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Kennedy: Atlantas turėtų labiau jungti, o ne Skirti
Prezidento de Gaulle pareiš- Tarp Amerikos ir Vokietijos išsiaiškino; pasitikėjimas grižo, 

kūnai Amerikos spaudoje dar 1 * 1 * °
tebeaiškinam! nepalankiai, kar
tais nedraugiškai ir su pašai
pa. Tiem aiškinimam naujos 
medžiagos davė prezidento Ken
nedy atsakymai į de Gaulle pa
liestus klausimus spaudos kon
ferencijoje gegužės 17.

Prezidentas Kennedy galvo
ja skirtingai nei de Gaulle.

Skirtumai tarp Amerikos ir Prancūzijos dar tebeaštrinami

KALBA DE GAULLE

140 dienraščių 
apie Lietuvą

Los Angeles, Calif. Leonar- 
as Valiukas, Pabaltijo vaisty
tų išlaisvinimo akcijai JAV 
ongrese remti komiteto koor- 
inatorius, šimtui keturiasde- 
mt pačių didžiųjų Amerikos 
ienraščių išsiuntinėjo laiškus, 
rašydamas šio komiteto dar- 
am Amerikos visuomenės tal- 
3Š.
Laiškuose kondensuotai iške- 

ama Pabaltijo valstybių proble 
a, supažindinama su 10-ties 
ongreso narių parodyta ini- 
atyva bei išneštųjų rezoliuci- 
į turiniu. Laiškai spaudoje jau 
aa rodytis.

DEL BERLYNO DERYBŲ:
De Geulle pasisakė prieš pa

sitarimus su Maskva dėl Berly
no dabartiniu metu.

Kennedy: Berlyno reikalu 
mes norime turėti tam tikrą 
balsą, nes jei momentas reika
laus, Jungtinės Valstybės bus 
tas, kuris turės imtis labai 
griežtos akcijos, liečiančios mū
sų ir Europos saugumą. Kalbė
tis dėl Berlyno yra abiem pu
sėm intereso. Ir mes kalbėsime, 
bet prieš priimant bet kokias 
išvadas, mes mėginsime turė
ti mūsų sąjungininkų sutarimą. 
DEL ATOMINES JĖGOS:

De Gaulle mano, kad po 13 
Nato gyvavimo metų sąlygos 
yra tiek pasikeitusios, kad Pran
cūzija turi prisiimti atsakomybę 
už savo saugumą ir tam reika
lui turėti savą atominę jėgą.

Kennedy: Mes netikime į ei
lę atskirų valstybių atgrasymo 
priemonių. Mes tikim, kad Na
to. kuriam J. Valstybės yra įsi
pareigojusios, yra pakankama 
atgrasa. Syki pradėjus valstybei 
po valstybės organizuoti savas 
atgrasos priemones, padėtis da
rysis vis pavojingesnė, nes ben
dra apsaugos sąjunga bus su
silpninta.

KALBA KENNEDY

DEL TREČIOSIOS JĖGOS:
De Gaulle pasisakė už Euro

pos valstybių politinę sąjungą, 
laisva, konfederacine atskirų 
valstybių forma; toje sąjungo
je Europos saugumo pagrindas 
būtų Vokietijos - Prancūzijos 
solidarumas- Tai galėtų virsti 
trečiąja jėga, tarpine tarp Mask
vos ir Washingtono.

DEL BERLYNO JAU IŠSIAIŠKINTA.
DEL ATOMŲ IR NATO — SUNKIAU

Prancūzija ir pati atomus turės. 
Priešinasi politikai, kurie ir duo 
da toną spaudai. Tačiau C. L.

TĖVAS M. STEPAITIS, O.F.M. ŽUVO

Praėjusiais metais Kuchel - 
pseomb rezoliucijų reikalu bu 

> išsiuntinėta tik keliolika laiš- 
į, kurių daugumas buvo at- 
tausdinta. Spaudos iškarpų 
luta net iš pietinių valstybių.

Vyks į Washingtoną
Los Angeles, Calif. Sukilimo 

prieš rusų okupaciją Pabaltijo 
valstybėse 21-jų metinių proga 
organizuojama masinė baltų de
legacija į Washingtoną. Delega-

Nuomonių viešas pasikeiti
mas nėra be įtakos praktinei 
politikai.

1. Berlyno klausimu skirtin
gos nuomonės tarp Kennedy ir 
Adenaureio atvedė ne prie ski
limo, bet prie susipratimo ir 
kompromiso. Adenaueris pareiš
kė didelį pasitenkinimą prezi
dento Kennedy laišku. Ners jo 
turinys nepaskelbtas, bet spau
da skelbia, kad Rusk “siūly
mų paketas” jau nebus pagrin
das pasitarimam su Maskva ir 
kad Kennedy laukia Bonnos pa
siūlymų tuo reikalu.

2. Prancūzijos atomų, Pran- 
cūzijos didemši rolės Nato klau 
simas yra aštresnis* Tačiau Pen
tagonas palankus, kad Prancū
zijai būtų padėta sukurti savą 
atominę jėgą. Argumentas — 
nuo to jau nesulaikysi, nes

Lietuvos partizanai

Lietuvių visuomenė kviečia
ma rezoliucijų reikalu laiškų ra
šymo akciją ypatingai sustiprin
ti, kad delegacija Washingtone 

ciją organizuoja ir delegatę są- galėtų operuoti stipraus visuo- 
statą komplektuoja Americans 
for Congressional Action to 
Free the Baltic States komite
tas. Birželio 21-22 delegacijos 
atstovai vizituos eilę senatorių,

menės užnugario remiama.
Ta proga-visi Kongreso na

riai bus aprūpinti Armonienės 
knyga “Palik ašaras Maskvo
je”. Komitetas savo žinioje tu- 

kongresmanę bei įtakingų ad- ri 480 tos knygos egzempliorių, 
ministracijos pareigūnų. (LT.)

Neseniai Voyages Press išleis- 
“Gųerilla Warfare on the 

nber Coast” knyga apie Lae- 
vos partizanus amerikiečiuo- 

yra radusi plataus atgarsio, 
u lietuvių spaudoje cituotas 

A. Mowrer atsiliepimas ry- 
im su “Guėrilla Warfare;..“ 
sirodymu buvo paskelbtas 4 
kraičių vedamuoju- Knyga 
vo paminėta ne tik New York 
mes naujų knygų pranešime, 
t ir “Publishers Weekly” ir 
*he Library Journal“. Labai 
usūs atsiliepimai iš senatorių, 
ngresmanų, gubernatorių.
Illinois gubernatorius O. Ker- 
r, dėkodamas už knygą, ra- 
, kad knyga “yra įdomi ir ži- 
įga”. Texas gubernatorius P. 
mien pagiria, kad knygos 
aktai yra pateikti patraukliu 
du”- Senatorius P. A. Hart 
ko “neabejojąs, kad herojiš- 
lietūvių kova dėl laisvės yra 

dėmėtina pamoka laisvajam 
šauliui“. Senatorius B. Kea- 
g leidinio įvadą ir savo gra- 
įvertinimą įrašė į “Congres- 

nal Record”........

Kai kurie radijo komentato- 
i leidinio ištraukas yra pa- 
udoję savo pranešimuose.
Būdinga, kad leidinys atkrei- 
ir Amerikos komunistų dė- 

sį, ir New World Review pa- 
ūpino jį įsigyti.

Darbai ir žodžiai dėl Laoso
Amerikos marinai Thailande. 

Jiem įsakytą neiti į Laosą.
Sovietai jų buvimą pasmerkė 

. kaip šaltojo karo išplėtimą.
Chruščiovas, baigdamas šešių 
dienų vizitą Bulgarijoje, gegu
žės 20 komunikate įspėjo, kad 
Amerikos kariuomenės buvimas 
gresia intervencija Laose, o tai 
sukels didesnį karą nei Korė-* 
joje. Apie pasipriešinimą Ame
rikos “intervencijai” prašneko 
ir Kinija.

...ir dėl Berlyno
Chruščiovas aštresniais žo

džiais atsiliepė apie augantį pa
vojų dėl Berlyno, kada Ameri
ka klauso Adenauerio, kurstan
čio prieš pasikalbėjimus tarp 
Rusk ir Dobrynino, trukdančio 
Berlyno klausimo sprendimą. 
Vėl grasino, kad bus pasirašy
ta sutartis su rytų Vokietija.

Tėv. Modestas Stepaitis, O. mo nelaimėje prie Portland, 
Maine. Palaidotas gegužės 21 
iš Kennobunkporto vienuolyno 
Biddefordo, Maino, pranciškonų 
kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1916 ko
vo 13 Eržvilke, Žemaitijoje. Vie» 
| uolio įžadus buvo pndaręs 
1939 rugpiūčio 2, į kunigus į- 
šventintas 1941 liepos 6 Itali
joje

Atvykęs Amerikon, pranciš
konų vienuolynuose ėjo įvai
rias pareigas, dviem atvejais 
dirbo Darbininko redakcijoje 
kaip redaktorius, iš čia buvo 
nukeltas vikaru į Prisikėlimo 
parapiją Toronte. Paskutiniu 
laiku gyveno Kennebunkporte, 
centriniame lietuvių pranciško
nų vienuolyne ir redagavo “Šv. 
Pranciškaus Varpelį”. (Plačiau 
kitame numeryje).

F. M, “S*. Pranciškaus Varpe
lio" redaktorius, gegužės 17 va
kare tragiškai žuvo susisieki-

Kennedy: Europos saugumas 
remiasi ne “trečiąja jėga“, bet 
Nato stiprumu. Trečios jėgos | 
organizavimas būtų apgailėti
nas griovimas to (Nato), kas 
sukurta daugelio pastangom. 
Nato viduje gali būti atskirų 
valstybių bendruomenių, ir 
Amerika tai remia. Pvz. tokia 
bendruomenė yra Europos ūki
nė rinka. Apgailėtinos būtų pa
stangos skirti Europą nuo J. , 
Valstybių ir- Kanados. Aš tikiu, 
kad okeanas turėtų labiau su
jungti, o ne skirti.

— De Gaulle pareiškimus 
dėl Amerikos pasmerkė MRP 
lyderis Pflimlin,. ir socialistų 
Mollet. Tuo tarpu C. L. Sulz- 
berger (NYT) kaltės dėl kon
flikto su Adenaueriu ir de Gaul
le ieško Amerikos “blogoje dip
lomatijoje“.

TĖVAS MOpESTAŠ STEPAITIS,

KOALICIJA: UŽ IĮ IR PRIEŠ JĮ 
Vieniem šviečia artimoji saulė — taika. Kilį mato to
liau — kaip taikos saulė virsta Maskvos saule, grės
minga Vakarų saugumui Pacifike

' PERNYKŠČIO, VIZITO METU ęARYZIUJE: prezidentas' 
„ de GatUie ,tr Mrs. Kennedy.

