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Viltys sudėtos į Nixoną ir Kozlovą
JIE TARSIS WASHINGTONE IR MASKVOJE DĖL IŠEITIES IŠ BERLYNO AKLIGATVIO

PRANCŪZIJOS prezidentas de Gaulle pas popiežių Joną XXIII.

Piety Amerikoje tebėra chaosas
Kubos imperializmas ir agresi
ja auga

Kubos vyriausybė nutraukė 
diplomatinius santykius su Do
mininkonų Respublika. Kaltino, 
kad Domininkonai, neišdavė Ku
bai buvusio diktatoriaus Batis- 
tos: kad neatidavė lėktuvų, ku
riais Batistos vyriausybės na
riai pabėgo Į Domininkonus: 
kad Domininkonai nužudę su
kilėlius, kai juos paėmę į ne
laisvę.

Kubos atstovas Jungt. Tauto
se M. Risbe pareiškė, kad jis 
kreipsis į Jungtines Tautas, ra
gindamas jas paremti Domi
ninkonų sukilėlius prieš dabar
tinį prezidentą Rafael L. Tru-

— Irakas pasiskelbė, kad jo 
armija ginkluota atominiais 
ginklais.

— Sovietai pareiškė Vokieti
jai protestą prieš Vokietijos 
prezidento rinkimus Berlyne.

— Chruščiovas šią vasarą 
vyks i Daniją. Pirmąsyk jis pa
siims į užsienius ir savo žmo
ną.

— Nixonas savo kelionėje po 
Rusiją turės su savim 60 paly
dovų. daugiausia žurnalistų iš 
Amerikos. Sovietų min. pirm, 
pavaduotojas Kozlovas. kuris 
atvyksta čia parodos atidaryti, 
o paskui lankysis pas preziden
tą. Herteri ir po kraštą, atsi 
gabena su savim 15 žurnalis
tų.

—Kongreso atominės ener
gijos komisijoje buvo praneš
ta. kad kilus atominiam karui, 
žūtų ketvirtadalis visos tautos. 
Neaišku tik. ar tikrai taip bū
tų. ar taip buvo skelbiama no
rint gauti pinigų priešatominei 
veiklai.

— Brooklyne, Coney Island, 
birželio 25 žiurkė papjovė 3 
mėnesių kūdiki, motinai tuo 
metu miegant.

—Lincolne, Ne.. birželio 25 
elektros kėdėn pasodintas Ch. 
Starkweather. nužudęs 11 žmo 
nių.

— Fayetteville, N. C., birže
lio 24 mirė negrė senutė, su
laukusi 117 metų. Ji turėjo 14 
vaikų. 50 anūkų. Gyveno pas 
dukterį, kuri yra 97 metų.

— Sovietų komunistų parti
ja turi 8.366.000 narių. Taip 
informavo sovietų teoretikas 
Suslovas.

Eisenhowerio populiaru-
— Gallupo institutas rado, 

kad
mas auga. Birželyje už ji pasi
sakė 62 proc.. gegužės mėn. 
61. o pernai lapkrity rinkimų 
metu buvo tik 52 proc. Pusė 
demokratų jį taip pat remia. 

jillo Molina. Jis pareiškė, kad 
Kuba sukilėlius prieš ji remia.

Peronas nenori ekskomunikos
Argentinos buvęs diktatorius 

Peronas susirūpino, kad jam 
būtų atšaukta ekskomunika, ku
rią nusipelnė, organizuodamas 
bažnyčių deginimą. Jis rengias 
išsikelti iš Domininkonų i Eu
ropą. o ten nepatogu rodytis 
ekskomunikuotam.

Ir Bolivija
Bolivijos vyriausybė paskel

bė. kad sukilėliai, kuriem buvo 
pasisekę vieną miestą užimti, 
radiją sugadinti, po vienos die
nos jau buvo likviduoti.

IŠKILMĖS atidarant juru kelią per šv. Lauryno kanalą birželio 23. Jose dalyvavo Anglijos karalienė Elzbieta 
r Amerikos prezidentas Eisenhoweris su žmona, valstybės sekretorium Herteriu ir kt. Tai buvo Amerikos ir 
Kanados bei Anglijos bendradarbiavimo manifestacija.
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AMERIKOS RAKETŲ PAŽANGA TOKIA KAIP SOVIETŲ
Apsaugos sekretorius McEl- 

roy birželio 27 aiškino Kongre
so komisijoje, kad Amerikos 
tolimojo skridimo raketos bus 
paruoštos tuo pačiu laiku kaip 
ir Sovietų. Tos rūšies Amerikos 
raketa Atlas skirta nukeliauti 
5.5000 mylių. Pirmas sėmingas 
bandymas buvo paskelbtas 1958 
lapkričio 28. Nuo tada buvo 25

KENO MENĄ RODO 
MASKVOJE

Kongreso komisija prieša- 
merikinei veiklai tirti šį antra
dieni pakvietė apklausti daili
ninką Ben Shan, vieną iš tų. 
kurių paveikslai bus rodomi 
Amerikos parodoje Maskvoje. 
Informacijos agentūros specia
listai parinko 67 paveikslus. 
Kongreso komisijos pirminin
kas dem. VValter pareiškė, kad 
pusė tų paveikslų esą dailinin
kų. kurie arba komunistai ar 
jiem artimi.

Ženevoje liepos 13 bus tęsia 
ma ministerių konferencija. 
Kas pertraukos metu daroma, 
kad konferencija būtų sėkmin
gesnė?
INICIATYVOS MĖGINO IMTIS 
MAŽESNIEJI, BET JI BUVO

ATMESTA
Vokietijos kancleris Adenau 

eris siūlė pirma sušaukti Vaka
rų viršūnių konferenciją. Ji tu
rėtų suderinti Vakarų nusista 
tymus, prieš atnaujinant pasi
kalbėjimus su Maskva. Italijos 
min. Pella siūlė susirinkti bent 
Nato valstybių atstovam tuo pa 
čiu reikalu. Siūlymai nerado 
pritarimo nei Londone nei 
\Vashingtor.e. Esą Maskva pa
manys. kad Vakarai nevienin
gi-

O VAKARAI TIKRAI 
NEVIENINGI

Tai pabrėžia Amerikos spau 
da. Nevieningai jie ir padėti i- 
vertina. Valst. sekr. Herterio 
kalba paliko pesimistišką Įspū
di dėl konferencijos pasiseki 
mo. Londonas kalba optimistiš
kiau ir numato viršūnių konfe
renciją. Herteris pažymėjo, kad 
prezidentas dalyvaus tik tada 
viršūnių konferencijoje, kai 
ministeriai ką nors pasieks. 
Anglija pasisako už viršūnių 
konferenciją ir be ministerių 
konferencijos sėkmingumo. Vo 
kietija baiminasi, kad Anglija 
per švelni prieš Maskvą.

mėginimai. Nepasisekė 9. da
linai pasisekė 6. visiškai pasi
sekė 10. Paskutiniai kaip tik 
buvo nesėkmingi ir sukėlė nu
sivylimą. kad Sovietai pralenks.

Thoras raketa skirta 1.500 
mylių. Prieš pora savaičių jos 
15 mėginimų buvo sėkmingi.

plieno unijos sutiko 
atidėti dvi savaites.

turėjo prasidėti ši ant- 
kai kompanijos dery-

PLIENO STREIKAS 
NUDELSTAS 2 SAVAITES
Baltiesiem Rūmam tarpinin

kaujant 
streiką 
Streikas 
radienį.
bas nutraukė. Streikas turi ap
imti 500.000 darbininkų.
Kaip studentai vertina savuo 

sius ir svetimuosius
New Yorko universiteto 

dentų redaktoriai rinko 
miausius pasaulio žmones.

stu-
žy-
Jie

išrinko pirmoje vietoje Chruš
čiovą. antroje Churchilli ir de 
Gaulle. tik trečioje Eisenhowe- 
rį ir Dulles.

AMERIKOS VIENINTELĖ VIL
TIS SUSIPRATIMUI SU MAS
KVA 

kad Chruščiovas darys nuolai
du, nes Amerika jau toliau ne
beturinti kur nusileisti. Paveik
ti Chruščiovą ta linkme gali 
nauji pasikalbėjimai tarp So

MASKVA

Didžiųjų atstovų užnugaryje
IR TOLIAU PUOLA

pasiuntė Į Ameriką 
kuri amerikiečiai de- 
Tuo pačiu metu su-

Maskva 
Kozlovą. į 
da viltis, 
stiprino Maskva ir vėl spaudi
mą Vakaram. Gromyko birže
lio 28 paskelbė, kad Ženevoje 
Sovietai jau laimėję iš Vakarų 
de facto pripažinimą rytų Vo
kietijai. Gromyko kaltino Va
karus. kad jie susitarimą dėl 
Berlyno sabotuoja: kad Herte
ris esąs savo pereiškime per 
televiziją melavęs. Grasino, kad 
Maskva pasirašys sutarti su ry
tų Vokietija ir jai atiduos kont
rolę susisiekimui su Berlynu, 
jei Vakarai . . .

AMERIKOJE TUO TARPU: 
MES NIEKO NEGALIM

Amerikos senatorius Syming- 
tonas. kandidatas i prezidentus, 
tą pat dieną kaip ir Gromyko 
kalbėjo, kad Amerika negali 
Berlyno ginti, jei ji Sovietai 
pultų. Esą vienintelis Amerikos

Kiek Amerikoje žydų
Amerikos žydų metraštis 

1959 skelbia, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse žydų yra 
5.260.000. Visame pasaulyje mi 
ni 12 mil. Iš jų 6.200.000 gyve
na' šiaurės, vidurio ir pietų A- 
merikoje. 3.500.000 Europoje, 
1.900.000 Azijoje. 500.000 Af
rikoje ir 65.000 Australijoje bei 
N. Zelandijoje.

Antisemitizmo reiškinių A- 
merikoje daugiausia pietinėse 
valstybėse. Jie pagausėjo drau
ge su desegregacijos siekimais.

— Arrrėjos štabo viršininkas 
gen. M. D. Taylor pasitraukė, 
nes jam neleidžiama armijos 
sumoderninti.

Romoje Prancūzijos min. pir
mininkas de Gaulle ir preziden-
tas Gronchi sutarė, kad prieš 
atnaujinant derybas Ženevoje 
reiktų, kad Vakarų atstovai pa
sitartų ir su Italija.

vietų Kozlovo ir Amerikos pre
zidento, tarp Amerikos Nixono 
ir Sovietų Chruščiovo. *■

Tokias viltis Amerikos spau
da skelbia ryšium su Sovietų 
min. pirm, pavaduotojo Kozlo
vo atvykimu i Ameriką ir vice
prezidento Nixono vykimu 
Sovietus.

