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Prezidentas Kennedy pas popiežiui Paulių VI-ąj i
Popiežiaus Pauliaus VI karū

nacijoje birželio 30 dalyvavo 
apie 90 valstybių ir tarptauti
nių organizacijų atstovai. Tarp 
jų Belgijos karalius ir karalie
nė, Airijos, Brazilijos ir Itali
jos prezidentai. Prancūzijos mi
nisteris pirmininkas, Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris. A- 
merikai atstovavo delegacija, 
pirmininkaujama vyr. teismo 
pirmininko Warren.

Popiežius kalbėjo pirma lo
tyniškai, paskui itališkai, pran
cūziškai, angliškai, vokiškai, 
ispaniškai, portugališkai, len
kiškai, rusiškai, primindamas 
ir yėl. kad tęs savo pirmata- 
ko Jono XXIII tikėjimo vieny
bės pastangas, nors tai ir sun
kus darbas. Priminė taip pat, 
kad jam pavyzdys yra jo toli
masis pirmatakas šv. Povilas, 
kuris karščiausiai mylėjo Kris
tų ir ji skelbė visom tautom.

Prezidentas Kennedy pataikė 
taip nuvykti į Italiją, kad ne
reiktų dalyvauti karūnacijoje. 
Jis tik antrą dieną po karūnaci
jos, antradienį, turėjo specialią 
audienciją, pirma vienas, pas
kiau pristatė savo seserį, vals
tybės sekretorių ir kitus savo 
palydovus.

Kennedy čia antru kartu 
susitiko su Montini. Pirmu kar
tu tai buvo 1939, kada jis drau-

ge su savo tėvu, Joseph Ken
nedy, tada Amerikos atstovu 
Anglijoje, -dalyvavo popiežiaus 
Pijaus XH karūnacijoje. Iš viso 
tai. Amerikos prezidento trečias 
atsilankymas Vatikane. Pirma
sis lankėsi 1919 sausio 4 pre
zidentas Wilsonas pas popiežių 
Benediktą XV, antrasis buvo 
prezidentas Eisenhoweris, kuris 
lankėsi 1959 gruodžio 6 pas 
popiežių Joną XXIII. Pažymėti-

na, kad R. Nixonas su žmona 
ir dukrom buvo suspėjęs gauti 
popiežiaus Pauliaus VI audien
ciją dar prieš karūnaciją.

Amerikos spaudoje nedrąsiai 
yra iškilęs vėl klausimas apie 
diplomatinių santykių tarp A- 
merikos ir Vatikano reikalą. 
Visa spauda pažymėjo, kad pre
zidentas nebučiavo popiežiaus 
žiedo.

Lietuvos atstovas popiežiaus priėmime
Lietuvos atstovybė Vatika

ne praneša: Lietuvos diplomati
jos šefas S. Lozoraitis, ir Lie
tuvos ministeris prie šv- Sos
to S. Girdvainis pasiuntė tele
gramas Jo šventenybės valsty
bės sekretoriui kardinolui A. 
G. Cicognani, prašydami pa
teikti jų sveikinimus naujai iš
rinktajam Popiežiui Pauliui

Letuvos ministeris prie 
Sosto S. Girdvainis kartu

VI.
šv.
su

kitais diplomatinių misijų še
fais buvo priimtas Jo Švente
nybės Popiežiaus Pauliaus VI, 
bendroje, iškilmingoje, audien
cijoje. Audiencijos metu, pri
imdamas min. Girdvainio svei
kinimus, šventasis Tėvas tei
kėsi labai maloniai, prisimint 
savo dažnus kontaktus su S. 
Girdvainiu, kuriuos jis praeity
je per daugel metų turėjo, bū
damas valstybės sekretoriato 
antros sekcijos vedėju.

TEGUL SKAMBA LAISVĖS VARPAI

VARPAI IR LIEPOS 4: Eric Sloane ir Eric Hatch 
pradėjo akciją už Liepos 4 gerbimą varpais

Liepos 4, Jungtinių Valsty
bių nepriklausomybės paskelbi
mo diena, .švenčiama iškilmin
gai ir net triukšmingai, laidant 
raketas, fejerverkus. S. m. va
sario mėn. du Connecticut ra
šytojai ėmėsi propagandos, kad 
nepriklausomybės diena būtų 
skelbiama viso krašto varpais. 
Tai būtų prasmingiau nei šau
dymas ar kitoks triukšmas. At
sišaukimas sukėlė didelį palan
kų sąjūdį. Rado atgarsį Baltuo-

se Rūmuose, senate ir daugely
je atskirų valstybių, nors įsta
tymu dar nevirto. Pagal inicia
torių sumanymą varpai turėtų 
visoje Amerikoje skambėti 2 
vai. p.p.

— J.A.V. atstovu į P. Viet
namą paskirtas Henry Cabot 
Lodge, buvęs Amerikos atsto
vas J. Tautose. Spėjama, kad 
atsakomybe už įvykius Azijoje 
norima dalytis su respublikonų 
vyriausybės žmonėm.

KENNEDY LAIMĖJIMAI: Populiarumas Europos masese padidėjo. Izoliuojamas 
de Gaulle su savo idėjom. Bet iš Europos vyriausybių nieko konkretaus

MASKVOS ŠNIPAI IR ŠNIPAI: Sovietam dirbusio anglų 
diplomato išaiškinimas palietė ir Amerikos saugumą, tada 
FBI suėmė ilgai sektus Maskvos agentus Amerikoje

Washingtonas ir Maskva šiuo 
metu rodo daugiau susirūpini
mo savo draugais negu priešais. 
Prezidento Kennedy kelionės 
tikslas buvo ’fermėti Europos

ti. jog tokis pat žodis bus už laivai apginkluojami Polaris
10 metų. raketom bei atomais, laivų įgu-

Prezidento Kennedy kalbos los yra daugiatautės. Macmil-
prieš de Gaulle vyriausybės o- lanas: Anglija negali priimti ce Monitor sako, kad de Gaul- 
poziciją Amerikos planui buvo įgulų daugiatautiškumo: jei An le esąs izoliuotas, kada Vokieti-

tas. Tačiau Times aiškina, kad 
ir de Gaulle pozicija nebėra to
kia pat, kokia buvo. Ch. Scien-

Anglijoje, karštom vasaros 
dienom prasidėjus, buvo mada 
rašyti spaudoje apie pasiro
džiusias vandenyse pabaisas. 
Šiemet kalbama apie kitas pa
baisas — apie sireną Christine 
su palaidais plaukais, kuri nu
kariavo karo ministerį Profu- 
mo; dar naujesnė pabaisa — 
trečiasis šnipas diplomatas prie 
dviejų garsių Anglijos šnipų 
diplomatų MacLeano ir Burges- 
so. pabėgusių 1951 į Maskvą. 
Tai Harold Philby paskutiniu 
laiku laikraštininkas, kuris šių 
metų pradžioje staiga dingo iš 
Libano. Dabar užsienių reika
lų ministerio pavaduotojas

Heath paskelbė parlamente, 
kad Philby yra taip pat anapus 
uždangos dingęs, palikęs sa
vo žmoną. Philby taip pat bu
vęs diplomatas. 1951 Anglijos 
atstovybės sekretorius Wash- 
ingtone. davinėjęs žinias Mac- 
Leanui ir Burgessui, sovietų 
šnipas nuo antro pasaulinio 
karo, paskui dvigubas šnipas. 
Dabar ministerio pavaduotojas 
patvirtino, kad Philby pasitar
navo' MacLeanui ir Burgessui, 
Įspėdamas, kad jie rengiamasi 
suimti, ir tada jie dingo. Mac- 
millanas 1952 buvęs užsienių 
reikalų ministeris, tada tatai 
griežtai buvo paneigęs.

Brovėsi ir į ČIA gra
sinimais šeimos li-

Maskva nusavino kun. R. K. Balčio pavar
dę ir ja naudotis pavedė savo agentams

FBI pareigūnai liepos 2 va
karą New Yorke, Flushinge. su
ėmė du Sovietų piliečius — 
Ivan Dimitrievič Egorov, 41 
metų, ir jo žmoną Aleksandrą 
Ivanovna Egorovą, 39 metų. 
Egorovas buvo Sovietų delega
cijos prie J. Tautų pareigūnas, kydavosi New Yorke ir perim- 
Abudu kaltinami šnipinėję A- 
merikos karines paslaptis, ypa
čiai raketų išdėstymą, laivų sta
tybą. FBI pareigūnai seniai 
buvo sekę, kaip jie savo žinias,

perduoda kitiem šnipam, var
todami magnetinius indelius, 
kuriuos paima atvykęs šnipas 
iš Washingtono.

Tuo pat metu Washingtone 
FBI pareigūnai suėmė sovieti
nių šnipų kitą porą, kurie lan-

davo žinias iš Egorovų. Wa- 
shingtone suimtųjų pavardės— 
Robert Keistutis Baltch ir jo 
žmonos Joy Ann Baltch, kuri

kusiem nariam
Valstybės departamentas 

pos 1 įsakė Sovietų atstovybės 
pareigūnui G.G. . Sevastianovui 
dingti iš Amerikos per 24 va
landas. Jis mėgino užverbuoti 
iš Sovietų valdomos teritorijos 
pabėgusį ir ČIA dirbusį asme
nį. Tam reikalui atgabeno iš 
Sovietų jo brolį Volodią. Anas 
ČIA pareigūnas apie tai suži
nojo tik vieną vakarą, grįžda
mas namo ir. prie durų išgirdęs 
tyliai ištariant savo vardą. Bro
lis Volodia nebuvo vienas. Jį 
lydėjo “šoferis”, iš tikrųjų So- 

. vietų saugumo pareigūnas Se- 
vastianovas. Volodia kalbino, 
kad brolis grįžtų, jam pažadė
jo gerą tarnybą, jei ne —gra
sino likusiem Sovietų valdžio
je jo šeimos nariam. ČIA pa
reigūnas tuojau pranešė apie - 
susitikimą savo viršininkam 
Jie leido žaidimą tęsti. Tris kar
tus buvo susitikę broliai, daly
vaujant “šoferiui”, o FBI pa
reigūnai tai stebėjo ir fotogra
favo. Brolis‘Volodia buvo atga
bentas š.m. balandžio 6 sveti-

lie-

draugų ir sąjungininkų pritari- sakomos daugiausia Vokietijo- glijos laivai, tai ir įgulos ang- jos min. Schroederis pasisako 
mą jo politikai. Chruščiovas su- je. nors Vokietija iš visų eu- liškos. už Anglijos dalyvavimą ūkinė-

• . ... Toje idėjų dvikovėje italai * bendruomenėje už muitų
yra pas,sakius. uz Amenkos yra rjtare An)erikos lanul denn.m, su Amenka 
planą. Čia buvo sakomos tam, * 
kad sumažintų vokiečių visuo
menėje prezidento de Gaulle i- 
dėjų įtaką.

O de Gaulle kai kurių idėjų 
įtaka nėra svetima nė Angli
joje. Prezidentas Kennedy ga
lėjo su min. pirmininku Mac- 
millanu sutarti dėl derybų su 
Sovietais liepos 15 atominiam 
bandymam sustabdyti, bet ne
galėjo sutarti dėl Nato atomi
nio laivyno. Kennedy: anglų

sitinka su savo draugais iš Ki- ropiniu sąjungininku labiausiai 
nijos, ir jo tikslas sunaikinti 
kinų pasipriešinimą Chruščio
vo koegzistencijos politikai-
KENNEDY LAIMĖJIMAI: 
poliarumo daugiau masėse; 
ko naujo vyriausybėse

Iškilmingiausiai ir entuzias
tiškiausiai prezidentas buvo pri
imtas Vokietijoje; jaukiausiai 
ir šilčiausiai Airijoje; nervin- 
giausiai ir chaotiškiausiai Itali
joje. Pastarojoje policija taip 
rūsčiai tvarkė publiką, kad ne
sigrūstų prie prezidento, jog 
buvo apstumdyti ir nuvaryti 
šalin ir valstybės departamen
to protokolo šefas Duke ir pre
zidento patarėjai Bundy bei 
Sorensen.

Prezidentas savo kalbose gar
sino Amerikos programą Nato 
vienybei sustiprinti ir daigiau
sia pasisakė prieš argumen
tus, kuriuos prieš Amerikos 
programą kelia Prancūzija. Tai 
buvo lyg dvikovė tarp Kenne
dy ir de Gaulle.

Kennedy: Turi būti vieningas 
Nato su vienose rankose esan
čiais atominiais ginklais.

De Gaude: Prancūzijos sau
gumas reikalauja turėti nuosa
vą atominę jėgą, nes nėra 
tikra, ar Amerika ryšis pavar
toti atomus kai reikės ginti 
Europą, ne Ameriką.

Po- 
nie-

bet italų pritarimas toks silp- Prezidentas namo, 
nas. kada jų valdžia tokia silp
na ir nepastovi.

Prezidento psichologinis lai- Neapoly. Kalbėjo dar kartą, 
kad Amerikos politika siekia 
pasaulio vienybės, kad Ameri
ka atliks savo įsipareigojimus 
Europai; kad Europai ir Ame
rikai reikia politinės, ūkinės, 
kultūrinės vienybės. Neapoly

Prezidentas Kennedy liepos 
2 dar aplankė Nato būstinę

mėjimas, mano Times, nesis
kubins su praktiniais vaisiais 
— nei vyriausybių galvos nei 
jų patarėjai praktinės politikos 
nevykdo. O. H. Tribūne kolum- 
nistas Don Cook aiškino po
prezidento kelionės, kad Nato prezidentas buvo sutiktas ir iš- 
atominis planas esąs palaido- lydėtas su entuziazmu.

PRAŠO LIETUVIŲ TALKOS —kovai prieš komunistinės li- 
rys, kuri rūpinasi tuo klausi
mu. Jis kreipėsi į Rezoliucijom

teratūros atvežimą į Ameriką
Kongresmenas Glenn Cun- bičiulis, stengiasi sustabdyti ^e.m^ Komiteto vadovybę, pra-

ningham (R.-Nebr.), rezoliucijos komunistinės literatūros įveži- 
autorius — H. Con. Res. 59 mą į JAV-bės. Jis yra Atstovų 
— ir Omahos lietuvių didelis Rūmų specialios komisijos na-

VYSK. BRIZGYS: Kaltinimai falsifikuoti
21

anksčiau _ vadinosi Joy Ann mais dokumentais — kaip at- 
Garber. Spauda atkreipė dėme- stovybės tarnautojas VladimirGarber.