Sulzberger (NYT) ramina įspė- ninku, jie ras, kad jų mintys 
jimu: esą tarp de Gaulle ir
Amerikos nėra skirtumai jau atrodo aiškinamos tų, kurie jų 
toki dideli: “de Gaulle nori pa- nesuprato“.
keitimų Nato viduje, to norime Aiškintis su de Gaulle ir 
ir mes. Jei toki dalykai bus dis- vyksta birželio pradžioje min. 
kutuojami atsakingų valstybi- pirm. Macmillanas.

ne taip jau prieštaringos, kaip

Amerikos opinija, kiek ma
tyti iš spaudos, vieningai pri
tarė vyriausybės žygiui pasiųs
ti kariuomenę Į Laoso pašonę, 
i Thailandą. Nėra tokio vienin
go pritarimo dėl vyriausybės 
siekiamos Laoso koalicijos su 
komunistais. Vieni už, nes tai 
turi garantuoti taiką, kiti prieš, 
nes tai gali garantuoti komu
nizmui laimėjimą pietų Azijo
je.
ARGUMENTAI TŲ, KURIE 
KALBA VARDAN TAIKOS:

Siekdama taikos, Amerikos 
vyriausybė atsisakė nuo Vaka
rų įtakos Laose; sutiko, kad jis 
būtų neutralus, sudarant koa
licinę vyriausybę su komunis
tais. TO žygio imdamasi, vyriau
sybė paskelbė argumentus, ku
riais nusiima atsakomybę už' 
Laoso likimą ir tą atsakomybę 
sukrauja Laoso vyriausybei bei 
tautai. Tie argumentai komen
tatorių toliau plėtojami. Tipin
gas spaudoje pavyzdys gali bū
ti World Telegra mR. H. Shack- 
ford samprotavimas:

Amerika negali ginti Laoso 
nuo komunistų, nes tai yra 
tauta, kuri pati nenori komu
nistam priešintis. — Laoso vy
riausybė pučia burbulus, kad 
esanti užpulta komunistinės Ki
nijos, o tuo tarpu “Washing- 
tonas tvirtina, kad nėra aišku, 
ar raudonoji Kinija įsikišo”. 
— Laoso vyriausybė, atsisaky
dama nuo koalicijos, stumia į 
komunistų pavojų visą pietų 
Aziją, ypačiai Thailandą. — 
Neutralistas Souvanna Phouma 
yra daug patikimesnis būti 
premjeru negu “mūsų” (kabu
tėse tą žodį vartoja autorius) 
princas Boun Oum, kuris važi
nėja pavojaus metu pas Chiang 

atsigaunanti Kaisheką moralinės pagalbos 
prašyti. O tuo tarpu Souvan
na. JPhouma pasiryžo iš Pary
žiaus atvažiuoti į Laosą- “Tik 
jis sakos negalėsiąs ilgai būti, 
nes jo duktė Paryžiuje išteka 
birželio mėn”- — Jei susitarti 
su komunistais dabar bus sun
kiau, tai Laosas kaltas — kam 
vilkino.
ARGUMENTAI TŲ, KURIE 
KALBA VARDAN SAUGUMO:

Pavyzdys iš kitos pusės, nors 
iš to paties laikraščio ir net 
to paties nr. Argumentai tų, 
kurie kitaip žiūri į tą Laoso 
vyriausybę ir koalicinės vyriau
sybės reikšmę. Leon Dennen. 
vienas iŠ editorialistų apie 
Boun Oum:

“Dar pereitą liepos mėn. 
Boun Oum. antikomunistinis 
Laoso premjeras, įspėjo: raudo
nieji piktnaudos paliaubas, kad 
daugiau teritorijos laimėtų. Da
bar premjeras kai kurių prezi
dento patarėjų Pietų Azijos 
klausimais apšaukiamas netin-

AVERELL HARRIMAN ir inf.
Centro direktorė M. KI2YTĖ

kamu, užsispyrusiu, nepataiso- 
‘, mu ‘dešiniuoju’. Tačiau nepai

sant visų jo akinančių klaidų, 
Boun Oum raudonųjų agresi
jos pobūdį aiškiau įžvelgė nei 
valstybės departamentas“.

“Tarp specialistų komunizmo 
klausimu nebuvo niekad abejo
nės, kad Vietnamo ir Pathet 
Lao jėgos, treniruojamos ir pa
pildomos Mao Tsetungo agentų, 
išnaudojo begalines Ženevos 
derybas ir paliaubų sutartį sa
vo pozicijom Laose sustiprinti. 
Mao Tsetungas vartojo šią tak
tiką valdžiai pagrobti Kinijo
je”.

Kas labiausiai atsakingas už 
spaudimą sudaryti koaliciją su 
komunistais?

Sustoja prie Averall Harri- 
mano, valstybės sekretoriaus 
padėjėjo tolimiesiem rytam. 
Esą. jis “aiškiai klydo teigda
mas, kad pasauly yra daugel 
vietų, kur antikomunistai lai
mėjo, susidėję į koaliciją su 
komunistais ..Taip gali at
sitikti ir Laose — jie aiškino 
prezidentui- “Harrimanas turė
tų labai pasispausti — sako 
autorius, — kad galėtų suminė
ti bent vieną valstybės vardą 
per paskutinius 45 metus, kur 
antikomunistai, sudarę koalici
jas su komunistais, nebūtų bu
vę nužudyti, ištremti ar įka
linti. Tokis buvo likimas 
Chiang Kaisheko ir demokrati
nių lyderių rytų Europoje So
vietų dominuojamoje ... Har
rimanas. patsai tada veikęs 
kaip prezidento Roosevelto emi
saras. padėjo sudaryti tokius 
koalicinius režimus, kurie ati
darė kelią raudoniesiem”.

Kokia busimosios koalicijos 
reikšmė?

Išeidamas iš patirties, kad 
koalicijos veda Į komunistų 
kontrolę. Dennen sako: “Vi
sas vakarų apsaugos perimet
ras Pacifike atsiduria pavoju
je“. Edson: “Laoso praradimas 
Kennedy vyriausybei bus di
džiausias smūgis nuo Kubos lai
ku“.

AMERIKA RODO NOR4 SUSITARTI, 
SSSR DEMONSTRATYVIAI ATMETA

PREKYBA SU KOMUNISTAIS 
__Australija savo eksportą į 
komunistinę Kiniją padidino 
dvigubai, palyginti su 1961.

Japonija prekybą su komu
nistiniu bloku padidino 1961 
61 procentu. Daugiausia pre
kiaujama su Rusija, antroj ei
lėj su Kinija. Prekyba su ko
munistais sudaro 3.:2 proc. vi- 
sos Japonijos prekybos.

Amerika gegužės 18 sutiko 
papildomai parduoti kreditan 
Jugoslavijai antra tiek medvil
nės, kiek buvo sutarus prieš 
mėnesį — viso už 50 mil. dol.

— Anglijoje 
rinkimuose liberalų partija re
mia darbiečius. kad jie sudary
tų būsimą vyriausybę.

— Astronauto Carpenter ke
lionė iš šeštadienio atidėtą į šį 
ketvirtadienį. Atsiranda 
technikinių trūkumų.

Potsdame gegužės 17 susiti
ko Berlyno komendantai — 
Watson ir Solovjov. Amerikos 
komendantas siūlė atstatyti bu
vusius santykius — kad Ame
rikos komendantas ir jo padė
jėjai galėtų laisvai lankytis ry
tiniame Berlyne be vokiečių 
kontrolės. Siūlymas buvo atmes
tas. Solovjovas laikėsi minties, 
kad rytų Vokietija yra suvere
ninė valstybė ir pasikalbėjimai 
negali liesti rytų Berlyno, o tik 
vakarinj. Dėl naujo pasikalbėji
mo taip pat liko nesusitarta.

Maskvoje Salinger, preziden
to spaudos šefas, gegužės 17 
baigė savo vizitus ir išvyko. 
Jam nepasisekė prikalbėti Mask 
vos . keistis televizijos progra
mom su Kennedy ir Chruščio
vų. Maskvos atsakymas: dabar 
tam netinkama atmosfera, kai

Komentatoriai kreipia dėme
sį, kad Maskvos žodžiai jai ne
įprastai švelnūs. Galima spėti, 
kad Sovietai mažiau dėmesio 
skiria Amerikos kariuomenės 
buvimui kiek galimai Laose ko
alicijai.

Dėl koalicijos pradeda trys 
princai derėtis šią savaite.

— Konge atnaujintos dery
bos tarp Adculos ir Ishombes. 
Vilčių susitarti nedaug- J. Tau
tų pareigūnas grasino, kad JT 
panaudos jėgą prieš Katangą,
kad ji būtų prijungta prie Amerika atnaujino atominius 
Kongo. bandymus.

Gydymo įstatymas bus priimtas 
— Prezidentas Kennedy iš

plėtojo akciją už įstatymą se
nesnio amžiaus žmonėm gydy
tis socialinio draudimo ribose. 
Jo kalbos viešuose mitinguose 
randa pritarimo masėse. Gydy
tojų sąjunga tebesipriešina.

Mėtoj galį būti palyginti ra- Viceprezidentas Johnsonas pa
muš Berlyno srityje. Sovietai reiškė neabejojąs, kad įstaty- 
vargiai imsis naujų trukdymų mas bus priimtas.
dėl ūkinės krizės anapus uždan- — Now Yorke šeštadienį bu- 
gos. Pasikalbėjimai naudingi, vo 99 laipsniai. Tai karščiau- 
nors generolas dėl jų nėra op- šia čia diena nuo 1957, o ge- 
timistas. Taip jis pareiškė ge- gūžės mcn. iŠ viso karščiau- 
gužės 20. šia.

Gen- Cl«y mano:

— Billio Sol Ėstos sukčiavi
mo bylą tiria teisingumo depar
tamentas, mokesčių inspekcija, 
šen- McClellan komisija, kon- 
gresmano Fountain komisija ir 
75 FBI agentai. Estes uždraus
ta išvykti iš Amerikos.

— AHiro miesto aerodromas 
apgultas europiečių, norinčių 
evakuotis iš to teroro
nepaisydami pogrindinės orga
nizacijos atsišaukimo nesitrauk
ti ir bombų j tuos, kurie laukė 
eilės prie aerodromo. Gegužės 
20 išgabenta lėktuvais 1400

TAIN, kuris pradėjo tirti 
BilHe Sol Estes byla.
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to viename skritulyje, apie 150 
mylių skersmens, prie Dmenio 
ežero buvo išsistatęs garsus ir 

užmerkti akių. Jis jų neturėjo, turtingas Naugardo miestas. 
Akis jam išbadė pusbrolis Di- Turtu pranešė visus kitus mies- 
mitras Šemiaka prieš 18 metų. 
Atsilygino pagal Senąjį Įsta
tymą: akis už akį- Velionis bu
vo pirmas iškopęs akis kitam 

,savo pusbroliui Vosyliui- Da
bar visi trys jau buvo mirę. 
Nereikėjo nei sosto nei akių.

Vosylius n buvo Vytauto 
dukters Sofijos sūnus. Vytau
tas galėjo lengvai atimti jam 
Maskvą, nes Lietuvos sienos ry
tuose ėjo be ribų. Pakluso 

„ dukters prašymui nedaryti sa-
Taftau bk praejumj vasarą m vaitaiaui skriaudos ir ne- 

/ garbės. Priėmė savo globon, 
nes buvo mažametis.

Prieš mirdamas Vosylius 
. Tamsusis vėl prisiminė .Lietu

vos globą. Savo žmoną Mariją 
Jaroslavietę ir vaikus pavedė 
didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Kazimiero apsaugai ir priežiū
rai: tenesirakinėja sau akių, 
kaip tėvas ir dėdė darė, bet 
palikimu dalijasi lygiom. Toks 
buvo testamentas. Bet kas sos
tu dalijasi lygiom?

Aklojo tėvo vaikas Jonas nu
sprendė, kad visa priklauso 
jam vienam; imtinai su Mask
va. Jo broliai — Andrius ir 
Borisas — maldavo Kazimierą 
įsikišti ir testamentą vykdyti 
jėga. Lietuvos interesas buvo 
tai padaryti, bet Kazimieras, bū
damas Krokuvoje, tematė Len
kijos interesus, kurie šakojosi 
į Vengriją ir Čekiją. Pagalbos 
nesuteikė. Maskvoje tada iškilo 
Jonas m. istorijos vadinamas 
Didžiuoju.

DIDŽIOJO NAUGARDO 
GALAS

Jenas III, Vytauto Didžiojo 
provaikaitis, yra dar vadinamas 
“Rusų žemių rankiotoju”- Bet 
anuomet tai nereiškė, kad prie 
Maskvos būtų norėję glaustis 
žmonės dėl to, kad jie buvo 
rusai ir - stačiatikiai' Vieniem 
patiko atskirų laisvų kunigaikš
čių valdžia, o kitiem buvo ge
ra Lietuvos globoje. Tik Jonui 
III atrodė negera nebūti visų 
rusiškų žemių valdovu. Žemes 
pradėjo rankioti nuo laisvos 
pirklių respublikos — Didžiojo 
Naugardo.

Kąsnis buvo didelis, kaip ir 
vardas. Naugardo respublikos 

ti, yra gaudomas ir šaudomas- problemą, iš kurios visa pikta žemės ėjo nuo Supmijos įlan- 
Tai yra daugiau negu nesamo- dygsta, spręsti protingesniu bū- kos ligi Uralo kalnų — visu 
nė. Tai nusikaltimas — gangs- du- šiaurinės Rusijos plotu. To plo-
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Mūsų laikų nesąmones
vadiname tai, kas terių darbas, apie kurį’ girdime 

yra priešinga žmogaus protui, jau keturiasdešimts su viršum 
Pavyzdžiui, yra nesąmonė baus- metų, 
ti žmones už tai, kad ieško 
laisvės. Laisvė yra žmonėm į 
gimta ir turi savo protingą tiks
lą- Gerai ir išmintingai daro, 
jeigu jos siekia. Yra prieš žmo
gaus prigimtį drausti, o dar la
biau — bausti, kad to nedary
tų. . y ■■

Žmonių gyvenime neturėtų to 
kios nesąmonės būti, bet yra. 
Yra lyg kokiom patyčiom, kad 
labiau pasirodytų, kaip protin
gi žmonės gali ir neprotingai 
pasielgti. Neveltui, tur būt. sa
koma: žmogiškajai beprotybei 
ribų nėra.

