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yra surišti

institucijų aukomis (Tuo tarpu 
“Amerikos Balso’ radijas yra 
valstybinė JAV institucija). Rfr

sudaryti Vakarų ir Rytų Vokie
tijos bendrą komisiją Berlyno 
klausimui spręsti. Vakarai su 
tuo nesutinka ir siūlo sudaryti

Vienoje vietovėje prie Liub
lino įvyko neramumai prieš ko
munistinę administraciją, kuri 
nutarė nugriauti be jos leidimo 
pastatytą naują katalikų kop
lytėlę. Birželio 26 to miestelio

/meritas Vslstybėi nori, kad 
Ryty Suvapės tautos tikrai bū
tu laisvos ir galėtų sau tinka- 

eaiAKo* ir ūkio formą pa
čios laisvai pasirinkti."

Čia verta priminti, kad atsa
kingų amerikiečių ankstesniais 
pareiškimais į “satelitinių vals
tybių“ sąvoką įeina ir .Pabaltijo 
kraštai. (E)

mas Anglijos ir Prabcuzijos, 
pabrėžė, kad darybos bus nu
trauktos, jeigu Maskva tebesi
laikys savo nenuolaidumo.^Her-

pareikila, kad prez D. Efeen- 
hovreris nebetiki, jog Chruščio
vas na^tų viršūnių konferenci-

vU' Dėto nemanoma, kad Že
nevos konferencija nutrūktų 
inkščia, negu grįš Nizonas iš 
savo skito. t

stabdyti būdinga tuo, kad čia 
siūlo n^kas kitas, o amerikie; 
čių ambasadorius. (E.)

Siūlymas esąs Washingtone 
svarstomas. “Free Europe’, 
kaip žinoma, yra privatinė ame-' 
rikiofių organizacija, kurio svei. 
kimas finansuojamas stambio-

K* reikalu, suotinį antikonftmistinį judėji
mą beina- mą — tai rodo, kokiomis jau- 
įgavo pla- triomis Lenkijos nuotaikomis

Senate liepos < ir Atstovų Rū
muose liepos 8. Atstovų Rū
mam rcoliuctyą pateikė demo-

ūettos pu- 
ir Vidu- 

tautų vė- 
taip’pat atidengtas 

‘Pavergtųjų 
19-26, 19-

Apygardų valdybos siunčia: 
po 2 atstovus, iš jų vienas pats 
pirmininku (arba, jam nega
lint, kitas jį pavaduojąs valdy
bos narys).

Kiti LB organai savo atsto
vus siunčia pagal reikalą. '

Į suvažiavimą taip pat kvie
čiami ir svečiai. Jais yra: LB 
Tarybos Dariau, lietuvių institu-

Camdm, M J. — Liepos 21 
nuleistas į vandenį pirmas ato
minės jėgos varomas prekybi
nis laivas vardu “Savanah”. 
Nuleidimo iškilmėse dalyvavo 
ir laivų krikštijo prez D Ei-

Maskvoje “visasąjunginėje* 
parodoje lietuvių paviljonas 
praplėstas. Jo daviniai rodo, 
kad Lietuvoje pereitais metais 
buvę išleista knygų 1,828, žur
nalų 60, laikraščių 125. Biblio
tekų esą 3,000, kinų 660. (E) goti, kūrybinėms nuotaikoms

ant daugėjo
tesnio
tygio
didžiulė minia
lė miesto rotušę ir policijos val
dybą. Atvykęs iŠ KteMfao poB-

pereiškė prezidentas Eisenho- 
urris pasikalbėjime su tarptau
tinės spaudos atstovais.

Dar aiškiau pavergtųjų tau
tų reikalu liepos pradžioje pa
silakė JAV pasekretorius Ber- 
ding, kuris įeina ir į amerikie
čių delegacijos sudėtų Ženevos 
konferencijoje. AP agentūros 
pt-rteikimu

Berding pareiškęs:
“JAV nenori Sovietų Sąjun

gos saugumui pakenkti, tačiau 
įaa sieks u įsomis Išgalėmis ir

senhowerio žmona. Laivas yra 
21.000 tonų, plaukia 20 mazgų 
per valandą, gali vežti apie 10. 
000 tonų važmos, paimti 110 
žmonių įgulos ir 60 svečių. Jo 
pastatymas atsiėjo apie 41 mil. 
dolerių; finansavo JAV jūrų 
navigacijos administracija ir 
Atominės Energijos Komisija. 
Šiuo laivu dar kartą parodytas 
JAV pažangumas atominės e- 
nergijos pritaikyme taikos rei-

DStroRo Apylinkės Valdyba- — 
prašome sekti jos pranešimus.

Rugsėjo 5 ir 6 dienomis Det
roite šaukiamas Lietuvių Ben
druomenės suvažiavimas yra 
labai svarbus tolimesniam jos 
darbui ir net ateičiai, todėl bū
tų idealu, jei jame dalyvautų 
visų Bendruomenės apylinkių, 
apygardų ir centrinių organų 
atstovai.

Todėl sunku būtų pateisinti 
tuos, kurie lengvai ir neatsa
kingai į suvažiavimo reikalą pa
žiūrėtų.

Bendruomenės apylinkių ir 
apygardų atstovavimo klausimą 
pavedama spręsti jų valdyboms.

Apylinkių valdybos siunčia: 
pirmininku (arba, jam negalint, 
jį pavaduojantį valdybos narį) 
ir po vieną atstovą nuo kiek
vieno šimto tautinio solidarumo 
įnašus dedančių apylinkės ną-

jog yra tai pavykę ir paskelbta 
Pavergtųjų Tautų Savaitė, krei
pėsi į visus Alto skyrius, ra
gindamas. šią savaitę tinkamai 
paminėti ir psaiųsti padėkos 
rezoliucijas prez. D. Eisenho- 
weriui, Valstybės sekret. Ch. 
Herteriui, šen. Paul H. Doug- 
las ir kitiem Kongreso nariam.

Marono ežero Mackinac salo
se (Mackinac Island, Mich.) įvy
ko moralinio apsiginklavimo 
viršūnių strateginė konferenci
ja, kurioje Jungtines Pavergtas 
Tautas atstovavo Vliko pirmi
ninkas dr. A. Trimakas. Kon
ferencijoje dalyvavo 1200 ats
tovų iš 41 tautos. Dr. A.. Tri
makas surorganizavo pavergtų 
tautų minėjimą ir jų vėliavų 
pakėlimą. cijos dalinys demonstrantus iš

vaikė, tačiau vienur — kitur 
mieste per visą naktį dar įvy
ko bruzdėjimai ir incidentai.

Palyginti su Sovietų Sąjunga, 
Lenkijoje bažnyčios turi šiek

PAVERGTŲ TAUTŲ savaites progtfMaCKinae saio)e, *KncMgpm, Kepo« 19 įvyko roeralinio nusiginklavimo konferencija. Iškilmių metų 
keliama Albanijos vėliava, iš k. j d.: dr. A. Trimakas — Pavergtųjų Tautų asamblėjos atstovas, Raoul Bossy — Pavergtųjų Tautų 
politinio komiteto pirmininkas (rumunas); Titus Micaelescu, buvęs Rumunijos ministeris. Nuotr. MRA

KONGRESO REZOLIUCIJOJE 
yra nurodyta, kad Sovietų 

Rusija tiesioginiu ar tarpiniu 
agresiniu būdu yra pavergusi 
Albaniją. Armėniją, Azerbei- 
džaną, Bulgariją, Čekoslovaki
ją, Estiją, Gruziją, Gudiją, Ka- 
zokija, Kiniją, Korėją, Latviją, 
Lenkiją Lietuvą, Rytų Vokie
tiją, Rumuniją, šiaurės Vietna
mą, Tibetą, Turkestaną, Ukrai
ną, Vengriją ir kitus kraštus. 
Rezoliucijoje dar nurodoma, 
kad imperialistinis komunizmas, 
besityčiojęs iš tautų laisvės ir 
jų sietino tikros taikos, o 
taip pat sudarąs stambią mi- 
litarinę jėgą, grąso dideliu pa
vojum pačiom Jungtinėm Ame
rikos 'Valstybėm.

Prancūzijos; vyrautų tiktai So
vietų Sąjunga, diktuojanti savo 
reikalavimus per Rytų Vokieti
jos atstovus. Valstybės šėkre-

na Amerikos firma tuojau pri
stato Gromyto padangų kornp- 
u ->-< —- t- a* .  - t vo —M nKu: etą
pnvsuM iiMCUuyvi geu jun 
grtoSaa patarnauti negu vabty- sydanti nepalankių atsiliepimų 
binė. spaudos ir visuomenės.

linkių, apygardų bei ceatrimų 
padalinių Radaus bendradar
biavimo Uaištaus, 3. pada
linti, idėjomis dėl švietimo-ir 
kultūros veikios sričių praplė
timo, pasiskirstymo bei sugyvi- 
nimo, 4. pastudijuoti galimy
bes ir priemones lėšoms, na
riams ir Bendruomenės akty
vui telkti, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdyba nu
tarė 1959 m. rugsėjo. 5-6 die
nomis Detroite šaukti JAV Lie
tuvių Bendruomenės apylinkių 
bei apygardų atstovų ir centri
nių organiį smvažiavimą.

Centro Valdyba ir suvažiavi
mo šeimininkė LB Detroito A- 
pylinkė tiki, kad pirmasis vi
suotinis Bendruomenės aktyvių
jų darbininkų susitikimas bus 
tikrai gausus ir turtingas nau
jom idėjom, šviežiom nuotai
kom, drąsiais sprendimais.

Iki pasimatymo Detroite! ' 
Suvažiavimas įvyksta Shera- 

ton — Cadillac viešbuty.
Registracija 1959 rugsėjo 5, 

šeštadienį, nuo ryto 9 vai.
Suvažiavimo atidarymas . 10 

vai. 30 nūn. •
Sąsulkęsiiių informacijų su

valdomoms 
tautino ne- 

asmoninė

— ir vėl nevengiama'Bendnio- :$tų nunŠų v 
menei .priskirti didžiąją kaltės dama su savo 
<ial£ * -r“?r / ’ bebdžųdteSųs.l. aptarti Bead-

Bet Ee-druomenė, pasitikę- ruomenės dalyvavimo kovojeūŽ 
dama aktyviaisiais savo dar- Tėvynės laisvę. galimybes ir 
buofojais ir nariais, jai tenkan- (tomas, 2. Paaiškinti ocganizą- 
fių uždavinių ir priskiriamos ctoės santvarkos atoaigimo fr 
atsakomybės nemano, nenori ir 
negali kratytišS Ji gimė ir gy- 
veną, kad savais ginklais kovo
tų už Tėvynės laisvę ir kad 
svetimųjų apsupime klaidžio
jantį lietuvį jungtų į tautinę 
šeimą jo gimtajai kalbai išsau

— tom tautoms, 
Sovietyjra atimta 
priklauumyfao ir 
laisvė;

—JAV piliečiai 
su tom Imtom ne tiktai šeimy
niniais ryžiais, bet ir meile lais
vės bei teisingumo principu;

— JAV vyriausybė ir visa 
tauta laiko reikalinga ir tinka
ma panikšti pavergtom tautom 
savo parimą, siekiant laisvės ir 
nepriklausomybės;

— tam pabrėžti kasmet yra 
skotinana -Pavargtųjų Tautų 
Savaitė, niųHina tol, kol viso 
pašautu pavargtos tautos al

siau stiebo 
rio Europos 
Kavos, 
plakatas su į 
tautų. savaitė 
59*’. Kalbėjo seni. Jacob J. Ja- 
vits. New Yorko gubernatorių 
atstovavo Wm. Rand, jr., mies-

mtngoni špagom ir susirinki
mais, pdiišti geriau Sovatų pa
vargtų matų nelamę ir ryžtis 
paremti jų teisingus siekimus.

perialistinė jėga, siekianti - Azi- vo konferencijos štabo disku- 
jos, Europos ir kitų kontitentų sijose, kur buvo aptariama pro
tautų pavergimo;'komunizmas grama, ir kalbėjo pavergtų tau- 
kaip destruktyvi jėga, veikiau- reikalu. Pati konferencija

-A„ buvo perduota per televiziją,
filmuojame ir plačiai aprašyta 

Dr. A. Trimakas dar dalyva- spaudoje.

Siūlo sustabdyti “Laisvos Europos* 
radijo transliacijas į Seviety Rusiją

Sovietų Tassas puolė valsty
bės departamento pranešimą, 
xad Amerika nenumato iš es
mės plėsti prekybos santykių 
su Sovietais, nes jie duotų dau
giau žalos nei naudos. Tassas 
skelbia, kad Amerikoje dar 
stipri esanti įtaka tų, kurie 
kursto šaltąjį karą.

—Amerikos spauda aiškina, 
kad Chruščiovas labiausiai nori 
atvykti į Ameriką ne susitarti 
su prezidentu, bet padaryti 
propagandą.

— Maskva pažadėjo pasko
lą Etiopijos karaliui,' kuris lan
kėsi Maskvoje, 100 mil. dol.

— Jvgoęlavi|a priėmė įstaty
mą, kad kiekvienas kalinys 
gautų 2 savaites atostogų.

ną, buvo pakeltos ligi pusės 
stiebo pavergtų tautų, vėliavos.

Konferencija įvyko ryšium 
su paskelbta Amerikoje paverg
tųjų tautų savaite liepos 19-26.

