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JAUNAVEDŽIAI MASKVOJE.

lerio Adenauerio laimėjimas 
išrinktas nauj-u Vokietijos pro- 
zidentu jo kandidatas Heinrtdi 
Luebke, ligšiolinis žemės ūkio, 
ministeris.

klausimo sprendimo. Prancūzi
joje tas atsiliepimas buvo su
tiktas palankiai kaip Amerikos 
moralinė parama Prancūzijai 
Alžiro klausimu. O to Prancū
zija ir reikalavo iš Amerikos.

lą. Atstovų Rūmų pirmininkas 
pakvietė ceremonijose dalyvau
ti ir Washingtono arkivyskupo 
atstovus. Iš ten buvo atsaky-

AMERIKOS MORALINĖ PARAMA STIPRINTA ITALIJOS IR PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBES

'— Maskvon atvyko Etiopi
jos karalius.

prezidentas parei- 
iš T. Heusso rug-

Šitie argumentai ir vertė I- 
talijos politikus laikytis santū
riai.

čiai. New Jersey gyventojai,

ferencijos. Kozlovas kartojo

Kozlovas turėjo prisipažinti t*8-

Kubos aviacijos viršininkas 
Įteikė prezidentui savo atsi
statydinimą. paaiškindamas, 
kad Kubos vyriausybėje ir ka-

ji remia savo sąjungininkus 
Europoje: šiuo tarpu Italiją ir 
Prancūziją.

Amerika birželio 30 pranešė, 
kad remia Italijos atstovo da
lyvavimą vakarų valstybių mi- 
nisterių pasitarime prieš tęsiant 
Ženevos konferenciją. Pritaria 
ir Prancūzija, Anglija. Vokieti
ja. Pasitarimas bus greičiausia 
Ženevoje liepos 12* prieš pat 
tęsiant pasitarimus su Maskva.

Tuo pritarimu Įtraukti Itali
ją į pasitarimus Amerika nori 
paremti Italijos dabartinę vy
riausybę, kuri parodė drąsos 
prisiimti Amerikos raketų ba
zes ir atsispirti prieš komunis
tus socialistus iš vienos pusės 
ir savo partijos dalies iš kitos. 
Dar daugiau —Amerika pa-
kvietė atvykti trim di^nona ...Įtą- 

ispė.-ą, kad ir toliau jų balsai lijos min. pirm. Šegni. Tuoj pb 
būtų skaitomi skyrium. to bus Italijos krikščionių de-

HEINRICH LUEBKE, išrink 
tai Vokietijos prezidentu.

Prezidentas Eisenhoweris bu
vo atvykęs į Sovietų parodą 
New Yorke. Čia susitiko su 
Chruščiovo pavaduotoju Kozlo- 
vu ir pasikalbėjo. Iš to pasi
kalbėjimo Journal American 
padarė tokias išvadas:

gyvenamoje vietoje ant mokyk
los. Užmušė 16, sužeidė 118.

PRANCŪZIJAI
Informacijos agentūros di

rektorius George V. Allen bir
želio 29 palankiai atsiliepė apie 
Prancūzijos min. pirm. deGaul- 
le pastangas pakelti gyvenimo 
standartą ir eiti palaipsniui prie

Italijai pakeliui 
De Gaulle susilaukė daug 
cijų, bet nieko konkretaus

De Gaulle nukeliavo į Itali
ją, norėdamas labiausiai dvie
jų dalykų: prikalbinti Italiją, 
kad ji paremtų Prancūzijos rei-~ 
kai avimą: jei priimam raketų 
bazes, tai turime turėti jr kont
rolės teisę atominėm bombom, 
antra, prikalbinti, kad Italija 
paremtų Prancūziją kovoje dėl 
Alžiro. Už tai Prancūzija pare
mia Italijos didesnes teises Va
karų politiką nustatant, o taip 
pat naudojasi Saharos nafta.

Italijai ne prie širdies abudu 
siūlymai. Italija atsirėmė Į A- 
meriką ir nenori su ja spyriuo- 
tis. Tikisi daugiau gražumu lai
mėti. Italija nenori ir dėl Al
žyro nukrypti nuo savo svajo
nės — būti tiltu tarp Europos

LAUKIA KARALAIČIŲ Iš UŽ 
JŪRŲ

šonai ir anksčiau — 1793 ir 
1851.

‘150 dol. savaitei”.
‘Aha, o kiek moki už butą?” 

teiravosi toliau Kozlovas.
‘Gyvenu savo name’.
Po tokio atsakymo šypsnys 

Kozlovo veide aptemo, ir jis 
nuėjo toliau.

Camden, N.J., aplankė laivų 
statyklą ir pakartojo klausimą, 
kiek uždirba ir kaip gyvena.

vyko Berlyne, ne- 
-paisant^ sovietų"irrytų Vokie
tijos protestų ir gyasinimų.

Amerika pademonstravo, kad mokratųsuvažiavimas, kuriame 
Segni turės atsilaikyti prieš sa
vo partijos oponentą Fanfani, 
nesutinkantį su dabartine Ame
rikai palankia Italijos politika. 
AMERIKOS GERAS ŽODIS IR

Chruščiovo griežtą nusistatymą 
— Vakarai per 13 mėnesiu tu
ri pasitraukti iš Berlyno; Eisen- 
howeris pareiškė nusistatymą, 
kad be Maskvos nuolaidu vir
šūnių konferencijos nebus.

KOZLOVAS VIRTO SAVOS 
PROPAGANDOS AUKA

Pasikalbėjime su prezidentu 
Kozlovas virto savo sovietinės 
propagandos auka. Ta propa
ganda pasitikėdamas, jis tikino, 
kad Amerika už maistą, kuri 
ji pasiuntė Rusijai 1921-22 ba
do metais, pareikalavusi iš Ru-

Sovietų min. pirm, pavaduo- Rusijai buvo Amerikos dovana, akyse. Ar Kennedy bus išim- 
tojas Kozlovas liepos 1 kalbė
josi su prezidentu Eisenhowe-

Sulaužė šventas Anglijos tra- 
_ ~ -------———

Kanadon atskridus) prezi
dentą EisenhowerĮ pasveikino 
21 šūvis. Iš lėktuvo išžygiavo 
raudonu kilimu. Pasisveikino su 
karaliene Elzbieta kaip seni 
draugai — ji buvo -Amerikoje 
prieš dvejis metus. Prezidentas 
džentelmeniškai paėmė kara
lienę po ranka... čia išsigan
do protokolo šefas — juk pro
tokolas sako: niekas neturi pa; 
liesti karalienės. O Eisenho- 
weris padarė dar didesnį nusi
kaltimą — jis palietė ir vedėsr 
ją apžiūrėti išsirikiavusios gar
bės sargybos 100 raudonai ap
taisytų vyrų. “Tai negalima”, 
prašnibždėjo Kanados protoko
lo šefas ir išsitraukęs Į slap
tas instrukcijas pats pasižiūrė
jo ir kitiem parodę;. Jos Majes- 
totas neturi apžiūrėti sargybos.

Luebke buvo išrinktas antra
me balsavime. Pirmame gavo 
tik 517 balsų, iki absoliutinės 
daugumos trūko 3. Antrame 
balsavime iš 1038 balsų gavo 
526, šešiais daugiau, nei reikė
jo. Jo konkurentai pirmame 
balsavime gavo — soc. dem. 
Carlo Schmidt 385, laisvųjų vo
kiečių partijos Becker 104. 
CDU partija tvirtai parėmė 
kanclerio Adenauerio linija.

Naujasis 
gas perims 
sėjo 5.

Rinkimai

Nauja rinkimuose ir tai. kad 
parlamento pirmininko Gersten- 
mayerio sprendimu pilnatei
siais rinkikais dalyvavo ir va
karų Vckietijos atstovai, nors 
vakariniai sąjurgininkni buvo

KUO AMERIKA PRALENKĖ MASKVĄ 
ATSILIEPIMAI APIE SOVIETŲ Gyventojam skirtų reikmenų 

PARODĄ srityje Sovietai ‘to!? atsilikę.
Drabužių srityje kopijuoja Vąš
karus. Rusų automobiliai atro
do kaip vakarų Europos mažų 
automobilių padidintos kopijos. 
Virtuvėje yra mažas Šaldytuvas 
.3 pėdų 9 colių aukščio (kaina 
13,000 rublių — 130 dol.) pa
našus greičiau į 1939 metų A- 
merikos modelį, ne į 1959.

jardų. Valstybės skola tokiu bū
du padidėjo iki 295 milijardų.

tyti paveikslus, kuriuos nupie
šė jo sūnėnas ir pasiuntė i A- 
merikos parodą Maskvoje, tai 
jie. rusai, turi padaryti inva
ziją Į Amerikos meno direkto
riaus Harold McClellan ofisą... 
Kozlovas sutarė ir su darbinin-

.. . v kais dėl darbo sunkumo-Prezidentas Eisenhovvens ~ .. , . ,Queens aplanke Kozlovas 
sintetinių medžiagų fabriką.
Ėmė pasakoti, kad jaunas ir Klausiamasis darbininkas atsa- ir Arabų pasaulio, 
dirbęs fabrike pūslėtom ran- kė:
kom; jis žinąs, kaip sunkiai už- ‘Savaitei 82 dol., turiu 3000

— Sovietai šiuo metu per
davė rytų Vokietijai 500 arti
lerijos pabūklų, kelis šimtus 
šarvuotų automobilių, 50 nau
jausio tipo Migų.

Kongreso rūmų rytinio prie
stato kertinis akmuo dedamas

, , . , „ . • klydęs,nu, valstybes sekr. Hertenu, 
viceprez. Nixonu ir senato už
sienių komisijos nariais.

Nors pasikalbėjimai buvo ne 
vieši, bet iš valstybės departa
mento pareiškimo matyti, kad 
nieko naujo nebuvo nei dėl 
Berlyno nei dėl viršūnių kon-

—Amerikos sprausminis ko
vos lėktuvas degdamas nukri- 

. Domininkonų respublika ap- to prie Okinawos. Japonijoje, 
kaltino Kubos diktatorių Cas- 
tro. kad Kubos vakarinėje da
lyje yra rengiami 3000 vyrų 
subversyvinei akcijai Karibų 
jūros rajone. Juos rengia kitų 
ir 25 sovietų specialistai.

ir kolegos rusai studentai. Esą 
vienas senesnio amžiaus žmo
gus klausė, kas jie per vieni. 
Kai sužinojo, kad amerikiečiai, 
tai tada: kodėl jie šliūbą ima 
bažnyčioje. Kai jam pasakė, 
kad jie katalikai, tai vėl klau- 

gas rusų kalba, ir amerikiečiai simas: kodėl gi Rusijoje ...

turėjo mažą viršūnių konferen
ciją su Sovietų žmogum Nr. 2 
Frol Kozlovu. Kai kuriais gyvy
biniais klausimais pasiekta su
tarimo:

N. Y. Times informavo: Lie
pos 1 rytą atėję sovietiniai pa
reigūnai buvo nustebinti -— so
vietų vėliava buvo perplėšta, 
regimai nuo stipraus nakties 
vėjo. Iki vėliava bus sutaisyta, 
dėl .mandagumo buvo nuimta 
ir Amerikos vėliava.

Kelios organizacijos piketavo.
Time žurnalas informavo: 

Sovietų prekės New' Yorke pir
musyk nuo 1939 metų pasau
linės parodos, šiai parodai so
vietai išleido 10_rnil. Amerikos 
ekspertai manė, kad sovietai 
yra pralenkę Ameriką elektros 
reikmenų srity; tradicinių įran
kių srity yra pralenkusi Ame
rika.

- Chruščiovas pasikalbėjime 
Harrimanu rodėsi kietas

Maskvos gyventojam buvo di- M^kvą Palaiminimo telegramą 
dėlė staigmena birželio 30. ką- ,r akinimus. Buvo pakvestt 
da vienintelėje katalikų baž
nyčioje du studentai amerikie-

Dennis Michael O’Connor ir 
Mary Louise McMahon, susituo
kė. šliubą davė lenkas kuni-

Tarp Amerikos ir Lenkijos PRADĖJO PABĖGĖLIŲ METUS 
prasidėjęs turizmas gali duoti
nelauktų vaisių, šiemet iš A- Amerikos privatinės labdaros 
menkos vyksta Lenkijos aplan- organizacijos liepos 1 surengė 
kyti daug lenkiško kilimo ame- priėmimą Plaza viešbutyje. Pa- 
rikiečių. Tarp jų apie 200 vien- minėjo tuo šešioliktas Ameri- 
gungių, kurie čia nesusirado kos labdaros organizacijų tary- 
sau žmonos ir tikisi parsivež- bos metines ir pradėjo vadina- 

ir . 0 iš Lenkijos. Tai žino Lenki- mus pabėgėlių metus.
Groichi Romoje iežko bendros sljosaukso’ Herteris ir N«xona$ joje ir keu šimtai merginų Pabėgėlių metus šiemet įve- 
kaibos. prirėmė Kozlovą prie sienos ir Jaukia, kad jos bus tos išrink- rfė Jungtinės Tautos, raginda-

“ tosios, kurias išsiveš karalaitis mos vyriausybes paremti mili-
iš už marių. jonus pabėgėlių Europoje. Azi-

— Lenkijoje Gomulkos pa- joj®. Afrikoje.
reiškimas, kad ūkiai bus paim- Priėmime dalyvavo 600 žmo- 
ti palaipsniui Į valstybės kont- nių. Pagrindinis kalbėtojas bu- 
rolę, sukėlė nerimą tarp ūki- vo šen. Hubert H. Humphrey, 
ninku. Vėl / pasirodė lapelių, kuris painformavo pasiūlysiąs 
kurie priminę 1956 pasiprieši- Kongresui, kad pabėgėlių reika- 
nimą Poznanėje ir ragino prie- šiam iemet butų skirta' 10 mil. 
šintis ir dabar Gomulkos pa
stangom Įvesti Sovietu kontro- Amerikos deficitas auga
je \ Amerika baigė finansinius

- metus birželio 30 su didžiausiu
— Achesonas, buvęs valsty- iki šioI deficitu —12.5 mili- 

bės sekretorius, birželio 30 aiš
kino, kad vyriausybė leido So
vietam pralenkti Ameriką 
ginklavimosi srityje. Kariuo
menei papildyti ir reformuoti 
reikia pridėti dar 7.5 milijar
dus dol., aiškino Achesonas.

PRISILAIŽYMO KELIU 
buvo 

^F buvo
suojamas papeikimas

- McCarthy. Kennedy savo nuo-
BF dėl McCarthy

Demokratų

K pa-

di, senatorius buvęs neaiškus 
karalienė elzbeta ir prezidentas RisĖi&6wEfHS "“nusikai- dėl McCarthy. Senatoriui riipė- 

jo kaip čia pasiteisinti prieš 
partijos draugus. Kai dabar pa
sirodė knyga apie mirusį se
natorių, Kennedy j>asinaudojo 
proga ir parašė straipsnį, pri
sidėdamas prie McCarthy smer
kusių.

dokumentaliai Įrodė, kad tai ne- Paprastai prisilaižymas ne- 
DĖL BERLYNO IR VIRŠŪNIŲ tiesa, kad Amerikos maistas kelia nei draugų nei priešų

kongresmanas Teague 
dūkti Judy. '

Pasikalbėjime su senatoriais šį šeštadienį. Dės prezidentas 
Kozlovas buvo tarp kitko Indi- Eisenhoweris. Ceremonijas at- 
anos respublikono H. E. Cape- liks masonai Pa«al sav0 ritua- 
bart paklaustas, kodėl Sovietai 
nepasitraukia iš k raštu, kuriuos 
jie okupavo po karo. Kozlovas 
aiškino, kad tie nepriklausomi mas kad 0 Kolum.
kraštai norėję Sovietų kanuo- pare^ protestą

prieš masonų ceremonijas Ca- 
pitolio iškilmėse. Jas atliko ma-

m j vynai (jjr|)aina- duona. Paskui kreipė- dol. vertės automobilį”.
yra gana geri, bet šis kraštas sį j vieną iš darbininkų, tei- Po tokio pasikalbėjimo apie 
labiau žinomas savo whisky ir raudamas, kiek jis uždirba. Tas sunkiai pelnomą duoną Kozlo- 
alum. — Jei rusai nori parpa- atsakė: vas išvyko į VVashingtoną to-

------------------------------------------------------------------------------------ liau su prezidentu Eisenhowe-

Spn<uii>iia Mackvai sake i3 vlet0J 1 d0' Tevų ------------------------kJvlloaLlJd. X <11 prašymu, Vatikanas atsiuntė į t
NEAPMOKAMA

respublikonas 
Charles M. Tea- 

kas darv-

KODĖL SOVIETAI 
NEPASITRAUKIA?

—Amerika rengiasi paleis
ti į erdves teleskopą, kuris ga
lės stebėti žvaigždes, planetas 
ir savo pastebėjimus jjerduoti 

riuomenėje leidžiama Įsigalėti į žemę, 
vis labiau komunistam.

JI VALDŽIOS
Kalifornijos 

kongresmanL.' 
gue tiesiog nežinojo, 
ti. kada jis norėjo pasikviesti 
vasaros metu dukterį pataikin
ti. Visi pagalvos, kad ir jis 
naudoja savo šeimai valdžios 
pinigus. Pagaliau rado išeitį: 
prieš mergaitę padėjo lentelę 
su įrašu: tokio ir tokio kon- 
gresmano duktė, bet nėra val
džios apmokama.

— Sovietų pabėgęs diploma
tas Kaznačiejevas iš Burmos 
išvyko jau į Ameriką, kur gaus 
azylį.

reikalavimais, kad vakarų vals
tybės trauktųsi iš Berlyno.



