einu.

Nors į trobą smunku. 
Be terbos man sunku- 
Aš be jos nesaugus 
Net prieš savo draugus.

Baly* Pavabalys

kis buvo žinomas kaip vienin
telis generolas, kuris nebuvo 
pralaimėjęs nė vienų kautynių. 
Buvo pakeltas į maršalus ir ga-
vo vadovauti “trečiajam Gudi
jos frontui”, kuris slinko į Ryt
prūsius ir Baltijos jūrą. Mar
šalas černiakovskis pats vado
vavo motorizuotai žvalgybinei 
grupei, kovojant prie Karaliau
čiaus 1945 metų balandžio mėn- 
Grupės pirmos dvi mašinos lai
mingai pervažiavo per tiltą, iš 
po kurio pionieriai buvo paša

DETROITE rugpjūčio 1-15 vykdoma* vaju* šduvos koplyčiai. Vajaus komitetas ii k. j d. pirmoje eilėje — 
Smailis, kun. M. Kundrotas, J. Chaps, kun. J. W. Stanevičius, R. Beris, antroje eilėje — A. Dainius, S. 
Podolski, R. Medonis, T. Vaitkūnartė, J. Zimnicky.

TRIJŲ MOTERŲ
širdis perpildyta džiaugsmo:

Ieva Mizerienė iš Brooklyno 
nuvyko į Maskvą — į komu
nistinį moterų kongresą. Ten 
ji kalbėjosi su “Sovetskaja Lai
va” korespondentu ir jam pa
sakojo apie savo pasitenkinimą 
kongresu ir laimę, kad pabu
čiavo kosmonaute Tereškovą. 
Laimės antplūdžio pagauta, šen 
limentus žėrė ir Kremliui: 
“Man rodos, negalima rasti 
pasauly geresnio miesto kon
gresui. .. Rytais mes įeidavo
me po Kremliaus rūmų sklau- 
tais ir nenorėjom iš čia išeiti 
iki pačios nakties”. Kodėl?

Tai neturi nieko bendro su 
jausmu anos gražuolės, kuri 
pirmu kartu savo gyvenime ga
lėjo Įsėsti su lakūnu į lėktuvą. 
Bet kada lėktuvas ėmė daryti 
mirties kilpas, gražuolė ėmė 
šaukti, kad ją nuleistu į žemę, 
kad ji nori išeiti, o paskui nu
tilo: kai lėktuvas nusileido, la
kūnas pasiūlė išlipti žemėn, bet 
gražuolė atsakė: “Jau nenoriu”.

Apie savo nenorą išeiti iš

Bet paminklo įrašas nieko ne
sako, kad jis yra žydas. Jo gi
minėm žydam, tarp kurių buvo 
du rabinai, buvo leista dalyvau-
li laidotuvėse. Tačiau sovietų 
enciklopedinio pobūdžio leidi
ny, kuriame apibūdinami as
mens, tvirtinama, kad Čemia- 
kovskis buvęs gudę tautybės 
ir kad įo tėvas buvęs turtin
gas ūkininkas, o iš tikrųjų tė
vas žydas ir laikė išsinuomojęs 
pakelėje smuklę.

(Bus daugiau)

TEISYBĖ APIE AN
Kremliaus Mizarienė pasakoja 
kitaip: “čia viskas puiku: ir po
sėdžiam salė, kurioj telpa 6 
tūkstančiai žmonių, ir banketo 
salė, kurioje labai greitai mums 
patarnavo; kurioj mus visą lai
ką maitino labai skaniai. Per
traukų metu galima iš posėdžių 
išeiti pasivaikščioti erdvioje fo
jė”. .. Tai jau tikrai daug lais
vės — daugiau kaip Lubian- 
kos rūsyse, per kurias perėjo 
daugiau žmonių negu per Krem 
liaus banketo sales.

I. Mizarienės širdis — pa
reiškė ji korespondentam ar 
taip bent korespondentai jos 
širdį nujautė — buvo “perpil
dyta džiaugsmo”, kai pasirodė 
vaikų pionierių choras. Savo 
gyvenime nieko panašaus ji ne
santi mačiusi... Ji džiaugėsi 
dar ir tuo, kad kitam koncer
tui turėjusi diriguoti Margari
ta Dvarionaitė.

Po tokio širdies jausmų ant
plūdžio buvo galima laukti, 
kad Mizarienė iš Maskvos ir 
negrįš... -

Aukščiausias Teismas, kaip 
žinoma, birželio 17 aštuoniais 
balsais prieš vieną nusprendė, 
kad viešose mokyklose negaX 
Ii būti kalbama jokia malda ir 
skaitomas §v. Raštas- Esą tai 
priešinga JAV konstitucijai.

Rep. Frank J. Becker dar š. 
m. sausio 9 buvo tuo klausi
mu įteikęs rezoliuciją (H. J. 9),

IPIS IR ŠIAPUS
Širdis perpildyta rūstybės:

Tame pat laikraštyje ir ta
me pat numeryje rašo kita mo
teris — taip pat nepaprasta, o 
tokia A. Gulbinskienė, kuri 
prisistato kaip Lietuvos žemės 
ūkio akademijos docentas ir 
vyriausio Lietuvos SSR sovie
to deputatas. Jei Mizarienei 
liejosi jos džiaugsmo pertek
lius dėl Maskvos, tai deputatė 
Gulbinskienė išliejo savo širdy
je susirinkusią rūstybę dėl A- 
merikoje esančių lietuvių. Su
jaudino ją “katalikiškas žurna
las, išeinąs Amerikoje” (vardo 
nesuminėjo), kuriame buvo pa
sakojama apie “lietuvių reakci
nės emigracijos”, apie “vadina
mos lietuvių delegacijos” pri
ėmimą pas prezidentą Kennedy- 
Gulbinskienė pakartojo žurna
lo pasipiktinimą, kad apsilan
kymo išvakarėse mūsų veikėjai 
teturėję rezoliucijos juodraš
čius, o pačią rezoliuciją para
šęs amerikietis... Bet deputa
tės rūstybė nesutapo su žur
nalo rūstybe. Deputatė reiškė 

lia JAV konstitucijos papildy
mo klausimą. Konstitucijos tu
rėtų būti užtikrinta ir palikta:

1. Maldingas ištikimybės pa
reiškimas JAV vėliavai (The 
Pledge of Allegiance to the 
Flag): 2. žodžiai piniguose “In 
God We Trust; 3. malda viešo
se mokyklose ir vietose; 4- mal
da Kongrese, Atstovų Rūmuo
se ir kitose valdinėse Įstaigose
pradedant darbą; 5. kapelionai 
kariuomenėje.

Frank J. Becker turi surinkti 
218 parašų, kad jo siūlymas, 
įstrigęs Atstovų Rūmų teisinė
je komisijoje, galėtų būti ple
nume svarstomas. Tuo reikalu 
jis parašė Atstovų Rūmų na
riam laišką. Laiške pastebėjo, 
kad “negali sėdėti rankų sudė
jęs (cannot šit idly by), kai 
“bedievybės advokatai” JAV 
“siekia tokios visuomenės, ko
kia yra komunistinėje Sovietų 
Rusijoje”. Be to. rep. Frank J. 
Becker pastebėjo, kad Aukš
čiausio Teismo sukurtą įstaty
mą (draudimą melstis viešose 
mokyklose) JAV piliečiai turi 
teisę įstatymų keliu pakeisti, t. 
y. priimti tokį JAV konstituci
jos papildymą, kuris apsaugotų 
religijos laisvę viešame gyveni
me.
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DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ; ■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt !
! ■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. ! 
į ■ Specialiai žemos kainos siunSaat audinius į užsienį.
; ■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau : 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! I
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“pasipiktinimą iki dūšios gilu
mos”, kad “Lietuvos liaudies 
išdavikai” iš viso rūpinasi “pa
vergtos Lietuvos” likimu. Gir
di, tai esąs didžiausias veidmai
niavimas. nes jiem Lietuva ne-

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom UBMO KAINOM
atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525

Cor. DELANCY, N.YX.
KRAUTUVfiS ATVIROS KASDIt^N IR SEKMADIENIAIS, 
ISSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiikai
Važiuoti BMT idlipant Essex Street, keltis elevatorium 1 viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai Įvertinta*

rūpėjusi anksčiau. Ir tam Įrody
ti duoda ištrauką iš St. Rašti
kio knygos “Kovose dėl Lietu
vos”, kurioje nurodoma, kaip 
lietuviai džiaugėsi pirmom vo
kiečių bombom 1941 nukritus...

Sapnuodamas, girtas ir susi
jaudinęs žmogus daug tiesos ir 
nenorėdamas pasako. Gerai, 
kad ir deputatė, susijaudinimo 
pagauta, pasakė “Sovetskaja 
Litva” skaitytojam, jog lietu
viam tada Hitlerio bombos at
rodė lengvesnės nei Stalino 
saulė.
Toj pačioj širdy ir džiaugsmas:

Čia pat apsisukus Gulbinskie
nė jau informuoja apie Ameri
koje esančius lietuvius ir ki
taip. Esą ne visi toki “išdavi
kai” (suprantama: sovietinio 
režimo išdavikai). Esą kiti Ame
rikos lietuviai “buvo nustebin
ti ir nudžiuginti, kada medici
nos kongrese JAV Sovietų Są
jungos atstovu buvo moksli
ninkas ir Lietuvos profesorius 
Z Januškevičius". Ir tarp to
kių ne “reakcionierių" ir ne 
“išdavikų” suminėjo “Vilnies” 
laikraštį ir S. Narkeliūnaitę.

(nukelta į 3 psl.)

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

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

JANSONŲ VIDOJE

“AUDRONE”
87 Easf Bay Rd., OsierviRe, Cape Cod, Mass. 

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

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kvieėia atvykti. — Iš anksto kreiptis;

ED JANSONAS
15 Rosedoio St., Boston 24, Mass. — T*l*f. 288-5999

arba nuo MrBelio 15:
Audrone - Jansonas, 87 Ea*t Bay Rd, Ontervtlle, Cap* Cod, Mm*.
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PLB seimas Toronte
Toronte, Kanadoje, rugpiū

čio 30-31 ir rugsėjo 1 šaukia
mas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas. Atstovai da
lyvaus iš Kanados, JAV, Vokie
tijos, Italijos, Australijos, Pie
tų Amerikos. Seimo posėdžiai 
bus Prisikėlimo parapijos salė
je.

Specialus antspaudas
Kanados pašto valdyba pa

tenkino prašymą seimo proga 
štampuoti iš Toronto išeinan
čius laiškus specialiu antspau
du, kuriame bus įrašyta “Li-' 
thuanian World Congress, Au- 
gust 30-September Ist”. štam
pavimas prasidės rugp. 18 ir

truks iki rūgs. 1. Šimtai tūks
tančių laiškų pasieks tolimus 
pasaulio kraštus ir primins lie
tuvių seimą.

Pirmoji seimo diena
Rugpiūčio 30, penktadienį, 

10 vai. atidarymas: invokacija 
ir atidaromoji kalba. 10:15 pre
zidiumo sudarymas, seimo dar
bo reguliamino priėmimas, dar
botvarkės priėmimas, komisijų 
sudarymas, 10:45 — sveikini
mai žodžiu. 11:15 PLB valdy
bos pirmininko, Kultūros Tary
bos pirmininko pranešimai ir 
atskirų kraštų paklausimai. Po
piet 3 vai. spaudos parodos ati
darymas- 3:15 — paskaita "Or-

A. a. kun. J. Vaitiekūną prisiminus
Kun. Jonas Vaitiekūnas, iš- jo į kapines. Laidotuvėse daly- 

vykdamas į savo vasarvietę, vavo prel. Pr. Virmauskis, prel.

ganizacinė PLB padėtis ir siū
lomi pakeitimai” (St. Barzdu- 
kas) Diskusijos dėl visų prane
šimų. 5-6 — pranešimas “Lėšų 
telkimas” (J. Jasaitis). 8 v.v. 
— literatūros vakaras ir A. 
Kuprevičiaus piano rečitalis.

Spaudos parodą ruošia A. 
Kuolas. Ji bus seimo dienomis 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje.

Antroji diena
Rugpiūčio 31. šeštadienį, to

je pačioje Prisikėlimo salėje 
9 vai. ryte pranešimas “Peticija 
Jungtinėms Tautoms” (J. Kar
delis). 9:30 v. — “PLB vaid
muo Lietuvos laisvinimo dar
be” (J. Matulionis). 12 vai. — 
PLB konstitucijos papildymai 
bei pakeitimai. Popiet 2:30 — 
“Jaunoji karta ir lietuvybės iš
laikymas" (V. Adamkavičius). 
3:30 — “Padėtis Lietuvoje”

DOMININKAS IR PAULĖ SLYVYNAI prie savo vasarvietes.