Žmonės ir tokiais atvejais vis 
tiek vadovaujasi protu, tad su
randa koki nors “protingą” pa
grindą net ir savo nesąmonei 
arba absurdui- Pateisinimu daž
niausiai esti savinauda. Mat, kas 
rodosi naudinga, ne visada dar 
gali būti išmintinga. Nesąmonė 
įsiskverbia ten. kur pristoksta- 
ma išminties. Kitais žodžiais ta
riant, kur ‘Išmintis” pasirodo 
egoistinė.

Mūsų dienom turime du ryš
kius pavyzdžius, kurie atspindi 
dvi tokias nesąmones: vieną 
prievartinio pasaulio, antrą — 
laisvojo. Bet abiejų “protingas” 
pagrindas tas pats — savinau
da.

išgirdome, jog tas bolševikų nu
sikaltimas* yra 'taip pat — f' 
da! Reikėjo bolševikam per
skrosti Berlyno'miestą, kad tas 
žodis būtų ištartas. Gėdos sie
na vakariečiai pavadino Berly
ne pastatydintą sieną, prie ku
rios gaudomi ir šaudomi net 
vaikai, moterys ir seneliai. Kol 
geležinė siena dalijo tik valsty
bes, ji buvo vadinama uždanga 
(curtain), lyg kokia bolševikų 
saviginos priemonė. Mat, su 
valstybių sienomis yra daugiau 
apsiprasta, nors ir jos būna ne
teisingos- Tik lietuviai savo me
tu akla siena su lenkais badė 
visiem akis — tai gėda!

tus, net ir Maskvą, bet už ją 
buvo silpnesnis karine jėga. 
Pirkliai visada mieliau aprūpi-

ginkluojasL Neparduotas gink
las — nepelningas.

Miestą ilgai gynė Lietuvos 
įgula, bet ir toji Kazimiero lai
kais sustipo. Kai Jonas IH 1471 
- 78 Naugardą keliais atvejais 
puolė, lenkė savo valdžion ir 
baudė, Lietuva reikiamai negy
nė. Karaliaus Kazimiero dėme
sys buvo sutelktas gauti Veng
rijos ir Čekijos sostus • -. Pa- ™ 
siųstas Naugardo ginti Kijevo 
kunigaikštis Mykolas tiek te
turėjo vyrų, kad tegalėjo pa
skambinti pavojaus varpu ir 
pasprukti. Naūgardas krito, 
Maskva pakilo.

IŠLUPTA ŠVIESI AKIS
Kovoja su Naugardu Jonas 

m rėmėsi “liaudimi”, kaip da
bar bolševikai, žmonės buvo 
kurstomi prieš pirklius aristo
kratus; jie esą už pinigus par
duoda stačiatikybę, kai dedasi

Lietuva. Pirklių šeimos bu- 
išdraskytos ir išbarstytos. 

»/ienu atveju buvo ištremta 
prie Volgos upės 100 šeimų, 
kitu — 50, o trečiu — iškel
dinta 7000 žmonių. Najgardan 
atkelti ir apgyvendinti maskvi- 
niai . nišai. Tremtyje atsidūrė 
turtinga ir įtakinga lietuvių 
Boreckių šeima. Išvaikyti ir vo
kiečiai pirkliai, jų turtas kon
fiskuotas. Gi tie vokiečiai kaip 
tik palaikė tiesioginį ryšį su 
Vakarų Europa. Pro Naugardą 
smelkėsi į Rusiją vakarietinė 
kultūra. Jonas III užpūtė tą

SU
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Prievartinis komunistinis pa
saulis apskritai yra didžiausioji 
mūsų laikų nesąmonė. Ji tiek 
priešinga sveikam žmogaus pro
tui, kad negalima rasti jokio 
pateisinimo. Tik pamišę žmo-

Laisvasis pasaulis šiom die
nom susilaukė savo gėdos ir 
nesąmonės. Bambukinė siena 
nuo komunistinės Kinijos ski
ria anglų tebevaldomą Hong - 
Kongą. Ligi šiol iš pavergtos 
Kinijos nedaug kas galėjo pa
sprukti į tą laisvą miestą. Da
bar sąmoningai paleistos masės 
žmonių, kad Hong-Kongą už
plūstų, lyg kokia raudona ban
ga. Anglai bėglių jau nebepri
ima, veja atgalios, o priiman
čius ir slepiančius — baudžia. 
Tai irgi nesąmonė!

Nesąmonė dėl to, kad kinai 
komunistai dar gali priversti 
laisvojo pasaulio gėdai mūro 
siena atsitverti, jei anglam te
rūpės laisvą Hong-Kongą savo 
naudai išlaikyti, o ne žmonių 
laisvę ginti. Yra perdaug sava
naudiška tesirūpinti savo pato
gumu ir laisve, nors kiti vergi

nės gali atsitverti nuo kitų ir joje ir nelaisvėje mirtų. Lais- 
sakyti, jog pas juos yra geriau- vas pasaulis tuo būdu rieišsigel- 
sia ir laisviausia. Kas pabando bes, nes tai yra nesąmonė. Iš- 
iš tos “gerovės ir laisvės” bėg- (mintis reikalautų bolševizmo

JONAS III 1462-1505

žiburį: jis rusų tautai išlupo 
šviesią akį, kaip jo tėvas sa
vo pusbroliui.

GALAS IR AUKSO ORDAI
Auksiniai totorių laikai ryti

nėje Europoje baigėsi dar Vy
tauto Didžiojo laikais. Totoriai 
traukėsi tiek, kiek lietuviai 
stūmėsi į priekį, glausdami sa
vo apsaugai rusiškas žemes. Vi
sur kitur rankiojo iš rusų duok
lę, sėdėdami prie šiltų Juodų
jų marių, bet jau suskilę į 
Krymo (Perekopo) ir Užvolgio 
(Aukso Ordos) totorius-

Kai Aukso Ordos chanas 
Achmetas pasiuntė pas Joną 
IH savo žmones duoklės atsi
imti, visi buvo išžudyti, tik vie
nas paleistas: tegu praneša 
“linksmą žinią” -.. Aukso Or
dos kariuomenė patraukė Mask
vos linkui. Ta žinia nebuvo jau 
linksma ir Jonui III. Jis nėra 
buvęs drąsus karys, o tik suk
tas diplomatas. Suartėjo su 
Krymo totoriais ir juos siundė 
prieš Aukso Ordą ir Lietuvą.

Bet Lietuva jau nebuvo Vy
tauto laikų. Aukso Ordos, sa
vo sąjungininko, neparėmė, kai 
Achmetas siekė su Lietuvos ka
riuomene susijungti. Jonas III 
įsispraudė į tarpą, ir Achme
tas pasitraukė. Nuo to nebuvu
sio mūšio (1480) rusai daugiau
Aukso Ordai duoklės nemokė- sPaudžiami ir grasomi, jie ne

galėjo sulaukti pagalbos. Savo 
laisvės nebeteko. Tvėrės kuni- 

, gaikštystės ir Možaiskas, glau
dęsis prie Lietuvos. Abi tos 
vietovės supo Maskvą iš vaka
rų ir šiaurės. Jonas m sau pri
siglaudė. Mažesnieji rusų ku
nigaikščiai Ugros ir Okos pa
upiais pasidavė be pasipriešini
mo, bijodami Naugardo likimo 
ir trėmimų.

Maskva slinko prie 
Dniepro, Lietuva traukėsi.

vedė jo dukterį Sofiją, įpirštą 
nebe popiežiaus Siksto IV ži
nios- Gal iš šeimyninės jung
ties pasidarys ir Romos su 
Maskva geresnis ryšys? Bet pa
sidarė vadinama trečioji Roma. 
Jonas III pasiskelbė Bizantijos 
imperijos paveldėtoju ir Rytų 
Bažnyčios galva. Bizantijos dvi
gubą erelį padarė Rusijos her
bu- Tam ereliui galvą nupjovė 
tiktai bolševikų pjautuvas. -

Sofija savo rūmus Kremliu
je išpuošė bizantiškomis cere
monijomis, kaip buvo Konstan
tinopolyje, o Jonas III išgraži
no Maskvą itališkais pastatais. 
Italas architektas Aristotelis 
Fioraventi pristatydino Mask
voje eilę pastatų. Tai ir buvo 
“jungtis” ... Buvo dar kviečia
ma amatininkų ir pirklių. At
sirado nemažai šviesių graikų, 
bėgusių nuo turku iš Balkanų. 
Jonas IH pasigedo tos šviesos, 
kurią buvo užslopinęs Naugar- 
de. Bet rusiškas žemes rankio
jo ir toliau.

... IR PRADŽIA 
LIETUVOS RAIKYMO

Lietuva vis labiau ėmė pra
rasti pasitikėjimą rusų kuni
gaikščių, kurie mieliau norėjo 
būti Lietuvos globoje, negu pri
klausyti Maskvai. Maskvos

jo. Jonas III tada daugiau pi
nigų suklojo į Kremliaus sie
nas ir bokštus, kurie išliko 
ligi mūsų dienų.

PRADŽIA TREČIOS ROMOS
Roma yra viena, tik istorija 

žino jų tris. Antroji istorinė 
Roma, Konstantinopolis kaip 
Rytų krikščionybės centras 
žlugo 1453 po turkų jungu. Bi
zantijos imperatoriaus Konstan
tino Paleologo brolis Tomas pa
bėgo į Romą. Jonas UI 1472 S. Suž.
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IGNAS MALENAS

Sodo nuomininkai

nelevičius, įdomus žmogus- Aš 
tau apie jį smulkiau papasako
siu, kai būsime prasilenkę-

— Laba diena, ponas Stane- 
levičiau. kaip laikomės?

— Ačiū, o iš kur parsibala- 
dojate?

— Iš Butkiškių! Nuomojame 
sodą-

— O aš maniau, kad iš pirš
lį

— Dėl to nesiginčysime! — 
ižkirto Nijolė.

— Ačiū už komplimentą!
— Tai aš nežinau, kaip su 

umis ir kalbėti, panelę Egle, 
ūs galite pradėti mus sodinti 
kaliošą! — tarė juokdamasis 

tudentas Kalnėnas.
— Ponas, betikėkite. Nijolė 

isada mėgsta juokauti!

— Visi gimnazijoj žino, kad 
1 geriausiai sprendi matemati- 
os uždavinius! Visi, kurie ūž
avimų nepadaro, tai bėga* pas 
įve, net iš aukštesnių klasių!

— Vyras prieš avis, prieš vy- 
is pats avis! — tarė Eglė.
Visi nusijuokė.
— Kadangi jus, panele, ne 
rras, tai negalit būti nei prieš 
rrus nei avis, — nusijuokė 
nis Kalnėnas.
— Tėte, mudu pažadėjome 
etums būti namie, — tarė stu
mtas.
• Tiesa, — patvirtino tėvas.
• Kitą savaitę jau pradėsime 
de budėti.

— Priimsite ir mudvi? — pa
klausė Nijolė.

— Jeigu mokėsite būti aky- 
lios! — atsakė studentas-

Kalnėnai išvažiavo. Saulė jau 
buvo pasisukusi vakarop, oras 
alsavo gaiva. Buvo pavasaris- 
Pakeliui iš pievų kilo pempės 
ir sveikino savuoju “gyvi gy
vi”. Gretimame miškely atsilie
pė gegutė. Bėrukas lengva ris
tele tipeno, vis artėjo prie na
mų. Iš Kalesnykų kaimo, iš vie
no ūkininko kiemo, išbėgo šuo 
ir ėmė važiuojančius loti.

— Ar šis bjaurybė tikrai pa
kvaišo, ar tik šiaip galvelė su
simaišė? Ko jis embrina? — ta
rė studentas. __

— Nori šeimininkui parodyti, 
kad taip pat turi užsiėmimą! 
— atsakė Kalnėnas.

Varsnų atstume pasirodė bri
kelis. Studentas ėmė atidžiai 
žiūrėti. Vežimas artėjo.

