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Gen. konsului Jonui Budriui 75 metai

Laikas, kad J. Tautos Įsikištų į tikėjimo persekiojimą
Žydų persekiojimas Sovietuo

se buvo viena iš gyviausių te
mų Amerikos spaudoje. Dėl 
tų persekiojimų “Amerikos žy 
dų organizuotoji bendruome
nė laikėsi “ramiosios dipląmati- 

. jos” — rašė rabinas Maurice 
N. Eisendrath, Amerikos žydų 
kongregacijų sąjungos prezi
dentas. Buvo argumentų, tęsė 
jis toliau, kurie sulaikė nuo

Žydai tylos politikę pakeitė šauksmu, kad J. Tautos intervenuotų dėl žydų per
sekiojimo Sovietuose. Tai pavyzdys lietuviams, apie kuriuos rašo Hearst spauda

paneigimais ir baime juos su
pykinti".
TYLOS POLITIKĄ PAKEITĖ 
ŠAUKSMU.

Washingtone balandžio 5-6 
Amerikos žydų organizacijų at

gajaus protestų kėlimo, ši ty- stovaį pakėlė balsą, skelbdami 
los politika šiandien esanti su- rezoliuciją, kurios pabaigoje 
bankrotavusi.. 'Amerikos žy- nurO(io konkrečią priemonę: 
dų bendruomenė negali duotis "Yra pats laikas, kad Jung- 
mulkinama Sovietų oficialiais tinių Tautų žmogaus teisių ko-

misjia intervenuotų tam, kad 
būtu sustabdytas tas nelemtas 
pasikėsinimas i judaizmą-"

Su tokia rezoliucija kreipia
si į vyriausybę.
APIE PERSEKIOJIMUS 
LIETUVOJE

Žydų bendruomenė tekalbėjo 
apie žydų tikėjimo persekioji
mą. apie žydų kultūrinį genoci
dą. kurį vykdo Sovietų Sąjun-

P. AZIJOJE: kovos įtampa Laose, Vietname, Cambodijoj 
KOMUNISTŲ MANEVRAS: 
dviem frontais iš karto

Komunistai, tiek Maskvos, 
tiek Pekingo, ėmėsi atakos 
prieš Ameriką dviem kryptim 
— karine Azijoje ir diplomati
ne Saugumo Taryboje. Azijoje, 
Laose, komunistų kariuomenė 
tebepuola. Jos rankose esą jau 
du trečdaliai Laoso teritorijos. 
Laoso neutralinės vyriausybės 
pirmininkas Souvanna Phouma 
gegužės 19 paskelbė,, kad pas
kutinės neutralistų pozicijos te
ko komunistam. Neutralistų ka
rinės jėgos didžioji dalis iš
blaškyta. Neutralioji jėga, ku
ria 1962 norėjo pasiremti Lao
se Amerikos politika, sutirpo.

Diplomatinėje atakoje prieš 
Ameriką vadovauja 
Jie iškėlė Saugumo 
kaltinimą Amerikai 
prieš Cambodiją....
AMERIKOS ATSAKYMAS: 
gynimasis ar puolimas?

Valstybės sekr. Rusk iškvie-

Stevensoną 
posėdžiui. 

21 pateikti 
Vietnamu!

tė iš Europos A. 
Saugumo Tarybos 
Jis turėjo gegužės 
kaltinimus šiaurės
dėl agresijos Laose, dėl 1962 
Ženevos sutarties laužymo. Jis 
turėjo atmesti Sovietų kaltini
mus dėl agresijos prieš Cambo- 
diją ir pasiūlyti J. Tautų inspek
ciją, kuri saugotų sieną tarp 
Cambodijos ir P. Vietnamo. 
DE GAULLE INICIATYVA: 
Vakarai nesusigiedoję ir 
ri susigiedoti?

Prezidentas de Gaulle 
žės 20 paskelbė pasiūlęs

neno-

gegu-
Ame-

rikai, Anglijai. Sovietam, kad 
būtų sukviesta tarptautinė kon
ferencija pietų Azijos politi
niam ir kariniam klausimam- 
Konferencijoje turėtų būti tos 
valstybės, kurios pasirašė 1962 
Laoso neutralizavimo sutartį.

Anglijoje ir Amerikoje siū
lymas sutiktas šaltai. Diploma
tai pareiškę nustebimo, kad 
Prancūzija pasiūlė, nesitarusi 
su sąjungininkais. Iš ten atsilie
pimas. kad Amerika ir Angli
ja siūlo taip pat neatsiklausu- 
sios Prancūzijos nuomonės.

ga. Pierre J. Huss, Hearsto 
spaudos kolumnistas (Journal 
American), suminėjo Sovietų 
pastangas paneigti žydų perse
kiojimus. Suminėjo, kad Sovie
tuose, kur lankosi turistai, jie 
stengiasi sudaryti tikėjimo lais
vės fasadą. Kas kita tuose kraš
tuose, kaip Lietuva, Estija ir 
Latvija, kur jie daro, ką nori. 
Ir Pierre J. Huss kalba specia
liai apie tikėjimo persekioji
mą Lietuvoje. Suminėjo, kad 
nuo Lietuvos aneksijos 180 ku
nigų deportuota į Sibiro darbo 
stovyklas. Trys vyskupai depor
tuoti ir mirė. Visi vienuolynai 
ir 405 bažnyčios uždarytos; re
liginės organizacijos ir spauda 
uždrausta. Tėvai susilaukia rep
resijų, jei sbvo vaikus moko 
religijos. Visų bažnyčių bosas 
yra “kulto reikalų komisaras”. 
Jis nustatė klierikų skaičių 45.

Pacitavęs laišką iš Lietuvos, 
kuriame sakoma, kad -tos apy
linkės kunigui draudžiama do
vanoti net pieno stiklą, auto
rius taria paskutinius žodžius:

"Tokia yra tikroji religijos 
padėtis komunistų režime- Man 
sakė, kad žydų padėtis Balti
jos kraštuose yra negeresnė 
kaip Sovietų Sąjungoje. Tai iš 
naujo parodo, koki melagiai 
yra Sovietai".

Autorius tenkinasi viešumon 
pakėlęs tikėjimo persekiojimą 
Lietuvoje. Jo balsas yra pasi- 
tarnavimas laisvei, kada Sovie
tai ir jų draugai taip stengiasi, 
kad būtų apie tuos persekioji
mus tylima. Jis nieko nekalbė
jo apie priemones kovai su 
persekiojimais. Bet tas priemo
nes nurodė Amerikos žydų 
bendruomenės pavyzdys.

REGINA IR JONAS BUDRIAI

Jonas Budrys, Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke, ge
gužės 23 sulaukė 75 metų

New Yorko lietuvių gyveni
me jis yra kaip Vinco Krėvės 
aprašyto kaimo centre esanti. 
Grainio liepa — vis į jį nu
krypsta akys.

New Yorke ir daugiau lietu
vių yra su 75 metų našta. Bet 
Jonas Budrys yra vienintelis, 
ne tik tuo, kad jis yra Lietu
vos generalinis konsulas, bet, 
ir tuo, kad jis yra vienintelis 
lietuvis New Yorko miesto gar
bės pilietis. Konsulas yra čia 
nuo 1936, o New Yorko garbės 
pilietis nuo 1940.

THOMAS MANN IR WALT ROSTOW 
Griežtoji politika ar nuoląidžioji?

Prezidentas Johnsona* pasky-

Sovietai.
Taryboje
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AMERIKOS SPAUDOJE: opi
nija kapituliacijai?

N.Y. Times vedamajame pa
stebėjo, kad prieš metus vyriau
sybės pranešimai buvo opti
mistiški: karas Vietname prieš 
komunistus bus laimėtas ir 
jau beveik yra laimėtas, o da
bar apsaugos sekretorius Mc 
Namara jau kalba apie “ilgą, 
varginantį ir sunkų karą”. Lai
kraštis mario, kad būtų klaida 
karą plėsti, nepramatant kon
krečių būdų jam užbaigti. To
kiai pabaigai laikraščio atsargi 
užuomina apie galimą Pietų 
Vietnamą —nepriklausomą ir
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mas Marmą lotynų Amerikos 
reikalam. Thomas Mann buvo 
žinomas kaip griežtos antiko
munistinės politikos šalinin
kas. Dabar prezidentas pasky
rė į koordinacinį komitetą lo
tynų Amerikos pagalbos prog
ramai ir Walt Rostową, kuris 
yra žinomas kaip k omu n ištarų, 
nuolaidžios politikos planuoto
jas valstybės departamente. 
Ryšium su tuo pasklido gan
das, kad Thomas Manno įtaka 
Baltuosiuose Rūmuose 
janti.

William S. White, 
American Kolumnistas 
zidentui Johnson ui
žmogus, nurodė, -kad tuos gan
dus leidžia nuolaidžiosios lini
jos šalininkai liberalai. Bet jie 
nesą teisingi. Jis primena fak
tus, kad kaip tik Thomas Man
no laikais pasikeitusi vyriausy
bė Brazilijoje, sustiprėjusi po-.

1 litika prieš Castro. Turėdamas 
a. stevensonas — parvyko galvoje, kad Walt Rostow bu- 
į politinį ringą Saugumo Taryboje. VO paskirtas prezidento Ken-

nedy, White, primena, kad ir 
prezidentas Kennedy nebuvęs 
nuolaidžiosios linijos šalinin
kas, nors jo aplinka tokios po
litikos siekusi.

Prie White paaiškinimo tek
tų pridėki spėjimą, kad prezi
dentas Johnsonas jaučia tos pa
silikusios aplinkos spaudimą. 
Rostowo paskyrimą galima ver
tinti kaip prezidento metodą 
apraminti spaudimą bent prieš 
rinkimus.

Jonas Budrys yra visiem ge
rai žinomas kaip Klaipėdos su
kilimo vyriausias vadas 1923, 
Klaipėdos gubernatorius 1924- 
5, ilgametis konsulas ir gen. 
konsulas Karaliaučiuje 1928-36. 
Mažiau jis žinomas kaip Lietu
vos kariuomenės kontržvalgy
bos viršinin-kas 1921-23. 0 jis 
tur būt, yra vienintelis tos 
profesijos žmogus — su plunks
na. E anų kontržvalgybos lai
kų yra parašęs įdomius atsimi
nimų epizodus.

Iš jo paties margo gyveni
mo epizodų belieka dar primin
ti, kad jis yra gimęs Kaune 
1889, Kaune ir lietuviško me
no “karjerų” pradėjo — 1900- 
5 buvo Dainos draugijos cho
ro narys. Paskui, kaip ir dau
gelis to meto lietuvių, tarnau
damas valdžios įstaigose, pas
kiau kariuomenėj judėjo po 
Lietuvą, Latviją, Rusiją ir jau 
po karo 1921 grįžo į Lietuvą.

Jei suskaitytum, kurią dalį 
savo gyvenimo praleido Lietu
voje, tai iš tų 75 metų Lietuvai 
tektų tik apįe 23 metai, Nęw 
Yorkui 28 metai.

Sukakties proga New Yorko 
lietuvis prisimins savo genera
linį konsulą su gerais linkėji
mais, jausdamas tam tikrą rn- 
mumą, kad yra, kas už kitus 
budi,rūpinasi, reprezentuoja.

IffftC VJYl

siaurė-

Journal 
ir pre- 
artimas

ISSŽR SOUTHVIETNAM

neutralų. Lig šiol vyriausybė 
kalbėjo apie Vietnamą nepri
klausomą ir neutralų tiek pie
tų, tiek ir šiaurės. Dabar laik
raštis kalba tik apie pietų Viet
namą.

Mirė kunigas 
Vincas Endriūnas
Chicagoje gegužės 19 mirė 

kunigas Vincas Endriūnas, sale
zietis. sulaukęs nepilnus 55 me
tus. Mirė nuo krešulio, pateku
sio į širdį.

Velionis gimė 1909 spalio 
18 Iždagių kaime Sintautų par. 
šakių ap Mokėsi Šakių gimna
zijoje. Iš ten po 5 klasių į- 
stojo į saleziečius, mokėsi Ro
moje Gregorianume ir kunigu 
buvo įšventintas 1936. Nuo 
1938 buvo mokytojas ir dvasios 
vadas saleziečių vienuolyne Vy- 
tėnuose. 194044 klebonas Ra
seiniuose. Tais metais atsidū
ręs Berlyne, drauge su kun. dr. 
Puišiu organizavo lietuvių sie
lovadą. Ameriką pasiekė 1950 
ir 1956 drauge su kun. A. Sa-

PIETŲ AZIJOS AIKST6, kurtoje vyksta didysis žaidimas.

H. Tribūne vedamajame į- 
spėja kom. Kiniją, kad ji gali 
apsigauti, jei mano, kad John
sonas nerizikuos karu. Taip ji 
apsigavusi, manydama. kad 
Trumanas nerizikuos Korėjos 
karu. Laikraštis betgi tuojau 
pastebi, kad karinės jėgos pri
minimas nereiškia, kad Ameri
ka vėl siųs savo vyrus. Tam 
tikslui gali būti pavartotas lai
vynas ir oro pajėgos. Pasirinki
mas dabar priklauso nuo kom. 
Kinijos.

— Sovietų atstovas Fedoren- 
ko J. Tautose gegužės 19 kalti
no Ameriką agresija prieš Cam
bodiją iš P. Vietnamo pusės.

— Burmos diktatorius No 
Win nutraukė statybą kelių, 
kuriem Amerika buvo skyrusi 
94.5 mil. Tuo nori pademonst
ruoti. kad mažina Amerikos į- 
taką.

baliausku įsteigė saleziečių na
mus Cedar Lake; ten visą lai
ką ir darbavosi.

THOMAS MANN, griežtasis WAL_T ROSTOW, nuolaidusis.

PER 11 METŲ KLAUSĖSI pasikalbėji
mų Amerikos atstovybėje

Valstybės departamentas* ge- nose. Kiekvienas mikrofonas 
gūžės 19 paskelbė, kad Amen- galėjo perduoti žodžius tartus 
kos atstovybėje Maskvoje su- už 10-15 pėdu. Taip atstovybės 
sekta 40 mikrofonų, įtaisytų šio- pasikalbėjimai buvo žino m i

AMERIKOS ATSTOVYBE MASKVOJE; Čia m- 
vtotai JtaM "bot line” tiesiai M atstovo kabinetu 
i KGB (slaptosios peticijos) kabinetus.

saugumui per 11 metų. Tuos 
rūmus sovietai specialiai “atre
montavo” atstovybei 1953.

Mikrofonų buvimą pradėjo 
nujausti, kai pastebėjo, kad kai 
kurios žinios yra perduotos so
vietam. Dar aiškesnius nurody
mus gavo iš Jury I. Nossenko, 
sovietų slaptosios žvalgybos 
agento, kuris Ženevoje š.m. va
sario mėn. pabėgo. B Washing- 
tono iškviesti specialistai išgrio
vė visą kambarį, iki surado vie
ną mikrofoną, o nuo to jau ir 
kitus, pagrindinis laidas vedė 
už namų sienos, bet ten Ame 
rikos specialistai jau negalėjo 
tirti.