Hartford, Conn.
Atidaromi lietuviški

Super Marketai
Žinomas lietuvis prekybinin

kas Antanas Ustjanauskas ati
darė prieš dvejus metus pirmą
jį lietuvišką supermarketą 
Hartforde. Nežiūrint didelės 
konkurencijos maisto prekybo
je. Antanas Ustjanauskas ge
gužės mėn. pradžioje atidarė 
antrąjį supermarketą. Tokiu 
būdu Hartfordo lietuvių visuo
menei dabar patarnauja du su
permarketai-

Abejose krautuvėse parduo
dami įvairių rūšių lietuviški 
maisto produktai bei skanumy
nai. Taip pat yra didelis pasi
rinkimas vietinių ir importuo
tų prekių.

Tikėkimės, kad netrukus mu
sų tautietis atidarys trečią su
permarketą, nes jie yra labai 
populiarūs visų tautiečių tar
pe (ski.). B.S.

ant durų parašė: “Išvykstu 
trumpam laikui”. Bet tas trum
pas laikas pavirto amžinybe. 
Liepos 24 buvo rastas miręs 
savo vasarvietėje. Mirė grei
čiausiai liepos 23, atkalbėjęs 
brevijorių iki “Vespers”.

Palaidotas liepos 29. šv. Ka
zimiero bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Mišias aukojo vysk. 
Russell J. McVinney, pamoks
lą pasakė prel. Pr. Juras- sub- 
diakonu buvo kun. A. Kacevi- 
čius. Kun. V. Martinkus palydė-

J. Končius, prel. K. Vasys, 
prel- V. Balčiūnas, kan. M. 
Vaitkus, kapel. J. Švagždys, 
kun. A. Baltrašiūnas, pranciško
nai Tėv. J. Vaškys, Tėv. G. 
Baltrušaitis, Tėv. J. Liauba, 
Tėv. Eug. Jurgutis. Mariana- 
polio viršininkas Tėv. Damb
rauskas, MIC, trys domininko
nai, 17 seselių kazimieriečių, 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselės ir

Athol, Mass.
Šv. Pranciškaus parapijoje 

vykdomas vajus paremti Šilu
vos Marijos koplyčios įrengi
mą Washingtone. Klebonas ku
nigas J. Jutkevičius nuošir
džiai ragina parapiečius aukoti, 
kad visi prisidėtu prie to gra
žaus sumanymo. Tikimės, kad 
parapija sudės bent 1000 dol.

Apie Atholį yra dar nema
žai lietuvių, kaip Gardnery, 
Fitchburge, Barre, South Bar- 
re, Gilbertville ir k. Kas no
rėtų savo auka prisidėti, gali 
siųsti tiesiog J. E. vysk. V. 
Brizgiui Chicagoje ar Atholio 
klebonui- Klebonas pasiųs su 
kitomis aukomis.

Jonas ir Veronika Ambrazai 
yra sulaukę 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties. Klebo
nas liepos 21 aukojo padėkos 
mišias ir visos parapijos var
du pasveikino. Po mišių pie
tuose dalyvavo daug pažįstamų 
iš Shenandoah, Pa., Hartford 
Conn., ir iš kitų miestų.

Juozas ir Paulina Žilinskai 
yra išvažiavę į Floridą atosto
gom. Šiemet jie mini 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Paulina yra parapijos Moterų 
Gildos pirmininkė.

Lietuvos vyčiu 10 kuopa su 
jaunamečiais liepos 28 iškyla
vo New London, Conn. kur pa- 
marėje linksmai praleido die
ną drauge su vyčiais iš Wor- 
cesterio, So. Bostono ir Cam- 
bridge. (A).

Panevėžio 
pasižymėjo iškal- 

mėgo sakyti ilgus 
Pamoksluose pa- 
aštrias temas, ku-

Jo gyvenimo trumpas apra
šymas buvo spausdintas pra
ėjusiame Darbininko numetyje. 
Prie to dar galima pridėti, kad 
kunigystės šventinimam jį pa
rengė kun. Jurgis Tilvytis. Atei
tininkų himno autorius.

Vykariaudamas 
vyskupijoje, 
bingumu ir 
pamokslus, 
liesdavo net
rios nepatiko to meto vyriau
sybei. Dėl to jis turėjo išvykti 
iš Lietuvos į Ameriką.

Atvykęs pradžioje mokytoja
vo Marianapolio kolegijoje. Mi
rus kun. Kavaliauskui, buvo pa
skirtas šv. Kazimiero parapijos 
Providence, R.L, administrato
riumi, po poros mėnesių — 
klebonu. Gyvendamas Provi
dence, pastatė šv. Kazimiero 
bažnyčią, kleboniją, mokyklą, 
seselių namus- M. Kas.

(V. Vaitiekūnas) 4:15 — Ko
misijų pranešimai, PLB valdy
bos rinkimai. 7 v.v. didysis po
būvis Club Kingsway.

šeštadienį bus dar sporto 
rungtynės.

Trečioji diena
Rugsėjo 1, sekmadienį, 1:30 

iškilmingos pamaldos Toronto 
arkivyskupijos katedroje. Po
piet 3 vai- meno parodos ati
darymas O'Keefe centre. Kon
certas ir iškilmingas posėdis ta
me pačiame O'Keefe centre — 
reprezentaciniame teatre, kur 
yra 3150 sėdimų vietų. 3:15— 
baigiamoji paskaita — “Lietu
vių tautos likimas istorijos per
spektyvoje’’ (S. Sužiedėlis) re
zoliucijos, naujos PLB valdy
bos pristatymas ir pirminin
ko žodis. Taip pat bus duotas 
žodis trims valdžios atstovams 
— federalinės, provincijos ir 
miesto. Po to bus koncertas ir 
9 vai. banketas Prisikėlimo pa
rapijos salėje.

Meno paroda bus O'Keefe 
teatro parodų kambaryje. Salės 
šeimininkai leido išstatyti 30 
paveikslų. Komisija kreipėsi į 
30 dailininkų iš viso pasaulio 
kraštų, prašydama po vieną pa
veikslą. Šiuo metu jau sutiko 
dalyvauti 14 dailininkų; jų tar-

(nukelta į 5 psl.)

LIETUVIO VASARVIETE PRIE JURGIO EŽERO
Retas iš New Yorko lietuvių 

žino, kad šios valstybės šiau
rėje, Adirondakų kalnų pakraš
tyje. tyvuliuoja George ežeras, 
pats gražiausias visoje Ameri
koje. Ežeras yra apie 200 my
lių nuo New Yorko (apie 50 
mylių Į šiaurės rytus nuo Aiba- 
ny). Jisai 2-5 mylių pločiu nu
sitęsia 25 mylias tarp kalnu, ap
augusių žalumynais. Šiaurėje, 
ties istoriniu Tohcnderoga for
tu. upė susijungia su Champ- 
lain ežeru. Šis bičiulis yra bent 
kelis kartus didesnis, 
toks gražus.

vardu vadinamas visą šimtme
ti. Tėvą Joųue indijonai nužu
dė Jis paskelbtas šventuoju. Jo 
garbei pastatyta modernaus sti
liaus šventovė (Shrine Auriens 
ville) netoli Amsterdamo.

lio į ši gražų ežerą. O 
verta.

Tiesa, kainos yra kiek 
tesnės už kitas lietuvių 
vietes. bet kas klysta į
da ar tolimas Karibų salas, ga
lėtų kai kada pasigrožėti ir šiuo 
vasarviečių perlu — George 
ežeru.

būtų

aukš- 
vasar- 
Flori-

ne 
gali sėsti i lai- 
i šv. Lauryno

upę Kanadoje.
Surado

Pirmasis baltasis žmogus, su
radęs šį ežerą, buvo prancūzų 
jėzuitas Joųue. Jis 17-tam am
žiuje atplaukė misijų darbui iš 
šiaurės ir buvo nustebintas van
dens skaidrumo. Ežerą pavadi
no “Lac du St. Sacrament" — 
Šv. Sakramento ežeras Tuo

ežerą

NUOŠIRDI SESERŲ PADĖKA
Sakoma, kad pasidalinta naš

ta yra lengvesnė ir pasidalin
tas džiaugsmas — didesnis. Ir 
tai tiesa.

Šį kartą norėtume atkreipti 
dėmesį į neseniai įvykusią Lie
tuvių susiartinimo šventę-pik- 
niką. Kiek čia buvo sutelkta 
pavienės ir kolektyvinės jėgos, 
sunku ir aprašyti. Tik prisimin
kim Worcesterio. Šv. Kazimie
ro bei Aušros Vartų par. tal
kininkus su maisto stalais. La\v- 
renco rankdarbių stalą, Water- 
burio lietuviškas dešras. Brock- 
tono kavinę; Pašto stotį, lote
rijos talkininkes, kugelio pa- 
ruošėjas ir visą eilę pavienių

asmenų, kurie tyliai, bet visa 
širdimi aukojosi šventės pasise
kimui.

Besigėrėdamos šventės sklan
dumu, negalime viešai nepa
reikšti Jums, brangieji, savo 
dėkingumo-

Ypatinga padėka tenka di
džiai gerbiamam prel. P. M. 
Jurui, Kongregacijos rėmėjų 
pirmininkui, tolimam svečiui iš 
Floridos prel. J. Končiui, pa
mokslininkui prel. V. Balčiū
nui. Vienuolyno kapelionui 
kun. St. Ylai, Tėvams Marijo
nams bei Pranciškonams ir vi
siems kunigams, atsilankiusiem 
Į šventę. Nuoširdus dėkui dr.

P. Kaladei, Pr. Pauliukoniui. V. 
Vaitkui, Saulaičiams, Kucinam. 
Žemaitaičiam. M- Karinauskie- 
nei. M. \Vatkins. Kielienei. Sa
vickams. Klimams. V. Kulbo- 
kienei, Tamošaitienei, p. B. Mil- 
ler, N. Sinkevičienei. J. šauki- 
mienei, Babickams. Cepuliui. 
Kurliandskams. Kerbeli a m s. 
Laurui ir visiems, visiems. Už 
gražų paminėjimą mergaičių 
stovyklos 20 metų sukakties 
didelė padėka tenka K. Mari- 
jošienei. kuri tiek vargo ir rū
pesčio įdėjo. Ačiū šių metų ir 
buvusioms stovyklautojoms už 
darnų bendradarbiavimą ir vi
siems. kurie darbu, auka, atsi
lankymu ar kitu būdu prisidė
jo prie šios šventės. Tegu Vieš
pats Jums atlygina.

Dėkingos Kristuje 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

Seserys

Salų salelės
Ežeras pribarstytas žaliuo

jančių salų. Iš jų tinkamu sto
vyklauti priskaitoma 56. Oras 
kalnų sausas ir sveikas, todėl 
vasarotojai mėgsta čia lankytis 
ir pailsėti.

Pietiniame ežero gale yra 
kurortinis miestelis — Lake 
George. Ežero krantais prista
tyta daugybė vasarviečių. Iš šio 
miestelio plaukia laivas ir ap- 
rodo bent puse ežero. Jei kam 
tektų keliauti tuo laivu, tai tik
rai pasidžiaugs ežero gražumu. 
Laivo pranešėjas parodys visas 
įdomybes. Už 4-5 mylių nuo 
miestelio, ežero kairėjė<zpusėje, 
parodys taip pat didelę vasar
vietę —- Blue Water Manor. 
Š os vasarvietės savininkas yra 
lietuvis Domininkas Slyvynas.

Didžioji vasarvietė
Pereitą vasara teko praleisti 

i savaitę Slyvyno vasarvietė- 
Vieta labai graži. Ant aukš- 
ežero kranto, medžiais ap- 
jusiame rajone, yra apie 20

vilų, didžiulė valgykla ir stik
linė maudymosi halė. Tai lei
džia vasarojimo sezoną pratęs
ti visą mėnesį- Šiltą vasaros die
na baseinu retas kas naudojasi. 
Vasarvietė turi gražų paplūdy- 
mį. čia pat yra motorinių, irk
linių. būrinių ir kitokių valčių. 
Visais tais malonumais vasaroto
jai naudojasi be atskiro atlygi
nimo. Yra taip pat vandens ski 
instruktoriai, kurie vienas mo
ko pradedančius, antras — pa
žengusius.

Netrūksta ir kitokių žaidimų. 
Yra lauko ir stalo tenisas, kro
ketas ir 1.1. Originalioj akme
ninėj salėj kas vakaras būna 
svečiams programos: koncertai, 
vaidinimai, šokių pamokos ir t.

Šeimininkai pasigenda lietu
vių ne vien kaip vasarotojų. 
Jiem didelio džiaugsmo suteiktų 
kiekvienas lietuvis, užsukęs ap 
silankyti, persimesti lietuvišku 
žodžiu. Ypač pasiilgsta lietuvių 
visada gyva ir judri simpatinga 
šeimininkė Slyvynienė. (am)

— Cezaris Surdokas, Balti- 
more, Md., organizuoja rezoliu
cijoms remti komiteto skyrių. 
Jo ir jo bendradarbių pastan
gomis jau trys Marylando kon- 
gresmanai yra įnešę rezoliuci
jas. Asmenys, vienu ar kitu 
būdu nori prisidėti prie viso 
rezoliucijų žygio, rašo jam: 
5315 Lothian Rd., Baltimore 
12, Md.; Tel. ID 5-5012.

— Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos Washingtono skyrius 
išsirinko naują valdybą — pir. 
Juozas B. Laučka, sekret. Juo
zas Vitėnas, iždininkas Sigitas 
Leimonas.

Kas norėty skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

to

Politinis darbas
(atkelta iš 3 psl.)

skaitytis. Vienas amerikietis po
litikas trumpai ir vyriškai pa
stebėjo: nemanykite ir nenorė
kite, kad kiti už jus dirbtų ir 
rūpintųsi. Visi turi savus reika
lus, savus interesus ir savus 
vargus. Laisvės kova visų pir
miausiai yra jūsų kova, ir jūs 
ją turite vesti. Tai yra tiesa.

Panašiai noriu ir aš užbaigti: 
politinis darbas bet kokiame jo 
aspekte nebuvo ir nebus leng
vas. Tai ne šokių vakaras ar 
studentiškas alutis. Dar sunkes
nis jis pasidaro, kai prieš akis 
nematyti ministerio ar referen
to kėdės. Bet mes kovojame ne 
dėl tos vietos ar poaukščio, o 
dėl savo tautos gyvybės ir lais
vės. Vieni už tas idėjas jau pa
aukojo savo gyvybę- kiti kenčia 
nelaisvę, o mes turime dirbti. 
Politika yra viena to darbo sri
tis- Joje daug dirvonų, maža 
artojų. Jūs galite būti tais arto
jais!

A. Ka&ulaitis LK. GEORGE Ncw Yorko salstybės šiaurėje. Visos nuotraukos V. Maželio.

Karta teko matyti vandens 
ski rungtynes, operos solistų 
koncertą, operete ir k. Kai po 
spektaklio pristatė vaidinusius, 
pasirodė, kad daugumas buvo 
iš tolimų valstybių ir beveik vi
si — vasarvietės personalo stu
dentai. Mat. tokioje puikioje va
sarvietėje daug kas siūlos pa
tarnauti. Savininkai pasirenka 
tuos studentus, kurie yra pa
sižymėję vaidyba arba muzika. 
Viena kitą pasisamdė iš šalies-

Spektaklio viena iš solisčių 
buvo pačių šeimininkų dvylika
metė dukraitė 'anūkei Daina 
Šukytė, kuri yra įvairiausių ta
lentų telkinys. Ji dainininkė - 
aktorė ir vandens sky akroba
tė. turi ištisas sienas nukabinė
jusi medaliais, laimėtais arklių 
lenktynėse <su savo poni).

Vasarotojai daugiausia yra 
amerikiečiai. Be to. daug lan
kosi vengru. Teko kalbėti su 
vienu, dalyvavusiu vengrų re
voliucijoje. Lietuvių mažai pa-

DAINA ŠUKYTĖ sportuoja ežere.

GRANE SAVINOS & Loan Association

B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.
47 and Rockuell Street.

Nemokamai vieta
Tel. LAfayctte 3-1083 

automobiliams
ON

INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metu vasario 1 dienos 
prieš mėnesio 1.5 d. duoda dividendus už. visą mėnesį

Prašome aplankyti nauja mūšy narna.
CIJOS: I*n md. ir ketvirt 9:00 ryto . 8:30 vakaro: An'.u 

penktadienį 9 OO ryto 5:00 vakaro. šešta-b 
9:00 ryto 12 OO dienos. Trečiadieniais uždaryta

silaiko. Jie dar nėra suradę ke-



TAUTINIŲ tokių šventėje Chicagoje. Nuotr. V. Valaičio.
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MERGAIČIŲ STOVYKLA PASIBAIGĖ
Didžiule švente liepos 28 pa

sibaigė XX jubiliejinė mergai
čių stovykla Putname, Conn- 
Svečiams dalyvaujant, pasku
tinį kartą pakeltos stovyklos 
vėliavos. Mišias aukojo prel. P. 
Juras, pamokslą pasakė svečias 
iš Romos prel. Dr. V. Balčiū
nas. Vėliau jis taip pat vado
vavo Kryžiaus kelių apeigoms, 
kuriose 
dininkų 
Sibiro 
keliai.

Stovyklautojos, jų tėvai bei 
giminės ir visi susiartinimo 
šventės dalyviai turėjo daug į- 
vairių pramogų, gerų progų 
pasivaišinti, pabandyti 
laimėjimų ir kitaip 
jaustis didelėje seserų 

__ je.
Stovyklos užbaigimo

ramą atliko 125 mergaitės, K. 
Marijošįenės vadovaujamos. 
Programa buvo įdomi, įspūdin
ga, lietuviškai akiai maloni ir 
lietuviškai širdžiai brangi. Ne- viškai ugdoma; užsiėmimai, pro-
žiūrint didelio karščio, mergai- gramos, vaidinimai, pasikalbė- 
tės savo gražias pastangas ir jimai, dainos ir giesmės, žaidi-

dalyvavo didžiulė mal- 
minia. Buvo kalbami 

maldaknytės Kryžiaus

visokių 
jaukiai 

sodybo-

prog-

pasigėrėtiną programą atliko 
narsiai-

Programos pradžioje rėmė- 
jišką žodį tarė prel. J. Končius, 
tą žodį dar parėmęs auka jauni
mo stovyklavietės ir Matulai
čio namų statybos fondą.

Pasklido ir stovyklos dailaus 
laikraštėlio “Kibirkštėlių” nau
jas, jau šios stovyklos antra
sis numeris, pilnas visokių į- 
domybių ne tik stovyklauto
joms, ne tik jų artimiesiems, 
bet ir kiekvienam tą žurnaliuką 
Į rankas paėmusiam.

šventė labai pasisekė. Jos 
dalyviai buvo džiaugsmingi liu
dytojai gražaus lietuviško ir ka
talikiško auklėjimo darbo.

Sėkminga buvo ir stovykla. 
Beveik visos stovyklautojos jau 
čia gimusios, kai kurios net 
trečioji lietuvių karta. Kai ku
rioms buvo gal šiokių tokių 
kalbos sunkumų, bet dvasia bu
vo visą laiką vadovių bei mo
kytojų labai rūpestingai lietu-

PITTBUBGH, PA.

KAS RENGĖ LIETUVĘ! TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ?
Matulaitienė ir Galina Gobienė 
—vyresniesiems šokėjams, Vy

tautas Turtūra — parado va
dovas.

Šokius parinko repertuaro 
komisija: Bruno G. Shotas.—

• Tautinį šokių antrosios 
Svaitės rengėjais buvo JAV 

s Lietuvių Bendruomenės Centro 
Valdyba ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdy
ba. Kadangi šventė buvo ren
giama Chicagoje, tai Chicagai 
sugriuvo visi darbai. Chicagos 
LB Apygardos Valdybai teko 
visa organizuoti.

Vykdomajam komitetui pir
mininkavo Bronius Nainys, na
riais buvo Karolis Dranga, An
tanas Verbickas.

Programos komisiją sudarė: 
Liudas Sagys — programos va
dovas. Jam talkino keli padė
jėjai: Aldona Martienė — jau
niesiems šokėjams, Jadvyga

mai ir t.t. Tai neišsakoma py
nė kruopštaus tautinio ugdymo 
vyksmo.

šventės užbaigimo apeigose 
įsijungė bent 50 tų stovyklų 
veteranių, kurios daug metų 
čia džiaugėsi vaikiško ir jau
nuoliško gyvenimo pramogo
mis, auklėjimu bei užsiėmi
mais. Iš jų, nemaža jau šeimų 
motinos, profesijų darbininkės, 
lietuviškojo gyvenimo veikėjos-

Kai stovyklauti norinčių skai
čius kasmet didėja ir kai jau 
būtina sudaryti dar tinkames
nes sąlygas, pasidarė labai ak
tualus reikalas greičiau įrengti 
jau seserų turimą stovyklavie
tę miške prie ežero.

Šventės metu buvo išdėsty
ti konkretūs planai ir Matulai
čio poilsio ir senatvės namų 
statybai. Susidomėjumas 
sparčiai.

Liepos 28 buvo miela 
name. Ligi pasimatymo
metų šventėje! A Sau lai t is.

įpėdiniams

šilingienė, Rrngailė Zotovienė.
Muzikos vadovu buvo Jonas 

Zdanius. Jis orkestravo gaidas 
ir dirigavo visiem šokiams

Talkon atėjo ir dailinmkai: 
plakatą nupiešė Birutė Bulotai
tė, salę dekoravo Algirdas Trin
kūnas, 
girdas 
leidinį 
tė.

Šventės ženklelį — Al- 
Kurauskas, programos 

tvarkė Vida Krištolaity*

NUA vėliavas tautinių šokių šventėje. Nuotr. V. Valaičio.

Registracijos vadovu buvo 
Stasys Balčiūnas, sekretoriatą 
sudarė Antanas Kareiva, Mar- 
lyn Kareivaitė, kasininkas — 
Ignas Petrauskas.

Finansų komisija rūpinos 
sute&ti kuo daugiau pinigų. 
Jos garbės pirmininku buvo 
Juozas P. Gribauskas, pirminin
ku — Stasys Vidmantas. Bilie
tų komisija iš anksto platino 
bilietus, jai pirmininkavo Vin
cas Grėbliūnas. Informacinę 
komisiją sudarė Chicagoje gy
veną žurnalistai. Jos koordina
toriumi buvo Juozas Grabaus
kas. Komisija rūpinosi šventės 
reklama, rašė straipsnius, dėjo 
skelbimus lietuviškuose laik
raščiuose, šventės išvakarėse 
surengė spaudos darbuotojam 
priėmimą. Technikinė komisi
ja rūpinosi technikiniais reika
lais, pirmininkavo Gediminas 
Kazėnas, į ją įėjo pavieniai as
menys ir įvairios jaunimo or
ganizacijos. Nakvynių komisi
jai pirmininkavo Karolis Avi
žienis, jaunimo pobūvio komi
siją sudarė Lietuvių Studentų 
Sąjungos Chicagos skyrius. 
Šventės leidinį redagavo Dona
tas Bielskus, administravo ko
misija, kurios pirmininku buvo 
Steponas Ingaunis.

Šie žmonės su savo padėjė
jais, talkininkais ir nuveikė vi
sus šventės paruošiamuosius 
darbus, pravedė pačią šventę.

IS VISUR
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Prieš keleris metus Waterbu- A T
_ , , _ ... . . ry, Conn., mirusi Kotryna Gri- 1 A L
Pavergtu tautu savaites mi- Konstantas Stravinskas mi- i . - , ><• , -__ • „„3 * * goniene (Cathenne Grigonis) Mirus musų brangiajam ir ne-

lEnnirštajam vyrui, tėvui ir 
žentui

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamoji Redakcija,
Š. m. liepos 24 d. Darbinin

ke p. P. J. savo įspūdžiuose 
apie šokių šventę Chicagoje, 
kalbėdamas apie Čiurlionio ga
leriją priekaištauja, kad esą iš 
jaunimo, lankiusio galeriją, bu
vęs imamas 1 dol. mokestis.

Menininkų Klubo valdybos 
nutarimu 1 dol- turėjo būti 
imamas tik iš suaugusiųjų, o 
jaunimui (moksleiviams ir stu
dentams) buvo leista įeiti ne
mokamai. Kadangi tą dieną 
Čiurlionio galeriją aplankė virš 
450 asmenų, o pajamų gauta 
46 dol., tai ir tas rodo, kad 
jaunimas buvo leidžiamas ne
mokamai. Galimas daiktas, kad 
per dežuruojančio apsirikimą

nėjimas dėl lietaus buvo hukel- rė. sulaukės 82 metu. Kadaise , *. . .. «« ,, -• . , -i i du trečdalius savo turto testą-as , liepos 28. Minėjimas jvy turėjo batų krautuvę. Pnklau- mentu dukteriai Kazei
ko Kennywood parke, žmonių se įvairiom draugijom. Paliko
susirinko didelė minia ir apie nuliūdusią šeimą. Palaidotas iš
3 vai. klausėsi kalbų, dainų, šv. Kazimiero bažnyčios šv. Ka-
žiūrėjo tautinių šokių. Per par- zimiero kapinėse.
ką buvo nešami ir scenoje iš- Taip pat mirė Jonas Matas,
statyti pavergtų tautų vyskupų sulaukęs 68 metų. Palaidotas
paveikslai. Svarbiausiu kalbėto- iš šv. Kazimiero bažnyčios to
j u buvo kongresmanas iš Chi- paties vardo kapinėse.
cagos E. J. OereuKfa r p,_
kūpąs John J. Wnght Vysku- Toronte 
pas tarp knko pastebėjo: 'Ura- lankėsi
gėdija yra. kadvaifai nemoka Jono
tevo tėvų faIbos ir damų . Krlįt^j0 kur We_
Vyskupo žodis taretų daug į kun p Tė_
kam ir is lietuvių kristi i sirdj. viškėsJ 2iburių redakcij, lr

Lietuviai gražiai pasirodė. Di- sipažino su žurnalistu Pr. Al- 
delė šokėjų grupė iš šv. Kaži- -šėnu. kurio straipsniai ir ži- 
miero parapijos pašoko tauti- nios nuolat matosi įvairiuose 
nių šokių- šiuo reikalu daug laikraščiuose. A. 2.
pasidarbavo kun. W. Karavec- -------------------------------------------
kas. Kun. A. Sušinskas į visą
publiką prakalbėjo lietuviškai. PLB SEIMĄ

mėn.