Konferencijos programoje 
buvo paliestos įvairios proble
mos: komunizmas kaip priešas 
moralumo, padorumo, sąžinės 
laisvės, meilės ir altruizmo; ko
munizmas — laisvės priešas, 
komunizmas — vienybės, tai
kaus žmonių ir tautų bendęi- 
darbįavimo priedas; komuniz
mas kaip materialistinė ir im-

atspalvį. • Tatare. cH^ŲgeiovAs TYČIOJASI 
t

( Chruščiovas rugpiūčio 9 tu
rėjo išvykti kelionei į Svedįją, 
Daniją, Norvegiją ir {taketiui 

frAitaaMMMi mateti Suomijoje. SaM/jBMte
9 89^ ■ • ____ _ A-A   — o . - .

savo tikslo. >

ŽENEVOS KOMFERENCUA 
GALI BOTI NUTRAUKTA

žtymvM konferencijoje dery- 
boo atddftrb akUgatvyje, s ra-

Connad (Mass.). Skelbdamas 
Pavergtųjų Tautų Savaitę, prez. 
D. Eisenhovveris liepos 17 pasi
rašė priklamaciją, kurioje pa
reiškiama:

— d«g tautų pasaulyje yra 
pavergtų imperialistinio ir a- 
gresyvaui sovietinio komuniz
mo;

r

□ ■ta.



NERINGOS briedis, d a ŠI j. Kahrifūko paveikslas.

dėkui

Baffininkė

Telefonas HIckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

ATOSTOGOS

rūpes- 
malda

pats autorius 39-e pusi, rašyda
mas: Talei Kuršių marias išsi
rikiavo apie 30 žvejų namų su 
ūkiniais pastatais-. Kadangi 
Preila seniai prieš karą jau 
daug didesnė buvo, tai Mešio 
perstatomas ‘augimas’ pasirodo 
tikrenybėje Preilos nykimu.*

CryNgovertattiMk. 
See «s tetarė tos tote. 
Hsrttord Suflery tosamct 
YooMedituoto./ ~-

pagarsėja/ 
g gatvės 
jos iš Ru-

jeiguturėtų sacharino, nes 
cukraus niekada neturi M ko 
pirktis, o sacharino ten irgi n* 
gauna. Sako, kai tarėjo sacha
rino, kur aš kada buvau pasiun- 
tusi, tai, sako, būna lengvi 
pusryčiai, kai vaikai eina į mo
kyklą. Padaro kavos ar arba- 
tos it pa^Mtaę^K su duona 
gerti, daugiau htefo nė nerei
kia. Bet gal ĖaKas sacharino 
nesiunčia (Samčiame, 1000 tab- 
lečių kaina & — Baltas),
tai tada gal būta galima nu
siųsti aspirino, dėl kurio tur
būt recepto nereikia. O aspiri
nas labai gerai, kai turi slo
gas ar karštį. Mamyte sakė, kai 
turi aspirino, tai nereikia nei 
daktaro, nes kai turi karščio 
ar slogas, tai išsigydo su aspi
rinu. :; \ ■’

....10. Baigdamas autorius tei
gia, kad ‘Kuršių Neringa laukia 
svečių!’ Aš labai tikiu, kad ten 
mažai teužeina lankytojų, ir 
Mešys vengia pasakyti, kad 
svečiai iš antrosios Marių pu
sės (tvirtožemės) privalo- atski
ro policijos leidimo. O į patį 
pajūrį, ir su tokiu leidimu užei
ti draudžiama’.

Cosmos Parctls Express Corporatii
SUTAUPO JUMS PINIGUS 
Mūsų patarnavimo kaina' tik 

, • . - $5.00 ad $10.00
* Jokių kitų mokėjimų 

Licensed by Intourist 
Pristatymas garantuotas

Mandagus, Pareigingas Taupus
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 iki 4.

tį. Aš tMr ...
tegaliu padėti Smok, kai Jūs 
sunkiai ir rūpestingai su pasi
aukojimu atliekate darbą ir po 
to pavargę grįžtate namo, pri
siminkite, kad kas. nors mel
džiasi ttž Jus, padeda jums nors 
tuo būdu.

. Keleivis, Kaliosios Lietuvos 
lietuti^ laikraštis, atsiliepia a- 
pie pavergtoje Lietuvoje išteis
tą knygelę “Kuršų Neringą’ 
parašytą J. Mešio. Laikraštis 
konkrečiai nurodo, kaip sovie
tiniame režime išteistos knygos 
yra parašytos tokia principu-.

knatai|os ron parašyti, nu na so 
viMWe rofinvo vtoicM buvo nio-

“1. Knygelės tvirtinimai, kad 
šią tankmę nuo seno pamėgo 
šernai ir į Juodkrantę Gerin
gas atbildėdavo briedžių ir 
šernų medžioti ....yra neteisin
ga. Geringas, jei ir kaip būtų 
norėjęs, nebūtų galėjęs šernų 
medžioti, nes iki 1945 m. jo-

NORI PIRKTI AR PARDUOTI. 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS J

nėms gyventi ar nakvoti “Mei- 
lęs slėnio” barakuose. Todėl 
ten ir negalėjo vykti “lengvų 
pramogų’, čia noriu autoriui 
priminti, kad kaip tik atvirkš
čiai — sovietų pavergimo 
metuosi “lengvosios pi^mogos’ 
(šalia samogono gėrimo) pasi- 4. J. Mešys teigia (52-e pusi.), 
darė bolševikinio tipo žmonių kad “auga plečiasi Preila”. Tai 
pigiausiomis ir. mėgiamiausio- bolševikų naudon meluojančio 
mis pramogimis. Toli ėtfo bol- propagandisto sufrizuota ‘bolše-

3. Knygos? 36-e pust auto- * išsiplėtė, kiek ji išaugo, pasako 
rius, primesdamas veiksmą se
niems šeimininkams, rašo: 
‘žvėriškai bffip išnaikinti brie
džiai”. TaicUtas melas! Iki 
1945 m. briedžiai buvo skaito
mi retenybe ir rūpestingai sau
gomi. Tik į Neringą įsiveržę i- 
šalkę raudonarmiečiai.... suėdė 
ir Neringos briedžius. Kaip pa
ti sovietų spauda vėliau paskel
bė, paskutinioji briedžių po
relė buvo į Leningrado zoolo
gijos sodną perkelta.

JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime dideli pasirinkimą, vienos, dviejų ar trijų šeimų namų 
gražiausiose Oųeens apylinkėse.

Vėliau pasekdami maskolių 
armiją, ten tikrai apsisitojo šer
nų, kasiuos reikia nemažiau 
apgailėti kaip badaujančius Ne
ringos gyventojus”.

2. Apie arti Juodkrantės es
antį “Meilės slėnį” J. .Mešys 
rašo: “čia stovėjo barakai, ku
riuose gyveno buvusios kopų 
valdybų samdinės.... Vargstan
čias moteris kaip amaras ap
nikdavo lengvų pramogų mė- 

p«-. tori būti užmirfti, tomto- ~ . vasarojantss «r-
•s čiai, fašistiniai valdininkai .

AMERICAN HOME REMTY
* 8£t4 JAtilAICA AVĖ,

Wc&tiv£ri W tt'Y. '
- Tdr.'lriękbiy T-5ŽS0 ;

■■ (Forest Parkway Stotis)

Cosmos Parcels Express Corporation 
39 žnd Ave. Kampas 2nd Street 

New York 3, N. Y. 
AL 4-5456-7

JEIGU JOS NORITE'PARDUOTI NAMUS — UŽEIKITE PAS 
MUS. Mes turime daugybę klientų su pinigais, kurie nori pirkti 
tuojau ir be jokių apsunkinimų jums.

tautai; Apaštališkąjį

darbo marmuro tabema- Paskui De Gaulle, Wnas
--kulį kuris dibar yra ant po- kard Masella ir visos kapitu- uos-
^.piežiškojo altoriaus. Vėliau Hen los’ 1x170 nuvestas į kapitulos . VatikaDO harilitniA
Crikas IV (1553-1610), pakibai- šalę, vadinamą Clementina, kur ~
r gus religinėms kovoms, Late- pakasta kalbomis, dovano- 

rano kanauninkams padovano-
,~vjo Clairac abatiją. Dėkingi La- B 

terano kanauninkai nutarė B
"Prancūzijos valdovą priskaityti ■
prie bazilikos garbės kanaunin- HBB^BHBB|B|HB 
kų. Šis,garbės titulas liko pa- 

.,.veldimas ir teko šių dienų Pran 
,, .cūzijos prezidentams.
11 ■ Nuo 1600 m. iv. Lucijos di«- 

ną Laturano baziKkaje yra lai- i' 
" komes iškilnungos pamaldos ;

_.,„už Prancūziįą ir prancūzus, ku- į 
rieše .dalyvauja visa bazilikos ;

.„^kapitula ir vienas aukStas Pa- 
ryžiaus prelatas, specialiai at
vykęs į tas pamaldas atstovau
ti respublikos prezidentui.

Lankydamiesi savo laiku 
T. Prancūzijos prezidentai Auriol

Coty taip pat aplankė Late- 
.„.rano baziliką ir dalyvavo jų į 

kanauninkus įvesdinimo apei- - 
gose. Tokia proga garbės ka
nauninkas palieka kokią nors 
dovaną bazilikai. Auriol pado-

- vanojo dvi meninio darbo Sėv- 
l^lres porcelano* vazas; IrurinStlbu- 
j^ vo išstatytos Svč. Sakramento^

i- altoriaus šonuose, kada Čia lan-
- kėsi De čaulle, kuris padova- 

-nrnojo ta proga Laterano bazili- 
,.. kai brangų XVIa. auksinį kie- 

liką, nukaltą garsaus auksaka
lio Bodet de Relines, iki šiol 
priklausiusį Saint - Michel - de

-s'Chovilly šaričių vienuolynui.
Garbės kanauninko De Gaul-

-y.:,..- <■ K-audn. šia dušu ir manau esiu. La* 
tatg^a

auginti Valdžios kantini pripažino, 
agrięirt vietinius Važaus ^atybose
g^Wh«ų nu- plytos^jteg^Žffid

; ; . 8 procentai nuėjo ;niefca& —
TeMty mėtotai , buvo sudaė&t& /fefiū^dhis

? Vtintaje gastroliavo Smoiens- baudė, bet
. -.Jtof:- drttaos-*- teatrtts, lahtensiai tų iš Palemono, Vifiiiuje buvo 

(Iš laiško Balfūi) rino, nes m^o sesutės man vis populterindamas savo' rašytoją -^idanžyta jau 15D,, i. Š«. Nuoširdus lietoriškas ariu ui WpopouamMmmas rasyroj, oauiyta jau 5 proe 

w Jūsų genimą pashlnčiant vais- 
jus į Ueturą. Aš 'net labai hu-

H sistebėjau, kad taip greitai vis-
■ ką padarėte ir. dar man para-
■ šėte atsakymą. AŠ net visai ne-
S sitftėjau, kad gausiu atsakymą. 

Maniau, taipgi, , kad reikės man 
____ |j| mokėti kokį 26 ar 30 doternj 

k už vaistas (mat, aš neturiu su-
■ pratimo, kieto jie gali kainuo-
■ ii, nes niekad nesiunčiau, 6 da- 
H bar tik reik kokius 6 dolerius,
■ tai tikrai lėtai mažai).
I| Sutikta vieną gani pė^sta- 
m mą mdterŠę pasųjfėšiau jos 
K pinigų atsfly^usti *už Stiųstus
■ .yąfštm, tai 'ji buvo geros šir-
■ čties ir man davė net kelioli-
■ ką dolerių. Taigi įdedu juos 
B čia j šį laišką. Tabūna šeši do- 
B toriai už pasiųstuš vaistus, d už

Bam^i kitus dotorita g& būtų galima 
pasiųsti manė sesutėms sacba- o jeigu prašytų kas vaistų, 

j ' -f ■. tai totiaiL paprašysiu receptą,
►S KOPŲ BRfflfeyS '

to instaliacijos iškilmės grasi- pn^ngaj __ vi^ yra 
dėjo 1959 m. birželio 28 d. w i<KJ fik jovjetinio m- 
(sekmadienį) 10 vai., kada prie ^jjpo laimėjimai. Faktai, kuria 
bazilikos atvyko De Gaulle pa- nesiderina su tokiais "princi- 
prasta generolo uniforma, be 
jokių ordinų ir ženklų. Prie 
bazilikos laiptų jį sutiko bazi- Tai melas!. Kopų valdyba nei
likos kanauninkas prancūzas Laikraštis demaskuoja sovie- vokiečių, nei lietuvių valdymo 
Pfister. O prie bazilikos durų timus iškraipymus apie Nerin- metais neleido jokioms samdi- 
laukė naujo kanauninko bazi- S? tokiais žodžiais: 
likos aritikunigas kardinolas 
Masella su visa Laterano kapi
tula. Bazilikoje Špaleriais stovė
jo Romos ir prancūzų semina
rijų klierikai. Kardinolui pa- 
šlakščius De Gaulle švęstu van
denai, procesijos tvarkoje De 
GauBe buvo nuvestas pasimel
sti prie Apaštalų Petro ir Povi
lo altoriaus, kurių relfltvijos kių šernų Neringoje nebuvo.
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Abi gardžiai nusijuokėm, su- 
tarę, nr Msnusnne priet ii- 
vykdamos, nes Nida nesutiko, 
kad pasiimčiau Ją S namą. Gal

prašoma kongresą paskirti pre
zidento prašytus visą dešimti 
milijonų dolerių. • New Yorke 
liepos t bėglių metus atidarant 
pagridinis kalbėtojas šen. H. 
Humphrey pažadėjo, kad ’ jis 
sieks tos didesnės sumos. Taip 
pat numatomas naujas imigra
cijos įstatymas. Amerikos vy
riausybė siūlė Kongresui priim
ti įstatymą, kuris leistų kasmet 
priimti virš kvotos 10,000 atei-

Rytas taip pat buvo miglo
tas. Girdėjom traukinį atidar
dant, bet išvydome tiktai stoty
je. Išlipo vos keli žmonės ; ir 
Andrius gręžtai mus pamalė. 
Man reikėjo visomis jėfMkh 
laikyti už vadelių širmį, kuris

ir Ieškoti prieglaudos svetur. 
Kaip žinome, tai. įvyko dėl įsi
vyravusios jų kraštuose Urani
jos/dėl pilietinių laisvių atėmi
mo, persekiojimo už tikibynius 
-ir ideologinius įsitikinimus. E 
tėvynės jie bėgo, nes jiem grė
sė pavojus būti balinamiem ir 
siunčiamiem įjpriverestinio dar
bo stovyklas. Tai išaiškinus, 
JAV vyriausybė dar siekia ke
turių dalykų: (1) norima surink-

VteMnro vakarėlyje pastik- 
JUM js w(nt* ** pnoiM uMnx> 
metterM mtaalą, 
Mūr teMjas N arSau atobė- Otaudraugro ir sako; vėdinki, demoa.MoSute» veski apstiro 
ti ir IMkaMti. Prekybos mo- te tau patintai, Viste pas kyti ir pamotai stalą. Mteka»

kiu būdu galima suprasti šią .tiktai įrankis savo ekspansijai. ■ X" r
ypatingą savaitę, kuri bus kar- Šiuo atžvflgiu Kongreso re- ■ 
■tojam® kasmet, šiemet sąmo- robucijoje, kurioje įvardinami ■ ,
magai ar nesąmoningai sutapo pavergtieji kraštai, įskaitant ir 
nė tflctai su užkliuvusią Zene- tokią Kiniją, teisingai nurodo-

ivos konferencija, bet jr atriša- mą, kad jie visi dominuojami niekur enusraou, ir
Kais vizitais bei parodomis JAV Sovietų Rusijos. v»keH>e rtnkuav? pabėgėliams paremti.