Sen. Keatingo kalba 
dėl rezoliucijų

Senatorius Kenneth B. Kea- 
ting (R.-N.Y.) 1963 birželio 19 
kalha Senate kvietė visus sena- Joy Ann Garber iš Norvvalk, 
torius pasisakyti už jo rezoliu
cija (S. Con. Res. 18) Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų lais
vinimo reikalu. Tai puiki kal
ba. ir už tai senatorius Kea- 
tinj» vertas mūsų padėkos. Jo 
kalba yra duota ištisai Cong- 
ressional Record (1963 metų 
birželio mėn- 19 d. numeris 
10508-09 pusi.).

piliečių pavardėm — kun. Ro
berto Kęstučio Balčio iš Ams-
terdamo ir namų šeimininkės

Conn. FBI pranešime pažymė
ta, kad nei vienas nei antras, 
kurių pavardės buvo "nusavin
tos", nieko apie tai nežinojo. 
Tom pavardėm šnipai naudojo
si nuo 1959 metų.

— Rochesterio aerodrome 
liepos 2 sudužo lėktuvas; 7 už
mušti, 30 sužeistų. mė.

— N. Chruščiovas pareiškė, 
kad Vakarų siūlymas baigti ato
minius bandymus gali būti pri
imtas. jei bus pasirašyta Nato 
ir Varšuvos pakto nepuoltmo 
sutartis.

— FBI suėmė Byron de la 
Beckwith, 42 metų, trąšų par
davėją, kuris Jacksone nušo
vė negrų veikėją Medgar W.

šydamas tam darbui talkos. 
Kongresmenas Cunningham iš 
viso krašto norėtų geros valios 
lietuvių šių žinių bei informaci
jos:

(I) Nurodyti pavyzdžius, 
kaip niekeno neužsakyta ko
munistinė literatūra pasiekia 
JAV-bių piliečių namus; (2) Pa
reikšti savo nuomonę, ar pa
skutinių vienų metų bėgyje ko
munistinės (neužsakytos) litera
tūros yra sumažėję ar padidė
ję; (3) Pasiųsti . gaunamos ko
munistinės literatūros pavyz
džius: (4) Pareikšti savo nuo
monę. kaip reiktų tai komunis
tinei literatūrai padaryti galą. 
Kongresmano adresas yra šis: 
The Honorable Glenn Cunning
ham, House Office Building. 
Washington 25. D.C.

bergo teismo, kuriame tvirti
nama, kad vyskupas V. Brizgys 
“uždraudęs kunigam padėti žy
dam”. Pagal Draugo cituojamą 
The New World tekstą vysk. 
Brizgio pareiškime sakoma:

“Tai visai priešinga faktams. 
Kaltinimai dėl mano elgesio, 
kas liečia žydus, yra visiškai 
sufalsifikuoti, ir žydai, esantie
ji daugelyje pasaulio dalių — 
jų tarpe ir JAV-se — kurie 
pergyveno persekiojimus Lietu
voje. galėtų tai paliudyti. Sup
rantama. kad ir tvirtinimas, ne
va aš draudęs kunigams daly
vauti žydų gelbėjime, yra abso
liučiai melagingas. Aš buvau tik 
vyskupas padėjėjas ir neturė
jau teisės leisti tokių dekretų”.

Pažymėtina, anas tariamasis 
liudijimas iš Niurnbergo teis
mo Allen brošiūroje yra su 
•’užtepimais”: užtepdamas dalį 
teksto, kažką autorius mėgino 

vysk, v brizgys atmeta .mett- nuslėpti kaip ir kituose skel-
kad Kongresas galėtų užtikrin- tus • biamuose “dokumentuose”.

The New World birželio 
paskelbė vysk. V. Brizgio pa
reiškimą dėl Charles Allen, Jr. 
brošiūros “Nazi War Criminals 
Among Us”. Toje brošiūroje 
yra neva dokumentas iš Niurh-

Kennedy: Amerika iš Euro
pos nesitrauks, ir Amerikos 
saugumas reikalauja ginti Eu
ropos saugumą.

De Gaude per savo informa
cijos ministerį: Prancūzijos vy
riausybė neabejoja
zidento Kennedy . pasiryžimu, 
bet nėra tikra dėl prezidento 
Kennedy įpėdinio artimiausių 
dešimties metų, eigoje.

Kongresas 
reikšdamas 
Prancūzijos 
mokratai ir
tikrino, kad remia Amerikos

E vers. Jam gręsia mirties baus- prezidento žodį. Sunku norėti.

įsikišo į dialogą.
nepasitenkinimą 

nusistatymu; de- 
respublikonai už-

— Prezidentui Kennedy kal
bas kelionėje po Europą rašė 
Ted Sorensen. Berlyno kalbos 
tekstas buvo perduotas patik
rinti dar Baltųjų Rūmų patarė
jui Schlesingeriui. valstybės de
partamento planuotojui Bosto
nui ir valstybės sekr. pavaduo
tojui Bali, ir jų pastabos per
siųstos kalbos autoriui Soren
sen.
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KAI PAMATYSIT RAUDONI VĖLIAVĄ
------------------------- LAIŠKAI IŠ LIETUVOS (2)--------------------------  

KITOKS GYVENIMAS, KITOKĮ IR 2OD2IAI LIETUVOJE 
TŲ, KURIE NORI SAVO MINTĮ IŠREIKŠTI. VAKARUOSE 
NELENGVA SUPRASTI JŲ GYVENIMĄ; GAL IR 2OD2IAI 
TAIP PAT NEBUS LENGVA SUPRASTI.

Pas mus kultūriniu gyveni
mu irgi nėra ko nusiskųsti — 
kas trečią dieną atveža kiną i 
kolchozo salę, o kino bilietas 
gana nebrangus 2-3 rb. suaugu
siam, vaikam pigiau. Iš mums 
rodomų kinų galima daug ko 
sužinoti, pasimokyti. Pvz. ro
do, kaip pakilo mūsų gyveni
mo lygis ir kaip kovoti dar dėl 
geresnio gyvenimo. Parodo, 
kaip reikia prižiūrėti karves, 
kiaules, kad jos duotų daugiau 
produkcijos. Taip pat parodo 
ir iš karo laikų — kaip tary
biniai kariai sumušė vokiečius 
ir kaip mes dabar kovojame 
dėl taikos ir išnaudojimo pa
šalinimo visame pasaulyje. Aš 
tai porečiui nueinu i kiną, bet 
broliui, kaip senesniam žmo
gui, pasilpo akių nervai, tai jis 
negali žiūrėti i ekraną.
Apie Amerika:

rie domisi ir labai vertina ame
rikoniškus daiktus. Pernai man 
Tapilė davė gabaliuką ameri
koniško muilo, tai vyras su sa
vo tokiu senu draugu Pranu 
pasidalino pusiau ir juo prau
siasi tik per Velykas. Kalėdas 
ir Naujus Metus. Tai mat koks 
Įdomus kaimynas. O kad tu, 
broluž, būtum matęs, kaip tie 
seniai muilą kvėpino, žiūrinė
jo ir dalinosi, tai būtum turė
jęs juoko iš tų kvailių.
Apie Amerikos pastatus.

Jau žinai, kad vyras mėgsta 
Įvairias nuotraukas. Todėl la
bai ačiū, kad atsiunčiate. Mes 
čia daugelis pasižiūrime, kaip 
atrodo jūsų pastatai. Pagal ba
daujantį ir skurstanti kraštą 
tai labai gerai atrodo. Aš tu
riu abudu albumėlius ir visas 
nuotraukas dažnai pasižiūriu. 
Taigi ši vakarą ir rašau jums
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MASKVOS KOLONA AMERIKOS ŽEMĖJE

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. i

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus Kražius. Mes parūpiname vizas, | • 
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kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- i i 
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• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue .......................  AL 4-5456 J .
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• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............... TO l-io68
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• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... Rl 3-0440 I
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Kaip girdime, tai pas jus A- 
merikoje nekokį reikalai — be
darbių nemažėja, o Kenedis 
nepildo savo pažadų, nepade
da darbo žmonėm . . . Mes la
bai džiaugiamės, kad jūs žada
te po keleto metų atvažiuoti 
pas mus i Lietuvą- Na, jeigu 
dar sveiki ir gyvi būsime, tai 
išgersime po keletą bokalų lie
tuviško alučio ir šnabės po 
gurkšni. Bet kada gi tai bus? 
Kada gi jūs būsite laisvi, ne- 
bepriklausysit nuo ponų ka
pitalistų? Aš tuo nelabai no
riu tikėti, nes Kenedis taip pu
čiasi ir taip giriasi savo galia 
ir ginklais. Na, turėkime vil
ties, broliuk, kad ir jūs pama
tysit raudonąją vėliavą ant 
Niujorko miesto. Na, tada visi 
iš visų jėgų kursime komuniz
mą.
Apie Įdomius žmones, kurie 
vertina amerikonišką muilą:

Broliuk, būk gerutis atsiųsk, 
jei dar turi atliekamų nuotrau
kų su Kalėdų eglute ar šiaip 
kokią nuotrauka. Vyras jas la
bai mėgsta ir vis laukia atsiun- 
čiant. Žinai, pas mus pasitaiko 
dar tokių Įdomių žmonių, ku-

laišką, noriu ryt išsiųsti, gal 
pradžioje mėnesio geriau eis- 
Labai daug tai nerašysiu, nes 
gali būti per sunkus . . .
Apie ponus ir draugus

Kas neina į darbą, tam ne
kas. Iš kai kurių net atima šie
ną. Matot, pas mus taip: kas 
nedirba, tas nevalgo, ir liaudis 
griebia tinginius. Pas jus Ame
rikoje tai visokių ponų pilna, 
o pas mus tai kitaip — mes 
ir kolchozo pirmininką ir ra
jono partijos sekretorių vadi
nam draugu.

Matai, pas jus daug visokių 
fašistų, kurie tik nori pasmaug
ti pasaulio tautas, neleisti eiti 
mums i komunizmą. Bet mes 
jiems parodysime —- taigi, 
broluži, tuoj jus išvaduosime, 
jeigu tie jūsų ponai nebus su
kalbami. Mes tai jau laisvėje 
gyvename, bet to dar per ma
ža. Kaip gi gali žmogus būti 
ramus, kai žinai, kad jūs ten. 
dori žmonės, vargstate po ka
pitalistų jungu
Apie prel. Šaulį iš Vatikano

Tik štai dabar klausiau iš 
Vatikano lietuviškai. Kalbėjo

(nukelta i 3 psl.)

Maskvos akcija prieš antiko- 
munistus Vakaruose varoma į- 
vairiose srityse. Šiuo metu dė
mesį patraukė akcija per ame
rikiečius žydus, akcija per ame
rikiečius lietuvius.

Į amerikiečius žydus labiau
siai turėjo prašnekti Chicagoje 
gegužės 19 surengtas mitingas. 
Jam dirva buvo paruošta iš 
anksto išleidžiant brošiūrą “Na- 
zi War Criminals Among Us”. 
Ir brošiūros ir mitingo tikslas 
buvo rodyti, kad tie. kurie 
veikia prieš sovietinius okupan
tus. esą žydų žudikai, karo nu 
sikaltėliai. kuriuos reikia ati
duoti Sovietam. Brošiūra buvo 
atspaudas iš “Jewish Current’*

Draugas birželio 25 paskel
bė informacijas iš ukrainiečių 
biuletenio, kuris atskleidė, kas 
yra tos brošiūros autoriai ir lei
dėjai- Brošiūra, kaip minėta, 
yra atspaudas iš “Jewish Cur- 
rent”. kurio ‘'redaktoriai yra 
komunistai.” Vienas iš jo redak 
torių — Sam Pervzner — ko
munistų tarp, darbininkų org. 
narys, ką yra 1956 m. rugpiū- 
čio 25 d. paskelbęs atstovų rū
mų dokumentas tThe House

SPAUDA

NEW YORKC VYRŲ OKTETAS. Iš k. j d. pirmoje eilėje: Romas Kezys — okteto reikalu vedėjas, muz. 
Aleksas Mrozinskas — okteto vadovas. Leonardas Ralys: antroje eilėje: Vytautas Daugirdas, Alfonsas II- 
gutis, Juozas Nakutavičius. Kęstutis Simanavičius, Vytautas Aukštikalnis, Vytautas Alksninis.

Nuotr. V. Alksninio

Treason’. prepared and relea- 
sed by the Committee on L'n- 
American Activities). Kitas gi 
redaktorius to “Jevvish Cur- 
rent” . . .Louis Harap yra ko
munistas, kas yra paskelbta 
‘Guide to Subversive Organiza- 
tions and Publications’ (1961. 
XII. 1). Tame pat oficialiame lei
diny pusi. 149 ir pusi. .213 pa
žymėta, kad ir minėto “Jew- 
ish Current” redakcijos narys 
Morris U. Schappe irgi komu
nistas-”.

Tai vis redaktoriai. O kas 
yra pats brošiūros autorius? In
formuoja: “Brošiūros autorius 
Charles R. Allen yra sąraše 
sponsorių “National Assembly 
for Democratic Rights”. Gi mi
nėtas oficialus leidinys “Guide 
to Subversive Organizations” 
pusi. 113 “atskleidžia, kad tas 
sąjūdis yra komunistų propa
gandos tikslais sukurtas ir va
dovaujamas.

Minėtame mitinge kalbėjęs 
Abe Feinglass, kaip tai pažy
mėta “Investigation for Com- 
munist Activities in the Chica
go Area, part 3” — 1957 — 
Hearing 7279-7294, remdama
sis penktąja konstitucijos pa
taisa. atsisakė pasisakyti, ar jis 
priklauso komunistų organiza
cijai; prieš trejetą dešimtų me
tų jis, kaip komunistų partijos 
narys, siekė būti išrinktas į Il
linois parlamentą. Išskaičiuoja
ma eilė faktų, kurie įrodo jo 
priklausymą komunistams”.

"Rabinas S. Burr Yampol, 
pirmininkas komiteto 'Kovai su

Nacių Kriminalistais’, buvo pa
sirašęs atvirą laišką, adresuotą 
prez. D. Eisenhoweriui, kad pa
sigailėtų Juliaus ir Ethel Ro- 
senbergų Sovietų Sąjungos šni
pų Amerikoje”.

Laikraštis baigia išvada: “Ši
tie iškeltieji faktai aiškiai at
skleidžia, kad minėto mitingo 
ir sąjūdžio organizatoriai —ko
munistai. Galėtume pridėti, ir 
kad tarp jų buvo ir komunis
tų laikraščio “Vilnies’ redakci
jos atstovai”.

■‘Būdinga, kad ir ‘Vienybė’ 
įsirikiavo i tą bendrą komu
nistų frontą, puldama piketuo
tojų organizatorių L. Prapuo
lenį”.

čia nieko nepasakyta apie 
tame mitinge kalbėjusį lietuvį 
F.B. Kubilių. Darbininką pasie
kusios informacijos rodo, kad 
Vytauto Didžiojo albume 1931 
F.B. Kubilius - buvo' pasirašęs 
kaip Amerikos lietuvių veikė
jas — “metodistų žinyčios mi- 
nisteris”. Nuo 1936 jis vis la
biau pritapo prie komunistuo
jančių. ir jau 1943 liepos 25 
organizavo Bostone banketą, 
iš kurio pelno, kaip jis tvirtino, 
turi būti skirta 3,000 dol. A- 
merikos raudonajam kryžiui, o 
X-spindulių kilnojamieji prie
taisai. kiekvienas po 2,000 
dol.. turi būti padovanoti vie
nas "Lietuvos vyriausybei Mas
kvoje ir vienas Sovietu vyriau
sybei".