DARBININKAS

Paseulto Istorijos Encikiope- Baltijos valstybes, kad sąjunga 
dija (An Ėncyclopėdia of World esanti nukreipta prieš Maskvą).. 
History) — tokio vardo kny- 1939 visos trys Baltijos ^ysūsty- 
ga tik dabar pateko į rankas bės prisiėmė tam tikrą dikta-
Veikalas didelis, gražus, paruoš 
tas rūpestingai. Jau trečias pa
taisytas leidimas, atrodo, 1952 
metų, nes įvykiai tuos metus 
siekia. Jo autoriai — Harvar
do universiteto eilė istorijos 

. profesorių, redaktorius William
L. Langer.____ _—

Knyga yra puiki priemonė 
pasitikrinti pasaulio įvykių da
tom ir vardam.

.« Liotuvis skaitytojas su ma- 
... lonumu gali pašokti, kaip tie 

..profesoriai vaizduoja ir Lietu- 
' vos istorijos eigą.

Datos ir vardai tikslūs, kai 
pasakoja apie senąją Lietuvos 
istoriją. Ką padarysi, kad vis
kas trumpa —tokia jau en
ciklopedijos veikalo tvarka.

Nuotaiką keičiasi, kai imi 
. skaityti naujuosius laikus.

Apie Baltijos valstybes čia 
duodamas bendras skyrelis. Jo 
tezės yra labiau paremtos lo
gine autorių konstrukcija ne^ 

7T gu istoriniais faktais. To sky
relio teigimai: ,

x— Trijų Baltijos valstybių 
raida po pirmo pasaulinio karo 

. ėjo daugiau mažiau ta pačia 
linija. Visos tos valstybės bu
vo pirmykštė dalis Rusijos (hu- 
torių terminas originally čia ne
tikslus kalbant apie Lietuvą); 
karo metu jos buvo okupuotos 

, vokiečių, kurie valdė Šiuos 
kraštus iškamšinėm valdžiom 
(tokię iškamšų - pupet - visai 
nebuvo ir jų nereikėjo, nes li
gi galo buvo karinė valdžia); 
Vokietijai pralaimėjus, bolševi- 

' kai darė pastangų atgauti šias 
teritorijas, kurios leido prieiti 
prie Baltijos (priėjimą prie 
Baltijos turėjo ir be trijų y

.. tybių paėmimo). Vokiečtom 
alijantam padedant ir savo 
stangom baltų kariuomenė 
stūmė bolševikus ir pastatė 
priklausomas vyriausybes. V 
se trijose valstybėse vokie 
mažuma buvo svari ir įtakii 
žemės ūkyje, prieš ją b

1939 visos trys Baltijos ^valsty
bės prisiėmė tam tikrą .dikta
tūros formą ne iš pagarbos vo
kiečių sistemai, bet labiau tam, 
kad galėtų sudaryti atsparesnį 
režimą pasipriešinti Vokietijai 
(tais metais buvo sustiprintas 
Lietuvoje ne diktatūrinis reži
mas, bet priešingai — vienin
go darbo vyriausybė).

kai skyrium rašo apie nepri
klausomos Lietuvos laikotarpį, 
netikslumai smulkūs. Pvz.:

Esą steigiamojo seimo buvo 
išrinktas prezidentas ‘Antanas

vatskis” surengė pučą atves- 
damas į valdžią konservatyvus 
ir atidarydamas kelią 
Smetonos pučui ...

Informaciją apie Lietuvą šia-

1926

esą Vokietijos spaudimo dėka 
Lietuva padarė pastangas suar
tėti su Lenkija, senu savo 
priešu.

kius tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
tarp Lietuvos ir Vokietijos, en-

Žinias paduoda teisingas, ta
čiau jas paduoda tokia forma, 
kad Sovietai išeina baltesni, ir 
vaizdas gaunas kreivas. Pvz.:

Pasakodamas apie 1939 de
rybas tarp Maskvos, Londono 
ir Paryžiaus, kur buvo norima

Maskvą įtraukti į sąjungą prieš 
Vokietiją, autorius sako, kad 
Maskva reikalavo taip pat ~ga-
rantijų Baltijos valstybėm4
'garantijų

čiau autorius nutyli, kad tos 
“garantijos” turėjo reikšti, anot 
The Times redaktoriaus lordo 
Dunglass, Anglijos sutikimą

lybes — Latviją, Lietuvą ir Es
tiją'.

Autorius lygiai nutyli Molo-, 
tovo - Ribbentropo 1938 rug
piūčio 23 susitarimą pasidalyti 
Baltijos valstybes.

Vėl apie Vokietijos - Lenki
jos karą enciklopedija sako, 
kad 1939 Vokietijai pradėjus 
karą prieš Lenkiją, ‘bolševiki
nė Rusija laikėsi palankaus 

- neutralumo”. Tik kitoj vietoj 
jau-pasako, kad Rusija aliar
muota vokiečių pasisekimo Len
kijoje, dėl to įžygiavo į rytinę 
Lenkiją.

O kai tų metų rugsėjo 29 
Vokietija su Sovietais dalinosi 
Lenkiją, tai nei iš šio nei iš 
to prideda, kad “Lietuva ir 
Slovakija gavo po mažą Lenki
jos teritorijos dalį”.

Dar viena smulkmena. Sky
riuje apie antrą pasaulinį karą, 
kuris pradedamas poskyriu “po
litiniai ir tarptautiniai reika
lai” randam žinią, kad 1940 

(nukelta į 3 pusi.)

KĄ UŽMIRŠO HARVARDO PROFESORIAI: nacinės Vokietijos užs 
reik. min. Joachimas Ribbentropas 1939 rugpiūčio 23 Maskvoje pasirašc 
slaptu- protokolą, kuriame Vokietija ir Sovietų Sąjunga dalinasi Baltijos 
valstybėm. Užpakalyje klastingai šypsosi Stalinas.

SPAUDA

nukreipti žemės įstatymai, 
riais siekė palaužti čŪdžiui 
savininkus (Lietuvoje vok 
mažuma neturėjo tokios įtakos

Ar laisvamaniai pripažįsta laisvę 
savo draugams laisvamaniams?

Žemte ūkyje, ir žemės refor- VERKNĖS klonis netoli Birštono. Nuo to klonio eina miškai Nemaniūnų 
* ir Punios linkui, kur veikė Lietuvos partizanai.ma labiau palietė dvarininkus J 

lenkus). Demokratinė sistema, 
sukurta po karo, susilaukė tam 
tikro pakrikimo dėl didelės . 
partijų kovos tarp socialdemo
kratų, agrarų ir 1.1. Komuniz
mas buvo nuolatinis pavojus, 
prieš kurį visos vyriausybės

IŠ LIETUVOS

Apie partizano Skirmanto žuvimą
Korespondencijoje iš Leipa- 

ėmėsi griežtų priemonių. Bet tingio apie partizanų kovas su 
• po nacionalsocializmo pergalės istrebiteliais autorius, papasa- 
Vokietijoje Baltijos valstybės kojęs apie pulk. Vitkaus - Ka- 
skubėjo pagerinti savo santy- zimieraičio išdavimą, užsimena 
kius su Sovietų Sąjunga, kad aP*e partizano tikimą — 
parodytų tvirtą frontą prieš Juozo Lukšos - Skirmanto. 
Vokietijos intervenciją vokie- Esą jis buvęs grupės vadas,

KUR /1TOSTOG/1UT/?
• Naujai atremontuota, 

Beturiu vasarvietė LAKE HOTEL 7 Avė. ir Park Avė. 
kampas, Aabury Park, New Jeraey, kviečia atvykti 

ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO.
Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė 
bloko nuo jūros ir Monte Carlo Pool. Svečių patogumui 
veikia lietuviška valgykla - restoranas.
Mūsų baras ANCHOR ROOM žinomas savo puikia at
mosfera. Šokiams groja džezo orkestras.
DM smulkesnių informacijų kreiptis: Lake Hotel 7 Avė. 
ir Park Avė. kampas, Asbury Park, New Jereey.

TeL: PRospect 4-7788 — PR 6-9671 — PR 6-9619

Labai svarbus pranešimas
Lietuvių Prekybos Bendrovės 

Londone vadovybei malonu pra^ 
nešti, kad ji yra susitarusi su 
vienu didžiųjų Anglijos audimo 
fabrikų pagaminti Lietuvių Pre
kybos Bendrovei 75.000 jardų 
eksportinės rūšies vilnonės me-

portinės rūšies vilnonių me- * 
džiagų dvigubais ruoželiais 7 
vyriškiems ar moteriškiems 
kostiumams tiktai už $79.00 
įskaitant į tą sumą visus mo
kesčius. Užsakytojas gali pasi
rinkti tokias spalvas, kokios 
jam patinka.

Mūsiškį “Specialų standarti
nį siuntinį” gali užsisakyti kiek 
vienas, vis tiek, ar jis yra mū
sų klijentas, ar kitos firmos.

Pareikalavusiems mes nemo 
karnai siunčiame-tų naujųjų- 
medžiagų pavyzdžius, standar
tinių siuntinių kainoraštį ir sa
vo naująjį 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.

Mes patikriname, kad siusi
me tik tas medžiagas, kurias 
remdamasis pavyzdžiais bus pa
sirinkęs užsakytojas. Mes būsi
me dėkingi, jei nuolatiniai mū
sų klijentai, prašydami naujų 
jų medžiagų pavyzdžių, laiškuo
se pažymės, kad jie jau yra 
nuolatiniai mūsų klijentai.

Mums taip pat malonu pain
formuoti visus siuvamųjų ma 
šinų siuntimu besidominčius sa
vo klijentus, kad mes siunčia
me rankines ir kojom minamą 
siąs “,§įnger” siuvamąsias ma
šinas, kurių muitas yra čia ap
mokamas.

Mums vis dar būtų pageidau
jami atstovai JAV ir Kanadoje.

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 
mūsiškį “Specialų standartinį 
siuntinį”, kurį sudaro 23 yar- 
dai medžiagos, Lietuvių Preky
bos Bendrovė nusprendė skirti 
tam reikalui 23.000 yardų me
džiagos, kurios bus galima 
sudaryti 1.000 “Specialių stan
dartinių siuntinių”. Tokį siunti
nį sudarys 23 yardai Naujų eks-

pa-Tuo reikalu Vincas buvo 
klaustas (privačiai), ar negalė
tų padaryti testamento, kad mi
ręs būtų apsaugotas nuo dva
sininkų burtų. Jis dar nieko ne
atsakė”. Ir baigia nauju prie

Laisvės, maskvinės, skaityto
jų tarpe kilo didelio susijaudi
nimo dėl savo seno reikėjo V. 
Jakščio žmonos laidotuvių. Bir
želio 26 du laisviečiai rašo, 
kad apie tą Jakštienės laido
jimą “daug kalbama’, kad nau- kaištu: “mūsų gerbiamas drau- — Prancūzija tikisi šį rude- 
jiena apie jį “sudemoralizavu- gas visai be reikalo pasuko ki- nį galėsianti išmėginti savo 
si dar juo besirūpinančius drau- tu keliu”. darbo atominę bombą.

jam nepadėjo nei doleriai, nei doms’. 
nuodai, nei išdresiravimas šni-

gus’.
Esą V. Jakštys, žinomas kaip 

“Senas Vincas’.’ yra “svarbi 
ypata tarp laisvų žmonių”. Jo 
žmonos “laidotuvėse protestan
tiško ministerio malda buvo su
krečiantis Įeykis laisvų žmonių 
tarpe’.

i Piktinasi dėl to savo senu 
veikėjū: “žmogus per visą gy- 

~ venimą gyvenęs laisvai, be prie
tarų, be religinių monų, burtų, 
dargi taip daug prirašęs ir kal
bėjęs už bedievybę, dabar lais
vos sąmoningos žmonos lavoną 
atiduoda bent 15 minučių mal-

Tie raštai rodo iš naujo, kaip — Valstybės departamentas
laisvamaniai, kalbėdami apie nedavė paso vyr. teismo teisė- 
laisvę, nenori tos laisvės pri- jui Douglas, kuris norėjo vyk- 
pažinti savo draugui jo šeimos ti į kom. Kiniją.
reikaluose.

Prašom rašyti:
Lithuanian Trading Company * 
i A, Hunt Street, London, W.ll 
Great Britain. (Sklb.)

Laisvamaniai susirūpinę dar 
pų mokykloje — 1951 rugsėjo tolimesne eiga. Esą “visur są- 
mėn. jis žuvęs nuo “kovotojų- moningi bedieviai bus labai 
gynėjų”, vadinas, istrebitelių. nusiminę, jei kada išgirs, kad 

ir seną Vincą ... paves dvasi- 
Amerikos Bonoskis Lietuvoje ninkams apvalyti nuodėmes.

Amerikietis komunistas rašy-. —

gynėjų”, vadinas, istrebitelių.

itai! joje automobilistam 
kalėjimas

Italijoje nuo liepos 1 veikia 
naujos baudos netvarkingiem 
automobilistam. Už važiavimą 
daugiau kaip 34 mylios (50 kl.) 
per miestą —kalėjimas. Jei 
girtas važiuoja — pusė metų 
kalėjimo.

Italijos keliuose kasdien žūs
ta po 25. Specialistai priskiria 
30 proc. tų nelaimių įvykstant 
dėl neprotingo lenkimo ir lenk
tyniavimo, 25 proc. dėl švie
sų netvarkingumo nakčia.

WENTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 
TeL EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to,

pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina-

čių mažumų naudai ar prieš vakarų Vokietijoje buvo baigęs tojas F. Bonoskis (Baranaus- 
vokiečių agresijos norus (ne- amerikiečių šnipinėjimo mo- kas) su žmona lankėsi Lietuvo- 
tiesa, globos Maskvoje neieš- kyklą ir buvo nuleistas Lietu- je. Jam parodė Pirčiupį, kur 
kojo, o Lietuva, Vokietijos ū- voje. Vakaruose Skirmantas bu- bolševikų partizanų provokuo- 
kiškai spaudžiama, rinkų ieško- vęs susitikęs su “lietuviškais jami vokiečiai išžudė kaimo gy- 
jo ne Sovietuose, bet Anglijo- nacionalistais’ Krupavičium, ventojus — viso 119. Paskui 
je). Sąjunga tarp įvairių vals- Kairiu ir kitais, kurie “palai- rodė Panerius, kur vokiečiai 
tybių buvo dažnai diskutuoja- mino jį šnipinėti, užmušinėti, buvo sušaudę, anot Sovetskaja
ma (čia sudaromas įspūdis, kad kenkti lietuvių liaudžiai”. Nors Litva, 120 tūkstančių sovietinių 
ta sąjunga buvo kreipiama prieš kaip gudrus buvo* Skirmantas, piliečių. Parodė taip pat Tra

kus.Vokietiją,, o Sovietai kaltino — sako korespondentas, (WTIW UTSUBANCE)
offer you iavestment units in multiples of $2,500 with 
investmenn as low as . . . $125 Inmally and $25 
Periodically. Group Life Insurance b avaihble to 
cover the unpaid balance of che Investment Prograa 
in the event the Planholder does not lite to conpitte 
bis program. Under a United Periodic Investmem 
Plan with Insurance, you invesc in

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Su tikslu padėti tiems, kurie norėtų pasiųsti siuntinį 

savo artimiesiems Lietuvon, arba į kitus kraštus, nedarant 
didelių išlaidų, mes sudarėme specialius siuntinius ir už
tikriname, kad tai yra pats pigiausias ir geriausias pa
siūlymas, kokį Jūs iki šiol turėjote.

1. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Iš viso
5 gabalai, kiekvienas po 3*2 jardo. Medžiagas atžymėtos :• 
“Made in England’ ir tas padidina jų vertę Lietuvoje, šio (j 
siutinio kaina tik $59.96.

geros rūšies medžfagos 6 kos- ; 
titanams su priedais. Iš viso 3 gabalai medžiagų, kiekvie- !j 
nas po 6*2 jardo, skirtingų spalvų. 19*2 jardo medžiagų j 
su priedais. Kama taip pat tik $59190.

Į šias kainas įeina visos išlaidos. Adresatas gaus • 
aukščiau paminėtus siuntinius be jokių primokėsimų. Visi • 
siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas, i;

LICENSED BY U.S.S.R.
’ BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue. TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272 į

NEWABM, N. J. — 312-314 Mnrket St TeL BU 2-2452 ir BU 2-1681. BOwling Green 9-6992 I
• Per’mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vieta pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami < 

■ miksų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti Į- ------------------,---------- - <vietoje — _ . _ .
įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100'/..

įstaigos fr skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 ▼./ Settad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak.
MŪSU S KYR.I AI

a diversified, managed maniai fund vrith invescments 
in ovcr 100 American corporations.
For Prospectus and descripcive literature, without 
obligation, fili in and Retubn This Akvestisement

WADDELL & REED, INC

78 Second Avenue, 
NEW YORK 3, N;Y. 

ORegon 4-1540
•32 North 7th Street 

PH1LADELPH1A 23, PA. 
WAImrt 3*1747

107 So. Vermont Avė., 
LOS ANGELES 4, CALIF.

DUnklrk 5-6550

11601 Jo«. Campau Avė., 
DETROIT 12, MICH.

Principal Uadci ■ litam
M Weit •»th 8t BMc.
Tani City 5. Mn.

REPRESENTATIVES
ADDRESS:

44 W«n StTWt

1241 N. Ashland Ave^ 
CHICAGO 22. U-L.

HUmbolt 6-2818

651 Albany Avenue,' 
HARTFORD, CONN. 

CHapei J-5164
NorMaml daugiau informacijų reikalaukite mūsų firmos katalogų

NAME: 
ADDRESS:
CITY:

ADAM STANKŪNAS 
1120 E. Jereey St. 
Elizabeth, N. J.

arba bet kokį daiktą ir už tai reikės primokėti tik muitą 
ir papildomas pašto išlaidas.

