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The N. Y. Times antru kar- iš .Maskvos, kas ten daroma

Karo nusikaltėliai lanke Lietuvą, Latviją, Estiją
Baltijos valstybėse šią savai

tę minima jų užgrobimo 25 me
tų sukaktis. Kremlius atsiuntė 
atstovus — kaip ir prieš 25 
metus užgrobimui vadovauti. 
Tada buvo atsiųstas Estijon 
Leningrado komunistų parti
jos šefas A. A. Ždanovas, Lat
vijon min. pirm. pavaduotojas

SAVAITĖJE SVARBIAUSIA

Amerikinio laikraščio skaity
tojui įvykiai būtų įdomūs to
kia eile: žinios apie Marsą, Ad-
lai Stėvensono mirtis, McNa- 
maros kelionė po Vietnamą, 
Harrimano pasikalbėjimai Mas
kvoje, rasinis sujudimas Boga- 
lusijoje ir Brooklyne. Paskuti
nėm dienom tuos Įvykius jau 
būtų nustelbęs Goldbergo pa
skyrimas į Stevensono vietą.

Lietuviško laikraščio skaity
tojui žinios klostytųsi kita ei
le: Kremliaus bosų susilėkimas 
Baltijos sostinėse, Pavergtųjų 
Tautų Savaitės minėjimai, o ta
da jau .eina tos žinios, kurio
mis domisi ir visi amerikiečiai.

IŠĖJO—Adlai Stevensonas
Adlai Stevensonas palaidotas 

liepos 19 su didele Amerikos 
ir J. Tautų pagarba. Jo mirtis 
jo partijai, ypačiai liberalų 
sparnui, yra didesnis nuostolis 
nei Rooseveltienės mirtis — 
■nors abudu rodėsi tarp jų po
puliariausi, autoritetingiausi. 
Nuostolis ir Johnsono vyriausy
bei, nes Stevensonas buvo pa
jėgus Amerikos reikalų gynėjas 
J. Tautose. Gal ne visada as
meniškai sutikdamas su vyriau
sybės nusistatymu, bet gynė lo
jaliai, įtikinamai, kartais tem
peramentingai. Buvo jausti, kad 
kalba jis pats įsitikinęs, o ne 
kartoja, ką parašė anoniminis 
autorius pareiškime. Tai buvo 
intelektualinė jėga, nepalygin
ti su jo pirmataku J. Tautose, 
čia jis tiko, nes dalyvavo ir 
prie J. Tautų gimdymo 1945, 
būdamas valstybės sekretoriaus 
padėjėju.

Būti prezidentu nepasisekė, 
nors mėgino 1952, 1956, o 1960 
net nebuvo nominuotas. Sako
ma, kad jis negalėjo atlaikyti 
varžybų, nes respublikonų pu-
sėje buvo neatlaikomas tada 
kandidatas — Eisenhoweris- 
Bet 1960 jis neatlaikė nė prieš 
Kennedy. Gal būt. nelaimėjo 
ir dėl to, kad jis buvo intelek
tualas, ironijos žmogus, aristo
kratas ir neveržtus, o minioje 
laimi toki kaip Trumanas. Tru- 
manas ir prikalbino Stevenso- 
ną 1952 veržtis į prezidentus. 
Kai Stevensonas atsisakinėjo,

ATĖJO—Arthur Goldbergas
Prezidentas Johnsonas liepos 

29 atstovu į Jungtines Tautas 
paskyrė Arthur J. Goldbergą, 
vyr. teismo narį nuo 1962, 
anksčiau darbo sekretorių. Pa
skyrimas buvo staigmena. Dėl 
to paskyrimo N. Y. Times aiš
kina, kad tai Stevensono ver
tas vietininkas. To laikraščio 
kolumnistas Wicker aiškina, 
kad tai turės reikšmės ir rinki
mam, nes New Yorke, kur veiks 
Goldbergas, žydų yra 2,5 mil. 
D. Lawrence (H. Tribune) lai
ko sveiku paskyrimu ir užsime
na apie tolimesnius Goldbergo 

A. J. Višinskis, Lietuvon už
sienių reikalų komisaro pava
duotojas V. G. Dekanozovas. 
Tie visi trys arba mirę arba lik
viduoti. Jų vietoj dabar atsiųs
tas Estijon pats prezidentas A. 
Mikojanas su kosmonautu Ti- 
tovu, Latvijon min. pirminin
kas Kosyginas, Lietuvon ikom. 
(partijos centro -komiteto narys 
A. Suslovas. Pastarasis čia jau

PAVERGTŲ TAUTŲ ŠVENTE. 17 gubernatoiiy proklamaci jos
Pavergtų Tautų Savaitė New 

Yorke buvo švęsta tuo pačiu 
būdu kaip ir kitais metais, tik 
■buvo geriau organizuota bažny
čioje ir prie vėliavų, šv. Pat
riko katedroje, dalyvaujant kar
dinolui Spellmanui, mišias gie
dojo prel. J. Balkūnas, pamoks
lą sakė šiemet jau specialiai 
apie pavergtuosius kraštus 
Msgr. T. J. Flynn.

Vėliavų iškilmes priešais J. 
Tautas atidarė Pavergtų Euro
pos Tautų Seimo pirmininkas 
W. Germenii (Albanija), kalbė

NE2INOMAM KOVOTOJUI PRIES KOMUNIZMĄ Vengrijoje, Baltijos valstybėse, Vietname ir kt. at
minti — tokią lentą Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pirmininkas W. Germenii įteikė New Yorko 
kongresmanam O. R. Reid ir L. L. Wolff, prašydamas, kad ją padėtų saugoti tokioje vietoje, iš ku
rios ji galėtų būti perkelta j rytų bei vidurio Europos valstybę, kuri pirmoji bus išvaduota iš sovie
tinės okupacijos.

Trumanas išvadino neryžtin- 
giausiu žmogum.

Stevensonas 1960 ne tiek no
rėjęs būti prezidentu, kiek 
valstybės sekretorium. To tikė
josi iš Kennedy, kuris betgi jį 
paskyrė tik atstovu į Jungt. 
Tautas. Kai J. Tautose Steven
sonas mėgino savo politiką 
skelbti dėl kom. Kinijos, prez.

žygius karjeros kelyje — sako, 
Cabot Lodge, pabuvęs J. Tau
tose jau buvo kandidatas į vi
ceprezidentus. Kiti stebisi pre
zidento sugebėjimu daryti to
kias staigmenas ir dabar lau
kia staigmenos skiriant naują 
teisėją Goldbergo vietoje. Kai 
Goldbergas buvo prezidento 
Kennedy paskirtas vietoj miru
sio Frankfurterio, vyr. teismas 
sudarė 5:4 persvara “liberalų” 
naudai. Ar dabar bus paskir
tas naujas teisėjas, kuris tą 
persvarą išlaikys? 

ne pirmą kartą. Po 1944 metų 
jis buvo partijos centro komi
teto narys Maskvos režimui 
įtvirtinti Lietuvoje. Genocidi
niai veiksmai prieš lietuvių tau
tą anuo metu priklauso jo at
sakomybei. Jo atvykimas į Lie
tuvą dabar yra lyg nusikaltė
lio atvykimas į jo nusikaltimo 
-vietą.

Baltijos valstybių sostines ir

jo New Yorko kongresm. Og
den R. Reid ir Lester L. Wolff. 
Ugningos nuotaikos įpylė pre
lato J. Barkūno kalba, kada jis 
nukreipė susirinkusių dėmesį į 
kitoj gatvės pusėje Jungtines 
Tautas. “Ten yra ir mūsų vie
ta — kalbėjo, — 'bet yra vie
na valstybė, kuri tam priešina
si — tai Sovietų Sąjunga, tęs
dama pavergimą ir kolonializ
mą”. Garsiakalbių sistema ge
rai veikė; aiškiai perdavė pa
vergtųjų himnus, o ypačiai prel. 
J. Balkūno kalba aidėte aidėjo 
nuo Jungtinių Tautų. Žmonių 
buvo daugiau nei kitais metais.

N. Y. Times tepriskaičiavo 
tik 150. Visame 28 eilučių ap

Kennedy teko jį prilaikyti ir 
leisti suprasti, kad jis ne savo 
politiką turi ginti, bet vyriau
sybės.

Prie Johnsono Stevensonas 
buvęs “laimingesnis”, nes John
sonas jo nuomonės visada iš
klausydavęs. nors ir nepaklau
sydavęs. Stevensonas rengėsi 
trauktis į privatinį gyvenimą. 
Ir pasitraukė ... liepos 14.

Tarp gausių užuojautų vals
tybės sekretoriui Rusk buvo 
pasiųstas ir Lietuvos atstovo 
Juozo Kajeoko laiškas.

O bėgantieji į ateitį jau spė
liojo kandidatus į Stevensono 
vietą J. Tautose.

— Prancūzija liepas 19 pa
reiškė Amerikai protestą: esą 
Amerikos lėktuvas skraidė 
draudžiamoj srity viršum 
Prancūzijos atominių tyrimų 
vietovės ir fotografavo.

— Gen. Taylor liepos 20 te
roristai mėgino susprogdinti— 
pakišo bombą. Policija laiku ją 
pastebėjo.

Baltijos užgrobimo sukaktį 
Kremliaus atstovai pasirinko 
savo politikai prieš Ameriką 
skelbti. Kosyginas liepos 18 Ry
goje skelbė, kad Amerikos 
“nauji agresiniai veiksmai Viet
name susilauks neišvengiamai 
atitinkamo atkirčio iš komunis
tinio bloko”. Vilniuje tą pat 
dieną ir tą pat kartojo Suslo
vas.

rašyme nesurado vietos nė kal
bėjusių pavardėm suminėti.

Proklamacijas buvo paskelbę 
šių valstybių gubernatoriai: Ka
lifornijos, Connecticut, Iowa, 
Maryland, Michigan, Montana, 
Nevada, New Hempshire, New 
Jersey, New Mexico. N. Dakota, 
Oregon, Pennsylvania, Rhode 
Island, S. Carolina. Texas, Ver
mont, ir miestų majorai; New
ark, New York, Worcester, Salt 
Lake (Utah), Madison (Wise.).

— Vengrijos kom. valdžia 
nuteisė 7 kunigus kalėti. Oss. 
Romano liepos 17 paskelbė ašt
rų kaltinimą Vengrijai, kuri 
•nesilaiko pereitų metų rugsėjo 
mėn. susitarimo su Vatikanu.

SANTO DOMINGO: nebenori 
tarpininkų

Domininkonų abidvi pusės 
kreipėsi į Saugumo Tarybą, kad 
iš Domininkonų būtų pašalin
ta Amerikos Valstybių Organi
zacijos kariuomenė. Jos nori 
pačios susitvarkyti. Atrodo, ka
rinė junta galvoja, kad ta ka
riuomenė sukliudo jai likviduo
ti perversmininkus. O pervers
mininkai galvoja, kad jie su
kels visą tautą prieš juntą ir 
remiami iš Kubos, karą laimės.

— Korėjos buvęs preziden
tas ir Korėjos patriarchas Syn- 
gman Rhee liepos 19 mirė, su
laukęs 90 metų. Pusę savo am
žiaus praleidęs kovoje dėl Ko
rėjos laisvės, mirė tremtyje, 
nes išlaisvinti korėjiečiai su
rengė prieš jį perversmą.

— Rumunija einanti vis la
biau nepriklausomu nuo Mask
vos keliu. Joje galima dabar 
gauti Vakarų 'laikraščius — 
prancūzų, anglų, amerikiečių.

Ką matė girdėjo
N. Y. Times korespondentas 

Theodore Shabad iš Maskvos 
nuvyko Į Tallinną stebėti oku
pacijos iškilmių. Tallinne dau
giausia aprašinėja liaudies šo
kius. Pastebi, kad buvęs vieto
je informuotas apie Estijos ko
munistų partijos pastangas pri
stabdyti rusų plaukimą į Esti
ją. Esą pagal naujas apsigyve
nimo taisykles Tallinne ir dar 
poroje pramoninių miestų (Nar
voj ir Kothla - Jaerve) apsigy
venti tegali tik prieš tai čia ga
vę darbą (Tokia tvarka ir Lie
tuvoje. Bet šita tvarka negali

“TEN YRA MUSŲ VIETA...’’ kalbėjo prel. J. Balkūnas liepos 18, rody
mas į Jungtinas Tautas.

VIETNAME — pablogėjo, reikės mobili
zacijos, iki prieis prie derybų

Apsaugos sekr. McNamara 
liepos 20 grįžo po 5 dienų ins
pekcijos Vietname. Pareiškė, 
kad padėtis pablogėjus, paly
ginti su ta. .kurią buvo radęs 
prieš 15 mėnesių lankydamas. 
Pagausėjo teroras, padidėjo ko
munistų skaičius. Labiau nu
traukiamas susisiekimas. Bet 

■ Amerika turi tesėti savo įsipa
reigojimus. Spėjama, kad Mc
Namara siūlys prezidentui pa
skelbti dalinę mobilizaciją ir 
didinti kariuomenės skaičių 
Vietname. N. Y. Times pakar
tojo gandą, kad galį būti didi
nama iki 200.000.

Amerikos politika, kad dali
niu spaudimu ir daliniu bom
bardavimu privers komunistus 
derėtis, laikoma bankrotavusi. 
Dabar turi ateiti naujos politi
kos tarpas.

Maskvoje Averell Harrimano 
pasikalbėjimais liepos 15 su 
min. pirm. Kosyginu, kitom die

tu skelbia plačią informaciją
apie Lietuvą. Birželio 15 infor
mavo, kas egzilų daroma Balti
jos valstybių reikalu. Liepos 
15 informuoja korespondentas

Estijos sostinėje
sustabdyti plaukimo iš Rusijos, 
nes visa eilė sričių yra Mask
vos žinioje, ir jose kiekvienas 
Maskvai norimas asmuo gaus 
darbą). Informuoja, kad Talli
nne, kuriame yra 300,000 gy
ventojų, 40 procentų esą rusai. 
Žemės ūkyje, kolchozuose, estų 
tebesą 90 proc. Estam pasise
kę apginti savo 11 metų mo
kyklą. kada visoje Sovietų Są
jungoje mokslas grąžintas į 10 
metų lygį. Estų argumentas bu
vęs — reikia vienerių 'metų vir
šaus rusų kalbai išmokti.

nom su kitais pareigūnais, ne
atrodo, 'kad būtų pakeitusi So
vietu nusistatvma dėl Vietna
mo. Kosyginas Rygoje liepos 18 
kaltino Amerikos “agresiją” 
Vietname. Brežnevas liepos 20 
Rumunijos komunistų partijos 
kongrese ragino Kinijos komu
nistus baigti ideologinius gin
čus ir jungtis su Maskva 'kovai 
prieš Jungtinių Valstybių “ag
resinius veiksmus”. Bet Kinijos 
atstovas sutiko tą raginimą šal
tai. Kinai įtaria, kad sovietai 
tik politikuoja ir nesą pasiry
žę rimtai stoti prieš Jungtines 
Valstybes.

š. Vietnamas atmetė Angli
jos tarpininkavimą organizuoti 
derybas dėl Vietnamo. Tačiau 
pakvietė Ghanos prezidentą 
Nkrumah atvykti. Nkrumah, 
taip pat politikuodamas, liepos 
20 pasiuntė tik savo misiją 
pro Maskvą ir Pekingą į Ha
noi.

Baltijos kraštų užėmimo 25 me- 
tų sukakčiai.

"3 Baltijos kraštai mini 1940 
inkorporaciją i Sovietus". "Vi
sos savaitės iškilmes pradeda 
kalbom ir dainom", ' Rusai at- 
meta JV Kongreso kritiką". To
kiem antraštėm pradėjęs, ko
respondentas nori informacijo
je išlikti "neutralus" šiuo bū
du:

"Šimtmečio ketvirtis, praė
jęs nuo sovietinio užėmimo, 
apibūdinamas diametraliai prie
šingais žodžiais, tariamais so
vietinės sistemos draugo ir 
priešo.

“Draugui tai ūkinio ir kultū
rinio suklestėjimo raida ‘švie
sioje socializmo saulėje-. Prie
šui tai tamsi era kolenialinės 
priespaudos, kurią vykdo sveti
ma šalis, išnaudojanti ekono
miškai ir rusinanti vietines kul
tūras".

Apie Sovietų atsakymą Kon
gresui informuoja:

“Sovietinės spaudos straips
niai ir kalbos, žymėdamos Bal
tijos sukaktis, formuluojamos 
kaip atsakymai į Jungtinių Vals
tybių Atstovų Rūmų rezoliuciją 
birželio 21. kuria prezidentas 
raginamas “kreipti pasaulio 
opinijos dėmėsi Jungtinėse Tau
tose ir kituose atitinkamuose 
tarptautiniuose forumuose ... 
į Estijai. Latvijai ir Lietuvai 
.paneigtą apsisprendimo teisę".-’

Korespondentas pakartojo 
čia Lietuvos kompartijos vado 
Antano J. Sniečkaus žodžius 
Pravdoje dėl “būržuazinių na
cionalistų-’ ir jų “imperialisti- 
'nių globėjų” (žr. juos vedama
jame 3 pusi.).

Apie svečius ir “dovanas": 
Esą pagal Baltijos kraštų laik
raščius dešimtys tūkstančių es
tų. latvių ir lietuvių suplauks 
i savo sostines iškilmių. “Emi
grantai ir kiti kilimo iš Balti- 
jos kraštų, tarp jų amerikie
čiai, yra laukiami kaip sve
čiai".

“’Iškilmių garbei pirmieji šių 
metų abrikosų siuntiniai iš so
vietinių respublikų Moldavijos 
ir Armėnijos pasieks Baltijos 
šiaurinius krantus. Vagonai su 
Bulgarijos pamidorais. sakoma, 
taip pat esą kelyje--.

Apie tererą: Korespondentas 
primena Baltijos valstybėse 
vykdytą terorą ir dabar s.vie
tinių atstovų pažiūras i ji: “Da
bartiniu metu sovietiniai atsto
vai pripažįsta, kad teroras ir 
nepateisinamos deportacijos 
ėjo su sovietinės valdžios įve-
dimu 1940 ir vėl 1944 vokiečių 
okupacines jėgas išvarius.

“Išsišokimai priskiriami Sta
lino laikų “asmenybės kultui” 
ir valdžiai Lavrentijaus P. Be- 
rijos, tada Sovietų slaptosios 
policijos šefo, bei jo agentų. 
Vienas iš Berijos bendrininkų 

čatkelta iš 3 psl.)

Visa įtampa dėl Vietnamo 
remiasi š. Vietnamo ir kom. 
Kinijos įsitikinimu, kad Ame
rika karo Vietname ■neatlaikys 
ir reikia tik spausti iki galu
tinio Amerikos kapituliavimo. 
Amerikos politika rėmėsi Įsiti
kinimu, kad reikia tik truputį 
paspausti, ir š. Vietnamas ims 
derėtis dėl neutralumo. Sis įsi
tikinimas pasirodė klaidingas. 
Maskvos politika remiasi sie
kimu nesivelti i karą su Ame
rika, bet duoti š. Vietnamui 
tiek paramos, kad jis alintų 
Ameriką ir įveltų ją į stipres
nį konfliktą su Kinija.

