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Vyriausybes diriguojanti ranka tarp darbo ir biznio

nori paremti 
kad turėtų už 
balsų artimie-

»1O WILLOUGHBY AVĖ., 
BROOKLYN 21, N. V.

Prezidentas keliais atvejais 
pasisakė, kad nesiekia pašalinti 
privatinės iniciatyvos, bet pa
reiškė vyriausybės norą derin
ti privatines pastangas, dorin
ti biznio ir darbo santykius, ge-^ 
mintojo ir vartotojo interesus. 
Tai jau diriguojanti valstybės 
ranka — kaip giliai ir toli, pri
klausys nuo gyvenimo aplinky
bių.

Kennedy vyriausybė. šiom 
dienom aštriau susidūrė su 
dviejų klasių interesais — biz
nio ir darbo.
SUSIDŪRIMAS SU BIZNIU: kai 

vyriausybė pasipriešino plie
no kainom
Susidūrimą su biznio atsto

vais — su plieno korporacija 
prezidentas laimėjo: plieno kai
nos paliktos tos pačios. Bet nuo 
tada prezidentas neteko biznio 
žmonių pasitikėjimo. Preziden
to pastangos konfliktą švelnin
ti prekybos rūmų susirinkime 
pasitikėjimo negrąžino. Jie įta
rė, kad prezidentas siekia su
varžyti biznio privatinę laisvę 
ir vienašališkai 
darbo interesą, 
savęs milijonus 
šiem rinkimam-

Ryšium ar be ryšio su tuo 
nepasitikėjimu sujaudino biržoj 
akcijų kritimas, kokio nebūta 
nuo 1929. Trečias dalykas — 
Amerikos aukso rezervai nukri
to iki 16.4 bilijonų dol. — tai 
žemiausias lygis per 22 metus.

Biznis siekia laisves kainom, darbs siekia trumpesnes darbo 
savaites, ir abeji baidosi vyrinsybes kišimosi į jy reikalus.

10 CENTŲ

BIZNIO VARDU: Roger M. 
Blough, plieno korporacijos pirmi
ninkas.

tinę biznio iniciatyvą ir suimti 
į valstybės rankas. Dėl to jie 
ima kalbėti apie “socializmo” 
Įvedimą. Tą nuogąstavimą tiks
liai išreiškė J. Tailor (World 
Telegram), apibūdindamas pre
zidento patarėjus:

“TTieodore C. Sorensen, Ar- 
thur Schlesinger Jr., W. W. 
Heller, David E. Bell, Richard 
Neustadt — visi šie profeso
riai, pavirtę politikais, yra ži
nomi advokatai ir propagandis
tai socializmui J- Valstybėse— 
tokio pavidalo kaip socialisti
nė darbo partija Anglijoje. 
Kaip laikrodis jis tiksena ir tak- 
sena teorijas, kurios nenusise
kė Anglijoje ir Prancūzijoje ir 
pareikalavo iš mūsų tiek mili
jonų Marshallo plane ... Jų ge
ros intencijos - mūsų negali iš
gelbėti- Tikrai, jie tiki, kad vei
kia tautos interesų naudai, bet 
tuo tikėjo ir Prancūzijos poli
tikai”.

Tos politikos dėka, mano au
torius, ir aukso fondas nukrito 
ligį žemiausio lygio per 22 me
tus.
IŠEITIS: atsišaukimas į prezi

dentą

J. Tailor savo straipsni bai
gia atsišaukimu į prezidentą, 
kad jis neleistų Amerikos ūkio 
tvarkyti pagal anų profesorių 
parašytą “scenarijų”, bet pa
ruoštų savąjį, nes “silpninant

laisvas įmones yra silpninamas 
mūsų veiksmingiausias ginklas 
šaltajame kare, mūsų pirmeny
bės prarandamos, ir visas pa
saulio jėgos balansas pasuka
mas komunizmo naudai”-

VYSK. McENTEGART: ŠIE DIEVO NAMAI IŠSISKIRIA 
SAVO ORIGINALUMU, GRAŽIU STILIUM IR SKONIU

Maspethe gegužės 27, sekma
dienį, pašventinta naujoji V. J. 
Atsimainymo lietuvių parapijos 
bažnyčia. Bažnyčios šventinimo 
apeigas atliko Brooklyno vys
kupas Bryan McEntegart, iškil
mingas mišias 12 vai. aukojo 
parapijos klebonas prel. J. Bal
kūnas, pamokslą pasakė prel. 
J. Baltusevičius - Boll, šv. My
kolo lietuvių parapijos klebo
nas Scranton, Pa. Prel. J. Bal- 
kūnui mišiose asistavo kun. J. 
Aleksiūnas, Angelų Karalienės 
parapijos klebonas — diakonu,
kun. V. Pažereckas — subdia- le gražiai ir išgyventai aptarė 
konu. Kun. Pr. Bulovas tvarkė 
ir prižiūrėjo visas bažnyčios 
šventinimo ir mišių apeigas.

Žmonių prisirinko pilna baž
nyčia, daugumas lietuviai, ku
rie atėjo pasidžiaugti ir pasi
grožėti nauju lietuvišku pamink 
lu nedidelėje Maspetho lietuvių 
kolonijoje- Jų tarpe matėsi Lie
tuvos atstovas Washingtone J. 
Kajeckas, architektas J. Molo
kas. dail- V. K. Jonynas, Atei
tininkų Federacijos vadas S.

stovas J. Šlekaitis ir k. Buvo di
delis būrys dvasininkų—prelatų 
ir kunigų, taip pat lietuviško
se parapijose dirbančios sese
lės, organizacijų vėliavos su jų 
palydovais. Kolumbo vyčiai su
darė gražią procesiją nuo kle
bonijos iki naujos bažnyčios. 
Malonus oras taip pat prisidė
jo prie nuotaikos pakėlimo. Į- 
žengus procesijai į naujuosius 
Dievo namus, iškilmingai skam
bėjo Šventųjų Litanija, gieda
ma lotyniškai.

Prel. J. Baltusevičius pamoks-

Laoso klausimas 
tebėra atviras

SUSIDŪRIMAS SU DARBU: kai 
vyriausybė pasipriešino dar
bo savaitės trumpinimui 
Gegužės 25 George Meany, A- 

F-L. — C.I.O. prezidentas, pra
dėjo akciją už darbo valandų 
skaičiaus mažinimą iš 40 iki 
35, paliekant bendrą savaitinį 
atlyginimą tą patį. Meany nuo
mone, tokiu būdu būtų išspręs
ta nedarbo problema, nes bus 
progos įsilieti naujai darbo jė
gai, o bedarbių vis dar tebėra 
5.5 proc.

Vyriausybė galvoja priešin
gai: tik produktyvumo pakėli
mas gali pakelti atlyginimą; ga
li atpiginti prekės pagaminimo 
kainą, o atpiginta prekė leng
viau suras rinką ir tokiu būdu 
sudarys sąlygas įjungti pilną 
Amerikos gamybą. Lig šiol Ame 
rikos fabrikai gamina tik 60 
proc. savo pajėgumo- Vyriausy
bė už 40 valandų darbo savai
tę.

