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Maskva siekia panaikinti Pavergtųjų Tautų Savaitę
Kongreso nutarta kasmeti

nė Pavergtųjų Tautų Savaitė 
šiemet bus liepos 14-20. Pa
gal tradiciją savaitės iškilmes 
rengia Amerikiečių, kilusių iš 
vidurio bei rytų Europos, Kon
ferencija- Konferencijos pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas Įspėjo, 
kad šiemet prieš Pabengtųjų 
Tautu Savaitę ypatingą akciją 
varo Maskva, siūlydama, šanta
žuodama, kad ji būtu panaikin
ta. Sovietinės propagandos 
laikraštis The New Times š.m.

sausio 23 rašė: ar nėra laikas 
liautis su 'pavergtųjų tautų sa
vaite' Jungtinėse Valstybėse9 
Tai yra tiek pat negyvas ark
lys kaip ir 'Vengrijos klausi
mas’.

Jei Maskvos siekimas rastų 
Amerikoje pritarimo. Sovietam 
būtų didelis laimėjimas, kaip 
jiem jau buvo laimėjimas Ven
grijos klausimo išėmimas iš J. 
Tautu darbu eilės. Ši sovieti
nė užmačia skatina ypačiai pla
čiai ir aktyviai rengti Paverg

tųjų Tautų Savaitės iškilmės.
New Yorke jau numatyta mi

nėjimo tvarka: liepos 14. sek
madieni, pamaldos šv. Patriko 
katedroje 10 vai.; vėliavų pa
kėlimas prie Pavergtųjų Euro
pos Tautų seimo 12:30; liepos 
15 prie City Hali laiptų iškil
mės, kuriose kalbės majoras 
Wagneris 12 vai.

Washingtone liepos 17 bus 
Pavergtųjų Tautų seimo su
rengtas priėmimas tautiniame 
spaudos klube 7 vai. vakaro-

CHICAGOJE: Lietuvos valstybe dalyvauja parodoje
Ryšium su Lietuvos paviljo

nu Chicagos tarptautinėje pre
kybos parodoje. Lietuva ir lie
tuviai gauna geros reklamos- 
Pačiame parodos leidinyje Lie
tuvai yra skirtas vienas pusla
pis su trumpu tekstu ir gra
žiom iliustracijom. Praeito sek
madienio (birželio 23) Chicago 
Tribūne paskyrė lietuviam du 
trečdaliu puslapio — Įdėjo dvi 
nuotraukas ir aprašė lietuvių 
šokius, kurie bus šokami paro
doje. Tiek vietos Tribūne ne- 
nupirktum už tuos pinigus, ku
rie išleidžiami paviljonui.

Parodos atidarymo dieną,

simbolinis — šiais metais eks
ponuojąs medžio rankdarbius, 
kurie, ypatingai kryžiai-koply- 
tėlės. vaizduoja tautos religin
gumą. kančią ir vilti viską nu
galėti — laisvę atgauti.

Transliacija buvo nacionali
nė — i visą šąli.

LIETUVOS PAVILJONAS 
Chicagos Tarptautinėje Preky
bos Parodoje yra nedidelis 
(200 kv. pėdų), bet patrauklus 
ir būdingas, geroje vietoje — 
ant kampo dviejų alėjų prieš 
poilsio aikštę. Ant pryšakinės 
jo dalies yra Vytis, ir auksi

nėm raidėm užrašas — LITHU
ANIA. Ant galinės dalies ma
žesnis užrašas LITHUANIA. Po 
juo, valstybės departamento 
sekretoriaus Dean Rusk pa
reiškimas Vasario 16-tos pro
ga. Po juo, Įrašas: “This Pa- 
vilion is presented under the 
auspices of the Government of 
Independent Lithuania."

Pavilijone visuomet budi ir 
aiškinimus teikia, pasikeisda
mos. dvi merginos tautiniais 
drabužiais. Jos atlieka didelę 
paslaugą- Jų yra apie 40. Di
džiuma jų yra skautės.

MSGR. J. BALKŪNAS, Amerikiečiu, kilusiu iš rytų bei vidurio Europos. 
Konferencijos prezidentas. Nuotr. V. Maželio.

Ryšium su Profumo afera 
britai atvirai prašneko apie 
savo visuomenės moralini 
nuosmuki ir jo kaltininkus

Edenas, ilgametis politikas, 
turėjo pasitraukti dėl politinio- 
strateginio pralaimėjimo —dėl 
Sueso aferos, kuriai nepritarė 
Amerika ir dėl kurios Ameri-. 
kos prezidentas nenorėjo Ede
no matyti.

Edeno Įpėdinio Macmillano 
atsistatydinti reikalaujama dėl 
kitos krizės — dėl moralinio 
nuosmukio, kuris Macmillano 
valdymo metais prasiveržė “so- 
dominiais” išsigimimais, nuve
dusiais į šnipinėjimus ir vals
tybės išdavimus (John Vassal. 
aukštas parėigunas. homosek
sualistas. Sovietų šnipas, nu
teistas pernai spalio mėn.i, nu
vedusiais Į aventiūras net vy
riausybės žmones — karo mi-

HAROLD MAcMILLANAS — 
anglu visuomenės auka.

birželio 19-tą, WGN radio sto
ties pranešėjas Paul Saliner pa
kvietė Lietuvos generalini kon
sulą P. Daužvardi pasikalbėti. 
Pasikalbėjimas buvo trumpas, 
bet daug pasakantis: pats Sa
liner pabrėžė, kad transliacija 
daroma iš žavingosios tarptauti
nės parodos, kurioje dalyvau
ja 32 valstybės, jų tarpe ir ne
priklausomoji Lietuva, paprašė 
konsulą papasakoti apie Lietu
vos paviljoną. Konsulas pareiš
kė, kad Lietuva dalyvauja pa
rodoje jau penktą kartą, kad 
jos pavilijonas yra meninis ir

— Prancūzija pateikė ang
lam planą statyti tiltą ir tune
li per Anglų kanalą. Tiltas ir 
tunelis kombinuojami drauge, 
kad žvejų laivai galėtų pra
plaukti. Tiltas bus 114 mil- il
gio. Atsieis 750 mil. Teks supil
ti dvi dirbtines salas.

— Popiežius Paulius VI savo 
inauguracijai pažymėti numatė, 
kad būtų surengti pietūs vi
siem Italijos kaliniam. O jų Ita
lijoje esą apie 40.000.

— Prezidentas Kennedy i po
piežiaus Pauliaus VI karūnaci
jos delegaciją paskyrė ir dr. 
Louis Finkelsteiną. žydų teolo
gijos seminarijos prezidentą 
Tai pirmas žydas tokiose parei
gose.

DR. P. DAU2VARDIS. Lietuvos generalinis konsulas Chicagoje.

TRIKAMPIS: Ginče tarp Maskvos ir Ki
nijos Amerika rems Chruščiovą, nusileis 
dėl atomų. Maskva jau netrukdo radijo.

— Kongo parlamentas birže
lio 25 nutarė panaikinti Katan- 
gos provinciją. Tai paskutinis 
smūgis Tshombei. kuris šiuo 
metu yra Paryžiuje, ligoninė
je.

— Afrikos 27 valstybės pa
siuntė prezidentui Kennedy 
laišką protestą, kad šen. Ellen- 
der per televiziją pareiškęs, jog 
negrai nepajėgūs savarankiš
kai tvarkytis.

— Demokratai 1964 rinkimų 
reikalui konvenciją šauks At
lantic City rugpiūčio 24. Res
publikonai San Francisco. še
šiom savaitėm prieš demokra
tus.

— Atstovu Rūmai birželio 
26 priėmė 47 bilijonus apsau
gos reikalam. Didesnis tiem 
reikalam biudžetas buvo tik 
pernai 48 bilijonai.

— Vokietijos prekinis laivas 
su 27 jūrininkais birželio 25 
nuskendo prie Grenlandijos.

CHRUŠČIOVAS: dėl šnipų iškilusios 
aferos nevyks į Švedijos sostinę?

Anglija pagarsėjo ministerio 
Profumo meilės istorijom. Šve
dija neužsileido ir pasigarsino 
šnipinėjimo istorija. Birželio 20 
Švedijoje suimtas pulk. Stig 
VVennerstrom. 56 metų, prisi
pažino buvęs 15 metų šnipas 
Sovietam. Pristatinėjęs jiem 
daugiausia fotokopijas iš Švedi
jos. Amerikos ir kt. kraštų 
dokumentų.

VVennerstrom diplomatinę 
karjerą pradėjo nuo Maskvos 
Nuo 1940 buvo ten aviacijos 
attache pavaduotojas, paskiau 
antru kartu Maskvon paskirtas 
1949 kaip attache. Iš Maskvos 
1952 perkeltas į VVashingtoną 
ir čia turėjo dideles pažintis. 
Išbuvo iki 1957. Paskutiniu lai 
ku jis buvo nusiginklavimo pa

tarėjas užsienių reikalų minis
terijoje ir dalyvaudavo Žene
vos konferencijose.

Šnipinėti Sovietam pradėjo 
nuo 1948. Sakosi, tik dėl pini
gų. Aiškinami, kas buvo jo pa
dėjėjai. o tarpininkai Sovietų at 
stovybės du attache tuojau bu
vo paprašyti dingti iš Švedijos 
sostinės.

Tokio masto aferos nuo ka
ro pabaigos Švedija neturėjo. 
Didelis sujudimas tarp social
demokratų. Nustebimas ir A- 
merikoje, kurios paslaptys taip 
pat ėjo per švedo pulkininko 
rankas. Švedijoje šiuo metu 
opinija tokia, kad manoma, jog 
Chruščiovas atsisakys nuo ke
lionės Į Švediją.

Tarp Maskvos ir Washingto- 
no šiuo metu veikia “slaptoji 
politika". Henry J. Taylor (W. 
Telegram) rašo, kad 'vyriau
sybės naujoji politika neleidžia
ma žinoti visuomenei". Tad 
spaudoje skelbiamas apie tą po
litiką žinias tenka vertinti su 
tam tikru atsargumu. O betgi 
tų žinių yra naujų ir būdingu.

— Newsweelc rašo, kad Ame
rikos vyriausybė turinti žinių, 
jog nesutarimas tarp Maskvos 
ir Kinijos komunistų esąs gi
lesnis. nei viešai skelbiama. 
Pvz. Kinijos komunistai reika
lavo. kad pasitrauktų Chruščio
vas. ir partijos komitetas tą 
reikalavimą su pasipiktinimu 
atmetė. Amerikos vyriausybė, 
pasak Newsweek, siūlysianti vi
sokią pagalbą Chruščiovui jo 
ginče su Kinija. Kaip tik tuo 
reikalu prezidentas kalbėjęsis 
Bonnoje su atvykusiu iš Mask
vos Amerikos atstovu Kohle- 
riu.

— Henry J. Taylor (W. Tele
gram) kalba apie Amerikos 
nuolaidas Maskvai derybose 
dėl atominių bandymų draudi
mo. Per 34 mėnesius, valdant 
Kennedy, buvo apie 340 posė
džių. ir nepasiekta susitarimo. 
Dabar Harrimanas Maskvoje 
liepos vidury turįs susitarti- 
Susitarti naujom nuolaidom. 
Lig šiol Amerikos vyriausybė 
iš 20 sykių metinės kontrolės 
nusileido iki 7; dabar valsty
bės sekretorius Dean Rusk pa
skelbė. kad vyriausybė pasiry
žusi prisiimti didelę riziką. Tą 
rizika Taylor aiškina kaip atsi
sakymą nuo asmeninės kontro
lės ir sutikimą su Chruščiovo 
siūloma seisminių dėžių kont
role, kuri registruotų galimus 
sprogimus. Tokių dėžių viena 
galėtų būti Taškente, antra 
Kamčatkoje.

Tokiom sąlygom galima su
tartis. Taylor mini, kad dėl tu 
sąlygų Amerikos atsakingi as
mens labai nevienodos nuomo
nės. Politiniai autoritetai pasi
ryžę rizikuoti, Pentagono vy
riausybė prieš tokią riziką. Tay
lor sumini daugybę autoritetin
gų seismografijos specialistu, 
kurių bendra išvada, kad pasta
tytos dėžės nieko negali sukon

troliuoti. nebent tik tuos sprog
dinimus. kurie būtų atlikti per 
neapsižiūrėjimą.

Ar vyriausybė tikrai apsi
spręs už tokias sąlygas, tikrai 
niekas nežino. Tik Taylor reiš
kia nuomonę, kad “negali būti 
didesnės klaidos kaip ši deran
tis su Sovietais.”

Kad yra pagunda atsisakyti 
nuo asmeninės kontrolės, ma
tyti iš vyriausybės sluoksniuo
se aiškinimų, jog dabar moks
las taip ištobulinęs visas suži
nojimo priemones, kad nebe
reikia žmogaus siųsti. Tokis aiš
kinimas betgi nustoja savo j- 
tikinamosios galios, prisiminus, 
kad ir atsisakymas nuo inspek
cijos Kuboje buvo aiškinamas 
panašiai — esą U-2 taip viską 
gerai nufotografuoja, kad vi
sokis judėjimas Amerikos žval
gybai žinomas- Taip buvo skel
biama. o praktika parodė, kad 
ir dabar nežinia, kiek rusų ka
riuomenės yra Kuboje.

— Maskvos politika prie ato
minio nusiginklavimo prieina 
iš kitos pusės. Esą Įtampa tarp 
Maskvos ir Kinijos tokia pikta, 
kad Chruščiovas, norėdamas 
duoti antausį Kinijai, gali pasi
rašyti atominių bandymų 
draudimo sutartį su Amerika.

— Jei Amerika tiek palanku
mo siekianti rodyti Chruščio
vui. ką jis už tai Amerikai 
duos? Newsweek tvirtina, kad 
Washingtonas ir Londonas pa
stebėję. jog sovietai nebetruk- 
dą trumpųjų bangų transliaci
jų iš Vakarų i Sovietus. Kaip 
ilgai tai bus nekliudoma, neži
nia. bet šiuo metu tai gali bū
ti vėl suprasta kaip naujas ant
ausis Kinijai, kurios transliaci
jos rusu kalba i Sovietus yra 
griežtai trukdomos.

Toki minimi faktai. Anapus 
jų yra Amerikos siekimas pa
remti Chruščiovą ir tokiu bū
du priartinti Sovietus prie Ame 
rikos. Tikslas nebūtinai pasie
kiamas: rezultatas gali būti ir 
mažiau laukiamas — Amerikos 
priartėjimas prie Maskvos

Kennedy triumfas 
Europoj? ir — kas 
toliau?

Prezidento Kennedy kelionė 
Vokietijoje triumfališkai baigė
si birželio 26 vakarų Berlyno 
ir sienos aplankymu. Dalyvavo 
apie milijonas vokiečių. Politi
niu jokių pažadų prezidentas 
neskelbė, bet jis reiškė savo 
jausmus ir veikė vokiečių jaus
mus. kalbėdamas, kad ir jis 
esąs berlynietis, nes viso pa
saulio laisvi žmonės esą Berly
no piliečiai. Berlyno gyvento
jų jausmus Kennedy pagavo 
tiek, kad po prezidento kalbos 
burmistro Brandto kalba buvo 
pertraukta, reikalaujant, kad 
prezidentas dar pasirodytų ir 
dar kalbėtų.

Prezidentas Kennedy ketvir
tadienį ir penktadieni jau Ai
rijoje. Paskiau jis kalbėsis Lon
done su min. pirm. Macmilla- 
nu. Ten iš Berlyno birželio 26 
jau pasirodė valstybės sekr. 
Rusk paruošti pasikalbėjimo 
tarp Kennedy ir Macmillano. 
Pagrindinis dalykas, kuris rei
kalauja išlyginamas daugiau- 
tautinė Polaris programos lai
vų Įgula. Kennedy jos siekia, 
o anglai priešinasi.

Kitas prezidento artimasis 
bendradarbis patarėjas apsau
gos reikalam Bundy pasiųstas 
Į Paryžių. Jis turi paaiškinti 
Prancūzijos vyriausybei, kad 
prezidento kalbos Vokietijoje 
nereiškia prezidento noro eli
minuoti Prancūziją. O Prancū
zijoje jos tik taip ir išsiaiškin
tos.