FROL R. KOZLOVAS RICHARD NIXONAS

apsigynimo būdas yra atomi
nis atkirtimas. "Aš abejoju, ar 
mes galėtume vykdyti atomini 
atkirtimą. Ir aš abejoju, ar vo
kiečiai tikrai tiki, jog Sovie
tam užpuolus, mes ryšimės im
tis atominio atsikirtimo".

Ar Kozlovą priims taip kaip Mikojaną?
Frol R. Kozlovas atskrido į 

New Yorką birželio 28. Pirma
dienį jis atidarė New Yorke so
vietinę, pramonės, ūkio, kultū
ros parodą. Į atidarymą atvy
ko ir viceprezidentas Nixonas. 
Nuo antradienio Kozlovas 
palydovais 
ne. San 
Chicagoje, 
13 dienų,
inžinierius, tad nori labiau pa-

• žinti Amerikos geležies pramo 
nę. Bet Sovietuose jis yra par
tijos centro komiteto prezidiu 
mo narys ir Chruščiovo labiau
siai patikimas pavaduotojas.

su 
lankysis \Vashingto- 

Francisco. Detroite. 
Pittsburghe. Išbus 

Jis yra metalurgijos

DIPLOMATAS 8OHLENAS 
žadama perkelti iš Filipinų i 
VVashingtoną. kur jam bus 
specialiai pavestas Sovietų 
klausimas.

Kiek už Nixona?
Respublikomi pirmininkai iš 

46 valstybių esą pažadėję pa
remti Nixono kandidatūra.

—Plieno kompanijos pareiš-
kė. kad jos nenumato keisti 
savo nusistatymo pratęsti ne
ribotam laikui toliau dabartini 
atlyginimą.

SOVIETŲ DIPLOMATAS PA
BĖGO BURMOJE

Sovietų diplomatas Burmoje 
Aleksandras Kaznačejev birže
lio 26 atvyko i Amerikos at
stovybę ir paprašė azylio. Jis 
raštu pareiškė, kad pasitraukia 
iš Sovietų tarnybos ir nori pri
sijungti piie kovos su komuniz
mu.

Kaznačejevas 27 metų, infor
macijos pareigūnas, gerai pa
ruoštas savo darbui, mokąs ang
lų ir Burmos kalbas. Savo pa
bėgimą jis geriau paruošė rei 
pereitą mėnesi tos pačios atsto
vybės pareigūnas karo attache 
pis. Strygun. kuris sovietų 

gal būt. Įpėdinis. Taigi jo žo
dis Maskvoje sveria daugiau nei 
Mikojano. Jis kalbėsis su pre
zidentu. valstybės sekretorium 
ir kt. Tiki, ieškos išeities iš ak- 
ligatvio dėl Berlyno. Savo ruož 
tu Nixor.as Maskvoje kalbėsis 
su Chruščiovu, turėdamas Įga
liojimus iš prezidento ne tik iš
klausyti. bet ir tartis. Nixonas 
Maskvoje bus liepos 25.

Kokia bėda dėl Kozlovo
Valstybės departamentas 

ri rūpesčio dabar dėl priėmimų 
Chruščiovo pirmajam pavaduo
tojui Kozlovui. Departamentas 
nesuranda Amerikos piliečių, 
kurie norėtų rengti Kozlovui 
priėmimus. Po Mikojano priė
mimo visuomenės reakcija bu
vo tokia, kad šiandien milijo
nieriai jau privengia.

tu-

ŽUVO LĖKTUVAS SU 64
Amerikos TWA keleivinis 

lėktuvas birželio 26 ore spro
go ties Milanu. Italijoje. Žuvo 
visi 55 keleiviai ir 9 žmonių 
įgula. Tarp žuvusių 34 ameri
kiečiai. Lėktuvas skrido iš A 
tėnų i Chicagą. Buvo didelė 
toj vietoj audra. Gyventojai 
pasakojo tokio žaibavimo se
niai nebuvę. Spėjama, kad lėk 
tuvas galėjo būti perkūno nu
trenktas. Tačiau kompanijos pa 
reigūrai tuo abejoja.

— Blue Cross leidžiama pa- 
mokestį 26 5 proc. Spė- 
nuo rugsėjo 1. Blue 
yra susitaręs su 265 li- 

kelti 
jama. 
C ross 
gorinėm apmokėti gydymo iš
laidas už savo narius. Pernai 
narių turėjo 7 milijonus. Jie su
mokėjo 130 mil.

— Irakas birželio 27 pasiūlė 
draugiškumą Nasseriui ir pak
vietė jo delegaciją Taip pasi
skelbė dalyvausiąs Arabų Ly
gos darbuose. Tą lygą Irakas 
boikotavo 3 mėnesius Aiškina
ma. kad Kassem nori atsispirti 
prieš komunistų įtaka. 

saugumo buvo suimtas ir išves 
tas į Maskvą. Kaznačejevas pe 
Amerikos skaityklą suorgan: 
zavo pasimatymą su Ameriko 
atstovybės tarnautoju ir, si 
juo pasikalbėjęs, daugiau nebe 
grižo namo. Jis pasikalbėjinu 
spaudai pareiškė, kad buvę; 
verčiamas šnipinėti savo drau 
gus ir burmiečius ir kad ji: 
pateiksiąs Burmos pareigūnan 
paverdes tų. kurie yra anga 
žuoti šnipinėti.

Tačiau žodi šioje byloje tai i 
ir Burmos vyriausybė. Ji paskel 
bė, kad ji paneigia visom sve
timom atstovybei!# duoti azylio 
teisę.

Pabėgėlis Kaznačejevas rašė 
savo pareiškime:

“Aš tikiu, kad komunizmas 
yra piktybė, nes jis atima as
meniui savo vertės pajautimą 
ir pagarbą. Komunizmas paver
čia žmogų pusžmogiu, partijos 
ir jos valdovų vergu.

"Nuo to laiko, kai esu Bur- 
moje, mano viršininkai vertė 
mane šnipinėti mano draugus 
rusus, o taip pat mano draugus 
burmiečius. Aš myliu rusų žmo 
nes, bet aš nekenčiu Sovietų 
Sąjungos vyr:ausybės ir jos 
kruvinos saugumo tarnybos, 
kuri pavergė rusų tautą.'

Gyvenimo ironija: sovietinio 
gyvenimo pareigūnai bėga iš 
sovietinio rojaus, o Amerikos 
toki vadai kaip Harrimanas 
mato rojų sovietiniuos kalėji
muos.

AR VILTYS

Vakarų buvimą 
dar pratęsti pus-

Amerika supran- 
siekimus, tai

PAG RISTOS?
Herteris suprato Maskvos šie 

kimą: paimti Berlyną ir visą 
Vokietiją. Jei Amerika pripa
žins tuojau rytų Vokietiją, tai 
Chruščiovas 
Berlyne gali 
antrų metų.

Kada taip 
ta Chruščiovo 
nuoseklus būtų atsakymas: ne
sutinkam ir pasiliekam ten, kur 
esam; nėra ką toliau derėtis. 
Bet Amerika žūt būt nori de
rėtis, siūlydama kompromisus.

Chruščiovas suprato taip pat 
Ameriką: jei taip nori derėtis, 
sutikdama esamą padėtį keis
ti. siūlydama nuolaidas, tai 
ženklas, kad Amerika bijo. Be
lieka ją toliau spausti, nero
dant jokių nuolaidų. Laukti, 
kad Nixonas įtikintų Chruščio 
va atsisakyti nuo savo esminio 
siekimo — maža pagrindo. Jis 
gali laiką dar pratęsti, bet tik 
tada, kai Amerika didesnių nuo 
laidų padarys.

SOVIETA IR JUNGTINĖS 
TAUTOS

Sovietų atstovas Jungtinėse 
Tautose pareiškė gen. sekreto
riui protestą prieš Sovietų 
“diskriminaciją”. Esą JT sek
retoriate permažai tarnautojų 
yra Sovietų piliečių.

Viso JT sekretoriatas turi 
1.236 pareigūnus. Sovietai tarp 
jų tik 35. o toki anglai 
Sovietai duoda Jungt.
išlaikyti 15.89 proc., o 
tojų turi tik 2.4 proc.

iki 130.
Tautom
tarnau-

Gubernatorius pasirodė dug- 
resnis už pačius gydytojus

Louisianos gubernatorius 
Long birželio 26. teismo spren
dimu. paleistas iš psichiatrinės 
ligoninės. Į kurią jis buvo nu
gabentas žmonos iniciatyva. Iš 
sisuko iš ligoninės tuo būdu, 
kad jis. kaip gubernatorius, pa
sirašė atleidimą ligoninės vedė
jui ir ji tyrusiam gydytojui, 
paskyrė naujus, kurie parašė ki
tokius liudijimus. Liudijimai 
buvo pristatyti teismui, kuriam 
kitos išeities ir neliko. Pirmas 
laisvo gubernatoriaus žingsnis 
buvo atleisti policijos viršinin
ką. antras paprašyti divorso 
nuo žmonos.

— Meldrim, Ga., birželio 28
nuriedėjo nuo bėgių vagonas 
su butano tankais. Jie sprogo 
ir užmušė 17 žmonių, daugybė 
sužeistų.
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Mano til
MANO

Čia yra eilė laisvai duotų ligonių liudijimų, kurie reiškia savo dėkingumą

sakė, kad mane reiks operuoti. 
Kitas gydė nuo pūslės uždegi
mo, bet vietoj jaustis geriau, 

-aš Nogėjau. Pagaliau priėjo 
prie to, kad negalėjau nei 
miegoti, nei valgyti, nei vaikš
čioti ir kentėjau baisius skaus 
mus. Aš netekau vilties kada 
nors pagyti. Mano vyras pa
matė Tamstos skelbimą lenkų 
laikrašty “Nowy Swiat’ ir, 
nors aš nenorėjau, įkalbėjo

aštrūs galvos skausmai. Dėl jų 
aš ne tik negalėjau ieškoti dar
bo, bet net negalėjau atlikti 
namų ruošos.

Aš kreipiausi į daktarą, ku
ris yra plačiai žinomas. Jis pa
sakė, kad mano negalavimo 
priežastis buvo nauja aplinku
ma. Jis gydė mane 4 metus, 
bet be pasėkų. Tikrumoj aš 
jaučiausi blogiau.

Iš širdies dėkoju Dr. Joseph 
Milleriui užtąstebuklingą bū- 
dą, kuriuo jis mane pagydė. 
Atvažiavus į New Yorką, aš 
gavau sunkų darbą. Kiek pa
dirbėjus, susižeidžiau nugarą.

mane X spinduliais ir ištyri
nėjus, buvau gydoma apie mė
nesį. Dabar aš jaučiuosi 100 
procentų geriau ir vėl dirbu.