DARBO VARDU: George Meany, 
AFL-CIO prezidentas.

NEPASITIKtJIMO PAGRIN
DAS: laisvas ar diriguojamas 
ūkis?

Komunistų kariuomenė artė
ja prie Thailando
Laose gegužės 27 raudonieji, 

daugiausia iš šiaurės Vietna
mo, atnaujino veržimąsi ir pri
artėjo per 9 mylias nuo Thai- , 
lando sienos- Spėjama, kad ka
riniu žygiu nori palenkti dery
bas dėl koalicijos komunistų 
naudai.

Souvanna Phouma 
ultimatumas
Souvanna Phouma, numato

mas min. pirmininkas, paskelbė 
arba iki birželio 15 turi būti 
susitarta dėl koalicijos, arba jis 
grįžta į Paryžių (į dukters ves
tuves).

Amerika demontuoja ir 
smerkia 
Valstybės 

skelbė, kad 
Harrimanas 
vyriausybės pakeisti kitu asme
niu min. pirmininko pavaduo
toją gen. Nosavan, nors Laoso 
vyriausybės šaltiniai tai tvirti
no. Spaudoj daug kalbama, kad 
Laoso vyriausybė ir kariuome
nė nenori gintis. Tokia propa
ganda siekiama paruošti opini
ją, kad Amerika atsiribotų nuo 
Laoso vyriausybės. .

— Biržoje per vieną gegužės 
28 akcijų vertė nukrito 21 bi-

I lijonu dol. Prezidento ūkinis
Į patarėjas Helleris mėgino aiš

kinti, kad akcijų vertė buvo iš
pūsta. Spaudoje dėl krizės bir
žoje aliarmas.

— Valst. sekr. Rusk gegu
žės 28 tarėsi su Prancūzijos 
atstovu Alphand. Nori išlygin
ti santykius su de Gaulle.

— De Gaulle nepatenkintas 
gen. Salano bausme iki gyvos 
galvos. Įsakė paleisti karinį teis
mą ir tos rūšies bylas perduoti 
kriminaliniam teismui.

— Chruščiovas gegužės 28 
pasisakė, kad Sovietai neturi

šventinimo proga yra tinkama 
atkreipti dėmesį į pareigą mal
dauti Dievo gailestingumo sa
vai tautai ir persekiojamai Baž
nyčiai.

Brooklyno vyskupas Bryan 
J. McEntegart savo sveikinimo 
žodyje pasidžiaugė: daug bažny
čių yra šioje diecezijoje, bet 
šie naujieji Dievo namai išsi
skiria savo originalumu, gražiu 
stiliumi ir skoningu išpuošimu.

Parapijos klebonas prel. J. 
Balkūnas, dėkodamas visiems, 
kas tik prisidėjo prie šios iš
kilmės, priminė: kol ši. bažny
čia stovės ir joje bus garbi
namas Dievas, bus liudijama 
lietuvių tautos ištikimybė ir 
meilė Kūrėjui, nors kaip žiau
riai Jis būtų persekiojamas mū
sų tėvynėje Lietuvoje.

Choras, pasitelkęs keletą pro
fesionalų. giedojo J. Zangel mi
šias šv. Liudviko garbei. Bai
giant šias gražias iškilmes, la
bai norėjai su visa bažnyčia 
sugiedoti mūsų tradicinę gies-

MASPETHO IŠKILMĖSE: iškilmingos mišios. Nuo tr. P. Ąžuolo.

VIENO KLAUSIMO POLITIKA
0 jeigu Amerikos siūlomas to klausimo sprendimas 
būtų pritaikytas pvz. Aliaskos eskimam . ...

Dievo namų paskirtį. Tai bend
ra visam katalikiškam pasauly 
bažnyčios paskirtis ir tikinčių
jų pareiga garbinti joje Vieš
patį. Klausytojas jau turėjo 
pratęsti pamokslo mintį ir pats 
sugretinti Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje su šios dienos džiaugs
mu šioje naujoje tikrai lietu
viško stiliaus ir nuotaikos baž
nyčioje- Istorija nežino tokio 
žiauraus Bažnyčios persekioji
mo, koks šiandien vyksta Lie
tuvoje. Todėl ir lietuviškos pa- mę. virtusią bažnytiniu himnu,

Sužiedėlis, Amerikos Balso at- rapijos naujų Dievo namų pa- ‘ Marija, Marija”.

departamentas pa- 
esą netiesa, jog 

reikalavo iš Laoso

MASPETHO IŠKILMĖSE; vidury prel. J. Balkūnas, iŠ kaitės kun. J. Aleksiūnas, iš dešinės kun. V. 
Pažereckas. Nuotr. P. Ąžuolo.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA REZOLIUCIJAS REMIA
“Naujienųf apžvalgoje buvo 

neseniai pareikšta, kad Alto 
Vykdomasis Komitetas rezoliu
cijų, Įneštų Į JAV Kongresą, 
neremia.

Alto Vykdomasis Komitetas

savo pareiškimo, padaryto 1961 
metų vasario mėnesi rezoliuci
jų rėmimo reikalu, nėra atšau
kęs. Tame pareiškime mes. Al
to Vykdomasis Komitetas, ragi
nome visus geros valios lietu-

Biznio žmonės įtaria, kad vy- dabar pirmenybės erdvėje po 
riausybė siekia palaidoti priva- Carpenterio kelionės.

Kas toliau po Carpenterio kelionės
Astronauto Carpenterio kelio

nė paliko daugiausia svarstytą 
klausimą: kaip nutiko, kad jis 
nusileido 250 mylių toliau nuo 
numatytos vietos. Carpenter pa
aiškino. kad čia ne aparato, bet 
jo paties klaida: jis paleido 
veikti abi grįžtamąsias raketas 
— rankom valdomą ir automa
tinę.

Tarp kitų jo pastebėjimų nau
ja tai, kad oranžinė ir sidab
rinė spalvos erdvėje buvo ge-

riausiai matomos; radijo signa
lai nutilo, ir nutrūko ryšys su 
žeme dėl kaitros — 3,000 laips
nių; kitos kelionės turi būti 
gausiau ' aprūpintos deguonim 
astronautui ir kuru raketom.

Numatoma ateity kas du mė
nesiai keliauti- Artimiausia ke
lionė gali būti septynis su pu
sę kartų — vadinas, nusileis 
ne Atlante, bet Pacifike; jau 
1963 pavasarį bus kelionė 18 
kartų per 27 valandas.

vius bei organizacijas remti tas 
rezoliucijas visomis išgalėmis ir 
kovoti už jų pravedimą. Tas 
Tas Alto Vykdomojo Komiteto 
pareiškimas tebegalioja. Žinu
tės ir pareiškimai “Naujieno
se”, kad Alto Vykdomasis Ko
mitetas rezoliucijų neberamia, 
neatitinka tiesos ir yra tik dr. 
Pijaus Grigaičio nuomonė.