Mariner 4 pasisekimas pra
džiugino amerikiečius. Tačiau 
gali rodytis 'keistybe: jeigu Mar
są būtų nufotografavę sovietai.
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Kaip Aleksis gavo iš Amerikos palikimą
Aleksis yra dar jaunas, gana 

simpatiškas vyras, apie 30 me
tų amžiaus. Studijavo elektro
techniką ir buvo gavęs neblo
gą vietą viename radijo apara
tų fabrike. Valdžia davė jam 
porą kambarių milžiniškame 
darbininkams pastate, triukš
mingam darbininkų rajone. Gy
veno su žmona Rože ir dviem 
vaikais be didelių rūpesčių ir 
siekimų. Pasitenkino tuo, ką 
davė valdžia: tarnybą, maistą, 
pastogę ir kartą savaitėje resto
raną ar kavinę. Bet vieną sek
madienį milicininkai, anksti at
vykę į fabriką tikrinti darbi
ninkų, nerado Aleksio savo dar
bovietėje. Valstybė, juo nusivy
lusi, pasiuntė už spygliuotų vie
lų į koncentracijos stovyklą- 
Ten išbuvo trejis metus ir tik 
dėl amnestijos negavo dar kitų 
trejų metų -priedo — išėjo į 
laisvę. Bet dabar Aleksis jau 
buvo “juoda avis” — “darmojie
das” (veltėdis), kaip tokius va
dina Sov. Sąjungoje-

Asmuo, kuris papasakojo savo istoriją vienam patiki
mam svetimšaliui — turistui, gyvena Sov- Sąjungoje. Todėl 
šiame aprašyme nutylime jo pavardę Ir gyvenimąją vietą. 
Pavadinsime jį paprastai — Aleksis.

Atoslūgio metu, socialistinis 
teisingumas, grąžino Aleksiui 
laisvę, vėl davė darbą, šį kar
tą viename viešbutyje elektriko. 
Gavo ir kambarį sename rūsy
je. Pažeminimas, tarakonai, vo
ratinkliai, už užuolaidos senis 
pensininkas, kuris nuolat ste
bėdavo Aleksio intymų gyveni
mą, o naktį baisiai kosėdavo, 
dar buvo pakenčiami dalykai. 
Blogiausia buvo tai, kad jis ir 
žmona turėjo vakare nusireng
ti ir anksti rytą apsirengti tam
soje, nes senio akis juos sekio
jo visą laiką pro plyšį. Kada 
pradėjo dingti metaliniai virtu
vės indai, o buvo aišku, kad 
juos vagia senis; neliko nieko 
kito, kaip per indų auseles per
verti retežį ir užrakinti spy-

na. Kai tai buvo padaryta, va
gystės liovėsi.

Ir dabar Aleksis ypatingų rū
pesčių neturėjo. Apie rytojų 
negalvojo: viskas yra šiandien, 
o tie kasdienos rūpesčiai buvo: 
sumažinti darbo nuovargį, pa
sirūpinti šį tą geresnio paval
gyti. Alga, tiesa, maža, bet 
gaunama kiekvieno mėnesio ga
le, yra pastogė ir vaikams val
diškas darželis. Skurdas, senat
vė, netgi silpna sveikata neke
lia rūpesčio. Juk pagaliau to 
pilko gyvenimo gale vistiek 
mirtis, tas galutinis užmokestis, 
kurį reikia sumokėti kaip sąs-

kaitą anksčiau, negu išeisi iš 
restorano. Vienintelė Aleksio 
pramoga buvo šeštadieniais 
nueiti į restoraną ir pasigerti.

Ateidavo tada į mažą resto
ranėlį su žmona, užsisakyda
vo alaus ir prasėdėdavo tol, kol 
galvoje imdavo suktis. Paskui 
abu po ranka krypuodavo na
mo. Savaitgaliais teikiu keliau
ninkų namo vėlų šeštadienio 
vakarą galima matyti kiekvie
name Sov. Sąjungos mieste- Jie 
visi panašūs: ramūs, šeimyniš
ki ir bailūs. Ir vis po du: vyras 
su žmona, brolis su seserim, su- 
žiedotinis su savo busimąja- 
Taigi ir Aleksis reguliariai 
•nusigerdavo ne vienas, o su 
žmona kartu. Abiem kažkaip 
drąsiau. Grįždavo vėlų šeštadie
nio vakarą, svyruodami pro akis 
atlaidžių milicininkų, kurie at
rodydavo nieko nematą. Chruš-

čiovo atėjimas į valdžios viršū
nę atnešė Aleksiui galimybę 
niekam neužkliūvant, pasigerti 
ir bent trumpam laikui pamirš
ti viską.

Ir taip šeštadienis po šešta
dienio. Bėgo mėnesiai, slinko 
metai. Šiaip jau nieko naujo. 
Viešbutyje su juo elgėsi neblo
gai. Jo viršininkas, kurio žinio
je elektros laidai, atrodo buvo 
užmiršęs, kad jis kitados buvęs 
“darmojiedas”, sėdėjęs už spy
gliuotų vielų. Draugas viešbu - 
čio vedėjas irgi nesidomėjo ir 
nesirūpino Aleksio praeitimi. 
Buvo viešbutyje kartais gana 
simpatiškų turistų amerikonų, 
kurie jį pavaišindavo ameriko
niškomis cigaretėmis, kai atei
davo į jų kambarius pataisyti 
elektros ar pakeisti perdegusios 
lemputės. Bet pereitų metų vie
ną žiemos popietį, įvyko ne
lauktas ir netikėtas posūkis A- 
leksio gyvenime.

•Milicininkas prisistatė apie

ketvirtą valandą: pasibeldė ir 
įėjo. Aleksis buvo ką tik grį
žęs iš viešbučio.. Rankoje dar 
laikė muilo gabalėlį: rengėsi 
praustis laukdamas, kol senis iš
eis iš prausyklos. Milicinin
kas netardamas nė žodžio, pa
davė kvietimą. O jame buvo 
parašyta, kad sekančią dieną 7 
vai- turi Aleksis prisistatyti į 
milicijos būstinę. Tik tiek, be 
jolkio paaiškinimo. Sov- Sąjun
goje paaiškinimų niekas neduo
da, ir jie nereikalingi.

Aleksis palaukė, kol grįš 
žmona iš fabriko drauge su vai
kais, paimtais iš mokyklos. Tas 
vakaras buvo keistas. Žmona 
rado Aleksį susirietusį lovoje, 
su pakvietimu rankoje, su tuš
čiu žvilgsniu akyse. “Tai jau”, 
tarė Aleksis. Žmonai teko tik 
pažvelgti į (kvietimo lapelio spal
vą, ir ji viską suprato: vos su
silaikė nepankritusi, atsiremda
ma į sieną. Jos veidas nesisky
rė nuo sienos spalvos. Tačiau 
tą vakarą vakarienė buvo šven
tiška: mėsos, sviesto ir konser-

vuotų vaisių. “Ak pagaliau, vis
tiek; bent kartą pavalgykim”, 
tarė žmona ir išėjo pirkti pra
matytų skanumynų. Bet vaka
rienės metu žmona neišlaikė: 
ėmė isteriškai verkti. Raudojo 
ir vaikai, sėdėdami ant tėvų ke
lių ir šniūkšdami nosis, ištep
tas raudona uogiene. Senis tą 
naktį negrįžo. Aleksiui tuoj ki
lo įtarimas, kad jis viską žino, 
ir todėl norėjo tą naktį palikti 
juos vienus su savo rūpesčiais.

(Bus daugiau)

— Juozas Kojelis, Los An
geles, Calif., Rezoliucijoms Rem 
ti Komiteto vadovybės narys, 
•neseniai savaitę laiko praleido 
Chicagoje ir Toronto mieste, 
Kanadoje, kur turėjo pasitari
mus rezoliucijų žygio reikalais 
su Rezoliucijoms Remti Komite
to nariais ir rėmėjais. Sugrįžęs 
į Los Angeles, liepos 9 Ko
miteto direktorių tarybai pada
lė pranešimą iš savo pasitari
mų Chicagoje ir Toronte.

Prisidekime prie laisvės iškovojimo 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai

R. I.)Senatorius Pell (D. - 
ragina visus senatorius 
pravesti vieną rezoliuciją 
nate. — Visi lietuviai kviečia
mi jungtis i žygį už rezoliuci
jos pravedimą JAV-bių Senate

ir Se-

Los Angeles, Calif. — “Jei 
Atstovų Rūmai galėjo praves
ti vieną iš įneštų rezoliucijų 
Pabaltijo kraštų išlaisvinimo 
reikalu, galime padaryti ir mes 
čia. Senate. Priimkime Atstovų 
Rūmų pravestą rezoliuciją ar 
vieną iš įneštų rezoliucijų Se
nate ir konkrečiai prisidėkime 
prie laisvės iškovojimo Lietu
vai. Latvijai ir Estijai", — tais 
žodžiais neseniai kreipėsi sena
torius Claiborne Pell (D.- - R. 
I.), Senato užsienio reikalų ko
misijos narys ir rezoliucijų žy
gio rėmėjas. į visus senatorius, 
ragindamas pravesti rezoliuci
ja ir Senate Pabaltijo kraštų 
bylos klausimu.

Atstovų Rūmuose pravesta 
'rezoliucija (R. Con. Res. 416) 
įteikta Senato užsienių reika
lų komisijai (Senate Committee 
on Foreign Relations), kuriai 
vadovauja senatorius J. Wil
liam Fulbright. Tos komisijos 
rankose yra ir visos kitos re
zoliucijos, įneštos Senate. Pa
spauskime laiškučiais senato
rių Fulbright ir visus tos ko
misijos narius.

Štai tos komisijos nariai: 
William Fubright (Chairma; 
Arkansas steito). Russel
Lcr.g (La.), Jclin J. Spark
man (Ala.), Mike Mansfield 
(Mont.). Wayne Morse (Ore.). 
Albert Gore (Tenn.), Frank J.

Lausche (Ohio), Frank Church 
(Idaho), Stuart Symington (Mo.), 
Thomas J. Dodd (Conn.), Jo
seph S. Clark (Penn), Clai
borne Pell (R. I.), Eugene J. 
McCarthy (Minn.), Bourke B. 
Hickenlooper (Iowa), George D. 
Aiken (Vt.). Frank Carlsen 
(Kansas). John J. Williams 
(Del.). Karl E. Mundt (S. Dak.) 
ir Clifford P. Case (N.J ).

Užverskime juos visus šim
tais laiškų; rašykime visi, ku
rie tik galime laikyti plunksna
kotį rankoje. Jiems visiems laiš
ko turinys turėtų (ar galėtų) 
būti maždaug teks: 
The Honorable (senatoriaus 

das ir pavardė)
Senate Office Building 
Washington, D. C., 20515

var-

VYT. MAŽELIS

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York. N. Y.
Tel. RE 4-4428

Tel. HYacint 7-4677
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

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

Vedėjas: Helmut Vollmer i
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. P.P. i

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės Į
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė į
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VASARIO 16 GIMNAZIJOJE Vokietijoje paminėta Lietuvos pavergimo 25 metų sukaktis. Iš k. į d. — E. 
Simonaitis, Tėy. A. Bernatonis, kun. Br. Liubinas, inž. J. Valiūnas, kun. J. Steponaitis,; J. Nofkaitis, senj., 
Karvellenė ir d A P. Karvelis. ' • . /£

1S

B.

My dear Senator:
The House of Represantavies 

has recently adopted the House 
Cuoncurrent Resolution 416 
that calls for freedom for Lith
uania. Latvia, and Estonia. I 
kindly ask you and other mem
bers of the Senate Committee 
on Foreign Relations to act 
favorably and without delay on 
the aforesaid Resolution of 
any of the similar resolutions 
that are pending before your 
Committee. Please expedite 
this cry-for-liberty legislation 
and send it to the Senate for 
its adoption. Thank you.

Sincerely,
(Parašas

(Vardas ir pavardė) 
Rašykime visi! Atlikime tai 

dar šiandien!

Pasekant, koki klausimai per 
porą savaičių žadino spaudos 
diskusijas ar bent dėmesį, -ten
ka sustoti pirmiausia prie mu
zikinės šventės Chicagoje mi
nint birželio 13 Lietuvos parti
zanus.
....Naujienose birželio 19 muzi
kas Juozas Strolia kritikavo pa
sirinkimą: kam Verdi Requiem, 
geriau jau C. Sasnausko Re
quiem! N. Lietuvoje birželio 30 
J.K. pritarė bent ateičiai: “ma
žiau rūpinkimės svetima muzi
ka ir daugiau savąja lietuvišką
ja”. Naujienose liepos 1 Alfon
sas Nakas pažiūrėjo propagan- 
diškai: publiką veikia Verdi pa
traukliai; visi bilietai buvo iš
pirkti, ir dalyvių entuziazmas 
po koncerto rodė, kad jie ne-

v* r e > « : ' J

Pavėlintas ginčas: Verdi ar Sasnauskas?
SPAUDA

dėl B. 
varpų”

Chicago

ROTOS ansamblio dalyviai iš New Jersey Blue WaterManor vasarvietėje plaukia Lake George ežeru. Prie
ky vasarvietės savininkai Slyvynai, užpakalyje prof. J. Žilevičius ir kiti. Krante matosi pati vasarvietė. 
Vasarvietės telefonas 518 NH 4-5071. Nuotr. V. Mažo lio.

apsivylę. Bet dar svarbesnis ar
gumentas prieš . (kritiką: kodėl 
Strolia “neišėjo protestuoti 
prieš Verdi Requiem... kuo
met šis kūrinys tik būva pra
dėtas repetdoti?”

Dėl antro kūrinio, 
Markaičio “Vilniaus 
Naujienos paskelbė
Tribune atsiliepimą — neigia
mą; tai pasenęs nemodernus 
kūrinys, nors tarp lietuvių B. 
Markaičio muzika Įskiriama į 
moderniosios eiles- N. Lietuvo
je J. K. tą atsiliepimą įvertino 
kaip “perdėm tendencingą ir 
piktos valios asmens rašinį”, į 
kurį tegalima reaguoti protesto 
laiškais redakcijai. Bet apgailes
tavo, kad ir Naujienose Strolia 
ir Drauge Chomskis pasisakė 
apie Markaičio kūrinį “tik ben
drom frazėm”. Vertinimas taip 
ir paliktas be “taško pastaty
mo”.

tį”. Mūsų manymu, tai įvyko 
nuo dantų griežimo prieš rezo- 
liucininkus”.
Washington© žygis ir kibiceriai

Dirvoje K.B. Naujoko apžval
gos gavo specialų vardą. Jose 
autorius -mėgsta dienos faktus 
vertinti vis kitaip nei daugu
mas — nuvertindamas, kas -ki
tiem rodosi vertinga. Nuverti
no ir žygį Washingtonan, jo 
iniciatorius pavadindamas ž y - 
dišku vardu “kibiceriais”, t. y. 
tokiais, kurie nekortuoja ar ne
turi pinigų kortuoti, bet kurie 
stovi už kortuojančių nugarų ir 
vis patarinėja, kaip kortuotojai 
turėjo ar turi kortuoti. Tokiais 
“kibiceriais”, pasak Naujoko, 

. buvo ir žygio rengėjai, toki esą 
ir visi “veiksniai” už didžiąją 
politiką kortuojančio preziden
to Johnsono nugaros-

Toje pačioje Dirvoje Vytau
tas Abraitis apsuko lazdą ant
ru galu: išaiškino, kad žygio 
rengėjai buvo tikrieji kortuoto
jai, tikrieji lošėjai, o tik jis, 
Naujokas, tesąs “kibiceris”. Jo 
“kibiceriavimas” reiškiasi jau 
ne pirmas sykis. “Tačiau lošė
jai (nors ir menki) kibicierių 
nemėgsta ir jų patarimų ne
klauso”. atsuka V. Abraitis K. 
B. Naujoko žodžius prieš jį pa
ti

(nukelta į 5 psl.)

LITAS Investing Co. In
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
j Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5¥2 %)
[ Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave., Richmond Hill N. Y.; HI 1*6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 3žŠ-U»i>.

Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai

Romualdas Kisielius

HAVEN REALTY

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

REPUBLIC Liquor Store, Inc
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas. EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Rezoliucijos ir dantys
Naujienų specialus rūpestis, 

kurie neturi kita spauda, yra 
opozicija prieš Rezoliucijom 
Remti Komitetą, kuris siekia, 
kad Kongresas priimtų tezoliu- 
cijas Baltijos valstybių klausi
mu. Po eilės metų komiteto ak
cijos pasirodė konkretus rezul
tatas: Atstovų Rūmai birželio
21 priėmė rezoliuciją. Tada ■ 
Naujienos birželio 28 vėl ėmėsi 
niekinti L. Valiuką (rašė: Valu- 
ką!) ir komitetą ir aiškinti: 
“rezoliucijų komisija nieko ben- ’ 
dro neturi su atstovų priimta 
rezoliucija ... Rezoliucija buvo I 
pravesta visai kitokių jėgų”.

Palikdamas Naujienom tikėti I 
anom “kitokiom jėgom”. Drau
go humoristas Naujienų padėtį 
įvertino taip: “Gi tą dieną, ka
da kongresas 293 balsais pasi
sakė prieš komunizmą, “Nau
jienos” po redaktoriaus nuo- 

. trauka išspausdino tokią žinu
tę: “Praėjusį šeštadienį dr. P. 
Grigaičiui pradėjo skaudėti dan-

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

f Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

. U teikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
Hempstead© — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushing© — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5*1154

New York© — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 
(Tarp 85-86 g-vių)

Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068
Aatorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210
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Liepos 21 Lietuvoje
Lietuvon išvyko iš Amerikos 

apie 70 asmenų. Išvyko į Lie
tuvos pavergimo 25 metų šven
tę. Išvyko betgi ne tie, kurių 
•norėjo Kremliaus įgaliotiniai.

Norėjo sulaukti jaunimo. La
biausiai iš naujosios ateivijos. 
Nurodinėjo net pavardes, kurie 
jiems pageidaujami. Žadėjo ne
mokamą kelionę.

Jų nuvykimas turėjo būti 
aiškinamas: matot, jaunoji kar
ta su mumis .. -

Tačiau nieko iš tų norų ne
išėjo. Turėjo tenkintis tais pa
čiais senosios ateivijos senai
siais komunistais ar prokomu- 
nistais, kurie neturi Įtakos net 
tarp senosios ateivijos jaunimo.

★

Per 25 metus Kremlius ne
nustojo siekęs gauti “pažymė
jimą” iš Vakarų, kad nepri
klausoma Lietuva mirė, galima 
ją laidoti ir palikimą perduoti 
Kremliui, kaip tai 'buvo “nuta
ręs” liepos 21-22 prieš 25 -me
tus “liaudies seimas”.

Tekio “pažymėjimo” nesu- 
lai .šamas, Kremlius ėmėsi Lie- 
tuvus .kapitalą dalim persirašy
ti i sa.o sąskaitą: eilę ūkinio 
gyvenimo sričių išėmė iš Lietu
voje veikiančios administraci
jos ir prisijungė tiesiai prie 
Maskvos; tekias Įstaigas kaip 
Lietuvos mokslų akademija pa- 
vei tė Maskvos mokslų akade
mijos satelitu, vis dažniau Lie
tuvos -vardo vietoj pakišamas 
“Nemuno kraštas” — lyg carų 
laikais “sever o-papadny kraj”.