Dėkodama už grąžintą svei
katą, aš siunčiu savo nuotrau
ką, kurią galite naudoti viešai, 
kad kiti ligoniai pasektų mano 

• pavyzdį ir kreiptųsi | Dr. Mffle-

Brangus Dr. Milteli,

Vieną dieną, skaitydama len
kų dienraštį “Nowy Swiat”, aš 
pamačiau atvirą laišką p. Leo
kadijos Pudans, iš Long Island, 
N. Y., rašytą Dr. Milteliui. 
Paskaičius apie jos pagijimą, 
aš nutariau kreiptis į Tamstą.

Mane ištyrinėjęs ir peršvie- 
tęs X spinduliais, Tamsta man

skausmų buvo Inano stubure ir, 

be to, ne viskas buvo tvarkoje 
su viduriais nuo tų vaistų, ku
riuos ėmiau anksčiau.

Dabar aš dėkoju už tą nuo
stabų būdą, kuriuo Tamsta ma
ne gydei, Daktare Milleri. Po 
mėnesio Tamstos priežiūroje, 
aš jaučiuos dabar visai gerai.

Aš nuoširdžiai patariu kiek
vienam, kuris nesijaučia gerai 
arba serga, kreiptis pagalbos į 
Dr. Milleij, Newarke, N. J.

ne, ypač kojose, per daugelį 
metų. Daug daktarų nieko man 
nepadėjo, ir pagaliau aš krei
piausi į jus pagalbos. Tuojau

Kadangi Tamsta grąžinai 
man sveikatą, ir man prasidė
jo naujas gyvenimas, aš jaučiu 
pareigą pareikšti Tamstai savo 
dėkingumą šiuo laišku. Aš ken-

W. ScbeffelAš jaučiu mano pareigą pa
rašyti Tamstai ir padėkoti, kad 
pagelbėjote man atgauti svei
katą.

Nuo rugsėjo mėnesio 1949 
metų, kai atvykau į Ameriką, 
mane vargino nuolatiniai ir pasakei, kad priežastis mano

Aš dar kartą dėkoju.

Otylio Turzanska

WiHiamsport, Pa.

gautieji žmonės gautų pagalbos.

Leokadija Pūdam BENDRAV NUSILPIMAS

Rozalija Kowalska Newark, N. J.

Su pagarba,

New York 16, N. Y.

■'C'---

ir turėjau darbą mesti, Aš bu
vau pas daug daktarų. Vienas

Antonio Sinigalliano, 
muzikos profesorius

Brangus dr. Miller, pareiga 
ir dėkingumas verčia mane pa
rašyti Tamstai laišką, nes Tams 
ta man grąžinai sveikatą ir no-

Tai retas atsitikimas, kad vi
sa šešių asmenų šeima tiek 
daug manim pasitikėjo, kad vi

si šeši dėl įvairių negalavimų 
kreipėsi į mane ir aš savo na 
tureliu gydymo būdu visus pa

ilgai džiaugiausi sveikata, 
nuolatos dirbdamas savo ūkyje. 
Bet 1945 m. staiga susilpnėjau, 
pradėjo skaudėti kojos. Susi- 
trukdė darbas, tad buvau pri
verstas ieškoti pagalbos. Kai
myninio miestelio gydytojai pa
reiškė, kad tai artritizmas ir pri
rašė vaistų. Vėliau pasiuntė 
pas specialistą į New Yorką. 
Šis paguldė mane savo kliniko
je, iš kurios išėjęs, vėliau vi
sus 1946 m. važinėdavau pas 
jį į New Yorką. Deja, niekas

Noriu šia proga Jums pa
reikšti mano padėką už suteik
tą man vėl galimybę gyventi.

Turėjau daug įvairių skaus
mų nugaroje, kurie privertė

si vidurių negalavimais. Apla
mai, mano sveikata buvo men 
koka ir dėl to buvau nustojęs 
10 svarų svorio. Atvira kal
bant, mano sveikata buvo ge
rokai pašlijusi, tačiau nenusto-

NEĮMANOMA PASKELBTI VISŲ TŲ MANO PACIENTŲ LAIŠKŲ, KURIUOSE REIŠKIAMA PADĖTA UŽ MANO GLOBĄ IR GERUS GYDYMO REZULTATUS 
TIE LAIŠKAI RAŠYTI VYRŲ IR MOTERŲ, KURIE KENTĖJO ĮVAIRIAUSIUS SKAUSMUS: ĮVAIRIUS SKILVIO NEGALAVIMUS. REUMATIZMĄ. KRŪTINES IR KRY
ŽIAUS, RANKŲ, KOJŲ IR GALVOS SKAUSMUS. ŠIRDIES, AKIŲ IR AUSŲ NUSILPIMĄ, SKUNDĖSI AUKŠTU KRAUJO SPAUDIMU, CUKRINE LIGA, GELTLIGE, 

INKSTŲ IR PŪSLES, TAIP PAT IR VISOKIAIS KITOKIAIS NEGALAVIMAIS.
Besidomintieji gali tuos laiškus pamatyti mano raštinėje. Ten yia jų patvirtinti originalai.

nepagerėjo, net priešingai — 
negalėjau vaikščioti, tad vėžio? 
jo mane vežimėlyje. 1947 m. 
vėl buvau grąžintas į ligoninę/ 
kurioje gydžiausi 5 mėn. Bet 
mano sveikata blogėjo. Paga
liau mane šeima vėl atsiėmė 
namo, kur laukiau tik Aukš
čiausiojo pasigailėjimo.
1948 m. pradžioje vienos bi
čiulės patariami atvežė 
sūnus pas dr. Milter. Jis ma
ne patikrino ir suteikė vilties 
gyventi. Jo klausydamas, jau

AŠ rašau ši laišką Jums no
rėdamas pareikšti didžiausią 
padėką už taip puikų manęs ir 
mano šeimos pagydymą, kuris mane atsisakyti darbo. Vieną 
mums visiems taip buvo geras, 
kad mes visi be operacijų ir. 
be jokių vaistų pagijome ir 
jaučiamės pilnai sveiki. Tiesiog 
neįmanome Jums, dr. Miller, 
tinkamai atsidėkoti, kad Jūs 
taip greitai mane, mano žmoną 
pagydėte. Reiškiu didžiausią pa 
garbą ir padėką.

mas griežti smuiką. Dr. Miller 
dėka pasveikau ir vėl pradė
jau dirbti.

dieną išgirdau apie Jus ir Jūsų 
natūralius gydymo metodus. 
Po šešių sėkmingų vizitų aš įsi
tikinau, kad visa tai ką girdė
jau buvo tiesa, šiandien aš esu 
visu 100% sveikas.

Čia pridedu mano nuotrauką 
su šiuo laišku. Jūs galite jį pa
skelbti bet kuriame laikraštyje 
ar žurnale, kad kiti žmonės ga
lėtų pasinaudoti ir sugrąžintu-

rą gyventi. Dtrag metų kentė
jau kryžiaus skausmus, o ma
no nugarkaulis buvo perkreip 
tas ir sunkiai tepaeidavau pa
siremdamas lazda. “Progresso 
Italo Americano” laikraštyje 
skaičiau Tamstos pacientų pa
dėkos laiškus. Pradžioj buvau 
skeptiškas, be to, man trukdė 
liga ir varginanti kelionė. Bet 
pagaliau pas Tamstą atvykau, 
nes negalėjau pakelti skausmų.

Dabar jaučiuosi lyg naujas 
žmogus. Ne tik pranyko skaus
mai, bet galiu ir tiesiai vaikš
čioti. Todėl visiems patariu, net 
vyresnio amžiaus žmonėms, 
kreiptis i dr. Miller.

Joseph Quartullio, 
New York 51, N. Y.

Ve ką noriu pranešti savo 
tautiečiams: ilgai sirgau ir gy
džiausi pas daug daktarų, bet 
nieko nepadėjo. Pagaliau krei
piausi į dr. Miller. Šiandien 
esu tokia sveika, jog viduryje 
gatvės galėčiau žmonėms šauk
ti, kad eitų gydytis pas dr. Mil
ter. Man trūksta žodžių padė
koti už tai dr. Miller.

Viešai jam reiškiu padėką ir 
raginu visus, kurie sergate, 
kreiptis į jį. Būsite man dėkin
gi už gerą patarimą. Tegul 
jam Dievas padeda.

mete jiems sveikatą.
Nuoširdžiai Jums dėkingas.

E. Craz, Nevrark 3. N J.

Dr. Milleri rekomenduoju vi- maniau, kad niekados negalė- 
siems ligoniams, reikalingiems siu tęsti savo darbo, mokyda- 
gerų patarimų ir pagalbos, nes 
aš visą tai patyriau. Prieš dve
jus metus turėjau nuolatinius 
raumenų skausmus, o rankos 
ir pečiai dažnai nutirpdavo, kad 
negalėdavau pasijudinti.

Nusivylęs gydytojų pagalba,

gydžiau. Dėl profesijos etinių 
priežasčių nenoriu išvardinti 
visų tos šeimos narių ligas, ta
čiau mano kabinete yra jų iš
samus padėkos laiškas, kurį 
kiekvienas besidomįs gali pa
tikrinti.

jau vilties, bet nežiūrint to, 
turėjau pasitraukti iš savo dar
bo. Nors mane tuomet gydė 
net trys gydytojai, pasveikti 
negalėjau.

Pagaliau vienas mano priete- 
lis rekomendavo man Dr. Mil
telio neturalų gydymą, bet at
virai kalbant nemaniau, kad 
tas man pagelbėtų, bet, ieško
damas pagalbos, nutariau neati
dėliojant kreiptis į Dr. Millerį 
ir po poros savaičių gydymo, 
jaučiausi kaip kitas žmogus.

AŠ jaučiu savo pareigą reko
menduoti Dr. Miltelio nepapras 
tą gydymo metodą savo priete- 
liams, kurie norėtų informaci
jų apie jo natūralius gydymo 
metodus.

Oscar StiHer
Nevrark, N. J.

vasario mėn. pradėjau 
čioti, pasiremdamas ramščiais, 
o po poros mėnesių ir jų ne
bereikėjo. Lygiagrečiai pranyko 
ir skausmai. Vasarą jau dirbau 
ūkyje.

Visa širdimi dėkoja dakta
rui ir siunčiu tris savo Mo 
grafijas, kurias prašau paskdb-

PADEKOS LAIŠKAS
Buvau kreipęsis į daug gy- 

dytojų, bet niekas neįstengė 
palengvinti mano skausmų ir 
pagydyti mano nugarkaulio, 
inkstų ir pairusių nervų. Nak- 
timis neužmigdavau, o atsikel- 
davau dar labiau pavargęs. E- 
su šiandien dėkingas Aukščiau- 
šiam ir dr. Miller, nes atgavau 
sveikata ir jaučiuosi lyg naujai 
užgimęs. Todėl visiems patariu I 
kreiptis i Dr. Miller. nes tikiu. I 
kad jis ir jiems padės.