Puiku, kad šiuo metu turime 
JAV Kongrese Lietuvos bylos 
reikalu net 9 rezoliucijas. Sa
vo vardu kviečiu visus geros 
valios lietuvius ir visus lietuvių 
vienetus šį žygi visomis išga
lėmis remti.

bėtoją negali būti tenkinamas, 
nes tai nebus “neutralu” už
puoliko atžvilgiu. Tokis yra ne
utralumo supratimas Jungtinė- __ 
se Tautose.

4. Jungtinės Valstybės, kaip 
sakė prezidentas spaudos kon
ferencijoje, daug dirbo, iki pa
gamino pianą V. Guinėjos klau
simui taikingai ir teisingai iš
spręsti. Pagal tą planą JT pa
skiria komisarą V. Guinėjai val
dyti; po vienerių jo valdymo 
metų Olandijos kariuomenė ir 
administracija palaipsniui pasi
traukia ir perima administraci
ją Indonezijos pareigūnai ir ka
riuomenė; indonezam valdant J. 
Tautų priežiūroje daromas pa- 
puasų plebiscitas, ar jie nori 
būti nepriklausomi ar indone- 
zų valdomi . .

A. Krock ir sustoja prie šios 
padėties — plebiscitas daromas 
tada, kai kraštą jau užima ka
riuomenė tos valstybės, kuri į 
šį kraštą reiškia pretenzijas.

Kitados Amerikos vardu bu- 
■■ vo kalbama, kad rytų Vokieti

joje turi būti svetima kariuo
menė atitraukta ir gyventojam 
leista balsuoti J. Tautų priežiū
roje. Dabar siūlo priešingai. 
Siūlo sovietinę praktiką: Sovie
tai pirma okupuoja kariškai, 
paskui rengia balsavimus.

A. Krock ir Amerikos siūlymą 
kvalifikuoja kaip sprendimą, ku 
ris leidžia triumfuoti smurto 
aneksijai-

N. Y. Herald Tribūno veda
mąjį baigė: jei Jungtinės Tau
tos ir Jungtinės Valstybės at
meta principą, tai jos atmeta 
daugiau negu tik papuasus.

Jei dabartinis siūlymas virs
tų praktika ir kelrodžiu atei
čiai. tai galima įsivaizduoti to
kį atsitikimą: Sovietai pareiš
kia pretenzijas į Aliaską; sako.

Eugenijus A- Bartkus 
Amerikos Lietuvių Tarybos
Vykdomojo Komiteto vice
pirmininkas

Chicago. 1962 gegužės 25

Spauda pranešė, kad J. Tau
tų gen- sekr- U Thant atme
tė Olandijos prašymą. Olandi
jos parlamentas atmetė J. Vals
tybių planą. Ir prašymas ir pla
nas lietė N. Guinėją. Tai toli
mas kraštas. Be t sprendimas 
dėl jo yra artimas tuo, kad rodo, 
kokiais pagrindais vadovaujasi 
politikoje Jungtinės Tautos ir 
Jungtinės Valstybės.

Arthur Krock (NYT) atkrei
pia dėmesį į šiuos N. Guinė- 
jos likimo faktus:

1. Indoneziją valdė Olandi
ją. Amerikos spaudžiama, Olan
dija davė 1949 Indonezijai ne
priklausomybę. Sutartyje nebu
vo išspręstas V-. Guinėjos liki
mas. Tebuvo įrašyta, kad šios 
dalies likimas bus taikingom 
derybom sprendžiamas. N- Gui- 
nėjos likimas buvo atjungtas 
nuo Indonezijos, nes jos gyven
tojai papuasai yra kitos gimi
nės nei indonezai.

2. Indonezijos Sukamo pra
dėjo reikšti pretenzijas į V. 
Guinėją, atmesdamas derybas, 
numatytas sutartyje, kuri buvo 
sutarta ir pasirašyta pirminin
kaujant Amerikos atstovui. At
metė ir Olandų pasiūlytą ple
biscitą JT žinioje, kad papua
sai nuspręstų savo likimą. In
donezija sutiko derėtis tada, jei 
iš anksto bus sutarta, kad V. 
Guineja priklauso Indonezijai. 
Kai jos reikalavimas nebuvo 
priimtas, ėmėsi agresijos V. 
Guinėjai pagrobti jėga, laužyda
ma 1949 sutartį.

3. Olandija kreipėsi į J Tau
tų gen- sekretorių U Thant, kad 
atsiųstų stebėtoją; kad darytų 
pastangų sustabdyti Indonezi
jos agresijai, kad perimtų V. 
Guinėją administruoti J. Tau
tos. sutikdamos leisti papuasam 
apsispręsti. -

Taigi šį prašymą J. Tautos ^ad Amerika neteisėtai ją nu- 
atmetė, norėdamos būti “neu- P’rko, nes Rusijos caras netu- 
tralios”. A. Krock ir atkreipia rėjo teisės parduoti “liaudies 
dėmesį į šį “neutralumo” su- nuosavybę ’; tada pagal Ameri- 
pratimą. Palygina, kad tai yra 
tokios pat rūšies neutralumas 
kaip J.' Tautų daugumos, kada 
Indija ėmėsi agresijos prieš 
Goa. Kai vienas iš dviejų Jung
tinių Tautų narių, kurie abu
du yra pasirašę sutartį, imasi 
agresijos prieš kitą, tai to už
pultojo prašymas atsiųsti ste

kos planą, paruoštą N. Guinė
jai. reikia įvesti į Aliaską So
vietų kariuomenę ir J. Tautų 
priežiūroje surengti eskimų bal
savimus ..

skelbė gegužės 30 maldos už 
taiką diena.

(
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Aš esu jūsų pilietes nelegalūs sūnus Čekoslovakiją, patiko jam tu
ristų vadovė, įsimylėjo ir ryžo
si vesti. Grįžęs mėgino išgauti

ĖmfcarijM vyriausybė neri
jančia laiminga, turėdama dip- 
InuMrinms santykius su komu* 
mstme Čekoslovakija. Nė vie
nas kitas komunistinis kraštas 
nėra taip pamilęs Šveicarijos, 
kaip Čekoslovakija. Siunčia ir

ta kantrybės ir grybšte&t Ge
gužės pradžioj SveicaogM vy
riausybė paxta4h^t kari čefa>- 
slovakijos atstovybės; pareigū
nas taKnaic tari tuojau išvykti.

Prahoje ir atskirų agentų Švei
carijoje. Pro jo rankas ėjo ir

diplomato dokumentais, bet ku
riam teismas prieš Velykas pri- 
kirpo 6 metus. Jelinek aprūpin
davo ir Schwarzbergerį bei jo 
žmoną, kurie buvo taip pat nu
teisti — vyras 12 metų, žmona 
6.

M8M0 Mtiab būdab Čdbirtr akij— tarau-

matai taMhmoj* aw» Sveicarijojoi.