. *■ . s^cel^sti,. t^i piešusi1 ^laiig^e^ini. tautų nepri-
savaitę kasmet, kol pavergto- klausoroybę ir tad tų tautų Il
sios tautos atgaus savo laisvę, knisas yra pasibaisėtinas (the 
Reikšmingas yra taip pat vie- plight), užpila šalto vandens 
šas JAV pasisakymas už pa
vergtąsias tautas, jų laisvę ir 
teisingus siektinus, kuriuos pa- fiovui ant kaklo su savo“ siūlo- 
remti skatinama visa JAV vi-

.-r-s " i - &"■ - -•—
suomene. . -

Prezidento proklamacijoje pa
brėžta, kad JAV visuomenė ne
gali likti pavergtųjų likimui a- 
bejinga dviem atžvilgiais: vie
na, kad dauguma JįN piliečių 
su pavergtom tautom turi ar
timų giminystės ryšių (bonds pagandos priemonių, nukreip
ei family); antra, kad JAV pi- tų prieš imperialistinį komuniz- 
liečiai pripažįsta ir remia savo mą. Jeigu Maskva nuolat pa
gyvenimą laisvės ir teisingumo brėžia savo parama pasauliniam 
principais, kurie yra paniegti 
pavergtiesiem.

Jei prievarta tebepūstų pa
saulyje toliau, ji turėtų užgrieb
ti ir pačią Ameriką. Gynimas 
tų principų už Amertoos sienų 
yra karta gynąpag, £ savo lais
vės bei asmetaniųjtiririų^/Dek
laruoti laisvę tik savo krašte 
ir neginti jos kitur, yra ir ne
nuoseklu ir pavojinga. Mūsų 
laikais neįmanoma, kad viena

Honorė atidarant meno paradą, 
kritikas apžiūrinėjęs jauno dai
lininko paveikslą, paskui pa
klausęs jo autorių: ką jis norė
jęs tuo paveikslu išreikšti. “Ar
gi tamsta,nematai? Tai juk be
siganančios karvės’*. “Betgi aš 
nematau jokios žolės’, kalbėjo 
kritikas, “žinoma, jos jau ne
matyti, nes karvės nuėdė”, at
kirto menininkas. 'Kritikas dar 
sykį pažiūrėjęs pro akinius ir 
tęsė: “Betgi aš nematau nė kar
vių’. “O ką čia karvės veiks 
ant nugraužtos dirvos”, pasi
piktino dailininkas ir nuėjo.

Aliaska ir "Abate
Fihnų festivalyje Cannes Ą- 

merikos producentą Darryl Za- 
nuck paklausė, kiek jis išleido 
filmui, pavadintam “Alaska”. 
Tas paaiškino: “7,200,G0Q dole
rių, lygiai tiek, kiek Jungtinės 
Valstybės 1867 sumokėjo už 
Aliaską Rusijai”.

numykiau. — 
Vasaros darbui pakviestas, pa
žįstamas, bet 'jis -jau baigia 
gimnaziją ir studijuos medid- tas. Močiutė dar spėjo man 
ną. prikišti, kad aš nesiklausus

mūsa miestelio prekybos mokyk rą. Pasitikėjo savo grožiu. TU- žinti... Ar daug jų turit? 
loję. Kodėl aš nesitenkinanti jėjo dailų stuomenį kaip lėlės, —Dvejetą porų balandžių 
savo mokyklos, 'gimnazijos, aptemptą ankštu megztuku, ir 
draugėmis? Ar jos kuo pras- purius tamsiai gelsvus plaukus, 
tėsnėsųž tą paįodiargą, kurią Jok artimiausia draugė man iš- 
pafino kone jute nttestefis? siplepėjo, 'kad* jie dažyti, nes 

man jos tėvas kirpėjas. Bet dažyti 
ar nedažyti, o vis dėlto ji at
rodė graži Kai užrintiniau, kad 
gaietų pas mus atvyra porai 
savaičių pailsėti, nei kiek ne- 
nustebo dėl trumpos mūsų 
draugystės.

—Mieto noru,

mu kultūriniu bendradarbiavi
mu. Atkreipiamas dėmesys, kad 
negali būti kultūringo, santy
kiavimo su kraštu, paneigusiu 
elementariausias žmogaus tei
ses. , • ■ .
Pavergtųjų Tautų Savaitė taip 

pat laikytina viena iš JAV pro-

(2) kykloje jai buvo likę dar vie-
MANO Masės berniukai cti* neri metai, bet ji ne tiek gal- — Ooo! — 

džtiri nustebo, kai aš susidrau- vojo, kaip mokslą utaaigti, o paskui pridūrė:

. Menas Ir kritika*
Kai kilo ginčas dėl Amerikos 

meno, pasiųsto į Maskvos pa
rodą, atgijo iš naujo anekdoti
nis pasakojimas apie meną ir 
kritiką.... Esą Fauboug Saint

mus pakanka. Be to, bus 
vienas berniukas iš toliau, 
miesto..

— Tavasis?
— Nee.

darpermaža. Dėl to konsula
tuose susirinko daug prašymų 
į Ameriką norinčių atvykti lie
timų. Dėl to eilės tenka laukti 
po keleris metus. Nors naujų 
lietuvių pabėgėlių ir nedaug 
prisideda, bet esančių. Vakarų 
Europoj lietuvių pabėgėlių 
jaunimas paaugo ir nori atvyk
ti į Ameriką. Jei Kongresas pri
imtą naują imigracijos įstaty
mą, tai juo dabar galėtų pasi
naudoti apie 1,000 lietuvių.

— Ar daug dar yra lieluvię 
pabigUly?

Daugiausia Vakarų Vokieti
joje. Ten jų dar yra apie 8,000. 
Iš šio skaičiaus puspenkto tūk
stančio bus iš Klaipėdos apy
linkių o pusketvirto tūkstan
čio iš kitų Lietuvos vietų. Dau
gelis klaipėdiškių jau įsikūrė.

—0 kaip yra su kitę kraštų 
pabėgtiiais?
- Didžiausią pabėgėlių masę 
sudaro kinai iš komunistų re
žimo valdomos Kinijos. E ten 
jie bėga į nedidelį Hong Kong, 
kur, jų susitelkė jau apie mili
joną. Ąntią. pabėgėlių grupė 
gausumo atžvilgiu yra E Izrae
lio išvaryti arabai Vidurio Ry
tų kraštuose. Jų yra per 957, 
000. .Trečia pabėgėlių masė 
yra po karo likę Vakarų Euro
pos kraštuose iš Rytų Europos 
pabėgėliai ir vėliau į ten at
bėgę, iš tų pat . vietų gelbėda
miesi nuo komunistinės grės- merikos ir JAV lietuvių mora- 
mės. Jų yra 893,000,' neskaitant 
iš rytinės Vokietijos atbėgusių 
vokiečių. Daugumas pabėgėlių 
įsikūrė Vakarų Europos. kraš
tuose, bet gyvenančių stovyk
lose ir pašalpos reikalingų yra 
per 235,000. Daugumas jų gy
vena Vakarų Vokietijoje, Aus
trijoje ir Italijoje. Be to, labai 
daug pabėgėlių yra. Tolimuo- w __ ___ _ _______________ r_________________
siuose Rytuose, Vietname, Ko- sunki našta, figos, vargas, įvai- jo patyrė ir šefas apie įvykius 
rėjoje, Pakistane. rūs trūkumai ir neaiškus ryto- jo įstaigoje. Parskubėjo ir fik-

—KMc pabėgėlių bus būti- jus. Mūsų pagalbos jie labai rei- ” ” * -
nai roScaHnd^ pagefiio*?

tu padėsi, —* čiauškėjo tupčio- — Ėsu krikštyta Marija, — i pamiškę ir į upelį. Nič nieko nintelis mano privalumas prieš
damas vietoje ir tarsi nežino- paaiškino. — Tik tasai vardas nesinorėjo veftti; tiktai braidy- Nidą^ Jos akių vyzdžiai buvo
damas, ko nusigridbti. — Tik- man staunba taip senoviškai, ti ir tysoti žolėje. Viduje ma-, blankūs, it mi^a.
ra mama, visai tokia pat, —' kad pasirinkau kitą, E vieno ne degino nekantrumai kad
dar nugirdau, sakant močiutei, romano. Mano tėvai sutiko. Da- greičiau atvyktų Andrius. Tik 
kuri vedėsi mus į pirkią. bar viri mane vacbna Nida, po kėlių dienų atėjo žinia, ko- 

Stalas netrukus buvo padeng- Tas vaitas man tinka. kiu traukiniu atvyksta į mūsų 
—O man visad nepatinka, 'stotį. 
čepsėdama burbėjo močiu- *

nušvito Nidą, viešnią atsigabenau, lyg būčiau tė. — Jfi Iristte, šiiteę na- TB33S leido mudviem vykti
— Jam, tur namų šeimininkė. Čia attekąs muoee jus va&nstu tirtai Ma- pahivežti. Pakinkė širmį į leng-

gavau su Nida, btiiilmolriiinia kaip gauti dailų ir turtingą vy- būt, reikia pirma gyvulius pa- kitas negalįs šennininkauti, kol rija. Tas vaidas yrii re&žntii- vą vežimėli ir jdcvė vadeles. _ ___
m xs_i. j ji-dar gyvdL./ gas, o NMa — k e***** ririęv- --^-PbžribotaA bet gted laflfcr* buvo gera jausti, kad ji to$ia

— O kuo vardu toji tavo tieSų Buriate Na, Marija, pra- kitę Jis dar baidosi mašinų ir baili, noro bdfanė ėmė fr mate
draugė?----- paklausė. šau dar uftąrti po kelionės! traukinių. tiktai kitokia: kuo paviro Ąn-

— Nida. Nida Glahė. Nei viena B mūsų nebeoš- ' Vadeles patariau tvirtai į driaus ir Nitas pažintis? *
— Prašau, Nidute, sėstis,— rėjom* tatete Virigytt' Teta- rankas Ir supcteui šteeį. Ve- taota supeteftte prie ve- 

paprašė tenka*, pmtAėjęs, te atrikraafcštę ir pakilo nuo žimėlis terūko kęBų. Satia naa- tano Prifė pasteant r*g**!**, 
kad mergritė įėjo, etatvfikus rtrib. Pritilote ir mes. nęs pinojo Nida, tarti iš dan- Andrius peąriojo ^jtrmiui per

Goriausia šeimininkė
Anglijoje metų geriausios 

šeimininkės premiją Irimėjo 
■Mrsj Patricia Barnett-Fine. Tai

Tiesa, prie jos prieiti 
nebuvo jau taip lengva, nes 

n- f » g u- - -v ■ JUnS <MQPM (MffMI | Mrmu- 
kus fr nebe vieną turėjo savo 
draugystėje. Man tai buvo (ro-
UYUMHSa ’ Ktafl 0wC*1MCK«

— te-------y ate-------yra - tun _
nriėstietė, kuktos aš ieftejaa -Jfieta noru, — atsakė.— žįriama drauge. Nežinau, ar tė nriitateė 
pagal tote Viktorijos spftudk Mano mama kaip tik kalbėjo, Nida pastebėjo jos šnairų žvilga- —___ _
tarną. Kaip ji paveiks Andriu- ten man būtų sveika bent nį ir nepetatenktnimą, bet te» daA - / dtaė Mtati teta Ite gelta, to ftoitrĮtaĮB buvo lute nervingai trakMtea

