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Prezidentas rengia tautą dviem dideliem Įvykiam

Riaušės didinamos,

no wiixoughby avk^
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Politinė temperatūra Ameri
koje pakilusi. Prezidentas Ken
nedy ruošia tautos opiniją 
dviem dideliem Įvykiam—susi
tarti su Sovietais dėl atominių 
bandymų, o tai reikštų kelią 
ir į visišką- koegzistenciją, pa
naikinti viduje rasinę segrega
ciją. Kiek pramatoma sėkmės 
vienam ir antram sumanymui.

Prezidentas savo kalboje bir
želio 10 Įspėjo, kad jokia su
tartis negali apsaugoti nuo ri
zikos. Tačiau reikia rizikuoti 
kompromisais. Prezidentas pir
masis . sutiko susilaikyti 
nuo atominių bandymų ore, jei 
antra pusė to laikysis. Chr.

Averell Harriman gavo už-

mų

g RENGINIAI KARAI MCSĮJ LAIKAIS? 

Pastangos pasaulį sujungti vienoje valdžioje, iš kitos 
pusės — pastangos sprogdinti tautas iš vidaus

skelbė meilę, kuri , jungia skir
tingų pažiūrų, tautybių, rasių, 
religijų žmones. Tai priešybė 
komunizmo išpažįstamai ir skel
biamai jo dorybei — neapykan
tai, kuri žmones skaldo ir kurs
to vienas kitą naikinti.

Kompromisam su Sovietais dėl atomy ir koegzistencijos; taip pat įstatymui dėl Pa

juody iu teisės į darbus. į tas pačias mokyklas, restoranus, maudykles ir kt. žymėtina betgi, kad šiuo metu
9 1 c J y 7 Jmažiausiai pasisekimo daugu-

; moję valstybių turi ši klasinė
taikos paaiškės tik po pasitari- neapykanta ir klasių kova. Gal 
mų su Kinijos komunistais, šu ji įsiliepsnos kada iš naujo 
kuriais pradedą tartis liepos 5. prieš komunistų sukurtą “nau-

Science Monitor prezidento pa
reiškimą vertina kaip įspėjimą 
tautai ir joje kompromisu nuo
taikos rengimą.

Prezidento kalbai labiausiai 
pritarė W. Lippmannas (NY 
HT); palankiai ji buvo vertinta 
J. Tautose, Anglijoje; net ir 
Sovietų “Izvestija” ją ištisai pa
skelbė ir pažymėjo, jog turinys 
ir tonas veda į galimą susipra
timą. Senate ir visuomenėje su-

tikta santūriai, kol neaišku, 
apie kokius kompromisus kal
bama.

Čia ir yra pagrindinis klausi
mas: ar Amerika nuo savo rei
kalaujamos kontrolės atsisakys, 
ar sutiks su kontrolės mažes
niu skaičium? Lig šiol reikala
vo 7 sykių. Ar Sovietai sutiks 
su didesniu kontrolės skaičium 
kaip 3 sykius? Amerikos nuo
taikas tirdami, Sovietų diploma-

tai teiraujas atskirų senatorių 
nuomonių. Amerikiečiai spėlio
ja. kad Sovietai galėtų sutikti 
kontrolės skaičių pakelti, jei 
Amerika eitų i kompromisą Na- 
to Polaris programos srity. Bū
tent' jei atsisakytų nuo vadina
mos "daugiašalės Polaris vado
vybės", kurioje dalyvautų ir 
Vokietija. Dėl .Vokietijos daly
vavimo Maskva labiausiai jau
dinasi. Galutinės Maskvos nuo-

KUBA: Kodėl turės pasikeisti Amerikos politika?
Drummond (NYKT) tvir- 
kad prezidentas Kennedy

R. 
tina, 
atsisakys nuo baimingos, pa
syvius politikos Kubos klausi
mu — susitaikymu su sovietų 
karinėm įgulom, kaip su neiš
vengiamu, nepakeičiamu faktu.

Savo tvirtinimą autorius re
mia šiais argumentais: 
supimo siena nepajėgia 
dyti Castro subversijos 
i kitus Caribų kraštus,
taikinys yra Venezuela. o joje 
pačios Amerikos Įstaigos, 2. 
Amerikiečiai to ilgai negalės pa
kęsti, ir prezidentas turės į tai 
atsižvelgti, eidamas Į rinki
mus. 3. Kad padėtis blogėja,

1. Ap- 
sukliu- 
plitimo 
Pirmas

pripažino Amerikos Valstybių 
Organizacijos komisija. Ji tvir
tino, kad subversija iš Kubos Į 
kitus lotynų Amerikos kraš
tus padidėjo, kai atsirado sovie
tinės įgulos Kuboje.

Autorius pastebi, kad yra vy
riausybės pareigūnų, kurie skel 
bia, kad reikia susigyventi su 
Sovietų buvimu Kuboje ilgam, 
kad amerikiečiai perdaug dėl to 
jaudinasi. Tačiau prezidentas— 
pabrėžia autorius — niekada to 
nėra pasakęs; esą jis negalės il
gai sugyventi $u tokia politika.

TERORAS, kurį Castro eksportuoja 
KAS TIE KANADOJE TERO
RISTAI

Išaiškinta, kad teroristai, ku-

Venezueloje birželio 12 tero
ristai mėgino nužudyti prezi
dentą Batancourt. Bomba turė
jo sprogti arkivyskupijos pa- rie Kanadoje kaišiojo bombas, 
talpose, Į kurias prezidentas tu- skeldamiesi kovoja už Quebec- ■ 
rėjo atvykti. Tie teroristai su- ko nepriklausomybę, buvę ap
imti. Prezidentas Įsakė suimti 
visus komunistus.

— Castro, būdamas Maskvo
je. parašė Į Vatikaną, kad grįž
damas norįs pamatyti popiežių. 
Popiežius Jonas XXIII buvo su
tikęs, bet jau liga sukliudė.

— Kubon atvyko vėl 100 
rusų oficialiai agronomų ir ve- 
terinorių.

mokyti Kuboje. Taip Castro 
atsimokėjo Kanadai, kuri varė 
su Kuba prekybą tuo metu, ka
da Amerika Kubos prekybą boi
kotavo.

— Kubos dešimt kovotojų 
birželio 12 buvo sulaikyti Mia- 
mi. kai grižo iš naktinio žygio 
į Kubą. Pasakojo, kad jie su
sprogdino naftos valyklas, nu- 
nuskandino valtį.

KOMUNISTAI KOVOJA PRIEŠ
AMERIKĄ VENEZUELOJE

AMERIKOS SERŽANTAS, 
kurį Castro teroristai sykiu 
su kitais atstovybės parei
gūnais Venezueloje išrengė 
ir atstovybę padegė.

SEGREGACIJA
Įtampa tepašalinama jėga, prezidentas 
skuba su įstatymu

Prezidentas birželio 11 kal
boje apeliavo į kiekvieno ame
rikiečio sąžinę, kad nusiteiktų 
laisvai atsisakyti segregacijos, 
duoti pilną lygybę negram vals
tybės ir visuomenės gyvenime: 
rinkimuose, valdžios ir visuo
menės darbuose, mokyklose, 
restoranuose. Prezidentas pra
nešė, kad ateinančią savaitę jis 
pateiks pilietinių teisių įstaty
mą, kuris Įgalintų juoduosius 
gauti pilnas minėtas teises. Bir
želio 12 demokratų vadovybė

. KURDAI, IRAKAS, SOVIETAI
Irakas paskyrė 3 divizijas — Irako vyriausybė paskyrė 

kurdam numalšinti. Birželio 11 280,000 dol. už kurdų sukilė- 
vyriausybė "paskelbė sutinkanti 
duoti kurdam tam tikrą savival
dą šiaurin. dalyje. Tačiau kur
dai reikalauja autonominio Kur
distano, viceprezidento vyriau
sybėje ir ministerių skaičiaus, 
proporcingo gyventojų skaičiui, 
taip pat atskiro biudžeto. Mask-

> vos spauda puola Iraką ir re
mia kurdus.

lių vado Barzani galvą. Krei
pėsi taip pat į Arabų Jungti
nę Valstybę pagalbos kurdam 
nuraminti.

— Prezidentas Kennedy de
rybom Maskvoje dėl atomų 
paskyrė ne J.J. McCloy, bet 
Averell Harrimaną, kuris turi 
prezidento pasitikėjimą; o So
vietai ji laiko sugyvenimo tdrp 
Sovietų ir Amerikos 'Simboliu.— Anglijos vyriausybė nega

lėjo susitarti dėl bendros pa- km-įg pęew Frontier veikė- 
žiūros Į karo ministerio Pro- jai rengja jaTn kelią į valsty- 
fumo skandalą su ' modiste” sekretorius po 19«4 rin- 

kimų.Keeler. Trys ministeriai nuta
rė pasitraukti.

— Atstovų Rūmai birželio 12 
atmetė prezidento siūlytą ne
darbo reikalam sumą 450 mil. 
Laikoma tai didžiausiu lig šiol 
prezidento pralaimėjimu Kong
rese.

— Thailande birželio 11 ma
nevruoti pradėjo 25,000 kariuo
menės. Tarp jų yra 7,000 ame-t prieš Diem vyriausybę. Įtampai 
rikiečių- Manevruoja šiaurinėje sudramatinti pasisiūlė suside- 

f rytinėje provincijoje, kuriai la- ginti dar keturios vienuolės, ei- 
biausiai gresia komunistų inva- lė dvasininkų pažadėjo iškil-

— Prezidentas Kennedy bir
želio 12 tarėsi su bu v. prezi
dentu Eisenhoweriu; tarėsi 
taip pat su respublikonų lyde
riais. Manoma, kad tarėsi dėl 
rasinių riaušių Amerikoje.

— Piety Vietname budistų 
dvasininkai sustiprino veiklą

BETĄNCOURT, Venezuelos 
prezidentas, kurį Castro ko
munistai kėsinosi nužudyti 
bomba. Teroristai suimti. 
Prezidentas įsakė suimti vi
sus komunistus.

— Bolivija birželio 12 pa
skelbė pasitraukianti iš Ameri
kos valstybių Organizacijos, kal
tindama, kad tai neveiksminga 
organizacija, nepajėgusi teisin
gai išspręsti jos ginčo su Chile

. Velionis popiežius Jonas jąją klasę”, privilegijuotą parti- 
XXIII iš visų dorybių labiausiai nių pareigūnų klasę, virtusią 
skelbė meilę, kuri jungia skir- - darbo žmonių išnaudojimo Įran

kiais.
Šiuo metu komunistai dau

giausia vilčių yra sudėję, kurs
tydami Afrikoje rasinę neapy
kantą — juodųjų prieš baltuo
sius Tačiau ir čia lazda sukasi 
antru galu. Komunizmo židi
niuose — Maskvoje, Čekoslo
vakijoje, Bulgarijoje afrikiečiai 
studentai juto pačių komunis
tų vykdomą rasinę diskrimina
ciją, ir gandas apie tai papli
to Afrikoje. Dar daugiau: rasi
nė diskriminacija nukrypsta ir 
prieš pačius rusus: vasario mėn 
Azijos-Afrikos tautų konferen
cijoje Tanganykoje Kinijos de
legatai kalbėjo afrikiečiam: 
"Rusai yra baltaveidžiai kaip 
imperialistai. Mes esam jūsy 
draugai".

Tautybes naikindami Sovie
tuose, kituose kraštuose sovie
tai remia tautybes ir kursto jų 
tarpusavio kovą. Paskutinis to- 
kis mėginimas—kurdų sukurs- 
tymas prieš Iraką ir viešas pa
žadas paremti jų kovą. Tačiau 
naujas reiškinys — religinė ne
apykanta, ėmusi sproginėti 
riaušėm tuo pačiu metu Įvai
riuose kraštuose:

— Piety Vietname budistų 
dvasininkai ėmė rengti demons
tracijas, pasninkus prieš Diem 
vyriausybę, kurios dauguma — 
katalikai. Kaltino, kad vyriau
sybė diskriminuoja ir terorizuo
ja budistus. Nuo policijos aša
rinių bombų 60 budistų dvasi
ninkų buvo reikalingi ligoninės 
pagalbos. Įtampa didėjo, ir ją 
dar sudramatino, kai vienas 
dvasininkas iškilmingai davėsi 
aplaistomas žibalu ir pats susi
degino protesto ženklui prieš

pranešė prezidentui, kad Įsta
tymas bus priimtas. Jam nenu
matoma ir respublikonų pasi
priešinimo — abeji žiūri Į ki
tų metų rinkimus.

Tačiau lig šiol segregacijos 
faktus tegalėjo pašalinti tik jė
ga, paslystoji federalinė ka
riuomenė- Taip buvo Arkansas, 
Mississippi, taip buvo ir birže
lio 12 padėtį labiausiai įtempęs 
konfliktas Alabamoje dėl dvie
jų studentų priėmimo Į univer
sitetą; atgabenus 
nę, gubernatorius 
kapituliavo.

Iš naujo padėtį 
želio 12 Jacksone,
salų nušautas negrų vadas Med- 
gar W. fivers, spalvotųjų gy
ventojų pažangai remti sąjun*

kariuome- 
prieš jėgą

PREZIDENTAS APIE NEGRŲ 
PADĖTĮ AMERIKOJE

Prezidentas kalboje birželio 
Iiidramatizavo negrų padėtį, 
tvirtindamas, kad negrai, tas 
Amerikos gyventojų dešimtas 
procentas, neturi pilietinės ly- gos sekretorius. Nužudymas 
gybės. Jų du kartu daugiau be tuojau sukėlė Jacksone negrų 
darbo nei baltųjų; gimusių tą demonstracijas, kuriose suimti 
pačią dieną juodųjų tik pusė 
tiek kaip baltųjų turi galimybių 
pasiekti aukštesniąją mokyklą; 
tik trečdalis kolegiją, tik treč
dalis tapti profesionalais; tik 
vienas tarp septynių baltųjų ga
li turėti pajamų iki 10,000 dol.

įtempė bir-
Miss., iš pa-

158. Panašios demonstracijos vyriausybę. Kas kurstė konf- 
eina ir kituose miestuose. O .liktą tarp budistų dvasininkų 
Washingtone, kai bus svarsto
mas prezidento pasiūlytas įsta
tymas, negrai organizuoja ma
sinį žygį Į Washingtoną ir ža
da blokuoti gatves ir krautuves.

J. T.: Sovietai pripažįsta tik S. Tarybą

ir vyriausybės, siekė toliau pa
kirsti pasitikėjimą vyriausybe, 
kariuomenėje, kuri kovoja prieš 
komunistus partizanus.

— Pakistane susikurstė ar 
buvo sukurstytos dvi musulmo
nų religinės grupės — šitai ir 
sunitai, šautuvai ir peiliai bu
vo paleisti į darbą, kai šitai 
surengė religinę eiseną Maho
meto garbei jo mirties 
sukakties proga. Jos metu su
kilusios aistros pakurstė degin
ti sunitų namus. Sunitai neliko 
skolingi, ir rezultatas — 120 
negyvų. Neapykanta buvo su
kurstyta religiniu pagrindu — 
sunitai tiki, kad pirmieji keturi 
kalifai yra tiesioginiai Mahome
to įpėdiniai; šitai pripažįsta tik 
ketvirtąjį...

— Persijoje, sostinėje, mu
lų, religinių vadų vedami, mus
ulmonai užtvenkė siauras gatve 
les, vertė automobilius, padegi
nėjo krautuves, šaukdami: “ša
lin šachas!” šachas buvo pa
skelbęs žemės reformą, kuri 
skaudžiai palietė mulas ir Šiaip 
didžiuosius savininkus; buvo 
paskelbęs moterų emancipaci
ją. Susirėmime su policija bei 
kariuomene 80 buvo negyvų. 
Taigi savo rezultatais Ameri
kos riaušės dėl negrų nesusily
gins su tuo. kas dedas Azijoje, 
nors apie jas daug daugiau pri
rašoma.

Minėtos riaušės vyksta kaip 
tik Azijos kraštuose, kurie yra 
Vakarų sąjungininkai. Tai vyks- 
ta tuo pačiu metu, kada popie- 

( žiaus Jono XXIII pastangom re
liginė neapykanta išimta iš apy
vartos: kada ją pakeitė 
nutiesdama sugyvenimo 
tarp skirtingų tikėjimų 
nių, atimdama vandenis 
munistų neapykantos malūno.