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiū
roje. Visi užsakymai yra išpildomi skubiai ir sąžiningai. 
Už pačius vaistus mes skaitome urmo kainą.

Papildomų informacijų reikalu prašome reikalauti 
katalogų ir medžiagų pavyzdžių.

Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką 
atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
22 Place, Hartford, Conn.
ToM. CHapd M773

ANTANAS USTJANAUSKAS 
Vedėjas
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Vienas amerikietis iš daugelio
THi WORKSR rnttnOMHaMk By FRANCISCAN fathers 

Etaa «a VMS matai. *51 sujungi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir'LIETUVIŲ ŽINIAS

Kaip gyvena Mr. Smith, uždirbęs 5000 dolerių

LaMcr*ttl tvarto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. ntf. L «U2IEDELIS 
Straižiu. ir lwrM<naJanrljao rabatai ja taiaa aaaa ramNOn. Nanandatl Nrnipa- 
nUi i-rur-i ir grąflaaml autoriam. pralant Pavarda pnMyti atraipaaiai nabO. 
tinai KraHMa radaMJn* aaemanį. Už «lrait>laM| tartai ir kalba raJakrija aaataako. 
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: M0 WiMoasMty Ava., ErooMyn 21. N. Y.

Amerikos laisvės gynėjai ir priešai
tinės Amerikos Valstybės, vis 
labiau apriečiamos geležinių 
virbų sienos, keliamos vis ar
čiau prie Amerikos krantų. To
kiu metu labai naudinga prisi-

Aimrikos nepriklausomybės 
šventė šiemet patenka į Žene
vos konferencijos pertrauką. 
Tai reiškia, kad Jungtinėm A- 
merikos Valstybėm tartum duo
ta atvanga ramiai pasidžiaugti minti du šio krašto kovotojus 
savo demokratijos laisve ir ap
sispręsti, ar ji toliau bus gina
ma visomis priemonėmis, net 
ligi galimo karinio konflikto, 
nes Ženevos konferencija ne
sprendžia tiktai Berlyno klau
simo.

Berlynas yra tik prietiltis, 
nuo kurio priešas tyko mestis 
į visuotinę kovą su visais, ku
rie dar turi tikrus demokrati
jos idealus. Jų negalima apgin
ti nuolaidomis, nes nuolaidos

už JAV laisvę.

Jurgis Vašingtonas ir Abrao
mas Linkolnas yra du garbin- J 
gi vyrai ir kartu du laisvės , 
simboliai. Pirmasis kovojo su 
išorine Uranija — su anglų po
litine priespauda, jos pačios ko
lonijom bei žmonėm — ir tą 
kovą laimėjo Nepriklausomybės 
pasiekimu, nors JAV kovotojų . 
jėgos atrodė silpnos ir nepa- 

. j- __ : __ . .kankamos milžiniškai kovai,
priešą tiktai skatina savo rėi- Laimėjo didelis ryžtas, narsa ir 

ištvermė.
Abraomas Linkolnas kovojo 

su išvidine tironija — su pa
vergimu žmogaus jau pačioje 
laisvoje Amerikoje, su silpnes
niojo išnaudojimu ir rasine ne
apykanta, — ir tą kovą taip 
pat laimėjo, nors JAV grėsė 
suskilimas, o pačiam Abraomui 
Linkolnui buvo paleista mirtin
goji kulka. Laimėjo teisingumas 
tvirtumas ir žmoniškumas.

Amerika pasidarė kraštu, ku
riame ieškojo prieglaudos ir ją 
rado milijonai žmonių, bėgę 
nuo politinės arba socialinės 
priespaudos iš savo šalies.

Jungtines Amerikos Valsty
bes kiti kraštai dažnai vadina 
kapitalistų, piniguočių šalimi. 
Kad Amerika' turi daug pinigo 
ir turto, tai tiesa. Bet taip pat 
tiesa, kad vadinamųjų milijo
nierių nėra daug. Didelius ka
pitalus turi bendrovės, o bend
rovių akcijas arba šėrus turi 
jų nariai. Tačiau ir tarp tų žmo
nių, išskyrus biznierius ir aukš
to atlyginimo pasiekusius profe
sionalus, turtingųjų nėra daug. 
Didžioji amerikiečių masė gy
vena vidutiniškai ir labai įvai
riai, nes kraštas didelis ir skir
tingas savo gamta ir verslu. 
Yra ir gana skurdžiai gyvenan
čių, ypač pietinių valstybių 
ūkiuose arba didmiesčių tirš
tai sustatytuose kvartaluose. 
Vis dėlto amerikiečiai gyvena 
geriau, prabangiau ir patogiau, 
negu žmonės kituose kraštuose. 
Tai galima būtų pavaizduoti to
kiu pavyzdžiu.

Vidutinis amerikietis
Vidutinis amerikietis, kaip 

statistika rodo, uždirba dabar 
truputi daugiau negu 5,000 do
lerių Į metus. Tiek pajamų ga-

Ii turėti, sulaukęs jau 30 me
tų. Mat, iš 170 milijonų su vir
šum JAV gyventojų, pusė turi 
daugiau kaip 30 metų ir pusė 
— piažiau. Imkime tada pavyz
džiu amerikieti 30 metų, už
dirbantį apie 5,000 dolerių ir 
pavadinkime jį Mr. Smith, nes 
tokia pavardė yra populiariau
sia. Kaip gyvena tasai ponas 
Smith?

Butas, šeima ir uždarbis----- ,
Mūsų Mr. Smith gyvena su 

žmona ir dviem Vaikais vieno 
didelio vidurio vakarų Ameri
kos miesto priemiestyje. Jis 
turi savo nuosavą namą. Jam 
įsigyti jis pasiskolino pinigų ir 
moka savo skolą per 25 me
tų perijodą. Kas mėnesį sumo
ka 90 dolerių, į kuriuos įskai
toma skola, procentai, namo 
mokesčiai ir apdrauda nuo ug
nies.

Mr. Smith namas turi gyve
namą kambarį (living room) su 
jame įrengta vieta valgymui ir 
virtuve. Rūsyje yra automatiš
kas pečius, kūrenamas natūra
liu gazu, skalbimo mašina, 
varstotas, kur Smith sutaiso

mašinos, dar 
elektrinis ly- 
siurblys, siu- 

valgių maišy-

kalavimus didinti ligi ribos, už 
kurios laisvės jau nebelieka. 
Laikas vis labiau spaudžia JAV 
pasiryžti nesitraukti nė per 
žingsnį. Priešingu atveju gali 
būti pastatyta į didelį pavojų 
šio krašto laisvė, už kurią nar
siai kovojo Nepriklausomybės 
kovų karžygiai, garbingai iškė
lę žvaigždėtąją Amerikos vėlia
vą.

Jeigu anų laikų politikai ir 
kariai nebūtų ryžęsi kovoti ar
ba mirti, jie nebūtų pasiekę 
laisvės, kuria šis kraštas dabar 
džiaugiasi ir su pagarba anuos 
kovotojus mint Ar ateinančios 
kartos minės garbingai ir da-

to, kiek bus ryžto pakartoti
anų laikų nusistatymą: laisvė
arba mirtis Tokiais atvejais laidžiausias Amerikos laisvės
dažniausiai laimima laisvė, nors priešas. Jisai visomis priemo- 
Įaisvės medis anot Jeffersono, nėmis siekia JAV palaužti ir 
ir tenka aplaistyti patriotu ir joms primesti savo politinę ir 
tironų krauju”. socialinę Uraniją. Tai turėtų ge-

* rai suprasti kiekvienas x
kietis, kuris dar džiaugiasi šio 

Tironija dar niekada pašau- krašto nepriklausomybe. Ji yra 
lyje nebuvo taip išplitusi ir to- didelė rakštis Maskvos akyse, 
kia veržli, kaip mūsų laikais, kaip jos besišypsotų Chruščio- 
kuriuos vadiname demokratijos < vo, Mikojano ar Kozlovo žvil- 
ir kultūrinės pažangos laikais, giais. Tai nuodingosios angies 
lyg kokiom patyčiom. Didelė žvilgis, nebe vieną prigavęs ir 

užsmaugęs. Tų nelaimingųjų 
išsivadavimo viltys nukreiptos 
į JAV, ir būtų didelė nelaimė, 
jeigu pavergtųjų pasitikėjimas 
būtų apviltas nuolaidumu, ku
ris gero neneštų neį^jiąaai 

Tokioje padėtyje yra ir Jung- Amerikai.

dalis pasaulio yra baisioje ver
gijoje, o tie kraštai, kurie yra 
dar laisvi ir gali ramiai švęsti 
savo tautines šventes, yra vis 
daugiau tironijos supami ir

sulūžusius baldus ir atlieka ki
tus mažesnius pataisymus, ir 
vieta vaikams žaisti lietingo 
oro metu..

Kaip visi amerikietiški na
mai, taip ir Mr. Smith namas 
turi daug elektrinių įrengimų, 
šalia skalbimo 
yra šaldytuvas, 
gintuvas, dulkių 
varnoj! mašina,
tuvas, duonai paskrudinti kros
nelė, elektrinis keptuvas. Mrs.~ 
Smith daug tų prietaisų varto
ja kasdien, nes kaip ir milijo
nai kitų amerikiečių moterų, 
ji atlieka visus namų ruošos 
darbus (valo, skalbia ir verda 
pati). Tarnų yra labai maža ir 
jų alga didelė.

Mr. Smith dirba aštuonias 
valandas į dieną, per penkias 
dienas savaitėje vienoje spaus
tuvės įmonėje. Kas rytą jis at
sikelia septintą valandą, suval
go gerus pusryčius ir išeina iš 
namų į darbą aštuntą valandą. 
Su keturiais kaimynais yra su
daręs “automobilių tarnyba”, t. 
y. kiekvieną dieną vienas iš kai- ; 
mynų, važiuodamas į darbą.

KETURIŲ DIDŽIŲJŲ JAV PREZIDENTŲ — Jurgio Vašingtono, Tomo 
Jefferaono, Teodoro Roooeveito ir Abraomo Linkolno — portretai iškalti 
So. Dakotos kalnuose (Mount Rushmore).

Sovietų Sąjunga šiandien yra 
didžiausias, pikčiausias ir neat-

MARINAI kelia JAV vėliavą lwo Jima. saloje Pacffike praėjusio karo metai. Sala atimta iš 
japonų, išsikėlus 60,000 marinų.

paima kitus keturis į savo au
tomobilį. Tokiu būdu Smithui 
reikia tik vieną kartą į savai
tę vartoti savo automobilį. Ki
tas keturias dienas jo žmona 
naudojasi automobiliu maisto 
produktų ir kitų šeimai reika
lingų dalykų supirkinėjimams. 
Ypač priemiesčiuose automobi
lis yra būtinas, nes namai ir 
krautuvės yra išmėtyti dides
nėse distancijose. Didelė ame
rikiečių šeimų dauguma turi 

------ savo automobilius.

Laisvalaikis
Mr. Smith turi laisvą valan

dą pietų metu ir eina valgyti 
į restoraną netoli savo darbo
vietės. Iš darbo grįžta apie šeš
tą valandą vakare, persivelka, 
perskaito vakarinį laikraštį ir 
vakarieniauja su savo šeima.

Vaikus suguldžius, su savo žmo
na žiūri televizijos programas 
ar skaito žurnalą ar knygą. 
Smith eina miegoti apie 1.1 vai.

Jei vakare Mr. Smith nori 
išeiti aplankyti draugus ar į 
teatrą, vaikus palieka saugoti 
jaunai mergaitei, kuri papras
tai būna kaimyno dūkra —mo
kinė. Kai kada eina į susirin
kimus, kuriuose svarstomi 
bendri tame rajone gyvenan
čių reikalai, šeštadienio vaka
rais pasikviečia savo draugus

’• ar eina juos lankyti < - -
Savaitgaliais Mr. Smith dir

ba sode ir apžiūri reikalingus 
namuose ar aplink juos patai
symus. Pereitais metais savo 
rūsyje padarė naujas lentynas 
virtuvei, o šiemet savo žmonai 
padės redekoruoti namo vidų.

(C. C.)

MOKSLAS TRUMPAS IR AIŠKUS
Popiežius Jonas XXIII Milano 

darbininkų delegacijai kalbėjo:
“Kas priešinasi Dešimčiai 

Dievo įsakymų ir Evangelijai, 
vykdo chaosą. Kas tvirtai' lai
kosi Dešimties Dievo įsakymų 
ir Evangelijos, pagreitina pa
žangesnės socialinės eros pri
artėjimą”.

Tie žodžiai buvo nukreipti
prieš komunizmą.

tų pirma atsiklausta ir Europos 
mažesnių jėgų.

Italijos siūlymas Prancūzijo
je buvo sutiktas šaltai, o Ang
lijoj ir Amerikoje be pritarimo.

HARVARDO VEIDRODY
•(Atkelta iš 2 psL)

m. liepos 21 “Lietuva, Latvi
ja ir Estija paprašė priimamos

•POJE INICIATYVĄ Ra i Sovietų Socialistinių Respub- 
DO ITALIJA I1’" e'‘i------ ’ ‘ 4"" ‘------ ----

Italijos užsienių reikalų min. 
Pella pasiūlė, kad Nato valsty 
bės susirinktų prieš tęsiant ke
turių ministerių konferenciją. 
Italijai pritarė Belgija.

Italijos siūlymas netiesiogiai
paremia kanclerio Adenauerio 
siūlymą, kad vakarų viršūnės 
susirinktų. Ir vienas ir kitas 
siūlymas nori vieno — kad li
kimą spręstų Ženevoje ne vie
ni keturi didieji, bet kad bū-

likų Sąjungą’, o tuo tarpu ži
nia, kad Sovietų kariuomenė 
užėmė Baltijos valstybes pasi
rodo tik po 12 puslapių skyre
lyje apie ... olandų, belgų, 
prancūzų kovas, ta žinia už
kimšta taip, kad sunku ir pa
stebėti.

Sakytum, tai technikinės 
smulkmenos. Bet toji technika 
yra virtusi sistema, kurioje aiš
kus palinkimas Sovietų veidą 
papudruoti.

rankinuke, susigėdinusi, nusi- velis taip įtikinančiai (sustori- verta. Suprantu aš jus, čia li-
juokia): Chi-chi. nes balsą, rimtai) .. išsikišęs kusius

Ona: sMūsų vyrai, kaip apke- iš po pusiaujo. tu žiūri): Nagi, vyras, kaip pipi-
rėti ... Jei maniškis, pamatęs Visi (žiūri, imdami iš rankų Mm.: Dar nepasakyta, kadyras^Jei neperdaug kartus bus, 
gražesnę moterį, įkvėpimo pa- į rankas tą nuotrauką ir kaž mes čia liksim Jei toj jūsų tai ir gerai. (Atiduoda fotogra-
gautas, pliurpia poetiškus nie- ką viens kitam kužda. Ona, pa- Dausuvoj, tai yra, Hondūre, bus fiją Nastei).
kus, tai aš jau prie to pripra- žvelgusi į nuotrauką, išeina į palankios lietuvybei tarpti są- Jonas: Hm... Mister Pup- 
tau ... Bet kad ponas Jonas kitą kambarį) ' lygos, nieks nežino, gal dar ]
moka poetiškai išsižioti, tai man C
didelė staigmena. Kone į drus- šalį ir šnibžda jai): Mamai, ar būtų pažinti ir Nastutės išsi- tyt, kad jau krypsta nuo lietu-
kos stulpą pavirtau. aš tau nesakiau? rinktą hondurietį, taip sakant vybės kelio papurgalvis Dievo rele, pasirinktąjį vyrą ir dar...

šeimin. (apkabina Oną): Tu Našlė (į dukterį): Cala boca! Našlė: Dukrele, parodyk sa- paukštelis.
(4) belaužant buvo išleista da- ti. (Našlė juokdamasi rodo ran- mano gyvenimo druska, tu ma- (Susičiaupk!) Ar aš tau nesa- 
lis tekso antroje scenoje "po kom lyg skristų. Motiejus kink- n° antroji geresnioji puse. kiau.,. Nedrįsk savo patėvio 
Našlės žodžių: “Jūs nebepa- noja galva murmėdamas “taip, O”* (nusišypso į jį žiūrėda- taip kritikuoti, žiūrėk, kad tik 
taisomas”. Po jų turėjo sekti taip, hm’, o Nastė vis tebežiū- ma): Oi tu, šelmi! tavo vyrui neišaugtų didesnis
Šeimininko kreipimasis į Joną ri ir tebešnabžda savo mylima- Motiejus (kreipdamasis į naš- pužas. (Garsiai): Pilvelis, tai 
“Matai, brolau ...” Tuo dialo- jam fotografijoje. Ona pataiso W Kada g* pagaliau jūs mum P<>uca coisa. (Menkniekis). Ge- 
gu Ši atkarpa pradedama ir po staltiesę ar kokį paveikslą, kad parodysit savo hondurietį ar, riau vyras su pilveliu, kaip kad 
išleisto 'teksto kartojamas ga- būtų tvarkoj). O mes dar pa- kaiP pasakius, busimąjį braškančių kaulų skeletas. Fi! 
las praėjusios atkarpos nuo vie- svarstysiu) (į publiką): Bus pro- dausuvietį? Parodykit mum sa-

I KAROLE PAŽĖRAITĖ

| PASLAPTINGOJI SVOČIA
DVIEJŲ VEIKSMŲ KOMEDMA
Seimininką* ir j© draugai Jonas ir Motiejus, visi apie 
40-50 m.; Seimininke Ona, rimta moteris, apie 45 m.; 
naitt UriuM, besikraipanti kokiett, apie 40 m.; jos 
duktt Naste 20 metu, ir spaudos platintojas.

