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išsilaisvinimo dvasią stiprintu.

Solidarumas

eilė

parti

ją

Nusikratė komunistais

jūrų saugumo są- 
turėtu apsijungti 

Italija, Ispanija ir

tokių 
CDU

Ei- 
de

Lietuvos Laisvės Komitetas dar 
labiau susiaurintas

pats Gromyko. Kol 
to siekia, sakė Herte- 
neįmanomas susltari- 
santykių atolydis.

jis rodo didesnių nuolaidų kaip 
konservatoriai. Stoja už “nusi- ju. ji* atvyko » negru valstybe* 

angažavimą”. Ghana. Pirmąsyk spalvotas to
kiose pareigose prie sosto. Pran
cūzija nuėjus dar.toliau — ji ir 
parlamento pirmininku iisirinko 
afrikietį.

Šen. Dodd ragina nepiktnau- 
doti . ‘'išlaisvinimo" žodžio, bet 
paremti Amerikos dilpomatiją

TARPTAUTINĖ 
DARBO ORGANIZACIJA

PIETŲ AMERIKOJE 
CHAOSAS

Pirmas žingsnis, sako, tai 
parodyti, kad

mes rimčiausiai esam pasiry
žę kiekvienoje diplomatinėje 
konferencijoje ir kiekvienoje 
JT sesijoje kelti pavergtų tau
tų klausimą

Šnipai partijose
Vokietijoje Koelne dingo iš 

savo buto Ulrich Boehm su 
žmona. Abudu atsidūrė rytų 
Vokietijoje. Felicija, padariusi 
jų paliktame bute kr-tą. rado 
pakankamai įrodomos medžia
gos. kad abudu buvo rytų Vo 
kietijos šnipai. Abudu buvo 
taip pat socialdemokratų par
tijos pareigūnai. Policija suspė 
jo suimti kitą šnipą Gerhard 
Buchmann, kuris buvo taip pat 
vietinių socialdemokratų 
jos skyrių sekretorius.

Prieš trejetą savaičių 
šnipų buvo iššifruota ir 
partijoje.
Raudonasis dekanas atsijaunino

. Canterbury dekanas Johnso- 
nas, vadinamas raudonuoju 
dėl savo simpatijų Maskvai ir 
komunistam, susilaukė 88 me
tų, bet panorėjo būti dar jau
nas. Jis išvyko į raudoną Ru
muniją, kur gavo švirkštų, ir 
giriasi pajaunėjęs.

— Feldmaršalas Montgomery 
norįs eiti į politiką. Jis daly 
vausiąs rinkimuose kaip libe
ralų kandidatas. Jis kritikuoja 
konservatorių ir darbiečių po
litiką. Santykiuose su Sovietais JOSeph bennEt odunton.

Jį paskyrt Anglijos karalieM sa
vo rūmų spaudos Šefo pavaduoto-

Latviai pabėgo
St. John’s uoste, Newfound- 

land, sekmadienį sustojo sovie
’ tinis žvejų laivas ir iš jo din

go du jūrininkai. Jie prisistatė 
pas Kanados pareigūnus. Sovie
tai pareikalavo juos grąžinti, 
kadangi jie esą apsivogę — iš 
laivo dinge 1,960 dol. (tai į 
prastinis sovietų aiškinimas 
reikalaujant grąžinti!).

Dėmesį patraukė žinioje var
dai. Laivo vardas — Nemen, 
jūrininkų vardai — Vilnis Ber- 
thold ir Adol Olonis, abudu po 
21 metusi Tai pavardės latviš
kos, o gal ir lietuviškos. Lie
tuvos gen. konsulato New Yor- 
ke iniciatvva susisiekta su lat- _ ...., DE GAULLE sutiktas Ita.ijcjevių atstovais ir Kanados kon- su
sulatu. Paaiškėjo, kad tai du 
latviai. Kanados latvių bendruo
menė jau ėmėsi žygių tarpi
ninkauti Kanados vyriausybėje 
pabėgėlių reikalu.
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Amerika tvirtai pasisako už Herterio liniją
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Valstybės sekretorius Herte
ris biržejio 23 per radiją ir te
leviziją apie Berlyną skelbė to
kias mintis:

—Sovietai nori vakarų Ber
lyną įjungti į rytų Vokietiją ir 
tokiu būdu pavergtų žmonių 
skaičių padidinti naujais dviem 
milijonais. Tą norą išreiškė Že 
nevoje 
Maskva 
ris, — 
mas ir

Domininkonų Respublikos
Domininkonų Respublikos 

vyriausybė paskelbė, kad suli- 
kvidavo visus užpuolikus, ku
rie pereitą savaitę buvo nusi
leidę parašiutais ar išsikėlę lai
vais. Invazija turėjo nuversti 
dabartinį prezidentą.

Sukilėliai buvo paruošti Ku
boje ir kt. kaimynuose.

Brazilija nori smarkauti
Brazilijoje, nacionalistai spi

ria prezidentą Kubitscheką, kad 
imtųsi drastiškų priemonių iš
gauti ūkinės pagalbos iš Ame
rikos. Tegul esą nutraukia kari 
nę sutartį su Amerika; tegul 
pradeda ūkines derybas su ry
tų Vokietija ir tt.
Argentinoje vėl kariuomenė

Argentinoje kariuomenė vėl 
įsikišo ir privertė vyriausybę 
pasitraukti.

Tik ta linija nėra nei aiški, nei tvirta
’riasi nuo tų nuotaikų, kurias 
paliko Herteris prezidentui ir 
senatui.

— Susitarimas galimas tuo 
atveju, jei Sovietai sutiks leis 
ti vakaru Berlynui būti laisvam 
Vakarų globoje.

— Konferencija Ženevoje ne
padarė jokios pažangos, ir pre
zidentas Eisenhowefis davė aiš
kiai suprasti, kad jis sutiks da 
lyvauti viršūnių konferencijo
je, kai ministeriai pasieks ko
kios pažangos.

MACMILLANO KITA GIESMĖ
Anglijos min. pjrm. Macmil- 

lanas birželio 23 parlamente 
aiškino: būtų klaida nuvertinti 
ministerių konferencijos vai
sius. Nors susitarimo nepasiek
ta, bet nuomonės suartėjo. Po 
pertraukos pažanga bus dar di
desnė. Ji prives prie viršūnių 
konferencijos.

Nuo liepos pradžios praside- 
j da nauji finansiniai metai.

Naujiem metam Laisvosios Eu
ropos koifiitetam biudžetas vėl 
sumažinamas. Didesnėm tau
tom paliekama po penkis ap
mokamus komiteto narius, ma 
žesnėm po keturis. Jau pernai 
Lietuvos Laisvės Komitetui iš 
aštuonių apmokamų vietų buvo 

-dvi nubrauktos; šiemet dar ki
tos dvi. Pernai buvo nubrauk^" 
tas ir Amerikos Balso skyrius 
Miunchene. Pernai nubraukta 
ir Strasbourge Laisvosios Euro
pos kolegija.

Oficialiai aiškinama, kad tO- > 
kiu būdu norima darbas racio
nalizuoti, pagerinti ir sykiu sų-j 
taupyti lėšas. Lėšas pavergt^- ' 
jų sąskaiton svarbu sutaupyti,??? 
nes reikia gi remti milijonas. 2? 
Lenkijos, Jugoslavijos komu
nistus. O pagerinimas bus pa-, 
siektas tur būt toks, kad vie
toj tautinių komitetų bus pa
daryta keletas amerikietinės 
Įstaigos tarnautojų. "

VIDURŽEMIO SĄJUNGA?
Prancūzijos prezidentas de 

Gaulle lankosi Italijoje. Birže-, ir respublikonai, birželio 24 pa
reiškė visiškai pritaria valsty
bės sekretoriaus Herterio .poli
tikai Berlyno klausimu.

Nepritarimas Adenaueriui
Amerika pranešusi Vokietijai 

kad neremia kanclerio Adenau
erio siūlymo sušaukti Vakarų 
viršūnių konferenciją, kuri su
derintų Vakarų nusistatymus 
prieš naujus pasikalbėjimus su 
Sovietais.

GAULLE NORI SUSIAR 
TINTI SU ITALIJA

lio 24 traukinyje pakeliui į Ro
mą de Gaulle turėjo 8 valan
das laiko išsikalbėti su Italijos 
prezidentu Gronchi. Esą de 
Gaulle siūlęs Italijai sudaryti 
Viduržemio 
jungą. Joje 
Prancūzija, 
Marokas.

Tai nauja idėja. Ją vykdant 
būtų sunaudota lig šiol nuoša
liai stovinti ir socialistų boiko
tuojama Ispanija; sumegzti ry
šiai labiau ir su Afrikos bent 
viena valstybe.

De Gaulle mano, kad Ame
rika tokiai, sąjungai galėtų pri
tarti. Tačiau ar pritars Italija? 
Tokioje sąjungoje Prancūzija 
tikisi daugiau paramos susilauk 
ti iš Italijos ir Alžiro reikalu. 
O lig šiol Italijos kai kurios 
parujos daugiau simpatijų rodo 
Alžirui.

Juodoji spalva
- Europos mada

Žeųęvoje Tarptautinė Darbo 
Organizacija birželio 23 atme
tė kom. Vengrijos atstovus 
153 balsais prieš 62 ir 29 su
silaikius. Tada Sovietų Sąjunga —Norvegijoj* naktį užside-
su savo 7 satelitais iš konfe- . •....... ge viešbutis. Medinis namas rencijos pasitraukė. Jei komun. ■ . . .
Vengrijos atstovai būtų priim- luojau 2uvo 2*

Pritarimas Herteriui
Abidvi partijos, demokratai

Kas toliau?

LAIMINGI KETVERTUKO TĖVAI. (Kairėje gydytojas.) .

Nuolaidų gana
Senato užsienių komisijoje 

Herteris sudarė įspūdį, kad Va
karai yra padarę užtenkamai 
nuolaidų Berlyno klausimu. To
limesniuose pasikalbėjimuose 
Amerika ir vadovausis ligšioli
nėm nuolaidom, bet ne dau
giau. Lieka dabar įspėti Sovie
tus, kad jie tom nuolaidom 
tenkintųsi. Dugnas pasiektas.

Vokiečiai tuo abejoja
Vokietijos Die Zeit atsiliepia:
“Klausimas: ar tikrai tikima, 

kad Rusus galima palenkti į darbais, kurie pavergtų tautų 
kompromisus tuo; kad jiem nu
sileidžiama žingsnis po žings
nio? Jeigu dabar Vakarai be 
konkrečios garantijos Berlyno 
reikalu leisis Į viršūnių konfe
renciją ir savo ankstesnes są
lygas viršūnių konferencijai nu
tylės vardan taikos meilės, tai 
Vakarai neteks ne tik savo vei
do ir prestižo. Daug pavojin
gesnis bus kitas jų nuolaidumo 
vaisius: jie sustiprins Chruščio
vo įsitikinimą. 1 
gerai paspausi. energingai pa
reikalausi ir pagrasinsi, tai iš 
laisvojo pasaulio valstybės vy 
rų viską — arba beveik viską 
gausi, ir yra visai pagrįsta Va
karų įspėjimus laikyti tik tuš
čiu burbulu’.

Sovietinė spauda dabar tai
kiai kalba apie pažangą Žene
vos konferencijoje ir apie su 
artėjusias nuomones. Spėlioja
ma, kad po kokios savaitės 
Chruščiovas ims dramatinti pa
dėtį ir siūlys susitikti su 
senhoweriu. Macmillanu ir 
Gaulle.

ŽYDAI VILNIUJE
Newsweek pranešė, kad. 

niom iš Stockholmo Sovietu 
vykdomas antisemitizmas pas
kutiniu laiku nukrypo į Vilniy. 
Vilniuje esą 15,000 žydę, ir .ju 
didžioji dalis buvo pašalinti iš 
darbu. Uždrausta taip projek
tuotas žydę teatras. Prie se
niausių žydų kapinių Vilniuje 
pastatytas sporto stadi jonas. •

NUMATOMI DIPLOMATU 
PAKEITIMAI

C. L. Sulzberger rašo, kad 
Amerikos atstovas Bonnoje 
David K. E. Bruce numato pa
sitraukti iš tarnybos. Jis nori 
pereiti j politiką. Jei demokra
tai rinkimus laimės, jis būtų 
kandidatas Į valstybės sekreto
rius. Jis labai geruose santy
kiuose su Adenaueriu ir. yra dį- 
delis jo gerbėjas.

Herteris noris Charles E. 
Bohleną, kuris dabar yra atsto
vas Filipinuose, parsitraukti į 
Washingtoną ir pavesti jam 
specialiai santykius su Maskva. 
Jis esąs to klausimo specialis
tas. Bohleno parkvietimą remia 
taip pat Dilon ir Murphy.

Brooklyne gimė ketvertukas
Brooklynietė Besse Kajouras 

birželio 24 pagimdė ketvertu
ką — tris berniukus ir vieną 
mergytę. Motina 26 metų, bu
vusi studentė; tėvas 30 metų 
studentas, mokosi teisės, duoną 
pelnosi šoferiaudamas. Visi ke
turi kūdikiai normalūs ir svei
ki.

_ _ Prancūzijos prezidentas de . ■ ■ - 
ti. grasino pasitraukti daugiau Tarp jų daugiausia amerikiečių Gaulle išvyko vienai savaitei į
kaip 50 valstybių. ’ turistų; jų pasigendama 17. Italiją. prezidentu*.kaip 50 valstybių. ' turistų; jų pasigendama 17.

Šen. Thomas J. Dodd senate 
kalbėjo apie Amerikos politiką 
su Maskva. Jis priminė, kad a- 
bidvi partijos 1952 rinkimuose 
pasisakė už pavergtų tautų iš
laisvinimą.

Deja, sakė senatorius, tas žo
dis buvo pavartotas labiau rin 
kiminiu šūkiu, užuot iš tikrųjų 

kad 'eigų tik Juo parėmus savo užsienių po
litiką.

Bijau, kad šiandien žodis 
"išlaisvinimas" yra sukompro
mituotas pavergtų tautu akyse 
ir tarp milijonų jų tautiečių, 
kurie dabar yra Amerikos pi
liečiai.

O tačiau šen. Dodd įsitikinęs, 
kad Amerikos diplomatinė veik 
la turėtų būti stipriau pagrįsta 
išlaisvinimo reikalais. Priežas
tis —didžiausi komunistinio 
režimo priešai ir natūralūs A- 
mėrikos sąjungininkai yra pa
vergtos tautos. Pavergtąsias 
tautas jis laiko didesne poten 
cialia jėga prieš Sovietus negu 
atominės bombos. Tai įrodė su
kilimai. Senatorius suminėjo 
rytų Vokietijos, Lenkijos, Veng 
rijos, Tibeto sukilimus (nepri
siminė Lietuvos sukilimų). Žmo
nės nėra linkę nė pasyviai re
žimą prisiimti. Tai rodė šiau
rės Korėjos belaisviai, kurie 
atsisakė grįžti pas komunistus. 
Senatorius lankėsi Vokietijoje 
Niurnbergo teisme ir matė, ko
kia neįtikima buvo amerikiečių 
ignoracija, kada jie prievarta 
grąžino Sovietam šimtus tūks
tančių karo ir civilinių belais
vių. Klaida ir dabar nepanaudo
ti diplomatinėj kovoj su Mask
va pavergtųjų interesų.

Vartoti išlaisvinimo žodį da
bar, mano senatorius, būtų di
džiausias atsakomybės nejauti- 
mas. Už tat senatorius sumini,

koki turinį jis šiandien tuo žo
džiu norėtų suprasti.

Esą išlaisvinimas nereiškia, 
kad mes turim skelbti Sovietam 
ultimatumą ir pradėti karą, jei 
neklausys. Nereiškia taip pat, 
kad turim organizuoti subversy- 
vines grupes, kurios rengtų su 
kilimus.

— Pavergtų Europos Tautų 
pirmininkas S. Korbonskis ry
šium su Baltijos kraštų depor 
tacijų sukaktim atsiuntė Lietu
vos Laisvės Komitetui telegra
mą, kurioje reiškia lietuvių tau
tai simpatijas ir išsivadavimo 
viltis.

— Amerikos devyni guber
natoriai birželio 23 išskrenda į 
Sovietus 3 savaitėm. Atsisvei
kindamas juos, prezidęntas į 
spėjo, kad nesiduotų mulkina
mi. Juos siuntė New Yorko 
universitetas, pinigus davė 
Rockefellerių fondas.

— Springfielde, Mo., birželio 
23 nervų ligų ligoninėje sukilo 
106 ligoniai ir paėmė 5 sargus 
įkaitais. Ko jie reikalavo, jie 
nespėjo nė išsakyti, nes atvy
kusi policija ašarinėm bombom, 
buldozeriais sukilimą likvidavo.

— Floridos keturi baltieji, 
išprievartavę negrę studentę, 
gavo kalėjimo iki gyvos galvos. 
Tai reiškia, kad bausmė truks^ 
10 metų, o kai kuriem tik pu
sę metų.

— New Yorko privatinių li
goninių streikas po 46 dienų 
baigtas. Tarnautojai šiek tiek 
laimėjo. Darbo savaitė ne dau
giau kaip 40 valandų. Valan
dai namažiau kaip 1 d oi. Prie
das prie savaitinio atlyginimo 
2 dol.

— Persija išvarė Sovietų 
spaudos attachė, kuris kišosi į 
Persijos vidaus gyvenimą.

ir priminti, kad pavergdami 
tautas, Sovietai yra nusikaltę, 
nes sulaužę eilę tarptautinių su
sitarimų, garantuojančių lais
vus rinkimus. Primesdami pa
vergtiem kraštam režimus rau
donosios armijos jėga, Sovietai 
pažeidė Jungtinių Tautų chartą. 
Sovietinio imperializmo faktus 
reikia kelti kiekviena proga ir 
kiekviena proga reikalauti, kad 
Sovietai laikytųsi JT chartos.