George Lizak 
New Brunswick, N. J.
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kad šis miško

Paradas

sprogsta

PUTNAM, CONN.

per 1500 mylių buvo su

ATOSTOGOS
MAINE

MAISTAS

Vasarotojai

(Nuo birželio 25—Tol. W0rth 7-2771)

dies balso, kad pasimokytume 
iš padarytų klaidų. Laisvu lai
ku ilsėjomės ir gėrėjomės pui-

GENYŠ kas dieną snapu kapoja lizdo sienas ir medžio drožlėm iškloja 
guolį vaikams.

Kas nutinka, kai atomai

Atominės energijos komisija 
paskelbė apie bombos susprog
dinimą 1858 viršum Pacifiko. 
Vienas sprogimas buvo 100.000 
pėdų, kitas 200,000 pėdų aukš
tyje. Jų rezultatai:

—per 700 mylių buvo ma-

prie ženklo “Tjthuanians”. lie
tuvių eisenos priešakyje bus šis 
plakatas. Po jo seks mūsų ve
žimas, vaizduojąs pavergtą Lie 
tuvą su užrašais iš abiejų pu
sių: “Tjthuania is not free yet*. 
Toliau bus nešamos mūsų tau
tinė ir Amerikos vėliavos. Jas 
seks grupė apsirengusi tauti
niais rūbais. Po jos bus neša
mos lietuviškų organizacijų vė 
liavos, kurių užpakaly eis uni
formuoti organizacijų nariai ir 
galiausiai visi kiti lietuviai, ku
riems bus prisegami tautinių 
spalvų ženklai

Visos organizacijos ir pavie
niai lietuviai kviečiami šiame

Kandis Marksas prieš šimtą 
metų (1853-1856) rašinėjo New 
York Tribūne laikraštyje. Jo 
straipsniai buvo surinkti ir iš
leisti atskira knyga 1897, var
du “The EastemQuestion”.Kai 
dabar sovietai įvairiom progom 
išleido Markso raštus, tarp jų 
nėra tos knygos, nei toje kny
goje paskelbtų Markso straips
nių. Gal jie rodės Maskvai ne

stato FmrfJuond įvyks automo
bilių lenktynės.

Pirmadienį, birželio 29, mies
to centre bus Sųuare Dance.

Antradienį, birželio 90, įvai
rios sporto rungtynės Detroito 
stadionuose Ir vandens spor
tas Belle Ysle baseine.

Ketvirtadienį, liepos 2, lanky
mas Detroito įmonių ir laivų,

v. Tarptautinė regatta. 
v. Kariuomenės balius 
viešbutyje.

Tarptautinė mugė » (Old 
World Bazaar) vyks pirmadie
nį, antrad., trečiad., ir ketvir
tadienį (nuo birželio 29 iki lie
pos 2) nuo 11:00 vaL ryto iki 
7 JO vaL v. Rožių darže (Rase 
Garden) prie Veterans Memo
rial Buikting, Jefferson prie 
Griswold. Mugę atidarys Det
roito miesto burmistras Louis 
C. Miriani pirmadienį 2 v. p.p. 
Lietimas Čia su tautiniais iš
dirbiniais atstovaus VL Pauža, 
Jasmnas, Veselka, C. Anužis ir

tyti sprogimų šviesa;
per 370 mylių kralikai be

veik apako;
geniukai usižfoję pasitinka i teismą už . .. gyvulių kanki- 
motinos atneštus pusryčius. nimą. gadinti radarai ir radijas.

19 < » tautybių 
ptramunkai ir km atttovm bu
vo susirinkę paskatiniam posė
džiui Veterans Memorial Bldg. 
eMnai nustatyta adanti die
notvarkė. Pirmiausiai besiu tas 
vietas, kur dalyvauja lietuviai.

KALBĖJO APIE RUSIJOS IR 
VAKARŲ SANTYKIUS, LYG 
TAI BŪTŲ BUVĘ PO ŽENE

VOS KONFERENCIJOS

Woodward g-vės 11 v. ryto. Iš 
Bob-lo laivas išplauks atgal 4 
v. v. lietuviams yna paskirta 
40 bilietų nemokamai. Norin
tieji vykti, prašomi bilietus at
siimti ankščiau minėtu adresu. 
Britetas gana pirmieji, kurie

10 v. ryto paradas Wobdward 
g-ve.

6 v.
9 v.

Statler

tik su me- 
jų drevėse, 
prieiti prie

- Birminghame? Anglijoje, 
studentas Eddie Clark susila
žino iš 7 dolerių, kad jis su
valgys septynias peles gyvas. 
Dolerius jis laimėjo. Bet jį rei
kėjo nugabenti Į ligoninę, kur 
gydytojai ji nustebino, jog var
giai išvengs vidurių šiltinės. 
0 kai išeis iš ligoninės, atsi
durs teisme, nes jis patrauktas

IŠGALVOS KRAUSTOS, 
KAIP KAS IŠMANO

erelio nagų kitą vengrą pabė
gėlį. Padrąsinančios reikšmės 
yra tai, kad amerikiečių inter
vencija Europoje prasideda su 
rytų klausimu, šalia Konstanti- 

tiktai galėdama, kad paskiau nopolio ūkinės, prekybinės ka- 
kilniadvasiškai galėtų nusileis
ti, kada tas nusileidimas paten
kina jos. artimuosius siekimus’.
Rusijos politiniai tikslai:

“Yra pakankamai naivių žmo 
svarbūs, o gal dar greičiau — nių, kurie tiki, jog visa tai 
nebepatogūs.

Penktadienį, liepos 3, ka
riuomenės pajėgų pietūs.

šeštadienį, liepos 4, 9 v. ry
to vėliavos pakėlimas prie Ci- 
ty-County Bldg.

9:45 v. ryto J.' L. Hudson 
vėliavos ceremonijos.

Rcflgtiat Laisvės Diena. Visuo
se maldos namuose vyks ati- 

parade dalyvauti ir rinktis anks- tinkamos pamiH~ 1 v. p.p. 
čiau nurodytoje vietoje.

Tarptautinis konsularinis 
balius

Liepos 2, ketvirtadienį, 9 y. 
v. Statler Hfltono viešbutyje į- 
vyks Tarptautinis konsularinis 
balius su šokiais. Baliuje kvie
čiami dalyvauti ir visi lietuviai. 
Bilietus iki birželio 30 galima 
gauti pas JAV LB Detroito a- 
py&nkės pirm. V.’Katkų, 1610 kurie stovės prie Civic Center. 
Scotten Avė., Detroit 9, Mieli., 
telef. TA 5-3846. Bilieto kaina 
2.50 dol.
Tautybių iškyla į Bob-lo salą

Penktadienį, liepos 3 d. ruo
šiama Tautybių iškyla į Bob- 
lo salą. Laivas išplauks nuo

vaujantis siekimas”.
Tą patį siekimą carinė Ru

sija perdavė sovietinei Rusijai. 
Politika nepasikeitė.

Rusija ir Europa:
“Rusija — vėl rašo Marksas 

New Yor Tribūne — yra tau
ta užpuolike ir tokia ji buvo 
per šimtą metų, ligi didysis 
judėjimas 1789, milžiniškos jė
gos judėjimas, atsistojo kaip 

uždaroms rekolekci- ninką, kad, grįžus į savąją pa- j°s priešininkas. Kalbame apie 
' ------- europinę revoliuciją, apie jos

dieniai rūbai nebūtų tokie pil demokratinių idėjų sprogdina
mąją jėgą ir apie įgimtą lais
vės troškulį. Nuo šio laiko iš 
tikrųjų Europoje buvo tik dvi 
jėgos: Rusija ir absoliutizmas, 

Augustai, mūsų tiesioginei glo- revoliucija ir demokratija’.
Rusija ir Europa rungėsi, 

soms seselėms, kurios virė, Amerikos rolė Rusijos Ir Euro- 
kepė ’ir su didžiausia kantrybe pos rungtynėse: 
bei meile globojo mus. Jų ne- “Didelės reikšmės įvykis yra 
paprastai skaniai kepamą lie- Amerikos politikos pasirodymas 
tuvišką duoną išvažiuodamos Europos horizonte. Vienų svei- 
parsivežėm kepalais ir jau su Įtinamas, kitų atmetamas, betgi 
raikytą namiškiams lauktuvių. visų nepaneigiamas. Beirute a- 

M. N. meriltiečiai išplėšė iŠ Austrijos

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

Prie Atlanto vandenyno garsiajame 
Kennebunkporto kurorte pranciškonai turi 
savo vasarvietę,

Pranciškonų vasarvietėje NAUJOJE PALANGOJE 
yra įrengti nauji erdvus ir patogūs kambariai šeimoms ir 
atskiriems asmenims. ,

SVEČIUOS PAS GENĮ- GARSŲ MIŠKŲ DAKTARU
Eidami per parką a$ savo | 

gatvele, dažnai girdime, kaip į 
kažkas tuksena medį. Tai ge- j 
nys kala snapu ir ieškosi sau 
maisto. Sako, kad jis turi la- j 
bai gerą klausą ir išgirsta, kaip ] 
po medžio žieve krebžda vaba- 
lai. Ten jis ir pradeda snapu 
“gręžti” skylę, kol suranda gro
bį. Jis lyg miško daktaras iš
barškina visus medžių liemenis, 
tikrindamas, ar kuris neturi 
“džiovos”, kokių “bacilų” — 
vabalų, kurie graužia medį.
” Keista, gamtoje pilna mais
to paukščiarps. Rodos, ir genys 
galėtų gaudyti žiogus, bet jį 
Dievulis siuntė būti miško gy
dytoju. Todėl jis ir turi geras 
“operacines žirkles’ — kietą 
snapą, kuriuo pramuša net su
rambėjusią žievę. Ir jo gydyto- 
jiškas drabužis — chalatas — 
pritaikintas prie jo ligoninės. 
Genio plunksnos margos, kad 
jį lengvai paslėptų nuo priešų. 
Savo pašaukimui pritaikintas 
turi ir kojas ir uodegą. Kojos 
lengvai įsikabina į medžio, lie
menį, o uodega yra ramstis, ku
ris palaiko operacijos metu. 
Genys lengvai gali šokinėti 
medžio Hemeniu, net žemyn 
galva pasviręs prieiti prie* sa
vo ligonio sergamos vietos ir 
ją išoperuoti, apvalyti nuo 
kirminų graužikų.