— Saugumo taryba birželio 
11 nutarė siųsti 200 stebėtojų į 
Yemen. Sovietai nuo balsavi
mo susilaikė. Yemen tebėra 
rungtynės tarp Egipto ir Sau- 
di Arabijos.

J. Tautos yra nuolatinėje pi
niginėje krizėje, kada Sovie
tai atsisako mokėti Konge ir vi
duriniuose rytuose J. Tautų ka
riuomenei
gali spausti Sovietus chartos 19 
paragrafu, kuris leidžia paša
linti sovietus iš J. Tautų ar at
imti balsavimo teisę. Sovietai

gali šantažuoti Ameriką, kad 
jie pasitrauks iš J. Tautų- Bet 
nei vieni nereikalaus išmesti 
nei kiti nesiryš pasitraukti. Gin- 

išlaikyti. Amerika čas tik perkeliamas į nauja 
plotmę. Sovietų atstovas Fedo- 
renko ėmėsi aiškinti, kad visus 
įpareigojančius sprendimus te
gali daryti Saugumo Taryba, ne 
J. Tautų pilnatis. Tik taryba Ne

Venezueloje komunistai tero
ristai sistemingai kovoja prieš 
Amerikos įmones ir įstaigas. 
Paskutinis jų žygis buvo birže
lio 11 — sudegino Amerikos 
Goodyear 
sandėlius 
milijono, 
no Sears 
milijonas nuostolių. Prieš savai- WATIi<ABJ- v , . . gali spręsti ir piniginius Įsipa-

vaiika“c: • Kol nėra naujo -. * rfiirTAnmne Aiėlriai nrnric ruir. 
popiežiaus

— Vatikane birželio 12. jau 
buvo 53 kardinolai iš 82. Mano
ma, kad 3 tikriausiai nebus— 
neišleis Mindszenty, negalės da
lyvauti Kanados du kardinolai 
— serga. Italų spauda įsitiki
nus, kad ir šiuo kartu bus iš
rinktas popiežium italas. Italų 
kardinolų yra 29, neitalų 53. 
Apie kardinolą Montini dabar 
kalbama: jei jisai nebūtų po
piežium, tai jis tada būtų vals
tybės sekretorium.

— Lietuvos diplomatijos šefas 
ir Lietuvos ministeris prie Sv. 
Sosto telegramom pareiškė kar
dinolui kamerlengui B. Aloisi 
Masella užuojautą dėl popie
žiaus Jono XXIII mirties.

Kardinolas Kardinolų Kole
gijos pavedimu bei vardu atsa
kė S Lozoraičiui ir S. Girdvai
niui, dėkodamas už užuojautą.

Tire and Rubber Co.
— nuostolių pusė 

Prieš mėnesi sudegi- 
Roebuck sandėlius—

tę išrengė Amerikos atstovy
bės tarnautojus ir atstovybę pa-

dėl sienos

— Ministoris S. Girdvainis 
dalyvavo a.a. Jono XXIII lai
dotuvėse ir kartu su kitais ak
redituotų prie šv. Sosto diplo
matinių misijų šefais buvo Kar
dinolų Koletijos suteiktoj audi
encijoj, kurioje diplomatinis 
korpusas pareiškė užuojautą 
dėl DODiežiaus mirties.

reigojimus. Aiškiai svoris per
keliamas į Saug. Tarybą, ku
rioje veikia veto teisė.

Daniel Flood
prašo talkos

Daniel J. Flood, Pennsylva- 
nijos kongresmanas, kreipėsi į 
Altą, kitas organizacijas ir at
skirus asmenis, kad paremtų jo 
daugiau kaip poros dešimčių ki
tų kongresmenu rezoliuciją — 
sudaryti nuolatinį Atstovų Rū
mu komitetą pavergtų tautų 
reikalam.

“Jūs galite padėti — rašo 
Flood, — rašydami Honorable 
Howard W. Smith, Chairman. 
Committee on Rules, House of 
Representatives, Washington 
25, D.C.. kad jie duotų eigą 
rezoliucijai H Res. 14; taip pat 
padėti galite, paragindami, kad 
jūsų kongresmanas pateiktų 
panašią rezoliuciją". Kongres
manas Floodas > prašo jam at
siųsti tokių raštų nuorašus.

. — Britų Guknojo demons
tracijos prieš vyriausybę. Birže
lio 12 policijos šūviai sužeidė 
14 demonstrantų.

meilė. 
tiltus 
žmo- 

iš ko-
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dirbo traktorininkas Gar- 
Dabar jis mato, kad blo- 
suarė. ir norėtų pataisyti, 
neturi laiko. Jau seniai

gerėjo. Sunku pasakyti, ko no
rėjo vadovai, įsakydami koleto- 
zminkam sėti plotus aiškiai ne
tinkama sėkla. — Tokią išvy 
dą paskelbė tie tikrintojai.

BENDRAS I
Murrow (v.) pagerbime. Trečias iš kairės Julius Kangur, estų tautinio komiteto pirm., toliau L. šimutis —•
Bendrojo pabaltiečių komiteto ir Alto pirm., E. Murrow, P. Lejim— latvių sąjuągos-pirm. "

ir kaip stengėsi, derliaus nebus
Nira laiku sfttos. UHa bta-

sėjai sovietinė spau
da kiekviename laikraščio, nu
mery skelbė partijos nurody
mus, patarimus, pabarimus 
“Tiesa” ir “Sovietskaja Litva” 
paleido savo korespondentus, 
kurie drauge su partijos gamy
binio rajono kontrolės atsto
vais lankė kolchozus ir stebėjo 

E jų aprašymų galima 
vaizdą, kaip sekasi

kolchozninkam. vykdyti sėjos |- 
sakymus, o jei nesiseka, tai 
kas yra nesėkmės kaltininkai.

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELCS
(Long Plap Hi-Fi Lithuanian Records)

Ar žihai t< šalt 13 Bėt. dainų Ramo* Mastiehte —..........— S 5.00
A. tabaniauMco dataų-lokių 2 albumai (X—S5XJ0irXI—$5.00 10.00 
3 ptakštelės au 40 {vairių polkų (1 pi. *u 12 polkų $4.00) .... 10.00 
Dainuojame su ROŪk Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00)......4.00 
Datnos K Ltetuvo^ L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mišo Lietuvos pristmtaimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ...........
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro .................... ...............
S. Barkus radijo va k. dainuoja, 10 dainų ir 10 kafėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ...... —
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
LieL dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Aiice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) _____........................ .....
Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ...........
Lithuanian, 2-speed record course .............. ...........................
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. Cerienės .......................
Milžino paunksmė (.Montrealio liet, dramos te a t r.) 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko. juokai .......

Tėvynei aukojant—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalelės, 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. 5

Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50c
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Laisvės akademija, kaip ir laisvė, reikalauja kovos

Foreign Affairs). Tie 
vardai mažai ką sako, 
Bet jie atgyja: jie pri- 
gyvo turinio, istorinės

žodžiais kalbėjo, bet kalbėjo 
bendrybėm, o ne faktais. Pas
kaitos gale jis atsiprašė Grantą 
ir prisipažino: “Pereitą vakarą 
atsisėdau savo paskaitos rašy
ti ir po trejeto sakinių paju
tau išsisėmęs. Man gėda prisi
pažinti, kad žinau tiek mažai 
apie dvidešimtojo amžiaus įta-

Kongrese svarstomas suma
nymas — pavadintas Laisvės 
Akademija (Freedom Acade- 
my); jam priešais iškeltas kitas 
sumanymas, pavadintas Užsie
nių reikalų Akademija (Acade- 
my for 
dvejopi 
negyvi, 
sipildo
spalvos, kovos ir pasipriešini-* 
mo aistros, kai paskaitai Rea- 
ders Digest informaciją apie 
idėjos atsiradimą, jos šalinin
kus ir priešininkus ir kovą dėl 
jos, trunkančią jau dešimt me
tų. Tik keleto faktų iš tos me
džiagos priminimas rodo dau
gelio valksmų dramą sumany
mo, kuris liečia laisvės išliki-
mą žmonijos istorijoje.
DIALOGAS ORLANDE:

Sėkla buvo ilgai nešiojama 
vieno žmogaus mintyse ir per-

Jurbarko rajono kolchoze 
“Pirmyn” Romas Vyturys pa
žiūrėjo į sklypą, skirtą kukurū
zam pažiūrėjo dar į saulę, kuri 
buvo gerai pakilusi, ir su pik
tumu kalbėjo: “Ir ką pirminin
kas su agronomu galvoja — pa
žadėjo sėklą tuojau pristatyti, 
o jos kaip nėra, taip nėra”.

Pagrindo jaudintis trakto
rininkui buvo daugiau, nei rei
kia. Jau dvi valandas jis nedir
ba, laukdamas sėklos. Techni
ka neveikia. O laikas eina, — 
pasakoja ‘ ‘Sovetskaja Litva’ ’ 
Nr. 110 korespondentas V. 
Barbasis ir Jurbarko ūkinės 
gamybos kontrolės pirmininkas 
A. Kuzmickas. — Mes išvy
kome iš kolchozo antrą valan
dą, o traktorininkas sėklos 
taip ir nesulaukė.

PAŽINIMO ŠTABAS:
Prieš pradėdamas

Kelias Nemuno pakrante.
Mirga kalvelės, kloniai. Iš tolo 
girdėt traktorininko triukšmas. 
Mechanizatoriai Antanas Jocius

Dabar, 1950 — pasakojo jis-i 
kiekvienos dienos laikraščiai 
pirmuose puslapiuose skelbia, 
kaip Amerikos kariai žūsta Ko
rėjoje, siekdami atsilaikyti, 
kad komunistai nesugrūstų jų į 
vandenyną. Atrodo, lyg mes ne
būtume pajėgūs atlaikyti ilgos 
kovos su komunizmb. Ar jūs
nemanote^ kad mes turėtume ’ kingiausią politikos lyderį”, 
jaunus savo pilietis apšviesti, Gran( nk.
pnes ką jie kovoja? w * dau.

Dialogas baigęsi tuo, kad gumas amerikiečių, galvodavo, 
Boone sutiko, jog taip reiktų, kad universitetai yra centrai, 
Buvo Įtikinta ir visa mokyklos kuriuose yra susitelkę eksper- 
vadovybė, kad ji būtų globė- tai tokiais opiais ir aktualiais 
jas, “sponsorius” serijai paskai- klausimais kaip komunizmo is- 
tų, vardu "Pažinkite savo prie- forija, technika. Toliau tiriant 

jam teko nustebti radus, kad 
visas tautos švietimas yra pa- 

įstatytas ant bėgiu, lyg komu- 
paskaitas, nizmo grėsmės nei klausimo

Grant pasirinko 17 talkininkų nebūtų. Jis tegalėjo rasti tik 
j— teisininkų, mokytojų, . prar. dvi kolegijas, kuriose buvo 

gyvenimuose. Ji pirmu kartu mon®s ir prekybos žmonių, bent po vieriųp kursą apie ko- 
prasikalė aikštėn 1950 rugsėjo ^er ® mėnesius jis ir jo pasi- munistų subvėrsijos metodus, 
mėnesį. Orlando, Fla., aukštes- rinktieji vakarais rinkdavosi Tada ir gimė Grant idėja, 
niosios smokyklos vedėjas Jo- Granto Įstaigos patalpoje. Pa- 
sepn Boone susilaukė svečio— 
aplankė Alan Grant, 28 metų 
advokatas, tik neseniai išleistas 
iš Harvardo teisių mokyklos. 
Svečias teiravosi mokyklos ve
dėją. ar jo mokykloje yra ko
kis kursas, kuris supažindintų 
mokinius su komunizmo takti
ka ir technika. “Bijau pasakyti, 
kad mes nieko nemokome apie 
komunizmą”, atsakė šeiminin-

miežių mišinį. Trečia para ma
šina neiškopia iš vagos. Žmo-

Brigadininkas V. Stanikas 
parodė laukus, kur sės pašari
nį mišinį. Vaizdas nepavydėti
nas — iš rudens laukas suartas 
blogai, su praleidimais. Pernai 
čia 
čas. 
gai 
bet
metas šį lauką užsėti—jis skir
tas mišiniui. Ir vėl Gerčas ge
na savo traktorių, skuba atlik
ti jam skirtą uždavinį — 
blogai įdirbtoje dirvoje.

Ir traktorininkas ir sėjos bri
gados brigadininkas žino, kad 
negerai daro. Bet viską gadina 
reikalas skubėti. O ir tikro aks
tino 
gaus 
rint, 
liūs.

Štai — daro išvadą tikrinto
jai — dėl šios atlyginimo lygy
bės, trūkstant materialinio su
interesuotumo “Pažangos” kol
choze nėra reikiamos kokybės.

Toki pat trūkumai esą ir ki
tuose kolchozuose. Kelmės ga
mybiniame rajone. Tai pastebė
jo rajono partinės kontrolės 
pirmininkas V- Trepanskas ir 
komjaunimo gamybinio komite
to sekretorė G. Varaniūtė Leni
no vardo kolchoze blogai sėjant 
pupas. ’

“Liepė pirmininkas, tai ir sė
ju, nors pats matau, kad nege
rai”, tarė tikrintojam jaunas 
traktorininkas S. Ramanauskas.

“Naujosios vagos” kolchoze 
sodino bulves, nors sėklos kie
kis buvo per mažas. Ir tai buvo * 
su agronos^s S-i Dambrauskie-

stengtis nėra — juk jis 
pastovų atlyginimą, nežiū- 
kokis bus jų darbo der-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

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

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

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

kai ir teiravosi: “O kodėl jūs
to klausiate?”

Ir Grant ėmė aiškinti. Aiški
no. kaip, prieš tapdamas ant
rame pasaulin, kare parašiu
tininku, jis buvo suorganizavęs 
Harvardo kursą apie partizani
nį karą, pagal raštus Mao Tse- 
tungo, tada dar nežymaus ko
munistų partizano. Iš tų raš
tų Grant buvo išmokęs vertinti 
ne komunistų ideologiją, bet 
jų taktiką, vadovavimą. Stebė
damas komunistų pasisekimus 
po karo Čekoslovakijoje, Kini
joje ir kitur, jis vis labiau rū
pinosi dėl komunizmo grėsmės.

siskirstę grupėm, jie tyrė, ana- _ 
lizavo komunistinius pervers
mus. raudonąsias demonstraci
jas, streikus, partizaninius są
jūdžius. Kiekvienas turėjo per
skaityti nuo 15 iki 50 rūpestin
gai atrinktų knygų apie komu
nistų strategiją, istoriją, parti
jos organizaciją, narių verbavi
mą ir treniravimą. Tik 1951 va
sario mėn- Grant jautė, kad 
jo bendradarbiai yra pasiren
gę ir kad jie visi galvoja ir vei
kia kaip kolektyvas, kuris žino, 
ko ir kaip nori. Tada jie ir pa
darė pirmą seriją paskaitų Or- = 
lando aukštesniojoj mokykloj, i

Paskaitų metu būdinga ir 
daug sakanti buvo viena smulk
mena. Vienas iš pranešėjų, i 
numatytas kalbėti apie Lenino 
gyvenimą, staiga turėjo iš mies- į 
to išvykti. Padėtį gelbėdama?,.] 
Grant pakvietė Floridos uni- 1 
versiteto politinių mokslų pro
fesorių anam išvykusiam pa- 1 
keisti. Klausytojai buvo nuste- j 
binti, kad profesorius gražiais j

(b.d.)

— Kongresmanas Edwin E.
Louisiana demokratas, 

numatomas pirmininku komisi
jos priešamerikinei veiklai tir
ti Jos ilgametis pirmininkas 
Francis E. Walter, Pennsylva- 
nijos demokratas, mirė.

Bet jiem neramu. Viena ir ta 
pati mintis , neišeina iš galvos 
ir sėjikam: “Nors ir-kaip steng
simės, bet derliaus nebus”, sa
ko jie. “Paniūrėkite, kokia sėk
la, vikiai visai suplėkę”. Labo
ratorinis tikrinimas dar kovo 
mėn. rodė, kad vikių daigumas 
tebuvo tik 30 proc., o miežių 
64. Vadovaujantieji žmonės ir 
paskiau nepasirūpino sėklą iš 
džiovinti, ir jos kokybė nepa-

ža”, paaiškino ji. Aišku, kad 
derlius bus menkas — aiškina 
tikrintojai.