Tai, aišku, nepatiks Kremliui. 
Bet tik taip darydami, mes e- 
fektingai atsversime Chruščio
vo raketom paremtą diplomati
ją. Taip darydami, mes ne tik 
palaikysime ir telksime milijo
nus žmonių anapus uždangos, 
bet ir ilgoje distancijoje išsau
gosime laisvę ir taiką.

Tai senatoriaus žodžiai. Su 
jais sutaria visai be jokio są
ryšio Kanadoje leidžiamo The 
Intelligence Service sugestijos 
Dulles įpėdinių adresu:

Esą istorija laukia tikrai di
delio valstybės sekretorįpus, ku
ris butų no tik tvirtas prieš 
raudonąją agresiją, bet ir iš

va ... ne kartikei, bet psicho 
loginio karo srityje, išnaudo
damas didžiausią ginklą kovoje 
prieš komunizmą — pavergtas 
tautas.

O prisimindamas 1941 birže
lio 14 deportacijas iš Baltijos 
kraštų tas pats leidinys ragina 
ten ieškoti įkvėpimo:

Mes prisimename Šias Šau 
nias Baltijos tautas. Tegul Die
vas paguodžia jų dvasią ir te
gul duoda mums praregėjimo 
ir drąsos rasti Įkvėpimo jų he 
rojiikojo aukojo.

B



NUO VILNIAUS IKI MAGADANO (6)

kameros įleistas pas mus 
kūpąs T. Matulionis.

Kur praleisti atostogas?
Lietuvių vasarviątte savininkai LŪŠIAI* Ir VEITAI nuoširdžiai

nąu, niekados to neužmirš. O 
laisvėje gyvenąs žmogus, ma- !: 
nau, to niekados nesupras, nors !! 
kažin toąip *iškintnm . . .

Prie to paties mūsų altoriaus i
Ir apaiftotl jų į puošnioj* viloje, kuri šią vasarą turte naują 
“MEŠKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

O GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI
• GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
o STROPUS PATARNAVIMAS
O NEAUKŠTOS KAINOS
• VANDENS SPORTO {RENGIMAI
• TENISO - GOLFO AIKŠTES
• ARTI GOLFO SROVES ŠILDOMI ATLANTO 

VANDENYS
O ARTI TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS 

Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai .maloniai laukia svečių.
’ Kreiptis adresu: »

3 S. M. LŪŠYS. c/o "Meška", Monument Beach, Beach St.
| Cape Cod, Mass. — Telef.: Buzzards Bay, Plaza 9-3251

Lukiškių kalėjime, kameroje, 
g^'-^iiena prasidėdavo 6 valandą 

įgyto, kada dežūruojantis prižiū- 
rvrėtbjas mus visus pakeldavo. 
į*4*o trumpos maldos ar susimąs
tymo sutvarkydavom kiekvie- 
į nas savo guolį » ir laukdavom 
„ruošos ir prausimosi. Paskui 

i /ėjo pusryčiai.
Tarp kriminalinių kalinių, 

kurie išnešiodavo po kameras 
maistą, ir mūsų buvo susitarta, 
kad jie mūsų kamerai pusryčius 
atneštą paskiausiai. Už tokią 
paąįa^ą mokėdavom jiem pro
duktais —labiausiai jų verti
nami lašiniai.

Tuo laiku — tarp ruošos ir 
-pusryčių — mūsų kameroje Tė-

vas Bieliūnas laikydavo šv. mi
šias. Altorius buvo paprasta 
lenta, kurią padėdavo tarp dvie
jų gultų. Tėvas Bieliūnas turė
jo iš medžio ištekintą miniatū- 
rinį kieliką, pateną, kelis pus
lapius iš maldaknygės, kur bu
vo lotynų kalba mišių maldos. 
Džiovintas vynuoges ir komu- 
nikantus parūpindavo buvę tuo 
laiku dar laisvėje tėvai ir bro
liai jėzuitai ir per prižiūrėtojus 
įduodavo Tėvui Bieliūnui. Džio
vintas vynuoges kiekvieną die
ną užraukdavo kitos dienos mi
šių vynui.

Mišiom patarnaudavo Daug
pilio lenkas klierikas. Jis buvo 
norėjęs pereiti Sovietų Sąjun-

DARBININKAS

visi toję kameroje. Ir Tėvas

pąL Npgtedojdąn įį toCS, |ttd 
gos * Lenkijos sieną, kad ga- neatkreiptumėm prižiūrėtojų 
lėtų toliau mokytis.- Bet jam dėmesio. Bet kiek buvo susi- 
nepavyko, buvo suimtas ir gar kaupimo ir rimties tos' mišių 

aukos metu. Kameroje buvo 
visuotinė tyla. Kiekvienas jau
tėme didžiausią laimę dalyvau
ti toje aukoje ir priimti komu
niją. Tai . buvo nuostabios mi
nutės. Kiekvienas, kuris ten bu
vo ir kuris dar liko gyvas, ma-

vo 10 metų priverčiamojo dar
bo lagerių.

Taigi šiuo laiku nuo ruošos 
pabaigos iki pusryčių Tėvas 
Bieliūnas laikydavo mišias ir 
dalindavo komuniją

Kitados, dar būdamas gimna
zistas, buvau girdėjęs apie 
talikų persekiojimus Meksikoje, 
apie tai, kaip kunigai kalėji
muose. slapta laikydavo mišias. 
Bet tai buvo taip toli nuo mū
sų, kad nedarė įspūdžio. Dabar 
aš pats buvau liudininkas, kaip 
tas pats darėsi mūsų Lietuvoje.

Tų pačių metų birželio mė- f 
nėšio pirmoj pusėj mūsų ka- | 
merą išskirstė į vienutes po | 
kelis žmones. Kur pateko Tė- | 
vas Bieliūnas, taip ir neteko su- S 
žinoti. O mane netrukus įšve- S 
žė į Tolimuosius Rytus. t

1959 nu biritolio 26 <L, nr. 45.
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Kai ministeriai atvyko į Že
nevą, tarp jų palydovų buvo ir 
jų “šešėliai”. Tai saugumo a- 
gentai, kurie dieną naktį visur 
lydi savo ponus, pasiryžę juos 
ginti nuo visokio pasikėsinimo. 
Jie turi Šveicarijos vyriausybės 

' leidimą nešioti ginklą ir tam 
tikrom aplinkybėm jį vartoti.

Daugumas tų šešėlių yra se- 
' nesni savo pareigose už savo 

ponus. Antai Prancūzijos mi-
- nisterio Couve de Murvilles au

tomobilyje šalia šoferio sėdi 
žemas, plačiapetis Renė Bat- 
hias, kuris kiekvieną, kartą ati
daro ir uždaro automobilio du
ris savo ministeriui. Iš savo 40 
metu amžiaus jis jau praleido 

• tose pareigose 20 metų, o mi- 
risteris dar tik metus. Suinte- 

iresuoti prieiti prie ministerio 
turi žinoti, kad jis turi ne tik 
revolveri su 9 šoviniais, bet jis

RENE BATUI AS (Prancūzija)

- TED WREN (Anglija)

yra ir boksininkas ir naudoja
si džiu džitso.

Šalia Anglijos ministerio Sel- 
wyn Lloydo stovi Ted Wren. 
Tai džentelmenas iš Scotland 
Yard. Ir jis daugiau kaip 2Q 
mėtų yra tarnyboje. Nuo savo 
pono jis neatsilieka ir tada, kai 
jis eina į konferencijos salę.* 
žiniai, kad jis yra ne tik geras 
detektyvas, bet ir šaulys.

Amerikos valstybės sekreto
rius Herteris savo apsaugai tu
ri apie 25 žmones. Tačiau nuo
latos jį lydi du šešėliai, kurie 
turi vardus Jack (tikrai: K. O. 
Lynch) ir Frank (Frank Mad- 
den). Pirmasis yra 47 metų ir 
savo rankose turi visą apsau
gos vadovavimą. Tik prieš iš
vykdamas į Ženevą, jis saugo
jo Belgijos karalių Baudouiną 
ir jam automobilio duris atida
rinėjo. Anksčiau jis saugojo 
Sovietų Mikojaną ir turi jo pa
dėkos laišką.

Sovietai — kai į juos švei
carų valdininkai kreipėsi su 

* prašymu nurodyti asmenis, ku
rie rūpinsis ministerio apsauga, 
atsakė: “Ponai, mes neturim 
apsaugos tarnybos”. Bet kai tik 
iš lėktuvo išsirito Gromyko, 
paskui jį pasirodė žemas druč
kis plikis. Jis buvo pristatytas 
kaip generolas Georgij Kra- 
mer, oficialiai Gromyko pata
rėjas kariniais reikalais. Bet 
šveicarų kariniai specialistai to
kio generolo sovietinių genero
lų eilėse nerado. Jis laikosi ar
ti Gromyko. Jis atlydi savo po
ną ir į New Yorką į Jungtines 
Tautas. Ženevoje, jei kas jį pa
klausia, gaus tą patį atsakymą: 
“Ich nicht verstehen.”

G.

K. O. LYNCH (Amerika)

PASKUTINIS DIVID3NDAS

3’/4% metams 

(3% reguliaraus ir 1’4% extra) 

SKAIČIŲ O J A M A S 
. METŲ KETVIRČIAIS

myk čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:
135 Broadway prie Bedford Avenue 

53f» Eastcm Parkway prie Noetrand Avė, 
Mernber FederaI Insurance Corporation

lietuviškos žuvys apie 
Maskvos nuleistą slieką

tuvos pavergėjų propaganda ir 
kad dėl to juo mažiau kreip- j 
sime į jį dėmesio, juo geriau...
Nėra abejonės, kad Lietuvos I 
pavergėjai nori diskredituoti ką 
tik galėdami tuo raštu”. Anot I 
laikraščio, gal ne tiek diskre
dituoti autorių, kiek patį reži
mą. Tačiau Naujienos pastebi, 
kad nereikia nepamatyti, kas 
tame rašte yra teisingo ar klai
dingo parašyta, ir duoda gau
sias jo ištraukas.

Laisvė, maskvinė, birželio 19 
nutylėjo, kad tai yra NKVD 
tardymo protokolas. Sako, kad 
raštas yra “donosas”, kuris ro
do “galeriją karjeristų, šun- i 
snukių, smetoninių gauleiterių” j 
O birželio 23 jau tiesiai paša- j 
kė, kam tokio rašto skelbimas 
buvo reikalingas. Girdi, “jis I 
parodo, jog buvusi tautininkų i 
partija —veidmainių partija. |
Aišku, mes tai žinojome ir vi- j 
suomet skelbėme, bet svarbu, i 
kad tai pripažįsta buvęs jos va- Į 
dovas". -• -

Vienybė pakartojo ištisai Tie- ] 
sos paskelbtą raštą su savais i 
prierašais bei foto montažu, ku
riame rodomas rašantis V. Ras- j 
tenis, gerai apsirengęs, su kak- j 
laryšiu, atlape su ženklu, kokis j 
vartojamas^ atoeriižniuose su
važiavimuose, o" apačioj užra
šas: “Vincas Rastenis rašo ... 
apie tautininkus”. Pažymėta, 
kad nuotrauka V. Gedgaudo. 
Tokiu montažu sudaromas įspū
dis, kad taip atrodė Rastenis 
tuo metu, kai rašė pareiškimą. 
Tai gera atestacija sovietiniam 
kaėjimui, net geresnė kaip 
Harrimano ir Leibowicziaus, jei 
anais Stalino laikais kalėjime 
galėjo būti su kaklaryšiu ir Lt 
Dar keistesnis įspūdis sudaro
mas apie V. Gedgaudą — jis 
turėjo būti NKVD fotografas, 
jei fotografavo kalėjime rašantį 
Rastenį ...

Dirva birželio 18 pareiškė 
pasipiktinimą tokiu Vienybės 
pasielgimu.

Darbininko redakciją pasie
kė taip pat bendras Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos val
dybos narių (V. Alksninio, Br. 
Bieliuko, Br. Nemicko ir L. 
Virbicko) pareiškimas, kuriame 
smerkia Vienybės talką bolše
vikų Tiesai.

Taip lietuviška spauda laikė
si Maskvos provokuojama.

Lietuvių spaudos dėmesį pa
traukė Tiesos paskelbtas V. 
Rastenio tardymo protokolas. 
Darbininkas paskelbė paties V. 
Rastenio paaiškinimą, kokiu bū 
du Maskvos kalėjimuose tardy
mo kameroje tas raštas buvo 
surašytas. Kiti laikraščiai atsi
liepė savom pastabom.

Keleivis birželio 10 atkreipė 
dėmesį, kaip sovietai moka iš
gauti pareiškimus: “Jei Bucha- 
rinas prisipažino ... tai kodėl 
Rastenis negalėtų prisipažinti”. 
Palygino jo prisipažinimą su 
dr. J. Pajaujo (kuris buvo Lie
tuvos teisme nuteistas mirti) 
sutikimu rašyti prezidentui ma
lonės prašymą, o tas prašymas 
buvo tuojau paskelbtas tauti
ninkų Lietuvyje. Laikraštis 
smerkia tiek vieną tiek ir ki
tą pareiškimų išgavimą.

Naujienos birželio 18: “Pir- 
- ma- mintis, kuri ateina į galvą, 
stebint, kaip okupuotosios Lie
tuvos spaudą ir radijas sten
giasi išbūgnyti V. Rastenio

kramer (Sovietai) raštą, yra ta, kad tai yra Lie-

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
Garsiame CAPE COD - OSTERVILLE, MASS., kurorte prie 

atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pušų pavėsyje, gra
žioje lietuviškoje vasarvietės viloje

Nežinia, kas bus po 10 minučių -
Juokas pavergtuose kraštuose

Komunistinis teroras Veng
rijoje kaip ir kituose paverg
tuose kraštuose daug ką iš 
žmonių atėmė, bet juoko dar 
neįstengė atimti. Kyla nauji a- 
nekdotai, ar seni gauna nau
jų spalvų.

Kas negerai
Mokytojas: “Stepuk, kiek lai

ko?”
Stepukas: “Po dešimt minu

čių bus devynios, ponas moky
tojau’.

Mokytojas: “Negerai atsakei. 
Kas Stepuko atsakyme yra ne
gerai? Pasakyk, Karlai”.

Karlas: “Vengrijoje niekas 
negali žinoti, kas bus po dešimt 
minučių, ponas mokytojau’.

Rytų kalba
Kiekvienas mokinys turi pa

sirinkti vieną svetimą kalbą, 
kurią jis turės išmokti. Moki
niai vienas po kito pasirinko 
vakarietines kalbas — anglų, 
prancūzų ir t. t. Mokytojas ne
patenkintas įspėjo mokinius, 
kodėl jie nepasirenka rytų kraš 
tų kalbų; argi nebus tarp jų 
tokių, kurie mokytųsi rytinės

kurios valstybes kalbą? Vienas 
mokinys pakėlė ranką, ir mo
kytojas prasidžiugo: “Na, paga
liau, gerai, kad bent vienas bus 
tikras komunistas. Tai kurią 
kalbą pasirinkai?” klausia mo
kytojas narsuolį. Tas atsakė: 
“Rytų Vokietijos”.

Paaiškinimas išvažiuojant ir 
įvažiuojant

Senam vengrui davė leidimą 
išvykti į Kanadą. Jis žino, kad 
uždrausta išvežti auksą, sidab
rą ir kitas brangenybes. Išva
žiuojant komunistai muitinin
kai patikrino daiktus. Nieko 
draudžiamo nerado, bet dugne 
užtiko fotografiją, gerokai su
lamdytą. “O čia kas per daik
tas?” nustebo muitininkai. “Ne 
daiktas, o asmuo, čia draugas 
Kadaras — jį noriu pasiimti 
atminimui”. Muitininkai atida
vė pagarbą. Prie Austrijos sie
nos tikrino Austrijos muitinin
kai. “O čia kas per būtybė?” 
nustebo radę Kadaro sulamdytą 
foto. “Čia ne būtybė, o tik rė
meliai, grynos platinos rėme
liai”, atsakė vengras.

“AUDRONĖ”
87 EAST BAY RD. OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 

Tel. GA 8-2748
' • Ištaiginga vila, erdvūs kambariai

• Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas
• Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas vos 5 min. 

pėsčiom
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams
• Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio mėn. 13 d. iki rugsėjo pabaigos. Lie

tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis: 
Dr. Ed. JANSONAS, 47 Thomas Park, Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-7771 
arba

AUDRONĖ JANSONAS, 87 East Bay Rd. Osterville 
Cape Cbd, Mass;

OSTERVILLE MANOR, Ine., VASARVIETE, 
kurioje Jūs praleisite atostogas, būsite patenkinti.

Mūsų šūkis — VASAROTOJUI DUOTI PILNĄ POILSI 
ši vasarvietė naujai atremontuota, ‘ ‘ ’
poilsiui reikalingais įrengimais. — 
ir kambarių užsakymo kreiptis Šiuo

turi 60 kambarių su visais 
Dėl smulkesnių informacijų 

adresu: 
A N O R, I N C., 

OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 
Tel.: GArden 8-6991

ATOSTOGOS
KENNEBUNKPORT

MAINE

Qukk As A Wink
Ouick help ahvays availabte 
from Hartford Insurance Agent 
Phone middle of night 
We'll get up.
Glad to.
That’s our job.
Naturally.
We're a Hartford Agency?