(5) , Jonas: Tegu lekia, kol gali
Praėjusio numerio atkarpoje laklbti, kol sparnai neapkarpy-

Jonas: Tegu lekia, kol gali

šeimin. (dar kartą paima nuo lietuviškos gramatikos, o pats 
.. labai gerai supran- trauką iš žmonos rankų ir į ją gal ramiai, lazdele pasiramsčiuo 

damas, matuoja kengūrų alė
ją ... Ne, kaip bus, taip, bet 
aš važiuoju drauge su tavim, 
Nastute: Ten vietoje įsitikinsiu 
ir paihatysiu savo akim, kaip 

lygos, nieks nežino, gal dar laiškis ... Kad tik jis .netaptų y™- Juk visi vyrai žinomi pri- 
Nastė (pasitraukia motiną į mes susigundysim ... Malonu australiškuoju ponpalaikiu! Ma- gavikai, amigos da onca. Ta 
................................................ proga pamatysiu ir tavo, duk-

vieną naują kraštą. Jei viskas 
bus direito, tai ... (susigrau
dina) atsibučiavusi su savo vai
kais, skrisiu (parodo rankom) 
pas savo liūtą. Tegu dar jis 
kiek manęs palaukia. Nepa
stips iš ilgesio ...

Jonas: Prašau man atleisti, 
gerbiamoji ponia! Aš tik, kaip 
sakoma mūsų patarlėje, kiek 
perdaug pazalatinau (rodo į 

« nvivtif kalbos man nesuprantamus por- šeimininką) Tai jis kalė, o aš 
z, ~ - JonM: Jis ** norė3’° visų vJrtTtugališkus žodžius, taip kaip ir zalatinau, tai yra. atsiprašant

su savo vyrais. Panelė Nastė gą nuomonę. (Į publiką): Ot, ir mūsų vardu nurodyti jum, po- brangenybę jus ten sle- bandau atsisakyti angliškų- kalbininkų, paauksinau. Neim-
— fa- Net 1131511 Pagalvoti, kad kit į širdį mano žodžių, poniu-

_  (nedrąsiai paduoda fo- mudu galim nesusikalbėti” ♦ m ♦*«
b£’ išlaikymo^ ssį^gas" Briį nuke, nelyginant mažoje, bet MtM tuos vyrus sužvejojusios. ' Motiejus: Jo pilvą galima to motinai, o ji perduoda Sei fr jūs man man0 UK,m Just
Hondūre, štai pirmoji kregždė gerai sustiprintoje tvirtovėje ir Naflė (koketiškai ištraukia iš priskaityti prie pliusų. Ar ne, mininkui. Fotografija eina iš įentelis nukrypo nuo lietuvis xemo lieiuvls’™mu- 
jau pasinešusi skristi į tą dau- tik retkarčiais išleidžia jį, kad savo rankinuko nuotrauką ir Jonai? ’ rankų | rankas). -- - -
sų kraštą pas tą nelabąjį nu- jis pasigėrėtų dangaus mėlyne., paduoda šeimininkui): Na, kaip Abu vyrai: Žinoma, žinoma. Ona (įėjusi į kambarį): Paro-
trūktgalvj, kuris tikriausiai nie- būtent panelės Nastės akelė- mano liūtas patinka? Kaipgi ... ’ dykit ir man!
ko nėra girdėjęs nė apie Pakš- mis. Atsiprašau, aš. ne poetas, teimin.: Iš veido tikras liū- Našlė (pagraso vyram pirštu): Motiejus :Prašau, ponia. Pa
tą, nė apie jo projektą sukur- geriau nemoku išsireikšti. tas ... su karčiais ... Bet ka- Gal reiktų užsigauti, kaimynė- sidžiaukit ir jūs panelės Nas 
ti ten mažąją Lietuvą. Neotė (slėpdama’ nuotrauką žin ką jis prarijo, kad jo pil- liai, bet ... (pamoja ranka) ne- tės laime. *

x , Našlė: Mano žentelis kryps-
Nastė (išima iš rankinuko ta nuo lietuviško kelio? Nesu- 

fotografiją ir vėl deda atgal, laukimas! Čia tai jau jūs ne- 
lyg nenorėdama rodyti): Ma- įspėjot. Jis vienam iš savo laiš* 
myte, kam to reikia? kų taip rašo Nastei: “Tik tu,

Našlė: Parodyk, Naste! Juk pasiskolink kur nors
tai pirma ir paskutinė proga

žinoma, žinoma, do- ^m mūsų vyrus pamatyti. Ne ^j5^1111^ hetuyiMrai ra- 
pijusius žUMipvs uuu vrc- svarsiysunų puuuM;; dus prv- -— ---- -t----------aaim.. rinoma, žinoma, po- ..... . . §yti. Tik tu, mano braziliško-

tos Abu vyrai: “žinoma, žino- gos susitikti, paposėdžiauti ... vo vyrus, o mes vyriškai nu mute. Aš tik norėjau būti ob- wgu J U Je Duną « kvietkefe išmesk iš savd
ma. Kaipgi ” zi snmsim ar iin verti iūsu Nie. iettvviic hešališktts tenkinti. “ _Už supainioji- (į našly)- Ponia Uršule, bent spręsim, ar jie verti jūsų. Nie- jektyvus, bešališkas.

teoretiškai supažindinkite mus kad nepervėlu pasakyti teisin-
L--------- --- ------- ------ . Z . "" ? ' ---,----------- ,-------

šaim. (į Joną): Matai, bro- savo vyruką, pavyzdžiui, laiko nubaudžiau savo dukteris. O ko niute, visas jo geras ypatybes Piat- ut _it
lau, kol mes svarstėm lietuvy- sandariai uždarytą savo ranki- neskaito “Mūsų Lietuvos”? Gal (juokiasi į kumštį). N«rtė (nedrąsiai paduoda fo- mu<ju galim nesusikalbėti'

mą atsiprašome.

te. Mes tikim, jau tikim jūsų

Nastė: Mamyte, juk jau ir 
Nastės Jonas ir nemano kryp- bilietus turime. Tu Honduran, 
U nuo to lietuviškojo kelio ... 
Vargšė ta mano Nastutė (ją ap
kaltina). Jis tave verčia moky
tis tos sunkios neįkandamos

ko kelio! Nė mano Baltrus, nė

o aš Australijon. Dar gali pa 
tevis užsigauti ...

(bus daugiau)



Hotuvię k. terlj su rūsy k.
Tų darbų šiandieną jau vie

nas kitas ir paskelbtas.
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Kaip ruošia graždankai kelią Lietuvon
b tautam nffimmii Muitaiti*
graždanką Wi© jtai ĮfRĮ$» -.itat?
kinant Mynę ra^R* liWSu» tinti ir pripampti prie Madcrn suprastinta, nebesiekta dides- 

" ► užrašo tikslumo, bet ten* 
itasi tik daliniu fonetiniu už-

. Šimui.
Bet tuomet Pabaltijo tautas 

išgelbėjo antrasis, skubesnysis, 
susovietinimo planas — kol
chozai. Antra, visame Pabalty- 
je buvusi tokia suirutė ir to* 
kia neapykanta “didžiajam 
broliui”, taip pat' partizany 
veikla, kad ir Stalinas nutaręs 
su graždanka palaukti, kol tie 
“pasiutę Ulines* bus sUnąikią- 
ti . . .

šioje naujojoje fonetinėje 
lietuvių k. rašyboje pirmiausia 
nukentėjo garsių ilgumo eilė

mas ir kt Fonetinė rašyba 
atskirų garsų visai pakeista,

fonetiniuuž-
rašų, mažai teprašokant rusų 
k. fonetikos užrašus, kurie jau 
“socialistiškai nusistoję” ir par-

Pagal šią naują fonetinę rašy-

Hį&l

jektas vėl iškilęs 1950 per vi
sokias kalbininkų konferenci-
jas.

Sovietiniai kalbininkai reika
lavę suvienodinti rašybą, kad 
visas kalbas jie lengvai ■ skai
tyty.

bą lietuvių k. tarinių užrašyta 
g^okas pluoštas (ir. prof. a. 
Salys, Kalbos geografija, Lie
tuvių Enciklopedija X t 1957).

Suluošinta lietuvių k. tarmių 
fonetika politnikas prof. Lari- 
nas buvo patenkintas, nes ir 
lietuvių k. atskirose vietose 
savo fonetika jau prilygo iš 
Maskvos atsiųstosios rusų žo
dyno ir fonetikos kalbinės eks
pedicijos užrašams; ekspedici
ja tyrė nuo 1950 Lietuvos ru- 

F sų, 18^3 m: kolonistų tarmes 
Zarasų, Rokiškio, Telšių ir kt. 
vietovėse.. Rytiečių aukštaičių 

; kietasis “y’, kuris atsiranda po 
vietoje “e’ arba 
kurios kitos rytie- 
kietybės “suvedė” 
su rusų k. į vad.

panaudota literatūra. Pvz. V.l 
Vaitkevičiūtės, lietuvių litera*'] 
tūrinės kalbos fonemų sudėtis 1 
(Lietuvių kalbotyros klausimai 
I 1957) išnašinė literatūra be* I

M*V^>
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Panašų reikalavimą kėlusi ir 
komunistų partija, kuri jau bu- 

—- vo pasiekusi, jog siunčiamas 
įvairiom kalbom viešąsias par
tijos žmonių kalbas šalia rusiš
kojo vertimo pateiktų ir origi- 

. nalus tautinėm kalbom, bet 
būtinai perrašytu rūsy raidynu.

Lietuviy kalbininkai, 1950 
- - svarstydami tarmiy atlaso rei

kalus, susidūrę su graždanki- 
nėm užuominom.

1951 svarstant vad. Lietuvių 
kalbos atlaso leidimo reikalą, 
tekę paimti “vyresniojo brolio’ 
rusų k. dialektologinio atlaso 
pavyzdį. 1943 “vokiečių paka
liko” prof. A. Salio paruoštas 
lietuvių tarmėm aprašyti pla
nas 1951 vad. Lietuvių kalbi
ninkų ir dialektologų konferen
cijoje buvo savaip svarstytas, 
pataisytas ir prisitaikinta prie 
“rusų fonetinės rašybos’, kuri 
“turėjo būti priimta Maskvos 
patarimu” ir politrukp prof. B. 
A. Larino reikalavimu, nuo ku- kiekvieną perspėjimą apie šak- 
rio žodžio priklausė kiekvieno leidžiantį mūsų gyveniman 
lietuvio kalbininko likimas nutautimo pavojų. O kai tas

Š^J>
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GRAŽDANKA spausdintos lietuviškos Evangelijos Vilnuje 1865 neturėjo 
jokio pasisekimo. Dabar vėl norima Lietuvoje (vesti rusiškoji graždanka.

kietojo ‘T 
“ę” ir kai 
čių garsų 
lietuvių k. 
“fonetinę brolystę’, buvo įžiū
rėta artimų daug garsų, kurie 
galima išreikšti ir graždankine 
rašyba, o keliem trūkstamiem 
garsam pritaikant naujas gra- 
mozdas.

Lygiai tuo pat metu buvo 
pasiysta į Leningrado kalbos 
institutus studijuoti lietuviy. 
Jie gavo veik visi fonetinius 
darbus parašyti ir palyginti

remiant L. V. Sčerbos ir L. R. M 
Zinder darbais, nes “tarybin ■ 
kalbos mokslas apie fonemą* N 
remiasi jo ir jo mokinių dar-N 
bais. Todėl tas pats ščerba yrąS 
ir prancūzų k. fonetikos spe-9 
cialistas ir t t “StraipsnvieM 
prisilaikoma L. Sčerbos trans- ■ 
kripdjos” (5 psl.) ir t.t. | 

Aiškinant lietuvių k. fone- S 
mas, jos nelyginamos su kitų | 
kalbų fonemom, bet tik su ru- g 
sų k. fonemom: “rusų kalbos g 
tokiuose junginiuose, kaip pa, | 
pa (minkštasis m. p.), mes tu- | 
rime dvi skirtingas priebalsi- | 
nes fonemas ... Lietuvių lite- g 
ratūrinėje kalboje ... minkštie- | 
ji priebalsiai gale žodžio nepa- I 
sitaiko” (9 psl.) arba “d šiame- g 
šio sprogstamoji liežuvio api- | 
kalinė fonema ... yra energin- |

Birželio "Aidai'

~ TIKĖJIMAS PRIEŠAIS NEVILTI
"Aidy" birželio numeris įau 

išsiuntinėtas skaitytojams. Ja
me yra ši medžiaga: Juozas kia visus į idealizmą, kurio sa- 
Girnius — Tikėjimas priešais vybė yrę irtis prieš srovę. Jos 
neviltį,- straipsnis didžiai aktu
alus ir šaugęs iš emigracinio 
lietuvių gyvenimo. Jo pobūdį 
labiau nušviečia antrinė ant
raštė: Pora minčių “tremtinių’ 
optimizmui išvirtus “emigrantų” 
pesimizmu. Autorius su karčia 
širdgėla kelia keistą mūsų kas
dienybės apraišką. Po šio karo 
atvykusių tremtinių buvo -ra
mintas! optimizmu, smerkiant

nebetekęs, jis negali vadintis 
nė idealizmu.

Stasys Pilka iš praeities rū 
kų iškelia Aleksandrą Vitkaus
ką, jau beveik užmirštą teatro 
pradininką, vaizduodamas jį ke4 
tūriuose gyvenimo tarpsniuose, 
o kan. Mykolas Vaitkus patei
kia atsiminimų pluokštą apie 
neseniai mirusią rašytoją Sofi
ją Čiurlionienę.

mirusio poeto Vytauto Mačer
nio septynis sonetus ir Antano 
Gustaičio humoristinių eilių. 
Apžvalginėje dalyje yra trys 
skyriai — literatūros, meno ir 
mokslo. Numeris iliustruotas 
Vytauto Igno tapybos darbais, 
kuriuos apibūdina dail. Jadvy
ga Paukštienė Čikagoje suruoš
tos parodos proga. J. G

Kur praleisti atostogas?
Lietuvių vasarvietės savininkai LU&IAI ir VĖITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod
ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šią vasarą turės naują 
“MESKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

• GRAŽŪS IR ERDVOS KAMBARIAI
• GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
• STROPUS PATARNAVIMAS
• NEAUKŠTOS KAINOS
• VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
• TENISO - GOLFO AIKŠTĖS
• ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO 

VANDENYS
• ARTI TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS___

gesnė negu rusų ‘d’ ” (27 psl.) Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai laukia svečių, 
ir kt Ir čia kiek darbas įdo- | Kreiptis adresu:

mus tirtąja medžiaga bei duo- g $. M. LŪŠYS, % "Meška". Monument Beach, Beach St. 
menim, tačiau | Cape Cod. Mass. — Telef.: Buzzards Bay. Plaza 9-3251

tu, Kdd tarp hetuviy ir rūsy 
k. foneminio skirto tėra ne
daug.

Pats darbas rašytas Lenin
grade, kur lietuvių fonetikai 
skiriama ypatingo dėmesio ir 
kur parašė darbus visa eilė 
jaunų lietuvių studentų, patys 
nežinodami, kaip jų darbus ten 
pritempė prie vienos ir “kul
tūringosios bei priešakinės” ru
sų kalbos.

MALDININKŲ KELIONES KANADON
Maldininkų kelionių biuro ve pre šventovė.

Istorikas Jonas Matusas pa- dejas Ray MčCarthy skelbia sa- Brolio Andriejaus palaikai 
sisako gerai dokumentuotu vaitines maldininkų keliones Šv. Juozapo Oratorijoj patraū-
straipsniu šy. Kazimiero kano- traukiniu į Kanadą birželio — kia ypač didelį maldininkų dė- 
nizavimo ir jo lietuviškumo rugsėjo mėnesiais. mesį. Nemažesni maldininkų
klausimais, kurie kelia daug Kanada turi nemaža švento- dėmesį yra atkreipusi ir Cap 
neaiškumų. Autorius pabaigoje vių ir nuostabiai gražių gamto- de la Madeleine šventovė ly- 

nyksta be žymės. Juozas Gir- prieina išvados, .kad šv. Kaži- vaizdžių. Trys didžiausios šven- giai kaip ir Šv. Onos švento- 
vertos pamatyti:

Atsiekiu, 1930 lietuviu kai- Pavojus jau išaugo j gresmm- 
bai prof. J. Genilio pritaikintos g J“ “P11“15'21 ^au- 
1925 Kopenhagos fomtikos, J. taasl 15 darbo Iautai Pra‘
Senkui teko "garbė" įą supras- _. . . - . . .. - *. . - - ... _ -. , .- . . _ , „

mus šiame straipsnyje, pnpa- mieras mokėjo lietuviškai kai- toves vertos pamatyti: Sv. ve, kun tapo lyg Lurdo sven- 
- ---------- ---  T--T t r r t t ....... pažindamas grėsmės jėgą, sau- bėri ar mažių mažiausiai bent Juozapo Oratorija Montrealy- tovė naujame pasaulyje.

GERIAUSIA ---------------------------------------------- suprato savo tėvų kalbą. je, Švč. Dievo Motinos šven- Kanadoje maldininkai bus
LIETUVIŠKA VASARVIETE PADĖKA Iš LIETUVOS , B Utenos ran- tovė Cape at Cap de la Ma- vežami patogiais autobusais, iš
k Ari imi? AKr-TTTnrv dame šiame “Aidų” numeryje deleine ir Šy. Onos de Beau- kūnų labai gerai matyti mies-

Padėką pagiriškiams, paauko- tų ir apylinkių vaizdai. Maldi
ninkų kelionės metu Montrea- 
lyje maistą parūpins Queen’s 
Hotel, Laurentien, ir Berkeley, 
kitose Quebecko vietovėse — 
de Cbateau Frontenac arba 
Clarendon.