Tokia yra ta kolona, kuri tu
rėjo veikti Maskvos naudai A- 
merikos žemėje, prisidengusi 
žydų gynėjų vardu ir karo nu
sikaltėlių ieškotojų titulu.
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— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
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3 - jose krautuvėse

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uKrainiškal
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
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WEISS & KATZ, INC.
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DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ £

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. ;
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. !

! ■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsienį. •
! ■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau j;į

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! !
H ŠIt  ------------ ...—..... ...... ..........—.-.s

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER& WEBER
Augščiausios kokybes produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, Įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES
Ncw Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

'Tarp 85 - 86 g-vių)
Ridgeuoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Astorijoje — 28-28 Steinuay St. — AS 4-3210

KRAUTUVES 6
Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushingc — 41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

Maskvoje birželio 21 baigė
si keturių dienų centro komite
to susirinkimas, kuriame buvo 
svarstomi ideologiniai klausi
mai. Susirinkimas buvo užda
ras. tad neaišku tiksliai, ar vy
ravo balsai už ideologijos su
stiprinimą tarp kultūrininkų ar 
už liberalizmą. Tuo tarpu jokių 
nutarimų nepaskelbta. Užsieni
niai stebėtojai aiškina, kad jo
kių tikslių nutarimų ir nepri
imta. Tačiau nurodoma, kad 
Italijos, Prancūzijos ir kiti va
karu komunistų atsto v a i 
kalbėjo, jog jiem bus sunku 
išlaikyti savo tarpe intelektua-

lūs, jei bus paskelbta griežta 
ideologinė kontrolė meno vei
kalam. 0 Maskva šiuo tarpu la
bai jautri užsienio balsam. Ti
mes mano, kad intelektualai 
tuo tarpu jaučia palengvėjimą, 
nors spaudimas dar nepašalin
tas.

— Loretta Kassel, Marilyn 
Kareiva, Eleanore Laurin, Ire- 
ne Šankus, Tony Yuknis, Mar
tin Gestautas, Frank Svelnis 
ir Helen Zimmer, Lietuvos Vy
čių veikėjai Chicagoje. turėjo 
pasitarimą su Rezoliucijoms 
Remti Komiteto pirm. L. Valiu
ku. neseniai jam lankantis 
Chicagoje.

Lietuvos Vyčiai Chicagoje 
pažadėjo pilną talką ir paramą 
Rezoliucijoms Remti Komitetui. 
Minėtieji yra jau įsijungę į šį 
žygį už Lietuvos išlaisvinimą- 
Kassel. Kareiva ir Laurin yra 
“Vyties” žurnalo redaktorės.

— Vatikano susirinkimo ant
ra sesija numatoma pradėti š. 
m. rugsėjo 29

— Amerikos spaudoje dide
lis pasipiktinimas Kubos veikė
jais. kurie savo pogrindinės vei
klos paslaptis tuojau skubinas 
garsinti spaudoje ir tokiu bū
du pačiam laisvinimo reikalui 
ir Kuboje gyvenantiem žmo
nėm pakenkia. Dėl to paslap
čių nelaikymo pasitraukė ir Ku
bos egzilų pirmininkas.

— Amerika atmetė Sovietu 
siūlymą. kad Vidurže m i o 
jūra būtų “nuatominta”. t. y., 
kad Amerikos povandeniniai 
Polaris laivai joje nebūtų lai
komi.

— Maskvoje pasaulio komu
nisčių moterų suvažiavime, ja
ponių delegatei pradėjus kal
tinti Ameriką. Italijos komu
nistės demonstratyviai pasi
traukė iš salės.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame Cape Cod Ostervillc. Mass.. kurorte prie atviro A:'...nto, 
Long-Bcach pliažo, pušų pavėsyje. gražioje lietuviškoje va-arviotcje

JANSONŲ VIDOJE

•AUDRONĖ*
87 East Bay Rd., Ostervillc, Čepe Cod. Mass.

Tel. 428-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akr;; t ’.: 
švnas - parkas • šiltos Golfstronio srovės, atvims jūros pliažas 
5 nnn. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žai
dimams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 D
Dietiniai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. IS anksto kreiptv-

ED JANSONAS
I5 Rosedalc St., Boston 24, Mass. — Telcf. 288-5999

arba nuo birželio 15:
Audrone - Jansonas. 87 East Bay Rd.. Ostervillc. Cape Cod. Mass.
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— Jau pora matę, kaip ko
vojate už rezoliuciję pravedi* 
mą. Kada Jūsę žygis bus apvai
nikuotas laimėjimu?

— Tai yra didelis ir nepap
rastos reikšmės žygis. Dideli

Rusai turi pasitraukti iš Lietuvos
Pasikalbejimas su Leonardu Valiuku 
Rezoliucijoms Remti K-to pirmininku

3'

Nau- 
išei-

spė-

Vainikavus popiežių Paulių VI
Popiežius Paulius VI iškil- Tačiau nėra išskirta šioje že- 

mingai vainikuotas birželio 30 mėje iš kančios nei iš kovos, 
šv. Petro bazilikos aikštėje Ro- Kovoje už žmogaus sielą ir tie- 
moje. Bazilika tebėra parengta są patiria skaudžių smūgių. Ne- 
visuotiniam susirinkimui su gali jie būti mirtini, kad ir vi- 
dviguba eile pakilių suolų. Šią 
atsitiktinę aplinkybę kai 
laiko reikšmingu ženklu, 
jas popiežius dar labiau 
siąs į viešumą.

Tokia mintis ateina iš
jimo ir pageidavimo, bet ne 
vainikavimo. Vargu ar vaini
kavimas aikštėje ką nors dau
giau reiškė, negu tai, kad ba
zilika negalėjo būti iškilmėm 
panaudota. Tiktai naujojo po
piežiaus vadovavimas Bažnyčiai 
parodys, kokios krypties jisai 
laikosi ir ko siekia.

*
Viešuma nėra pagrindinis da

lykas apaštališkoje Bažnyčios 
misijoje. Bažnyčia daugiau vei
kia nematomu mistiniu būdu, 
darydama įtakos žmonių dva
siai, be kurios perkeitimo nie
ko pasikeisti negali.
Štai, kone kiekviename žings

nyje kalbama apie tarptautinę, 
rasinę, religinę vienybę. Ta
čiau gilesnis žvilgsnis nesun
kiai pastebi, kad kiekvienas 
norėtų palikti tokioje padėty
je, kokioje yra. Nekeisti savo 
nusistatymo nei principų, nors 
jie būtų klaidingi. Net negal
voti, ar tai yra klaida.

Kai velionis popiežius Jo
nas XXIII klaidas nurodinėjo, 
ne tiek priekaištaudamas, kiek 
mylėdamas, iš jo enciklikų bu
vo pešiojami tiktai tie atskiri 
žodžiai, kurie kam nors tiko jų 
padėtyje- Bet kaip gali būti 
pamesta klaida, jeigu nepaiso
ma visumos ir nuoširdžiai tie
sos neieškoma, ar net baugi
namas!, kad nebūtų surasta ir 
neverstų prisipažinti klydus.

*

sas pragaras būtų sukeltas, bet 
tiem, kas stoja Bažnyčios prie
kyje, būna taip skaudu, kaip 
pačiam Kristui, kada kalbėjo 
apie vilkų drąskomą avių kai
menę.

Širdį varsto nepagrįsti puoli
mai, tikinčiųjų persekiojimas, 
neteisi pagieža, skriaudos ir 
klastos. Gelia ir tada, kai tikin
tieji, anot popiežiaus Pi
jaus XII, pasirodo “pavargę tei
sieji” arba savo žmogiškom 
silpnybėm ir klydinėjimu sun
kina Bažnyčios darbą. Esti lai
kotarpių, kada norima tiesiog 
šaukti: Viešpatie, mes skęsta
me! Tačiau 
yra duotas: 
bailūs?

atsakymas seniai 
Kodėl jūs tokie

Bažnyčia yra pastatyta tieso
je ir apsaugota ne tiktai nuo 
klaidos, bet ir nuo žūties: nė 
pragaro vartai jos nenugalės.

*
Baimė mūsų laikais yra be

veik visuotinė. Dreba tie, ku
rie nuolat kitiem graso, kad 
juos palaidos, ir dreba graso
mieji, tikėdami tuo gąsdini
mu ir ieškodami visokių nuo
laidų, kad tiktai jų neužkastų. 
Atrodo, lyg vienu akimoju vis
kas turėtų sudužti. Pamiršta
ma viena Uola, vadinama Baž
nyčia, kuri “vis stovi viduryje 
griuvėsių” (Gonzague de Rey- 
nold).

Griuvo daug sostų ir daug 
galybių, šventasis Sostas yra 
vienintelis, išlikęs visuose pra
eities sūkuriuose. Per du tūks
tančius metų nė viena pasau
lio galybė negalėtų lygintis to
kiu savo pastovumu ir patvaru
mu. Taigi: kodėl jūs tokie bai- . 
lūs?

Atsiliepti tenka drąsa, pasi
tikėjimu Kristaus žodžiais ir 
meldimu Dievo, kad popiežiui 
Pauliui VI, vainikuotam sun
kių pareigų tiara, duotų ilgą 
amžių, jėgų ir išminties vado
vauti Bažnyčiai šiuo sunkiu lai
ku.

_____ ________ _,o_. _____ Ar pravesti ro- nusistatymą pavergtų kraštų 
darbai nėra taip lengvai įgy- zoliucijas Kongrese be ackmnis* laisvinimo reikalu. Savo nuo* 
vendinamL Visos komiteto pa- ‘  
stangos ir darbai yra davę jau 
daug gero visam bylos reika
lui. Be abejo, pagrindinis mū
sų tikslas — rezoliucijų pravė
dintas. Laimėjimas bus tikrai 
mūsų pusėje ir ne už kalnų, jei' 
tik visi nuoširdžiai įsijungsime kitos nepriklausomos krašto in- 
į šią kovą.

— Kas dar kliudo rezoliuciję 
pravedimą Kongreso?

— Pagalius į viso žygio ratus 
kaišioja tam tikri asmenys 
Valstybės departamente. Anot 
tų asmenų, rezoliucijų pravedi- 
mas galįs “užpykinti” Krem
liaus žmogžudžius. JAV prezi
dentas turėtų apsivalyti nuo to
kių asmenų Valstybės departa
mente ir iš viso nuo tokio gal
vojimo tam tikruose savo ad
ministracijos sluoksniuose. Vi
si geros valios lietuviai turi
me parašyti prezidentui po laiš
kutį, reikalaudami, kad pasisa
kytų už rezoliucijas ir atsiri
botų nuo žalingo šiam kraštui 
elemento- Laiškai prezidentui 
adresuotini: His Excellency J. 
F. Kennedy, President of the 
United States, The White Hou- 
se, Washington, D.C. Laiškai 
turi būti mandagūs, bet kartu 
ir kieti.

tracijos ir Valstybės departa* monę, kaip krašto piliečiai tu- 
mento?

— Įmanoma, tik tuo atveju 
reikia įdėti žymiai daugiau pa
stangų ir darbo į visą reikalą. 
Administracija ir Kongresas 
yra savystovios ir viena nuo

stitucijos. Kongresas gali pada
ryti savo sprendimą, nors ad
ministracija tam ir nepritartų. 
Administracija turi gana daž
nai paklusti Kongresui, nes 
Kongreso rankose yra biudže
to patvirtinimas.

— Neseniai buvote Wash- 
ingtone ir susitikote su visa 
eile senatorių ir kongresmanų 
rezoliucijų reikalu. Kokios nuo
taikos mūsų reikalu?

— Su labai mažomis išimti
mis visi yra mūsų pusėje. Jei 
ne trukdymai iš administraci
jos pusės, rezoliucijos kelių sa
vaičių bėgyje būtų pravestos. 
Mūsų draugai Washingtone pra
našauja, kad, rinkimams artė
jant, administracija turėsianti 
irgi palinkti mūsų pusėn. Anot 
vieno senatoriaus, administraci
ja negalinti eiti prieš savo kraš
to laisvę mylinčių piliečių in
teresus. Mūsų pareiga primin
ti administracijai jos santūrų

draugų ir vienoje ir kitoje par
tijose. Pats Atstovų rūmų pir
mininkas John W. McCormack 
(D.-Mass.) yra mūsų pusėje. 
Tai yra pats įtakingiausias de- 

svarbę darbą. Ar Altas para- mokratds Kongrese.
— Kuo ir kaip lietuviai gali 

prisidėti prie viso rezoliuciję 
žygio?

— Labai daug kuo. komite
tas leidžia biuletenį. Norime, 
kad tas biuletenis, duodąs pil
nas ir tikslias direktyvas visai 
akcijai už rezoliucijų pravedi
mą; pasiektų kiek galima dau
giau lietuvių. Visi lietuviai, ga
lį ir norį vienu ar kitu būdu 
patalkininkauti, prašomi atsilip- 
ti, nurodyti savo Vardą, pavar
dę ir adresą. Visiems atsilie
piantiems bus siuntinėjamas 
biuletenis. Komiteto darbams 
ir žygiams paremti reikia di
delių finansinių išteklių. Atski
ri asmenys ir organizacijos pra
šomos prisiminti komitetą sa
vo piniginėmis aukomis- Visų 
organizacijų, draugijų ir klu
bų valdybos prašomos paskirti 
po asmenį, kuris nuolat rūpin
tųsi savo organizacijos narių 
tarpe rezoliucijų reikalu. To
kie asmenys turėtų tuoj susi
rišti su komiteto centro vado
vybe. Visais reikalais rašyti: 
Action to Free the Baltic Sta
tes, Post Office Box 77048, Los 
Angeles 7, California. Laukia
me visų atsiliepiant!

J. Viekšnys

Dirbate tikrai didelį ir

rime reikšti labai atvirai if* be 
jokios baimės. Nebijokime “už
pykinti” savo krašto pareigū
nų. Juk mes neprašome iš jų 
sau nieko. Tik norime, kad 
JAV aiškiai pasisakytų Pabalti
jo kraštų bylos klausimu ir per 
Jungtines Tautas priverstų so
vietus pasitraukti iš Lietuvos, - 
Latvijos ir Estijos.

— Yra balsy, kad gal dar nė
ra atėjęs tinkamas laikas rim
tai pajudinti Pabaltijos kraštu 
bylą Jungtinėse Tautose. Ko
kia yra Jūsę nuomonė tuo klau
simu?

— Komiteto ir mario nuomo
nė yra labai aiški. Laukdami 
“tinkamo laiko”, veltui pralei
dome 23 metus. Toks darbas 
turėjo būti pradėtas bent prieš 
10 metų. Ar tada bus laikas 
kelti Lietuvos bylą Jungtinėse liucijas? 
Tautose, kai Lietuvoje nebebus 
lietuvių? ‘ Anot senatoriaus 
Tom Kuchel, geresnio laiko tik
rai nesulauksime. Krašto admi
nistracija turi tarti labai aiškų 
žodį: “Sovietai turi pasitraukti 
iš Pabaltijo kraštų; Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai turi būti su
grąžinta laisvė ir nepriklauso
mybė”.

mia komiteto darbus bent fi
nansiškai?