— Tėte, pažįsti tą poną?
— Rodosi, kad ne! — atsakė 

Kalnėnas. __
— Tai buvęs mokytojas Ste-

lybų. Biliūnas turi dvi puikias 
dukteris!

Ir vežimas nuriedėjo, sukel
damas kelyje dulkes-

— Tai įdomus tipas. Kaip jis 
puikiai nupasakojo savo vedy
bų istoriją. Tai gabaliukas, ku
ris praverstų kiekvienam besi
rengiančiam vesti. Vertas dė
mesio.

“Pasibaigė pasaulinis karas, 
Lietuva tapo laisva, — pasako
josi Stanelevičius. — Nutariau 
vesti. Man jau buvo suėję 64 
metai. Nusižiūrėjau žmoną iš 
stambaus ūkio ir rimtos gimi
nės ir, rimtai kalbant, gana gra
žią bei gerai išsilavinusią, bai
gusią Rusijoj pedagoginį insti
tutą, apsiskaičiusią. Iš anksto 
susipažinau su motina, tėvu. 
Paveldėjimas savo vaidmenį, 
kaip žinia, vis dėlto daro. 
Ypač duktė pasėka motiną, jei
gu į ją panaši net savo išvaiz
da. O mano pasirinktoji, kaip 
karts buvo labai panaši į moti
ną. Taigi, motinos charakteris 
man buvo ypatingai svarbus. AŠ 
motiną stebėjau ilgai ir iš pa-

šaknų- Taip viską išuostęs ir 
įsitikinęs, kad dalykai tvarkoj, 
paprašiau josios rankos.

Su tėvais susikalbėti buvo 
lengva- Žinojau, kad jie turi 
linkimą žemės ūkiui. O aš tuo 
metu kaip tik rengiausi pirkti 
stambų ūkį jų kaimynystėje. 
Tas ūkis buvo puikus. Nupir
kau, sumokėdamas grynais. Tai 
tėvams padarė gero įspūdžio. Ir 
po poros savaičių aš vedžiau.

žmona buvo tikrai gero bū
do. Iš pat pradžių pamačiau, 
kad mudu galėsime gražiai su
gyventi. Ir neapsirikau.

Po metų mudviem gimė kū
dikis. Susirūpinau, kad galiu 
nesuskubti jo išauginti. Bet pa
stebėjau, kad žmona labai rū
pestingai ir mokamai jį augina. 
Aš net ėmiau džiaugtis Žmonos 
motiniška globa ir ypatingai 
sveiku bei gražiu sūnum.

Po metų gimė duktė- Graži 
sveika, tikra motina. Dabar jau 
nejuokais susirūpinau- O kas 
bus, jeigu kurią dieną imu ir 
užverčiu kojas? Iš to rūpesčio 
nuėjau pas gydytoją pasitikrin
ti sveikatos. Pasiskundžiau ir 
mažais vaikais.

— Tamstai ne vaikus prižiū
rėti ir auginti, o dirbti metas! 
— atkirto daktaras. — Vaikų 
priežiūrą paliki moterim ir se
neliam. Iš pažiūros galima saky
ti, kad tamsta teturi 45 metus!

Išėjau namo patenkintas. Pa
sisakiau žmonai, kad gydytojas

manąs,, jog aš atrodąs mažiau
siai 10-15 metų jaunesnis ir ga
lįs dar vaikus .išauginti. Po 4 
mėn gimė trečias vaikas — ber
niukas. Tikrai, Dievas manęs 
pasigailėjo. Šiomis dienomis jau 
sulaukiu 84 metus. Visi 3 vai
kai išėjo mokslus. Vyriausias 
sūnus ir duktė baigė pedagogi
nį institutą ir mokytojauja. Jau
niausias dar studijuoja univer
sitete. Gabus vaikas. Labiausia 
nusidavęs į motiną- Atspėjamu 
laiku rašinėja poeziją, apysa
kaites. Duktė mokytojauja vidu
rinėje mokykloje, o sūnus yra 
pradžios mokykloje vedėju- 
Žmona su 3 samdiniais tvarko 
ūkį. O aš, kaip grafas, važinė
ju Parvežu kaip ko ir žmonai. 
Dievas man davė to, ko aš no
rėjau — išauginti ir išmokyti 
vaikus. Dabar gali mane paim
ti. Bet kiek praleidau nemiego
tų naktelių besirūpindamas. Ir 
vis dėl to, kad pervėlai vedžiau. 
Kiekvienam norėčiau pasakyti: 
sukanka 25-26 metai, ir veskit! 
Vėlintis neverta”.

Kalnėnai išsuko iš kelio į kie
mą- Iškinkė artelį ir paleido 
ganytis.
...— Tai ką? Šiandien jūs nu
tarei pasninkauti? — paklausė 
Kalnėnienė nešdama pietus.

— Tai jau truputį praalko- 
me. Dabar skaniau valgysime! 
— atsakė sūnus.

Pietų gavo baštučių, po bry
zelį mėsos ir bulvinių blynų.

Kalnėnai lamojo, kaip tikri dar
bininkai.

— Rūmai sode jau mūsų lau
kia. šeštadienį pradedame budė 
ti, nes vasariniai alyviniai jau 
ima nokti, — tarė jaunasis Kal
nėnas.

Nepilna savaita praėjo beveik 
nepastebimai, šeštadienį Kalnė
nai apsirūpino maistu, sūnus 
dar įsidėjo “dubeltauką”, ir iš
važiavo. ,

Į Butkiškės atvažiavo dar 
prieš pietus. Biliūnaitės vaikš
čiojo po sodą. Lūkuriavo-

— Labas rytas, mergaitės! Ar 
nenusibodo laukti? — paklau
sė studentas.

— Jau suskubome apžiūrėti 
jūsų namą — atsakė Nijolė.
— Manėme, kad tik rytoj at
važiuosit-

— šiandien Šeštadienio va
karas. Gali kas jau užsimanyti 
obuoliauti. — tarė jaunasis Kal
nėnas, paimdamas dubeltauką.

— Pasirengęs kariauti? — 
pastebėjo Nijolė.

— Tai jau su tokiais, kurie 
pasiryžę ...
— Aš vis tiek pradėsiu jūsų 
bijoti!

— Aš taip pat! — tarė ir 
Ramunė.

— Moterų vyrai nešaudo, jei
gu nenori prarasti savo garbės!

Tuo metu Kalnėnas atidarė 
palapinės duris ir pamatė ant 
stalo pastatytą puokštę jazmi
nų

— Na, tik pažiūrėkit! Kam
bary gėlės! Aš manau, kad tai 
panelės Nijolės darbas! — su
šuko studentas.

— Kodėl jūs manot, kad ma
no? — tarė Nijolė.

— O kodėl tu manai, kad 
mano. — leptelėjo Ramunė. — 
Nei man nepasakai

— Na, jeigu geroji fėja da
ro gražius darbus, tai tuo rei
kia tik džiaugtis, — tarė Kal
nėnas.

Tuo metu tėvas Kalnėnas įka
lė porą vinių į sieną ir pasakė, 
kad tai būsią rankšluoščia nuka
binti. Išsiaiškino su mergaitėm, 
kur gauti šiaudų čiužiniam. 
Upelis buvo gale sodo, tai van
dens teirautis nereikėjo.

— O kaip jūs saugosit nak
tį? — paklausė Nijolė. — Vie
name sodo pakrašty būsit, o 
kitame vogs nepastebėti.

— Tam mes turime priemo
nių.

— Kokių?
— Visų paslapčių išpasakoti 

negalime. Tai jau savisaugos 
reikalas.

Studentas su abiem Biliūnai- 
tėm išėjo į sodą. Tėvas buvo 
jau anksčiau nukuprinęs ir per 
sodą vilko didelį kelmą.

— Iš kur tas kelmas? — pa
klausė sūnus.

— Radau prie sodo tvoros. 
Matyt, kas pasirengė lipti, kad 
būtų lengviau.

(Būt daugiau)
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Kaip Maspethas pasidarė garsus
Pastatyta originali lietuvių bažnyčia. Šventinama gegužes 27

Kartą valgykloje su draugu 
kalbamės lietuviškai. Nuo gre
timo stalo atsistūmė nepažįsta
mas ir pasisveikino:

— Jūs lietuviai?! Malonu su
tikti.

Atsineša lėkštę ir prisėda 
prie mūsų. Iš kalbos tuoj pa
stebėjo, kad esam nauji atei
viai. Jis buvo senas Amerikos 
lietuvis, iš Maspetho. Vietovė 
visiem gerai žinoma, nes ten 
lietuvių parapijoje klebonauja 
prel. Jonas Balkūnas. Mes gi 
pradėjom klausinėti apie praei
tį, senus laikus-

Svečias pasakojo, kaip su tė
vais atvyko iš Lietuvos dar ge-

NAUJA LIETUVIŲ BENDRUOMENES VALDYBA
PATERSON, N. J.Balandžio 15 Patersono apy

linkės metiniame susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Antanas Rugys (bene 10 kartą), 
vicepirmininkas Feliksas Misiū
nas, sekretorius Bronė Kožu- 
kauskienė. iždininkas Eugenija 
Klupšienė ir valdybos narys 
Stasys Stanaitis. Susirinkimas 
nebuvo gausus, bet darbingas. 
Pirm. A. Rugys painformavo 
apie New Jersey stipendijų fon
dą. Patersono apylinkė pirmo
ji savo kvotą tam fondui iš
pildė. Įnešdama 90 dol. Naujai 
statomai bažnyčiai bendruome
nė jau anksčiau paaukojo 100 
dol.. o susirinkimas pritarė val
dybos nutarimui naujai bažny
čiai paaukoti krikšto stalą už 
200 dol. Tam reikalui kun- V. 
Demikis ten pat paaukojo 20 
dol.

Toliau susirinkimas numatė 
surengti birželio Įvykių minėji
mą birželio 10 d-. 3 vai. po
piet lietuvių piliečių klubo sa
lėje. Paskaita skaitys Jonas 
Stikliorius iš Philadelphijos. 
Meninę dalį atliks vietos meni
nės jėgos. Spalių mėnesį nu
tarta paminėti poeto Maironio 
sukaktį. Dalyvaus Brooklyno vy
rų oktetas. Rudenį numatyta ei
lė paskaitų politiniais, tauti
niais. sveikatos ir kitais klau
simais.

Vita Tallat - Kelpšaitė, Tado 
ir Jutos Tallat - Kelpšų duktė, 
po 2 metų studijų Marymount

rokai prieš pirmąjį karą. Buvo 
dar berniukas. Sustojo ir ap
sigyveno Maspethe. Ten gi tuo 
metu buvo tikras' kaimas, su 
pievomis, daržais. Laukuose ga
nėsi karvės, vakarais šunes lo
jo. Daug kur nebuvo elektros, 
degė žibalinė lempa- Kai reikė
jo apsipirkti, reikėjo išsireng
ti kelionei, kaip iš kaimo į 
miestą.

Dabar Maspethas išaugo, su
siliejo su Brooklynu ir Long 
Island miestais. Daug prisidėjo 
ir lietuviai, kurie čia senokai 
įsikūrė.

Lietuvių parapija pradėta or
ganizuoti 1907. Brooklyne tada

Manhattan kolegijoje. New Yor- 
ke. ateinantį rudenį studijų iš
vyksta į Prancūzija, Paryžiaus 
universitetą- Ji studijuoja pran
cūzų kalbą. Ji turi pilną Mary
mount kolegijos stipendiją, ku
rią gavo už antrą geriausią ra
šinį prancūzų kalba. Ji yra ge
ra lietuvaitė, kiekvieną vasarą 
vyksta į lietuviškas stovyklas, 
dalyvauja studentų suvažiavi
muose, ideologiniuose kursuose 
ir kt. Be to. keletą metų da
lyvavo Patersono jaunimo (pir
miau ateitininkų) tautinių šokių 
grupėje, dainuoja mergaičių 
kvartete. Priklauso Liet. Stu
dentų Sąjungos New Jersey 
skyriui, yra New Yorko — New 
Jersey stud. ateitininkų drau
govės sekretorė.