ALBERT F. PETERS
Office:

116-55 OUEENS BLVD.
FOREST HILL8, N. Y.

Vfrginia 3-1477

IMTFMI * l’KBmn CNPMT .
»wlW. ’

Kasmet tūkstančiai amerikiečių vyksta 
pasilsėti į atostogų kraštą Maine, kuris yra 
garsus savo pajūriu, įlankomis, ežerais, pu
šynais ir vasarvietėmis.

Prie Atlanto vandenyno garsiajame 
Kennebunkporto kurorte pranciškonai turi 
savo vasarvietę,

NAUJĄJĄ PALANGĄ
į kurią vasaros metu suvažiuoja daug lietu
vių praleisti atostogas. Ir šiemet laukiamas 
nemažas lietuvių skaičius atvykstant va
saroti.

— KAINOS PRIEINAMOS |
Vasarotojai priimami nuo birželio 21 d. iki rugsėjo 8 d. |

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu:
FRANCISCAN E ATKERS, Keanebunkport, Maine

(Nuo birželio 2.5—Tol WOrth 7-2771)

Pranciškonų vasarvietėje NAUJOJE PALANGOJE | MAISTAS LIETUVIŠKAS 
yra įrengti nauji erdvūs ir patogūs kambariai šeimoms ir 
atskiriems asmenims.

Td. WOrth 7-2011
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šių metų Aidų 3 num. V. 
Trumpa savo straipsnyje Kar
tos problema prirašė netikslu
mų, nelogiškumų ir dargi pa
sityčiojo tokiais reikalais, kurie 
to neužsitarnavo.

Aš nesuprantu, ką jis įžiū
rėjo blogo, jeigu mes tremti
niai savo laiku Vokietijoj* kū- 
rėmės kaip "valstybė valstybe 
je', kad turėjom savo “vy-

me kitur, čia pat Brazilijoje, 
Argentinoje, arba Kanadoje že
mių neapgyventų, dar nesuga
dintų yra nemaža. Jeigu tai ga-

Lietuvoj* komunistų bosai 
tebekovoja prieš “atgyvenas”,

tų’ palikimą, prieš ‘banditus’, 
prieš simpatijas ir idealizavimą 

; buvusiem nepriklausomos Lie
tuvos laikam.

Kad tos praeities nepažintų 
ir negalėtų patikrinti komunis
tinio niekinimo praeičiai, per
nai pasunkintas priėjimas prie 
praeities šaltinių — nepriklau
somos Lietuvos žurnalų ir kny
gų. Pvz. naujoje lietuvių lite
ratūros istorijoje aiškinama, 
kad buržuazinė Lietuva Mairo
nį niekino ir laikė pasenusiu. 
O jei tuos žurnalus skaitysi, ga
li rasti, kad tuos pasenusio ir 
nusenusio žodžius gyvam Mai
roniui svaidė dabartinis bosas 
A. Venclova. Ir tai dar kur! 
Tautininkų laikraštyje Lietuvy
je. Kaip gi tad gali leisti 
kius žurnalus skaityti!

to-

mi kai keno tikinimai, kad Lie
tuvos spauda jau mažiau pri
klausoma nuo Maskvos. Tai 
ženklas? kad Maskvos saugumo, 
ranka vedžioja ir šiandien spau
dą Lietuvoje.

ti musę gyvenimui, kol mus — 
"senius", atėjus laikui, galės ~ ______w___ _
pakeisti jaunimas -w elitas nau- dai, net menonitai,' tai kodėl 1 
ie*- mes to negalime padaryti? Tam -į

Nežinau, gal ten pas jus J reikia tik “elito’, na, ir pini- ? 
gų. Kiek sunkiau su elitu, o 
pinigus reikia mokėti tik su
telkti juos: antai J.A.V. mūsų 
tautiečiai jau miliardus dolerių 
bus investavę. Daugiau judru- * 
mo, daugiau iniciatyvos!-

Tiesa, mes skaitome, kad tū
li mūsų tautiečiai arba net iš
tisos organizacijos jau planuo
ja, jau net vykdo atskirus su
manymus, kaip sukrautą tautiš
ką lobį “valandai išmušus’ per
kelti į išlaisvintą nuo masko
lių tėvynę. ’

Prieš 10 metų aš pasiūliau 
prof. S. Kairiui (anuometiniam 
Fondo Valdybos pirmininkui), 
kad būtų sudaryta bendrovė 
(koperatyvas), kuris sutelkęs lė
šas užpirktę pakankamo pajė
gumo bei dydžio laivę. Aš įro
dinėjau, kad laivai mums pra
vers visuomet. Ne tik pravers, 
bet neš ir gerą pelną. Juk ka
da nors mes visi turėsime grįš- 
ti j namus. 0 ir sugrįžus vis- 
tiek tie laivai mums bus nau
dingi. Sakykime, susigrąžiname 
ne tik Klaipėdos, šventosios 
uostus, bet ir Karaliaučiaus. 
Tiesa, apie pastarąjį mes tik 
svajojame, bet ką gali žinoti? 
Kartais ir svajonės išsipildo. 
Nuosavi uostai be nuosavų lai
vų mūsų pajūrio problemos ne
išspręstų. Nors gerb. profeso
rius pritarė mano sumanymui, 
tačiau jį praktiškai vykdyti ne
apsiėmė.

Aš kantriai laukiau lig šiol. 
Lauksiu dar ir ilgiau, tačiau, 
giliai įsitikinęs, kad pozityviai 
šito reikalo neišsprendus, mes 
ir; vėl liksime “Jurgiai be ke
purės’, ir toliau žarstysime ne
naudingus smiltynus ... Mins
ko link.

“perdaug” to elito — “seno ir 
jauno’? Deja, čia pas mus — 

riausybę’, “seimą’, ; “apskričių Pietų Amerikoje, ypač Brazi- 
viršininkus’, “valsčių viršai
čius”, savo “policiją”, savo mo
kyklos prieauglį ir t.t. Net gal
vojome apie savo teritdriją!
' Priešingai, manding mūsų 
pragyventi 3-4 metai apgriauto
je Vokietijbje tik teigiamai ga
lima įvertinti. "Argi tos visos 
pradžios, vidurinės mokyklos, 
tie vaikų darželiai buvo nerei
kalingi ir nenaudingi?

Arba vienintelė mūsų gim
nazija bei Pabaltijo universite
tas? O kur dar visa eilė įvairių 
kursų, amatų mokyklų, Meno 
Mokyklos bei laikraščiai? Mū
sų tvarkymasis, kaip žmonėms 
demokratinės valstybės pridera, 
tik parodė, kad mes buvome 
ir esame kultūringi ir priaugę 
prie savarankaus nepriklauso
mo gyvenimo. Taip, mūsų 
“tremtinių visuomenė’ turėjo 
per didelį nuošimtį “elito”, bet 
ir čia nematau jokio blogio; 
priešingai — elito visur ir vi
suomet trūksta.

Ne nuogąstauti, arba pašiep
ti reikia, o tik džiaugtis, kad

BRAZILtJOS Metine — Rio de Janeiro
lijoje,- trūksta !r vienų ir kitų. 
Visiškai be pagrindo yra tvir
tinimas, kad “senos jėgos” lai
kosi atgyvenusios. rutinos, ga
lingai įsišaknijusios ir “žiauriai 
pavydžios savo kerštu”... Gal . 
vienoje, kitoje jūsų “seniūnijo
je” kas panašaus ir yra, bet 
mes susirūpinę jau dabar, kad 
galėtume laiku atiduoti į nau
jas, tinkamas rankas mūšy 
tautiško kultūrinio darbo vado
vavimą.

Kita įgrisus negerovė jrs te
nai, tur būt, kamuoja, — tai 
amžinos šnektos apie “partijų 
rietenas”, apie VLEKą, šefą, 
ambasadorius ir t.t.

Džiaugiuosiu, pas mus to nė
ra: mes dirbame kukliai, dar
niai ir viens kito pirštais ne
badome. Priešingai, net galvo
jame apie “atsarginę Lietuvą, 
atseit — apie savo teritoriją. 
Tiesa, nei mėnulyje, nei marše 
dar greit negalėsime Įsikurti 
(dėl susisiekimo trūkumų), bet 
to nė nereiks: jeigu negalėsi
me nupirkti Hondūro, pirksi-

I* LIETUVOS

JUODOJOJ RINKOJ IR KNYGOS
/ * 

Ukmergė prekiauja
V. Survilienė iš Ukmergės 

rašo Sovetskaja Litva, kad Uk
mergės parduotuvėse sunku 
gauti pipirų, laurų, retai kada 
esti acto. Norėdami tų daiktų, 
ukmergiečiai turi keliauti į ki
tus miestus, daugiausia į Pa
nevėžį. Kitaip yra su degtine. 
Jos pagal taisykles galima gau
ti tik vienoje parduotuvėje. 
Bet paskutiniu laiku jos galima 
gauti visose maisto parduotuvė- 
se.- Visos tos parduotuvės yra' * 
valdytojo “draugo Kudriavce- 
yo” žinioje.

šiauliy ateistai
Šiauliuose yra pedagoginis , 

institutas. Jame sudarytas stu
dentų ateistųratelis, kuriam 
vadovauja marksizmo leniniz
mo katedros vedėjas V. Germa
nas. Rengia tokio pobūdžio pa
skaitas: “Moteris ir religija”, 
“Mokslas atmeta Kristaus buvi
mą’, “Religijos atsiradimas ir 
jos klasinis charakteris’, “Kaip 
atsirado Lietuvoje šventosios 
vietos’.

Rašytojas Jonas Dovydaitis 
laikraštyje ‘Literatūra ir me
nas” reportaže apie Kauno jau
nimą, ypačiai nusikaltėlius, ra
šo:

“Neseniai buvau Kaune. Su
sitikau su jaunuoliais, gerais ir 
nelabai gerais. Mačiau ir jaunus 
nusikaltėlius. Kokia šventa mal 
daknygė buvo jų rankose ap
triušęs prieškarinis kriminalinis 
romanas! Jo puslapiai vos lai
kosi. Dešimtį kartų jis klijuo
tas ir tvarkytas! Ten, kur pus
lapis visiškai suplyšo ar nuo 
rankų pirštų išsitrynė, ten rū
pestinga, gražia rašysena per
rašytas Atsenijaus Lupeno — • 
vagies džentelmeno eilinio nuo
tykio epizodas ir įklijuotas į 
knygą. Kad tik pasakojimo gi
ja nenutruktų!
Už menkučiukę knygpalaikę, 
apie tai, kaip kažkas kažką vik
riai nunuodijo arba pasmaugė, 
moka po 25-50 rublių!

‘Kalba, kad Kauno priemies
čiuose veikia ir slapti knygynai, 
slėpiningi literatūros sandėliu
kai, kuriuose jaunuolis už 3-5 
rublius gali išsinuomoti porai 
dienų prieškarinį kriminalinį 
romaną”.

Autorius pasakoja, kad tie ninku skaičius pakilo naujais 
prieškariniai romanai, spausdint- fc^Dijonais. Dabar akcininkų 
ti Kaune ir Rygoje, labiausiai Yra mil- Ta* reiškia, iš 8 
jaunimą tvirkina, paverčia plė- suaugusių amerikiečių vienas 
šikų gaujom. Bet autorius už- *ur*

V. Trumpa pašiepia tremties miršo oriminti. kad orieškari- Sovietuose yra valsty-
plunksnos darbuotojus, meni
ninkus, šokėjus bei daininin-

s. Ir kas, esą, tik tuo neuž- 
ma! ?“O kadangi vardan ken- 
mčios tėvynės nei apie vie- 
iš jų negalima pasakyti nie- 
blogo, tad ir veši jie, kaip 

ybai po lietaus’.
Bene bus tai, jo žodžiais ta

riant, “superišmintingumas’, 
kuriuo jis bando “vainikuoti” 
kitus.

Tokių tuščių įtarinėjimų bei 
ginčų tikrai pakaktų, nes jie 
mums visai neįdomūs. Jie iš- 
tikrųjų gali patarnauti tik mū
sų okupantams.

Naujas kylys pastebimas spe
cialiai užsienio lietuviam. Lig 
šiol kaldavo jį tarp veikėjų ir 
masių. Dabar ėmė kalti tarp 
generacijų, tarp jaunesnių ir 
vyresnių. Tėvynės Balsas sten
giasi įtikinti, kad užsieniuos 
vyresnioji karta nusistačius 
prieš jaunimą. Esą retai kuria
me laikraščio ar žurnalo nr. 
apsieinama be pasisakymų 
prieš jaunuosius. Tėvynės Bal
sas kursto jaunimą nelaukti 
vyresniųjų malonės, nes jiem 
jaunimas nesuprantamas.

Kodėl taip nustatomas jau
nimas prieš vyresniuosius? O 
gi, laikraščio supratimu, vyres
nieji jau nepataisomi. Jauni
mas tuo tarpu labiau žiūrys į 
tėvynėje likusius to paties am
žiaus draugus. Žiūrįs su pavy
du. Taigi tegul jaunimas eis 
“naujais keliais” ... Supranta
ma, tais, kuriuose nebus jau 
senųjų skelbiamos kovos prieš 
sovietinę okupaciją, už laisvą 
Lietuvą.

Stebint tas sovietines pastan-'

Naują priemonę kovai 
praeitim sustiprino paskutiniu 
laiku — ėmė skelbti tardymų 
protokolus, bylų aprašymus, 
kuriuose pasirodo nepriklauso
mos Lietuvos laikų veikėjai... 
Kad ta Lietuva niekai, komu
nistai seniai sakė. Bet, anot 
komunistinio laikraščio, tegul 
tai pasako patys to laiko veikė- gas, tenka lygiai stebėti ir, 

kiek jos randa pasisekimo tarp 
mūsų.

su

jai. Tegul jie patys susimekina 
ir tegul suniekina nepriklauso
mą Lietuvą ... Tai vaizdesnis, 
dramatiškesnis metodas.

DR. E. DRAUGELIS (A) Brazilijoje.

Komunistai galvoja, kad jų 
propaganda sėkminga. Tiesoje 
lietuviško kilimo rašytojas ko-

Tegul ir laisvame pasaulyje 
esą lietuviai pamato, koki yra 
tie jų buvę veikėjai Tegul jie munistas Bohoskis aiškino, kad 
pasirodo donoščikai, svetimos esą Amerikoj lietuviai, atvykę 
žvalgybos agentai. Toks jų pa- jau kaip tremtiniai, priešingi 
sirodymas bus naujas liepsnin- Tarybų Sąjungai. Esą tokią pa- 
gas aliejus į jų tarpusavio ri- žiūrą jiem įskiepijusi antitary- 
valizaciją, jei peštynės būtų ap- binė propaganda. Bet 
rimusios.— šią pažiūrą vis
Protokolų pasirodymas Lietu- smalsumas, noras sužinoti, 

vos sovietinėj spaudoj skelbia tikrųjų 
betgi dalyką, kurio sovietinė ~ 
spauda gal ir nenorėjo skelb
ti. Protokolai iš Maskvos galė-

rimusios.—

NKVD-MVD iniciatyva. Tai nau
jas ženklas, kiek maža patiki-

ši asmenų grupė pirmaisiais 
po karo metais kėlė smarkų 
nerimą pažangiesiem lietuviam 
(suprask: komunistam. Red.), 
bet dabar padėtis kiek pakito”.

Tai komunistų nuomonė, o 
kaip iTtikrųjų yrą?

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

PASLAPTINGOJI SVOČIA
DVIEJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

Veikia: lehnMnkas ir jo draugai Jonas ir Motiejus, visi apie 
40-50 m.; Seimininkė Ona, rimta moteris, apie 45 m.; 
naiM Uriulž, besikraipanti kokietC, apie 40 m.; jos 
duktė Naste 20 metų, ir spaudos platintojas.

Amerikoje 
liaudies kapitalizmas'

Nuo 1956 Amerikoje akci-

miršo priminti, kad prieškari
niais laikais, kai Lietuvoje bu- kapitalizmas nes visas
vo tie romanai, bet nebuvo Italas yra valdžios rankose, 
bolševiku, tokių vaikėzų gaujų M Amerika yra kraštas, kuria- 
taip pat nebuvo me Yra “liaudies kapitalizmas”.