Numatyta taip pat speciali 
ekskursiją šv. Lauryno ir Sa-

TRAKAI
THOMPSON, CONN.

PRIE QUADRIC EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir

vasarojimui

* Maistas ir kambarys asmeniui
35 doL savaitei.

J. PAKNYS,
Box 126 Thompson, Conn.

Telefonas:

jusiems Pagirio parapijos baž
nyčiai liturginius rūbus, atsiun
tė parapijos klebonas visų pa- 
rapiečių vardu. Padėkos laiške 
rašo: ‘Mes nežinome kaip ga
lėtume tinkamai išreikšti visų 
parapiečių vardu padėką už to
kias brangias dovanas. Jos il
gus metus primins mums jūsų 
geraširdiškumą. Jais pirmą kar
tą pasipuošime metiniuose švč. 
M. Marijos Aplankymo atlaiduo
se liepos 5. Visų geradarių in
tencija bus paaukotos šv. Mi
šios — suma. Mūsų visų mal
dos į Aukščiausiąjį, prašant 
Jums, Mieli Geradariai, reika-

Putnam, VAlnut 3-2836 lingu malonių išreikš ir mūsų

£ ■

*V. ONOS BAZILIKA KANADOJE

guenay upėmis.
Keliauninkus lydės specialus 

vadovas.ir kunigas. Išvykstama' 
iš Grand Central stoties New 
Yorke. I

Kelionei užsiregistruoti gali
ma raštu: Catholic Travel 
League, 1841 Broadway, New 
York 23, N. Y. Telefonu: CO- 
lumbus 5-7800, kiekviename 
Thos. Cook and Son ofise ar
ba pas vietos agentus. (Skelb.)

ATOSTOGOS
MAINE

9

Siųskite Jūsų

pakietus į USSR

Kasmet tūkstančiai amerikiečių vyksta 
pasilsėti į atostogų kraštą Maine, kuris yra 
garsus savo pajūriu, įlankomis, ežerais, pu-

savo vasarvietę,
-■

NAUJĄJĄ PALANGĄ
: į kurią vasaros metu suvažiuoja daug lietu* 

vių praleisti atostogas. Ir šiemet laukiamas 
į nemažas lietuvių skaičius atvykstant va* 

saroti.

yra įrengti nauji erdvūs 
atskiriems asmenims.

MAISTAS LIETUVIŠKAS — KAINOS PRIEINAMOS

Prašesnę iš anksto rezervuoti kambarius sekančiu adresu:

Tol. WOrth 7*2011 (Nuo birželio 25—Tęl. W9rth

Su garantuotu pristatymu 
seniausios firmos Amerikoje

(Įsteigta 1931 )
Pristatymo garantija yra 
pažymėta pakvitavime

Mūsų patarnavimo 
kainos sumažintos

Dabar mokėsite 
nuo $5.00 iki $10.00 

pagal siuntinio svorį

UNION TOURS
Nenr York 16, N. Y.

Vasaros atostogos — Asbury Park, N. J. Onos ir 
Petro Lanių (Lanauskų) vasarnamyje 515 — 4th Avė. 
(kampas Emory St.).

Čia Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose 
kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
naudotis virtuvėmis, šaldytuvais ir indais. Norintiems, 
maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van
denyne apmokamas savininkų.

Sezono pradžia birželio 14 d.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:
P. O. LANYS 1248 Waverly PI., Elizabeth, N.J.

TeL: EL 3-1169
arba vasarnamis: 515 4th Avė., Asbury Park, N.J.

Tek: PR 4-6034

OSTERVILLE MANOR. Ine., VASARVIETĖ.
kurioje Jūs praleisite atostogas, būsite patenkinti.

Mūšy šūkis — VASAROTOJUI DUOTI PILNĄ POILSĮ 
ši vasarvietė naujai atremontuota, turi 60 kambarių su visais 
poilsiui reikalingais įrengimais, 
ir kambarių užsakymo kreiptis šiuo adresu:

Dėl smulkesnių informacijų

OSTERVILLE MANOR, INC 
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.
TeL: GArden 8-6991

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma,

g

£ 4Cuuau pauunviw juauDUiiua jums inuiu, ,«

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

DOVANŲ PAKETUS I U^-S.R.
1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir papuošia visus

reikiamus dokumentus?
4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus T AIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St. 
PHILAOELPHIA 6, PA.
WAInut 5-3455

1991 Broadway
NEW YORK 23. N. Y.
LYceum 5-0900

263 Market St. 
NEWARK 2. N. J. 
MArket 3-1968

4102 Archer Avė. 
CHICAOO 32. ILU 
FRontier 6-6399

6446 Michigan Avė. 
GETRO t T 10. MICH. 
TAahmoo 5-7560

390 W. Broadway 
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrew 8-8764

1313 Addteon Rd.
Suptrtor Avė. A 71 St 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21. N. Y. 
BAker 5-5923

346 Third Avė. 
PITTSBURC 22. PA.
GRant 1-3712

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
' MES JUOS IŠSIUSIME GREIČIAU



Rasa

JONUI LIUDVINAICIUI
IR ŽMONAI,

po; net sunkiose tremties są-

-S
8B

finansų sekretore, šiemet Vy
čių seimas įvyksta Detroite.

LIETUVOJE MIRUS JO BROLIUI 
NUOŠIRDŽIĄ’ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

ke- 
tai- 
pa- 
ne-

dirba. Tie, kurie dar dirbinė
ja, su šeimom išskubėjo pęil- 
siui, nes anglių kasyklų dar- 

Velionė Agota Kazlauskienė, bas tikrai sunkus ir reikalauja

Arkivyskupo Juozapo Skvirecko dvigubas jubiliejus

normalūs ryšiai tarp Vatikano 
ir nepriklausomos Lietuvos, 
Juozapas Skvireckas buvo pa

tą į lietuvių kalbą. Pradžioje skirtas žemaičių vyskupo Pran- 
jam talkininkavo trys kiti Že- ciškaus Karevičiaus pagelbinin- 

arkivyskupą§ metropolitas Juo- maičių seminarijos profesoriai, 
zapas Skvireckas. Jis yra pada- kurių tarpe buvo Kazimieras 
ręs milžinišką įnašą į mūsų Paltarokas ir Adomas Damb- 
tautos kultūrinį ir religinį gy- rauskas. Bet kai paaiškėjo, kad 
venimą ir tuo nusipelnęs visų toks kolektyvinis darbas gerai 

neis ir visi kiti jo atsisakė, 
Juozapas Skvireckas, po trum
po svyravimo, ėmėsi to darbo ir naują didelį ir atsakingą 
vienas.

Kas žino tokio darbo sunku
mą, erudicijos platumą, kurios 
jis reikalauja, ir laiko bei e- 
nergijos kiekį, kurį jis ima, ga-

Didelė, bet kartu ir maloni 
yra pareigą atiduoti pagarbą 
tiems, kurie savo gyvenimu ir 
darbais yra ją užsipelnę. Tokių 
žmonių kategorijai priklauso

VACYS ŠIRKA

DAtilNINKAS

tuvos beirisų lietuvių gerovės, buvo

rė Bonnoje, Vokietijoje, birže- J 
lio 15. Velionė gimnaziją -baK<| 
gė 1949 Garmisch-Partenkir- 
chene. Atvykus į JAV, kurį lai- 
ką dirbo, o 1951 vėl grįžo į 
Vokietiją studijuoti. Studijas 
baigė 1958 ir išlaikė gydytojos 1 
egzaminus. Laikinai buvo grį
žusi į JAV aplankyti savo ser- J 
gančio.tęvo Woręester,Mass., 
ir čia kurį laiką dirbo ligoni
nėje, kaip rezidente. Prieš tre
jetą mėnesių išvyko atgal į Vo
kietiją baigti ruoštis medicinos 
doktoratui. Širdies priepuolis . 
išskyrė amžinai su pamėgtom 
studijom, brangiais artimaisiais 
ir ateitininkais. Velionė buvo 
Stud. At-kųį Sąjungos narė.

— Lietuviy Fronto Bičiuliu 
trečioji studijų ir poilsio savai
tė bus rugpiūčio 9-15 jaunimo 
stovykloje Manchester, Mich. 
šį kartą numatytą studijuoti 
demokratijos tipai; bus taip 
pat meno ir literatūros aktua
lijos. Stovykloje bus lituanisti
nės paskaitos ir pokalbiai su 
jaunais tėvais, kaip auklėti 
vaikus lietuviškoje dvasioje; 
veiks pavyzdinis vaikų darželis. 
Numatoma priimti tik 120 sto
vyklautojų. Stovykla rūpinasi 
Clevelando LFB sambūris.

mo Jis kėlė į _ -
klaidas su meile klystantię- Liudviko 
siems, nuapęlnusiusgyzfeljM 
aukštino viešai, nusikattusiuo- Juozas Neverauskas ir para- 

’ piečiai atsiminė velionį
domis. Birželio 24, vakare, bu
vo atgiedotos ekzekvijos, atlai- 
kytos gedulingos mišias, kurias 
celebravo kun. Andrius Degu
tis, dijakonu buvo kun. Stasys* 
Raila ir subdijakonu kuh. J. 
Čeponis. Pamokslą pasakė kun. 
Pijus Cėsna, šv. Juozapo para
pijos klebonas, Mahanoy City, 
Pa. Pamaldose dalyvavo dar 
kun. K. Rakauskas, kun. S. 
Laurinaitis, kun. S. Narbutas, 
kum K. Batutįs, kun J Mar- 

. cinke vičįus ir vienas nelietuvis. 
Tai buvo labai gražus ir kilnus 
krikščioniškas atsiminimas sa
vo dvasios vadovo, kuris ilgai 
ten dirbo.

sius pabarė ir baudė privačiai; 
pats būdamas nenuilstamas 
darbininkas, iš visų laukė dar
bo ir to darbo vaisių; visada 
parėmė kiekvieną gerą inicia-

ku. 1926 metais, įkūrus Lie
tuvos bažnytinę provinciją, bu
vo paskirtas pirmuoju Kauno 
arkivyskupu ir metropolitu __  tyvą; niekam neužkrovė nępa-

šventojo Rašto profesoriui keliamos naštos ir visada- rodė 
ir vertėjui tai nereiškė tik gar
bę ir išaukštinimą, bet kartu

mūsų pagarbą ir meilę.
Jį deramai pagerbti šiemet 

yra labai gera proga, šiemet 
sukanka 60 metų jo kunigys
tės, (kunigu įšventintas 1899 
birželio 24, naujuoju stiliumi, 
liepos 6) ir 40 metų jo vys
kupystės, (vyskupu konsekruo
tas 1919 liepos 13). Tai tikrai 
labai retos sukaktys. Bet jis yra 
retas asmuo ne tik tokiom su
kaktimis, bet ir savo gyveni
mu ir atliktais darbais.

Arkivyskupas Juozapas Skvi
reckas mokė Dievo apreikšto5 
tiesos, kurią pažinti yra di
džiausia kiekvieno žmogaus pa
reiga. Tos tiesos jis mokė su 
mokslininko kompetencija, di
džiausiu uolumu ir vyskupišku 
orumu.

Mokymas ir auklėjimas tapo 
jo tiesiogine pareiga gerokai 
prieš jam tampant vyskupu, 

’ kai 1902 metais buvo paskirtas 
ano meto Žemaičių kunigų se
minarijos profesoriumi ir pre
fektu. Profesoriaus uždaviniu 
laikė ne tik mokyti, bet kartu 

„ ugdyti jaunus žmones kilnioms 
kunigo -pareigoms. Jis siekė į- 
skiepyti savo studentams pa
garbą ir paklusnumą teisėtam 
autoritetui, meilę žmonėms, ku
riems jie turės tarnauti ir ne
paliaujamą domėjimąsi Dievo 
žodžiu, kuri jis turės skelbti. 
Visa tai darė- ne tik savo įti- n lengvai suprasti, kad Juozą- nepriklausomą gyvenimą ir kad
kinančiu žodžiu, bet ir kilniu pas Skvireckas ryžosi atlikti Kauno arkivyskupu buvo, Lie-
kunigo gyvenimo pavyzdžiu, milžinišką darbą. Ir jis tą dar- tuvos valdžiai patekus į rankas
Taip jis įsigijo didelę savo stu- bą atliko. Duodamas į rankas žmonių su diktatūrinėmis už-
dentų meilę ir pagarbą. nė tik teologijos studentams, mačiomis, varžiusiems Bažny- jis betgi yra žmogus.

Sukaktuvininkui teko mokyti bet ir visiems lietuviams šven- čios Lietuvoje laisvę. Šitas žmogus, šiandien be- ^\v’. ^loyd St., staiga poilsio. Po šių atostogų dar
šventojo Rašto. To mokymo tojo Rašto lietuvišką vertimą, jr taip nepalankiom ap- maž 86-rių metų senelis, (gimė ,.23‘ baugiau kasyklų nustos veiku-
neatskiriama dalis, kaip savo jis padarė didžiausią įnašą į linkybėm arkivyskupas Juozą- rugsėjo 18, naujuoju P"aidota birželio 27 is sv. Jur- sios. Visa apylinkė turi pama-
mokiniams nuolat pabrėždavo, lietuvių tautos kultūrinį ir re- pas Skvireckas visada pasiliko stiliumi, spalių 1) jau kuris me- Parapijos. Paliko nuliūdę zu pereiti į visai kitą darbą,
yra nuolatinis šventojo teksto liginį gyvenimą ir tuo užsipel- vįsų lietuvių vyskupu-ganytoju. tas paliegęs ir visiškai priklau- 5 dukterys ir 3 sūnūs. Laido-
skaitymas. Be to skaitymo nie- nė nemirštamą garbę. Jausdamas atsakomybę ne tik somas nuo jį slaugančių ran
kas negali su šv. Raštu tinka- Arkivyskupas Juozapas Skvi- už teisiųjų, bet ir už klystam kų, yra mūsų visų garbė ir pa- 
mai susipažinti, nei jo skelbti. reckas aukojo ir šventino su čiųjų sielų išganymą, smerkda- sididžiavimas. Savo ilgą amžių

Prof. Juozapas Skvireckas, tikru apaštalo uolumu, meile ir mas blog, jis niekad nepa- jis nepraleido veltui ir Dievo
pats visa savo prigimtimi lie- autoritetu. Romos kurija jį smerkė tų, kurie jį daro. jam duotų talentų neužkasė;
tuvis patrijotas, niekad neuž- anksti pastebėjo, ir dar 1913 ___ dauS iškentėjo nuo savųjų ir
miršo, kad jis ruošia kunigus parinko Įpėdiniu į Žemaičių
Lietuvai ir lietuviams. Todėl vysk. Girtauto sostą. Bet tam
buvo įsitikinęs, kad jie turi pasipriešino rusų valdžia. Jis,
skaityti šv. Raštą lietuviškai, betgi, nebuvo užmirštas. 1919
Dėl to jis ėmėsi versti Sv. Raš- metais, kai tik buvo atstatyti

darbą. To darbo sunkumą ir 
atsakomingumą suprasim prisi
mindami, kad Juozapas Skvi
reckas tapo vyskupu Lietuvai 
besikeliant iš karo griuvėsių į

pagarbą žmogui, kad ir Že
miausioje padėtyje.

Visame tame darbe Sukaktu
vininkas sekė Gerojo Ganytojo 
pavyzdžiu. Jis kantriai ir penu* 
ilstamai siekė gražinti į tiesos 
kelią klystančiuosius, džiaugėsi

ARKIVYSK. JUOZAPAS SKVIRECKAS

. su liūdinčiaisiais. Taip jis nusi
pelnė tikrai didžiojo Lietuvos 
Bažnyčios Ganytojo garbę.

Dievo Apvaizda skyrė arki
vyskupui Juozapui Skvireckui 
ne tik didelius uždavinius at
likti, ne tik didelę garbę pa
siekti, bet kartu išgerti dide
lės kančios taurę. Vargu, ar yra 
kas nors Įvykę Lietuvos bažny
tiniame gyvenime, kam jis ne
būtų skyręs savo dėmesio ir 
prie ko jis nebūtų pridėjęs sa
vo rankos. O tai jis galėjo pa
daryti tik atsižadėdamas net 
būtinai—reikalingo _.bendravimo, 
su žmonėmis, užpelnyto poil
sio ir daug kitų dalykų, kurie 
jam buvo leistini ir prieinami; 
Visa tai jau reiškė auką.

Bet Sukaktuvininko tikras 
aukos ir kančios kelias prasidė
jo su antrojo pasaulinio karo 
pradžia. Visam tam, ką - jis 
pats turėjo iškentėti, pasiliko 
kaip ir nejautrus. Bet žiūrėti, 
kaip buvo griaunama visa tai, 
ką jis daugelio metų bėgyje 
taip rūpestingai statė, kaip tu
ri kentėti tie, kuriems jis yra 
ganytojas, be kančios ir skaus
mo ašarų jis nebegalėjo. Stip- t -
rus ir kantrus savo tikėjime, a- Agota Kazlauskienė

Moko lietuvių tautinių šokių
Šv. Jurgio parapijos Moterų 

Sąjunga pradėjo mokyti jaunas 
mergaites lietuviškų tautinių 
šokių. Pirmoji grupė pradėjo 
darbą birželio 26. Vėliau ir 
berniukai bus mokomi, kad su
sidarytų tikrai graži grupė tau
tinių šokių šokėjų. Jei tai pa
vyks, tai jau lietuvių dienoje 
galės pašokti, o vėliau galėtų 
pasirodyti'ir nelietuviams “ sa
vo apylinkėje.