Jonas Galiūnas su savo žmo
na Veronika ir trimis sūnumis 
— Vaidotu, Rimgaudu ir Algi
mantu — atvyko iš Pietų Ame
rikos. Kolumbijos; apsigyveno 
182 Lawrence PI.. Paterson. N. 
J Kolumbijoje Galiūnai gyveno 
toli nuo kitų lietuvių, bet jų 
vaikai gerai kalba lietuviškai. 
Jie labai pasiilgo savųjų ir vi
sų lietuvių, todėl dabar jaučia
si laimingi. Abu Galiūnai jau 
pradėjo dirbti, o vaikai lankyti 
mokyklą. Vyriausias sūnus yra 
16 metų, o jauniausia 9 m. Ve
ronika Gailiūnienė yra Genovai
tės ir Vaclovo Slcpakovų dūk- 

dar nebuvo nei šv. Jurgio, nei 
Apreiškimo parapijų. Buvo tik 
Angelų Karalienės. 1908 Mas
petho lietuviai jau pasistatė sa
vo bažnyčią. Pirmasis klebonas 
buvo kun M. Petkus. Maspe
the išbuvo iki 1914. Jį pakeitė 
kun. A. Milukas. fJam klebo
naujant, bažnyčia du kartus 
liepsnojo — 1918 ir 1925- Po 
antro gaisro ieškota naujos vie
tos. Nupirkta senoji lenkų šv. 
Stanislovo bažnyčia (1926).

Labiausiai Maspethas išgar
sėjo, kai čia nuo 1933 spalio 1 
klebono pareigas perėmė prel. 
J. Balkūnas. Jis veikliai reiškė
si daugely lietuviškų organizaci- 

tė- Jiems Patersone įsikuriant, 
juos globojo daugelio naujai at
vykusiųjų geradaris geras lietu
vis Fabijonas Saranka.

Vladas Stanaitis su dukra Re
gina. išgyvenę Patersone 12 me
tų. persikėlė į Nevvark, N. J-. 
kur gyvena jo vyresnioji duk
tė Irena Jadelienė. Regina ten 
lanko medicinos sekretorių mo
kyklą. Patersoniečiai gaili gero 
lietuvio, nes Vladas Stanaitis 
yra buvęs porą metų lietuvių 
bendruomenės valdyboj, visuo
met mielai talkindavo parapijos 
piknikuose ir kituose lietuvių 
parengimuose. Jo žmona prieš 
10 metų mirė Vokietijoje.

Kęstutis Čižiūnas, Reginos ir 
pedagogo Vaclovo Čižiūnų sū
nus. sėkmingai bebaigiąs vieną 
iš geriausių Patersono apylinkė
je katalikų aukštesniąją mo
kyklą. yra priimtas į šv. Jono 
universitetą Brooklyne. Kęstu
tis yra tikras lietuvio jaunuo
lio pavyzdys, nes labai mėgsta 
lietuviškas knygas. Nėra tokios 
lietuviškos knygos, kurios jis 
nebūtų skaitęs.

Ideologiniuose studentų atei
tininkų kursuose, kurie įvyko 
Velykų atostogų metu Tėvų 
Pranciškonų sodyboje. Kenne- 
bunkport. Maine, iš Patersono 
dalyvavo: Vita Tallat - Kelpšai
tė. Algimantas Šaulys ir Dan
guolė Masionytė. A. Šaulys bu
vo berniukų vadovas.

Barb. Pacž. 

jų, surado bendrą kalbą ir su 
naujais ateiviais, prisidėjo prie 
Lietuvių Bendruomenės organi
zavimo. Parapiją rado apsilpu
sią,, buvo daug skolų, trobesiai 
apleisti- Naujas klebonas per 
dvejis metus išmokėjo visas 
skolas ir pastatė bažnyčiai rū
sį už 37,000 dol. Šis rūsys ir 
buvo ilgą laiką laikina bažny
čia. Prieš antrąjį karą buvo su
manyta statyti bažnyčią, bet 
karas darbus sutrukdė. Poka
rio metais prel. J Balkūnas 
ėmė telkti statybos fondą ir 
rūpintis nujos bažnyčios sta
tyba.

SAVU KELIU
Šiame krašte bažnyčių staty

ba turi savo tradicijas. Prisi
stato vyskupijos architektai, 
maloniai patarnauja. Pristato ir 
savo planus, bet tokiai bažny
čiai, kokių pilna Brooklyne ir 
visame krašte. Jos jau nepa
traukia dėmesio, nes neturi nie
ko originalaus.

Prel. J. Balkūnas turėjo nu
galėti didelę pagundą: maloniai 
atsakyti vietiniam architektam 
ir pasirinkti savus. Tai rizikai 
reikėjo drąsos. Drąsoj gi prela
tas niekada nestigo. Ir tas jo 
apsisprendimas buvo lemiamas- 
Jis išgelbėjo bažnyčios origina
lumą ir iškėlė lietuvių vardą, 
nes pastatytas meno kūrinys, 
kuris jau dabar traukia visų 
dėmesį. Naujoji bažnyčia pra
džiugins kiekvieną, kuris dar 
moka džiaugtis architektūros 
menu.

Kūrinys yra lietuvio archi
tekto J. Moloko- Kaip konstruk
cijos inžinierius dirbo Kazmas 
Balkus, statybos darbus vykdė 
kontraktorius Jonas Stankus. 
Visus vidaus dekoravimo dar
bus atliko dail. V. K. Jonynas. 
Jis sukūrė didįjį altorių ir ki
tus altorius, statulas, vitražus. 
Skulptorius A. Marčiulionis su
kūrė bažnyčios frontui šv. Ka
zimiero statulą.

Projektuojant bažnyčią, bu
vo atsižvelgta i rūsį, kuriame 
visą laiką buvo pamaldos. Rū
sys buvo panaudotas ir įjung
tas naujos bažnyčios planuose. 
Iš rūsio suprojektuota saiė. o 
ant viršaus pastatyta bažnyčia-

PO DANGIŠKU STOGU
Pati bažnyčia yra stoginio

BAŽNYČIOS vidus. Visos nuotraukos V. Maželio

PREL. JONAS BALKONAS, Maspetho lietuviu parapijos klebonas

tipo. Tokio tipo bažnyčių ran
dame ir kitur. Kai pinigų iš
tekliai neleidžia išsitiesti į di
delę statybą, atsisakoma aukš
tų sienų, skliautinių lubų- Ta
da ant neaukštų sienų kelia
mas aukštas stogas.

Maspetho lietuvių bažnyčia 
daug kuo skiriasi nuo kitų pra
našių stoginių tipų. Čia visos 
architektūrinės problemos 
spręstos moderniosios architek
tūros dvasioje. Gausiai įjungta 
lietuviškosios architektūros mo
tyvų ir puošmenų.

Bažnyčios siluetą gražiai puo
šia šalimais pastatyta varpinė. 
Ji užbaigta lietuviško kryžiaus 
stulpu. Siluete matome ir gau
sius stoginius žirgelius. Jų rė
mai panaudoti ir langams, pro 
kuriuos plūsta natūrali šviesa 
į bažnyčią. Bažnyčios priekyje, 
viršum didžiųjų durų, pritvirtin
ta įspūdinga ir moderni šv. Ka
zimiero statula.

Bažnyčios vidus ypač origi
naliai ir įdomiai sutvarkytas: 

Visas dėmesys sutelktas į di
dįjį altorių. Bažnyčios gilu
mos šviesus fonas gražiai susi
lieja s.i šviesom, ateinančiom 
iš pastogės Tame fone išryš
kėja moderniai sukurtas alto
rius. Čia įvesta stilizuotos lietu
viškos ornamentikos iš tulpių 
motyvų.

Abiejuose šonuose yra dail- 
■V. ■ K. Jonyno vitražai, kurie 
duoda bažnyčiai daug jaukios 
ir minkštos Šviesos. Vakari
niam apšvietimui atitinkamai 
priderinta elektros šviesa.

Bažnyčios naujumas, jos dar
numas ir meniškumas tikrai 
pradžiugina kiekvieną lankyto
ją. Reikia tik džiaugtis ir svei
kinti prel. J. Balkūną. kad jis 
užsimojo pastatyti tokią origi
nalią bažnyčią.

Kertinis akmuo buvo pašven
tintas Verbų sekmadienį, o baž
nyčia bus šventinama gegužės 
27. Visi New Yorko lietuviai 
kviečiami dalyvauti. P. J.

— Lietuvių katalikų religi
niam kongresui ruošti komite
tas posėdžiavo Brooklyne gegu
žės 17. Galutinai nustatyta kon
greso data — 1964 rugsėjo 5
- 8. Taip pat numatyta ir pro
grama, kari bus paskelbta vė
liau.

— Putname gegužės 27 šau
kiamas Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų rėmėjų seimas, 
kuris prasidės pamaldomis 11: 
30. Pietūs 12:30 v., posėdis nuo 
1:30 iki 3:30. Procesija ir pa
laiminimas 3:45. Rėmėjų cent
ro valdybos pirmininką yra 
prel- P- Juras.

— Jeronimo Kačinsko kūri
nį — kvintetą pučiamiesiems 
instrumentams — išpildė gegu
žės 18 Fine Art ansamblis Jor- 
dan salėje Bostone.

— Teresė Masionytė - Ge
čienė, Fhiladelphia, Pa., balan
džio 29 d., tarptautinės mugės 
proga dalyvavo “Home, Farm 
and Garderi’ televizijos pro
gramoje ir pravedė pasikalbė
jimą apie Lietuvos tautodailę 
ir valgius, keletą dalykų pa
demonstruodama. Tas pasikal
bėjimas užtruko 15 min. Tere
sė buvo apsirengusi tautiniais 
rūbais. Programa buvo mato
ma iš NBC televizijos stoties 
3 kanalo.

— "Lietuvos pajūrio" š. m. 
numeryje rašo: AI. Gimantas
— Pavojingos nuotaikos; užme
timas per nesusipratimą; E. Si
monaitis — Joną Aušrą prisi
menant; Lietuvos pajūrio sar
gyboje ir kt- Numeris ilius
truotas pajūrio ir kitais vaiz
dais- Lietuvos Pajūris išeina 
keturis kartus per metus, lei
džia Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijos centro valdyba Kana
doje. Redaguoja A. Lymantas.

— "Į Laisvę" š. m. balan
džio numeryje rašoma: A. Bal
tinis — Kiek dar yra likę iš 
nepriklausomos Lietuvos, G. 
Partizanų vadas Juozas Lukša
- Daumantas; J. Soliūnas — 
Socialinis draudimas J. A. Vals
tybėse, K. Drunga — Genoci
do užmiršimas — kvietimas 
jam atsikartoti. Pro memoria
— audiencija pas JAV prezi
dentą- Darbai ir idėjos-

— Petras Lukoševičius Mon- 
trealio anglų McGill universi
tete gavo agronomijos daktaro 
laipsnį.

Lietuviškos dainos ir šokiai, 
nauja Hi Fi ilgo grojimo plokš
telė su lietuvišku A. Jezavito 
orkestru, su aktorių K. Vasi
liausko ir V. Žukausko teks
tais, dainuoja A. Nyvienė ir O. 
Miliauskaitė. Plokštelės kaina 
4.50 dol. Plokštelėje yra 12 da
lykų: noriu miego, bernų šokis, 
polka, kaip gi gražus, šalta žie
mužė. klumpakojis, polka, ei 
DP. Bridgeporto polka, pas 
darželį trys mergelės, dzūkų 
polka, valsas, per Atlantą.

Trys ilgo grojimo Hi Fi plokš
telės už 10 dol. Perkant atski
rai, viena 4 dol. Vienoj plokš
telėj su orkestru įgrota 12 pol
kų- Rašyti: Darbininkas, 910 
AVilloughby Avė.. Brooklyn 21, 
N. Y. < 
-------------------------------------------------i

MALDAKNYGfi

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 

Išleido Tėvai Pranciškonai

fi-IO pi’-U. Kaina I dol. bahni 
patra’iKli. unka kaip dovana 
vi'ok.omis progomis Gauna
ma pas knvgn platintojus ar 
leidėjus adVi'it:

FRANCISCAN FATHERS 
darbininkas

910 VViHoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.



DISPLAY

T Savo kambarin,mane nusive- 
J dė sovietinės Lietuvos mokslų 
x akademijos viceprezidentas, 
i Kapsuko r univrsiteto isto įjos 
1 profesorius, nusipelnęs akade

mikas Juozas Žiugžda. »
— Labai malonu. Seniai ma- 

.. tytas, — pratariau. — Prisi- 
% menu iš .vadinamos nepriklau- 
| somybės laikų. Buvote gimna- 
7 zijos. sakysim, direktorius- Toks
1 ramus, tylus, kultūringas. Ar 
~ neteko patirti kokių nemalonu- 
. mų tais prakeiktais smetoni- 
? niais laikais?