Cvirkai paminklas Kariai «Nargoj*
Kaune muzėjaus sodely ati- Senatorius P. Douglas Kon- 

darytas paminklas Petrui Cvir- Srese paskelbė, kad 721 atsar- 
kai š. m. gegužės 1. gos generolas> admirolas, pulki- „

ninkas, laivyno kapitonas šiuo 
Kas per lietuviai toje Lietuvos metu dirba 88 didžiosiose fir- 

komandoje mose. Jos ir dar kitos 12 turi
Rygoje gegužės 8 buvo rung- savo rankose 74 proc. visų ap- 

tynės tarp Estijos, Latvijos, saugos departamento užsaky- 
Lietuvos šaulių, šaudė iš pisto- mų. Senatorius kaltino, kad tie 
lėtų. Lietuvos komandoje buvo atsargas karininkai sudaro savo 
L. Semeniutenko, T. Sasnaus- firmom protekcijas tuos užsa- 
kienė ir N. Saveljeva. kymus gauti.

ji našlė, tai jūs, gerbiamoji po- vyrus- dainuojant, sustoja dury- 
nia! šią retą progą turim ap- se ir pritaria “drulia” nuo an- 
laistyti. Būtinai, net būtinai! tro posmo).
(apdalina ponias ir vyrus stik- Kas nor žinoti, kur linksma 
liukais) . - buvo

Skaityk, vaikeli, skaityk jau- paskutinis. Užteks tos lietuviš- Ona: Taip, taip, labai malo- 
nime, kos kultūros____ Dabar, Naste j nu ... Bet ar jum nebaisu;-po-

prie viešnių).
Jonas: Kad jus kur kalaku

tai! Tai šventė, tai šventė. Tu- 
rim būtinai ją atšvęsti. Kaži-

(3) čiai nusišypso ir po to vėl pri- mierines ir Juozapines jau at-
Jonasc (pabrėžtinai manda- tariančiai kinknoja galva).

giai nusilenkia): Lai Mina jū
sų maloningoji valia, poniute. 
Skaitau. "Esu gana linksmas 
našlys 43 metų. Jau penkiolik
ti metai, kai aršiai kovoju su 
priešais, pradedant liūtais ir 
baigiant sukilėliais “mau-mau”? 
Bet nusibodo man nuotykingas 
gyvenimas ir norisi sukurti jau rodžius duryse su padėk- 
kų šeimos židinį su linksma lu, apstatytu pripiltais stikliu- 
našle neapibrėžto amžiaus, nes kais, našlė pasipučia, atsistoja 
tik našlė tegali suprasti našlį, ir paėmusi dukterį už parankės 
Po trijų mėnesių apleidžiu Af- iškilmingu balsu kalba).
riką ir vykstu į savo įsigytą Našlė: Senjorai! Tai aš esu su savo senjoromis. įsitikinsit, 
nemažą ūkį Britų Hondūre. toji linksmoji našlė. Ačiū, bran- kas toji linksmoji našlė. Ate to

go (Iki pasimatymo) (žybčioda 
ma akimis į visus, iškėlusi gal
vą, paima už parankės dukrą 
ir eina prie durų. Tuo tarpu 

r_____ vyrai sukabina rankomis ir
nui žodį “mau-mau”, su panie- ielnrin. (prieina su padėklu pradeda dainuoti. Tariant žo- 
ka pakartoja tą žodį. Tariant prie našlės): Koks malonus su- džius “drulia iki galo posmo

Visi (prieina su stikliukais Prenumeruoja “Mūsų lietu-

Skaitykit, seniai, ir tik užgi- bėkim pas kleboną to afrikie- nia Uršule, vykti į nežinomą 
mę! čio adreso.... kraštą ir tekėti už nepažįstamo

(AM pabėga, o laikraštinin- vyro? Ar neturit baimės su tuo 
kas dar Šaukia “Mūsų Lietuva” riteriu? ...

Drulia.

Girdėjom klykiant šią spau- “Mūsų Lietuva”), 
dos antį, II PAVAIKSLAS 

Kad tik lietuvis vertas gyven- I Scena
ti (Tas pats kambarys. Šeimi

ninko žmona Ona skaito “Mū- 
šventėm. Dabar a toks Ive —sų Lietuvą”. Pasaldžiusios, į-

' Kur žemė dreba, kur karas (Scena užsidaro. AM moterys eina našlė su dukteria, pasida- 
Kylą, su atidengtais lietsargiais at- Mnusios prašmatniom skrybė- 

Mūsų laikraštėlis garsiai pra- bėga priekin ir susiduria su lėm, papuoštomis spalvotomis 
byla, spaudos platintoju, šaukiančiu plunksnomis) 

““Mūsų Lietuva”).
Našlė: Susimildamas, Šimkau,

vą 
Drulia, drulia, drulia-lia-lia- 

lia 
Prenumeruoja “Mūsų Lietu

vą” Drulia.

Našlė: No, senjora, jokios 
baimės.

Ona: Apsigalvokit, miela po
nia, kol dar nepervėlu.

Našlė (išdidžiai): Tai ką, jūs 
manot, kad jis kovos su manim? 
Taip, taip, galit nesigint, aš ge
rai suprantu, ką jūs galvojat. 
Tai manęs neatbaidys, senjora 
Nemėgstu cukrinių avinėlių. Fi! 
Ot, liūtas, tai kas kita. Kad iš
sižios, kad sumauros, kad pra
dės kaulus lamdyti ... (pasi
purto, o paskui nusijuokia). Na, 
bet galit būt rami, dona Ana. 
Jis man rašė,, kad po darbo 
ūkyje jis dresiruos bulius ir

Dūkto: (klauso, pasi&ūri į tuštokas laikotarpis.... Ir kaip 
motiną ir taip pat kinknoja tik su žaibais ir perkūnais, po 
7^ . Pagaliau šimts pypkių, atbilda naujas

pasismaginimas.
Motiejus: Taigi, taigi, o 

kaip su šurasku, poniučiuke? 
Ir prie šurasko? (rodo piritais, 
lyg gertų).

N«a*: A., šhrasko!... Tai
pouca coisa (menkniekis). Atei- Taip susiranda gražią mer- < 
-kit, būtinai ateikit šį sekmadie- giną. Tik greit, greit... pat sdfkutės). (Ona prislenka ir
nį d* lordo (vakarė pas mane Skaitykit, ponios, “Mūsų Ue- Spwdos plot: Tik jūs palau- prie jų kėdę ar fotelį ir taip laKlžIUS- Kartą j metus suva- 

tavą”, Mt, poniutės, nesikarščhiokit pat atsisėda). Girdėjau, kad ne-
Kol žavingumas jūsų nežuvo Štai jum po laikraštį, kur viską, beilgai viešėsit saulėtoje Bra- 

(Moterys pagraso koketiškai rasit Tik sumokėkit man po 7 aUjos padangėje?
pirštu) kruzeirus už kiekvieną. N*0ė: S, senjora. Jau greit „

Drulia........  Našlė: .7 milai! 0, ta latre! išnyksime iš Brazilijos, kaip pa- Nastė: Si. mamai!
Ir jūs, biznieriai, nesiožiuo- Kokie laikai.... Ne tik ryžiai ir sakiško brangumo deimantai Ona: Na, jei jūs taip karto

kit pupelės, bet ir popierius- pa- (Ona nusišypso). Jūs nesijuokit fcai ir linksmai nusiteikusi, tai 
Vertingam žodžiui pinigą brango! Vistiek imsiu. Juk tai iš manęs, senjora! Tai ne ma- telieka tik man jum palinkėti 

klokit pirmas lietuviškas laikraštis, no žodžiai, o mano brangaus laimingos kelionės.

pritariančiai galva, ] 
džiaugsmingai apkabina moti
ną).

Srinuninkas (skaitant Jonui 
antrą kartą tą patį tekstą, bu
vo išėjęs pro duris. Jam pasi

Nallė: (Jonui skaitant, po gūs ponai, už malonias infor- 
kiekrieno sakinio kinknoja pri- macijas... (nori išeiti, bet viri 
tariamai galva. Išgirdusi Žodį jas apspinta, šaukdami: palau- 
“liūtais”, padaro rimtą miną ir kit, neriskubinkit, mielos po- 
pakarioja “liūtafaT. Tariant Jo- nios”.

Našlė: Pagaliau mes jus, do
na Ana, randam namie; Kokia 

Kam nusibodo valdyti barą, duok man tą laikraštį, kur pa- mum sorte! (laimė!). (Bučiuoja- 
Per laikraštėlį krautuvę dera, rėšyla apie tą. — tą Hondūrą, si abidvi su Seimininke brazi- 
Jįjį jaunuoliai skaityt mėgi- Našlė: O man tą Mūsų Lietu- liekai, tik pakišdamos žandus), 

na, vos numerį, kur paieškojimas Ona: Prašom sėstis! Malonu 
atsiųstas iš Sausos Australijos, jus matyti. (AM sėdasi ant tos

Drulia.

duos pas mus daug svečių pa
sižiūrėti bulių ir gaidžių kovų. 
Tai bus gyvenimas! Ar ne, fi- 
linha? (Dukrele?)

žodžius “linksma našlė”, ji pla- tapimas! Vadinas, toji linksmo- linguoja. Moterys, išgirdusios Drulia.. kurį tenka pirkti, o gal.... ir Baltrozinio iš Afrikos. (bus daugiau)
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Kun. Jonas F. Baltusevičius Jo Šventenybes Rūmy prelatas
padarė Jjętųviams'pirmąsavo Apaštalikiškasis Delegatas

D. D., Scrantono vyskupui J.

MARIANAPOLIO ŽINIOS

gimęs, bet aš esu lietuvis, ma
nyje teka pehpr&M8 kraujas, 
mano tėveliai yra žemaičiai.

siu”. Klebono kalba buvo pa
tyrimą griausmingais ilgais plo-vęs 13 metų, iškilmingai buvo 

palaidotas š. m. gegužės 4 d.
A. a. kun. J. šaulinskas bu

vo netik Dievo tarnas, bet ir j 
lietuviškųjų reikalų globėjas. 
Balfc steigėjas ir garbės pirmi
ninkas, Liet. Vyčių 8-tos kp. 
dvasios vadas? šeštadieninės 
mokyklos globėjas, Liet Bend
ruomenės rėmėjas. Be to, vi
sos eilės parapinių organizaci
jų auklėtojas.

A. a. kun. J. šaulinskas mi- i 
rė balandžio 30 d., bet jo ger
bė ir darbai nemirė, kurie pa
rapijom istorijoje bus įrašyti 
aukso raidėmis. Prieš tris me
tus išleistoji parapijos istorija 
ir naujoji bažnyčia yra šviesiau
si, amžini paminklai.

Klebonui mirus, lietuvių tar
pe kilo savotiškas susijaudini
mas. Lituanistinės mokyklos 
vedėja net telefonu teiravosi, 
kas bus su- šeštadienine mo- * 

3^. . “ kykla? Ar galėsime kad ir šiuos

Newark, N. J.
TeL MArket 2-2877

M?O

į-'

kalhą/ skaito lw4iivįčk^ ypanrią 
ir įdomauji Hetevių veikla, 
tad hętuviaips nėra jokio rei
kalo baimintis dėl lietuviškos 
veiklos suvartymo.

Kun. P. Lukošius klebono pa-

Birželio 28 d. IGvaL Rose
lande yra ruošiamas tragiško
jo birželio įvykių minėjimas. 
Tame minėjime klebonas pasi- 

_ _ T žadėjo taip paj dalyvauti. Bir-
‘ Pradėtosios pareigos iš jauno želio 28 d. 7 vaL vak. šv. Kry- 

” " v * žiaus parap. organizacijos ren
gia kun. Pr. Lukošiui išleistu
ves.

Pasikalbėjime- su nauju kle
bonu kun. P. Lukošium patir
ta, kad tuo tarpu parapijoje jo-

KUN. PRANAS LUKOŠIUS, nau
jasis Visų šventų parapijos kle
bonas Roselande.

klebono pareikalaus nemažai 
energijos, ypačiai naujos baž
nyčios statybos užbaigimas ir 
skolų likvidavimas. Bažnyčia, 
kuri kainos daugiau kaip 
400,000 doL, bus baigta staty- _____ __
ti dar šiais metais. Stogas ir kių pakeitimų nepramatoma.

Balfui, Bendruomenei ir šešta
dieninei mokyklai patalpos bus 
atviros ir toliau.

Sveikinant naująjį kleboną, 
tenka jam palinkėti sėkmingai 
ir ilgai darbuotis Visų šventų
jų parapijoje Roselande, lietu
viškai tariant, rožių žemėje.

Bružas

bokštas jau uždėtas, šios baž
nyčios planus padarė arch. dr. 
Stasys Rudokas.

Pirmas susipažinimas
Kun. Pranas Lukošius, birže

lio 7 d. per kiekvienas pamal
das sakė pamokslus, padaryda
mas susipažinimą su šios pana- 
pijos gyyentojais. Be tg,. dąįy-

mokslo metus užbaigti? Pana
šius klausimus statė ir lietuviš
kų organizacijų, valdybos. Lie
tuvių susijaudinimas nėra be
prasmis. Nepaslaptis, kad ir to
je pačioje Chicagoje yra lietu 
viškų parapijų, kuriose lietu
viškam veikimui vietos nedaug.

Naujas lietuvis klebonas
Birželio pradžioje buvo pa

tirta, kad Chicagos arkivysku
pas A. Meyer, Visų šventųjų 
parap. klebonu paskyrė kun. 
Pranciškų Lukošių, Šv. Kry
žiaus lietuvių parap. vikarą. 
Kun. Pr. Lukošiaus paskyrimas 
Roselande sutiktas su malonu
mu.

Naujasis Visų šventųjų pa- kas su savo pagelbininkais jau 
rapijos klebonas yra gimęs 1909 
m. vasario 22 d., šiais metais 
švenčia savo 50 metų amž. su
kaktį. Tėveliai yra žemaičiai iš
Šilalės parapijos. Kun. Pranas prie valgių — Ona Smotienė, 
Lukošius Quigley seminariją M. Karinauskienė rinks skelbi- 
baigė 1927 m., aukštesnįjį ir mus iš prekybininkų ir kitų as- 
teologini mokslą baigė Munde- menų, Ona Barkauskienė ir 
lein kunigų seminarijoje. Į ku Marija Kazlauskienė bus prie 
nigus įšventintas 1933 m. ba- “penny auction’. Šambarienė

WATERBURY, CONN.
Minėtų draugijų nariai pra

šomi atvykti į susirinkimą, ku
ris bus birželio 28 1 vaL p.p. 
šv. Juozapo senojoje mokyklo
je. Nariai taip pat prašomi pri
sidėti prie šio pikniko rengimo 
savo darbu, aukomis laimėji
mams. Kas gali, dovanas pra
šomas atsinešti į susirinkimą 
arba atiduoti savo sąjungų val
dyboms.

Metinis išvažiavimas

LRK Susivienijimo 11 ir 91 
kuopa, Moterų ir Darbininkų 
Sąjungos 43 ir 5 kuopos ren
gia pikniką rugpiūčio 23 1 v. 
p.p. gražiam Belleview parke, 
Lakewood, Waterbury, Conn. 
Yra užsakytas visame Conn. pa
garsėjęs orkestras, veiks bufe
tas su lietuviškais valgiais, .bus 
laimėjimai. Pikniko komisijos 
pirmininkas Petras Jokubaus-

dabar dirba, kad piknikas pa
sisektų. Be jo dar komisijoje 
yra: rast. — E. Veturienė, ižd. 
— Vincas Urbonas, šeimininkė

visų šventų par bažnyčia lan(^° 22 d. Pereitais metais ir visos sąjungietės ir Darbi- 
Roseiande, m. Projektas architek- atšventė sidabrinį kunigystės ninku Sąjungos nariai pasižadė
to sl Kudoko. jubilėjų. Kun. Pranas Lukošius jo paremti savo darbu.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC.
135 W. 14th St New York 11, N. Y. TeL CHelsea 3-2583

141 Second Avė., New York City, N. Y. TeL GRamercy 5-7430
MŪSŲ SKYRIAI:Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vai.

882 Fffimore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOhavvk 2674

308 W. Fourth St 
Boston 27, Mass.

Tel. ANdrew 8-5040
Hartford, Conn. 

Tel. CHapet 6-4724

39 Raymond Plaza W. 900 Uterary Ed.
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos. Campau 682 W. Girard Avė.
Detrort 12, Mich.

Te*. TOwnsend 9-3980
Philadelphia 23, Pa. 
Tek VVAfrtut 5-8878

Ja šventenybė Popiežius Jonas 
aXH1 penkis Scrantono vysku
pijos kunigus pakėlė į Jo šven
tenybės Rūmų prelatus, suteik
damas Right Reverend titulus. 
Jų tarpe yra ir Scrantono šv. 
Mykolo parapijos klebonas 
kun. Jonas F. Baltusevičius * 
Boll.

Kun. Jonas Baltusevičius gi
mė 1907 kovo 20, Luzerna, Pa. 
Jo tėvai Petras ir Kotryna Pil- 
velytė Baltusevičiai, atvykę iš 
Lietuvos, įsikūrė Pennsylvani- 
jos anglių kasyklų rajone ir ten 

' visą laiką gyveno. Sūnus Jonas, 
baigęs vietos pradžios mokyk
lą, įstojo į šv. Bonaventūro 
kolegiją, St. Bonaventūre, N.Y. 
Vėliau lankė Katalikų Univer
sitetą Washington, D. C., ir 
1933 baigė šv. Bonaventūro 
kunigų seminariją, St. Bonaven
tūre, N. Y. Kunigu įšventintas 
1933 birželio 10 šv. Petro ka
tedroje, Scranton, Pa. Jaunam 
kunigui J. Baltusevičiui vika
rauti neilgai teko. Jau tų pa
čių 1933 metų rugsėjo 10 d. 
buvo paskirtas šv. Mykolo pa
rapijos klebonu Scranton, Pa.

Čia su visa jaunystės energija 
įsijungė į parapijos pastoracinį 
ir administracinį darbą. At
naujino kleboniją, pastatė nau-

PREl—> JONAS F. BALTUSEVI- 
CIUS - BOLL.

ją bažnyčią ir įsteigė parapinę 
mokyklą.

Vyskupas, vertindamas kun.

J. Baltusevičiaus pastoracinį 
uolumą ir gyvenimo išmintį, 
1948 paskyrė vyskupijos staty
bos komiteto sekretoriumi. Nuo 
1944 eina dvasios vado parei
gas seselių* vienuolyne Vilią 
Maria, Elmhurst, Pa. Naujasis 
prelatas J. F. Baltusevičius - 
Boll uoliai reiškiasi ir lietuviš
koje visuomeninėje veikloje. 
Daugiausiai Širdies*ir rūpesčio 
yra įdėjęs, uoliai dalyvauda- * 
mas Amerikos Lietuvių R. Ka
talikų Susivienijimo darbuose; 
Vykdomoje Taryboje daug me
tų eina dvasios vado pareigas,—““ 
ir yra nuoširdus sekretoriaus 
patarėjas visuose organizaci
niuose darbuose. PreL J. F. 
Baltusevičius yra Kunigų Vie
nybės Scrantono provincijos 
pirmininku.

misija ateitininkijoje” skaitė 
kun. dr. P. Brazys, MIC. Dis
kusijose paliesti aktualieji atei
tininkų reikalai ir sukaktuvinis

E. V. Rast.

Sinkevičienė Sofija, .. gyve
nanti Lietuvoje, Kaunas-San- 
V. Kapsuko prosp. No. 75 bt. 
13, ieško Gerulaitienės Elenos, 
dukters Jono.