PRIEŠ SUNKŲ UŽDAVINĮ — 
kas jo nepabūgs. išaugs i tokius 
vyrus, kokius rodys sporto žaidy 
nes birželis 29 30 Yorke
i žr. vedamajj 3 pusl.l. Nuot r. V 
Maželio "žaidynių" leidiny.

nisterio Profumo aferoje ne
žinia. kur baigiasi prostitucija 
ir kur prasideda šnipinėjimas 
ir vėl tiem patiem koegzisten- 
tam — Sovietam.

Niekas nekaltina Macmilla- 
no. kad jis tų aferų dalyvis. 
Parlamentas formaliai jam pa
reiškė pasitikėjimą. Bet ir par
lamente 27 jo partijos draugų 
rankos nepakilo jam apginti. 
Lieka opinija, kad jis pa
sitrauktų. O ir jis pats save la
biausiai pasmerkė už neapdai
rumą ir naivumą pasitikinti mo
raliniais iškrypėliais ir dar juos 
ginant. Dėl šio moralinio nuo
smukio. kuris vainikavo Mac
millano valdymo laikus, jis pa
sitrauksiąs šią vasara ar rude
ni.

Harold Wilson, Macmillano 
konkurentas ir galimas įpėdi
nis. nekaltino Macmillano. bet 
jis kaltino socialinę anglų sis
tema: esą kažkas netvarkoje su 
mūsų socialine sistema, kuri 
prostitute Christine Keeler, po 
jos istorijos pagarsinimo, an
gažuoja naktiniam klubui su 
14.000 dol. atlyginimo savaitei, 
t.y. 25 kartus daugiau nei mi- 
nisteriui pirmininkui!

Kitas buvęs darbo vyriausy
bės valstybės gynėjas lordas 
Shawcross spaudos sąjungos 
metinėje konferencijoje susto
jo prie to paties klausimo: Ma
nau. visi mes galime save 
klausti, ar prostitučių, jų pa
rūpintoje iškrypėlių aprašy
mas nepaprastai brangiai ap
mokamuose su jais pasikalbė
jimuose (pvz. Christine Keeler 
gavo iš laikraščio honoraro 
42.000 dol.i tikrai yra geras 
dalykas?

Kaltę už toki visuomeninės 
moralės nuosmukį lordas pri
skyrė visom partijom. Esą jos 
tokį klimatą sudariusios, pir
menybę atiduodamos materia
linėm gerybėm prieš dvasines ir 
nužemindamos moralinius stan
dartus. Esą tie ir kiti veiksniai 
išugdė tarp anglų cinizmą, 
geismą valgyti, gerti, linksmin
tis, nesirūpint rytdiena; tebe
auga atsisakymas nuo asme
ninės atsakomybės už viešąją 
gerove.

Dar labiau už politikus lor
das skyrė atsakomybę teatrui, 
kinui, televizijai, šunknygėm, 
spaudai.

Ar tai bus tik balsas tyruo
se9 Gal būt. Pažymėtina tik. 
kad birželio 18 spaudos tarv- 
ba pasiskelbė rengianti piano 
spaudos profesiniam standartui 
pakelti.

— Maskvos Tass prezidento 
Kennedy pasirodymą Berly
ne Įvertino kaip nuotaiku at
naujintą Įtampą.
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COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
4S W. 45 Street, Neg York 36, N. Y. • Tel. CIrele S-T—l

ty, tai mes jų beveik ir ne- 
švęndame. Dieną dirbam, o va
kare, aštuntą valandą, nueina
me į bažnyčią mišių išklausyti, 
šitaip mums patarė klebonas

ku, tai ir padarysime. O kai 
mes jus pralenksime, gal ir pa
sirodys koks plyšys —- tai nie-

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy-

VoHvi gydymas:
Pas tuos daktarus sunku pri

eiti, nors ir veltai gydo. Bet 
kai veltui, tai veltui ir išeina.

bančiųjų, žiuri, kaip mums ge
riau.
Dirbame, kad pralenktume:

Mes daug irtame, bet dėl

totą vardą"'--. Liaudies frontą. 
Pažymėtina .Įtaip pat, kad ir 
Prancūzijos komunistų Thorez

2- 4685
3- 0440 
6-2681
1- 2994 
3-8569
3- 1797

4- 4619
2- 6387
5- 5882 
1-2750
5- 1571
6- 6766 

aw a-2868

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDItdN IR SKKMADIEN»AIS, 
ISSKYRUS 8ESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

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

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

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

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnone* medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specšslus 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.

TAUPYKITE ČIA 
KUB JCSg PINIGAI TARNAUJA 

TIK JUMS

metams

VĖLIAUSIAI NUSTATYTI DIVIDEMDAI 

metų ketvirčiui, kuris baigiasi birželio 30, 1963

Normalūs 37-.«4 metams ir specv«k.v4S — jei
pinigai pastoviai padėti nuo b*iandtk> 13. 1962 vieno 
asmens sąskaitoms nuo 810 iki 830.006 ir iki 860,098 
dviejų asmenų sąskaitoms.

Pinigams padėtiems Iki LIEPOS 15 — 
dividendai skaičiuojami nuo LIEPOS 1

Po to. nuo padėjimo dienos dividendai skaičiuojami
METŲ KETVIRČIAIS

KINGS COUNTY ;
SAVIN G S BANK

Dėl mtormociių skambinkite PRosident 3-7000

DARBININKAS

APEINU LAUKUS IR GILIAI ATSIDUSTU

mas, ar biogąs ginčijasi ko-

neris metus pasivysime Ame
riką, pagaminsime tiek maisto 
kiekvienam žmogui, kiek pas 
jus Amerikoje — ir dar labai 
pigaus.
Į kaimus ir kodėl:

Per šį septynmetį greičiau
siai reiks vėl įsikelti į kaimus, 
kaip ir anksčiau buvo, gal pri
simeni. Seni žmonės tai bijo, 

_ sako, kad jų jau pirkios supu
tos sekasi— ką nutarėm, tą ir vę, bet juos padrąsina — juk 
padarėm. Mes, visi Tarybų Są
jungos piliečiai, nutarėme pa-

ti savo nuomonę iš vienos ki
tos nuotrupos kasdieniniuose 
kolchozo ar sovehozo vaizduo- — ir jis taikosi prie mūsų dir
se. Tik ir trečiajam nesunku :----------------
suklysti, nes Lietuvoje esąs 
žmogus išmoko kalbėti ir rašy- 

gooinė ir gimdymo skyrius. 
Pas mus vaistų yra gerų, bet 
gal truputį silpnesni kaip Ame
rikoje, nes iš Amerikos vais
tais daugelis gydosi (Dabar iš 
Amerikos vaistų nebeįleidžia. 
Red.)
Mano kelias j kolchozą:

Kaip aš myliu žemę! Anks
čiau nedaug turėjom — tik 
5 ha. Pats buvau mažas, dar 
negalėjau dirbti. Bet 1947 me-

Rašėte, budei, kad jau ruo
šiatės rinkti naują prezidentą. 
Čia tai jūsų piliečiam nereika
lingas rūpestis. Mes tai dėl to 
galvų nesukame. Mums svarbu 
gerai dirbti, gauti daug pieno, 
sviesto, grūdų, pasivyti ir pra
lenkti Ameriką. Mums, va, 
koks svarbus uždavinys iškilo:

gi bankas paskolins pinigų ir 
galės pasistatyti naujas. Mat 
gyvenant vienkiemyje sunku 
brigadininkui į darbą išvaryti 
žmones — daug lakstymo, o 
kaime bus patogiau. Kaip vi
sur, taip ir pas mus pasitaiko 
niekadėjų, kurie prie savo 60 
arų sklypelio paima ir prisi
deda kokį arą visuomeninės, 
kolchozinės žemės, o paskiau 
ir naudojasi visuomeniniu tur
tu. O kai būsime kaime, tai vie
no kaimyno sklypelis ribosis su 
kito; na, tada kolchozininkas 
jau neduos nuarti nė pėdos sa
vo sklypelio (b.d.).

KOMUNISTŲ TAKTIKA 
Bendradarbiauti ir įlisti

Italijos komunistai birželio 
24 paskelbė atsišaukimą suda
ryti kairiųjų partijų vyriausy
bę. Bet pridėjo, kad ir krikš
čionys demokratai toje vyriau
sybėje turi dalyvauti. Tikslas 
— komunistai siekia išeiti iš 
izoliacijos ir, įsijungti į vy
riausybę. PdĮįymėtina, kad ven-

me ratus, roges ir tt Kaip bu
vo gera, kaip ramu savo žeme
lę dirbti. Bet po dvejų metų su
galvojome—o čia patarė ir val
džia, kad bus geriau į kolcho
zus suėjus. Taigi mes su di
džiausiu džiaugsmu, savanoriš
kai padavėme prašymus, kad 
tik priimtų į kolchozą. Mus be
matant priėmė, tuojau suarėme 
savo žemės ežias, suvarėme į ___ . ______7___

. vieną vietą gyvulius, suvežėme • gįa vartoti lig šiol gausiai var- 
visą inventorių ir tt. Dabar mo
kesčių nebereikia tiek daug.. 
Dar iš seno papratimo^apeinu 
kartais savo žemės ribai, pasi
žiūriu į krūmelius ir giliai atsi
dustu — iš džiaugsmo, kad vi
sa tai jau ne mano rūpestis, 
bet mūsų visų.
Dirbame ir švenčiame:

Žmonės gerai gyvena, 
po truputį, radijas jau daugu
mas turi. Kolchozininkai gerai 
ir uždirba. Pvz. jūsų dovanų 
viena dėžutė tai tik metinis šei
mos uždarbis, vidutiniškai 
imant. ’.

Mes dažnai dirbame ir sek
madieniais, mat skubame nu
valyti laukus. Gal prisimeni, 
brolel, kiek švęsdavome daug* kad centro komitetas atmetė 
švenčių. Pvz. Velykų 2 dienos, 
Kalėdų irgi 2, o Sekminių net 
3 dienos- O dabar mums tos

mą už bendrą kairiųjų bloką. O 
ir Ispanijos bei Portugalijos _  __
slaptos kpiųunistų grupės pa- p įigrys iš “Sovetskaja Litva”. 
siskelbė už bendradarbiavimą 
su kitorų. jjmpėm, kad tokiu 
būdu insmltruotų.
Kecler atgaliai Amerikoje

Pentagonas birželio 24 pra
nešė, kad apklausinėjami 3 A- 
merikos laivyno pareigūnai, tu
rėję ryšius su Christine Keeler. 
Visi trys yra iškviesti namo 
Maskva ir Kinija

Maskvos Pravda ir Izvestija 
birželio 24 atvirai pranešė,

Kinijos komunistų kaltinimus. 
Tai vertinama kaip karingas 
pasirengimas prieš liepos 5 d.

BOSTONE birželi© trėmimų minijime. *v. Petro parapijos salėje birželio 15. Nuotr. P.- Plikiai©.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

Augščiausios kokybes produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- 

— įsitikinsite!riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
M*w Torte — 1 

(Tarp 85
HempsteaOe — 318 Froet Street — IV 3-5548 
FtasNng* — 41-86 Mala Street — HI 5-2553 
Jacksan Heighti — 82-18 S7th Avenoe

— DE 5-1154

1963 m., birželio 28 d., Nr. 47.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

įvykdyti SBftyaerių metų pi> 
m P* JMekeris metus. Nes

Išpardavimas Mpapmatai žemom URMO KAINOM 

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

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, 
* arba LND traukiniu D-6 Avenue tiri Delancey SUeet.

Atsineškite š] skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDĖLIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ .

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

susitikimą. Maskvai buvo staig
mena Rumunijos komunistų el
gesys — Maskva pranešė, kad 
Kinijos komunistų laiško ne
skelbs, o Rumunijos komunis
tai to laiško turinį paskelbė. 
Rumunija ir anksčiau pasisakė 
prieš Rumunijos ūkio įjungimą 
į Maskvos planą.

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R. 
(kaip pav. automobilius, dviračius, siu
vamas mašinas ir t.t), kreipkitės į vieną 
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių 
firmų, turinčią

Kėdainių rajone važinėjo 
M. Arlauskas, žemės ūkio insti
tuto mokslinis bendradarbis, L. 
Radzėvičius, Kėdainių skyriaus 
žemės ūkio technikos valdyto
jas, G. Kretavičius iš “Tiesos”,

Rado gerų dalykų. Rado ir vėl 
trūkumų, kurie papildo bendrą 
nesėkmės vaizdą... Antai kol
choze “Lenino keliu” sėja ran
kom. “Trūksta mum sėjamųjų 
mašinų”, paaiškino brigadinin
kas. Tiesa, kolchozas turi 3 sė
jamąsias mašinas. Bet mašinos 
dar stovi prie kalvės Roščių 
kaime su likučiais rugių iš per
eitų metų sėjos ... Sėti ran
kom — daro išvadą tikrintojai 
— reiškia netekti nuo kiekvie
no hektaro po 2 centnerius 
grūdų. Su tuo betgi kolchozo 
vadovai esą susitaikę.

Atvykite arba rašykite į mūsų cent- 
rinę įstaigą arba kurį nors skyrių dides
niame mieste.

Philadelphia 6, Pa.
WA 5-3455

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį. .......... Licensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:

NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------------------------AL 4-5456
NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street -----------  CH 3-2583
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue------------- EV 4-4952
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue--------------- OI 5-8808
ATHOL, Mas*. — 61 Mt. Pleasant Street-----------------CH 9-6245
BOSTON 18, Man. — 271 Shawmut Avenue-------------Ll 2-1767
SOUTH BOSTON, Mas*. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068 
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue-------------TL 6-2674
CHICAGO 22, III- — 2222 W. Chtcago Avenue---------BR 8-6966
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ---------- WA 5-2737
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road----------TO 1-1068

• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue________VI 1-5355
GRANO RAPIDS, Mich. — 606 BrkJge SL, N.W.-----GL 8-2256
J1AMTRANCK, Mich. — 11333Jos. Campau -----------  TO 7-1575
HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; C H 6-4724 / 233 8030 
IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ........ ES 
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. Rl
YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė, ..............  GR
LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN

• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street --------------------FO
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue______ Bl
• N£W HAVEN, Conn. — 509 Congren Avė. _____ __  LO 2-1446
o PATER8ON 1, N. J. — 99 Main Street
• PASSAIC. N. J. — 176 Markei Street
• PHILADELPHIA 23. Pa. — 525 W. Gi
• PITT68URGH 3. Pa. — 1015 E. Caroon Strmt___ HU
o SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street___ _ Fl
• WATERBURV, Conn. — 6 John Street-----
• WORCESTER. Mam. —• 174 Millbury StrMt
• VINELANO, NJ. — W. Landi* Avo, Grook <
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Tryliktosios žaidynės

lietų i II tautinių šokių šven-

ir

ir Marija Ru-

Žaidynėmis, jų suorganiza-

liepos 4 d-, 
Soldiers Field

Klausimai yra verti didelio 
mūsų visuomenės dėmesio. Jau
nimas mėgsta ir veržiasi spor
tuoti. Tuo reikia atsiremti ir 
tuo būdu galima nukreipti nuo

CHICAGOJE Donelaičio vardo lituanistinis mokyklos choras su savo vedėju Julium širka. Nuatr. B. Lun- 
gio.

ati- 
val.

gramos skriptą 
Bronė Jameikienė.

ryto iki 
mėn. 7 
10 vai. 
kyti iš

910 WILL0UGHBY AVĖ. 
BROOKLYN2U N. Y. 

GLonmor* 5-728)
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Straipsnius ir koroapondoncijas rsdakcija taiso savo nuožiOn Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams praiant. Pavarde pašlrdytl straipsniai nebū
tinai itreiikia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turint Ir kalbi recSakcija neatsako.

prašneka vaizdas ir žodis. Čia 
randame žodžių, kurių negali
ma nuleisti negirdomis:

vienas call your attention to the Li
brary of Lithuanian Muzicolo-

Trylika, sakoma, skaičius ne- 
lemtingas. Prietaringieji baugi
nasi, kaip juodos katės, kuri 
perbėga per taką. Tokiais prie
tarais parodomas savos dva
sios silpnumas. Žmonėm rodo
si, kad ne jie patys, o kažko
kie atsitiktiniai ženklai lemia 
jų likimą. Tuo tarpu kiekvie
nas yra “savo laimės kalvis”, 
jei turi aiškų tikslą ir uoliai 
bei ištvermingai jo siekia. Čia 
nieko negali pakenkti nei “13” 
nei juoda pašiurpusi katytė, pa- 
sipynusi po kojomis. Žmonės 
patys sau kenkia ar padeda

šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinės žaidynės, kurios i- 
vyksta New Yorke ši savaitgalį, 
turi tą “13” skaičių. Jis paro
do, kiek dar turima lietuviško 
ištvermingumo, kad tokios 
sporto šventės kasmet įvyksta. 
Tai gražus metų skaičius ir 
lemtingas ne kokiu prietaru, o 
didėjančiu rūpesčiu, kad daro
si vis sunkiau patelkti didesnį 
jaunimo skaičių ir rasti palan
kesnį mūsų visuomenės pritari
mą. Ir sportinė mūsų veikla 
ima pamažu merdėti. Sportinin
kai bei jų globėjai ir rėmėjai 
patys tuos rūpesčius kelia.