— Ne. O kodėl klausiate?—
2 pažvelgė j mane vicepreziden-

ADELE HAIRSTYUST
Swedi*h Beauty Parlor

Permcnent Wave & Hair Cotoring- 
Specialist Persą. Waves. $10 & tąL 
1’68 Lexington Avė. (bet. 94-86' 
Sts.», New York 28,ATeL EN 6-7880

CARLTON Beauty Salon
S—edish Beauty Parlor. Permanent j 
Wavin», Tinting and Hi<rhU»jiting I 
\vith Natūrai Look. 1109 Lexington ] 
Avė.. N- Y. C. 21 (near 77th SLjJ
RH 4-9307 Linda Gantai

1 Not Open on Mondays . 1

Auguct Wa«ldln, Ine. — 10 Maiden - 
Lane, BE 3-2274. Binoculars, Teta* 
seopes, lorgnettes: bought. šoki Al 
kmed. Expert repairs. Lens coat- 
ing; fine imported Ji loeal knifes; 
Full line of gift articles, including 
an assortment of J. A. Henckels 
T\vin Brand - Messervvaren. Ebcperts 
on Sharpening and Repairs.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

— Matote, — aiškinau. — 
Specializuodamasis Baltijos tau
tų problemom, aptikau jūsų pa
vardę šiaurės Kaukaze- Ten

• 1917 metais buvote bolševiki
nio tribunolo nariu. Galėjo tai 
atsiliepti fašistam bevaldant.

Viceprezidentas numykė kaž-
• ką neaiškiai ir ėmė vartalioti 

popierius ant stalo. Vienas nu
krito prie mano kojų. Gražiai 
išrašytas. Linktelėjau, pakėliau 
ir paduodamas suspėjau per
skaityti: “Lietuvos TSR nusi
pelniusio mokslo veikėjo gar
bės vardas suteikiamas ..

— A. čia svarbus dokumen
tas, — pasakiau — Vertai pa
gerbta. Juk kantriai pralaukėte

- toje vadinamoje nepriklausomo
je ligi savo valandos •.. Ame
rikoje tokių brangių asmenybių 
nerasi, čia visi tokie nekant-

; rūs- Antai, ir su mano laišku 
senatoriam — tuoj į spaudą? 
Būtų bent palaukę, kol aplan
kysiu Lietuvą ir papasakosiu 
įspūdžius. O dabar žmonės vi
saip gali pamanytj. — nusi- 
skundžiau savo rūpesčiu.

— Nesuk dėl to galvos! — 
; kietai atsakė istorijos profeso- 

rius. — Ir mane tie fašistai, 
r buržuaziniai nacionalistai, hitle- 
į- rininkai vadina Maskvos bernu.

Tegu sau loja! O aš sakiau ir
- sakysiu: rusai visą laiką buvo 
; geriausi lietuvių tautos draugai, 
‘ didieji broliai, gelbėję mums 
7 net ir Muravjovo laikais. Nuo
• pačių seniausių laikų visa gera 

Lietuva gavo ir gauna tik iš 
Maskvos. Aš tai žinau, kaip Lie-

- tu vos istorijos specialistas, spe- 
; cializavęsis istorijos klausimais 
L Maskvoje.

— Tai labai malonu. Leiski
te paspausti ranką, drauge! Aš 
irgi tais klausimais speciali j uo- 
juos. Esu šioks toks ekspertas- 
Man būtų jau laikas ...

— Prašau dar lukterti, — 
kvietė viceprezidentas. — Pa
rodysiu* jums vieną dalyką, ku
rio gal nesitikėjote čia pama
tyti.

Nusipelnęs mokslo veikėjas 
išsitraukė iš kišenės raktą, at
rakino spintą ir išsiėmė nau
jausią Lietuvių Enciklopedijos 

z tbmą-

V. Gruzdžio.

BB RADIJO

si w Valterio Banaičiu ii Vokietijoj Nuotr.

LONG ISLAND CONTRACTiNG 
Corp., 186-11 Merrick Blvd., Spring- 

’field Gardens. N. Y. No cash «k»wn.
Fuliv written guarantee — F.H.A. 
Free Estimates. Positively no obli- 
gation. Experienced - Reliable — 
Brooklvn - Queens call AR 6-6617; 
Nassau ......   CaU IV 6-5600.

Garsiame Cape Cod - Osterville, Mae*., kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pužų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje

VALANDĖLĖS DEŠIMTMETIS
PHILADELPHIA^A. tarnavo nors vienam vakarui 

dėmesio, ypač kai koncertas vi
sais atžvilgiais buvo puikus. 
Kas ateityje drįs ką nors rim
tesnio. gražesnio organizjuoti?

Tokia elgsena mes užsklen
džiant j Philadelphiją duris bet 
kokiątn iškilesniam meno ko
lektyvui. šis reiškinys. vertas

FAIRVIEW PRIVATE TAXI
791 Fairvievr Avė., near Forest Av. 
Station, Ridgevvood, N. Y. -t- From 
Home to Home Service caU VA 1 - 
3203. Local Service 50C and up. Li- 
mousines for VVeddings and other 
occasions — always at your service

lengvai nugali kūrinio sunku
mus. spalvingai jį perduoda 
klausytojui-

Pirmos pertraukos metu žo
di tarė Lietuvių Bendruomenės 
tarybos narys inž. Vytautas Vo-‘ 
lėrtas. žodis buvo trumpas, sva
rus ir taiklus. Tai patvirtino rimto susimąstymo. Mūsų kolo- 
dalyvių nuoširdus reagavimas.

Antros pertraukos metu kon
certo dalyviams buvo pristaty
tas BB redakcinis kolektyvas: 
redaktoriai Sniegą Jurskytė - 
Gemble. Elena šaulytė, Vytau
tas Muraška, Henrikas Savic
kas. Jonas Skladaitis ir prane
šėjos — Marytė Kaulinytė, Ro
ma Puodžiūnaitė. Aušra Gaiga
laitė ir Valerija Didelytė, visos 
jaunosios kartos atstovės, 
statė BB vedėjas Adolfas 
galas-

Nuskambėjus trečiajai 
gramos daliai, nors koncerto da
lyviai ir karštai reikalavo dar 
tęsti, pereita prie vaišių ir šo
kių. Puikiai paruoštos vaišės 
liudijo, kad BB su lietuviška 
visuomene yra nuoširdžiai susi
gyvenęs, nes tik jos aukomis 
ir gausia talka buvo galima tai 
padaryti.

Vakaro pakilioje nuotaikoje 
nelauktai atskubėjo laikas iš- 

, . , „ , .. ,, siskirstyti, bet paliko gražūs,
ga. kaip bosas Fabijonas Ka- ma]onas prisiminimai.
minekas .ir kiti, tad oktetas BB už ą parengim, vertas 

padėkos žodžio, o lietuvių vi
suomenė, kurios Į šį parengimą 
atsilankė vos apie 150 — pa
peikimo. Argi BB, per 9 metus 
belankydamas lietuvius, neužsi-

ANY CAR AUTO TOPS 
TONNEAU COVERS

Mfg. Close Out Sale — Auto Tops 
were $75 Now $25. Tonneau Covers 
\vere $35 Novv $13.50 Postpaid. Au
to Seat Covers from $15.95.

ACE MFG. CO.
2334 Ist Avė., N.Y.C. — EN 9-6010

“AUDRONE”
87 EAST BAY ROM OSTERViLlE, CAPE COD, MASS. 

Tel. GA 8-8425
Ištaiginga Vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 nūn. pėsčiom • Rami aplinkuma daug vietos poilsiui ir žaidi
mams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. — Iš anksto kreiptis:

DR. ED JANSONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. — Telef.’AV 8-5999

arba nuo birželio 16
Audrone - Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterviile, Cape Cod, Mass.

o scenoje 
stilizuota

pradėtas

Atvelykio šeštadienį, balan
džio 28, lietuvių pašalpinio klu
bo salėje Įvyko tikrai puikus 
koncertas, kuri suruošė lietuvių 
bendruomenės radijo valandė- 

i lė atžymėti dešimtų darbo me
tų pradžią.

Atsilankius i tą iškilmę tuo
jau jaukiai ir mielai nuteikė 
gražiai papuošta salė; g}"vų gė
lių žiedai ant stalų, 
dail. Romo -Viesulo 
Vytis.

Koncertas buvo
trumpu Bendruomenės Balso ra 
dijo vedėjo žodžiu, po to buvo 
pristatytas Clevelando vyrų ok
tetas. vadovaujamas Rito Ba
bicko. Jau jų pristatymas buvo 
šiltai publikos sutiktas- Ta nuo! 
taika iki koncerto galo išaugo 
i karščiausius aplodismentus. 
Oktetas tikrai to vertas.

Programa buvo skoningai su-, 
daryta, gerai paruošta. Išpil- 
dant jautėsi santūri vaidyba, ■ 
švelniai ryškinusi kūrinio min
ti-

Gal galima būtų pageidauti 
daugiau mūsų kompozitorių kū
rinių. Jų yra gražių ir Įspūdin
gų. ŠĮ karta iš 20 dalykų lietu
viškai dainai teko tik 5. Per 
maža.

Okteto siela yra jo vadovas 
Ritas Babickas. Bet ir pats ok
tetas yra turtingas vokaline jė-

nijai gresia kultūrinio gyveni
mo nuosmūkis.

Baigiant norėtųsi BB palinkė
ti geriausios sėkmės. Palinkėti, 
kad per dešimtųjų metų slenks
ti drąsiai ir tvirtai žengtų to
lyn i ateiti su lietuviška min
tim. žodžiu ir daina- -as.

“Kur tiktai kelionė kokia — visad 
eikit pas Szezešniaka”
Giminių parkvietimas iš Lenkijos.
Draudimai: Kelionių biuras.

WALTER’S TRAVEL AGENCY
50 Station Plaza, Hempstead. L. I..
N. Y. Tel. IV 3-0744

| Norite geros—meniškos fotografijos
| PORTRETO, fiEIMOS, VAIKŲ
| Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
j pan. nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
i geromis sąlygomis padarys

HEIOENSTROM BAKERY. lenkiš
ka įmonė. Geriausios kokybės pro
duktai, vestuvių ir gimtadienių tor- 
tai bei kepiniai visokioms progoms. 
Zygmunt Ostrowski, savininkas —- 
113 Bay Ridge Avė., Brooklyn. NY 

Tel.: TE 3-7673 — SH 5-7160

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677

DISPLAY

SEWARD Mov-ng & Storage Coro. 
Lccal and Distant: Florida - Cali- 
fomia and intermediate centerš — 
Packing, Crating, Storage. Free es
timates. 24 hr. service. Ask for our 
Insurance plan. Industrial. Com- 
merviaL Private. 60-72 Essex SL, 
NYC: Tel. CO 7-8444 & OR 4-4980

WEST SIDE AUTO PARTS, INC. 
Automotive Parts and Equipment. 
Dependable Maciūne, Shop Service. 
Fred Winkelmann. President. — 60 
West First Street. Mount Vemon. 
N. Y. Home: MO 7-2068: Business: 
MO 8-4560 - 1 - 2

DISPLAY

Pri-
Gai-

pro-

FREE 
NO CASH NEEDED

Large and attractive displav of 
moderately priced toys placed 
Free at your next Fund Raising 
event, large or small.

TOY DISPLAY CC
For Information —- PL 9-1830

Ulster County, N.Y. — 8 rm. house, 
4 rm. bungalovr uath all ccnveni- 
enos, on llz2 acres. Land ideal for 
sale of lots or other business ven- 
ture, 700 feet frontage. Owner. Call

DA 3-7555

Jan J. Mlynarskt, Lic. Mgr.
JOHN F. JUREK

FUNERAL HOME INC.
728 4th Avenue. Brooklyn 32, N.Y. 

(Comer 23rd Street)
Tel.: SOuth 8-4192

Tony’s Construction Co.. builders & 
gen. contractors for the homeovvner. 
kitchen cabinets. wardrobe. sliding 
door closets — made to order: fin. 
basements. atties. No job too small 
or too large. Guaranteed. free esti
mates, SL 6-2800 - 2801. Showroom, 
488 Ralph Avė- Dailv & Sat. 9 a.m. 
- 6 p.m.; Tues. & Thurs. — 9 p.m.