■ran usrano ▼acuo, tarai du- fuanęiDira, km umj minko- wo pnMM, kodo ■wcmw ntr Onai nraa
rajiK ir muo HiraKiM mdoto kmrl iraagus jNUraji^ n^*

komunizmui, pristatydama' jį 
kaip “žmonijos išlaisvintoją”, 
tai JAV savo ruožtu aiškiai pa
brėžė, kad ji remia tų “išlaisvin
tųjų” arba pavergtųjų teisingas 
adoracijas savo. Nepriklausomy
bei atgauti. Si akcija turėtų bū
ti dar stipresnė, jeigu norima, 
kad už geležinėssienoskenčian- 
tieji, žmonės atgautų patikė
jimą Vakarų demokratija ir su
stiprintų vilti, kad savo kovoje 

dalis pąsaulio gyventų vergijo- nepalieka vieni, išduoti Mask- 
je, o antro?—laisvėje. Laisvie- vos malonėk 
ji turi savisaugos interesą ir ; _ ♦
P^ę^gą padėti išsivaduoti pa- Mitkum politika ligi štol vis 
v^gtiesįem. dar randa simpatikų tarp tų,

. teMNriė* tokia yra esminė kurie tiki, kad jai rūpi pasauli-. 
Pavergtųjų Tautų Savaitės min- nis komunizmas. E tiktųjų po-'J 
tis. £ . nmima plačiai paritais- karinė Maskvos politika, jau sė
ti. Šio krašto risuouienėje. niai yra virtusi rusiškuoju im- 

* perializmu, nedaug ką bendro..
Pavorgtyfy prisiminimas vie- turinčiu su tikruoju komuniz-" 

ša demonstracija, nes. tiktai to- mu. Komuniamas rusam tėra

—JTO ir Amerikos labda
ros organizacijų pagalbos bus 
reikalingi ne mažiau, kaip trys 
milijonai pabėgėlių. . .___________ ________________

— Ar skelbiamioji metai ko- ’-^uvo prieš ketveris metus. Šiais 
kia nors praemo saisto po ka- metais ji iškėlė teisme dfvoršo 
ro Amerikoje apsigyvenusius byų. Kaltino, kad vyras nepa- 
Hotuvius?- ' kankanui vertina jos pripažin-

Visi mūsų tautiečiai, kurie tus geriausius Mmininkavimn 
po karo atvyko Amerikon, to- metodus, 
kia proga turėtų prisiminti, kad 
ir jie buvo bėgliai Jei ne Ar

Radijo Devenport, Iowa pra- 
linė ir materialinė parama, ar nešėjas negalėjo paveikti jo- 
gf jie būtų galėję taip gyventi, Iriais budais, kad jam tigą pa- 
kaip dabar gyvena? Norėčiau, keltų. Vieną dieną, kai šefas 
—sako Balto pirmininkas, — buvo Chicagoje pranešėjas už- 

kad skelbiamųjų metų proga barikadavo kambprio duris ir 
po karo atvykę lietuviai priti- per visą dieną leido tą pačią 
mintų, jog tose vietose, iš Eu- plokštelę. Klausytojai įdūko, 
rių jie atvyko, liko daug mūsų Simtąi telefbnavo į stotį- Vi- 
brolių ir sesių, kurie iš ten nė- šiem pranešėjas paaiškindavo, 
galėjo išvykti. Nevieną slegia kodėl taip daTOsL Per kitą radi-
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PROGRAMOJE

Pušynais vingiuojančiu ke
liu, per 10-15 minučių pasiekia
mas Old Silver Beach balto

vilas Putinas trivb apdovanotas 
pirmąją‘premija. Pfenrijas ga
vo dar ir kitose dviejose paro
dose. (b.)

aukso Ėe&afa karį &vė 
><■<-• £^*3* D-Ir * -M
jiOOSOb ▼ aflCy Art ASBOdSCMm
UŽ JO Į8u|bĮĮjI> p3VW®KUĮ ffiTOO 
parodoje, kuri buvo W&įe 
Ptains, N. Y. Toje parodoje da
lyvavo 600 visų krypčių meni-

- A TA
Enciklika apie masonui. Po

piežiaus Leono XHI enciklika 
Humanus Genus. Lietuvių kal- 
bon vertė JLA.S. Išleista Ctrica- 
goje, 1959 autoriaus lėšomis. 
Brošiūra turi 29 pust Kaina

šis piliakalnis, 
airiai (Maleisin- 
>mi šiuo vardu

'BAkTAKAGfO MALŪNAS 
PtOKŠTittSE

Atrodo, kad Mindaugo laikų 
dokumentuose minimi įvairiai 
rašomi Malelsinnen, būtent Ma- 
laišiai, tenka atsikelti prie šian
dienio Juodonių piliakalnio ir 
jo papėdės sodybos, nes kitos 
senos gyvenvietės arti šiandie
ninių Malairių (kan. J. Tumo- 
Vaižganto gimtinės) nėra. O 
patys Juodonys, kurių laukuo
se šiandien 
arba šen.

smėlio paplūdimys ir maudynės 
šitame jūros vandenyje (į pa
jūrį svečius nuveža savininkai 
savo mašina net. kelis kartus 
per dieną). Maudytis ypatingai 
malonu, nes jūros dugnas yra 
kieto smėlio, švarus, permato
mas, lyg sidabru nubertas, van
duo, be didėlių bangų.

išplūktos aikštelės ir kt Tro
besiai buvo gana dideli. Ten 
daug surasta jmodų šukių, pa
puoštų geometriniu raštu, gnai
bymu ir i.L Labai gausu įvai
rių kaulo dirbinių, — gražaus 
darbo ir raižymu išpuoštų 
smeigtukų, ylų, adiklių ir visa

cffio veftėjas bteevikų wt vo- 
kieBų- okupacijų metu. Ta pa
čia proga ffedėrick Whitaker 
rašo fr apie Lietuvos ekrinę ir

Naujai atroMtaota 
lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 7 Avė. ir Pirk Am 
kampas, Asbury P a r k, New Jersey, kvfefia atvykti 

ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO.
Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienus ir prari 
Moko nuo jūros ir.Monte CarioPooL 
veikia lietuviška valgykla - restoranas.
Mūsų baras ANCHOR ROOM žinomas savo puikia at
mosfera, šokiams groja džezo orkestras.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis j Leke Motei 7 Avė. 
ir PSrk Avė. kampas, Asbury Barių S®*

TeL: PBospect 4-7788 — PR — lt <4tl>

Didžiojo Karo. Muziejuje), ne
tolimas šio Piliakalnio kaimy
nas. 1958 Rokiškio kraštotyros 
muziejus ir Mokslų Akademi- 
jos Istorijos institutas pradėjo 
šio piliakalnio papėdės ir vir
šūnės kasinėjimus. Jo papėdėje 
vieškelio link buvo, surasta dar 
prieš Kristaus laikus buvusi so-

* » T t £ V i fa Lt: M Ano ki i N p, 
O8TERVILLE, CARE GOD, MAM.
T«L: GArden 8-8981

■uytause-
rUi ModenAefl
įkas. Ten “e puslapyje spaivuoc 
papnft&thi dnkrija TrfepbtūkosVriM. » štito įniršta

dyba, kur stovėjo gyvenamieji 
ir kiti ūkiniai pastatai Ten ras- 

vo gan anksti perimtas Valsty- ta šių pastatų degėsiai, moliu 
binės Archeologijos Komisijos, ■* ’**^ - -*«-**-’*- — *-» 
o vėliau Kultūros Paminklų Ap
saugos įstaigos žinion. Pasku
tiniu metu, atskiromis laiškų 
žiniomis, buvo pradėtas' ardy
ti. Juo tada susirūpino Rokiš
kio kraštotyros muziejus, ku
riam vadovauja Kazys Paunks-

' (ankįR>w dnbp<; Vytenio gausa įvairių kaulo dirbinių nen), tėra Si 
drabužiams susegti beisiūtirtikį XVIa. 
taip pat tinklams mėgsti šeive
lių. Būdingos kaulo adatas, ku
rios šio piliakalnio kultūrą sie
ja su Moškėnų, Petrašiūnų, 
Vozgėlių ir Vely kuškių pilia
kalnių kultūra. Visa ši kaulo 
kultūra priklauso Lietuvos Ry-' dą “Ifeiltaraį^n Mėfitaaš?. 
tų piliakalnių kultūrai ir tenka VfeaS vrifc&s trunka pusan

tros valandos dvi 12 tfiČų plok- 
šfelte (4 pušės). Ttafca ridoms 
fonogrūfams, turintiefes 331/3 
greitį grasyta JHOntreaiyje, K. 
C.A Victor studijoje. Plokštelė 

voke —

pasimiklinti šeimininkai įrengė 
sporto akštelę, o be to visai ne
toli yra teniso aikštė bei golfo 
laukas.

87 EAST BAY R D. OSTERVILLE. CAPECOO, MAM. 
. Tel. GA 8-Z7M

• Ittaiginga vjįla, črilyO* kambariai
• Gražu* privaląs 2 akrų pušynu* - parkas *
• tiltas Gutfttroreo srovės, atviras JOros pliažas vw i mtn. 

pšsfttam
• Rami i

Nejučiomis prabėgo 10 poil
sio dienų. Gaila buvo skirtis 
su žalia kvepiančia gamta, ne
rūpestinga atostogų nuotaiką, * 50 centų, 
su ntaalonža, visada besišypsan- Soriafy ftlsiėgumas. Poštali- 
aa šritūtitinkė Lū^tiiė. Bet Ainių sovietinių pagrindinių 
atošte^oš pasibarė, refitia grįž- baudžiamųjų statymų apžval- 
ti prie darfcp ir laukti visus me- ga. Paruošė Vytautas VMtiMra- 
tus iki sekančių atostogų. " nas. Spausdinta Šapiti^rafu. IS

AM leista New Yorte 1959.

skaitėrųe Vaiž
ganto “Vaduvų kraštą”. Džiau- ’ 
gėmės jo juausta Vaduvų pra- i 
eitimi, jos būtimi, žmonių -ko- ] 
vomis už savo' spaudą ir laisvę. < 
Skaitėme ten apie Juodžiaus . 
kelmą ir ten netoliese esantį i 
p^atuhų, apipintą padavimų ; 
vainiku. Ir dar daugiau. Pats 
jaunasis Vaižgantas dažnai laks- 

f tą piliakalnį -Lietuvos 2o 
rHte” surasti^.’ miškų kalbos T 
pasiklausyti .;..šiaųdieną šis pi
liakalnis,- kuris iki r paskutinių 
diedų buvo miškelių vainike, 

'kurio . niekas nedrįso paliesti 
neš arklu, nei kastuvu, prade- 
da byloti Lietuvos laisvės am
žių kalba.

JuOdonię kaimo piliakalnis 
yra visai arti Svėdasų — Ka
majų viekelio (tarmiškai ir 
Svėdūsys, Kamajys), apsuptas 
visos eilės dar net ir aukštes
nių kalnelių, gana stačiais šlai
tais ir taku iš rytų pusės. Pi
liakalnio niekas nearė, nes jo: 
aikštelėje 1915 buvo palmdoti" 
netidiese žuvę rusų kariai. Jų 
kelias dešimtis palaidojo viena
me kape, kitus dar ir atskirai, 
užrašydami vokiškai lentose, 
kad tai “Unbekannten Russen’.

prieš Cr. 3d XUI «. po Kr., “Benamiai”, “Skalbimo dienai 
būtent Ša klorifėę tUroe “Mtetona”. Už $ pateksią Lm| 
laHcę Ir los, pačios IcBSos žmo- Angeles miestas suteikė meda* 

lį. -Reikia pastebėti, ~ kad to/ 
miesto sariv^dybė raošja. pa^ 
rodąs ir suteikia medalį t& už 
geriant tų . metų kūrinį. 
Straipsnis — recenzija paitiūs- 
truotas dar “Laivo tidėsymas”, 
“Dar gyvos žuvys” ir “žuvų 
pardavėjas”.

Frederick Whitaker pateikia 
savo nuomonę apie dailininko 
Puzino kūrybą. Jis sako, kad 
Puzinas nepaprastai gabus ir 
išmokslintas dailininkas Nu
šviesdamas Purino gyvenimą, 
nurodo, • kad jis. buvo pogrin-

jrairina laiką ir neleidžia sve- ro istorijoje. “Baltaragio Malu- r .
fiams nuobodžiauti. Norintiems nas” buvo pastatytas 1957 me-

tais ir su pasKdtimu vadintas P30 American AirfineS trijų 
beveft visose didesnėse Š. A- kėleivfeių lėktuvų kapiteliai 
mergos Betariu Aokmįjose. priūfiešė prie- Honohūu matę 
SprittiAtio Mvrioė aptenirA apie skraidančias lėkštes 21,060 pė- 
4066 fitaovi “B.M.” dų ankštyje, 
plokštelė galės patekti fietu- 
vius ir pąfiuofe feffihMusraose 
pasaulio kraštadte.

Visas komplrifas krituoja 
10 doL Užsirakant rašyti: Stp. 
Kęsgri^ 1577 Rue de Seve, 
Montreai 26, P.Q., Cema&L

(Nežinomieji rusai), nors, kaip Vilos išvaizda visai ne meš- 
vėliau aiškėjo, ten. galėjo žū- Kiška: aukšta, balta, paskendu

si didelių medžių pavėsyje, žy
dinčiais krūmais apaugusios ve- 

Juodonių piliakalnis nepri- randos. Didelis žemės sklypas

Kur praleisti atostogas?
Lietuvių vasarviete* savininkai LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod (
Ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šių vasara turės naujų 
"MEŠKOS” vardų. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielų Lietuvos jaukumų ir sudaro ge
riausias sųlygas poilsiui.

• GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI
• GERAS (R SVEIKAS MAISTAS
• STROPUS PATARNAVIMAS
• NEAUKŠTOS KAINOS
• VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI
• TENISO -.GOLFO AfKŠTCS
• ARTI dOLFO SROVCS SlLDOMt ATLANTO

. VANDENYS L \ , I ,
• ARTI. TEATRAI IR K. vAKARUėEŠ HtAMūOoS 

ScttMSš praudta d utetLro is. satmintiitart laritii ėteeiu,
i\rnp<>s aoresus

L M. LŪŠYS,; % "MoSa", Menamo* tmd> St. 
Čepe Cod, Man. — Telefu BŪardt.Bay, Hua 9-3251

Malonios atostogos “Meškos” viloje
Birželio pabaigoje, palikus dekoratyviniais medžiais, taip 

New Yorko tvankų orą, po ke- Ė kviečia- pasėdėti pavėsyje._ ____„ _____
Bų valandų kelionės antomobi- Puošnios ^vetėiiės it-' ^rarūs 166 pirta^įT^zritą) 
liu, atsidūriau vėsiame, pušį- erdvūs miegami kambariai- Di- (fintai ir nftmęriiOti. 
mis kvepiančiame Monument deliš televizijos aparatas ir mo- Tai jarmas ištiso dramos vei- 
Beach, Cape Cod, Mass., gra- derniškas trijų bangų radio a- kato įrsšynias ne tik išeivijoje, 
žiame St. M. Lūšių vasarnamy- paratas net ir vėsesnę dieną pa- fiet ir visoje lietuviško teat- 
je ‘Meška’.



Bolševiko* šešėlis karalienes šviesoje

yiLttefiaii važiuoti

Bet

karaiūš yra svetimi ir mažai te-

Karalienę visur lydėjo didžiu
lės minios žmonių ir skelbia
ma, kad ją matė virš dviejų 
mitijoaų. Būriai žmonių ištisą 
naktį praleido Grant Parke, kur 
rytą karalienė išlipo, o šimtai 
tūkstančių tiesėsi gatvėse ir pa
ežerėje. Tik vienas įvykis kiek 
sudrumstė nuotaiką ir viena 
valanda prailgino karalienės 
viešėjimą: kažkas pranešė poli
cijai, kad Pramonės muzėjuje, 
kurį karalienė turinti lankyti, 
esanti padėta bomba. Bet, kaip 
vėliau paaiškėjo, tai buvo tik 
blefas.

Karalienė savo kalboje, pa
sakytojo per TV, aiškiai akcen
tavo laisvojo pasaulio žmonių 
ir tautų draugystę.

Tas laisvojo pasaulio žmo
nių ir tautų paminėjimas 
džiaugsmu kuteno klausytojų 
širdis, ir kiekvienas galėjo aiš
kiai suprasti, kad karalienė ge
rai žino ir kitą pasaulį, kur vieš
patauja nelaisvė ir teroras.

Po poros dienų. Chicagai 
dar tebegyvenant karalienės 
sutikimo iškilmių džiaugsmu.

miestan atsėlino kitas šešė-

No, Isur viešpatauja teroras ir 

Tyliai, kad net šuo nesulotų, 
jis atsirado prie miesto rotušės
rūmų lankyti Chicagos burmis
tro. Čia jį pasitiko būrys pike- 
tiiunkų. daugiausia lietuvių. 
Tuos piketavimo vaizdus neuž
ilgo perdavė TV ir didieji dien
raščiai. Piketo plakatuose buvo 
aiškiai minima Lietuva. Tokį 
plakatą parinko ir Chkago Tri
būne Tik kažkodėl reportaže 
aprašė, kad Kozlovą piketavo 
vengrai pabėgėliai. Kažkodėl 
didžioji Chicagos spauda visuo

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ

SEKMADIENĮ, LIEPOS 26 DIEN£
N. PR. MARIJOS SESERŲ SODYBOJE 

Putnam, Conn.
ŠVENTfiS PROGRAMA:

11:00 vai. ŠV. MIŠIOS, PAMOKSLAS, PROCESIJA 
12:30 vai. PIETŪS, PRAMOGOS
4:00 vai. MERGAIČIŲ STOVYKLOS PROGRAMA
6:00 vai. JAUNIMO ŠOKIAI RAUDONDVARY

1500 DOVANŲ LAUKIA LAIMĖTOJŲ

šios šventės proga pelnykime Šv. Tėvo suteiktus pilnus atlaidus. Juos 
gali pelnyti bent 10 maldininkų grupė aplankiusi Marijos šventovę.

Reportažas iš Chicagos

met garbę už piketavimą sutei
kia vengrams?

Mes džiaugėmės, kai Chica
gos burmistras aną kartą ne
priėmė Mikojano. Su*Kaziovu 
jau kitaip pasielgė. Jį pasitiko 
miesto rotušėje ir pasikalbėjo. 
Bet, visų džiaugsmui, kaip kad 
spauda skelbia, pasikalbėjo la
bai kietai ir atvirai, panašiai, 
kaip Michigan gubemaotius. Po 
pasikalbėjimo Kozlovas turėjo 
aiškiai suprasti, kad aukštieji 
amerikiečiai pareigūnai labai 
gerai žino, kas* dedasi Sovietų 
Sąjungoje ir kad pavergtosios 
tautos ne pačios Rusijos glo
bos paprašė, bet buvo jėga ir 
smurtu okupuotos.

Tikėkime, kad burmistras ir 
Lietuvos reikalą priminė, nes 
jis lietuvių rojone gyvena ir su 
lietuviais nuo seno gerai pažįs
tamas bei žino jų rūpesčius dėl 
pavergtos Lietuvos likimo.

Toks tai nykus buvo Kozlo- 
vo šešėlis Chicagoje po Angli
jos karalienės viešėjimo milži
niškų iškilmių....

Anglijos karalienės viešėji
mą Chicagoje labai atidžiai se
kiau per TV Ypač širdį kute
no tie nuostabūs kariomenės 
orkestrų grojami maršai kara
lienės garbei. Nepajutau, kaip 
ant mano patefono

ėmė suktis Br. Jonušo kariniu 
maršu plokštelė.

Savi lietuviški aidai staiga 
užvaldė visą kambarį ir, Angli
jos karalienei TV ekrane be- 
švytint, mintys skriejo atgal 
į Lietuvos kelius ir miestų gat
ves. kur laisvės laikais Lietu
vos kariuomenės orkestrai di
dingai grodavo tuos pačius 
skambius maršus. Didelę ir 
mielą dovaną išeivijos lietu
viams atidavė muz. Br. Jonu
šas, įamžinęs savo populiariuo-
sius maršus plokštelėse, kurios 
yra pigiai prieinamos kiekvie
nam lietuviui. Šiuo metu ne
prastai perkamos tiek jaunimo, 
tiek ir suaugusiųjų. Meniškas 
dail. A. Kurausko albumas 
plokštelėm suteikia dar gražes
nės dovanos aspektą.

Berods, “Darbininke" dar ne
buvo užsiminta ir apie kita ver
tingą muzikinę dovaną —sol. 
A. Dičiutės lietuviškas operų 

arijy plokštėtos, kurias išleido 
malonus muzikos mecenatas J. 
Karvelis. Sol A. Dičiutė o- 
perų arijų plokšteles labai pa
lankia recenzija įvertino ir iš
kėlė mūsų muzikos autoritetas 
prof. VI. Jakubėnas, ir jas lietu- VI. Ramojus

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ savaitės proga įvykusioje moralinio nireiginklavimo konferencijoje liepos 19 Mac- 
kinac saloje, Mich., pakeliamos ligi pusės stiebo pavergtųjų tautų vėliavos Viduryje ant tako stovi ir 
kalba dr. A. Trimakas. (Plačiau žiūrėk 1 psl.)

IŠ MŪSŲ DARBŲ IR NUOTAIKŲ FORDHAME
Jau kelios savaitės, kaip pra

sidėjo vasaros atostogos Ame
rikos studentams. Vieni surado 
darbus mokslapiningiams už
sidirbti, kiti maudosi pajūriuo
se. o dar kiti ryžosi net ir va
saros metu neužversti knygų ir 
atostogauti studijuodami.

Į šių paskutinijųjų grupę į- 
eina labai maža (gaila, kad to
kia maža!) saujelė lietuvių stu- 

viai labai gaudo, kaip vertingą 
lietuvišką muzikinę dovaną. 
Kur gi ne, juk mes esam 'dai
ningos hę£uvių tautos atstovai!

Liepos 4 d. iš Detroito susi
laukiau malonaus svečio, so
cialdemokratų veikėjo ir nuo- 
.latinio “Naujienų’ .bendradar
bio Alfonso Nako. Tai reto 
takto ir didžios tolerancijos

TERESĖ IVAŠKAITĖ

dentų, kurie ryžosi paaukoti 
savo vasaros atostogas lituanis
tinėms studijoms. Liepos 6 še
šiolika studentų ir aštuonios 
lietuvaitės vienuolės seselės 
(kazimierietės, pranciškietės ir 
Nukryžiuotojo Jėzaus) suvažia
vo į Fordhamo universiteto 
(Bronx, N.Y.) lituanistikos in
stitutą šešių savaičių rimtam 
darbui.

Lietuvių susiartinimo šventė Pūtime
Vasara jau prasidėjo, o kar

tu ir didžiosios išvykos bei lie
tuvių susibūrimai.. Viena tų di
džiųjų išvykų yra Lietuvių Su- 
sisartinimo šventė liepos 26 Ne
kaltai Pradėtosios Švč. M. Ma
rijos vienuolyno sodyboje, Put
liam, Conn. šventė pradedama 
11 v. mišiomis.

Pietūs ir įvairios pramogos 
prasidės 12:30.

Veiks VVorcesterio, Manches- 
terio, Bostono stalai, kur kiek
vienas pagal savo skonį galės 
rasti ką nors užkąsti ir išgerti. 
Brocktono Katalikių Moterų Są
jungos skyrius ruošia didelę lie
tuvišką kavinę su namie kep
tais tortais ir pyragais; jon už
ėję nesigailėsite.

Pati įdomiausia šventės da
lis bus mergaičių stovyklos už
baigimo programa, kuria išpil
dys daugiau kaip 100 stovyk
lautojų. Seserys Bernarda, Pal
mira, Benedikta; K. Marijošie- 
nė. Kerbelienė. ir L. Šileikytė 
yra mokytojomis šioje stovyk
loje. Jau ketvirta savaitė kaip 
mergaitės žaidžia, lavinasi ir šo
ka; kad paskutinę stovyklos die
ną parodytų, ką išmoko ir nu
stebintų bei palinksmintų susi
rinkusius.

Jau šešiolikti metai kai sese
lės vasaros stovykloje mergai
tėms aiškina meilę žmonišku
mui ir tiesai, ugdo kūrybišku-, 
mą. iniciatyvą, savivaldos jaus
mą. kviečia patyrusius pedago
gus atskiroms paskaitoms, duo
da sistemingas mankštas, rank- 

žmogus, visuomet viešai ginąs 
katalikus, jei juos kas tenden
cingai puola. Išsikalbęjon ir 
apie spaudą, jis grabai įverti
no “Darbininką’, iškeldamas 
kaip vieną iš rirtlčiausių 
mūsų savaitraščių. Kai pasiū
liau užsisakyti “Darbininką’, 
jis mielai sutiko ir taip aštun
tasis naujas “Darbininko” pte- 
rumeratorius atsirado iš De
troito, iš kurio* tikrai gražius 
reportažus rašo prietelius P. 
Natas.

Pirmoji savaitė buvo skirta 
istorijai ir lietuvių kalbai.

Prof. S. Sužiedėliui atiteko 
sunki pareiga į šešias paskaitas 
suimti 226 metų laikotarpi 
tarp Liublino unijos 11569) ir 
paskutinio padalinimo (1795).

Lietuvos istorija iki Liublino 
unijos kursų metu dėtys prof. 
dr. A. Vasys. Nors lig šiol gir
dėjom tik porą trumpu jo pas
kaitėlių, prof.- A. Vasio malo
nią šypseną matome kasdien.

Pirmą savaitę L. Dambriūnas 

darbių pamokas ir visur mer
gaites lydi gili seserų meilė, 
čia atvažiavus, bus galima pa
matyti, kiek daug gauna per 
tas keturias savaites mūsų jau
nosios dukros.

Savo leidžiamam laikraštėly 
"Kibirkštėlės" nr 1 pačios mer
gaitės taip pasisako: Laimin
giausia mano diena buvo, — 
rašo viena mergaitė - kada 
prima kartą atvažiavau į 'Put- 
namą. Anksčiau nežinojau, ko
kia graži ir miela vieta yra 
ši stovykla. Turėjau laimės su
sipažinti su mergaitėmis iš į- 
vairių Amerikos vietovių ir su 
šiuo mažu pasaulio kampeliu 
Putnamu.

Tad Lietuvių Susiartinimo 
šventė yra graži proga ne tik 
su tuo mažu pasaulio kampeliu 
susipažinti, bet kartu ir parem
ti didelius seselių darbus, ku
rios jau tiek daug metų dar
buojasi, kad kuo ilgiau mūsų 
jaunojoje kartoje išliktų Dievo 
ir tėvynės meilė. Adam Stankūnas. Realtor 

Vytautas Kvietkauskas, Salesman

**rl*r'*"*',*",*"*T*~*''*> 
i 

| Norite geros—meniškos fotografijos | 
| portreto, šeimos, vaikų, įvairių pr«KP, t
Į vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. t 
[nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? t

Jums geromis sąlygomis padarys |

VYT MAŽELIS |
| gyv. 422 Menahan St, Kidgewood, Brooklyn, N. Y. f 
1 Skambinti tel. HYartnt 7-4677 !

Z.K.

Cambridge, Mass.
Muzikas Mamertas J. Karbau- 

kas, išbuvęs Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapijos vargo
nininku 28 metus, rugpūčio 1 
palieka vargonininkystę.

Jau kelinti metai kai muz. 
M. Karbauskas dirba svarbų 
Massachusetts valstybinį darbą 
ir ištesėjo klebonui kun. P. Juš- 
kaičiui patarnauti bažnyčioje. 
Šiuo metu valstybinis darbas 
reikalauja daugiau įtempimo ir 
laiko tiek, kad, kai atsirado ki
tas vargonininkas jo vietą už
imti, jisai nutarė muziko dar
bą apleisti.