Praves naujus kelius
Šioje apylinkėje vis dar 

trūksta gerų kelių. Jau seniai 
norima naujo kelio Maizeville 
pakalnėje, kuri eina tiesiog pro 
lietuvių bažnyčią ir yra labai 
pavojinga. Pavojingai vingiuo
tas kelias ir iš Shenandoah į 
Girardville miestelį. Tiedu 
liai gal bus greit pradėti 
syti. Tai būtų labai didelis 
lengvinimas ir išvengimas 
laimių.

Vinifreda J. Skudrytė, gyv. 
1762 Columbia Rd., So. Bos
ton, Mass., Lietuvos Vyčių 
Centro Valdybos finansų sekre
torė, yra susižiedavusi su areo- 
nautikos inžinierium Robertu 
T. Reardonu, už kurio išteka 
rugsėjo 7. Po sutuoktuvių .jau
nieji išsikelia gyventi i Long 
Beach, Cal. Vinifreda J. Skud
rytė yra baigusi Burdett kole
giją ir paskutiniu laiku dirbo 
apeliacinio teismo raštinėje. Vy
čiai turi vilties, kad ir ištekė
jusi nesusilpnins savo ryšio su 
Vyčių organizacija ir įsijungs 
į uolų Vyčių darbą tolimoje 
Kalifornijoje, kur pernai taip 
sėkmingai praėjo Vyčių šei

tuvėse dalyvavo ir jos anūkė 
Kristina Popalytė, kuri jau 
baigia studijas Graiville, Ohio. 
Tai bus pirmoji ir gal vienin
telė lietuvaitė, pasišventusi 
šeimų apaštalavimui.

Ir angliakasiai atostogauja
Birželio 26 prasidėjo Įpras

tinės angliakasių atostogos. Bet 
šiais metais labai maža jų be-

“Rūta’ Hamiltone, Kanadoje, 
numato išleisti St. Būdavo 
“Rūsti diena’ (apysaka iš kny- 
nešių gyvenimo), Pr. Enskai- 
čio “Audra ateina” (novelių 
rinkinys iš repatrijantų būties) 
ir Pr. Alšėno “Maži žodžiai” 
(benamio minčių mozaika). 
Kiekviena knyga bus apie 200 
pusi. Užsisakiusiems iš anksto 
kainuos po 1 dol. Pirmoji kny
ga išeis rugsėjo mėn.' Leidyk
lai vadovauja Pr. Enskaitis.

Lietuvių Katalikę Mokslo A- 
kademiįa, kurios būstinė yra 
Romoje, korespondenciniu bū
du renka naują valdybą ir re
vizijos komisiją. Akademija bu
vo įkurta dar nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaiką, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
Skambinti teL HYacint 7-4677

Sukaktuvininkas, savo ilgo „gamųjų, bet niekad nesuklu-’ 
vyskupavimo metu, yra (šventi- net 
nes Šimtus kunigų. Visus juos lygose atlik0 darbus
pažino is betarpiško ryšio su 
jais, kaip jų profesorius. Jis 
yra aplankęs kiekvieną savo di
delės vyskupijos parapiją ir su
teikęs Sutvirtinimo Sakramentą

LB Tarybos sesija Chicagoje
prasidės liepos 4 d., 10 vai. 

ryto Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont St., Chicago 36, 111.

Sesijoje turėtų dalyvauti 34 
Tarybos nariai. Į Tarybos posė
džius atsilankys Lietuvos atsto
vas Washingtone Juozas Rajec
kas, PLB Centro Valdybos pir
mininkas J. Matulionis, Alto 
pirm. L. Šimutis ir kt.

paruošdamas naują šv. Rasto 
leidimą: visada kuklus ir atsi
žadėjęs savęs, gyveno taip, 
kaip jis mokė; niekad nesuabe
jojęs Dievo Apvaizdos globa,

šimtams tūkstančių žmonių. J- ko netekęs -tremtinys; 
varnomis, progomis yra iškil- paskutines savo sutaupąs atida- 

| mingai, ir kiekvieną dieną pn- vė steigiamai Lietuviu kolegi- 
t Vaciai, aukojęs šv. Mišias už jai Romoje 
| Lietuvą ir jos gyventojus, ti- 
| kinčiuosius ir netikėlius.
I

Jo didžios sukakties proga 
prašykime jam Visagalio Die- 

Arkivyskupas Juozapas Skvi- vo globos, ryžkimės sekti jo 
rėčkas vadovavo bažnytiniam pavyzdį ir dirbti, kaip ir jis

| gyvenimui savo vyskupijoje ir, dūuu Dievu &ubta, Būuyuus 
| iki tam tikros ribos, visoje Lie- labui ir mūsų visų tėvynės 
J tuvoje. Šią pareigą atlikdamas,

dirbo Dievo garbei, Bažnyčios

J. ir P. JUCAIČIAI

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad sulaukusi
80 m. Vilniuje 1959, birželio 4 d. mirė mano motina

JUZE MIKALAUSKIENE

Palaidota Šaukėnų kapuose.

Dipl. Inž. Jonas Mikalauskas

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais .gausite veltui, tik 
praneškite savo adresu:

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

Sąžiningas patarnavimasLietuvos laisvei.
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RESTAURANT

CATERERS

PORK STORE

BUILDERS

BEAUTY SALON

DISPLAYPLASTERING

MisceHanėous Iron Worics

WEIHS IRON WORKS

MARBLE TABLES

Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizij^^Radijas, Hi-FiFURNITURE
Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

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

Furnished Aptš-

U. S. FURNITURE SERVICE

CI 6-9270MILLWORK

FAKSUS BEAT-PROOF

Nemokamai
NAUJAI ATIDARYTOMS

SĄSKAITOMS

ARBA PADIDINANT

SENAS TURIMAS

TAUPYMO SĄSKAITAS

AMERICAN HOME REALTY
PRADĖKITE

JŪSŲ TAUPYMO

PROGRAMĄ

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

YOUR SĖT 
WITN 
THESC 
HECB ST 
SAVING 
$200 ON 
OCT.1A

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

YOUR SĖT 
WTTH 
THESE 
P1ECE5 BY 
SAVING 
$200 ON 
JUIY Ist

Telefonas: VIrginia 6-68J5

lą. New Yorkas tuo tarpu ir 
vėl važiuoja be didelio pasiti
kėjimo. Paskutinės rungtynės 
prieš Pfaelzer SC 2:7- įrodė, 
kad radikalus ekipos atjaunini
mas gynimo linijas susilpninęs. 
Vadovas Saldaitis turi nedėkin
gą ir sunkų uždavinį. Šiaip jau 
nereikėtų newyorkiedų pergrei 
tai nurašyti. Pasitempusi ekipa 
gali kartais ir netikėtumų iškirs
ti. New Yorko komanda suda-

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).

Kriaučiūno ir Myk. Ruzgio.
E. šulaitis

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE 
PATENKINTI

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINĖS

45-55 PEARSON ST„ L.I.C. 
EMpire 1-2040

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai

84-14 JAMAICA AVĖ., 
Woodhaven 21. N. Y.
Tel. Hlckory 1-5220 

(Forest Parkway Stotis)

Didelis pasirinkimas 
MARMURO STALŲ 

°astat<xnos ir pakabinamos lempos, 
tradicinio ir modernaus stiliaus su 
mediniu ar bronziniu pagrindu. Vi
sokio didumo, rūšies ir spalvos bal

dai daromi pagal užsakymą. 
Atvira kasdien ligi 9 v.v. 
taip pat sekmadieniais; 
uždaryta penktadieniais.

FLORENTINE MARBLE IMPORTS 
518 Rockavvay Avė, Brooklyn, N. Y. 

Dl 2-1479

THE FOLLOWING CONTRAC- 
TORS HAVE HELPED TO 
BUILD MANY CATHOLIC INS- 
TITUTIONS. CONTACT THEM 
FOR RELIABLE AND DE- 
PENDABLE SERVICE.

Iš k. | d. sšdi: L. šimutis, J. Ba
čiūnus, J. Pakelis, S. Balzekas; 
stovi V. Adamkavičius, J. Prons- 
kus, d. Bulaitis ir P. Petruitis.

White Plains, N.Y. 
84 Martine Avenue 
VVhite Plains 9-3100

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų koRtiumama 
lt švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams. 

Maišytos ir rajonines medžiagos parduodamos griežtai urmo 
<wholesate) kainomis.

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS |

7" ~~ For Plastering ^ 
Contact

MC KEOWN PLASTERING Co 
1541 Stillwell Avenue 

N.Y. 61, N. Y.
SY 2-3400

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
mūs v kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9J0 už pilną eilotą

Reventas. Naruševičius, gynime 
—Stanaitis, Daukša (vieninte

lis iš senųjų likęs). Starolis: 
saugų linijoje — Krušinskas, 
Birutis, Remėza D; puolime — 
Butrimas, Budreckas, Klivečka, 
Remėza I, Didžbalis. Pirmą 
kartą i žaidynes vyksta ir jau
nių futbolo ekipa, kuri turi 
tikrai geresnių vilčių, negu se
nieji.

Pasirodė "Sportas"
Pagaliau atsiduso mūsų spor

to bičiuliai. Ilgai ir nekantriai 
lauktas pirmasis sporto laikraš
čio numeris išėjo New Yorke. 
Kęstučio Cerkeliūno redaguo
jamas leidinys tikrai stiprus, 
negėda ir bet kam duoti pasi
skaityti. Tikėsimės, šis lygis 
bus išlaikytas ir toliau. Laik-

1512 STILLWELL AVĖ. 
N. Y. 61, N. Y. 

TAImadge 9-3588

DARBO VALANDOS: Kasdien iki T vaL vak. _ 
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEl OR CHANCE 
Call LO 3-7291

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVE

Geriausia kiauliena ir kita mes 
parduodama urmu ir smulkiais 

kiekiais
1927 Washington Avenue 

Bronx 57, N. Y.
TRemont 8-8193

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 —

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

COME TO NEW YORK
1. Every Service available at low cost 

for any job and emergency break- 
downs.

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

N-Y.S.G.
4. Only 1 centrai phone riumber to re- 

member.
5. 30 days charge account for all repąirs 

and Services.
For Futl Information Write or Phone

New Ycrker Service Guild, Ine. 
2077 FLATBUSH AVĖ. 
BROOKLYN 34. N. Y.

Phone CL 8-7377

FOR 
MILLVVORK 

AT ITS BEST 
YORK TRIM CO. 

728 EAST .36 STREET 
N. Y. CITY 
KE 5-3249

YOUR SĖT 
WTTH 
THESE 
PIECES BY 
SAVING 
$200 ON 
AMUI Irt.

GOTHIC MAINTENANCE CO., Ine.
Brownstone Renovation 
Roofing, Waterproofing 

Steam Cleaning 
Painting & Decorating

320 E. 92nd St., New York 28, N. Y. 
ENright 9-0778

Geriausios rūšies pigiausiomis kabomis
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

ERIC’S BEAUTY SALON
MENISKAS PLAUKŲ SUDĖJIMAS 
PASTOVIAI TVERIĄS DAŽYMAS 
GRAŽI NATŪRALI RAITYSENA

Visi kiti patarnavimai 
galvos papuošimui __

3551 Johnson Avė., Riverdale, N. Y-
Kl 8-0400

JEIGU JOS NORITE PARDUOTI NAMUS — UŽEIKITE PAS 
MUS. Mes turime daugybę klientų su pinigais, kurie nori pirkti 
tuojau ir be jokių apsunkinimų jums.
JEIGU NORITE IŠNUOMUOTI JŪSŲ NUOSAVYBĘ — mes 
tuojau patarnaujame be atlyginimo.
JEIGU N(/rITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime didelį' pasirinkimą vienos, dviejų ar trijų šeimų namų 
gražiausiose Queens apylinkėse.

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji Lietuvoje laiko pačiom 
geriausiom ir brangiausiom?

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

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE | DIDELI 
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos .

Joseph And r usis Insurance 
87-09 JAMAICA AVFL, WOODHAVEN 21. N. Y 

TEL VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vaL vak., 
«ekmadieniai<* — 1 vat P-D- Bei 5 vaL vak

PO ŠEŠIŲ MENESIŲ
JUS GAUSITE PILN4 KEPIMUI REIKALINGI

■ KOMPLEKTU VELTUI
UŽ TAUPYMĄ JŪSŲ PAČIŲ PINIGŲ
•' *r*ana tenka kiekvienam, visas komplektas

H kas nrtnuo kiekvienam kuris taupo dabar ir

THE BEACON
COCKTAIL LOUNGE - DINING 
CATERING FOR ALL SOCIAL 

FUNCTIONS
Our Kitchen is‘ Open 7 Days 

Your Hosts:
Geo Nagte - Jce Earley - Ed Calvin 
Fourth Avė. & 94th St. • SH 5-9829 
Beit Pkwy to Fort .Hamilton ExJ; 

BMT - 4th Avenue to 95th St.

WILLIAM J. DRAKE 
Licensed Real Estate Brokeris

Fumiture Mede Likę New!
REPAIRING - REFINISHING 

POLISHING - REUPHOLSTERING 
SOFA BEDS - CIGARETTEBURNS 

CABINET WORK
Ali Work Guaranteed

Insurance claims our specialty
Most work done in the home

Free Estimates
Special Consideration Given to 

Religious Įnstitutions

T I L E ANO TERRAZZO 
ARTHUR LORENZO & SONS, 

Ine.
225 Gainsboro Avė. 
VVhite Plains, N. Y. 
WHite Plains 9-8673

TELEFONAS: 
APpiegate 741349

Siaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinė liepos- 8 iš 
Čhicagos pajudės Pietų Ameri
kos linkui. Vyksta 10 krepši
ninkų, treneris ir 2 palydovai. 
Pirmąsias rungtynes žais Ko
lumbijoje: liepos 11 Medellino 
mieste,. o liepos 13 Bogotoje. 
Iš ten skris į Argentiną. Bue
nos Aires mieste bus žaidžia
ma liepos 18, 19 Jr 20. Iš Ar
gentinos bus vykstama į Ura- 
gvajaus sostinę Montevideo, 
kur rungtynės numatytos lie
pos mėn. 25-26. Liepos 29-30 
bus sužaistos dvejos rungtynės 
Sao Paulo, Brazilijoje. Iš ten 
krepšininkai skris į Brazilijos 
sostinę Rio de Jeneiro ir čia 
bus žaidžiama rugpiūčio 5. Pas
kutiniu kelionės ., punktu bus 
Venezuelos sostinė Caracas, kur 
bus kovojama su geriausiais 
tos valstybės krepšininkais rug
piūčio 8, 9 ir 10.

Birželio 18 Chicagoje buvo 
sukviestas išvykos organizato
rių, Čhicagos prekybininkų bei 
lietuvių spaudos atstovų susi
rinkimas kelionės į- P. Ameri
ką reikalais, čia susirinkusius 
su išvyka supažindino Valdas 
Adamkevičius ir Petras Petru- 
tis. Taip pat kalbėjo finansinin- 
kas John- Pakel, -automobilių ryta iš šių^žaidikų: vartuose 
parduotuvės savininkas Stanley 
Balzekas, vasarviečių vedėjas 
Jonas Bačiūnas, Draugo vyr. 
redakt. Leonardas šimutis, dr. 
Steponas Biežis ir kiti.

Birželio 27 Chicagoje buvo 
surengtas sportininkų išleistu
vių pobūvis, kuriame dalyvavo 
nemažas lietuvių būrys ir čia 
buvo gauta pajamų išvykai. 
Nors iki išvykos yra likę ma
ža laiko, tačiau dar kelionės 
išlaidoms padengti lėšų nėra 
pakankamai surinkta. Tikimasi, 
jog bent paskutinėmis dieno
mis šiaurės Amerikos lietuviai 
bus dosnesni. - -----

Birželio 27 Chicagoje įvyko 
kontrolinės krepšininkų varžy
bos, kurių metu iš pakviestų 
kandidatų buvo atrinkta 10 
žmonių. Atranką darė komite- raštis pasirodo kartą į du mė
tas, susidedantis iš Vyt. Gry- nesiūs. Administracijos adre- 
bausko. Zen. Puzinausko, Fel. sas: Sportas, c.o. V. Svalbonas,

19 Kijely Place, Brooklyn 8, 
N. Y. Atletas

Žaidynės Clevelande
Šį penktadieno vakarą nuo 

Atletų Klubo išvyksta autobu
sas, kuris veža New Yorko 
sportininkus į IX Š. Amerikos 
lietuvių žaidynių antrąjį ratą 
Clevelande. Liepos 4-5 ten bus 
lengvosios atletikos, lauko te
niso, plaukymo ir futbolo var
žybos. Newyorkiečiai tebus at
stovaujami tik jaunių ir senio- 
rų futbolininkų.

Pernai po ilgų karaliavimo 
metų nuvainikuotas meisteris 
Toronto Vytis ir šiais metais 
lengvai nepasiduos. Čhicagos 
Lituanica, techniškai bene ge
riausias vienetas, turėtų dide
liu pretenzijų į meisterio titu-

ORIGINATORS 
CONVERTIBLE DOUBLE BREKST 

TO SINGLE — $10.00.

S. BECKENSTEIN, Ine.
f 118-125-138 ORCHARD ST. GR 5-4525 i 
| COR. DELANCEY, N. Y. C.

S Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai s 
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, I5SKYRUS « 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK' 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje S 
| pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 3 
$ apsiaustui, moteriškai suknelei, edutei, apsiaustui! S
ž Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų | 

medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- 4 
tdom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.