Tokia pat klaida daroma ir 
“Žerfldirbio” kolchoze. Gamybi
niame rajone, sako tikrintojai, 
bulvių sėklos trūksta 1,200 to
nų. Padėtis aliarmuojanti. Ta
čiau gamybinės valdybos žmo
nės nesijaudina. “Kas dary
ti?” sako jie: “Teks sumažinti 
bulvių sėjos plotą”.

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų it nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue —
• NEW YORK 11, N. Y.— 135 W. 14th Street
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street —
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ------------------ _
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway — Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue------------- TL
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ---------- BR
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street .......WA
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road----------TO
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................VI
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W.---- GL
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .—-----  TO
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; C H 6-4724 / 233 8030
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė. ____ ES 2-4685
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue -----------  Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ---------  GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street —l---------------- FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue —
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. ____
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street---------------
• PASSAIC. N. J. — 176 Market Street
• PHILAOELPHIA 23. Pa. — 525 W. G»rard Avė.
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1015 E. Carson Street _
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ..
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street _______
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ___
• VINELAND, NJ.'— W. Landis Avė, Greek Orthodos Club Bldg.

. AL 4-5456

. CH 3-2583 

. EV 4-4952

.. Dl 5-8808 

. CH 9-6245 
„ Ll 2-1767

6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355 
8-2256
7- 1575
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.. LO
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. GR
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3- 1797 
2-1446
4- 4619 
2-6387
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_ 6-6766
SW 8-2868

SIŲSKiTE į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

ANTIQUE AUTO SERVICE
ir įsitikinti kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius.

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
Shell Gas 27’<

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt - Repaired and InstUled

Resealed - Parts and Labor (most cars) 19“
Guaranteed f ar 12 Months ar 12,000 Milės 

FREE PICK UP and DEUVERY

8MBonded - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED
Parts and Labor

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from gQ50
* Parts and Labor J.

--------- Rebuilt Units Installed -------- •
107-56 New York Blvd., Jamaica, N. Y.*

- JA 6-9026 -

CHIC<

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
! Augščiausios kokybės produktai
i • Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- 
! riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke — 1654 2ad Avenue

(Tarp 85 - 86 !>• • —te Avė. — t A 1-HI8 
ay Si. — AS 4-1218

818 hsrt Street — IV 3-5548 
:-4t Mala Street — HI 5-2553 
B — C-18 STth Avenoe

— Dg 5-1154

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4S25
, Cor. OELANCY, N.Y.C.

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

S. Beckentelno krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite š| skelbimų, kuris bus ypatingai {vertinta?

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ į

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. |
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. S
■ Specialiai žemos kainos siuučtaat audinius į ušMenį. į|
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau | 

patarnauti kUjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! g
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po 70 dolerių skirti šiam rei-

Sokių šventė tam tikslui kuo

ANTROJI J Ar IR KANADOS 
LIETŪKIU

PHILADELPHIJOJE susadarC nauja tautinių tokių grupė, kurt žada vykti j tautinių tokių žventę. I* k. j 
d. pirmoje eilėje: R. Salytė, M. Meihikaitė, G. Šimkutė, J. Avižonytė; antroje eilėje: G. Dumbrytė, N. Oir- 
mauskaitė, D. Mura&kaitė, U. Bakanaitė, O. Starkai tč ir tokių mokytoja Irena Bendžiūtė; trečioje eilė
je — V. Barkauskas, A. Žiugžda, T. Raubertas, E. Skladaitis, R. Stankus, T. Gasparėnas, H. Mingaila, V. 
Vestonas. tyuotr. V. Gruzdžio.

PAREMKIME
lietuviško jaunimo pastangas

Antroji JAV ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šventė

JAV ir Kanados lietuvių bend-

1963.VII.7 d

' darbo vaisiaus apvainikavimą 
Chicagoje liepos 7- Virš tūkstan
čio šokėjų puošniai spalvin
gais drabužiais, darnaus tauti
nio šokio ritme skleis senosios 
lietuviškos kultūros grožį, de
monstruos šimtus metų paver
gėjų niekintos mūsų tautos ga
jumą ir kvies išeiviją atnaujin
ti pasiryžimą laisvei atgauti.

Tam tikslui pasiekti dar daug 
problemų lieka neišspręstų, kur

kėjams apmokant pusę kelio
nės išlaidų, — kitaip jie į tau
tinių šokių šventę nevyktų, — 
šventės sąmata susidaro perdi- 
delė, kad ją padengtų nors ir 
visi iki vieno išparduoti bilie-

Tik šokėjų kelionių išlaidom 
padengti susidaro aštuonių tūks 
tančių dolerių suma. Kitų išlai
dų susidaro dar 16,000 dolerių 
Pajamų tikimasi apie 17-18,000 
dol. Tad trūkumas apie 5- 
6,000 labai aiškus.

Nors ir labai nenorėtumėm, 
deficitui padengti esame pri
versti vėl kreiptis į lietuvišką
ją visuomenę prašydami para
mos. Visuomenės aukos bus 
naudojamos tik šokėjų kelionių 
išlaidoms padengti. Kadangi šo
kių šventė yra organizuojama

vių Bendruomenė privalėtų ją 
remti.

Taip pat prašome daug kar
tų lietuviškiems reikalams jau
trią širdį rodžiusius mūsų fi
nansininkus, profesionalus, ver-

visus geraširdžius lietuvius rea
lia auka paremti šią .didžiąją 
lietuvybės tvirtumo demonst
racijos šventę. Rengėjai pelno 
nesiekia, bet ir nuostolio patys 
vieni pakelti neįstengs- Auko
kime, kiek kas gali. Aukas 
siųsti adresais: St. Anthony Sa- 
vings and Loan Assn., 1447 So. 
49 Court, Cicero 50, III., Acc. 
No. 18601, arba Stasys Vidman
tas, 1301 North 32 Avė., Mel- 
rose Park, m.

Bronius Vainys

komiteto pirmininkas.

PAMĄSTYTI VYKSTANTIEMS LIETUVON
Girdėti, kad šiemet organi

zuojasi grupės lietuvių aplanky
ti tėvynę. Kas iš mūsų neno
rėtų pamatyti gimto krašto ir 
brangių giminių? Jei tai būtų

KANTATŲ KONCERTAS HARTFORDE
Gegužės mėn. 19 Bostono 

mišrus choras buvo nuvykęs į. 
Hartfordą su keturiais solistais 
— Daiva Mongirdaitė, Stase 
Daugeliene, St. Liepa ir Ben. 
Povilavičiumi — Epildyti dvie
jų komp. Juliaus Gaidelio para
šytų kantatų: Demonas ir Lie
tuva. Koncertą ruošė Hartfor
do lietuvių klubas- Sekmadie-

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖleista laisvai, ne keletas, bet 

tūkstančiai vyktume.
Išmintingi keliautojai, prieš 

vykdami, pasiruošia: apsiskai- 
to apie tą kraštą ir apklausi- 
nėja žmonės, jau ten buvusius. 
Tuo būdu sutaupo daug laiko ir 
per trumpą lankymosi lai
ką pamato daugiausia. /

Šiandien mūsų tėvynė yra už 
geležinės uždangos, kaip ir ki
ti rytų Europos kraštai. Bet ga
lime susidaryti apytikri vaizdą 
iš raudonos ir laisvos spaudos,' 
laiškų ir žmonių jau ten buvu
sių, taip pat ir iš svetimtaučių: 
ukrainiečių, lenkų, rusų, veng
rų ir k., nes ir jų tėvynės ant 
to pat Maskvos kurpalio iš
temptos. Man tenka susitikti 
su labai, labai įdomiais žmo
nėm, kurie blaiviai padėtį į-

vertina.
Nebūkit kaip Eleonora, pata

ria ukrainietis. Ta išpūstai iš
garsinta, gal ir gerų norų, bet 
naivi moteris kelis kart lankė
si Maskvoje pas Staliną. Na, ir 
buvo nuvežta į sowhozą pasi
žiūrėti. Pusantros valandos 
Maskvos palydovai ją vedžio
jo po ūkį. Aukšta, stambi su 
dideliais dantim dama per 
vertėją (N.K.V.D ) kalbėjosi su 
darbininkais. Kai prisiartino 
prie vieno senuko ir kaž ką 
angliškai paklausė, senis atsa
kė: “Ko ta sena beždžionė no
ri ” žinoma, vertėjas išvertė: 
“You are a nice lady”. Jai iš
vykus, tas žmogelis buvo nu
baustas už nepasiruošimą atsa
kymams. Jis turėjo atsakyti: 
“Draugas Stalinas mumis vis
kuo rūpinasi ir mes esame la- kau batus už 60 rublių... Ser
bai laimingi...” Mat,, kelias die- gti reumatizmu. Palanga, Birš- 
nas prieš Mrs. R. atvykstant, tonas ir k. vonios tik dėl po- 

vusiy suvažiavimas ūkis ^P0 apvalytas, žmonės ga- nų”.
vo geresnius darbo drabužius, žmonės bijo su amerikonais 
buvo mokinami kaip atsakinė- kalbėtis, nes žino, kad apsilan- 
ti, jei bus užkalbinti. Vistiek vi- kyti leidžiama ne visiem, o tik

ČIKAGOJE
AvrHU***”. S. HaMtd t t** Stnttf

Ckero delikatesų krautuvė. 1425 So. 49th Avė.
J. Karveli*, 3322 So. Halsted St.
Marginiai, 2511 W. 89th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Avė.
Visos JAV ir Kanados LB. apyl.
Paita: V. Grėblius**. 6941 So. Washtenaw Avė., 

Chicago 29, Ui.
BffieUi ksfaisr 2, 3, 4, 5, 6 doL

lavičius, bosas. Nors buvo jau
čiama nuovargio, nes visi tik 
ką buvo atvažiavę, bet kontata 
nuskambėjo damai Pianu pri
tarė muzikas Vytenis Vasyliū- 
nas.

Po pertraukos choras 
pildė kantatą — Lietuva. Ir 
listai Daiva Mongirdaitė ir
Liepas bei choras sudainavo 
gerai.

Po koncerto niekas ne įteikė 
nei solistams nei dirigentui jo
kios gėlytės; matyt Hartforde

iš- 
so- 
St.

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar- I 
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų { 
kraštą — Maine. Į pranciškonų vedamą vasarvietę 1 
suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su 
kitais draugais bei pažįstamais.

Lawrence, Mass.
Ruošiamasi vasarai ir didžia

jam metiniam parapijos 
piknikui

Šv. Pranciškaus bažnyčios
pirmasis vikaras kun. S. Sau-. njg buvo labai gražus. Žmonės 

išsirengė Į gamtą, bet vis dėlto 
į koncertą atsilankė per 250 
asmenų. Tik nuostabu, kad jau
nimas beveik ir nepastebėjo šio 
reto koncerto tokiame didelia
me mieste.

Choras, nors ir nepilname 
sąstate, dainavo gerai. Solistai

lėnas, susiradęs talkininkų — 
K. Antanavičių, B. Paplauską, 
P. Bolį, K.S. Karlavičių ir Ka
rolį Marcinkevičių — atremon
tavo parapijos vasarines Palan
goj, prie Welch tvenkinio. Ten 
dabar bus metinis parapijos

vau 80 rublių metams ir po 1 
kigr. grūdų dienai. Pragyvenu 
iš man palikto daržo apie bakū
žę. Žemės nebemokame išdirb
ti. Derlius blogas. Giedame: 
nuo maro, bado, ugnies ir ka
ro gelbėk mus Viešpatie. Pir-

iš darželių kaž kas nuraškė Insbnicke Stlldija- 
visas gėles, nei vieno žiedo ne
palikdamas-

Kun. dr. Tomas Žiūraitis la
bai nuoširdžiai sveikino komp.Pamaldos sekmadieniais ten pradžioje padainavo po vieną 

esančioj parapijoj šv- Vincen- ariją, o pianu palydėjo komp. 
to koplyčioj pradėtos birželio Julius Gaidelis. Daiva Mongir- 
2. daitė išpildė Musettos ariją iš

Šiemet mokyklas baigė daug operos La Boheme, Stasė Dau- 
šv. Pranciškaus parapijos vai- gelienė Sibelio ariją iš operos 
kų. Kolegiją M. Amčejūtė ir 
M. Kibildytė, Aukšt. mokyklą: 
V. Radvila, P. Gumauskas, J. 
Vaitiškytė. J. Tortas; prad. 
mokyklą: T. Gedgaudas, J. Jo- 
zokas, L. Martin ir D. Blake.

F-S.

Faustas, St. Liepas — Toreodo- 
ro ariją iš operos Carftien ir 
Be n. Povilą vičius Plėšikų ariją 
iš operos Cornevilio varpai.

Demono kantatą išpildė cho
ras ir solistai St. Daugėlienė, 
mezo sopranas, ir Ben. Povi-

Po antrojo pasaulinio karo 
1946-49 Innsbrucko universite- 

J. Gaidelį ir dėkojo už kon- te studijavo nemažas lietuvių 
certą. Jo nuomone, jei kom- 
poz. J. Gaidelis būtų parašęs 
tik šias dvi kantatas, ir tai jau 
užtektų, kad kompozitoriaus 
vardas būtų įrašytas Lietuvos 
muzikos istorijoje. Simfon. or
kestro dirigentas J. Marijo- 
šius iškėlė mintį kalbėdamas su 
choro vadovu, kad ilgainiui rei
kėtų šias kantatas orkestruoti 
ir parodyti visą jų grožį.

MEŠKERIOTOJAI Kenntounkport, Maine. Nuotr. P. Ąžuolo.

VASAROS ATOSTOGOS ir

skaičius ir sudarė “Lithuania” 
draugiją, kuri buvo viso Inns- 
brucko lietuvių kultūrinis cent
ras.

Buvę to meto lietuviai stu
dentai gegužės 18-19 Toronte 
surengė savo suvažiavimą. Da
lyvavo apie 70 procentų buvu
sių studentų. Suvažiavimo prog
rama vyko Seaway viešbutyje 
ant Ontario ežero kranto. Pro
gramą pravedė dr. J. Sungaila 
ir J. Gustainis. Kalbėjo du bu
vusieji “Lithuania” pirminin
kai: dr. H. Nagys ir dr. J. Bu- 
dzerka. Pabaigoje sugiedota 
tautos himnas ir Gaudeamus. 
Po vakarienės buvo linksmoji 
dalis, studentiškos dainos.

Sekmadieni Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioje buvo specia
lios pamaldos. Pritaikyta pa
mokslą pasakė Tėv- Placidas 
Barius, O.F.M. Po pietų daly
viai vėl susirinko dr. J. Sungai- 
los bute. Nutarta ir toliau pa
laikyti ryšius. Šiam reikalui iš
rinko komisiją: dr. J. Budzei- 
ka, J. Gustainis, prof. St. Kai
rys, dr. H. Nagys, dr. J. Sun
gaila ir V- Valaitienė. Taip pat 
nutarė šį suvažiavimą įprasmin
ti, paskirdami vieną arba dvi 
stipendijas studijuojantiems 
Europoje lietuviams paremti.

komunistų patikimiems. Nepa
tikimus ekskursantus vedžioja 
ir vedžioja, kaip tas beždžiones 
ant grandinės.

Norime bendradarbiauti su

PRIE ATLANTO
Stovykla veiks nuo birželio 28 iki rugpjūčio 2 
Berniukai priimami nuo 8 iki 15 metų 
Vadovauja cntyrę vadovai
Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti 
dvasia ir kūnu religinėje ir patriotinėje dvasioje.
Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo
niai šiltu jūros vandeniu.

Tel. 207WOrth 7-2011Franciscan Monastery, Kennebunkport

I 
t
I
I
IPrašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu —

si sovhozninkai ir pats komisa
ras tą viešnią vadindavo “Ame- 
rikanska bezdžianka”: vyksta į 
kraštą, kurio kalbos visai ne
pramoko ir pasitenkina ver
tėjais N.KV.D., vedžiojama kur visais lietuviais, norime laisvai 
jiems patinka.

Ar ji pasiteiravo apie ver
gų stovyklas, kur tūkstančiai 
mokytesnių už ją žmonių ken
tė? Kodėl ji nežinojo ir nesi
rūpino, kiek Amerikoje gimu
sių t.y JAV piliečių ten yra? 
Pav. Latvijos prezidentas Ka
rolis Ulmanis baigęs Nebras- 
kos žemės ūkio akademiją?