Žaidynėm, štai, yra išleistas 
dailus leidinėlis “XIII 1963”, 
suredaguotas Kęstučio čerke- 
liūno. Jis turi meniškų gabu- negeistinų pramogų, stiprin- 
mų ir šilimos duoti leidiniui ti fizinį bei dorinį atsparumą ir 
patrauklią formą. Joje stipriau lietuviškumą. Jei suorganizuo

jame masines tautinių šokių 
bei dainų šventes, kodėl nesu
rengti didelės sporto šventės, 
kurioje dalyvautų visos mūsų 
organizacijos Ir visa visuome
nė? Skaičius “13” tebūnie 
lemtingu įspėjimu, kad penkio
liktųjų žaidynių taip pigiai ne
praleistame- Gi šį savaitgali—- 

~ DONELAIČIO vardo lituanistinės mokyklos mažieji, kurie Joks tautinių šokių šventėje Chicagoje liepos 7. 
visi i Xm žaidvnes- j

vimu, jų pravedimu ir jose da
lyvavimu mes primename jau
nimui jo likimą, jo vietą, jo 
siekimus ir mūsų į jį sudėtas 
viltis” (Pr. Mickevičius). “Yra 
nuomonių, kad žaidynės nepa-

B. Empakerytt-Lulcoševičienė

ATOSTOGOS
(4)

Grįžusi tuoj paskambino į 
kažkokią vietą, kuri jai atrodė 
tari būti tikrai gera, ir užsi
sakė pietus. Nesvarbu, kad ji 
dabar nenorėjo valgyti. Norė
jo kur nors eiti. Norėjo būti 
tarp žmonių. Juk ten ateis ir 
daugiau. Nesvarbu, kad jų ne
pažins, su jais nekalbės, bet 
bus buvusi. O ten tikrai jau 
nesutiks kapitono. Jis gi turės 
taip pat kada nors savo reika
lų. Jis taip pat turės kada nors 
valgyti. Jis nežinos, kur ji bus. 
Gal tik paprastas sutapimas? 
Jis gi jos niekuomet nebuvo 
matęs. Gal iš tiesų nėra reika
lo pykti? Ji pati tokia neapdai
ri, kad jau du kartus pasielgė 
ne taip, kaip išauklėtam žmo
gui derėtų.

Daugiau galvoti nebuvo lai
ko, nes reikėjo persirengti. 
Greitai turėjo atvažiuoti taksis 
ir nuvežti, čia visur tik tak
siais ir tegalima važinėtį. Kar
tais atrodo, kad šioje saloje vi
si vyrai yra tik taksių vairuo
tojai- Turistų visur pilna, tai 
darbo niekuomet nestinga. vių, kaip ir ji, tačiau ji nebu- kad niekas jų nenuskina. Tai

siekia savo tikslo; kai kas ban
do jas priskirti tradiciniams 
piknikams... Bet ar ne tie 
"piknikai’, šokių vakarai ir ki
tokie pobūviai išlaikė gyvą lie
tuvį?” (A. Bagdžiūnas). Bet 
kiek ilgai laikys, ‘"sunku pasa
kyti . ■. Reikalas yra pilnai pri
brendęs pagaliau išspręsti spor
to klausimą” (K.- Baronas). 
“Mūsų sporto klubus bei žai
dynes išlaikys tik rinktiniai, tai 
yra, tikri sportininkai lietuviai. 
Ne kokie prabėgūnai, su lie
tuviais nieko bendro neturį, 
kuriuos vienas kitas ambicin
gas vadovas sugraibo tik kartą 
į metus ir veža į žaidynes taš
kų medžioti” (K. Cerkeliūnas).

Čia ne taškų ar rekordų me
džiojimo klausimas, o “lietuvių 
atžalyno, kuriam rūpi gal ne 
tiek jo fizinis pajėgumas, kiek 
išlikti savoj, lietuviškoj, spor
tinėje šeimoj... su rekordiniu 
lietuvių sportuojančio jaunimo 
skaičiumi” (A. Vakselis). Ar ne
vertėtų drauge su sportinėm 
žaidynėm jungti ir “lietuvių 
jaunuolių skaitymo, deklamaci
jos ir vaidybos varžybų” (J. Ja- 
šinskas).

Iš lauko pasižiūrėjus, nega
li pasakyti, kas yra viduje. Ne
gali net pasakyti, ar tas na
mas yra restoranas, ar tik gy
venamas namas. Visi vienodi: 
pastatyti iš koralo uolos, kuri 
sudaro net ir stogą. Visi jie bal
ti, rausvi, ar šviesiai žalsvi. Visi 
baltais stogais. Ir iš tolumos tik 
baltuoja. Stogai sugaudo van
denį. Jai buvo keista, kad vie
tiniai žmonės pasakojo: kai ne
būna vandens, jie turi tik dau
giau pasimelsti, ir paprastai 
Dievas paleidžia lietų. Ir taip 
jiems visuomet pakanka van
dens, iškrintančio iš dangaus. 
Kiekvienas kraštas yra taip 
prisitaikęs, kad galėtų gražiai 
gyventi ir kad nestigtų to, ko 
mažiausia turi, arba ko visai 
neturi, bet būtina.

Nebuvo alkana bet valgė net 
daugiau, negu norėjo. Ką gi ki
tą veiks? Tik baigiant valgyti, 
jai pasidarė kažko neramu. Lyg 
baisu vienai šiame svetimame 
žemės kampelyje, nežinančiai 
ką toliau daryti. Ak, žinoma, 
čia yra daugiau panašių kelei-

II Tautinių šokių šventės 
antroji būstinė, sąryšy su kas
dien didėjančia bilietų pa
klausa, atidaryta Marųuet te 
Parke, K. Valdis, Real Estate, 
2458 W. 69 St-, tel. RE 7-72 
02, darbo dienomis 9 vai. ryto 
iki 9:30 vai. vakaro. Sekma
dieniais 9:30 iki 1 vai. p.p. 
Centrinė būstinė yra Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont 
Avė., tel. 417-2248. Bilietai gau
nami darb. dienomis 7-9:30 v. 
v, šeštadieniais 2-9:30 v.v., sek
madienį 9:30-1 v. pp. Informa
cija nuo 3 vai. p.p. Marųuette 
Parko būstinėje bilietai gauna
mi visą dieną.

Baltimorės LB apylinkė II 
tautinių šokių šventės šokėjų 
kelionėms apmokėti atsiuntė 
70 dol. Po Cicero, Baltimorė 
yra pirmoji LB Apylinkė, iš
pildžiusi visų 100 proc. šven
tės rengėjų prašymą. Tokios 
pat paramos rengėjai tikisi ir 
iš kitų LB apylinkių

II tautinių šokių šventės 
programos vadovas Liudas Sa
gys programos pravedimui 
šventės metu pasikvietė asis
tentais šiuos asmenis: Aldoną 
Martienę — jaunesniųjų šokė
jų reikalams, Galina Gobie- 
nę — vyresniųjų šokėjų rei
kalams ir Vytautą Torūtą — 
parado vadovu.

Juozas Grabauskas, II tauti
nių šokių šventės informacinės tautinių šokių šventę.

vo iš tų, kurios labai greitai 
susidraugautų su nepažįsta
mais žmonėmis. Bet to, mamos 
buvo seniai pasakyti žodžiai, 
kad svetimame krašte negali
ma nieku pasitikėti. Toks pa
sakymas dabar antru karta nu
skambėjo ausyse. Ji sakė, kad 
čia suvažiuoja įvairiausių žmo
nių, kurie kartais tik ieško
progos padaryti kitam blogo. 
Čia ir daugiau žmonių buvo, ir 
skaniai užkandžiavo. Tačiau 
nei vienas iš jų nebuvo atėjęs 
vienas. Ir darėsi dar neramiau.

Išeinant artinosi vakaras. 
Miegoti dar nenorėjo, nors se
kančią dieną žadėjo važiuoti į 
Hamiltoną, kuris čia buvo ne
toli, ir berods pats didžiausias 
miestukas. Nebuvo tiek pavar
gusi, kad reikėtų taip anksti 
grįžti į savo kambarį. Be to, ne
žinojo, ar vėl nesutiks kapito
ną. Norėjo save įtikinti, kad 
tai buvo tik atsitikimas, kad 
netyčiom vis pasimaišė, kur ji 
ėjo. Ir dabar nebūtų nustebu
si, jeigu būtų jį vėl kur suti
kusi.

Vėl reikajo imti taksį, nes 
kitaip čia niekur nenueisi. Su
galvojo pasakyti, kad ją nuveš
iu ką nors gražesnio pamatyti. 
Bet ar gali būti kas nors gra
žesnio, kaip vingiuotas kelias 
su pakelėse augančiais ir žy
dinčiais didžiuliais krūmais ole
andrų? Buvo pats jų žydėjimo 
metas. Negalėjo atsistebėti, 

komisijas koordinatorius, tary- 
bos reikalais išvyko į Montrea- 
lį. Ten būdamas aplankys vie
tinę spaudą, Piečaičio tauti
nių šokių grupę ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės parei
gūnus šokių šventės reikalais.

Liudas Sagys, šokių šventės 
programos vadovas, paruošė ir 
išsiuntinėjo šokių grupių va
dovam šventės programą ir jos 
atlikimo detales. Programos 
aprašymas apima 17 mašinėle 
rašytų puslapių.

II tautinių šokių šventės 
technikinės komisijos pasitari
mas 'vyko birželio 19. Jaunimo 
Centre. Svarstyta publikos su
tikimo bei susodinimo, šokė
jų registracijos bei kiti klausi
mai- Technikinę komisiją su
daro LB Gage Parko apylin
kė. Tos komisijos pirmininkas 
yra Gedas Kazėnas.

II tautinių šokių šventės pro
graminis leidinys jau baigia
mas spausdinti M. Morkūno 
spaustuvėje. Leidinio viršelį 
paruošė Vida Krištolaitytė, 
čia baigusi meno mokslus 
dabar mokytojaujanti.

Čiurlionio Galerija bus 
daryta nuo liepos 6 d. 12

10 vai. vakaro; liepos 
dieną, 10 v. ryto iki 
v., kad ją galėtų lan- 
toliau atvykusieji į II

pačios gražiausios gėlės. O jų 
čia įvairiausių spalvų buvo ga
lybė: baltų, raudonų, rausvų- 
žiedai tokie gražūs, kad gal nie
kad nė nepagalvoja, jog galima 
būtų juos raškyti.

Ilgiau ji nenorėjo važmėti. 
Buvo liūdna. Gal pamažu pra
dėjo pasiilgti namų? Gal ir dėl 
to, kad neturėjo su kuo pasi
dalinti įspūdžiais ir šios salos 
grožiu? Nors ir buvo gražu šio
je saloje, nesijautė laiminga. 
Ar galėjo būti laiminga būda
ma viena? Ar kas gali būti 
laimingas būdamas vienas?

Grįžo į savo kambarį, kad 
dar galėtų parašyti bent kelis 
atvirukus. Nors visose reikėjo 
rašyti, galima sakyti, tą patį, 
bet negalėjo likti pamiršto nei 
vieno artimo žmogaus. Reikėjo 
parodyti, kad ir šiame žemės 
rojuje prisiminimuose šmėksi 
namai ir artimi žmonės. Dėl 
to jie ir vadinami artimais. Jie 
tari būti visuomet prisimena
mi. Svarbiausia, jos atvirutės 
laukė daugiau negu kiti vienas 
žmogus. Ji žinojo. žinojo ne 
dėl to, kad jis taip sakė, bet, 
kad jį gerai pažino ir suprato 
kad lauks.

Grįžusi dar kurį laiką žiūrė
jo nuo kalno į apačioje šniokš
čiančią jūrą. Vanduo atrodė 
tamsiai žalias. Lengvutis vėje
lis pūtė nuo jūros. Apačioje 
kažkas dar vedžiojo vaiką. Jis 
žaidė su bangomis vis daugiau

Filmų aktorė Rūtą Kilmony- šv. Kazimiero seselėms 50 bi
tė bus II tautinių šokių šven
tės programos pranešėja. Pro- tę. Jie pasirūpins seseles į 

jai ruošia šventę ir atvežti.
John Pakol, Chicago Savings 

and Loan bendrovės preziden
tas ir II tautinių šokių šventės 
Globos Komiteto pirmininkas 
dar papildomai savo svečiams 
įsigijo tris ložes.

Lietuvos atstovas Washing-

Bruno Shotas vadovaus mū
sų tautinių šokių šokėjams, ku
rie yra Chicagos mero Richard 
J. Daley pakviesti dalyvauti 
programoje JAV nepriklauso
mybės šventėje 
7:30 vai. vakare 
stadijone.

Inž. Antanas
džiai, kaip ir visada, nupirko

užbėgančiomis ant smėlio- Jū
ra kilo. Rodės, dar tik prieš 
kelias valandas ant smėlio ten 
sėdėjo, o dabar tą pačią vietą 
jau skalavo bangos. Oras buvo 
vėsus.

— Šiandien jūra supykusi.. 
staiga kažkas pasakė tyliai ir 
pamažu, visai šalia jos.

— Ji buvo taip paskendusi savo 
mintyse, kad nei žingsnių ne
girdėjo. Tik dabar staiga atsi
suko. šalia jos stovėjo, ir taip 
pat į ošiančią jūrą Sūrėję ka
pitonas Wilson. Daugiau jis nie
ko nesakė. Tarsi jie būtų visą 
laiką kalbėję, ar turėję pana
šias mintis, ir tik dabar vėl 
persikeitę nauju sakiniu, šį 
kartą ji jau nenustebo jo atsi
radimu. Gal jau kiek priprato 
prie įvairių staigmenų. Tik 
kiek išsigando negirdėjusi jo 
žingsnių. Kiek nurimusi, ra
miai, gal net kiek drąsiai, į jį 
pasižiūrėjo. Ji buvo pikta. Ta
čiau nenorėjo tokia pasirodyti. 
Norėjo vaizduoti mergaitę, ku
ri gali gerai paslėpti savo pyk
tį ar linksmumą ir eiti prie 
reikalo rami, gal net kiek išdi
di remdamasi tik protu.

— Pasakykite, ponas Wilson
— paklausė ji ramiai, — ko
dėl jūs mane šiandien visą lai
ką persekiojate? —

— Turiu prisipažinti, kad 
esate gudri, — nusijuokė jis.
— Ir drąsi. Nemaniau, kad to
kia esate... Taigi pasakysiu 
tiesą. Aišku, galėčiau sakyti,

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke paaiškinimas

Šių metų birželio mėn. 14 d. Konsulatas New Yorke. Skaito- 
“Vienybės” 22-ram numeryje me reikalingu paaiškinti, kad iš 
kažkoks p. Girnakalis rašo:

...“Atsiribojimą nuo kultū
rinių ryšių su tėvyne pagerbsi
me štai kokia istorija: vienai 
amerikiečių leidyklai prireikė 
žinių apie Lietuvos muzikinį gy
venimą. Kreipėsi į vieną mū
sų valstybės įstaigų. Gavo to
kį atsakymą:

“I regret to inform you that kos leidinius. Leidyklai buvo 
because of the Soviet Russian atsakyta laišku, kurio dalį pa- 
occupation no independent mu- citavo p. Girnakalis, todėl čia 
sic organizations, schools or paduodama kita dalis, kurios 
publications are permitted to jis necitavo:
exist in- Lithuania (rašto data: “However, I would likę to 
1962.Vm.15 vieta 
konsulatas.)

Toliau? Toliau nieko — at- gy in Chicago which may be of 
sakymą gavusi įstaiga nepatikę- help to you in reference to 
jo, kreipėsi į tarybinius šalti- Lithuanian music. The ad- 
nius ir gavo atsakymą, kur be dress of the library is: Library 
jokių “independent” paaiškėjo 
visa tiesa”.