— Prieš metus buvome para
šę L. šimučiui laišką tao reika
lu. Iki šiol'į mūsų laišką dar 
neatsakė.

— Kokie pagrindiniai komi
teto planai ateičiai?

— Kova už rezoliucijų pra- 
vedimą bus vedama iki pilno 
laimėjimo. Pusiaukely nesusto
sime! Spaudimas į administra
ciją ir i Senato ir Atstovų rū
mų užsienio reikalų komisijas 
bus išvystytas iki maksimumo. 
Rezoliucijų turime šiuo metu 
33. Tas skaičius bus dar padvi
gubintas ar net patrigubintas- 
Organizacija bus pledama ir 
stiprinama, įtraukiant į visą 
darbą kaip galima platesnes 
amerikiečių mases. Bus organi
zuojama tai kovai paremti ati
tinkama finansinė parama. Ga
lėsime tik tada labai efekty
viai veikti, kai stipriai finansiš
kai atsistosime ant kojų.

— Ar demokratai ar res
publikonai labiau remia rezo-

— Būtų tikrai labai netiks
lu visą rezoliucijų reikalą su
rišti su viena ar kita partija. 
Turime šiam reikalui daug

APIE BALTŲ DEPORTACIJAS
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McCORMACK, Atstovų Rūmų pirmininką, aplankė lietuvių grupė rezoliucijų reikalu. Pirmininkas pažadėjo 
savo talką rezoliucijų pravedimui. iš k. j d.: Juozas Jurkus, John W. McCormack, Leonardas Valiukas ir 
Arvydas Barzdukas. Nuotr. J. Stankaus

Birželio 14 per Laisvės radi
ją (Radio Liberty) buvo trans
liuojama plati programa apie 
sovietų įvykdytas deportacijas

Alto pranešimas

Šviesos - Santaros Federacija 
priimta į Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kaip kultūrinė organi
zacija su trimis atstovais: Ats
tovais paskirti Vladas Adam- 
kavičius, Raimundas Mieželis ir 
dr. Jonas Valaitis.

Į Pabaltiečių Komiteto Komi
siją Washingtone paskirtas dr. 
Domas Krivickas.

Altas išleido anglų kalba 
brošiūrėlę “Presenting Lithua- 
nia”. Jos tikslas bent trumpai 
supažindinti kitataučius su Lie
tuvos praeitimi ir dabartine 
okupacija, ši brošiūra dabar 
platinama Chicagos tarptauti
nėje prekybos parodoje.

Tarptautinėje parodoje New 
Yorke 1964-65 m- rūpintis lie
tuvių meno ir dainos garsini
mu įgaliotas Jokūbas Stukas, 
kuris sudarė atitinkamą komi
tetą. Alto Biuras.

Estijoje, Latvijoje ir Lietuvo
je. Perskaitytas Švedijos latvių 
ir estų protestas. Reikalauta, 
kad Jungtinės Tautos tirtų so
vietinį kolonializmą ir genoci
dą Baltijos kraštuose. Laisvės 
radiją suorganizavo Sovietų 
Rusijos piliečiai, laisvam pa
saulyje. Jie turi 13 stiprių siųs
tuvų V. Vokietijoje, Ispanijoje, 
T'ormozoje. Programos trans
liuojamos 17 kalbų.

Kai pamatysit.
(atkelta iš 2 psl.)

apie prelatą šaulį, kuris 18-tais
metais pasirašė po kapitalistų 
aktu (nepriklausomybės aktu. 
Red.), giedojo kapitalistinės 
Lietuvos himną “Lietuva, Tė
vynė mūsų”. Kai išgirdau buo
žių himną, tai net graudu da
rėsi, prisiminus tuos kruvinus 
laikus .. Už tai dabar mūsų 
geraširdė ir visiem gerai pade
danti vyriausybė nori net ir jus 
išvaduoti iš kapitalo. žmona sa
kėsi ir laikraščiuose skaitė ir 
per radiją girdėjo, kad tada bū
site laisvi nuo kapitalo, kai rau
dona vėliava plevėsuos ant 
Niujorko.
Apie partijos narius

Mūsų šalies partija yra ga
lingiausia ir jeigu ji nutarė — 
tai ir viskas, ji yra nesuklys
tant! ir dievinama- Jeigu parti
jos narys ką padarys, tai jo 
dar neteisia, o turi atleisti iš 
partijos. Vienas narys atstoja 
šimtą paprastų žmonių, bet į 
bažnyčią jam negalima eiti. 
Mūsų kolchoze yra tik keli to
ki labai “gerbiami ir mėgiami 
žmonės”. Tai, broluži, žinoki, 
kad mūsų šalyje yra geresni 
komunistai negu Amerikos.
Apie atvirukus

Sveikinu tave vardo dienoje, 
linkiu daug džiaugsmo ir lai
mės. Atleisk man, kad para
šiau sveikinimą paprastame po
pieriuje, be jokio atviruko. Pas 
mus daug yra visokių atviru
kų bei sveikinimų, bet vis už
rašyta rusų kalba. Tai vyras iš 
anksto jau rėkė, kad tu. bro
leli, nemoki rusų kalbos ir tau 
bus neįdomus sveikinimas. Tai 
rusiško sveikinimo ir neįdėjau, 
o su lietuvišku užrašų nesura
dau.

gau... — teisinosi. Tik apie 
nenorėjimą su juo važiuoti da
bar kažkodėl visai nepagalvojo.

— Nesvarbu. Turėsim laiko.
Dabar nieko nelaukus, ruoški
tės. Juk negalima laiko taip 
sau leisti? — juokėsi. — Duolu 
jums valandą laiko. Užteks?

— Žinoma—atsakė, ir nieko daugiau negu pusę
nelaukdama padėjo telefono ra
gelį.

Juk nebuvo laiko ilgiau kal
bėti. Reikėjo skubėti. Tik da
bar staiga lyg ką prisiminė. Bet 
tai nesvarbu — teisino save. 
Abu esame vieniši šiame že
mės rojuje. Ką gi galėtume da
ryti atskirai. Ir aplink salą va
žiuoti nebūtų įdomu. Bet aš 
anksti grįšiu. Ir šį vakarą nie-

dau bėga, negu bet kuriame 
kitame žemės kampelyje. Tik 
ji viena, gal, šį rytą niekur ne
skubėjo. Tikriausiai buvo dau
giau pavargusi, negu pati galė
jo suprasti, po tos visos kelio
nės. Įsitikinusi, kad tai tik gai
džių rytmetiniai himnai, ji dau
giau nesiklausė, ir vėl užmigo. 
Užmigo su šypsena, nes čia ir 
vėl buvo kažkas kitokio, negu

Nuėjo ir paskendo tamsoje. 
Grįžusi rašė atvirlaiškius. Ir 

tam asmeniui, kuris ją išlydė
jo, kuriam mojavo ranka pro 
lėktuvo langa, kuris tikrai jos 
laukė sugrįžtant. Visiems rašė, 
kaip praleido šią dieną. Tik 
užbaigos nepaminėjo. Parašys 
kitą kartą, pagalvojo. Ir dau
giau apie tai nenorėjo galvoti. 
Nieko čia nebuvo — teisino 
save. Vienas žmogus pradėjo ji buvo pratusi matyti ar gir- 

galvodamas, ar šį kartą pritai- je jūs sėdėjote. Ar verta dau- ją persekioti. Tam ir atostogos, dėti.
kinti tą gražų melą, ar sakyti 
tiesą.

— Jūs prisimenate, kad 
prieš išskridimą aš perėjau pro 
lėktuvą vieną kartą. Tai visuo
met darau, šį kartą skridau 
taip pat atostogoms. Turiu čia 
kelias dienas laiko. Buvau gal ' > eiti. Turiu dar kai ką at- 
panašiai nusiteikęs, kaip ir jūs, xti, — staiga ji' pasakė. Bet 
pastebėjau. Juk atostogas ne- tai nebuvo iš tiesų tas atviru- 
kasdien gauname, šiame gra- čių rašymas, kas ją traukė. Ne. 
žiairie krašte taip pat nekas- Ji tik staiga norėjo būti vie- 
dien esame. Ar aš neturėjau na. Ji tik norėjo visa pergalvo- 
teisės būti linksmas?

B. Empakerytė-Lukoševičienė

ATOSTOGOS
no, bet tai nebuvo svarbu. Grį
žus namo, visi matys, kad vie
šėjo šiltame krašte. Pati įsitiki
no, kad tais motocikliukais yra 
pats įdomiausias važinėjimas. 
Ir išmokti greitai galima. Tik 
reikia nepamiršti laikytis kai
rės pusės važiuojant. Apvažinė-

(5) kas kitas, lauks jūsų sugrįž-
Jis kiek pasijudino, tarsi ap- tant. Aš žinojau, kurioje vieto-

giau sakyti?
— Ne ... pasakė ji žiūrėda

ma į naktį, o gal dar vis į jū
rą. Ten jau veik nieko nesi
matė. Nieko negalėjai daugiau 
iš kirti, tik bangų ošimą.

■ Atleiskite, bet man lai-

Nusidžiaugė, pagaliau sura
dusi išeitį. Jis tikriausiai netu
rėjo ko veikti. Ir ji neturėjo 
čia nieko pažįstamo. Vieniši 
žmonės-. O šioje žydinčioje sa
loje juk negalima būti vie
nam. Reikia su kuo nors da
lintis grožiu, šioje saloje dau
giau negu bet kur kitur, gali
ma būti labai laimingam, arba 
labai vienišam, kada nori turė
ti labiau negu bet kada artimą 
žmogų.

j,..- _______  _______  ____ Suradusi pasiteisinimą, buvo
sįminusi Kokia ji laiminga bu- gose. Juk ne to ji važiavo jieš- linksma, kaip ir atskrisda
vo, nors ir būdama lėktuve, ir koti per šias atostogas? ma i salą- Vėl pasijuto esan-
virš debesų. Ne, dėl to jo ne
galėjo niekas kaltinti. Be to, tyti? — staiga jis paklausė, 
ar gi nebuvo verta? Ir dar kar
tą pasižiūrėjo į ošiančią jūrą, 
kuri vis daugiau ir daugiau 
skendo nakties tamsybėje.

— Ir tuomet pamačiau jus. 
Jūs skaitėte. Tiesa, iš karto 
dar žiūrėjote pro langą, ir kaž
kam mojavote ranka- Tikiu, 
kad tas žmogus, daugiau negu

ti. Juk čia buvo kažkas naujo, 
Ji nusišypsojo. Gal save pri- ko nesitikėjo rasti savo atosto-

Ar galėsiu jus rytoj ma- U atostogose, kokių dar nie- 
kuomet nebuvo turėjusi.

— Gal būt...
tyliai — Nežinau

Paėjusi kiek sustojo ir atsi
grįžusi dar pasakė nusijuokda
ma.

— Juk taip arti gyvename, 
ir norėdami negalėtume prasi
lenkti. Matote, kiek kartų šian-

pasakė ji Sekantį rytą miegojo ilgiau, 
negu buvo numačiusi. Tik anks
ti iš ryto, dar vos švintant, ją 
pažadino gaidžių giedojimas. 
Tai buvo nuostabu. Iš karto net 
negalėjo suprasti, kas galėtų 
būti. Kiek pasiklausius, įsitiki
no, kad žadina keltis, negaišti 
laiko, nes čia laikas daug grei-

salos. Jis vedė kelią. Ji važia
vo visai negalvodama. Tik kai 
jis norėjo pakelėje sustoti ir 
padaryti nuotraukų, ji staiga 
nusigando. Gal ji pasijuto, lyg 
sugautas vagis, o gal nenorėjo 
kad Ši diena būtų įamžinta pri
siminimuose. Staiga pasirodė, 
lyg ji imtų tai, kas ne jai pri
klauso. Kiek vėliau klausė sa
vęs, kodėl taip elgėsi? Net ne
pagalvojusi. Juk nieko blogo, 
jeigu jie drauge važiuoja? Ne
surasdama atsakymo, nuvijo tą 
mintį, kad netrukdytų džiaugs
mo.

Aplankė ir garsiąją kvepalų 
gaminimo įmonę. Ta vieta ne
atrodė kitaip, kaip kiti namai. 
Priešingai, gal dar daugiau gė
lių žydėjo aplink visą pastatą. 
Jie, kaip ir kiti keliautojai, už-

Tik vėlyvą rytmetį ją paža
dino telefonas. Gal net kiek iš
gąsdino, nors nuo praėjusios 
dienos buvo pratusi sulaukti 
staigmenų. Ir per daug nenus
tebo, kai išgirdo Paul Wilson 
balsą. Kas gi pagaliau kitas ga
lėjo būti? O jis buvo seniai iš- kur su juo neišeisiu. Daugiau 
miegojęs ir pasiruošęs, kaip ga
lima įdomiau, praleisti šią die
ną. Atsiprašė, kad be jos suti
kimo išnuomavo du motocikliu- 
kus, ir tiki, kad ji bus tokia ge
ra ir drauge su juo apvažinės 
bent dalį šios salos. Būtų labai mu atostogauta, važinėta po šią 
Įdomu. $alą. Ir jis buvo gražus. Taip.

Iš tiesų, jis gražus. Lyg tik da
bar tai suprato. Keista. Su juo 
vakar kalbėjo net kelis kartus, ėjo ir klausėsi, kaip viena ten 
tačiau to nebuvo nei pastebė- dirbanti moteris aiškino visą

- - - vyksmą. Jie, kaip ir kiti, norė
jo nusipirkti tų kvepalų kaip 
suvenyrų. Ji daug nepirko, nes 
norėjo ir kitokių suvenyrų par
sivežti. Tik kai kapitonas Wil- 
sonas išsiėmė piniginę sumokė
ti, jos veidas apsiniaukė-

(bus daugiau)

iš viso niekur su juo neisiu. 
Pagaliau, dar kelįos dienos, ir 
jau reikės išvykti. Daugiau mes 
niekuomet nesusitiksime- Bus 
tik galima prisiminti, kad kaž
kada su kažkokiu nepažįsta-

Įdomu.
— Bet aš nemokėsiu vairuo

ti? — atsakė nustebusi. —Aš 
niekuomet nesu motociklu va
žiavusi.

— Nedideli. Nereikia bijoti. 
Atrodo kaip dviračiai, turi mo
torėlį. Čia keliai tokie kalnuoti 
ir vingiuoti, kad paprastu dvi
račiu būtų neįmanoma, per 
sunku.

— Bet aš dar negaliu. Pami-

jusi nei pagalvojusi.
Taip nusiteikusi pašoko ir 

pradėjo rengtis, nes laikas grei
tai bėgo. Tuoj ateis paimti. Tu
ri būti pasiruošusi.