Draugaudamas 
džiais, lizdą suka 
Ilgai buvo sunku 
jo lizdo, nes genys nemėgsta, 
kad kas jį trukdytų. Pastebė
jęs nereikalingą triukšmą, jis 
tuoj pasirūpina susirasti. kitą 
drevę savo lizdui.

Vienam vokiečių fotografui 
pasisekė prieiti prie genio liz-

Įdomiausia, 
gydytojas mėgsta švarą. Kas 
dieną jis išvalo lizdą ir vaikų 
“patalynę’ išmeta laukan. Tada 
savo snapu lizdo viduje pa
skaldo medžio gabalėlių, ku
riais iškloja lizdą. Ne pūkuose, 
bet and medžio drožlių auga 
šie naujieji miškų gydytojai ir 
iš pat mažens mokosi gerbti 
ir mylėti jų geradari, maitin
toją medi. A G

Kalba Marksas apie carinės 
Rusijos veržimąsi į rytus pro 
Konstantinopolį ir Amerikos 
pasipriešinimą — lyg būtų pa
imta iš komunistinės Rusijos 
tebevykdomos ekspansijos pro 
ten pat, tik labai labai sustip
rintos. Dabar Amerika tam prie
šinasi. O Rooseveltas nesupra
to šitos Rusijos veržimosi į ry
tus — kada Churchillis siūlė 
karo metu išsikelti kaip tik 
Balkanuose, kad išlaisvintų Bal
kanus ir pastotų kelią ten be
siveržiančiai sovietinei Rusi
jai. Rooseveltas pasirinko Nor
mandiją. Didysis amerikietis 
atidarė vartus Rusijai, kad jo 
įpėdiniai turėtų paskui dide- 
liausio vargo, jo klaidas išpirk- 
dami, bet ir vėl naujas dary
dami. Darydami kaip tik dėl 
to, kad nenorėjo pažinti Rusi
jos, kuri, balta ir raudona, pa
siliko su tais pačiais siekimais.

Kitos programos Windsore
Pirmadienį, birželio 29, Lais

vės Festivalio naktis Jackson 
parke. Programą atliks Detroi
to simfoninis orkestras.

Taip pat ten vyks tautybių 
paroda ir bus pardavinėjami 
tautiški valgiai.

Antradienį, birželio 30, tę
siama ta pati tautybių paroda. 
Be to įvairūs Detroito orkest
rai gros Jackson parke.

Trečiadienį, liepos 1, Domi
nijos Dieną, įvyks didelis para
das, meno paroda Willesterd 
Estate namuose, dviračių lenk
tynės, plaukymas, tenisas, beis
bolas, orkestrų pasirodymai ir 
ta pati tautybių paroda.

Ketvirtadienį, liepos 2, Tarp
tautinės kegliavimo (bowling) 
varžybos, apžiūrėjimas Kanados 
karo laivų ir Sųuare Dance 
Windsoro miesto centre.

Penktadienį, liepos 3, kara
lienės Elzbietos vizitas Windso- 
re. Ją pasitiks 50 berniukų ir 
mergaičių nuo 6 iki 7 metų am
žiaus, parinktų iš įvairių tauty
bių Windsore.
Smulkesnės žinios ir laikas

Smulkesnes žinias apie visus 
pasirodymus Detroite ir Wind- 
sore prašome sekti Detroito ir 
Windsoro spaudoje. Ten pat 
nurodomas ir tikslus laikas.

V. Kutkus

do ir nufotografuoti jo priva- sitiesia kaklai ir prasiveria pla
tų gyvenimą. Fotografas iškir- tūs nasrai, kuriems maisto nie- 
to genio lizde skylę, Įsidėjo kados nėra per daug.
stiklą ir pasistatė didoką pala
pinę, apdengtą šakomis. Toje 
palapinėje lindėjo mėnesių mė
nesiais, kol prisitaikęs nufilma
vo šio garsaus miško daktaro 
niekam nežinomą gyvenimą.

, Genio vaikai ilgai būna nuo 
gi ir akli. Kad nebūtų jiems 
šalta, jie susigūžę Į krūvą mie
ga ir laukia maisto. Atskridus 
motina, pirmiausia snapu iš
budina vaikus. Tada staiga iš-

Uždaros vyresniųjų moterų re
kolekcijos

Jausdamos nuovargį ir dvasi
nį išsekimą, suvažiavom virš kia seselių sodyba, žydinčiomis 
40-ties močiučių - sengalvėlių rožėm bei vandens lelijom. Gar- 
į Nekalto Prasidėjimo Seselių binom ir meldėm Didįjį Meni- 
sodybą
joms, kurios įvyko birželio 12- stogę, kasdieniai darbai ir kas- 
14 dienomis. Jas vedė prof. <
kun. Venckus, S. J. Gilus erų- ki, kad pro juos šviestų šven- 
ditaš, teologas, psichologas bei tadieniška siela.
gabus pamokslininkas su mei- Ačiū rekolekcijų vedėjui, Mo
le ir atlaidumu šluostė dulkes tinėlei Aloyzas, vyresniajai sės. 
nuo mūsų sukasdienėjusių šie- ,
lų. Kalbėjo visoms ir kiekvie bėjai sės. Benediktai ir vi- 
nai. “Geriausias pamokslinin
kas — širdis; geriausias moky
tojas — gyvenimas; geriausia 
knyga — gamta” — buvo pir
mieji žodžiai pradedant konfe
rencijas. Jam vadovaujant pa
sitraukusios nuo gyvenimo 
triukšmo, klausėm savosios šir-

policija, skautai ir kitos orga
nizacijos. Paradas prasidės prie 
Peterboro g-vės ir žygiuos 
Woodward g-ve upės link. Lie
tuvių telkimosi punktas yra pa
skirtas Winder g-vėje (apie 5 
blokai į šiaurę nuo Grand Cir- 
cus Park) prie Woodward Avė. 
Visi lietuviai kviečiami rinktis

Meniniai pasirodymai
Tautybių meniniai pasirody

mai vyks pirmadienį ir antra
dienį, birželio 28 ir 29 d.d. nuo 
7 iki 10:30 v. v. Civic Center 
Plaza ribose, tarp Veterans 
Memorial Building ir Ford Au
ditorium. Tautybės pasirodys 
alfabeto eile, pirmadienį prade
dant raide A (Albanian ir bai
gianti raide K (Korean). Antra
dienį vakare pradedant raide 
L (Latvian) ir baigiant W 
(West Indian). Taigi lietuviai pa
sirodys antradienį. Juos atsto
vaus tautinių šokių grupė “ši
lainė”, vadovaujama Gobienės. 
Ta pati tautinių šokių grupė 
trečiadienį dalyvaus Dominion 
Day meninėje programoje, ku
ri vyks Windsore, Jackson par 
ke, nuo 7:30 iki 10:30 v. v.

Be to, tie patys šokėjai ket
virtadienį, liepos 2, 7 v. v. da 
lyvaus Hamtramcke meninėje 
programoje, kuri įvyks Hamt- 
ramcko stadione. Šios progra
mos metu bus tautų vėliavų pa
radas, ir, lietuviams atliekant 
savo programos dalį, orkestras 
gros lietuvišką melodiją.

rinės reikšmės, yra dar visa ei
lė kitų atžvilgių, dėl kurių jis 
(Konstantinopolis) virsta aud
ringu ir nuolatiniu ginčo tarp 
Rytų ir Vakarų objektu, o A- 
merika yra jauniausias ir galin- 

(ekspansijos siekimas) pasikei- giausias Vakarų reprezentan- 
Juose Marksas kalbėjo apie tė’.

šeštadienį, liepos 4, (Nepri- Rusijos santykius su Vakarais. Nepasikeitė, o tik atrodo 
klausomybės dieną) 10 v. ryto Apie carinės Rusijos. Bet cari- taip, nes “Europos valdančiųjų 
bus paradas Woodward gatve, nės Rusijos politika parodyta sluoksnių aklumas yra pasie- 
Parade be 52 tautybių atstovų tokia, kad ji nieku nesiskiria kęs savo viršūnę’.
dalyvaus kariuomenės daliniai, nuo sovietinės Rusijos. Gal tik Marksas griežtai teigia:

tiek, kad atėjo nauji žmonės, “Rusijos politika yra nesi- 
kurie niekina carą, bet vykdo keičianti, kaip oficialus istori- 
jo politiką ir net tais pačiais kas maskvietis Karamzinas pri- 
metodais. pažįsta. Keistis gali jos meto-

Rusijos politiniai metodai: dai, taktika, manevrai, bet jos 
“Atsižvelgdama į Vakarų politikos šiaurinė žvaigždė — 

valstybių bailumą ir baimę, ji apvaldyti pasaulį — yra vado- 
(Rusija) žaidžia kardu ir savo 
reikalavimus pertempia, kiek

priimami nuo biriefie 21 d. iki rugsėjo 8 d.
Prašome is anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu:

FRANCISCAN F ATKERS, Knnebunkport, Maine

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

LIETUVIŠKAS — KAINOS PRIEINAMOS
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Iduunkųkelionės Dievo]

provincija, kuries centras yra kaito §vtM.'MĮ

TO PlACE.
YQUR AD

CANCEL OR CHANCE 
Coli LO 3-7291

\ City, N. Y4 imasi naujo ban 
dymo — organizuoti maldinin
kų keliones į įvairias Dievo Mo 
tinos garbei skirtas šventoves.

Kelionėse į Kanadą numaty
ta aplankyti: Montrealyje Svč. 
Jėzaus Širdies šventovę, brolio 
Andriejaus palaikus šv. Juoza
po šventovėje, Notre Dame ir 
Seamen’s bažnyčias. Cap de la 
Madeleine vietovėje numatyta 

-aplankyti Our Lady of the Cape__ ___
šventovę, o Beaupre miestely- autobusuose su visais kitais pa- 
je — šv. 
tovę.

Tėvai
maldininkų keliones ir į Wash- 
ington, D. C. aplankyti šven-

Onos Beaupre šven-

pranciškonai ruošia

nian
gąteriją,

Nežinomo Kareivio kapą ir 
Jurgio Washingtono gimimo 
vietovę Mt Vernone.

ir | Naujosios Anglijos vieto
ves bei Kalifornijos misijas, ši 
pastaroji kelionė tęsis 23 die
nas.

Bus keliaujama vėsinamuose

togumais. Kiekvieną ekskursiją 
lydės vienas tėvų pranciškonų. 
Išvykstama iš kelionių biuro — 
125 West 31st St, New York 
City, N. Y. (Skelb.)