Buvo pastebėta, kad tarp gy
ventojų, ypačiai tarp jaunimo 
kelia ironiją nuolatinės kalbos 
apie vyresnįjį broli”. Paskuti- 

. niais metais padėką “broliui” 
imta keisti i padėką “broliš
kom tautom”. Reikėjo sudary
ti Įspūdi, kad Sovietų Sąjungo
je visi lygūs. Taip mėginta da
ryti. net skelbiant 25 metų su
kakties atsišaukimą. Taip pato
giau jaustis Maskvos pareigū

nam prieš vietos gyventojus ir 
prieš užsienį, kuris Lietuvoje 
leidžiamą spaudą paseka. Bet 
to nejaučia ar nenori jausti pa
ti Maskva. Maskvos 'Pravda iš
davė vėl tikrąją liniją savo ve
damajame, kurį turėjo pakar
toti ir Vilniaus Tiesa: “Rusų 
tautą mes laikome cementuojan
čia jėga, kuri vienija Tarybų 
Sąjungos tautas” (birželio 8).

Taip, ir vėl Ruski j, Rus- 
kij ueber alles ...”. Toki 
Kremliaus prisipažinimai pa
tvirtina Vakaruose Įsitikinimus 
apie rusų stiprinamą dominavi
mą, kuriam Kremlius taip nori 
gauti “pažymėjimą” iš Vakarų.

★

Atstovų Rūmai birželio 21 
surašė kitokį pažymėjimą: Lie
tuva gyva ir reikia jai leisti 
gyventi; gana Kremliaus dusi
nimo!

Tokios rūšies pažymėjimas, 
ypačiai prieš laidotuvių šventę 
Vilniuje, suneramino ne tik Vil
niaus Tiesą. Ir vyriausias Lie
tuvos laidojimo duobkasys An
tanas Sniečkus Maskvos Prav- 
doje- pasipiktino, kad “mūsų 
laiminga šventė sukelia piktą 
reakciją tarp buržuazinių na
cionalistų ir jų imperialistinių 
glcbėjų. Imperialistai ir buržu
aziniai nacionalistai stengiasi 
šmeižti tarybinę santvarką Lie
tuvoje, vaizduoti ją kaip ‘oku
puotą’. Jie nori pasėti nesan
taiką tarp mūsų šalies tautų ir 
atitraukti lietuvius nuo broliš
kų Sovietų Sąjungos tautų”.

Painformavo Sniečkus gerai. 
Jo vadinami nacionalistai ir jų 
globėjai tikrai ir tenori, kad 
lietuvių tauta būtų nepriklau
soma, o ne “pricementuota” 
prie rusų tautos. Manome, toks 
noras ir visos Lietuvos.

Linkime, kad su tokiu noru 
išvyktų iš Vilniaus ir tie, ku
rie buvo sukviesti i okupacijos 
iškilmes.

Nerimas dėl sustingimo, ku
ris yra apėmęs toje ar kitoje 
vietoje bažnyčios veiklą, vis la
biau pastebimas Amerikos ka
talikų spaudoje.

Nerimas įkyla prieš lengvapė
dišką optimizmą, kad viskas 
gerai, prieš nejautrumą gyve
nimo dinamikai, kurioje vis aš
trėja socialiniai santykiai, ra
siniai, religiniai, bažnytiniai.

Tas nerimas pakursto jaut
resniuosius pulti Į gyvenimo 
srovę ir joje aktyviai reikštis, 
vienus tuo sužavint, kitus pik
tinant.

To nerimo prasiveržimus ste
bime kaip kibirkštis prerijoje.

★

Chicagos 18 kunigų paskel
bė kaltinimą majorui Richard 
J. Daly, kad jis Įžeidęs rasinės 
demonstracijos dalyvius gegu
žės 27. Įžeidęs savo tvirtinimu, 
kad “daugelis demonstracijoje 
dalyvavusių buvo komunistai” 
ir kad “komunistų pinigais bu
vo finansuojami protesto kas
dieniniai žygiai bei sėdėjimai”. 
Demonstracijos dalyvių dalis 
buvo suimti. Tarp jų ir du ku
nigai.

Kunigai savo pareiškime dės
tė, kad jie savo dalyvavimu 
demonstracijoje protestavo 
prieš švietimo superintendentą 
Benjamin Willis, kurį laiko 
svarbiausia kliūtim mokyklų in
tegracijai (baltų ir juodų su
maišymui). Esą “pilietinių tei
sių sąjūdis yra vienas iš giliau kio judėjimo. Namai pilni ka- be pastogės, bemoksliai, ligų

BOSTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS, vadovaujamas Onos Ivaškienės, šoks tautinius šokius per lietuvių dieną Kennebunk- 
porte, Maine, rugpiūčio 1. Nuotrauka P. Plikšnio. , t

sių Jungtinių Valstybių istori
joje religinių sąjūdžių”. Atsa
kydami, kad kunigai galėjo čia 
bendradarbiauti su komunis
tais, jie rėmėsi popiežiaus Jo
no XXHI Enciklika Pacem in 
terris sakiniu apie katalikų 
bendradarbiavimą su “asme
nim, kurie nėra Kristaus tikin
tieji ar kurių tikėjimas yra 
klaidingas”, laikinės gerovės 
reikaluose.

Chicagos arkivyskupijos Į- 
staiga paaiškino, kad kunigai 
demonstracijoje dalyvavo savo 
asmenine atsakomybe kaip in
dividualūs piliečiai.

Nuo Šeimos Įvykių teki ku
nigų epizodai gausėja. Jie reiš- 

’ kiasi individualiai, be hierarchi
jos bendros direktyvos; dau
giau remiami, negu prilaikomi.

★

Lotynų Amerikoje kitokį e- 
pizodai. Kas iŠ to, kad atskiri 
hierarchai skelbia socialinės re
formos reikalą, dalina savas 
bažnytines žemes. Bet nėra, 
kas tuos hierarchų balsus nu
neša i mases ir ten juos pa
verčia darbais.

Tėvas John Burns, O-M.I. iš 
Sao Paulo palygina “The Tab
let” Brooklyno ir Sao Paulo 
vaizdus. “Išeini sekmadienio ry
tą Į Brooklyno. gatves ir randi 
tūkstančius žmonių Įeinančių 
ar išeinančių iš bažnyčios ... 
Bet išeik į Sao Paulo gatves 
sekmadienio rytą ir nerasi jo- 

talikų, miegančių iki vėlumos, 
besirengiančių ar besiskutan
čių ... Sao Paulo yra pirmau
jantis pasaulio miestas. Pui
kiausia architektūra. Gal kitos 
tokios niekur nėra ... Pilna 
profesionalų. Gerai organizuo
ta pramonė. Bet tikėjimo pa
mokymas daugumai baigiasi su 
pirmosios komunijos priėmi
mu”.

Nėra kas moko. Nėra kuni
gu-

Popiežiaus paskatinimu, prie 
Amerikos katalikų universiteto 
Washingtone veikia centras, 
kuris ruošia savanorius lotynų 
Amerikai. Jų įstojo 78 — du
kart tiek, nei buvo laukta. 
Daugiausia mokytojų.

Tai busimoji J. Valstybių ka
talikų talka lotynų Amerikai.

Lotynų Amerikos Caritas sa
vo antroje konvencijoje Ko
lumbijoje ragino mėgsti “dia
logą” tarp vyskupų, kunigų ir 
pasauliečių. Dialogas buvo siū
lomas dėl to, .kad “katalikai 
dažnai yra visai pasyvūs šios 
dienos socialinėm problemom”. 
O apie tas problemas lotynų 
Amerikos katalikų informacijos 
dirėktorius Tėvas J. Michen f el
der taip informuoja:

Beveik visuose lotynų Ame
rikos miestuose su 100,000 gy
ventojų ar daugiau tik ketvir
tadalis gyventojų priklauso prie 
turtingos ar vidutinės klasės, 
kiti gyventojai priklauso prie 
masės, kuri skursta, alksta, yra 

kankinami ir negali sau pagel
bėti. Siena, kuri skiria turtin
guosius nuo vargšų, yra ne 
tiek pinigas, kiek apatija, ne
noras ar nepajėgjmas suprasti, 
kad ši siena turi būti pašalin
ta. Jai pašalinti galėtų daug pa
dėti propaganda, laikraščiai, 
radijas. Bet katalikų bažnyčia 
šių priemonių nevaldo. O jei
gu ir turi jas, tai neturi jo
kios Įtakos. Nurodė, kad viena
me mieste pasaulietinio pobū
džio 7 laikraščiai turi bendrą 
tiražą 550,000, arkivyskupijos

SAVAITE KALBOM IR DAINOM
(Atkelta iš 1 psl.)

Vladimir G. Dekanozov, kuris 
kaip Sovietų diplomatas prižiū
rėjo Lietuvos užėmimą, buvo 
•likviduotas su Berija 1953 gruo
džio mėn. po Stalino mirties.

“Velionis Andrei J. Višinsky, 
tada min. pirmininko pavaduo
tojas, kuris atliko tokią pat ro
lę Latvijoje, kaltinamas dėl jo 
teisinių principų, kurie, sako
ma, padrąsinę Staliną terorui.

“Velionis Andrei A. Ždanov, 
Leningrado partijos vadas, ku
ris prižiūrėjo Estijos prijungi
mą, siejamas su Stalino kultu”.

Apie Baltijos valstybių ne
priklausomybę informacijos pa
baigoje: “Baltijos respublikos, 
kurios buvo senosios carinės 
imperijos dalis, atsiskyrė nuo 
Rusijos 1920 po trumpo sąmy
šio ir trumpai išsilaikiusių so- 

laitoraštis 5,000. Kitame mieste 
dvi katalikų radijo stotys vei
kia jau 6 metai, bet teturi tik 
1,9 proc. visų radijo klausyto
jų. Jis teranda išeitį — su pa
žangiem mintim apatijai nuga
lėti reikia eiti į pasaulietinę 
spaudą.

Viena pažanga: 7 kraštuose 
(Columbijoje. Guatemaloje, Pa
namoje, Meksikoje, Peru Čilė
je ir Brazilijoje) jau sukurti 
katalikų centrai, kurie imasi 
organizuoti informaciją. Tik ar 
apatiją nugalės laiku?

vietinių režimų, atsiradusių po 
bclševkių revoliucijos”.

★
Nors korespondentas norėjo 

būti “objektyvus”, bet pasku
tiniu tvirtinimu pasitarnavo 
bolševikams, kartodamas jų 
skelbiamą istoriją. Bolševikai 
aiškina, kad sovietinis režimas 
Lietuvoje veikia jau nuo 1918 
— tada 1918 gruodžio 16 bu
vo paskelbta V. Mickevijiaus 
Kapsuko ‘‘laikinoji revoliucinė 
darbininkų ir valstiečių vyriau
sybė”, — tik “buržuaziniai na
cionalistai” ir Vakarų “imperia
listai”, tarp jų ir amerikie
čiai, sukliudė jos veikimą. Šioj 
vietoj primintinas faktas, kad 
Kapsuko “vyriausybė” buvo su
daryta ne tautos atstovybės, 
bet komunistų partijos; kad 
tautos atstovybė Lietuvos Ta
ryba jau 1918 vasario 16 buvo 
paskelbusi nepriklausomą Lie
tuvą; kad taryba 1918 lapkri
čio 2 buvo paskelbusi laikiną
ją vyriausybę, kuri organizavo 
savanorius prieš raudonąją ar
miją, nešančią Lietuvai Kapsu
ko valdžią . .. Taigi iš to 
“trumpai išsilaikiusių sovieti
nių režimų” visai tautose ne
buvo.

Pasitarnavo korespondentas 
ir N. Y. Times skaitytojam, nes 
jis priminė Atstovų Rūmų bir
želio 21 rezoliuciją, kurią lig 
tol šis dienraštis buvo nutylė
jęs. Pasitarnavo skaitytojui gal 
ir tuo, kad priminė pačių so
vietinių atstovų prisipažinimą 
dėl teroro, deportacijų Balti
jos kraštuose. Nors dabartiniai 
atstovai atsakomybę verčia už 
tai Stalinui, Berijai, Dekanozo
vui ir kt., kurie jau negyvi, 
tačiau apdairesnis skaitytojas 
pats pasidarys išvadas: grobi
kus tai pasmerkė, bet jų grobį 
sau nori pasilaikyti.

MIESTELIS.
KURIS

NELĖ 
MAZALAITĖ

BUVO
MANO

(4)
Ir tame vienišumo nusiminime, ji priglaudė tą, kas 

vienintelis buvo su ja — savo vaiką, ir priglaudė ki
taip negu pirma. Tačiau nūnai jis buvo šaltas daiktas- 
Kaip rasa, kaip ledas jis gulėjo ant jos veido, ir ūmai 
išmatavo, ką padarė, ir suspiegė per visą mišką nesi
slėpdama. Tačiau nei aidas atsiliepė, nei kūdikis sujudė
jo. Ji laikė jį savo rankose ir glaudė prie širdies, ji pū
tė ir šildė jį kvapu, ji unkštė iš skausmo. Nūnai viskas 
buvo vistiek — žmonių panieka, tėvo rūstybė, mylimo
jo atmetimas. Terūpėjo vienas dalykas, vienas tebuvo 
svarbus žemėje ir danguje — kad būtų gyvas jos sūnus.

Dangus, dangus! Viešpats turėjo pagelbėti ir išgirsti. 
Ji atsiklaupė ir iškėlė aukštyn kūdikį, .kaip auką. Ji 
šnibždėjo jam: — Melskis ir tu! Prašyk, kad būtum gy
vas! — ji kalbėjo maldas, kokių nebuvo girdėjęs nie
kas ir ji pati. Ir per maldą tarytum kitas balsas, jos 
pačios balsas, įsiterpdamas, minėjo tai, ką ji buvo už
miršusi — nuodėmes. Ji užmušė.

Ji nužudė savo sūnų, ir jai nebuvo stebuklo — ne
buvo prasmės melstis — ir jos širdis buvo šalta ir prie
kaištavo be atlydos: kad jį būtų sudraskęs vilkas; kad 
jis būtų gimęs negyvas; kas tik nori, galėjo užmušti, bet 
tiktai ne motina. Tačiau tiktai motina jį nužudė.

Ji neatsiminė, kaip ir kada užmigo tą naktį, tačiau 
atėjo rytmetis, ir ji pabudo virpėdama: šalna buvo miš
ke, ant žolės, kiminų ir ant jos sūnaus blakstienų, ant 
jos vaikiuko plaukų. Nieko nepadėjo, kad jis buvo mie
gojęs jos glėbyje — jis buvo sustyręs, kaip ledo var
veklis.

Ir dienos šviesoje ji vėl pradėjo galvoti apie gyveni
mą ir tėvą. Ir neliko nieko kito, kaip baigti pradėtą 
nuodėmę — reikėjo užkasti vaikutį. Kur? Ji paliko čia 
visą savo turtą ir išėjo paieškoti vietos, tačiau po 
kelių žingsnių grįžo — ji neišdrįso palikti jokio savo 
pėdsako, ji pasiėmė ryšuli Į vieną ranką ir ant kitos — 
sūnų, ir jai atrodė, jog gali pati save matyti, kaip, 
štai, per mišką žengia motina, nešdamosi vaiką, ir eina 
taip rimtai, taip garbingai.

Ji ieškojo ilgai, ir vis vieta netiko. Ir jai taipgi ro
dėsi, jog ir tas, kuriam ta vieta buvo ieškoma, tyliai 
prieštaravo ir neleido sustoti jai- Kol atėjo iki ma
žos erčios, kelių eglių tankmėje, ir galėjai matyti, kad 
žemė ten drėgna ir minkšta, ir minkštas medžių 
lingavimas pašakėse ir viršūnėse, lyg pleventų vystyk
lai.

Bet ji negalėjo jo susupti nieku. Manė ji juk kartais 
galLatsitikti, kad kaip nors jis būtų atkastas ir tada ieš
kom, kas padarė taip, ir atsektų pagal daiktus. Juk 
tie, kurie ieško nusikaltėlių iš visko moka pažinti. Ji ne
begali daugiau vargų užsitraukti, negu jau turi.

Dabar ji kapanojosi kasdama kapelį — nieko ji ne
turėjo savo turtų ryšulyje, jokio įrankio, 'kas tiktų 
tokiam darbui — tik veidrodėlis, ir pusiau sulūžęs lenk
tinis peilis. Neišgalėjo jie net duobelės išrausti, nei me
dį pasidrožti pavyko. Ir ji atsiklaupė ir kasė ranko
mis.

Ilgai ir sunkiai ji darbavosi, nuprakaituodama ir su
smukdama akimojais iš nuovargio. Tačiau duobė atro
dė vis perslesna. Kiaurą dieną ji dirbo, kol pasakė sau: 
gerai. Yra tokia gili duobė, kad ir ji pati išsitektų, ir 
nesuras jo niekas iki Paskutiniojo Taismo. Tačiau, kai 
ji pakėlė kūnelį guldyti į kapą, mažą kūną, kuris buvo 
buvęs raudonas kaip uoga ir dabar tarsi kalkių gaba
las, ji taip susigraudeno, jog nepajėgė įsviesti nuogą, 
kad <jis dar Gabiau šaltų, kad odą užgriūtų žemė. Ji iš
traukė iš ryšulio savo marškinius, gražiausius, išeiginius 
iš motinos kraitinių ploniausių drobelių, ir apvilko jį. Ir 
jis atrodė jai toks pralinksmėjęs, .paskendęs savo mo
tinos apdare, kad ji pati nusišypsojo. Paskui užsimerkė 
ir .taip pagraibomis, uždaromis akimis, kad nereiktų ma

tyti, nuleido ji atsargiai Į duobę- Ir užkasė žemėmis, ir 
užklojo atnešius žaliomis kepėmis ir užbarstė skujo
mis. Niekas negalėjo žinoti, kad čia buvo buvusi at
rausta žemė. Ir šitas miškas buvo toks tankus, toks 
nekertamas, neganomas. Vargiai kas čia užklysdavo, 
nebent medžiotojas ar labai retai miško sargas, probėgo- 
mis- Ramu čia jam bus miegoti.

Ir taip pat ramiu, beveik negyvojo miegu išmiegojo 
ji šią naktį, tarp eglių, ant tų pabarstytų skujų, ir jai 
rodės, kad iš apačios, kur gulėjo mažasis, ėjo šiluma. Ir 
ji vėl paraudojo, išvargusiu sielvartu užbaigdama budy- 
nę.

Ir patraukė į savo namų šoną.
O kada jau buvo nuėjusi pusę kelio, ji vistiek širdi

mi tebebuvo 'miške ir ūmai atsiminė, jog išviso nebuvo 
regėjus savo sūnaus akių — ir pasileido atgal, dejuo
dama, iki vėl atitoko, jog ir rasti neras kelio į tą vietą, 
ir vėl atsisuko, kaip derėjo eiti.

Ji buvo išvargusi nuo visko, išsikankinusi, nevalgiu
si, nors pakelėje kaime, nežinomi žmonės pavalgydino 
ją prie savo stalo. Bet jaunystė buvo dabai gaji, svei
kata atkuto nejusdama pati, ir kai ji buvo pasiekusi sa
vo parapijos ribas, iš karto niekas ir nebūtų įtaręs, 
kad ji sirgo.

