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Amerikoje išaugo astro
nautai Glenn ir Carpenter, 
bet čia išaugo ir korupci-
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Kongreso ir vyriausybės dė
mesys nukrypo į Hong Kongą, 
kuris prieš savaitę buvo atskir
tas nuo Kinijos spygliuota tvo
ra per 22 mylių plotą. Tvo
rą užtvėrė ten ne komunistai, 
bet anglai, kad sulaikytų masi
ni bėgimą iš kom. Kinijos.

Nuo to laiko, kai Kinijoje 
komunistai paėmė valdžią, į 
Hong Kongą atbėgo daugiau 
kaip milijonas. Paskutiniais mė
nesiais atbėgo 40,000, o per 
paskutines 24 valandas — 9,

ąžma pabėgėlius vėl į komunistų rojų
Amerika skuba su pagalba alkaniem ir benamiam kinam

000, prasiverždami pro tvoros 
spyglius, ieškodami duonos, pa
stogės ir laisvės.

Anglai atbėgėlius sugaudo ir 
traukiniais bei sunkvežimiais 
per 24 valandas išveža atgal 
per sieną. "Ten nėra ko valgy
ti, ten nėra ko valgyti", mal
davo Lee Ying, kurios paveiks- tas perkimštas. Nacionalinė Ki
tą paskelbė laikraščiai. Bet jos nija pasisiūlė dalį priimti- Lig 
maldavimas nepagelbėjo — ji šiol ji yra priėmusi 18,000. Da-

buvo išvežta kaip ir kiti 50, 
000 jos tautiečių. Kiti vežami 
šaukė: "Ateinančią naktį mes 
vėl mėginsime prasiveržti pro 
vielas".
POLITIKA IR ŽMONIŠKUMAS:

Anglai aiškinasi, kad jie ne
turi kur pabėgėlių dėti — mies-

ANTROJO ASTRONAUTO KELIONE PASISEKĖ

STALINAS VIS DAR TEBERA GYVAS 
mentus, tas pačias idėjas, me
todus.

"Problemos esmė ne ta, ar 
šita grupė geresnė už aną, bet 
ar ideologinis politinis vienos 
grupės monopolis Sovietų Są
jungoje pasibaigs. Nors varo
mas! prieš jo vardą, bet Stali
nas tebėra gyvas socialiniuose 
ir dvasiniuose Sovietų Sąjun
gos pagrinduose".

Taip rašo buvęs komunistas, 
kuris už savo žodžius atsiima 
kalėjimą Skiriasi jo galvojimas 
nuo tų amerikiečių “specialis
tų”, kurie Chruščiovo pavaišin
ti, skelbia, kad Chruščiovo ko
munizmas jau nebekomuniz- 
mas ...

Scott Carpenter, antrasis A- 
merikos astronautas, buvo pa
leistas apie žemę gegužės 24. 
Jo uždavinys buvo sudėtinges
nis nei Glenno. Jis turėjo dau
giau raketą valdyti, išleisti ba
toną, paskiau konfečių lytų, kad 
patikrintų, kaip mato žmogaus 
akis toje erdvėje. Turėjo tuos 
daiktus nufotografuoti, kad bū
tų daugiau mokslinės medžiagos 
tolimesnes keliones organizuo
jant.

Skrisdamas antrą ratą vir
šum Meksikos, ispaniškai pa
siuntė lotynų tautom sveikini
mus. ir jie buvo gerai girdimi.

Kelionė 3 kartus apie žemę 
truko 4 su puse valandos. Nusi
leido 200 mylių nuo numatytos 
vietos.'

bar anglai tūri, kad pasiūly
mas nebūtų politinė demonstra
cija; anglam svarbu, kaip į ją 
pažiūrės kom. Kinija, kada bėg
lius ims “screeninti” nacionali
nė Kinija, prieš juos Įsileis- 
dama.

Australija, Zelandija, kurios 
turi milžiniškus tuščius plotus, 
per 10 metų neįsileido nė vie
no bėglio. Kanada, kuri varo 
bizni su kom Kinija, pažadė
jo priimti ... 100 šeimų.

Amerika iš tradicijos jautri 
žmonių nelaimei. Pabėgėlių grą
žinimas kelia moralinį pasiprie
šinimą. Senatoriai Douglas ir 
Tower, kongresmanai Judd ir 
Thomas kreipėsi laišku į pre
zidentą, kad imtųsi priemonių 
bėgliam padėti. Lig šiol Ame
rika skiria bėgliam Hong Kon
ge šelpti kasmet po 5 mil. 
Tarp priemonių dabartinėje ma
sinėje bėglių bangoje minimas 
papildomas maisto gabenimas, 
imigracijos taisyklių peržiūrėji
mas.

LEE YING; Ten nėra ko valgyti.

Kodėl Chruščiovas ir Tito ne
norėjo, kad pasirodytų Djilas 
knyga "Pasikalbėjimai su Stali-

Pasikalbėjimai su Stalinu, Mi- 
lovan Djilas knyga, jau rinko
je. Jos autorius honorarą at
siėmė dar prieš knygai pasiro
dant iš Jugoslavijos diktato
riaus ir savo buvusio draugo 
Tito — devyneris naujus me
tus kalėjimo.

Kada Stalinas paties Chruš
čiovo jau yra iškeiktas, Djilas 
knyga nėra sensacija. Ji tik pa
tvirtina naujais vaizdais ir da
viniais, kad Staline buvo susi
jungę Kaligulos beširdiškumas, 
Borgia rafinuotumas ir Jono 
Baisiojo žiaurumas. Vienas epi
zodas:

"Įžengę į Rytprūsius, Sovie
tų kariai, ypačiai tankų dali
niai vokiečių civilinius pabėgė
lius surinkdavo ir paprastai 
nužudydavo .moteris ir vaikus. 
Stalinas buvo apie tai painfor
muotas ir paklaustas kas dary
ti. Jis atsakė: "Mos perdaug

MILOVAN DJILAS

— Prezidentas Kennedy pa
reiškė, kad Amerika gelbės 
maistu bėglius Hong Konge, o 
taip pat priims 5-6,000. NCWC 
direktorius vysk. Svvanstrom 
skatino prezidentą priimti 10, 
000, žadėjo visą savo organi
zacijos paramą. Skatino taip pat 
padidinti imigracijos kvotą iš 
Kinijos. Dabartinė kvota — 
105 metam.

KĄ BĖGIMAS REIŠKIA?
Bėgo visą laiką. Bet paskuti

niais mėnesiais kinų sargybos 
nekliudė ir net padėjo bėgti- 
Ką tai reiškia, vieno atsakymo 
nėra. Vieni aiškina: badas tiek 
išsiplėtė, kad anarchija Įsigalė
jo; kam dar laikyti tuščias bur
nas. Kiti aiškina: pabėgėlių ma
sė tegul pridaro anglam rūpes
čio, o jei anglai grąžina, tai 
tegul rūstybė krypsta prieš 
juos, o ne prieš komunistus. 
Pagaliau: kam kinam saugoti 
sieną nuo Hong Kongo; tegul 
sienos nebus, ir tegul Hong 
Kongas faktiškai virsta Kini
jos dalim.

jos atstovai Hoffa • Estes
šiom dienom daugiausia ra

šoma apie Billie Sol Estes, jau
ną 37 metų Texas milijonierių, 
virtusį centru korupcijos, į ku
rią įvelti valdžios pareigūnai, 
kongresmanai. Tik tardymas iš
aiškins, kas iš to chaoso išeis 
švarus ir kas susitepęs. Bet jau 
dabar iškilo aikštėn modernios 
korupcijos metodai.

Billie Sol Estes nebuvo ei
linis. Augęs tvarkingoje ir 
drausmingoje šeimoje, jis nie
kad nerūkė ir negėrė. O ir šo
kius laikė nepadoriu dalyku, 
kalbėdamas kaip “Kristaus baž
nyčios” žodžio sakytojas. Ta
čiau toje šeimoje buvo neturtas, 
ir motina eidavo nuo durų 
prie durti, pardavinėdama na
mų gamybos sviestą, kad pa
lengvintų skolas ir apdraudos 
mokesčius išmokėti. Sūnus tai 
matė ir nusprendė, kad jis bus 
turtingas. Ir praturtėjo — bu
vo sakoma, esąs vertas 12 mili
jonų.

Praturtėjo lyg Balzako roma
nų veikėjas mokėjimu kombi
nuoti — žemes pirkti, medvil
nę auginti, trąšas gaminti ir vi
sus konkurentus nurungti, san
dėlius valdžios grūdų atsargom 
laikyti ir už tai nuomos per 
laikotarpį nuo 1959 iki dabar 
7 milijonus gauti. Mokėjo lai
mėti žmonių pasitikėjimą tiek, 
kad jam suskolino iki 30 mili
jonų. valdžios ir kredito Įstai
gos padėjo kreditus gauti. Mo
kėjo Įtraukti Įtakingus žmones, 
kad jo bizniui protekcijų su
darytų.

Kaip prie jų priėjo? Vienas 
kelias — per politiką- Apsi
sprendęs eiti per demokratus, 
pasiskardeno, kad 100,000 dol.

BILLIE SOL ESTES

nio reikalą, birželio 3 rastas 
negyvas, šerifas nusprendė ir 
teisėjas patvirtino, kad nusišo
vė. Keista buvo, kaip žmogus 
suspėjo paleisti i save penkis 
šūvius. Dabar lavonas iškastas, 
ir gydytojai palinko i nuomo
nę, kad jis buvo nušautas iš 
užpakalio ...

HENRY MARSHALL buvo ap
šauktas savižudžiu.

Buvo keista, kad ir Gęorge 
Krutilek, sąskaitininkas, kurio 
žinioje buvo knygos su skoli
ninkų parašais, kelios dienos 
po to, kai iškilo Estes skanda
las, rastas negyvas savam au- 

parėmė partiją — tai esąs mo- tomobily Nuo dujų vamzdžio 
kestis už buvimą amžinuojrt guminis vamzdelis buvo atves- 
partijos nariu. Kaip partijos fas į automobilio vidų. Tačiau 
veikėjas sumezgė artimus ry- skrodimas plaučiuose dujų ne- 
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paskutiniame savo žodyje pra
tarė:
“Praversiu lūpas tik tam. kad 
pasakyčiau: tegyvuoja Prancūzi
ja: Dievas saugoja mane”- Iš-

Rusiškai mums sunkiau nei vokiškai, angliškai

Gen. Račui Salanas, slapto
sios armijos šefas, gegužės 23 
karo teismo pasmerktas iki gy
vos galvos kalėti. Buvo staig
mena ir pačiam teisiamajam,
kad jis nepasmerktas mirti, o girdęs sprendimą, pasakė: “Tai 
prieš kiek laiko tas pats teis
mas jo pavaduotojui gen. Jou- 
haud skyrė mirties bausmę.

Salanas. kuris po savo pra
dinio pareiškimo, žinodamas, 
kad jis vis tiek mirs, teismo ei
ga nesidomėjo ir neatsakinėjo 
Į klausimus, prieš sprendimą

yra tikroji Prancūzija”.
Teismo sprendimą vargiai pa

veikė teroristinės organizacijos 
atsiųsti kiekvienam teisėjui laiš
kai, kad jei žus Salanas, žus 
ir teisėjai. Daugiau veikė ad
vokato kelti Salano nuopelnai 
grąžinant į valdžią de Gaulle.

, Kokius estus Maskva skiria 
į estu universiteto rektorius

Theodore Shabad, New York 
Times korespondentas, lankė
si Estijoje. Nuo Leningrado iki 
Estijos sostinės Tallinno tik

mokome savo kareivius; leiski- penkios valandos traukiniu,— 
sako korespondentas, — bette jiem veikti sava iniciatyva"-

Knyga Įdomesnė pažinti tra- gyvenimas tuose miestuose su
gėdijai paties autoriaus komu- riasi daug daugiau nei geogra- 
nisto, kuris po trijų pasikalbė
jimų su Stalinu vis stipriau nu
sivylė ne tik Stalinu, bet ir jo 
sistema — komunizmu. Jei kny
ga nepriimtina Chruščiovui ir 
Titui, tai dėl to, kad autorius 
neslepia: jei Stalinas buvo te
kis tironas, tai tik dėl to, kad 
komunistinė sistema jam tai 
leido ir skatino. Net "destali- 
nizacija" — sako Djilas — ne

finis nuotolis. Estijos sostinėj 
tebėra “buržuazinė” atmosfera, 
skirtinga nuo Rusijos miestų 
“proletarinės”.