Kokia ta “visa tiesa” auto
rius nepasako.

Tą p. Girnakalio kritikuoja-
Nuotr. B.Lungio mą laišką rašė Generalinis

kad taip nėra. Kad tik sutapi
mas. Pagaliau, kad pats liki
mas mus vis suveda. Tačiau 
jūs nesate iš tų, kurios patikė
tų. Nors ir nesakytumėte man, 
aš žinočiau. Nesakytumėte ar 
dėtumėtės nesuprantanti, ką 
norėjote padaryti kiek anks
čiau, prie jūros. Bet aš žino
jau. Per daug žmonių man kas
dien tenka sutikti, kad nesu
prasčiau- Tad būkime atviri. 
Pasakykime tiesą----

— Tiktai tiesą, — kartojo 
ji. — Juk nėra jokio reikalo 
meluoti?
—Gal ir taip. Bet kartais ga
li ir kitaip būti. Matote, kar
tais reikia meluoti. Norint ar 
nenorint. Taip jau geriau iš
eina. Be to, negalima visuomet 
žmogui sakyti tiesą. Juk kar
tais tiesa gali būti pats skau
džiausias dalykas pasaulyje ir 
žmogus nenorėtų sužinoti, nors 
ir klaustų. Tada reikia gražiai 
pameluoti. Nepasakyčiau, kad 
tai būtų tikras melas. Ne. Tai 
tik noras apgraibom kalbant, 
apsaugoti žmogų nuo to, kas 
jam būtų nemalonu, ar net 
skaudu, ką iš tiesų tas pats 
žmogus ir žino, bet nori tikė
ti, kol kitas nepasako. Ar me
las tokiu atveju yra blogis? 
Nemanyčiau, nors su manim 
galite ir nesutikti. Imsiu pasa
koti apie tai, kas mums būtų 
įdomiausia šiuo laiku. Apie tai, 
ką jūs norėjote sužinoti.

(bus daugiau) 

tone J. Rajeckas ir gen. kons. 
Chicagoje dr. P. Daužvardis su
tiko būti II tautinių šokių 
šventės Garbės Komiteto na
riais.

Juozas F. Gribauskas, St. 
Anthony Savings bendrovės 
prezidentas ir n tautinių šokių 
šventės finansų komisijos gar
bės pirmininkas, įsigijo šven
tėn dar papildomų ložių.

jo paimta tik dalis. Visas reika
las taip atrodo:

Žurnalo Mus i c Magazine lei
dykla (Illinois valst.) atsiuntė 
vieną egzempliorių to žurnalo, 
prašydama atsiųsti informacijų 
apie dabar Lietuvoje veikian
čias muzikos organizacijas, 
mokyklas ir periodinius muzi-

of Lithuanian Musicology, 2345 
West 56th St., Chicago 36, III”.

Tą pačią dieną buvo para
šytas Lietuvių Muzikologijos 
Archyvui laiškas ir pasiųstas 
leidyklos laiškas kartu su mū-
sų atsakymo nuorašų. L. M.
Archyvo vice-ku ra torius muz. 
Juozas Bertulis pranešė:

“Surinksime žinias ir prane
šime vien tik apie Amerikoj 
gyvenančius lietuvius muzikus, 
nes negauname žinių iš lietu
vių muzikų organizacijų Vaka
rų Europoje, Pietų Amerikoje 
ir Australijoje ”

Motyvai, dėl kurių patys lie
tuviai muzikai buvo paprašyti 
duoti atsakymą, yra šie: susi
pažinus su tuo muzikos žurna
lu, rasta, kad ten įdėtos ir A- 
merikoje veikiančios tautinės 
muzikos draugijos, puoselėjan
čios savo tautinę (“foreign") 
vokiečių, prancūzų, arabų ir 
net kinų muziką, bet nieko ne
radome apie lietuvių muziką, 
chorus ir tt.

Tas leidyklos traferetinis 
laiškas buvo jų išsiuntinėtas vi
sų valstybių konsultatams, tai
gi, ir “tarybiniams Šaltiniams".

Prie to viso norėčiau pridė
ti, kad Generalinis Konsulatas 
tai leidyklai atsakė, remdama
sis esama padėtimi ir tikro
vės faktais, kurie, tarp kitko, 
paduodami ir Amerikos spau
doj. štai, kad ir New York Ti
mes, birželio 20 d., antrame 
puslapy, Maskvos koresponden
tas H. Tanner, rašo: ".. .The 
policy-making Central Commit- 
tee was called into session in 
the Kremlin to discuss prob- 
lems of ideology — including 
in particular ways of imposing

(nukelta | S psl.)



Brockton, Mm*. — Birželio 
baisiųjų trėmimų minėjimas 
šiemet pas mus buvo tokio 
aukšto lygio, kad galėjo būti pa
kartotas New Yorke ar Wash- 
ingtone. Ir svečių galėjo būti 
daugiau negu šimtinė. Negi 
“ Brockt°- 
taip skaudu ir tragiška? O gal 
dėl to, kad visiem toji kančia 
taip žinoma ir jaučiama, lyg ir 
nematome reikalo į minėjimą 
atsilankyti?

Pamenu, 1940 metų pavasa
rį, prieš užsplūstant rusam, su 
pavasarininkais lankiau Vil
nių. Lukiškių aikštėje pastebė
jome paminklinį akmenį, ku
riame tebuvo įrėžti 1863 metai. 
Daugiau nieko. Sušnekome, ko
dėl nėra parašo, jog čia buvo 
šaudomi ir kariami 1863 metų 
Lietuvos sukilėliai. Vienas pa 
aiškino: tie 1863 metai visiem 
taip gerai žinomi rusų žiauru
mu, kad nėra reikalo nė rašyti.

Gerai mums žinomi ir 1941 
metai bolševikų nežmonišku
mu, ypač tuos metus išgyvenu- 
siem Lietuvoje, bet mažiau ži
nomi Amerikos lietuviam bei

mūsų jaunimui. Reikia primin
ti tą didelę ir skaudžią rusų 
žiaurybę.

Brocktone š.m. birželio 15, 
šeštadienį, tai buvo padaryta 
dideliu susikaupimu, gera pro
grama ir kruopščiu jos paren-

no LB Apylinkės Valdyba ir 
Balfo 72 skyrius. Daugiausia 
triūso įdėjo ir didelį sumanu
mą parodė apylinkės pirm. Ire
na Eivienė. Minėjime dalyvavo 
visi šv. Kazimiero parapijos 
kunigai ir vienuolyno kapelio
nas: kun. F. Norbutas, kun. A. 
Kneižys, kun. M. Vembrė ir 
kun. J. švagždys- Klebonas ku
nigas F. Norbutas atkalbėjo in- 
vokaciją.

Paskaitą 
mę skaitė 
iš Bostono.

gubernatorius E. Peabody bir
želio 15 buvo paskelbęs lietu
vių diena visoje valstybėje.

M. Kas.

Lituanistinės mokyklos pa
mokos užbaigtos iškyla Fields 
parke birželio 8. Gražioje gam
toje mokyklos vedėjas Alek
sandras Padagas pravedė moks
lo metų baigimo aktą ir vaikų 
išpildytą programą, Gerieji ke
turi mokiniai — Irutė Radze
vičiūtė, Vytautas Sabaitis. Do
vilė Eivaitė ir Darius Monkus 
— gavo dovanų knygomis, ku
rias parūpino LB Apylinkės Val
dyba. Išreikšta didelė padėka 
Juozui ir Sofijai Stašaičiam, 
kurių namuose mokykla veikia, 
šiais metais mokykloje dirbo 
A. Padagas ir stud. J. Venč- 
kauskaitė. Iškylautojus skaniai 
pavaišino S. Gofensienė ir O- 
Eikinienė.

IS VISUR

ŽUVO KUM. ADOMAS 
MARKŪNAS

Automobilio nelaimėje bir
želio 16 Twin Rivers, Wis., žu
vo kun. Adomas Markūnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Northiem. Wis. Palaidotas bir
želio 22 Worcester, Mass., iš 
šv. Kazimiero bažnyčios Notr 
Dame kapinėse. Velionis buv 
55 metų.

Buvo gimęs Vaiguvoje, Li< 
tuvoje. Tėvai mažą atsivežė 
Ameriką. Pradžios mokslą ba 
gė Worcestery. Lankė marij< 
nų seminariją Hinsdalle, IU 
seminarijos mokslus baigė Kai 
ne, Lietuvoje. Dar studijų g 
linti išvažiavo į Romą, ki 
1932 įšventintas kunigu. Rom 
je 1935 gavo filosofijos m. 
gistro laipsni- Studijavo d< 
Katalikų Universitete Washin 
tone. 1957 buvo nuvykęs į R 
mą švęsti savo kunigystės 2 
metų sukakties.

Marijonų vienuolyne išbui 
18 metų. Pasitraukęs iš vi 
nuolyno, 13 metų buvo kleb 
nu Northiem, Wis.

Tėvas mirė prieš 10 me 
Worcestery, Mass. Liko moti] 
(Antanina Grigonytė-Markūni

apie kančios pras- 
dr. Juozas Girnius 
Mūsų filosofas gre

tindamas Lietuvos Vytį ir Rū
pintojėlį, ištisą pusvalandį gi
liomis mintimis, lyg kokiais 
perlais, guodė, mokė ir stipri
no pasitikėjimą lietuvių tautos 
likimu, kuriame pinasi kova, 
kančia ir pragiedrėjimas. Visi 
klausėsi su dideliu susikaupi- Baškauskienė JC 
mu.

Rimantė-Bieikevičiūtė savo 
rašiniu priminė 1940 birželio 
14-15 skaudžias išvežimų sce
nas. Saulius Sužiedėlis apibūdi
no 1941 birželio 21-22 sukili
mą prieš bolševikus. Meninę 
programą išpildė Rita Ausiejū- 
tė, Vladas Eikinas ir Nancy 
Miller-Miliauskaitė. Pirmieji du 
įspūdingai paskaitė “Savanorių 
išlydėjimą” iš poeto Br. Braz
džionio kūrybos. Jauna solistė, 
galingas ir sodrus sopranas, 
Nancy Miliauskaitė padainavo: 
Kur bakūžė samanota (St. Šim
kaus), Tykiai tykiai (M. Petraus
ko), Ne margi sakalėliai (J. Tal- 
lat-Kelpšos) ir Myliu tave — 
vokiškai (Ed- Griego). Dovilė 
Eivaitė solistei įteikė gėlių 
puokštę.

Buvo dar priimtos Lietuvos 
laisvinimo reikalu rezoliucijos, 
pasiųstos Massachusetts valsty
bės abiem senatoriam ir Brock- 
tono apylinkės kongresmanui

Lietuvių Fondo vajui pra
vesti birželio 1 buvo sukvies
tas pasitarimas, kuriame įvai
rias organizacijas atstovavo A-

kun. M. Vembrė, J. Stašaitis, 
St. Eiva, A. Sužiedėlienė, A. 
Sabaitienė, A. Padagas, V. Ja
kimavičius. Po pasitarimo bir
želio 18 sudaryta vajui pra
vesti komisiją: pirm. J. Stašai
tis, sekr. St. Eiva, ižd. Vyt. 
Sužiedėlis- Po 100 dol. Lietu
vių Fondui yra jau įnešę J. ir 
A. Baškauskai, V. ir B. Su- 
žiedėliai, pažadėjo įnešti taip 
pat po 100 dol.: J. ir S. Sta
šaičiai, St. ir I. Eivos, VI. Ja
kimavičius. Paruoštas planas 
kreiptis į atskirus asmenis, šei
mas ir organizacijas. Šiam dar
bui iniciatyvos ėmėsi LB Apy
linkės Valdyba: pirm. St. Ei
vienė, St. Gofensienė, VI. Ja
kimavičius, K- Pronckevičius, 
Vyt. Baškauskas G.L.

— Balys Raugas, Riverside, 
N.J., LB apylinkės pirmininkas, 
visais galimais būdais talkinin
kauja rezoliucijom remti komi
tetui. Vien aukų tam reikalui
yra surinkęs apie 200

li CHICAGOS apygardos naujoji Balfo valdyba. IS k. j d. pirmoje eilėje: Juozas Graužinis, Ignas Petrauskas — 
pirmininkas, prel. Albavičius — Chieagos Balfo apygardos garbės pirm., Stasė Semėnienė, Kostas Bružas; 
stovi: Petras šilas, Feliksas Sereičikas, Liudas Naglius, Juozas Arstikys, Ignas Oaukus.

Nuotr. V. A. Račkausko

ŽMONES,
Birželio mėnesį suėjo 5 me

tui, kai iš gyvųjų tarpo išsis
kyrė a.a. Antanas Olis, šviesus 
Amerikos lietuvis, visą gyveni
mą dirbęs Amerikai ir Lietu
vai, kurios jis savo gyvenime 
nebuvo matęs.

Birželio 9 tėvų jėzuitų kop
lyčioje Chicagoje buvo atlaiky
tos mišios už a.a.= A. Olį- Susi
rinko tokia pat gausi minia 
žmonių, kokia dalyvavo praėju
sią žiemą toje pat koplyčioje 
mišiose už a.a. J. Daumantą ir 
visus žuvusius Lietuvos parti
zanus. Ir pamokslą sakė tas 
pats tėvas J. Vaišnys, S.J. Jis 
kalbėjo apie šv. Trejybę, tik 
ką mirusį popiežių Joną XXIII 
ir a.a. adv. A. Olį- Pamoksli
ninko žodžius atkartojant, tiek 
popiežius Jonas XXIII, tiek ir 
adv. Olis buvo tiltų statytojai. 
Popiežius statė tiltus tarp vals
tybių, religijų ir rasių, o Al 
Olis tarp kultūrų — ameriko
niškosios ir lietuviškosios, tarp 
lietuvių ir amerikiečių. Būda- » 
mas lojalus amerikietis ir šio

KURIE STATĖ
Reportažas iš Chieagos

TILTUS

nė, dvi seserys — vieni 
kazimierietės Chicagoje, 
pusbroliai, Stepas ir Petras 
kūnai, Worcestery, Mass.

-— Lietuviu R.K. Darbinio 
kų Sąjungos seimas bus rug
pjūčio 10, šeštadienį, Mariana- 
polyje, Tėvų Marijonų kolegi
jos patalpose, Thompson, Conn. 
Kun. Juozas Dambrauskas, M. 
I. C. vienuolyno viršininkas, 
maloniai sutiko priimti seimą. 
Visų L.D.S. kuopų prašoma iš
rinkti atstovus ir dalyvauti sei
me- Po dvejų metų L.D.S. mi
nės savo 50 metų sukaktį. Kuo
pos įduokite savo atstovams 
gerus sumanymus seimui. Ma
loniai prašoma iš anksto pra
nešti Centro Valdybai, kiek 
kuopos atstovų dalyvaus sei
me. Smulkesnė seimo tvarka 
bus pranešta vėliau. L.D.S. 
Centro Valdybos pirm. V.J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Nor- 
wood, Mass., Iždininkė Blanch 
Kapochy, So. Boston, Mass.

— Kun. Jonas Jančius, M.I-C. 
marijonų šv. Kazimiero provin
cijos provinciolas, birželio 23, 
išskrido iš New Yorko į Romą 
dalyvauti marijonų kongregaci
jos generalinėje kapituloje, ku
ri įvyksta birželio 26. Išrinktieji 
provincijos kapituloje delega
tai — kun. Juozas Kupris ir 
kun. Antanas Miciūnas išvyko 
anksčiau. Romos kapituloje bus 
renkamas kongregacijos gene
rolas, jo patarėjai, kurie vėliau 
išrinks provincijų vadovybes.

— William F. Knowland, 
Oakland, California, buv. JV- 
bių senatorius, o dabar reda
guojąs vieną iš didžiųjų Kali
fornijos dienraščiu (The Oak
land 
mėn.
min. Los Angeles mieste, mi
nint
Minėjimą ruošia Los Angeles 
miesto Young Republicans or
ganizacija Susirinkimas įvyks 
Wilshire-Ebell teatro salėje, 
4401 West 8th Street, Los An
geles 5, California. Lietuviai 
kviečiami gausiai šiame minė
jime dalyvauti.

kalbėtojas, tikrai sužavėjo ir 
nustebino Chieagos lietuvišką 
visuomenę ir, tikiu, jis į Chica- 
gą dar ne kartą bus pakviestas.