Per paskutinius 28 metus, 
muz. M. Karbauskas suorgani
zavo įvairius chorus ir dainų 
grupes, kurios dažnai dainavo 
lietuvių radijo valandoje, taip- 
pat surašė ir sustatė labai mar
gų “Minstrel Show ”, ir surengė 
daug koncertu. Visose muzikos 
srityse pasirodė labai prielan
kus ir gabus.

Apgailestaujame visi, kad 
muz. M. Karbauskas užleidžia 
muzikos sritį. Nuveikti darbai 
išliks ilgai mūsų atmintyje’

Muzikos mėgėjas

New Havru, Conn.
Man labai nemalonu prane

šinėti apie mūsų mielų tautie
čių mirtį, bet tokia jau mano, 
kaip korespondento dalia.

Ona Dambrauskaitė — Ben- 
derięnė, • mirė irliėpos lF~pa- 
laidota iš šy. Kazimiero parapi
jos bažnyčios. Paliko tris sū
nus ir tris dukteris.

Stasys Jasudavičius iš šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčios pa
laidotas liepos 13. Penkiasde
šimt metų amžiaus, gyveno 
55 No. Place, West Haven, 
Conn. f

Juozapas Jončrus liepos 13 
palaidotas iš šv. Ritos bažny
čios. Liko sūnus, trys dukterys, 
tėvas ir kiti artimieji.

N.H.

dėstė sintaksę vyresniajai gru
pei, o pradinei grupei visų kur
sų metu gramatiką dėstys dr. 
A. šlepetytė ir prof. d r. A. Va
sys. Pedagoginėje klasėje, skir
toje seselėms mokytojoms, dės
to dr. A. Šlepety tės, d r. A. Va
sys, kun. prof. V. Jaškevičius, 
prof. dr. A. Kučas, V. čižiu- 
nas.

Už paskaitų
Pakaitomis nesibaigia šios 

kursantų šeimos darbas bei 
džiaugsmas. Suvažavę iš įvai
rių Amerikos vietovių (Detroi
to, Kenoshos, Philadelphijos. 
Worcesterio. Nevvtono, Frack- 
villės, Clevelando, Elizabetho. 
Brooklyno. Queens, Rocheste- 
rio. Washingtono). greitai susi
pažinome ir susigyvenome .Po 
paskaitų visi žingsniuojame į 
Keating Hali, kur. susdėdę prie 
bendro stalo, užkandžiaujame. 
Ir čia kalbame lietuviškai. Tai
gi tęsiame kursus. Kilusios dis-

(Nukelta į 8 psl.)

ADAM REALTY C O.
o f f e r s

A COMPLETE REAL ĖST ATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ESTATE. SALES 
APPRAISALS, MORTGAGES 

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE, CASUALTY. LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS 
FOR FAST ACTION

AND PR'EFERRED ATTENTION. 
SEE ADAM FIRST ’

ADAM R E A L T Y C O.
1120 E. JERSEY ST.

Elizabeth, N. J.

EL4-I570

Į IŠ VISUR I
— Studentų Ateitininkų Są

jungos vasaros stovykla šiemet 
bus Moscovv, Pa. netoli Scran- 
ton. Pa., nuo rugpiūčio 23 iki 
rugsėjo 7.

— Prof. Dr. Antanas Kučas, 
Scranton, Pa., nuoširdžiai dėko
ja visiem, aukojusiem paremti 
prof. Kazimiero Būgos našlei, 
neregei Juzei Būgienei ir sun- 

' kios ligos ištiktai jos dukrai 
Gražinai. Nuo š.m. birželio 16 
ligi liepos 1 suaukota 989.50 
dol. Pinigai buvo prisiųsti dr. 
A. Kučo vardu.

— Alfonsas Simutis, vice
konsulo Aniceto Simučio bro
lis, liepos 14 staiga mirė Bue
nos Aires mieste Argentinoje. 
Paliko žmoną Anitą ir sūnų Al
fonsą. Velionis buvo geležies 
reikmenų fabrikėlio savinin
kas. Iš Lietuvos buvo išvykęs 
18 metų amžiaus. Mirė sulau
kęs 49 metų..

— Juozas V. Dėdinas, trejus 
metus ištarnavęs JAV aviacijoj 
Europoj, rugpiūčio 10 grįžta į 
JAV. Pranešdamas apie tai sa
vo laiške rašo, kad praleistą 
laika Europoj laiko sėkmingu 
patyrimu".

— Kun. Antanas Bunga, bu
vęs Memmingeno lietuvių sto
vyklos kapelionas, pereitais me
tais išvyko i Romą ir įstojo ma
rijonų kongregaciją. Susilpnė
jus sveikatai, liepos 1 grįžo į 
Vokietiją ir atsigulė Burgellern 
prie Bambergo, džiovininkų 
sanatorijojon.

— Jonas Gaudzė, iš Montrea- 
lio. Kanados, liepos 17 išvyks
ta į Roma. šv. Kazimiero ko
legijom teologinėms studijoms.

— Sofija Lt/kauskaitė-Jasai- 
tienė ieško Lietuvoje išleistų H. 
Lukauskaitės eilėraščių rinki
nių: “Brangiausia pėda” ir “Ei
lėraščių kraitis” (abi knygutės 
mažo formato). Iš anksto taria 
nuoširdų ačiū už kiekvieną pas- 

.tangą jas surasti. Rašyti: Mrs. 
S. Jasaitis^ Tampa 3, Fla. P.O. 
Box 15031

—L.K .Darbininkų Sąjunga 
paskyrė 100 doL stipendija N. 
Pr. Marijos Seserų pensinate 
gyvenančiom mergaitėm. Sti
pendija atiteko stud. M. Eidu- 
kevičiutei. kuri jau trečius me
tus studijuoja Annhurst kolegi
joje.

— Ark. Jurgio Matulaičio 
stipendijų fondui, kuris buvo 
įkurtas per N. Pr. Marijos se
serų rėmėjų seimą š.m. gegu
žės 24. P. Ražickienė paaukojo 
100 dol. Iš šio fondo bus ski
riamos stipendijos studentėm, 
besimokančiom Putnam. Conn., 
už pažangumą lituanistikoje.

— A.LR.K. Susivienijimo 
skirta stipendija 100 dol. Put- 
name mokytojų tarybos pada
linta taip: Rimgailei Kucinaitei 
— 50 dol.. Ni jolei Jaškulytei — 
25 dol. ir Aušrai Ramanauskai
tei — 25 dol.

— Iš Lietuvos gauta žinia, 
kad mirė kun. Vincas Gergelis 
ir kun. Juozas Valiukevičius.

J ♦
j Mielos Lietuvaitės, j 
I kurios jaučiat troškini;} pašiau- | 

’ koti Dievui ir mėgstat ramų vie- | 
t nuoliškn gyvenimą, gražia litui- ♦ 
| gija bei pasiruošima įvairioms | 
l .ateities misijoms, tašykit arba i 
| aplankykit lietuvaites benedikti-{
♦ nes ju gražiame ukVje Adresas: ♦♦ ♦
| Regina Paeis. Bcnedictine Sisters. J
♦ VVallace Rd„ Bedford, N. H. Tel.: ♦ 
| GReenleaf 2-4739. {

♦

£ GERIAUSIŲ PASAULYJE
» rašomų mašinėlių katalogus ir • 
į informacijas su viso pasaulio
• raidynais*- gausite i eltai, tik t 
! praneškite savo adresą
• J. L. GIEDRAITIS,

1632 Broad Street
; Hartford. Conn.,
f Sąžintniras patamaiima* 

ėheįu • d w w e—9 •_ • i



Sav. AL. J- MISIŪNAS

101-23 112 ST.

Telefonas: VIrginia 6-68j5

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

Geriausios rūšies pigiausiomis katamus .
Specialus patarnavimas paruošiant p&kietus į Europą

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
pasiųsdami tikros vitames medžiagos vyriškai eilutei arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

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

vilnonės skaros ir šalikai

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

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

GOOD HOME AND GOOD FOOD. a a-
118-125-1M ORCHABD ST.

DARBININKAS

RELIGKMJS NOTICE

TELEFONAS:

TUTORING SERVICE

NURSING SCHOOLS

MEdford 1-4332

COUNTRY BOARD

CHILDREN BOARDED

PLASTERING

MC KEOWN PLASTERING Co.
1541 StiUwe4l Avenue HER FARM

PORK STORE
INTEREST PAYABLE WHITEHOUSE 493ALBERT MAIER, INC.FURNITUREMONTHLY VENETIAN BLINDS ROOM ■ BOARD

ATNAUJINAMI BALDAI
1927 Washinqton Avenue

Indaujos
MONUMENTSASHLEY KING CO.

(Not Ine.)
AIR COND. SERVICE

ELDERLY, PENSIONERS
U. S. FURNITURE SERVICEPHONE:i? 45-55 Pearson St.. L.I.C.GLadstone 1-1765

NAUJAI ATIDARYTOMS

SĄSKAITOMS

UNPARALLEUED IN BEAUTY AND UTRITT

ARBA PADIDINANT

SENAS TURIMAS

TAUPYMO SĄSKAITAS sekmadieniai*.
Mes kalbame vokiškai ir rusiškai.

PRADĖKITE GUARANTKD AGAIN5T OVB4 MEAKAGE

JŪSŲ, TAUPYMO

PROGRAMĄ

TUOJAU PAT GALIMYBES BIZNIUI

OCLIat.

PATENKINTI

200 ORCHARB STREET

e®;

pirmą dieną — 
klūtinis. i toli, ru-

SONNY KNAPP presents 
A NEW STEAK HOUSE 

On the Ocean in Point Lookout

The Chester-Belloc 
147 Ocean Boulevard 

(Corner Freeport Avė.) 
Point Lookout, L. I. GE 1-2563

& 
«■ 
& 
S

(800 m x 400 m 
x 200 m).

2415 N. MANNHE1M ROAD 
FRANKLIN PARK, ILL.

For Plastering 
Contact

LOVING DAY CARE 
FOR CHILOREN 

INFANCY UP 
ENCLOSED YARD 

REASONABLE RATES 
CATHOLIC OVVNERSHIP 

WE 3-1977

f:

HOME NURSING CARE 
FOR ELDERLY PEOPLE 

COUNTRY SETTING 
CLOSE TO CATHOLIC CHURCH 

MEdford 1-0807

You Are NeedeJ! Write or phone 
regarding the advantages of your 
future as a Nurse.
ST. JOHN’S L. I. CITY HOSPITAL 

School of Nursing
2501 Jackson Avė.. L. I. City 

ConOucted
BY THE SISTERS OF ST JOSEPH 

ST 4-8800

LOANS WILL BE ACCEPTED 
FROM BONAFIDE ILLINOIS 

RESIDENTS ONLY
parduodama urmu ir smulkiais 

kiekiais

BROOKLYN, N. Y.
DAY CARE 

FOR VVORKING MOTHER 
yard, playgym., 

good food 
GL 3-0444

SAVMG 
$200 ON

SCHULYER SAVINGS banko Kearny, N J. vadovybė. Stovi iš k. i d. di
rektoriai: VI. Plikaitis, K. Nakrošis, dr. S. A. Mickevičičus, Pr. Gelenitis. 
M. Ciūrinskas, Jurgis Katilius ir Jurgis Bezgela. Sėdi iš k. j d.: valdybos 
nariai: Andr. Salvest — teisių patarėjas; Juozas pdza — iždininkas; Ju
lius Paknis — pirmininkas; Viktoras Mikionis — vicepirmininkas ir 
Petras Velevas — sekretorius. Trūksta teisių paterėjo K. Pauliaus ir 
reikalų vedėjo Vinco Pociaus.

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Te) APpleRate 7-7083

SPRING VALLEY, N. Y.
Kambariai vasarai ir per visus me
tus 12-15 dol. savaitei arba visas 
išlaikymas. Maistas .tik ve

Tiiformacinės brošiūros ne
ELmwood 6-1359

| VILNONE MEDŽIAGA
Yra geriausia dovana, kurią Jūs galite siųsti savo giminėm* 

Lietuvon ir j kitas SSSR dalis.
Mes turime dhžžiausį pasirinkimą puikiausių vietinių ir im

portuotų medžiagų, pačiomis pigiausfomis kainomis.
Išmėginkite, aplankykite mūsų krautuvę ir mes esame tikri, 

kad Jūs būsite patenkinti.
Krautuvė atidaryta 9-7 val„ uždaryta šeštadieniais, atidaryta

EARN 10% 
PER ANNUM

Will accept loans in minimum 
amounts of $500 secured by ne- 
gotiable promissary notes for 

periods of 3, 6 or 9 montbs.-

NOT FOR RESALE TO OUT 
OF STATE RESIDENTS

ŠAME DAY - 5 BOROS. RETAPED 
CORD $1.50 UP - FREE PI CK-U P 

AND DELIVERY

TOUK SĖT 
WTTH 
THESE 
mos ET 
SAVNG

Bronx 57, N.Y. 
TRemont 8-8193

Va+ican Stamps Wanted
Used Stamps and Accumulations 

Mid M-nt (Unused)
ELMONT STAMP COMPANY 

61 W. 35 St. N.Y. — LO 3-4321 
Stamos Will Be Held Intaet Pending 

Settlement (Member A.S.D.A.)

Pataisomi - Atnaujinami 
Nupoliruojami - Pertraukiami 

Sofos-lovos - Cigarečių išdeginimai

REASONABLE 
YU 1-6344

GL 3-7274
Ask fot “John’

UŽ TAUPYMĄ JŪSŲ PAČIŲ PINIGŲ 
ši dovana tenka kiekvienam, visas komplektas 
kas mėnuo kiekvienam kuris taupo dabar ir 
kuris atidarys nauja taupymo sąskaitą.