Jau naktis užkrito, kai atėjo į šį mūsų miestelį,~bet 
juk žmonės vaikšto ir taip vėlai. Ji nenorėjo sustoti pas 
pažįstamas moterėles prisižadinti ir aiškintis, iš kur to
kiu laiku —nelaiku, su tėvu vistiek reikėjo tą patį 
atkalbėti auštant ar dieną, ar kad ir naktį. Ji buvo 
tokia kaip išėjus — ji grįžo viena. Kiek čia iki Pa- 
sertupio nuo miestelio — ji' norėjo kuo greičiausiai 
baigti nelaimių kelionę.

Šiltas, kaip tikras pavasaris, pūtė vėjas, ir šiluma 
kilo iš žemės, ir mėnesiena buvo aiški. Ji iš tolo regėjo 
einant pirma savęs moterį ir nenoromis beveik pasivijo, 
nes ji žengė lengvai ir sparčiai, būtų galėjus bematant 
ir pralenkti- ir ji pažino Barborą. Tačiau ji nenorėjo 

. kalbėtis su nieku svetimu, ji geidė dar 'kiek laiko nu
tęsti akimoju, kai po kelių baisių dienų ir naktų, rei
kės prabilti, kaip niekur nieko, į pažįstamą žmogų — ji 
sulėtino žingsnius.

Tačiau ir gera buvo po miško, po dvaro pamatyti 
žmogų, savą, kaimyną. Ji leido moterėlei eiti pirmai, 
pati žengė iš paskos, negirdima, ir stebėjo kaip mėne
sienoje baltavo Barbous skarelė tarytum vadovas. Ir ji 
turėjo vis labiau stabdyti savo ėjimą, nes Barboros ne- 
betekie jau metai, kad greitai žengtų- Priėjus Sertupį, 
moterėlė žvalgėsi, matyt, žiūrėjo, kur tie sudėstyti ak
menys per mažąjį upeliuką.

Ir štai, merga pamatė, kad prie Barboros atsirado dar 
kažkas — stačiai iš nieko išniro baltas daiktas. Nesa
vo kojomis ji žengė, ir staiga panoro bėgti, kiek iš
gali, atgal į miestelį, bet eina pirmyn, lyg stumiama, ei
na ir mato viską: ir alksnius, ir Sertupį, ir akmenys su
mesti lyg lieptas. O ant pat pirmojo akmens upelyje 
stovi vaikutis, labai ilgais marškiniais, tokiais ilgais, 
kad jie Įsimerkė Į vandenį. Ir jos širdis daužos lyg 
medžiai griūtų, ir toks išgąstis suėmė, jog visai sustin
go.

Bet matyti ji nenustoja. Ji mato, kaip Barbora žeg
nojasi, ir labai baimingai, jos rankos laksto į šonus. Ir 
girdi, kad lyg barstomi akmenys krenta Barboros bal
sas:

— Ko reikalauji, dūšele?
— Krikšto, — sako mažas balselis, ir merga vos su

smuko ant žemės. Juk tai mano sūnus, — galvoja ji, 
juk tai jis čia atėjo su mano marškiniais. Tai negalėjau 
užkasti jo, tai nėra tokios gilios duobės, į kurią įtūptų, 
kurioj palaidotum nuodėmę. Air ne manęs jis čia laukė, 
primindamas, kad neatlikau jam svarbiausios pareigos? 
Ir dabar jį pakrikštys svetimos rankos. Ir ji veržiasi pri
sidėti prie jų kalbos, vis tiek, kad ir teks prisipažinti 
Barborai. 'Bėga ji, bet nepajuda iš vietos, o mažasis bal- 
elis prašo:

— Pakrikštyk mane!
—Paduok vandens, dūšele, — sako Barbora, drebė

dama taip, kad gali girdėti, o mažasis balselis maldau
ja:

— Aš negaliu, aš nukrisiu jeigu pasilenksiu, mano 
marškiniai labai ilgi , mano delnas toks mažas, kad 
neužteks vandens nė užlašinti ant mano galvos. Tu esi 
gera, pasemk savo rieškučiomis. (Bus daugiau)

T
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ŠEKSPYRO

Galime pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti, (kad Šekspyro 400 me
tų sukakčiai laisvojo pasaulio 
lietuvių kultūrinė duoklė ati
duota su kaupu. Taip sakyda
mas, turiu prieš akis dvi gražias 
'knygas: A. Nykos Niliūno Ham
leto vertimą ir A. šešplaukio- 
Tyruolio Šekspyro sonetus. Apie 
šią pastarąją čia ir norisi tarti 
keletą žodžių-

Šekspyro 'kūryboje pirmauja 
dramos, sukaupiančios univer
salines idėjas, kalbančios stip
riais, nuostabiai ryškiais cha
rakteriais, pulsuojančios veiks
mo įtampa ir kompozicijos to
bulumu. Poezija gausioje Šeks
pyro kūryboje užima tik nedi
delę vietą. Tačiau šian
dien susidomėjimas Šekspy
ro sonetais yra gana di
delis. įvado žodyje vertėjas tei
singai pastebi: “Duodami Šeks
pyro sonetų 'lietuvišką vertimą, 
prieš akis turėjom faktą, kad 
šiandien tie sonetai vis labiau 
ir labiau pradedama vertinti

SVARBU RAŠANTIEMS 
TEZES — DIZERTACIJAS

Paskutiniu laiku prie South 
Calif ornijos Universiteto yra 
suorganizuota mokslinio pobū
džio grupė studijuoti religijų 
padėti ir ateitį Rusijos komu
nistų okupuotuose 'kraštuose.

Tuo tikslu yra gauta žymi 
subsidija ir įsteigtas pastovus 
centras Genevoje, Šveicarijoje, 
vadovaujant Dr. W.C. Fletcher.

Tuo pačiu tikslu pagelbinė 
grupė dirba New York. Gru - 
pei vadovauja Richard H. Mar
shal, Jr.

Jie prašo lietuvių studijozus, 
baigusius universitetus seniau 
ar besiruošiančius rašyti dizer- 
tacijas, imtis rašyti mokslinius 
darbus apie religijų padėtį So
vietų okupuotuose kraštuose. 
Norėdami surasti daugiau moks
lininkų, kurie rašytų minėta te
ma, šį rudenį .kviečia pasitari- 
ma New Yorke. Būtu labai svar
bu, kad lietuviai mokslininkai 
kibtų į šį mokslinį tyrinėjimą. 
Interesuoti šiuo reikalu prašo
mi rašyti ir paraginti savo drau 
-gus rašyti tuoj:

Richard H. Marshal, Jr.
436 E. 88th St.

New York, N.Y. 10028
Tel. FI 8-5883

DAIL. PRANAS LAPĖ Laumė (monotipas)

SONETAI LIETUVIŲ KALBA
ir versti į daugiau 'kalbų- Šiuo 
metu, sako E. B. Reed, joks ki
tas Šekspyro veikalas nėra su
kėlęs tiek susidomėjimo ir kriti
kų diskusijų, nors ir nepasie
kiančių galutinio sprendimo”.

Renesanso laikų labiausiai 
paplitusi lyrikos forma buvo so
netas. Jo tobuliausiu meistru 
'laikomas italų poetas Petrar-

ALFONSAS ŠEŠPLAUKIS - TY
RUOLIS, išvertęs Šekspyro sone
tus. Nuotr. K. Daugėlos.

Vieną gegužės sekmadienį 
atsidūrėm Rowaytown, Conn. 
Miestelis išsistatęs Atlanto pa
krašty, pilnas žalumynų- Tarp 
medžių sunku buvo rasti net 
Thomas gimnaziją.

Jos gi ieškojome. Ten vyko 
dail. Prano Lapės paroda. Ne
žinotume nei šio miestelio var
do, jei ne dailininkas. Jis čia, 
Įsitvirtinęs ant marių kranto, 
Thomas gimnazijoje mokytojau
ja. Gimnazijos patalpose su
rengė parodą, kurion mes ir no
rėjom patekti.

Dideliam parke radom akme
ninius romantiškus rūmus. Ra
dome ir dail. Pr. Lapę su savo 
giminaičiais žemaičiais iš Brock- 
tono. Taip ir pasijutom lyg Že
maitijoje, lyg Plungės Oginskio 
ar Palangos Tiškevičiaus par
ke.

Dailininkas nusivedė mus j 
atskirą pastatą, kuris vienu ga
lu jungėsi su pagrindiniu na
mu. Tai specialios klasės me
no pamokoms. Čia išstatyta jo 
paroda. Išstatyta apie 70 dar

ką. Vyraujantis tų laikų sone
te buvo meilės motyvas. Šeks
pyras ir soneto kūryboje eina 
savarankiu keliu: praplečia so
neto turinį ir kiek pakeičia for
mą — jo sonetą sudaro trys 
ketureiliai posmai ir vienas dvi
eilis. A. Tyruolio knygoje turim 
visus 154 Šekspyro sonetus, su 
įvadu apie Šekspyro kūrybą ir 
sonetų turinio paaiškinimu.

Vertimas atliktas rūpestingai 
ir tiksliai. Šiuos žodžius rašan
čiam teko ‘kalbėtis su tobulai 
anglų kalbą mokančiais žmonė
mis ir lyginti vertimą su origi
nalais. Jų teigimu, vertimas yra 
tikslus, artimas Šekspyro nuo
taikai, o kai kur net vaizdinges- 
nis, muzikalesnis. Vertėjas 
gai ir kruopščiai dirbo. Jis pats 
pasisako: “Šie sonetai, kartu su 
Hamletu, pirmą kartą buvo iš
versti proza prieš 20 metų, per
eitojo karo pabaigoj, angūsti- 
nių studijų reikalui Innsbruc- 
ko universitetui. Po to jie bu
vo perkurti dabartine poetine 
forma. Vėliau, per eilę metų, 
jie buvo prabėgomis lyginti, 
stilizuoti”.

DAILININKAS ANT MARIŲ KRANTO
bų, kurių virš 20 pardavė paro
dos lankytojam.

Priebutyje svečius priiminė
jo tos gimnazijos mergaitės, o 
toliau koridoriuje ir piešimo 
salėje buvo iškabinti tapybos ir 
grafikos kūriniai. Grafikos dar
bų buvo daugiau nei tapybos, 
bet tapyba dominavo pagrindi
niame parodos kambaryje-

Dail. Pr. Lapė savo tapybo
je yra bent porą kartų keitę
sis. Pirmiausia kūrė impresio
nizmo poveikyje. Tai buvo dau
giausia Maino gamtos peisažai. 
Vėliau nužengė iki įpusiauabs- 
trakto ir abstrakto. Dabartinėje 
jo tapyboje šalia abstraktinio 
meno tradicijų randame ir eks
presionizmo. Dailininkas tapo 
daugiausia gamtovaizdžius — 
pajūrio scenas. Iš jų paima 
tik pačius būdingiausius ir cha
rakteringiausius bruožus. Visa 
kita suliedamas į stambius spal
vinius plotus, jis sukuria pu- 
siauabstraktine nuotaika.

Vyrauja tamsios spalvos, į 
kurias, lyg aštrūs peiliai. įsipina

Ta pačia proga norisi skai
tytojams priminti, kad A. Ty
ruolio vertimai nėra atsitikti
niai. Per 40 metų yra vertęs 
Goethę, Šilerį, Dantę, Eliotą, 
Riikę, Georgę. Ir pusė viso to 
laiko tenka Šekspyrui. Jo 
vertimai stengiasi išlaikyti ir 
išviršinę originalo formą, bet 
svarbiausia, kad vertėjas įsten
gia įsijausti į verčiamą kūrinį, 
'jį kartu išgyvena su autoriu
mi ir tuo pačiu originalo šilu
mą perduoda skaitytojui.

Šekspyro sonetų knyga išleis
ta 1964 metais Chicagoje, 
spausdinta M. Morkūno spaus-

A. Jasmanto “Gruodą” perskaičius
Dėkojant leidėjams ir globė

jams už taip puikų “Gruodą”, 
tuoj pat kyla tylus klaustukas, 
kodėl taip ilgai ilgai jis laiky
tas po sparnu ir neišleistas. 
Juk Mačernis Jasmanto, o Jas- 
mantas mirusiojo, užtemdyti ne
gali. O gal taip ir geriau, gal 

iL šachmatų ėjimai apskaičiuoti ir 
tikri. Mačernis jau garbintas ir 
nugarbintas, prašokant net jį 
patį ir tuo pačiu, nuvertinant 
jį patį, kadangi padarytas negy
vu stabu. Turime ir gyvų sta
bų, kuriuos draugų būreliai, 
turėdami visas sąlygas ir prie
mones, liaupsina, nuliaupsina 
iki nepažinimo- Skaitant juos 
pačiam, atrandi ir šilumos ir 
žmogaus, su dorybėm ir klaido-

šilti tonai. Spalvos pasižym/ to
no sodrumu ir gilumu. Daili
ninkas spalvą deda teptuku, iš
gaudamas grakščius ir drąsius 
teptuko brūkšnius, virpančius 
turtingus spalvų paviršius. Čia 
ir gludi daiL Pr. Lapės tapy
bos jėga: kuo taupiausiom prie
monėm išreikšti savo idėją, su
kurti didingas dinamines kom
pozicijas. ,

Tapo dailininkas ir portretus. 
Tuo pačiu drąsiu teptuko 
brūkšniu pagauna veido pana
šumą, pagrindinius bruožus- 
Mėgsta dailininkas piešiamąjį 
asmenį įstatyti į didelius fonus 
ir tuo pačiu savo kompoziciją 
sumoderninti.

Grafikos darbuose pažymėti
ni jo monotipai, atspaudai nuo 
stiklo. Spalva dedama taip pat 
drąsiai, kartais leidžiama jai 
ištirpti į smulkius pustonius. 
Dominuoja juoda spalva, prie 
jos derinamos vos kelios 'kitos 
spalvos.

Tematika nuveda į. lietuviš
kas pasakas—į laumių motyvus. 
Tų laumių sukūrė visą eilę.

Kadaise V. Petravičius savo 
medžio raižiniuose vaizdavo to
kias 'liaudies pasakų temas. V. 
Petravičius grafiką vystė, išei
damas iš lietuvių liaudies me
no raižinių, skrynių papuoši
mų.

Pr. Lapė tam pačiam pasa
kos motyvui jau naudoja mo
dernias dabarties meno prie
mones, ieškodamas skoningos 
išraiškos ir spalvinio sąskam
bio. Paveikslai tik savo nuotai
ka jungiasi su pasakų mistine 
nuotaika.

Šia technika dailininkas ga
lėtų vaizduoti ir kitus mūsų 
tautosakos motyvus.

Pr. Lapė yra geras knygų 
iliustratorius- Parodoje buvo iš
statyti jo naujausi šios rūšies 
darbai — Afrikos pasakos ir V. 
Tamulaičio — Skruzdėlė Grei
tutė (Abi knygas angliškai išlei- 
so St. Zobarsko vadovaujama 
Manyland leidykla).

Dailininkas čia mokytojauja 
keletą metų. Savaitgaliais atva
žiuoja į New Yorką, o visas 
atostogas praleidžia Maino vals
tybėje, prie jūros, kur turi sa
vo namus. Ten jis ir dabar 
meškerioja ir tapo paveikslus.

P.S. Šios eilutės turėjo būti 
atspausdintos Darbininke ge
gužės gale, bet ‘ atsiradę svar
būs raštai ryšium su Lietuvos 
okupacijos 25 metų sukaktim 
ir skelbimų gausa visa tai nu
stūmė iki dabar. P. J. 

tuvėje, atrodo, privačiomis lė
šomis (tai matome iš vertėjo pa
dėkos Petrui Sagatui). Leidinys 
gražus, gerame popietyje, įriš
tas drobės viršeliuose. Malo
nu tokį vertimą parodyti ir ki
tataučiams. Knyga turėtų būti 
ne tik poezijos mėgėjų namuo
se, bet ypač studijuojančio jau
nimo rankose. Greta Šekspyro 
poezijos knygų anglų 'kalba ga
lėtų būti atsiversta ir lietuviš
ka A. Tyruolio kultūrinė dova
na. Ja gilėtume net pasididžiuo
ti, pasirodyti prieš kitataučius, 
kurie tik vieną kalbą temoka.

Pr. Naujokaitis

mis, atrandi talento gilumos ir 
■kitur, noro net pačiam savęs 
nesuprasti. Atrandi nemeluotos 
lietuviškos širdies ir purkš
taujančio manierizmo pabėgti 
pačiam nuo savęs.

Užvožus “Gruodą, nepalieki 
jo užvožto. Norisi vėl ir vėl at
siversti ir, kaip save patį, kiek
viename puslapyje, iš naujo, vi
su savim skaityti, gyventi, jaus
ti, o paskui nešiotis besikarto
jantį mintyse, lyg save patį. Ir 
galvoji, juk Jasmantas nekopi
javo tavęs, o tu, juk neturėjai 
progos Jasmantą poezijoje to
kiu savu paversti. Atrodo, ne 
jį naują, šviežiai išleistą, įsis
kaitęs būtum, bet žodžiai įau
gę ir labai savi nuo neatmena
mų dienų. Gal tai bendras Die
vybės pajautimas, ar žiedų spal
vinga ramybė, ar bitutės ne- 
maištingas dūzgėjimas, varge 
ar poilsyje, taip savai pritrau
kia. Taip galvoja nuoširdus 
skaitytojas, sugebąs jaustis, ar 
poezijoj, prozoj, ar suštampuo- 
tam stabų negenialume.

Vieną, ką norėtųsi “Gruode” 
savitai pataisyti, tai “Mūs sesu- 
va maža, dar neužaugo”, vietoj 
originalo. Ieškai ir galvoji, ko
dėl tiek daug ir mūsuose nevy
kusio sekso išvilkinėjimo. Jei 
Pūkelevičiūtė Metūgėse vie
niems atrodė mistrališkai drą
si, kitiems, nors ir labai drau
gams, kai kur jau tik biologiš
ka, tai, atrodo, autorė pati ra
do savo sveikas išvadas, ir ma
tome ją visiems priimtiną. Bet
gi rašytojų vyrijoj vis ir vis 
“amerikonizacija” išbėga pasi
rodyti, pati susigėdusi, savo 
lietuvišku kuklumu tebejau- 
čianti, kas dera ir kas ne vie
šumai. Greičiausia tai kalta vie
nokios ar kitokios formos naš
lystė, nebe jaunėj an čiose prie - 
blandose, nerealiai pušniais ap
sisapnuojanti. To būta ir Nau
jokaičio “Upeliuose, negrįžtan- 
čiuose į kalnus”, nekalbant jau 
apie Dovydėno “Atlaidus”, tuo parašyti laimėjo rašytojas Ana-
pradeda ir Alantas savo parti
zanus ir vedžioja juos po tą pa
tį, lyg nieko gražesnio nebūtų. 
Randi to ir naujame Aidų reda
gavime, ir Niliūnas ir Mackus 
tokie filosofiški, tiesiog, nei lie
tuviškai, nei angliškai galvo
jant, nebemoki suprasti, kaip 
toli esi atsilikęs nuo gyvenimo, 
kad nemoki ir negali žavėtis 
šiuo nauju lietuviškų rašto ge
nijų šokiu.