Lietuviu Diena bus liepos 4. 
Iškilmingos mišios bus 11 v. 
Mišias aukos Aušros Vartų 
Worcester, Mass., parapijos kle
bonas prel. Kostas Vasys, pa- kongresas, kuris bus kitų me-
mokslą .pasakys tos., pačios_pa- tų rudenį.Pasitarimui pirmi ._ 
rapijos vikafas kun. Justinas; ninkavo kun. V. Gidžiūnas, 
Steponaitis, giedos irgi tos pa- pranciškonų provinciolas ir A- 
čios parapijos choras.

Studentų sporto salėje 3 v.
p.p. prasidės šokiai.

Tėvai marijonai ir Mariana
polio'mokyklos vadovybė nuo
širdžiai kviečia lietuvišką vi
suomenę dalyvauti šiame tra
diciniame piknike.

Ateitininkę dvasios vadų pa
sitarimas įvyko birželio 18. Pa
sitarimą sušaukė ir juo rūpino
si kun. Jurgis Navys, MIC. Iš
samų referatą “Dvasios vadų

ANGELU KARALIENEI PARAPIJOS
7 Į-sis metinis

LIEPOS - įJUL¥ 12, 1959
NATIONAL HOME 108-H Sutphin $1v<L Jamaica. L L

(ten, kur ir pereitais metais buvo)

^štgntą yaĮąnd^. proga, laimėti

M- F9BPĄ
Gros puikus "Club 10" orkestras

Gera proga susitikti pažįstamus ir su jais praleisti
laiką parko medžių pavėsyje. Parkas atidaromas 12 vai.

teitininkų Federacijos dvasios 
vadas. Diskusijose kalbėjo kun. 
S. Yla*, kun. V. Gidžiūnas, kun. 
V. Dabušis — Ateitininkų Fe
deracijos generalinis sekreto
rius, kun. J. Pakalniškis, kun. 
dr. V. Cukuras. Pasitarime taip 
pat dalyvavo Marianapolio vir
šininkas kun. J. Dambrauskas, 
kuris tarė sveikinimo žodį, 
prel. K. Vasys, prel. P. Juras, 
kun. J.'švagždys, kun. B. Gau- 
ronskas.

Pasitarimas praėjo darbingo
je nuotaikoje, ir išsiskirstyda
mi visi pageidavo, kad dažniau 
būtų tokie dvasios vadų susi
rinkimai, kuriuose bendrai ap
tartų aktualiuosius ateitininkų 
reikalus.

Svečiai. Paskutiniu laiku čia 
lankėsi Kenosha, Wisc., klebo
nas kun. M. Urbanavičius, MIC, 
buvęs šios mokykit® mokyto
jas ir vikaras kun. R. Balnis,
MIC. Šiuo metu yra apsistojęs 
Tėvų Marijonų kongregacijos 
vicegenerolas kun. dr. Pranas 
Brazys, kuris buvo specialiai 
atvykęs iš Romos pravesti dvie
jų mėnesių atsinaujinimo kur 
sų marijonų seminarijoje Hins- 
dale, m. Be to, įvairiose para
pijose dar jis vedė misijas, re
kolekcijas, važinėjo skaityda
mas paskaitas.

Joninię proga, birželio 24, 
buvo pasveikinti mūsų tarpe 
esantieji Jonai: kun. Jonas Jan- 
čiūs — marijonų vienuolijos 
provinciolas, kun. Jonas Pet
rauskas — Marianapolio mo
kyklos galva ir brolis Jonas Ba
nys, Čia einąs vargonininko pa
reigas.

Mažukna

DRUSKONIE 
HALL

Mūsų didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius klijentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus įteiktas. Bus išsiunčiamas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimų 6-7 sa
vaičių laikotarpyje: oro paštu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs galite gauti įvairiausių geriausios rūšies 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. 
Atidarą kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai, p. P- — sekmadieniais nuo 9 vai, ryto iki 4 vai. p.p.

VASARVIETE
CATSKILL KALNUOSE
JAU PRIIMA SVEČIUS 

(pranešti bent dieną ankščiau} 
IR UŽSAKYMUS VASARAI.

Rašyti: 
SOPHIE KRAVNAIT1S 

And e s, N. Y. 
ar skambinti: 
ANDES 2781 

nuo 7 vai. vak.



ARTŪRAS ANDRIULIS

3ALTLMORES ŽINIOS

sarvietę. Dalyvauja ir sendrau
giai. Bus įdomi programa vi
siems, jaunimui bus įvairių žai-

venančiu jaunimu. Maža to, jie 
kovos prieš vietinius sporto 
klubus ir miesto rinktines, ku
rių krepšinio lygis yra aukšto-

3:40. 4:40

3:10*,

Putnam, V A Inu t 3-2836

3;40, 4:40

arba vasarnamis: 515 4th Avė, Asbury Park, N.J, 
TH.r PR 4-6034

FLUSHING—MAIN ST. & '41st 
AM 9. 10. 11 12 Noon, PM 1, 

MAIN ST. A HORACE HARDING BLVD.
AM 9:05, 10:05. 11:05, PM 12:05, 1:05, 2:05, 

MAIN ST. & UNION TPK.
AM 9:10. 

FOR
10:10. 11:10 PM 12:10, 1:10. 2:10, 
INFORMATION CALL YONKERS 9-6900

RESORT BUS LINES, INC.
• Weekend» Only

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y.

Vasaros atostogos — Asbury Park, N. J. Onos ir 
Petro Lanių (Lanauskų) vasarnamyje 515 — 4th Avė. 
(kampas Emory St.). '

Čia Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose 
kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
naudotis virtuvėmis, šaldytuvais ir indais. Norintiems, 
maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van
denyne apmokamas savininkų.

Sezono pradžia birželio'14 d.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:
P. O. LANYS 1248 Waverly PI., Elizabeth. N.J.

TeL: EL 3-1169

Etenft VMyttvnisnA ; įdomu susipažinti su inžinie- 
■Jl J- V ■> ‘ mos- turimais moderniosios

jektą. Pagrindas buvo paimta ,statybos projektais, gali kreip- 
liaudies statyba užtinkama Ne- ^ti? į savininką, nes jų esama 
ringos apylinkėje. *ViJos gonkos ’ir gan įdomių. * St 
yra paremta keturiais mūri- Vokietijoje VI. Adomavičiui 
niais stulpffijiadarytais me- tej^ dir^į prie darbininkų ,gy- 
<bSo stulpų imitacija, kas suda- pinamųjų namų *ir rakietinių 
ro medinio prieangio įspūdį, fabriku projektavimo.Stogeliai padffi lauž^C ^įti^e Valstybėse VI. 

linijomis su stdniotais žirge- Adomavičius, klebono P. Ju
liais. Stogo Priestatas sudaro

ArdflttittasVliidasAdMnavičius
Vladas Adomavičius, Darbi

ninko bendradarbis, Bostono 
Inžinierių Draugijos pirminin
kas, yna tfciįuMfflrai išmokslin
tas . žmogus »'Sa1ia plnnkRnns 
darbo Vladas*', valdo muzikų, 
kam nsofestonalas (baisės Kau- 
no konservatoriją), Vladas yra 
ir diplomuotas inžinierius ar
chitektas. Su jo. architektūrine 
praktika bei laimėjimais šiame

Cosmos Parcels Express Corporation
SUTAUPO JUMS PINIGUS 1

Mūsų patarnavimo kaina tik
' $5.00 iki $10.00

Jokių kito mokėjimų
Licensed by U. S. S. R.

_ Pristatymas garantuotas
Mandagus, Pareigingas Taupus
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 4.

Cosmos Parcels Express Corporation
39 2nd Avė.’ Kampas 2nd Street 

New York 3, N. Y.
AL 4-5456-7

Siyskite Jūsų

Dabar mokėsite

TRAKAI

Telefonas:

Vladas Adomavičius archi
tekto inžinieriaus mokslus bai-

pasidarė tokie stiprūs, kad di
džiojo Atlanto nuotolis pasida
rė lengvai nugalimas, ir para
ma mažajai tėvynei tikrai pa
didėjo — toji kelionė suartino 
tos pačios kilmės žmones.

šiandien padėtis panaši. Iš į Palumbų vasarvietę. je palaidotas birželio 17 Natio-
Lietuvių Melodijos radijo va- nal kapinėse. Paliko liūdintį tė- 

landėlės piknikas, įvykęs birže- vą Juozą ir brolį Juozą.
lio 21 Demskio vasarvietėje, Jonas Obelinis

Adresas:

J. PAKNYS, 
Box 126 Thompson. Conn.

DETROITO vyčių seimo komitetas. I eil. iš k. į d.: Robert Boris — seimo vedėjas ir 102 kuopos pirm., 
Bill Juodvalkis, kun. Bronius Dagilis — kultūros vadovas kun. Ignas Boreišis — Sv. Antano par. klebo
nas^ kun. Mykolas J. Kundrotas — Dievo Apvaizdos par. klebonas, Antanas Dainius 79 kuopos pirm, ir 
Juozas Chaps; II eil. Delphine ir LilMan Stepan, Dolores Nevrock, Genie Yuškis, Patricia Ramas, Viktoria 
Čeponis; III eil.: Loretta Paulauskas, Rapolas ir Ona Valatka, Juozas ir Marijona Guerriero, Juozas ir A- 
quilline Žane. '

ATLANTO NUOTOLIS PASIDARĖ LENGVAI NUGALIMAS
Krepšinio rinktines kelionės proga

1 East 36th Street 
---------------------------------- r

vasarojimui
Maistas ū* kambarys asmeniui 

35 dol. savaitei. <

Naujai atremontuota, 
lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 7 Avė. ir Park Avė. 
kampas, Asbury Park, New Jersey, kviečia atvykti 

ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO.
Vasarviete gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė 
bloko nuo jūros ir Monte Carlo Pool. Svečių patogumui 
veikia lietuviška valgykla - restoranas.
Mūsų baras ANCHOR ROOM žinomas savo puikia at
mosfera. šokiams groja diezo orkestras.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: Lake Hotel T Am. 
ir Park Avė. kampas, Asbory Park, New Jerteju

TeL: PRospect 4-7788 — PR 6-9671 — PE 6-9619

UNION TOURS
New York 16, N. Y.

THOMPSON, CONN
PRIE QUADRIC EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir 
ramumos, tinkamiausia vieta

Vokietijoje VI. Adomavičiui 
teko dirbti prie darbintokų įgy
venamųjų namų *ir rakietinių 
fabrikų projektavimo.

Jungtinėse Valstybėse VI. 
Adomavičius, klebono P. Ju- 

. . raičio pakviestas, padarė vitra-
svirno imitaciją ypač nritotines . Pranciškaus parapijos dalies susikiyžuyune. Senų sta. Athot MasT Kun.

gė Kauno Universitete ir Lie- tybai būva naudotos plytos, o 
”—tuvoje pradėjo savo profesijos stogui dengti -rčerpės. Pro-

* darbą. Pirmas savistovus inži- jektas yra’Tabai įdomus ir įspū- 
nieriaus Adomavičiaus projek- dingas, 
tas buvo padarytas 1931 me
tais — tai Vailokaičio namų 
šalutinio pastato projektas. Vai
lokaičio namai buvo pirmoji di
džioji modernioji statyba Kau
ne, kurią projektavo inžinierius 
A. Funkas, Vlado Adomavi
čiaus bendradarbiavimą malo
niai įvertindamas. Kai Kaune, 
Aleksote buvo statomi didieji 
Fizikos Chemijos rūmai, prie

Antras įdomus projektas, kur 
bandoma lengva medžio sta
tybos principą taikyti masyviai 
statybai —tai Aleksoto bažny
čios projektas, kurio dėl lėšų 
stokos atsisakyta realizuoti. 
Projekte varpinė atskiriama 
nuo bendrojo pastato, prie var
tų paliekama tvora, taip tipin
ga liaudies statybai. Medžio 
statybiniam efektui išgauti bu- 

projektavimo darbų dirbo ir .vo planuota panaudoti plytų ir 
Vladas Adomavičius, kartu su betono medžiagos kombinaciją. -

. .mžinįęriųm. M. Songaila. — 
Inžinierius VL Adomavičius 

1 yra paruošęs eilę įvairių pro
jektų, kurių dalį dėl karo ap
linkybių nebuvo galima reali
zuoti. Projektų tarpe buvo ti
pingi šaulių naimai, pavyzdingi 
ūkininko gyvenamieji namai, 
vilų projektai. Inžinierius Ado
mavičius savo projektuose nau-

- dojo lietuviškos liaudies staty
bos elementus. Tikrumoje liau
dies statyba reiškėsi mediniuo
se pastatuose, kurie turi visai 
kitokį statybos principą, kaip 
mūrinė statyba. Inž. VI. Ado
mavičius jau 1934-35 metais 
pritaikė medinės statybos prin
cipus mūrinei. Pagal dailininko 
A, Brako piešinį inž. VI. v Ado
mavičius, dailininkui kooperuo-

Šiam — projektui sudaryti inž. 
VI. Adomavičius lankė Žemai
tijos, Aukštaitijos ir ypač Kau
no apylinkes, susipažindamas 
su liaudies statyba ir jos ele
mentais.

Panašiame stiliuje buvo su
projektuota ir Klaipėdos bažny
čia. Liaudies stilius buvo pri
taikintas ne tik statyboje, bet 
atskiri motyvai panaudoti skulp
tūroje, ornamentikoje ir vitra
žuose. Modernioji skulptūra yra 
artima liaudies motyvams dėl 
savo primityvumo, todėl lietu
vių liaudies ųio|yvai sutapdina- 
mi su moderniuoju stiliumi 
labiau kaip su kuriuo kitu.

Sekdamas Zapyškio bažnyčią 
inž. VI. Adomavičius yra su
projektavęs jos imitaciją Ka- 

jant, padarė mūrinės vilos pro- čerginės koplyčiai. Kam būtų

ALYTAUS bažnyčios projektas, padarytas arch. Vlado Adomavičiaus 
1938 m.

P. Juraitis yra parodęs pasiti
kėjimą ir gerą širdį naujai at
vykusiam savo parapiečiui.

Vladas Adomavičius naujoje 
žemėje dirbo pradžioje prie til
tų projektavimo, kur į tiltų sta
tybą įnešė architektūrinių ele
mentų. Vėliau inžinierius pro
jektavo karo bazių statybą, 
skirtą Aliaskai. Vėliau dirbo 
Stone and Webster didžioje 
Bostono kompanijoje prie pra
monės pastatų projektavimo, 
kaip architektas, šiuo metu VI. 
Adomavičius yra vienas iš svar
biųjų architektų Kardinolo 
Cushingo ^statybose (bažnyčių, 
koplyčių, mokyklų ir t.t.)r~

Vladas Adomavičius užsiima 
ir tapyba. Kas yra matęs jo kū
rinius, tas galėjo pastebėti, kad 
jis piešia kur kas geriau, kaip 
kad eilinis inžinierius, kuriam 
paišyba yra pagelbinė statybai. 
Vladas Adomavičius pasižymi 
tiek įvairiais gabumais, kad 
sunku būtų net įtikėti, kad vie
name asmenyje visos šios įvai
rybės koncentruojasi. O vienok 
tai yra teisybė: Vladas Adoma
vičius yra profesionalas archi
tektas, iš to pelno sau duoną, 
yra geras mužikas, baigęs mu
zikos mokslus, kelių* laikraščių 
bendradarbis, dailininkas ir net 
jumoristas. Dar gimnazijos suo
le jis redagavo ir leido mokyk
linį žurnalą, piešė dekoracijas 
režisoriaus Juknevičiaus pasta
tymams, * Vokietijoje organiza
vo chorus ir jiems dirigavo, 
bendrai dirbo įvairų muzikos 
darbą.

Baigdama patikslinimui duo
du metus, kada kuris projek
tas buvo padarytas: 1931 — 
Vailokaičio šalutinis priestatas; 
1933-34 — Kačerginės koply
čia, 1935-36 Aleksoto bažnyčia, 
1936-37 dvi vilos lietuviškam 
stiliuje. 1938 Alytaus ir Klaipė
dos bažnyčios, 1940 Alytaus 
gimnazija ir Trakų Mokytojų 
Institutas. Tais pačiais metais 
buvo padaryti baldų projektai 
visos Lietuvos Vaikų darže
liams ir lopšeliams, Kauno Uni
versiteto klinikų baldų projek
tai.

Stebėdamiesi Vlado Adoma- 
čiaus vispusišku kūrybingumu, ti nauji jaunų žmonių ryšiai i. mą birželio 28 į Ijradūno va- 
linkūne jam ir toliau tęsti taip 
įvairų gyvenimą ir turtinti mū
sų kultūrinį lobyną. Vlado kuk
lumas ir mandagumas yra ti
pinga žymė kiekvieno neeili
nių gabumų žmogaus. Ir už tai 
mes esame jam dėkingi.

Vienas iš reikšmingiausių į- 
vykių mūsų lietuvių sportinin
kų gyvenime — tai krepšinio 
rinktinės būsima kelionė į Pie
tų Ameriką.