Panašas skandalas tora su
organizuotas ir Bazelyje. Matyt, 
to paties autoriaus Jetiaeko- 
Ten priašstatė taip pat iš Pra-

jo žmona, kurt išaiškėjo, buvo

bos centitae- .
Kai šapai įkbava, valstybė, 

kuriai jie fnįaiijo,. paprastai

sybė atsakė,. kad Šveicarijoje 
ne tokia tvarka — Šveicarijo
je atskirta vykdomoji valdžia 
nuo teismo, o ir spauda yra 
laisva. Taip buvo atsakyta. Ta
čiau spaudoje ilgai apie tai ne
pasirodė žinios.

taft įrodė. Gavo taenybą liano
je firmoje. Iš savo buto siunti
nėjo žinias į Prahą taip pat 
siųstuvu.

1956 buvo iškilusi Berti is
torija. Tai buvo jaunas šveica
rų karininkas, divizijos komen
danto sūnus. Jis važinėjo po

Antos turėjo per 24 valandas 
dingti iš Šveicarijos.

joje lankėsi Čekoslovakijos už
sienių reikalų ministeris ir pa
geidavo geresnių santykių tarp 
Čekoslovakijos ir Šveicarijos, 
tai iš ministerijos gavo atsaky
mą: santykiai gali pagerėti; tam

►

sė turėty liautis infiltravus šni- [ 
pus į kvmcariją su klastotais 
dokumentais.

Ministeris suprato, bet var
giai taktiką pakeis. Palaikyti 
diplomatinius santykius komu
nistiniame žargone reiškia — 
šnipinėti.

(.LOBE PARCEL SERVICE, Ine?
Oficialiai legalizuotas skyrius praneša savo klijentams, kad 

visi siunttaiai siunčiami j Lietuvą ir kitus USSR kraštus per 
Etaahetho skyrių pasiekia paskyrimo vietą per 5 ar *6 savaites ir 
tat garantuotai. ' '

Siuntiniai įkainuojami labai sąžiningai ir siuntėjas ‘gali pa
tikrinti įkainavimą pagal kainų katalogą.

Negalintieji atnešti siuntinio asmeniškai, prašomi siųsti pa£tu 
tiesiog į mūsų skyrių, o mes vėliau atsiųsim sąskaitą su katalogu.

Krautuvėje turim didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų kos
tiumams, paltams, suknelėms, megztukų, odos ir LL - .

943 Bizabeth Avė., Elizabeth, N.J. — EL4-7608
JANE ŠIŠIENĖ, savininkė

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ 
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po l1/? — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

monstravo ypatingą metodą in- 
sifittruoti į Šveicarijos gyveni
mą. Schwarzbergeris pats ar 
per kitus agentus patyrė, kad 
ketvirtame dešimtmetyje iš švei 
carijos kaip Braeten išvyko į 
Sudetus Emma Baltenberger. 
Ji turėjo ten sužadėtinį ir ište
kėjo apie 1940. Schwarzenber- 
geris atvyko Į tą kaimą, prisi
statė administracijai, pasisakė 
esąs Baltenbergeris, nelegalus 
sūnus iš to kaimo išvykusios 
Emma Baltenberger. Parodė ir 
savo įrodomuosius popierius. 
Pagal tuos popierius jis gavo 
Šveicarijos pilietybę, ir visi kai
mo gyventojai buvo patenkinti 
naujo piliečio padoriu, ramiu, 
sugyvenamu būdu. Jis buvo iš 
anksto gerai apmokytas apie 
vietos gyventojų papročius, tai 
Baltenberger atliko ir karinę 
prievolę. Kariuomenėje juo bu
vo patenkinti, nes mekėjb-kal- 
bų, gerai pažino rytų valstybių 
padėtį.

Tik kaukėse visada susiran
da kokia skylutė. Du Baltenber- 
gerio draugai kai ką pastebėjo
ir pradėjo įtarti tą “užsienieti šė Amerikos atstovybės globos, 
šveicarą”. Jie pranešė savo vir- Jis pats 1956-61 Vilniaus uni- 
šininkam. Pradėjo sekti, ir 1960 versitete studijavo geologiją ir 
sausio 20-21 naktį jis buvo su- apie studentų gyvenimą taip 
imtas. Po poros dienų suimta ir informuoja:

— Ar sunku pakliūti į uni
versitetą? — “Baigus vidurinę 
mokyklą norint įstoti universi
tetan, reikia laikyti įstojamuo
sius egzaminus. Kai kuriose sri
tyse į vieną vakuojančią vietą 
konkuruoja net penki studen
tai •. • Išlaikius egzaminus, dar 
reikia pereiti per mandatų ko
misiją, kuri atsižvelgia į kan
didato socialinę kilmę, charak
teristiką. rekomendacijas. Taip 
pat žiūrima, ar jaunuolis kom
jaunuolis, ar politiškai ‘išpru-

GEDIMINO aikštėje Vilniuje jaunimas šoka tautinius šokius.

LIETUVOJE JAUNIMAS MAŽIAU RUSIŠKAS
rikietiškos civilizacijos.Drauge gegužės 19 paskelb

tas pasikalbėjimas apie Lietu
vos jaunimą su Juozu Miklovu, 
kuris pernai atsiskyrė iš turis
tų grupės Paryžiuje ir pasipra-

SPAUDA

Žmogaus teisių lyga svarsto 
Sovietų kolonizmą Baltijos

Tarptautinė Žmogaus Teisių 
Lyga, kurios centras yra New 
Yorke ir kuri patariamuoju bal
su dalyvauja Jungtinėse Tauto
se, pastaruoju metu pradėjo 
svarstyti sovietinio kolonizmo 
reiškinius Baltijos valstybėse.

I kuriuos fakultetus daugiau
sia kandidatę? — “Daugiausia 
veržiamasi Į mediciną, techniš
kus mokslus ... Seniau, po ka
ro niekas nenorėjo studijuoti

yra susidariusiu kokiu nauju 
tradicijy? — “šiuo metu Pabal
tijo studentai atgaivino seną 
tradiciją — studentiškas kepu
raites. Jie. tuo išsiskiria iš vi
sos Sovietijos studentų, kurie 
kepuraičių nenešioja ... Dau
guma studentų jau priklauso 
komjaunimui. Jų veikla suside-

paprastai, prasideda papeiki
mais. Vieni kitus bara už ne
atliktus darbus ir neklaužadas 
grasina išmesti iš komjauni
mo ... išmestas iš komjaunimo, 
studentas dažniausiai turi ap
leisti universitetą”.

rikietiškos civilizacijos. Paste
bėjau, kad čionykštis jaunimas 
daugiausia vargo turi su lietu
vių kalbos nepakankamu mo
kėjimu. Ypač jam trūksta ati
tinkamų lietuviškų išsireiškimų. 
Lietuvoje, kai kalbama lietuviš
kai, nemaišoma rusiškų žodžių, 
nes tai laikoma nemandagu ir 
nekultūringa’’^

jaunųjų rašytojų studentai

Vakarus pamėgdžiojantieji va
dinami “stilingom”. Jų nedaug, ralius’ 
“Tai sovietinių ponelių vaikai, 
miesčionys lenkai, rasų kari
ninkų sūnūs bei dukros- Pas
kutinė rodymosi mada — tai 
juodi kostiumai, juodi siauri 
kaklaraiščiai, baltos kojinės, la
bai siauros kelnės ir smaili ita
liški batai. Jei auga, nešioja ir 
juodus ūsiukus. Tas Vakarų se-

dentai”, kuris nors menkos li
teratūrinės vertės, bet liečia 
studentams įdomias temas. Mie
lai skaito Vaižganto “Pragied- 

Simonaitytės “Aukštų
jų Šimonių likimą”, Putino “Al
torių šešėly'7. E poetų labiau
siai mylimas yra Maironis. Taip

Lyga gali klausimą iškelti Jung
tinėse Tautose.