Tą visą dieną jie praleido 
drauge važinėdami. Oras buvo 
puikus. Saulė gerokai apdegi-

— Juozas Stempužis, Cleve- 
land, Ohio, Tėvynės Garsę ra
dijo programos vedėjas, lan
kantis ten rezoliucijoms remti 
komiteto pirm L. Valiukui, pa
žadėjo visam rezoliucijų pravc- 
dimo žygiui pilniausią savo tal
ką bei paramą.



darbininkas 1963 m., liepos 3 d.* Nr. 48.

Skiemonys
Darbininko 46 nr. paskelbus 

naują medžiagą apie Marijos 
apsireiškimą Skiemonyse, ki
lo didesnis susidomėjimas ir 
pačiu apsireiškimu ir Skiemo- 
nemis. Sužinoję iš lietuvių, re- 
dakejon kreipėsi net amerikie
čiai, prašydami įvairių infor
macijų. Vienas Darbininko 
skaitytojas atsiuntė šias nuo
traukas. Jos visos iš Skiemo
nių. Dvi rodo bažnyčią ir pro
cesiją, o dvi — tas apylinkes, 
kur įvyko apsireiškimas praei
tais metais liepos 13-

SODYBA Janonių kaime PRIE savo pirkelės

BROCKTON, MAS S.
Birželio 23 C.Y.O. jaunimas 

dalyvavo 8:30 mišiose, o po 
pietų išsirinko naujus pareigū
nus ateinantiems metams. Val- 
dybon išrinkta: R. Monkevi
čius, D. Jakavonytė, F- Guy- 
mont, R. Jakavonytė, J. Ikasa- 
la, Janet Brown. J. Jezukevi- 
čius, G. Tamulevičiūtė, R. Pi- 
leskis. Pirmininku išrinktas F. 
Guymont. Tarybos nariais iš
rinkta: Catherine Falcon, M. 
Barauskas. E. Kireilytė, E. 
Waitt, Svokla Cat Gennaco. C. 
Barauskaitė, Dvasios vad. kun. 
A. Kneižys 4 v- bažnyčioje juos 
įvedė į naujas pareigas.

Vakarienė buvo 6 v. Kalbą 
pasakė klebonas kun. F. Nor- 
butas. Kun. A. Kneišys išdali
jo dovanas, kurie labiausiai pa
sižymėjo veikloje moksle, spor
te ir “Penzanso piratų” opere
tės pastatyme. Dovanas gavo: 
R. Pileskis. C. Barauskaitė. 
Mrs- Esther Gennoco. Fred 
Guymont, M. Šimkus, Aldona

PHILADELPHIJOS LB šeštadieninės mokyklos moks:o metų užbaigime Rasytė Ardytė įteikia mokyklos 
globėjui kleb. kun. J. Cepukaičiui gėlių. Iš k. į d.: tautinio meno ansamblio vadovas L. Kaulinis, prof. 
A. Jurskis. mokyklos vedėja G. Mačiūnienė, tėvų komiteto pirm, inž, J. Ardys, mokytoja O. Salčiūnienč, 
vaikų darželio mokytoja S, Kananavičienė.

SKIEMONIŲ bažnyčios didysis altorius

Stonkutė. Sandra Germaine. Ja
mes Smith, P. Bizinauskas, 
Mrs. Oiga Falcon. Jonas Tamo
šiūnas, T- Pileski, J. Jezukevi- 
čius, C. Jakavonytė. Janet 
Brown ir k.

Vakarienę parengė: M. Gri- 
gaitytė, Marg. Jezukevičienė, 
EI. Družinskienė. Mrs. J. Ru
dy. P. Miškinienė. P. Vaitie
kūnienė, P. Belinkevičienė. Gr. 
Ciunienė. M. Kas.

— Juozas Gobis, pedagogas 
ir literatūros kritikas, persikė
lė gyventi pas savo sūnų į Cle- 
veland, Ohio. Iki šiol jis gyve
no pas savo žentą ir dukrą p. 
Ąžuolaičius, Los Angeles, Calif.

— Inž. J. Jodelė, Los Ange
les ateitininkų sendraugių pir
mininkas. birželio 7-9 dalyvavo 
Ateit, konferencijoje, New Yor- 
ke, ir birželio 15 padarė vie
tos ateitininkams platų prane
šimą apie konferencijos dar
bus.

LIETUVIŲ DIENA KALIFORNIJOJE
Los Angeles, Calif- Jau de

šimt metų, kai šv. Kazimiero 
parapija kasmet ruošia šven
tes, vadindama jas Lietuvių 
dienomis. Paprastai tų dienų 
svarbiausia dalis būna koncer
tas, atliekamas dažniausia iš ki
tur pakviestų solistų, šiais me
tais tokia diena buvo birželio 
16 d. Breakfasto klubo patal
pose. Jos meninei daliai atlik
ti šv. Kazimiero parap. klebo
nas kun. J. Kučingis buvo iš 
Chicagos parsikvietęs du mūsų 
šiuo metu iškiliausius daininin
kus — Stasį Barą ir Danutę 
Stankaitytę. Jie nepaprastai 
tobula dainos meno technika 
išpildė savų ir svetimų kompo
zitorių kūrinius, pradedant liau
dies dainomis harmonizuoto
mis J. Tallat Kelpšos, K.V. Ba
naičio, S. Cerienės ir baigiant 
solo ir duetais iš operų Car- 
men, Aidos, Žydės ir Pajacų. 
Nors abu solistai jau nebe pir
mą kartą Los Angeles lietuvių 
kolonijos scenoje girdimi, bet 
būdami plataus masto ir didžio 
garso sutraukė daugybę žmo
nių, kurie sukauptu dėmesiu 
išklausė pirmąją koncerto da
lį, užpildydami ne tik erdvios 
salės sėdimas vietas, bet dau
geliui teko stovėti viduje prie 
durų ir lauke- Deja, antroje 
dalyje salė jau šiek tiek buvo 
aptuštėjus. Matyti paveikė stai
ga atšilęs Pacifiko pakraščių 
oras, kad kai kuriems labiau 
patiko būti atvirame ore gai
vinantis vėsinančiais gėrimais, 
negu salėje klausytis kad ir la
bai aukšto lygio ir nedažnai 
girdimo koncerto. Tačiau tik
rieji dainos mėgėjai su di
džiausiu pasigėrėjimu ir susi

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Paterson, N.J. 8 Birželio trė

mimų minėjimas Patersone į- 
vyko sekmadienį, birželio 23. 
Minėjimą pradėjo LB pirminin
kas Antanas Rugys, paprašęs 
susirinkusius atsistojimu ir ty
liu susikaupimu pagerbti žuvu
sius Sibiro sniegynuose, nukan
kintus kalėjimuose ir kritusius 
kovose už Lietuvos laisvę. Kun. 
V- Dabušis sukalbėjo maldą.

Paskaitą skaitė inž. Juozas 
Miklovas. Jo paskaita buvo 
nepaprastai įdomi, turininga. 
Klausytojai gyvente išgyveno 
visus dabartinius Lietuvos gy
venimo įvykius.

Pirmiausia prelegentas iš
reiškė didelę padėką ir pagar
bą tiems, kurie tiek daug dėl 
Lietuvos kentėjo ir žuvo. Po to 
jis atpasakojo įvykius po ant
rojo pasaulinio karo ir pratę
sė juos iki šių dienų.

Baisūs buvo Stalino laikai, 
negeriau ir dabar. Stalinas trė
mė, tremia ir Chruščiovas, tik 
daug gudriau. Jis tremia jau
nimą, kuriam pradžioje paža
damas nemokamas mokslas, o 

kaupimu išklausė koncerto iki 
galo, gausiais plojimais pakar
totinai iššaukdami dainininkus.

Puikiai pasirodė ir šv. Kazi
miero parapijos choras, vauo- 
vaujamas kompozitoriaus B. 
Budriūno. išpildydamas keletą 
dainų ir operos ištraukų: G. 
Verdi “Sudiev“ iš operos “Si- 
mon Boccanegra” su vietos so
listu R. Dabšiu, ištrauką iš C. 
Gounod Fausto operos ir “Vy
no daina” iš Cavalleria Rusti- 
cana su svečiu solistu S. Baru, 
ir Brazdžionio parašytą, B. Bu
driūno harmonizuotą “Mano 
protėvių žemė” su soliste D. 
Stankaitytę.

Solistams akomponavo Ruth 
Buell, chorui — jauna gabi 
pianistė R. Apeikytė. Progra
mą pranešinėjo Violeta Mitku
tė, kurią kleb. kun. J. Kučingis 
čia pat pasveikino, išduodamas 
paslaptį, kad liepos mėn. vidu
ryje pakeisianti pavardę — 
būsianti Gedgaudienė!

Klebono pakviestas tarė žo
dį prel. G.M. Scott. negailėda
mas lietuviams komplementų. 
Pažymėtina, kad jo tėvas bu
vęs žymus L.A. advokatas jau 
miręs, yra dalyvavęs ir kalbė
jęs prieš 10 metų pirmoje pa
rap. suruoštoje Lietuvių die
noje. Trumpai pasveikino ir 
atvykusi filmų ir televizijos 
aktorė Rūtą Lee Kilmonytė.

Tose pat patalpose buvo ir 
meno mėgėjų paroda sutvarky
ta A. Žaliūno. Lankytojams į- 
vertinus išstatytus kūrinius, I 
ir II vieta teko S. Raubertui. 
III — R. Kalvaičiui-

Šventėje matėsi atvykusių 
žmonių ne tik iš tolimesnių Ka
lifornijos vietovių, bet ir toli
miausių didmiesčių — St. Lou- 
is, Clevelando. Chicagos ir k. 
Lietuvių dienos pelnas paskir
tas parap. mokyklos fondui.

A. V.
• —

Lituanistinės mokyklos 
mokslo metu užbaigimas

Po pamaldų šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje lituanisti
nės šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, jų tėveliai ir moky
tojai birželio 9 d. 12 vai su
sirinko parapijos salėje, kurio
je Įvyko mokslo metų užbai
gimo aktas. Mokykla dirbo 35 
šeštadienius. Ją lankė 45 mo
kiniai. o prie jos esanti vaikų 
darželi — 12 vaikų. Pažymėti
nos šeimos, vaikučius šeštadie
niais i mokykla vežiojusios iš 
tolimesnių vietovių: Griciai. Gu
dauskai. Kcvalaičiai. Mažuliai. 

A Pakalniškiai, čiurlioniai, Kūje
liai, Kazlauskai, Butkiai. Drau
geliai, Arbai, Jurkūnai, Paže- 
menai. Rėklaičiai, Barnett ir 
Žmuidzinai. įteikti pažymėjimai 
baigusiems atitinkamo skyriaus

vėliau iš jo išreikalaujamas net 
per didelis mokestis už tą 
mokslą. Mat, jaunimas, kuris 
baigia specialias mokyklas, Lie
tuvoje darbo negauna. Jis turi 
pasirašyti, kad “laisvu noru” 
važiuoja atlikti 3 metų prievo
lę Į Kareliją, Uralą, Kazaksta- 
ną ir kt.

Prelegentas apibūdino lietu
višką kaimą, gyvenimą kolcho
zuose, miestuose. Miestuose gy
venti lengviau ir saugiau. Pa
lietė ir komunistinį auklėjimą, 
kuris Lietuvoje pasisekimo ne
turi. Bažnyčios kova už tikėji
mą yra drauge kova už lietu
viškumą- Ypatingai skurdi yra 
Lietuvoje spauda. Kas matė, 
kad šiais laikais kultūringuose 
kraštuose per laikraščius būtų 
raginama pagaminti daugiau 
natūralių trasų? Laikraščių 
puslapiai mirgėte mirga tik 
apie melžėjas, kiaulių šėrėjas, 
apie atliktą sėją, nenuimtus 
nuo laukų javus ir 1.1. Kitokių 
žinių — vietinių ir pasaulinių 
— labai mažai.

Balsuoti turi visi. Sergančius 
ar nenorinčius balsuoti aplan- 
ko su balsavimo dėžėmis, ku
rias Lietuvoje vadina “špoki- 
nyčiomis”. Tą pareigą dažniau
siai turi atlikti mokytojai, ku
rių būklė Lietuvoje yra baisiau
sia, nes iš mokytojų daugiau
sia yra reikalaujama ir jie la
biausiai prievartaujami.

Būtų gera, kad inž. J. Mik
lovas savo išgyvenimus galėtų 
išleisti atskira knyga. Būtų taip 
pat gerai, kad jis galėtų ap
lankyti visas lietuvių kolonijas 
Amerikoje.

Jis taip pat džiaugėsi lietu-
(nukelta į 5 ptlj

LCS ANGELES. Calif. šv. Kazimiero parapijos lietuvių dienoje birželio 16. 
Iš k. į d.: kleb. kun. J. Kučingis, sol. St. Baras, Armonienė, dail. Rauber- 
tas, sol. D. Stankaitytę, muz. B. Budriūnas, E. Dargytė, J. Kaributas.

Nuotr. L. Briedžio

kursą ir perkeliamiems į aukš
tesnius skyrius.

Geriausieji mokiniai gavo do
vanėles knygomis. Knygoms 
pirkti 30 dol. iš savo pelno pa
skyrė lietuvių kredito koopera
tyvas. Knygas gavo: 1 skyr. — 
A. Bužėnaitė. V. Butkytė, L. 
Mažulytė. II skyr. — V. Butky
tė. III skyr. — A- Kiršonis ir A. 
Pakalniškytė. IV skyr. R. Koje- 
lytė. V skyr. — A. Butkutė, 
VI skyr. — A. Ivanek, VII skyr. 
— D. Kojelytė ir VIII skyr. B. 
Kazlauskaitė.

ANTROJI JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

Filmų aktorė RŪTA LEE-KILMONYTE, pranešėja,

BILIETAI pa t, 1, I. S ir t doleriai foanimi:
Šventės būstinėse — JAUNIMO CENTRE. 5420 Se. CUremont 

Avė, Tel. 471-2248: VALDIS SEAL ESTATE pultoje, 2458 West 
Oth St, TeL RE 7-7202. Krautuvėse: Martiniai, 2511 W. 69 St., 
Tel. PR 8-4585; Daina, 3321 So. Halsted St, Tel. CL 4-5665; J. Kar* • 
velia, 2715 W. 71st St., Tel. 471-1424; Royal Blue prekyba, 4359 So.
Campbell Avė, Tel. BI 7-9475.

Cicerą, III ■ Delikat. kraut,-1425 So. 49th Avė, Tel. 652-8185. i
Visose JAV ir Kanados Liet. Bendruomenės apylinkėse.
Pairu: V. Grėbliūnąs. 6941 So. Washtenaw Avė, Chicago, Tel. HE 4-2375.