Viešosios iškabos rusiškai ir 
estiškai parašytos, bet kai krau
tuvėje pakalbini estę pardavė
ją rusiškai, tai ji pašaukia sa
vo draugę, kad išverstų. Viena 
estė atvirai pasak:

"Mums, estams, labai sunku

Klement. Korespondentas pasi
teiravo apie rusifikaciją. Rek
torius nusijuokė ir pasakojosi, 
kad, kai jis lankėsi Amerikoje 
su Sovietų profesorių delegaci
ja, tai jį klausė, ar jis estas, 
ar moka estiškai, prašė, kad 
estiškai bent kiek pakalbėtų. 
Jis pakalbėjo ir įrodė, kad es
tas. Tačiau iš tolimesnio pasi
kalbėjimo su korespondentu 
paaiškėjo, kokis jis estas. Bū
tent, kai Estijos valstybė buyo

Estijos išvyko į Rusiją ir Le
ningrade išbuvo iki 1951. Tik 
nuo tada jis buvo atkeltas į 
Estiją ir paskirtas Tartu uni
versiteto rektorium.

Stalino įpėdiniai didžia dalim 
tęsia jo darbus, savaip tik per* 
grupuodami tuos pačius ele-

— Esto* gegužės 23 teisme 
prieš 564 jo apgautų kredito
rių sutiko pasakyti tik savo 
vardą ir pavardę, o į visus ki
tus klausimus nieko neatsakė, 
pasiremdamas 5 priedu.

Su suomiais estai giminės. 
Tik 100 mylių per Suomijos 
panką. Bet iš Estijos į Suomi
ją tegali patekti tik pro Lenin
gradą, tą prašmatniausią Rusi
jos miestą.

Aplankė korespondentas ir 
senąjį Tartu universitetą. Jo 
rektorius yra fizikas Feodor D.

— Anglijos vyriausybė nu
tarė atsisakyti toliau nuo ato
minių bandymų ir juos perduo
ti Amerikai;

— Egipto uždraudė šokti 
“twistą”.

SALANAS TEISME, kairėj 
kalėjimas, kuriame yra jo 

žmona.

nusprendė. kad miręs nuo šir- 
mano, Kennedy, Stevensono pa- <jjes smūgio. Gal dabar ir ta 
veikslais- Sudarinėjo Įspūdį, mirtis atrodys neatsitiktinė ... 
kad Washingtone jis esąs galin- žemės ūkio departamento pa- 
gas. 1956 jis kreipėsi Į vieną reigūnas Bettle Hales prieš ke- 
bankininką su ypatingu suma- lėtų savaičių viešai prasitarė, 

kad ‘departamentas Estes pro
tegavo Jis tada buvo iškeltas 
Į kitas pareigas, kuriose jam 
nebūtų prieinamos Estes bylos. 
Jo sekretorei Miss Mary Jonės, 
kuri jam buvo tarnavusi 11 me
tų ir daug žinojo, buvo praneš
ta, kad ji skirta jau kitam sek
retoriauti. Kai ji por poros die
nų atėjo Į savo buvusį darbo 
kambarį pasirašytų bylų paim
ti, nežinia, kas ten dėjos. Bet 
departamento gydytojas Įsakė 
išvežti ją i psichiatrine ligo
ninę. Tik po 13 dienų seseriai 
ir jos pačios gydytojui reikalau
jant teismas Įsakė ją paleisti.

nymu Stevensonui laimėti — 
nupirkti 1,000 papūgų, išmoky
ti jas šaukti: “I likę Adlai”... 
Kitas jo kelias — buvo dova
nos tiem, nuo kurių priklausė 
jo reikalo sprendimas — čekis 
1000 dol-, sąskaitų pvz. už dra
bužius, už priėmimus apmokėji
mas ir tt. Jau keturi toki ap
dovanotieji iš pareigų pasitrau
kė ar atleisti ...

Trečias kelias — pašalinti 
tuos, kurie perdaug žino ir gali 
kliudyti . . Pereitą vasarą že
mės ūkio departamento parei
gūnas H. M. Marshall, kuris ty
rė Texas Estes medvilnės biz-

Balty delegacija 
birželio 14-15

Maskva nori bazės Azijos salose
Sovietai pažadėjo Indoneži-

— Sprausminis lėktuvas Boe- jai 12 povandeninių laivų. Bet 
■ ing 707 gegužės 22 pakeliui iš jie bus su rusų įgulom, taria- 

Chicagos į Los Angeles sudužo, mai. iki apmokys vietinius. Pa- 
2uvo 45. žadėjo taip pat Migų- Už tai
Karinis lėktuvas gegužės 22 nori gauti nuomai vieną iš In- 

► prie Muencheno, Vokietijoje, donorijos salų, kur įsirengtų ba- 
sudužo. Žuvo 26 zę Pacifike

Olandija kreipėsi kelis kar
tus Į J. Tautų gen. sekretorių, 
kad sustabdytų Indonezijos 
agresiją. Olandai sutinka derė- * 
tis- Sutinka, kad N. Guineją 
administruoti perimtų J. Tau
tos. bet kad jos paliktų teisę 
apsispręsti 800.000 papuasų.

Birželio Įvykių minėjimo pro
ga (Lietuvos okupacija, trėmi
mai, sukilimas) organizuojama 
masinė baltų delegacija i Wa- 
shingtoną. Organizuoja ir dele
gaciją komplektuoja Americans 
for Congressional Action to 
Free Baltic States komitetas. 
Į Washingtoną vyks birželio 14- 
15 (ne 21-22).

— J. Tautose numatoma, kad 
naujas rūpestis Afrikoje bus 
dėl Ruanda - Urundi. Belgai 
tam kraštui duoda nepriklauso
mybę nuo liepos 1. Nuo tada 
laukiama vidaus karo kaip ir 
Konge.

— Adenaueris pasikalbėjime 
su valst. sekr. padėjėju G. W. 
Bali pažadėjo stengtis, kad Ang
lija būtų priimta j Europos ūki
nę rinką.

MARY JONĖS buvo apžaukta ne
sveiko proto.

Tokios istorijos kelia įtari
mus. kad ir žemės departamen
te yra asmenų, dirbančių Es
tes korupcijai. Tai išaiškins 
tardymas.

Pažymėtina, kad Estes korup
cijos rūmai pradėjo griūti, kai 
vietos laikraštis “Independent” 
paleido į juos pirmą tiesos šū-
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Raudonųjų skėtis Amerikoje
Amerikos saugumo (FBI) ša
šuose, kaip skelbiama, yra 
ie 200 organizacijų, į kurias 
munistai yra įsiskverbę arba 
siog joms vadovauja, bet ku- 
s visom' keturiom ginasi, kad 
ra komunistinės, žurnalistas 
scoe Drummondas yra jas 
žadinęs skėčiu (umbrella), ku- 
o prisidengia komunistinis 
ntas Amerikoje. Jeigu komu- 
tų “partijai reikia kas nors 
kti, tai tą darbą atlieka šis 
ntas- Kur tokio fronto nė- 
jis sukuriamas- Tokia prie

iga partija saugosi: užsi- 
igsto partijos vadovų ir na- 
tapatybę”. Kam tai daroma?

'klaus saugumo Įstatymas 
ernal Security Act) reikalau- 
kad betkoks komunistinis 

ibūris tokiu ir vadintųsi, jei 
i naudotis Įstatymais pripa- 
a veikimo laisve, žmonės 

aiškiai žinoti, koks tai yra 
būris ir ko jisai siekia. Ne

būti apgaulės. Įstatymai 
ir yra, kad nebūtų prigau- 

ijama. Nėra ir reikalo pri- 
iinėti tiem, kurie nori nau- 
s žodžio ir veikimo laisve, 
galėtų savo idėjas skleisti 

as ginti. Jeigu save deng- 
caipgi galėtų pasirodyti, kas 
yra. Įstatymas, kuris užtik- 
tokią laisvę, neturėtų pras- 

, nes juo vistiek nebūtų 
lojamasi, jei slepiamasi. Ko- 
komunistai vis dėlto slepia-

Hnunistai Amerikoje dangs- 
kitais vardais, tuo vadina- 
skėčiu, ne dėlto, kad jų 
imas būtų varžomas. Ne- 
> nė Įsakyta registracija, 
k reikalauja save atideng- 

aiškiai pasakyti, kad esi 
mistas. Jei tai būtų garbin- 
vardas, nesidangstytų. Bet 
/ienas tikras komunistas 

žino, kad jis nėra garbin- 
ir ištikimas šio krašto pi
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Purtl metų-------------------------- 93.50
Užsienyje -------------------- --------- 96.50

lietis. Jis veikia svetimos vals
tybės Įsakomas ir dėl to eina 
prieš šio krašto Įstatymus. Rei
kia tada lįsti po skėčiu.

Skėtis reikalingas dar dėl ki
tos priežasties- Einant po skė
čiu, netoli matoma — tik vie
nas kitas žingsnis ir savo ko
jos. Komunistinio fronto kojos 
taip kreipiamos, kad atrodytų, 
jog einama i didesnę laisvę, de
mokratiją. teisių lygybę, pažan
gą. gerovę. Apie tai kalama ir 
kalama į galvą po skėčiu. Nu
tylima, kad žingsnis po žingsnio 
vedama Į komunistinę piktybę 
su visom pasekmėm: skurdu, 
badu, prievarta, nelaisve, per
sekiojimu, darbo vergija. Po 
komunistiniu skėčiu to nesima
to. Pasirodo tiktai jam atsiden
gus, kaip Kuboje. Tik tada 
Castro pasiskelbė, kad savo 
skėčiu dengė komunizmą. Bet 
žmonėm susiprasti jau buvo 
vėlu.

Lietuviu visuomenėje Ameri
koje taip pat yra tokia raudo
na priedanga. Yra seniai susigū
žusių po “Laisvės” ir “Vilnies” 
skėčiu bei jų draugijomis. Se
noji patriotinė ir Amerikai iš
tikima lietuvių karta mokėjo ir 
moka nuo to raudono fronto 
laikytis atokiai. Naujai atvykę 
kitaip ir negalėjo daryti, nes 
savo gyvenimu patyrė, kas yra 
praktikoje komunizmas.

Bet komunizmas atkakliai ieš
ko aukų po savo skėčiu. Ir su
randa vieną kitą: pagauna jaus
mine meile savam kraštui, kul
tūriniu bendravimu ir kitais 
būdais. Nesunku tas pinkles 
Įspėti. Dar Stalinas yra sakęs: 
“Jei priešas keikia GPU, tai 
reiškia, kad GPU gerai daro 
(Look 1951, 6). Vadinasi, jei
gu “Vilnis” ar “Laisvė” ką 
puola, tai gerai: bet jeigu ima 
girti, tai jau reikia saugotis ne- 
palisti po raudonu skėčiu.

Keliai mūsų laikais labai pri
mena gyvenimą. Kaip nežinai, 
kuri gyvenimo minutė gali bū
ti paskutinė, taip lygiai nėra ži
nios, kuris kelio vingis bus 
taip pat paskutinis: Gali va
žiuoti visai ramiai ir saugiai— 
taip atrodo, ir vieną akimirką 
tavęs nebėra, nes esi judėjimo 
valioje. Judėjimas ir gyvybė gal 
sustoti ten, kur visai nelaukei.

Labai nelaukta buvo Darbi
ninko redakcijai žinia, kad Tė
vo Modesto Stepaičio, O.F.M., 
gyvųjų trpe jau nebėra. Jo gy
vybę nusinešė eismo nelaimė. 
Nebe vieną kartą keliavo toli
mus atstumus, nebe vieną kar
tą vairavo dienomis ir sutemo
mis. Tą paskutinį kartą, gegu
žės 17, grižo motociklu iš Port- 
lando į Kennebunkportą- Va
žiavo, bet jau nebeparvažiavo. 
Parvežė karste ... Baigėsi ke
lias ir šios žemės gyvenimas. 
O jis buvo dar toks trumpas!

.. ^Eržvilkas buvo Juozo Stepai-
čio gyvenimo pradžia. Tas Že
maitijos kampelis jau leidžiasi 
Nemuno lygumom Pro Eržvil
ką teka Saltuona — pievomis 
ir miškais, išbraidžiotais dar 
mažo Juozuko, kai jo tėvas ėjo 
eigulio pareigas. Visur jo buvo 
pilna: ir paupyje, ir miške, ir 
daržuose. Augo ir krykštavo, 
tartum Dievo paukštukas, besi
džiaugiąs tokia dosnia Viešpa
ties dovana — ta lietuviškąja 
gamta, kuri jį supo ir i kurią 
jis Įaugo visa savo širdimi. Ir 
dėl to jis visą laiką buvo tar-
tum gamtos vaikas, nenustįgęs kas tiesė šv. Pranciškus Ašy- ko Amerikon.