JIE GERAI MUMS PATARNAUJA
Ir kas iš mūsų šiandien ne- Tos firmos — Package Express 

siunčia likusiems giminėms ir and Travel Agency, Ine. trys 
draugams į Lietuvą ar Sibirą. įstaigos esančios 
Siunčia daugelis, tais siunti
niais — dovanomis džiaugiasi 
ten mūsiškiai. Siuntiniais su
mažiname jų skurdą ir paleng- 

~vmame-^jų gyvenimą.
Daugelis svarsto kaip ir per 

kurią firmą5 siuntinius siųsti. 
Jūsų korespondentas užėjo į 
Package Express and Travel 
Agency, Ine. pasižiūrėti kaip to
je firmoje dirbama. Buvau ap
verstas laiškais, kuriais reiškia
ma tai firmai padėka už gerą 
siuntinių persiuntimą, už gerą 
patarnavimą. Laiškų tarpe ra
dau ir padėkos pareiškimus už 
greitą atlyginimą už trūkumus 
siuntiniuose, kuris retai, bet 
kartais pasitaiko. O taip pat ' 
siuntėjai dėkoja už greitą ir 
tikslų siuntinių persiuntimą.

Labai svarbus
pranešimas

Brooklyne, 
New Yorke ir Newarke turi pa
tyrusius tarnautojus, nes firma 
egzistuoja 12 metų. Besikalbant 
su siuntėjais patyriau, kad jie 
visi tąja firma patenkinti ir 
nuolatos jos patarnavimu -nau
dojasi. - ;

Package Express and Travel 
Agency, turėdama specialų su
sitarimą su Inturistu, gali ir 
pristato siuntinius skubiai ir 
tvarkingai. Už patarnavimą ima 
minimalią kainą, bet darbą at
lieka kuo geriausiai. Siuntėjų 
tarpe sutikau asmenis, kurie 
metų metais siuntinius siunčia 
per šią firmą.

Siuntėjų patogumui firma tu
ri skyrius visoje Amerikoje — 
Hartforde, Detroite, Los Ange
les. Philadelphijoje. Chicagoje 
o taip pat Brooklyne, New Yor
ke ir Newarke. Visi skyriai pri
ėmę siuntinius, juos tuoj, tie
siai išsiunčia gavėjui, be atidė
liojimo.

Mūsų laikraštyje firma gar
sinasi ir tūose skelbimuose su
teikia platesnių informacijų

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
Londone vadovybei malonu pra
nešti, kad ji yra susitarusi su kaip ir kokius siuntinius gali- 
vienu didžiųjų Anglijos audimo ma siųsti. Sekite tuos skelbi- 
fabrikų pagaminti Lietuvių Pre- mus. 
kybos Bendrovei 75.000 jardų_________ _ Siuntiniai atseiną nė pigiai, 
eksportinės rūšies vilnonės me- tad svarbu, kad kiekvienas 
džiagos.

Remdamiesi ilgu savo patyri
mu ir žinodami, kas mėgstama 
Lietuvoje, toms medžiagoms e- 
same parinkę specialų raštą — 
dvigubus ypač švelnius ruože
lius. Taip pat ir naujas spal
vas esame parinkę ypač pa
trauklias: melsvą, tamsiai ru
dą ir tamsiai palkšvą.

Visos tos medžiagos turi į- 
rašą “Made in England’.

Nepaisydama tai, kad tos me
džiagos yra žymiai aukštesnės 
rūšies ir daug brangesnės, Lie 
tuvių Prekybos Bendrovė nu
sprendė siūlyti jas visiems lie
tuviams standartiniam siunti
niams sudarinėti nepakeltomis 
kainomis.

Kadangi dar yra daug tokių 
lietuvių, kurie nori užsisakyti 
mūsiški “Specialų standartini 
siuntini”, kuri sudaro 23 var
dai medžiagos. Lietuviu Preky
bos Bendrovė nusprendė skirti 
tam reikalui 23.000 yardų me
džiagos, kurios bus galima 
sudaryti 1.000 “Specialių stan
dartinių siuntinių”. Toki siunti- 
nį sudarys 23 yardai Naujy eks
portinė* rūšies vilnoniu m«- 
džiagy dvigubais ruoželiais 7

IN SAINT KiELKANt PARISH 
IN FARMINGD4LE

$17,990; SU 5-48tt or FR 9-3700-

IN SAINT M ARTO PARISH, IN 
LONG BEACH — AB year anmmd 
home; 4 bedrpoma, 2 teiks, 18x24 
Hving room with Creplace; open and

. 328.000. GEneral 1-3997.

IN MOLY RĘpEAMER PAR13H, In 
FREEPORT — Ideal. home for large 
family, 6 bedrooims, 3 full tette 
abundant eloset space^ 2 extra dena, 
fin. basement. othcr extras;' near to 
Church and School, 321,500.

FR 9-2212 FR 9-1026

IN SAINT PETERS PARISH, IN 
SULLIVAN COUNTY — 2-bedroom 

-RMcb-Style Jięuae, jrarage. full 
basement. oiL heat, $10,500.

Vlrginid 6-4785

IN SAINT MARTHA'S PARISH, in 
EAST HEAMPSTEAD — 318.990. 
A-l section; immaculate S rm. raneh 
home; att. garage; 60x100 plot, niee- 
ly landscaped; storins 4 screens; GE 
Refrigerator; washer & dryer; w/w 
carpetirig; v.-alk to St. Martha's 
Church A public School. IV 9-0231.

IN SAINT AGNĖS PARISH
IN ROCKVILLE CENTRE

4 bedroonis; 1%. baths; vvalking dis- 
tance to St Agnės Cathedral and 
school. station. Move-in condition. 
316.500. ROckville Centre 6-4105.

NEAR ST. AGNĖS CHURCH, in 
ROCKVILLE CENTRE — Comer 
plot 60x100. 7 spacious rooms. 3 
baths. finished basement, screened 
porch. neighborhood, convenient to 
schools. transportation. sbopping, 
$26,750. ROckville Centre 6-4482.
IN SAINT HUGHES PARISH, in 
HUNTINGTON STATION, LJ. N.Y. 
2 floors; 6. rooms; 2 baths; 3 bed- 
rms; tį aere beautiful trees; flower- 
ing bushes; conv. to Church, schools, 
store*, bus and railroad; 2-car $a- 

' rage; see by appointment Sat. or
Sun. H Amitton 3-7Į83. $18,000.

siuntėjas pas
firmą siuntini
tokia yra Pači
Travel Agency, fodfrporated

; (Skefo:)

lui,:O

Mes patikrinamt, kad . siųsi-

remdamasis pavyzdžiais bus pa
sirinkęs užsakytojas. įdės būsi
me dėkingi, jei biiėUtii&u mū
sų klijentai, prašydami naujų 
jų medžiagų pavyzdžių, laiškuo
se pažymės, kad j-Jie jau yra 
nuolatiniai mūsų KijenUd.

Mums taip pat malona pain
formuoti visus kinvamųjų ma 
šinų siuntimu besidominčius sa
vo klijentus, kad mes siunčia
me rankines ir kojom minamą 
sias “Singer” siuvamąsias ma
šinas, kurių muitas yra čia ap
mokamas.

Mums vis dar būtų pageidau
jami atstovai JAV ir Kanadoje. 
Prašom rašyti:
LHhuanian Trading Cėmpany 
1A, Hunt Street London, W.ll 
Great Britain. - (Sklb.)

REAL CStAT*

In SAINT CHRlSTOMlER'* Parite 
x . In OCEANSIDE — Rockvflle Ter- 

r vyriškiems ar moteriškiems race-Section. Cape Cod; 80x100 plot; 
kostiumams tiktai už $79.00 $ack yard ęhlWr*n:
įskaitant į tą sumą visus mo
kesčius. Užsakytojas gali pasi
rinkti tokias spalvas, kokios ST1UIAU nvnivs in PLAIXVIEW — |17,900 RaOCh.
jam patinka. Young brick and tetagie, ta FtiA

Mūsiški “Specialų standarti-
nl Siuntinį gali užsisakyti kiek environment. Telf Ovner. OV 1-5490 
vienas, vis tiek, ar jis yra mū
sų klijentas, ar kitos firmos. 

Pareikalavusiems mes nemo 
karnai siunčiame tų naujųjų 
medžiagų pavyzdžius, standar
tiniu siuntiniu kainorašti ir sa
vo naują'į bendrinį katalogą.

Norėdami duoti progos pasi
naudoti tuo siuntiniu ir tiems, 
kurie tuojau pat negali užsisa
kyti. gavę bent $1.00 užstato, 
galėsime 3 mėnesius laukti pa
ties užsakymo.

2-car garaže: principais only. Aak- 
ing 319.900. ROokvilM CtetrO 6-7771

L. L For Nature lover» — Centam raach

vttb flreptaee: 3 bednns: bouae cuatoni 
bullt vtth all extra»: modest ,exterior & 
bate and lamdė. Muat be aeea to be 

/ nppreciated. Imnu-diate occujjancy. R«-- 
duevd to $21.000 or oa *4 aere $18.750. 
MOfcawk *-7S*3.

'IN ŠT\AGNES* PARISH. In Rockvill* 
Cantra — Engluth home in toj> location 
oa dead <*nd atrrvt. living rm. with tlre- 

: ptabee. dining room. kitehen. malda room

IN SAINT JOSEPH’S PARISH, in 
LAKE RONKONKOMA — Custom 
built homes; old itaid«itial section; 
walktag distancet K parochial grade 
aiid high schoošgteoppiĄ? center. 
$17.500. '■ Ruteic ’Jįibt *p>Mer, Ine. 
Hawkins Ave^ Ronkonkoma.
ROnktekomi' 9-3Štt -br^ 9-6274.

—dniM— ii' »
IM SAlNT ąOMlN'lC’S PARISH, in 
OYSTER BAY, LJ. N.Y. į— 2 fam.;
4 room and' bato-' «P. ‘tata down; 
95 x 95 plot; oil best; Z. blocks St. 
Dominic's grade and high schools; 
near everytMng. • Asking $15,500. 
OYrter gay 6f1633. .

IN SAINT M ARTO PARISH, in 
iSLIP. L J. N.Y. Lakefrcmt.children’s 
paradise; beautifuhy landscaped. 5 
year spiit; sunken hving room; full 
dining room; eat-ta kitehen; 4 bed
rooms; huge recreation room; near 
paroch. school; financing arranged; 
$35.600. JUniper 1-1030.

IN SAINT JOSEPH'S PARISH, in 
BABYLON — 5-rdom house. 2 bed
rooms, oil bot water beat, detached 
garage. ąuiet nondevelopment, 1 
bloc to bus for viBage. many extraš. 
$10.500. MOhawk 9-2686.

IN OUR LADY OF LOURDES PA
RIŠK, IN SCHROON LAKE, N.Y. 
7 rooms: garage; on 1 aere; 5 min. 
to Onr I>tdy of Lourdes; sacrificing 
for $10,000. Wrttė Mis. C. A. Har- 
greaves. Schroon Lake, N. Y. or 
phone GEdney 4-5839.