Kai Eisenhoweris pasiuntė 
viršum Sovietų lėktuvą U-2 ir 
sovietai jį nušovė, tai Chruš
čiovas nutraukė viršūnių kon
ferenciją ir atšaukė prezidento 
Eisenhowerio vizitą į Sovietus. 
Taip elgėsi Sovietai- Chruščio
vo šnipinėjimas atstovybės vi
duje yra bjauresnis. Stebėsim, 
ar Amerika tenkinsis tuo vie
nu atstovo Kohlerio protestu.

Kuba bendroje spaudimo politikoje
Kubos egzilų revoliucinė gru

pė, vadovaujama Manuel Ray, 
paskelbė, kad gegužės 20 išsi
kėlė į Kubą kovai prieš Castro. 
Castro atsakė įspėjimu, kad 
kiekvienas įsibrovęs į Kubos 
teritoriją bus baustas mirtimi.

Kubos egzilų Floridoje esą 
90,000. Ne visi pritaria Ray 
grupei, kurią laiko per daug 
“kairia”. Pats Ray yra buvęs 
Castro viešųjų reikalų ministe- 
ris. Ray grupės žmonės kalti
na kitą grupę, vadovaujamą 
Manuel Artime, kad esanti 
perdaug ČIA įtakoje.

Sujudimas dėl Kubos galima

vertinti kaip dalis Amerikos 
politikos santykiuose su Mas
kva. Spaudimas prieš Castro ga
li būti vertinamas kaip atsaky
mas į Maskvos spaudimą dėl 
piety Azijot, dėl Laoso, Vietna
mo, Cambodijos. Spaudimas 
Kuboje turi reikšmės ir Ame
rikos vidaus politikai — prieš 
rinkimus apraminti balsuoto
jus kurie Kubos klausimui jau
tresni nei kitiem tolimiesiem

Jau anksčiau vienas tokis 
mikrofonas atstovybėje buvo 
surastas. Sovietai buvo "dova
noję' ' atstovui Har rimanui 
1945 Amerikos emblemą ir to
jo "dovanoja" buvo įtaisytas 
mikrofonas, kuris veik* i k i 
1952. Viešai jis buvo pade
monstruotas Jungi. Tautose 
1960.

VOKIETIJA NESIKEIČIA
Vokietijos kancleris Erbar

das gegužės 20 paskelbė, kad 
Vokietijos rytų politika lieka 
tapati. Tokis paskelbimas bu
vo reikalingas, nes aštriai sky
rėsi nuomonėm užsienių reika
lų min. Schroederis ir buvęs 
apsaugos min. Straussas. Pir
masis siekė sustiprinti bend
radarbiavimą su komunistiniais 
rytų Europos režimais, antrasis 
tam tnivo priešingas. Sprendi
mas buvo paskelbtas po parti
jos vadų diskusijų.
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meniniais išgyvenimais, o pas- minčių versifikavimo, kuris bu
kintomis surinkta medžiaga, ne- vo įsigalėjęs asmenybės kulto

ir išdavikas Venckus, gobšus 
karjeristas Dilka, besiblaškanti

kūrikai ge>

DARBININKAS

namo openento teigimą, kad

stiaikytų nė dienos, jeigu jo
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OKUPUOTOJE tiETUVdJE

rius, Savo laikraščio gegužės 1 
nr. sudėjo duoklę Chruščiovo vykios Tarybų Sąjungos ga-

nukreipė Mos į užsienio spau
dą. Jautriai patelė | ŠĮrdį, tad 
Muenchene leidfiamas laikraš
tis ‘Oer eurdpaeisdte Osten” 
kalba apie ‘taiūsų nesėkmes že
mės ūkyje”, ir sako, kad dėl 
nesėkmių žemės ūkyje Tarybų 
Sąjunga yra tiek susilpnėjusi, 
kad ji dabar negalės priešin
tis ir iš jos dabar reikia rei
kalauti politinių nuolaidų”. To
kios žurnalo mintys taip ne
patiko Zimanui, kad jis išvadi
no laikraštį “vienu leidinūkš- 
čiu” ir ėmė grasinti: “Nieko 
neišmokę, jūs dabar kalbate 
apie Tarybų Sąjungos silpnu
mą. Ar jau nužiūrėjote sau vie
telę, kur reikės bėgti? Ir ar be
bus jums tokia vieta?”

G. Zimanas neišsilaikė Ch
ruščiovo liūliavime, kad Sovie
tai esą taikingi ir 
ofenzyvai; supykęs 
vė...

Pyktis pakurstė
prasitarti ir apie Berlyno sie
ną, kad ją laiko ne vokiečių vi
suomenės valia, bet Maskvos 
jėga: “Per širdį yra sukapota 
Vokietija- Jos sostinę skiria 
mūro siena... Bet Berlynas 
šiandien — socializmo bastio
nas, priėjęs pirmąją' - priešo 
liniją, h- nesunku, būteįit, čia, 
šioje priešakinėje linijoje, pa
matyti, kad šis bastionas neiš-

lietūvių išstoja. Dtt dalykai

nas, kad išeiviai “siekia suma-

munistų partijos vadovaujamų 
darbo žmonių kovą ir jos 
reikšmę”. Antra, kam jie šū
kauja “apie tai, kad Tarybų 
valdžia Lietuvoje yra okupaci
nė”.

tp aktuali.
Ką tokis reikalavimas reiš

kia, Jonynas nusako šiais žo
džiais: “jeigu kūrinyje vaizduo
jama dabartis, mūsų dienos — 
to tematika laikoma aktualia, o 
jeigu kūrinys liečia tolesnę ar 
artimesnę praeitį, pradedama 
abejoti to kūrinio aktualumu”. 
Autorius nesako, kad tai parti
jos reikalavimas. Jis tik ima 
maištauti prieš tokį reikalavi
mą ir nori to reikalavimo 
klaidą pataisyti, sakydamas: gir
di, tik ta tema gali būti tinka
ma ir aktuali, kurią autorius 
yra išgyvenęs, pavertęs savo 
biografijos dalimi. Ir “kiek ro
dę mūsų tarybinės literatūros 
patirtis, ko ne visi bandymai 
sukurti ekstra “aktualius” kū
rinius, paremtus ne giliais as-

biėsęs mūsų poezijos kovingu
mas, ji lyg ir pasidariusi abe- 
jingesnė gyvenimui, šaltesnė ir 
abstraktesnė”. Tais atsargiais 
žodžiais yra išreikšti partijos 
pareigūnų priekaištai Nuo jų 
savo kartos poetą gina A. Jo
nynas. Girdi, dabar jaunasis 
skaitytojas jau esąs išsilavinęs 
žmogus, ne tik sugebąs, bet vis 
labiau įprantąs mąstyti labiau 
atitrauktai ir apibendrintai 
Taigi “kaitinti mūsų šiuolaiki
nę poeziją neaktuatamu, prieš
pastatyti ją konkrečiajai pra
eities poezijai — mažų mažiau
sia reiškia bandyti užtverti poe
zijai kelią į šiuolaikiškumą ne 
tik formos, bet ir problemati
kos prasme. Čia gali iškilti pa
vojus vėl grįžti prie antipoetiš- 
ko visiems žinomų tiesų ir

mo: įMeratūrittiuoeė pokal
biuose kai kurie rašytojai 
mėgsta teigti: musų jauriimas 
sūteidkęe, ištižęs, morališkai 
nepatvarus, politiškai abejin
gas ir tt. Jaunimui, esą, terūpi 
tik neilonai, ir kapronai, trum
pai pakirpti plaukai, tvistai ir 
kavinės, vakarietiška literatūra 
ir lengvas gyvenimas”. Jony
nas priminė, kad panašiai vaiz
duoja ir V. Zalakevičius filme 
“Vienos dienos kronika”: “Fil
mo autorius visu meniniu au
diniu tvirtina. ■.: buvo revoliu
cija, buvo pasiaukojanti kova 
su buožėmis, buvo Ispanijos 
ikaro heroika, buvo Rimša ir 
Muratovas, o dabar belikę tik 
pilka dienų kronika, tik bailys

gali sau rasti vietos”.
A Jtmyhas fr su tokiu su

dėties vaizdu nesutinka. Daug 
drąsiau jam dabar priešintis fr 
kalbėti apie “plėšinių nugalėto
jus”, apie “Sibiro statybų did
vyrius”.

Ar jis pats taip galvoja, kas 
žino. Bet jo straipsnis atsar
giai išduoda kartų konfliktą: 
senesnės kartos, kuriai reikė
jo kovoti, ir jaunesnės, kuriai 
dingo kovos reikalas; senesnės, 
kuri per partiją visą literatūrą 
vertė kovos įrankiu, ir jaunes
nės, kurioje kyla daugiau inte
reso reikšti save, ne partiją ir 
kuriai daros dėl to viliojantie- 
ji Vakarų gyvenimo reiškiniai.

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
*ararvlgM>

42 Bųftcb Rt, Monununt Beach 
.CAPĖ OTD. MASS.
Tel. 758-8251 (617)

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltas 
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys o Geras maistas, 
nuoširdus patarnavimas, jauki 
Uetuviškos šeimos nuotaika o 
Valtis žuvavimui, sail-fiah bu
riavimui, teniso aikštė ir ping- 
pong stalas o Muzikai piano, 
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir 
Televizija o Tėvams vakare 
išvykus — prižiūrimi vaikai. 
Sezono pradžia: birželio 20 d. 
Užsisakymai iš anksto labai 
pageidaujami. Iki birželio 20 
d. kreiptis: S. M Lūšys. 88-01 
104th St., Richmond Hill. N.Y. 
11418. Telef. VI 0-1183 (212). 
Po birželio 20 — Vilos MEŠKA 
adresu.

nesirengia 
jis išsida-

Zimaną

Komjaunuoliai
Mokyklą pažadėjo aplankyti 

inspektorius. Mokytojas paruo
šė mokinius, ką kiekvienas ga
lės parodyti. Mažasis Ivanas pa
rašė savo istoriją: “Mes turime 
juodą katę. Ji turi tris mažus

las Fr. SpeUmanas. Kryžių pako miešto ir valstybės

POSĖDŽIAUJA Lf

munistai”. Mokytojas pagyrė ir, 
kai atvyko inspektorius, liepė 
mažajam Ivanui saro istoriją 
paskaityti. Ivanas skaitė: Mes 
turime juodą katę. Ji turi tris 
mažus kačiukus. Du kačiukai 
yra komunistai:” Mokytojas 
nustebo ir paklausė, kodėl tik

trys. Bet šį rytą vienas atvėrė 
akutes ir pradėjo matyti, tai 
liko tik du”-.

* — Egiplb Chruščiovas drą
sino Nasserį didinti reikalavi
mus viduriniuose rytuose. Nas- 
seris Yemen jau laiko 40,000 
kariuomenės.

Pasaulinėje parodoje lietuviu_ _______  _ ____ _ __
dainų ir šokių festivalis Įvyks 3,583.74, New Jersey — 2,779. šventinus, lietuviai susirinks į 
rugpjūčio 23. Parodoje nėra to
kios uždaros patalpos, kad su
tilptų via programos dalyviai, 
o juo labiau — visi žiūrovai. 
Būtų galima nusamdyti didžiu
lę salę New Yorke ir, pasitai
kius blogam orui, ja pasinaudo
ti. Dėl atsargumo tokios salės 
nusamdymas kainuotų apie 
1000 dol. Komitetas tą klausi
mą dar svarsto.

Ižd. Antanas Setikas pra
nešę, kad iki gegužės 15 gau
ta pajamų 12,615.39- Klaidų 
turėta 5,883.76. Kasoje yra 
6,731.63, o reikėtų dar bent ki
ta tiek, kad būtų galima pa
dengti numatytas išlaidas. Ligi 
šiol aukojo: Chicagos miesto 
lietuviai 4,676.40 dl., NewYor-

ii Demokratų kandidatas ANTHONY
SADOWSKI

50, Connecticuto — 582, Mas- 
sachusetts— 187, Pennsylvani
jos — 156, Philadelphijos — 
(per Zigmą Jankauską) —235, 
Marylando — 30, Washin g to
no, D.C. — 23, Washingtono 
valst. — 25, Cicero miesto— 
15, Ohio valstybės ir Cleve- 
lando miesto — 67, Michigano
— 15, Nebraskos — 5, Flori
dos — 85, Kalifornijos — 
135.75, Indianos — 5, Kanados
— 10. Kadangi lietuvių diena 
pasaulinėje prrodoje yra visų 
lietuvių garbės reikalas, tai tu
rėtų visi ir prisidėti. Aukas 
siųsti adresu: Antanas šetikas 
84-11 101 Street, Richmond 
Hill, 18, New York.

Komiteto posėdyje, gegužės 
15 dalyvavo beveik visi valdy
bos nariai. Pirmininkas J. Stu- 
kas pranešė, kad lietuviškas 
kryžius, šventinamas birželio 14 
d. 1 vai. popiet. Galimas daik
tas, kad šventinimo apeigose 
dalyvaus New Yorko kardino-

New Jeraey paviljoną. Būtų ge-

me.
Lietuviškas kryžius bus ap-

žlų praeina daug lankytojų iki 
vidurnakčio, tai reikalinga, kad 
būtų apšviestas ir atitinkamai

daryti sekcijos atstovas Anta
nas Sniečkus pasisiūlė su
rinkti specmlių aukų — 10 0 
doL Bus išleisti atvirukai su 
kryžiaus vietove . ir parda
vinėjami iMdatojam.

spausdina N.Y. Lietuvių Pre
kybos Rūmai. Vadovas kainuos 
vieną dolerį. Komitetas rūpina
si, kad į mugės planus ir kitus 
leidinius patektų ir lietu-

tvarkymu dabar rūpinasi agro
nomai Tallat Kelpša ir Jurgis 
Sirusas-. AS. Trečiokas

KAI ETIKETĖS KLIJUOJAMOS ŽMONĖM
Su žmonėm elgiamasi kaip SPAUDA

su sviedinukais. Rečiau jie pa
glostomi, dažniau paspardomi. 
Lyg ir tarp mūsų būtų kovo
jama prieš “asmenybės kultą” 
Nepatinka keno mintis, žodis, 
tai kovai prieš mintį paspiria- 
mas jos atstovas, asmuo.