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenė* i

Baigusieji mokyklos aštuone- 
rių metų kursą ir išlaikę eg
zaminus, gavo baigimo diplo
mus: Jonas Butkus, Gedimi
nas Gudauskas, Kazys Domkus, 
Birutė Kazlauskaitės ir Eglutė 
Motiejūnaitė. Įteikęs diplomus 
išėjusiem mokyklos kursą, juos 
pasveikino mokyklos vedėjas I. 
Medžiukas, palinkėdamas ne
nutolti nuo lietuviško kultūri
nio gyvenimo, paragindamas 
dalyvauti organizacijose, an
sambliuose, meno ir sporto ra
teliuose. Ta proga kalbėjo ir

— Andrius ir Alberta Juo- 
zapavičiūtė-Karmansky birželio 
22 atšventė 25 metų vedybų 
sukaktį. Jie abu kilę iš Maho- 
noy City, Pa., susituokė Broo- 
klyne ir visą laiką čia gyvena. 
Turi vieną dukrą Andreą. Pa
dėkos mišios buvo birželio 22 
šv. Margaritos bažnyčioje Mid- 
dle Village. Iškilmingi pietūs 
buvo C'ypress Manor Ridgewoo- 
de. Dalyvavo daug svečių iš 
Pennsylvanijos ir kitur. Jubi
liatai susilaukė gražių dovanų, 
sveikinimų. Taip pat gavo po
piežiaus palaiminimą- 

sveikino mokyklos tėvų komi
teto pirm. J- Motiejūnas, LB 
apyl. vicepirm. B. Stačikas ir 
kredito kooperatyvo pirm. A. 
Kiršonis.

šeštadieninė mokykla, klebo
nui kun. J. Kučingiui leidžiant 
ir globojant, naudojasi šv. Ka
zimiero parap. mokyklos klasė
mis. Joje šiais metais dirbo mo
kytojai: B. Čiurlionienė, A. Bal
sienė, O. Razutienė, I. Medžiu
kas ir J- Jodelė. Tikybą dėstė 
kun. A. Valiuška ir sesuo Liur- 
da. Vaikų darželį vedė O. Gus
tienė. Mokyklos tėvų komi
teto buvo pirm. J. Motiejūnas 
ir nariai: dr. J. Jurkūnas, P. 
Butkys, E. Dovydaitienė ir P. 
Mažulis. (m)

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

DŽI AUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ POCONO KALNUOSE
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos maloniais prisiminimais . . .

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

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams



HOTELS
IJTAS INVESTING CO. Ine

RESTAURANTS

SITPERIOR PIECE GOODS CORP
200 Orchard St.

CONNECTICUT:
A. VEOECKAS 

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

NFW YORK:
V. yebelionas 

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

Tel.: Hl 1-6799

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos- spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
Šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus na- 
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite’

LIETUVIŲ ANANSINĖ BENDROVĖ 
Moka 4% už padėtą kapitalą

Duoda asmeniškas bei komercines trumoalaikes paskolas: 
(auto mašinų pirkimui, namų remontui, prekybos plėtimui, ir pan.) 
, Kreiptis po 6 vaL vakaro arba šeštadieniais:

Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

DISPLAY

LINKSMAI nusiteikę piknikautojai 
J. Stikliorius.

Prel. Antanas Dubinskas
. birželio 30 gražioje Marijos ka

tedroje iškilmingom apeigom
• buvo įvilktas į prelato drabu-
• žius.
; Atostogas pirmas dvi liepos 

savaites turi visi kurie dirba 
siuvyklose. Vieni ta proga išva- 

; žiavo į kitus miestus aplankyti 
: savo giminių bei pažįstamų, ki- 

ti nuvyko i pajūrius
f

Lietuvių svetainės šėrininkų
; piknikas buvo birželio 30 

Conrad Ruth Vilos parke, šo-
- kiams grojo J. Lekevičiaus or-
• kestras.

H. W. MALĖ

PLANT MAINTENANCE
Larsre metai induątries manufacturer 
seeks Man experienced in electricai 
- mechanical plumbing - vveldin? & 
general maintenance work. — Good 
pay. excellent fringe benefits. Ap- 
ply in person — Henning Bros &. 
Smith Ine.. 91 Scott Avė.. Brooklyn

- DISPLAY

CHARLES MARTIN 
Painter &. Oecorator

Paper hanger. select your paper at 
home. All work done at reasonable 
rates. We guarantee our work. Spe
cial consideration to religious srroups 
Call HY 7-7938 — ask for Charles 
Martin.

WHITAKER PAPER CO

EVERYTHING IN PAnT-T.
FOR THE PRINTING T3ADE

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

FREUND RICHARD
CUSTOM KITCHEN CABINETS 

Ėst. 1937
88-58 Myrtle Avė., Glcndale. L.I.

VI 7-3758

Z LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COO'E, MASS. 
GREAT MARSH RD

; CENTERVILLE, MASS.
* • Prie Atlanto vandenyno. Golfo

srovės šildomo garsaus Craig- 
’ ville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri na-
* mukai, kuriuose patiems galima 

gamintis valgį.
• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami vieto

vė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų automobi

lių — transportacija į ir iš pa
plūdimio.

• Vaikų priežiūra tėvams išvykus.
• šalia “Bangos" randasi ežeras su 

viešu paplūdymiu; žuvavimo mė
gėjams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atostogas 
prašomi su užsakymais kreiptis šiuo 
adresu:

A. PAKŠTIENĖ 
74 Alicia Rd., Boston 24, Mass.

Tel. AV 2-8046
* o po birželio 15 d. j "Bangą”

P. O. Box 188, Centcrville 
Cape Cod, Mass.

. Tel. SP 5-4633

Remiate LITU ANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 Wiik>ughby Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

Philadelphijos Balfo piknike.' Iš k. Į

BALTIMORES ŽINIOS REAL ESTATE
Albertas Juškus, Lietuvių 

melodijos radijo valandėlės ve
dėjas, su šeima buvo išvykęs 
atostogų Į Floridą.

Vincas Dapliūnas senos 
kartos lietuvis, ilgai gyvenęs 
Baltimorėie. staiga mirė bir
želio 22. Gedulingos mišios bu
vo šv. Petro bažnyčioje birže
lio 25. Palaidotas Holy Redee- 
mer kapinėse. Liko nuliūdusi 
serganti žmona Ona, dukros: 
Lilė. Adelė. Evelina. Ema. Al
dona ir Doris. nuliūdę sūnus 
Vincentas ir Albertas.

Tomas Vaškvs, prieš pora 
metu iš Vokietiios atvykęs Bal- 
timorėn, sulaukęs senatvės ir 
paskutiniu metu sirgęs, mirė 
birželio 25. Gedulingos mišios 
buvo šv. Alfonso bažnvčioie 
birželio 28. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. Liko nuliū
dusios dukros Monika Dulienė 
ir Viktorija Ulekcienė. nuliū
dęs sūnus Vytautas, pas kurį 
velionis gyveno, ir visa eilė 
anūkų

ALEKSANDRAS IR ANTANINA STEPANKEVICIAI

VEDYBŲ 50 I
Greenfield, Mass. Aleksand

ras ir Antanina Stepankevičiai. 
Darbininko skaitytojai. LDS 
113 kuopos 1 iriai,, atšventė 
vedybinio gyvenimo . 50 metų 
sukakti. Švč. Trejybės bažny
čioje buvo mišios jų intencija 
ir Hub restorane pietūs, kuriuo
se dalyvavo apie 80 giminių 
ir draugų. Vaišėse taip pat da
lyvavo ir kun. Antanas Juške
vičius SvČ. Sakramento bažny
čios vikaras.

Aleksandras Stepankevičius 
susituokė su Antanina Burevi- 
čiūte 1913 metais birželio 2 
Lietuvoje. Tuoj po vestuvių at
vyko į Ameriką, apsistojo Mon- 
tague. Po metų persikėlė Į 
Greenfield, Mass.. kur ir dabar 
tebegyvena.

d.: J. Stelmokas, O. Mušinskienė,
Nuotr. V. Gruzdžio

Oueens ViPage New ‘Hiąh Ranches’ 
6 rooms. 1 U. baths. finished base- 
ment v.'ith V-2 bath. dishivasher. built 
in oven ranre. ductless hood sepa- 
rate zone heatin<j, elass slidinę' doors. 
patio. 40x100 lot. 1-car ?arasre; con- 
vertible for mother / dauo'hter. For 
insne^t-on: ?25th St. & 112th Avė., 
Tel. HO 4-4709.

Seaford. L.I. Maria Resina Parish. 
1 floor Ranch. 5 bedrms. I1/, baths. 
laro'e hasem^nt v.'ith seninate ent- 
rance 45' x 35\ g'araęe. dish'vasher. 
alum, storins & screens. natio- near 
shoppine-.. *r»e school transnortation 
to naro^ial school. Excel)ent bnv 
at $23.990. Owner. 516 SV 5-7558.

Suffotk Coiinfv. Wadins River. L.I. 
Directlv on Lor>°- Island Sonnd — 4 
room hovse. ? bedrms aeres, 
beachfront. All vear. Electric heat. 
fullv insulated. fui) basement. excel- 
lent vi“”' C.0’! SO 8-0104 wee’'davs. 
<516* YVells 5-3118 anvtirne. Excel- 
lent buv-. Asking $15.500.

Bushvick raione 2 ŠEIMŲ -MAMAS 
Stucco. 4 kamb. viršuj ir 5 apačioj. 
Apšildvmas alwa. 3 garažai. Grei
tam pardavimui įkainuota $15,000. 
2 kambariai laisvi DeKalb Avenue. 
tarp Centrą] >r Wil.«on Avės. Cameo 
Realtv Co. 120 Wilsbn Avė.. Brook
lyn. N. Y. — H Y 7-4395

J SUKAKTIS
Aleksandras išdirbo 47 me

tus ir dabar yra išėjęs Į pen
siją. Priklauso šv. Vardo, švč- 
Jėzaus Širdies draugijoms. La
bai mėgsta žuvauti ir prižiūrėti 
sodą.

Antanina priklauso šv. Ro
žančiaus draugijai, ir šv. Onos 
draugijai, kuriai pirmininkau
ja jau 12 metų. Ji dar dirba 
Deerfield Akademijoje, mėgs
ta žuvauti, siūti ir žaisti kro
ketą.

Jie turi sūnų Juozą, kuris 
yra Steffins Auto Body savi
ninkas; ir vieną anūką Richar
dą.

Kun. William Fahey suteikė 
specialų palaiminimą. Specia
lus palaiminimas gautas ir iš 
popiežiaus. D.

ALTERATION 4 REPAIRS 
FOR THE HOME

Other minor jobs; all vrork done at 
reasonable rates. All work guaran
teed. Call UL 6-5652. Special con- 
sideration to Religious' Groups.

Plann’n”' an Aft-ir» — See us first 
fn* n t’-’l” reral Woddin?. Part« or 
BannveL The New O»ster Bay Res- 
taura«t. 31-01 Eroadwav. Astoria. 
L I. Finest f00d and service. Choice 
daleis onen for Julv. Auonist and 
Scnt^mbcr. C-dl Cnterin«r Msrr. Mr. 
PAUL at LH 5-8402 for Information

J E A N ' S 
Clam Bar 4 Restaurant

The finest Italian-American cuisine 
evem'thino- cooked to order — Sea 
fnod. steaks. chonS jmd nixza. 2123 
Emmons Avė.. NT 6-9285. open air 
garden canacitv 200 neople. Snecial 
consideration to religious groups.

PAVE’S Rr-ntinn Co. — Sorlrl and 
Cnmm»»*'ij«) 1305 »5th St. off 13th 
A vė.. Brooklvn. N Y. See 01 ir beau- 
tiful and colorful >{ne of personai 
stationerv on v-eddinv invit'*tinns 
in rold and 100 perlonais — FRRE. 
snecial rn’'«id*>rat'on to religious 
groups. Call UL 3-1919.

FABULOUS BEAUTY SALON
Onen till Midnieht 

Fabulous Beautv at Sensible Prices 
Consult your nhone directorv for 

nearest location in Manhattan 
and Queens

Re sure to visit 
TEPEE TOWN, INC.

at Roosevelt Field. L.I. — for ranch 
wėar for entire family. Westem & 
En<riish slacks - shirts - hats - boots 
- iodhDurs - breeches - belts - fast 
draw holsters - moccasins.
Roosevelt Field, L. I. — PI 6-8675

Gettin? married? Havins: a party? 
Be sure thę cake is made by

LONG FRENCH BAKERS 
Patišsier — specialists in Birthday 
and Weddinsr Cakes. Desi«med to 
vour specifications. 1042 Madison 
Avė., bet. 79th & 80tb Sts.. N Y. C.

BU 8-7880 BU 8-0798

ANDRE MULLER
Contractina Corn.

Harrison Avė., Miller Place. L. I. 
General Contractors and Build^rs. 
Cistom Home bui]din<r — Buildin? 
nlots avpjiable in Port Jefferson <?- 
Miller Place S H 4-2177

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

R. K. DAVIS MOVING & STORAGE
Lo"a] and Lon<r Distance 

Resid°ntial and Comnaercial
Packing. S’orao'e. Shioning, Crating

F-"O Esti’^’itee
187 Now York A ve.. Hontin'don, LJ.

HA 1-0100 or WA 1-0020

THE FRENCH CHEF
184 South Rroadwav. Yonkers. N.Y.

Home of Baked Clams Maison 
Escareot a la Rockefeller 

Free Darkin<r
Closed Mondav excent Holidays

Call 914 YO 9-9524

AME CLEANERS
FXPFRTS cleani"7 of Cowns, 
VAnsohold Effects. Rita-s. Dranes. 
Slip Covers. Pirk Un and Delivery

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

139 Second Avenue. New York City

SUPRO-NEON CORP.
Ever-mhin0' in. Plastic Outdoor Ad- 
vei-tiaing. Desiomers. M'””’f«ctiirers. 
Builde-s — all tvnes NEG>N Šioms. 
■**aintoT»ance - Renairs. 122 Schnnl 
St.. Yonkers icorno- Herriot St.).

Y O 3-6466

DON’S of Ocean Avė.
Distinctive and n«rs6nalized Coif- 
fnresf Skanina- * Cattiny . Tint’nm 
■permanant Wavintr. Late nierhts 
’Hmrs. & Fri. IncnH’^ abdut our fa- 
hnlons nen- line of Wiąs reasonablv 
nriced. 2S1.0 Ocean Avė. Brooklyn. 
N v _ DE 2-11'»0.

New onmers — Frank & Jof^ph

Ord<»r that Fxtra Snecial Cake from 
a Baker who specializes in Party 
Cakes.

GF.RTEI.’S RAKĖ 8HOP
53 Hester St.. Nev- Ynrk. N. Y. 