Nebūkit, kaip “raudonas de
kanas” Johnsonas, sakė vienas 
žydas. Tas anglas irgi mėgo 
lankyti Staliną. Kaip dvasiškiui 
buvo leista aplankyti cerkvę. 
Ką Johnsonas matė ir girdėjo, 
tai apsiputojęs pasakojo sugrį
žęs: “Cerkvės pilnos žmonių, 
ceremonijos gražiausios, o cho
ras ir batiuškos giedojo pui
kiausiai. SSSR tikėjimas lais
vas. Stalinas pats dovanojo 
auksinį kryžių su grandine..” 
E tikrųjų taip buvo. Teatro ak
toriai su šeimom pripildė cerk
vę, operos solistas — žydelis 
giedojo “gospodi pamilij”, ope
ros choras pritarė. Kai partijos 
draugai paklausė Stalino, ko
dėl jis tą seną duraką taip ger
bia ir dar visą svarą aukso už
kabino ant kaklo, Stalinas at
sakė: “Tas trupinys aukso ver
tas milijonų, nes padės Angli
joje komunizmo propagandai. 
O kai mes užimsim Angliją, 
tai jums nereikės tą grandinę 
atimti — užteks nukirsti tą 
kvaišą galvą, ir kryžius su gran
dine įkris vėl į mūsų maišą”.

Neužmerkite akių skurdui 
kaime. Ten tinka daina: “Kur 
bakūžė samanota” -.. Senos so- 

= dybos. griūvą, o naujų kolcho
zo gyvenviečių nepastato. Ką 
tik gautas laiškas, kur 72 metų 
senukas rašo savo broliui: “Per
nai išdirbau 70 darbadienų. ga-

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALĖS PARENGIMAMS

New 63-T-Bird-Conv. — $4.195.00

Autorizuota

aplankyti kaimą, ten pabūti- 
Kol to neleidžiama, yra tik su
sitikimas laisvo su kaliniu prie- 
kalėjimo grotų, stebint sargy
biniui. S.K.

IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI.
Adresas: 40 E. 26th N.Y.C, N.Y. 

Tel.: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIB

2 Door Sedan

ATOSTOGŲ LAIKU VERTINGAS IŠPARDAVIMAS!!

Pasinaudok atpiginimu savo ramybei
Yra pigu kada gauni daugiausia už savo pinigus

Pasielgsi geriausiai — pirkdamas dabar

Tik žiūrėk!

1963 NAUJAS FORD FALCON

Tokia žema kaina — tik $1,814.00, su pristatymu

TAIP PAT —50 

•GEROS KOKYBES VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 
kurių kaina atitinka Jūsų biudžetą

atstovybe

HERBERT & BLOOMFIELD, Ine
JUOZAS ARBACIAUSKAS — prezidentas

690 Hcmpstead Tpkc. • Franklin Sųuare. L. L. N Y 

Telef. IV 1-9400 
Atidaryta iki 9 vai. vakaro.



t>Aft&l MINKĄS

besiruošiant šiai tautinių 
šventei, ir nuopelnas bus 
jeigu sukviestieji svečiai 
grožį programos išpildy-

gyvenime. Visuotinė Bažnyčia 
pergyvena tą kančią ir sten
giasi palengvinti tai maldomis 
ir aukomis. *

kunigus ir tikinčiuosius, prašy
damas maldomis ir dosniomis 
aukomis gelbėti, nelaimėje ir 
skausme esančią Bažnyčią savo 
mylimoje Tėvynėje. Tai Jūs ga
lite padaryti per Lietuvių Kata
likų Religinę šalpą.

VYSKUPAS REMIA PAVERGTOS LIETUVOS ŽMONES
Lietuvių religinės šalpos, va

jaus proga Allentowno vysku
pas Juozapas McShea parašė 
putrų laišką savo vyskupijos 
lietuviams kunigams. Nuošir
džiu ganytojišku žodžiu giliai į-. Kreipiuosi su ypatingu atsišau- 
žvelgė į Lietuvos persekioja- kūnu į Allentowno vyskupijos 

.mos Bažnyčios skausmus ir 
prašo padėti lietuviams katali
kams Lietuvoje malda ir auko
mis. Spausdiname lietuviams 
brangų laišką, kad ir kiti lietu-

* viai kunigai galėtų pasinaudoti 
sėkmingesnei rinkliavai praves
ti savo parapijose.

Allentowno vyskupo laiškas

Todėl prašome, kad kiekvie
noje lietuviškoje parapijoje bū
tų padaryta speciali rinkliava 
šiam reikalui klebono pasirink-, 
tą sekmadienį. Prašau dosniai 
aukoti antgamtinės broliškos 
meilės dvasioje kenčiantiems" 
Kristaus išpažintojams.

Viso geriausio ir visokios 
Dievo palaimos

Nuoširdžiai
Juozapas McShoa 

Allentowno vyskupas 
1963.V.8

Tragiško birželio minėjimas Brockton
Lietuvių Bendruomenės apy

linkės valdyba rengia bolševiki
nės okupacijos ir žiauriųjų trė
mimų prisimimą.

Birželio 14, penktadienį, iš ra 
dijo stoties W0KW 7-7:30 v.
vak. ir iš stoties WBET 7:30-
8:00 v.v. duodama programa

Jurgio parapijos klebono She- 
nandoah, Pa., rūpesčiu. Kun. J. 
Karalius yra Allentowno vys
kupijoje lietuvių religinės šal
pos įgaliotinis.

J.E. VYSK. J. McSHEA 
LAIŠKAS

Did. Gerb. Kunige,
Kiekvienas Kristaus Mistinio
Kūno narys yra dalininkas viso anglų kalba. Programą paruo- 
Kūno džiaugsmų ir kentėjimų- 
Šiandien Kristaus Bažnyčios 
nariai įvairiuose kraštuose ken
čia žiaurų persekiojimą.

šė ir ją praves Laisvės Varpo 
lietuvių radijo valandos vedė
jas Petras Viščinis- Programo
je kitataučiai bus supažindinti 
su bolševikine okupacija, lietu
vių trėmimais Sibiran ir dabar- 

palyginamos priespaudos auka tinę vergija Lietuvoje.
savo religiniame ir tautiniame Birželiol5, šeštadienį, šv. Ka-

Katalikiškoji Lietuva tapo ne-

Filisterių Skautų S-gos suvažiavimas
Filisterių Skautų Sąjungos 

suvažiavimas, įvykęs birželio 1 
ir 2 d.d. Chicagoje, daugiausia 
laiko pašventė diskusijoms po
litiniais klausimais, t.y. kalbė
jo apie galimybes FSS, kaip 
grupei, talkininkauti Lietuvos 

' laisvės kovai. Šia tema buvo 
išklausyta visa eilė, pranešimų. 
Adv. Lapinskas nupasakojo lie
tuvių veikėjų pastangas. praei
tyje įsijungti į respublikonų 
partiją ir partijos rėmuose ko
voti už Lietuvos reikalus. A.

Šalia diskusijų politiniais 
klausimais buvo išklausyta vi
sa eilė pranešimų. FSS organi
zaciniais reikalais. Kalbėjo cent
ro valdybos pirm. K. Ječius, 
valdybos nariai R. Korzonas, 
dr. I. Užgirienė, dr. E. Kamins
kas ir A. Stepaitis. Skyrių veik
los pranešimus padarė: Bosto
no A- Treinys. Los Angeles A. 
Varnas, New Yorko — R. Ke- 
zys, Urbanos — dr. I. Užgirie
nė, Chicagos — V. Petrauskas, 
Clevelando — dr. St. Matas.

zimiero parapijos salėje bus dr. 
Juozo Girniaus žodis. Meninę 
programą išpildys jauna ky
lanti solistė Nancy Miller-Mi- 
liauskaitė iš Worcesterio, Bos
tono dramos sambūrio aktoriai 
Rita Amsiejūtė ir Feliksas Kon- 
tautas. Apie išvežimus Sibiran 
dokumentines ištraukas skaitys 
Rimantė Bielkevičiūtė ir Sau
lius Sužiedėlis.
Birželio 16, sekmadienį, 11:30, 

šv. Kazimiero bažnyčioje bus 
aukojamos mišios už žuvusius 
nuo bolševikų persekiojimų ir 
kankinimų.

Visi Brocktono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami gausiai mi
nėjime dalyvauti. Parodykime, 
kad mes neužmirštame nei žu
vusiųjų nuo bolševikų rankos 
nei dabar Lietuvoje kenčiančių 
mūsų brolių ir sesių. GL.

BESIRUOSIANT tautinių šokių šventei. New York o šokėjos skaito “Mūsų šokiai”. Iš k. j d. Eg. Sodaitytė, 
Ram. Vilkutaitytė, Maurukaitė, G. Noakaitė. Nuotr. V. Maželio.

ANTROJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE CHICAGOJE

Tautinių šokių grupių 
vadovams ir šokėjams

Liepos mėnesio septintoji 
diena artėja visu spartumu. 
Liko vos kelios savaitės iki 
jūs visi, palikę kasdieninę ap
linkumą, skubėsite traukiniais, 
autobusais ir mašinomis į sa
vo šventę, kurioje įvyks visas 
jūsų darbo apvainikavimas.

Daug darbo valandų teko 
skirti 
šokių 
jūsų, 
pajus 
me.

Kad tas grožis pasireikštų vi
same pilnume, reikalinga, kad 
visi, kurie šią šventę ruošiate, 
atvyktumėte su giedria nuotai
ka širdyje ir tvirtu žingsniu šo
kyje. Repetuokite paskutinėmis 
savaitėmis ne po vieną, bet po 
du ar tris kartus Tegul šios 
■šventės nuotaiką lydi šūkis: 
“Kokybėje, o ne .kiekybėje glū
di didybė”.

Laiko tėkmė nusineš visas 
darbo valandas ir pačią šven
tę. Prisiminimai ir įspūdžiai 
liks jumyse ir publikoje nesus
kaitomoms valandoms. Dėl to 
kiekvienas jauskite ant savo 
pečių dalelę atsakomybės ir pa
reigingumo ir darykite viską, 
kad Jums būtų garbė ir malo
numas prisiminti antrąją JAV / 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventę.

Taut. šokių šventėt suveny
riniai ženkliukai jau gaunami 
bilietų platinimo vietose ir 
šventės būstinėje, 5620 So. Cla
remont Avė . Chicago. III.

Programos vadovas L. Sa
gys ir moksleivių šokėjų vado
vė A. Martienė nustatė būsi
mos šventės programą.

Tvarką palaikys keletas Chi
cagos lietuvių skautų tuntų. Sa
lės tvarka rūpinasi technikinė 
komisija, kurią sudaro Chica
gos Gage Parko LB. apylinkė.

. šventės būstinė 
Centras, .5620 So. 
Avė.. Chicago. III., 
2248) atdara: pirm,
dienio nuo 3 iki 9:30 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 9:30 v. 
v., sekmadieniais nuo 9:30 vai. 
ryto iki 1:00 vai. popiet- Jauni-

mo Centre, esant didesniems 
parengimam, būstinė bus atda
ra ir prieš parengimus kitokiu, 
nei nustatytu laiku. Būstinėje 
gaunami bilietai, informacijos, 
suvenyrinis šventės ženkliukas 
ir k.

Dail. A. Trinkūnas sutiko rū
pintis salės (International Am- 
phitheatre, Chicago) menine 
priežiūra.

Muz. F. Strolia organizuoja 
ir akordeonų sambūrį, kuris pa
lydės 
kėjų

programos daliai gros simfoni
nis orkestras.

Kalbėtojais pakviesti Lietu
vos atstovas J. Kajeckas ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirm. J. Songaila.

Bilietų paklausa didėja. Pas
kutiniu metu geresnių bilietų 
didesnį kiekį paprašė amerikie
čių sluoksniai, kai nugirdo, kad 
šventės programos pranešėja 
galinti būti viena iš Amerikos 
įžymybių. Tuo reikalu vedami 
pasikalbėjimai.

J- Grabauskas

New Haven, Conn.
Išvežtųjų į Sibirą minėjimas 

New Haveno lietuvių kolonijo
je įvyks ateinantį sekmadienį 
birželio 16. Prasidės 10 vai. 
pamaldomis šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje ir pritaikin
tu tai dienai pamokslu. Tuo
jau po pamaldų bus žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pagerbimas 
prie paminklinio kryžiaus. Vi
sa lietuviškoji visuomenė pra
šoma minėjime gausiai dalyvau
ti. Minėjimą rengia vietos L. 
Bendruomenės apylinkė.

Lietuviu Fondo vajus
Vajus sėkmingai tęsiamas. 

Tikimasi iki birželio 16 baig
ti. Aukoja atskiri asmenys ir 
organizacijos. Apie vajų kiek
vieną sekmadienį parapijos ku
nigai primena pamoksluose ir 
paskelbia parapijos biuleteny
je.

Vajaus komiteto pirminin
kas yra klebonas kun. J- Matu
tis. Jis pirmasis šioje apylin
kėje įstojo į L.F. nariu, paau
kodamas 100 dol. Pažadėjo atei
nančio sekmadienio (Sibiro 
trėmimų minėjimo) bažnytinę 
rinkliavą paskirti L. Fondui. 
Tai retas lietuviškų reikalų su
pratimo pavyzdys. Jei visos lie-' 
tuvių parapijos pasektų mūsų 
klebono pavyzdžiu, tai netoli
moje ateityje būtų galima gal
voti ir apie antro milijono va
jų. -- ~ .T į’ j.:

Per trumpą laiką maža New 
Haveno lietuvių kolonija jau

(Jaunimo 
Claremont 
Tel. 471- 

iki penkta-

moksleivinio amžiaus šo- 
programą. Suaugusiųjų

Liudas Sagys

vyzdį. Siūlė dabartiniams vei- “Mūsų Vytis” padėtį nušvietė 
kėjams sekti tais pačiais ke- redaktorius V. Germanas. Jis 
liais. R. Kezys kalbėjo apie rei- pasidžiaugė gausiu jaunų pre- 
kalą akademikams skautams or- numeratorių skaičiumi, 
ganizuotai jungtis į Lietuvos A. Vengris pranešė apie Vy- 
laisvinimo darbą, bet stengtis dūno vardo studentų šalpos 
laikytis nuošaliai nuo bet ko- fondą, kurį administruoja FSS. 
kių tarpgrupinių ginčų. Vliko Fondas stovi ant tvirto finansi- 
atstovas L. Šmulkštys, Alto nio pagrindo. Per paskutinius 

2 metus sušelpta 15 studentų.
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

centro valdybos pirm. V. šliu
pas nupasakojo bendrą organi
zacijos stovį. Mandatų komisi
ja (A. Stepaitis. dr. V- Užgiris 
ir D. Tijūnėlis) tvarkė balsa
vimo reikalus ir pravedė nau
jos centro valdybos rinkimus. 
Buvo išrinkti šie filisteriai iš 
Clevelando: A. šenbergas, dr. 
St. Matas, dr. M. Vitėnas, A. 
Gelažiūtė ir V. Kamantas.

Rezoliucijų komisiją sudarė 
dr. T. Remeikis, V. Germanas 
ir dr.; St. Matas. Rezoliucijos 
liečiančios lietuviškus reikalus 
plačiaja prasme bus paskelbtos 
spaudoje.

Suvažiavimui pirmininkavo 
R. Kezys, sekretoriavo D. Ger- . _
manaitė. R.K. suaukojo 800 dol., kurie pasiųs- kolonijas, o paskui į Europą.

atstovas dr- V. Šimaitis ir Lie
tuvių Bendruomenės atstovas 
K. Drunga nupasakojo savo or
ganizacijų pobūdį ir jų veiklą 
Lietuvos laisvinimo darbe. Dr. 
T. Remeikis kalbėjo apie gali
mybes JAV lietuvių grupei pri
eiti ir įtaigoti Amerikos valdo
muosius organus.

ti LF valdybos pirmininkui T. < 
Blinstrubui.

Iki šiol LF nariais, paauko
dami po 100 dol., tapo: klebo
nas J. Matutis. Liet. Bendruo
menės New Haveno apylinkė, 
Antanas ir Vanda Gruzdžiai, 
Jonas ir Emilija šauliai. Vytau
tas Sušir.skas. Jonas ir Ona 
Girdauskai; dr. Juozas ir Geno
vaitė Vėbrai
Elena Morkai- Taip pat visa 
eilė aukotojų mažesnėmis su
momis. Juos visus paskelbsime 
vajui pasibaigus. Š.

ir Stanley ir

Suvažiavimas nutarė FSS pa
duoti pareiškimą įstoti nariu į

LOS ANGELES, CALIF.

Altą.