LENKTYNĖS DĖL TURIZMO
Amerika kviečia turistus, no

rėdama papildyti dolerių atsar
gas. Maskva čia Ameriką lenk- 
tyniuoja. Tarp Paryžiaus ir New
Yorko lėktuvas normaliai kas- teisės ir politinių mokslų. Bet 
tuoja Į abu galus 525 dol. Tarp dabar, kai tiek daug norinčių kimas daugiausia pasireiškia 
Paryžiaus ir Maskvos — 301 
dol. Amerikos bendrovės turiz
mo sumetimais pasiūlė 15 die
nų kelionę po Ameriką už 562 
dol-, neįskaitant maisto. Sovie-

tuo keistu apsirengimu. Taipstudijuoti ir visi negali pakliūti 
Į kitas šakas,užsipildo ir šie pat mėgsta vakarietiškus šo- 
skyriai. — Dėl nepažangumo 
moksle nedaug ką išmeta. Iš 
universiteto yra priversti paši

lai 15 dienų kelionę su maistu traukti tie asmenys, iš kurių 
atimama stipendija. Tai dažniau 
šia būna už antipartinę veiklą 
ar už chuliganizmą. Pavyzdžiui 
1956 m. vienas studentas buvo' 
išmestas už lietuviškos vėlia
vos nešimą Laisvės Alėjos de
monstracijoje. 1957 m. iš pe
dagoginio instituto buvo išmes
ta apie dvidešimt studentų už. 
pogrindžio veiklą- Bet nežiūrint 
viso to galima sakyti, kad 95 
proc. baigia studijas- — Stu
dentai visi stengiasi pakliūti Į 
bendrabučius, nes Vilniuje pra
gyvenimas labai brangus. Sako, 
nepatekti Į bendrabutį tai tas 
pat kaip nustoti pusės stipen
dijos".

— Ar Vilniaus universitete

pasiūlė už 127 dol. Prancūzam 
tai pigiau nei atostogos Pran
cūzijoje. Jų 1960 vyko Į Sovie
tus 17.318. o 1961 dvigubai 
tiek.

— N- Gvinėjoje Indonezijos 
parašiutininkus, kurių 200 su
darė vienoje saloje bazę, olan
dų kariuomenė apsupo. Indone
zija skelbiasi papildomai nu
leidusi.

Papuasai suorganizavo savo 
pirmą politinę partiją, kuri at
metė Indonezijos pretenzijas.

. Vokietija gegužės 19 perda
vė Nato devintą savo kariuome
nės diviziją. Iki 1963 perduos 
dar dvi.

kius, kuriuos išmoko iš lenkiu
kų ar iš Argentinos atvažiavu
sių lietuvių. Gauti vakarietiškos 
muzikos nėra sunku. Lengviau
siai užrekorduoja vokišką mu
ziką per radiją ... Stiliagas 
seka ir mergaitės. Nors ir griū- 
damos. vaikšto siaurais sijonais 
ir aukštais batukais. Taip pat 
nešioja papūstus, aukštai su
keltus plaukus. Reikia pasaky
ti, kad Amerikos žmonės ren
giasi daug paprasčiau”.

politika? — 
daugiau tik 

yra pagrįsta

Visi be išimties didžiuojasi se
nąja Lietuvos istorija, ypatin
gai kunigaikščių Lietuva ir, ap
lamai, karžygine Lietuvos isto
rijos puse”.

— Ar domisi 
“Aplamai domisi 
ta politika, kuri
veiksmais. Pavyzdžiui, kokios 
revoliucijos, demonstracijos 
studentams įdomios ir iššaukia 
karštų ginčų ... Bet įvairiomis 
konferencijomis ar Jungtinėmis 
Tautomis jaunimas visai nesido
mi. Taigi įdomiau veiksmas, bet 
ne diplomatija ar politika”.

— Ką jaunimas yra pasisa- < 
vinęs tš rusę, — “Jaunimas c 
mėgsta dainuoti, rusiškas dai- t 
nas, bet išverstas į lietuvių kai- < 
bą. Mėgsta skaityti Tolstojų, < 
Dostojevskį, senuosius klasi- < 
kus ■. - Galiu tvirtinti, kad Lie- s 
tuvoje jaunimas mažiau rasiš- « 
kas kaip čia amerikietiškas. Čia < 
jaunimas labai prisigėręs ame- t,

Kolonizuotoje Lietuvoje
Teisybė akis badu
Lietuvoje spauda gausiai mi

nėjo “Tiesos” 50 metų sukak
tį- Minėjo ir kitus komunisti
nius laikraščius. Ta proga “So- 
vetskaja Litva” straipsny, var
du “Teisybė akis bado”, pasa
kojo, kaip “buržuazinė vyriau
sybė visom jėgom stengėsi su
kliudyti jų “Izvestijų” platini
mą Lietuvoje”.

Centrinio archyvo viršininko 
pavaduotoja M. Lozinskaja ir 
“vyresnysis mokslinis bendra
darbis” J. Bederis iš archyvo 
ištraukė Lietuvos vidaus ir už
sienių reikalų ministerių susira
šinėjimą dėl “Izvestijų” plati
nimo.

Vidaus reikalų ministeris ats. 
gen. Įeit. J. Čaplikas 1936 rug
sėjo 6 rašė užsienių reikalų mi-. 
nisteriui:

“Pone Užsienių Reikalų Mi- ■ 
nisteri, Paskutiniu metu pradė
jo žymiai didėti Sovietų Sąjun
gos vyriausybės laikraščio “Iz- 
vestija” įvežimas. Atsižvelgiant 
Į tai, kad Lietuvos saugumui 
nepageidaujamas Izvestijų laik
raščio platinimas, reiktų visai 
uždrausti tą laikraštį Įvežti”.

Užsienių reikalų ministeris 
St. Lozoraitis po poros dienų 
atsakė:

— Į Jūsų laišką Nr. 136 šio 
mėn. 3 dienos dėl Izvestijų 
laikraščio įvežimo turiu garbės 
pranešti, kad sutinku su Jumis

kos vidaus saugumui ir manau,

kabineto posėdy rugsėjo 3, kad 
jo Įvežimą reikia sumažinti iki 
minimumo-

“Atsižvelgiant Į mūsų santy
kius su Sovietų Sąjunga, lai
kau, kad būtų tikslingiau pa
veikti knygynų, kioskų ir tt

tų laikraščio pardavimo reika
lam”.