PRIMICIJŲ dieną 1941 liepos 6 Italijoje, Pėsčia. Pirmoje eilėje iš k. į d. Tėv. V. Gidžiū
nas, Tėv. Modestas Stepaitis, Tėv. B. Grauslys, antroje eilėje iš k. į d. (trečias Tėv. Ba- 
niūnas, Tėv. Kl. žalalis, Tėv. B. Mikalauskas.

vietoje ir nesmagus uždaryta
me mieste ar kambaryje. Ir dėl 
to jį dar berniuką patraukė di
dysis^ gamtos mylėtojas — šv. 
Pranciškus Asyžietis, apie kurį 
taip pat. buvo galima pasakyti, je- 1939 rugpiūčio 2 atliko iš

kilmingus įžadus, o 1941 liepos 
6 Pescėje buvo įšventintas ku
nigu? Kaip jis buvo per tuos j 
ketveris metus pasiilgęs Lietu
vos ir kaip sielojosi ją ištiku
sia nelaime — karu, bolševi 
kų ir vokiečių okupacijom, ro
do tai, kad savo primicijų pa
veikslėlyje itališkai įrašė: “Sa- I 
vo pirmąją šv. Mišių auką ski- j 
riu už Lietuvą ir jos kritusius ; 
kankinius”.

Savo pastoracinį ir apaštališ
kąjį kunigo darbą pradėjo Sie
noje ir čia tarp italų dirbo pen- I 
keris metus. Gerai pramokęs 
italų kalbos, dažnai pavadavo 
italus kunigus įvairiose parapi
jose. Karo metu ėjo taip pat 
kapeliono pareigas italų ir vo
kiečių karo daliniuose. Pasako-

kad nenumynė smilgos ir ne
nulenkė nendrės. Giedojo sau
lei savo giesmę.'

Juozas Stepaitis Į tą Mažųjų 
Brolių himną savo gyvenimu 
Įsijungė 1935 metų vasarą. Ta
da jis buvo jau 19 metų, gi
męs 1916 kovo 13 prie Eržvil
ko- Buvo jau išėjęs ir vidurinį 
mokslą. Apsisprendimas pasek
ti šv. Pranciškaus pėdomis nu
vedė į Kretingą.

Kretingoje Įstojo Į Mažųjų 
Brolių ordiną. Įyilktuvės buvo 
atliktos 1935 rugpiūčio 1. Po 
noviciato baigė Kretingoje 
pranciškonų gimnaziją, išėjo ir 
pradinį filosofijos kursą. 1936 
rugpiūčio 2, Parciunkulės atlai
dų metu, priėmė pirmuosius Į- 
žadus- Pranciškono habitą užsi- josi, kad net ir tokiu metu, kai
vilkęs. turėjo jau ir naują var
dą — Modesto. Tai reiškė kuk
lų gyvenimą Mažųjų Brolių rū
be. Ir toks jo gyvenimas iš tik
rųjų buvo. Gyvenimas, kuri jis 
norėjo skirti savo tautai ir sa- 
\o mielam kraštui, bet Vieš
paties keliai nežinomi. Baigęs 
Kretingoje gimnaziją, 1937 me
tų vasarą buvo išsiųstas toliau 
studijuoti Italijon. Lietuvon jau 
nebegrįžo.

Italijoje atsirado po tuo pa
čiu dangumi. Į kurį savo ran- 

žietis, garbindamas Viešpaties 
galybę ir dėkodamas už Jo ma
lones žmonėm. Modestas Stepai 
tis toliau -mokėsi netoli nuo 
Asyžiaus — Sienoje ir Pescė- 

žmonės baimindavosi koki ne
atsargų žodį prasitarti, kad vo
kiečiai neprikibtų, jis negalė
jęs susilaikyti nuo išdaigų- Gy
venimas jam neatrodė toks rūs
tus, kad i jį reikėtų žiūrėti 
baimingomis ir liūdnomis aki
mis. Visi _esame meilaus Die
vo rankose ir dėl to visi turi
me būti linksmi, kad ir kokios 
nelaimės slėgtų. Jos — tokios 
trumpos. Bet Tėv. Modesto Ste
paičio gyvenimas Italijoje ne
buvo7 jau toks trumpas — tru
ko devyneris metus, kol išvy

TEV. MODESTAS STEPAITIS, O. F.
V. Maželio.

M., Darbininko redakcijoje. Nuotr.

■

Amerikoje dar karo metu kū
rėsi ir po karo rinkosi išblaš
kyti lietuviai pranciškonai. Tėv. 
Modestas Stepaitis atvyko 1946 
metais ir čia įsijungė į Mažų
jų Brolių negausią dar šeimą. 
Pradžioje kurį laiką rūpinosi 
Maine valstybėje lietuvių dva
siniais reikalais. Važinėjo ir to
liau po lietuviškas parapijas, 
vedė rekolekcijas ir misijas, 
vizitavo tretininkus, pravesda
vo 40 valandų atlaidus su pa
mokslais. Tuo metu ilgiausiai 
išbuvo Greeno vienuolyne, Mai
ne, pirmajame lietuvių pran
ciškonų židinyje Amerikoje-

Vėliau gyveno Brooklyno lie
tuvių pranciškonų vienuolyne, 
talkino Darbininko redakcijai 
ir redagavo “Šv. Pranciškaus 
Varpelį”. Paskui trejetą metų 
praleido Prisikėlimo parapijo
je Toronte. Ten ėjo vikaro pa
reigas, plačiai buvo Įsišakojęs 
lietuviškam visuomeniniam dar
be, buvo mėgiamas, turėjo daug 
bičiulių. Torontan buvo nukel
tas iš Brooklyno — Darbinin
ko redakcijos-

Darbininko redakcijoje Tėv. 
Modestas Stepaitis dirbo 1951- 
58 metais, dviem atvejais. Vi
si, kas tuo metu lankė Darbi
ninko redakciją, susitiko su jo 
bičiuliška šypsena. Ta bičiulys
tė, linksma nuotaika ir sąmo
jus buvo charakteringi velio- 

nies bruožai. Mokėjo ir mėgo 
juokauti, i visus klausimus, net 
ir sunkias problemas, žiūrėjo 
lengvu linksmumu. Žmonėm bu
vo paslaugus ir bičiuliškas, at
sivėręs visu parnciškonišku pa
prastumu- Darbininko redakci
joje dirbo uoliai, dirbo kas tik 
papuolė, kas buvo reikalinga, 
visiems skleisdamas gerą nuo
taiką.

Tuo pačiu metu jis redagavo 
ir “Šv. Pranciškaus Varpelį”. 
Po darbo Darbininko redakci
joje pasikeldavo į savo kamba
rį vienuolyne ir ten dar triūs- 
davo iki vėlaus vakaro. Per ei
lę metų redaguodamas savo 
“Varpeliuką”, kaip jis mėgda
vo sakyti, sugebėjo religinio tu
rinio mėnesinį žurnalą paįvai
rinti, surinkti tokios medžia
gos, kuri patrauktų skaitytoją. 
Žinoma, kiekvienam numeriui 
surasdavo ir linksmosios me
džiagos. — dėdavo linksmų pie
šinių, skaitinių, juokų.

Ilgos redakcinio darbo valan
dos ėmė išvarginti šį stiprų že
maiti Tada provincijolas 1953 
metais jį perkėlė iš Brookly
no į Torontą, i Prisikėlimo pa
rapiją, o iš ten 1961 metais vėl 
pašaukė prie spaudos darbo — 
redaguoti “šv. Pranciškaus Var
pelį”. Dabar apsigyveno Ken- 
nebunkporte, Me., iš kur daž
nai atvažiuodavo Į Brookiyną

_ tvarkyti spaudos reikalų.

IGNAS MALŪNAS

odo nuomininkai

masis Kalnėnas su Biliū
ną pasuko į sodo pakraštį, 
čireno vyturėliai, kažkur, 
t, Biliūnų kieme kaleno 
•as. Ramunė pusbalsiai de- 
ivo:
;il, busil,

ga, ga! 
r» mama, ragana, 
■žieve Žagarę, 
važiavo be nage
liui plutos nedavė, 
varteliais pakasė.
varteliai virst, virst, 

vaikeliai dirst, dirst.

Dabar aš gandrui dainuo
tosios dainas, nes pava- 

andram parskridus, aš vi- 
lešiodavausi su savim pen- 
mtus- Sako, tada pinigai 
atsiranda. Bet tų pmigų, 
neturėjau, taip neturiu, 
norai bergždi.

Gal kada ir turėsit, kas 
Gal gandrai kitaip skai- 
, negu žmonės. — paste- 
tudentas.
Man pinigų reikia dabar.

Kaip ištekėsiu; galiu visą krūvą 
turėti.

‘— Jei gandrai ir tada nenu
sineš. — nusijuokė studentas.

Iš Biliūno trobos pasigirdo 
vyriškas balsas:

— Ramune, Nijole! Kur jud
vi prapuolėt? Ieškau visą pus
dienį ir negaliu surasti.

— Man rodos, kad labai 
lengva, — pastebėjo studentas 
pasirodžiusiam Biliūnui-

— Kad aš net buvau pamir
šęs, jog jūs čia esat. Eime, la
pės! — kreipėsi į dukteris.

Biliūnaitės su tėvu nuėjo pie
tų. Jau temo- Kalnėnai vaikščio
jo po sodą, iki vidurnakčio. 
Paskui nuėjo gulti, palikę lau
ke atsivežta šunelį Rickį. Nak
tis rami. Kalnėnai miegojo ra
miai ir giliai. Vadinasi, budėji
mas prasidėjo gerai. Dieve 
duok, kad taip ir baigtųsi! — 
atsiduso senis Kalnėnas, pra
plėšęs iš ryto akis.

Taip praėjo savaitė, kita. 
Ėmė jau visiškai prinokti anks
tyvieji alyviniai. Vieną dieną 
tėvas ir sako sūnui:

r.
— Žinai ką, Petrai. Kaimy

nų vaikai, man rodos, mūsų 
obuolius jau bando ragauti. Pa
stebėjau, kad ta obelaitė, ku
rios šakos per tvorą išlinkusios 
ties senuoju kumetynu, yra 
kiek apskinta.

— Iš vakaro turėsime ati
džiau pasaugoti, — atsakė sū
nus.

Tą dieną buvo atėjusios Bi
liūnaitės- Studentas visą dieną 
su jomis pravaikščiojo sode. 
Buvo šilta. Kampe už upelio 
griežė griežlė, senose kumety- 
nėse burkavo balandžiai. Kai 
ėmė temti, studentas pamatė 
būrį vaikų, praeinančių pro so
dą, ir paskui staiga dingusių. 
Jie ėjo visai į priešingą pusę 
nuo obelaitės, bet studentas at
sistojo pakrašty sodo ir ėmė 
stebėti anksčiau nuėjusius vai
kus. Vaikai buvo dingę tolyje 
ir sutemose- Staiga išgirdo so
de dusliai lyg kažką sušiūruo- 
jant. Apsidairė aplinkui — nie
ko. Už kiek laiko vėl tas pats, 
lyg kas krautų vežimą šieno, 
ir vėl-

Studentas ėmė atidžiau ste
bėti. Įtempė akis prieš dangaus 
dar apyšviesią plokšmę ir di
džiausiam savo nustebimui pa
matė ant šakos užsikorusį, prie 
medžio kamieno prilipusį žmo
gų. šautuvo su savim neturėjo, 
o pasiimti nebuvo laiko. “Vie
nas iš tų vaikų”, pamanė, “iš 
medžio nepabėgs”. Ramiai atsi
stojo ties medžiu. “Gal šauktis 

tėvą bet juoksis, sakys, vaiko 
išsigando”. Nutarė laukti ir pa
žiūrėti, kas bus toliau. Dar 
stovėjo kelias minutes. Ir stai
ga — šast. Iš obelies iškrito 
vaikas. Jau pusbernis. Studen
tas čiupo už rankos.

— Dovanokit! — prašvokš
tė nusigandusiu balsu.

— Ko čia atėjai?
— Aš norėjau saldžių obuo

lių!
— 0 kur tavo draugai?
— Jie mane palydėjo į sodą 

ir nubėgo!
— Tai ką? Reikės atskaity

ti 10 diržų?
Studentas viena ranka laikė 

vaiką, o kita ranka atsisegiojo 
diržą. Vaikas laisva ranka iš
sitraukė iš kišenės 3 obuolius 
ir maldaujančiu balsu prašneko:

— Aš tik tiek nusiskyniau. 
Tuos imkit, tik nemuškit- Do
vanokit!

— Dovanoti negalima. Rei
kia krėsti, kad žinotum, jog ei
ti į svetimus sodus ir vogti ne
galima!

— Aš neinu į svetimus so
dus ir nevagiu, čia visi mano 
obuoliai, — aiškino vaikas, at
kišęs ranką su obuoliais.

Studentas pagalvojo, kad rei
kia vaiką paleisti. Bet tuo me
tu atsirado tėvas, čiupo vaiką 
už rankos ir barėsi:

— Tokiam snargliui reikia 
gyvam kailį nulupti!

Vaikas, visiškai persigando.