CATSKILL KALNUOSE

DRUSKONIE
HALL

Lietuvių dienoje pamokslą 
sakys tolimas svečias

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos lietuvių dienoje birželio 
16. sekmadieni, pamokslą sa
kys kun. Pr. Vaseris, svečias iš 
Atistralijos, Melbourne. Svečias 
yra sustojęs šv. Kazimiero pa
rapijos klebonijoje. Iš čia vyks 
j Chicagą ir kitas JAV lietuvių

PAVYZDINIAI būsimos tautinių šokių šventės ma
žųjų drabužiai. Marąuette parko lituanistinės mo
kyklos ansamblio šokėjai: Vida Gaifėnaitė ir Vyt. 
Valaitis. Nuotr. Chicago Tribūne.

Vyčių choro jubilėjinė plokš
telė “Težydi vėliai Lietuva' jau 
gaunama pas platintojus. Kai
na 4 dol. Plokštelėje įdainuo
ta: Eisim girion, Beauštant! 
aušrelė, Vištos, Oi motinėle, 
Mergaite, Kas tas miežio grū
das. Gieda gaideliai, Per klau
sučio ulitėlę, Laisvųjų daina, 
Diana, daina, Man liūdna. Ve
žė mane iš namų, šią naktelę, 
Tu mano motinėle, Pasisėjau 
žalią rūtą. Sėdžiu po langeliu, 
Vyčių himnas. Plokštelė gauna
ma Darbininke: 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N.Y.

z. -

Vila Jūratė, (buv. Nida), ati
daroma vasarojimui nuo birže
lio 29 iki rugsėjo 15. Maloniai 
prašau iš anksto užsakyti kam
barius. šeimoms su vaikais da
roma nuplaida- Nuo Jūratės vi
los iki pajūrio tik 5 minutės. 
Puikus maistas, maloni aplin
ka. Prašau kreiptis iki birže
lio 27: Elena Krasauskas. 273 
Oxford St.. Hartford, 5, Conn., 
Telef. 233-2893. Po birželio 27: 
West Hyannisport, PO. Box 
307, Cape Cod, Mass., telefonas 
— code no. 617 — 755-9216.

Priemamiausiomis Kainomis so 
labai gerom ifeimokėjimo sąly
gom ir pristatymu i vietą 11

■T

Vasarvietė priima užsakymus. Ide
ali vieta atostogoms, savaitgaliams, 
iškyloms. Geras poilsis, gera lietu
viška virtuvė, lietuviški koldūnai. 

Rašyti:

MRS. S. KRAUNAITIS

Tel. Andes, N. Y. 676-2781

AUKŠTESNĖS lituanHtinH mokyklos abiturientai Chicagoje. Nuotr. Z. DeguUo.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

baldai, jvairioo lempos, vaikam 
lovutes, virtuves reikmenys ir Jr.

So. Boston 27, Maso.
Off. Tai.; AN 8-441*

Res.: AN S-5M1
Krautuvėje galimo gauti DAR*

PITTSBURGH, PA. g
Lietuvių diena ®

Liepos 4 šv. Pranciškaus se- g 
sėlių darže rengiama didelė ir g 
įspūdinga lietuvių diena. Tai ® 
bus 37-ji tokia diena.

Šią dieną sumanė ir prade- g 
jo rengti Lietuvių Katalikų Fe- g 
deracija, norėdama pagelbėti į- g 
sikūrusiom seselėm. Tos diė- g 
uos pajamos skiriamos mokyti g 
ir auklėti neturtingom mergai- g 
tėm, kurios nori būti vienuo- g 
lės- • , f

Vienuolių gi dabar ypač rei- g 
kia. Parapijom trūksta mokyto- g 
jų. Vienuolynai turi maža pa- g 
šaukimų. Dažnai lietuvaitės g 
nueina į svetimus vienuolynus, g 
o ne į savus, kur galėtų lietu- g 
viam patarnauti. Tėvai prašo- g 
mi savo dukrom patarti, kad g 
jos stotų į lietuviškus vienuoly
nus. Prašomi ir kunigai pri
minti mokyklose ir bažnyčioje 
apie lietuviškų vienuolynų pa
šaukimus.

Atsilankę į lietuvių dieną, vi
si turės progos pamatyti vie
nuolyną, kur gyvena seselės, 
ir pasidžiaugti jų darbu. Vė
liau bus paskelbta .platesnė lie
tuvių dienos programa.

Kun- J.V. Skripkus

PAREMKITE SPORTUOJANTĮ JAUNIMĄ!

XIII-sios ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

SPORTINĖS ŽAIDYNĖS ■g

Birželio 29 ir 30 d*. New Yorke |
FUTBOLAS - LAUKO TENISAS - LENGVOJI ATLETIKA 3

LINDEN PARK aikštėje |

Lindcn Blvd. ir Vermont St. (prie Pensilvania Avcnuc* 4
East New Yorke

Pasiekiama: 8 A ve. (TND> linija iki Van Siclen stoties (toliau au- ?> 
tobusui New Lots dRTi linija iki Pensilvania Avė. stoties.

Birželio 29 d.: Pradžia 10 v.; oficialus atidarymas 2 v. p.p. ■?>
Birželio 30 d.: Pamaldos Maspetho Atsimainymo bažny- '•>

čioje 11 v.:
Žaidynių tąsa ir dovanų įteikimas 1 v. p.p: ’Į

Sportininkų Susipažinimo Vakaras š
Birželio 29 d., 8 v. v.

RIDGEVVOOD LANES SALĖJE
* 1O01 Irving Avė.. Brooklync

Vaišės — programa — šokiai 
Groja .4. Sfa>olir> kančia

įėjimas: $3.00 asmeniui, sportininkams $1.50
Bilctai iš anksto gaunami pas:
J. NARUTAVIČIŲ. 147-01 Mth Avcntir .lamai.a tel A.\ 
.1. ANDRIliAJ, 87-09 Jan'.aica Avė.. V'oodhavcn l«'l VI 
S. PRAPUOLENJ. Lietuvių Atletų Kbila- tel HY
Stalus (10 asm. > galima užsakyti pas B. LABUTIENŲ. VI i 
Mokestis $2.00 už stalą.

!»756
5550. ž

<W ■ ' v
Žaidynių Organizacinis Komitetas 1

i* •x*\*\*\*'.«\*\* *\*\*\*? ,* .*' • >• '• ^*\*\*\*\*
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MAROUETTE PARKO lietuvių parapijos mokyklos 8 skyriaus mokiniai diplomų išdalinimo iškilmėse.
Nuotr. Z. Degučio

BALTIMORES ŽINIOS HOTELS

<3’‘ .. t

DAR BI NIN KAS

RESTAURANTS

GOLDEN FAN RESTAURANT 
Individually prepared orders in the 
true Cantonese manner. Reserva
tions and Take-out Orders — call 
ED 3-8080. Cocktajls. Opposite 
Roosevelt Field. 279 Old Country 
Rdv Carle Place. L. I. ,

DISPLAY

R. K. DAVIS MOVING A STORAGE 
Local and Long Distance 

Residential and Oommercial 
Packing, Storage. Shipping, Crating 

Free Estimates
187 Nevv York Avė.. Huntington, LI.

HA 1-6100 or WA 1-0020

Norite geros

I • ■' .. J

1963 p., birželio 1< <L, Nr. 43.

PORTRETO, BETMOS VAIKŲ
^vairių progų — vestuvių krikštynų, gimtadienių, pomivių u 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti sena fotografija? Jum' 
j./romi s sąlygomis padarys

Karl’s Mariners Inn. Lunch - Dinner 
Sea Food - Lobsters - Steaks - Chops 
For reservations call AN 1-9756: if 
no ansu-er, AN 1-8111. Bayview A v. 
& James St., Northport (tum North 
on 25-A), Northport on the Harbor. 
KARL’S Mariners Inn — Lunch or 
Dine where cuisine & scenery e>cell.

THE FRENCH CHEF
184 South Broadway, Yonkers, N.Y.

Home of Baked Clams Maison
Eseargot a la Rockefeller

Free parking
Closed Monday except Holidays

Call 914 YO 9-9524

M A Z E t / S
♦2? M«»r»Ahdn Streei. Ridg«^^ood, Rrooltiyn, N. Y

Vacation at the beautiful LINDEN- 
MERE HOTEL and Restaurant — 
Center Moriches, L.I..N.Y. Directly 
on Great South Bay Hotel Rms.. 
Apts., 2U effieieney units, de lu*e 
sv.nmming pool. shuffleboard. fish- 
ing. tennis.. Luncheon - Cocktails 
served. dinner guests invited. Send 
for booklet. —Tel. 516 - AT 4-0553.

AME CLLANERS
EXPERTS in cleaning of Govvns.
Household Effects. Rūgs. Drapes, 
Siip Covers. Pick Up and Denvery

GR 7-9440
Open 7 to 7 P. M.

139 Second Avenue. New York City

VIHTER GARDE'J TAVERH

VYTAUTAS BELECKAS

For Better Wedding and 
VVeek-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest

Call F r e d - - RE 4-7335 
210 E. 86th Street "’-d Avenue

Nevv York City

JANE DAVIES
RESTAURANT

(Since 1929)
•‘American Food as American a.s
Apple Pie" 145 W. 55th Street,. 
N. Y. tat 7th Avė.) — Cl 7-0176. 
Luncheons from $1.35 - Dinners 
from $2.25.

SUPRC-NEON CORP.
Everything in Plastic Outdoor Ad- 
vertising. Desigaers. Manufacturars. 
Builde. s — all types NEON Signs. 
Maintenance - Repairs. 122 School 
St.. Yonkers (corner Herriot St.).

YO 3-6466

DON’S .of Ocean Avė.
Distinctive and personalized Coif- 
fures. Shaping - Cutting - Tinting. 
Permanent Waving. Late nights 
Thurs. & Fri. Inąuire about our fa- 
bulous nevv line of Wigs reasonably 
priced. 2810 Ocean Avė. Brooklvn, 
N. Y. DE 2-1130. ,

Nevv ovvners — Frank"& Joseph

Savininkas 
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27. N. Y. 
i Ridgevvood) 

Tel. EVergreen 2-6440

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

Lietuviu jaunimas, kuris lan
kė John Hopkins ir Marylan- 
do universitetus, šiomis dieno
mis baigė mokslus. P. Lemža 
gavo chemijos daktaratą, Bra
zauskaitė. — medicinos dakta
ratą, Svotelytė — chemijos ba
kalauro laipsni

Šv. Alfonso mokykla baigė 
mokslo metus birželio 9. Tą 
rytą 18 graduantų dalyvavo 
8:30 mišiose, kurias aukojo 
prel. L. Mendelis. Užbaigimo 
aktas įvyko 3 v. popiet mokyk
los salėje. Diplomus ir dova
nas pasižymėjusiem mokiniam 
įteikė prel. L. Mendelis. Prog
ramą atliko patys mokiniai.

Prel. L. Mendelis birželio 11 
atostogų išvyko į Europą. Ap
lankys įvairias šventoves įvab 
riuose kraštuose

Birželio tragiškieji įvykiai 
bus prisiminti birželio 16 d. 
8:30 v. mišiose, kurios aukoja
mos už žuvusius Sibire trem
tinius. už kenčiančius Lietuvo
je. Lietuvių Bendruomenė kvie
čia visus dalyvauti pamaldose.

Kun. A. Dranginis rekolek
cijų išvyksta birželio 17 ir grįš 
birželio 21. Kun. J. Antoszews- 
ki rekolekcijose bus nuo birže
lio 24 iki birželio 28.

Jonas Obelinis

JGNES BEACH HOTEL 
the jones beach ho<.el 
‘OPEN ALL YEAR”

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

VVANTAGH. L. I.

THE CARLISLE RESTAURANT 
The Finest Cuisine served courte- 
ously in smart sophisticated sur- 
roundings. FuU course dinner from 
$3.95 for adults; special menu for 
children. Plenty of free parking. For 
reservations call H U 8-2220 — ask 
for your Geniai Host Joe Pileggi.

LA MORTE’S
ONE OF THE BEST PLACES 

TO EAT AND DRINK 
IN STATEN ISLAND

Stop in for a snack or a real meal
272 York Avė., New Brighton, S. I.

DISPLAY

Be su re to visit
TEPEE TOWN, INC.

at Roosevelt Field. L.I. — for ranch 
wear for entire family. VVestern & 
English slaeks - shirts - hats - boots 
- jodhpurs - breeches - belts - fast 
draw holsters - moccasins.
Roosevelt Field, L. I. — PI 6-8675

THE BRAHMA Restaurant on Sun- 
rise Highway betvveen Lynbrook & 
Rockviile Centre. Luncheons & Din
ners served daily <except Monday). 
Sea Food. Sauerbraten. Steaks. L.I. 
Ducklings, etc. Banquet facilities 
up to 500 persons available. Wed- 
ding Receptions our Specialty. For 
reservations call SIG^LY^S-OOOZ.

Order that Extra Special Cake from 
a Baker who specializes in Party 
Cakes..

GERTEL’S BAKE SHOP
53 Hester St.. Nevv York. N. Y.

Deliciouš pastries. Danish and as- 
sorted. Special dietetic cakes and 
cookies. SP 7-9848 - G R 3-8721

WHITE HORSE TAVERN ;
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. Vlrginia 6-951J*

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių /

WATERBURY, CONN.
Susituokė. Glorija Letsky ii* 

Vaidotas Kurminskas susituokė 
birželio 8 šv. Kristoforo baž
nyčioje Worcester, Mass. Mo
terystę palaimino kun. Dutram. 
Vaišės įvyko Wachuset Country 
klube West Boylston. Mass. Da
lyvavo apie 200 svečių. Gliori- 
jos tėveliai gyvena 8 Ladybank 
Road Worcester, Mass. Vaido
tas yra VVorcester universiteto 
studentas. Jo tėvai gyvena 130 
Chamber St. Waterbury. Conn. 
Vestuvėse dalyvavo ir kun. dr. 
St. Valiušaitis iš New Yorko ir 
kun A. Vainauskas iš Nashua. 
N.H.

Jonas Mockus mirė birželio 
5. sulaukęs 75 metų. Buvo gi
męs Lyduvėnų parapi joje. 
Krontaguro kaime. Gyveno pas 
savo podukrą Waterbury. Pa
laidotas birželio 7 iš Švč. Sak
ramento bažnyčios Olivet ka
pinėse. Priklausė šv. Vardo 
draugijai. Lietuvių politikų klu
bui. Kol sveikas buvo, skaitė 
Darbininką. Nuliūdime paliko 
1 anūką. 1 anūkę. 2 proąnTi
kus ir 1 proanūkę, podukrą ir 
svainį su šeima ir posūnį su 
šeima.

CLEVELAND, OHIO
Tradicinė Kariui paremti 

gegužinė
L.V.S. Ramovės Clevelando 

skyrius, be daugelio kitų gra
žių minėjimų ir parengimų, ne
pamiršta paremti ir mėnesinio 
Kario žurnalo kuri leidžia^ L.V, 
S.Ramovė. Clevelando ramovė- 
nai birželio 26 d 2 vaL popiet 
Čiurlionio Ansamblio patalpo
se (10908 Magnolia) rengia tra
dicinę Kariui paremti gegužinę. 
Bus skanių užkandžių, kavutės 
ir gaivinančių gėrimų. Maloniai 
kviečiame ramovėnus su šei
momis ir svečiais ir lietuvių vi
suomenę atsilankyti. Nesigai
lėsite. nes pabūsite gražioje 
gamtoje, susitiksite su artimai
siais ir savo atsilankymu pa- 
remsite Karį.
Ramovėny Clevelando Skyriaus

Valdyba

L o O K Y O U R BEST
They see your face first!

FranK v. r-assuale, Elečtrologist
Hair safely removed from FACE. 
LEGS. BODY. By appointment only 
145-19 249th Street. Rosedale. L. i.

LA 5-5604

TOPSY'S RESTAURANT
FOR THE FINEST OF FOOD 

at the most MODERATE PRICES
Queens B’vd. & 75th Avenue

Forest'Hills. Long Island
Ample Parking
Call BO 8-6620

LEFFERTS BAKERY
Savininkės Louise Weins asmeniš
koj priežiūroj kepyklos geriausios 
kokybės gaminiai patenkins ~ visus, 
kurie yra pratę naudoti tik geriau
sią maistą — vedybų, gimtadienių 
tortai, sviestainiai. 135-07 Lefferts 
Blvd., Ozone Park, Queens, VI 3-9151

REPU BLIC
Liquor Store, Ine.