Šiandien visiems mums yra 
labai suprantama, kiek naudos 
ir kokios reikšmės lietuvių 
tautai gali turėti sėkminga spor 
tinė iškyla į svetimus kraštus. 
Man, kaip 1937 metų kelionės 
į Ameriką Lietuvos komandos 
dalyviui, norėtųsi pasidalinti 
praeities įspūdžiais ir patyri
mais, lyginant su dabartimi.

Po 1937 metų krepšinio pir
menybių būrys lietuvių sporti
ninkų (krepšininkai, lengvaat- 
letai, tenisistai ir du pilotai — 
sklandytuvų valdytojai
dviem sklandytuvais) pakilo ke
lionei į Ameriką. Jų jaunom ir 
nustebusiom akim atsivėrė Pa
ryžius su pasauline paroda, įs
pūdinga transatlantinė kelionė, 
didingas New Yorkas, šniokš
čianti Niagara ir eilė kitų vaiz
dų.. Amerikoje mus globojo 
vietinės organizacijos, ruošda
mos sportines rungtynes, lietu
viškus reprezentacinius paren
gimus, kuriuose dalyvaudavo ne 
tik lietuviai, bet ir aukštų vie
tinės valdžios pareigūnų. Mes 
susipažinome su vietos lietu
vių jaunimu, kovojome sporto 
aikštėse, draugavome atlieka
mu laisvu laiku. Taip užmegs-

tolimos Lietuvos nors ir nebėra 
svečių, bet tarpusavis sportinis 
judėjimas yra gana didelis. Bet kas. Bus aplankyta Argentina, 
to nepakanka. Mes turime gal
voti apie eilę kitų lietuvių, ku
rie išsibarstė po įvairias pa
saulio šalis. Jie, o ypač jų pri
augantis jaunimas, neturėda
mas pakankamai ryšių, yra pa
liktas atviresnei vietinei Įtakai. 
Tuo būdų, žiūrint tik iš tokio 
taško, organizuota didesnio 
masto jaunimo kelionė pasitei
sina.

Tuo tarpu mes stovime išva
karėse . krepšinio rinktinės ke
lionės į Pietų Ameriką. Jie ap
lankys, pabendraus su ten gy- nosios kartos žygius, 

su . _______________________ ■ ________

Brazilija, Kolumbija, Uragva- 
jus ir Venezuela. Kelionė už
truks apie mėnesį laiko. Jos 
metu mūsų rinktinė turės pro
gos reprezentuoti lietuvių tau
tą visais atžvilgiais. Todėl pil
nai tikiu, kad toji kelionė turi 
būti reikšminga kiekvienam 
lietuviui ir ta proga kviečiu vi
sus sportininkus ir sportą 
mėgstančius lietuvius kuo nuo
širdžiausiai darbais ir aukomis 
paremti savo sūnus, savo jau-

Į iš visut
— Malboumo lietuvių 1 

ras, pasivadinęs Dainos vai 
minėjo dešimtmeti ir ta ] 
ga gegužės 2 universiteto s
je surengė koncertą, kurk 
dar dalyvavo ir du latvių < 
rai. Dainos chorui vadova 
A. čelna.

— "Tėviškės Aidai", h
bourne išeinąs lietuvių laiki 
tis, norėdamas sutelkti d 
giau bendradarbių, paske 
straipsnio ir korespondenci 
konkursą, kuris baigiasi gr 
džio 31 d.

— Lietuvos pasiuntinyl 
rūmai Brazilijos sostinėje 
Brazilija — bus statomi Br 
lijos vyriausybės lėšomis. L 
tuvos įgaliotas ministeris dr. 
Meieris kreipėsi į lietuvius . 
chitektus, kad paruoštų i 
raams projektą.

— Lietuviu sodyboje Ang 
joje per visą vasarą vyksta g 
vas judėjimas. Atostogų pi 
leisti suvažiuoja ne tik liet 
viai, bet ir kitų tautų žmonč 
Per Sekminės vyko lietuvių tr 
dicinis sąskrydis, prieš t 
lenkų skautai turėjo savo šve 
tę.

— Pašto ženklų paroda bi 
vo suruošta Manchesteryje, Ai 
glijoje. V. Tamašauskas išst 
tė savo gražiai sutvarkytus Li 
tuvos pašto ženklus; kitam 
kambaryje buvo išstatyti Li< 
tuvos pinigų (litų) rinkinis 
medžio drožiniai, juostos, ai 
diniai.

—. Antanas Rinkūnas, žint 
mas lietuvis pedagogas, Karu 
doje baigė pedagoginius moks 
lūs ir gavo mokytojo teises. Ji 
paskirtas dėstyti į Toronto šv 
Tomo Akviniečio mokyklą. A 
Rinkūnas yra parašęs tris da 
lis “Kregždutės” vaikams.

— St. Catharines Vilniau: 
Krašto Lietuvių Sąjungos sky 
rius birželio 20 surengė dide 
les Jonines. Prografną išpildė 
Čiurlionio ansamblis ir solistės 
AI. Stempužienė ir J. Krišto- 
laitytė.Balfo skyriaus atstovai per gražiai pavyko. Valandėlės ve- 

visą birželio mėnesį lanko lie- dėjai: A. Juškevičius ir K. Ląs
tų vių namus, rinkdami aukas, kauskas nuoširdžiai dėkoja vi- 
Per Lietuvių Melodijos valandą siems, prisidėjusiems prie pik- 
taip pat buvo visi raginami niko, darbininkams, šęiminin- 
prisidėti. Visos aukos skiriamos kėms.
Sibiro lietuviams arba iš Sibi
ro sugrįžusiems šelpti.

Pinigais surinkta 1402 dol.
Skautai birželio 20 Dulskio

vasarvietėje prie Sun Rise
Beach ir Chesapeake Įlankos tu
rėjo savo laužą. Dalyvavo ne 
tik Baltimorės, bet ir kitų a- 
pylinkių skautai.

’ Ateitininkai rengia išvažiavi-

Atletų Klubas birželio 27 7:30 
v.v. Lietuvių svetainės didžio
joje salėje rengia puotą, kurio
je bus pagerbtas lietuvis spor
tininkas Jonas Jonaitis (John 
Unitas). Vakarui vadovaus Bal- 
timorės žymus veikėjas dr. Al
bertas Zelvis, invokaciją sukal
bės kun. A. Dranginis. Daly
vaus žymūs žmonės, šokiams 
gros Jono Lekevičiaus orkest
ras. Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti šiame parengime.

Mirė. Jonas Grybas, jaunas 
dimų. lietuvis, staiga mirė Sinai ligo-

Sodalietės savo metų veiklą ninėje birželio 14. Po gedulin- 
baigia išvažiavimu birželio 28 gų mišių šv. Alfonso bažnyčio-

pakietiis į USSR

Su garantuotu pristatymu 
seniausios firmos Amerikoje

(Įsteigta 1931 ) 
Pristatymo garantija yra 

pažymėta pakvitavime

Mūsų patarnavimo 
kainos sumažintos

nuo $5.00 iki $10.00 

pagal siuntinio svorį

GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE



I

CriI LO 3-7291

DISPLAY

WATER SKIING

SUMMER RESORTS

BEAUTY SALON

Sav. AL. J. MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

NURSING SCHOOLS Miscellaneous Iron Works
RICHMOND HILL 19, N. Y.101-23 112 ST.V/EIHS IRON WORKS

91-10 METROPOLITAN AVĖ.
at Woodhaven Blvd.

FOREST HILLS

SIUNTINIAMS I LIETUVAI

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ MARBLE TABLES

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

AvailaHe 
also in the 

following

Fernschach, tarptautinės ko- 
resp. šachmatų federacijos or
ganas už birželio mėn. skelbia, 
kad Romanas Arlauskas, Aus
tralija, baigė lygiomis su Pot- 
ter, JAV IH pasaulio komandi
nių p-bių baigmėje.

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

GERIAUSIA AUTO VALYKLA
ŽEMIAUSIOM KAINOM

Ali Chrome and Polished Ahlminum

Associated Maintenance

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 6-68J5

t« France* de Chaotel Parish, in 
Wantagh North. 4 bedrms. 2 baths; 
Randi, oversized dining rm & den 
with w/w earpeting. Professionally 
landscaped lot 255 ft deep, extras 
incL dishwasher. dryer, waaher. 12 
ctt-ft. refrig.. air eoodnr^combina- 
tton- alum, štormą & screens. ,Show 
place inside and out. Sacrifice. only 
$17,990; SU 5-4902 or FR 9-8700.

ELEKTROS MOTORAI 
VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI

IN SAINT AGNĖS PARISH
IN ROCKVILLE CENTRE 

4 bedrooms; Ha baths; walking dis- 
tance to St. Agnės Cathedral and 
school. station. Move-in condition. 
$16,500. ROckville Centre 6-4105.

Bobby Fischer, 16-metis J.A. 
y. didmeisteris, baigęs trečiuo
ju -Zuericho šachmatų klubo 
150 metų jubilėjiniam turnyre, 
stebino ne vieną savo puikiu 
pasirodymu. Jam pavyko su 
pliusu užbaigti susitikimus su 
Sovietų didmeisteriais Tai (ly
gios) ir Keręsu (laimėjo).

Fischeris šiuo metu Europo
je. Jis numato pasilikti iki kan
didatų turnyro, kuris bus rug
sėjo - spalių mėn, Jugoslavijoj. 
Jame dalyvaus 8 geriausi pa
saulio didmeisteriai: Smyslov, 
Keres, Petrošiam Tai, Gligorič, 
Benko, Fischer ir Olafson. Tur
nyro laimėtojai kitais metais 
susitiks su pasaulio meisteriu 
Botviniku.

IN HOLY REOEAMER PARISH, In 
FREEPORT — Ideal home for large 
family, 6 bedrooms. 3 full baths, 
abundant closet spaęe. 2 extra dens, 
fin. basement. other extras; rnear to 
Church and School. $25,500.

FR 9-2212 FR 9-1025

IN ST. FRANCIS PARISH. Levitt 
’51 Randi. Wantagh Sect. 4 bedrms, 
1% baths, sąuared kitchen; Ig. full 
jalousied porch, oversized garage: 
220 wiring, fenced, stone front; air 
Conditioner; many shrubs. Newly 
painted viny! tilę kitchen, hall and 
bath; 4 rooms carpeted. $16,400. By 
owner. SU 1-0093.

PENKT- - SEšTD. 
ŠVENTADIENIAIS

1512 STILLVVELL AVĖ. 
* N. Y. 61, N. Y. 
TAImadge 9-3588

GRAMERCY - Dept. DA 
11S East 28th St, 

New York 16, N. Y.

PIGESNIS APSIDRAUDIMAS g
Nepaslaptis — visų rūšių ap- | 

sidrąudimai: automobilių, na- g 
mų ir kitokį yra brangūs. **

Norintieji sutaupyti apsidrau- f 
dimo išlaidas, prašomi pasitei- ! 
rauti pas Joną Juodi — Drau- i 
dimo Brokeri. Per jį drausdami Į 
namus, automobilius, šaligat- i 
vius ir tt. kooperatinėse ben- I 
drovėse (mutual company) gau- i 
site nuolaidą (Advance dis- į 
count) nuo 10 iki 20 proc. f

Suinteresuoti prašomi skam- ’ 
binti, rašyti arba užeiti: Į
Jonas Juodis, 664 Jamaica Av., * 
Brooklyn 8, N.Y. TaL AP 7- J 
6313. Kasdieną nuo 6 iki 8 vai. t 
vakaro. i

273 W. 47th STREET 
Cl 6-9270

35 iki.,40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškoą, gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

CONVERTIBLE DOUBLE BJREAST 
TO SINGLE —. $1040. 1

YOURAD' 
CANCEL OR CHAN<

You Are’ NeedeJ! Wrfte or pitone 
regarding the advantages of your 
future as a Nurte. * 
ST. JOHN’S L. I. CITY HOSPITAL 

School of Nursing
2501 Jackson Avė., L. I. City 

Conducted
BY THE SISTERS OF ST JOSEPH

- ST 4-8800

IN SAINT MARY*S PARISH. IN 
LONG BEACH — Ali year around 
home; 4 bedrooms. 2 baths. 18 x 24 
living room with fireplace; open and 
ckRpd porch, 2-car garage. conv. to 
station. Stores and schools. Asking 
$26.000. GEneral 1-3997.

IN SAINT KILLEAN'S PARISH
IN FARMINGDALE

2 year oid; 7 room split: center- 
hall: m baths: patio; arall to w»U 
earpeting; $19.300. MYrtie 4-O548.

HIČKEY’S SUNSET FARM 'v. 
Shohola, Pike Co., Pa. — Ml 2316 
New Modern Cottages. Ali conveni- 
ences; 106 acres of fun; 80 mis from 
N.T.C.; American cooking, Fishing, 
bathing, hiking. swimming pod. 
Beautiful rooms; private showers. 
Church nearby. Rates $40 to $45 per 
week. Children under 10 half price. 
JOHN J. HICKEY, Prop. Brooklyn, 
Tel. BU 4-9692.

m 8T. ANTHONY8 PARISH 
IN OCEANSUME

4 bedrooms, 80 x 100. patio, extras.
near everything. $16,990, prin. only.

ROckville Centrą 4-0512

STATEN ISLAND 
TOOL. RENTAL SERVICE

Power-Hand-Garden Tools and 
Eguipment 

Authorized Agency For Homelite 
Chain Saws—Generators—Pumps 

Cement Mixers
YU 4-2479 EL 1-8275

W A T E R S K I
Ali expense trip leaves Columbus 
Circle daily. Tour includes instruc- 
tion, skiing, slaloming, ski jumping, 
aguaplaning, aquasledding, swim- 
ming, dancing, lunch, dinner, and 
transportation.

AQUA SKIPADES UNLIMITED 
For Reservations: YOnkers 54231

TanuU rasi dideli pasirinktina vilnonių medžiagų vyrų koetiumams 
h Švarkams, moterų eilutims, suknelėms bei tvarkania. 

Maišyto* tr rayoninis medžiagos parduodamo* griežtai urmo 
<whotesale) kainoml*.

HEAVY DUTY 14“ FLOOR 
MACHINES FOR POUSH- 

ING AND SCRUBBING 
$169.60

> Terms Can Be Arranged

16 Hudson St., NYC, NY 
Room 404 — BArcIay 7-5699

SWEENEY*S!
119 BEACH 91sL STREET 

Rockaway Beach, L. L 
Modern 1-2 room apartments; 

conveniences; near beach.
GR 4-9350

IN SAINT MARTHA'S PARISH. in’ 
EAST HEAMPSTEAD — $18.990. 
A-l section; imma<fulate 6 rm. ranch 
home: att. garage; 60x100 plot, nice- 
ly landscaped; stormsA screens; GE 
Refrigerator; washer & dryer; w/w 
earpeting; walk to SL Martha’s 
Church & public School. IV 9-0231.

KEW GARDENS RD. 
At 87th Avė. — 2 blocks from Our 
Lady of Cennacle Church O. Schod 

1 block north of Hillside Avė., 
4 blocks to Subway, 2 blocks to 
Schod. Church and Shopping. 
NEW 2-FAMILY BUNGALOVV

Solid Brick. 3 Coats Plaster 
4U ROOMS & 3’Ą ROOMS 

Oak flooring. birch cabinets, Caloric 
built-in ovens, gas hot water heat. 
aU brass water pipes, garage, fuUy 
landscaped. large yard. No extras. 
Carrying -charges $55.00 per month 
with rentai for Ist floor apt. Price 
$24,500. — JA 3-3473 - OL 7-9061

FRANCESE &. LAMBERTI 
Const. Corp.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai vak.

EVergreen 7-2155 
Resid. Il—Knois 8-7II8

-----WANTED-----
ACTORS and ACTRESSES- - 
for TV, Broadway Theatres

Free audition nosv being given 
for registration in the 
HOLLYVVOOD JR. WORKSHOP 
a schod devoted to the theatre 
art with courses, in DRAMA, 
SPEECH. ELOCUTION and 
THOUGHTS IN MOTION. 
Ages 6 tp 12 and 13 to 20.
90-50 170th St. (cor. Jamaica Av)

JAmaica 3-8366

Our Kitchen is Open 7 D*y* 
> Your Host*: ;

Geo Nagie - Jee Eariey - ES Gaivia 
Feurth Avė. < 94th St. e 8H 5-9829

Registration — Notre Dame High School
Monday and VVednesday Evening 7-9 P.M. And 
Monday Through Friday 10 A.M. to 3 P.M.

CALL ED 9-6521

PAMĖGINKITE U2E3TI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

Beautiful Swimming Pool — Arts and Crafts — Archery — Baseball 
& Basketball Instructions — Cookouts — Movies — Hikes — Nature 

Special Sports Program for Boys 11 to 13.

1883 BIAPISON STREET
BROOKLYN 27. N. Y. 

(Ridgesvood) 
T*L

IN SAINT PETERS PARISH, IN 
SULLIVAN COUNTY — 2-bedroom 
Ranch-Style house, garage. full 
basement, oil heat, $10,500.

Vlrginia 6-4785

IN SAINT ANN'S PARISH
In STEWART MANOR. L. I., N. Y.
Asking $17.500. Detached six rooms. 
Three bedrooms; oil. copper phnnb- 
ing, sewers; walk to churches; R.R. 
Stores. FL 2-0334.