Taigi, tik neužaugusios se
sers nesubrendimą “Gruode” 
norėtųsi savaip skaityti Skai
tant originaliai, asociacijos per
eina į ryškesnes formas, bū
dingesnius mergaitiškumus ir 
nieko nieko tas neteikia nei 
poezijai, nei turiniui. Nieko tei
giamo, lietuviška, ar religine— 
dvasine mengaitiškumo prasme. 
Ir jau čia norisi ir pačius glo
bėjus, lygiai su autoriumi, lei
dėju, nuoširdžiai pasiteirauti — 
■kam seserėlė verčiama raudo- 
nuot, kad ir amerikoniškam 
spaudos plačių laisvių neribo
tume. Bet tai tik mano mažy
tis priekaištas-

Taigi, baigiant šiuos savo žo- 
|d<ius, džiaugiuosi, kad Jas - 
mantas toks puikus, skaitytojui 
artimas, ar su premijom, ar be 
premijų — vertas savęs. B. O.

(Autorės kalbamas Jasmanto 
eilėraštis yra rašytas ne “ame- 
rikanizacijos”, bet Sen. Tes
tamento “Giesmių Giesmės” sti
lium. Red.).
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Iš Šekspyro šone t y
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Jei mano amžių tu pralenktum kartais, 
Ir mano kaulus žemėn bus užkasę, 
Gal į rankas pateks tau tos nevertos 
Ir šiurkščios eilės, kur gal meilės rasi.

•
Nors laikui — taisančiam — jos bus netikę
Ir nors pralenktų jas visi kūrėjai, 
Dėl meilės, ne dėl rimų jas laikyki, 
Nepaisyk, kas garbės daugiau turėjo.

O, kad tada tu pamatytum meiliai:
Jei būtų su laiku vis tobulėję
Jo giesmės, būtų, remiant draugo meilei, 
Jos kilnioje gretoj kilniau skambėję.

Bet, nors geriau, jam mirus, kurtos eilės, 
Skaitau kitus dėl stiliaus, jį dėl meilės.

2

Visko išvargintas mirties šaukiuosi:
Matau, kaip skurdžius nuopelnais sušvinta, 
Kaip niekingumas laime apsijuosia, 
Kaip išdavimas tai, kas šventa, mindo;

Kaip gėda aukso garbę išnaudoja, j
Kaip geidulys nekaltą dorą mina, 
Kaip blogis tobulą nuvainikuoja, i
Kaip raišas valdymas jėgas slopina;

Kaip supratimą prievarta aptemdo, ,
Kaip daktaro garbe kvailystė rengias, Į
Kaip tiesai neišmanymu virst lemta,
Kaip vergas gėris ponui blogiui lenkias. <

Išvargintas to, mirti aš sutikčiau,
Jei savo draugo vieno nepatikčiau. !

Vertė A. Tyruolis 
(IŠ naujai išėjusios knygos “Šekspyro Sonetai’)

KULTŪRINĖ KRONIKA
Dail. A. Galdiko kūrinių pa

roda buvo surengta birželio 
gale šv. Kazimiero ‘lietuvių pa
rapijos mokykloje Los Ange
les, Calif. Paroda praėjo su 
geru pasisekimu, parduota 29 
paveikslai. Pasibaigus parodai, 
betvarkydamas paveikslus siun
timui, dailininkas buvo susir
gęs plaučių uždegimu.

Dail. J. Bagdono paroda, 
rengta liepos 2-11 Maspetho 
lietuvių parapijos salėje New 
Yonke, susilaukė publikos ma
lonaus dėmesio. Nežiūrint karš
tų dienų, parodą aplankė ne
maža žmonių ir įsigijo paveks- 
lų.

Anatolijus Kairys laimėjo dvi 
premijas. Chicagos Skautinin- 
■kų-ių Ramovės paskelbtas dvi 
pirmąsias premijas scenos vei
kalui, vaizduojančiam Lietuvos 
partizanus ir jų laisvės kovas, 

tolijus Kairys. Jo trijų veiksmų 
tragedijai “Šviesai, kuri užside
gė” paskirta pirmoji 500 dole
rių premija, o trijų veiksmų 
vaidinimui “Eldorado” teko an
troji 300 dolerių premija. Tre
čioji 200 dolerių premija pa
skirta M. Venclauskui už tri
jų veiksmų misteriją “Gimto
sios žemės ugnį”.

Knygų Lentynos š. m. 1 nu
meryje tęsiama toliau įvairi bi
bliografija. Bibliografiją reda
guoja Aleksandras Ružancovas, 
leidžia Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fondas. Prenumera
tos kaina metams 2,50 dol.

Vinco Krėvės veikalų ištrau
kos Bostone bus vaidinamos 

LOS ANGELES, CALIF., birželio 20 šv. Kazimiero parapijos mokyklos pa
talpose dail. A. Galdiko kūrinių parodoje ii k. i d. poetas B. Brazdžionis, 
dail. A. Galdikas, dail. J. Pautienius. Nuotr. L. Briedžio.

rugsėjo 6, 3 v. popiet lietu
vių piliečių klubo salėje. Bus 
vaidinama ištraukos iš Dan
gaus ir žemės sūnų, Šarūno, 
Raganiaus. Vaidina New Yor- 
ko vaidintojų grupė, vadovau
jama Vytauto Valiuko.

Pulgis Andriušis Australijo
je rašo žymaus Amerikos lie
tuvių veikėjo J. J. Bačiūno 
biografiją, kurią pavadins — 
“Vieno išeivio istorija”.

Inž. Myka tojaus Ivanausko 
dailės darbų paroda rengiama 
Cicero, HL, Theodore Roose
velt School rugpiūčio 28-29 d. 
ir rugsėjo 4-5 d. Jis naudoja 
medžio deginimo techniką.
V. K. Jonyno studija laimėjo 

pirmą vitražu premiją
San Antonio, Texas, birželio 

21-26 įvyko Amerikos vitražis- 
tų draugijos konvencija ir 
konkursinių darbų paroda.

Draugija buvo paskelbusi 
tarp studijų konkursą. Nusatė 
techniką (skaldytą stiklą) ir 
formatą, temos pasirinkimą pa
liko laisvą. Darbai iš anksto 
buvo pagaminti ir nusiųsti į 
konvencijos vietą. Buvo paskir
tos trys premijos ir du pagy
rimai.

Pirmą premiją gavo Jonyno 
ir Shepherdo vadovaujama stu
dija. Premija 150 dol. ir sidab
rinė vaza-

Jury komisiją sudarė archi
tektai, ekspertai, kurie patys 
nesiverčia vitražų gamyba.

Ta pačia proga visi konven
cijos dalyviai buvo nuvežti į 
Meksiką ir ten supažindinti su 
įdomesniais krašto pastatais.
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PAŠAUKIMAI Į DVASIŠKIUS LIETUVIŲ TARPE 
Pokalbis su prel. Jonu Balkūnu

Spaudoje jau anksčiau skel
bus, ‘kad prel. Jonas Barkūnas 
naujai išjudino tarp lietuvių pa
šaukimų į .dvasininkų luomą 
klausimą, o taip pat paskyrė ir 
pradinę sumą pašaukimų fon
dui, Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos įstaiga teiravosi pre
latą:

Kaip seniai ir kokiais bū
dais nauji pašaukimai ieškomi 
ir remiami?

— Man visą laiką rūpi pa
šaukimai į dvasinį luomą —aiš
kino prel. J. Barkūnas. — Mas- 
petho parapija jau turėjo ketu
riolika primicijų. Du klierikai 
dar mokosi seminarijose. Para
pija šelpė du kandidatus Lie
tuvių Kolegijoje Romoje, šie
met pasiryžome kasmet duoti 
vinam lietuviui 'klierikui sti
pendiją Europoje. Stipendiją 
pakelsime ligi 500 dolerių (A- 
■merikoje seminarijoje klieriko 
stipendijos minimumas yra — 
1000 dol.)- Remsime per Lie
tuvių Katalikų Religinę šalpą. 
Jaučiame, kad lietuvių kunigų 
paruošimas yra tiek pat svar
bus, kiek ir pats lietuvybės iš
laikymas, kultūrinė veikla išei
vijoje ar 'kitos išeivijos pastan
gos grąžinti tautai tai, ką iš 
jos esame gavę. Prisimenu dr.

Baigė aukštesniąją mokyklą
Virgilijus Viliamas birželio 

13 d. sėkmingai ir su pagyri
mais baigė garsiąją Gonzagos 
kolegijos aukštesniąją mokyklą 
Washingtone, D.C. šios aukšto 
akademinio 'lygio, tėvų jėzuitų

PADEKITE PRANCIŠKONAMS
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu: V

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE. 
BROOKLYN. N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais

aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Pažadu auką statybų fondui $..................

Siunčiu auką statybų fondui $....................

{rašau mirusį ..........................................................................

Siuntėjas ....... ................................................................... ....

Adresas

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

K. Pakšto mintis apie mūsų sko
las tautai, — (kiek .pinigais, 
'kultūrinėmis vertybėmis ar as
menybėmis davė" Lietuva Jung
tinėms Amerikos Valstybėms, 
balansas ilgai pasiliks josios 
naudai. Todėl Romos kolegijos 
išlaikymas, Saleziečių gimnazi
jos parama, pagalba lietuviš
kom vienuolijom tremtyje, 
vyskupo Prano Brazio misija ir 
'lietuvių katalikų bendruomenių 
stiprinimas yra tiesioginė kiek
vieno lietuvio pareiga, o ypač 
kiekvieno lietuvio kunigo.

Kur jaunuoliai galėtų reng
tis į kunigus ir vienuolinį gy
venimą?

— Kunigų paruošimas galė
tų vystytis kiekviename laisva
me krašte, bet kurioje semina
rijoje. Lietuviai taip pat turi 
savo šv._ Kazimiero kolegiją Ro
moje. Be to, lietuviai vienuo
liai — saleziečiai Italijoje bei 
pranciškonai, jėzuitai ir marijo
nai Amerikoje taip pat priima 
naujus kandidatus lietuvius, 
kad juos paruoštų apaštališ
kam darbui savo tautiečių tar
pe.

Kokia numatoma šių naujų 
kunigų veikla?

— Lietuviai kunigai laisva
me pasaulyje ‘šiuo metu dirba

Įsteigtos mokyklos, 116 gra- 
duacijos iškilmės -vyko Šv. Aloy
zo bažnyčioje.

Virgilijus buvo vienas iš jau
niausiųjų, geriausių mokinių ir 
vienintelis lietuvis iš 143 abitu- 
rijentų, gavęs pagyrimą iš vo
kiečių kalbos- Be to, labai ge
rai išlaikė stojamuosius univer
sitetinius egzaminus ir nuo ru
dens planuoja studijuoti Mary
land© universitete.

Be to, daug metų labai rū
pestingai lankė lietuviškas mo
kyklas: Maironio šeštadieninę 
Brooklyne, N Y., mok. U. Jau- 
niškienės ir K. Duonelaičio šeš
tadieninės Washingtone, D. C., 
aktyviai dalyvaudamas pasiro - 
dymuose. šalia to nuo pat pra
džios mokyklos laikų didesnę 
dali atostogų praleisdavo Ken- 
nebunkporte, Maine, ir kitose 
stovyklose, gaudamas Įvairių pa
gyrimų, pvz. už gerą lietuvių 
kalbos mokėjimą, sportą. B.S.

se, seminarijose ir net universi
tetuose. Dauguma tačiau dirba 
pastoracinį darbą parapijose. 
Tad, atsikūrus nepriklausomai 
vyskupų kurijose, gimnazijo- 
Lietuvai, turėsime kunigų spe
cialistų įvairioms sritims.

Kaip numatoma sukelti pa
stovų fondą, kad būtų galima 
paremti naujus pasiryžėlius?

— Naujų kunigų kadrui iš
auklėti reikalingi fondai. Tu
rime Įvairiausių fondų, tik ši
tam 'reikalui fondo neturime. 
Todėl šiemet Liet. Kat- Rel. 
Šalpos metiniame suvažiavime 
Newarke tekį fondą pradėjo
me. Į šį fondą galės Įsijungti 
parapijos, organizacijos ir pa
vieni asmenys. Savo parapiją 
jau įrašiau ir kiekvienais me
tais duosime minimumą 300 
dol.

Kokio dydžio fondas pajėgtų 
remti šiuos lietuvybės apašta
lus?

— Pirmieji aukotojai lietu
viai kunigai ir katalikai jau iš
ugdė pašaukimų fondą iki pir
mojo tūkstančio. Jei fondas su
telks 50,000 dol., tai galės iš 
nuošimčių remti ilietuvių jauni
mą, besiruošiantį i apaštalus 
lietuvybei ir katalikybei. Tiki
me gauti stambesnių aukotojų. 
Pirmas klierikas salezietis H. 
Šulcas jau remiamas iš dabar
tinio fondo.

Kokiu adresu jau dabar gali
ma siųsti aukas pašaukimų fon
dui ir ar stambesnės aukos bus 
galima atskaityti iš federalinių 
mokesčių?

— Aukos pašaukimų fondui 
reikia siųsti tiesiog Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai — Li
thuanian Catholic Religious 
Aid, 225 South 4th Street, 
Brooklyn, N.Y. 11211. Tiki
mės, kad rasis geradarių, kurie 
palikimais testamentuose užra
šys ir pašaukimams pinigų. Ka
talikiškos šeimos gali pasirink
ti ir dvasini sūnų išleisti i moks
lus. Visas sumas galima atskai
tyti iš federalinių mokesčių, 
kai išrašoma auka Religinei Šal
pai. LKSR

Baltimores žinios
C.Y.O. Šv. Alfonso parapi

jos jaunimas liepos 21 d. anks
ti ryte išvažiuoja i gražų Ma
ryland© valstybės pajūri Ocean 
City. Autobusas išvyks nuo šv. 
Alfonso mokyklos.

Marylando valstybėje Ameri
kos Legionierių Veteranų Or
ganizacija savo metini seimą 
šaukia liepos 21, 22, 23. 24 die
nomis Lord Biltmore viešbuty
je. Seimas prasidės iškilmingu 
posėdžiu liepos 21. 8 v. v. šia
me posėdyje dalyvaus Marylan
do gubernatorius MiMard J. Ta- 
wes, Baltimores majoras Th. 
McKeldin ir kiti miesto bei 
valstybės pareigūnai. Maldą su
kalbės kun. A. Dranginis, Lie
tuvių Posto 154 kapelionas-

Suaugusiųjų klubas, kuris 
kiekvieną mėnesi turi ko
kį nors parengimą, rengia bal- 
timeriečių tarpe labai populia
rią vėžių puotą — Crab Feast, 
kuri bus liepos 30 Alberto Juš
kaus namuose ir kieme.

Grupė šv. Alfonso parapijos 
vyrų, vadovaujami Juozo Mit
chell, dalyvaus rekolekcijose 

gražiose Manresa rekolekcijų 
namuose prie Severn upės. Vy
rai, kurie norėtų dalyvauti šio
se rekolekcijose, kviečiami yra 
kreiptis pas Juozą Mitchell, ku
ris suteiks reikalingą informa
ciją.

Katarina Staškūnienė, senos 
kartos lietuvė ir ilgai gyve
nus Baltimorėje, po sunkios 
operacijos Marcy ligoninėje 
mirė liepos 16. Velionė buvo iš
tikima šv. Alfonso parapijos 
narė; kai sveikata leido, daly
vaudavo (parapijos parengimuo
se. Gedulingos mišios buvo au
kotos už jos sielą šv. Alfonso 
bažnyčioje liepos 19. Palaidota 
Šv. Stanislovo kapinėse.

Jonas Obelims

DARBININKAS

KENNEBUNKPORTE, MAINE, pranciškonų vienuolyne prakasta žemė naujai koplyčiai statyti. Prakasa 
prel. J. Balkūnas ir Tėv. Jurgis Gailiušis. vienuolyno viršininkas. Nuotr. B. Kerbielienės.

PABALTIEČIŲ DEMONSTRACIJOS CLEVELANDE
Lietuviai, latviai ir estai bir

želio 20 drauge paminėjo Pa
baltijo okupacijos 25 m. sukak
tį.

Šv. Jono katedroje, gausiai 
dalyvaujant pabaltiečiam, 11 v. 
mišias aukojo ir pritaikytą pa
mokslą 'pasakė katedros kleb- 
prel. R.P. Walsh. Pamaldų me
tu giedojo Čiurlionio ansamblio 
■mišrus choras, vadovaujamas 
<nuz. A. Mikulskio.

Tuoj po pamaldų, sekdami 
vėliavas, skautai, Čiurlionio an
samblis ir pamaldų dalyviai ei
senoje patraukė Superior gat
ve Public Aqurare link. Prieša
kyje buvo nešami trys didžiu-
liai plakatai, reikalaują laisvės 
Pabaltijo valstybėms.

Apie 3000 žmonių publikai 
susirinkus prie burmistro 
Johnson paminklo, minėjimą 
pradėjo estų atstovas Traks, 
pakviesdamas sugiedoti JAV 
himną.

BERNIUKŲ STOVYKLOJE Kennebunporte, Maine, pavakarių metu žai
džia šachmatais. Nuotr. B. Kerbelienės.LIETUVIŲ DIENA PIKNIKAS

PRANCIŠKONU VI EN UOLYNE

Pabaltiečių rengimo komite
to vardu pasakė kalbą inž. A. 
Pautienis, Alto Cleveland© sky
riaus pirmininkas- Kalbėtojas 
priminė, kad Pabaltijo kraštų 
okupacija Įvyko vadinamos 
Sovietų Sąjungos smurtu- 
Vietoje sąjungos yra durtuvais 
suvaryta vergų valstybė, kurio
je nėra jokių respublikų, o tik 
Kremliaus budelių gauja. Pri
minęs liūdnus isterijos momen
tus, privedusius prie Pabaltijo 
okupacijos ir tautų naikinimo, 
kalbėtojas perspėjo Amerikos 
ir Vakarų valstybių abejingumą, 
Maskvos Įtaka Kinijoje, Kubo
je ir kt.

■ Pirm. A. Pautienis vėliau pri
statė pagrindini, kalbėtoją ap - 
skrities inspektorių ir tautybių 
sąjūdžio vadą. Ralph J. Perk. 
Jis savo kalboje pabrėžė, kad 
komunizmas paneigia ne tik 
tautinę egzistenciją, bet kaip 
teks yra netekęs žmogišku

1965

DIENOS PROGRAMA:

11:00 — Iškilmingos šv. Mišios Liurdo šventovėje. Mišias 
aukoja buvęs pranciškonų provincijolas ir dabar
tinis vienuolyno viršininkas Tev. Jurgis Gailiušis. 
O.F.M., minėdamas savo 25 metų kunigystes jubi
liejų. Pamokslą sako provincijolas Tėv. Leonardas 
Andriekus. O.F.M. Gieda Bostono šv. Petro para
pijos choras, vadovaujamas komp. J. Kačinsku. 
Vidurdienį prasideda koplyčioje garsieji Purei un- 
kulės atlaidai.

12:00 —Pietūs.
3:30 — Kultūrine programa Gimnazijos sjM>rto salėje. Dai

nuos Bostono šv. Petro parapijos choras, vadovau
jamas komp. J. Kačinsko. Tautiniams šokiams va
dovaus p. Ona Ivaškienė.

Pranciškonai kviečia visus dalyvauti šioje metinėje šven
toje, pasinaudoti atlaidų malonėmis, pasidžiaugti lietuviš
ka aplinkuma ir paremti naujas koplyčios statybą.

mo moralės, nesilaiko prigimtos 
teisės dėsnių ir bendrai panei
gia bet kokias žmogaus teises. 
Ne tik Pabaltijo okupacija, 
bet taip pat ir vėlesni žygiai 
Vengrijoje, Kuboje, Vietname, 
Domininkonuose ir kitur rodo 
komunistų grėsmę užvaldyti vi
są pasauli. Pavergtųjų tautų 
grupės laisvajame pasaulyje žy
miai gali prisidėti prie savo tė
vynių išlaisvinimo.