HILLSIDĘ ACRES
A HevMkeepIng MilinviHe. Pa
Mndern 5 rmo. o* Pa vide Delaware

Sbovers. Bathiog. Boating. Fishinr. $225 
eeason. »U*» Cueeta accomodated. Escel-
lent t»Wr. Home BaktBff. h«t-cold water 
ia room*. Recr*at1oa Hali. (Nmrchea 
aearby; $31 weeklyJ Brw.kh t. ’

saaster bedroom. attateed garage. beau- 
• tiful plot. extw. $38.500. Call ovaer

APARTMENTS

200th A PERRY AVĖ.
7-STY LUXURY ELEV. APTS. 

AUG. 1 OOCUPANCY

THE

0 V A L A R M S
3320 RESERVOIR OVAL EAST

One Block. to St. Brendan's 
CathoKc Church & Parochial School 

Short Walk to
- Ąčademy of ML SU.Ursula •

FACING THE 
VVILLIAMSBRIDGE OVAL PARK 

: WITH 20 ACRES OF 
RECREATIONAL FACILITIES 
Renting agent at renting Office

TU 2-3538
' 209th STREET A PERRY AVĖ. 
IND sub. “D” Train (205th Station) 

(4 blocks away
WALK TO: 
Subway 
Buses 
Fine Schools 
Fine Sbopping 
Near Parkways

2,/2'3i/2'^ Rooms

41/? Terrace Park Rooms

Professional Apartments Available 
Free Air-Conditioner Units 

Free Gas & TV Outlets 
Very Large Rooms

Kelvinator Refrigerators 
Futurama Birch Cabinets 

Garage Space

MisceHaneous Iron Works 

WEIHS IRON WORKS 
1512 STILLWELL AVĖ.

TAlmadge 9-3588

FURNITURE

Fumihire Made Likę New!
REPAIRING - REFINISHING 

POIJSHING - REUPHOLSTERING 
SOFA BEDS - CIGARETTE BURNS
_ CABINET WORK

Alt Work Guaranteed''
~ Insurance claims our specialty

Most work done in the home
Free Estimate*

Special Consideration Given to 
ReligioiiS- Institutions

U. S. FURNITURE SERVICE
45-55 PEARSON ST., U I. C.

EMpire 1-2040

DISPLAY

NOW! ONE PHONE CALL DOES 
IT ALL! A NEW IDEA HAS 

COME TO NEW YORK
1. Every service available at low c<>st 

. for any job and emergency br»-ak-
dovns.

2. Fast. dependable 24 hour Service.
3. Ali work guaranteed and approved by

~ ' Only—1- centrai phime number to re- 
m-mber. _'_

5. 30 days> charge account for all repatrs 
and Services. >"

For Full Information Write or Phore
New Ycrker Service Guild, Ine.

2077 FLATBUSH AVĖ. - 
BROOKLYN 34, N. Y.

Phone CL 8-7377

CATERERS

Recommended by 
CUE & DUNCAN HINES

Vilią BlANCA
167-17 Northern Blvd., Flushing 

FL 3-7065
CATERING to WEDDINGS 

From 5 to 500 Persor’s 
Continental and American Cuisine 

“You can’t beat our menu for 
Quality, Variety. and Pricė.” 
Large Private' Parking Lot 

MEMBER OF DINERS
ANO AMERICAN EXPRESS CLUB3

1959 FRANCISCAN PILGRIMAGES 
in honor of Our Blessed Mother 

to these Shrines in Canada
IN MONTREAL

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

IN CAPiE LA MADELEINE
<MJR LADY OF THE CAPE

tN Beaupre
SHRINE OF ST. ANNE DE BEAUPRE

Leąve July 13
Leave July 20
Leave July 27

6 FULL DAYS
Return July 18
Return July 25
Return Aug. 1

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS 

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

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

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA. ' į*—r-?* --

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

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

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMA1CA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y. 
TEL Vi 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto Hgi 9 vai. valu, 
aekmadieniafa — 1 vaL P-P- Bgi 5 vaL vak.

AUS TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak. 

Telefonas: VIrginia 6-Č835

KOKIAS DOVANAS

,IN SAINT PAULI PARISH, In 
MASSAPEQUA. SpHt level 7 rm*.' 
comnleteJy fin’teed knotty pine den 
k basement, landry room k work- 
nhop. fenced rear ilr-condtthmed, 
w-»U to wall carpet. l’i batte, at- 
tached garaže; $20,000. $3,000 cate. 
Prlnc. only. Ll 1-1933.

PLAINVIEW, Manto* HIR. Over- 
siaed 2-year-old 7-room *pUt, 3%

Sept. 1959. $22300.

I nr. schools

i ta

ELEKTROS MOTORŲ 
TAISYMAS

JOLIOS KUMPIKAS
119 GRAN0 STREET 
•ROOKLYR 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIU SIURBLIAI

- • ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

(MMniy Ir mUOny 
laidyme sistemos 
pilna* aptarnavimas 
Papildomas gasaa.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v„ 
8*tt*<Brniai* —- via* dieną.

Dėl dfdėaniM užaakymą skambinti 
8T*rlh»f 9-8534 (po į vai. v*k.)

Letve Ąug. 3
LeBve Ąug. 10
Leave Aug. 17
Leave Aug. 24
Leave Aug. 31

Leave Sept 7
Leave Sept 14
Leave Sept 21

Return Aug. 8
Return Aug. 15
Return Aug. 22
Return Aug. 29
Return Sept 5

Return Sept 12
Return Sept. 19
Return Sept 26 *90.

Prlce indudes: 13 meals, 5 night* lodging, transportation 
in de fuxe Air-Conditioned, Air Suspension buses

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

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

All proceeds for the benefit of our Franciscan Seminary, 
SL Joseph's Seraphic Seminary, Callicoon. New York.

For folder with fuQ details write:
FR. ARNOLD F. BROWN, O.F.M„
FRANCISCAN FAMILY CIRCLE

125 We*t 31$t Street, N. Y. C.
Phene: PE 6-4685 — Office heurs; 10 to 6 — Mon. through F r i.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

18S3 MADISON STREET 
BKOOKLYN 27. N. T. 

(Ridganrood)

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

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE I DIDELĮ
SEZONINI ISPABDAVIMĄ

trijose krautuvėse firmos •

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 OBCHABD ST. GR $-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiukai ir ukrainiikai 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, I9SKYRUS 

4ESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK’ 6:30 VAKARO
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 

pasiųsdami tikros vilnones medžiagos vyriškai efiutri arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

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

Atsineškite «į skelbimu, kuris bu* ypatingai (vertinta*

SIUNTINIAMS | LIETUVAI

1158 Kast lersey Street EHzabeth. N. f.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo 9£0 u2 pll*M eltatf

VILNONES MEDŽIAGOS MISŲ ARTIMIESIEMS

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orcbard Street New York 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319



KLYK. ■ JAMAICA

PAUL’S RESTAURANT

31 Spring St., New Britain, Conn.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

ms-ssueffebisblvd;

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSBU 2-2132

NEW YORK ■ NEW JERSEY ■ CONN.

FUNERAL HOME

New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-II8ICHappagia 1-1660

PLeasant 4-3501

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME

BR 6-1000

MYrtle 1-6440

NEW YORK CITY

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms, progoms

momis kainomis. LietuvteKų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėjų K. Valtaitj.

DEFFAA TRAVEL BUREAU, INC.
Tours - Cruises - Pilgrimages — ToEurope - Asm 

*' tiko
384 E. 149th St, N. Y. City 55.

AMITY TRAVEL SERVICE, INC.
Reservations A Tiekėte for Airttne, SteamsMp, Boa, Motete, Craisea

Licensed and Bonded
116 Broadway, Amityvllle

HERSHY TRAVEL AGENCY. Gertz Dept Store, Jamaica, L.I.N.Y. 
Authorized & Bonded Agents for Airunė & Steamship Tickets. 
Honeymoon Trips Arranged - Hotels - Tours - Cruises - Resorts. 
Pilgrunages.AX 7-5300. In Freeport L.l. 19 S Grove SL FR 8-5300.

ACAOIA TRAVEL SERVICE, Ine. ”Honeymoon Specialists” 
Air, Steamship and Bus.Tickyls Secured. I>oxuestic,.aad^FQrt?^ęaTours,-■ 
Cruises aSS Vacations. Our Representative wili call at yoiir home. Never 
a charge for our service. 2771 Nostrand A. Bet. Kingą Hwy-Ave. N CL 2-4070

CENTRAL TOURS INC.
Free Ticket Delivery — Air - Ship - Rail - Bus — Honeymoon & 
Package Tours — Free AssL Visas to Russia, Lithuania & Poland
153 Oelancey, Manhattan GR 5-4055

CAPOBIANCO RENO TRAVEL BUREAU 
AIR & STEAMSHIP TICKETS — FOREIGN REMTTTANCES 

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

HEMPSTEAO TRAVEL 8UREAU. 75 Wa»hington St„ Heampstead, L.I.N.Y. 
STEAMSHIP..it, AIRLINE TICKETS at our Ticket Counter. No extra 
charge. Fast and efficient Service. Cruises - Tours - Hotels - Resorts - 
Charters. Travel to any part of the world. American Express 4 Cooks Tours. 
Immigration Service. Evelyn C. Ryan - Authorized Bonded Agent. IV 2-7672.

CALTA VVORLD TRAVEL SERVICE 
Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

Air - Railroads - Bus - Hotels
496 2nd Avė. N. Y. City

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

CASSER TOURS 
SPECIALISTS 1N GROUP TOURS — ANYWHERE 

INCLUDING PILGRIMAGES 
201 We«t 41st SL, N. Y. City

KENT TRAVEL SERVICE 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship - Bus - Railroad
1834 Nostrand Avė., Brooklyn, N. Y.

9-iŲ SL AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ 2-m 

RATAS
1. Pranešame, kad 9-jų Š. 

Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių 2-jo rato varžybos į- 
vyks liepos 4-5 d., Clevelande.

2. FASK-to pavedimu žaidy
nes vykdo Cleveland LSK ŽAI
BAS.

3. Žaidynių programa:
Longvoji atletika: Vyram*; 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m, 3000 m, ėjimas, 110 
klintinis bėgimas, į tolį, į aukš
tį, trišuolis, į aukštį, su karti
mi, diskas, ietis, 4 xl00 m es
tafetė, Olimpinė estafetė (800 
m x 400 m x 200 m x 200

Your Pleasure — Our Business. Planned Vacations - Cruises - Tours 
Honeymoons - Pilgrimages. Tickets for all Airlines & Steamships 
at no extra cost.Only authorized agent in Flushing, member ASTA. 
AffUated Travel Service, 39-15 Main SL, Flushing Ll NY IN 1-5306

, BROOKLYN’S TRAVEL BUREAU, INC.
164 Remsen SL (Boro Hali) Brooklyn, 'N. Y.