Drobenkienei ir vieną trečdalį 
antrai, dukteriai Marijai Misiū
nienei, arba jų vaikams, jei jos 
būtų ■ mirusios. Testamente yra 
sąlyga, kad dukterys arba jų 
vaikai palikimą gali gauti tik 
tuo atveju, jei per dešimtį me
tų po jos mirties Lietuva būtų 
laisva nuo okupantų arba jei 
jos pačios ar jų vaikai patektų 
į kurią nors laisvojo Vakarų pa
saulio šalį. Jei kas iš minėtų 
įpėdinių yra Vakarų pasauly
je, tuojau prašomas kreiptis į 
Lietuvos Generalinį konsulatą 
New Yorke tokiu adresu: Con- 
sulate General of Lithuania. 41 
West 82nd St-, New York N. 
Y., 10024.

BALIUI SVALBONUI

Nuoširdžiai dėkojame kunigui 
P. Dagiui už giliai įsijaustus 
maldos ir palydėjimo žodžius 
laidotuvių koplyčioje ir kapuo
se.

Nuoširdžią padėką reiškia
me Dr. V. Kanaukai už ilgų 
metų gydymą ir ypatingą pagel- 
bą paskutiniu velionės ligos 
metu- Dr. Parret už labai nuo
širdžią priežiūrą ligoninėje ir 
Dr. Savickui už lankymą na
mie.

Gili padėka priklauso vi
siems velionį lankiusiems
guodųsiems ligos metu, suteiku
siems paskutinį patarnavimą, 
mirus lankant jį koplyčioje, au
kojant šventas mišias, atsiun- 
ėiant gausybę atsisveikinimo

LtehMų katalikų radijo va- K 4
landėlę remia ir palaiko visos
Pittsburgho lietuvių parapijos, pe yra iš Australijos. Prancū- 
Valandėlė girdima kas sekma- zij°s. Pietų Amerikos, Pietų 
dienį, vidurdienį, iš WED0 sto- Afrikos, Kanados ir JAV. Ruo- 
ties (McKeesport) banga 810. Siamas platus katalogas lietu- 
Valandėlei paremti rugpiūčio vių kalbomis.
11 Lithuanian Country Club. Koncerte diriguos muz. S. 
rengiamas piknikas. Auka 1 Gailevičius- Solistams akompo- 
dol. Vaikai leidžiami nemoka- nuos D. Skrinskaitė ir S. Gai

lesčius.

iš vieno kito buvo paimtas mo- 
gėlių ir palydint į amžinojo po- kestis ką Menininku Klubo val- 
ilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
mūsų draugam, kurie šią nelai
mės valandą dalinosi su mu
mis skausmu, i 
suteikė visokiariopą pagalbą— 
ypatingai ponams V. Savuky
nui, Dr. B. Nemickui, L. Špo
kui, J. Audėnui, K. Vasiliaus
kui, Dr. B. Radzivanui, p. Mei
liūnui, P. Minkunui ir visiems, 
visiems kitiems.

Ypatingą padėką reiškiame 
ponioms, padėjusioms mums la
bai sunkioje valandoje namuo
se — ypatingai p D. Kregždie- 
nei iš Cincinnati, Ohio, p. V. 
Nemickienei, p. V. Vasiliaus
kienei, p. L. Vilkutaitienei, p.

ir N. Michuraitei, p. M. Kregždie- 
nei ir p. P. Radzivanienei.

Nuoširdžiai dėkojame ponui 
J. Šlepečiui, p- Butkui, p. Vak- 
sėliui ir p. Gasiliūnui už jaus
mingus ir gilius atsisveikinimo topkienė.

dyba apgailestauja.
Su aukšta pagarba,

P. Gaučys, 
Menininkų Klubo pirmininkas 

mus stiprino ir 1963 Įiepos 28

KeHy (D. - N.Y.), Atstovų Rū
mų užsienio reikalų kemusijos 
narė, rašo Rezoliucijoms Rem
ti Komiteto vadovybei, kad ji 
terėjusi pasitarimą rezoliucijų 
reikalu su kongresmanu Tho- 
mas Morgan, minėtos komisi
jos pirmininku, ir jis jai pa
žadėjęs mūsų rezoliucijas svars
tyti savo komisijoje. Geros va
lios lietuviai raginami parašyti 
po trumpą laiškutį konį'esma- 
nui Morgan, kviesdami rezoliu
cijų reikalą nieko nelaukiant 
pajudinti. Laiškai jam adre- 
suotini: The Honorable Tho- 
mas E. Morgan, House Office 
BuiMing, Washington 25, D. 
C.

—Vida Patcoklaitū, medi
cinos studentė Heidelberge, at
vyko atostogų liepas 29 United 
States laivu. Atostogaus pas 
savo tėvus Chicagoje, rudenį 
vėl išvyks į Vokietiją tęsti 
mokslo.

— 'Emilija Putvytė, iki šiol 
dirbusi apdraudos įstaigoje 
Hartforde, Conn., nuo rugsėjo 
1 gauna dėstytojos vietą mer
gaičių kolegijoje, Newporte, Ro
dė Islande, arti Providence, 
kur kelsis gyventi Emilija yra 
VI. Putvio-Putvinskio, Šaulių 
Sąjungos kūrėjo duktė, veikli 
visuomenininke- Kolegijoje dės
tys vokiečių, rusų kalbas ir Eu
ropos istoriją.

— Vladas Žibąs, iš Patterso- 
no, N. J., šį pavasari baigė bio
logijos mokslus bakalauro laips
niu, magna eum Įaudė. Baigi
mo pobūvyje dalyvavo kelios 
dešimtis buvusių ginklo drau
gų ir jaunesniųjų, taip pat Ži- 
bienės mamytė, prieš metus at
vykusi iš Lietuvos.

— Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla Dainavoje pasi
baigė rugpiūčio 4. Dvi savaites 
stovyklavo daugiau kaip šimtas 
moksleivių. Stovyklos vadovu 
buvo mokytojas Algis širvaitis 
iš Clevelando, mergaičių vado
vė — Jan. Radvilaitė, berniu
kų — Ant. Gilvydis, programų

—Auksė Liulevičiutė ir Livi
ja Kasperavičiutė, muzika rū
pinosi Vyt. Petrauskas, sportu 
Raim- čerškus iš E. St. Louis, 
III.. Dvasios vadu buvo kun. I. 
Urbonas, antrąją savaitę kun. 
Pr. Vaseris, atvykęs, iš Austra
lijos.

mai. Bus vaikų lenktynės, įvai
rių dovanų ir užkandžių, šo
kiam gros geras orkestras.

Tolimieji seimo dalyviai
Seime dalyvaus Vokietijos

LITAS INVESTING CO. Ine

ža, žurn. K. Čibiras iš Urugva
jaus ir sol. G. Vasiliauskienė iš 
Australijos, kuri sekmadienio 
banketo metu atliks meninę 
programą.

informacinė komisija ruošia 
leidinį, kuriame tilps seimo na
riams ir svečiams reikalinga in
formacinė medžiaga. Seimo 
proga išleidžiami specialūs žen
kleliai, kuriuos ruošia dail. E. 
Docienė- Vieni jų bus prise
gami atlape, kiti — prie auto
mobilių.

žodžius, tartus laidotuvių kop
lyčioje, p. J. Stukui už gražią 
maldą ir mirties pranešimą per 
radiją, taip pat laidotuvių di
rektoriams ponams šalinskam 
už ypatingai nuoširdų patarna
vimą ir visiems pareiškusiem 
užuojautą žodžiu, raštu ir per

Padėka
Liepos 4 mirė mūsų mylima 
žmona ir mamytė

LIETUVIŲ FINANSINĖ BENDROVĖ 
Moka 4% už padėtą kapitalą 

Duoda asmeniškas bei komercines trumpalaikes paskolas: 
(auto mašinų pirkimui, namų remontui, prekybos plėtimui, ir pan.) 

Kreiptis po 6 vaL vakaro arba šeštadieniais:

CONNECTICUT: 
A. VEDECKAS 

83 Morgan Street 
Stamford, Conn. 
Tel.: 325 -0997

. Remkife LITUANUS,

NEVY YORK:
V. VEBELIONAS 

100-21 89th Avenue 
Richmond Hill 18. N. Y.

Tel.: Hl 1-8799

anglų kalba.
LITUANUS 

910 Willoughby Avenue,

Esame giliai dėkingi už nuo
širdumą visiems, kurių mes 
neįstengėme čia išvardinti, bet 
kurie vienu ar kitu būdu leng
vino mūsų skausmą didžioje 
nelaimėje.

Nuliūdę žmona Aldona, sū
nus Vytas ir uošvė Adelė Nas-

M i

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS seimui rengti komitetas Toronte, vMury pirm. tfr. J. Son
gaila. Nuotr. S. Oabkau*.

V

Ii

Elena Petkevičienė Petcavage 
Palaidota iš šv. Juozapo para
pijos Scranton, Pa., liepos 8 d. 
Cathedral kapinėse.

Nuoširdus ačiū Tėv- G. Balt
rušaičiui, O.F.M., Tėv. L. And- 
riekui, O.F.M., kun. J. Galinui 
už mišių atnašavimą, taip pat 
prel. J. V- Miliauskui, kun. V. 
Žemaičiui, Broliams Pranciško
nams: Kazimierui, Pranciškui, 
Pauliui ir Tomui už dalyvavi
mą laidotuvėse, Alfonsui Bule- 
vičiui už grojimą vargonais.

Esame dėkingi Seselėms Kazi- 
mierietėms, Nukryžiuotojo Jė
zaus Seselėms. Tretininkams ir 
Altoriaus Rožančiaus draugijų 
nariams, kurie pagerbė velionę 
jai mirus.

Dėkingi esam giminėms už 
užuojautos žodį bei užprašytas 
mišias ir padėjusiems prie ve
lionės karsto gėlių.

Padėka visiems, kurie velio
nę lankė koplyčioje, bažnyčio
je bei palydėjo i kapines. Taip 
pat J. Noreikos laidojimo įstai
gai už nuoširdų ir malonų pa
tarnavimą.

Skaudžiai pergyvendami iš
siskyrimą su mūsų mylima žmo
na ir mamyte, nuoširdžiai dė
kojame visiems už didelio mu
sų skausmo palengvinimą

Vyras Bronislavas Petkevičių*, 
sūnus Bro. Jurgis, O.F.M. 

dukra S. Juozape Marija, S.S.C.
ir Petkevičių Šeima



ECHO VALLEY lietuviška vasarvietė

SAULES UŽTEMIMAS MAINO VALSTYBĖJE
T. Just. Vaškys, O.F-M.

s.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

WINTER GARDEN TAVERN

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
f tarp 2 ir 3 Avė.) 

208 East 86th Street
New York. N. Y.

Tel. RE 4-4428

Domicėlė Lisauskienė. 
Miss Julia Vemaus- 
Pa.. A. H. Benilis. 

Mr. M-s. C. Sherin. 
Mr. Mrs. Al. Rudze-

Uknevičienė. Wcodha- 
Mrs. Adelė Juškevičie- 
111.. Mr. Jonas Jobaris,

M. Ki- 
Davala. 
Bolack. 
Pittsb.,

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠILUVOS ŠVČ. MARIJOS PA

MINKLINEI KOPLYČIAI 
WASHINGTON, D. C. aukojo:

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

Vedėjas: Helmut Volliner 
KASDIEN KONCERTAI n«<> * vai. popiet 

Užkandžiai lt nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pletūs-vakarienė

Mrs.
Pa., Antanas Sikorskis.
Pa.. Mrs. Ona Sikorskis.
Miss Laurain Daunis. Pittsb. Pa..
Mis. M. Aiu. Honolulu. Hawaii. Lie
tuvių Moterų Klubas. Hazleton. Pa. 
J. Astas. Hamilton, Canada. Mrs. 
Viola Prakapas. Dorchester. Mass, 

. Calumet Container Co, Hammond.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Mr.
Mr.
m.

PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y
Tel. Vlrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

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

Pittsburgh. Pa.. Miss Mary Bar- 
Mrs. P. Blazaitis, 

Miss A. Keldusis, 
Mrs. A. Pikelis, 
Miss E. Rupsis,

New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 
t Tarp 85 • 86 g-vių »

Ridgevvoode — 56 54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Astorijoje — 28-28 Stcinway St. — AS 4-3210

Hempsteade — 310 F ton t Street — IV 3-5540 
Flus linge — 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

Pragydo gaidžiai
Saulės užtemimą stebėjau ma

žame Stockton Sorings kaime- 
Ivie. kuris yra prie nuostabiai 
gražios Penosscoto įlankos — 
apie 50 mvlių nuo Bar Harbo 
ro. Nors dangus buvo debe
suotas. bet protarpiais buvo ga
lima matyti, kad mėnulis pama
žu anie 3 vai. ėmė užkloti 
šviečiamąią saulę, šešėliai kas
kart tamsėjo ir ėmė supti me
džius. kalne stovinčia bažnytė
le ir kapines, šalia kurių buvau 
apsistojęs. Aolink dar skraidė 
paukščiai ir buvo girdėti išgąs
tingi jų balsai.