Trumpas kalbas pasakė atsto
vai tautvbiu kalbomis: estu — 
Traks, latvių — Dagis ir Ri
ders, lietuvių — J. Daugėla. 
Priimta bendra rezoliucija ir 
nutarta ją pasiųsti JAV prezi
dentui ir vyriausybės nariams.

Ohio gubernatorius ir Cleve- 
lando burmistras buvo išleidę 
proklamacijas, kurios demonst
racijų metu buvo viešai per
skaitytos. Pabaltiečių bend
rai demonstracijai vadovavo Al
to Cleveland© skyrius.

L. Žvirkalnis

S p a u d a
čatkeita iš 2 psl./ 

Pasimatyti ar išsikalbėti?
T. Žiburiuose vedama am? \. 

R. liepos 15 svarsto kongresų 
gebūdi: susitelkti masėm, pa
simatyti ar klausimus studijuo- j 
ti? “Turint galvoje dideli dar
bą ir vargą, kuri tenka pakalu 
ne tik kongresą organizuojan
tiems, bet ir į ji vykstantiems, 
išeivijoje nebegalime pasiten
kinti vien tradiciniu kongresu 
tikslu — minios subūrimu Juo 
toliau, juo daugiau būtina kon
greso dalimi pasidaro akademi
nė dalis. Tol. kol kongresus 
dominavo senesnioji karta, aka
deminę dali dažniausiai sudary
davo kokio žymesnio veikėjo 
paskaita. Jaunimui to nepakan
ka. Jie nebenori vien pasyviai 
klausyti, bet siekia patys ak
tyviai dalyvauti jungtinėje pa
skaitoje ir jos diskusijoje. Kon
gresų rengėjams tai. žinoma, 
sudaro naują rūpesti, nes pa
sisakymams reikia daugiau lai
ko. Bet tai vra šių dienu būti
nybė".
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IŠ VISUR
— Kun. dr. Audri Bački, po 

metų diplomatinės tai n\bos Sv. 
Sosto Nunciatūi oje .Maniloje. 
Šv. Tėvas teikėsi pakelti i mon
sinjorus ir suteikti paaukštini
mą tarnyboje. Aikiv. C ai.o 
Martini, apaštališkasis nunci
jus Maniloje, liepos 13 d. su
rengė iškilmes, kurių metu 
jis Įteikė kun. Audriui Rač
kiui pakėlimo i monsiniurus ir 
paskyrimo i sekretorius raštus.

— Kennebur.kporte, Maine, 
pranciskcnų vasarvietėje yra 
didelis judėjimas. Stovykla yra 
perpildyta berniukų, kurie mo* 
kosi, žaidžia ir juokiasi. Su- 
augusiųji yra suvažiavo iš vi
sos Amerikos ir Kanados. .

— Marija Rudienė, JAV LB 
Centro Valdybos vicepirminin
kė. ir Vaclovas Kleiza, narys 
jaunimo reikalams, dalyvavo 
ateitininkų kongrese Kanadoje.
M. Rudienė kongresą sveikino 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
vardu. V. Kleiza turėjo pasita
rimus jaunimo kongreso reika
lais su Kongrese dalyvaujan
čiais PLB Valdybos ir Kana
dos Krašto valdybos atstovais.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės Valdyba apylinkių valdy
boms išsiuntinėjo po vieną eg
zempliorių iš Vliko gautos kny
gelės anglų kalba •’Lithuania”.

Centro valdyba prašo apylin
kių valdybas, kas praneštų 
koks knygelių skaičius bus rei
kalingas apylinkių valdyboms.

Taip pat Centro valdyba 
bendraraščiu ragina apylinkių 
valdybas pasiruošti Lietuvių 
Bendruomenės mėnesio ir šven
tės pravedimui.. Lietuvių Bend
ruomenės mėnesis yra rugsė
jis.

KJ.
— Prcf. K. Pakšto monogra

fijai išleisti Detroito ateitinin
kų sendraugių skyrius paaukojo 
15 del.; dr. Vladas Juodeika, 
muzikas J. Aleksis ir Jurgis 
Tamašauskas. Mt. Vernon. N. 
Y., po 5 dolerius; paskutinieji 
du asmenys aukojo jau antru 
kartu. Norintieji prisidėti prie 
šios monografijos išleidimo, sa
vo auką prašomi siųsti: Pakš
tas Fund. c. o- J. Mikaila. 
16370 Stocpel Ave., Detroit, 
Mich. 48221.

— Balys Raugas, Riverside, 
N. J., siųsdamas 30 dol. auką, 
paskirta LB New Jersey vals
tybės pietinės dalies apylinkės, 
Rezoliucijoms Remti Komite
tui. rašo: . . Malonėkite šioje 
nedidutėje aukoje Įžiūrėti ne 
tik pritarimą Jūsų darbams, 
bet ir nuoširdžiausi linkėjimą 
pasiekti užsibrėžtą tikslą. . .". 
Visos aukos tam tikslui siųsti- 
ios tiesiog Komiteto kasinin
kui: Mr. G. A. Petrauskas, 
3442 Madera Avė.. Los Ange
les, Calif.. 90039.

Floridoje ieškoma pora lietu
vių. kurie padėtų pataisyti lai
veli. Su tuo laivu galima gerai 
žuvauti ir pinigu uždirbti. Pra
šini kreiptis: Jonas Batus. First 
St. Rt. L Box 131. Jupiter 
Heights, Fla.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

ĮSPŪDINGAS kretingiškių suvažiavimas
Birželio 26, jaukioje Gied

raitienės baleto studijos salėje 
Chicagoje. įvyko jaukus prieš 
20 metų Kretingos gimnaziją 
baigusių bei lankiusių sąskry
dis.

Tai buvo visiems tarytum vie
nos šeimos šventė. Buvę mo
kiniai bei mokytojai suvažiavo 
iš įvairiausių vietovių net iš to
limųjų Los Angeles, Hamiltono, 
Clevelando, Toronto, Dėti aito,

jautėsi tie patys: d rauginki ir
nuoširdūs.

Pobūvį atidarė paskutinės 
abiturientų laidos seniūnas — 
Viktoras Palu n as iš Oievelando. 
Po savo trumpo įžanginio žo
džio, jis pakvietė mokytoją Juo
zą K oje į atvykusį net iš Los 
Angeles tarti pagrindinio žo
džio. Kaip tos klasės auklėto
jas. jisai šaukė savo buvusius 
mokinius pavardėmis, taip kaip

kompozitoriaus Jakūbėno. Ari
ja iš operos “žydė” buvo sudai
nuota tikrai jausmingai ir 
pagaunančiai. Po to sekė dr. 
Rimvydo šilbajorio žodis. Dr. 
Šilbajoris, baigęs mokslus šia
me kraite, dabar profesoriauja 
Ohio universitete. Jo mintis bu
vo originali ir sukosi apie žmo
gaus žmoniškumą. Nors ir 
trumpai, jis taip pat papasako
jo savo įspūdžius iš Vilniaus,

Regienė. Pagaliau Viktoras Pa- 
lūnas uždarė oficialią progra
mos dalį ir kvietė visus vaišin
tis ir linksmintis Kretingos 
gimnazijos prisiminimų fone.

Reikia pasakyti, kad šiam su
važiavimui suruošti ypatingai 
daug pasidarbavo ir geros va
li / parodė Valerija Velavičiū- 
tė-Pleirienė, Albertas Liškūnas, 
Viktoras Palūnas ir kiti. Jiems 
visiems priklauso mūsų- nuošir
di padėka. Mums, iš toliau į šį 
suvažiavimą atvykusioms, tai

H. W. MALE

Klausimas
Su kaimyne turime bendrą 

kelią į garažus, po bendru sto
gu. Garažai yra 14 pėdų nuo 
mūsų namų.

Kaimynė įsitaisė ant “barbe
cue” stumdomos 'krosnelės “va
sarinę virtuvę”. Ten ji verda, 
kepa ištisas dienas, pradedant 
k...o mėnesio pabaiga. Anglies 
dūmai neleidžia atidaryti lan
gų ir mus nuodija; ugnis kū
renasi arti namų. o. be to, blo
gam orui esant, krosnelę įtrau
kia į garažą su degančiomis 
anglimis. Antri metai kenčiame 
nuodingąsias dujas, nes nei 
policija, nei gaisrininkai, nei 
Department of Health (sveika
tos departamentas), nei mies
tas. mums prašant, nepadėjo.

Prašau patarti, ką reikia ‘da
ryti minėtai nelaimei pašalinti. 
Mano žmona serga širdies li
ga: jai ypatingai reikalingas 
geras oras ir ramybė, kurios 
neturime dėl garaže įrengtos 
virtuvės.

G. K., Brooklyn. N. Y.

Atsakymas

vo padaryti “administrate vinių 
būdu”, tai yra, tamsta kreipeis 
į visas įstaigas. į kurias pap- 
ra tai tokiais atvejais kreipia
masi, tamstų advokatas gilės 
nutaiii, kad čia yra užtenka
mo pagrindo kreiptis į teismą, 
prašant Šį nemalonumą paša
linti. Teisiniai tai vadinasi — 
‘^petition to abate a nuisance”. 
Žinoma, prieš imantis tokių 
priemenių, tamstų advokatas 
parašys tamstų kaimynams laiš
ką, informuodamas juos. kad.

Elizabetho, Bridgeport© miestų 
ir, žinoma, pačios Chicagos. 
Sentimentų pagauti, visi žiūrė
jo vieni į kitus, lyg sapne. Žiū
rėjo ir stebėjosi, visų pirmiau
sia savo fizinių dimensijų paki
timu. Tačiau savo širdyse visi

jei jie nepasirūpins padėtį pa
keisti, jie bus patraukiami teis
man. Dažnai toks laiškas pade
da ir nereikia į teismą kreip
tis.

ELIZABETH, N. J.
Dcroteja Žemeikytė birželio 

27 susituokė su Kazimieru J. 
Bolanowski šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje Elizabethe. Jau
noji gyvena 125 Clark Place 
Elizabeth, N. J. Jos tėvelis yra 
miręs prieš keletą metų. Jau
nasis yra dr. K. ir P. Bclanows- 
ki sūnus. • 623 Union Drive. 
Elizabeth.

Sutuokė jaunosios brolis kun. 
Petras žemeikis. asistuojant ki
tam broliui kun. .Alfredui Že- 
meikiui. Jaunosios pusbrolis R.

Pietuose gražiame Falcons 
Hali restorane dalyvavo apie 
300 svečių. Maldą sukalbėjo 
prel. M. J. Kemežis.

Jaunoji yra baigusi Nevvąr- 
ko valst. kolegiją Union, N J., 
ir mokytojauja Woodrow Wil
son mokykloje Elizabethe. Pri
klauso sodalietėm. dalyvauja 
parapijos chore.

Jaunasis baigęs Union kole
gija. dabar lanko teisės mokyk
lą Setcn Hali universitete.

daroma klasėje prieš pamoką. 
Deja, daugelio iš šaukiamųjų 
nebuvo ir vietoj žodžio “esu” 
viešpatavo visiška tyla. Tai 
Lietuvoje likusių arba jau žu
vusių pavardės. Jie buvo pa
gerbti vienos minutės atsistoji
mu.

Mokytojas J. Kojelis yra vei
klus ir energingas žmogus, ak
tyviai besireiškiąs rezoliucijų 
akcijoje. Jo žodis buvo jautrus 
ir prasmingas. Kaip kietas že
maitis jis karo metu Lietuvoje 
nepaliaujamąi kovojo su vokie
čiais okupantais, kol pagaliau 
buvo gestapo suimtas ir už lie
tuvišką veiklą uždarytas i kon
centracijos stovyklą Vokietijo
je. Jisai kvietė esančius jung
tis i Lietuvos vadavimo darbą 
ir dalyvių tarpe rado gyvą pri
tarimą.

Toliau Viktoras Palūnas pa
kvietė buvusį Kretingos pranciš
konų gimnazijos mokinį, dabar 
garsųjį solistą, Stasį Barą atlik
ti meninę programą. Jisai, pro
fesoriui Jakubėnui palydint, pa
dainavo tris dainas, vieną iš jų

kuriame prieš kurį laiką teko 
lankytis.

Buvo gauti sveikinimai iš 
Lietuvos ir kitur, kuriuos per
skaitė Irena Truškauskaitė -

buvo amerikietišku terminu ta
riant “sentimental journey” , 
kuri paliko neišdildomų įspū
džių bei prisiminimų.

Julius Veblaitis

Susitikimo švente Putname liepos 25
Mergaičių stovyklos užbaigi

mo ir lietuvių susitikimo die
na. taip pat Lietuvos nelai
mės bei lietuvių kančios religi
nis minėjimas įvyksta Putna
me. Conn., liepos 25 d., sek
madienį.

Iškilmingąsias mišias aukos 
kun. Vytautas Zakaras, šiuo me
tu esąs mergaičių stovyklos 
kapelionas. Pamokslą pasakys 
Worcesterio lietuvių parapijos 
klebonas kun. Jenas Jutkevi- 
čius. Palaiminimo apeigas at
liks prel. Pr. Juras.

Procesijojs bus kalbamas ro
žinis ir tos maldos, kaip ir pa
čios mišios, aukojamos Lietuvos 
ir lietuvių kančios keliui su
trumpinti- Šventėje bus svečių 
ir iš toliau. Pats to-limiausias 
svečias bus kun. Butkus iš Aus
tralijos.

Maisto stalus ruošia Worces- 
terio. Waterburro ir Brocktcno 
rėmėjai, o iš Lawrenco net su 
dovanų stalu atvyksta.

Šalia kitų pramogų bus di
džioji loterija su 2000 dovanų, 
įvairios kitos daiktinės bei lo
šimų pramogėlės.

Bus ir mergaičių stovyklos 
baigimo programa. A. S.

SERVICE

AUTO MECHANICS
50-50 PROFIT SHARING

We require Mechanics for our new 
expanded facility. If you are an ex
pert technician and accustomed to 
repairing cars in the finest manner, 
you are eligible to work in one of 
the best equipped and busiest Chev
rolet Service Departments in New 
Jersey. There is no better pay plan 
anywhere. No shop has more to of
fer. 50-50 on all labor, guaranteed 
minimum wage, vacations paid on 
the basis of your average earnings, 
the Nada Pension retirement plan. 
6 days sick leave. Life insurance. 
Blue Cross plan. 5 day week, paid 
holidays, free uniforms, free em
ployee parking, average earnings 
paid while attending G.M. training 
and technical classes, our own em
ployee dining room, highest factory 
claim hourly late, and other bene
fits too numerous to mention. Call 
Bob Henry. Service Manager for- 
appointment for personal interview.

CHAPP CHEVROLET CORP. 
200 Valley St. South Orange 

SO 3-4000.

REAL ESTATE

Hurry! Price Increase Coming! 
FREEPORT

NEW HI-RANCHES
Introductory 
price only ... $26,500

Tamstai patarčiau nueiti pas 
vietinį advokatą ir šiuo reika
lu pasikalbėti. Kadangi tamsta 
padarei viską, kas galima bu-

Bačkus iš Colorado atstovavo 
mirusiam tėvui. Svočia buvo 
Phyllis Whorisky, svotas—jau
nojo brolis Raimundas.

lj *

!; Geriausiai pailsės’t per savo atostogas garsiame CAPE • 
’•j COD - OSTERVILLE kurorte prie atviro Atlanto jūros ; 
; pliažo, gražioje lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės viloje ;

SERVICE

E-Z CAMPERS TRAVEL 
WAGONS

Travel & Tent Trailers For the whole 
Family.

CRANE PARKING INC.
Sales Rentals Service & Repairs

3901 14th Aev near 39th St.
Brooklyn; N. Y.

GE 8-9017

Upper Level: 3-Bdrms. vanatorium 
tile bath with 25x54 mirror; living 
room; full dining room and cabinet 
lined kitchen.

Lower Level: Large (plywood pan
eled 1 playroom. laundry rm. 2 zone 
gas HW heating system, cast iron 
boiler; garage. Sliding glass door 
leading to patio.

CEMENT WORK
All Type House Wrecking 

Cellar Cleaning Rubbish Removed 
Stoop work All work guaranteed 

190 Kosciusko St. Bklyn N.Y.
Phone — 388-9742

DOROTeJA ŽEMEIKYTL susituokė su Kazimieru Boionovokiu.

A U D R O N E
87 East Bay Rd. OSTERVILLE Cape Cod Mass. 02655 

Te!. (Area 6171 428-8425
• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų. beržu ir kt. dekoraty

viniu medžią parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs l'amka'iai. rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti <7 min. pėsčiom) šiltos srovės privatus jūros pliažas, 
o Geras lietuviškus maistas.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveikatą, tod.'l visi 
maloniai-kviečianti atvykti praleist savo atostogas viloje Audron;’-. 
Vila Audrone j;:u atidaryta ir priima svečius vasarojimui. Kreip
tis tusiai i vila AUDRONE

MRS. MARIJA JANSONAS
87 East Bav Rd. Osterville. Mass. ()2(>V> ’< ]. ;28-312.>

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS RRl'ČAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven. N.Y. 11421
Tel. Virginia S-9519

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti lou dalyviu

GARDEN TAVERN
Inr L»L.

^TAUTAS BELECKĄ 
Savininkas

■ •

Salė vestuvėms ir kitokioms pra 
mogoms Be to. duodami polaido 
turiniai pietūs Pirmos rūšies lie 
’nviškas maistas prieinama ka<n»

'833 MADISON STREP’
BROOKLYN 27, N v 

(Ridgewood»

Tel Evergreen 2-6440

! Adolfo SCHRAGERIO
I '

336 East 86th St., N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0*00

ATidnryln kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v. 
_ ____ !

i
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CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
17 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai viela automobiliams

žL I /2 % INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metu vasario 1 dienos
Pinigai jd^ti prieš mėnesio 15 d duoda dividendus už visą mėnes) 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

Pirmd ir knt, i>-i 9 00 ryto 8-30 vakaro; Antrad ir 
penkiadienį 9 00 ryto - 5:00 vakaro; fteštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

» ii ■

A home awav from hone HOTEL 
I I'C ERNE 201 W. 79th Street. New 
Yo’-k C>tv '2 block from Broadway 
and 79th St. Convenient to every
thing in the heart of N. Y. C. New
ly furnished 1-2-3 loom suites some 
with kitchenettes moderate rates. 
EN 2-7100.

SHOWCASE RESTAURANT
Open 7 days a week. 3 African lob
ster tails S3.25 or sirloin stake din
ner 533 Old Country Road West
bury L I. opposite Ohrbachs. Come 
bring the familv for Sunday dinner 
Call 516 ED 3-3376.

HOTEL STACEY
Singles Doubles Apartments

$4 and up daHv We cater to fam
ilies with children $25 and up a 
week. Full cooking privileges.