Važiuoti BMT išlipant Essex St., keltis elevatorium į į 
| viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St. | 

Atsineškite šj skelbimą; kuris bus ypatingai įvertinta*ELECTRIC W0RK
VVHIFFEN ELECTRIC CO., Ine.

Recommended by 
CUE & DUNCAN HINES

Vilią BIANCA
167-17 Northern Blvd., Flushing 

FL 3-7065
—CA.TER1 MG _to__WEP DINGS 

From 5 to 500 Persors 
Continental and American Cuisine

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

MEMBER OF DINERS
AND AMERICAN EXPRESS C-UE3

SITPERIOR hece goods corp.
200 Orchard Street, . New York 2, N. Y.

K and K FABB1CS 
1158 Easl Jersey Street EUzabeth, N. )•

Telefonas: ELizabeth 4-1711

| . HOME SERVICE BEER CORP.
g PRIEŠ VYKSTANT ŽVEJOTI AR PIKNIKAUTI NEPAMIRŠKITE |
© PASKAMBINTI GL 6-7801 |
i ČIA YRA GERIAUSIAS PATARNAVIMAS IR ŠALČIAUSIAS
S • $
|> ' • ALUS VISAME MIESTE

ROCKAWAY BEACH
1-2-3 Room Furnished Apartments 
Low season and weekly ra tęs. Cook- 
ing facilities. Children welcome. 
Ocean block. Shopping center and 
church nearby.
NEptune 4-4643 GRanite 4-8568

BANGA TELEVISION
Ša v. V. ZELEN1S 

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8. N. Y.

NTHONY SAVINGS
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DARBININKAS
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ST 4-8900

CLoverdate 8-7026

SUMMER RESORTS

PAUL’S RESTAURAJNT

all

GR 4-9350

Affiliated Travel Service, 39-15 Main St, Fiushing L1 NY IN 1-5300
Sav. P. Višniauskas

140 King St, Chappagua, N

-=r - -UttRg room yrithjfireplace; open and

Your Pleasure Is Our Business. Planned Vacations - Cruises - Tours 
Honeymoons - Pilgrimages. Tikets for all Airlines & Steamboats

IN SAINT MARY’S PARISH, IN 
LONG BEACH — Ali yęar around 
home; 4 bedrooms, 2 baths, 18x24

HICKEY’S SUNSET FARM
Shohola, Pike Co., Pa. — Ml 2316 
New Modem Cdttages. AB conveni- 
ences; 106 acres of fun; 80 mis from

81 Spring Stų New Britain, Conn. i Tel BA 3-9771

119 BEACH 91st. STREET 
Rockaway Beach, L. I. 

Modem 1-2 room apartments;

PLAYMORE TRAVEL SERVICE, INC. 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air-Steamship-Bus-Railrcad. Special Miami Beach Tours $77 & up. 
521 — 5th Avenue, N. Y. City MU 7-4044

TATRA -SLOVAK TRAVEL BUREAU
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship -~ Bus - Railroad — - -
357 E. 72nd Street, N. Y. City RE 7-5972

Beautiful rooms; private showers. 
Church nearby. Rates $40 to $45 per 
week. Children under 10 half price. 
JOHN J. HICKEY, Prop. Brooklyn, 
Tel. BU 4-9G92-

KENT TRAVEL SERVICE
' Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts

' Air - Steamship - Bus - Railroad"- " -
1834 Nostrand Avė., Brooklyn, N. Y. BU 2-2132

AGENT! THE FOLLOVING TBA,W0L 
PKEBABED TO GIVE FREE 
GARDING — PILGRIMAGES 
AND TOUBS

PARK PLAZA TRAVEL, INC. 
Pilgrimages - Tours - Cruises - Resorts 

Air - Steamship - Bys - Railroad
375 Park Ave^ N. Y. City PL 1-5133

MALDARI - MASTANDREA TRAVEL AGENCY, INC. 
Pilgrimages - Tours Cruises - Resorts 

Air - Steamship - Bus - Railroad
375 Broome Street, N. Y. City WA 5-5970

TAYLOR TRAVEL SERVICE
Pilgrimages • Tours - Cruises - Resorts

CHappag-ta 1-1660

N. York© Time*, birželio 29 
N. Yorko atvirųjų p-bių apra
šyme dukart paminėjo Gedimi-,

5 ratų su 4*4 taškų buvo ketu
ri dalyviai: W. Lombardy, pa
saulio jaunių meistras, didmeis- 
teris P. Benko, Weinstein ir 
Hillinger. Didineisteris Bisguier 
su kitais turėjo 4 tšk. Gedimi
nas Šveikauskas buvo grupėje 
su 3% taškų. Jis po 5 ratų tu
rėjo 3 laimėjimus, lygiom su 
meistru Popel ir 1 pralaimėji
mas prieš pirmūną Lombardy. 
Viso 107 dalyviai.

P. Tautvaiša, Chicagos meis
teris, šį savaitgalį rungiasi 
Westem Open p-bėse, Milwau- 
kee. Iš N. Yorko į tas p-bes 
vyksta didmeisteriai Larry E- 
vans ir Paul Benko su kitais 
N. Y. meisteriais. Varžybas 
padidins kitos įžymybės iš St. 
Louis, IndianapoŪo, Toronto ir 
kt

Bostono lietuvių šachmatų 
klubas šį rudenį minės klubo 
dešimtmetį. Į minėjimą (lap
kričio 8 d.) iš Chicagos atvyks 
meisteris Povilas Tautvaiša, ku
ris 1949 m. laimėjo Bostono

bui padėjo iškarto įkopti į pa
čių stipriausių Bostono šachma
tų eiles.

Tautvaiša duos simultaną 
Bostone; dalyvaus amerikiečiai 
ir lietuviai šachmatininkai.

Madrido (Ispanija) tarp, tur
nyras davė šias pasekmes: 1- 
2. Perez ir Pomar, abu ispanai, 
po 7-2 tš., 3 v. L. Rellstab, 
V. Vok., 5 tš., anglas Golom- 
bek ir olandas Prinz po 4U> 
tš.

So. Bostono L. P. D-jos šach
matų treniruotės vyksta be 
pertraukos vasaros metu ant
radieniais, Piliečių d-jos klube, 
368 W. Broadway, So. Boston, 
nuo 7:30 v. v. * '

Sportas, naujas lietuvių spor-
to žurnalas, leidžiamas N. Y er
ke (red. K. Čerkeliūno), turi
šachmatų skyrių.

RELIGIOUS

CHINA?
WHY NOT CAROLINA?

For Further Information 
_ Write: Rev. Mother Superior, 
Sisters of Charity of Our Lady of

MORKO TRAVEL AGENCY, INC, 
„Travel Service At lu Best”. Pitarima 
Air - Steamship - Railroad 
N. Y. City — Cl 5-5656 -

NICOLA VERKI TRAVEL AGENCY 
Pilgrimages - Tours - Crutaes - Resorts 

Air - Steamship - Railroad - Bus 
2314 — ist Avev N. Y. City AT 9-3303

COMPLETE TUNE-UP IN YOUR HOME 
ADJUST ANTENNA LEAD-IN WIRE 
1-HOUR SERVICE—24 HOURS DAILY 
1-YEAR GUARANTEE ON ALL REPAIRS

> USED TV SETS-1 YEAR GUARANTEE
Sales Service

MArket 2-I3I3 N.J. A&D TV

PER 
CALL

NAPOLI RESTAURANT 
(Our 35th Season) 

LONG BEACH ROAD at Mott SL, OCEANSIDE, N.Y. RO 4-1980 
Finest Neapolitan&Arnerican Cuisine — Dinners $3.75&Up — Open for Lunch 

- FAMOUS FOR L0ESTERS. CHICKENS and STEAKS -----  
Fine Wines and Liguors Member of Diner'a Club & American Express

CAMPWEEHAWKEN
A PRIVATE CAMP FOR BOYS 6-14 YEARS OF AGE 

THE CAMP DISCERNltfG FARENTS CHOOSE FOR THEIR BOY 
Horseback Riding • Svvimming - Rifle Range - Boating

For Information call 
LEO MORAN, Director

HUmbolt 2-3803 or FOxcroft 2-3152 
Write to: CAMP WEEHAWKEN, BOX 422, BLAIRSTOWN, N. J.

M A R K ET M /K I N T fc N A N e. vv., «nę. 
EXTERMINATING CONTRACTORS — WINDOW CLEANING 
FLOOR WAXiNG — COMPLETE JANITORIAL SERVICE 

Churches • Schools - Hospitals - Industrial .
309 Frelinghuysen Avė., Nwk- 12, N. J. — Frank Bosco, Janitorial Engmeer 

Office: Bl 3-3360

1

THROUGHOUT OHR GREAT REPUBLIC 
KtOCLAIMJNG ANOTHER INDEPENDENCE DAY 

ST. CBLESTINE 
3001 N. 76th Ct Ehnwood Paris

•• < Naree.
ST. JOHN*S L. L CITY HOSPITAL 

Sčbanl of Nurotas

IN, SAINT PAUL’S PARISH, In 
MASSAP,EQUA. SpHt leve! 7 rms, 
completely finished knotty pine den 
& basement, landry room & work- 
shop, fenced rear air-condittaned. 
wall to wall c&rpet. l^s baths, at- 
tached garage; $20,000. $3,000 cash. 
Princ. only. Ll 1-1533. .

TUTORING SERVfcE

THE LETCHWORTH 
ijireetly on the Ocean 

Spring Lake Beach Dept "L” N. J. 
Modified American Plan — Private 
Beach — Homelike Atmosphere — 
Attractive Rates. Walking Distance 

to two Catholic Churches.
Glbson 9^327 — 9-9700 

A. McCaffrey - R. & W. Schreck

NEAR CATHOLIC CHURCH ON 
SHELTER ISLAND. Family vaca- 
tion paradise on former millionaire’s 
300 acre estate. Cottages. private 
beach. all sports. Shorewood. Mid- 
way Road, near So. Ferry; Owner, 
LOngacre 4-2910.

SUMMER RENTAL

McCANN’S HOTEL
A Whole Block of it at 15th Ave< 

Belmar. N. J., Ocean Front 
Ocean Bathing DirecUy from Your Room 

European and American Plans 
BEAUTIFUL AIR-CONDITIONED DIN
ING ROOM AND COCKTAIL LOUNGE 

Walk to Catholic Church 
Reservations — Phone Mutual 1-0611 

PAT & K. McCann, Owners-Mgrs.

REAL ESTATE

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

SAV. B. KUČINSKAS

PLAINVIEW, Manetto M1II. Over
sized 2-year-old 7-ropm split, 
baths. oil HW, garage, large recr. 
room, appliances, storini; & screens, 
blinds, fence, landscaped, nr. schools 
& buses; near Catholic institutions, 
new parochial school. WH1 open in 
Sept. 1959. $22,500. OV 1-4176.

IN ST. ANTHONY’S PARISH 
IN OCEANSIDE

4 bedrooms, 80 x 100, patio, extras, 
near everything, $16,990, prin. only.

ROckviile Centre 4-6612

1^1 SAINT KILLEAN’S PARISH
IN FARMINGDALE

2 year old; 7 room split; center- 
hall; 1’^ baths; patio; wall to waU 
carpeting; $19,300. MYrtle 4-0546.*--*

In Frances de Chantel Parish, in 
Wantagh North. 4 bedrms, 2 baths, 
Ranch. oversized dining rm & den 
with w/w carpeting. Professionally 
landscaped lot 255 ft. deep, extras 
incl. dishwasher. dryer, washer, 12 
cu. ft. refrig., air condnr., combina- 
tion alum, storms & screens. Show 
place inside and-ouL Sacrifice, only 
$17,990; SU 5-4902 or FR 9-8700.

closed porčh. 2-car garage,. conv. to 
station, stores and schools. Askirig 
$26,000. GEneral 1-3997.

IN HOLY REDEAMER PARISH, In 
FREEPORT — Ideal home for large 
family, 6 bedrooms, 3 full baths, 
abundant eloset space, 2 extra dens, 
fin. basement, other extras; near to 
Church and School. $25,500.

FR 9-2212 FR 9-1025

IN SAINT PETERS PARISH, IN 
SULLIVAN COUNTY — 2-bedroom 
Ranch-Style house, garage, full 
basement, oil heat, $10,500.

Vlrginia 6-4785

IN SAINT MARTHA’S PARISH, in 
EAST HEAMPSTEAD — $18,990. 
"A-l section; imm3CuTate 6 rm. ranch 
home; att. garage; 60x100 plot, nice- 
ly landscaped; storms & screens; GE 
Refrigerator; washer & dryer; w/w 
carpeting; walk to St. Martha’s 
Church & public School. IV. 9-0231.

Country Club Knolk
m

Night: RE 1-0831

s. c.

WATER SKIING

IN CATHOLIC AREA

ROČKAWAY POINT

FRANCE8E A LA M BERTI

iHf

Large bungakrw, fumished, gas 
heat, all improvements, 3 bedrooms, 
$6,500. NEptune 4-7818.

Ali expense tnp leaves Columbus 
Circle daily. Tour includes instruc- 
tion, skiing. slaloming. ski jumping, 
aguaplaning, aquaslėdding, swim- 
ming, dancing, lunch, dinner, and 
transportation.
AQUA SKIPADES UNLIMITED

For Reservations: YOnkers 5-4231

SOUTHAMPTON

Planning for th« firture? $360.00 
down will buy y«ir land now. . . 
build later. Or. ..''The Adelphi” 
(ilustrated) on t >/2 acre plot 
costs $15.990. 10T«down. 30 year 
mortgage. Nestirt between 3 
beautiful golf courses on Tuck- 
ahoe and Sebonac Inlet RoatJ*. 
Tum left off North Hrghway by 
Shinnecock Hill* Golf Club 
House.

DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Pinigams deponuotiems iki

LIEPOS 14

metisus ^videndas 
jūsiĮ santaupo®*5 

metų ketvirčiais,

dividendai bus apskaičiuojami nuo

skaičiuojamas 
baigiasi birželio 30, 1959

SAV INGS BANK
fncorpor<j+erf 1860

Aktyvas daugiau kaip $1384)00^00
EA8TERN PARKWAY |8TAIGA: 

539 Eastem Parfcway at Noctrand Avenue
BROADWAY IŠTAIGA

i iki 8 vai. vakaro PtramdbMate
Member Federal Depeatt Intunnce Corporation

135 BrMdway at Bedford Avenue 
Pridedaiihos darbo valandos —

In OUR LADY OF MERCY Parish, 
in PLAINVIEW — $17,900 Ranch. 
Young brick and shingle, hi FHA 
mtge. Sacrifice, tmsf. 3 bedrooms, 
wašher, dryer, refrig., country-like 
environment. Tel: Owner, O V 1-5490

IN SAINT IGNATIUS PARISH, In 
LONG BEACH — 5 rooms; enclosed 
porch; 3 bedrooms: hot water oil 
heat: radiators; attic, cellar; A-l 
condition; one block St. Ignatius 
church, school and beach; $13,000; 
immediate sale, settle estate; owner, 
GEneral 1-5338.

ADJOINING BRENTWOOD
In ISLIP PINES — Excellent neigh
borhood: comer plot, 100x120; Rich- 
mond St. and Grimsley Rd. Ideal 
for Catholic institution. ESplanade 
6-0963.

of

IN ST AGNĖS’ PARISH, in Rockville 
Centre — English home in top location 
on dead end Street, living rm. with fire- 
plaėe. dining room. kitchen. maids room 
and bath. recreation room: upstairs 3 
bedrooms. bath. screened in porch off 
master bedroom, attached garage. beau
tiful plot. extras; $28.500. Call owner 
ROckviile Centre 6-5029.

KEW GARDENS RD.
At 87th Avė. — 2 blocks from Our 
Lady of Cennacle Church & School 

1 block north of Hillšide Avė., 
4 blocks to Subivay, 2 blocks to 
School, Church and Shopping. 
NEW 2-FAMILY BUNGALOW 

Solid Brick, 3 Coats Plaater 
4«4 ROOMS & 3^ ROOMS

Oak flooring, birch cabinets, Caloric 
built-in ovens, gas hot water heat, 
all brass water pipes, garage. fully 
landscaped. large yard. No extras. 
Carrying charges $55.00 per month 
with* rentai for Ist floor apt. Price 
$24,500. — JA 3-3473 - OL 7-9061

OCEANSIDE WfNDSOR PLACE — Plot 
60x130: 3 bedrme: batlu: large re
creation rm; 2-car garage; convenient to' 
•hopping. schoota: walklng dištaace to

60x100: 4 brdrma; 2’š batta; full bsmC 
2-car garavę; cOnvenlent echooM.^bhop- 
ping. walklng diatanc* to irtation and 
drarvfe. 2i* BrsOTr Ar*. A A • ■■lldara, 
ROekvtHa Cent** 6-7P3.

IN SAINT AGNĖS PARISH
IN ROCKVILLE CENTRE 

4 bedrooms; 1^ baths; walking dis
tance to St. Agnės Cathedral and 
school, station. Move-in condition. 
$16,500. ROckviile Centre 6-4105.

NEAR ST. AGNĖS CHURCH, in 
ROCKVILLE CENTRE — Comer 
plot 60 x 100. 7 spacious rooms, 3 
baths, finished basement, screened 
porch, neighborhood, convenient to 
schools. transportation, shopping, 
$26,750. ROckviile Centre 6-4482.

IN SAINT HUGHES PARISH, in 
HUNTINGTON STATION, LJ. N.Y. 
2 floors; 6 rooms; 2 baths; 3 bed- 
rms; % acre beautiful trees; flower- 
ing bushes; conv. to Church, schools, 
Stores, bus and railroad; 2-car ga
rage; see by appointment SaL or 
Sun. HAmilton 3-7883. $18,000.