Meninę programos dalį atli
ko vis jauna ir vokaliniai te
bežibanti buv. Metropolitan o- 
peros solistė Anna Kaskas, sol. 
J. Vaznelis ir “Dainavos” an
samblis, diriguojamas muz. St. 
Šimkaus. Solistams akompana
vo muz. A. Kučiūnas. Iš “Dai
navos” repertuaro ypač išsis
kyrė ištrauka iš naujos muz. 
J. Gaidelio “Kantatos apie Lie
tuvą”.

Uždarydamas minėjimą J. 
Bačiūnas padėkojo kalbėtojam 
ir meninės programos dalies 
dalyviam ir visiem susirinku
siems sergančios V. Olienės 
vardu ir visus 500-600 minėji
mo dalyvius pakvietė į kitą salę 
vaišėms.

Minėjime dalyvavo įvairių 
pažiūrų ir Įvairių kartų lietu
viai- Tai žinia, kad Olis, kaip 
lietuvis, priklauso visiems, kad 
jo šviesus atminimas gyvas 
kiekvieno patrioto širdyje.

Apie A. Olio įtaką amerikie
tiškam gyvenime norisi paci
tuoti gen. kons. dr. P. Dauž- 
vardžio žodžius, kuriam su A. 
Oliu teko dalyvauti lietuvių de
legacijose pas tris Illinois valst. 
gubernatorius. Rodos, du iš 
gubernatorių buvo demokratai, 
vienas respublikonas. Ir kiek
vienas iš tų gubernatorių Olį 
vadino vardu ir lietuvių dele
gacijoms suruošė šauniausius 
priėmimus.

Tikrai mūsų balsas, ypač 
Chicagoje, daug toliau nuskam
bėdavo, kol tebebuvo gyvas A. 
Olis. Bet jau 5 metai, kai jo pa
laikai ilsisi šv. Kazimiero ka
pinėse. O kito tokio ąžuolo vis 
dar neturime. A Olis ilsisi ša
lia komp. A. Vanagaičio, “Mar
gučio” įkūrėjo.

Ir pabaigai linksmesnė žinia, 
'bą pasakė svetys iš Bostono ^ad 4 Margučio radijas vėl at- 
rašyt. St. Santvaras, tris kar
tus gyvenime tesusitikęs su 
gyvu Oliu, bet sugebėjęs tiek 
daug ir taip jautriai apie Olį 

Nuotr. L. Kančausko pasakyti- St. Santvaras, kaip

pareigūnas, jis

sugebėjo būti ir šimtaprocenti
nis, taurus lietuvis.

Popiežiaus Jono XXIII agoni
jos valandose mudu su žurn. 
St. Dauniu Chieagos White 
Sox parke sekėm jų beisbolo 
rungtynes su Bostonu. Koks 
jaudinantis vaizdas buvo, kada 
aikštėje prieš žaidėjų akis ma
tėsi žemėje įrėžti kryžiai, kad 
žaidėjai ir minia visą laiką 
mintyse gyventų su mirštančių 
šviesiu popiežium .. Ne vieno 
akyse tais momentais matėsi 
ašaros.

Alto pirm- L. Simučio žo
džiais, kuriuos jis pasakė bir
želio 15 d. a.a. A. Olio 5 metų 
mirties minėjimo akademijoje, 
ir šaltas, ramus ir tylus Ant. 
Olis, šimučiui matant, kartą 
gyvenime buvo viešai pravir
kęs. Ir dėl lietuviškų reikalų. 
Kaip tik tuo metu, kada Bal- 
fas, dėl įvairių skirtingų parti
nių nuomonių negalėjo išsirink
ti garbės pirmininko. O juo 
buvo pasiūlytas paskutinis Lie
tuvos prezidentas A. Smetona.

Olio minėjimą - akademiją, 
kaip programoje pažymėta, 
rengė visa eilė organizacijų. 
Bet, kiek neoficialiai teko pa
tirti, visa tai padaryta lietuvio 
patrioto ir buv. A. Olio artimo 
bičiulio Juozo Bačiūno lėšomis. 
Minėjimas tiek savo menine ir 
technikine struktūra, tiek ir 
dalyviais buvo tikrai neeilinis.

Kai po taiklios gyVos V. 
Adamkavičiaus atidaromosios 
kalbos atsiskleidė uždanga, į 
mus žvelgė didelis neužmiršta
mo A Olio portretas, įrėmin
tas meniškame dail. A. Kuraus- 
ko dekoratyviniame montaže. 
Apie A. Oli 5 minučių žodžius 
tarė Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone J. Rajeckas, gen. kons. 
Chicagoje dr. P. Daužvardis, 
Alto pirm. L. šimutis ir adv. 
A- Lapinskas. Pagrindinę kai

Tribūne), kalbės liepos
10, trečiadienį, 7 v. 30

pavergtų tautų savaitę.

Kongresmanas Glenard

LOS ANGELĖS tv. Kazfmteiu parapijos Lietuvių diena birželis 16. IŠ k. į d.: programos pranešėja V. Mitku
tė, muz. Br. Budriūnas, soL O. Stankaitytė, sol. St. Baras.

naujino savo valandėlę ir 5 
kartus savaitėje gyvu žodžiu 
kalba Į Chieagos lietuvius.

VI. Ramojus

P. Lipscomb (R.-Calif.), rezoliu
cijų pradininkas Atstovų Rū
muose įtraukė i Congressional 
Rečord Rezoliucijoms Remti 
Komiteto memorandumą, kuris 
buvo įteiktas visai eilei senato
rių ir kongresmanų^ lankantis 
minėto vieneto delegacijai Wa- 
shingtone. Memorandumas su 
kongresmano Glen Lipscomb į- 
;vadu įtrauktas Congressional 
Record birželio 13 d. laidoje 
(A3831, A3832 ir A3833 pusi ).

— Kun. Titas Narbutas, šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos kle
bonas Dayton, Ohio, atšventęs 
25 metų kunigystės sukakti, bu
vo pagerbtas vietinio dienraš
čio “The Dayton Daily News”. 
Korespondentas Al Pikorka, at
silankęs ir pasikalbėjęs birže
lio 15 parašė apie kun. T. Nar
butą ir jo knygą “Marijos šven
tovės Amerikoje". Kun. T. Nar
butas nurodė Į komunizmo pa
vojų, kurio JAV vis dar ne
nori gerai suprasti, net ir tu
rėdamos po šonu Kubos suko- 
munistinimą. Laikraštis pažy
mi, kad kun. T Narbutas yra 
apkeliavęs kone visą pietų ir 
šiaurės Ameriką.

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA
ir naujo Šv. Jono Krikšt. studentų bendrabučio 

aplankymas
ketvirtadienį, liepos k 1963
MARIANAPOLIS, THOMPSON, CONN.

PROGRAMA:
11:00 iškilmingos mišios ir pamokslas. Mišias aukos ir pamokslą pasakys 

prel. Juozas Tadarauskas iš Hamilton. Ont.
Per mišias giedos šv. Kazimiero. Worchester. Mass. parapijos cho
ras. vadovauja muzikas Ipolitas Nauragis.

12:00-3:00 aplankymas naujo studentų bendrabučio.
4:00 meninę programą išpildys Worcester, Mass. Meno Mėgėjų Ratelis, 

vadovauja muzikas Jonas Beinortus.
Dainuoja solistė Nancy Miliauskaitė.

4:00 Šokiai prie orkestro.

Nuoširdžiai kviečia: Marianapolio Tėvai Marijonai

Malonūs Vasarotojai, 
pranešame, kad 

OSTERVILLE MANOR, Ine. 
We$t Bay Ro*ri. OstorviHe, Care Cod, Mass. 

Telef.: GArden 8-6991 

atidaroma birželio 24 d.
Savininkas J. Kapočius; 25 Barrington Rd„ Don hester 21. Mas*. 

Telef.: AN 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 patenkinti visų pageidavimus. Laukiame Jūsų užsa
kymų ir esame pasiruošę Jus maloniai priimti. J. Kapočius

206 East86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

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

Vedėjas: Helmut Volliaer 
KASDIEN KONCERTAI nu® f vai. popiet 

Užkandžiai iš nuosavos virtuves 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vafearienė
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SO BOSTONO LPO Ii komanda. Or. A. Kapočius. ŠK pirmininkas (tre
čias iš k.) ir A Keturakis, komandos kapitonas (antras iš d.).

JUBILĖJINĖ SKAUTŲ STOVYKLA
Lietuvių skautų sąjūdis gimė 

prieš 45 metus — ten pat ir 
tais pat metais kaip ir moder
ni Nepriklausoma Lietuva — 
Vilniuje 1918 m. Sąjūdis augo 
ir stiprėjo kartu su jauna Lie
tuva. 1928 metais Panemunės 
šile Įvyko pirmoji tautinė sto
vykla, kurioje dalyvavo keli 
šimtai skautų, o minint skautų 
sąjungos dvidešimties metų su
kakti Panemunės ir Pažaislio 
pušynas sutelkė tūkstančius

daromos

tėję. Ši stovykla sutrauks ke
letą šimtų skautiško jaunimo 
iš viso Amerikos žemyno. Ju- 
bilėjinės stovyklos viršininku 
pakviestas A. Saulaitis. Atski
rai brolijos stovyklai vadovaus 
B. Juodelis, seserijos — f. 
Kurgonienė ir Akademinio Są
jūdžio A. Treinys.

Jau dabar visuose skautiš
kuose vienetuose vyksta inten
syvus pasiruošimai:
iškylos sustiprinti praktinias 

lietuvių skautų ir skaučių ir stovyklavimo žinias.
šimtus svečių iš kitų pasaulio 
kraštų.

Karo audrų išblokšti iš gim
tosios žemės ir išblaškyti po 
visą pasauli, lietuviai skautai 
vėl susibūrė po skautiška vėlia
va. vėl stovyklų laužai nušvito 
plačiai: Amerikoj, Anglijoj, Ka
nadoj, Australijoj. Vokietijoj. 
Šiandien Lietuvių Skautų Są
junga jau suspėjo sujungti ke
lis tūkstančius lietuviško jauni
mo ir išaugo Į gausią jaunimo 
organizaciją-

Šiais metais švenčiant 45 me
tų sukakti organizuojama ju-

re-
1.

fi-

peržiūri
mas stovyklinis inventorius, ir 
tvarkomos uniformos, organi
zuojami finansai transportui ir 
1.1. Stovyklon važiuojančių 
gistracija baigiasi liepos 
New Yorko skautų tėvų ir 
mėjų komitetas organizuoja
nansus stovyklautojams parem
ti. Skautų ir skaučių vienetų va 
dovybės su dėkingumu prisi
mena savo rėmėjus, kurie su
pratę lietuviško jaunimo reika
lus. atskubėjo su parama. Vi
siems rėmėjams tenka nuošir
di padėka už paramą ir už pa
rodytą gražu pavyzdi, kaip ga-

biliejinė stovykla nuo rugp. 17 Įima praktiškai ateiti i talką, 
—rūgs. 1 Atlanto pakraščiuo- kad. bendromis jėgomis galėtu- 
se gražiose Cape Cod apylin- me išlaikyti mūsų jaunimą or- 
kėse. Camp Child stovyklaviė- ganizuotą ir lietuvišką. J. B.

THERESA’S COWNS
of •'FREEPORT'

Cordially invites you to see our Fali collection of

Bridal Gowns.
Here you will find an exquisite collection of bridal fashions. 
including veils and accessories. for the bride. the bridesmaids 
and mother-of-the-bride.

Bridal Gowns—55.00 - 250.00 • Bridesmaid 25.00 - 50.00
Conie in soon and discover xvhy so many 

perfect weddings start right here.
No charge for alterations on bridal gowns —

SERVICE OUR FORTE

102 South Main St., Freeport, N. Y.
Open Mon. Thurs. Fri. till 9 PM. Tues. Sat. till 6 PM

— Vladas Mikėnas. Vrnfrts. s»»- 
į.žaidė Ivsoomis su e»»-eiuo’u d<<1- 

meisteriu G’i«mričiu. žniMamas So- 
p- ąfetu rin’’itn*ie prieš - J,,'”O«V»vila, 

-Pavietai... ®*ntyMii 35’4- 
" ’4 Mikėnas žaidė tris*— rt. n«.

THftino’.nči’t. nrj»|«»n?Ax» h»’v. 
;ra<m«»<o jauniu-meistrui ivkovui ir 
lygiom*® suGli-roričiu.-'

g:' — Tarot. t!.nwrii« To® A’v-eles 
L" m:oc-fe ue^sidod" lionos S d Rfo^n- 
v sno'*’ žinom"® čelista,® Pieti-n”®’*”

cnn T<»12>w*rM

r^cjz»n«n H»dmei«tcri»i. "Alinėm pre-

— Kanados uždaros šnchmatu n- 
HAs i””ksta tVinnine®* nvo
rUoTPŪAĮo 24 iki rtio-cAio 2 d Vona. 
do® Ae>»in>onas L. Jo”ner iš Mnnt-

Jo nmtie’i varžovai hūt»« hnv. Ka
nados meisteriai A. Yanofskv ir Po
vilas Vaitonis, šios p-bės reikšmin
go®. n»s iu nugalėtojas kvalifikuo- 
insi tarnzoninėm kitu meto nirme- 
nvh^m. Norima tainogi ir Kanados 
rinktine našai n-biu pasekmes su- 
statvti kitu metų pasaulio n-hėm. 
kurios ivvks Tel Avive. Palestinoj.

— Parti’p. žaista 1954 m. Amster
dame: Povilas Vaitonis (Kanada) 
— hsltieii sudoroja Kremerį, Luk
še »nhi>r'rps.

I.c4 c5 2. 2f3 Žc6 3. d4 c d4 4. 2:d4 
2f6 5. Žc3 »6 6. e4 Rg7 7. Re2 0-0 8. 
Re3 e5 9. 2b3 d6 10. 0-0 a6 11. Vd2 
Be8 12. Badl Žd4 13. Ž:d4e d4 14. 
R:d4 Refi 15. f3 Bc8 16. h3 Rf8 17. 
Ža-» Žd7 18. Rh? f6 19 f 4 Rf7 20. Vd4 
Re7 21. Khl Žf8 22. Žb6 Že6 23. Ve3 
Bc6 24. Žd5 K«7 25. f5 Žf8 26. g4 
R:d5 27. e:d5 Be S 28. ”5 Žd7 29. f:<*> 
h-~6 30 Re-4 Že5 31. R;e8V-c8 32. 
Bdel Bh8 33 Vf< VdR 34. c5 d:c5 35. 
P:e5 Rd« ?6. V:*6+V:f6 37.»:f6-l- 
Kf7 3«. Be7 4- Kf8 39. Bf2 Bh5 40. 
Bd7 B:d5 41. f7 ir juodieji pasiduo
da.

— Didmeisteris Polugaievskis — 
Sov. laimėm tarpt, tumvn Sočvie. 
surinkęs 8’/> tš..'2 v. V. Smvslovas 
7 tš. (ii.® be kitko nralaimėjo Vladi
vostoko meistrui Zaicevui ).

— Lietuvos t963 m. n-bė= T, M.ns- 
lovas 11-4 t.. V Mikėnas 10. E. C*>i- 
1-n-ievns. A.. Bi’tnoriiis po 9’<., M. 
Ostrauskas 9. I. Vistaneckis ir A, 
Česnauskas po 8’4. D. Lanienis. A. 
Aleksieievns ir V. Baršauska® no R. 
A. Uogelė 6’4. .4. Aufmanas 5’4. M. 
T'ofiovns ir J. Rid^vanavi«Mt»® no 5. 
v Lomonosovas 4 ’4 ir J. Butkus 
3’4. tš.

■į Liet. Atlotu kh’hn
į nin’-nj r>asij’išM”ti dėl
j ned"1””nvimo Rotu An”«-rrdo« nir-
; pien’’hė<se Rop*one. Paskaito 
i c’-t-rinie tilnnsins kelios neofk'ia1’"s 

žinutes (kuriose t®") kitko varžau 
diena huvo kaitalioiama). paskiri 

: 1-omandos dclvviai svarstė Falimv-
i h»s vvVti i Bostoną ir buvo linkę
t t?”-tis dėl palankios datos. Tačiau
i Klubui anie nirmenvhes nebuvo tie-
; siooinini nranėšta. Oficialaus rašto
: r>"S'’’"”kus. rvšv.s tain ir neužsimez

gė N"t nats Rvtu anvc. ša^matn 
vadovas anie nirmenvbes tik iš laik- 

; mšėio sužinok). Šia nro^a verta pri- 
! siminti. kad LAK komanda vra pa

na iudri. nevengia tolimu išvvkų ir 
nraeitvie dalvvavo žaidvnėse net

i Detroite ir Toronte. Tokio plataus 
į maršruto nėra ivvkdes k>ks kitas 

lietuviu šachmatininku kolektyvas 
‘ visoje šiaurės Amerikoje.