114 W 47th Street N. Y. C. 
Call PL 7-6800

MERCHANDISE WANTED 
Wanted

ANTIQUES FURNITURE 
PAINTINGS RUGS WEAPONS 

Brie A Brae Anything Old 
Call MA 4-1773 or MI 1-7483 

for fast prompt service

Complete Home Remodeling — We 
repair in and out from top to bot
tom Kitchens. Bathrooms and Base
ments 21 hour service

EMPIRE BUILDING & Const Co 
493 East N Y. Ave. Brooklyn 

Call PR 4-2013

SLIPS MOORING 
Day - Week - Month - Season 
Moorings $3 per foot (season i 

Slips at sensible rates 
Skyline Marina on Flushing Bay 

College Point. New York 
Call IN 3-9708

REAL ESTATE

Englewood - East Hills short dist
ance St Cecelia’s Church 5 minutes 
from N Y C. Price sharply reduced 
Lovely 8 room split-level. 3 bedrms. 
2'2 baths, den. finished basement, 
screened terrace. 2 car agrage. new 
carpeting, air conditioned, beauti
fully landscaped I? acre Quarles 
School at corner Principals only 
$48.000 Owner (2011 568-1465.

Junior’s Restaurant 386 Flatbush 
Ave. Ext. (at DeKalb Ave.) B'klyn. 
N. Y. Very fine food at extremely 
modest prices that’s the story be
hind fabulously successful! Junior’s. 
So successful it’s onen from 6am 
to 2 a.m. next morning, serving any
thing from a sandwich through spe
cialties like Hungarian beef goulašh. 
boiled beef flanken and veal cutlet 
parmigiana to exquisite steaks. Ex
cellent banquet and private party 
facilities, too -the Burgundy Room 
seats 200 and Junior’s will be hap
py to cater a party in your home. 
Call UL 2-5257. ask for Marvin or 
Walter Rosen.

HOTELS

CHATHAM HOTEL 1’4 blocks to 
beach. Center of all attraction 304 
4th Ave.. Asbury Park. N.J. Whole
some home cooking Friendly family 
atmosphere $40 & up weekly Rooms 
without meals $18 & up per person 
Kitchen privileges month or season 
Josephine Farielio 4 201)774-9525

MADISON HOTEL — 306 7th Ave. 
Asbury Park. N.J. Two big porches 
overlooking Ocean. Amer. & Euro, 
plan family hotel. Moderately priced, 
famous for our home cooking and 
baking. Catholic ownership. Near 
churches. (201) 775-6644 Jeanne- 
Jacques. Owner-Mgr.

FORGET-ME-NOT Hotel 100 East 
Forget-Me-Not Rd. Wildwood Crest. 
N. J. Room & board home cooking. 
& boking. served family style Near 
beach. Free parking. Children Į4 
price. For rates please call between 
4 and 7 p.m. ESsex 3-6513 or 609 
511-2258 anytime.

5000 sq. ft. landscaped plot 
park and beach privileges

PATRIC HOMES
on South Ocean Ave.

DIRECTIONS: So. State Pkway to 
Grand Ave. Baldwin 1 Exit 20) Right 
(South 1 to Sunrise Hwy. Left (east > 
approx. 1 mile to South Ocean Ave. 
Right to Model.
Job: FR 8-9102 Eves: VA 5-5829

RESORTS

CAVENDISH CLASSES
Self Improvement Courses. 92-05
Whitney Ave.. Elmhurst 73. N.Y. 
OL 1-5753 Summer Sessions $105

Rending. Arithmetic. Special 
help for reading levels. 2-3-4-5. 
Elem.. High School. Adults.

FRANK HEINECKER
FUEL OIL

Buy Now and Save 
Service is our Motto

Call BR 3-0109 or IV 3-2390 
1G93 Ncrth Gardner Drive 

Brentwood L. I.

TRUITTS EXPRESS

Light Moving and Trucking

Day arid Night 
Reasonable rates. Free Estimates

Call GL 5-3350

D & D PAINTING 
CONTRACTOR

Inside and Outside Sparkling 
Firescape All Estimates Free 

All work guaranteed 
311 Convent Ave N.Y.C.

Call WA 6-5370

STANZIONES BAKERY

Open 6 Days a Week
705 Forest Avenue. Staten Island 

Delicatessen Italian specialties and 
delicacies Home-made Italian spa
ghetti sauce Open Sundays Call 
GI 7-9004 or GI 2-4324

Ambulance &. Oxygen Service
In case of emergency call 

“Emergency” for Ambulance 
and Oxygen service in the 

Bay Ridge Area.
KENNETH LORDAHL 

705 - 60th Street
HY 2-7217 — HY 2-7218

GROOMING—Summer Specials 
Low prices for all Breeds 

Poodles - Toys $6 Minis $8 
Stand $12

Grooming by TOM MERRIMAN
Dog House 979 1st Ave (54th St.) 

Call PL 3-2521

CARPENTRY 
KARRIS’S HOME 

IMPROVEMENT COMPANY

Tele 672-0644 
873 Union St., Brooklyn

The OLD SEIDELBURG
Open 7 days a week 

For the Finest of Foods 
Come and bring the family 

for Sunday Dinner 
626 Third Ave N.Y.C.

Call TN 7-2678

ACRES —HIGH DRY
$749 Per Acre

Right between New Sunrise H’way 
Ext. and New York to Riverhead 
Expressway. New Factory for em
ployment near by. We are not sel
ling homesites—there are no utili
ties. However, the potential of Long 
Island at the price will be easily re
cognized by the smart investor. The 
land we sold 5 years ago for $99 
per acre has since been resold tor 
$5000 per acre. Who would of be
lieved it then? Make your money 
grow in growing L. I. Don’t miss 
your golden opportunity. Invest 
now! $5.00 monthly after small 
Down Payment: Get your deed and 
ownership papers immediately.
Three Land Offices — 729 Jericho 
T’pike, Route 25. 3 mi. past Smith
town, & 2950 Jericho T’pike. Route 
25. 1 mi. east of the Smithtown By
pass. and 376 Jericho T’pike. Route 
25. Selden. Hurry out Ofiice open 
every day incl. Sundays. Over litty 
years in the land business.

K. H. LEEDS
LAKE RONKONKOMA, L. I.

RESORTS

CHESTER House Tobyhanna 2. Pa. 
Tel. (717) 894-8022. Atop the Poco- 
no Mts. Filtered pool, scenic loca
tion. modern rooms. 3 meals daily, 
recreation hall, movies, shuffleboard, 
dancing, etc., on premises boating, 
fishing, golf. Churches nearby. - 
$46 - $58 wk. Mae E. Kibble.

Paradise Lake Motels and Cottages 
Paradise Lake Resort 4 miles south 
of Lake George. N.Y. Informal, re
laxing aiiuosp.iere. families.' honey
mooners. 30 motel & housekeeping 
collages on lake, sandy beach, res
taurant. bar. playgrounds & sports 
area. Brochure. S. M. Russo. R.D.2. 
Glens Falls 9. N. Y. 518 - 792-9431.

JOE’S MT. VIEW — Box 61 RD 1 
Catskill 5. N.Y. Tel. 518 - 943-5909. 
Hosts: Gill & Joe Ccafidi. American 
cuisine, home baking. Deluxe accom.. 
Pri., semi pri. baths, swim. pool, 
orch. and entertainment, dancing, 
cocktail lounge, all sports, lake boat
ing. Free color brochure and rates.

Christine 4300 Atlantic, at Baker. 
Wildwood. N.J. The friendly hotel. 
Not “just any” hotel, but the home
like place, run by Doc and Harriet 
Harlan. Near everything, free park
ing, 2 diners close by. Bathe from 
room. Clean. 52 rooms, most with 
new furniture. Private bath or run
ning water. $4 to $5.50 per day, per 
person. 2 in room. Low weekly and 
family rates. 3-bedroom apt. after 
Aug. 7. Phone 609 - 522-5241.

The Hotel BREAKERS 
on the Ocean Front Spring Lake, N.J. 
"Families Love Us!” Private beach 
& pool, fine food (Mod. Amer. plan), 
golf, fishing, tennis, dancing. Shops. 
Supper clubs, only 20 minutes from 
Monmouth Track. Convenient to 
Churches. Best of all... sensible 
rates. Bklet. Reservations Tel. (201) 
449-7700.

Mrs. Edward Cody, Owner-Mgmt.

r
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@ SPORTAS
IŠ PABALTI EČIŲ VARŽYBŲ

Liepos 17-18 dienomis Lake
wood, N. J., pravestos pabal- 
tiečių vasaros varžybos lietu
viams buvo gana sėkmingos. 
Varžybas rengė ir tpravedė šie
met “Estonian Athletic Union, 
Inc. • USA” pirmininkas Rai- 
mond Pals- Svarbiausias mūsų 
laimėjimas buvo futbole, kur 
lietuviai atsigriebė prieš lat
vius už pernykštį pralaimėjimą.

Lietuviai : Latviai 6:0 (5:0)
Šių rungtynių latviai, turbūt, 

greitai nepamirš, nes gavo te
ikia pamoką, kokios, tikriausiai, 
nelaukė. Futbole, atrodo, jie 
yra nuo mūsų nepavejamai at
silikę. Pernai Glevelande lietu
viai buvo pralaimėję 1:2, už 
tat šiais metais mūsiškiai i rei
kalą pažiūrėjo atidžiau. Gerai, 
kad iš Chicagos atvyko Jeni- 
gas, Mikalauskas ir Bavarskas, 
kurie New Yonko LAK atsto
vaujančiam lietuvius, buvo ge
ra paspirtis.

Gaila, kad sekmadienį lietus 
pylė kaip iš kibiro. Vienu me
tu susilaukta ir ledų. Futbolo 
aikštėje žolės veik nesimatė po 
vandeniu. Visi žaidikai jau pir
mose sekundėse buvo permerk
ti iki paskutinio siūlelio, o ka
muolys vietomis plaukiojo van
denyje, kaip ežere.

Lietuviai žaidė tokios sudė
ties: Jankauskas; Česnauskas, 
Remėza I; Vainius (Šileikis, 
Trampas, Malinauskas (Kulys), 
Klivečka D, Bavarskas, Mika
lauskas, Jenigas, Budreckas (Šu
kys). Įvarčių seriją pradeda jau 
trečioje rungtynių minutėje Je
nigas. Vėl tas pats Jenigas pa
siekia ir antrąjį įvartį. Bavars
kas iš toliau ir Malinauskas ke
lia pasekmę iki 4:0. Kėlinio ga
le Šukys įstumia Klivečkos šau
tą kamuolį į tuščius vartus.

nio- šeštą įvartį pasiekia Tram
pas, nelaikomai išnaudodamas 
11 m. baudinį. Latviai nieko 
lygiavertiško mūsiškiams nesu
gebėjo parodyti. Prie gero oro 
gal ir ^liūdniau būtų pasibaigę. 
Puolime stebėtinai gerai deri
nosi Klivečka su Jenigu. Sėkmin 
gai darbavosi viduryje aikštės 
Bavarskas.

Lengvoji atletika
Lengvosios atletikos varžybo

se lietuviamt taip pat teko eilė 
gražių pergalių. Už tai dėkoti 
tenka Tėvui Pauliui, O.F.M. iš 
Toronto Aušros, ir Bielskiui iš 
Cleveland© Žaibo, atvežusiems 
gerą būrį sportininkų.  x

Vyrų grupėje mums teko šie 
laimėjimai: 100 m bėgimas — 
Malinauskas; 200 ir 400 m bė
gimas Aleksėj ūnas — vieninte
lis Chicagos Aro atstovas.

Moterų grupėje — 60 m bė
gimas Čiurlionytė; 200 m bėgi
mas — Janeliūnaitė; šuolis į 
aukštį — Romanovaitė.

Jaunių grupėje — 110 m su 
kliūtimis — Stempužis; rutulio 
stūmimas — Venclauskas; 200 
m bėgimas — Tamašauskas. 
Šuolis į tolį — Stempužis.

Mergaičių grupėje — disko 
metimą, rutulio stūmimą ir ie
ties metimą 'laimėjo Jurgaitytė; 
šuolį į tolį ir 80 m bėgimą lai
mėjo Mockutė.

Mergaičių H grupėje 60 m 
bėgimą ir šuolį į tolį laimėjo 
Janeliūnaitė; disko metimą — 
Kerniūtė-

Gaila, sekmadienį užpuolęs 
lietus sutrumpino varžybų pro
gramą. Mūsų lengvaatlečių pa
sirodymas šiose varžybose lai
kytinas pavykusiu.

LAK piknikui praėjus
Pereitą sekmadienį Lietuvių 

Atletų Klubas rengė savo me
tinį pikniką. Gaila, kad pirmo
ji futbolo komanda negalėjo 
čia dalyvauti, nes turėjo tą pa
čią dieną atstovauti lietuviš
koms spalvoms pabaltiečių var-

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

JAV jaunių p-bės vyksta Bostone, 
Northeastern universitete. Jos su
traukė vos 41 dalyvį. Po 3 ratų pir
mavo meistras W. Martz iš Wise, 
su 3 taškais. J. Meyer, N.Y. 2 Į*, 
Mass., Md., ir N.J. atstovai Rober- 
tie, Graves ir Wachtel turėjo po 2 
tš. su 1 nebaigta.

Pirmenybės baigsis trečiadienį, 
liepos 21 d.

John Curdo laimėjo du iš eilės 
šachmatų turnyrus Massachusetts 
valstybėje: Fitschburge - J. Curdo 
6-0, Alex Keyes 5^4, E. Martin 5 
tš. Pabrėžtina, kad meistras dr. E. 
Marchand iš Rochester, N. Y. liko 
vienuoliktuoju. Lynne - Curdo 4^, 
Solot 3%.

Bled, Jugoslavija. Pasaulio p-bių 
dvikovos tarp didmeistrių: rygiečio 
Tai, dalyvaujančio Sov. S-gos var
du, ir vengro Portisch, baigėsi pir
mojo laimėjimu 5%:2%. Tokia pat 
pasekme danas Larsen įveikė jugo
slavų Ivkovų 5^:2*4. Netrukus Tai 
susitiks su Larsenu, o po to. šitų 
laimėtojas su Spasskiu rugpiūčio 
mėnesį.

Kasmetinės rungtynės tarp Sov. 
S-gos ir Jugoslavijos rinktinių ku
rios tarpusavy susitinka po keturius 
kartus, įpusėjus rodė 14-6 Sovietų 
naudai. Trečiose rungtynėse jugo
slavai stipriai pasipriešino, tepralai- 
mėdami 4 *>4-5^4.

Prieš 10 metų. Mūsų šachmatinin
kų pasiekimai 1955 metais: Roma
nas Arlauskas įkeltas Australijos 
komandon pasaulio koresp. šachma
tų ’ p-bėm, pirmon lenton. Laimėjo 
tarptaut. koresp. šachmatų turnyrų

priešaky švedo Werel ir austro Zil- 
tener. P. Tautvaišas laimėjo Chica
gos ir Transmississippi p-bes. Kazys 
Merkis — L. sporto žaidynių N. Y. 
šachmatų p-bes, priešaky Vilpišaus- 
ko ir Staknio.

Dr. A. Nasvytis žaidė Atlantic 
komandoj, kuri laimėjo Cleveland© 
lygos varžybas. Gytis Bartkus — 
Cleveland© jaunių čempionas. To
ronto Vytis su Vaitoniu, Matusevi
čium, Stepaičiu ir kt. laimėjo To
ronto lygos varžybas antrų kartų 
(1950 ir 1955). Vaitonis — Hamil
tono čempionas, sukoręs 8:0. Mar
kus Luckis baigė antruoju Buenos 
Aires turnyre. Edv, Požėra laimėjo 
Sao Paulo šachmatų klubo p-bes 
Brazilijoj. Vladas Mikėnas Sovietų 
p-bėse sužaidė lygiom su pasaulio 
čempionu M. Botviniku. įveikė did
meistrius P. Keresų, Kotovų ir kt.

S

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sųjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europų

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Circle 5-7711

DISPLAY

Antrame kėlinyje latvius nuo 
įvarčių gelbsti vartų virpstai ir 
jų neblogas vartininkas. Jeni
gas neišnaudoja 11 m. baudi-

žybose — 6 'komandų turnyre. 
LAK atstovavo kombinuota ko
manda, kuri abejas rungtynes 

(nukelta į 8 psl.)

Skaudžiose liūdesio valandose

Pulk. PRANUI SALADŽIUI
mirus, p. Bronei Saladžiuvienei, sūnums Vytautui, Juozui 
ir dukrai Danutei nuoširdžiausią užuojautą reiškia

E. ir V. Valteriai
R. ir J. Ardžiai

Pulk. PRANUI SALADŽIUI

mirus, ponią Bronę Saladžiuvienę. dukterį Danutę ir sū
nus Vytautą ir Juozą su šeimomis nuoširdžiai užjaučia.

Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
Skyrius: 108 W. 14th Street, New York, N.Y. 10011; tel. CH 3-3005 
tarti 6th Avė., tik keli žingsniai nuo požeminio traukinio ir auto
buso stočių, pirmas aukštas, virš “Singer” krautuvės.)
• Mes siunčiame dovanų siuntinius į Lietuvų ir visas USSR respub

likas. o taip pat Rumuniją.
• Užsakymai paštu išpildomi tų pačių dienų, kada jie gaunami.
• Visos išlaidos ir muitai apmokami čia, taip kad gavėjas neturi 

nieko mokėti.
• Jūsų siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas nuo gavimo.
• Jūsų patogumui sandėlyje mes turime didelį medžiagų pasirinki

mų žemomis kainomis.
• Mūsų agentūra atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro: 

sekmadieniais nuo 10 ryto iki 4 vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Nuo liepos 15 iki rugpiūčio 15 agentūra sekmadieniais uždaryta.
Mes esame vienintelė COSMOS PARCELS EXPRESS Corp, agen
tūra 14-toj gatvėje. New York City.

W. KACZMARSKY. savininkas

WE’VE MOVED
on or before July 15th 

to
661 — 64th Street 

Brooklyn, N. Y. (Near 7th Avenue) 
Same phone number: SH 8-3450

TOM GURBO
6510 5th Avenue, Brooklyn. N. Y.

AUTO COLLISION — We repair all makes

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos ga
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo norus ant mū
šy arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
labai prieinamą kainą. • 
Mes patys perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininką Andriy Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

PATRIS PAINTING 
& 

DECORATING COMPANY 
Interior and exterior fully insured 

Also full scaffold work 
24 Hours a Day 

RA 1-7378

BULL AUTO SUPPLIES 
Complete Line of Car Accessories 

Motor Oil—Spark Plugs
3840 Nostrand Ave—Brooklyn. N.Y 

2 Door from 1st. Nat. City Bank 
Call 891-9234

Open 6 days a week

BOARDING HOME 
For Elderly Men and Veterans 

with Room and Board 
Light laundry, also porches 

Near park all transportation 
Catholic Church within the Area 

Call DI 5-1579

FLATBUSH OUTDOOR 
GOLF CENTER 

Open 7 days a week 
Ralph Ave and Ave J. Bklyn 

Free off street parking 
Open day and night Come and 

bring the family. Call CL 1-9824

ADAMS CORNERS 
Glenwood Park Bungalows 

Peekskill Hollow Road - Putnam 
Valley 35 miles N. Y. C. 1-2-3 bed
room bungalows Filtered swimming 
pool, Baseball. Day Camp adjoining 

N.Y.C. JE 7-5201 
or 914 DE 7-6051

NURSES N.Y. State Registered 
DELIVERY & OPERATING ROOM 

Experience Prevailing Salary 
Plus extra for on call for O.R. 