Bolševikai spardo visus čia 
esančius lietuvius, kurie tik 
stoja skersai kelio jų imperialis
tiniam siekimam. Mindo juos 
visu kaustyto bato svoriu. Čia 
esančių lietuvių gyvenimas la
bai siauras, smulkus, ir jų ba
tai minkšti. Tad ir paspardy- 
mas švelnus Tokių vulkaninių 
išsiveržimų, kaip neseniai tarp 
dailininkų, ne taip jau daug 
pasitaiko. Smulkioj kasdienybė- 

, je smulkūs ir paapyrimai, pasi- 
badymai — vienu kitu pažymi
niu, viena kita neigiamos pras
mės etikete. Kaip t 
aprašytame Sįos Šėmos kanki
namų piliečių gyvenime: atbė
gus kaimynė, pravers trobos 
duris, pasakys: “Tu ragana, ta
vo močia buvo ragana, ir tavo 
bobutė buvo ragana — Dieve 
duok jai dangaus karalystę”, ir 
užtrenkus duris grįžta paleng- 
vėjusL

Keletas vaizdų spaudoje su 
tokio pasibaksnojimo pavyz
džiais. Kurie jų tik iš nuobo
dulio ilgoje žiemoje, kurie iš 
piktos pagiežos, tesprendžia 
skaitytojas.
Drąsesnieji ir beilesnieji

Draugas gegužės 9 aprašinė
ja, kad j Lituanistikos Institu
to posėdį buvo “per amerikie
čių įstaigas pareiškęs boro ja
me dalyvauti Sovietų istorikas 
Pašuta... Instituto nariai pasi
rodė tuo klausimu nevienos 
nuomonės: -kai drąsesnieji no
rėjo atsakyti ‘vvelcome’, tai bai
lesnieji pasakė ‘no’, ir Pašuta 
susirinkime nedalyvavo”.

Taigi čia buvo “drąses
nieji” ir “bailesnieji”.

Žinant, kad noras ‘welcome’ 
atėjo per amerikiečių įstaigas, 
gali rodytis, kad reikėjo drą
sos to noro nepaklausyti. Dėl to 
kiti gali manyti, kad kores- 

, pondentas klaidingai prisegė 
k instituto narūun etiketes: “drą- 
i sesnieji” fr “bailesnieji”, gal

teisingiau būtų buvę * ‘bailes
nieji” ir “drąsesnieji”.
Su ‘ 'demokratiniats'' h 
“diktatūriniais" polinkiais

Naujienose gegužės 9 buvo į- 
dėtas raštas apie bendruome
nės tarybos kandidatą Bronių 
Nainį. Pasirašiusieji buvo prie
šingi, kad jis būtų išrinktas į 
tarybą, nes jis esąs “diktatūri
nių polinkių”. Tie pasirašiusieji 
buvo “demokratinės bendruo
menės šalininkai”.

Taigi ir vėl naujos etiketės: 
žmonės su ‘ ‘diktatūriniais 

polinkiais” ir žmonės su “de
mokratiniais polinkiais”.

Po rinkimų, gegužės 13, Nau
jienų korespondentas Stasys 
Juškėnas paskelbė, kad B. Nai
nys dirbo bendruomenei daug, 
ir tame darbe “nemačiau ir ne-

jaučiau, kad p. Nainys būtų 
buvęs diktatorium. Dirbo iš vi
sos širdies”. Taigi Naujienų ko
respondentas nuėmė nuo Nai- 

su nio “diktatūrinių polinkių” eti
ketę. Nuėmė bent po riidūmų. 
Jis taip pat pasipiktino, kad 
tą etiketę buvo prisegę Nainiui 
asmens, kurie nė vienas nepa
sirašė savo pavardės. Gali saky
ti, kad iš kuklumo, gali sakyt, 
kad iš bailumo. Bet jie prisise
gė sau etiketę, kad jie esą su 
“demokratiniais” polinkiais. Jei 
jau savo pavardžių nerašė, tai 
tektų juos apibūdinti: su “kuk
liais demokratiniais polinkiais” 
arba “bailiais demokratiniais 
polinkiais”. O Naujienų redak
cija nuo tos istorijėlės nusiplo
vė rankas: tai esąs skelbimas, 
kurio redakcija nekontroliuoja, 
jei jis “neišeina iš tam tikrų

Medelis lietuviu kilmės apaštalui
Lietuvos atstovas Juozas Ra

jeckas balandžio 25 dalyvavo 
medelio sodinimo iškilmėse

• Pennsylvanijos valstybiniame 
parke prie Altoonos. Medelis 
buvo pasodytas atminti kun. 
Dimitrui Augustinui Golicynui, 
mirusiam 1840 m. Jis yra va
dinamas Alegėnų kabių apašta
lu, kilęs iš rusų kunigaikščių 
Golicynų giminės, kuri savo 
proseneliu laiko Lietuvos didį
jį kunigaikštį Gediminą. Iškil
mių metu Lietuvos atstovas 
pasakė kalbą primindamas tą

Lietuvos atstovas buvo pap
rašytas dalyvauti Mrs. Hedda 
Hopper, buvusios Hollywoodo 
žvaigždės, dabar kolumnistės, 
pagerbtuvėse, kur miesto bur
mistro buvo pristatytas publi
kai. (LP).

LIETUVIŠKA
VASARVIETĖ

te

■A

Gimę* ir augęs Ozone Park. 
ir dabar jstf 15 metų, kai gy
vena WoodtKiven.
Vedęs prie* 25 metus. augina 
du sfinus.
Rich Maven demokratų klubo 
pirmasis viceprezidentas.

Priklauso Queens Borough 
8.P.O. Eikš Uodge No. 878.
Yra IV laipsnio Kolumbijos 
vvtis.
Aktyviai dalyvauja tarptauti
niam Kivvanis klube.
NaMalčiam *Wpti fondo ko
miteto pirmininkas.

, Rich Haven vaikų beisbolo 
klubo globėjas.

Priklauso PAL policijos jau
nimo komitetui.

Yra statybininkas ir turi sa
vo Real Erta te įstaigų.

Ozone Pert Vfoodhaven

BALSUOKIME birželio 2 d. už šį demokratų veikėją, kad 

ps galėtų praveri savo teisingą, rimtą ir pažangią politiką.
HAMtlTOft, KANADA, A«trcg Vartg lietuvį JMrapjn choras felyvZoJa LMtvvcJe WnojS R*w Verta. Vi

Lietuvos atstovą Altoonos 
stotyje pasitiko miesto burmis
tras William H. ft’osser, vietos 
laikraščio “Altoona Mirror” lei
dėjas J. Edward Bengey, Pre
kybos rūmų direktorius G. 
Stanley Ruth, Pėnn Alto vieš
bučio direktorius Herbert A. 
Hanson fr iškilmių komiteto 
nariai su pirmininke Mrs. Je- 
anne Heil.

Lietuvos atstovo vizitą fr iš
kilmes plačiai aprašė “Altoona 
Mirror” ir “Union Press-Cour- 
rier”. Pastarasis laikraštis da
vė ilgą ištrauką iš Lietuvos at
stovo pasakytos kalbos. Laikraš
čiuose įdėtos J. Kajecko nuo
traukos. Iškilmėse dalyvavo du 
kongresmanai ir virš 2,000 ki
tų dalyvių.
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BANGA
CAPE CODTE, MASS. 

GREAT MARSH RD. 
CENTERVILLE. MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir at
skiri namukai; patiems ga
lima gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija j 
ir iš paplūdimio.

• Salia "Bangos” randasi eže
ras su viešu paplūdimiu. 
Zuvavimo mėgėjams yra 
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

74 AUcta Rd. 
Dorcbester. Mass. 02124 

Tek 282-8046 
o po birželio 20 d. J Bangą 

Box 188. Centerville 
Cape Cod, Mass. 
Tel. SP 5-4633

(rcrialiMai pailsČMt |xt atostoga> garsiame Cape Cod - OstfridUc 
kurorte prie atviro Atlanto juros pliažo — gražioje lietuviškoje

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

87 Easf Bay Rd. OstervlBėxCape Cod Mass. 02655
Tel. (Area6l7) 428-8425

Vila Audronė yra apsupta didelio pu*v, beržų ir k. dekoratyvinių 
medžių parko.' Daug vietos potMfat ir takumams 
Erdvūs kambariai, rami Ir jauki aplinkuma
Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas ( 7 min. pėsčiom i
Geras NctavHkao maistas
Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir (reng
ta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai sutelks Jums tikrų po4l.<U ir sustiprins sveikatų.

ED. JANSONAS — 15 Rosedale St. Boston Mass. 02124 a
I
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Sveikinu jūsų organizaciją už didį darbą
Amerikos lietuvį kongresui Vashingtone besiruošiant JMS

tone, JAV sostinėje, bkželio ma.

Ar laikyti užanty je gyvatę?
Gyvatės kartais pačios pasi

traukia. Komunistai to nedaro- 
Užtat gyvatėm turiu daugiau 
simpatijos. Jos palieka tave ra
mybėje, jeigu jų nelieti. Kai i- 
sikrausto i vištidę ar užsliuogia 
laiptais į miegamąjį, tenka nu- 
duobti nieko netrunkant. Ne
svarbu, kad bildėjimas kliudys 
kaimynam. Paprastai gyvačių 
instinktas jas laiko aukštose 
kalvose arba giliose daubo
se, ir jos jaučiasi patenkintos, 
kad nesirango ant jūsų kelio.

★

Komunistas, būdamas lais
vas ir galėdamas sudaryti jum 
rūpesčio, taip ir darys. Įspraus 
savo reikalą į mokyklas, kad 
išrautų jūsų vaikų protą. Įty- 
kos i laboratorijas, Įmones ir 
slaptus valdžios dokumentus, 
ir ką išvogs, tuojau skubės pa
siųsti Kremliui. Jisai bet kuriuo 
laiku prisieks būti lojalus, ne
galvodamas laikytis moralinio i- 
sipareigojimo, ir jausis laimin
gas. galėdamas pasitarnauti sa
vo rusiškiem viešpačiam.

Kovai su komunizmu dairy
tis geresnio laiko bei tinka
mesnių priemonių, laikau ne
sąmone. Kai pačiam vidurnak
ty išvystate liepsnojant kaimy
no namus, o jisai su visa šei
ma ramiai sau miega, nejaus
damas pavojaus, negi laukiate 
geresnės valandos ir švelnes
nio būdo pažadinti? Saukiate 
visa gerkle, kol išbunda. Nepai
sote, kad busdamas erzinsis, 
kam kliudo jam ramybę. Kai 
išvys ugnį ir supras pavojų, 
tuojau su visa šeima nešdinsis 
iš gaisro. Jei ne dabar, tai vė
liau prisimins, kad kažkas bal
siai šaukė, kai jisai tenorėjo 
saldžiai miegoti.

Ir aš neketinu liautis šaukęs 
dėl komunistinio gaisro, kol jis 
bus užgesintas . •.

šie žodžiai nėra.mūsų dienų, 
nors komunistinis gaisras pa
saulyje dar labiau išsiplėtė, o 
jį stebinčių ir nieko nedaran
čių netrūksta. Girdi, ne tiktai 
kaimynui, bet ir pasauliui gali 
ramybę sukliudyti — nutrauk
ti “saldų miegelį“. Reikia pa
laukti tinkamesnio laiko ir 
griebtis ramesnių priemonių.

Panašiu klausimu 1936 Char
les S. Ryckmanas kreipėsi i 
Williamą Randolphą Hearstą. 
mirusį 1951, klausdamas: ar nė
ra geresnio būdo kovai su ko
munizmu, užuot nuolat jį pul- 
dinėjus spaudoje? Anuometinis 
JAV ‘spaudos karalius’ atsakė 
irgi laišku klausdamas: ar yra 
koks švelnus būdas nudėti gy
vatę? Kaip nereikia laukti, kol 
gyvatė savo nuodus suleis ar 
gaisras mieganti sudegins, taip 
nereikia laukti geresnio laiko 
kovai su komunizmo pavojumi.

★

Tėvo laišką spaudoje paskel
bė sūnus. Citatos imtos iš N. 
Y. Journal American kovo 15. 
Savo prieraše jaunasis Hears- 
tas dar pastebėjo: “Jau ilgą lai
ką galvoju, kad mūsų vyriausy
bė Washingtone nieko nedaro, 
kad išrautų Castro komunistų 
pavęjų. Aš manau, kad mes 
perdaug kreipiame dėmesio, 
skaitydamiesi su mūsų kaimy
no tamsia dėme, lyg būtų dau
giau tik jų reikalas traukti Čas- 
trui dantį, o ne mūsų ... 0 iš 
tikrųjų tai ne tiktai Sovietų sa
telitas, bet ir jų pagrindinė ba
zė subversijai lotynų Ameriko
je“.

Vadinasi, liepsna jau laižo 
miegamojo staktas, bet baimi
namasi šaukti, kad miegalių 
neprižadintų ... Taigi, ‘čiučia- 
liulia’, kaimvnėliai!

26-23. Kongresą šaukia Altas. 
Pagrindinis kongreso tikslas — 
pademcnstruoti lietuviu -vienin
gumą ir ryžtą, siekiant Lietu
ves išlaisvinimo.

Numatomi trys posėdžiai, iš 
kurių vienas skiriamas jauni
mui; iškilmingos pamaldos už 
kenčiančią Lietuvą, banketas 
su aukštaisiais garbės svečiais, 
atstovų delegacijos pas savo 
valstybių senatorius ir kongres- 
manus. lankymas velionies pre
zidento John F. Kennedy ka
po. spaudos kcnferencija ir k. 
Alto valdyba dabar nuolat po
sėdžiauja tais reikalais.

GARBĖS KOMITETAS
Šio mėnesio pradžioje Alto 

Valdyba, svarsčiusi Įvairius su 
kongresu susijusius reikalus, 
nutarė kviesti i garbės komite
tą aukštuosius JV politikes vei
kėjus. senatorius, kongresma- 
nus ir kitus Įtakingus asmenis. 
Į pasiųstus kvietimus yra jau 
gauta visa eilė labai palankių 
sutikimo laiškų. Keletą iš jų čia 
paminėsime

John W. McCormack (D. -

Mass.) Atstovų Rūmų pirminin
kas, rašo: “Man tikras malonu
mas priimti Jūsų kvietimą bū
ti Amerikos lietuvių kongreso 
garbės komiteto nariu“. Šen. 
John W. McCormack pagal įs
tatymą dabar yra JAV vicepre
zidento pareigose.

M;chigano gubem. George 
Romney, pareiškęs malonų su
tikimą būti garbės komiteto na
riu, rašo: ‘ ‘Žinodamas, kiek 
daug lietuvių kilmės žmonių gy
vena Michigane. mielai priside
du prie jų maldaujamų vilčių, 
kad visuotinės laisvės siekimas 
būtų greitu laiku Įgyvendintas; 
didžiai vertinu progą tarnauti 
tekiam kilniam tikslui“.