Kartojo atsiprašymą ir kišo tuos 
pačius obuoliukus.

— Tėte, šį kartą paleiskim!
— užtarė studentas. ,

— Išnyk iš akių! — tarė tė
vas ir paleido vaiką.

Vaikas dūmė, kaip paukštelis 
iš kilpų ištrūkęs. Žaibo greitu
mu persikorė per tvorą ir išny
ko nakties sutemose.

Rytojaus dieną su lengvu 
juoku nuotykį pasakojo Biliū- 
naitėms-

—Ar vaikas krisdamas ne- 
užsigavo? — paklausė Nijolė.

— Panele, tokio dar su laz
da neprimuštum! — atsakė se
nis Kalnėnas ir nuėjo į pala
pinę.

Ramunė, pastebėjusi patvory 
ramunėlių, pareiškė, kad sode 
tarp medžių jos neturi augti- 
Turi būti pagerbtos, pastatytos 
kur nors Petro kambary, ant 
stalo.

— Tai kambary puokštė, tu 
manai, bus daugiau pagerbta, 
kaip čia, sode vejoj? — paklau
sė Nijolė.

— Visi seni žmonės sako: 
geriau kaime pirmu, negu mies
te antru, čia garbės reikalas!
— atsikirto Ramunė.

— Aš nemaniau, kad mano 
sesuo tokia garbėtroška.

— O kodėl jūs norit sukliu
dyti seseriai padaryti man ma
lonumą?

— Labai paprastai. Nijolė 
man pavydi!

Nijolė nuraudo. Studentas pa

bijojo, kad seserys bejuokau- 
damos nesusipyktų. Jis pasiūlė:

— Eikim pažiūrėti tos vietos, 
kur vakar pagavau vagišių.

Sode čireno paukšteliai, čirš
kė žiogai. Netoliese ėmė ūbau
ti laukinis karvelis. Jo ūbavime 
buvo jausti ilgesinga aimana. 
Studentas pasakojo, kaip tas 
vaikas irgi aimanavo, prašyda
mas paleisti- |

— Ar obuolių daugiau jam 
nedavėt, kai jis buvo tik tris 
nusiskynęs? — paklausė Ramu
nė.

— Jei vagims pasidarysi toks 
draugiškas, jie nudžiaus ir tavo 
kailį. Svarbu nei mušti nei ap
dovanoti, bet atgrasinti — aiš
kino Nijolė-

— O gal taip ir geriausia — 
pridūrė Ramunė.

Ji skubinosi namo, nes turė
jo atvykti Blažytė Eglė. Ji tu
rinti pasikalbėti apie rengiamus 
egzaminams mokinius.

Obelis buvo beveik pakrašty 
sodo. Pakilesnėj vietoj Nijolė 
su Petru atsisėdo.

— Tai mes dabar žiaurūs so
do saugotojai? — juokėsi Ni
jolė.

— Visai ne, — atsakė Pet
ras ir apkabino kaire ranka Ni
jolės liemenį.

Nijolė nesipriešino, tik ati
džiau ėmė klausytis laukinio ba
landžio burkavimų. Iš buvusių 
kumetynių pasigirdo Mozarto 
menuetas.

(Būt daugiau)

Kennebunkporte vėl pasijuto 
gamtos vaiku. Mėgo Maine lie
tuviškąją gamtą, gilius miškus, 
kuriuos prisiminė iš savo jau
nystės Eržvilke, kartais pa
traukdavo pamedžioti arba pa
žuvauti, dar dažniau — pake
liauti Kennebunko apylinkės 
pamariais ir pamiškėm. Seno
kai jis troško tam reikalui tu
rėti lengvą ir parankią prie
monę — motociklą. Gali tada 
siaurais takeliais išvažiuoti, ga
li prasilenkti pro mašinas ir 
nuskubėti, kur tik nori. Moto
ciklą šiaip taip įsigijo praei
tais metais. Tai buvo nedide
lis motociklas, bet jam suteikė 
džiaugsmo. Dažnai juo važiavo 
iš Kennebunkporto į Greene, 
Maine, ir kitur. Važiavo ir grį
žo.

Bet vienas gegužės vakaras 
jam buvo lemtingas. Gegužės 
17, ketvirtadienio vakare, prie 
Portlando, Maine, didelis sunk- 

■ vežimis patraukė jį po savo ra
tais. Nusinešė į amžinybę šią 
pranciškonišką šypseną, nuošir
dumą. palikdamas gilų liūdesį 
visai pranciškonų šeimai ir vi
siems draugams, kas tik jį pa
žino ir jį pamilo už jo papras
tumą; x

Tesuteikia Viešpats jam sa- 
- vo linksmąją padangtę ir tepa- 
guodžia likusias nuliūdusias gi
mines ir Mažuosius Brolius, ku
rie taip reikalingi apaštališkų 
rankų ir širdies savo gausiam 
darbe Dievui ir Tėvynei-
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MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Atvelyky įvyko jaunimo pasi 

linksminimas, kurį surengė li
tuanistinės mokyklos ir skautų 
tėvų komitetai. Jaunimo atsi
lankė iš Ne\v Britaino, Hartfor
do ir k- Pasilinksminimo metu 
buvo parodyti ‘"Sadutės”- fil
mai. Pačioms šokėjoms buvo į- 
domu stebėti savo riktas ir to
bulybes. Taip pat buvo parody
ti filmai iš skautų stovyklavi
mo. Filmus rodė Romas Pakal
nis.

Motinos dienos minėjimas į- 
vyko gegužės 12 ir 13. Dar šeš
tadienio vakarą į 48 Green St. 
klubą susirinko nemažas būrys 
mamyčių ir svečių. Motinų šven
tę čia rengė lituanistinė mo
kykla, pastačiusi gražų vaizde
lį "Marytės sapnas”, paruoštą 
Marytės Saulaitytės, kuri dabar 
atlieka novicijatą Putnamo vie
nuolyne. Mergaitės pašoko ei
lę tautinių šokių, paskambino

Akad. Skautų Sąjūdžio suvažiavimas
Birželio 9-10 šaukiamas ASS 

metinis suvažiavimas- Studen
tų ir filisterių klausimams ap
tarti tuo pačiu metu vyks atski
ri Studentų Skautų S-gos ir Fi
listerių Skautų S-gos posėdžiai 
Suvažiavimas bus gražioje Lan
kų vasarvietėje, Christiana 
Lodge, Adamsville. Mich.

Suvažiavimo programoje, tarp 
kitų dalykų, numatoma centri
nių organų rinkimai, statuto 
keitimo klausimai, atliktų dar
bų apžvalga, ateities veiklos gai
rių nustatymas, dvi įdomios pa
skaitos ir k. Abiejų suvažiavi
mo dienų vakarai paskirti pra
mogoms su įdomia programa.

JAUNIMAS šoka Sadutę Waterbury. Conn. Nuotraukoje: I. Janušauskaitė. A. Kuraitė, atvykusios iš Aus
tralijos, toliau M. Matonytė, A. Mclnmkaitč ir k. Nuotr. A. Balsio.

WATERBURY, CONN.

pianinu, deklamavo. Jaunoji 
smuikininkė Birutė Paliulytė pa 
grojo "Ar aš tau sese nesa
kiau". Neperdidelėje salėje gra
žiai nuskambėjo partizanų dai
na "Norėčiau aš keliauti ten 
toli, toli”- Minėjimą pravedė 
penktojo skyriaus mokinys Pra
nas Valys. Jautėsi, kad moky
tojai buvo įdėję nemaža pastan
gų.

Šiais metais mokykloje dirba 
Ona Saulaitienė, Ona Antanai
tienė ir jau eilę metų dainavi
mą moko Kazimieras Seliokas. 
Pianu jam taikina jo dukra Gra
žina, gabi pianistė, nors dar 
tik 11 metų-

Minėjime buvo iškviestos dvi 
seniausios motinos. Viena iš jų 
yra ėjusi knygnešių keliais. Tai 
Baltrušaitiene. Antroji yra vie
tinė lietuvė motina — senelė

Suvažiavimo dalyvių registra
cija prasideda birželio 9 d. 10 
vai. ryte, o pirmasis posėdis — 
11:30 vai- Registracijos mokes
tis 1.50 dol.

Vietoje bus galima gauti nak
vynę (vienai nakčiai) ir maistą 
(4 kartus) už 7.50 dol. Norin
tieji pasinaudoti, prašomi iki 
gegužės 31 pranešti fil. Ritai 
Stravinskaitei. 7252 So. Rock- 
well Avė., Chicago 29. Iii- Tel, 
737-4688.

Visi Akademinio Skautų Są
jūdžio nariai — studentai ir 
filisteriai — iš JAV ir Kana
dos kvečiami suvažiavime gau
siai dalyvauti. R.K. 

Jarmalienė. Iš jaunųjų motinų 
buvo pagerbta Ona Saulaitienė, 
kurios sūnūs Amanas yra klie
rikas jėzuitas, o dukra Marytė 
— noviciate Putname.

Minėjimas buvo paįvairintas 
prof. Ig. Končiaus medžio dro
žinių parodėle bei Jarmalienės 
padaryta lietuviška pirkele su 
visais baldais, kiemu, darželiu, 
žmonėm dėlėm), net gandro liz
du ant stogo. Ji buvo išstačius 
ir stakles su visais priedais bei 
pluoštą linų ir sėmenų, atvež
tų iš Lietuvos. Už šį savo dar
bą Jarmalienė amerikiečių paro
dose buvo apdovanota keletu 
atvejų pirma premija.

Metiny šventė buvo atžymė
ta ir Lietuvos Prisiminimų radi
jo programoje, kurioje dalyva
vo Gražina Seiiokaitė, Pranas 
Valys, stud- Ina Janušauskaitė, 
stud. Sigutė Vaitkutė ir akt. Al
gis Žemaitaitis. Kitas to sambū
rio pasirodymas bus Maironio 
minėjime- (Lietuvos Prisimini
mų programa dabar pradedama 
pusę valandos anksčiau — nuo 
12 vai- dieną iki 1:30 vai. po
piet). Vakare Motinos dienos 
proga Suzanos Miklinevičiūtės 
baleto studijos mokiniai davė 
plačią programą šv. Juozapo pa
rapijos salėje-

Balto gegužinė bus gegužės 
27 Danutės Venclauskaitės so
dyboje. Pradžia 1 vai. popiet. 
Waterburiečiai visada noriai pa
remia Balfo veiklą, tai tikima
si. kad ir šioje gegužinėje sve
čių netrūks.

Šv. Onos draugija metinį ta
lentų vakarą rengia birželio 10. 
3 vai. popiet šv. Juozapo par. 
salėje.

DARBININKAS

PASTATYTAS PAMINKLAS MARIJOS GARBEI
J. M. Mueller, D. D., daly

vavo mišiose šv. Kazimiero lie
tuvių par- bažnyčioje. Jas au
kojo kancleris kun. dr. L. Hoff- 
man ir po to suteikė 19 para
pijos vaikam ir vienam konver
titui Sutvirtinimo sakramentą. 
Vėliau bažnyčios šventoriuje 
buvo pašventintas Nekalčiau
sios Marijos širdies paminklas, 
dalyvaujant gen. vikarui prel. 
E- J. Smith, dekanui prel. E. 
C. Lilly, kancleriui kun. dr. L. 
Hoffman, šv. Trejybės kolegi
jos rektoriui kun. V. Putzer, 
S.D.S., kolegijos prof. T. E. 
Eruyer, S.D-S., gimnazijos di
rektoriui kun. J. K. Lafferty, 
ligoninės kapelionui kun- dr. 
E. Ženk, kun. kleb. G. McFad- 
den ir neseniai atvykusiam iš 
Romos ir dirbančiam vyskupi
jos kurijoje kun. J. Lisovvskiui. 
Be to, šventinimo apeigose da
lyvavo daug ketvirtojo ir tre
čiojo laipsnio vyčių ir šimtai 
parapiečių bei svečių.

Nors vyskupas buvo labai už
imtas, bet sutiko pašventinti 
paminklą labai reikšmingoje 
maldos ir atgailos dienoje už 
pavergtą Lietuvą- Prieš pamink
lo šventinimą, devynias dienas 
po mišių buvo laikoma novena 
į Nekalčiausios Marijos Širdį už 
pavergtą Lietuvą, kritusius ko
voje ir tebekovojanėias lietu
vius patriotus. Lietuvos lais
vę ir teisingą taiką pasaulyje.