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

ATTENTION HEAT BEATER6 
Are You or H avė You Installed 

an Air Conditioner?
Have it properly wired at 

Reasonable Rate* 
DEVINE'S ELECT. SERVICE

WILLIAM G. CAMPBELL
Paminklų dirbėjas
Tik katalikiški projektai 

Visom JAV kapinėms

IN CATHOLIC AREA 
of STATEN ISLAND 

ROOM & BOARD 
FOR ELDERLY PERSON

Visas darbas garantuotas
Viskas apdrausta — Daugiausiai 

darbas atliekamas namuose 
Apkainuoiama nemokamai 

Special’os nuolaidos daromos 
religinėms įstaigoms

M O D E R N W O O L E N S 
117 Orchard Street (Kampas Delancey St.) 

New York 2, N. Y. Tel.: GR 3-6780

RETIRED NURSE 
WILL BOARD CHILDREN

PO SESIŲ MENESIŲ
JCS GAUSITE PILNA KEPIMUI REIKALINGĄ 
KOMPLEKTĄ VELTUI

SWIMMING POOL — GOOD FOOD

PABALTIEČIŲ 
ATLETIKOS PIRMENYBĖS
Pabaltiečių lengvosios atleti

kos pirmenybės įvyks liepos 
25-26 d.d. Chicagoje Rochne sta 
dijone, kampas Roosevelt Rd. 
ir Central Avė.

Varžybos prasidės šeštadienį, 
liepos 25 d., 2 v. p.p. ir sek
madieni 1 v. p.p. Pabaltiečių 
Sporto Federacijos pavedimu, 
pirmenybės vykdo Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjunga per lengvo
sios atletikos komitetą ir spe
cialiai šioms varžyboms sudary
tą komitetą.

Programa

Vyrams: pirmą dieną — 100 
m. 400 m. 1500 m, 110 m. 
kliūtinis. Į tolį, rutulys, su kar
timi, ietis ir 4 x 100 m esta
fetė; antrą dieną — 200 m, 
800 m, 3000 m, į aukšti, tri- 
šuolis, diskas, kūjis ir olimpi
nė estafetė

x 200 m
Moterims: 

60 m, 80 m 
tūlys ir iestis: antrą dieną — 
100 m, Į aukštį, diskas ir 4 x 
60 estafetė.

Pirmenybėse gali dalyvauti

WANT TO MAKE MONEY? 
You can make ovor 260% profit 
for youraoif or your ehuich group 
by Ju»t «howtng my betų t ui 
Crucifix on a W inch ch.-.in in 
gloaming gold finieh m.ide of a 
new miraele ELOXAL. guaranteed 
non.tarnishable. Gift boxed. Send 
for details or aend $1.00 t r 
Saample. ROMAINE. Box 36. 
OAKLYN 6, N«w Jeraey.

Mathematics & Physics Tutoring by 
scientist. Elem. H. S., Coli. 4 higher.

Reas. your heme or my Office.
CLoverdale 8-7026

SPECIAL SUMMER COURSES

BANGA TĘLEPISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N-Y-
35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geniausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

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

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

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraustos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds

Antanas Vaitkevičius, iš 
Brockton Hetghts, liepos 4 
Stoughtono Lietuvių Salėję stąi- 

kiekviėnas JAV ir Kanadoje gy- sąmonės buvo'
venąs lietuvių^Jatyįų-siF ’estų nugabentas i- Goddard ligoni- 

■ddfrheš sportininkas. Dalyvių j 
skaičius neribotas. Registraciją , 
vykdo A. Visockis. 6727 So. 1 
Campbell Avė., Chicago 29, 111. 
Lietuviai sportininkai skatina
mi kuo gausiau dalyvauti šio- 1 
se pirmenybėse. 1

Lengvosios Atletikos Komitetas

STOUGHTON, MASS.
ir Maureen Reilly (10 sk.) apdo
vanoti aukščiausių pagerbimo 
laipsniu. Kitr atžymėti: M: Gri
gas (12 sk.), W. Unda (12 sk.), 
J. Russell-Ručinskaitė (9 sk), 
Ann Russell-Ručinskaitė (8 sk.) 
C. Stankutė (8 sk.), V. Strimai
tis (8 sk.), D. Tumaitė (8 sk), 
EI. Savickaitė ir Edv. Palaima 
(7 sk.). M.

SIRLOIN STEAK 
YOU CAN EAT 

Includes Appetizer, 
Stuffed Baked Potato 

and SaJad

Kreiptis :

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21. N.Y. 
Tel.: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak.
sekmądieniąjs — 1 ,yaL p.p.. ligi 5-vai. vak

nę. Po savaitės gydymo jaučia
si kiek geriau, bet nedaug vil
ties. kad visiškai pasveiktų.

G. Statkaus ir M. Kęneth šei
ma. gyv. ^22 Perry St., susi
laukė ^penktojo kūdikio. Jie jau 
augjrfo tris dukteris ir sūnų.

što tėvais buvo Juozas ir 
anet čenkai.
J. Krapenienė, gyv. 356 

Washington St., susilaužė deši- 
, nę koją ir jau ketvirta savaitė 

gydosi Goddard ligoninėje.
Viešosiose mokyklose pasižy- 

K;mėje lietuviai mokiniai. Wm. 
Savickis. 12 skyriaus mokinys.

AUS TELEVISION SERVICE

^Icphen Bredesjr.
ADVOKATAS

RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ 
SEZONINĮ IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos

KOKIAS DOVANAS 
jūsų artimieji Lietuvoje 
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

BA 7-6955

STAMPS WANTEDFAMOUS HEAT-PROOF
FA 2-7289

381 Stout Avė. Scotch Pins., N .J.

509 Fifth Avė., New York 17, N.Y. 
Skambinti MU 7-0890

In Westchester: BE 5-0264

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti

EMnire 1-2040

. YOUE SĖT 
wnw 
T)®E

GR 5-4525
Cor- DELANCY, N.Y.C.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama 
rusiškai, lenkiškai -ir. ukrainiškai.

---------------- KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS,
LARGE GROUNDS X IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Tray service
Near village and transportation

Firma turinti leidimą priimti ir per
siųsti dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitas 
SSSR dalis čia sumokant muitą, ieško 
asmenų, kurie galėtų firmos vardu siun
tinius priimti, asmenų, kurie turi visuome
nėje pasitikėjimą ir populiarumą ir ga
lėtų vadovauti tos firmos skyriams.

Tokie asmenys, suteikdami apie save 
informacijas, turi rašyti Box 111, šio laik
raščio administracijai.-

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim. baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT įlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų. 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertinta*

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelj pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos iy rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesa!e) kainomis.

K & K FABRICS

Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiam* prasideda nuo 99.50 už pilna eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

SUPERIOR P1ECE GOODS CORP.
NEW YORK 2, N. Y.

TrL: AL 4-8319



Established 1935

Route 25

RICHMOND HHJL. N. YFARM ■ ACREAGE
įjini^ ?. 3544Telefonas

ROMAN FUNERAL CHAPEL

garages
1113 ML Vernon Street

Ktngsbridge 6-9571

NORTH PORT, L.!. N.Y.

FL 4-0111 FUNERAL HOME
REAL ĖST ATE WANTED New Britain, Conn.280 Chesnut Street

• N CATHOLIC AREA Tel. BA. 9-1181of

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

REAL ESTATE

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET
WORCESTER 4, MASS.

----- — 72 rvuiiis, čllliv, gaiagc,
’ 120x100. Year ’round. Schools, shop-

ping, church. $9,500. SP 9-4040. 3-9876.

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

Dormers - Basements 
Reasonable Prices

• D O N A G H Y STEAK HOUSE ----------  Broadway at 230th Street
CHARCOAL; BROILER STEAKS ."Our Specialty" 

Catering to WEDDINGS antf PARTIES -

EVERY SUNDAY AFTERNOON 4 O’CLOCK DANCE-TEA 
FRED BRElTEf. BACH and HIS ORCHESTRA

Terry de Jon LORELEI — 233 E. 86th St. (bet. 2nd£3rd Avė )
First Class. German Cuisine — Dance &. Entertainment from 8:30 P.M.

Air conditioned

---------------------------TT
IN ST. JOSEPH’G PARISH

STEUBEN HOUSE Restaurant
20 E. 22nd Street — Tel.: GR 7.9346 — Maximilian Kuffner, proprietor 

VvELL, bSTABUįHku GbKJlAN CUlSiAE (Speciailies) 
Hali Suitable tor Banąuets,- VVeddings — lu - luu Persons

Closed on Saturday and Sunaay Air Conditioned

Excellent retirertlent home, bunga- 
low, 4 rooms, bath, basement. Good 
condition; % aere, near R. R. and 
Stores. $8,000. Midland 3-9834 or

IN CATHOLIC AREA OF 
WYANDANCH

INTERIOR & EKTERIOR WORK 
3417 CORLEAR AVĖ

PINE VILLAGE GROVĖ — Oak Ridg^Road, Oak Ridge, N.J. 
PAUL and LISETTE WAEHLE. propr. — Telephone: OXbow 7-5772 

First Oass German Cuisine supervised by Mrs. Waehle 
Our Specialty: SAUERBRATEN with KNOEDEL 

Enjoy the Famous "FAIRY TALE FOREST”

IN ST. JAMES THE APOSTLE 
PARISH, in LAKE CARMEL

rooms, expansion attic, garage,

1141 Hempstead Tpk. 
Franklin Sguare, L.I. N.Y.

FA! RWATGARAGES

Garage Specialists 
All Types Block & Brick Atties

ROCKAWAY POINT

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

Veda K. Merids

oau until 2 a.m.. s>un. lz-12. Bar a lounge

kauskai, Bostono lietuvių klubo

■SEBET

Free Parking for Patrons

REIKALINGOS MOTERYS

LUNCHEON - COCKTAILS - DINNER

PL 4-1165

Lexington Avė. <&• 85th Street.

NE 8-6129

SOLEMN NOVENA IN HONOR OF ST. ANN

Kl 3-3584

BARAS IR RESTORANAS

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO' *TS

SPARDOS KIOSKAS

2» UNION AVENUE
Tel. EVergreen 4-9672

800000000900000000000000000000000000000000000000

Dirbama šeštadien ir sekmadien. 
Geros darbo sąlygos

utosed vveoneaaays — "leLĮ bvrest 8-sb4u

Kreiptis į -< 
KAY KNIPERS 
5414 Archer Avė. 

POrtsmouth 7-7087 
Naudoti šoninį įėjimą

Good Jobs waiting - Good Pay - All 
Conveniences - Mušt speak Englisb 

and have recent references 
Cumberland Agency 
345 Cumberland SL

AIRLINE CATERING FIRMAI 

40 darbo valandų sav. 
Duodamos uniformos

ro, HL dalyvauja Amerikos jau
nių pirmenybėse, Omaha, Nebr. 
N.Y.Tunes, liepos 17, 18, sumi
nėjo tokias Pąlčiausko pasek
mes: 2 rate Palčiauskas laimė
jo tašką iš Bruce Palucius, HL;

chelder, Ind. ir 4-tam — prieš 
pirmaujantį Gilbert Ramirez iš 
San Franciako- Penktam rate 
Palčiauskas įveikė Wt Cunni- 
gham JDalif. ir šeštam — baigė 
lygknn su Atkins, Ala.

universitetą. Abu išvyksta vie- 
neriems metams pagilinti stu-

universitetą, N. Yorke, Leopol
das į Tale univ., New Britain, 
Conn.

Bobby Fischer, 16 metų JAV 
didmeisteris, Šveicarijos tarpt, 
turnyre laimėjo prieš P. Kere- 
są, o su M. Tai, dukart laimė
jusiu visos Sov. S-gos pirmeny
bes, baigė lygiomis.

Pr. metų tarpzoninėse p-bėse 
Fischeris baigė lygiomis su vi
sais keturiais Sovietų didmeis- 
teriais: Petrošiau, Tai, Bronš- 
tein ir Averbachu. Čia pateikia- 
mj& Fischerio partiją su švei- 
carijos turnyro nugalėtoju M. 
Tai. Balti: M. Tai, juodi — B. 
Fischer. Siciliška partija.

I.e4 c5 2.2f3 d6 3.d4 c:d 
4.Z:d4 Žf6 2.Žc3 a6 3.Rg5 e6 
7.f4 Re7 8.Vf3 Vc7 9.0-0-0 Žbd7 
10.Vg3 h6 ll.Rh4 Bg8 12.Re2 
g5 13.f:g Že5 14.g6 Z:g6 
15.Bhfl Ž:R 16.V:Ž Bg6 17.Rd3 
Žg4 18.Vh5 Ze5 19.Žf3 Vc5 
2O.Ž:2 V:Z 21.V:V d:V 22.g3 
Rd7 23.Re2 Rc6 24.Rh5 Bf6 
25.a3 Bd8 26.B:B+ R:B 27.B:B 
R:B 28.Kd2 Rg5+ 29.Kd3 Rcl 
3O.Ždl Rb5+ 31.c4 Ra4 32.Žc3 
Rc6 33.Zdl Kf8 34.h4 Ra4 
35.Žc3 lygios.

Didmeisteris Benko laimėjo 
Vakarų pirn^bes, Milwaukee, 

'• Wisc., surinkęs 7M»-% tš., Ro- 
bert Birne ir Martin Harrow 
po 6’4 tš., S. Popel, M. Sweig, 
C. Henin, Janis Tums, E. Vano, 
Poschel ir Ulvestad po 6 tš. 
Dalyvavo 112 žaidėjų, jų tarpe 
3 lietuviai. Meisteris Tautvaiša 
šiuokart nekaip sulošė, jis liko 
su 5 tš., A. Zujus sukorė 4^4

OAKBIMINKĄS

SPECIAL NOTKJE TO OCR OtJT-OF-TOWN GBOUPBS 
WHOWHXM VISmNG ““

TAURANTS FOE DELK3OU8 > KKOUENT 
SERVICE - AND REASONABLE PRICES.