Kongresm. Ray J. Maddert 
(D.-Ind.l, buvęs Kersteno komi
sijos narys tyrinėjant Sovietų 
invaziją Baltijos kraštuose, pri
imdamas su džiaugsmu kvieti
mą. rašo: •.‘Sveikinu jūsų orga
nizacija už didi darbą, kurį lie
tuviai šioje šalyje yra atlikę ir 
toliau tęsia, kad viešumon iškel
tų ir sulaikytų komunistų prie
spaudos išsiskleidimą“.

Kong. Silbio O. Conte (R. - 
Mass): “Aš seniai esu susirū
pinęs kova žmonių, gyvenančių 
už geležinės sienos, ir nuolat 
teikiu siūlymų, kaip galima bū
tų išstudijuoti ir palengvinti tą 
slogią padėtį“.

Kongresm. Paul B. Dagut 
(R.-Penn.): “Aš jaučiu gilų ir 
nuolatinį susirūpinimą Lietu
ves žmonių likimu ir tikiuosi, 
kad kiekvienas asmuo, kuris 
vertina savo asmeninę laisvę, 
padės nutraukti pančius, kurie 
dabar riša Baltijos valstybes 
prie komunistinio koloso”.

Kongresm. Harcld D. Dono- 
hce (D.-Mass.): “Aš mielai visa
da sut’r.ku teikti savo paramą 
jūsų tikslui — išlaisvinti Lietu
vą ir visas kitas komunistų 
užvaldytas šalis”.

Kongresm. James J. Dda- 
ney (D.-N.Y): “Būdamas didžiai 
susidomėjęs nelaisvėje esančių 
tautų likimu ir visą laiką tvir
tai priešindamasis tokiom val
džiom, kai sovietinių marione
čių rėžimas Lietuvoje, mielai 
priimu man teikiamą garbę”.

Garbės komiteto nariai yra 
jau sutikę būti dar keliolika 
kongresmanų> Con neetieuto 
valstybės gubom, John Demp- 
sey, žinomų rezoliucijų pradi
ninkas šen. Thomas H. Ku- 
chol, Nebraskos son. Ceri T. 
Cvrtis (Rep.), Marylando šen. 
Dantei B. Brew$ter (Dem.). Lau
kiama dar daugelio kitų susi
tikimų.

INFORMACIJA SKYRIAM
Alto skyriai yra gavę iš cent

ro paraginimus, kad jie suor
ganizuotų delegacijas, kurios 
kongreso metu aplankytų savų
jų valstybių senatorius ir kon- 
gresmanus, su jais pasikalbėtų 
Lietuvos išlaisvinimo reikalais 
ir Įteiktų raštu prašymus rem
ti mūsų pastangas Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimo by
loje.

Pačiame kongrese tuo klau
simu bus specialūs pranešimai. 
Dr. Domas Krivickas yra jau 
sutikęs kalbėti tema “Lietuva 
tarptautinės politikos raidoje”, 
o adv. Julius Smetona — apie 
Lietuvos nepriklausomybės by
los kėlimą rinkiminiais metais.

K. JURGAITIS (ELI)

EGZAMINAI
APYBRAIŽA PAGAL SOVIETINIO GYVENIMO FAKTUS

(2)
Tada iniciatyvą pagavo ati

tokęs Laurynas. Puolėsi kvies
tis pas save. Jau esą ir pietūs 
paruošti. 0 svečių iš rajono 
garbei pargabenęs iš Siaubų ir 
du pusbonkius valstybinės pen
kiasdešimt šešių laipsnių. Per
spektyva buvo viliojanti, ir Ni
kolajus Semionovičius paragi
no greičiau padaryti pažymių 
suvestinę.

Egzaminatoriai grįžo į rajo
ną jau pavakare, gerai įraudę. 
Semionovičius buvo apsikabi
nęs Grigonį, ir abiem kalbos 
nepritrūko -apie komunistinę 
statybą liaudies gerovei. Min
tys, matyt, grįžo ir vienam ir 
kitam apie Kymantą, kad juo
du vėl imdavo kalbėti, kiek 
dar reikės laiko ir pastangų 
iki religija su visom šaknim 
bus išrauta iš žmonių sąmonės.

—Kaip gaila, kad tave taip 
vėlai pažinau ir tik dabar įver
tinau, — kalbėjo Semionovi
čius, atsisveikindamas h* bu
čiuodamas Grigonį. Bet rytoj 
užeik pas mane į kabinetą, bū

HARTFORD, CONN. Iš k. j d. Antanas Ustjanauskas, šen. William Proxmht ir šen. Thomas J. Dodd. N uote. 
A. Jaro.

Pagerbs senatorių 
Thomas J. Dodd

IŠKILMINGOS PAMALDOS
^kilmingose pamaldose suti

ko dalyvauti ir panieksią pasa
kyti Washingtono arkivysku
pas Petrick O'Boyle. Mišias au
kos vyskupas Vincentas Briz- 
gys, okupantų kankinamos Lie
tuvos intencija. Pamaldos bus 
trečiąją kongreso dieną, birže
lio 28, 12 vai. Amerikos kata
likų tautinėj šventovėj — The' 
National Shrine of the Imma- 
culate Conception. šioje šven
tovėj rengiama Šiluvos koply
čia.

SVARBU VISIEM
Svarbu, kad* kuo daugiau 

lietuvių kongrese dalyvautų. 
Tai mūsų vieša demonstracija 
prieš žiaurųjį Lietuvos oku
pantą, kuris visokiais būdais ir 
gundymais stengiasi migdyti 
mūsų budrumą ir silpninti ko
vos ryžtą. Spraudžiasi į mūsų 
tarpą, siekdamas nuteikti suti
kimui su esama padėtimi.

Priešas savo tikslo siekia iš
tvermingai. Parodykime, kad 
esame dar ištvermingesni ir 
mokame dar daugiau pasiauko
ti Lietuvos laisvei ginti, negu 
jis tai daro jai žudyti. Keliau
kime Į kongresą visi, kas tik 
gali!

Susidėjus didesniam būriui, 
galima gauti žymias kelionės 
nuolaidas autobusais, trauki-

Hartford, Conn. — Vasario 
2 buvo suruoštos iškilmingos 
pagerbtuvės šen- William Prox- 
mire. Birželio 20 rengiamas 
toks pat pagerbimas šen. Tho
mas J. Dodd.

Abiejų senatorių kadencija 
baigiasi šiais metais, bet jie ža
da statyti savo kandidatūrą Į 
naujus rinkimuose. Abudu se
natoriai visados parėmė lietu
vių reikalus.

Lietuvių visuomenė kviečia
ma kuo gausiau dalyvauti šen. 
Thomas J. Dodd pagerbime bir
želio 2(k d. 6 v.v- Hartford 
Club patalpose. Garbės prezidi
umą sudaro gubernatorius John 
Dem-psey, Pašto žinybos sekre
torius John Gronouski, šen. 
Abraham A. Ribicoff, vyriausio
jo demokratų komiteto pirmi
ninkas John M. Bailey. Pakvie
timų reikalu prašom kreiptis į 
organizacinio komiteto pirmi
ninką Antaną Ustjanauską, 62 
Whiting Lane, W. Hartford, 
Ccnn. Tel. 24-78269, 23-38030, 
24-60215. I.S.

niais ir lėktuvais. Organizuoki
me tas keliones jau iš anksto! 
Visais kongreso reikalais rašy
ti adresu: Lithuanian Ameri
can Council Ine., 6818 S. Wes- 
■tem Avenue, Chicago 36, Illi
nois, Phone: 778-6901-

JAUNIMAS KONGRESE
Kongrese vienas posėdis or

ganizuojamas mūsų lietuviško
jo jaunimo. Organi z a t oriai 
kreipiasi Į jaunąją kartą Šiuo 
atsišaukimu:

Visais laikais jaunoji karta 
dalyvavo politinės kovos greto- 
se. Politinis sąmoningumas yra 
mūsų misija ir tradicija. Ypač 
šiandieną, kada mūsų tauta 
yra priespaudoje... jaunosios 
kartos tautinė esmė ir padėtis 
įpareigoja:

1. prisidėti prie bendrų išei
vijos pastangų Lietuvos nepri
klausomybei atgauti;

2. dalyvauti pasaulio jauni
mo sąjūdžiuose ir ten atstovau
ti pavergtos tautos jaunimui,

3. dalyvauti savo gyvenamo
jo krašto jaunimo ir studenti
jos veikloje;

tinai užeik. Lauksiu lygiai de- 
vyniom

Nuo raikomo į namus Grigo
nis nuėjo pėsčias. Burnoje bu
vo kažkaip šleikštu. “Tikriausia 
nuo išgertos degtinės, ne nuo 
egzaminų”, pagalvojo Grigo
nis. Ties bažnyčios durim bu
vo benusiimąs skrybėlę. Bet 
gerai; kad kažkas priešais pa
sirodė. Tada pakelta ranka tik 
stumtelėjo skrybėlę ant pakau
šio.

Kitą rytą Grigonis, eidamas 
į savo įstaigą, nepamiršo už
eiti į Seminovičiaus kabinetą 
raikome. Seminovičius jau bu
vo ten, šypsojosi ir priešais sa
ve turėjo 'atverstą vieną bylą. 
Šypsodamasis jis parodė pirš
tu vietą, kur Grigonis turi pa
sirašyti. Kai pasirašė, paskaitė, 
kad viršum jo parašo buvo pa
žymėta, jog pereitą savaitę jis 
skaitęs “Pergalės” kolūkyje pa
skaitą tema: “Religija — dar
bo žmogaus opiumas” .Semio
novičius, viena akim mirktelė
jęs, padavė Grigoniui keliala
pį ir liepė nueiti pas kasinin-

kę. kad išmokėtų jam 25 rub
lius. Grigoniui nereikėjo pri
minti. kad šie pinigai yra skir
ti Semiono vičiui atsipagirioti. 
Grigonis su pinigais grįžo į Se- 
mionovičiaus kabinetą. Semio
novičius mokėjo užjausti ir ki
to žmogaus džiūstančią gerklę. 
Gavęs pinigus, ištiesė penkis 
rublius Grigoniui- atgal. Neim
ti — būtų Įžeidimas. Glamžy
damas kelnių kišenėje penkrub
linę. Grigonis atėjo i darbą pu
sę valandos pavėlavęs Į vir
šininko priekaištingą žvilgsnį 
trumpai sumurmėjo:

— Raikome buvau.

GRIGONIUI užeina kartais 
noras pamatyti Kymantą. Sy
ki tekia proga pasitaikė. Gri
gonis buvo pasiųstas vėl į Kal
nėnus. Šiuo tarpu ne į mokyk
lą, o rinkti valstybinės pasko
los. Sąrašuose greitai rado Ky
manto pavardę. Pasisakė įga
liotiniui. kad eisiąs kartu su 
juo.

— Taip, vaikas labai protin
gas, — pasakojo pakeliui Įga
liotinis. — pavasarį baigė vidu
rinę. Bet seniai tai tikri juok
dariai. —

Iš įgaliotinio padrikos ir nu
rūkstančios kalbos * Grigonis 
patyrė, kad senojo Kymanto 
pirmos žmonos vaikai seniai 
jau išsiskirstė po pasaulį Du 
pasitraukė i Vakarus frontui 
artėjant. Vienas žuvo miške— 
buvo partizanas.

— Ne vienas į tėvą nenusi- 
davė, — pasakojo ir stebėjosi 
Įgaliotinis. Tėvas tai senas ko
munistas .. Dabar už tai gauna 
mažą pensiją ir gyvena vieno 
išvežtojo ūky. Kitados girinin
kas buvęs. Suvalkijoje per riau
šes nuo Smetonos policijos ge
rokai gavęs Į kaulus. Kai ve
dęs antrą žmoną, tai susitaikė 
vienas į kitą panašūs — ji bu
vo rūsti lenkė, bet dar rūs
tesnė bedievė: dar keisčiau ro
dės tuo metu, kad ji retai 
kada skirdavosi su rūkymu. 
Bet sūnus nenusidavė nei į vie
ną nei į kitą. Lyg būtų ne jų 
vaikas. — plepėjo Įgaliotinis.

Namie rado abudu Kyman
tus. Sūnaus nerado. Kai paty
rė. kas atvyko, senio Įdubusios 
akys sublizgo, ir jis tikėjosi ra
dęs gerą progą papasakoti, kaip 
jis kitados. Smetonos laikais, 
platindavęs komunistinę litera
tūrą; gėrėjosi, kaip dabar at
ėjusi laisvė ir perspektyvos sta
lininėm statybom.

— Va. ir dabar ši paskola 
tarnaus- naujai socialistinei sta- 
tygai, — kartojo senis brošiū
rų žodžius, kurie buvo, matyt. 
Įėję į jo žodyną, kalbantis su 
svetimais žmonėm.

Ar jis taip vienas sau gal
vojo ar tik vaidino, kas žino. 
Bet čia staiga jį nutraukė lig 
tol tylėjusi Kymantienė.

— Ubagai’ — visai nemote
rišku balsu užriko ir čia pat 
trenkė kumščia į stalą. —Eis

po velniais visos tos statybos, 
kaip ir jis pats pernai kojas 
ištiesė...

Kymantas smulkiai ėmė 
mirkčioti akim. Grigonis susi
gūžė, lyg norėdamas Įtraukti 
galvą Į pečius, o Įgaliotinis su
prunkštė. Lyg pajutę nemato
mą komandą, visi sustojo ir, 
neatsisveikinę su Kymantiene, 
išėjo pro duris.

— Tokia jau mano dalia,— 
vapėjo už durų Kymantas, o 
jo akys degė ir buvo Įsmeigtos 
kažkur Į tolį. Visą gyvenimą 
paaukojau kovai, o vaiko nė 
vieno neišauklėjau. tinkamai. 
Jauniausias, sakiau, bus mano 
pamaina. Kur tau! Ir į ką jis 
nusidavė? Kur nutrukdamas bė
ga į bažnyčią, o į mano pamo
kymus tik ranka moja...

— O kur jis dabar? — teira
vosi Grigonis.

— Kas, ar Antanas? 0 jis 
tai su melioratoriais dirba. Jei 
keliu miestelio pusėn eisite, tai 
jie dešinėje kelio pusėje.. ■

— Na, eisim. Viso gero! — 
atsisveikino Grigonis, nutrauk
damas senio pradėtą nusiskun
dimą savo žmonos kcntrevoliu- 
cinėm mintim. Dar mostelėjo 
ranka ir nuėjo ton pusėn, kur 
turėjo būti Antanas.

Antanas tūpčiojo prie niveli- 
ro ir vis tikrino kažkokius po
pierius.

— Tai į viršininkus išėjai.— 
draugiškai pratarė Grigonis ir 
padavė ranką.