Saulės vainikas
Kai 5:42 PM menulis užklo

jo saule, nakties tamsoje pa
skendo dangus ir žemė. Xuos- NIELSON Semta iš Pompton Plainr, N. J., kad geriau manytų saulės 
tabi tvla ansupo visa gamta ir Užtcmim-J atvyko su teles* :pu i Bar Harboro sal.-}.

CLEVELANDO kanklininkų grupė. Iš k. j d.: vadovė Ona Mikiulskienė, Dalia Martutė, G uodą Stuogytė, 
Irena Navickaitė, Silvija Obelenytė, Gidonė Bačiulytė, Ramunė širvaitytė. Rasa Unguraitytė ir Teresė 
Idzelytė.

Lietuvos kankles
Tokiu navadinimu pirmą kar

ta lietuviškam pasauly pasiro
do kanklių muzikos plokštelė, 
kurią išleidžia Reųuest Records, 
Ine., New Yorke.

Plokštelei išleisti iniciatyvos 
ėmėsi vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos Clevelan- 
de tėvu komitetas. Kanklinin
kių grupė, suorganizuota ir va
dovaujama Onos Mikulskienės, 
yra pasiekusi toje srityje ypa
tingai didelės pažangos. Lietu
viškos melodijos, kanklių orkes
trui pritaikvtos ir harmonizuo
tos muz. Alf. Mikulskio, plokš
telėje skamba žavingu melodin
gumu.

Reųuest Recors, Ine. leidžia
mos plokštelės pasiekia viso 
pasaulio bibliotekas, radiofo
nus ir šiaip turi plačią rinką 
plokštelių prekyboje.

Plokštelės apvalkalą puošia 
spalvota mergaičių nuotrauka.

Plokštelę galima užsisakyti 
siunčiant money order arba če
ki adresu: Tautinis Kanklių An
samblis, 19700 Renwood Avė., 
Cleveland, Ohio, 44119, Kaina: 
Stereo — $4.95, Hi-Fi $^.95.

V. Staškevičius

Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai FAęna ir Julius GARMA1 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake. Pa. — Telef.: AReacode: 717-424-1920.

DŽIAUGSMAS-—POILSIS IR RAMYBĖ POCONO KALNUOSE
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimais...

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

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

Liepos 20 d. čia buvo su
plaukusios masės turistų (apie 
250,000) stebėti saulės užtemi
mo. Penktadienį popiet, lie
pos 19, tūkstančiai automobi
lių pasipylė visais keliais ir 
kaip upė plaukė į Bar Harboro 
salą. Penktadienį ir šeštadienį 
kas valandą apie 1500 įvairiu 
valstybių automobilių prava
žiuodavo mūsų valstybės sieną. 
Per tris dienas visi moteliai ir 
hoteliai buvo užimti. Čia nie
kada vienu metu nebuvo suva
žiavę tiek daug automobilių ir 
žmonių. Sakoma, Maine valsty
bė per šį trumpą savaitgalį tu
rėjo apie 10 mil. pajamų.

Palapinių miestas
Saulės visuotinio užtemimo 

juostoje nuo Kanados sienos ir 
Jackmano miestelio iki Bar Har 
boro salos (apie 135 mylios il
gio ir 55 mylios pločio) susi
koncentravo apie pusė milijo
no vietos gyventojų ir turis
tų iš visos Amerikos- Bar Har
boro salon. kur paprastai gy
vena apie 3.800 žmonių, suva
žiavo anie 10.000 turistų. Pilnu
tinis saulės užtemimas geriau
siai buvo matomas Bar Harbo
ro salos ir viso š. Amerikos 
pajūrio aukščiausiame Cadillac 
kalne (1530 pėdų). Saulės užte
mimą čia žiūrėjo apie 5.500 žmo 
niu. Tai buvo pirmas kartas 
nuo 1604 metu, kad Cadillac 
kalnas matė tiek daug žmonių. 
Per kelias dienas Bar Harboro 
sala pavirto palapinių miestu.

matomas. Daugelyje vietų sau
le pridengė debesys. Cadillaco 

Penobscoto plačiąją įlanką. Nu- kalno viršūnėje, kur buvo susi
tik) paukščiai ir pievose čirškė- sniete astronomai, tūkstančiai 

debe- raketomis jie studijavo saulės 
struktūrą, jos vainiką, erdvę 
tarp saulės ir žemės, žemės 
atmosferą, saulės dėmes ir 
spinduliavimo pavojus erdvės 
lakūnams. Taip pat studijavo 
saulės traukos įtaką šviesai 
(Einšteino teorija). Mokslinin
kai, susispietę Carantunke, fo
tografavo erdves, ieškodami ko
metos.

Silkės ir akys
Kai astronomai stebėjo sau

le, Maine valstybės žuvininkys
tės specialistai studijavo sau
lės pilnutinio užtemimo įtaką 
žuvims. Jiems buvo svarbu su
žinoti, ar staigus šviesos ir tam
sos pasikeitimas turi žuvims ir 
įvairiems jūros gyvūnams to
kios pat įtakos, kaip silkėms, 
kurios, tamsai .pridengus van
denis, ima plaukti į jūros pa
viršių.

Nors šimtai tūkstančių žmo
nių Maine sekė saulės užtemi
mą, bet iki šiol dar nėra žino
ma, kad kas nors būtų sugadi
nęs savo akis. Taip pat neįvy
ko nė vienos rimtesnės automo
bilio nelaimės. Policija ir jų 
pagėlbininkai stropiai saugojo 
visus kelius ir rūpestingai tvar
kė automobilių judėjimą.

Kada vėl?
Sekantis pilnutinis saulės 

užtemimas bus 1970 kovo 7 d. 
Floridoje, Georgijos ir Karoli
nos valstybėse. Maine gyvento
jai visuotinį saulės užtemimą 
tematys 2079 gegužės 1; 2106 
gegužės 3 ir, jei kas ilgą am
žių turės. 2162 metais-

ję žiogai. Tarp kapų senų pa
minklų šūktelėjo pelėda. Toli
mame ūkyje pasigirdo gaidžio 
balsai. Iš slėnio atbėgo prie ka
pų uždususi mergaitė ir išgąs
tingai žiūrėjo į tamsius debesis, 
kurie dengė tamsią saulę. Keliu 
lėkę automobiliai staiga susto
jo ir kažko laukė. Staiga de
besys prasiskleidė ir pasirodė 
žėrintis saulės vainikas. Kadan
gi šiais metais saulėje yra kuo 
mažiausiai dėmių, ugnies stul
pai nesiveržė iš vainiko, kaip 
kitais saulės užtemimo atvejais.

Ir vėl debesys pridengė sau
lę. bet jie nebeatrodė jau to
kie tamsūs. Ėmė švisti, ir vėl 
atgijo visa gamta. Nakties tam
sa ir tyla truko apie 95 sekun
des.

Didelis greitis
Visuotinio saulės užtemimo 

55 mylių pločio juosta praslin
ko per Maine valstybę (nuo Ka
nados sienos iki Bar Harboro 
salos) per 3 minutes. Slinko 
3450 mylių greičiu per valanda 
ir šioje juostoje pilnutinis už
temimas nebuvo visur gerai

žiūrovų, prasiskleidus 
sims, žmonės bent kelias sekun
des matė pįlnai užtemusią sau
le ir jos vainiką. Maine uni
versitete Oronoje (netoli Ban- 
gor) buyo susispietę apie 1000 
mokslininku ir astronomų, bet 
deja, saulė jiems nepasirodė. 
Nusivylimas buvo nemažas. Ne
maža Vokietijos, Italijos, Olan
dijos ir Šveicarijos astronomų 
buvo susispietę Grand Mere 
vietovėje Quebeke, kur jie tu
rėjo didesnės progos studijuo
ti saulės užtemimą.

Tamsioje juostoje
Geriausiai saulės užtemimą 

galėjo sekti 85 mokslininkai, 
kurie skrido lėktuvu virš de
besų (8 mylių aukštumoje). Jie 
skrido visuotinio saulės užtemi
mo juostoje šiaurės vakarų link 
ir saulės pilnutinį užtemimą 
galėjo stebėti ilgiau (44 sekun
des). negu astronomai žemėje-

Saulės užtemimas niekada ne
buvo taip studijuojamas, kaip 
dabar. Tūkstančiai mokslininkų 
buvo susispietę pilnutinio sau
lės užtemimo juostoje, kuri

sėsi 10.000 mylių nuo Japoni
jos iki Bar Harboro salos. Te
leskopais, radijo bangomis ir

Po 100 dol.:
Feliksas Zaviša, Gary. Ind, kun. 

A. Sabas. Sudbury, Ont, kun. A. 
Senkus. New York. N. Y, Lietu
vos Vyčių New York ir New Jer
sey apskritis. Nežinomas Aukotojas 
iš Chicago. III, P. ir ~J. Priekštai- 
čiai, Omaha. Nebr, Nežinomas Au
kotojas iš Chicagos, Miss M. Jan
kevičiūtė. N. Y, S. ir P. Jurguta- 
vičiai iš Cleveland, Ohio, Mr. Vin- 
cent Ashmann. San Diego. Calif, 
Albert L. Juris, Hazleton. Pa. E. P. 
Narvįlaitis, Kankakee. III, Ona Šid
lauskienė. Worcester. Mass, A. 
Aukštikalnis, Detroit. Mich, Mary 
Mokelo. Chicago. III, Sophie Ger- 
cius. Chicago. III, Ona Narbutienė. 
Cleveland. Ohio, Apolonis Shukis, 
Chicago, III, Mrs. Mary Graig, Eli
zabeth. N. J, kun. Balys Ivanaus
kas. Cleveland. Ohio. A. Stančiaus 
šeima. East St. Louis, UI, Kasman 
šeima, East St. Louis. III, Anna 
Doris. Madison. III., šv. Kazimiero 
parapijos šv. Pranciškaus tretinin
kai. Pittsburgh. Pa, Barbara Ras- 
tokas, Pittsburgh. Pa, J. S. J. Tum
ais. Pittsburgh, Pa, N. N. Sikeri- 
ca, Pittsburgh. Pa, F. H. Valuc- 
kas. Melrose Park, III, šv. Kazimie
ro parapijos šv. Pranciškaus tre
tininkai, Brockton, Mass, J. A. 
Biekša. Elizabeth, N, J, Bevardis 
aukotojas, J. J. Vaičiūnai, Manches- 
ter. N. H, Zuzana Bairūnas ir šei
ma, Hartford, Ccnn, Veronika Ba
tūras, Chicago, III, Ing. Jonas Mi
kalauskas. S. Boston. Mass, Jonas 
Montvidas, Chicago. III, Juozas . 
Vaineikis. Chicago. III, Ona Dauk
šas. Chicago Heights, Dl, prel. K. 
A. Vasys, VVorcester, Mass, Helen 
E. Petkus. VVorcester. Mass, E. Gu
delis. Phila. Pa, Mrs. P. Gramais, f 
Gary. Ind, J. L. Tamašauskai. Chi- h 
cago, III,

Po 50 dol.:
Jonas Spranaitis. Paterson. N. J, * 

šv. Kazimiero par. šv. Rožančiaus j 
Dr-ja. Pittsburgh. Pa, Marija Sta- .! 
rinskienė, Chicago. III, prof. A. M. * 
Vasys. Philadelphia. Pa. Benedik- ) 
tas ir Stefanija Mažučiai. Chicago. '<

M. Mikaila. Detroit. Mich, j

Ind, Mrs, Bessie Pabrezus. S. Bos
ton. Mass.. Pranė Kederytė. West 
Pittston. Pa.. Miss Martha Berulis. 
W. Pittston. Pa.. Mrs. M. Terese- 
vage, Exete»-. Pa.. Miss Mary Ru
daitis. Pittston. Pa.. Chapter 42 
Womens AUiance. Gr. Rapids. Mich. 
G. T. Zurewich, Staten Island. N. 
Y.. Stasys Jankauskas. Toronto. Ca
nada. Mrs. Mary Blumberg, Pitts
burgh. Pa, Mr. Mrs. E. Brazaus
kas. Pittsb. Pa, Mrs. Lilian Gai
lys, Pittsb, Pa, Miss Ann Jankaus
kas. Pittsb. Pa, Jcseph Obeciunas. 
Pittsb, Pa, Mrs. Nellie Sikeri- 
ca, Pittsb... Pa, Nesiskelbianti ge
radarė. Pittsb. Pa, Miss Elizabeth 
Vazgiūtė. Pittsb, Pa, Mr. V. Ed- 
wards. Scranton. Pa, Mr. B. Ces- 
nevičius. Cicero. III, Henrikas ir 
Ona Raštikiai. Melrose Park, III.; 
Mrs. Ona Gudinskienė;. Hamilton. 
Canada. Mr. P. Mainelsi. Cleveland. 
Ohio. Jonas A. Kasiulaitis. Cleve
land. Ohio. Petras Žilinskas. Cle
veland. Ohio. Mr. Antanas Savuky
nas, Pittsburgh. Pa, Stasys P. Vai
čaitis. No. Providence. R. I, Mrs. 
Konstanciia 
ven, N. Y, 
nė, Chicago, 
Chicago. III.

tęs, Pittston. Pa, Mr. B. Kalas. 
Pittston. Pa, Mr. Mrs. J. H. Wis- 
nosky, W. Pittston. Pa, Mr. S. Ra- 
vinsky. Pittston. Pa. 
zis. Pittston, Pa. 
Exeter. Pa, 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. P. A.
Mrs. Blanche. Gagas. Elizabeth. N. 
J, P. Vytautas Ginčas. Cleveland. 
Ohio. Mr. Mrs. S. Anthcny, Pittsb, 
Pa, Mrs. Anna Barzdis. Pittsburgh. 
Pa, Irena Kairys. Mr. Mrs. P. Ka- 
sisky. Pittston, Pa, Mr. Mrs. S. 
Grubleski. Pittston. Pa, Mr. Mrs. J. 
Elandina. Pittston. Pa, Mr. Mrs. G. 
Kizis. Pittston. Pa, Mr. Mrs, A. 
Cherkowsky. Pittston. Pa, M,-s. R. 
Jamkus, Inkerman. Ra.. Mrs. P. Pet 

• rusk y, Pittston, Pa, Mr. Mrs. A.
Stiutis, Little Falls, N. Y, Mr. An
tanas Grinke ir šeima. Miss Jose- 
phine Schultz. Exeter. Pa, Mrs. A. 
Keblaitienė, Pittston. Pa, Mr. Mrs. 
F. Chapin. Pittston, Pa, Mr. Mrs. 
J. Sęnnick, Eėeter, Pa, Mrs. Mari
ja Jaremskis. Inkerman, Pa, Mrs.