De’icious nastriea. Danish and as- 
sorted. Special rfiet"t>c ca’res and 
cookies. SP 7-9848 - GR 3-8721

LEFFERTS PAKERY 
Savininkes Louise W«ins asmeniš
koj nriežiūroi kepvklos aeriausios 
kokvbės gaminiai patenkins visus, 
kurie vra pratę naudoti tik geriau
sia maista — vedybų, šimtadienių 
tortai, sviestainiai. 135-07 Lefferts 
Blvd., Ozone Park, Oueens, VI 3-9151

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

MICHAEL’S FORMAL WEAR 
Our Only Store

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

H. W. MALĖ

PLANT MAINTENANCE
Large metai Industries manufacturer 
seeks Man experienced in electricai 
- mechaninei plumbing - welding 4 
general maintenance work. — Good 
pay, eacellent fringe beneflts. Ap- 
ply in person — Henntng Bros A 
Smrthlnc,. 91 Scott A'*e.. Brooklyn 

JONĖS BEACH HOTEL 
the Jonės bem h ho«el 
-OPEN ALL YEAR” 

Air Conditioned. Television in each 
Room. TeL: SUnaet 5-2020 (South 
of Merriek Road), Atlantic Blv<L, 

WANTAGH. L. L

HOTEL ST. JAMES the world fa- 
mous Home away from Home in the 
heart of Times Sq. - Radio City. 5th 
Avė. shops. St. Patrick’s cathedral. 
Rates from $4,50. doubles from $6.00, 
special weeklv rates, TV - radio a- 
vailable. 109 W. 45th St. (bet. Avė. 
of Američas & Times Sq. J U 2-5190

GOLOEN FAN RESTAURANT
Tndividually prepared orders in the 
tn«e C^ntonese manner. Reserva- 
t’nns .•»”d Take-out Orders — call 
ED 3-8080. Cocktails. Onposite 
Roosevclt Fleld. 279 Old Country 
Rd.. Carle Place, L. /I.

Karl's Mariners Inn. Lunch - Dinner 
S>a Food - Lobsters - Steaks - Chops 
For reservations rs»U A N 1-9756: if 
no ansu-er. AN 1-8111. Bavvie’v Av. 
g- James St.. Northnort <turn North 
on 95-A). Northnort on the Harbor. 
SARL'S Mariners Inn — Lunch or 

ine where cuisine & scenery excell.

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

THE BRAHMA Restaurant on Sun- 
rise Hierhvvay between Lynbrook & 
Rockville Centre. Luncheons & Din- 
ners served daily (except Monday). 
Sea Food, Sauerbraten, Steaks. L.I. 
Duckliners, etc. Banquet facilities 
no to 500 persons available. Wed- 
ding Receptions our Snecialtv. For 
reservations call 516 LY 9-0002.

CROSSROADS 
ITALIAN RESTAURANT

Steak - Lobster Fra-Diavola Din- 
ners for two. Familv olatters. We 
cater to small parties. Trv our home 
delivery service. 9224 Church Avė., 
Brooklvn. N. Y.

Dl 2-9889 — OI 5-6339

MARIOS RESTAURANT 
o^fers unexcelled Italian Cuisine — 
Wines & Laouors, home made cook
ing. Pizaa at its Best! Luncheon - 
Dinner. We cater to private Parties. 
Free narkin”-. Take-o<>t service — 
PI 6-832?.: 3338 Hillside Avė., next 
to Herrick’s. New Hyde Park, L. I.

Silver B roo k Inn. Riverhead, L. I. 
F. Cipriani, owner. Italian cuisine. 
Anv style Spagetti - Lasagna, Veal 
Parmagani. A friendlv atmosphere 
featnring superb cooking. Special 
attention to relirious erouns. Ooen 
all vear. (516) PArk 7-9854; Flan- 
ders Rd. (Route 24), Flanders. L.I.

For Better Wedding and 
Week-End Dancing

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest 

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

New York City

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

ChinAce Cuisine at its Ręst. Wines 
nr>d Limiors. Air conditioned. Faci- 
lities for smaii intimate Parties. 
Memher the Diners’ Club. — 2 East 
Jericho Tpke., Huntington Sfation. 
L. I. HA 3-5937

PLEASANT INN RESTAURANT
St. James. L.I. Parijai or Comnlete 
Catering Service *‘at its best” Wed- 
din<rs. eoektail parties. luncheons. 
organizations: special consideration 
to religious grouns. Picnic grounds.

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

Having a Party? Or just Dining 
Out — ston in at

FRANK’S RESTAURANT 
SneriaHzin0’ in delicious Southern 
Fried Chicken - Steaks - Seafood - 
Platte^ . Shrimp. O"teoina orders 
mrefullv Drena rėd. Onen ’til M’d- 
nite Fri A Sat. — 2”5 .Tereev St., 
New Brighton. S.I., GI 7-9781.

HO WAH’S
Chinese-American Restaurant

Air Conditioned. Chinese A Ame- 
n^n Food prepared to please a 
K>’1°'. Take-out Orders carefully 
fillod _ SA 7-4126
95 Water St. Stapleton. S. I.

FUNERAL HOME S

JOHN RMOLEN8KI Funeral Home 
L*nn P. Klementonvicr Lic. Dir. 

Trene J. Smo’enski. Uc. Dir.
Air Conditioned Chapels in all Bo
ras. Fnnerals within the means of 
all. 1044 Manhattan Avė., Brooklyn.

EV 9-4170 — EV 9-4171

HESS - MILLER 
FUNERAL HOME

Serving the communitv in a digni- 
fied and personai manner for 50 
y*!»rs. Air Conditioned Chanels in 
n II lora Ilties. Harold J. Mooney. Mrr. 
64-19 Metropolitan Avenue. Middle 
Village; L. I. — VA 1-6660

PHILIPS FUNERAL HOME
Modemiška koplyčia — Air condi- 
tioned. Gražiai patarnaujama už pi
gią kainą. Visoms religijoms ir visų 
įsitikinimų žmonėms patarnavimas 
visose miesto dalyse. Mr. J. J. Phil
lips, Lic. Funeral Director — 79-02 
Metropolitan Avė., Middte Village,

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

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

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

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

W1NTER 6ARDEN TAVERN 
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27. N. Y. 

(Ridgewood) 
Tel. EVergreen 2-6440

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

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

88-16 JAMA1CA AVĖ. Woodbaven 21, N. Y. TeL Vlrginia 6-9518

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

Liguor 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.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ

| įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir f pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
j geromis sąlygomis padarys

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn. N. Y.
Tol HYącln* 7.4677

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

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

Shell Ges 27'<
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

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

Guaranteed for 12 Months o,’ 12.000 Miies ’ 
FREE PICK UP and DELI VFR Y

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



D'MOllliNIČAS

XIII žaidynės grsėj*...
Pereitą savaitgali pravestos XIII 

S. Amerikos ir Kanados lietuvių 
sporto žaidynės, davė, šias pasek
mes:

Vyrų grupėje laimėtojai nusl- 
glemžę. dosnįų nevyorkiečių dova- 

' nas:
100 m: 1 Malinauskas (Toronto 

Aušra) .2 Budreckas (Brooklyno 
LAK), Rušas: (Aušra)' ' -

200 m: 1 Malinauskas (Aušra)
2 Janulevičius (Aušra)

110 m su kliūtimis: 1 Juddval- 
kis (Clevelando Žaibas), 2 Ža
liauskas (Toronto Aušra).

Olimpinė estafete: žaibas (Ko- 
lovičius, Banys, Gamble, Preme- 
neckas) 2 Brooklyno LAK

4 X 100 m Toronto Aušra (Ja
nulevičius, Rušas, Žaliauskas, Ma
linauskas) 2 Brooklyno LAK (Kli- 
yečka. Budreckas, Trampas, Mar
kevičius) 3 Clevelando žaibas.

Disko metimas: 1 .Janulevičius 
(Aušra). 2 Juodvalkis (žaibas)

400 m bėgimas: 1 Kolovičius 
(Žaibas) 2 Banys (Žaibas) 3 Bud- 
reckas-Klivečka (Brooklyno LAK)

1,500 m 1 Kolovičius (Žaibas)
2. Banys (žaibas)

šuolis į tolį: 1 Žaliauskas 
(Aušra) 2 Malinauskas (Aušra) .

šuolis
(Aušra)

šuolis
(Aušra)

Rutulys: 1 Janulevičius (Aušra) 
2. Rušas (Aušra)

Ietis: Rušas (Aušra) 2 Janule
vičius (Aušra)

Trišuolis: 1 Tainasauskas (Auš
ra) 2 Juodvalkis (žaibas) ■

Jaunių A grnpėje:
60 jardų su kliūtimis 1 Astraus

kas (Aušra) 2 Kryžanauskas 
(Aušra) '

70 jardų su kliūtimis (keista ir. 
bereikalinga rungtis): 1 Juodval
kis (žaibas) 2 Laniauskas (žai
bas)

180 jardų su kliūtimis: 1 Juo
dvalkis (žaibas) 2 Premeneckas 
(žaibas)

100 m bėgimas: Premeneckas 
(žaibas), 2 Gamble (žaibas) 3 
Druval (Brooklyno LAK)’

200 m: 1 Gamble (žaibas) 2 
Premeneckas (Žaibas) 3 Raskaus- 
kas (Aušra)

400 m
lyno LAK) 
no LAK) 3 Druval (Brooklyno 
LAK)

Ietis: 1 Trampas (Brooklyno 
LAK) 2 Žutautas (Aušra) 3 Aus- 
manas (Brooklyno LAK)

Disko metimas: 1.. Žutautas 
(Aušra) 2 Trampas (Brooklyno 
LAK) 3 Meilus (Brooklyno LAK)

Rutulio stūmimas: 1 Trampas 
(Brooklyno LAK) 2 Tamašauskas 
(Aušra) 3 Premeneckas (žaibas)

šuolis su kartimi: 1 Sabaliaus
kas (Brooklyno LAK) 2 Žutautas 
(Aušra)

šuolis į tolį: 1 Tamašauskas 
(Aušra) 2 Prmeneckas (žaibas)
3 Trampas (Brooklyno LAK)

šuolis į aukštį: 1 Tamašaus
kas, 2 Juodvalkis (žaibas) 3 La
niauskas (žaibas) 4x100 m es- 

- tafete: 1 Clevelando žaibas, 2 
Aušra, 3 Brooklyno LAK

Trišuolis: 1. Tamašauskas (Auš
ra 2- Juodvalkis (žaibas), 3 Žutau
tas (Aušra)

-— 19-metis meistras R- Verber 
laimėjo Steel City p-bes (Garry. 
Ind.). sukoręs 5-0 taškų! Pakeliui 
jis sudorojo 3 buv. Chicagos melst - 

. rus: P. Tautvaišą. latvį Tumsą ir 
Angelo Sandriną. Tautvaišas baigė 
su 3(4 .tš., kiti lietuviai pelnijo ši-

tš, VUutis 2% ir V. Karpufica 2 tš.

į aukštį: 1. Žaliauskas 
2 Laniauskas (žaibas)

su kartimi: Gaižutis

1 Markevičius (Brook-
2. Klivečka (Brookly-

Montreabo komandinių p-bių baig
minių rungtynių rezultatus:- Club 
d’Echecs - uthuanian OC 3:3.
. Tose rungtynėse Ignas Žalys įvei
kė buv’ MontreaMo meistrą J. Wil- 
Uamsą. Partija tilpo tam pat žur
nale. Mes ją pakartosime. Williams 
žaidė bedtais, Žalys —- jodytais* 
Le4d6 2-d4Žf6 3.žc3g« 4.f4Rg7 
5.ŽT3O-O 6.Re2Žbd7 7.e5Že8 8. 
Re3c5!? 9. d:cVa5 10.0-0d:e 11. 
f:ež» 12.Ž:ŽR:2 13. RA4R.R 14. 
V:RRe6 15.b4Bd8 16.2d5Vc7 17. 
c4 Vd7 18. Badl Žg7 19. Vh4! R.2 20. 
c:RVc7 21. Vg5f6 22. Rc4 Kh8 23. 
Ve3Žf5 24. Vc3b6 25. Rb3a5 26. a3 
a:b4 27. a:bb:c5 28.b:cBb8 29. Bei 
Vb7 30. Bf3Bc8 31. g4Žd6 32. Vs3 
Žf7 33. Bg3Že5 34.g5Vb4 35.g:f 
e:f 36.d«Bb5 37. Re6B:c5 38. B:B 

,B;B 39. d7Vbl+ 40. Kg2Bc2+ 4L 
Kh3Vfl-r 42.Kh4B:h2-r 43.Bh3 
g54- 44. Kh5Vdl-t- 45 Kh6B:B-r 
46. R :B Žf7 matuoja.

— Los Angeles tarptaut. turnyro 
biuletenis bus išleidžiamas po kiek
vieno rato. Turnyre dalyvauja 8 
didmeisteriai, įskaitant naująjį pa
saulio meistrą T. Petrosianą. Biule
tenio kaina $3.00, kreiptis pas W. 
G. Addison, P. O. Box 841, Main Of
fice, Los Angeles 53, Calif. Panašu, 
kad šio turnyro dalyvis jugoslavas 

■ Gligoričius dalyvaus JAV atvirose 
p-bėse, rugp. mėn. Chicagoje.

— Liepojoj užsibaigė Pabaltijo ir 
Baltarusijos šachmatininkų tumy- 

n ras (Mikėnas nedalyvavo, nes žaidė
(A^ra) Fltoimau^rtė (AušVa)
3 Jokubaitytė (žaibas)

šuolis į tolį: 1 Jokubaitytė (žai
bas, 2 Romanovaitė (Aušra) 3 
Jurevičiūtė (Aušra)

Disko metimas: 1 Starkutytė 
(Aušra)

šuolis į aukštį: 
vaite (Aušra) 2 
(Aušra) 3 Jurevičiūtė (Aušra)

50 jardų su kliūtimis: 1 Mocku
tė, 2 Čiurlionytė,. 3 Karaliūtė (vi
sos Clevelando žaibas)

Sviedinuko metimas: 1 Jure
vičiūtė (Aušra) 2 Garankšty tė 
(Brodklyno LAK) 3 Starkutytė 
(Aušra)

Vyrų grupėje teniso varžybo
se Arūnas (Brooklyno LAK) ka
raliavo kaip tinkamas, laimėda
mas ir dvejeto varžybas su Biru
čiu. S

Tolimesnis žaidynių aprašymas 
kitą savaitę. Atletas.

TeL: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONlS

Čiurlionytė 
(žaibas, 3

1 Mockutė 
(Žaibas) 3,

(žaibas, 2 Karaliūtė
Juodytė (žaibas) 

80 m su kliūtimis:
Žaibas), 2 Karaliūtė

Disko metimas: 1 Klimaitė 
(Aušra) 2 Ambrazevičiutė (Žai
bas) 3. Jurgaitytė (žaibas)

Rutulio stūmimas: 1 Klimaitė 
(Aušra), 2 Ambrazevičiutė (žai
bas), 3 Čiurlionytė (žaibas)

šuolis į aukštį: 1 Juodytė (žai
bas) 2 Romanovaitė (Aušra) 3 
Čiurlionytė (žaibas) -■

Moterų « klasėje (arba priau 
gančiųjų grupėje):

50 jardų su kliūtimis ■ 1 Star
kutytė (Aušra), 2 Jurevičiū
tė (Aušra) 3 Pikturnaitė (žaibas)

50 m bėgimas: 1 Romanovaitė

1 v. Romano- 
v. Starkutytė

Laimėjo estai Nejus su 10 (-2 tš. ir 
Heueris 10, latviai Zilberis ir Peter
sonas po 9(2 tš. Lietuvos žaidikai 
pasirodė nekaip: Česnauskas 8 tš, 
Ciukajevas 6%, Vistaneckis 5%, V. 
Baršauskas 4 V2 tš. Komandomis 
Lietuva trečioj vietoj. Česnauskas 
turėjo vilčių pasiekti meistro nor
mą, sukoręs prieš meistrus 6(2 iš 
10, bet iš Ūkusių 5 partijų tepridėjo 
1% tš.