Antanas sumišo, nuraudo, t 
bet Grigonį tuojau pažino. t 
Taip, jis dabar aptarnaująs su < 
niveliru daugiafcaušį ekskava- < 
torių. Takiam darbui trestas < 
nenumatė jokio etato, bet dar-i 
bų vykdytojas nuo savęs jį pri- 4 
ėmęs ir -pamokęs, kaip elgtis 4 
su niveliru. O dėl atlyginimo, ; 
tai prižiūrėtojas įrašo, kad jis; 
rankom iškasa tiek ir tiek ku-; 
•binių metrų, kur negali prieiti; 
ekskavatorius, ir tokiu būdu; 
darbą apmoka. ;

Ar eisiąs toliau mokytis? O; 
taip, žadąs rudenį. ;

<
Kur eis, neatsakė, tik nurau-; 

do numikčiodamas, kad dar pa-; 
matysiąs... ;

Norėjo dar Grigonis pasaky-< 
ti kažką pamokančio, bet pajų- < 
to, kad kažkaip ne taip. Nuti-I 
lo, paspyrė koja grumstelį, dar < 
sykį giliai pažvelgė į Antaną! 
ir ištiesė ranką: <

— Na, tai geriausios sėk-; 
mes? ;

Lyg norėjo ta pačia ranka; 
paploti per pečius b* pasakyti; 
visai kitu tonu: “Na, Antanuk,; 
laikykis. Dabar toki laikai, kad; 
viena galvoji, o kita šneki Bet; 
mes išlaikysime, turime išlai-; 
kyti.” ;

SLINKO tos pačios dienos. 
Pilkos, pilnos kartėlio, pilnos 
įkyrių kalbų ir nepasakytų 
minčių.

(Bus daugiau)

4. ugdyti politinį sąmoningu
mą jauniausioje išeivijos kar
toje.

Šių uždavinių tolimesniam ir 
tikslingiesniam apibrėžimui ir 
vykdymui aptarti nėra geres
nės progos, kaip Alto šaukia
mas lietuvių kongresas birželio 
26-28 Washingtone. Kongreso 
tikslas: "Pademonstruoti Ame
rikos lietuviu vieningumą ko
voje už Lietuvos išlaisvinimą, 
pareikšti padėką arba pasisaky
ti dėl JAV vedamos politikos 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu, 
aptarti pasiruošimą specialiai 
akcijai reikalaujančiai plačio
sios visuomenės įsijungimo bei 
paramos".

Kviečiame visą lietuvių jau
nimą gausiai dalyvauti kongre
se ir pademonstruoti jaunosios 
kartos solidarumą kovoje dėl 
Lietuvos laisvės. Kongrese nu
matyta speciali jaunosios kar
tos sesija, organizacijų atstovų 
pasitarimas politinės veiklos 
klausimais. Alto parama, JAV 
kongreso narių lankymas ir k.

Parodykime lietuvių visuo
menei ir pasauliui, kad lietu
vių išeivijos jaunoji karta ryž
tingai stovi Lietuvos interesų 
sargyboje!

Kreipiesi: Alto vicepirminin
kas Tomas Remeikis ir lietu
vių jaunimo įvairių organizaci
jų atstovai Algimantas Gurec- 
kas, Algis Zaparackas. Audron 
nė Kubiliūtė, Stepas Matas. Liu
das Slėnys, Arūnas Udrys, Jo
nas Valaitis, Vaclovas Mažeika. 
Vytautas Demereckis



The National Shrine of the Immaculate Conception, Washinato„ 
in vvhich our chapel will be located ’ D- C.
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Marija...
aplankiusi Lietuvos žemelę

. „.tuvių pasitikėjimas
. . bus išreikštas Lietuvių

Vienoj sienoj Kristumi.

,=tian faith of the
„ vvii* depict the ,C r

One wali uthaunians.

Šiluvos Šv. Marijos koplyčios darbai
eina pirmyn. Koplyčia liudys, ką mes gerbiame ir kad esame 

susiklausanti šeima. Tūkstančiai lietuvių jau atsiuntė savo 

auką.

Ateikite talkon savo auka
Kurie dar neįsijungėte į šv. Marijos mylėtojų lietuvišką šei

mą, neatidėliokite tai padaryti. Už meilės pareiškimą šven

čiausiai Marijai nors ir maža auka, ji atsilygina dangiška 

palaima.

Neatidėliokite, nesvyruokite!
Juo greičiau ir gausiau aukosime, tuo greičiau ir gražiau į- 

vykinsime mūsų pasiryžimą.

Ypatingai Marijos garbei skirtame gegužio mėnesyje nupin- 

kime švenčiausiai Marijai mūsų meilės vainiką, paaukodami 

lietuvišką koplyčią jos garbei skirtoje šventovėje, Washing- 

ton, D. C.

Our Lady of Šiluva Chapel
in the National Shrine of the Immaculate Conception 

Washington, D. C.

A Lithuanian memorial in honor of the Blessed Virgin Mary!

A symbol of the devotion and faith of Lithuanian-Americans!

To be Erected Soon!

Your contribution is needed now!
Thousands of Lithuanians have already given donations to

The Šiluva Chapel Fund

The BĮ. Virgin Mary has always interceded with God for 

blessings upon everyone shovving their love for her ! ! !

G1VE TODAY!
Your donation—large or small—will hclp construction work 

to be completed sooner.

Koplyčioje bus šv. Marijos Apsireiškimo Šiluvoje altorius.

The Apparition of Our Lady in Šiluva — Chapel altar.

vos

K'ta S'ena b“s skirta Sv
krikščionvh: Kazim'erui 

Ponybes augimui

Another wall vvi/l
^velopment of ChriSnfį ^S^':

J ,rl Lithuania.

vaizdų.

Thcre will also be portrayals i
t-ithuanian religious art

Aukas siųskite per savo Present your contribution
parapijos kunigus arba to your parish priests or
tiesiai: send directly to:

COMMITTEE FOR THE CHAPEL
OF 

OUR LADY OF ŠILUVA
67*27 SO. CALIFORNIA AVE„ CHICAGO, ILLINOIS 60629

(Ali contributions are tax-deductiblei

There iii be re
product.ons of the M.raculous 

Our Lady in Lithuama.

picturcs of
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7UTNAM, CONN. — Viršuje — Ateitininkų šventės prezidiumas — iš k. j d.: R. Pauliukonis, dr. A. Sužie
dėlis, kun. St. Yla, prel. V. Balčiūnas, motina Aloyza. A. Saulaitis. kun. dr. V. Cukuras. Apačioje įžodį davę 
studentai iš k. į d. Z. Pauliukonytė, K. Lendraitytė, Z. Mockutė, R. Girnius, P. Strazdaitė, R. Vaitkute.

Nuotr. P. Ąžuolo.

10G.000 VALANDŲ REPETICIJOM
Rochesterio choro sukakties koncertas

NAUJOSIOS ANGLIJOS ATEITININKŲ ŠVENTE

prel.

Putraąm, Conn. — Vienuoly
no sodyboje gegužės 3 labai 
gražiai praėjo ateitininkų pava
sario šventė. Pamaldose atei
tininkai dalyvavo organizuotai 
su savo vėliavom. Mišias už 
mirusius narius aukojo Ateiti
ninkų Federacijos dvasios va
das kun. St. Yla. Pamokslą pa
sakė prel. V. Balčiūnas. Pamal
dų metu giedota lietuviškas 
giesmes.

Po pamaldų salėje susirinki
mą pradėjo MAS vicepirmi
ninkas Rimantas Pauliukonis. 
Atsistojimu pagerbti mirusieji 
praėjusiais metais ateitininkai 
—dr. J. Leimcnas, dr. A. Trima
kas. Viktoras Užupis. Garbės 
prezidiuman pakviesta;
V. Balčiūnas, svečias iš Romos; 
dvasios vadas kun. St. Yla. Fe
deracijos Valdybos referentas 
dr. A. Sužiedėlis, motina M. 
Aloyza, kun. dr. V. Cukuras, 
vyr- skt. A. Saulaitis.

Toliau sekė įžodžiai. Stu
dentų ateitininkų įžodį davė 
Ramūnas Girnius. Kristina Len
draitytė. Živilė Mockutė. Vitali
ja Noreikaitė, Živilė Pauliuko
nytė. Palmyra Strazdaitė ir Re
gina Vaitkutė. Vyresniųjų 
ateitininkų: Dalia Jasaitytė, Al
gis Paliulis. Gediminas Račiu- 
kaitis. Romualdas Žemaitis ir 
Danita Dippel. Įžodžiui vado
vavo kun. St. Yla. juosteles 
ir ateitininkų ženklelius įteikė 
dr. A. Sužiedėlis ir R. 
konis.

Katalikų universiteto 
ingtene proferorius dr.
žiedelis savo paskaitoje dėstė 
įvairius būdus ir priemones.

Pauliu-

Wash-
A. Su-

Kaip kiekvienas geras veiksmas įprasmina žmogaus gyvenimo tikslą, taip 
lygiai kiekvienas suvažiavimas bei sambūris palengvina įgyvendinti net 
sunkius uždavinius — Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti!

renkasi savo už- 
Klausytojus

kurias žmonės 
daviniam siekti, 
patraukė įdomiom žiniom ir 
lengvu pasakojimo humoru.

Sveikinimo žodį tarė kun. 
prof. V. Cukuras, motina M. 
Aloyza, vyr. skt. A. Saulaitis. 
Raštu sveikino At-kų Federa
cijos reikalų vedėjas kun. V. 
Dabųšis. SAS pirm. Jonas Bo- 
guta. MAS pirmin- J. Račkaus
kas. MAS dvasios vadas kun. 
Kijauskas. Baigiamajame žo
dyje kun. St. Yla pasidžiaugė, 
kad šiemet pavasarį Ameriko
je ir Kanadoje ateitininkų į- 
žodį davė virš dviejų šimtų 
jaunuolių.

Bostono sendraugiai buvo 
paskelbę konkursą moksleivio 
rašiniui apie K. Donelaitį. Be
vardis macenatas skyrė 50 dl. 
Komisiją (A. Sužiedėlienė. V. 
Kulbokas. J.' Lapšienė) pirmą 
premiją paskyrė Sauliui Gir
niui iš Bostono, antrą — Kęs-

Lietuviškos pamaldos prie Paeifiko

San Francisco, Calif. — Ge
gužės 10 d. 4 vai. popiet apie 
50 lietuvių susirinko i gražia 
Notre Dame kolegijos koplyčią 
pagerbti Dievą savo gimtąja 
kalba. Pamaldas surengė kole
gijos profesorius ir kapelionas 
kun. Dr. Pranas Manelis drau
ge su lietuviu bendruomenės 
valdyba Šv. Mišias 
lietuvišką pamokslą 
dienos proga pasakė 
Pranas Manelis. 

aukojo ir
Motinos 

pats kun. 
Išpažinčių

tučiui Mačiulaičiui iš Kenne- 
bunkporto.

Po gegužinių pamaldų meni
nėje programoje pirmiausia pa
sirodė Bostono jaunučiai, va
dovaujami stud. R. Baltos. Jie 
pravedė parodomąjį susirinki
mą- Putnamo ir Kennebunkpor- 
to ateitininkai, vadovaujami A. 
Žemaitaičio, ■'suvaidino seselės 
Jurgitos parašytą vaizdelį — 
“Vilties ciklą”.

Užkandžiam ir jaunimo pasi
linksminimui Raudondvario sa
lė buvo specialiai paversta “tro
pikų pajūriu”. Šokių pertrau
kas paįvairino Bostono klajū
nų trijo. Buvo pagerbtas Pet
ras Pauliukonis. kursi jau visą 
dešimtmetį ištikimai savo mu
zika linksmina ateitininkus jų 
šventėse ir vasaros stovyklose.

Šventė baigta tradicine atei
tininkų daina “Lietuva bran
gi”. Programa buvo gerai orga
nizuota. įvairi, visur praėjo 
sklandžiai ir nuotaikingai. (P.) 

klausė kun. Teofilius 
Visi giedojo lietuviškas 
mes.

Palys.
gies-

šven-Šioje gražioje lietuvių 
tėję buvo žadėjęs dalyvauti ir 
kan. Mečys Sandanavičius. de
ja. mirtis ji išskyrė iš mūsų tar
po pora dienų anksčiau. Mišių 
motu dalyviai meldėsi už velio
nį. o po pamaldų nuvyko Į Los 
Gatos miesteli atlankyti ten pa
šarvoto kanauninko. (pg)

Nekaltai Pradėtosios Marij os Seserų Rėmėju

Putliam. Conneeticiil

1964 gegužes 24 d.? sekmadienį
Šventės programa:
11:00 vai. Šv. Mišios — aukos prel. P. M. Juras; 

dr. P. Celiešius
pamokslą sakys kun

12:00 vai. Pietūs
1.30 vai. Posėdis ir meninė programa: vaizdelis “Įžadų išvakarėse"
5:00 vai. Palaiminimas
6:00 vai. Vakarienė.

Rochester, N.Y. — Lietu
vių Bendruomenės choro 15 
metų sukakties dainų vakaras 
gegužės 2 praėjo su dideliu pa
sisekimu ir nuoširdžiu publikos 
pritarimu. Koncerto programa 
pradėta rašytojo Jurgio Jan
kaus žodžiu. įvertinusiu choris
tų ryžtą ir pastangas. Per 15 
metų choristam teko paaukoti 
repeticijom per 100,000 valan
dų. Choras išpildė dainų pynę 
iš trijų dalių.

Pirmoj dalyje nuskambėjo 
Himnas už tėvynę (A. Kačia- 
nausko). Dainininkų maršasųl. 
Gaidelio), Verkia mergelė (J. 
Šai kos). Šiltas gražus rudenė
lis (J. Gruodžio!. Po aukštus 
kalnus (K.V. Banaičio) ir Ko 
liūdi, putėnėli (J. Naujalio). 
Moterų choras padainavo: Gel
tieji lineliai (St- Šimkaus). Tė
viškėlė (A. Budriūno) ir Stovė
jau parimus.

Po pertraukos vėl pasirodė 
mišrus choras su skambių dai
nų repertuaru: Atsisveikinimas 
su giria (St. Šimkaus). Mergu
žėle mano miela (J. Gruodžio), 
Pasakyk, mergele (J. Žilevi
čiaus), Mano tėviškėlė i.J. Stan
kūno), Pjovėjas (J. Kačinsko), 
Už jūrelių už marelių (J. Ben- 
doriaus). Vai ir prijojo (J. St- 
rolio). Saulėlydžio giesmė (A. 
Vanagaičio). Dirigavo Jonas A- 
domaitis, akompanavo Raimun
das Obalis.

Dauguma dainų labai gražiai 
nuskambėjo. Publika, karštai 
plodama, reiškė nuoširdžiau
sią padėką choristam ir nepa
ilstamam dirigentui J. Adomai
čiui, kuris, beruošdamas šį 
koncertą, išlėjo daug prakaito.

Buvęs dirigentas Petras Ar- 
monas net iš tolimos Kalifor
nijos atskrido į koncertą. Pub
lika jį iškvietė- Jam diri
guojant, choras įspūdingai pa
dainavo K«r giria žaliuoja.