Archyvo vedėjo pavaduotoja

kus, mano, kad juose skelbia
ma “teisybė akis bado”.

Kas tuos laiškus paskaitys, 
tam kris Į akis tokia teisybė:

1. Sovietai nuo 1936 moty 
jau sustiprino sovietinės pro
pagandos gabenimą j Lietuvą.

2. Tos propagandos žalą ma
tė Lietuvos vyriausybė, bet vis 
dėlto jos Įvežimo neuždraudė, 
norėdama išlaikyti geras santy
kius su Sovietų Sąjunga. Tai 
ne sovietinė "liaudies demokra
tija", kuri ir dabar neįsileidžia 
nekomunistinės spaudos.

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

• veltui — F.T.D.

80-15 JAMAICA AVENUE WOODNAVEN 21, N. Y.
TeL VIrgtnta 9-3112

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, ] 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal J 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, < 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Deiancey Street <

Atslnežktte šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas J

----------

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

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

Tel. AL 4-83! 9

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GE 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BLREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • Tel- Clrcle 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią 
SSSR dalį ,............................................Licensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kamaraičių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATHOL, Mase. — 61 ML Pleasant Street.......
• BOSTON 18, Man. — 271 Shawmut Avenue ..
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ...
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ...
• CHICAGO 22, III. — 2222 CMcago Avenue
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street .
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .......— TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue  ...... — VI 1-5355
• GRANO RAPIOS, Mich. — 606 Bridge St, N.W......... GL 8-2298
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 FrankNn Avenue —......... CH 6-4724
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994

------------- H. J. — 126 - 4th Street ..........   — FO 3-8569
3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue.................... AL 4-5456

o.NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street .............. CH 3-2583
o NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue    Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congrcss Avė. ..... LO 2-1446
o PATER80N 1, N. J. — 99 Main Street ........................ MU 4-4619
o PASSAIC, N. J. — 176 Markct Street .........   GR 2-6387
o PH1LADELPHIA 23, Pa. — 625 W. Girard Avė. PO 5-5S92
o PITTS8URGH 3, Pa. — 1015 E. Caraon Street .......  HU 1-2750
o SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street -------- Fl 6-1571
o WATER8URY, Conn. — 6 John Street ..................  PL 6-6766
o WORCE8TER, Mase. — 174 Millbury Street .............  SW 8-2868
e VINELAND, N.J. — W. Latvis Avė., Greek Ortho<1ox Club BMg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

• LOS ANGELE
• LAKEW000,
• NEW YORK,

CH 9-6245 
., Ll 2-1767 
. TL 6-2674 

EV 4-4852 
. Dl 5-8808

BR 8-6966 
WA 5-2737
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Alto skyriam ir organizacijom
Artėja svarbių lietuviams mi

nėtinų įvykių sukaktys: 1. Bol
ševikų pradėtas lietuvių tautos 
naikinimas 1941 birželio mėn., 
2. JAV Kongreso priimtos “Pa
vergtų Tautų Savaitės” minė
jimas, ir 3. Keturiasdešimties 
metų sukaktis nuo JAV Lietu
vos valstybės de jure pripaži
nimo.

Alto Vykd. Komitetas prime
na, kad 1941 birželio 13-14, 
metams praslinkus po Lietuvos 
okupacijos, Rusijos bolševikai 
pradėjo planingą lietuvių tau
tos naikinimą. Tomis dienomis 
apie 40,000 Lietuvos gyvento
jų nakties metu buvo okupan
tų suimti, išplėšti iš namų ir 
ūkių ir išvežti iš gimtosios že
mės. Vyrai buvo atskirti nuo 
žmonų, vaikai nuo tėvų ir, sun
kiai įsivaizduojamo kankinimo 
bei teroro priemonėmis, tos 
nelaimingos aukos buvo nuga
bentos į koncentracijos stovyk
las Sibire, prie Ledinuoto van
denyno, Vorkutos srityje ir ki
tur gyventi ir dirbti nepaken
čiamom sąlygom. Mažas tų kan
kinių nuošimtis teišliko gyvas.

Antrosios okupacijos metu, 
karui pasibaigus, dar didesnis 
skaičius tokiomis pat aplinky
bėmis buvo išgabentas mirčiai, 
o per 20,000 jaunimo, pačių 
bolševikų prisipažinimu, žuvo 
tėvynės miškuose gindami sa
vo krašto laisvę. Jų lavonai 
buvo tampomi ir niekinami 
miestų aikštėse, jų giminės ir 
artimieji naikinami koncentra

šiandieną, nors gal ne tokiu 
nuožmiu būdu, kaip Stalino val
džios laikais. Svarbu, kad šita 
lietuvių tautos tragedija būtų 
žinoma ne tik mums, bet ir 
plačiajai Amerikos visuomenei, 
spaudai, Kongresui ir vyriausy
bės pareigūnams. Todėl Alto 
Vyk. Komitetas ragina visus sky 
rius ir bendradarbiaujančias 
organizacijas rengti tragiškų 
birželio įvykių minėjimus, pažy
mint juos atitinkamais pareiški
mais ir rezoliucijomis.

Liepos mėnesio trečioji sa
vaitė JAV Kongreso priimtu nu
tarimu yra skiriama Sovietų Ru
sijos pavergtoms tautoms pami
nėti. Lietuva, kaip ir visa eilė 
kitų buvusių nepriklausomų tau 
tų Rytų ir Vidurio Europoje, 
kenčia komunistinio Rusijos 
despotizmo jungą. Alto Vykd. 
Komitetas ragina skyrius ir ko
operuojančias organizacijas im
tis iniciatyvos organizuoti “Pa
vergtųjų Tautų Savaitės“ minė
jimus.

rie- 
aprašinėja ir ko

mentuoja 1962 balandžio 15 į- 
vykusį Alto L. A sk. metinį su
sirinkimą. Gaila, kad korespon
dentai tiesą savo aprašymuose 
taip iškreipia, kad ją ir su pa
didinamuoju stiklu sunku su
rasti-

E tikro, susirinkimas buvo 
gausus, vieningas, tvarkingai 
pravestas. Visi šio susirinkimo 
nutarimai buvo priimti labai 
vieningai, jei neskaityti Naujie
ną korespondento, kuris dauge
liu atvejų solo balsavo prieš.