Paminklo fundatorius yra ge
radaris B. McGarry, kuris pa
aukojo 1,473.99 dolerius pa
minklui pastatyti .ir drauge pri- 
sinjinti praeitais metais mi-

Paterson, N. J- Jau keletą 
kartų šio laikraščio puslapiuo
se buvo rašyta, kad Paterson, 
N. J., lietuviai statosi naują 
bažnyčią- Daugeliui atrodė, kad 
tai tik sapnas ir svajonė, nes 
bažnyčios pastatymas reikalau
ja daug lėšų, darbo, kantrybės, 
pasiaukojimo. Bet šiandien ta 
svajonė virto realybe: bažnyčia 
jau pastatyta, o ' parašas virš 
bažnyčios liudija, kad tai yra 
šv. Kzimiero bažnyčia. Atrodo 
gražiai ir didingai. J. E. vysk. 
V. Brizgys, pereitą rudenį da
lyvaudamas šv. Kazimiero para
pijos 50 metų sukaktuvių iškil
mėse, pasidžiaugė, kad Paterso- 
no lietuviai katalikai neišbėgo 
kur už miesto statyti naujos

Liet. Bendruomenės gegužinė 
bus birželio 17 dr. P. Vileišio 
sodyboje. Allerton Rd-. Middle- 
burg. Conn. Bus įvairių pramo
gų. vaišės. įvairūs gėrimai. Ti
kimasi sulaukti nemažai AVater- 
burio ir apylinkių lietuvių-

Alto skyriaus veiklos nesigir
di. Jau būtų laikas pranešti 
apie liūdnųjų birželio mėn- įvy
kių minėjimą. AVaterbury kar
tais nutinka ir taip, kad minėji
mo dieną dar neaišku, ar mi
nėjimas bus ar ne. G. K.

VVATERBURIO lituanistinės mokyklos darbuotojai pasitarimo metu. Iš k. į d : A. Paliulis. J. Puodžiuk.n- 
tienė. J Raugalis, mok. O. Antanaitienė. B. Maurut is. A. Raugalienė. E. Mclnmkas ir V. Vaitkus. Nuotr. 
A. Balsio.

SIOUX CITY, IOWA

rūsiai jo žmonai Bemice Mc- 
Garry - Pakėnaitei.

J. M. Duffy ir W. Beuttler 
architektų bendrovė nemoka
mai padarė paminklo projektą 
ir nieko neėmė už jo priežiū
rą statant. Vietos mūrininkai, 
dalis nekatalikų, unijai lei
džiant, nemokamai išmūrijo pa
minklo ir bažnyčios fronto mū
ro sieną. T. Walish iš savo gra

DARBININKAI pastatę paminklą.

Nauja bažnyčia šventinama birželio 24
bažnyčios, bet ryžosi papuošti 
šį senojo miesto kampelį.

Reikia dar pažymėti, kad po 
bažnyčia yra įrengta graži ir 
erdvi salė, kurią bus galima pa
naudoti visokiem parengimam. 
Nors dar oficialaus salės atida
rymo nebuvo, bet joje jau bu
vo keli parengimai, kaip pav-, 
bažnyčios statybos komiteto su
rengtas kortų vakaras ir ypač 
sėkmingai praėjęs šv. Onos 
draugijos Atvelyky surengtas 
margučių balius ir vakarienė. 
Gana erdvi salė nesutalpino* vi
sų norinčių dalyvauti. Abiejų 
parengimų pelnas paskirtas baž
nyčios statybai-

Didžiausią šios statybos naš
tą turi pakelti parapijos klebo
nas kun. J. Kinta su savo tal
kininkais - — vikaru kun. V. 
Demikiu ir bažnyčios statybos 
komitetu. Reikia pasidžiaugti, 
kad didelė dauguma parapiečių 
visa tai gerai supranta ir baž
nyčios statybos reikalam bei 
įvairiem specialiem bažnyčios 
dalykam gausiai aukoja. Gaila, 
kad yra ir tokių, kurie visai 
atsisako aukoti. Aukų neužteko, 
reikėjo ir banko paskolos, o 
bankas nelauks ir procentai di
dės. Todėl klebonas prašo au
koti, aukoti ir aukoti.

žaus ūkio nemokamai apsodino 
paminklą gražiomis eglaitėmis-

Paminklas stovi gražioje vie
toje, prie didelio kelio, kur die
ną ir naktį tūkstančiai prava
žiuojančių keleivių gali stebė
ti vienintelį savo originalumu 
Nekalčiausios Marijos Širdies 
paminklą, vienintelį didelėje 
lovvos valstybėje ir vienintelės 
lovvos valstybėje lietuvių šv- 
Kazimiero bažnyčios šventoriu
je. Korespondentas

Dabar vėl yra nemaža rū
pesčių, nes naują bažnyčią rei
kia pašventinti. O tai ne kas
dieniška šventė. Didelį įvykį 
reikia ir tinkamai atžymėti- 
Bažnyčios šventinimo iškilmės 
Įvyks birželio 24 d. 4 vai. po
piet. Tą pat dieną laukiama 
daug svečių iš toli ir arti- Alto
rių konsekravimas bus birželio 
29 šv. Petro ir jr’ovilo šventė
je. Bažnyčios prieangy bus į- 
taisytos paminklinės lentos su 
aukotojų pavardėmis.

Ta proga yra leidžiama de
dikacijos knyga, kur bus sura
šyta bažnyčios statybos istori
ja. paįvairinta fotografijomis. 
Klebonas kun. J. Kinta prašo 
šios knygos išleidimą paremti 
skelbimais, sveikinimais ir au
komis. Puslapio skelbimas ar 
sveikinimas kainuos 40 dol., pu
sė puslapio — 20 dol., ketvir
tadalis — 10 dol. Globėjai mo
ka 5 dol. Skelbimų ir sveikini
mų tekstus bei pinigus prašo
me įteikti iki gegužės mėn. 26 
d. Knygą reikia atspausdinti, o 
laiko iki bažnyčios šventinimo 
jau nedaug. Viską reikia siųs
ti šiuo adresu: Rev. J. Kinta, 
147 Montgomery Place, Pater
son 1, N. J- Barb. Paež.

—nw)—n rn'i------ nmr~

IŠ VISUR
— Kennebunkporte. Šv. An

tano gimnazijos abiturientų iš
leistuvės bus birželio 2- Tryli
ka moksleivių šiemet baigia 
gimnaziją. Iškilmėms pamokslą 
pasakys prel. Jonas Balkūnas.

— Kun. Stasys Vencius, ma
rijonas, balandžio 17 mirė Si
lezijoje, Lenkijoje. Buvo kilęs 
iš Marijampolės, kunigu įšven
tintas 1915 Varšuvoje, jis ilgai 
rūpinosi dvasiniais lietuvių rei
kalais.

— Irena Žalnieriūnaitė vado
vauja Maracay-Valencijos lietu
vių jaunimo tautinių šokių gru
pei. Vasario 16 minėjime, ku
rį suruošė Caracas, Maracay ir 
Valencijos lietuviai, I. žalnie- 
riūnaitės šokėjai pašoko Kubi
lą, Kalvelį, šustą ir žiogelius.

— Ateities, moksleivių atei
tininkų žurnale, balandžio mėn. 
(nr. 4), rašo: dr. Arūnas Liu- 
levičius — Tremtis — nelaimė 
ar palaima jaunimui, Rimvydas 
Šliažas — Rytprūsių lietuvišku
mo klausimas, K- Ž. — Skam
ba plėšikų daina (apie plotnoj 
plėšikišką org-ją Sovietų Rusi
joje), Vieno rusų jauno rašyto
jo slapti eilėraščiai (Dabarties 
mąstymai). Spaudos apžvalga, 
Kreivos šypsenos, Darbai ir 
žmonės. Numeris iliustruotas 
Algio Urbanavičiaus miesto 
nuotraukomis ir Giedrės Žum- 
bakienės iliustracijomis.

— Vokietijoje, Hannoveryje, 
leidžiamam vokiečių laikraštyje 
"Hannoversche Rundschau” ko
vo 10 tilpo išsamus ir geras 
straipsnis apie Lietuvos praei
tį ir dabartį. įdėtos dvi nuo
traukos — Vilniaus ir Kauno- 
Straipsnis labai palankus Lietu
vai. Rašoma ir apie lietuvių pa
sipriešinimą bolševikam.

— Lietuvos vyčių metinis 
seimas šiemet bus rugpiūčio 15 
— 19 Newark, N. J., Robert 
Treat viešbutyje.

— Inž. Jono Bilėno atvaiz
das buvo įdėtas į "San Diego 
Tribūne” drauge su kitais 
dviem inžinieriais, kurie suda
ro technikinių patarėjų komi
siją Convair Astronautics Co. 
Laikraštyje aprašytas dinami
kos simpoziumas, pravestas Ka
lifornijoje ryšium su paskutinė
mis dviem Atlas raketos nelai
mėmis. . Bilėnas darė prane
šimą atstovaudamas American 
Machine and Foundry Co. iš 
Connecticut valstybės-

— Baltų kultūros dienos su
rengtos Vokietijoje, Luebecko 
mieste, gegužės 17-20. Pirmąją 
dieną atidaryta keturių šimtme
čių Pabaltijo žemėlapių, tauti
nių drabužių ir meno paroda. 
Gegužės 18 įvyko Pabaltijo mu
zikos koncertas, gegužės 19— 
iškilmingas susirinkimas su pro
fesoriaus G. von Rauch paskai
ta apie Pabaltijo valstybių už
sienio politikos padėtį antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse. Po 
paskaitos buvo meninė dalis. 
Geg. 20 buvo pamaldos evan
gelikam ir katalikam.

— Vyt. Kamantas už dide
lius nuopelnus Lietuvių Studen
tų Sąjungai JAV dabartinės 
Centro Valdybos yra pasiūlytas 
i Sąjungos garbės narius.

— Kun. Kazys Kuzminskas 
iš E- Philadelphia. Pa., nusikė
lė į Bcdford. N. H. Jis yra su
tikės būti kapelionu liet, bene
diktinių. kurios yra įsikūru
sios prie Bedford. N. H. #

V/ILLIAM J. DRAKE — ‘

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

AVoodhaven 21. N. Y.

Tel.: HIckory 1-5220 j
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DISPLAY

EXPRESS 
LATINO MOVERS

Local Movers ai Rea.sonable Prives 
LU 9-1414 M E 5-5608 

1314 Lafayette St., Bronx. N. Y.

Lietuviu draugijos 
sidabrine sukaktis

DRAMA VVORKSUOP. Childr-n ■ 
Teenayers. Short Summer sesrions 
includes Acting, Speech. Seene stu- 
dy. Evening scssion.' ivr aduits. Re
gistrai ion Nov.1' VVrite u- oho"-- 
ORNATO STUDIOS — 40-26 Main 
St., Flushing. LE 9-6866; N.Y. Stu- 
dio - 2248 Broadvvay. EN 2-9016

3-MINUTE C AR \VASH
Fully Automatic, Kast. Efficient.
Siruonizing, Engine* Stearud.

DEL-RIDGE CAR WASH
Uud<»r Bridge — Delancev Street 

Bet. Pitt and Ridge Streets
AL 4-0840

4'ARRIS of A Goria our onlv Storo 
SPECIAL VALUES - Free Cifts. 
i,ny Nove and Save. Fluor sar.iples. 
Mfr's Closcouts; Living roc-r.s. Din 
ing Ruonis and over 100 other pie- 
ces. Easy Credit Temis arrur.ged 
32-62 Steinvray St.. Astoria. Oper. 
daily 9:30 p.m. - AS 8-4343.

V. T. MANCUSI 
Sutvarkom muitinės reikalus - Lėk
tuvų transportus - Ekstra skubias 
siuntas. "Laikas pinigai" Patikė
kite mums visus skubius persiun
timus. Mes atliksime viską sąžinin
gai ir .sutampysime jums kulių.

New York International Airport 
OL 6-3452. Telegr.-Adr.: VINTHOM

Gegužės 12 Amerikos lietu
vių draugija VVashingtone (Pre- 
sidential Arms viešbutyje) at
šventė savo veiklos 25 metų 
sukaktį, suruošdama bendrus 
pietus-

Draugiją kurti idėja kilo dar 
1935 gegužės 28 suruoštame 
priėmime Feliksui Vaitkui, be- 
siruešiusiam skristi per Atlan
tą. Steigiamasis susirinkimas į- 
vyko 1935 birželio 18. Draugi
jos tiksiąs buvo palaikyti tar
pusavio ryšius ir rūpintis kul
tūrine bei bendruomenine veik
la ir lietuvybės reikalais. Drau
gija kasmet suruošia Vasario 
16 minėjimą, palaiko ryšį su 
Lietuvos pasiuntinybe, rengia 
Kalėdų eglutes, lietuviškos dai
lės parodas ir k.

Draugijos pirmininkais yra 
buvę: L. J. Esūnas. dr. J. Bra- 
zinsky. A. Peterson. J. Supie- 
tis. J- Walker. A. Gavelis. S. 
Steele. J. J. Žemaitis. J. Micker,

PETRAS VAINIUS ir Aušra Kregždyte Motinos dienos minėjime Brook- 
lyne. N. Y. Nuotr. P. Ąžuolo.