BALTI MORE. MD., gegužės mėn. procesija. Viršuje matosi prel. L Men- 
Jelis ir kun. A. Dranginis. Nuotraukos Baltimorės radijo valandėlės.

Rochesterio LB pirmininkas 
K. Sabalis padėkojo chorui už 
tokį gražų pasirodymą ir ragi
no dalyvius remti chorą me
džiagiškai. Choro valdybos pir
mininkas Dziakonas perskaitė 
sveikinimo telegramas. Iš New 
Yorko sveikino lietuvių opere
tės choras ir jo dirigentas M. 
Cibas; iš Buffalo—lietuvių klu
bo valdyba. Choro dirigentam 
— Jonui Adomaičiui, P. Armi
nui — ir akompaniatoriui R. 
Obaliui iškilmingai įteiktos 
choro dalyvių gražiai įrėmin
tas foto nuotraukos. M.

PRAEITIS IR DABARTIS
Lietuvių Bendruomenės cho- , 

ras atšventė 15 metų sukaktį. 
Šias eilutes rašančiam teko 
būti choro nariu nuo pat pir
mos dienos.

Organizuojant chorą, klebo
nas kun. Jonas Bakšys beveik 
kiekvienam choro nariui ir di
rigentam parūpino sutartis at
vykti Rochesterin- Daug taip 
pat nusipelnė buvusių ar esa
mų choro valdybų pirmininkai, 
kaip Marijus Sodonis, Antanas 
Burkūnas. Andrius Cieminis, 
Jonas Pupininkas. Petras Ma- 
tiukas, Alfonsas Dziakonos. 
Ypač A. Dziakcnui pirminin
kaujant. choras gražiai organi
zuotai pasirodo.

Chorui teko pergyventi viso
kiausių sunkumų. Du dirigen
tai išvyko net neatsisveikinę, 
bet choras neiširo- Bažnyčio
je vargonais vienu metu grojo 
sol. Vlada Sabalienė. o chorui 
dirigavo a.a. Vladas Obalis. bu
vęs kariuomenės kapelmeist- 
ras.

Ir šiuo metu choras mie
lai giedotų bažnyčioje, jei bū
tų sąlygos. Bažnyčioje yra var
gonininkė. kuri nėra choro ve-

(nukelta j 6 psl.)
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JONAS ADOMAITIS, dabartinis 
choro dirigentas.

a-RAIMUNOAS OBALIS, choro 
somponatorius.

PETRAS ARMINAS, buvęs choro 
dirigentas

Baltimores žinios
Suaugusięju klubo išvyka bu

vo gegužės 17. Vyresnieji ir 
vaikai buvo išvažiavę į priemies
čio parką, kur gamtoje visi ma
loniai pasidžiaugė prasi ’ėjv- 
sicm šiltesnėm dienom ir g li
žių pavasariu.

Uždaras rekolekcijas žada 
atlikti nemažas šv. Alfonso pa
rapijos šv. Vardo draugijos vy
rų būrys gegužės 22-24 gražiuo
se Manresa namuose prie Sver- 
no upės, netoli nuo Annapolio. 
Marylando valstybės sostinės. 
Rekolekcijas veda tėvai jėzui
tai.

Lietuviu darželiai priemies
čiuose dabar visur žydi ir vilio
ja keleiviu akį. Tai darbščių 
lietuvių moterų darbas. Jos ne
paprastai mėgsta gėles ir dar
želius.

Maldininku kelionę į Mt St. 
Mary s kolegijos Liurdą. Em- 
mitsburge. rengia parapijos kle
bonas prel. L. Mendelis gegu
žės 31 sekmadienį. Autobusai 
nuo šv. Alfonso mokyklos išei
na 9:30 v. Liurdo grotoje kle
bonas aukos mišias. Po mišių 
bus pietūs. Vėliau ekskursan
tai sustos šv. .Juozapo kolegijos 
koplyčioje, kur yra palaimintos 
motinos Setonos karstas. Ten 
bus maldos valanda. Autobusai 
į Baltlmore grįžta 7 v.v. Kaina 
2.50 dol. asmeniui. Bilietų gali
ma gauti klebonijoje.

Agota Fazeikienė, senos 
tos lietuvė, ilgai gyvenusi 
timoreje. mirė gegužės 10 savo 
namuose. Pelhamo gatvėje Ve
lionė ilgus metus sunkiai sirgo. 
Kol sveikata leido, buvo gera 
parapijos narė, dirbo ir dalyva
vo įvairiuose parapijos pobū
viuose. Trys kunigai aukojo 
mišias užjos siela gegužes 13. 
Palaidota Moly Redccmcr ka- 
p;nė.-'c. Liko nuliūdusios dukros 
Ona. Marytė ir Annabelle. nu
liūdę sūnūs Jonas. Juozas ir 
Alfonsas ir eile arnikų

Jonas Obelinis

kar-
Bal-

Lietuvos atstovas Juozas 
Kajeckas balandžio 27 buvo nu
vykęs į Niagaros universitetą 
ir ten skaitė paskaitą apie so
vietinę Lietuvos okupaciją. Pa
skaitai buvo pakvietęs Rytų 
Europos Instituto direktorius 
dr. Jeffrey Radell. Į paskaitą 
atsilankė Instituto vadovybė, 
profesoriai, studentai. Iš lietu
vių Niagaros universitete dės
to dr. D.J. Jenkevičius. dr. A. 
Musteikis, dr. Slavėnas ir lietu
vaitę poetę Danguolę Sadunai- 
tę vedęs prof. Rafaelis Seale. 
atvykę iš Anglijos. Buvo atsi
lankę taip pat tėvai marijonai 
V. Parulis ir J. Jančius, dau
giau lietuvių ir amerikiečių. Pa
skaitą buvo įrašyta į juostelę 
perduoti per radiją. Po paskai
tos buvo atsakinėjama į klau
simus

— Prel Pius Ragažinskas 
Sao-Paulo lietuvių klebonas 
Brazilijoje, telegrama kreipėsi 
į Altą, ragindamas Amerikos 
lietuvius veikti naująją Brazili
jos vyriausybę, kad ji grąžintų 
Lietuvos pasiuntinybei ir kon
sulatam Brazilijoje pilnas tei
ses, kurios buvo susiaurintos 
buvusios vyriausybės. Altas nu
tarė tuo reikalu kreiptis į Vals
tybės departamenlą ir prašy
ti paveikti Brazilijos vyriausy
bę minėtu klausimu.

— Kardinolas Albertas Mey- 
eris, Chicagos arkivyskupas, 
nuoširdžiu laišku yra pasveiki
nęs kun. L. Jankų, kurio sida
brinė kunigystės sukaktis mi
nima Chicagoje šį sekmadienį, 
gegužės 24. Minėjimą rengia ku
nigo L. Jankaus bičiuliai iš Ha- 
nau stovyklos laikų Vokietijo
je.

— Kearny-Harriscno apylin
kėje. New Jersey, LB Tarybos 
rinkimuose dalyvavo 35 as
mens. Daugiausia balsų gavo: 
Vladas Dilis (28), Elena Armo- 
nienė (26), Romas Kezys (23), 
Vytautas Volertas (20), Vaclo
vas Sidzikauskas (19). Vytautas 
Vaitiekūnas <18,. Martynas Bru
kąs (18) ir kiti mažiau.

— Prel. J. Končius neseniai 
išleido anglų kalba istorinį 
savo veikalą ‘‘V y t a u t a s 
the Great, Grand Duke of L>- 
thuania”. Knyga turi 211 psl. 
su 25 iliustracijomis ir žemė
lapiais. Prel. J. Končius šią va
sarą vyksta į Europa, kur nori 
savo jėgas pašvęsti Lietuva lie
čiančių istorinių dokumentų 
rinkimui ir leidimui. Šį darbą 
vykdys drauge su Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademija.

— Kan. Antanas Steponaitis 
gyvenąs Los Angeles. Galif.. ir 
talkinąs šv. Kazimiero lietuvių 
parapija.i gegužės 9 nelaimin
gai krisdamas nuo kėdės, susi
laužė dešinės rankos petį. Yra 
paguldytas šv. Juozapo ligoni
nėje. Burbanke.

— V. Romanas, \Vilkes-Bar- 
re. Pcnn.. didelis rezoliucijų žy
gio rėmėjas, parašė rezoliucijų 
reikalu laiškus abiems \Vilkes- 
Barre dienraščiams: Sunday In- 
dependent ir Times Leader. 
Abu laikraščiai jo laiškus įdėjo. 
Savo laiškuose V. Romanas 
kviečia visus amerikiečius da
ryti spaudimą į senatorių Ful- 
bright ir kongr Morgan, kad 
jie duotų eigą musų 
joms.

rezoliuci-

Visada naujausius modelius 
pirksite pigiau, kaip kitur 

Katalogus ir informacijas veltui 
gausite tik pranešę savo adresa.

10 Barry Dr.
E. Nortliport. N. V. 11731



DAftBINiNKAS

Operetės choras
RESTAURANTS

sestadieniais^ g.

OPERETĖS CHORAS dainuoja. Nubtr. V. Maželio

While in New York be sure to stop 
in fr>- n <’-'li'»-htf»>l meni 

CHAMPLAIN RESTAURANT
Continental atmosphere. Imported 
and Domestic Wines and Liouors. 
Reasonable prices. — Cl 7-9274 

115 West 49th Street. N. Y. C.

MEI TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke.

Huntington Station. L.I.
Chinese-American Cuisine 

at its very best
Wines & Liquors — Facilities 

for small private Parties 
Member of Dincrs’ Club 

For reservations call H A 3-5937

If you are visiting New York — 
or nist out — treat yourself 
to the Best —

REX RESTAURANT
Continental Food at its su per b Best 

147 E. 60th Street. N. Y. C.
TE 8-9739 TE 8-2024

DUte»CK»W 
JOKŪBAS J.

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street. Ridgewood, Brooklyn. N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

Balandžio 18 įvykusio Ope
retės * choro koncerto metu 

: padėjusiom savo darbu ir ki- 
T tais būdais koncertą sėkmin

giau pravesti choras nuošir
džiai dėkoja: P. Povilaičiui ir 
K. Bačiauskui už darbą prie bi- 
Petų kasos, J. Sirgėdui už dar
bą prie baro, solistei I. Stan
kūnaitei, muz. J. Stankūnui, 
akt. K. Vasiliauskui ir Vyt Stro- 
liai, prisidėjusiem prie progra
mos išpildymo, prof. J. Stu- 
kui už skelbimus per radiją, 
kleb. N. Pakalniui už parapijos 
salę, prof. J. Žilevičiui už svei
kinimus ir visiem atsilankiu- 
siem į koncertą už choro 
parėmimą savo dalyvavimu.

Šia proga choras taip pat 
dėkoja Great Neck L.B. apylin
kei už 50 dol. auką chorui 
paremti.

Operetės choras

Suburban dining with a 
Continental Ha ve r 
MARCPIERE

Your Hosts:
Peter Cortė - Marce Gardenghi 

Rte 110, MELVILLE, _J.
CHapel 9-8221

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

Radkj Valanda

/2«4 WH!TE ST. H1LLSIDC. N.J.
WAV£RLY 6-332S,AREA CODE 201

JAU 22 METAI!

Lcruvos Atsiminimu

100,000 valandų
(atkelta iš 5 psl.) 

deja. Mūsų choro vedėjas nėra 
vargonininkas. Lietuvių Sv. 
Jurgio parapija laukia lietuvio

• vargonininko-chorvedžio. Kle
bonas mielai pasamdytų, jei 
toks atsirastų.

Choro nariai išsilaiko didele 
: meile lietuviškai dainai. Tie, 

kurie chorą organizuojant bu
vo dar studentai, dabar netru
kus i chorą savo vaikus atsi
ves. Dabar chore yra gimnazi
ją lankančių mergaičių ir stu
dentų. Ričardas Valiulis, mate
matikos mokytojas gimnazijo
je, vos kelis žodžius lietuviš
kai mokėdamas, paliestas lietu- 
viškos dainos, įsijungė į chorą 
ir dainuoja bosu. Jasinienė. A- 
merikos lietuvaitė, su vyru jau 
kelinti metai dainuoja chore. 
Visi jie kartu geriau išmoko 
lietuviškai.

Choras dabar diriguojamas 
J. Adomaičio, yra aukščiau vi
dutinio lygio ir vis daro pa
žangą. Choras turi neblogą bal
sinę medžiagą, ypač tenorus; 
Jei choristai turėtę daugiau lai
ko. choras galėtų būti vienas 
iš pačių iškiliausių Amerikoje.

Motiejus

SUTIKTUVES NAUJAM PARAPIJOS KLEBONUI
New Haven, Conn. — Nese

niai atkeltam i lietuvių para
piją klebonui kun. Albertui Za- 
navičiui, parapiečiai surengė iš
kilmingą sutikimą balandžio 26. 
Didžioji parapijos salė buvo pil
na žmonių. Tarp svečių buvo 
miesto valdžios atstovas ir kai
myninių parapijų kunigai. Va
karienės metu pasakyta kele
tas kalbų, palinkėta naujam 
klebonui sėkmės, parapiečiu 
vardu Įteiktas spalvotos televi
zijos priimtuvas. Parapijos cho
ras su soliste DiBenedetto gie
dojo-lietuviškas dainas ir ope
rų arijas. L. Mikalavičiūtės va
dovaujama tautinių šokėjų gru
pė pašoko tautinių šokių.

Parapija dar rengia atsisvei
kinimo vakarienę buvusiam 
klebonui kun. J. Matučiui, ku
ris turėjo staigiai iš New Ha-

ve no išvykti ir perimti lietu
vių parapiją Hartforde. Vaka
rienė bus birželio 7 d. 6 v. v. 
didžiojoj parapijos salėj. Vaka
rienė bus nemokama. Visi pa
rapiečiai prašomi kuo gausiau 
dalyvauti.

Lietuviu bendruomenės vi
suotiniame susirinkime balan
džio 22 perrinkta senoji apy- 
liT.kėš valdyba, kurią sudaro 
pirm. A. Gruzdys, sekr. J. Šau
lys, iždin. V. Šaulys, nariai — 
A. Jonynienė ir V. Sušinskas. 
Susirinkimas nutarė paskirti 
100 dol. įvairiom aukom ir jas 
padalino po 20 dol. — Nepri-

klausomybės Fondui, vaikų lai
kraštėliui Eglutei, krepšininkų 
išvykai į Australiją, Vasario 
16 gimnazijai ir New Yorko Pa
saulinės parodos lietuvių die
nai. Susirinkimas taip pat iš
rinko atstovus apygardos suva
žiavimą. Išrinkti J. Mačys, V. 
Šilkas ir A. Lipčienė. Apygar
dos suvažiavimas bus šv. Ka
zimiero parapijos salėje, gegu
žės mėii. 31; pradžia 2 vi. po
piet. Visos apylinkės prašomos 
atsiųsti savo atstovus.. LB Tary
bos rinkimuose New Haveno 
apylinkėje daugiausiai balsų su
rinko dr. Vileišis, V. Bražėnas 
ir K. Bagdonas- š.