Anniversary Celebration 
RADIO CRAIG

Its the Service that Counts. FREE 
Service charge till June 2. We also ; 
give Plaid Stamps. UNI Card mem- 
ber. — 85-06 Roosevelt Avenue.
Jackson Heights — NE 9-0015 ,

INTIMATE — Lounge Settees $15. 
Bar Stools $4, Table $8, Chairs $2. 
Used, for sočiais, clubs, dens. and
bars. Nevv eąuipment. Breakfast

MARO O BOWL-O-LANES
30 Automatic Pinspotters; Cocktail 
Lounge - Restaurant. Frėe parking. 
Your host—Tony Zojac. H Y 7-4350 

339 Wyckoff Avė., Brooklyn 
Applications for Winter Leagues 

Being Accepted Now!

. Te!.: APpleįąte 7-0349 Sav. V. Z E L E N I S

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

Patogios iisbnokėjiino sąlygos. Su nuolaida parduodame 
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS 

TRANZISTORINIUS RAOIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems "Blaupunkt” Radlo-Stereo aparatams.

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas.
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. y ak.: penktad. iki 9 vai vak.

Nooks & Home bars. BEN MOREL 
Ine., 3101 3rd Avenue. Bronx (near 
East 158th Street) — LU 5-3597.

theWhen in Rockaway — Dine at 
HOTĖLROGERS 

116-06 Boulevard 
Rockaway Pk.. N. Y.

Lūncheon - Cocktails - Dinner 
Delightful Dininsr - Diners Club 

GR 4-9325

N. J.
QUEEN OF CARMEL 

NURSING HOME
Mrs. G. R. TELLER. R.N.. Mgr.

24 Hour Nursin«r Service
Tel. 946-4991

' Reedtail Road Matawan, N. J.

C & M FURNITURE CORP.
Lenkiška firma. Įvairiausių mode
lių baldai gyv. kambariams ir vir
tuvei. Czuchlewski, sav., 158 Gra
bam Avė.. Brooklyn 6. N.Y. Išsta- 
tvmo sandėliai: 142 Graham Avė., 

Tel. STagg 2-0526

BEVERLEY LUMBER
647 - 65th Street, Brooklyn, N. Y. 
Low Price — QUALITY LUMBER 

Siding. JoisLs, Wall board.
Mill vork, Timber, Insulation

BE 8-2660

Charles H. Anderson
F. A. SCHNEIDER & SONS 

INSURANCE - REAL ESTATE
MUTUAL FUNDS

5613 Fifth Avė., Brooklyn 20. N. Y.
GE 9-7670 GE 9-8767

WHITli HORSE TAVERN
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. VFoodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

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

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

GOLTEN MARINE

Ladies: Hair off Faces, Arms, Legs 
and Body.. Safe, rapid. permanent. 
painless. Expert to Sensitive ma- 
ture people's needs. Free estimates.

PHOTOGRAPHY

160
Diesel Speciallsts

Van Brunt St.. Brooklyn 31.
E. CAPALDO 

33 West 42nd Street 
8th Floor — PE 6-2920

WEDDINGS
Part time pavments arranged

ORĄ PHOTO STUDIO

WA 3-1199

N O R D I C 
FOOD STORE

7114 - 5th Avenue, B’klvn 9. N. Y.
SH 8-3957

A large selection of Scandinavian 
Delicacies. — Mail Orders welcome. 

Send for Free Price List

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. V

Tel. VIrginia 6-1800

Affiliated Compani<«: Atlantic Die
sel. Owie Noraray: Norlantic Diesel,

L ANMRBKEVKRIS
LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

•405 Jamai-a 
Woodiiav<o 21, N. Y.

VI 7-2573

— štai! — atkišo man. Tu- 
r rime.
f* — Bet kam laikote po už-' 

raktu? — paklausiau. — Nevisi: 
gali pasinaudoti.

— Priešingai. Tam ir laikom ’ 
užrakintą, kad visi prieitų. Jei 
nesaugotume, vienas nusineštų.

Brangi knyga!
Kaip gyvybė. Jei kas nudžiau
tų, galėtų man galvą nuimti, 
— atsiduso viceprezidentas- — 
Užsienines knygas branginame 
ir saugome. Čia tokia jau tvar
ka.

— Puiki tvarka, — pasidžiau
giau. — Grįžus reikės ir Ame
rikoje tokią įsivesti — visas iš 
Sovietų knygas laikyti po už
raktu. Tuojau rašysiu Senato-

Nexv Bedtord. Mass.: Hydraulic 
Hoist Corp.. Boston. Washin°1on. 
Dav JI- Night Services U L 5-7200. 
CENTRIFŪGA L REBA BBITiINGS 
OF BEARINCS. REPAIRS AND

JECTION EQUIPMENT.

Famous “Blamey Stone's” anly

PARTY ROOM
For Showers. Weddings, Retire- 
ments and Spečial Occasions — 
Accommodates 89. 7«1 3rd Avė. 
(Cor. 44th St.i; OXford 7-9937.

TRUCKING
ATLAS TRUCKING COMPANY

LOCAL & GENERAL TRUCKING
Insured

C. McDonald — HO 5-4898 ----------------------------------

BEAUTYREST MATTRESSES
You’ll find beautifully ąuilted — 
smooth top and bottem Beautyrest 
mattresses; Yes Sir! Beautyrest by 
Simmons at the price you vvould 
expect to pay for an ordiną rv mat- 
tress. FREDERICK S FURN. CO. 
227 LeXington A v. bet. 33 & 34 Sts. 
MU 3-8322—Ask for Mr. Frederick

VASAROS ATOSTOGOS
PRIE ATLANTO

Geriausiai pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport, Me. 
Pranciškonų vienuolynas priima pavienius asmenis ir 
šeimas, šiemet didelė naujiena — DIDELIS MAUDY
MOSI BASEINAS su jūros vandeniu, kuris bus malo
niai šiltas • Atostogavimo sezonas prasideda birželio 
29 ir baigiasi rugsėjo 1 • Gaivinanti jūra, žavi Maine 
gamta, malonus klimatas garantuoja kiekvienam gali
mai geriausią poilsi

Dėl informacijų kreiptis:

i BERNIUKU STOVYKLA
PRIE ATLANTO

Gražiame Maine krašte, Kennebunkport. Me. vasarvietėje, 
vadovaujama Tėvų Pranciškonų, prasideda birželio 29 
ir baigiasi liepos 27. Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. 
Berniukai priimami nuo 7 iki 15 metų. Stovyklos va
dovybė užtikrina kiekvienam fizini, dvasinį ir tautinį 
atsigaivinimą. • Prie stovyklos didelis MAUDYMOSI 
BASEINAS su maloniai šiltu jūros vandeniu.

Dėl informacijų rašyti:

Franciscan Monastcry, Kennebunkport, Maine Tei. WOrth 7-2011

SIŲSKITE f LIETUVĄ IR SSSR

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po l’/? — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

IIM25-I30 ORCHARD STREET — GR 5-452S

KRAUTUVBS ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
IASKYRUS BK9TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30YaK-

Vaduoti BMT iilipant Baaea StreeL keltis elevatorium J virtų, 
arba IND traukinta D-6 A vende iki Delancey Street
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DISPLAY

ALBERTI MĄIER. INC.

Fabaiti«&Y varžybos
KrspSinio , tinklinio ir stalo? 

teniso pabaltiečių pirmenybės 
įvyksta gegužės 26-27 Long 
Rranch, N. J- Varžybas rengia 
latviai. Programoje: krepšinis 
vyrams ir jauniams (gimusiems 
1944 ir jaunesniems) tinklinį 
vyrams ir moterims, individua-l

KeadlenB Mėtios namų gamybos 
-Klelbassy"

1927 WasMngton Avenue, Bronx 57, 
M. Y. TRemoet 8-8193

MEN — H AIR OFR
* PACEBACK - CHEST - ARMS 

Rapid, Painless, Permanant
%'■ Lowest rates. Absolute privacy. 20

YOUR AD 
CANCČL OR ŪHANGE 

esu lo >-mi

REAL ESTATE

College Point — 2-Family, 1 yr. old 
detached, 5 A6 large rooms. Income

niso varžybeę vyrams ir mote-;^ 
t-.’.

lietuvių rinktines sudaro ati
tinkamų sporto šakų komitetai, 
Fasko pavedimu.

Lengvosios atletikos, plauky
mo, lauko teniso ir futbolo pir- 1 
menybės numatomos liepos 14-1 
15 Udora, O n t., netoli Toronto. I 
Rengia estai. Varžybos bus. vyk- J 
domos vyrų ir moterų klasėse- I 
Varžybos yra grynai individua-1 
linio pobūdžio ir gali dalyvau-1 
ti visi Šalfas s-gos nariai, apro-I 

; buoti Fasko. Registruojasi per j 
sporto klubus arba tiesiogiai 1 
Faske iki liepos 1. * 1

Turime pastebėti, kad šių 
metų pabaltiečių varžybos ren
giamos gana nepatogiu laiku-1 
Faskas darė pastangų, kad bū-1 
tų pakeistas laikas, tačiau ren
gėjai pareiškė, kad jiems pa
keisti neįmanoma.

Šiemet Pabaltiečių Sporto Fe
deracijai pirmininkauja latviai. 
Mūsų atstovai centriniame ko
mitete yra A. Bielskus ir El
vyra Vadopalienė.

12-tyjv žaidynių lengvosios 
atletikos, lauko teniso ir fut
bolo varžybos, turėjusios įvyk
ti birželio 30 — liepos 1 Toron
te, nukeltos į liepos 7-8, ten 
pat Toronte. Lauko teniso ir 
futbolo varžybas numatoma su
rengti per Kanados lietuvių 
dieną, kuri bus rugsėjo 1-3 
Windsore, Ont- Futbolo ir lau
ko teniso varžybų nukėlimas 
leistų geriau pasirengti pabal
tiečių varžybom, kurios numato
mos liepos 14rl5 Toronte.

Kadangi 12-tosios žaidynės 
• skiriamos . lietuvių .tautinei 

olimpijadai paminėti, tai bus į- 
teikiami specialūs medaliai vy
rų ir moterų klasėse pirmų tri-

MERGAIČIŲ h* berniukų tiklinio komanda.

Stalo teniso komitetą Faskas 
patvirtino šios sudėties: vado
vas Pr. Gvildys, Toronto, Ont., 
nariai — S. Krasauskas, V. Su- 
betnikaitė; J. Nešukaitis — Ka
nados apygardos atstovas, J. Ke
penis — Rytų sporto apygar
dos atstovas.

Krepšinio komitetą Faskas 
patvirtino šios sudėties: Vytau
tas Grybauskas — vadovas, na
riai — P. žumbakis, R- Dirvo
ms ir A. Lauraitis; G. Švelny- 
tė — Rytų apygardos atstovas, 
D. Laurinavičius •— Kanados 
sporto, apygardos atstovas.

(iš Fasko pranešimo)

DISPLAY

Hamburgo lietuviai sportuoja
Hamburgo vyrų tinklinio ko

manda “Baltika” žaidė su Ham
burgo sporto draugija (Ham- 
burger Sport Verein) antroje 
lygoje ir išsikovojo teisę į pir
mą lygą, šiais metais turės 

-daug stipresnių priešų pirmo
je lygoje. Vyrų komandą suda
ro: V. šarka, M. Laue, Karl- 
Heinz Ott, A. Linge, J. Kiku- 
lis, R. Baziliauskas, L. Norke
vičius.

Mergaičių tinklinio komanda 
Baltika dar tebežaidžia. Koman
doje dalyvauja: K. Baziliauskai- 
tė, K. šikšniūtė, Irena Šilkai- 
tytėc D. -Eterbstaitė, W- Zabel

jų vietų laimėtojams.

CARLSON MARINE SUPPLIES 
praneša savo klijentams. kad persi
kėlė į didesnes patalpas 3099 Ern- 
mons Avė., Sheepsnead Bay, Brook-

DISPLAY

P O W E R

menL E. Capaldo — PE 6-2920.
33 W. 42 Street, N. Y. C. 8th Floor.

schools; storms &. screens; large 
closets; landscaped.

c $34,500—PRIVATE
FL 3-7063 IN 1-4842

• -M ■?