MAin 5-2264

Air - ouamsmp
333 East 138th SL N. Y. City

VITA T0URIST SERVICE, INC.
Ali Travel — Business - Domestic - Pleasure - Foreign. Planned 
by EJcperts for Your Greater Convenience. Free Literatureto 
Everywhere. 50 E. 42nd SL ' _______YUkon 6-9080

9-jų Žaidynių Organizaci
nis Komitetas

-1 ALICE FAY TRAVEL SERVICE
World Wide Economy Group Tours for Clubs, Unions, etc., 

Air & Surface
9 3rd St. - P.OBooc 42 - Springfield Gardens 13, N.Y. - FI 1-2644

> PARK PLAZA TRAVEL; INC.
Pilgrimages - lours - Cruises - tvesorts 

Air - Steamship - Bus - nailroaa
375 Park Avė., N. Y. City

THE ROWLISON AGENCY, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts - Hotels — Air - Railroad 
Bus - Steamship. 34 N. Main St., South Norwalk, Conn.
N.Y.C. Phone — SPring 7-2830. Conn. Phone TEmple 8-0613

TATRA-SLOVAK TRAVEL BUREAU 
Pugnmages - 'lours - Cruises - Resorts 

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

WEŠTHEIM TRAVEL SERVICE, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts - Air - Steamship - Hotels
165 W. 46tt» SL, N.YX. PL 7-2522

STENECK TRAVEL BURREAU 
Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

Bus - Railroad - Steamship
1280 Lexington Ave^ N. Y. City

N1C0LA VERNI TRAVEL AGENCY 
Pugnmages - t ours - cruises - Resorts 

Air - oteamsmp - Rauroad - Bus 
2314 — 1st Avė, N. Y. City

IMPERIAL ECONOMY TOURS, INC.
Reservations & Tiekėte ; >r Air - Railroads - Bus - Hotels 

Pilgrimages — No charge for our Services
1 Sunrise Pteza, Valley Stream, L. I. ___________  VA 5-407Ū

CARIBBEAN Vacation Service —BERMUDA Vacatlon Service 
MEKICAN Vacation Service — NASSAU Vacation Service 

Europaan Travel Service • Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 
55 Weat 42nd SL, N. Y.

AVĖ MARIA TOURS 
PILGRIMAGES TO ALL MARIAN SHRINES

Main Office; Washington, NJ. — Ask Operator for Wash. N'.J.
Murray 9-1733. — 2095 Broadvvay, N.Y.C. EN 2-5504

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

PILGRIMAGES - TOURS - HONEYMOONS - HOTELS
Air — Land — Sea

KRUEGER TRAVEL SERVICE
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts — Bus - Railroad - Air
Steamship.. 6507 Bergenline Avė., West Nevy York, N. J.

Phone Longacre 4-6654 (NYC)

PETERS TOURS INC. 
AIRLINE and STEAMSHIP AGENCY 

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

For Hastering 
. Conted ■ 

MC KBOWtt MJUTERING Co. 
1541 SHMI Atmnua 

M.Y. 61, H. Y. . 
SY 2-3400

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

201 E 86 Manhattan SAcramento 2-4232

REFERENCE TRAVEL AGENCY 
Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

Air - Busses • Ships 
204-04 HilHide Ave^ Kolite, L.I. N.Y.

Moterims: 50 m, 100 m, į to
lį, į aukštį, rutulys, diskas, ie
tis, 4 x 60 m estafetė.
Jauniams: 100 m, 200 m, 1000 
m, 70 yd kliūtinis bėgimas, į 
tolį, į aukštį, rutulys (12 Ibs), 
diskas (jaunių), ietis (jaunių), 
4 x 100 m estafetė.
Mergaitėms: 60 m, į 
aukštį, rutulys, diskas, 
Jaunučiams: 60 m, į

SUFFOLK TRAVEL SERVICE -
Cruises - World Wide Tours - Sea-Air - Tickets, Hotels, Car Rentai 

Ask Operator for Hamilton 7-8471
341 Nevv York Avė. Huntington, L. I.

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

Coinplete Travel Service — Authorized Agents
149-15 Jamaica Avė., Jamaica, REpublic 9-5400

EUROPEAN d AMERICAN TRAVEL BUREAU, INC.
Experts in the Travel Field since 1929. Authorized Agents for all 
Steamships. Airlines, Cruises and Hotels. Escorted and Independent 
Tours. 507 5th Avė. N.Y, 17 Bet 42nd443rd Sts. MU 7-5977(ExL 2)

MAHER TRAVEL BUREAU, INC.
Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

Steamship - Bus - Air Lines
209 Merrick Road, Oceanslde, L.I. N.Y.

K I N G TRAVEL ORGANIZATION
570 Bergen Avenae, 8rtox, N. Y. _____ LU 5-6100

SPECIALISTS IN AFRICA, CARIBBEAN

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

642 Sterling Place, Brooklyn, N. Y. MA 2-5464

119 BEACH 91sL STREET 
Rockaway Baach, L. L 

Modera 1-2 room apsurtments; all 
conveniencės; near bench.

GR 4-9350

PETERSON TRAVEL SERVICE — GARDEN CITY HOTEL. Garden City 
AIRŪNĖ Rfestevafiois & Tickets Call Pioneer 7-3233; STEAMSHIP, Tours, 
Cruises, Resorts — Pioneer 7-4233. Specialists in European Itineraries; 
Reservations Made - World-Wide; Travelers’ Checks - Foreign Remlttances.

GAUL TRAVEL BUREAU
iagee - Tetas - Cmteta - Reeorte - Uotete -~~ 
'baren Cessar Treveted Ttaosgįh GesT*
y < 1B79 Central Parlr Ava, Yonkers M.Y. YD 5-5874

Šarūnas Guntulis, Hartfordo 
moksleivis, 17 metų, laimėjo 
pirmą vietą Naujos Anglijos 
mokyklų pirmenybėse, išmetęs 
ietį 181 pėda 10 su puse colių. 
2. v. D. Sbordone, East Bos
ton 178-7. 3. v. H Eggleston, 
Newport, R. I 177-3 P-bės įvy
ko Bostone, White stadione

Prieš tai Guntulis laimėjo 
pirmas" vietas ieties metime 
Hartfordo ir Connecticut valst. 
mokyklų pirmenybėse.

Guntulis greta ieties metimo 
stumia rutulį ir dalyvauja es
tafetiniam 4 x 100 bėgime.

Hartfordo LSK Grandis turė
tų pasirūpinti pasiųsti šį jau
nuolį į lietuvių sportines žaidy 
nes Clevelande liepos 4-5 die
nomis.

MATHIAS TRAVEL BUREAU 
Pilgrimages - Tours - Resorts - Cruises 

1532 Myrtle Ave^ Brooklyn, N.Y. EV 6-6155

OEE TRAVEL AGENCY, INC.
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Railroads - Bus - Steamship 
- ~PL 3-6610

DAGASSO
220 W. 42 SL— L0 4-7580

MALDARI • MASTANOREA TRAVEL AGENCY, INC.
Pilgrimages - lours - Cruises - Resorts 

Air - titeamsmp - Bus - ttailroad 
WA 5-5970

COMMERCIAL TRAVEL BUREAU
Pilgrimages • Tours - Cruises - Resorts - Hotels ' 

Air ■ Railroad - Steamship - Bus
Hotel RoosevelL N. Y. City MU 6-2547

TAYLOR TRAVEL SERVICE 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship 
140 King SL, Chappagua, N. Y.

ANDREW TRAVEL AGENCY 
PRfrteMce* — Tours — Cntls— Honeynoona — 

Detailed Planning
340 — 9th Street, Brooklyn, N. Y.

PE0PLES TRAVEL BUREAU 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

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

Tel EVergreen 4-9672

Republie 
Wine & Liquor Store

322 U^ob Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

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

P0PULARIS TOURS, INC. 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship
286 — 5th Avė., N.Y.City 1, N.Y.

6. Dalyvių registracija vyk
doma per sporto klubus iki 
birželio 29 d. šiuo adresu: A. 
Bielskus, 1211 Carlyon Rd. E. 
Cleveland 12, Ohio. Telefonas: 
MU 1-3717.

Klubams nepriklausą sporti
ninkai registruojasi tiesiai pas 
rengėjus.

tolį, į 
ietis, 
tolį, į 

aukštį, rutulys (8 Ibs), diskas 
(moterų), ietis (moterų), 4Tx 69 
m estafete, ’i
Plaukymas: Vyrams: 100 yd 
laisvu stiliumi, 440 yd laisvu 
stiliumi, 100 yd krūtine, 100 yd 
nugara.
Moterims ir jauniams: 50 y d 
laisvu stiliumi, 100 yd laisvu 
st., 50 yd krūtine, 50 yd nu
gara.
Lauko tenisas: Vyrų vienetas, 
vyrų dvejetas; moterų vienetas, 
moterų dvejetas; mišrus dveje
tas; jaunių vienetas.
Futbolas (soccer): Vyrams ir 
jauniams.

4. Žaidynėse turi teisę daly
vauti kiekvienas lietuvių spor
to vienetas ar pavienis sporti- 
ninkas per atitinkamą sporto 
apygardą, atlikęs metinę spor
tininko registracijos prievolę, 
kvalifikavęsis iš apygardinių 
pirmenybių (jei numatyta) ir 
tvarkingai atlikęs registracijos 
formalumus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

LIQUORS - BEER - WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

Šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

5. Jaunių ir mergaičių gimi
mo datos riba yra 1941 m. 
sausio 1 d. Jaunučių — 1944 
m. sausio 1 d.

TRAVEL BUREAU INC.
‘CRUISES AND TOURS’

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
ratomų maMntBų katalogus ir 
informacijas su vteo pasaulio 
raidynai* gauaite veltui, tik 
pnmeMcite savo atatag: ■

J. U (MEDflArritb 
1632 Braad Street 
Hartford, Cone^

Sąžiningas patamavtmaa

KARL HARDACH TRAVEL SERVICE
Specialists on Air - Railroad - Steamship. Reservations to all parts 

of the world. Tours - Cruises - Pilgrimages
11 We»t 42nd SL, N.Y. OX 5-1952

KAVEY TRAVEL BUREAU 
^Pilgrimages - Tours - .Cruises - R 

Air - Steamship - Railroad - E
4 S. Main ŠTreet, Pbrtchester, N. Y,

STEAMSHIP..it