H. W. MALĖ - FEMALE

WOOD V/ORKER
EY.PERIENCED ON 

T R U C K BODIES 
PAY 

PLENTY OF OVERTIME 
TW 8-3335

W E L D E R 
ENPERTENCED ON

GOOD PAY 
PLENTY OF OVERTIME 

TW 8-3335

Ęawrence( Mass.
Pirmoji kemunija šv* Pran

ciškaus parapijoje buvo gegu
žės 10 per 8:30 vai. mišias. 
Komuniją priėmė 36 vaikai, 
seselių mekytojų paruošti.

Tą pačią dieną 3 vai. popiet. 
Motinos dienos proga, seselės 
mokytojos surengė procesiją, 
kurioje dalyvavo apie 200 mo
kinių ir jų artimieji. Procesiją 
su kryžiumi ir žvakėmis iš mo- 
k klos i bažnyčią atlydėjo prel. 
P. Juras ir kun. J. Freitikas. 
Vaikai bažnyčioje sugiedojo ke
letą giesmių Marijos garbei, 
vainikuota Marijos statula, at - 
kalbėta pasiaukojimas, rožan
čius ir suteiktas palaiminimas 
šv. Sakramentu.

CHICAGO, ILL. Donelaičio sukaktuvinis vakaras gegužės 9 Jaunime 
Centre. Gieda Tėviškės parapijos choras, diriguojamas J. Lampsaičio.

Nuotr. Z. Degučio

RALFO JUBILIEJINIS SEIMAS

ELECTRICIANS

C i V ELECTRIC LICENSED 
ELECTRICIANS

Residencial - Commercial 
Industrial Wiring

JOHN MAHONEY — TW 9-8200

DISPLAY

ARMIENTO STUDIOS
John M. Armiento-- Desig.ier, Crafts- 
man. Ecclesiastical windows. leaded 
windows. stained glass windows - - 
Free Estimates. 104 Railroad Avė.. 
Hackensack. N. J.; 201 HU 9-6181.

Dažai dažymui iš lauko. Mūras, me
dis. cementas arba "stucco”. Dova
nai katalogas ir 100 spalvotų ‘chips’. 
Pirmos rūšies įvairūs dažai stogam 
ir sienom. Kainos nuosaikios. Kreip
tis adresu Paint-Point Products Co., 
Ine., 99 S. 6th Street, Brooklyn, N Y 
Tek ST 2-1560.

SAVE on No. 2 FUEL OIL
Call LY 9-4337 — 24 Hrs.

EDSON FL’EL OIL CO.
BOX 452. LYNBROOK, L. I.
13.4 gal. — 150-450 gals.
12.9 gal. over 450 gals.

C a s h *

~ These prices also available on our 
budget plan. Ask us for details! 
Service contracts available at mod- 
erate costs. South Nassau residents 
only.

World’s Fair arrangements for in- 
dividuals. groups. firms. teachers, 
churches, stuaents. at discounted 
prices can include: transportation, 
hotels. tickets of admission. meals. 
ridės, visits to exhibits, multilingual 
guides. VISTA Travel Service, Ine. 
437 5th Avė.. N.Y. 17 NY MU 5-8725

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją' 
KVIETIMAS

LITAS INVESTING GOKI’.. Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalų investuoja pelningai iki 
12r; ir konservatyviai į trumpalaikes- užtikrintas paskolas, pirmus 
ir antrus ‘•mortgage”. namus ir 1.1. Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržą, šiuo metu vienos 
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Avė.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEDECKAS, 83 Morgan St.. Stamford, Conn. — Tel. 325-0997 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų 
vimas, apdraudos. Income ,Tax užpildymas. Mutual Funds 

investacijos.

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

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. V)

parda-
Pinigų

popiet

7 4477

URANE SAVINOS & Loan Association

T Ui’’ .
Iii

i X ■ i i 'Į ”'1111 v uiimi intmimm
B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockvvell Street. Tel. LAfayette 3-1083
Nemokamai vieta automobiliams

41/2 % INVESTMENT
7 ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

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

VALANDOS- Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro: Antrad ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9 00 ryto — 12 00 dienos. Trečiadieniais uždąrvta

INSTRUCTORS-NLN . 
aceredited school of 100 students: 
300-bed JCAH accedited hospital. 
One instructor for operating room 
and emergency room, 2 instructors 
for nursing course inciuding funda
mentais and medical-surgical nurs- 
ing; M.S. degree preferred, B.S. ac- 
ccptable with background of experi- 
ence. PositJons available Sept. 1, 
1964. Saiary commensurate with 
cxpr. Apply Director of Nursing & 
S-h-w»I of Nursing. L’ninn Hospital, 
Highland at New Boston Road, Fall 
K.ver, .'lassachusetts.

HOL'SEWORKER
Aged "5-CO. For 2 Adults. Salary 
open. Li e in. Own Room and Bath. 
BAY SHORE. L. I. Mušt speak 
Engiish; able to do good cooking. 
ite»erer.<es icqv,ired.

TeL: (516) MO 5-1603

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje. tudėi kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus šalikus 
• stoisi. Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
nuiinu ir Ki.ų diioinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DKMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N. Y.

Room >U2

Aplankė pasaulinę parodą. 
Gegužės 12 bebaigia aštuntą 
skyrių 17 mokinių, savo globė
jo prel. P. Juro ir šešių sesučių 
mekytojų vadovaujami, viso 
41. autobusu aplankė pasaulinę 
parodą New Yorke. Vatikano 
paviljono koplyčioje prel. P. 
Juras aukojo mišias.

M-kyklos valkai, seselių pa
ruošti, gegužės 17 šv. Pranciš
kaus parapijos salėje atliko 
dainų ir muzikos programą.

Sv, Pranciškaus parapijos 60 
moty jubiliejaus proga numaty
ti bažnyčios vidaus atnaujini
mo darbai tęsiami. Perdažytos 
visos statulos. Dabar atnaujina
mos Kryžiaus kelių stotys. At
naujinti suolai. Vėliau numato
ma dažyti prezbiterijos lubas 
ir sienas.

Šiluvos koplyčiai Washingto- 
ne š os parapijos lietuviai jau 
suaukojo 4053 dol. ir Religinės

Šalpos Fondui — 309 do-
Autcmobiliy statymo aikštė 

prie parapijos bažnyčios, prisi- 
pirkus perą žemės sklypų, žy
miai padidinta. Dabar yra 20, 
000 kv. pėdų, gražiai meksfal- 
tuota. aptverta tinkline tvora. 
Si parapija, vadovaujama ener
gingo prel. P. Juro, Lawrence 
pirmoji įsitaisė automobiliam 
aikštę dar 1955 m. J.Sk.

Šiais metais Baltas švenčia 
20 metų sukaktį. Ta proga 
mums privalu ypatingai gerai 
atlikti du uždavinius: sustiprin
ti organizaciją narių skaičiumi 
ir surengti įspūdingą dvyliktą
jį seimą.

Patogiausias narių verbavi
mui laikas yra birželio mėnuo. 
Jis primena mums žiauriuosius 
lietuvių trėmimus į Sibirą. Si
biro tremtiniam sušelpti Ame
rikos lietuviai negaili lėšų. Bū
tų gera, kad tie Balfo rėmė
jai taptų ir Balfo nariais.

HUMORAS MOKYKLOJE

Švelniau ui vėją
Mokytoja vaikam aiškina, 

kad vėjas gali būti švelnus ir 
šiurkštus. Ji pasakoja:

— Važiavau autobusu. Lan
gas buvo truputį praviras. Aš 
pajutau, kaip mano skruostus 
kažkas maloniai kuteno. Koks 
tai galėjo būti vėjas.

— Tur būt, autobuso vairuo
toms? — paklausė viena mer
gaitė.

Vedyby aritmetika
Hollywoodo miesto mokyk

lon atėjo apsiašarojęs vaikas. 
Mokytoja paklausė:

— Ko tu verki?
— Mama mane bara, kad aš 

vis neatsimenu, kelintą kartą ji 
ištekėjo. Sako, nemoku aritme
tikos.

Balfo seimas bus tada sėk
mingas, kai organizacija turės 
gausiai narių ir kai daug atsto
vų suvažiuos į seimą .Kiekvie
nas Balfo skyrius nuo 25 narių 
ar jų dalies gali siųsti vieną 
atstovą.

Seimas bus New Yorke, spa
lio 17. Darbotvarkė ir detalės 
bus praneštos vėliau, šiuo me
tu svarbu suregistruoti atsto
vus ir parūpinti jiems nakvy
nes.

Seimas posėdžiaus New Yor- 
ker viešbutyje. Atstovam yra 
rezervuota pakankamai kamba
rių. tik atstovai turi negaišda
mi užpildyti pridedamus atvi
rukus ir pasiųsti į viešbutį.

Apie narių vajų ir atstovus 
į seimą reikia paniformuoti 
Balfo Centrą. Taip pat prieš 
liepos 1 reikia persiųsti Į Bal
fo Centrą turimas lėšas, kad 
skyriai būtų tinkamai atžymė
ti pranešimų knygoje. Balfo 
fiskaliniai metai baigiasi birže
lio 30.

Balfo Centro Valdybe

Jackson Heights — Reserve rooms 
now! Worlds Fair visitors also 
groups up to 20. 10 minutes from 
Fair. Free parking, cooking facili- 
ties. Call or write (212) NE 9-2693 
A. B. 30-29 85th Street, Jackson 
Heights, New York.

Cut out and save this Ad!

DANIEL D. CHAPMAN
Insurance--ali types. Our aim is to 
establish the finest reputation for 
honesty. integrity and dilligence. — 
May we serve youFREEPORT, 
211 S. Bayview Avė. (North-East 
comer Rose St. and Bayview Avė.) 

212 FR 8-0999

PARK CITY PRESS INC. 
COMPLETE PLaNT 

Photo Offset. Letter Press, Bindery 
Color Brochures 

3460 Great Neck Road 
N. Amityville. L. I.

516 M Y 1-2700

2 TEEN-AGE 
NIGHT CLUBS 

bv the 
WHITE BRICK INN 

PLAINVIEW —GE 3-4288 
W. HEMPSTEAD — IV 3-2994

Both Open Fri. - Sat. 7:30 PM to 12

FOOD —SOFT DRINKS ONLY 
We specialize and cater to CYO. 
Confratemity and Squire affairs 

Make your reservations for 
exclusive group ūse of indoor pool 

Established since 1961

Lietuviškos

BOWLING

CANARISE TERMINAL LANES 
Afternoon Bmvling 25e per game. 
Saturdav afternoon- 50c per game. 
Now making League res«ervations 
Summer and Fall. Snack Bar. Call 
for reservatlons CL 7-9893 8813 
Foster Avė., Brooklyn, just 1 block 
from Remsen.

Trejos - Devynerios
padarvtos pagal lirtuvSką receptą, 

prisiuntimu kaina $1.75.

Bendler's Drug Store
2 CONGRESS AVĖ.

WATERBURY. CONN. 0G70R

su

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

R E P U B L I C
Liguor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y.

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon- 
iakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY^S UQU0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečiu ir imporfuo- 
tą gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Miltinės. maišytos. spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
kalikai — Geriausios rūMes pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir jsitikinstte!

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

s>

I



9 SPORTAS

New Yorfce prasidėjo tarp- ’ 
tautinio futbolo dienos. Mūsų

Chicagos Latuanica (birželio 27 
Clevelande) turi atostogas.

fce žaidęs Hamborger SV, pra
laimėjo mūsų lygos rinktinei 
1:2. Newyortdečiai sužaidė ne
tikėtai gerai ir laimėjo vertai, 
šį sekmadienį Hamburger SV 
žaidžia su Anglijos š.m. meis
teriu — Liverpooliu.' Po perei
to sekmadienio rungtynių lažy- 
binmkai davė anglams 4-5 į- 
varčių persvarą. Nors iš kitos 
-pusės St. Louis tas pat Liver- 
pooiis vos teišplėšė lygiąsias!:!. 
'Rungtynės bus Randalls Islan
de stadione.

Gegužės 27 d. tame pa
čiame Randalls Islande 
bus tarpvalstybmės rung - 
tynės JAVoAnglija. Anglai tik 
pereitą sekmadienį Lissabono- 
je įveikė Portugaliją 4:3 ir, 
aišku, yra favoritai.

Taurptautįnė Futbolo (Lyga) 
(ISL) savo varžybas pradeda 
gegužės 31, baigia rugpjūčio 9 
Pirmoje grupėje žaidžia Brazi
lijos Bahia, Anglijos Blackburn 
Rovers, Italijos Lanerossi Vi- 
cenza, Vokietijos Werder Bre
menas, ir Škotijos Hearts of 
Midlothian. Antroje grupėje 
matysime Austrijos Schvvechat, 
Jugoslavijos Red Star, Lenki
jos Gomik, Graikijos AEK ir 
Portugalijos Guimares. Baig - 
mėje bus pereitų abiejų me
tų laimėtojas Dūkia Praha. Da
lyviai šiais metais atrodo silp
nesni, negu pernai. Rungtynės 
būna trečiadienio vakarais ir 
sekmadienio popiečiais Ran
dais Island stadione- Po kelias 
rungtynes gaus pamatyti ir Chi- 
caga su Los Angeles.

Žadvydas į kariuomenę
Pereitą savaitę į kariuome

nę išvyko nįūsų pirmos koman
dos futbolininkas Stasys ~Žad- 
vydas. Futbolą pradėjo žaisti 
jaunučių komandoje, šį sezoną 
jau buvo pirmoje komandoje 
Sėkmė jam kareivauti.

ESTATE

Hi-Rantehes 6 to 8 Rooms
Basements Gange 

FTom 818,990
Ranches and Colonials available

BEENNAN
Phone 516 CA 1-5500 

3900 Sunrise Highway - 
Bnford.L.1.

MASSAPEQUA - SRAFORD
WANTAGH

BtteAšsBesšĖššaėiiaMMB

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO pirmoji futbolo komanda po rungtynių, 
laimėjusi Knickerbocker taurę. Pirmoje* eilėje klūpo — Klivečka, Budrec- 
kas, Musso, Vasiliauskas, Remėza I, antroje eilėje stovi — komandos va
dovas. Klivečka sr, Remėza II, Vaitkevičius; Silli, Vainius, Daukša, Žad
vydas, Trampas, Jankauskas.