DISPLAY

FREE 
NO CASH NEEDED

Large and attractive display of 
moderalely priced toys placed 
Free at your next Fund Raising 
event, large or sntall.

TOY DISPLAY CO
For Information — PL 9-1830

Ladies: Hair off Faces, Arms. Legs 
and Body. Safe. rapid. permanent, 
painiems. Expert to Sensilive ma- 
ture people s needs. Free estimates. 
Resi’lts guaranteed.

E. CAPALDO
33 West 42nd Street

8lh Floor — PE 6-2920

Famous "Blarney Stone’s" only

PARTY ROOM
For Showers, Weddings. Retire- 
menls and SpeciaI Occasions — 
Accommodates 80. 701 3rd Avė. 
<Cor. 44th St.); OXford 7-9937.

Ulster County. N.Y. — - 8 rm. honse. 
4 rm. bungalovv tvith all conveni- 
encos, on 1G aeres. Land ideal for 
sale of lots or other business ven- 
ture. 700 feet frontage. Oivner. Call

DA 3-7555

D U R I T E

TV
Repairs 24 Ho»>r Servi-.e 

No fix — No pay 
4G4 Jericho Tnk-- Mineola 

C H 8-7355

ROCA AUTO DRIVING SCHOOL 
, 103rd Street off Brond'vav 

LEARN TO DEIVE
Licensed by the State of N. Y. Pa
tiem courteous instructors. Also 
a Travel Bureau Agen-v 216 
VVest 103rd Street. Nevv York City.

Call ĄC 2-5300

B. Paramskas. P. Mažeika, dr. 
P. Skardžius ir dabar — Bar
bara Darlys.

Sukaktuvinėje šventėje da
lyvavo apie 100 lietuvių. Pirmi
ninkė B- Darlys ir J. J. Žemai
tis pravedė programa. Atstovas 
J. Rajeckas tarė gražų pasvei
kinimo žodį- Šventės proga bu
vo išleista anglų ir lietuvių kal
bomis brošiūra, trumpai ap
žvelgianti draugijos istoriją.

V- V.

STOUGHTONO ŽINIOS
Antanas Butvilas - Butteral, 

sulaukęs 48 metų ir paskutiniu 
laiku sirgęs, mirė gegužės 13. 
Nuliūdime paliko žmoną Mar- 
garet. sūnų Antaną 19 metų, 
dukrelę Joana 14 metų, seserį 
Maiiją. Ilga laiką dirbo Draper 
Mills, su seserim turėjo krau
tuvę.

Emilija Grigaliūnienė mirė 
balandžio 17. Buvo gimusi 1885 
lapkričio 11 Lietuvoje. Stough-

tone išgvveno 40 metų. Paliko 
tris ištekėjusias dukteris, ku
rios gyvena kitur.

Nauja šv. Jokūbo parapija 
įkurta balandžio 11. Naujai pa- 
rap. priklauso 280 šeimų, Can- 
tone 50 šeimų- Jų tarpe yra 
ir apie 20 lietuvių šeimų. Kle
bonu paskirtas kun. J. Crowley.

Pirmoji komunija berniukam 
buvo gegužės 6. iš 130 berniu
kų 4 buvo lietuvių kilmės: ge
gužės 13 buvo mergaičių pir-

Tony’s Construction Co., builders &■ 
gen. contractors for the homeo'.rner. 
kitehen cabinets, vvardrobe. sliding 
door elosets - made to order; fin. 
basements. atties. No job too small 
or too large. Guaranteed. free esti
mates. S L 6-2800 - 2801. Showroom. 
488 Ralph Avė. Daily <& Sat. 9 a.m. 
- 6 p.m.: Tues. & Thnrs. —- 9 p.m.

INTIMATE Lounge SetteeS: $15. 
Bar Stools $4. Table $8. Chnirs $2. 
Used. for sočiais, clubs. dens. and 
bars. Ne\v eąuipment. Break-fast 
Nooks &- Home bars. BEN MOREL 
Ine.. 3101 3rd Avenue. Bronx (near 
East 158th Street i - LU 5-3597.

C & C MEAT M AR K ET Ager.t for 
Kari Ehmer since 1916. Free deli- 
very. Pork and other ineats; fresh 
poultry; imported specialties Irom 
Germany. Ask for Bill or Paul. 
176 Rockavvay Avė.. Valley Stream. 
L.I. Pitone VA 5-2695. Hunters! 
vve prepnre your veni<on for freezer

INDI VI DU A L instnutions in Eng- 
lish tremedial reading. era mm-ir 
composition >. Math. • Arithm.. Al
gebrai. elementarv t h rot imt 9tii vr. 
Lic. H.S. teachv-r <Cathe!ie>. Mon.. 
Tues.. \Ved. IN 2-3305 in F.klyn: 
Thurs.. Fri.. Sat. MA 7-47 56 in 
Manhasset. L. I.

PLUM3ING and HEATING 
Alterations

Ali Kinds of Repairs - at Lo'vcs' 
Pri’os Spėriai consideration giver 
to Religious Institutions.

Dav and Nirht Pliene 
C L 1-2700

Jan J. Mtvnarski. Lic. Mgr. 
JOHN F. JI'RĖK 

FUNERAL HOME INC. 
72S 4th Avenue. Brooklyn 32. N.Y 

(Corr.er 23rd Street > 
Tel.: SOuth 8-4192

ABD Tclėvision. Service Calls $!.?£ 
plūs paris. Arvvvhete in Qv.eens- 
vvritten gvarantoo; authorized re 
pairs on ai! leading rinkes: Adr.-.i- 
ral. Phileo. P.CA. Zenith. Emerson 
Diinont. Magnavou. GE. Sparton 
88-25 37th Avė.. J.tckson Heights. 
Mur.tz RCA HA 9-S990

B & S FLOOR COVERING 
Custom installation. Free estimates 
Ali popnlar brands instailed any- 
vvhere in Brooklyn bv experts. Li- 
noleunt. Vinyl. Broadloont. Asphalt 
tile. Rubber tile. Rūgs. SpeciaI to 
Darbininkas Readers pl'ease men- 
tion this Ad. Open eves. 1160 East 
92nd Street. B’klyn; Tel. N i 9-3260.

SpeciaI Discounts to Darbininkas 
Readers! Ali popnlar brands Floor 
covering: Unolenm. Sandram Ken- 
ti)e; aiso Paints. Hardvvare. Wali- 
paper. Expert installaticns. Free 
Estimates & Delivery. 1025 Flnsh- 
ing Avė., near VVilson Avė. B klvr. 
HY 7-3326. if busv cml HY 7-1370.

VIRGINIJA IR VYGINTAS Narbutai dainuoja duetą Motinos dienos mi
nėjime Los Angeles. Calif. Nuotr. L. Kančausko.

Kodėl lenkiškas kumpis toks j^ei'as;
* £ C

STELLA DORO Italian Cuisine - 
‘A Fabnlous Roma n Palace Settins' 
Cocktail Lounge. Dinm'r g- Stip^e’ 
A la Carte. Party facilities. _ y5-’ 
Eroadtvay. near 2.38th St.. N 5 C

Diners Club - American Express 
Free parking on our ovvn lot. Closed 
Monday. Call .. ,. • - Kl 8-2245

P i G OUALITY FRENCH DRY 
CLEANERS 3-hour Service or 
prerr.ises. Free Pick-up & Delivery 
Ciit out this Ad for a spėtini dis- 
eo.mt. 916 Ea.-t 233 St . Brortx 
N. Y..................... Phone: OL 5-942C

POSES GIFT SHO?
65-66 Fresh Pone! Road. P.rnokl'y 
Adolf Hofm- nn. prnp. E V 2-463 
Imported G>ft Articles - Ckint’-'"3"-
- H’inv’f'! fi<rurirv»s - Ikora Corning 
svare. FulI line of German k- Eng 
lish Greejing C; rds.

"For Your tVeddmg or Party” 
GLEN ACRE FARM

Servlng all Queen« Ptatters for al’ 
rvrasinns -- dcręrnti'd. Bar -P- -C 
chikor.s. spare rib>. du'-k' tiirkov 
carved and put bark nn frante Ar- 
ransmtf her<> or :d yntir hnr.tc 92-31 
Nr,w York Blvd.. Janiai a. N '■ 
RE 9-5036: 9 to Tpru. Fri. »o 10 pm

Daug kas kalba, kad lenkiš
kas kumpis yra aukštos koky
bės ir geriausias. Kodėl?

Pirmiausia, tai priklauso nuo 
gerų kiaulių. Lenkijos kiaulės 
yra mišinys anglų jorkšyrų su 
vokiečių kiaulių veisle, šių kiau
lių mėsa yra liesa.

Antra, labai svarbu pašaras. 
Lenkijos kiaulės maitinamos 
bulvėmis, sėlenomis ir liesu pie
nu. Dėl to lenkiškas kumpis 
yra sultingas ir minkštas.

Labai svarbu mokėti mėsą 
marinuoti- Mūsų marinavimo 
piocesas trunka ne mažiau kaip

dvi savaites, o ne 24 vai. ar 
kelias dienas, kaip daroma ki
tur.

Be to. lenkiškas kumpis pa
ruošiamas be jokių chemikalų. 
Po to kumpis hermetiškai už
daromas i skardines ir verda
mas nustatytą laiką reikiamo
je temperatūroje.

Taigi, nieko nuostabaus, kad 
lenkiškas kumpis yra geriausių 
maisto žurnalų pripažintas ska
niausiu.

Lenkiškas kumpis gaunamas 
visose maisto krautuvės šiais 
vardais: Atalanta. Krakus ir Ta 
la. (Skelb)

A-ACADEMY LIMOUSINE SVCE 
J. B. Gelia. Prop. FTNEST CA^IL 
I,AC RENTALS. For Res-rvn'ions 
rali FAirbanks 4-3833 \v«'dvlin"‘ 
Our Sportnity - Airports - 1 nvei - 
ings - Fun^rtils - Cr.n'rn*'" !'n: 
formed Cha’iffcurs. 91 F 23’d f-

FAirbanks 4-3338

moji komunija, iš 116 lietuvių 
kilmės buvo 6-

Vaiku procesija ir Marijos 
statulos vainikavimas buvo ge
gužės 13. Dalyvavo apie 20 lie
tuvių jaunimo, dvi tvarkdarės 
irgi buvo lietuvaitės.

Lietuviu namai surengė Mo
tinos dienos minėjimą. Susirin
kusieji svečiai buvo pavaišinti. 
Bioliai Cr. ir J. Blažiai pagro
jo akordeonu ir saksofonu.

M. K.

QUEEN OF CARMEL 
NURSING HOME

Mrs. G. R. TELLER. R.N.. Mgr.
24 Hour Niirsin" Service 

Tel. 946-1991
Reedtail Road Matawan. N. J.

PHOTOGRAPHY
\VEDDINGS

Part time pavments arranged

ORĄ PHOTO STUDIO

WA 3-1199

H. V/. FEMALE
TRUCKING

PRACTICAL NURSES cll Services 
and shifts: Days - 240 33: Eves 
266.33: Nig'hts 257.66. Premium 
Pay for hours over 40: liberal Em- 
pl jvee benefits. A op: v Personnel 
Dcpi. ST. JOSEPH HOSPITAL 
Main Street. Paterson. N. J.

NURSES REGISTERED ai) S-r- 
vices - SGiiflI'avs $325.00;
Eves 364 00: Nijrhts 355.33. 
Premium pav for over hours; 
•iber.el Empioyee benefits. At/plv: 
Pašarinei Dėbt. - ST. JOSEPH S 
HOSPITAL. Main St.. Paterson. N J

BUSS. OPORTUNITY

Opportunitv for Yot:ny Couple - 
Luncheonette. coninDią. Ozone Pk. 
6 davs. 6 lah’es seats 2-1 11 st
Plenty basine-ss from Big A. Rar-c 
trac-k. siroonditioneri: price S12.CŪO. 
cash $8.000. bnlancM terms. In- 
vesti'rate. see for ycurs-lf. Good for 
farnily operation. L^fferts & R<> -i-- 
away Blvd.. or ep.il VI 3-9773.

Opportunity Young Couple Station- 
erv & Luncheonette .' o vears sac-.e 
plane: opp. Cathcli" Ch’ir<-h. doinar 
š$00 - v.’-eklv. rent .<1x5 in<-h>6es 
3 rm apprtment ;n M; v. 2 vrs bi-’kl- 
tn<r ronstr. nroyrnn'. :• ’<>s« Si 
hi->- notential: hours: 7 ‘o nm. Pvc-e 
<7500. cash S!000. Balnnce ti-"-v. 
O-.'-nor hns other int-T s"s Hl 5-7122

Wil!:ston Perk. L.I. Sn’endi'i onr>or. 
t’inpv fo” a younn- <.»• r-ik!dlo-a«>'ed 
i'ouple. \VelI e-;tab!ish'‘d Candy - 
Staiionery - Luncheonette. Šame 
ov.-n^r '"or 12 ys. 3 rm. apartment 
pvailnble. Sacrifiee. Ovcner retirinjr. 
Good opportunity for right party. 
ant »'nct see at 72 Hidride Avė.