Mcceyunas. Pittston. Pa, Mrs. 
Baldauski. VVyoming. Pa, Mr.

Mrs. A. Smalanskas. Pittston. Pa, 
Po 5 dol.: Mrs. Ona Grebliauskienė, VVyoming,
E. Navickas. M<Kees pa„ Mrs. Monika Grish, Santa Ro-

Mrs. 
Mr. G. 

Mrs. Tillie 
Miss R. Sabalauskas. 

Mr. Mrs. J. Urban, Pittsburgh. 
Mr. A. M. Ziaukus, Pittsburgh. 
P. Kazys Baliūnas, Cleveland.

Guncas. Clev. Ohio.

Mr. Mrs.
Rock. Pa.. Mrs. Anna Kowal. Pitts- sa, Calif, Mrs. Katariną Aleliūnas. 
burgh. Pa.. J. Stema. Hamilton. Ca
nada. Mrs. Mary Katkowski. Pitts- 
ton. Pa. Mrs. 
Pittston. Pa
kas. Pittston. 
Pittston, Pa, 
Pittston, Pa., 
vich. Pittston. Pa.. Mr. Mrs. J. La- 
bashousky. Exeter, Pa., Miss Ruth 
Schultz Exeter, Pa.. Vladas Racevi- 
čius. Cleveland. Ch>o, Mr. Mrs. J.
Banos. Pittston, Pa.. Mr. E. A. Si-

dzill. Pittsb. Pa. 
Pittsburgh, Pa, 
Pittsburgh, Pa, 
Pittsburgh. Pa, 
Pittsburgh, Pa, Mr. Simonas Ulis.
'Pittsb, Pa, Mr. Mrs. S. Y akstis, 
Pittsb, Pa, Mr. P. Zoleckas, Pitts
burgh. Pa, Mr. Mrs. G, Sipp.’ Pitts
burgh, Pa, Mr, E. VVaitkus. W. 
Hazleton. Pa, Mr. P. Skwar. Broo- 
klyn, N. Y.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER& WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos ir kiti produktai 

Užeikite — Įsitikinsite!

Pittsburgh, 
Pittsburgh, 
Pittsb, Pa.

tę- VILNONĖS MEDŽIAGOS JuSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES- 
•HTVES. SALUS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 29th 8— N.V.C- N.Y. 

Tel.: MU 3-2928 
varva steponib

m., j. ... _____ ____  ___  .
Dr. J. O. Petrikas, Caseyville. III.. S 
S. V. S. Shulnes. Pittsburgh. Pa., - 
Marcella Aleliūnas ir šeima. Pitts
burgh. Pa., kun. Mykolas Vembrė. 
Brockton. Mass. — 33 dol.

Po 25 dol.:
Pranas Sutkus. Ea«t Cleveland. 

Ohio. Thomas E. Mack, Esq„ Wy- 
oming. Pa.. Vienas Lietuvių Drau
gas. Mrs. Johanna Makstutis. Exe- 
ter. Pa.. Mrs. Agatha Tamkevičius. 
Pittsburgh. Pa.. Mr. Mrs. F. Bim
ba. Pittsb.. Pa.. Mr. Mrs. B. Pet
raitis. Pittsb.. Pa.. V. Bačiulis. Cle
veland. Ohio. Miss T. Kaupinis. 
Pittsburgh, Pa.. Mr. Mrs. J. Blazis. 
Pittsb.. Pa.. Mr. Mrs. A. Keraitis. 
Pittsburgh. Pa. panelė Kristina 
Lautaitytė. Cicero, III.. Mrs. Agota 
Dubauslias. Chicago. U!.. Mrs. Mar- 
tha Stulginskas. Waukegan, III.

Po 20 dol.:
Mr. Mra. F. Ciptak, Pittsburgh. Pa. 
Mrs. P. Barutis. Jersey City. N. J, 
Mr. Mrs. K. O. Surkevičiai. Phila, 
Pa.. Simonas Aleliūnas. Pittsb.. Pa. 
Mrs.
Mrs. 
Mrs.

Agnės Miller, Pittsb, Pa.. 
C. Hcpeck. Hazleton. Pa, 
J. A. Cukuriai. Chicago,

Po 10 dol.:
Katerina Bricius,

Liųuor Store, Ine.
322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, 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 
bara* - re>h>rana>

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

< Ridgewood l
Tel. EVergreen 2-8440



DAMttintKAS

liepos pabaigoje buvo operuo-

DiSPLAY

PAUL Bt LH 5-8402 for

Clam Bar < Restaurant,

eooked to order

garde® capacity 200 people. Special HEVEN REALTY
Rev

Silver Brook ton, Riverhead. L- L

goninėje Ožnnia tulžis). Linki
me sveikti.

nėse su Jugoslavija. Baltieji: 
didmeistris Dr. P. Trifunovič,

JOSEPH ANDRUSIS — RmI Estete — Insurance

Estų didmešteris P. Kere- 
sas, įveikęs Gligoričių, baigė 
stiprųjų Los Augeles turny
rą, pasidalindamas pirmąją vie
tą su pasaulin meistru Petrn- 
sianu. Turnyro lentelė užbaig
ta šitaip (skaičiai nurodo lai
mėtų, pralaimėtų, lygiom su
žaistų, I pusės, H ir užbaigos 
taškus):

taMram. 31-01 Broadmy. Aątoria, 
LX Flneąt food and serrice. Chotee 
datea open for July, Augusi and

7ORLACE
V0UR AD

CANCEL OR CHANGE 
Caff LO 3-7191

DISPLAY

Modem SHADE A AWNING CO. 
Joseph Ootronco, owner. Avmings- 
Can^ites - Shades - BUncĮs - Rail- 
ings - Btorm doora - Windows. Free

HOLY LIG H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ URBWV4

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

apsigynimas. 
c5 3. c4 e6 
2c6 6.Rg2 
8. Že5 tįfil

1. d4 d5 2. 2f3 
4- od exi 5. ^3 
e4 7. (M) RM 
9. Ž:e4!t ddt 10.

Keres 6 3 5 4 8*4
Petrošiau 4 1 9 354 5 8^ 
Najdorf 3 2 9 4 3% 7% 
Olafsson 4 3 7 3% 4 7% 
Reshevsky 3 3 8 3% 3% 7 
Gligorič 248 4% 1% 6 
Benko4 7 3 2% 3 5% 
Panno 2 5 7 2% 3 5%

d5 (M) 11. d?c V:V 12. B:V 
bx 13. 2c3 Re6 14. Re3 Bfb8 
15. Rd4 Ra5 16. Bd2 Bd7 17. 
Bafi Bad 18. e 4 f6 19- h3 
Bdb6 20. e5 f5 21. Rc5 Žd5 
22. Ra 3 2:c3 23. b:c Bbl 24. 
B*l BM+ 25. Kh2 Bd5 26. 
R:c6 B«5 27. Rb4 R*4 28.c:b

all year. (516) PArk 7-9854; Flan- 
ders Rd. (Route 24), Flanders. L.I.

6% 
Interest Per Annum 

on $200,00 
Church Building Bonds 

Offered by
Warren Woods Baptist Church 

27550 Groveland 
Roeelle, Michigan 

778-7323 772-0635
For Further Information 

Write or Call
Richard Stoner at the above. 

Dept N. H.

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

WARD TRAVEL AGENCY
79-19 Rooeevelt Avenue 
Jackaon Heights, L. L 

TeL OL 1-5640

LOOK Ahuninum trim £ siding

stalled ererything & aaything ta 
the contracting line special consi- 
deration to Religious groups Call 
VI 6-0500 — Paint all contractors.

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

BU 2-4357 Ėst 1930

FRANK S. BLĖST. Ine.
PLUMBING - HEATING 

OIL BURNER 
INSTALLATJONS

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų perda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet

— Povilas Tautvaišas iš Chi- 
cagos, trumpai pabuvojęs Bos
tone, aplankė šių eilučių auto
rių, papasakojo apie savo pa
starųjų turnyrų sėkmės ir ne
sėkmes. Auroroj, BĮ., kur mū
sų meistras laimėjo I vietą, su
koręs 100% laimėjimą (5:0), 
pasirodo, dalyvavo visa eilė ži
nomų meistrų, kaip Theodoro- 
vič, Sandrin, Popeį Verber ir 
kt. Tautvaišas nori kiek, stip
riau pasilsėti prieš būsimas 
JAV atviras p-bes, kurios į- 
vyks rugp. 11-24 d.d. Hotel 
Belmont, Chicaga, Iii- Iš lietu
vių be Tautvaišo žada dalyvau
ti Kazys Škėma iš Detroito, Ig
nas Žalys iš Montrealio, chica- 
giškiai: Karpuška, Ramas, Šal
kauskai ir gal dar kas.

31. a.b Bei 32. b5 Bbl 33 
Kf3 Bb3 34. Ke2 f4 35. g4 Kf6 
36. Rd5 B:b5 37. R:e6 K:e6 
38. Bd4 Be5+ 39. Kd2 Bd5 
40. Kc3 B:d4 41. K;d4 Kf6 
42. h4 f3 43. K:c4 Ke5 44. g5 
g6 45. Kc5 Kf4 Baltieji pasida
vė-

SEA SHORE RESTAURANT 
Enjoy our famous Shore Dinners on 
our beautiful open terrace over the 
vrater. Sea food extraordinary, sizz- 
ling steaks, native Italian dišhes — 
591 City Island Ave^ Bronx — on 
your right after the bridge. Free 

■ parking. Open all year. TT 5-9849

SCAFFOLDING
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
Longfellow & Viele Avės.

Bronx 74. N. Y.
WY 1-2500

Alterations and Repair Work
1218 Cortelyou Road 

Brooklyn, N. V.
Dealer For

Brooklyn Union Gas Co.

JOHN U SHEEHAN

87-09 Jnmaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • TeL VI 7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Dl RUBBA’S RESTAURANT 
& PIZZERIA

Italian - American — Kitehen 
Wines & Liąuors

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

MATURED WOMEN

Cooks - Bakers

810
Closed Sundays 

Post Road Scarsdale
SC 3-9844

POULTRY FARM
3 bedroom house 10 aeres of 

land. 6,000 chickens 10 minutes 
Atlantic City 2 hours from N.Y. 
City. Low down payment Martin 
Tau b RD 1, Box 435, Pleasantvillc, 
New Jersey.

General Contractor
Electric Sewer Cleaning — Light 
Plumbing repairs. No job too small. 
Most modern eųuipment used. All 
work guaranteed — R N 3-9327.

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

HOTELS

JONĖS BEACH HOTEL 
the jones beach hotel 
‘ OPEN ALL YEAR”

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

WANTAGH. L.I.

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXED0 BALLROOM 
Offer the Finest

Call F re d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue

New York City

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

Evanston, III.

H. W. MALĖ

FUNERAL HOMES

to —

YOUR SAVINOS WILL 
GROW FASTER

DEPT.
3200 Grant Street

FOR PRESBYTERIAN HOME

SONS INDUSTRIAL
BANK

366-3531

Name .

ĖST. 1909
WE MAINTAIN

K. H. LEEDS —LAKE RONKONKOMA

£3.