BEACON RESTAURANT iii HeŪ Bmcor
2130 Broadway, at Ta St EN 2-4230. — MgL: Jdeehy Ghmenftid. 
Ued known wr tne nnest Viouude food A apeciatiMM Breamtao, 

luncn, dinner. Dany. mxperc caušing — asnaH, large pames.
Banųuet rooms. Mocerate pneea. Air-condicionec

CHINA GARDEN — WHte Ptaln*
Tel: WH 6-2220 — 35 Tarrytown Rd. (22 mile*) A lovely, modern

INDIAN HEAD RESTAURANT
German-American uooajig — Luncheon — u.nner — Cocktails 
3uUvr^ra<.en - uuck - 3e«>ood - SteaKMLChops — Air Conaiuooed.

------ SCANDIA MANOR ------- Swedish Food Fit For A Champ! 
r - ms.IK'i'ATi. LAJuNGE ~ SMORuAJbEOsuJ

1086 teaneck Hd. at Kouce 4 TeanecK, New Jeney
’imenecK i-b&lv Bstnnee off ssoutn Bouod ktanųi

Dine in a H ome likę Atmospher* in the BLUE SWAN INN
Aiternouu imicruunmc.ui - G. Organini - «kxvta«i I aHm<e - Every
VveėKend Dinner-Muaic by Arthur Prinz — Every WeOBeeday A-odca-iMnee 
- >nuay ana baturaay evenmgs Yoaier ssd Tap-dance — Jfor Meeervatiuns 
Cail: UI 3-8906(7). 201 Wtįl' PAISAI C ST., RoCrlELLE PAHK, N. j.

A Popular Meeting Place in the Heart of the Watchung Mountaint 
■SCHWAEBISCHE ALB — WARRENV1LLE, N. J. Tel.: ELiot 6-9746 

Postotuce Kound brooK — Our specialty: sauerbraten, also Clam baaes" 
Fvr Meiresnmeat. . . vortmunder Aktien Bier — hanertainmeut by Usie 
Walen and Orchestra — Uance Every Saturday — Fred Araemer, prupr. 

tlsceUent German Cuisine and First CIass Laąuors

MARINERS INN Bayview Avė. & James St., Northport, L. I. 
Situated aireetly on the Npnnport Bay

Beautiful OutlooK vn uie t>ea — German Kitcueu — Gučai and imporud 
Bear. Wine & Liąuor — Daily h"resh Lvbster

Villiam Kari, Propr. Tel.: ANdrew 1-9756

OUR SPECIALTY — SAUERBRATEN and 3CM vVABENSPAETZLE 
tsKlCH and VILMA, propr. -----  '£el.; EVergreen 6-1464

1542 Gatės Ave^ Ridgewood-Brooklyn, N.' Y. (at Myrtie Avenue)

TACONĮC BRAUHAUS — 15 Čommerce Street, Hawthorne, N. Y.
- Tel.: HOgers 9-9842. Near Taconic Parkvvay, fexit nawmvrne-Tnornv»ooo, 

lįį mue norcn or valhaia. — Ann num & Kobei t Keli, propr.
Excelent German Cuisine - vvuerzburger noioraeu - music ® Entertainment 
every Friday and Saturday. Open daiiy (exc. vveanesdays;, Air-conditioucd.

Tel.: ANdrevv 5-2911
Ruoff’s SMITHTOWN TAVERN

Main Street SMITHTOWN, L. I. ----
EKCeiient Cuisine: SAUEkBKATEN — STEAKS — SEAFOOlib 

Completely Air Conditioned

GRIPSHOLM RESTAURANT
324 East 57th Street, N.Y.

DOMESTICS VVANTED

•Y., RA 8-9154 
iG ROOMS

' Saturdays & Sundays Continental Atmosphere
Excellent German Foods ■— DINNER from 1 P.M. — Willi Herkert, propr.

Dance and Entertainment in “Ratskeller”

H. W. FEMALE

PAINT. & PAPER HANGING

BECK ERMAN

Mornings till 12 and after 4 P.M.

Cccktail Lounge - Dining -Catering For Ali Sočiai Functions 
Our Kitehen is Open 7 Days. Your Hosts: GEO NAGLE - JOE 
EARLEY - ED GALVIN — Fourth Avė. & 94th St. — SH 5-9829 
Beit Pkway to Fort Hamilton Exit; BMT — 4th Avenue to 95th St.

BELDEN POINT - CITY ISLAND - BRONX — Phone Cl 8-1952 
SHORE & ROAST BEEF DINNERS — LUNCHEON - DINNER - COCKTAILS 

Spacious Colonial Dining Room — Sound-View Dining Terrace 
OPEN EVERY DAY

“J AG E R HOUSE” RESTAURANT
QUAUTY KITCHEN — BALL and BANQUET HALLS 

Music by Franz Dietschmann on his zither_ ----- -. Te| RH 4-3820

ANGELINA’S CH 3-9650
FEATURING ITALIAN CUISINE — Lunch - Dinner - Also a la carte 

OPEN PATIO — Specializing in SHRIMPS MARINARA 
41 Greenwich Ave^ bet 6tt» A 7th Avės. Open 12 PM - 2 AM. Closed Tues.

Sat. July 18 to Sun., July 26 
Novena Devotions at 4 and 8 P.M. 

Conducted by Rev. Christopher J. Coyne, O.F.M.
GROTTO CHURCH OF NOTRE DAME

405 WEST 114th STREET, NEW YORK 25, N. Y.
6ubway: IRT - 7th Avė. B'way Subway to W. 116th St. & B'way 

8th Avė. Subway to UOth SL. Central Park West
Bus: B’way Bus & Amšterdam Avė. Bus direct to W. 114th St. 

5th Avė. Bus to UOth St. & Momingside Drive

THE FOLLOWING CONTRAC- 
TOR8 HAVE HELPED TO 
BUILD MANY CATHOLIC INB- 
TtTUTIONa^ CONTACT THEM 

E ANO ©E- 
VICE.

ELECTRIC WORK
WHIFFEN ELECTRIC «>, Ine.

WMte Plaim, N.Y. 
84 Martine Avenue 
WWta Ptaina 9-3160

Arthur R. Lund E3ec. Contraetor 
tnstaHatiom & Maintenance

5701 — 7th A»L Brooktyn 20, fc-Y.
HY 2-9125

THE LETCHWORTH

Modified American Plan — Private

Attractive Ratęs. Walking Distance 
to two Caflfolic Churches.

Glbson 9-5327 — 9-9700
A. McCaffrey - R. & W. Schreck

UNCLE TOM’S MOTEL
Montauk, N.Y. — Tel. MO 8-2952 
Friendly resort motei located on Fort 
Pond Lake, rooms & effi. maid serv.ee. 
free TV and boats. fishing on premisos, 
s>huff board. grills&tables on our lawns. 
500’ to surf bathing. walk to church & 
Stores. Brochure on reguest. G. & A. 
Accardi. Turu left at Tydol Gas Station.

HOTEL BRIGHTON
21.l.Third Aye., Asbury Park, Ya. J. 
One Bfock to Beach - Open Ali Year 
Efficiency Apartments for Family 
of 3 or 4 from $65 Weekly — Ad- 
joining Fam. Rgoms - 4 People $56 
VVeekly — Rooms with Private Bath 

■— Free Ocean Bathing— TV Room 
for Children — Church nearby — 
Rates $3 per person daily. DbL Occ.

Mr. & Mrs. John Kawas
PR 4-8826 Asbūry Park PR 5-9508

hillsdale, n. y.
!n Catholic Area

5 Hilltop aeres - Brook - Two miles 
to Parkway - Electricity 

$9754» - Terms 
YO 5-4939 Eves

WE BUY 1-2-3-4-6 and 8 
FAMILY HOMES A APARTMENT 
HOUSES IN BROOKLYN — ALL 
CASH — IMMEDIATE ACTION — 

NO VVAITING FOR BUYERS. 
PLAZA FUNDING CORP.

775 Nostrand Ave^ Brooklyn, N.Y.
SL 6-2900

MES PIRKSIME 
ar parduosime jūsų nuosavybę. 

Už patarnavimų apmokama grynais. 
Patarnavimas asmeniškas 

BOISE - 
1439 Flatbush Avė. 

GE 4-8581

REAL ĖST ATE

BIGBLAMD LAKB8 — Higbest Lake 
OnmimmHy ia N.J. — $7.756. Mtnetive. 
ėew. nMtK. cabins ahnost eompleted. 2 
bedrooms and Repine baleoay. living 
room vtth Otidatone nreplsce. kitehen. InkUSu mvmbm porch. IimnodiRte posses-

Bishlaad Lake* arrov and foUov aigns 
to the Office ot Seckler A Shepberd, Ine.

IN ST. THOMAS* PARISH in West

Nesv eemeM driveway; 1% baths, 
faasnlatBd; asking $21,000; owner, 
tVanteM

IN ST. THOMAS OF A POST L E 
PARISH in HEMPSTEAD — Cath- 
edral Garden section. 3 large bed- 
rooms, full dining room, 25’ living 
room, large kitehen, dinette, sun- 
room, patio. 2-car gar&ge, 214 baths, 
asking ^26,500. IVanhoe 9-8328.

In Catholic Area in ROOSEVELT-— 
Colonial; 4 bedrooms, enclosed 
porch; 2-car garage; 100x150 plot; 
1% baths; large modern kitehen; 
$16,900. FReeport 9-3689.

In Catholic area of HEWLETT PT. 
BEACH. Ali year home. block 
from private beach and yacht club; 
3-bedroom ranch. Enclosed porch, 
45 min. to NYC. Opposite private 
beach/ and yaeht elub. Owner. 
LY 9-1909.

Near two Catholic Churches in 
LEVTTTOVVN — 4 bedroom fenced 
Levitt Cape Patio, alum. awnings, 
storms, screens, other extras. Beaut. 
landseaped on oversized plot, near 
shopplng. S13.7OO. Owner PE 5-3383

LADY OF PERPETUAL HELP In 
PELHAM MANOR — Upper 20’s. _ 
Reduced! Mušt be sold today Dis- 
tinetive BARGAIN for the young 
Executive — spacious 8 rocm Col- 
onial 75' x 160’; secluded grounds, 
playroom, porches, extras, LOW 
TAXES. Owner. P E 8-0091. _

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. Rustic Road Builder, Ine. 
Hawkins Avė., Lake Ronkonkoma. 
ROnkonkoma 9-3020 or 9-6274.

LONG BEACH — LIDO SECTION 
Magnificent Bay Front. Ideal for 
Catholic institution. Brick. luxurious 
grounds, 5 bedrnas, servant’s quart- 
ers, pier for yachL fishing, swim- 
ming. boardrcalk. Avail. fumished if 
desired. Mušt be seen to be appreci- I 
afed. Asking $80,000. 533 E. Bay 
Dr. Tel. GE 2-2198.

IN CATHOLIC AREA OF BRONX

. 2-FAMILY BRICK, attached; 7 yrs. 
old, near church, parochial and city 
schools, grade and high. Convenient 
to all transportation. Corner of Mt. 
St Michael Academy. FAirbanks 
4-4864.

6 Rooms - 3 Bedrooms 
Near Beach, Center of Town and 

Catholic Church 
2-car garage 

$18,000.
Telephone BA 7-8010 — N. Y . C.

IN ST. ANTHONY OF PADUA PARISH 
HAVE HOUSE — MUŠT SELL 

E. Northport (Huntington) this beautiful 
cape has something for every one.

FOR MOM: 4 bedrooms. living room; 
24’xl2’ kitehen w/bay window (no step- 
ping on children while cooking). Ampje 
eloset space. Interior newly decorated in 
neutral. colors. floors in A-l condition. 
Piumbing and tubs in cellar for washer. 
outside alum, clothes dryer. Patio for 
outside eating. Stores, R.R. station and 
church 1 mile.

FOR DAD: Full cellar. economical oil 
fire<j warm air heat. New hot water 
heater. Storm doors & screens. 100 amp. 
eleet. svcei w/Circuit breakers. cedar 
shingles front. asbestos on sides & rear 
<easy main entrance) attached 2-car ga- 
rage. asphalt drive. many trees. good 
lawn.

CHILDREN: ’į aere fenced yard. Big 
play gym. School bus for Catholic school 
at door. Walk to Public School 2 blocks. 
10 min. from beach. Also many extras. 
A sacrifice at $15.990. Private. FO 8-8595

a family house. Added gas heat, 
terrace, basement, double garage. 
Centrally located. Bellaire, Queens.

SPruce 6-4381 Cr HO 4-6088.

VINTER G ARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. T.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDL^ OF EVERY DESCR1PTION 

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street 
Brooklyn II N Y

EVergreen 7-2155 
*?erid Illinois 8-7118

Republic 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitoms progoms .

PALUS RESTAURANT
L1QUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

SI Spring SL, New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS anSIUNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios 

portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
Phfladelpliia 23, Pa.

POplar 5-4110 ' ‘

74 Providence Street
Worcester, Mase.

PL 4-6757

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo

EDWABD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East SL, New Britain, Conn.

Tel: BA 9-2242 — 9-9836
Aptarnauja New Britakt Waterbury ir Hartford, Conn.

Salės Šokiams, vestuvėms i? kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamai į klubo rei-
* kalų vedėjų K. Valtaitj.

BROOKLYN 11, N. Y.

serv.ee