DONUT SHOP 
Transit — Brooklyn

$15.000 metiniu pajamų; mėnesinė 
r>"omn $80. Atidaryto 6 diena-:- il
gų metų kliientūra. Kaina $10 0<>0. 
Moderni ventiliacija. 1710 Broad- 
way. Brooklyn, N. Y. CL 2-9659.

AIRCONDITIONERS

E.KPERT SERVICE 
OTL and CLEAN 

Skilfully Instailed and Repaired 
Free phone estimates given. SpeciaI 
consideration to Rc)i rio"s institute.-.

MERIT SERVICE
LU 4-114 5 -■ Eronx. N. Y.

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

Mr & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

ATLAS TRUCKING COMPANY

LOCAL & GENERAL TRUCKING

Insured

C. McDonald — HO 5-4898

EARN MONEY
for your Parish. Schoo! or Club. 
Sėli highest ąuality flavorings. 
Air sanitizers & Furniture polish. 
All on consignement. Highest 
cash profits offered anvvrhere. 
C. DEL PRETE, 32 Cooper St., 
Bergenfield, N. J.; DU 5-7935

RADIO & T.V.

134 - 16 Northern Blvd.. Flushing 

j. i., pi r-CTRONirs
TV - RADIO - HI-FI STEREO 

SERVICE <*’-
PARTS D’s-COUNT CENTRE 

212 l.-t ..V-envo. N Y. C.
t n r. 13th S : reet t

G R 7-3040

MAYPONr-T
RADIO and TV SERVICE

We Renate All Kinds of
T.V. Hi-Fi and Radios

Bet. Attomev * Cli”*on S: s.
174 Rivin^ton St.. N. 5'. C.

OR 7-3620

FUNERAL DIRECTORS

&
Henry WFYD'G Pon, Ine. 

FLusbin^ 9-8563 
FUNERAL HOME 

Charles \Veydig. Lic. Mgr.
13-39 122nd St.. College Point, N.Y.

WATERPROOFING

SEAL-TITE
WATERPROOFING CORP.

Roofing - Sheet MetM Contractors
Immediate servfce - F'r.-e estimates 
Reasonable nri"es - Onirk Service

Call TR I-5073

CAMPS

CAMP WAWOKIYE
Peconic Bav. Cutchogue. L.I. 

516 PE 4-6091
Sailing - Salt vvater bathing - 
All Sports - Music - Drama 
- Tittoring available Co-E<! 
70 Bovs and Girls MD on < all 
Rf-s. RN. Mature experi-uu <-d 
Staff. Cabins \vith Faciliti< s.

8 Weeks $500
Contact Kcvin \V. Kist Ms E<1 
2 tVoodlane. Smithtovvn. L.I.

516 A N 5-0807 
Tnspcction of Camn 
invited any \veekend

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame Cape Cod - Osterville, Mass., kurorte prie atviro Atlanto, 
Long-Bvach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje

AUDRON E”
87 EAST BAY RD., 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. EI) ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai irviečia 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., Osterville, Cape Cod, Mass.

į Tel.: APplega+e 7-0349 Sav. V. Z E L E N l S
i

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

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo

kiškiems “Blaūpunkt” Radio-Stereo aparatams.

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktai iki 9 vali vak.

I
TC HITl l 1I0RSE TA VI ,R N ■

baras - restoranas
< PRANAS BRUCAS. savininkai '»
| 86-16 JAMA1CA AVĖ. VVoodhaven 21. N. Y. Tel. VIrginia 6-9519 f

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
į į Salėje gali tilpti 100 dalyvių ‘
u . . . . ,

r :
J Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės J 
> <
> INSURANCE REAL ESTATE j

i JOHN ORMAiN AGENCY ’ 
t <> j
> 110-04 Jamaū-a Avenue Richmond Hill 18. N. Y <

Tel. VIrginia 6-1800 J
>

Naujai atidarytas

GROŽIO SALIONAS 
•' R ŪTA "

■ Anna Masilionis. diplomuota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber
lyne. Hamburge. Varšuvoje. Turėjusi 
salionų Biržuose. Klaipėdoje, Palan- 

( goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi iš 
Lietuvos įsikūrė Jamaicoje prie 88 
gatvės, šalia J. Andriulio jstaigo.-. 
Važiuoji.nt Jnmaica traukinio linija.

: išlipti Forest Parkwaj’ stotyje.
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

IVoodhaven 21, N. Y.



? LAK 23
Peetąsekmadiefū LAK 

moji futbolo komanda ivefitafe- 
KoHsmann ir tuo būdu 
baigė pirmenybių sezoną.

New Yorką užpuolę tropiniai 
karščiai, žinoma, atsdi^ė ir 4 
žaidimą, kuris buvo blankus ir 
tingns. Be to, abi pusės tetu
rėjo po 10 žaidikų. LAK žaidė 
tokios sudėties:
Ifajrgait^ Vaidins; Kėretes, Be- >
mėza II, Mizara; Bileris, Khveč- 
ka, Remėza I, O’Hara-

Musų gynikai vietomis buvo 
neužtikrinti, taip kad po dvie
jų klaidų priešininkas yedė 2:0. 
Antrame kėlinyje mūsiškiai at-

RUO6LAME LIETUVIfiKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUL 
Adresas: 40 E. 26th N.Y.C„ N.Y.

į ratingo šachmatininkai.
Lietuvių pereinamoji taurė, 

; kurią Bostono pinnenybmns 
1957 m. paskyrė So. Bostono 
L. P. Draugija gali šiemet vi- 
siškai atitekti N. Anglijos meis
teriui John Curdo, jei jis ir da
bar (t y. trečią kartą) ją lai
mių.

Apie šias pirmenybes kelin
tą sekmadienį rašo Boston Sun
day Globė, minėjo Science Mo- 
nitor, šachmatų žurnalai Chess 
Review, Chess Horizon ir kt

Pirmenybėse dalyvaus taipgi 
vietos lietuviai: broliai Svm- 
kauskai, Algis Makaitis, Algir
das Leonavičius ir kiti- 
__ MSCA biuletenis talpina len
telę iš Massachusetto mėgėjų

* MEN—HAIR C*F! į
VACB ■ BAC5 - CBBST - ABIC

Ranirt ■ PĮtytonn, Permanent
Loaraat rateė. Atšokite pcivacy. 26 
yn. eanorieaon Free Trial Treat- 
menL<E. CipaMn — PE 6-2ta. 
33 W. 42 Street N. Y. C, 8th Ftoor.

BEU. PLUMBING CO.
LICENSED CON’rtLACTORS 

since 1924 
Čommercial - Industrial 

Residenttal
106 Mulberry St.. New York City 

WO 2-7755

REFINANCE YOUR MORTGAGE 
Consolidate all outstandlng debts 

FRANCIS B. FULCHER. A CO.
Approved F.H.A. Lender 

49FrontSt.. Rockville Centre 
RO 4-2005 - 06

Open Fri. EJve. to 8 P. M

kuto — Klivečkos šūvį Kolls- 
manno gynikas nukreipė į var
tus. Neužilgo ir Kerekiui pavy
ko geras smūgis. Paskutinėje 
minutėje paprasta, bet gerai pa
vykusi Klivečkos — O’Haros 
kombinacija davė mums perga
lę (3:2). Iš 18 rungtynių mū
siškiai išėjo su 5 laimėjimais, 
2 lygiom ir 11 pralaimėjimų. 
Atsidūrė septintoje vietoje. {- 
varčių santykis 25:47.

Komanda per visą sezoną bu
vo iš tikrųjų be vadovo. Ketu
rios mūsiškių pergalės laimė
tos tik pirmenybių pabaigoje. 
Jei būtų panašiai pradėta, ga
lima buvo LAK įstumti lente
lės viršūnėm

Baigę pirmenybių sezoną, mū 
siškiai turėtų pradėti rimčiau 
ruoštis 12-tom žaidynėm, įvyks
tančiom rugsėjo 1 (Labor Day) 
Windsor, Ont- Bet apie tai ki
tą kartą:

Antradienį šokię vakaras

Gegužės 29 (antradienį) Me- 
morial Day išvakarėse, bus 
paskutiniai šio sezono šokiai 
— konkursas Atletų klube.

Atletas
—•—

Pabaltiečiy krepšinio, tinkli
nio, ir stalo teniso pirmenybės, 
turėjusios įvykti gegužės 26 ir 
27 Long Branch, N- J., latvių 
yra atšauktos, erz r—j - ?

TeL: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIS

^Šachmatai
Veda K. Merkis

Pasaulio kandidatę pirmeny

bėse, kurios vyksta Curacao sa
loje, netoli Venecuelos, padė
tis po 11 ratų buvo tokia: Ge- 
leris ir Korčnojus po 7 tš., Ke- 
resas ir Petrosianas po 6I2, 
Benko 5, Fišeris 4’/2 (nebaig 
ta su Taliu), Talis 31-2 (1) ir 
Filipas 3 tš.

Fišerio taškai susidaro iš lai
mėjimų prieš Filipą, Keresa ir 
Benko, ir lygiųjų su Petrosia- 
nu, Taliu ir Filipu ir prie to 
jis turi nebaigtą antrąją parti
ją su Taliu.

Benko įveikė Talį, Fišerį, Fi
lipą, lygiom su Petrosianu, Ge- 
leriu ir dukart su Korčnojum. 
Geleris prisivijo Korčnojų, kai 
antrukart įveikė Fišerį ir Filipą.

šiose varžybose laimėjimai 
nelengvai duodasi; po 11 ratų 
daugiausia laimėtų partijų tėra 
3. Po 3 laimėjimus turi Gele
ris, Korčnojus, Keresas, Benko 
ir Fišeris, po 2 laimėjimu Pet
rosianas ir Talis, o Filipas 1.

Ar pavyks Fišeriui ir Taliui 
prisivyti pirmūnus, yra didelis 
klausimas, nors priešaky dar

pirmenybių. Algis Makaitis į- 
vardintas trečiuoju su 4 tš., 
pustaškiu žemiau laimėtojo Carl 
Wagner’io- Buvo 30 dalyvių. 
Massachusetto — Connecticut 
rungtynių aprašyme pabrėžta, 
kad Kazys Merkis tebelaiko re
kordą. Jis vadovavęs keturis 
kart Massachusetto komandas 
prieš Connecticut ir turi rekor
dą 4:0. Mass. — Conn rung
tynių stovis dabar yra 4-3 
Mass. naudai. Padaryta išvada, 
kai Merkis vadovauja — Mas- 
sachusetts laimi.

Kanados ir Vid. Vakarę spor
to apygardos prašomos įvykdy
ti apygardines šachmatų pirme
nybes (komandines) iki rugpiū- 
Čio 1 d. Š. A. Lietuvių šach
matų pirmenybės šiais metais 
bus komandinės (komandos 5 
žaidikų), įvyks, kaip tikimasi, 
Toronte-

DISPLAY

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

REGENTS REVIEVV GROUPS in 
Foreign Languages & Mathematics. 
Saturday mornings 10 to 12. Private 
tutoring in all Subjects. Reasonabl^ 
rates. ACME TUTORS, 1000 Flat- 
bush Avė., (opp. Macy’s), Brook
lyn; BU 4-9544 or CL 8-6534.

TRIBORO VVELDING SERVICE 
Co,, Ine. We repair 275 Gallon Oil- 
tanks and Furnices; welding of new 
pipes. All work guaranteed. 24-hour 
Service. 30-78 44th St., AstoriaJL.I. 
City, Y E 2-7618. 130 - 37 Lefferts 
Blvd., S. Ozone Park, N Y VI 3-3933

SEWARD Moving $ Storage Corp. 
Local and Distant; Florida - Cali- 
fornia and intermediate centers — 
Packing. Crating, Storage. Free es- 
timates, 24 hr. service. Ask for our 
Insurance plan. Industrial, Com- 
mercial, Private. 60-72 Essex St„ 
NYC; Tel. CO 7-8444 & OR 4-4980

LIBERTY Art Photo Studio Photo- 
graphy for all occasions. Daily 9 to 
9 P-M., Wed.,O - 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.

SCHOOLS

THE 
ORATORY 
SCHOOL

CATHOLIC PREPARATORY 
FOR BOYS

Boarding and Day - Accredited 
All Sports

7th Grade thru 12th Grade

Complete New School Plant

Rev. John J. Bain

Headmaster

Summit. N. J. — CR 3-1081

17 ratų.