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

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

Storos

ED CASC

Getting man-ied? Having a party? 
Be sure the cake is made by

LONG FRENCH BAKERS
Patissier — specialists in Eirthday 
and Wedding Cakes. Designed to 
your specifications. 1042 Madison 
Avė., bet. 79th & 80th Sts.. N. Y. C.

BU 8-7S80 ■ — BU 8-0798

CROSSROADS 
ITALIAN RESTAURANT

Steak - Lobster Fra-Diavola Din
ners for tvvo. Family platters. We 
c ate r to smail parties. Try our home 
delivery service. 9224 Church Avė., 
Brooklyn. N. Y.

Dl 2-9889 - Dl 5-6339

AND HIS MIAMl BEACH 
ORCHESTRA

Distinctive Dance Music and Enter- 
tainment — 3 to 18 Piece Orchestra 

DE 9-6340 - DE 9-6278

ANDRE MULLER 
’Contracting Corp.

Harrison Avė.. Miiler Place. L. I. 
General Contrėctors and Builders. 
Custom Home building — Building 
plots available in Port Jefferson & 
Miiler Place SH 4-2177

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVĖ — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro- 
d-ktni urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
"Kieibassy”. 1927 Washington Avė., 
Bronx 57, N. Y. TRemcr.t 8-8193

FUNERAL HOMES

MARIOS RESTAURANT 
offers unexcelled Italian Cuisine — 
Wines & Liquors. home made cook- 
ing. Pizza at its Best! Luncheon - 
Dinner. We cater to private Parties. 
Free parking. Take-out service —- 
PI 6-8323: 3338 Hillside Avė.. next 
to Herrick's. Nevv Hyde Park. L. I.

Silver Brook Inn. Riverhead. L. I. 
F. Cipriani. owner. Italian cuisine. 
Any style Spagettl - Lasagna. Veal 
Parmagani. A frier.dly atmosphere 
featuring superb ęooking. Special 
attention to religious groups. Open 
all year. (516) PArk 7-9854; Flan- 
ders Rd. (Route 24 ). Flanders. L.I.

Free TUXEDO RENTAL TO THE 
GROOM with every Group of Six. 
Complete new stock of Men’s For
mai Wear to Hire.

MICHAEL’S FORMAL WEAR 
Our Only. Store

5415 5th Avenue. Brooklyn. N. Y.
1 Flight Up — GE 9-4864

CHARLES MARTIN 
Pairiter & Decorator

Paper hanger. select your paper at 
home. All vvork done at reasonable 
rates. We guarantee our vvork. Spe
cial consideration To religious groups 
Call H Y 7-7938 — ask for Charles 
Martin.

WHITAKER PAPER CO

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Ieškomos Jutkaitės, (Gurkiy- 
tės dukterys): viena jų buvo iš
tekėjusi už Kazio Čemerio. Ki
lusios iš čiulodų kaimo. Ieško 
Mrs. A. Malinauskas, 89 Thorn- 
dike St., Arlington 74, Mass.

Ieškomas kambarys arba pu
sė apartamento vienam žmo
gui, gyventi kartu su kitu. 
Tinka bet kurioje miesto daly
je. Gerai būtų ir kampas rūsy
je (basemente), kur laisvalai
kiu galima būtų padirbėti auk
sakalio darbą. Kas turėtu, pra
šau paskambinti TA 7-6264 
tarp 7-9 vai. v.

JOHN SMOLENSKI Fanerai Home
Leon P. Klementowicz. Lic. Dir.

Irene J. Smolen.ski. Lic. Dir.
Air Conditioned Chapels in all Bo- 
ros. Funerals within the means of 
all. 1044 Manhattan Avė., Brooklyn.

E V 9-4170 — E V 9-4171

Hampton Grill. Hampton Bays, L.I. 
The family diner seating up to 200. 
Breakfast. luncheon. dinner; cock- 
tails served. Seafood specialists. Ve- 
ry reasonąble. special consideration 
to religious groups. ! 516 > Ra 8-9569 
Montauk Highway at (Junction Rts. 
27 & 24) Hampton Bays. L. I.

EVERYTHING IN PAPER 
FOR THE PRINTING TRADE

SP 7-7700
50 Great Jones St.. N. Y. C.

FREUND RICHARD

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

JANSONŲ VILOJE

“AUDRONE”

HESS - MILLER 
FUNERAL HOME

Serving the community in a digni- 
fied and personai manner for 50 
years. Air Conditioned Chapels. in 
all looalities. Harold J. Mooney. Mgr. 
64-19 Metropolitan Avenue. Middle 
Village. L. L; —. VA 1-6660

HENRY WEYDIG & SON, 
Ine.

FUNERAL HOME
FL’.ishing 9-8563

Charles Weydig. Lic. Mgr. 
13-39 122nd S t.. College Point, N.Y;

ECHO VALLEY lietuviška vasarviete
Atidaryta ištisus metus. Lietuviai savininkai Elena ir Julius GARMAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš ankšto kreiptis:
ECHO VALLEY. Echo Lake. Pa. — Tclef.: AReacode: 717-424- 1920.

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

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modernus baras, didelis maudymo: ) baseinas ir ežerėlis. 20 akrų miško, visokiausias 
sportas vasarų ir žiemų, šokiai ir geras lietuvUkas maistas.

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

MUrrav Hill 5-5060
L O W E L 

RESTAURANT
DELIRAMA OF FINE FOODS

Catering at its best
274 Madison Avė., Nevv York City

CUSTOM KiTCHEN CABINETS 
Ėst. 1937

88-58 Myrtle Avė.. Glcndale, L.I.
VI 7-3758

Dining Out — Take vour Friends to 
M E I T I N G

Chinese Cuisine at its Best, Wines 
and Liąuors. Air conditioned. Faci- 
iities lor smail intimate Parties. 
Member the Diners' Club. — 2 East 
Jericho Tpke., Huntington Station, 
L. I. HA 3-5937

H. BOOTH & SONS, INC.
Oldest Avvning Establishment in the 
Bronx. Aluminum & Canvas Awn- 
ings and Ganopies — Homes and 
Business. Venetian Elinds. Window 
Shades. All vvork guaranteed. Tel.:

ME 5-2025
766 E. 161st Street Bronx. N. Y.

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. 428-8425

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

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

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

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

REAL ESTATE

YORKVILLE PHOTO STUDIO
Naujo savininko 

SPECIALUS PASIŪLYMAS!
7 puikios nuotraukos — $9.95 

juoda-balta — spalvota 
1534 3rd Avenue. kampas 86th St.

Telefonas: AT 9-1449

HOUSE FOR SALE 
CYPRESS HILLS

3 Family Solid Brick Detached 
One 6 room Apt. and 2 room Apts.
2 Apts. vacant, Oil steam heat, 2 
car garage. — Call MR. VVICKES 
VI 6-5700, Jamaica Avenue. corner 
112th Street, Richmond Hill, N. Y.

HOLIDAY MANOR

345 HICKSVILLE R D. 
BETHPAGE

A V.nole Nevv World of Catering.
Nothing Likę It Anywhere

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas, 
gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartimi, sudaryta su Vniešposyltorgu

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

į

Quecns Village New ‘High Ranches’ 
6 rooms, 1'2 baths: finished base- 
ment with ’2 bath. Dishwasher, built 
in o»en range, ductless hdod sepa- 
rate zone heating. glass sliding doors 
patio, 40x100 lot, 1 car garage. Con- 
»erdble lor mother-daughter. For 
inspection: 225th Street and 112th

EAST HAMPTON BEAUTIFUL 
AIR COND. HOUSE FURNISHED 
3 YEARS YOUNG. 6 ROOMS. 2 
BATHS. GARAGE. Near Holy Trl- 
nity Parish. Call for appointment 

516 EA 4-1416

Kas norėty tka^fis Oarbininka 
prašomas skambinti:

See this enchanting glamour before 
your affair. Built 25 years ahead of 
its time for price for quality every
thing. Come see for yourself. Call

WE 1-ToOO
Ask for MR. F A B R I Z Z O

PARK BENCHES 
LONGINO STONE CO., INC.

3261 Provost Avenue
New York 66. N. Y.

Spėriai Consideration to Religious
Institutions

FAirbanks 4-1439

TREMCNT ELECTRONICS SER
VICE (in Brome only). Šame Day 
service on TV's all makes. Work 
guaranteed. You can call "LOU” 
with fu 11 confidence — he will save 
you monev on repalrs. — “Ask for 
Loti" SY 2-3991. 4007 Tremont Avė. 
Bronx. N. Y.

pradėjo priimti
i APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS .

jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje.
Jūs čia apmokate visą dovanų kainą. Gavėjui nieko nereikia mokėti.

AUTOMOBILIAI SKALBIAMOS MAŠINOS
9ALOYTUVAI TELEVIZIJOS
DULKIŲ SIURBLIAI DVIRAČIAI
SIUVAMOS MAŠINOS ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMASmn>ii9vo 99iw9tv rAotn • i m

■■ ............... '■ , .i ■i ’ . -
Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės į pagrindinį skyrių:

COSMOS PARCELS ERPRESS CORP.
45 WE8T 45th ST., NEW YORK 36, N. Y. — Tel. Cl 5-7905



DARBININKAS

SPORTAS
DISPLAY
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SCNNYSUNS BRAUHALL

Veda BL Merkis

iki 7 v.v. Jewelry Ring Manuf.. tel.: 
d5-7518. 7 West 45th SL, N. Y. C. 
6th Ftoor. Room 6 E

PAPER CUTTERS
Sold — Bought — Repaired 

59 Cliff Street, N. Y. C- 38, N. Y.

D8MESIO graduantėm ir Jaunom 
mergaitėm. Viskas turi būti parduo
ta krautuvėje arba privačiai. Auk
siniai žiedai “Birthstone” su dirbti
niu deimantu Kainos nuo $5.50. Di-

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Incopie Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų invesraeijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė.. Woodhaven 21. N. Y. • Tel. VI 7-4477

Weddings. Communtons, Oonfirma-, 
tiems. If you want the very best — 
call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL, 41-06 Queens Blvd.,

LAK : Bavariam 0b4 (OKD
Pereitą sekmadienį Lietuvių 

Atletų Klubo pirmoji futbolo 
komanda žaidė priešpaskuti- 
niasias lygos pirmenybių rung
tynes. Po žemo lygio žaidimo 
priešininkui Bavarian SC pra
laimėta 0:4. Jau prieš rungty
nes buvo aišku, kad be kariuo
menėn išėjusio Kulio bus ne
kokie popieriai Be to, ir dau
giau būta sunkumų su sudėti
mi LAK žaidė tokios sudė
ties: Jankauskas; Vaitkevičius, 
Daukša; Karti Remėza U, Ke- 
rekes; Kaušyla, Bileris, Tram- 
pas, Remėza L Seibis.

Kaušyla su Bileriu tą dieną 
žaidė jau antras rungtynes. Ke
letas žaidikų iš viso nepriaugę 
pirmajai komandai ir žaidė tik 
vargui prispyrus.

Pirmas kėlinys, mūsiškiams 
palyginti sumaniai ginantis, 
baigtas 0:0. Antrame kėlinyje 
pradėta jaustis ilgos pertrau
kos žymės ir kondicijos stoka. 
Rungtynių pabaigoje bavarai 
pasiekė atsitiktini įvartį. Neil
gai trukus, visai nuvargusiem 
ir tos dienos ypatingo karš
čio nukainuotiem mūsiškiams 
pridėjo dar 2:0- Vadovavimo 
aikštėje trūkumas, — keliem 
žaidikam sugalvojus pasikeisti 
pozicijomis, per pusantros mi
nutės mūsiškiai gavo dar du 
įvarčius.

Prastose rungtynėse geriau 
atrodė visados kovingas Kere- 
kes. Mūsiškius spaudė karštis 
ir žieminės vilnonės (!) megz
tinės. Lietuvių Atletų Klubo va
dovybei Įsidėmėtina, kad spor
to sekretorius Saulius Remė
za ir antžmogiškomis pastan
gomis negali vienas viso tech
niško darbo atlikti.

aštuoniese) pralaimėjo 0:4. Jau
niai taip pat prakišo, būtent,

KVIEČIU
SAVO NUOLATINIUS
IR NAUJUS SVEČIUS
J mano vedamo viešbučio

(

f

GREEN i

ACRES
HOTEL

ACCORD, N. Y.

atidarymą birželio 15. Tik 115 
mylių nuo New Yorko. Vieš
butis gražioje ramioje vietoje. 
Maudysatės upėje. Gražūs ir 
erdvūs kambariai su šiltu ir 
šaltu vandeniu. Geras, sveikas 
europietiškas maistas. Kaina 
$50.00 savaitei, $8.00 dienai.

Važiuoti iš Port Authority Bus | 
Terminai, 8th Avė. ir 41 St. 
Va&uoti iki Accord ir skam
binti į viešbutį — Korhonson i 
8113J
Važiuojant automobiliu — I 
Thruway Exit 18 iki Kor- 
honkson — 209 keliu iki Ac
cord. N. Y. ir stebėti GREEN 
ACRES HOTEL rodykles.

IRENA BUČINSKIENĖ j

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakartenė

206 East 861 h Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

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

Vedėjas: Heimut VoHmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą 
Tarp New Sunrise Hwy ExL ir New York - Riverhead Expressway. 
Arti įvairios darbovietės darbui gauti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Island sa
loje galimybės didelės — gudrūs pinigų investuotojai tai gerai žino. 
Prieš penkis metus čia akras žemės kaštavo $99, dabar $3000. Sun-' 
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus j augantį Long 
Island. Nepraleiskite šios auksinės progos — Pirkite tuojau pat!

$49.00 jmokijimes, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Offices — 729 Jericho Tumplke, Route Z>, Thrce miles past 
Smithtown. and 2950 Jericho Turnpike. Route 25, one mile east of 
the Smithtown By-pass. and 376 Jericho Tumplke (Route 25>, Sei- 
den. Hurry out — Office open eyery day induding Sundays. Over 
fifty years in the land business. .

K. H. LEHJS—LAKE RONKONKOMA

VALANDA.

ly
tos 
nu- 
pir-

— Robert Byrne. JAV rinktinės 
dalyvis, laimėjo stiprų atvirą turny
rą Toledo. Ohio. kuriame dalyvavo 
8 meistrai. 32 ekspertai ir dešimtys 
A kl. žaidikų. Laimėtojui atiteko 
$300 prizas. 1. R. Byrne 7*4 tš. (iš 
8), 2. Ohio čempionas R. Kauše 6‘a, 
3-čią vietą pasidalino grupė iš P. 
Tautvaišos, K. Škėmos. Czerneckio 
ir Tamago (visi po 6 tš.), žemiau jų 
liko žinomi meistrai — dr. Poshei. 
Theodorovich. T. Wazney ir kt. P. 
Tautvaišas pralaimėjo prieš Robert 
Byrne ir dvi partijas sužaidė lygio
mis, su Kariu Škėma ir Harkinsu.

— Rytų apygardos p-bių laimė
toju tapo pirmoji So. Bostono LPD 
šachmatų komanda, sužaidusi 
giomis rungtynes su antrąja 
draugijos komanda. Laimėjimą 
sprendė svaresni taškai pelnyti 
mose lentose. 1. Ged. Šveikauskas - 
K. Merkis 1-0. 2. Algis Makaitis - 
Andrius Keturakis 1-0, 3. Leopoldas 
Šveikauskas - Petras Kontautas ’-į 
- l-3, 4. A. Leonavičius - Jonas Sta- 
ririnkas 0-1, 5. Ramūnas Girnius - 
Rimas Karosas 0-1. Rungtynės vy
ko šeštadienį, birželio 8 d. So. Bos
tono LPD patalpose, tik Ged. Švei
kauskas (buv. Bostono meistras) 
rungėsi namuose pas dar nevaikš
tantį K. Merkį. Laimėtojui atiteko 
Bostono inžinierių pereinamoji do
vana. šiemet įsteigta (reikės trijų 
laimėjimų). Dr. A. Kapočius atida
rymo žody apgailestavo, kad šiose 
p-bėse nepasirodė N. Yorko šach
matininkai; dalyvaujančias koman
das ragino gerai kovai. Jis neapsi
riko. Buvo įtempta kova davusi pa
sekmę 2Įį-2Va. Tai rodo, kad Bos
tono lietuviai turi jau dvi vienodo

— Partija iš ką tik užsibaigusio

meistras TomŠkėma, juodieji
Wozney.