. BANGA TELEVISION
? y. ZRT.FNTS

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8. M. Y._ APplegate 7-0349

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance 

87-09 JAMAICA AVE^ WOODHAVEN 21, N. Y.
TEL. VI 7-4477

Siofedadieniais — 9 vaL ryto Ugi 9 vaL valu - 
M4cmadieniafa — 1 vaL P-P- Hgi 5 vaL vak

ISLAND CONTRACTORS
•60 Newbridge Read 

E**t Meadow, L. L N. Y.
Personai Supendsfcip - Atterations - 
Garage* - Atticks - Skhled Craft*- 
men - Eztensions > Dormers - FHA 
Terms - Fully Insured - Fręc 
Pianned Estimate.

Pitone now 
SU 1-7662

4 __ TWO WEEK PERIODS — 4
Jone 29 - July 10 — July 13 - Jnly 24 — July 27 - Ang. 7 — Aug. 10 - 21
2 Weeks, $40.00 — 4 Weeks, $75.00 — 6 Weeks, $110.00 — 8 Weeks, $140.00 

INCLUDES BUS TRANSPORTATION, MILK and ICE CREAM 
and 1 COMPLETE UNIFORM FOR EACH CAMPER 

Deposit of $15.00 To Be Made With Registration .

.Povilas T>u>aHa' Chicagos ir 
^minais meisteris, žada dalyvau
ti draug su kitais lietuviais 
Račiūnątininkals garsiajam Wes- 
: tem “Open” turnyre, liepos 2- 
(=5, Milwaukee, Wisc.

Didelis, pasirinkimas 
MARMURO STALŲ 

°a*tatomo* ir pakabinamos lempos, 
tradicinio ir modernaus stiliaus su 
mediniu ar bronziniu pagrindu. Vi
sokio didumo, rfižies ir spalvos bai

dai daromi pagal užsakymų. 
Atvira kasdien ligi 9 v.v. 

•taip pat sekmadieniais; 
uždaryta penktadieniais.

FLORENTINE MARBLE IMPORTS 
518 Rockaway Ave^ Brooklyn, N. Y. 

Dt- 2-1479

NOTRE DAME DAY CAMP 
JUNE 29th THROUGH AUGUST 21st

UNDER AUSPICES OF MOST REV. LAWRENCE J. SHEHAN, D.D.
DIOCESE OF BRIDGEPORT

SUPER1OR PIECĖ GOODS CORP.
206 Orchard Street, New York 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

BELLMORE (3) NEW CAPE CODS 
AU Conveniences - Station - Buses - 
Stores - Public A Parochial Schools 
Large plot, full dining room. eat in 
eleetrie kitchen, tile bath, full base
ment, oil hot water heat. expansion 
aųic, full dormer. rough plumbing 
for additional bath mstalled. gara?e. 
attached. BUILDER. SUnset 5-2387.

ELECTRIC WORK 
WHIFFEN ELECTRIC CO, Ina. 

Wh»te Plaias, N.Y.

' G*dH*ninn» Šveikauskas . iš
• Bostono vyksta į New Yorko 

“Open” p-bes, birželio ^6-28 d.
-.-d. Šveikauskas prieš porą sa- 

vaiėių buvo pakviestas Boyl- 
< stono klubo žaisti 1 lentoj prieš 

.J^ ^Providence R. L Šveikauskui 
I teko prarasti tašką rungtynės^ 

įf: ; su kelių metų N., Anglijos meis- 
. (erių ”W. Suesmannu.
- itantrealio uždaras p-bes lai- 
l mėjo L Joyner. 3 vietoj Baike- 

vičius, buv. Lietuvos rinktinės 
’ žaidėjas; jis vienintelis išplėšė 

i- pustaški iš Joynerio.
Ignas Žalys iš Montrealio, ku- 

\ ris tik ką paskelbtas 1952-53 
, metų Golden Knights koresp. 
t turnyro laimėtoju, pasirodo 

"; puikiai varosi 1957 m. Golden 
Knights turnyre. Jis jau žai
džia pusfinaly, kuriame visos

• jo partijos su nekuria persva-

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLanmora 5-7281

Trained Counselors
DIOCESAN SEMINARIES 
EKPERIENCED SENIOR 
COUNSELORS
TRAINED JUNIOR 

COUNSELORS

Mėsinių ir galiūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdKaL 

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 fld 
8 v. v., šeštadieniais — visų dieną.

Dėl didetnių užsakymų skambinti SToriinf 9-6534 
(po 8 vaL vak.)

MMMMUMMaNMMMMMMMMV

DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

K and K FABBICS
1158 East Jersey Street Oizabetlu M. I> 

Telefonas: ELizabeth 4-1711

S. BECKENSTEIN, Ine. 
118-125-130 ORCHABD ST. GB 54525 

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainižkal 
krautuvės Atviros kasdien ir sekmadieniais, isskyrus 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK* 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eOutei arba 
apsiaustai, moteriškai šaknelei, eihrtei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šflko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT išlipant Essex St, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St 

Atsineškite 8j skelbimu, kuris bu* ypatingai {vertinta*

ERiCrŠ“8£AVTY S A LAN.
MENIŠKAS PLAUKŲ" SUDĖJIMAS ‘I t 
PASTOVIAI TVERIĄS DAŽYMAS . 
GRAŽI NATŪRALI RAITYSENA ' I

Visi kitL patarnavimai I į

galvos* papuošimui ,
3551 Johns Avė., Brorix, N Y. 1 

K! 8-0400

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji L i e t u vo j e laiko pačiom 
geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!! • 

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE I DIDELĮ
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos

JULIUS KUMPIKAS
BBOOKLTN 11, N. Y.

TOKSTANČIAI StflNKA 
kad pinigai yra geriausia prie
monė padėti jūsų artimiesiems ir 
draugams U S S R. Nėra muito, 
nemokama Taksų, nereikia daiktų 
supirkti, pakuoti. Galima siųsti 
visokias sumas — dideles ir ma
žas. Kasdien vis daugiau ir dau
giau gėrybių galima gauti pirkti 
U S S R ir tai žemom kaiman.

PAMftGINKTTS
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Lietuvoje
Norime savo skaitytojus 

informuoti, kad dabar gal
siųsti pinigus į Lietuvą ir SSSR 

A’": specialiu kursu — 10 rublių už
1 dol. Normalus kursas yra 4 
rubliai už 1 dol. Tik mūsų fir
ma—Gramercy Shipping Com- 

A pany yra vienintelė įgaliota 
bankų departamento ir draudi
mo įstaigų šį patarnavimą sa
vo klientams teikti. Pinigai ad
resatams įteikiami per dvi sa
vaites nuo išsiuntimo dienos.

Lietuvos ir kitų Sovietų Ru
sijos užimtų kraštų gyventojai 
yra nemažai ^ivę rūbų ir ki
tokių gėrybių iš savo artimųjų. 
Jie dabar noriai laukia pinigų 
maistui ir kitiems reikalingiems 
daiktams nusipirkti. Gramercy 
Shipping kompanija siūlo siųs
ti kas mėnesį savo artimiesiems 
pinigų jų geresniam gyvenimui 
susidaryti. Jeigu norėtumėte 
siųsti paketus, pasiteiraukite 
Gramercy Shipping kompanijos 
katalogų, kuriuose rasite įvai
rių daiktų pasiūlymų labai že
momis kainomis. Jeigu siunčia
te paketus, nepamirškite užei
ti į Gramercy Shipping Com-

-pany, 118. East 28th St, New _ 
York, N. Y., arba 744 Broad 
St. Newark, N. J. Telefonai: 
MU 9-0598 ir MU 9-0599.

(Sklb.)

AND TOUBS — WE HIGHLY ĮŪBOQMMBW» TOM 
FOR BEL1ABLE AND COUJHROU8 SERVICE.

■/**•** ********. *****^*****»**^^^^?^yė>^ė9?Až^ftJ[ 
B HEW YORK CITY "

- DEFFAA TRAVEL BURBAU, INC.
Tours - Cruises - Pilgrimages — To Europa - Am 

and the USA-
384 E. 149th St., N. Y. City 55.

FAY TRAVEL SERVICE ; ||

ny Group Tours for Chihs. Unions, otc, 
Air A Surface

9 Srd SL 7 P.OBoūc 42 - SpringfieM Gardens 13, N.T. - FI 1-2644

LIETUVIV RAJONE BROOKLYNE 

pritinama kaina turi Mti parduotas 
3 SEIMŲ NAMAS

geroje padėtyje. a& krautuvių. su- 
ritiekimo, kat. hetnyPio* ir parapi
nis mokyklos. ' PraAoma. apraritL 
97 Dupont Street, Brooklyn, N. Y.

For Mastsring

MC KEOWN PLASTERIHG Co. 
1541 SHBvoN Avanuo 

N.Y. 41, N. Y. 
SY 2-3400

MORKO TRAVEL AGENCY, INC.

laiel
TAYLOR TRAVEL SERVICE

- Pilgrimages - .Tours 
Air - SI

M9 Ktag St, Chappagua, N. CHappagtia 1-1660

PETERSON TRAVEL SERVICE — GABDEN CITY HOTEL. Garden City 
AIBLINB ReaersaUona & Tickets CaU Pioneer 7-3233; STEAMSHIP. Tours. 
Cruises. Resorts — Pioneer 7-1233. Specialists in European Itineraries: 
Reservations Made - Worid-Wide; Travelers- Checks - Foreign Remittances.

R epublic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. -------Brooklyn II, N. Y.
TeL EV 7-2089

SA V. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

BUILDERS

GOTHIC MAINTENANCE CO., Ine.
Brownstone Renovation 
Roofing, VVaterproofing 

Steam Cleaning 
Patntfng A Decorating

320 E. 92nd St., New York 28, N. Y. 
ENright 9-0778

FURNITURE

MAURIELLO FURNITURE CO.
Room and Household Furniture — 
modem new style. “Once you see
them—you’ll want to own".

furniture. Nylon carpet 9x13 FREE

Reasonable credit terms.
7003 Ft. Hamilton Parkway 

Brooklyn, N.Y. Tel. TE 9-2

RELIGIOUS

CHINA?

Write: Rev. Mother Superior, 
Sisters of Charity of Our Lady of

S. C.

PORK STORE

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KJLAUTUVfi 

Geriausia kiauliena ir kita mėsa, 
parduodama urmu ir smulkiais

kiekiais
1927 Washington .Avenue 

Bronx 57, N. Y. 
TRemont 8-8193

MILLVVORK

FOR 
MILLWORK 

AT ITS BEST

-.728 EAST 136 STREET
N.
K E 5-3249

SPOTS
Mienever you’re siek, 
go to bed and don't worry. 
Whi!e you’re healthy, 
ask ūš about Hartford 
Acčident-Sickness Insurance. 
Thėn you W0NT have to worry 

about medica! bif’s! 
Please call us soon.

ALBERT F. PETERS
Office:

116-55 QUEENS BLVO.
FORE8T MILLS, N. Y.

Vlrglnia 3-1477

Air - steamship - Railroad - Bus; Branch Office at 11 Broadway, 
N. Y. City — Cl 5-5656 - BO 9- 8090.

NICOLA VERNI TRAVEL AGENCY 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship - Railroad - Bus 
2314 — 1st Ave^ N. Y. City \

' TATRA-SLOVAK TRAVEL BUREAU 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship - Bus - Railroad
357 E. 72nd Street, N. Y. City

HOME SERVICE BEER CORP.
PRIEŠ VYKSTANT ŽVEJOTI AR PIKNIKAUTI NEPAMIRŠKITE 

PASKAMBINTI GL 6-7801
ČIA YRA GERIAUSIAS PATARNAVIMAS IR ŠALČIAUSIAS 

ALUS VISAME MIESTE

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

RE 7-5972

MALDARI - MASTANDREA TRAVEL AGENCY, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Reso: 

Air - Steamship - Bus - Railroad
375 Broome Street, N- Y. City WA 5-5970

PLAYMORE TRAVEL SERVICE, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air-Steamship-Bus-Railrcad. Special Miami Beach Tours 577 &up. 
521 — 5th Avenue, N. Y. City MU 7-4044

PARK PLĄZA TRĄVEL, I^IC. ----
•Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts . T. ”

Air - Steamship - Bus - Railroad
375 Park Avė., N. Y. City PL 1-5133

EXPRESS EXCHANGE INC.
Air & Steamship Tickets - Tours - Pilgrimages - Cruises -- Resorts 

201 E 86 Manhattan SAcramento 2-4232

PETERS TOURS INC. 
AIRLINE and STEAMSHIP AGENCY 

301 W. 41 Street, Manhattan Phone LO 5-3235

DAGASSO TRAVEL BUREAU INC.
220 W. 42 St.—LO 4-7580 ‘CRUISES AND TOURS’

DUECKER TRAVEL AGENCY
248 E. 84th STREET, N.Y.C. RE 4-0606

PILGRIMAGES - TOURS - HONEYMOONS - HOTELS

ARCO TRAVEL AGENCY INčf 
200 W. 54th STREET
TRAVEL CONSULTANTS FOR S. AMERICA & CARIBBEAN

PL 7-8496

PEOPLES TRAVEL BUREAU
Pilgrimages - Tours - Cruises - R<

155 East 106 SL, N. Y. City
Air - Steamship - Bus - Railroad

TR 6-2996

BRONX ■ YONKERS

K I N G TRAVEL ORGANIZATION
570 Bergen Avenue, Bronx, N. Y. LU 5-6100

N O TO TRAVEL SERVICE — Two Convenient Locations:

475 Main St., New Rochelle, N. Y. NE 2-8660.
A PERSONAL SERVICE FOR ALL YOUR TRAVEL PLANS •

BROOKLYN ■ JAMAICA

ANDREW TRAVEL AGENCY
Pilgrimages — Tours — Cruises — Honeymoons — Resorts — Hotels 

Detailed Planning
340 — 9th Street. Brooklyn. N. Y. ST 8-6037

BROOKLYN’S TRAVEL BUREAU, INC.
164 Remsen St. (Boro Hali) 

MAin 5-2264
Brooklyn, N, Y.

CAPOBIANCO RENO TRAVEL BUREAU___
AIR & STEAMSHIP TICKETS — FOREIGN REMTTTANCES 

Travelers’ Checks, Baggage Insurance
2077 FULTON EVergreen 5-1200

JOSEPH S. REILLY TRAVEL AGENCY
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

MA 2-5464642 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.

ACAOIA TRAVEL SERVICE, Ine. "Honeymoon Specialiste" 
Air. Steamship and Bus Tickets Secured. Domestic and Foreign Tours, 
Cruises and Vacations. Our Representative will call at your kome. Kever 
a charge for our Service. 2771 Nostrand A. Bet. Kinas Hwy-Ave. N CL 2-4070

MATHIAS TRAVEL BUREAU
Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

EV 6-61551532 Myrtle Ave„ Brooklyn, N. Y.

THE TRAVELERS TICKET AGENCY
Plane - Steamer - Train - Tours - Cruises - Bus - Hotels - Resorts

Complete Travel Service — Authorized Agentą ’
- - ' * REpublic 9-5400149-15 Jamaica Ave^ Jamaica,

HERSHY TRAVEL AGENCY. Gerta Dept. Store, Jamaica, L.I.N.Y. 
Authorized A Bonded Agente for Airline A Steamship Tickets. 
Honeymoon Trips Arranged - Hotels - Tours - Cruises - Resorts. 
Pilgrimages.AX 7-5300. In Freeport L.I. 19 S Grcve St. FR 8-5300.

KENT TRAVEL SERVICE
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship - Bus ■ Railroad 
1834 Nostrand Ave^ Brooklyn, N. Y. BU 2-2132

LONG ISLAND

Your Pleasure — Our Business. Planned Vacations - Cruises - Tours 
Honeymoons - Pilgrimages. Tickets for all Airlines A Steanuhips 
at no extra costOnly authorized agent in Flushing, member ASTA. 
Affliated Travel Service, 39-15 Main SL, Flushing Lf NY IN 1-5306

HKMPSTEAD TRAVEL BUREAU. 75 Washln«ton St.. Henmpatend. L.I.H.Y. 
STEAMSHIP A AIRLINE TICKETS «t our Ticket Counter. No atR 
chano*. F»nt and pffictcnt n»rv1c*. Cruisra - Toum - Hotels - R*aift» - 
Chartera. Travel to any part of the worid. American Espress tt Cooke Tmt. 
Immlgration Service. E vėl y n C. Ryon - Authorized Bonded ‘Agent. IV 3-7172.

mt;sOTW3 psjum 
MHM3 iirnnac f iriom* rhiun

N e w! Family Protection Insu rance
AGAINST: POLIO - CANČER - TUBERCULOSIS

< And 7 Other DREAD DISEASES
PAYS FOR: Hospital - Medical - Surgical - Nursing

And Other Benefits
COVERS: Ali Family Members and All Children

Under 18 Years of A’ge
BENEFITS: $2,000 for Cancer and up to $10,000

--r-sfor Ali Other D^ęases.
GOST: Only $17.50 Per Entire Family Per Year

(Up to Age 58)
- HERBERT B. BRADY AGENCY

Ail Types cf Insurance
41-08 I63rd S+.: Flushing 58, N. Y. FL 3-4540

1959 FRANCISCAN PILGRIMAGES 
in htmor of Our Blessed Mother 

to these Shrines in Canada 
IN MONSTRE AL

SHRINE OF THE SACRED HEART
BR. ANDRE’S SHRINE TO ST. JOSEPH
NOTRE DAME CHURCH
THE ŠEAMEN’S CHURCH

IN CAP DE LA MADELEINE
OUR LADY OF THE CAPE 

IN BEAUPĘE f
SHRINE OF ST. ANNE DE BEAUPRE

6 FULL DAYS
Leave July 13 Return July 18
Leave July 20 Return July 25
Leave July 27 Return A’ug. 1

Leave Aug. 3 Return Aug. -8 <
Leave Aug. 10 Return Aug. 15
Leave Aug. 17 Return Aug. 22
Leave Aug. 24 Return Aug. 29
Leave Aug. 31 Return Sept. 5

Leave Sept. 7 Return Sept. 12 į
Leave Sept. 14 Return Sept. 19 <
Leave Sept. 21 Return Sept. 26 Į

$95.