WEST SIDE AUTO PARTS, INC. 
Automotive Parts and Eąuipment. 
Dependable Machine Shop Service. 
Fred* Winkelnrann, President — 60 
West Ęlrst, Street. Mount Vernon. 
N. Y. Home: M0 7-2068; Business:

JACK STROELLS BAKER Y Wed- 
ding and Birthday Cakes decorated 
while you wait. fce cream cakes & 
Specialtiesk “Every mouthful full of 
quality” Phone orders our specialty 
TYrone 2-1433 — 3434 i/į E. Tre- 
mont Avė., cemer Bruckner Blvd., 
Bronx. N. Y.

Didžiojo Bostono šachmatų 
pirmenybės čia pat, jos įvyks 
kitą savaitę, gegužės 30 ir bir
želio 2-3 d. d., So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėje- Žiūrovai kviečiami, įėji
mas laisvas. Dera pažinti ar pa
matyti iš arčiau žymiuosius 
Bostono ir Naujos Anglijos šach 
matininkus.

Pirmenybės atviros (Open),

MO 8-4560 - 1 - 2

GOLTEN MARINE 
Co., Ine. 

Diesel Specialists
160 Van Brunt St., Brooklyn 31, 
N. Y. SHIP & ENGINE REPAIRS. 
Affiliated Companies: Atlantic Die
sel, Ovrie Norway; Norfantic Diesel, 
New Bedford. Mass.; Hydraulic 
Hoist Corp., Boston, Washington. 
Day & Night Services U L 5-7200. 
CENTRIFUGAL REBABBnTINGS 
OF BEARINGS, REPAIRS AND 
MANUFACTURE 0F FUEL IN- 
JECTION EQUIPMENT.

ALPINE PHARMACY
Prescriptions Called for and Deli- 
vered. — BAYRIDGE AVĖ. and 
4th AVENUE at 69th St. Subway. 
Brooklvn. Tel. BE 8-0044
THE FINEST IN PHARMACY!

todėl jei būtu dalyvių — lietu
vių iš kitur, vietos šachmatinin
kai mielai paglobotų juos Bos- 

f tone- Pirmenybės trijų klasių:

DONALD AXELSEN — Insurance 
Broker, 958 - 541h Street. B'klyn 
19, NY. G Ė 5-6335 We are prepared 
to consider the follov.nng auto driv- 
ers on a preferred basis: Assureds 
presently in the Assigned Risk. 
Older drivers - Youthful drivers - 
Older cars & trucks - Rišks with 
accident or vfolation history.

CARLTON Beauty Salon
Swedish Beauty Partor. Permanent 
Waving, Tinting and Highlighting 
with Natūrai Look. 1109 Lejdngton 
Avė.. N. Y. C. 21 (near 77th St.)
RH 4-9307 Limfa Garde

Not Open on Mondays

High in the Catskills of Sullivan County — LETS GO TO CAMP! 
This Season — J u ne 26 - Aug. 21

CAMP ST. ANTHONY
For Girk 7-14

Next to nature; nearer to God your child btossoms. Newly built < 
Cabins. A shower. lavatories cabin provided - Cbunsetors College 
trainedCYO fcNevman Club members - Varied Sports - Spring 
fed lake - Hikes - Some special events - Roaring twenties - Christ
inas in July.- Blueberry festival birthday night - Infirmary - Re- ' 
gistered Nurse - Physician supervised - Mass Sunday & Holy Day 
- Voluntary Rosary daily 5 p.m. at Shrine - The campers travel to 
and from our departure point under staff supervision.

Write for Broehure
Mrs. Jeanne Z. Ferraiuolo, R. N. Box 12 VCTrtppany, N. J.

TU 7-1964 FO 6-9152 JE 9-5437
Inspection Invited—June 3 1962 Bring Your Picnic Lunch 10-5 p.m.

August Waeldin, Ine. — 10 Maiden 
Lane. BE 3-2274. Binoculars, Tele- 
seopes, lorgnettes: bought, sold & 
toaned. Expert repažrs. Lens coat- 
ing; fine imported & local knfefes; 
FuM fine of gSt articlds. inetading 
an assortraent of J. A. Henckels 
Twtn Brand - Messemaren. Expertš 
on Sharpening and Repeirs.

P O W E R

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

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

LONG ISLAMO CONTRACTING 
Corp., 186-11 Merrick Blvd., Spring- 
field Gardens, N. Y. No cash dovvn. 
Fully written guarantee — F.H.A. 
Free Estimates. Positively no obli- 
gation. Experienced - RefiaNe — 
Brooklyn - Queens call AR 6-6617; 
Nassau ..................Call IV 6-5600.

CARLSON MARINE SUPPLIES 
praneša savo klijentams, kad persi
kėlė į didesnes patalpas 3099 Em- 
mons Avė., Sheepshead Bay. Brook
lyn. Specialus išpardavimas laivų 
ir motorų. Atstovai: Johnson Out- 
board Motors. Garantuojame. Sek
madieniais atidaryta. — TW 1-0090

PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL
PONTIAC, MICH.

New 406 bed hospital expansion program just being completed. 
This beautiful hospital is tocated 20 miles north of Detroit in 
Michigan's vacation and resort land of lakęs.
Immediate Openings in the FoNovnng:

• REGISTERED NURSES
$384.79 - $560.14 depending upon ' gualifications and experience. 

Supervisors. Head Nurses. Medical Nurses 
(Ali 3 shifts in all departments open)

• LICENSED PRACTICAL NURSES
$280.79 - $350.53 depending upon ųualificatiohs and experience; all 
3 shifts open. • June graduates (graduate school of nursing pend- 
ing statė board examination>; $10 shift differential for all em- 
ployees work1ng 3 to 11 p.m. and 11 p.m. to 7 a.m.
• OR PERSONNEL

MEDICAL TECHNOLOGFSTS (Malė or Female)
Registered A.S.C.P., A.M.T., or qualificd eapcrience. Ebccellent 
working condftions. 2 vveeks’ vacation with pay aftęr 1 year. 3 
vyeeks after 5 years, siek leave, meals at cost. free coffee breaks. 
employes’ discount. Bhic Cross and Bhie Shield participation. many 
other f ringe benefits. — Experienced Personnel Contact:

PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL 
47 % North Perry Street, Pontiac. Michigan

Attention: Personnel Direclor Phone; FEderal 8-7271

FA1RVIEW PRIVATE TAX1
791 Fairview Avė., near Forest Av. 
Station, Ridgewood, N. Y. — From 
Home to Home Service call VA 1 - 
3203. Local Service 50C and up. Li- 
mousines for Weddings and other 
occasions — always at your service

ANY CAR AUTO TOPS 
TONNEAU COVERS

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

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

"Kur tiktai kelionė kokia — visad 
eikit pas Szezeėniaka”
Giminių parkvietimas iŠ Lenkijos, 
Draudimai; Kelionių biuras.

WALTER*8 TRAVEL AGENCY
50 Station Plaza, Hempstead, L.I.,
N. Y. TeL IV 3-0744

HEIOENSTROM B AK E R Y, 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

P. & F. Auto Body Repairs, Ine., 
Queens. Insurance. Specialists on 
Collision repairs; VVelding, Solder- 
ing. Cars of all makes including 
imported. — Hundreds of satisfied 
customers. Free estimates. All work 
guaranteed. 15 06 Myrtle Avė. (bet. 
Landen Sti & Gatės Avė.). Phone: 
HY 7-7414 / Low Prices.

TAVAR BRIDALS. Complete line 
of mothers formato eoektail dresses 
custom and ready made. Save mo- 
ney with our special package plan. 
Bridal gowns and complete cater- 
ing service is yours at TAVAR’S. 
Special rates: free gift with men- 
tfcm of this Ad. — 29-00 Northern 
Blvd., Long toiand City, ST 6-6288

SUREDROP kilto Roaches A other 
insects instantly. — 1 Quart $2£0. 
Need only one applicatton. Room or 
Home cteaning* contracts; guaran
teed. Mail orders promptlv deliver- 
ed. ORTNER CO„ 79 West 125 SL 
Tel. LEhigh 4-4774.

DRECHSEL 
PRINTiNG COMPANY 

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

Tel.: CH 2-4036-7
- J__ _ z

S & G MEAT MARKET

HEAVY Irt Moctgage MONEY

HOWARD GEOGHEGAN

551 5th Avenue, New York City 
0X7-6625

a i išryjate 
MALESTAtt

$34^88— PRIVATB 
FL 3-7063 7 H* 14842

Merrick North, L.I. Wenshaw Park 
walking distance to Sacred Heart 
Parish. 60x100 professtonaly land
seaped, excellent condition, 4 bed- 
rooms, 2 complete baths, 15 ctosets, 
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. Kėvin’s parish. 
Beautiful mother & daughter 1 fa- 
mily, detached 9 rooms, gas heat, 
2 baths, 2 kitehens, fin. basement 
& attic, garage, garden. Many ex- 
tras. Near bus to Flushing Subway, 
schools. $18,300. Call owner for ap- 
pointment — B A 4-3733.

Bayside, Country Club Ranch. De
tached brick stone, side hall, 41 x 

127, 6 rooms, 2% baths, fin. ba.se- 
ment, centrai air conditioner, full 
landseaped, patio, detached garage. 
fully eųuipped to movė in. Bus on 
comer, high 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, 21^ 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.

Oueens, Bayside — 6 room comer 
house 9 years old, garage, built-up 
patio, large beautiful garden. Many 
extras. Reasonably priced. Conve
nient location. Also suitable for 
jMbofessional. 3 Catholic churches & 
■feėhbofe'nearby. Ctamer. B A 4-6643.

Flushing — NEW 2 FAMILY DE
TACHED. Two 6 rm. Apts. Plūs: 
finished 12x21 Playroom and 2-car 
garage — $38,990, 25 year 5%% 
mortgage. Block from School, Sub- 
way, Bus. Super Market, Shopping 
area. — St. Luke’s Parish.

CHALMAR HOMES
147th St. & 25th Drive. IN 3-9554.

Jackson Hghts^ Boston pine homes, > 
New 2-Families, custom built. Few ’ 
left! Solid brick, ultra modem, tile > 
roof, Hollywood kitehens & baths, > 
fin. basement, garage, balcony and 
garden; excellent incomfe, — near 
everything; 5%% mortgage. Model 
at 71-03 31st Avė., Jackson Hghts, 

OL 1-3895

OUEENS, Richmond Hill — New, > 
2-Families, 5 & 5 rooms. All Brick. . 
Convenient shopping; one-fare zone.

Model Now Open
118-09 103rd Avė. Tel.: VI 6-9008

VILLAGE DEVELOPMENT Corp. 
TeL VI 6-9008

Ridgewood Homes — 79th Avė & 
Cypress Avė, 1 btock North of Coo- 
per Avė. NEW 2 FAMILY one 5 - 
room rentable apt. & 7 room du- 
plex apt. solid brick, 3 coat plaster, 
hot water heat, schools, shopping, 
transportation, many other features. 
Directions: Myrtle Avė to Cypress 

$33,990
Avė. South to 79th Avė., tum left 
M block to modeL — OL 1-7640.

TOUREST LODGE & 6 CABINS 
fully fumlshed Hot and Cold run- 
ning water. Extensive lawns; toca- 
ted in Brookfield, Mass., near 
Childrens Camp. For Information:

AU 6-1496
AU 3-6929

3 BEDROOM RANCH
on % Acre Plot in North Jersey 
o Ahimlnum Sidings * 
o Aluminum Storins and Screens
Quality Materials & Workmanship 
throughout — for only —

$16,900
We can build on our tots or yours 
For further informatton or appoint-

201-TE5-5316 or 201-TE5-2734

Estabhshed since 1945

— GENERAL CONTRACTORS —

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 

blankai užpildomi.
• AI^BERT F. PETERS - Petrauskas

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 

84-09 Jamaica Avė., Wopdhaven 21, N.Y. • VI 9-5077 
buvusi

J MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
$4$ Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329. 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made B«4ogn»

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY : REAL ĖST ATE -Insurance

—HAVEN ttEALTY—
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 Ud 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-99 Jamaha Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

322 Union Avė. Brooklyn 11. N Y ;

TeL: EV 7-2089

i PETRO LISAUSKO
krautu* e

pobūviais

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

Liguor Store, Ine.

36-38-49 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
i Manager

Didelis pasirinkimas
Įvairių vynų, degtinių, konjakų midų 

Šventėms be> kitokioms progom

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

Tel. TW 4-808"'64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N Y
Priimami užsakymai vestuvėms ir

Perkant didesniais kiekiais pristatoma > namu- nemokama

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia. 3-3544

WiTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

>883 MADISON STRE6

BROOKLYN 27, N
(Ridgewood)

8alė vestuvėms, ir Kito 
kiemą pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvlnlal 
piet&s. Pirams rOėies He- 
tuvUcas maistas prieina
momis kainomis.

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

BROOKLYN 6, N. Y.