Ld4Žf6 2. Rf4d5 3. Žc3 Rf5 4. Žf3 
e6 5. e3Rb4 6. a3R:Z-į- 7.b:R0-0 
8. Zh4 Rg4 9. Vbl b6 10.h3Rh5 
g4 2e4 12. 2f3 g5 13. Ž:g5 2:Z 

11.
14.
17.
20.c:dV:d5 18. c3 f5 19. Va2! V:V 

B:Ve5 21. Rh2 Bae8 22. 0-0 Bf6 23.
Bb2Ž.c3 24. d:ež:e5 25.Bc2 2te4 26. 
B:c7 a6 27/Bdl Bd6 28. B:B: Ž:B 29. 
Rd5! 2e4 30. R:e5- B:R 31. h6: 2f6 
32. Rf7Bc5 33. Bb7 BcS 34. B; o6 ir 
juodiem pasiduoda.

DISPLAY

Auto Painting $29.95

GAS OVEN 
BAKED ENAMEL

Low estimate on Body Work
F. & J. AUTO BODY. Ine.

35-01 Collins Place. Flushing. N. Y. 
IN 3-9502. comer 35th Avė. 1 block 
North of Northern Blvd. & 1 block 
East of Lavvrence St.

Awnings of all types—Canvases and 
Aluminum. Buy direct from manu- 
factor — save money! We also fix 
outdoor chairs. Special considera
tion to reiigious groups.

Call TE 7-1800
6514 20th Avenue. Brooklyn. N. Y.

Audronė* vilai Cape Cod rei
kalinga moteris dirbti virtuvė
je. Geros sąlygos. Kreiptis: Ma
rija Jansonas, 15 Rosedale St., 
Boston 24. Mass.

IMBR1ALE SHORE GARDENS
CATERING - WEDDINGS

Banųuets - Communion Breakfast 
Upto 200 Free Parking

16 Bay Ridge Avė.. B‘klyn 9. N. Y.
SHore Road 5-9336

AiRFAIR 
AIR CONDITIONING CO.

Summer Maintenanee Checkup for 
only $6.50. All work guaranteed. 
Remember if vou want the very 
best caU EV 3-7794 ask for JOHN.

PERRY PAINTING CO.
Domėstic. Industrial and Commer- 
cial - Realtors agents and Home 
owners. First class work only. rea
sonable prices. Guaranteed. Special 
consideration to reiigious groups.

Call HY 2-5058
If no ansever — SH 8-1600

TELEVISIONS — $35 
Guaranteed

Also
Stereo & Hi-Fi - Ray - Cron TV

If vou -want the Very Best — call 
OR' 3-9090. 248 East 14th Street, 
New York City. Special considera
tion to Reiigious groups.

r nulies: Hair off Face, Arms, Legs 
and Body. Safe, rapid. permanent, 
painless. Expert to sensitive ma
tute people’s needs. Free estimates. 
Results guaranteed.

33 West 42nd Street, N. Y. C.
Sth Floor — PE 6-2920

WEST SIDE AUTO PARTS, 
Ine.

AOTOMOTIVE PARTS 
& EQUIPMENT 

Dependabie Maciūne Shop Service 
Fred Winkeimann. President 

60 West First Street 
Mount Vernon, N. Y.

Home:
MO 7-2068 

Business:
MO 8-4560 -1 - 2

Smilei We do the Ręst.
JOL-ART STUDIOS, INC. 

PHOTOGAPHERS
For Weddings, Communions and 
Confirmations. Smile — we do the 
resL 2668 Jerusalem Avenue, North 
Bellmore, L. I.» N. Y. (Comer Bell- 
more Rd.j. Makes a Fine Gift for 
Father on Fathers Day. C A 1-8984 

“TOURS” When in New York City 
Call JU 6-4117 — Crossroads Sight- 
seeing Corp. Escorted leeture tours 
via . Air-conditioned Buses. Special 
consideration to reiigious groups & 
Societies. "Make your Reservations 
Now".
1572 Broadway New York City

Martin’s Auto Giass .šame day Ser
vice, auto giass installed while you 
wait, eurved tvindshields, regųlators 
- doorhandles - locksprings - keys 
made while you wait. Prices every- 
body can afford, work guaranteed.
3531 Boston Rd. near Eastčhester I 
Avė., Bronx; Call OL 2-8481.

CELLARS - YARDS CLEANING 
and RUBBISH REMOVAL

Ali Work Done at Reasonable Rates 
Special Consideration 
to Reiigious Groups

Call GE 4-1079

EMPIRE T.V. SERVICES
Expert Repairing on all T.V’s. Ali 
work done at reasonable rates. We 
Guarantee all our work. Special 
consideration to Reiigious Groups.

Call DE 1-1770
82 Avenue O Brooklyn, N. Y.

BETTER STONE CORP. and Home 
Improvements. “Better Stone” — 
Stone surface, Brick face, Roofing 
- Siding & general Carpentry. Free 
estimates. Work guaranteed. Call 

BU 7-9130
1528 Nostrand Avė., Brooklyn, N.Y.

LA MARČA CONSTRUCTION CO. 
Ėst. 1910. Free Estimates. Bnck- 
work. steps. driveways (cement or 
asphaltb ciearung of walls, g&rages, 
patios, sidewalks. TeL: JA 3-7800, 
99-77 178th Street, Jamaica. N. Y.

LA DOLCE VITA
FINEST OF ITALIAN FOOD

Tempting, Delicious and Succulent
if vou want the Verv Best — call

TW 1-2009
Ask for your Geniai Host

MR. DENOPLI

Bring your car here! DOM'S Ser
vice Center, 2280 Westchester Avė., 
Bronx, N. Y. For spring check-up, 
avoid trouble — hot weather ahead. 
Special consideration to Darbinin
kas readers. General Auto repairs, 
tune-ups. radiators flusbed-cleaped- 
leaks stopped. Brake safety check 
A complete lubrication. TA 2-8913.

CHINA PRINCE
Exotic Cantonese Cooking, Special 
House Dinners or savory Polynesian 
Dishes. Party accommodations — 
Take-out Service. 97-32 63rd Drtve 
Rego Park. Can BR 5-7220, ask for 

MR. C H I N

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB 

Mu.dc by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge. Restaurant. Ladies invited. 
A dm. Fri. Sun. 31.55; Sat. Evs. $1.75 
tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

A — OK M E ATS 
LIPMAN POULTRY 

Finest Top Quality Meats 
Frozen Foods

Dairy Products and Groceries 
Free Delivery — PR 8-0600 

106 Kingston Avs, Brooklyn, N. Y.

DELIVERY SERVICE A MOVING 
A new 1 Ton Truck DHivery and 
Pick Up. All work done at reason- 
ahle rates. All work guaranteed. 
Special consideration to Reiigious 
Groups. Call PR 2-4734 — ask for 

G E O R G E

ADORN CONSTRUCTION
General Remodelling and Repairing 
Everytiring and Anything in Con- 
tractinK Line. Reasonable prices. 
All worfc guaranteed. Special con
sideration to Reiigious Groups. Call 
GL 4-4614 JIM FOOTE — 102-48 
186th Street. Hollis, Queens.

dress surr rentals
— Men’s Formai Clothe* —

Of the better kind for Rent & Sale
for all occasions

A. T. HARRIS CORP. '
425 T aringiĄyę NYC (2nd FL)

(Chock Full of Nūts Bldg.)
MU 2-6325

FREDA MONSOUR
MODERN ELECTROLYSIS — Hair 
removed forever ųuiekly, medically 
approved; free consultation. Hours 
by appointment. — Call BE 8-3400, 
entrance through B. Senter Jeweler, 
427 86th SL, Bayridge, Brooklyn.

GEORGE A. MILO 
A-1 PIANO TUNING

IF YOU WANT THE BEST 
CALL H O 8-2493 

221-18 106th Avenue 
Queens Village

SUZANNE’S
THE QUALTTY APPAREL SHOP 
for Infants - Teens - Children - 
Juniors. New Shop for Teen Juniors 
Prom and Graduation Dresses. Of- 
ficial Camp Outfitters. — 24 West 
Fordham Rd., Bronx, N.Y. FO 7-6939

ATLANTIC ORGAN SERVICE CO.
SALES - SERVICE - DESIGN - 
MAINTENANCE. Pipe and Elect
ronic Organs. Chimes and Sound 
System. — Call IN 2-2359. Special 
Consideration - to Reiigious Groups.

4 PC. BAND AVAILABLE FOR 
WED DINGS. NITE CLUBS. COM- 
MUNITY CENTERS. ORGANIZA- 
TIONS. Straight Salary or Percent- 
age Basis. Special consideration to 
Reiigious Groups. Caii M r. Boyers, 
DA 8-0555

ROOFING & WATERPROOFING 
Roofing Repairs

Special Consideration to Reiigious 
Groups. Call after 5 P.M. EV 4-5550 
131 Keap St., Brooklyn 11, N. Y.

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest 

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

OR 3-1830

VVRIGHTS’ HOME REPAIR 
REMODĖLING

Basements. Kitchen, Ceiling, Paint
ing. Patios, Plumbing. cement work, 
wiring, flooring and fences. — Call

LA 7-0119
8 a.m. to 8 p.m.

NEW BONAPARTE
1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have You Tried Ralph Sorrentino’s 
famous Itaiian Cuisine 7 “'VVhere the 
Stars meet" A la Carte - Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

Trucking, Moving and Rigging
Expert Machinery Movers for the 
Printing Trades. Office: 208-10 Eli- 
zabeth Street. New York 12, N. Y.

Call WO 6-2359 or MO 8-9439 
Ask for MARIO

T. Mc DO N N Et L'
MOVING & STORAGE
665 Franklin Avė.. Brooklvn

MA 2-1197

Specialus tortas specialiam- atvejui 
gaunamas visados 

HACKER'S BAKERY 
368 Pelham Rd., .New Rochelle, 

Tel. BE 5-1021 
Specialūs kepiniai pobūviams 
vestuvėms pagal jūsų nurodymus. 
Sekmadieniais atdara nuo 8-7 PM

NY

bei

LIBERTY ART PHOTO STUOIO 
Photographers for all occasions,.. 
vveddings our špecialty. Special con
sideration to Darbininkas readers & 
reiigious groups. Opeu Wed. 9 a.m. 
to 6:30 p.m. Sun. 11 a.m. to 5 p.m. 
or by appointment. TeL VI 3-3605. 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill

THE LAMPLIGHTER
Restaurant A Cocktail Lounge 

Excellent Family Dining 
Your Hosts

Eleanor and Owen Monahan 
Montavk Highway, Sayville, L.I. 
Closed Monday. Phone LT 9-5050

Suburban dining with a Continental 
flavor

Your Host:
Peter C orte - Marce Gardenghi 

Rte. 110, Melville 
516 CHapel 9-8221

GANCEL Oft CHANGE

KNSMAV

T.V. NSD CH&DttN
An extremely rara oppartuafty for 
Fall T.V. Show& Professional pre-

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

B. KUČINSKAS, sav. v
280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N.Y.

Resid. ILlinois 8-7118(212) GL 6-0200

— O’NEILL PRODUCTIONS, 
West End Avė.. New York City

SC 4-9198

FUN PACKED TEEN TOURS. See JUOZO IR IZABELE MISIŪNŲ
Vermont, Western Mass.. QŪebeck, 
NovaScotia, Penn. Dutch Country. 
Trips range from 1-7 weeks, from 
$60-620. Metropolitan N.Y. Council, 
A.Y.H. 14 West Sth SL, New York 
11, N.Y. — ORegon 4-1510.

RAY’S UęUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

BUTLER CORP.
PAINTING - MOVING - CLEAN- 
ING BASEMENTŠ. All work done 
at reasonable rates. We guarantee 
all our work-.

Call U L 5-6650

103-65 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544'

OFFSET PRINTING
100 S-o X 11 BLACK INK $2.95
2 DAY SERVICE FOB PLANT

Special Consideration to 
Reiigious Groups 
Cai! AL 5-3753

SPRING SPECIAL — Alununum 
Sidings 1000 sq. ft. $440.00.- We ūse 
the finest materials. All vvork guar
anteed. We do all General Contract- 
ing. OUIN-RYAN CORP. — 579 
Howard Avenue. Brooklyn, N. Y.

Phone EV 5-7788

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-3840 STAGG ST. / &ROOKL.YN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

LAM’S Chinese-American Restau- 
rant famous for LAM's Special Din- 
ner. Cocktail lounge. private dining 
room. Take-out orders carefully pre- 
pared. Member Dining Club, Ameri
can Express, Carte Blanche. 714-18 
Hicksville Rd.. No. Massapeųua, L.I. 
Ext. 29 Southern St. Pkwy. PE 5-5566

S & G MEAT MARKET

RIDGE BEER DISTRIBUTORS
Offers Home Delivery on Cold Keg 

Weddings, 
Sanitary 

Beer and 
Ice Cubes 
8-8697

Beer- ’-4 - ’s for 
Parties and home ūse: 
Coolers furnished. Case 
Soda delivered, Ice and 
for all occasions. — S H 
42g 89th St., Brooklyn, N. Y.

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Te!. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

Home-Made Bologna

Original Bridal Gowns designed to 
fit your figure's personality. Ferrie 
Lillie, Ine. de Paris, Haute-couture, 
Consultant on problem alterations. 
Headpieces, veiling. custom made 
foundations; entire wedding Party 
outfitted, bridal gowns rented. 497 
Fulton Av, Hempstead, IV 6-6790, 
or IV 6-6583, by appointment only.

For your Catered Affair . ..
The most beautiful setting ever 
conceived at the LOWEST complete 
package price imagined anyvvhere! 
Offering luxurious banąuet rooms, 
a breattaking entrance... elegant 
lobbies ... and excellent cuisine.

ARION MANSION 
15 Arion Place, Brooklyn

1 BĮ. from Mvrtle A Broadway 
GL 2-3140

Office open:
11 A.M. - 4 -P.M. — 7 PM. - 10 P.M.

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

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

JOSEPH RUTKOSKt 
UQUOR STORE

Visokiomis progomis gėlėŠ^pristatomos

Mr 8t Mrs MATTHEW MAŽEIKA
Imported and Domėstic
Liąuors. Free delivery. — 2484 Mer- 
rick Rd., BELLMORE, L. L Phone: 

SU 5-2644

PARK FLORIST

Boat Trailer*. No Dora PaymenL* 
Low as $9 per month. 700 Bta. to 
2500 Ibs., 14-25' boats. Complete Hne 
of accessories for all tnake bout& 
Boat trailer, hubs, vrbeels; tearings, 
rollers, winches, ’tires; CUstom Car 
Hitching. Call Tumplke Boat Salės, 
Ine., Jericho Tpke — Smithtown, 
AN 5-3722.

veltui — F.T.D.

99-15 1AM41T4 4VENUE WOOUHAVEN 21. N T
TeL Vlrginia 9-3112

Late Model CADILLAC Limousines 
for all occasions. Hour - Day - Week 
- Month or Trip. Uniformed chauf- 
feurs. Please phone F L 8-5948 —

M U R P H Y’ S 
LIMOUSINE SERVICE

17-35 149th St.. IVhitestone. L. I.

Namu pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY
NILO CONSTRUCTION 

CORP.
Driveways, Patios, Curbs, Sidewalks 
Cement and Stucco work. Ali work 
done at reasonabte rates. Call 51S 
TU 4-2475 or 516 Ll 1-6163. Special 
consideration to Reiigious Groups.

Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

110-04 Jamaica Avenue

Čia Jūs rasite didelj pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS • Petrauskas

ALBERT BEATRIČE 
TRUCKING CORP.

Vietinis supakavimas importuotų 
daiktų — keramika ir dekoratyvi
niai dalykai 5 iki 8% nuo priduotos 
vertės. Sandėliai - Transportas.

WH 4-2184
CO 7-3562 NYC

SUNRISE COLOR LABS 
66-03 Mvrtle Avenue 
GLENDALE, L. I. 

GL 6-7795
We process Black A White and Co- 
lor. Special consideration to rcli- 
gious groups.
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ADVOKATAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

vak.

Šir-

THEODORE W0UMNIN,

Balfas kreipias į New Yorko lietuvius

Darbininko JAMAICA POLISH NATIONAL HOME
(Are* Code #617)108-11 Sutphin Blvd.Jamaica, N. Y.metinis birželio 23, sekmadienį

PIKNIKAS
ir BAZARAS
Pradžia 1 v. - šokiai 5 v. popiet

Parduodama krautuvė (Gro- 
cery-Delicatessen) Woodhavene. 
Seno amžiaus savininkai, norė
dami greičiau parduoti krautu- 

* vę su šešių kambarių butu 
yra nustatę labai žemą kainą. 
Nuosavybė yra labai gražioje 
vietoje. Teirautis VI 9*3462.