SCHOOLS — HOSPITALS 
OLD AGE HOMES

Please send me detailed Infor
mation about 5% interest on 
Time Deposits

•J //) PAID ON
Z 12 MONTH

Mušt be able ta read and interpret 
all fonus and recipies. Experience 
preferred, būt will train. Five day 
week. Stouffers Management Food 
Service. Excellent working condi- 
tions. Permanent work. Apply to

FOOD SERVICE

When You Visit New York — 
ST. FRANCIS HOTEL

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

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

REAL ĖSTATE

SUMMER SPECIALS AT 
DISCOUNT PRICES 

Alterations — Heating 
Modem bathrooms — Hollywood 
kitehens—finished basments. Plumb- 
ing, electrical, waterproofing. paint- 
ing inside & outside, gas heating 
installations, siding & roofing. No 
down payment — first payment 
starta in 1964. Free estimates — 
call today —7 vears to pay.

ALBON HOME REMODELING 
INgersoll 9-7355

1034 Rogers.Ave., Brooklyn 26, N.Y.

Specializing in Lawns, Paties, Rock 
Gardens. First class work - Free 
estimates. Nursery located at Ma- 
maroneck and Saxonwoods Roads, 
Scarsdale, N.Y. Call SC 3-4011.

DRESSMAKING A TAILORING
Simple Dressmaking and Repairs 
for Children and Adults. All work 
done at reasonable rates. Special 
consideratiori to religious groups.

Call ST 2-1358

TIME DEPOSITS
for complete 
Information 

phone 
or write

9975 East Colfax, Denver 8, 
Colorado

City 
State Dept. NHL

Teacbers (2)—Elementary grades, 
needed in new Ffanciscan Third Or- 
der Community — mission territory 
of West America; to keep school 
from elosing. Room & Board, small 
salary if needed. VVrite Rev. Fred J. 
Nelson, SL James Church. Powers 
Lake, No. Dakota or call Rev. Be- 
nignus at EV 7-5121 mornings.

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

FUNERAL HOME
EsL 1929 

EMIL STEFANO — Director 
575 Vanderbilt Avė., Brooklyn, N.Y.

NE 8-3600 
Air Conditioned Chapels 

in Aū Communities

PRACTICAL
Cleaning Contractors

INSTITUTIONS — DAY NURSERIES 
BANKS — ETC.

ALL OUR 
BUILDING MAITENANCE MEN 

WINDOW CLEANERS — PORTERS 
OFFICE CLEANERS — WAXERS 

WATCHMEN — ELEVATOR OPERS. 
SUPERVISORS 

ARE FULLY INSURED A BONDED
24 HRS SUPER VISION

TRiangle 1-4600

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą

Arti įvairios darbovietės darbui gauti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gaso. Long Island sa
loje galimybės didelės — gudrūs pinigų investuotojai tai gerai žino. 
Prieš penkis metus čia akras temėa kaštavo į99, dabar $3080. Sun
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus į augantį Long 
Island. Nepraleiskite Mos auksinės progos — Pirkite tuojau pat!

$49.00 {mokėjimas, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Offlces — 729 Jericho Turnpike, Raute 25, Three miles past 
Smithtovm, and 2950 Jericho Turnpike, Route 25, one mile east of 
the Smithtown By-pam, and 376 Jericho Turnpike (Route 25), Sel- 
den. Hurry out — Office open every day indudiiig Sundays. Over 
flfty years in the land burines*.

House for Sale in Forest Hills One 
family all brick 3 bedrms IVį bath
rooms featuring air conditioning in 
master bedroom all aluminum ve- 
nęjian blinds combination screen & 
stiorm windows rug on stairs. Ali 
btrch ęat kitehen with built in wall 
oven. 3 yrs old. $27,500. Near SL 
Margarets Parish. Call TW 7-4149.

FRANKLIN BOVVLING LANES 
40 Automatic Pinsetters 

Cocktail Lounge — Restaurant 
Free Parking 

600 Franklin Avė 
Franklin Sq. L I.

516 CO 2-1212

FLAT AND SHINGLE ROOFING 
GUTTERS - LEADERS 
SKYLIGHTS - SIDING 

Guaranteed Repairs

AVĖ. M. ROOFING CO.

? —S

Nat Saladino

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 bumer & GE washer - dyer, 
garage, alum, storins and screens, 
extras. Walk to Stores, bus, schools. 
$18,990 Owner — 516 PY 6-9426.

For Staten Island call AARON TV 
SERVICE Co. Day & Night ser\ice. 
Thos. J. Jav'aruski (owner). — All 
Makes of Television - Radios - Hi-Fi 
& Stereo. Television rentals. Guar- 
anteed work on all sets. Call ELgin 
1-2233 — 951 North Railroad Avė., 
GRANT CITY, S. I.

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

PARK FLORIST

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

Brooklyn, N.Y. SL Brigid's Parish 
3-family, vicinity of Ridgevvood. 5 
large rm each apt. Owner’s apt. re- 
cently decorated, modem bath, 2 
apartments rented with good income 
Good condition. $19.500. Near shop- 
ping, parochial schools, and transit- 
Call HY 1-0152 — Ovvner.

Glen Cove — St. Patrick’s Parish. 
Landing section. convenient to bus, 
beach, and schools; 2 family house, 
6 rms, & 2 baths up. 5 rms & bath 
down. new alum, siding. storins & 
screens. Immed. occupancy. $28.000. 
Owner: (516) OR 1-3363. — If no 
answer : (516) NA 8-2959.

FLUSHING near St. Ann’s 
Church modem house all brick 6 
rooms 3 airy bedrooms living 
dining room eat in kitehen garage 
extra lavatory completely finished 
knotty pine basement storm & 
senen windows waHtowall carpet- 
ing excellent transportation walk 
to Queens College. Price $23600.00 
Principais only Hl 5-6458.

YOUNG WOMEN
YOUNG MATRONS

For

WAITRESSES
Five day week. Good salary 
Stouffers Management Food 
Service. Full or part time. 
Permanent positions. Apply

FOOD SERVICE 
DEPT.

PRE8BYTERIAN HOME

3200 Grant Street
Evanston, III.

INSURANCE REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Mertgage Mooey AvaUabte

CEMENT WALKS ETC., STEPS, 
BRICK A BLOCK WORK, PATIOS.

Bring In This Ad For Your
Free Luggage Gift 

MATCHING HAT BOX

D O M’ S 
SERVICE STATION

veltui — F.TJD.2801 Tilden Avenue, Brooklyn 
General Repairs - Batteries - Tires 
and Accessories. Special considera- 
tion to religious groups.

Call BU 4-9677

88-15 JAMAICA AVENUE
TeL Vlrginia 9-3112

DE 8-1691

LEARN TO MIVE
744 Uties Avė.. B'klyn. PR 1-6450

MR. JULIE 
HAIR 8TYLIST

tfve hair stylists and experts in 
hi^i fashion colors. Come in for 
FREE consultation. čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 

ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų Mankai.

140 ąuestions & answer? for written 
tęst — U.S. AUTOMOBILE CLUB, 
Ine. 404 Jay St., Brooklyn, N. Y.

MA 4-4695

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVE — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namą gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Ave^ 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

AMBASSADOR CAMERA
For the Finest in Cameras 

Ūse our special Lay-Away Plan 
Credit Cards Accepted 

1658 Bath Avė. — Brooklyn
BE 6-8206

FARBER LUGGAGE
1396 FLATBUSH AVĖ. 

(Nr. Farragut Rd.) 
UL 9-0775

Phone TW I-2573

WOODHAVEN 21, N. Y.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill I8, N. Y.

TeL VI rginia 6-I800

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB 

Music by Čhic Morrison. Cocktail 
Lounge, Restaurant Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $155; Sat Evs. 
$1.75 tax incL Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

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

89th STREET - 228 EAST 
In Beautiful Sųuare Area 

attractive newly remodeled Apts. 
Airconditioned 3 Rooms $150 Gar* 
den Apt. Also 1l/2 room $115. Bro- 
kers proteeted. Ask for Mr. Black 
on the grounds. FI8-7175 or TE 
1-0250.

Are you having a Wedding? O a 
Party? We dsBvar to your home all 
popular bnunds of teer, cold keg 
beer, bottle - can beer by the case, 
also soda by the cue att flavors. 
Fast, efficient, courteous Service; 
Special conslderation to religious 
groups and soctetles. Call SCAR- 
HARDT DMributon - YO 3-4292

SUNNY3IDE BBAUHALL
For the Finest of Banquet Halis for 
Weddings, ConununioM, Confirma- 
tions. If you want the very best — 
eall RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL, 41-06 Queens Blvd., 
Sunnyride. L. L

NEW BONAPARTE
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

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

INTERNATIONAL 
NEVVSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest 

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

OR 3-1830

Vlrginia 3-3605 PhotostaLs-framing
LIBERTY ART PHOTO STUDIO 

Wedding - Portrait - Candid 
Children - Communion - Confirma- 
tion - Graduation - Reproductions -. 
Commercial. 125-11 Liberty Avenue 
Richmond Hm 19. L.I..N.Y. F. Erba 
Studio hours: 9:39 to9, Wcd. 9:30 
to 6:30, Sun. 11 to 5:30.

ANTANAS VAITKUS* vedėjas
84-09 Jamaica Avė., Woodhavan 21, N. Y. • TsL VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. • Tol. STagg 2-4J29

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS tr POBŪVIAMS

Pristato j namui lietuviškus skilandžius ir sūrius
----- We take all orders special price for Weddings and Parties

JUOZO IR IZABELE MISIŪNŲ

RAY'S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausias rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinlriinat riagtinėt ir vyno.

Tobfonas: Vlrginia 3-3544



DAŽkiiiiMkAs

Jokūbo Stuko vadovaujamos 
radijo valandėlės piknikas rug
piūčio 4 lenkų tautiniame par
ke praėjo su gera nuotaika. At
silankė daug žmonių, ypač ne
maža buvo jaunimo. J. Matu
laitienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė išpildė trumpą 
programą, vėliau buvo šokių 
varžybos ir kt. Veikė didelis 
Darbininko spaudos kioskas.

Kun. V. Dabušis, Darbinin
ko redaktorius, yra išvykęs 
atostogų visam mėnesiui.

Tradicinė ekskursija į Tėvų 
Pranciškonų sodybą Kenne- 
bunkport, Me., bus rugpiūčio 
31, rugsėjo 1 ir 2. Kelionė, 
dviejų dienų valgis ir nakvynė 
vienam asmeniui 28 dol. Eks
kursijoje gali dalyvauti ne tik 
iš New Yorko, bet ir iš Linde- 
no, Elizabetho, Newarko, Pa- 
tersono, Kearny, Bayonnės, 
New Haveno, Bridgeporto, ir 
kitų 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.

Konstantinas Gagas, Darbi
ninko skaitytojas ir ilgų metų 
senosios kartos veikėjas, kuris 
ypač dirbo Brooklyno piliečių 
klubui ir buvo uolus visiem lie
tuvių reikalam, sulaukęs senat
vės, po trumpos ligos mirė lie
pos 12; palaidotas iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Paliko liūdinčią 
žmoną Petronėlę, 3 sūnus, 2 
dukteris ir 5 anūkus

New Yorko ir New Jersey 
apskrities ALR Katalikų Fede
racijos valdyba sudarė komisi
ją padėti parapijoms ir orga
nizacijoms pravesti piniginį va
jų Šiluvos koplyčiai Washingto- 
ne įrengti. Komisiją sudaro kun 
A. Račkauskas. P. Ąžuolas ir K. 
Krušinskas.

Dr. J. Valiūnas ir kapt. A. 
Urbelis “Neries” jachta iš Port 
Washington, N.Y. išplaukė į 
Cape Cod ir Maine. Kelionėje 
išbus visą rugpiūčio mėnesį-

Algis Urbelis, Maironio šeš
tadieninės mokyklos mokinys, 
atostogavęs berniukų stovyklo
je Kennebunkporte, ten įvyku
siose sporto varžybose laimėjo 
pirmą dovaną (10 dol.), skirtą 
jaunesniųjų grupei. Jis laimė
jo pirmą bėgimo, plaukimo ir 
šokimo vietą.

Ginkę saldainių krautuvė dėl 
atostogų bus uždaryta nuo rug
piūčio 12 iki rugsėjo 3.

kviečia į tradicinę iškylą mg- 
piūčio 11 BelmOnt Lake State 
Park, L. L Parkas pasiekiamas 
Southern State Parkway, va
žiuojant iki 38 išvažiavimo, ku- 5 
ris veda tiesiai į “parking lot”. 
Renkamasi nuo pat ryto už di
džiosios užkandinės, ant Sau- f 
rinio ežero kranto. Skautai, tė
veliai ir skautų bičiuliai turės 
progos maloniai praleisti laką | 
gražioje gamtoje. Vykstama au
tomobiliais. Užkandžiai atsive
žami. Dėl informacijų skambin
ti HI 1-3894 po 6 vaL vak.