HOTELS

JONES BEACH HOTEL 
the boacli hofcl

■■OPEN ALL YEAR" 
Air CondHioned. Teteviskut in ea^h 
Room. Tel.: SUnset 5-2020 (South 
of Merrick Road). Atlantic Blvd., 

WANTAGH. L. L

H. W. MALĖ

PLANT MAINTENANCE

Large metai Industries rnnm’farrvrer 
see’-s Man ex-'»ri<’""'d in e’e"tric31 
- me^hanir"! nknntūn? - ^veldin® & 
general mn’*'*ęT’"T’"e ’-o-k. — Good 
pnv. excel!ont frin^e beneflts. Ap- 
plv in person — Henning Bros & 
Smith Ine., 91 Scott Avė.. Brooklyn

RF*A e«TATp

W O R A N 
CONSTRUCTION

Cement Work and Alterations
CL 1-1924

DAVE’S Printina Co. — Šoriai and 
Commercial. 1305 45lh St. off 13th 
Avė.. Brooklvn. N.Y. See our beau
tiful and colorfui line of personai 
stationerv on weddine invitations 
in gold and 100 personai.® — FREE. 
special eonsideration to religious 
groups. Call UL 3-1919.

J E A N’S 
Ck**** * Reataurant

The f^ncst Itali»n-Amer»crn cuisine 
Ave-vthin^ coo’-ed to order — «>a 
food. sten’-s. chn-'ą and nizza. 2123 
Entmons Avė.. NT 6-9285. onen air 

■črf»rd»n cnnsrjtv 2Oft neonle. Snecial 
eonsideration to religious groups.

FABULOUS BEAUTY SALON
m,

F"’’»»V'”« at S"n®4M<» p-i^as
Con")*lt ”n»»r chnne d>r«"lnr" for 

nearest kv*"*k»" in Manhattan 
and Que'ens

WIWER 6ARNN TAVERN 
hc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

1883 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27. N. v 

(Ridrewood»
Tel. EVergreen 2-6440

M W MA» F

pi.ANT IMit'TFNANėe

in ^M***ri**^1 
. mer>»<»n5c“t nlumbinr - 'veldir0- A- 
cr)>np|“l rn"inten->noe. v**w-k. — Good 
pav. exre’l»nt frin"e K»nof)t<s. An- 

neršto — Hennino Bros A 
Šmith Ine.. 91 Scott Avė.. Brooklyn

RESTAURANTS

DCN FAN RF6TAURANT 
Tndividnoitv nrenared orde®^ in the 
♦ »n>o omnpnpr Reserv."- 
tio-ts j»nd Ta’-e-out Orders — <••»)! 
E O 3-8090 Cockt’il®. Onno«ite 
Rnosevelt Field. 279 Old Country 
Rd.. Carle Place. L. L

Karl’s Mariners Inn. Lunch - Dinner
Food - Lohsters - Steaks - Chops 

For reservat’nns cal> AN 1-9756: if 
no ansvver. AN 1-R111. Bayview Av. 
A James St.. Northoort (tum North 
on 25-A 1. Northnort on the Harbor. 
KARL’S Mariners Inn — Lunch or 
Dine where cuisine & scenery evcelL

Vacation at the beautiful LINDEN- 
MERE HOTEL and Restaurant — 
Center Moriches. L.I..N.Y. Directly 
on Great South Bay Hotel Rms.. 
Apts.. 2^4 efficiency units. de lu*e 
svvimmine pool. shuffleboard. fish- 
ing. tentus. Luncheon - Cocktails 
served. dinner guests invited. Send 
forbooklet. — Tel. 516 - AT 4-0553.

For Better Wedding and 
Week-End Dancing

TUXEOO 8ALLROOM 
(Xfer the Finest 

Coli F r e d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

THE BRAHMA Restaurant on Sun- 
rise H»‘rhv’av betvveen Lvnbrook & 
Rockville Centro. Luncheon® A- Din- 
r>crs cA’n’ed dail” (except Monde v). 
Sea Food. Soierbraten. Steaks. L.I. 
Ducklin®"®. etc. Banovet faci’itjes 
vn to 500 nersons available. W^d- 
din°’ Recentions our Sneciabv. For 
reservations call 516 LY 9-0002.

c,ROŠ«qo*n<5
ITAl IAN RESTAURANT

Steak - Lobster Fm-Diavola D?n- 
ners for two. Familv nlatters. We 
cnfor to small narfi^c t-v onr bome 
d^liverv se’-’n'*". 9224 Church Avė.. 
Brook’”n. N Y.

Dl 2-9889 — Dt 5-6339

MARIO® RCST*IIP»NT 
o*#ėrs urn-celled Ttelian C”’®ine — 
Wine« X- Liouors. Home made cook- 
’»’«•. Piz-" at its Best’ Luncheon - 
THnner We eater to nrivate Parties, 
p-pa mrVin<r T","’-n">t Service — 
PI 3339 HHiside Avė.. next
to Herrick’s. New Hvde Park, L. I.

e;(.■•r Brook Inn. P’^rbead. f,. I. 
F. Cinriaui, ourner. Palian cui«’T’e. 
A nv stvle Snagetti - T^asa^ma. Veal 
Pnrmacani. A friendlv atmosohere 
fenturing sunerb cooking. Snecial 
ptfention to reli<Hous ®rnnT>s. Onen 
all venr. (516) PArk 7-9854; Flon-. 
ders Rd. (Route 24). Flanders, L.I.

Hamoton Grill. Hamnton Bavs. LI. 
The familv diner seatin®' un to 200. 
proakfast. Imcbeon. dinner; co®k- 
tails served Seafood specia1i«ts. Ve- 
t-v rnnsnnable, snecie’ mnQidera*,’<'n 
tn re’i«rou® <rronos. (516) RA 8-9569 
Monta”k Pi®'hwav at (.Tun"tion Rts. 
27 & 24) Hampton Bavs. L. I.

Dining Out — Take vour Friends to 
M EI T IN fi „ _ „

Chincoe Cuisine at its Best. Wines 
e”d Linuors. Air ronditioned. Faci- 
lities for small in t i mate Parties. 
Member the Diners’ Club. -— 2 East 
Jericho Tpke^ Huntington Stat’nn. 
L. I. HA 3-5937

PLEASANT INN RESTAURANT
St. Jame.® L.I. Parfial or Comnlete 
Catering Service “at įts best" Wed- 
dines. cocktnil parties, luncheons. 
organizations: special eonsideration 
to religious grouns. Picnic grounds.

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

~FUNERAL HOMES

TFPCF TH'"N, INC.
et RocoAvelt Field. LT. — *or ranch 

ėftr cc’ire *®milv. Westem A
Fv>«-)5oh clark®. - - hon*s
- iodhn"’*® - hr<>ecbA« . b^lts - fast
i**“-***’

Rnosevelt Fi*ld. L. I. ~ PI 6-8675

L O ė K YOUR BEST
•m,/,., caa vo»»r rirst!

Franb C. Pasu u a le. Elee+rol-.'“®* 
r>Ar**« ved f’*On*| FACE.

I v»or»Y B’’ znenint >~'"nt on’”
145-19 249th S»met Fosedale. L. I.

LA 5-5604

Cettino- rnarried* Hnvin«r n party? 
Be su re the cake is made by _

LONG FRENCH BAKFRS
Pntis®’cr — spneinlists in Birthdav 
nnd Wedding Cakes. TV>si"ned to 
vour sneci^ication®. 1(M2 Msdison 
Avė., bet. 79th & 80th Sts.. N. Y. C. 

BU 8-7880 — BU 8-0798

ANDRE MULLER
Ccntractine Corn.

HnrrisAn Avė.. Miller Place. L. I. 
Contract<’’-« and Builders.

Custom Hnme huildinc — Buildinv 
nlots avnilable in Port Jefferson A- 
Miller Place SH 4-2177

ALRERT MAIER. INC.
KIAULIENOS KRAUTUVE — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamvbos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Avė., 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

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

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS SKUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodbaven 21. N. T. Tel. Vlrginia 6-9519

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

R E P U B L I C
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.

R. K. DAVIS MOVING A STORAGE 
Local and Lon^ Distance 

Residential and Commercial 
Packing. Storage. Shinning. Crating 

Free Estimnte.®
187 New York Avė.. Huntington, L.I.

HA 1-0100 or WA 1-0020

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

Home of Baked Clams Maison 
Escarrot a la Rockefeller 

Fr<»e parking
Closed Mondav excent Holidays

Call 914 YO 9-9524

AME CLEANERS
ENPERTS in cleaning of Gowns.
Household Effects. Rūgs. Drapes. 
Slip Covers. Pick Un and Delivery 

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

139 Second Avenue. New York City

RUPRO-NEON CORP.
F^vr-.’+hin*’" in Plasti" Outdoor Ad- 
vnrticiną, Desicners. M"*”’*"ct)’rers, 
■RuPders — all tvnes NEDN Šioms. 
■M’aintpnnnre - Renairs 128 School 
St.. Yonkers (corner Herriot St.). 

YO 3-6466

DON’S of Oeean Avė.
Distinctive and nersonalized Coif- 
fures. ShaDinc - Cutting - Tintin®’. 
P°rmanent Waving. Late nights 
Thurs. & Fri. Inonire about our fa- 
bulpu® n®”’ line of Wig® reasonably 
nrjced. 2810 Ocean Avė. Brooklyn, 
N. V. — DE 2-1130.

New owners — Frank & Joseph

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

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

De’icious nastries. Danish and as- 
sorted. Special dietetic cakes and 
cookies. SP 7-9848 - GR 3-8721

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

GROOM with every Group of Six. 
Complete new stock of Men’s For
mai Wear to Hire.

MICHAEL’S FORMAL WEAR 
Our Oniy Store

5415 5th Avenue. Brooklvn, N. T 
1 Flight Up — GE 9-4864

CHARLES MARTIN 
Rainter & Decorator

Oueens Village New 'Hiph Ranches’ 
6 rooms. 1 ’4 bnths. finished base- 
ment vvith % bath, dishwasher. built 
in oven ranc-e. ductless hood sepa- 
rnte zonc heating, *rlass sHdfng doors, 
patio 40x100 lot. 1-car garage; con- 
vertibfe for mother / dauc-hter. For 
>nspe"tion: ?25th St. & 112th Avė., 
Tel. HO 4-4709.

JOHN SM0LEN8KI Fanerai Home
Leon P. KleTnentov-icž. Lic. Dir.

Trone J. Smo’enski. Lic. Dir.
Air Conditioned Chapels in all Bo
tos. Funerals within the means of 
all. 1044 Manhattan Ave„ Brooklyn.

EV 9-4170 — EV 9-4171

Seaford, L.I. Maria Regina Parish. 
1 floor Ranch. 5 bedrms. 1’4 baths. 
large basement with separate ent- 
rance 45' x 35'. garage. dishwasher, 
alum, storms 4 screens. patio; necr 
sl opping. free schoo! transportation 
to parochial school. Excellent buy 
at $23.990. Owner. 516 SV 5-755$.

HESS - MILLER 
FUNERAL HOME

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

Suffolk County. Wading River. L. I. 
Directly on Long Island Sound — 4 
room hou.se. 2 bedrms. l’į aeres. 
beachfront. Ali year. Electric heat, 
ftiUy insulated. full basement, eccel- 
Icnt view Call SO 8-0104 w-eekdays. 
(516) Well-s 5-3118 anytime. Excel- 
lent buy. Asking $15,500.

PHILIPS FUNERAL HOME
Modemiška koplyčia — Air condi- 
ttoned. Gražiai patarnaujama už pi
gi* kainų. Vl.som* religijoms ir visų 
įsitikinimų žmonėms patarnavimas 
visose miesto dalyse. Mr. J. J. Phil
lips, Lic. Funeral Director — 79-02 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
Queens. N. Y. TW 4-8389.

* «N6rt6*Hm6«6tt6N6«6M6«*6N6«e<«eK8««Bll6«6tt6U6MBH6Mgll6tigii6MeNeH6li6l»6MeM6H6M9U946u6w6nBM6liRM6**6w6w»«*B«i9>t9if6*- .

i Norite geros—meniškos fotografijos j

PORTRETO, fiEIMOS, VAIKŲ |
| įvairių' progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių Ir j
* pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums -
j geromis sąlygomis padarys Z

Į VYT. MAŽELIS f
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y * 

Tel. HYacint 7-4677 / I
^6M«UBnBriBl<»1l64lVn6N6nau6u6HBl>«>t*UPR«UBHBii6M6tl9llBHg>t6Hgit8:!6ngtfBnBRBw6ti6n«ngll*nBiiBtl«H6li6>iC.«BH9i'«<i9ii9<<Buą ,*

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

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

Shell Gas 27’< 
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Rebuilt - Repaired and InstUled
Resealed - Parts and Labor (most cars) 1950

Guaranteed for 12 Months a,-12.000 Mitus
FREE PICK UP and DELIVERY

S^Bonded - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED 
Parts and Labor 

AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Rebuilt, Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from 9950 
Parts and Labor 

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

— JA 6-9026 —

Paper hanger. select your paper 
home. All work done at reasonaUe 
rates. We guarantee our work. Spe
ciali eonsideration to religious groups 
Call HY 7-7938 — ask for Charles 
Martin.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
VVHITAKER PAPER CO

EVERYTHING IN PAPER 
FOR THE PRINTTNG TRADE

SP 7-7700
50 Great Jone.® St.. N. Y. C.

FREUND RICHARD
CUSTOM KTTCHEN CABINETS 

E®t. 1937
88-58 Mvrtle Avė.. Glcndale, L.I.

VI 7-3758

H. 8OOTH A SONS, INC.
Oldest Awning Kstabliahment in the 
Bronx. Aluminum A Canvaa Aut- 
ings and Canopies — Homes and 
Business. Venetian Blinds. Window 
Shades. All work guaranteed. Tel.:

ME 5-2025
766 E. ISlst Street Brome, N. Y.

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

JANSONŲ VILOJE

“AUDRONE”
87 East Bay Rd., OsferviHe, Cape Cod, Mass. 

Tel. 428-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai a Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas a 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 O.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. ~ Iš anksto kreiptis: 

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

arba nuo birželio 15:
Audrone - Jansonas, 67 Esat Bay Rd„ Osterville, Cape Cod, Man.



DAOtMINKAS

XHI ŽAiDYNftS 
NEW YORKE

šį. savaaitgalį New Yorie bus 
JAV ir Kanados lietuvių sporto 
žaidynių lengvosios atletikos, 
lauko teniso ir futbolo varžy
bos. Jau 13 metų B ęflėB lietip

sportinių varžybų vietą, kuri 
šiais metais yra New Yorkas. 
Varžybos prasideda šeštadienį 
10 vaL ryto lengvosios atleti
kos ir lauko teniso varžybo

MCPLAY

VOBKVIUJE PHOTO STUDiO

HOUDAY MANOR 
345 HICKSVILLE RO. 

rethpage 
A Whcie Nev Worid of Cataring. 

Mtae H Anyriun 
taanttag gfemonr before 
BuBt 25 yean ahead of 
prioe for gqaMty every- 

t aee for yeunrif. Call 
WE 1-7600

Aak for MR. F4BBIZZO

mis. Visos varžybos, taip pat 
ir futbolo, bus tose pačiose 
aikštėse, Lmden Blvd. ir Ver- 
mont St sankryžoje, prieš* 
Pennsylvannia Avė., Kast N.Y.

RUOdlAMB UKTUVISKAS VMS- 
TOVBS. SALAS PARENGIMAMS 
® SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 2Stt> fe, N.YX, N.Y, 

Tai.: MU 3-2928 
Savininkas VACYS 8TEPON4*

PARK BENGHES 
LONGINO STONE CO-, INC.