BAY RIDGE HOSPITAL 
437 Ovington St. Brooklvn, N.Y. 

Call — TE 9-1313

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ....................  CH 9-6245
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ...........  LI 2-1767
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........ AN 8-0068
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ..............  EV 4-4952
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ...............  Di 5-8808
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............  BR 8-6966
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road------------TO 1-1068
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue .—............. VI 1-5355
GRAND RAPIDS, Mich.— 636-38 Bridge SL, N.W. GL 8-2256 
HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 0215 
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ...... — TO 7-1575
IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave.--------- ES 2-4685
LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street —....... -...... - FO 3-8569
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ---------  Bl 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.................. LO 2-1446

NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street ......... CH 3-3005
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue.... ......... — Au 4-5406
PASSAIC, N.J. — 176 Market Street........................  GR 2-6387
PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ___________  MU 4-4619
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave........ PO 5-5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street .......  HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ------ Fl 6-1571
WATERBURY, Conn. — 6 John Street .... .......... PL 6-6766
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ---------  SW 8-2868
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave. _________  GR 6-2781
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ----------- Rl 3-0440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Virginia 6-1800

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St.. New York, N.Y. 10002

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamų kainų. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y. 

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI 

C A VOKET 
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

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

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

Tel. EVergreen 7-4335.

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

I

I

S & G MEAT MARKET
I
I

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y...............  Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................... Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554 ♦

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

AMERICAN HOME REALTY
NAMŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TARPININKAVIMAS 

VISUOTINA TURTO APDRAUDA
Genovaitė Drake-Dragūnienė, savininkė

' ( Specialus patarnavimas lietuviams
84-14 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. ¥. 11421

(Išlipti Jamaicos linijos Forest Parkway stotyje)

Tel. HI 1-5220

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

I B. S HALI NS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balsamuotojas 

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165
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Kun. Ed. Abromaitis, šv. Kry
žiaus par. klebonas Chicagoje 
ir Kunigų Vienybės pirminin
kas, lydimas kun. VI. Budrec- 
kio, lankėsi Darbininke. Taip 
pat tvarkė Kun. Vienybės mal
daknygės ir Lux Christi reika
lus.

Vysk. Pr. Brazio išleistuvėm 
rugpiūčio 5 dieną bilietų dar 
galima užsisakyti telefonu: M. 
Virbickienė — 58 Jerome St. 
Brooklyn, N. Y. tel.: MI 7-6160, 
M. Šalinskeinė — 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y. 
telef. VI 7-4499; J. Andriušis, 
87-09 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y., tel. VI 7:4477; Bal
io centre, tel. EV 7-1422.

Moksleivių ateitininkų — vy- 
resniųjų, jaunesniųjų ir jaunu
čių — stovykla bus rugpiūčio 
2-15 Kennebunkporte. Tėvai, 
kurie nori leisti vaikus į sto
vyklą, tesikreipia į Salviniją 
Gedvilaitę 107-15 1-16th St., 
Richmond Hill, N. Y., telef.: 
VI 8-1023.

Iš pranciškonų spaustuvės 
dabar atostogauja: Tėv. Pr. 
Giedgaudas, spaustuvės vedė
jas, brolis Tomas, brolis Pran
ciškus, Dalia Bulvičiūtė.

BETTY KAŠĖTA, Elžbietos ir 
Domininko Kašėtų duktė, baigė 
New Yorko universitetą magistro 
laipsniu. Studijavo socialinę globą.

Dienos užsiėmimai

UŽDARANT DAIL. J. BAGDONO kūrinių parodą liepos 11 kalba dail. V. K. Jonynas. Nuotr. L. Tamošaičio.

TRADICINE LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTE

11:00
12:30
4:00

SEKMADIENIS, LIEPOS 25, 1965
N. PR. MARIJOS SESERŲ SODYBA. PUTNAM. CONN.

šv. mišios, pamokslas 
pietūs, pramogos 
stovyklos mergaičių 
programa

KVIETIMAS
125 stovyklautojos ir jų mokytojos bei globėjos 
seselės nuoširdžiai kviečia Naujosios Anglijos 
lietuvius aplankyti jas Putname paskutinę sto
vyklos dieną.

VILA 
"JŪRATE”

Cape Cod

Sezonas prasideda nuo

LIEPOS 1 D. 
iki 

RUGSĖJO 15 D.
Dėl užsakymų 

prašau kreiptis:

ELENA KRASAUSKAS 
273 Oxford Street 

Hartford, Conn. 
Tol. A. D. 3-2893 

po liepos 1 d.
ELENA KRASAUSKAS 

P.O. Box 307 
West Hyannis Port 
Cape Cod, Mass. 
Tel. — Hyannis 

Code 617-775-9216

1

f

; Sekmadienį, rugpiūčio (August) Id. •
J Visi keliai veda į metinį s

“Lietuvos Atsiminimų’' Radijo
— “Rūtos” :

PIKNIKĄ
rengiamą Didžiojo New Yorko lietuviams ;!

JAMAICA POLISH NATIONAL HALL & PARK :
108-11 Sutphin Boulevard, Jamaica, L.l. N.Y. /

• Lietuvaitės gražuolės rinkimas — Miss Lithuania. 1965 J
• Tautiniai šokiai ir dainos. j
PIKNIKO PRADŽIA — 1 v. p.p.; ŠOKIAI nuo 5:30 iki 9:30 v.v.
MENINĖ PROGRAMA 4:30 vai. p.p. Gros T. Maksymowicz orkestr.

-----  Piknikas įvyks bet kokiam orui esant -----
(ėjimas — $1.25

Lietuviškų valgių bufetas • Veiks • Darbininko" spaudos kioskas J i 

Nuoširdžiai Jus kviečiame!

Prof. JOKŪBAS J. STUKAS, Direkt.Mielas Lietuvi, nevažiuok vienas, bet prisikimšk pilną mašiną didelių ir mažų draugų!

Redakcija .......................
Administracija ...............
Spaustuvė .....................
Vienuolyną* ...................

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

Dail. K. Jonynas su žmona 
išvyko atostogų į Cape Cod, į 
Nidos vasarvietę, kurią laiko 
Krasauskienė.

Kun. P. Girčius, atvykęs 
kaip laivo kapelionas iš Vokie
tijos, lankėsi Darbininko re
dakcijoje. Laikinai jis yra su
stojęs Balfe. Vokietijoje gyve
na Osnabrueck mieste ir ap
tarnauja 5 lietuvių kolonijas.

Dr. K. Čeginskas, Lietuvių 
Laisvės Komiteto narys, nese
niai atvykęs iš Švedijos, liepos 
20 išskrido į Europą, kur va
dovaus diskusijoms Vokietijos 
lietuvių studentų stovykloje 
Miunchene ir studijų savaitė-
je Vasario 16 gimnazijoje skai
tys paskaitą. Jis taip pat aplan
kys ir savo šeimą Stockhol- 
•me.

PLKO Sąjunga spalio 17 Car
negie Endowment salėje ren
gia Tyliosios Bažnyčios paminė- 
himą Lietuvos okupacijos 25 
metų sukakties proga.

Newark© visuomenės veikė
ja Izabelė Dilienė, išbuvusi li
goninėje porą savaičių dėl ul- 
cerio, dabar gydosi namie.

Prof. Bronius Prapuolenis 
mirė liepos 18 Chicagoje. Pla
čiau kitame Darbininko nr.

Išnuomojamas 
butas I aukšte 
Tel. VI 7-5834. 
kekių laiku.

5 kambarių 
Wcodhavene. 
Teirautis bet

East New Yorke išnuomoja
mas gražus butas iš 6 šviesių 
'kambarių. Tel. EV 5-8294.

Parduodamas namas ir ma
žas vasarnamis prie Rorrkonko- 
mos ežero. Namas yra išnuo
motas ir duoda pajamų po 
$110 per mėnesį per visus me
tus. Savininkas gali naudotis 
3 kambarių vasarnamiu. Ežeras 
tik 5 minutės pėsčiam. Kaina 
S10.500. Įmokėjus $1.000 — 
mergičius yra išmokamas iš 
nuomos, o vasarnzmis lieka 
veltui. Skambinti HI 1-6799.

PRIE SV. PATRIKO katedros po pamaldų už pavergtas tautas liepos 18 d. iš k. j d. gen. kon. V. Stašins
kas, V. Sidzikauskas, prel. J. Balkūnas, kardinolas Spellman, prel. J. Končius, kon. A. Simutis Pavergtų Tau
tų seimo pirm. V. Germenji, J. Audėnas. Nuotr. V. Maželio.

Lėtus suardė Dariaus ir Girėno pagerbimą
Liepos 17 nemažas skaičius 

lietuvių buvo susirinkę prie 
Dariaus Girėno paminklo. Ko
miteto pirmininkas J. Šaltis 
pravedė programą, solistė L. 
Juodytė - Matthews sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
•kun. J. Pakalniškis sukalbėjo 
invokaciją.

Kalbas pasakė Liet. gen. kon- 
sul. V. Stašinskas ir angliškai 
— S. Bredes.

Atsiradęs lietus su žaibais ir 
perkūnais išblaškė susirinku
sius Dariaus ir Girėno gerbė
jus. Jie visi susirinko į buvusį 
lietuvių piliečių klubą, čia prie 
užkandžių stalo kalbas pasakė 
dail. J. Juodis. A. Milukas, ne
seniai atvykęs iš Lietuvos, Mi- 
kužytė. Br. Spūdienė, viešnia

Atlanto rajono lietuvių skau
tų stovykla, pavadinta Vilniaus 
vardu, prasidės rugpiūčio 29, 
1 vai. popiet ir tęsis iki rug
sėjo 5 d., 4 vai. popiet. Sto
vyklos vieta: Worcester Coun
ty 4-H Camp Mo. Spencer, 
Mass-, netoli Worcester. Mass. 
Stovyklavietė gražioje vietoje, 
prie ežero ir upelio. Brolių sto
vyklos viršininkas — s. P. Mo
lis, sesių — prs. R. Larą, sto
vyklos kapelionas-— Tėv. Sta
sys Kulbis. S. J.

iš Clevelando B. Armonienė, 
autorė knygos “Palik ašaras 
Maskvoje”, Moterų Vienybės 
pirm. H. Kulber, P. Montvila 
papasakojo iš Antano Glušaus- 
ko, lietuvio iš Lenkijos, apsi
lankymo, davė paskaityti laišką, 
gautą iš Breslau lietuvių kul
tūros draugijos. Šios draugijos 
nariai aplankė Dariaus ir Girė
no žuvimo vietą. Ten yra pa
statytas paminklas ir koplytėlė. 
Paminklas aptvertas neaukšta 
mūro siena su geležiniais var
tais. Vartai surūdyję, sugriuvę. 
Koplytėlės ornamentai nudras
kyti. Užrašai nulupinėti. Reika
linga remonto. Laiške rašo, kad

N. Y. Lietuvių Filatelistų 
Draugija išleido naują savo 
žurnalo mumerį, kuriame, kaip 
paprastai, .plačiai aprašomi lie
tuviški pašto ženklai, įvairios 
jų laidos, duodama žinių iš fi
latelistų gyvenimo. Redaguoja: 
Waiter E. Norton, 2647 Ed
dington St., Phila., Pa., 19137. 
Jam talkina Kazimieras Matu- 
zas ir Algirdas Vizbarą.

LB naują apygardos valdybą 
išrinko birželio 12 apygardinis 
suvažiavimas. Valdyba birželio 
28 savo posėdyje slaptu balsa
vimu išsirinko pirmininką Joną 
Šlepetį ir pasiskirstė pareigo
mis taip: I vicepirmininkas fi
nansų reikalam — Henrikas 
Mjklas; švietimo ir kultūros rei
kalų vadovas — inž. Kęstutis 
Miklas; II — vicepirm. jauni
mo reikalams — Zigmas Dič- 
pinigaitis; valdybos narys or
ganizaciniams reikalams — Vla
das Kalytis; iždininkas — Vin
cas Padvarietis, sekretorius — 
Antanas Reventas. Į apygardos 
kenti jlės komisiją išrinkti: 
Petras Žilionis, Vytautas Ba- 
nelis ir A. Kynastas. Apygar
dos valdybos adresas: 3528 90 
Street. Jackson Heights, 72, N. 
T. J.Rs.

vietos lietuviai prie dabarti
nių sąlygų to negali padaryti, 
reikia pagalbos iš kitur.

Laišką perskaičius, pirm. J. 
Šaltis ir visi susirinkę nuošir
džiai pritarė ir pažadėjo tą rei
kalą paremti.

L. M. F. New Yorko Klubas 
birželio 18 d. susirinkime išrin
ko naują valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis taip: pirmi
ninkė dr. M. Kregždienį, vice
pirmininkės — J. Laucevičie
nė ir M. Virbickienė, sekreto
rė — B. Kidolienė, iždininkė 
— P. Ivašauskienė, valdybos 
narė — S. Skobeikienė. Naujo
ji valdyba savo ateities planuo
se numato lapkričio mėnesyje 
Apreiškimo parapijos salėje su
ruošti pobūvį, kurio pelnas bus 
tėvų pranciškonų kultūros židi
nio statybai paremti. Klubo mė
nesiniai narių susirinkimai po 
vasaros atostogų vėl bus šau
kiami pradedant rugsėjo mėne
siu. Apie tai bus pranešta šio 
laikraščio kronikoje.

Vysk. PRANO BRAZIO į 
išleist u vės :>

bus rugpiūčio 5 d. 7:30 v. v. Maspetho lietuvių parapijos <Į 
salėje. 64-14 56th Rd., Maspeth. N.Y. j

Auka 5 doL ;i

Visi pinigai skiriami suorganizuoti vyskupo darbo įstaigą l 
Europoje.

Užsiregistruoti iki rugpiūčio 2 Balfo Centre telefonu — J 
EV 7-1422 •;

Išleistuves rengia New Yorko lietuvių organizacijų komi- J 
tetas. j

Nekaltai Pradėtos Marijos Se
serys nuoširdžiiai' kviečia i- 
sus lietuvius atsilankyti į meti
nį lietuvių susitikimą, kuris Į- 
vyks liepos 25 d. jų sodyboje 
Putnam. Conn. Programa bus 
tokia: 11 vai. mišios, kurias 
aukos kun. V. Zakaras, pamoks
lą asakys kun. J. JutkeviČius. 
Po pamaldų pietūs ir kitos pik
niko įvairenybės. 4 vai. po pie
tų prasidės mergaičių stcvyk-

SPORTAS
(atkelta iš 7 pslj

ir pralaimėjo. Turnyrą laimėjo 
GAAC, pajėgus vienetas, baig
mėje įveikęs Yonkers SC. Tre
čioje vietoje liko Shamrock Ro
vers. Pirmų vietų laimėtojams 
teko taurės, kurias paskyrė Bal
lantine alaus bravorų bendro
vė. Laimėtojams taures įteikė 
Ballantine atstovas Dieter Stra 
bert, kuriam turime būti labiau
siai dėkingi už šių dovanų iš- 
rupinimą.

Jei minėtos taurės nukeliavo 
kitų klubų padangėsna. tai bent 
loterijoje leistas televizijos apa
ratas liko savųjų tarpe. Laimin
gasis laimėtojas — Važys Ste- 
ponis, buvęs pirmosios futbolo 
komandos žaidikas, LAK valdy
bos narys.

Piknike šokiams grojo Sta- 
rolio orkestras.

Atletas

New Yorko City opera šio 
rudens sezone stato šias ope
ras: The Saint of Bleecker 
Street. Angel of Fire —Ameri
kos premjera, Capriccio — nau
jas pastatymas, Miss Julie — 
pasaulinė premjera. Carmen, 
The Merry Widow, The Barber 
•of Seville — naujas ’pastaty
mas. La Boheme, Faust, Die 
Fledenmaus, La Traviata, Don 
Giovanni, The Marriage of Fi
garo --- naujas pastatymas, The
Tales of Hoffmann, Madama 
Butterfly.

los graži programa. Šia proga 
seselės kviečia visus pamatyti 
naujai statomų Matulaičio se
natvės globos namų statybos 
pradžią.

Autobusas į pikniką išeis lie
pos 25 d., 8 v. nuo Lietuvių 
piliečių draugijos. Bilietų gali
ma gauti pas O. Ivaškienę ir 
prie autobuso.

Vyks i Maine. Rugpiūčio 1 d, 
tėvai pranciškonai Kennebunk
port, Maine, ruošia lietuvių die
ną — pikniką. Šventė prade
dama mišiemis 11 vai. ryto. 
Mišias aukos buvęs provinci
jolas ir dabartinis vienuolyno 
viršininkas Tėvas Jurgis Gai- 
liušis, O.F.M., minėdamas sa
vo 25 metų kunigystės jubilie
jų. Pamokslą sakys provinci
jolas Tėv. Leonardas Andrie- 
kus. Mišių metu giedos šv. Pet
ro parapijos choras. Po pamal
dų pietūs ir piknikas. Kultūri
nė programa prasidės 3:30 vai. 
po pietų, ją išpildys šv. Petro 
parapijos choras, vadovauja
mas ikamp. Jeronimo Kačinsko. 
Po to bus tautiniai šokiai, ku
riuos atliks Onos Ivaškienės va
dovaujama grupė.

Pasiruošimo katalikiškai mo
terystei konferencijos So. Bos
toniečių patogumui bus šv. Pet
ro ir Povilo parapijos salėje 
rugpiūčio 1, 4, 11 ir 15 dieno
mis. Konferencijos pradedamos 
rugpiūčio 1 d. 2 vai. popiet.

Kun. Jonas Klimas išvyko 
dviejų savaičių atostogų.

Organizuojamas autobusas Į 
tėvų pranciškonų pikniką Ken
nebunkport, Maine. Autobusas 
išeis nuo piliečių draugijos na
mų 1 rugpiūčio. 8 vai. ryte. Bi
lietus galima gauti pas O. Ivaš- 
kienę.

BAIGĖ MOKSLĄ
Renata, Kazimiero ir Aloysos 

Šimėnų duktė, gyvenanti 45 
Alban St., Dorchester, Mass., 
paskutiniu laiku baigė Smith 
kolegiją Northamptone, Mass., 
ir Įgijo bakalauro daipsnį. Be
studijuodama kolegijoj istoriją, 
parašė išsamesnį rašto darbą 
apie Lietuvą: “Lietuvos kultū
rininkai ir kultūriniai laimėji
mai nepriklausomybės laiko
tarpyje”. Renata dabar toje pa
čioje kolegijoje lanko vasaros 
pedagoginius kursus ir rengia
si isterijos mokytojos parei
gom. '

RENATA ŠIMėNAITė

VASAROS ATOSTOGAS
praleisti be rūpesčių—sveikai, links
mai, įdomiai — maloniai kviečiame

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje

42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass.

Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Savininkai patys svečius priima, pil
nai aprūpina ir lietuvišku nuoširdu
mu globoja. • CAPE COD žalumos 
grožis, ATLANTO vandens malo
numas, SILVER BEACH smėlio ty
rumas — žavi gamtos dovana. • 
Mėgėjų patogumui yra valtis — žu- 
vavimui, sail-fish—buriavimui, ping 
-pong stalas, teniso aikštė. • Vaka
re tėvams išvykus, prižiūrimi vai
kai. Užsisakyti galima adresu:

MARIA LU8YS 
88-01 104th Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. 849-1193

Iki malonaus pasimatymo!