*90
Price includes: 13 meals. 5 nights lodging, transportation 

in de iuxe Air-Conditioned, Air Suspension buses

A Fraciscan Priest is Chaplain on all Pilgrimages 
Pilgrimages leave from the Franciscan Pilgrimage Office 

125 West 31st Street, N. Y; C.
on Monday at 7 A.M. and return on Sunday about 9 P.M.

Ali proceeds for the benefit of our Franciscan Semjnary, 
St. Joseph’s Seraphic Seminary, Callicoon, New York.

For folder with full details write:
FR. ARNOLD F. BR0WN, O.F.M., 
FRANCISCAN FAMILY CIRCLE

125 West 31st Street, N. Y. C.
Phone: PE 6-4685 — Office hours: 10 to 6 — Mon. through Fri.

Periodie Investment Plans
(WITH INSURANCE)

investments as low as . . . $125 Initially and $25 
Periodically. Group Life Insurance a available to

in over 100 American corporations.
For Prospectus and descriprive literarare, without 
obligation, fili in and Return This Advertisement

WADDELL & REED, INC.
Priaefpal Undmrriteis 

M 9tb St. RMr. 4S WaH Street

REPRESENTATTVE’S
ADDRESS:

ADAM STANKŪNAS
1120 E. Jersey St. 
Elizabeth, N. J.

NAME:
I ADDRESS: 

į <W-

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St., New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY S LięUOR STORE

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

Galima gauti įvairiausios 
portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.

KTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon Street Philadelphia 23, Pa

, POplar 5-4110 __

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

74 Providenee Street 
Woreester, Mase.

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4*3501 PLeasant 4*3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

. . . ... .. . . i

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East SL, New Britais, Conn.

Tel: BA 9-2242 — 9-9836
Aptarnauja New Britais, Waterbory ir Hartford, Conn.

BARAS IR RESTORANAS

GERIAUSI OtRIMAI^PZOIAUSIDMIS KAŽNO'HS

SPAUDOS DOSKAS
Salės Šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi | klubo rei

kalų vedėjų K? Vaitely.
239 UNION A VENTE BROOKLYN 11, N. T.

Tel. EVergreen 4-9672



Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokčjimo sty
gom ir pristatymu j vietą pa
tarnauja visiem lietuviam

įgly? Salomėja ir Vytautas Valiu-
Sri kai iš Chicagos atvyko atosto-

- gų j New Yorką. Vyt. Valiukas, 
ĮĮĮte.;dramos artistas, šiemet Chica- 
ĮKS?" eole baigė elektros inžinerijos 
lĮlb^ mokslus.
||įį; ? '"• Akademikių skaučių draugo
|Į|p vės New Yorko skyriaus valdy-

\bą sudarų: pirm. Birutė Ulė- 
II&' " naitė, ižd. Laima Petrauskaitė, 
p? , kandidačių globėja Daiva Aly- 

taitė ir sekretorė Rasa Arū- 
fe?/ ' naitė.

• 'Z Romas Kazys yra pakviestas 
į" Akademinio Skautų Sąjūdžio 

devintosios vasaros stovyklos 
viršininko pareigoms. Stovykla 

B? vyks birželio 28 liepos 5 d.d. 
. Hudson Springs Park, Hudson,

fĮ? Ohio.

~ Juozas Ginkus sveikatai pa
tikrinti dr. V. Paprocko nusiųs
tas į Liuteronų ligoninę birže- 
lio 22. Paguldytas 406 kamba

rį ryje. Ebus kęlętą dienų.
5?-; Kun. P. Totoraičio 25 metų
C' - kunigystės jubiliejus paminėtas

sekmadienį, birželio 21, Newar- 
ko Švč. Trejybės lietuvių para- 

7" pijos bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis ir šv. Jurgio salėje 
banketu. Ir bažnyčioje ir ban
kete dalyvavo labai daug žmo-
nių Jubiliatas gavo daug svei- M,iroAio per LB
kiminų telegramomis ir lais- va nuoširdžiai auko-
kais, o taip pat ir dovanų.

vauti ir norintieji įstoti į klu-

Į Clevelandą išvykstama lie
pos 3, penktadienį, vakare 
Vyksta seniorų ir taip pat jau
nių futbolo ekipos. Neaiškus 
tenisininkų bei lengvaatlečių 
skaičius. Futbolo ekipą sudarys: 
Naruševičius, Reventas, Butri
mas, Mileris, Stanaitis, Daukša, 
Krušinskas, Birutis, Starolis, 
Butrimas, Budreckas, Klivečka, 
Remėza I ir II, Didžbalis.

Užsienio futbolininkai JAV.
Ir šį sezoną galima buvop as 

mus pamatyti įvairaus tarp
tautinio futbolo. Po Berlyno 
rinktinės matėme škotų bei ang 
lų ekipas. Pirmą kartą Ameri
koje viešėję lenkai — Legia 
Varšuva — paliko gerą įspūdį, 
tuomi įrodydami, kad Lenkija 
pasiekusi tarptautinio futbolo 
viršūnės ir jos laimėjimas prieš 
Sovietų Sąjungą nebuvo atsi. 
tikrinis.

šį sekmadienį Ebbets Fielde 
vėl reto įdomumo rungtynės — 
įtalų Napoli žaidžia prieš aus
trų Rapid. Tolimesnis svetys 
yra numatomas Austrijos Grą
žo AK.

DR. VINCENTAS STAKUTIS, fizikas, su savo teima gyvena Lexington, Mass. Jis pakviestas j Oxfordą 
Anglijon skaityti paskaitos. Tėvai, Vincentas ir Konstancija Stakučiai, gyvena So. Bostone.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos jubiliejaus belaukiant

South Bostono Lietuvių Pi- , skleisti švietimą lietuvių tarpe' 
liečiu Draugija greit švęs 60 
metų savo gyvavimo sukaktį. 
Ji buvo įkurta 1899.XI.3. Drau
gija turi gražią praeitį, parodė 
jautrumo lietuviškiems reika
lams ir dosnumo lietuviškoms 
institucijoms "bei apskritai Ee- zacijų susirinkimams? Tiek še- 
tuviams reikale. Narių (“gyvų”) 
turi per 1200, didelius 4 aukš
tų namus su klubu ir sale po
būviams bei šokiams, o banke 
netoli 100.000 doL Kadangi 
draugijos tikslų tarpe pirmoj 
vietoj įrašyta: a) rūpintis kul
tūros ir sporto reikalais, b)

tai draugija jau prieš 3 metus 
pasiryžo baigti įrengti savo na
mus, kad būtų vietos juose 
vaidinimų bei koncertų salei, o 
toliau ir bibliotekai — skaityk
lai, kambarių lietuvių organi-

ŽINIOS --jlTaE
q

Piknikas Marianapoly
Liepos 4 d. Tėvų Marijonų 

vienuolyno sodyboje įvyksta 
Naujosios Anglijos lie
tuvių diena —piknikas. Spe-^ 
cialūs autobusai iš" Bostono tą 
dieną išvyks 7:30 vai. ryto nuo 
Liet. Piliečių Klubo. Kelionei 
bilietai gaunami O. Ivaškienės 
baldų krautuvėje ir pas V. Bra
zauską.

Parapijos atlaidai
Šv. Petro lietuvių parapijos 

globėjo šv. Petro atlaidai šiais 
metais bus švenčiami liepos 5 
d. Atlaidų dieną Sumos metu 
pamokslą sakys kun. Juozas 
Venckus, S. J.

Koncertas parke .
Birželio 22 d. šv. Petro pa

rapijos CYO benas davė dvie
jų valandų koncertą prie Bos
tono miesto rotušės — City 
Hali, o vakare grojo Fenway 
parke Bostono majoro suruoš
toje labdaros dienoje — Chari- 
ty Field Day.

1 Dalyvaus varžybose
Šv. Petro parapijos CYO be

nas birželio 27 d. vyksta į 
rasti — “Sportą”. Jo pirmasis kauskas — 5 dol, P. Savinis Lietuvį Dieną Kennebunkpor- mesi reikalą gelbėti, padaryda- Pltts^ield- Mass., kur dalyvaus 

te, Me. Tuo metu bus pašven ma per savo susirinkimus net P^rade ir benų varžybose-
2 nutarimus tuo reikalu, užsa- Krikštai
kydama inžinieriams išdirbti Birželio 21 d. šv. Petro pa- 
darbų planą, sudėdama trečiam rapijos bažnyčioje pakrikštyta 
aukštui tvirtas -geležines sijas Joseph Russell ir Alice Savage 
(balkius), kad atlaikytų būsimą- duktė Janice ir Marijos vardais, 
ją mūsų vaidinimų publiką. Tėvai gyvena 200 Emerson g.,

1959.VI. 18 susirinkimas, be 
I ir II aukšto remonto, dar kar
tą pasisakė už m aukšto, skir
to tarnauti kultūros ir švieti
mo reikalams, įrengimą. Gar? 
binga, kad draugija, baigdama 
savo 60 metų, tvirtai pasižy- 
žusi sukurti Bostono ir apylin
kės lietuviams kultūrinį centrą! 
Draugijos nariai ir plati mūsų 
visuomenė laukia ir 
remti šio jubilėjinio 
statybą.

niau, tiek dabar atvykę lietu
viai supranta, kad tik taip ga
lima sudaryti So. Bostone tvir
tas lietuvių kultūros židinys, 
kur spiestųsi mūsų kultūros gy
venimas. Juk iš tikrųjų, dabar 
čia neturime tam tinkamos vie
tos. Graži, bet mažutė tautinin
kų salė negali talpinti didesnio 
susirinkimo, apie vaidinimą nė 
nekalbant. Pobažnytinė salė 
žema, mažutė jos scena ir šiaip 
jau. būdama tiesiai susijusi su 
bažnyčia visų reikalų negali 
patenkinti. Mūsų vaidinimai, jų 
repeticijos, bendruomenės cho
ras, iškilmingi minėjimai turi 
bastytis po svetimus kampus, o 
pasišventėliai kultūrininkai turi 
kas kartas išeiti “kryžiaus ke
lius”, ką nors rimčiau užsimo
ję padaryti.- Tad verkia 
mas reikalas, ir draugija verta 

suredagavo ir sutvarkė šiaurės klubas — 25 dol., dr. J. Ka- * mūsų didelio dėkingumo, kad
Amerikos lietuvių sporto laik- zickas — 20 dol., kun. A. Rač- Rugpiūčio 8-9d .d. į metinę tai suprato ir kilniaširdiškai ė-

Duosniai aukojo
Šiais metais šv. Petro para 

pija nerengė savo metinio pik
niko, o vietoje jo parapijos kle
bonas prel. Pr. Virmauskis pa
prašė parapiečius ta intencija 
suteikti auką specialioje rink
liavoje. Parapiečiai, gerai su
prasdami parapijos palaikymo 
reikalą, birželio 21 rinkliavoje 
suaukojo 700 dol. Visų aukoto? 
jų vardai atspausdinti parapi
jos biuletenyje.

Draugijos susirinkimas
Liepos 3 po vakarinių pamal

dų 7:30 vai. šv. Petro parapi
jos pobažnytinėje salėje įvyks 
Maldos Apaštalavimo draugijos 
susirinkimas..---------

Laimėjo taurę
Birželio 20 ir 21 dienomis 

Maironio parke, Worchester, į 
vyko lietuvių skautų Atlanto 
Rajono metinė sporto, šventė. 
Šioje šventėje Bostono liet, 
skautų tinklinio komanda išsi
kovojo pirmąją vietą ir Bosto
nan grižo su laimėjimo taure.

Lankosi Bostone
Kun. Juozas Danielius, kuris 

paskutiniu laiku dirba kanadie
čių parapijoje London, Ont., 
dviejų savaičių atostogoms at
vyko į Cape Cod. Pravažiuoda
mas aplankė Bostoną ir kele- 
tai dienų apsistojo šv. Petro 
parapijos klebonijoje. - Birželio 
28 d. pradės atostogas Cape 
:Cod.

. Susituokė
Birželio 20 d. šv. Petto pa 

rapijos bažnyčioje Moterystės 
Sakramentą priėmė: Robert La 
Fleur su Janina Keating, Theo- 
dore Yutrzenka su Stella Bo- 
bacz ir Alfonsas Matulaitis su 
Janina Liaugaudaite. Birželio 
21 d. susituokė Felix Zollo su 
Barbora Tamošiūnaite.

ONOS IVAšKIENftS

BALDŲ KRAUTUVE
kurioje galima gauti visam bu
tui moderniškiausi baldai, Įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANlAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Bosfbn 27, Mass.
Off. TeL: AN 8-4618
' Rįs.: AN 8-S96T *

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

► EVergreen 8-9794 1

t M. and Z.
f Collision Works j
► JULIUS MALDUTIS j
► savininkas į
£ Sulankstytų automobilių da- j 
» lių ištiesinimas, pakėli mas 4 
£ naujomis, dažymas ir poli- j
► ■ ravimas į
► 987 GRAND STREET . < 
* BROOKLYN 11, N. Y. j

TAISO 
televiziją, radiją, patefoną 

Įrengia Hi-Fi

BARZDUKAS ir ZUBRIS 
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. WY 1-8390

174 Nutley Avenue 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

Atletas

IŠVYKOS
Tėv. Petras Baniūnas, O.F. 

Mi, Darbininko administrato
rius, kuris pernai surengė dvi 
išvykas į Kennebunkportą, šie
met vieną į Washingtoną, šią 
vasarą organizuoja dvi dideles 
išvykas:

Liepos 26, Onų garbei, į Ne- 
mis parėmė: Moterų Vienybė kalto Prasidėjimo seselių mefi- 

Kęstutis čerkeliūnas gražiai — 25 doL, Moterų atstovybės n® šventę Putnam, Conn.,

numeris šią savaitę atspausdin- — 5 dol. Tėvų komitetas nuo- 
tas pranciškonų spaustuvėje ir širdžiai dėkoja.
bus'išsiuntinėtas skaitytojams. Skautės ir skautai duos nuo-
Numeryje rašo: Vytautas Gry- taikingą laužo programą LB 

New Yorko apygardos geguži- 
Zeronas Puzinauskas, Jonas nėję, kuri įvyks ateinantį sek 
Šoliūnas, Aleksandras Vakšėlis madienį, birželio 28 d. Idlewild 
ir kit. Gausiai iliustruotas spor- Park, Inn — Max Restaurant, 
tinio gyvenimo nuotraukomis. L. L

tinta Kryžiaus Kelių koplyčia.
Visais išvykų reikalais kreip

tis į Darbininko administraci 
ją: 910 Willoughby Avė., Brook 
lyn 21, N. Y. Tel. GL 5-7281.

Mirusieji
Katarina Sdnukevičienė (bir

želio 12 d.) 75 m. amžiaus. Ve 
lionė gyveno 32 Turney gatvė, 
Cambridge. Nuliūdime paliko 
vyrą ir dvi dukteris. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Juozas Šimkus (birželio 17 d.) 
73 m. amžiaus. Velionis gyveno 
253 W. 3-čia gatvė, So. Boston. 
Nuliūdime paliko žmoną, dukte
rį, brolį ir dvi seseris. Palai
dotas Naujos Kalvarijos kapi
nėse.

Juozas Kapočius, Liet. Enci
klopedijos leidėjas ,padovanojo 
devynias knygas geriausiai bai
gusiems So. Bostono lituanisti
kos mokyklą.

William J. Drake- 
Dragūnais

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaiea 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborros-Balsamnolx>jas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

Brooklyno vaidintojų trupės nariui

STASIUI VAŠKIUI,

jo mylimai motutei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia Brooklyno vaidintojų trupė

ir vadovAs V. Žukauskas.

Darbininko metinis piknikas 
bus paskutinį rugpiūčio sekma
dienį, rugpjūčio 30, Rockaway 
Blvd. ir 248 St. Queens, L. L, 
prie International aerodromo. 
Į jį nuvykti taip pat organi
zuojamas autobusas.

So. Boston.

Išnuomojamas butas iš 4 
kambarių 2-me aukšte be šilu
mos. Nuoma 35 dol. 752 Mac 
Donough St, Brooklyn. (BMT 
linija Halsey St elevatoriaus 
stotis). Telefonas H\ 1-4104.

pasiryžusi
paminklo

V. K.

§ ai i nskas
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)
VVoodhaven, N. Y.

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

* TeL VIrginia 7-4499

W a i l k u s
F U N E E A L HOME

197 Webster Avenue
PRANAS VVAITKUS

. Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnau ja Cam
bridge ir - Bostono kolonijas že
miausiomis karnomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale laukite: Tei. TR 6-6434

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedčjaa
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Berniukų stovykla 
prie Atlanto

KENNEBUNKPORT, MAINE

Berniukų vasaros stovykla Kennebunkport, Maine 
vasarvietėje prasideda liepos 1 ir baigiasi liepos 31. 
Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. Priimami berniukai 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Savaitinis mokestis $26.00.

Stovyklai vadovauja pranciškonai

Stovyklautojai iš New Yorko ir apy'inkės bus paimti pranciškonų parūpintomis mašinomis birželio 30, antradienį, 10 vai. 
ryto iš vienuolyno kiemo, kampas 680 Bushwick ir 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis adresu:

FRANCISCAN FATHERS

Td. WOrth 7-2011