8361 Prarast Avesne
Near Ystfc 65, N. Y. ;

Spėriai Conritaratinn to Religious 
iMtttuttoas

FAirhanks 4-1439

PiSPLAY VDRLACB
f f -

r atopgane PMĄtmg 
CšlWW»t

A —OK MEATS 
UPMAN POULTRY

* Ftaest Top tįuality Mesta 
Frošen Foods

Dairy Products and Gtaocertas 
Free DeMfety — PR 8-0800 

109 msgstsa Ave^ Brooklyn, N. Y. HE8H4Y

DSMESŠO šraduanttm Ir Jaunam 
mergaitoHi. Viskas turi būti parduo
ta krautuvėje arba privačiai. Auk
siniai Žiedai “Birthstone” su dirbti
niu detansnty kainos nuo 3550. Di
delis dovang pasirinkimas. Atdan 
iki 7 v.v. Jauelry Ring Manuf^ teL: 
CI5-751&. 7 West 45th SL, N. Y. C 
6th Ftoor,.Room 6 B

Oriotani BridM Criins Adoni to 
flt your flguto^a penoandBar- F«rria 
Ullte, Ine- de Perta, Hantn-ftmhire, 
Consultant on^^^tam^titassti^u 

fouadctšone,; eetitee *aMlM> 
outfttted. britai gotans aasfcad. 497 
Fulton Av, Hen^pstasA IF 04790, 
or XV 6-6683, by atigitattoBti taty-

DELIVEBY* SERVICE < MOVING 
A new ,1 Ton Truck Dehvery and 
Pfcck Up. AB work done at reason- 
abte rates. All work guaranteed. 
Spėriai consideration to Religious 
Groups. CaU PR 2-4734 — ask for 

GEORGE

JOSEPM AUTK00K1 
UQU0R STORB 

Ctefied Wines and Oaąąpeignas 
DaųaorĮtod and Dcaneatta wtaaa .and 
Laguors. Free deUvery. M84 Mera 
riek R<L, BELLMORB, L. L Phone: 

SU 5-3644

JUOZO IB IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
GaBma gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gūrimų. DfdBuaias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 uomaos HLVD. RKSMGND ffluų N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

| HOLYLIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
i B. KUČINSKAS, sav.

Nukenčia futbolo varžybos, ne
dalyvaujant Chicagos LFK Li- 
tuanicai. Vis dėlto, žaidynės tu
rėtų Imti įdomios. Dalyvių už
siregistravo jau virš 100. Leng
vojoje atletikoje stiprių ko- 
vų reikės laukti tarp Toronto 
Aušros ir Clevelando žaibo. Į- 
domu, kiek vietinių (New Yor- 
ko, New Jersey) jaunuolių iš
drįs su jais rungtis? Lauko te
niso vyrų grupėje, atrodo bu
vusiam meisteriui Arūnui nie
kas negali būti pavojingas. Žiū
rėsim, ar Kubilius iš Hartfordo 
ir vietiniai Saldaitis bei Biru
tis nepateiks kokios staigme
nos. Moterų grupėje dalyvau
ja mūsų dar Nepriklausomos 
Lietuvos ir Pabaltijo meisterė 
V. Sčiukauskaitė. Ar kuri iš 
jaunųjų bus jai priaugusi. Pa
matysime tai šį savaitgalį.

šeštadienio vakare 4 vai. jau
nių futbolo rungtynės, kurio
se greičiausiai rungsis dvi 
Brooklyno LAK vienuolikės.

Sekmadienį varžybos tęsia
mos lengvojoje atletikoje ir 
lauko tenise, šeštadienio vaka
re sportininkų . susipažinimo 
vakaras Ridgewood Lanes sa
lėje (prie Lietuvių Atletų Klu 
bo).

Sportininkų mišios sekma-

PADĖKA

Juozas Gaigalas 
gyvenęs Richmond Hill, N. Y., I 
neilgai sirgęs, mirė birželio 2. 
Palaidotas iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios birželio 6 šv. 
Karaliaus kapinėse.

Nuliūdusi žmona Veronika ir 
sūnus Juozas su šeima nuošir
džiai dėkoja Apreiškimo para
pijos kunigams ir kun. St. 
Railai už gedulingas pamaldas 
bažnyčioje ir palydėjimą į ka
pines; vargonininkui Vladui 
Baltrušaičiui už labai gražų gie
dojimą; visiems giminėms ir 
artimiesiems už gausų lanky
mą velionies koplyčioje, pareiš- 
kusiems užuojautas ir užpra
šiusiems šv. mišias, prisiuntu- 
siems gėlių, bei palydėjusiem 
į kapines.

Nuoširdus ačiū dr. Ibsenui 
Skeviui už labai rūpestingą ir 
nuoširdžią priežiūrą velionies 
ligoje. J.M. Jalinskams už ma
lonų patarnavimą

Dėkinga visiems nuliūdusi 
žmona Veronika Gaigalienė ir 
sūnus Juozas su šeima

Auto Painting $29.95
GAS OVEN 

BAKED ENAMEL
Low estimate on Body Work

F. 4 J. AUTO BODY, Ine.

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

drbss surr remtais 
— Mea’s Formai Ctothes — 

Of the better kind for Bent & Šate 
for all occasions - 

A. T. HARRIS CORP.
425 Leadngton Avė., NYC (2nd FL) 

(Chock Full of Nuts Bldg.) 
MU 2-6325

Boat TraMeru. No Dowa Fayaaent. 
Lear «s 39 per sanath, 700 Bn. to 
2509 IbB^ 14-25' boeta. Comjptate line 
of uecessoctes for all mukę tioats. 
Boat trailer, hubs, wheelc, bearings, 
rollers, winches, ’tires; Custom Car 
Hitching. Call Turnpike Boat Salea. 
Inc^ Jericho Tpke — Smithtovvn, 
AN 5-3722.

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

atsiliepė į rengėjų kvietimą,

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest 

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

OR- 3-1830

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

M U R P H Y’ S 
LIMOUSINE SERVICE 

17-35 149th SL, Whitestone, L. L
— HAVEN REALTY —

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

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

AIR FAIR 
AIR CONDITIONING CO.

Summer Maintenance Checkup for 
only 36.50. Ali work guaranteed. 
Remember if you want the very 
best call EV 3-7794 ask for JOHN.

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

E. CAPALDO
33 West 42 nd Street, N. Y. C.

8th Floor — PE 6-2920

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

NEW BONAPARTE

1613 Avė M (Next to Elm Theatre) 
DEwey 6-6880

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

Specialus tortas specialiam atvejui 
gaunamas visados

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

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

LIBERTY ART PHOTO STUDIO 
Photographers for all occasions... 
weddings our specialty. Special con
sideration to Darbininkas readers & 
religious groups. Open 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

NILO CONSTRUCTION 
CORP.

Driveways, Patios, Curbs,. Sidewalks 
Cement and Stucco work. All work 
done at reasonable rates. Call 516 
TŲ 4-2475 or 516 Ll 1-6163. Special 
consideration to Religious Groups.

ALBERT BEATRIČE 
TRUCKING CORP.

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

WH 4-2184 
CO 7-3562 NYC

BONDED MOVING & STORAGE 
All Work Done at Reasonable Rates 

We are fully insured
We also Buy and Sėli U sėd Fur
nitūra. Special consideration to re
ligious groups.

Call HY 3-2^69

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

86-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

dienį 11 vai. Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Žaidynių proga išleidžiamas 
leidinys, redaguojamas K- Cer- 
keliūno. Tokio pobūdžio žaidy
nės newyorkiečiams jau nepir- 
miena. Turint patyrusį rengė
jų būrį, reikia tikėtis sklan
daus. varžybų pravedimo. Ne
pamirština, kad daug New 
Yorko lietuviškų organizacijų 
bei atskirų asmenų, maloniai

paskirdami dovanų-taunų. Dar 
trūksta atvykstantiems sporti
ninkams nakvynių. Vietos lietu
viai galį suteikti viešnagę toli
mam svečiui, prašomi skam
binti V. Gintautaitei telefonu 
VI 7-7027.

Žaidynių oficialus atidarymas 
bus šeštadienį 2 vai. popiet 
varžybų aikštėje. Uždarymas 
ir dovanų įteikimas sekmadienį 
ten pat. Atletas.

Martin'* Auto Glass šame day Ser
vice, auto glass installed while you 
wait, curved windshields, regulators 
- doorhandles - locksprings - keys 
made while you wait. Prices every- 
body can afford, work guaranteed. 
3531 Boston Rd. near Eastchester 
Avė., Bronx; Call OL 2-8481.

CELLARS - YARDS CLEANING 
and RUBBISH REMOVAL

Ali Work Done at Reasonable Rates 
Special Consideration 
to Religious Groups 

Call GE 4-1079

EMPIRE T.V. SERVICES

THE LAMPLIGHTER

Restaurant &. Cocktail Lounge 
Excellent Family Dining 

Your Hosts
Eleanor_and Owen Monahan 

Montavk Highway, Sayville, L.I. 
Closed Mvftiay. Phone LT 9-5050 
.......... .. i < • - i .. ■ —. — -

I'-. T . •...

Suburbau dining with a Continental 
flavor

M ARCPIERE

Your Host:
Peter Corte - Marco Gardenghi 

. 'Rte. 110, MelvUle
516 CHapel 9-8221

CARL W. HAGMAN 
PAPER CUTTERS

Sold — Bought — Repaired 
59 Cliff Street, N. Y. C. 38, N. Y. 

RE 2-2981

-- QUICK SERVICE --------  
Wedding Invitations - Billheads - 
Business Cards - Statements - Cif- 
culars - Party Tickets for all oc
casions. Hilbert Pres., H. Wilkinson 
Prop. 1120 Fulton St. near Frank- 
lin Avė., Brooklyn; MA 2-1020

REUPHOLSTER any 3-piece living 
room or sectional 399 basic labor, 
including FREE 9'xl2' RUG. Slip 
covers, Drapes, finest fabries at dis- 
count prices. Ask for Mr. LEE — 
RA 8-4000; Selinger 31-31 Steinway 
St., Astoria, L.L

KAY-LAURE’
For A Beauty Career

• Beginners. Day 
and evening 
classes

• Ref resher course
• Manicuring 

course 
Free placement

Service
Write for brochure

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

8 Duffy Avenue 
Hicksville, NewYork 

Overbrook 1-5313
Pranešame, kad mūsų mylima motina ir senele

AtA.
SOHJA-KLEMENTINA OGINSKAITĖ-JESAITIENĖ,

kunigaikščio Jono ir Eugenijos Dambrauskaitės 
Oginskių duktė, gim. 1884 lapkričio 22 Kurk
lių dvare, Ukmergės apskrityje,

mirė š.m. birželio 26 po ilgos ligos savo namuose Flushing, L. I-, 
N. Y. Velionė pašarvota Hallct & Hallet koplyčioje Northern 
Blvd. ir 147th Street, Flushing, LI.
Laidotuvių pamaldos bus V. J. Atsimainymo lietuvių parapijos 
bažnyčioje Maspethe, 64-25 56thDr. (bųv. Perry Avė.), birželio 
29. šeštadienį. 9 vai. ryto. Po to, velionė bus palydėta į Mount 
St. Mary’s kapines Flushing, L. I.

JESAIČIŲ SEIMĄ

Expert Repairing on all T.V*s. Ali 
work done at reasonable rates. We 
Guarantee all our work. Special 
consideration to Religious 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 MARCA CONSTRUCTION CO.

Ėst. 1910. Free Estimates. Bnck- 
work. steps. driveways (cement or 
asphalt), cleamng of walls, garages, 
patios, sidewalks. Tel.: JA 3-7800, 
99-77 178th Street, Jamaica, N. Y.

SUNNYSIDE BRAUHALL
For the Finest of Banquet Halis for 
Weddings, Communions, Confirma- 
tions. If you want the very best — 
eafl RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL, 41-06 Queens Blvd., 
Sunnyside, L L

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui — F.T D.

FUN PACKED TEEN TOURS. See 
the USA the hosteling way! Cycling 
trips to: Canadian Rockies. Tangle- 
wood. Cape Cod. Cross-country USA, 
Vermont, Westem Mass., Quebeck, 
Nova Scotia, Perui. Dutch Country. 
Trips range from 1-7 weeks, from 
360-620. Metropolitan N. Y. Council, 
A.Y.H, 14 West 8th SL. New York 
11, N. Y. — ORegon 4-1510.

BUTLER CORP.

DR. V. MINNITI
SO 8-3600

Homeland Travel Agency
413 - 5th Avė. (7th-8th Sts.)

Brooklyn, N. Y.

Lėktuvų ir laivų bilietai į visas šalis 
Išsimokėjimo planas 

Italijos legalūs dokumnetai 
IMeškome palikimus.

39-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. T.
TeL VIrginia 9-3112

AtA
Miclajai _ _

Poniai ŠORIAI JESAITIENEI

mirus, jos sūnų, dukteris, marčią, anūkus ir kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia

ŽUKŲ SEIMĄ

LA DOLCE VITA

FINEST OF ITALIAN FOOD

Tempting, Delicious and Succulent 
if you want the Very Best — call 

TW 1-2009
Ask for your Geniai Host 

MR. DENOPLI

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

Call UL 5-6650

OFFSET PRINTING

PAINTING & DECORATING
New Hyde Park - Franklin Sq. Vic. 

Trim 385 up Ceihngs 37 up 
We ūse the best of paints 
Dikch Boy and Red Devil

516 GE 7-5648

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE - -

JOHN 0RMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

TeL VIrginia 6-1800

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 flushed-cleaned- 
teaks stopped. Brake safety check 
t complete lubrication. TA 2-8913.

100 8*s x 11 BLACK INK 32.95 
2 DAY SERVICE FOB PLANT

Special Consideration to 
Religious Groups 
Call AL 5-3753

SPRING SPECIAL — Aluminum 
Sidings 1000 sq. ft. 3440.00. We ūse 
the finest materials. All work guar
anteed. We do all General Contract- 
ing. OUIN-RYAN CORP. — 579 
Hovvard Avenue, Brooklyn, N. Y.

Phone EV 5-7788

BURGLAR - WARNING 
FHtE ALARMS 

for Home, Store A Can 3750 A up 
Coropteteiy insf alted 
All worfc guaranteed 

CRAFTSMAN TYPEWRITER CO. 
64 E. 34th Street, New York City 

OX 5-2382

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą 
Tarp New Sunrise Hwy Ezt. ir York ■ Rlverhead ExiMwway. 
Arti {vairios darbovtoUs darbui gsuti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur itara elektros ar nso. Long latand sa
loje gatimybta dMetae — gudrOs investuototai tai gerai tino. 
Prie* penkis metus čia akras lenta kaMavo >99, dabar 83000. Sun
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus | auganti Long 
Island. Nepraleiskite Mos auksines progos — Pirkite tuojau pati 

$49.00 įmokipmas, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Offices — 729 Jeriche Turnike, Roete 25, Three mitas pust 
Smlthtown, and 2950 Jericho Tunpike, Route onc mite east of 
the Smithtown By-paas, and 376 Jericho Turnplke (Route 35), Sel- 
den. Huiry eut — Office opės every day includiiig Sundays, Over 
fifty years in the land business.

K. H. LEEDS LAKE RONKONKOMA
■ i -ii m ■ I ———_——_.

CHINA PRINCE

Exotic Cantonese Cooking, Special 
House Dinners or savory Polynesian 
Dtshes. Party accommodations — 
Take-out Service. 97-32 63rd Deive 
Rego Park. Call BR 5-7220, ask for

MR. CHIN

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB

Mušte by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge, Restaurant. Ladies invited. 
Adm. Fri. Sun. 31.55; SaL Evs. $1.75 
tax incL Adults only.

57 Weat 57th Street at 6th Avenue 
PL 2-2234

LAM’S Chineae-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

RIDGE BEER DISTRIBUTOR8
Offers Home Dcllvery on Cold Keg 
Beer — • % - -Ii for VVeddings,
Parties and home umc. Sanitary 
Coolers funrished. Case Beer and 
Soda delivered, Ice and Ice Cubes 
for all occasions. — 8H 8-8697 — 
428 89th SL, Brooklyn, N. Y.