Romas Kazys rugpiūčio 10 d. 
skaitys paskaitą Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Worcesterio 
skyriaus šventėj, Maironio par
ke. Taip pat bus iškilminga 
ASS narių sueiga, maudymasis, 
vakarienė ir pasilinksminimas. 
Šventės pradžia 1 vai. Rytinio 
pakraščio akademikai skautai 
kviečiami dalyvauti.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
metinis piknikas bus sekma
dienį rugpiūčio 11 Dodey’spic- 
nic grounds, Cooper Avė. ir 
74th Str-, Glendale, L. L, N. 
Y. Pikniko pradžia — 1 vai. po
piet. Muzika gros 6 vai.

J. ir D. Bitėnai dėkoja vi
siems prieteliams, užjautusiem 
jų sūnų jo sunkiose valandose.

ŠY. PETRO parapini* mokyklos 1963 m. graduantai. Vidury sėdi parapijos klebonas prel. Pr. Virmauskis 
ir kun. J. Zuromskts.

i tn., rugpiūSo 7 <L Nr. 53

Išnuomojamas moteriai kam
barys su atskiru įėjimu Wood- 
havene. Gali naudotis virtuve. 
Teirautis: tel. HI 1-1215

A-j-A

Šiluvos Marijos koplyčiai 
į Washingtone įrengti sudarytas 

? aukų rinkimo komitetas. Komi- 
tetan įeina: pirm. kun. J. Žu- 
romskis, vicepirm. dr. J. Na
vickas ir adv. J. Grigalius, sek
retorius dr. P. Kaladė, nariai 
— inž- Kubilius, inž. Nenor-

WUUM J. DUKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue
Woodhaven21, N.Y. 

Tel. Hldory 1-5220
joška. Spaudos - informacijos 
| komisiją sudaro: kun. J. Kli- į 

mas, J. Romanas ir B. Žičkus.
Kun. Jonas Rusteika, kuris 

klebonauja Marijos Angelų Ka
ralienės parapijoje Fort Scott, 
Kansas, vasaros atostogas pra
leido So. Bostone pas savo mo
tiną ir kartu talkininkavo šv- 
Petro parapijos kunigams. Lie
pos 25 išvyko atgal į savo pa
rapiją.

Kun. Juozas Trinka, kuris vi
karauja šv. Rožančiaus parapi
joje Medford, Wisc., vasaros 
atostogas praleido pas savo mo
tiną ir gimines Bostone. Atos
togų metu talkininkavo šv. 
Petro parapijos kunigams. Lie
pos 25 išvyko atgal į savo pa
rapiją.

Laimos Katauskaitės ir Čes
lovo Kiliulio sutuoktuvės bus 
rugpiūčio 24 d. 11 vai. ryte 
šv- Petro lietuvių bažnyčioje. 
Vestuvinės vaišės vyks Lietu
vių Piliečių Draugijos salėje. 
Česlovas yra vienas iš pagrin
dinių skautų vadovų Bostone, 
o Laima aktyviai reiškiasi aka- 
demikių skaučių draugovėje.

Lietuvos vyčiai lankėsi pas 
Massachusetts gubernatorių En- 
dicot Peabody. Gubernatorius 
jubiliejinio vyčių seimo proga 
paskelbė specialią deklaraciją.

Bilietai į Lietuvos vyčių ju
biliejinio seimo parengimus 
(susipažinimo vakarienę, šokius, 
koncertą, banketą) gaunami 
pas Joną Romaną, 170 “H” 
Str., Juozą Lubiną, Funeral Ho
me, 546 E. Broadway; Vytau
tą Stelmoką, Baltic Realty, 
389 W. Broadway, Lietuvių pi
liečių klube ir pas vyčius.

LDS seimas pradedamas rug
piūčio 10 d. 10 vai. ryto šv. 
Mišiomis pas Tėvus Marijonus 
Thompson, Conn. Iš Bostono 
LDS nariai vyks privačiomis

1MBRIKKEVKMS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
VVoodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573 i

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

L Bieliukienė lankėsi užsienyje
Ligi ja Bieliukienė, Lietuvių 

Moterų Atstovybės pirmininkė 
ir GFWC tautybių grupės pata
rėja, yra išvykusi į tolimesnę 
kelionę. Liepos 1-3 dalyvavo 
tarpt. Federacijos konferenci
joje Miunchene ir vadovavo 
tarptautinių klubų diskusijoms. 
Federacijos suvažiavimą pager
bė Bavarijos valdžia, suruošda- 
ma priėmimą, kuriame kalbas 
pasakė Bavarijos ministeris 
pirmininkas Goppel, Miunche
no burmistras Vogei ir JAV joms buvo surengti priėmimai

pas italų klubų atstovę Paclozzi medalis yra ypatingai reikš- 
ir LMA klubo atstovę O. Lozo
raitienę. O.D Arnotd, Federa
cijos pirmininkė, už nuopelnus 
moterų veiklai O. Lozoraitie
nę apdovanojo GFWC sagtimi.

L. Bieliukienė per Romos ra
diją kalbėjo pavergtos Lietuvos 
moterim. Ji visur pabrėžia, kad 
ji yra lietuvė, iškelia mūsų 
kraštui daromas skriaudas. Ap
lankė Atėnus, Beirutą, Kairą. 
Graikijos, Lebanono, Egipto 
spaudą plačiai tai paminėjo, į 
dėdama L. Bieliukienės nuo
trauką ir jos pareiškimus.

Šiuo metu--LMA pirmininkė

pat darė atskirą pranešimą. Fe
deracijos suvažiavimas Miun
chene buvo tąsa Milwaukee 
konferencijos, įvykusios birže
lio 10-14. Miunchene dalyvavo 
JAV ir Vokietijos atstovės. A- 
merikiečių tarpe buvo ir Ligi- 
ja Bieliukienė. Suvažiavimui 
buvo pristatyta Alina Grinienė, 
LMA regioninės valdybos pir
mininkė Vokietijoje.

JAV Federacijos atstovės lie
pos 6-8 vizitavo Romos klubus.

ŽINIOS

generalinis konsulas. Jis taip

Lietuvos vyčiai pagerbs Bosto
no kardinolą Richard J. Cu- 
shing

Bostono kardinolas Richard 
J. Cushing bus apdovanotas 
Lietuvos vyčių atžymėjimo me
daliu. Tokiu atžymėjimo meda
liu yra kasmet apdovanojamas 
vienas išskirtinas amerikietis, 
pasižymėjęs savo darbais Ru
sijos pavergtų tautų naudai, 
šiais metais tas atsižymėjimo

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHBi AR0M1SK1S
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public 

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

Dainy šventė pasaulinėj parodoj
Pasaulinės parodos dainų 

šventė numatoma New Yorke 
1964 rugpiūčio 23. Šiai šven
tei gautas stadionas talpins 
15,000 žmonių. Orkestro — 
50 asmenų. Muzikų komitetas 
netrukus sudarys dainų šven
tės repertuaro komisiją.

Kviečiame visus J A. V. ir Ka
nados lietuvių chorus dalyvau
ti. Registruotis iki rūgs. 1, nu
rodant choro dirigento vardą, 
pavardę, choro adresą ir daini
ninkų skaičių. Užsiregistravu
siems chorams, kai tik bus at
spausdintos gaidos, bus išsiun
tinėtos nemokamai.

Repertuaro ir registracijos 
reikalais prašome rašyti adre
su: Mykolas Cibas 59 Van 
Nostrand Avė., Great Neck, L. 
I.N. Y.

Tuo pačiu kreipiamės į lietu
viškąją visuomenę prašydami 
sudaryti sąlygas mūsų choram 
atvykti į 1964 dainų šventę 
New Yorke. Kviečiame visus 
balsingus tautiečius jau dabar 
jungtis į chorus ir padidinti jų 
gretas.

Pasaulinės Parodos Dainę 5™ Prancūzijoje. J ten vyksta 
šventei Ruošti Muzikos

Komitetas
į Ispaniją. Į JAV grįžta rug
piūčio 10- (LMA)

AL.RK FEDERACIJOS New Yorfco ir New Jersey apygarda* valdyba, ii k. j d.- pirmoje eilėje P. Ąžuolas, 
Jani Gertlvilienė, Antanas Mažeika, kun. Antanas Račkauskas, antroje eilėje: Stasys Lukas, Petras Mont
vila, Kazimieras Kruiinskat Nuotr. P. Ąžuolo.

y 4; i

mingas, nes Lietuvos vyčiai 
švenčia 50 metų jubiliejų. To
kiais medaliais anksčiau buvo 
apdovanoti: Detroito guberna
torius G. 
senatorius 
kiti.

Lietuvos 
mės amerikiečių katalikiška or
ganizacija, savo auksinį jubi
liejų minės seime Bostone rug
piūčio 14-18.

Lietuvos vyčių visa kuopa 
posėdžiauja kiekvieną trečia
dienį ir rengiasi savo organi
zacijos jubilėjiniam seimui, ku
ris bus rugpiūčio 14-18 dieno
mis-

Lietuvių Fondui per Bosto
no komiteto narį Bronių Ute- 
nį po šimtą dolerių paaukojo: 
Mečys Kavaliauskas, Antanas 
Vileniškis, Ignas Vileniškis, An
tanas Andriulionis, Antanas 
Juknevičius, N. N., Baltic Re- 
alty agentūra ir Petras Pel- 
džius; per A. škudzinską — 
Mikas šimavičius.

Darius 
liepos 29 
atvyko iš 
atostogų, 
savo tėvus So. Bostone. Jis 
yra Stuttgarto operos dirigen
tas, diriguoja klasines ir mo
dernias operas, rašo muziką 
dramos veikalams. Jis yra ver
tinamas kaip dirigentas ir kaip 
kompozitorius. Viena vokiečių 
leidykla rudenį rengiasi išleis
ti jo kūrinių sąsiuvinį.

Mennan Williams,
Thomas J. Dodd ir

vyčiai, lietuvių kil-

Lapinskas, muzikas, 
United States laivu 
Vokietijos mėnesio 

kurias praleis pas

bažnyčioje bus 6, 7, 8, 
10 vai. ryte ir 7:30 
koplyčioje — 6 ir 7

vai.
vai.

Pa- 
su-

mašinomis.
Pamaldos Žolinėje. Rugpiū

čio 15 yra švenčiama Marijos 
į Dangų ėmimo šventė — Žo
linė- Pamaldos šv Petro para
pijos 
9 ir 
vak., 
ryte.

Nauji pašto numeriai, 
greitinti korespondencijos 
skirstymą ir pristatymą, įvesti 
papildomi pašto numeriai. Prie 
So. Bostono reikia dabar rašy
ti numerį 021-27.

REAL ESTATE

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEOFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA A VE.

(pne Forest Parkvay Štatam) 
VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE IOUHHIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

JONO ALEKNOS

treję metu mirties sukakties 
proga bus mišios rugpiūčio 
17 d. 8 v. r. pranciškonę vie
nuolyno koplyčioje, 680 Bush 
wick Avė. Brooklyno.
Pranešdama apie tai, gimi
ne* ir pažįstamus prašo pasi
melsti velionies našlė

Ona Aleknienė

Išnuomojamas butas — 4 di
deli kambariai, vonia, porčius, 
šiluma. Reikalaujama, kad gy
ventojai būtų dirbantieji. 
Kreiptis NI 9-6161.

PARDUODAMAS naujai statytas 
namas, penki kambariai, birch cab. 
virtuvė, 1J4 vonios, H.W. šildymą*. 
Arti lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
Prie autobusų sustojimo ir krautu
vių. Rami gatvė. 32 St. Casimirs 
Avė., Brockton-Montello, Mas*. — 
A. S. Budreski; tel. JU 6-5621.

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAI N, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mas*.

PL 4-6757 PL 4-1165

C A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. T.

Tel. NEwton 9-6420 Telef.

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

APplegate 7-7083

Vasaros > atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

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

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių susitarti iš anksto.

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

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

. MENINE IR PASILINKSMINIMŲ PROGRAMA:

Rugpiūčio 14, 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. Programą 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 ST. HILUIDl, N,J.

JAU 22 MĖTAU

Lietuvos Atsiminimu

r Rad9o Valanda

ŠEŠTADIENIAIS- 5-6

Kvietimas 
vasaros 
atostogoms

Maloniai kviečiame atvykti i 
saulėta CAPE COD ir šių me
tų atostogas praleisti geram 
poilsiui specialiai paruoštoje

MEŠKOS-MEŠKIUKO 
vasarvietėje

Medžių apsupta erdvi rami 
aplinka, dideli patogūs kam
bariai. geras sveikas maistas, 
malonui 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% nuolaidų. Labai pra
šome užsisakyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptis: S. 
M. Lūšys, 104th St„ Rich- 
mond Hill 18, N.Y. Tel. VI 9- 
1193.

Po birželio 15: Vila MEŠKA, 
42 Beach St, Monument Beach, 
Cape Cod, Maaa. Tel. 759-3251 
(Area Code #817)

VAITKUS
FUNERALHOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Čambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį
Nauja modemiška 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

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FOHfflAL HOME
546 Ea*t Broadway

So. Boston, Mas*.
Priešais miesto teismo rūmus

_•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Dtrector

TehfonB*: 268-5185