Susirinkime 31 delegatas at
stovavo 19 L. A- lietuvių or
ganizacijų. Valdybos veiklos 
pranešimas ir Rev. k-jos patik
rinta piniginė atskaitomybė pri
imta vienbalsiai. Buv. Alto sk. 
pirmininkas inž. Julius Jodelė 
naujai kadencijai pirmininku 
buvo perrinktas vienbalsiai. 
(Naujienų korespondentas susi
laikė). Svarstant einamuosius 
klausimus. Teisininkų D-jos at
stovas Įnešė rezoliuciją, reika
laujančią Alto centro reformų 
ir Grigaičio pasitraukimo. Re
zoliucija priimta gan vieningai 
— 5 balsuojant prieš, 1 susi
laikius. Ateitininkų sendraugių 
atstovo pasiūlytoji rezoliucija, 
indorsuojanti busimuosiuose 
rinkimuose šen. Kuchelį, kon- 
gresmanus — Lipscombą, Mc- 
Donough ir Rooseveltą, priimta 
vieningai (Naujienų koresp- 
prieš). ALB L. A- apygardos

===== tiesa apie ix>s angeles / 
atstovas pasiūlė rezoliucijų pra- korespondentas balsavo prieš), 
vedimui skirti 100 dol., o Bal
to sk. atstovas pasiūlė rezoliu
cijų komitetui už reikšmingą 
Lietuvos laisvinimo darbą pa
reikšti padėką. Abu pasiūlymai 
priimti vieningai. (Naujienų

Ir savo pomirtinėje akcijoje, 
atrodo, jis Los Angeles kolo
nijoje siekia išsikovoti tokias 
pat diktatoriuos. teises, kokias 
jo bosas, Naujienų redaktorius, 
turi Alto centre.

HOLLYWOOD, Calif., Libanu kedrų ligoninė.

cijos lageriuose. Keli išlikę gy
ti tie kankiniai pasiekė vakarų

Liepos 28 sukanka 40 metų, 
kai atsistačiusi Lietuvos vals
tybė gavo JAV pripažinimą de 
jure. To pripažinimo JAV nė
ra atšaukusios. Nors šiandieną 
Lietuva yra okupuota, bet šio 
krašto vyriausybė laiko jos pa
vergimą neteisėtu, prieštarau
jančiu civilizuoto pasaulio gy
venimo pagrindams ir Ameri
kos užsienio politikos princi
pams. Toks JAV nusistatymas, 
išlaikytas visų šios šalies vy
riausybių nuo Franklino Roose- 
velto iki dabar, yra svarbiau-

pasauli. Keli atvyko į JAV. Jie sias mūsų vilties šaltinis, kad 
gyvu žodžiu papasakojo apie anksčiau ar vėliau Lietuva vėl 
savo patirtus baisumus ir oku- atgaus laisvę ir atsistatys kaip 
panto žiaurumą- Tų tragiškų nepriklausoma ir demokratinė 
įvykių tikrumą patvirtino ir kai respublika. Altas ragina visur 
kurie amerikiečiai, aplankiusie- šią sukaktį tinkamai paminėti, 
ji savo gimines okupuotoje Lie- Ruošiamuose minėjimuose ati- .
kurie amerikiečiai, aplankiusie-

vyriausybei bei Kongresui pa
dėkas už Lietuvos pavergimo 
nepripažinimą, pasižadant remti 
JAV pastangas kovoje su ko
munizmo imperializmu, gresian
čiu visos žmonijos laisvei.

Alto Vykd- Komitetas yra pa
siryžęs. kaip iki šiol, taip ir to-, 
liau dėti visas pastangas, kad 
Lietuvos išlaisvinimo valanda 
ateitų galimai greičiau- Visi yra tunui pats tikrinis laikas asme- 
kviečiami į bendrą darbą ir į 
bendrą kovą už įvykdymą mums 
visiems brangaus idealo: lais
vos Lietuvos pasaulio tautų šei
moje.

Visas aukščiau pažymėtų mi
nėjimų progomis sukeltas au- ,, ... OA . , . . .
kas prašome siųsti: Lithuanian sMeide 30,000 .nformacimų ta- 
American Coundl. Ine, 1739 So. •*** TaiP Pat 140 db 
Halsted St., Chicago 8, UI.

Aito Vykdomasis Komitetą*:

Paremk kovą už
Dešimt JAV Kongreso narių

— senatorių ir kongresmanų
— savo rezoliucijomis reika
lauja Pabaltijo valstybių bylą 
perduoti Jungtinėm Tautom.

Dabar yra atėjęs kiekvienam 
sąmoningam irjjeros valios lie-

niniu įnašu Lietuvos išlaisvini
mo pastangas paremti.

American* for Congressional 
Action to f ree The Baltic 
States vykdomasis komitetas iš
leido ir visoje Amerikoje pa-

Lietuvos laisvę 
duryje rezoliucijų pravedimo 
reikalu Washingtone lankysis 
Jungtinė baltų delegacija. Pla
nuojama tolimesnė informacinė 
literatūra. Visi tie darbai, kad 
ir labai taupant, reikalauja pi
niginių išteklių.

Mielas lietuvi, 1 paremk šią 
konkrečiais veiksmais ženkli
nančią kovą už Lietuvos lais
vę. Neatidėk rytojui — šian
dien pat siųsk didesnę ar ma
žesnę auką komiteto iždininkui 
adresu: G. A- Petrauskas, 3442 
Madera Avė-, Los Angeles 39, 
Calif.

Kam Aitas rinke pinigus?
1961 vasario 10 Alto centras 

padarė formalų nutarimą' rem
ti ir kovoti už JAV Kongresan 
įneštas rezoliucijas. L. A Alto 
skyrius stipriai ėmėsi darbo. 
Vėliau Naujienoms ėmus prieš 
rezoliucijas kovoti, Los Ange
les Alto sk. valdyba pakartoti
nai kreipėsi į Alto Vykd- Ko
miteto pirmininką klausdama, 
ar anas centro nutarimas pa
keistas. Atsakymo nepasisekė 
išgauti. Alto sk. valdyba pada
rė išvadas, kad ji turi ne tik 
formalią teisę, bet ir moralinę 
pareigą tas rezoliucijas remti ir 
už jų pravedimą kovoti.

Prieš šių metų Vasario 16 
minėjimą Alto sk. valdyba į vie
tos visuomenę išleido atsišau
kimą, kuriame pastebėjo, kad 
“losangeliečiai pabandė nau
jais ėjimais laisvinimo darbą 
suaktyvinti”. Tarp svarbiausių 
išlaidų pozicijų nurodė sekan
čias:

“Vietos Alto skyrius, paste
bėjęs informacinės literatūros 
trūkumą, išleido kondensuotą 
Lietuvos istorijos santrauką su 
paryškintom šių dienų Lietu
vos problemomis: šimtai šio lei
dinio egzempliorių paskleista 
kitataučių tarpe”. Čia reikia pa
stebėti, kad tą istorijos santrau
ką gavo daugelis JAV Kongre
so narių. Kai kurie iš jų šią 
santrauką kaip medžiagą, nau
dojo savo Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimui skirtose kal
bose Senate ir Atstovų Rūmuo
se. Vienas veik ištisai Įtraukė 
Į Kongreso darbų knygas (Con- 
gressional Records).

“2. Remdamas organizacinę 
struktūrą, praėjfusįais metais 
500 dol. įnašu parėmė 
centrą.