B Ir,
CHARLES DEFEUCE
Piumbing Contractoct Ine.

fast, dependebte service ginče 1929
Kitchen - Bathrooms - Water Malas

ALTERAT1ONS < REPAIRS 
GĄS HEAT

Service — Service throughout Man-

E. Meadow, 1,1. Ita. Merrick are*. 
Sacr. Heart parish A schoei; 2 bed- 
rm, Cape. cor., 72x100 ktt garage, 
din. naa, eat-in kiteh., w/w carpet, 
patio with HiFi stereo conn.; weB, 
redecorated, storms, screens, Uin^e, 
appliances. Convenient to shopping, 
suitable for mother,A daughter. Top 
area. Askįng $21.500. :— IV 1-317B.

ūk Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų,

sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpddomL

OMNMOMĮiMN* MMNMąMMMtęMSMįMMt

LE 2-0824 HEAVY Ist Mortgage MONEY

r——- 1 r‘ ;------
BEIX I^LUMBING CO.

licensed contractors 
since 1924 

Commercial - Industrial 
Residential

106 Mulberry St., New York City 
,WO 2-7755

REFINANCE YOUR M0RTGAGE 
Consolidate all outstanding debts

FRANCIS B. FULCHER & CO.
Approvėd F.H.A. Lender 

49 Front SL, Rockville Centre
RO 4-2005 - 06

Open Fri. Eve. to 8 P. M.

RINGS 
BAKE SHOP

Specializing in French Norvegian 
Baking

French Pastries - Danish Cookies 
. Cakes for Birthday, Anniversaries, 

and special occasions

4715 5th Avė., Brooklyn, N.Y.
GE 8-8909

SENNETTS SECURITY BUREAU 
Ine., Licensed and bonded: N. Y., 
N. J. & Conn. Criminal and Private 
deteeting; uniformed guards avail
able 24 hour service. Call anytime 
Ci 6-7094 and Cl 6-7095 — 157 W. 
57th Street, New York Gty.

REGENTS REVIEW GROUPS in 
Foreign Langyiages & Mathematics. 
Saturday mornings 10 to 12. Private 
tutoring in all Subjects. Reasonable 
rates. ACME ’TUTORS, 1000 Flat- 
bush Ave^ 'Copp. Macy’s), Brook
lyn; BU 4-9944 or CL 8-6534.

Excess $1,000,000 preferred
HOWARO GEOGHEGAN 

41 Aasoclates
5515th Avenue, New York City

0X7-6625

Merrick North, L.I. Wenshaw Park

Parish. 60 x 100 professionaly land- 
scaped, excellent condition, 4 bed- 
rooms, 2 complete baths, 15 closets, 
air-conditioned, fin. basement incl. 
recreation rm., laundry rm., attach. 
garage, patio with brand new awn- 
ing, highly desireable neighborhood, 
convenient schools and shopping. 
$25,000; principais only, byappoint- 
ment. Mušt see to appreciate. Tel.: 
FR 8-4306.

Oueens, Bayside, St. Kevin’s parish. 
Beautiful mother & daughter 1 fa- 
mily, detached 9 rooms, gas heat. 
2 baths, 2 kitchens, fin. basement 
& attic, garage, garden. Many ex- 
tras. Near bus to Flushing Subway, 
schools. $18,300. Call owner for ap- 
pointment — BA 4-3733.

Bayside, Country Club Ranch. De
tached brick stone, side bąli, 41 x 
127, 6 rooms, 2% baths, fin. base
ment, centrai air conditioner, full 
landscaped, patio, detached garage, 
fully eąuipped to movė in. Bus on 
corner, high 4*4% GI available 
Sept. 1. $34,000. Near St. Josaphat 
Parish. — FA 1-2764.

Wantagh, L. I. S., St. Francis’ De 
Chantal Parish. Beautiful brick split 
level, 7 rms, 3 bedrms, 2% baths, 
panelled recreation rm, patio, 2-car 
garage, 2 zone heat w/w carpet, 2 
air-conditioners. Extras; Approx. 
135' deep. Professional landseaping, 
decorated; walk to R R, shopping, 
schools. Owner, $29.500. CA 1-3527.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedtjaa

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • VI 9-5077*

DUVUSi 
i MIRONO MAISTO* KRAUTUVU 

$49 Grand Street. Brooklyn 11. N. Y — Tel Stagc 2-432s> 
rapigDitomls kainomis priimame užsakymui 

VESTUVBMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

*Ve take all orders special price f<>» Wcidings and Parties 
Home-Made B<>)ogn»

Joeeph Andrueie - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

— HAVEJN REALTY —
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, - 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax . 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87*09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

R E P U B L I C
Liquor Store, Inc<

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

Stephen B rėdės, J r 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

ir motorų. Atstovai: Johnson Out- 
board Motors. Garantuojame. Sek
madieniais atidaryta. — TW 1-0090

Brakes Steering

TRIBORO WELDING SERVICE

Co., Ine. VVe repair 275 Gallon Oil- 
tanks and Furniceš; welding of new 
pipes. All work guaranteed. 24-hour 
Service. 30-78 44th St., Astoria,L.I. 
City, YE 2-7618. 130-37 Lefferts 
Blvd., S. Ozone Park, NY VI 3-3933

Oueens, Bayside — 6 room corner 
* house 9 years old, garage. built-up 

patio, large beautiful garden. Many. 
extras. Reasonably priced. Conve
nient location. Also suitable for 
professionaL 3 Catholic churches & 

■ schools nearby. Owner. BA 4-6643.

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

DISPLAY

P. & F. Auto Body Re pa irs, Ine., 
Queens. Insurance. Specialists on 
Collision repairs; Welding. Solder- 
ing. Cars of all makes including 
imported. — Hundreds of satisfied 
customers. Free estimates. Ali vvork 
guaranteed. 15 06 Myrtle Avė. t bet. 
Linden St. & Gatės Avė.J. Phone: 
HY 7-7414 Low Prices.

TA V AR BRIDALS. Complete line 
of mothers formals cocktail dresses 
custom and ready made. Save mo- 
ney with our special package pian. 
Bridal gowns and complete cater- 
ing Service is yours at TAVAR’S. 
Special rates: free gift with men- 
tion of this Ad. — 29-00 Northern 
Blvd.. Long Island City. ST 6-6288

installed on most American made 
Cars. Get more comfort & greater 
safety. 4 vvheel brakes adjusted $1.

BRAKE CENTER, Ine.
37-16 Queens Blvd. cor. of 38th St.. 
L. I. City: Phone STillvvell 4-6417. 
N. Y. State Official Inspection Sta- 
tion # 11420 — 416 3rd Avenue, 
Brooklyn; MAin 4-4790. • 20<%
Discount with this Add.

V. LORIA & SONS Exclusive dis- 
tributors. Pioneers in personalized 
fitting. Expertly fitted and drilled 
by seleeted professional balldrillers 
while you wait—at your local Pro 
Shop. Manhattan Rubber Bowling 
Bali with built-in traction for more 
pin action. A Just-A-Grip installed-

| SUREDROP kilis Roaches & other 
insects instantly. — 1 Quart‘ $2.50.

> Need only one application. Room or 
House cleanings contracts: guaran
teed. Mail orders promptly deliver- 
ed. ORTNER CO.. 79 West 125 SL

5 Tel. LEhigh 4-4774.

lancey St., NYC. CA 6-0530 • 1411 
FlatbushAv.. B’klyn, NY. IN 9-9898 
• 600 Tuckahoe Rd. at Central Av„

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI 
Adresas: 40 E. 26th S. N.Y.C, N.Y.

Savininkas VACYS STEPONIS

DRECHSEL
PRINTING COMPANY

Offset - Letterpress 
601 W 26th St.. New York 1, N. Y.

Tek: CH 2-4036 - 7

ABD Television. Service Calls $1.95 
plūs parts. Anyvvhere in Queens; 
vritten guarantee: authorized re
pairs on all leading makes: Admi- 
ral. Philco. RCA. Zenith, Emerson, 
Dumont. Magnavox. GE, Spartom 
88-25 37th Avė., Jackson Heights, 
Muntz—RCA HA 9-8990

ST. JOSEPHS COLLEGE for Women
Brooklyn, N. Y.

Fully Accredited 4 Year Liberal Arts College

PRE-MEDICIN - PRE-LAW
TEACHER PREPARATION

Conducted by the Sisters of St. Joseph 
Day Students

For further Information write: -

THE REGISTRAR
ST. JOSEPHS COLLEGE FOR W0MEN

Brooklyn 5, N. Y. MA 2-4696

Don Carter Bowling Pantš, Hyde 
Bowling Shoes; Trophies, Etė.

BUSS. OPORTUNITY

Luncheonette, complete. Ozone Pk. 
6 dayš, 6 tables sėats 24 4- 11 stoois. 
Plenty business from Big A Rače 
track. airconditioned; price $12.000. 
cash — $8.000. balance terms. In- 
vestigate, see for yourself. Good for 
famiiy bperation. Lefferts & Rock- 
away Blvd.. or call — VI 3-9779.

Opportunity Young Couple Station- 
ery A Luncheonette 30 years šame 
placė"; opp. Catholid Church, dotfig 
$800-r weekly, rent $185 includes 
3 rm apartment in May. 2 yrs build-

big potential; hours: 7 to pm. Price 
$7500. cash $4000. Balance terms. 
Owner has other interests Hl 5-7122

NEBŪK ŽILAS
“Florai Herb” yra nuo- 
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo, dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 oz. bonkų. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, tik
site patenkinti. — TROPICANA,

LIBERTY Art Photo Studio Photo- 
graphy for all occasions. Daily 9 to 
9 P. M.. Wed. 9-6:30 P.M., Sun. 9 
to 5:30 P.M. Please make reserva- 
tions. — 125-11 Liberty Avė., Rich- 
mond Hill. L. I.; Phone VI 3-3605.

JACK STROELLS BAKERY Wed- 
ding and Birthday Cakes decorated 
while you wait. Ice cream cakes & 
Specialties. "Every mouthful full of 
quality” Phone orders our specialty 
TYrone 2-1433 — 3434 ų E. Tre- 
mont Avė., corner Bruckner Blvd., 
Bronx. N. Y.

EDWARDS 41 HANlY 
Members

NEW YORK STOCK EXCHANGE 
AMERICAN STOCK EXCHANGE 

Stocks - Mutual Funds - Bonds 
Undervvriters — IV 3-5000

Main Office: 100 N. Franklin St., 
Hempstead, N.Y. • Bay Shore, 67 
W. Main St. • Flushing, 41-64 Main 
St. • Hewiett. 1346 Peninsula Blvd.
• Huntington, 425 New York Avė.
• Jackson Heights, 83-18 37th Avė.
• Levittown, 2936 Hempstead tpke.
• New York, 39 Broadway • Short 
Hills, N. J.. 515 Millburn Avė. • 
Clifton, N. J., 955 Ąllwood Road.

Lietuviškų produktų:
DUONOS. SŪRIŲ DEŠRŲ SKILANDŽIU

PETRO LISAUSKO
krautuve

; 64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

ALPINE PHARKACY

8218 5th Avenue. Brooklyn

RAY’S L1QUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

4th AVENUE at «9th St. Subway, 
Brooklyn. Tel. BE 8-0044
THE FINEST IN PHARMACY!

DONALD AXELSEN — Insurance 
Broker. 958 - 54th Street, B’klyn 
19, NY, GE 5-6335 We are prepared 
to consider the foHowing auto driv- 
ers on a preferred basis: Assureds 
presently in the Assigned Risk. 
Older drivers - Youthful drivers - 
Older csrs & trucks - Risks with 
accident or violation history.

GRANE
sjmfcGs m 

LOAN ASSOOAHON

TeL SH 5-1700

Yču Čan have confidence in

Call anytime IV 3-5737 
BLOCK GARAGE 

Brick Frortt Complete 14x22

Frrune Garages from $795

475 So. Franklin SL, Hempstead

u”1!!?
alinių’*—ui?

nnnim
H>1UW

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street .... TeL LAfayette 3-1OT8
PLENTY OF FREE PARKING

Mokami nuo vasario 1<L, 1900

VALANDOS: PIRMAD. ir KETVIRTAD.------9 v. r. iki 8 p.p.
ANTRAD. ir PENKTAD. .......  B v. r. iki S p.p.

103-55 LEFFEBTS BLVD. I RICHMGND HM* N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

IINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood)

duodami polaidotuvlnlal 
piet&s. Pirmo* rOtlea lie
tuviškas maistas prieina-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėme

86-3840 8TAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938