Mrs. Ona Sturgis (savųjų atm.
Worcester, Mass.

Miss Mary A. Juhne-
Junevičių šeimos atminčiai, 

Worcester, Mass.
Miss Agnietė Štaraitė,

Kun. P. Leketas (mirusio 
Į>,~ 
Wisc.Eau

PIACE
YOUR AD 

ANCEt or changf 
C*H LO 3.7291

DISPLAY

DISPLAY

PARK BENCHES
LONDINO STONE CO, INC. 

3261 Provost Avenue 
r New York 66, N. Y.

Special Consideration to Religious 
Institutions 

FAirbanks .4-1439

Avnings of aU 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 CONDITION1NG CO.

Summer Maintenance Checkup for 
only $6.50. Ali work guaranteed. 
Remember if you want the very 
best call EV 3-7794 ask for JOHN.

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

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

8th Floor — PE 6-2920

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

CELLARS - YARDS CLEANING 
and RUBBISH REMOVAL 

Ali Work Done at Reasonable Rates 
Special Consideration 
to Religious Groups 

Call G E 4-1079

DRESS SUIT RENTALS
— Men’s Formai Clothes — 

Of the better kind for Rent & Sale 
for all occasions

A. T. HARRIS CORP.
425 Lexington Avė., NYC (2nd Fl.) 

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

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
' For The Finest

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

OR 3-1830

Origmat Bridal Gowna designed to 
fit your figure’s personality. Fsrrie 
Lillie, Ine. de Paris, Haute-couture, 
Consultant on probiem alterations. 
Headpieces, veUing, custom made 
foundattons; entire vedding Party 
outfitted. bridal guwns rented. 49? 
Fulton Av, Hempstead. IV 6^790. 
or IV 6-6583, by appointment only.

Boat Traiter*. No Down Payment 
Low as $9 per month, 700 Rw. to 
2500 Ibe., 14-25' boats. Complete line 
of accessories for aU make boats. 
Boat trailer, hute, vrheels, bearings, 
rollers, vrinches, 'tires; Custom Car 
Hitching. CaU Turnpike Boat Sales, Į 
Ine, Jericho Tpke — Smithtown, i 
AN 5-3722.

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

MM R P H Y» S 
LJMOUSINE SERVICE

17-35 149th SL, Whitestone, L. L

BONDED MOVING & STORAGE
All Work Done at Reasųnable Rates

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

CaU HY 3-2569

------- QUICK SERVICE -------
Wedding Invitations - Billheads - 
Business Cards - Statemėnts - Cir- 
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 $99 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.I.

KAY-LAURE’
For A Beauty Career

> Beginners. Day 
and evening
classes roul

> Refresher course -
> Manicuring 

course
Free placement

Service \
Write for brochure

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

8 Duffy Avenue 
Hicksville, New York 

Overbrook 1-5313

DR. V. MINNITI
SO 8-3600

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti {vairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas dagtinės ir vyno.
108-55 LEFFEETS BLVD. RICHMOND HUJ* N. Y.

Telefonas: Vkginia 3-3544

H 0 L Y L I G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

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

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

Joseph Andrusi* -

— HAVEN REALTY
- Insurance

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
. vestcusėcaa ir pokyliams tortai 

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8*V.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠILUVOS ŠVČ. MARUOS PA

MINKLINEI KOPLYČIAI 
WASHINGTON, D. C. aukojo:
šv. Marijos Sopulingos liet, 

parapija Keamy, N J. 
už gegužio mėn. 

Lietuvių TT. Marijonų 
Amerikos Provincija 

šv. Jurgio Lietuvių parap.
Cleveiand, Ohio 

šv. Jono Krikštytojo lietuvių 
parapija Toronto, Ont 

J. J. Aukszkalnis, 
Garry, Indiana 

Kun. JJL Miliauskas, 
Wilkes Barre, Pa. 

šv. Kazimiero lietuvių parap.

Chicago, m.
Mr. Augustinas Mučinskas 

Miltvaukee, Wisc.
Jonas ir Julija Brasys

■ Chicago, Dl. ■
Kan. Mečislovas Sandanavičius

Los Gatos, Calif.
Mr. Henrikas Takarūnas.

Cleveiand Heights, Ohio

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.

Kryžanauskas

1 Astrauskas

•1 Astrauskas

Jaunių B grupė (atseit jaunu
čių) : ; - ■ ■

60 m bėgimas: 1 Astrauskas 
(Aušra) 2 Kryžanauskas (Aušra) 
3 Vaškevičius (Aušra)

100 m bėgimas: 1 Astrauskas 
(Aušra) 2 Vaškevičius (Aušra) 3 
Kryžanauskas (Aušra)

Estafetė 4 x 60 m: Toronto 
Aušra (Kryžanauskas, Astrauskas, 
Vaškevičius, Sabaliauskas)

šuolis į tolį: 1 Astrauskas (Auš
ra) 2 Kryžanauskas (Aušra) 3 Sa
baliauskas (Brooklyno LAK) _

Rutulio stūmimas: 1 Astraus
kas (Aušra) 2 
(Aušra)

Disko metimas:
(Aušra)

Ieties metimas:
(Aušra) 2 Kryžanauskas (Aušra) 
3 Vaškevičius (Aušra)

šuolis į aukštį: 1 Astrauskas 
(Aušra) 2 Kryžanauskas (Aušra) 
3-4 Vaškevičius (Aušra) — Ado
mavičius (Brooklyno LAK)

Moterų grupėje:
100 m. bėgimas: 1 Čiurlionytė 

(žaibas. 2 Mockutė (žaibas) 3 Ka
raliūtė (žaibas)

Ieties metimas: 1 Jurgaitytė 
(žaibas) 2 Klimaitė (žaibas) 3 
Karaliūtė (žaibas)

Šuolis į tolį: 1 Juodytė (žai
bas) 2 Mockutė (žaibas) 3 Čiurlio 
nytė (Žaibas)

Estafete 4 x 60 m:
1 Clevelando Žaibas
2 Toronto Aušra

50

2,110

1,000

1,000

1,000

500

300

J. Daniels
Chicagos Lietuvių Naktinių 

Adoracijų būrelis -
Mr. Mrs. Povilas Rusas,

218

235

200

Juozapo ir Marijos Vilos 
Kapelionas (dalį pažado : 

Miss Juozapina Žukauskaitė, 
Phlladelphia,’ Pa.

Sv. Marijos Aušros Vartų 
ų parap. Chicago, BĮ (per T J.

Savukyną, MIC)
Albina ir Mykolas Smeistoriai 

Cleveiand
NJ>. Sv. Marijos Lietuvių 

parapija, E. St. Louis, BĮ.
Kum Juozapas KUas, 

Wheaton, UI.
Kun. Dr. A. Deksnys,

E. St. Louis, BĮ.
Mrs. Veronika Kaveckienė 

Pittston, Pa.
Isidorius Chapelis šeima 

Eseter. Pa.
Sv. Kazimiero parapijos 

Tretininkai ir Rožančiaus 
Dr-ja, Pittston, Pa.

Kun. Leonardas L GUlis, 
Pittston, Pa.

Jonas ir Marija Contovich, 
Ebervale, Pa.

Prelatas L. Dr. Mendelis 
Baltimore, Md.

200

282

230

100

100

100

100

2,000

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

$49.00 įmoks$10.00 msnesims mokestis
Land Offices — 729 Jericho Tumpike, Route 25, Three miles past 
Smithtovvn, and 2950 Jericho Turnpike, Route 25, one mile east of 
the Smithtovvn By-pass, and 375 Jericho Tumpike (Route 25), Sel- 
den. Hurry out — Office open every day inchafing Sundays. Over 
fifty years in the land buMnesa. .

K. H. LEEDS-LAKE RONKONKOMA

Cleveiand, Ohio 
Kun. Aloizas Klimas

Nbrwood, Mass. 
Kun. Jonas Juodeika

Canutillo, Texas 
Kun. Dr. Vacys Sirka,

- Glens Falls, N.Y.
Kųn. J. Zube, 

Peoria, III.
Kun. Anthony Paskųs

Erie. Pa.
Kun. Raymondas R. Klumbis

Van Hom, Texas 
Kun. Teofilius Palis

Oakland, Calif.
Kun. Antanas Bertašius

Ford Davis, Texas •• 
Kun. Jonas Burkus,

Kermit, Tesąs
Mr. Mrs. K.V. Kundrotai

Detroit, Mich. 
Mr. Mrs. V. Tamy

Pittsburgb, Pa. 
Mr. Mrs. JA. Allen,

Elisabeth, N J.
Kun. P. Zeko atminimui gim.

Bloomingdale, Ohio 
Kun. Antanas Rubšys,

New York, N.Y.
Daugelis yra pasižadėję 

dalimis. Čia minėtos ' jau

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

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

Brooklyn, N. Y.
Lėktuvų ir laivų bilietai į visas šalis 

Išsimokėjimo planas 
Italijos legalūs dokumnetai 

Išieškome palikimus.

50

mokėti 
įmokė

tos sumos. Sekantieji įnašai bus 
skelbiami atskirai.

DISPLAY -

H. BOOTH & SONS, INC.
Oldest Awning Establishment in the 
Bronx. Aluminum & Canvas Awn- 
ings and Canopfes — Homes and 
Business. Venetian Blinds, Window 
Shades. Ali work guaranteed. Tel.:

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

YORKVILLE PHOTO STUDIO
Naujo savininko 

SPECIALUS PASIŪLYMAS! 
7 puikios nuotraukos — $9.95 . 

juoda-balta — spalvota
1534 3rd Avenue, kampas 86th SU 

Telefonas: AT 9-1449

HOUDAY MANOR
345 HIČKSVILLE RD.

BETHPAGE
A Whole New World of Catering.

Nothing Likę It Anywhere
See this enchanting glamour before 
your affair. Built 25 years ahcad of 
its tlme for price for ųuality every- 
thlng. Come see for yourself. Call

WE 1-7600
Ask for MR. FABRIZZO

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

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

Trim $85 up Ceilings $7 up 
We ūse the best of paints 
Dutch Boy and Red Devil 

516 GE 7-5648

Viešbutis   ... r.._ ------------------------- ---------——-
Asbury Park, N. J. * 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788 
švarūs kambariai; rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir teras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

PARK FLOR1ST

SUNNYSIDE BRAUHALL
For the Finest of Banųuet Halis for 
Weddings. Communions, Confirma- 
tions. If vou want the verv best — 
call RA 9-9311 — SUNNYSIDE 
BRAUHALL, 41-06 Queens Blvd., 
Sunnyside, L. L

BURGLAR - WARNING
FIRE ALARMS

for Home, Store & Cars $7.50 & up 
Completely installed 
All work guaranteed

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

OX 5-2382

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TT).

8»-15 JAMAICA AVENUE WOOVHAVEN 21, N. Y.
TeL Virgiui* 9-3112

FUN PACKED TEEN TOURS. See 
the USA the hosteling way! Cycling 
trips to: Canadian Rockies. Tangle- 
wood. Cape Cod. Cross-country USA, 
Vermont. VVestem Mass., Quebeck, 
Nova Scotia. Penn. Dutch Country. 
Trips range from 1-7 weeks, from 
$60-620. Metropolitan N. Y. Council, 
A.Y.H. 14 West 8th St., New York 
11, N. Y. — ORegon 4-1510.

B E R K O W I T Z 
MOVING A EXPRESS

We buy everything — Used Furni
tūra bought and sold. Local moving, 
immediate rėmo vai, free estimates. 
Call NE 8-7081 — 135 5th Avenue, 
B’klyn. If no answer, call NI5-1038

CRONIN PAINTERS 
3 Brothers

Outside and Inside — all wo»k done 
at reasonable rates. We guarantee 
our work. Special consideration to 
Religious Groups. Call N R 2-7192.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitėa

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY
k • . •

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

Tel Vlrginia 6-1800

BUTLER CORP.
PAINTING - MOVING - CLEAN- 
ING BASEMEI'JTS. Ali work done 
at reasonable rates. We gnarantee 
all our evork.

Call U L 5-6650

ALUS! ALUS! — Visokios rūšies, 
šviežias, skanus, gaunamas visur 
žemomis kainomis, pristatymas ne
mokamas. Žinoma garsi mūsų firma

RITE BEER DISTRIBUTORS
212 Norman Avenue 

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

OFFSET PRINTSNG
100 8]2 X 11 BLACK INK $2.95 
2 DAY SERVICE FOB PLANT

Special Conrideration to 
Religious Groups 
Call AL 5-5753

SPRING SPECIAL — Aluminum 
Sidings 1000 sq. ft. $440JX). We ūse 
the finest materials. Ali work guar
anteed. We do all General Contract- 
ing. OUIN-RYAN CORP. — 5/9 
Howard Avenue. Brooklyn, N. Y. 

Phone EV 5-7788

LAM’S Chinese-American Restau- 
rant famous for LAM’S Special Din- 
ner. Coėktail lounge, private dining 
room. Take-out orden carefully pre- 
pared. Member Dining Club, Ameri
can Express, Carte Blanche. 714-18 
Hteksville Rd., No. Massaperpia. L.I. 
ExL 29 Southern SLPkwy. PE 5-5566

MARTIN HUGHES. Ine.
FUNERAL HOME

Dignified Services at Moderate Cost 
PETER ODESSA, Mgr.

Private Chapels
998 Bav St. Rosebank, S. I.

GI 7-0873

LAMBECK’S 
LIOUOR STORE

Wines - Liųuors by the bottle or 
case. Free prompt delivery.

Tl 2-3100
1611 A Westchester Av, Bronx. N Y

MICHAEL'S FUEL & OIL CO.
Complete Hcating Installation. Ge
neral Motorą Delco - Hcating. Li- 
censed. 1815 GATĖS AVĖ, (bet. 
Onderdonk A Seneca Avė.i. Ridge- 
wood 27, N. Y. —■ Tel. VA 1-9235 

Plumbcrs Llc. No. 7843

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

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

84-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y. e T*L VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ:

340 Grand Straat, Brooklyn II, N. Y. e Tai. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus r

ir POBŪVIAMS
Pristato j narna* listuvitku* skltandttas Ir sOritM

----- We take *11 orderi special price for W«dding* and Parties ——
Home Kad*