šachmatai
Veda K. Merkis

Romanas Arlauskas, P. Aust
ralija, sužaidė lygiom su did
meistriu Aleksandru Tolušu, 
Sov. S-ga, pasaulio korespond. 
p.-bių baigmėj, ir atsistojo p- 
bių lentelės priešaky. Iš 7 už
baigtų partijų jis laimėjo 3 ir 
keturias baigė lygiomis; taigi 
eina be pralaimėjimo! Nebaig
tų partijų Arlauskas turi 5. 
Dabartinis p-bių stovis: R. Ar
lauskas 5-2, Borisenko 5-3, Za- 
garovskij 4’/2 -1V2, Dubinin ir 
Nyman po kiti mažiau.

Adelaidės Vytis su 5 ko
mandom dalyvauja Pietų Aus
tralijos p-bėse. Visom sekasi

Fischer atsisakė važiuoti į tas 
p-bes.

N- Hampshire atviras p-bes, 
Concorde, laimėjo dr. Kari 
Burger, N.Y. ir John Curdo, 
Mass. po 4’/2:1/2, G. Bart 4-1: I. 
Theodorovitch (Kanada) su G. 
Berry po 3'/2 tš. Dalyvių buvo 
34

Partija iš pasaulio koresp. 
p-bių. Baltieji: A. Toluš, Sov. 
S-ga; juodieji — Romanas Ar
lauskas, P. Australija.

1. d4 2f6. 2. c4 g6. 3.Žc3 
d5 4. c:d Ž:d5 5. e4 Ž:c3 6. 
b:c3 Rg7. 7. Rc4 c5 8. Že3 2c6 
9. d5 Že5 10. Rd3 2:d3 
V:d3 f5 12. Vb5 Vd7 
V:c5 b6 14. Va3 0-0 15.

Bf7 16. 0-0 f:e4 17. Bfel Rb7 
_____ 18. Badl Vf5 19- Re3 R:d5 

neblogai. R. Arlauskas -žiadžią 20 . Žg3 Ve6 21. Rd4 R^a2 22. 
pirmos komandos antroj len
toj. (I lentoj — P. Australijos 
čempionas, vengras L.
ton.).

Houses
BOUGHT FOR CASH 

Estates
Over 1406 Homes for Sale

No obEgatfim — Open 7 days

APEX REAL ESTATE 
716 fe’way, Brooklyn 
EV 8-3400 - 1 - 2 - 3

FOR SALE aear MonticeIJo 70acxės 
31 room house, 2 large kitehens, 9 
bungalows plūs 8 apartments and 
other cottages. Co ne re t e swimming 
pool also small lake. To settle estate 
price 345.000 for all. Genovese Re- 
alty, 37-20 Astoria Blvd, Astoria. 
Tel. RA 8-1120.

MOVERS

11.
13.

Rg5

Oay Phone Nigth Phone
MElrose 5-9196 C Y press 8-8250

EMIL A. LANGF 
MOVING and STORAG«_

Local and Long Distance Movers 
‘East or West Lange Movė the Best’ 
731 Melrose Avė, Bronx 55. N. Y.

Hor-

R:g7 B:g7 23. Že4 Vb3 24. 
Va6 Vc4 25. Va3 Vb3 26. Va6 
remizas.

As Long
As You Live
you will receive a J 
dependable and |
good income if you I 
invest your savings I 
in our S. V. D.

PLAN
You also share in the AB 
great work of the Mis- 
sions and help in ėdu- ' 
cating Priests A Broth- JH 
ers for the Missions.
Certain tax advantages

A lasting Memorial and rem 
rances in many Masses and pra 

Write for free Information
SOCIETY OF 

THE DIVINE WORD 
Annuity DepL GIRARD,

FUNERAL HOMES

ŠERIO MONUMENTAL WORKS
Mf rs. A Sales — Established 1937 

Monuments for all cemeteries. Bi 
direct from Mfr. and save! Displ 
and Plant on Premises. All wo: 
guaranteed. — 319 Baretto St. Bror 
N. Y. TeL OA 8-2223; after 5 PJ 
phone 516 PR 5-6030.

O’Šhea FuneraI Home under the 
rection and ownership of

Mr. CHARLES J. O’SHEA Jr. 
Families will appreciate the mod 
ate funeral cosL būt a dignified ; 
perior funeral Service giving sol; 
and comfort to those in grief. — 2! 
North Jerusalem Rd, East Mead< 
L. I. — TA 6-1010.

Paul
Benito, N.Y. laimėjo mačą su 
didmeistriu A. Bisguieriu ir 
jo vietoj dalyvaus tarpzoninė- 
se p-bėse, kurios gegužės 19 
prasidėjo Olandijoje. E JAV 
dalyvaują S. Reshevsky, P. 
Benko ir Larry Evans. Žy
miausias JAV didmeistris R.

vengras CLEANERS

E Z WAY Automatic Dry Cleaning 
(coin op.) — 172 East 89th St.. W. 
of 3rd Avė. — 8 Pounds only 32.50 
pick-up & delivery Service offered. 
Typical family load: 1 ladies suit, 2 
men's sport coats. 3 sweaters, 2 pair 
slacks, 2 ladies blouses, 3 scarfs or 
1 pair wcoi gloves. — TR 6-9964 —•' 
Hours 8 AM to 9 PM.

GLENN R. COOK x
Syosset FuneraI Home 

Distinguished FuneraI Service 
reasonable ratas. Chapels in all 
roughs, 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St, Syosset, LX 

(510) WA 1-1372

“For the Best Movė” caU CL 7-2521 
Bogart-Camin Co. Van Service — 
Moving & Storage serving all 5 Bo
ros and Long Island. From 1 piece 
to a complete home. Gali us for rates 
and free estimates. Fast, reliable, 
courteous Service. 1205 East 93rd 
Street, Brooklyn, N. Y.

AUTO SALES

1964 Rai 
1963 mc 
reduced. 
every ca

&F* 1 rd-
> • .-ė? - —--SOffiBgM TaEEMBMKM. 
ktetMBBi V. ItatiriĖai, 3SŪ 
2BBmB dL IT0IIubB4k8, a .L 
02908, IbLtt HĖS.

VmmvMbI C«pe Cod vasa
ros scūottfli šeftooaos dti mer
gaitės padaviatti prie stelų » 
tvarkyti kambarius, taip, pat 
moteris virtorts dariuaae. ©ra
šom kreiptis PO Bok 39B Obter- 
viUe, Man O®55.

ttereHoiv Lt parduodamas 
2 šeimų yo 4 kambarius na
mas su modereišfca virtuve ir 
atbaigtu rūrift. ttHpas 50X1050 
Hl 1 autOEMtteoi ganias. Tei
rautis FL 1-3449

> Ridpmvood* prie gero 
susisekįnM) ikmomuojama nuo 
birželio 1 su baldais patogus- 
jaukus su atskiru įėjimu 2 arba 
1 kambarys vyrui. Butas su at
skiru įėjimu ir vonia bei virtu
ve. Skambinti: EV 6-0525

Išnuomojama 1 ar 3 kamba
riai su ar be baldų. Yra elekt
ros centro šildymas, gazas, šil
tas vanduo, vktuvė su šaldytu
vu ir kiti patogumai Teirautis 
po 5 vai. vak. EV 6-0923. 
Brooklyn 37, Wyckoff Avė. 73. 
Du blokai nuo Canarsie line, 
stoties De Kalb.

Elizaboth, N J. išnuomuoja- 
mas suaugusiems butas iš 4 
kambarių su apšildymu antra
me aukšte. Skambinti po 5 vi. 
vakarais EL 4-4675-

Išnuomojamas nuo liepos 1 
suaugusių šeimai 5 kambarių 
butas antrame aukšte. Vieta 
graži, prie Forest parko, geras 
susisiekimas. Skambinti telef. 
Hl 1-9720 ,

187

& KATZ, INC
■Aib Mfc. ltt.<L M GB 7*1138
bmtMV iUŽMENŲ PREKYBA

DfflEŪS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ Audiniai anglttoB ir vietinio vilnos, šilko, tnedvflnšs.
■ RpcrisEst ienaM kateen fltanBaaž aadtetes | nšrift
■ Mes padidinoime savo patalpas, kad galėtume geriau 

pataraauti kfijentain. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

WMTB 6ARDBI TAVOM

VYTAUTAS BELECKAS

1688 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N.Y 

(Rldgewood)

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

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. » Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntini draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dali 

Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

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

■»—All Models. A few 
left over. Drastically 
eeleetion of used cars, 

ji ųrfth guarantee.

N.Y. tel. ‘Hfi 6-V300 (Bliss SL Sta- 
tion IRT Sid>way)

lTOURS

to the World’s Fair or va- 
cationing inH.Y.C. For toars when 
in N.Y.C. caH LT 1-2828. Crossroads 
Sightseeing Corp. Escorted leeture 
tours via air- conditioned buses, spė
riai consideration to religious groups 
and soc ieties. Make your reserva- 
tions now: JK2 Broadway, N. Y. C.

Išnuomojamos kam. bu
tas prie pat Atsimainymo par. 
bažnyčios .Maspetbe. Skambinti 
po 6 vaL yjakĮtel, W 4-7553.

Easf Nov York sekcijoj iš- 
nuomuojami baldas apstatyti 
2 kaihbariai. Galima naudotis 
ir virtuve. Teirautis TeL AP 7- 
5377.

Suaugusiai porai reikalingas 
nedidelis butas ramioje vietoje 
ir nebrangus. Jei kas turėtų ar 
žinotų tokį būtą, skambinti 
GE 5-1150.

at RĘST HOMES

HEATHER RĘST HOME

BAKERIES

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

Ieškomas Antanas Bartilaitęs, 
savo laiku gyvenęs apie Mari
jampolę. Nori susisiekti su Ona 
Mažilyte. Kas žinotų, labai pra
šome atsiliepti šifro adresu: 
Mrs. B. Spūdis, 88-33 Elderts 
Lane, Woodhaven, N.Y., 11421

CANCRO FUNERAL HOMES, 
Ine.

3710 WMte Fialos Rd, Bronx 
Dignified and Economical 

FuneraI Service 
Chapels availaMe in all Boro* 

Kl 7-6464

Small private Ręst Home for 
elderly Ladies and Convalescents 

24 Hour Care 
Near St. Patrick’s Church 

Cali 516 MO 6-8469

WEDDING

UNIONDALE 
FUNERAL HOME

Michael Orlando, Funeral Director. 
A peraonalized, dignified Service 

Facilitles availabie everywhere 
500 JoruMlem Avė, Uniondale, L.I.

IV 1-0173

'Leno* Chalet — Modom luxurious 
Ballrooms for all occasions. accom- 
modate 75-1000. beautlfully catered 
dinners and buffets for personaUzed 
weddlngs. Moderate prices, contple- 
tely air conditioned, 254 E. 2nd St. 
off East Rlver Drtve. Houston St. 
Ezit, N. Y . C . — OR 3-1890.

RAY'S
ITALIAN BAKERY

45 Railroad Avė, Valley Slream, 
L. I. — Fresh Bread and Rolls 
baked daily on our premises. Deli- 
veries made to homes and Stores, 
schools and churches. CO 2-7610

Rengiatės linksmai šventei ar drau
gijos pobūviui? Užtikrinkite pasise
kimą užsakydami tortus pas JACK 
strcell’s Bake shop. 3434*4 
E. Tremont Avė, Brome. N. Y, tel. 
TY 2-1433. — Tortų, pyragų ir kitų 
kepsnių specialistai. Tenkiname jū
sų pageidavimus.

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

BE 5-1021
Specialists in the Finest of Party 
and Wedding Cakes made to your 
Special Order. — Delicious Danish 
Pastry and Cookies.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, b) sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, suitaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St., Bldyn, N.Y. 
11207; teL TA 7-9518, LA 4f464

V/AGNER THEATER
110 Wyekoff Avė, prie DeKalb Aw. 
Brooklyn-RMgevrood, tel. VA 1-2413 
Km atidara: Penk*adieaMa 4 vai. p.p.

Mtadieniab iki fihnoa pabaiso*. 
Trečiadieniai* — ’2 vai. Aenoa. 
Penktadianj, gegužėa 22 — iki 
Trečiadienio, gegužės 27, 1964

Pirmą kartą Brooklyne!
“SCHLAG AUF 8CHLAG” 

V«k»na:
P. Alexander, I. Andree, M. Lane 

Priekinė fltua:
“Was d»e Sctvvvaibe sang”

Ir naujatMia Vokietijoa «avr*t, apžvalga

SCH ALLER&WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

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

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
N*w York* TR 9-3047 310 From ttroat — IV 3-5640 

1-44 Makt ttroat — Hl 5-2562

Altarijoje AS 4-3210 DE 5-1104.

• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ............. CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... Dl 5-8808
• ATHOL, Man. — 61 ML Pleasant Street...................  CH 9-6245
• BOSTON 18, Mas*. —271 Shawmut Avenue .........  Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mas*. 327 West Broadvvay ....... Tel. 268-0068
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue......... .  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, OMo — 904 Literary Road ---------  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. —1730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355

* GRAND RAP1DS,iM»ch. — 636-38 Bridge SL, N.W. GL 8-2256
HAMTRANCK, Midų — 11338 Jo*. Campaa ...........  TO 7-1575
HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Avn Tel. 233 8030,246 0215 
IRVINGTON 11, NJ. — 762 Springfield Avė. ........... ES 2-46ffi
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue —.......... Rl 3-0440
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė.......................  GR 6-2781
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
LAKEWOOD, NJ. — 126 - 4th Street ------------------- FO 3-8569
NEWARK 3, NJ. - 428 Springfield Avenue.... ......  Bl 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446
PATERSON 1, N J. — 99 Main Street ....................  MU 4-4619
PASSAIC, NJ. — 176 Market StreeL...........................  GR 2-6387
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___  PO 5-5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street.......  HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1571
WATERBURY, Conn. — 6 John Street -----------------  PL 6-6766
WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street ----------  8W 8-2868

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas j 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me- f 
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse: 1

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

Cor. DELANCY, N. Y. C.
Krautuvė* atviro* kasdien ir sekmadieniais, 
Hbkyru* Mtadenius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

& Beckenstelno krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Valiuoti BKTJ*Hpani Es*ex Street, keltis elevatorium j 
virtų art* H9D traukintu D-6 Avenue iki Delancey SL

iį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

tHTTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRIKAS, aavtntnkas

M-M JAMAIBA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tol VlfRMIa S-9S19 ______ , _ _

•ALM VMrroVME, SUSIUNKDEAM IR KTHKM POBŪVIAM
Salėje gaB tilpti 180 dalyvių

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vodėjM

Mte Jamaica Av^, Woodtevan 21, N. Y. • Tol. VI 9 5077 
tamsi J. MIRONO MAISTO KRAUTUV*

Pte Gtand Broatiyn H, N. Y. • TaL STagg 2-4329
PapėgiuĖOTnte kainomis priima*** uSMfcymu* 

VSTUVBMB tr POBŪVIAMS
| iumivb Ir oOtIub

— take aB ertai apedal price for Wetanga aad Palties —