BERKOW1TZ 
MOVING A EXPBEM 

We buy evesytatav — Uaed Furni
tūra bm^bt aold. Local raoriag, 
krone di s te romoval, tose eatimatee 
Call NC 8-71984 — 135 Sth Avenue. 
B’klyn. If no anawer, call NI5-1938

BABY SHOES
PLATED BRONZE SILVER or 
GOLD. All work done at reasonable 
rates. We guarantee our work. Spe
cial consideration to religious groups 

BU 7-9047

ALUS! ALUS! — Visokios rOttes, 
Šviežias, skanus, gaunamas visur 
žemomis kainomis, pristatymas ne
mokamas. žinoma gani miksų firma 

RITE BEER DISTRIBUTOR8 
212 Norman Avenue 

Greenpoint, Brooklyn 22. N. Y. 
Tel. EVargraen 3-2122

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, veMjaa

•4-09 Jamaica AvwM Woodbavan 21, N. Y. • Tai. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Sfr^, BrooHyn II, N. Y. • Tai. STagg 2-4329
Papigintasis kainomis priimame užsakymus 

VB8TUV4MS ir POBŪVIAMS
Pristato | namus lietuviškus skRandMue ir sūrine

------ We take all orderi speciakl price for Weddings and Parties-------
HasM-Made Botagna
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Susipažinimo vakaras, ren
giamas XIII sporto žaidynių 
proga, bus birželio 29, šešta
dienį, 8 v.v. Ridgewood Lapes 
salėje, 1001 Irving Avė., Broo- 
klyne. Programoje: Rūta ir Mil
da Jakubaitytės — išraiškos 
šokiai. Vaišės ir šokiai iki 1 v. 
Groja A. Strolio kapela. Įėji
mas 2 dol., sportininkams 1.50 
dol. (Plačiau apie sportines žai
dynes 3 ir 7 psl)

Dariaus ir Girėno 30 metų 
mirties sukaktis bus paminėta 
liepos 13 d. 3:00 vai. popiet 
prie lakūnų paminklo Union 
Avė. Lituanica Sųuare, Brook
lyn, N.Y. Bus invokacija, A. 
Gudonio ir V. Stašinsko bei ki
tų komiteto narių žodis. Him
nus gieda solistė — Leone 
Jodytė. Minėjimą rengia Da
riaus ir Girėno paminklo sta
tybos komitetas.

Jonas Valentis, 63 metų iš

nininkų S-gos New Yorke reį 
kalų vedėja, praneša, kad bir 
želio 28 d. 7:30 v.v- Arlingto 
no restorane pas J. Valaitį j 
vyksta S-gos metinis susirinki 
mas. Valdyba prašo visus ‘ n» 
rius dalyvauti. Be kitų reikalą 
bus sudaryta programa S-gos 
15 metų minėjimui.

4 iki liepos 15 išvyksta atosr į 
togų, gydytojo kabinetas tuo ’ 
laiku bus uždarytas.

Jokūbo J. Stuko rūpesčiu iš-.. 
leidžiama tautinių šokių plokš- I 
telė. šokius parinko Jadvyga i 
Matulaitienė ir Algirdas Kača- 
nauskas. Taip pat . J. Stukas 
rengiasi išleisti Maironio plokš
telę, kurioje bus choro ir solo 
dainos ir geriausi šio didžiojo 
tautinio atgimimo poeto eilėraš
čiai. Plokštelė skiriama Mairo
nio 100 metų sukakčiai pami
nėti.

Lietuvos Gen. Konsulato 
New Yorke paaiškinimas

MAIRONIO šeštadieninės mokyklos abiturientai ir mokytojai Nuotr. V. Maželio

BIRŽELIO ŽIAURIŲJŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS N. YORKE
Žiauriuosius birželio trėmi

mus New Yorke prisiminė es
tai, latviai ir lietuviai bendra
me minėjime birželio 16, sek
madienį, Carnegie Endowment 
salėje, Manhattane. Popiet 5 v. 
rinkosi visų trijų tautų jautrie
ji rinktiniai žmonės, kuriem

Karsna. Margot Miller-Grasman 
nuotaikingai ir romantiškai ar
fa išpildė latvių dainų kompo
zicijas. Operetės choras padai
navo: O Nemune (B. Budriu- 
no). Su daina i tėvynę (J. Ber
tulio), Žemčiūgų šalis (J. Gai
delio) ir Malda už Tėvynę (J.

ke direktorė M. Kižytė perskai
tė sveikinimus ir rezoliucijas. 
Pabaltijo kraštam laisvės linkė
jo New Yorko gubern. N. 
Rockefelleris, miesto meras R. 
Wagneris, senatoriai B.K. Kea- 
tingas, J. Javits, kongresm- S. 
Halpernas ir k. M. Kižytė visus

R Popiežiui Pauliui VI prašyti 
[■Dievo malonės ir palaimos bus 
r specialios padėkos mišios šv. 

Petro bažnyčioje birželio 29 d. 
i 7:30 vai. vak.

šv. Petre, parapijos globė
jo, šventė, bus švenčiama bir
želio 30, sekmadienį. Su šia 
švente pradedama vasaros lai- ’ 
kotarpio pamaldų tvarka. Sek
madieniais vietoje sumos bus 
skaitytinos mišios. Po pietų nei 
vakare pamaldų nebus. Mėnesi
nė parapijos šv. Valanda ir 
Maldos Apaštalavimo Draugi- 

! jos susirinkimas bus pirmai- 
i siais mėnesio sekmadieniais

2:30 vai. popiet-
Kun. Albertas Kontautas, ku

ris šv. Sabastijono aukštesnėje 
mokykloje dėsto prancūzų kal
bą, birželio 28 išvyksta Kana- 
don kur šešių savaičių kursuo
se Montrealyje gilins prancū
zų kalbos žinias.

Parapijos misijos prasidės 
rugsėjo 30 d. 7:30 vai. vak.

Kun. Juozas Trinka, kuris vi
karauja šv. Rožančiaus parapi
joje Medford, Wisc., liepos 8

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

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPO AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
Richmond Hill. N.Y., mirė bir
želio 25. Pašarvotas Šalinskų 
laidojimo įstaigoje. Laidojamas 
iš Apreiškimo bažnyčios birže
lio 29 d., 7:45 vai. ryto šv- Ka
rolio kapinėse. Velionis kita
dos buvo uolus “raudonųjų" 
veikėjas. Mirė atlikęs išpažin
tį ir aprūpintas šventais sakra
mentais.

(atkelta iš 3 psl.)
tighter Controls on artist, intel- 
lectuals and educators..

“... .Mr. Ilyichev in his 
keynote address proposed a 
single union for all Soviet 
artists and intellectuals: it 
would give the party far tigh
ter Controls over all Creative 
activities then separate uni- 
ons for painters, composers, 
vvriters and actors . •.

Kaip pridera geram komu
nistui, pirmasis sovietinių kom
pozitorių unijos sekretorius T. 
N. Chrennikov paskubėjo už
tikrinti, kad Sovietų muzikai 
pritaria tam apjungimui, (pa
siūlytam partijos, o ne pačių 
unijų — mano, J.B.) ir muzi
kai ■ rimtai susirūpino partijos 
kritika.

Tokia padėtis yra Sovietų 
Sąjungoj, bet ji žymiai sunkės-
nė okupuotoj Lietuvoj, kur nie
ko nedaroma be Maskvos nu
rodymų ir kontrolės.

J A. Valstybių valdžia nenu
rodo rašytojams, kompozito-

savo tautos nelaimė neleidžia 
ieškoti kokios kitos pramogos 
arba pasiteisinimo neateiti. Ap
sileidimas ar užmiršimas yra 
tautai tokia pat skaudi opa, kai 
ir priešo smūgiai.

Minėjimą pradėjo ir užbaigė 
adv. Stp. Bredes. Amerikos ir 
Pabaltijo tautų tris himnus su
giedojo Operetės choras, diri
guojamas M. Cibo. Pagrindinį 
žodį tarė New Yorko apylinkės 
kongresmanas Otis G. Pike, de
mokratas. Priminė dabartinę 
pasaulinės politikos Įtampą ir 
demokratinių kraštų kovą už 
laisvę, taiką ir teisingumą, ši 
kova turi atnešti laimėjimą ir 
išsivadavimą iš vergijos-

Meninėje programoje iškri
to susirgusi estų solistė Elfriede

Dambrausko), Dainų turinį ang
liškai paaiškino ir akompana
vo Vyt. Strolia.

Alto informacijos New Yor-

sveikinimus ir rezoliucijas at
spausdino atskiru leidiniu ir iš
siuntinėjo laikraščių redakci
jom. s.

Lietuvių Prekybos
Birželio 20 d. Neris Inter

national patalpose įvyko New 
Yorko Liet. Prekybos Rūmų 
valdybos posėdis. Pirmininkas 
dr. K. Valiūnas painformavo 
apie daromus žygius išleisti an
gliškai leidinį apie Lietuvą ir 
New Yorko lietuvius. Kadangi 
leidinio paruošimo technišką
ją pusę ir finansavimo galimy
bes nuodugniai studijavo sa
vo spaustuvę turįs Jonas Gal-

JAUNŲJŲ PIANISTŲ POPIETE
Birželio 23, sekmadienį

Algirdas Šimukonis, Algirdo- 
ir Gražinos Šimukonių sūnus, 
gimęs 1949 birželio 28 Kanado
je. birželio mėnesi švenčia dvi
gubą šventę: po aštuonerių 
metų baigė šeštadieninę Mairo
nio lituanistinę mokyklą Broo- 
klyne ir taip pat Leonardo pa
rapinę mokyklą. Per visus aš
tuonerius metus abejose mo
kyklose buvo pirmuoju moki
niu. Iš amerikiečių mokyklos 
gavo auksini žymenį. Išlaikė 
egzaminus Į kelias aukštes- 
nias mokyklas ir pasirinko ar- 
kiv. Molloy aukštesniąją mo
kyklą. Algirdas priklauso skau
tams, dirba uoliai ir nuošir
džiai. Linkime Algirdui, tęsiant 
mokslą, ir toliau išlaikyti pir
mojo ir pavyzdingo mokinio 
vardą.

riam ar menininkam kūrybines 
krypties ir čia jiems negali bū
ti tokių pasekmių kaip auto
riui dr. živago. čia kiekvienas 
turi teisę ieškoti žinių kur nori, 
taigi ir iš “tarybinių šaltinių”. 
Gera yra žnoti, kad p. Girna
kalis yra šalininkas informaci
jų iš “tarybinių šaltinių”. Kon
sulatai su tais šaltiniais į lenk
tynes neina.

Jonas Budrys
Lietuvos Generalinis Konsulas

Parduodama krautuvė (Gro- 
cery - Delicatessen) Woodhave- 
ne. N.Y. Seno amžiaus savinin-
kai, norėdami greičiau parduo
ti krautuvę su 6 kambarių bu
tu. yra nustatę labai žemą 
kainą. Nuosavybė yra gražioje 
vietoj. Teirautis VI 9-3462.

2:30 v- popiet Apreiškimo pa
rapijos salėje įvyko Levickie
nės piano studijos mokinių 
koncertas. Dalyvavo 15 jaunų
jų įvairaus amžiaus ir pažan
gumo mokinių: Daiva Bartukai- 
tė, Aldona Butkutė, Putinas 
Baltrušaitis. Šarūnas Zikaras, 
Algimantas Urbelis, Algiman
tas Butkus, Rūta Gerulaitytė, 
Vytautas Gerulaitis, Antanas 
Žukauskas, Sigitas Veršelis, 
Aldona Samušytė, Vytautas 
Strazdis, Joana Strazdytė, Pet
ras Strazdas ir Karilė Baltru
šaitytė.

Įvairaus pajėgumo mokiniai 
paskambino įvairių pratimų, 
kūrinėlių, klasikinių ištraukų ir 
lietuviškų melodijų. Visų jau
niausių tarptautinius kūrinėlius 
lydėjo lietuvių liaudies harmo-
nizuotos melodijos. Koncerti
niame pasirodyme šalia muzi
kinio lavinimo buvo aiškiai pa
brėžtas ir lietuviškas charakte

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

DŽIAUGSMAS —POILSIS IR RAMYBE POCONO KALNUOSE
Kur vakar dieno* malonumai ■— tampa rytdienos maloniais prisiminimais... 

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir voniomis, arba atskiri nameliai. 
Modemus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis. 20 akrų miško,' visokiausias 
sportas vasarų Ir žiemų. Šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams

rio elementas. Mokinių laiky
sena buvo pavyzdinė; visur ir 
technikoje ir melodijoje jautė
si muzikinė drausmė.

Po mokinių pasirodymo p. 
Urbelienė, mokinių tėvų var
du, nuoširdžiu žodžiu iškėlė 
studijos vedėjos mkt. Levic
kienės pasišventimą muziki
niam jaunųjų lavinimui. Moki
niai savo mokytojai įteikė gė
lių puokštę. Mokinių tėvai su
rengė vaišes. Popietė buvo 
rengta siauram ratelyje be re
klamos, praėjo puikiai ir pali
ko neišdildomą pavyzdinės mu
zikos pamokos įspūdį. (AS.)

Rūmai New Yorke 
minas, tai jis buvo pakviestas 
tuo klausimu painformuoti po
sėdžio dalyvius- Po apsikeiti
mo nuomonėmis ir diskusijų, 
kuriose aktyviai dalyvavo dr. 
V. Paprockas, J. Valaitis, A 
Simutis, V. Zelenis ir J. Gal- 
minas, nusistatyta išleisti nedi
delį kišeninio formato leidinėlį 
angliškai, kuriame būtų pagrin
dinės žinios apie Lietuvą, so
vietinę okupaciją, lietuvius A- 
merikoje ir ypatingai New Yor
ke. Kadangi leidinys pasirodys 
ir bus platinamas New Yorko 
pasaulinės parodos metu, tai 
jis kartu tarnaus kaip vadovas 
po pasaulinę parodą ir ypatin
gai iš kitur atvykusiem lietu
viam, kurie panorės susirasti 
parapijas, klubus, biznio įstai
gas, visuomenininkus, laisvųjų 
profesijų narius ir paskirus 
prekybininkus.

Leidiniui paruošti sudaryta 
komisija iš dr. K. Valiūno, A. 
Simučio ir J. Galmino. Rep.

vasaros atostogoms parvyks- 
ta pas savo motiną ir gimines 
So. Bostone.

Dilba ir Danutė Liaugaudai- 
tė, susituokė birželio 8 šv. 
Petro bažnyčioje- Jaunieji pasi
lieka gyventi Bostone.

F U N E RA L HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned

ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public

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

Ieškoma šeimininkė, šiek 
tiek kalbanti angliškai, šeimo
je motina ir dvi mergaitės —4 
ir 6 metų. Motina gydytoja. 
Skambinti po liepos 8 d. tele
fonu: 516 PI 1-6006.

Lietuviu krautuvei reikalin
gas patyręs mėsininkas (but-
cher). Geros sąlygos su geru 
atlyginimu. Teirautis ST 2 
4329.

Išnuomojama gražus kam
barys prie parko ir arti Jamai
ca traukinio Richmond Hill 
sekcijoj Hl 1-1780.

CATSKILL KALNUOSE

DRUSKONIE
HALL

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

Rašyti:

MRS. S. KRAUNAUIS 
A N O E S, N. Y.

Tel. Andea, N. Y. 676-2781

Kvietimas
vasaros 
atostogoms

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

M2ŠKOS- 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 
į- ąera nuotaika, vaikų prie
žiūra __

Vasarvietė atidaroma birže- 
l:o 15. Kas vasaros nuo birže
lio 15 iki birželio 30 ir nuo 
ruersėio 1 iki sezono pabaigos, 
gaus 15% nuolaidų. Labai pra
šome užsisakyti kiek galima 
iš anksto.

Iki birželio 15 kreiptis: S. 
M. Lūšys, 88-01104th St., Rich
mond Hill 18, N.Y. Tel. VI 9- 
1193.

Po birželio 15: Vila MEŠKA, 
42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mas*. Tel. 759-3251 
(Area Code #617)

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

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

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

Tel. VI remia 7-4499

INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSKI

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

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

GRamercy 5-1437

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET

NEW B RITAI N, CONN.
Tel. BA 9-1181

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
2 Door Sedan

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

TAIP PAT —50
GEROS KOKYBES VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 

kurių kaina atitinka Jūsų biudžetą
New 63-T-Bird-Conv. — $4.195.00

HERBERT & BLOOMUELD, Ine.
JUOZAS ARBACIAUSKAS — prezidentas

690 Hempstead Tpke. • Franklin Sųuare. L. L. N. Y. 
Telef. IV 1-9400

Atidaryta iki 9 vai. vakaro.

CARROL 
Funeral Home 

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Catn- 
oridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
RMkMe šaukite- T»» r» M4M

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

HMERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston. Mass.

Priešais miesto teismo rūmus 
•

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

Joseph C. Lubin
Funeral Director

Telefonas: 268 -5185