IN SAINT JOSEPH’S PARISH, in 
LAKE RONKONKOMA — Custom 
built homes; old residential section; 
walking distance to parochial grade 
and high schools, shopping center. 
$17,500. Rastic Road Builder, Ine. 
Hawkins Avė., Lake Ronkonkoma. 
ROnkbnkoma 9-3020 or 9-6274.

IN SAINT DOMINIC’S PARISH, in 
OYSTER BAY, LJ. N.Y. — 2 fam.; 
4 room and bath up and down; 
95x95 plot; oil heat; 2 blocks St. 
Dominic’s grade and high schools; 
near everything. Asking $15,500. 
OYster Bay 6-1633.

IN SAINT MARY’S PARISH, in
ISLIP, L J. N.Y. Lakefront children’s

year split; sunkės living room; full 
dining room; eat-in kitchen; 4 bed-

paroch. school; financing arranged; 
$35,000. J Uniper .1-1030.

IN SAINT JOSEPH’S PARISH, in 
BABYLON — 5-room house, 2 bed
rooms, oil hot water heat, detached 
garage.: quiet nondevelopment, 1 
bloc to bus for village, many extras. 
$10,500. MOhawk 9-2686.

IN OUR LADY OF LOURDE8 PA

7 rooms; garage; on 1 acre; 5 min. 
to Our Lady of Lourdes; sacrificing 
for $10,000. Write M ra. C. A. Har- 
greaves, Schroon Lake, N. Y. or 
phone GEdney 4-5839.

In Saint Joseph's ' Parish, in Babylon.

ecaped vroodJand pntha. 13xS Itrtng rm 
with fireplace; 3 bedrma: house cuatom 
built with all extrax; moderf. extertor A 
back and inside. Mušt 'be aeen to be 
appreciated. Immediate dčcupancy., Re-

M0hawk ».7M&

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL

1113 Mt Vernon Street

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

74 Providence Street

Joseph J. & Johanna H. Dirsa

PLeasant 4-3501

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

540 East St, New Britita, Conn.
9-9836

SPAUDOS KIOSKAS

talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi | klubo rei-

289 UNION A VENTE

RICHMOND HILL, N. Y

35 So. 8th Street 
Brooklyn I I. N.Y

EVergreen 7-2155 . 
Resid. ILlinois 8-7118

R epublie 
Wine & Liquor Store

~ 322 Union-Avė, Brooklyn 11, N. Y
TeL EV 7-2689

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

rinių. konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY'S UęUOR STORE
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės nr*'" 
vyno.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

naaddpMa 23, Pa.
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. B A. 9-1181

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

Worcester, Mase.
PL 4-6757 PL 4-1165

PLeasant 4-3865

jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME

Aptarnauja New Britais, Waterbury ir Hartford, Conn.

BARAS IR RESTORANAS

GERIAUSI GtRIMAI PIGIAUSIOMIS KAZNO'HS

Salės šokiams, vestuvėms ir klioktoms pramogoms prleina-

kalų vedėją K. ValUitj.
BROOKLYN H, N. T.



ŽINIOS

Norwoode mirė Juozas Verseckas

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS

CATSKILL KALNUOSE

Paulius Jurkus, Dai 
redaktorius, su šeima 
atostogų į Chicagą pas

Krautuvėje galima gauti "DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

RIČARDAS KONTRIMAS IR RAIMONDA BINKYTĖ susituokė birželio
27 šv. Andriejaus bažnyčioje Philadelphijoje. Nuotr. V. Maželio.

JAU PRIIMA SVEČIUS 
(pranešti bent dieną ankščiau) 
IR UŽSAKYMUS VASARAI.

Išnuomojimas 5 kambariu 
butas gražioje apylinkėje, ne
toli parko, prie Jamaica gele
žinkelio linijos. Kreiptis pas sa
vininką 112 Jerome St, Brook
lyn, 7 N. Y.

valanda, vadovaujama Jokšftig 
J. Stuko, vasaros mėnesiais pan 
ilginama'puse valandos. Dabar 
programa bus duodama nuo^ 
vai. iki 5,30 vai. p.p. iš tos pan
čios WEVD stoties — 1330 
klckt ir 97.9 mgckh FM, New 
York. N Y.

S’nkavičtonė Sofija, gyvenan
ti Lietuvoje, Kaunas - Šančiai, 
V. Kapsuko prosp. No. 75 bt 
13, ieško Gerulaitienės Elenos, 
dukters Jono. Jla

televiziją, radiją, patefoną 
Įrengia Hi-Fi

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. V

T7f Nutley Avenue 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

Vyrasntyiv molsMity a*e^ 
i tininty stovykla šiais metais 

ruošiama visoms JAV MA kuo- 
J poms jaunimo stovykloje Dat- 

H nava, Manchester, Mich., nuo 
'' liepos 26 iki rugpiilčio 8-d. 

MAS Rytų Apygarda rytinio 
;? pakraščio moksleiviams į sto* 
į; vykią nugabenti organizuoja 
?•- autobusą. Visų kuopų valdybos 

prašomos organizuoti savo na
rius į jubiliejinę moksleivių a- 
teįtininkų stovyklą. Kitos rei
kalingos kelionės žinios bus 
paskelbtos kitos savaitės Dar
bininke.

ALRKF jaunimo stovyklai 
Dainava aukos, kurių prašė 
New Yorko Globos Komitetas, 
plaukia labai išlėto. Visi malo
niai. prašomi savo auką nedel
siant nusiųsti K. Krušinskui, 
94-35 85th Avė., Woodhaven 
21, N. Y.

Gražiai įvertino. Birželio 22 
į Bostono aerodromą atvyko 
Kyoto miesto, Japonijoje, majo
ras Takayama, kurį iškilmingai 
sutiko Bostono majoras John 
Hyans. Sutikimui groti buvo 
pakviestas šv. Petro parapijos 
CYO benas. Svečias buvo suža
vėtas gražiu sutikimu ir nuo
širdžiai visiems išreiškė padėką. 
Įvertindamas šv. Petro parapi- 
jos beną. paprašė savo vyriau
sybę. kad apdovanotų visus be- 
no dalyvius. Birželio 26 Bosto
no majoras pranešė, kad Japo
nijos vyriausybė šv. Petro pa
rapijos visiems beno dalyviams 
atsiuntė pagerbimo dovanėles 
— po gryno aukso segtuką.

Šv. Petro parapinė mokykla 
yra išleidusi jau 9 aliumnų lai
das. Per tuos devyneris metus 
mokyklą užbaigė 242 mokiniai. 
Birželio 28 Įvyko aliumnų die
na. kurioje dalyvavo gražus a- 
liumnų skaičius. Jie 9 vai. da
lyvavo mišiose ir bendrai pri
ėmė komuniją, o po pamaldų 
buvo pusryčiai ir programa pa
rapijos salėje.

Maldos apaštalavimo draugi
jos susirinkimas bus liepos 3 
d. po vakarinių pamaldų para
pijos salėje.

Kun. Juozas Venckus, S. J., 
kuris buvo apsistojęs šv. Pet
ro parapijos klebonijoje ir daug 
dienų praleido Bostono biblio
tekose, liepos 5, parapijos at
laidų dieną, 10 vai. pasakys pa
mokslą ir tuoj po pietų išvyks 
Į lietuvių jėzuitų vienuolyną 
Ctycagoje.

Džiaugsmas automobilistams
Birželio 25 atidarytas susisie

kimui naujasis kelias viršum 
miesto, kurį galima perva
žiuoti per 25 minutes, kai anks
čiau nebeužtekdavo visos valan-

ar skambinti: 
ANDES 2781 

nuo 7 vai. vak.

karštu ir šaltu vandeniu, gra
žiame rajone — 69-53 Grand 
Avė., Maspeth 78, N. Y. Pigi 
kaina.

noms paaukojo LB - Elizabeth^ 
apylinkė 25 dol. ir NN 10 doL 
Kun. J. Pragulbickas pranešėt 
apie mokslo metų klasės dar
bus, o klebonas kun. M. Ke
mėšis pasidžiaugė, kad tėvai 
leidžia vaikus, o vaikai naudo
jasi proga išmokti gerai visų 
lietuviškų dalykų. Tėvų komi
tetas klebonui už klasės globą 
įteikė gėlių, o kun. J. Pragul- 
bickui už klasei vadovavimą do
vaną. šiais metais lituanistinę 
klasę baigė R. Bitėnas, J. Bra
žėnas ir R. Petrauskas.

Parapinei mokyklai vadovau
ja seselės pranciškietės, mokyk
los vedėja sesuo M. Gelia. Bai
giant mokslo metus, seserim., 
padaryta rinkliava bažnyčioj. 
Parapiečiai suaukojo 549.71 d.

Stasys Vaikys, jo mamytei 
Lietuvoje mirus, vietoje vaini
ko ant jos kapo, Balto šalpos 
darbams paaukojo 10 dol.

Dariaus Girėno 26 metų skri
dimo per Atlantą sukakties 
minėjimas ruošiamas liepos 18 
d., 5 vai. p.p., Lituanicos aikš
tėje, Union Avė. ir Stagg St., 
Brooklyne prie jų garbei pa- 
statyto paminklo. .

Antanas Ivaška su Irena Ba- 
naityte moterystės sakramentą 
priims Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje šeštadienį, liepos 25.

VACYS STEPONIS, savininkas
40 East 26th Street, New York City, N. Y. 

Tel. MU 3-2928
GERI PIETŪS IR VAKARIENĖ — JAUKUS BARAS

. Birželio 19 staiga mirė Juo 
zas Verseckas, sūnus Juozo ir 
Ievos Tareilaitės. Buvo gimęs 
1896 spalių 26 Trakų apskr., 
Onuškio valsč., Vardakiemio k.

1924 persikėlė gyventi į Nor- 
wood, Mass. čia 1926 vedė lie
tuvaitę Sofiją Kulikauskaitę. 
Paskutiniu laiku gyveno Nor- 
woodo kaiminystėje, Wai po) e, 
Mass., 515 Main St. Gyvenda
mas Norwoode ar jo apylinkė
se, buvo įsijungęs į Norwcode 
lietuvių visuomeninį judėjimą. 
Be aukščiau minėtų draugijų, 

Rašvti • čia priklausė dar Lietuvių A-
sophiekpavnaitis meratos piBeaų Bendrove1’, „ „ su virtuve, vonia, apšildomi, su

Andes, N. Y.

Pašarvotas buvo Ginley kop
lyčioje Walpole. Palaidotas bir
želio 13 iš lietuvių parapijos 
šv. Jurgio bažnyčios Highland

Išnuomoj amas butas iš 4 
kambarių 2-me aukšte be šilu
mos. Nuoma 35 dol. 752 Mac 
Donough St, Brooklyn. (BMT 
linija Halsey St elevatoriaus 
stotis). Telefonas HY 1-4104.

včsWoman to ęort sweather waste

So. 5tt> St (treti laiptai po de- Pragulbickas. Pereitas mokslo 
gine). Brooklyn. N. Y. metals htuamstm« kla« lanke

gų, pažįstamų ir giminių. Pali
ko liūdesyje žmoną Sofiją, dūk- 

Buvo veiklus, stropus ir klus- ^terį Rūtą ir sūnų Robertą.
nūs organizacijų narys. Susirin- * Jonas PečioIis
kimų svarstymuose ieškodavo 
kompromisų, venkdavo aštrių 
kampų. Jo pastangomis buvo 
surengta daug pobūvių ir pasi
linksminimų. Jei pats nedaly
vaudavo rengėjų eilėse, tai 
mielai talkininkaudavo kitiems.
Buvo linksmo būdo. Mėgo lan
kyti piknikus, pobūvius ir or- 
vanizacijų seimus. Lietuvos rei
kalams buvo duosnus. Dažnai

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Woiks
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakei.ma 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas

kurios iki mirties buvo vice
pirmininku, Balfo ir Amerikos
Lietuvių Tarybos skyriams ir kapuose. Paskutinį kartą paly-
liet parapijai. dėjo jį gražus būrelis jo drau-

Valty darinį šiais metais 
baigė 36 vaikai Gegužės 26 pa
rapijos salėje buvo suruoštos 
jiems išleistuvės. Parapijos Me
lionas kun. M. Keapėžis teigu
siems vaikų darželį įteikė dip- 
lomus. Darželiui vadoavo H. 
Lewczak. Ateinantiems mokslo 
metams į vaikų darželį užsira
šė 3ff. Tikimasi, kad rudenį 
prisidės dar keletas vaikų.

Parapijos mokyklą šiais me
tais baigė 37 mokiniai. Mokslo 
metų užbaigimo programa bu
vo suruošta gegužės 26 vaka
re. Baigusiems mokyklą para
pijos klebonas kun. M. Kemė
šis įteikė klasės spalvų — mė
lyną ir auksinę — ženklus. 
Programos užbaigai mokiniai 
pašoko tris gyvų judesių “Aikš
te šokius’. Birželio 20 buvo 
mokyklos mokslo metų .užbai
gimo iškilmingos pamaldos. Mi
šias aukojo kun. B. Liubauskas, 
pamokslą pasakė kun. R. Ta
mošiūnas, mokyklos . baigimo 
pažymėjimus išdalino klebonas 
kun. M. Kemėšis, asistuojamas 
kun. V. Karalevičiaus. Atsisvei
kinimo žodyje klebonas palin
kėjo sėkmės tolimesnėm studi
jom ir. prašė nepamiršti savos 
parapijos, čia pat buvo išda
lintos dovanos už pažangumą 
moksle ir gerą elgesį. Rober
tui Vaiculevičiui klebonas kun. 
M. Kemėšis paskyrė 150 dol. 
tolimesnėms studijoms Setan 
Hali aukštesniojoj mokykloj. Už 
gerą elgesį po 5 doL paskirta 
Ronaldui Lozauskui ir Valeri
jai Mohyla; už pažangumą ti
kybos mokslo dalykuose J. N ai
vai ir Marg. Wojtola; už pažan
gumą visuose mokslo dalykuo
se J. Bražėnui. Pinigus dova
noms suaukojo Vyčių kuopa, 
šv. Vardo draugija ir mokyklos 
tėvų komitetas.

Lituanistinė klasė prie para
pinės mokyklos veikia nuo pat 
naujųjų ateivių įsikūrimo pra
džios. Klasei vadovauja kun. J.

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. j. Tel. WY 1-8390

EISENBERG. INC.
173 Hudson St. 
New York City

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 Mest Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961

minėdavo savo tėvynę Lietuvą, 
mielai savo jėgas jai skirdavo 
ir kitus skatindavo. Ir šiais me
tais Norwoode minint Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
shkaktį. buvo to minėjimo 
rengimo komisijos narys. Nors 
jau kelerius metus dėl susilp- 
nėjusios sveikatos nedirbo, bet 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukų sąraše buvo ir jo penki
nė.

Į Ameriką atvyko apie 1912 
ir apsigyveno Cambridge, Mass. 
Kiek apsipratęs ir susidrauga
vęs su vietiniais lietuviais, įsi
rašęs į lietuvių draugijas: San- 

29 mokiniai. Mokslo metų už- darą, Susivienijimą Lietuvių 
baigimo programa buvo “Lais- Amerikoje, Tėvynės Mylėtojų 

salėje. Programoje buvo D-ją ir meno satnbūrį Gabiją, 
materiai. Experience not necessary. dainos, deklamacijos, skaitymai Didesnį patraukimą turėjo į 

šokiai, baletas ir piano solo, muzika ir lankė specialias pa- 
Programą paruošė ir tvarkė So? Bostone, 
mokytoja L. Klučnikienė. Tėvų 
komitetas geriausiems moki
niams įteikė dovanas. Dova-

Dr. Juozas Kazickas su žmo
na ir dukra birželio 29 išvyto 
dviejų savaičiųkelioneipoJAV. 
Aplankys visas Vidurio ir 
karų valstybių žymesniąsias vii

Išnuomuoįamas kambarys su 
baldais ir visais patogumais vie
nam ar dviem asmenim. Gali
ma naudotis ir virtuve. 414

BALDŲ KRAUTUVE
kurioje galima gaūti visam bu
tui moderniškiausi baldai. Įvai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom Usimokėjlmo sty
gom ir pristatymu Į vietų pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS IVASKIEN&S

Salėje gali tilpti 200 žmonių 
LIETUVIŠKIEMS SUfiJIMAMS NEMOKAMAI

Mielai kiekvienas bus sutiktas.

Brooklyn, N. Y.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
Slephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Bždsamuoto jas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Mallhew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius
A LB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770 -

Joseph Carszva
GRAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BecUord Avė.

J. B.Shalins- 
Jalinskas

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL VIrginia 7-4499

Tėvai Marijonai ir Marianapolio rėmėjai

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE, THOMPSON, CONN

IS RYTO—
■ IŠPAŽINTYS KLAUSOMOS PRIEŠ MINIAS
■ IŠKILMINGOS MISIOS 11 VALANDĄ 

AUKOJA: PREL. K. VASYS
■ PAMOKSLAS: KUN. JUSTINĄ S STEPONAITIS
■ PER MISIĄS GIEDOS AUSROS VARTŲ PARAPIJOS 

CHORAS, VADOVAUJANT VINCUI BURBULIUI

PO PIET —
■ MUZIKA — DAINA SKAMBĖS PER VISĄ DIENĄ
■ ĮVAIRUS MARGUMYNAI
■ ORKESTRAS —

Š O KIA I — 4 - 8 P.M.

VISI NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIAI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI ŠIAME PARENGIME „

W a i Ikus
FUNERAL HOME 

c
197 Weteter Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mana.
NuTARY PUBLIC

Patarnavimas dieng Ir naktĮ 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir Į kitus miestus.
Reikale Saukite. Tel. TP a-«4M