280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

Jėzaus
Petro para- 

ruošiamos 
Širdžiai pa-

INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSKI 

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 Ea«t Broadway 
So. Boston, Mat*.

Prieitais miesto teismo rūmus

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir 8ALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTA R Y PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačio* ir j kitus miestus.
Reikale Saukit*: Tel. TR 6-6484

Tel. STagg 2-5643

Matthevv P. Ballas
F u N E R AL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned 
ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS

Licenšed Manager 
----- T—& Notary Public 

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

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Gra bėrius-Balsam u o to jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

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

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185

CARROL 
Funeral Home 

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamnotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
NVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

Malonūs Vasarotojai, 
pranešame, kad 

OSTERVILLE MANOR. Ine.
West Bay Road. Osterville, Caoe Cod, Mass. 

Telef.: GArden 8-6991 

atidaroma birželio 24 d.
Savininkas J. Kapočius: 25 Barrlngton Rd.. Dorchester 24. Mass. 

Telef.:. A N 8-7730
Mūsų vasarvietę geriausia atestuoja pas mus jau vasaroję 
svečiai: kas jau vieną kartą pas mus atostogavo, tas lieka 
nuolatiniu Manor vasarotoju.
Maloniai prašome kambarių užsakymus siųsti kaip galima anksčiau, 
kad galėtume patenkinu visų pageidavimus. Laukiame Jūsų užsa
kymų ir esame pasiruošę Jus maloniai priimti. - J. Kapočių*

Išnuomojami Richmond Hill 
rajone pirmam aukšte naujai 
išdekoructi 2 kambariai, virtu
vė ir vonia. Skambinti: GL 6- 
3464.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

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

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse: veikla ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

DARBININKO pavasariniam 
piknike, kuris Įvyks birželio 23, 
šiais metais bus ir bazaras, ku
riam gauta vertingų dovanų. 
Aukotojams dėkoja Darbinin
ko administracija ir kartu kvie
čia ir kitus prisiųsti šiam mū
sų piknikui dovanų, kurios bus 
išdalintos laimėjimo keliu pikni
ko dalyviams Dovanas siųs
ti: Darbininko administracija, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y.

Vida Ribokaitė, pernai bai
gusi Omahoje jėzuitų kolegiją, 
šiemet New Yorko universite
te gavo magistro laipsni. Atei
tininkų nepaprastos konferen
cijos metu daug talkino regis
tracijai ir buvo išrinkta į man
datų komisiją.

Audrutė Staknytė dalyvauja 
vaikų meno parodoje, kuri 
vyksta Queens Borough Public 
library. Kew Garden Kilis. Už 
vieną paveikslą gavo honorab- 
le mention atžymėjimą-

Vladas Šoliūnas, Chicagos at
eitininkų sendraugių skyriaus 
pirmininkas, atvykęs į nepap
rastą Ateitininkų x Federacijos 
konferenciją, lankėsi Darbinin
ko redakcijoje.

Stasys Dėdinas, baigęs Šv. 
Antano gimnaziją Kennebunk- 
porte, Me.,% dabar studijuoja 
šv. Jono universitete. Šiais me
tais gavo teisėjų komisijos pri
pažintą labai gero istorijos pa
žinimo atžymėjimą (award). Jis 
ir toliau studijuoja tame pa
čiame universitete istorijos 
mokslus.

Išnusmojamas 2 kambarių 
butas rūsyje. Gerai Įrengtas, 
su baldais. Šiltu ir šaltu van
deniu. virtuve. Kreiptis telefo
nu AP 7-5377.

mm
ŽINIOS.

t:es naujai išrinkta valdyba: 
pirm. Kęstutis Nemickas, vice- 
pirm. ir juniorų tėvūnas Ričar
das Legeckis, sekr. Vladas Bi- 
leris, ižd. Kęstutis Bileris.

Motoru sąjungos 29 kuopos 
prieš vasaros atostogas pasku
tinis susirinkimas šaukiamas 
birželio 19, trečiadienį, 7 vai. 
vakare, Apreiškimo parapijos 
salėje. Visas nares maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Nuo Dariaus-Girėno skridi
mo per Atlantą šiemet sueina 
30 metų. Sukaktį paminėti ren- • 

■"giamasi kuo iškilmingiau. Tam 
tikslui sudaromas platus organi
zacijų atstovų komitetas. Pir- 
mas šio komiteto pasitarimas 
įvyks birželio 21 d. 7 v.v. Pilie- 
čių klube. 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Vida Jurkuvienė-Rėklaitytė 
Columbijos universitete baigė 
bibliotekos mokslus ir gavo
maistrės laipsnį. Anksčiau, Chi-. 
cagos Roosevelto universitete, 
ji baigė germanistiką.

Moksleivių ateitininkų kuo
pos nariai birželio 15 per J. 
Stuko vadovaujamą radijo va
landėlę išpildys programą, skir
tą birželio trėmimus paminėti.

William V. Šimkus, buvęs 
Mass. valstybės policijos vir
šininkas kapitono laipsny, stai
ga mirė birželio 5 savo na
muose Nevvton, Mass. Buvo 63 
metų. Policijos tarnybon įsto
jo 1923 metais. Joje išbuvo 

• 24 metus. Apie jo mirtį pla-

Kun. J. šernas, kun. B. Kru
zas ir kun. W. Masiulis šiemet 
švenčia 25 metų kunigystės su
kaktį. Pereitą trečiadienį, bir
želio 12, jubiliatai suruošė sa
vo draugams ir artimiesiems 
kunigams iškilmingus pietus At 
the Casino in the Park, Lin
coln Park, Jersey City, N. J- 
Dalyvavo apie 25 kunigai. Pie
tų metu sveikino prel. M: Ke- 
mežis ir kun. N. Pakalnis, Ku
nigų Vienybės N. Yorko - New 
Jersey provincijos pirmininkas, 
visų šios provincijos kunigų 
vardu. Pobūvis buvo lagai jau
kus ir draugiškas.

Išnuomojamas suaugusiems 
5 kambarių butas antrame 
aukšte, gražioje, ramioje Rich- 
mond Hill sekcijoje, trys Mo
kai nuo BMT linijos traukinio. 
Tel.: HI 1-6040.

KONGRESU. OTIS G. PIKE kalbės birželio trėmimų minėjime New Yor
ke.

Birželio trėmimų minėjimas New Yorke
Birželio tragiškųjų trėmimų 

minėjimas rengiamas birželio 
16, sekmadienį, Carnegie En- 
dowment salėje, E. 46 St. Nevv 
Yorke.

Kalbą pasakys kongresmanas

Specialios aukos ateinanti 
sekmadienį, birželio 16, bus 
renkamos Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje per visas mišias 
Vatikano Paviljonui Įrengti 
Pasaulinės parodos metu New 
Yorke 1964 metais. Visi malo
niai prašomi šį reikalą paremti.

Reikalingas namų prižiūrėto* 
jas, superintendentas namams, 
kuriuose nuomojami kambariai, 
apstatyti baldais. Tai gali būti 
vedę, gali turėti vaikų, vyras 
gali dirbti už namų. Be algos 
duodami dar trys kambariai gy
venti. Teirautis tarp 2-5:30 po
piet arba rašyti: Ikę. 320 E. 19 
Str., New York City, N-Y.

į Otis G. Pike, dem- Jis yra gi-
• męs New Yor.ke, teisės moks

lus baigęs Princėton ir Colum-
’ bijos universitetuose. Antrojo 

pasaulinio karo metu tarnavo 
j Amerikos aviacijoje, buvo ap-
• dovanotas medaliais. Iš kariuo- 
. menės išėjo kapitono laipsniu.

Advokatūra vertėsi nuo 1949 
metų, pradžioje dirbo su kitais 
advokatais, vėliau pats vienas 
turėjo savo įstaigą. Į kongresą 
išrinktas 1960, perrinktas 1962.

Minėjimo meninę programą 
išpildys Operetės choras, vado
vaujamas Mykolo Cibo.

Minėjimui vadovauja adv. S. 
Briedis.

Pamaldos už popiežių.
Bostono kardinolo Cushingo

patvarkymu, kiekvienoje arki- čiai parašė Boston Globė laik- 
vyskupijos parapijoje yra au- raŠtis. Po karo jis buvo paren- 
kojamos mišios už popiežiaus gęs planą, kaip Jungtines Tau* 
Jono XXIII vėlę. Gedulingos tas įkurdinti Mass. valstybėje 
egzekvijos šia intencija šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje bus bir
želio 15 d. 8 vai. ryto.

Kun. Povilas . Jakimavičius, 
S.J., daug metų dirbą misijose 
Jamaicos saloje. Jo tėvai ir gi
minės birželio 15 parapijos sa
lėje prie E- 7-tos gatvės ruo
šia viešą vakarienę, kuria nori 
surinkti aukų kun. Povilo ve
damoms misijoms paremti. Va
karienės pradžia 7:30 vai. vak.
Prisimins ištremtuosius.

Birželio 15 d. 7:30 vai.
šv.- Petro parapijos salėje po 
bažnyčia įvyks lietuvių trėmi
mų priminimas. Šv. Mišios už 
tremtinius žuvusius Sibire ir 
už kankinamus lietuvius bus 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
birželio 16 d. 10 vai. ryto, šį 
minėjimą ir pamaldas ruošia 
Balto, Alto ir Liet. Bendruo
menės skyriai Bostone.
Atsiteisimo pamaldos-

' Birželio 21 Švč 
dies šventėje, šv. 
pijos bažnyčioje 
Atsiteisimo Jėzaus 
maldos. Pamaldos bus 7:30 vai. 
vak.

Osterville Manor vasarvietei 
vasaros sezonui reikalingos dvi 
mergaitės. Pirmenybė studen
tėms. Prašome skubiai kreiptis: 
J. Kapočius, Osterville Manor, 
West Bay Road, Osterville, Ca- 
pe God, Mass., tel. GArden 8 
6991, arba So. Boston tel: AN- 
drew 8-7730.

NEW YORKO M. PECK AUSK AITES kuopa* jaunučiai ateitininkai, HtaHcę egzaminus įžodžiui, kurį davė

Groja ROMO BUTRIMO orkestras

KAS DOMISI geromis sąlygo
mis investuoti savo pinigus 
kreipiasi Į diplom. ekonomistą 
Juozą Audėną, 109 Warwick 
St., Brooklyn 7, N.Y-, telefo
nas TA 7-9518

Bronė Venckienė po sunkios 
operacijos, kurią Camey ligo
ninėje sėkmingai padarė dr. St. 
Mikai, pamažu sveiksta ir po 
keletos dienų žada sugrįsti pas 
savo vyrą ir šeimą.

Lietuviu Fondo vajui sudary
tas komitetas: pirm. A Sku- 
dzinskas, sek. P. Kairaitienė, 
ižd. B. Paliulis, nariai ,— P. 
Jančiauskas, V. Izbick^s, J. 
Venckus, B. Utenis, A- Kriščiū
nas, T. Stankūnaitė, F. Za- 
leskas ir S. Griganavičius. Au
kos bus renkamos per organi
zacijas ir individualiai. Organi
zacijos prašomos aukoti fondui 
ir būti jo nariais. *

Mieli Broliai ir Sesės,
Artėja siaubingojo birželio 

14-15 dienos, kai žiaurus klas
tingas sovietinis okupantas su
kaupė brutalias savo jėgas, kad 
mūsų tautą iš pagrindų pa
laužtų. Vien tomis dienomis 
ginkluotų NKVD gaujų dešim
tys tūkstančių nieko nekaltų 
mūsų brolių ir sesių buvo jėga 
išrauta iš savo Tėvynės ir ne
žmoniškai žiauriomis priemo
nėmis išgabenta Į šaltojo Sibi
ro taigas — vergų stovyklas 
bei kitas priespaudos vietas.

Tūkstančiai mūsų tautiečių 
tose tremties stovyklose žuvo, 
bet dešimtys tūkstančių dar te
bėra Sibire, Altajuje ir kituose 
kraštuose bei skurdžiuose vie
tovėse, iš kurių kasdien į Bal- 
fą siunčia glebius laiškų su pa
galbos prašymais.

Ar Balfas galės visus tuos

gausius pagalbos šaukiančius 
prašymus patenkinti be mūsų 
visų materialinės paramos — 
ryžtingos aukų talkos,, kai jo iž
das kasdien mažėja? Jis sten
giasi ir daro viską mūsų bro
lių skurdui sumažinti, tačiau 
jam į talką turim dėtis visi 
New Yorko lietuviai.

Baisiojo birželio trėmimų 
proga Balto New Yorko sky
riaus valdyba kreipiasi Į New 
Yorko lietuvius, prašydama pri
siminti mūsų brolius ir seses 
ir paaukoti skurstantiems po 
dolerį, kitą.

Aukodami visi galėsime daug 
kam padėti ir tuo atliksime 
brolišką savo pareigą.

Su geriausiais linkėjimais,
Balto New Yorko Skyriaus

Valdyba

ir buvo su jomis susirišęs. Ne-- 
vengė lietuviškos veiklos. Bu
vo geras katalikas. Pokario me
tais ypač rėmė Balfą. Jis ir. jo 
žmona buvo Putnamo seselių 
rėmėjai. Didesnių suvažiavimų 
metu Putname jis dažnai tvar
kė judėjimą- Nuliūdime paliko 
žmoną Veroniką, įdukrintą duk
rą p. Ferguson, tris brolius, 
kurių vienas yra policijos sek
lių leitenantas, tris seseris, iš 
jų viena, Albina H. Šimkus, 
yra pulk. Įeit. Amerikos oro 
laivyne.

Izidoriaus Vasiliūno mokinių 
koncertas įvyks šeštadienį, bir
želio 15 d., 5 vai. tautininkų 
namuose, So- Bostone. Jauni 
muzikos studiozai atliks gausią 
ir Įvairią programą smuiku ir 
fortepijonu. Besidomintieji jau
nimo muzikine pažanga nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti. 
Įėjimas laisvas.

Vincas Jakutis gegužės mėn. 
pradžioje turėjo didelę auto
mobilio katastrofą- Jau antras 
mėnuo guli Beth Izrael ligoni
nėj- Po daugelio operacijų 
sveiksta. Nors dar keletą sa
vaičių ture pabūti ligoninėj, 
bet visi pavojai jau yra praėję.

Petras Ausiejus So. Bostone 
prie City Point Penktos ir P 
gatvių atidarė krautuvę. Krau
tuvė didelė, graži ir turtinga.

Kun. Anianinas Jurgelaitis, 
domininkonas, birželio 13' iš
vyko į Chicagą kur birželio 14- 
23 ves rekolekcijas seselėms 
kazimierietėms.

Kun. Jonas Žuromskis, Ame
rikos kariuomenės majoras, su 
Yankee divizija išvyko dviem 
savaitėm į Camp Drum New 
York kariniams pratimams.

šv. Petro parapija šiemet ne- 
ruoš metinio parapijos pikni
ko. Jo vietoje birželio 16 bus 
speciali pikniko fondo rinklia
va parapijai.

Bostono meno festivalis šie
met bus nuo birželio mėn. 20 
iki liepos 14. Šiuo metu miesto 
sode statomi pavilijonai ir di
džioji spektakliaus scena.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

KARLONAS
Funeral Home

Kvietimas
vasaros 
atostogoms

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

MEŠKOS-MEŠKIUKO 
vasarvietėje

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

Vasarvietė atidaroma birže
lio 15. Kas vasaros nuo birže
lio 15 iki birželio 30 ir nito 
rugsėjo 1 iki sezono pabaigos, 
gaus 15% nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptis: S. 
M. Lūšys, 88-01 104th St., Rich- 
mond Hill 18, N.Y. Tel. VI 9- 
1193.

Po birželio 15: Vita MEŠKA, 
42 Beach St., Monument Beach.

PROGRAMOJE: jaunučių talentai, šokių varžy
bos. Spaudos rėmėjams skiriamos dovanos. 
Didelės bazaro dovanos, spaudos kioskas 
ir kiti įvairumai.

VISUS KVIEČIA DARBININKO LEIDĖJAI 
Į PIRMĄJĄ PAVASARIO GEGUŽINĘ!