3- Pagrindinį dėmesį 
sk- valdyba praėjusių 
veikloje skyrė Kuchel - 
comb rezoliucijai, sulaukdama 
visos patriotinės Amerikos lie
tuvių visuomenės dėmesio ir 
pritarimo- Visas milžiniškas dar
bas šiuo reikalu, ruošiant lite-

Prašydama naujų aukų, Val
dyba atsišaukime nurodė toli
mesnes darbo gaires. Jos gi ro
dė į tolimesnę kovą už rezo
liucijų pravedimą. Savo atsišau
kime valdyba rašė: “Tolimes
nei kovai už rezoliucijų prave
dimą yra pilnai pasiruošta ir 
pirmieji ėjimai jau padaryti... 
Alto skyrius tikisi, kad Los An
geles lietuviai ir toliau daly
vaus Lietuvos laisvės kovoje ir 
rems Alto skyriaus veiklą ... 
Turint prieš akis milžinišką 
darbą, ypač ryšium su Kuchel 
- Lipscomb rezoliucijos pravė
dintu, Alto skyriaus valdyba ti
kisi, kad visi losangeliečiai so
lidariai vienu kitu doleriu, gau
siau negu paprastai, parems už
sibrėžtų planų vykdymą".

Taigi Los Angeles visuome
nė iš anksto buvo painformuo
ta, kuriems tikslams aukos bu
vo renkamos ir kam galės būti 
panaudotos. Ir žinodami kam 
aukoja, losangeliečiai vieną ki
tą dolerį daugiau pridėjo- (E- 
tikimieji naujienininkai aukas 
siuntė centro sekretoriaus var
du). Jie finansavo “užsibrėžtų 
tikslų vykdymą”, bet ne pado
rių lietuvių denunciacijas. Ir 
tiems, kurie minėtiems tiks
lams padarytas išlaidas vadina 
“sauvaliavimu” ar pinigų “eik
vojimu”, galima priminti, jog 
ne tik pinigus, bet ir garbę 
galima išeikvoti. Lietuvių visuo
menės atstovai, susirinkę į Al
to metinį susirinkimą, padary
tas išlaidas aprobavo ir valdy
bai už atliktą darbą išreiškė 
padėką. Perrinko tą patį pir
mininką. Rankos prieš pakelti 
nedrįso net Naujienų kąringas 
korespondentas.

Partine tulžimi atmiešti puo
limai jau susilaukia teisingų vi
suomenės reakcijų. Pa v. gegu
žės 19 Los Angeles kultūros 
klubo suruoštose spaudos 
klausimais diskusijose dalyvavo 

> labai gausi auditorija. Po dis
kusijų publika turėjo progos 

lups- apžiūrėti ir įvertinti laisvojo 
pasaulio lietuvišką spaudą. Kul
tūros klubo valdyba į parodon 
išstatytų spaudos leidinių są
statą neįtraukė ne tik Vilnies 
ir Laisvės, bet ir kitų laikraš-

Alto

Alto 
metų

tuvoje-
Tautos naikinimas tęsiasi ir

tinkamomis rezoliucijomis ir 
kalbomis reikia pareikšti JAV

L. Šimutis, E. Bartkus, dr. P. 
Grigaitis, M. Vaidyla _

džiųjų Amerikos dienraščių iš
siuntinėjo laiškus ir aprūpino 
atitinkama literatūra, prašyda;
mas paremti kovą už Pabalti
jo valstybių laisvę. Birželio vi-

Fmansy komitetas: Dr. P. 
Pamataitis — pirmininkas, 
J. Ąžuolaitis, V. Kazlauskas,

ratūrą, organizuojant laiškų ra- čių, kurie garbina Marksą ir 
šymo akciją^ informuojant vi- Leniną, ar gegužės 1 proga 
suomenę, vedant didžiulį susi- spausdina komunistų intema- 
rašinėjimą su lietuvių, amerikie- cionalą. L. A.
čių bei pabaltiečių įstaigomis ———————————
bei asmenimis, buvo įmanomas — Amerika laiko Europoje

L. Lašas, K. Liaudanskas, J. 
Motiejūnas — nariai

tik finansine losangeliečių pa
rama”.

425,000 vyrų- Metam jų išlai
kymas atsieina 1.6 bilijonus.

tgngtfrigiitttfftisg

IGNAS MALENAS

Sodo nuomininkai

(4)
— Tai Vismantų sūnus skam

bina— tarė Nijolė. — Jis mo
kosi Kauno konservatorijoje, 
įdomus vaikinas.

Žaismingas menuetas atgaivi
no visas Butkiškės. Tai puikiau
sia pramoga kaime, kai turi sa
vo pianiną-

— Ar jūs mėgstate muziką?
— Baigiau konservatorijos 

kursus, bet tėvelis sakė, kad 
jam persunku į dvi mokyklas 
mane leisti. E muzikos duonos 
vistiek nebus.

— Gaila, — atsiduso studen
tas-

Abu pakilo ir pasuko į bu
vusių kumetynių pusę. Petras 
paėmė Nijolę už parankės. Bet 
ji lengvai išsilaisvino.

paklausė Petras.
Nijolė nusišypsojo. Staiga ap

sisuko eiti atgalios. Kas nors 
E namiškių galįs ieškoti. Petras 
palengva pervedė per upelį ir 
pasuko link palapinės, kur mie
gojo tėvas. Bet tėvo palapinėj 
nebuvo. Tai sukėlė Petrui nu- 
sistebėjimą-

— Ponas Kalnėnas, matyt, 
išėjo mūsų ieškoti sode, — tarė 
Nijolė. — Eikime dabar jo ieš
koti;

Tėvą sutiko sodo pakrašty 
prie obels, kurią buvo apnikę 
jauni, pirmamečiai augliai. Išsi
ėmęs peiliuką juos genėjo.

— Matai, senai obeliai beveik 
iš šaknų pradeda augti nauji 
ūgiai. Tai vis tiek, kaip Stane- 
levičiui jo amžiuje nauja šei-

Bet tuo metu iš sodo gilu
mos pasigirdo Ramunės ūkavi-' 
mas- Petras atsiliepė. Už valan
dėlės jie pamatė Ramunę su 
motina-

— Išėjau viena, o pareinam 
dviese. Dabar rodykite savo rū
mus!

— Atėjau ir aš pažiūrėti, 
kaip jūs Įsitaisėte, — tarė Bi
liūnienė. — Ramunė sako, kad 
čia turit jaukiau už mus.

— Prašom E mūsų nesijuok
ti! — tarė studentas. — Mes 
žiūrime ne patogumų, o pašiū
rės nuo lietaus. Jeigu nelyja 
už kaklo, tai ir gerai!

— Ta. šarka su Blažyte tai 
visko pričiauškia! — tarė Bi
liūnienė. _

— Mama! -— priekaištingu 
tonu tarė Ramunė.

— Juk aš nieko blogo nepa
sakiau. šarkos nuolat straksi. 
Tai visi žino.

— Mama, kad aš jauna ir 
kad man tik 16 metų, tu daž
nai sakai, bet aš nenoriu būti 
tokia, kaip tu sakai. Man jau 
prasidėjo septynioliktieji.

Biliūnienė su Nijole nežymiai 
nusišypsojo.

Visi suėjo į vidų. Lovos bu
vo tvarkingai paklotos, rank
šluosčiai ant sienų sukabinti, 
ąsotis pripildytas vandens, kam
pe stovi “dubeltauka”, ant sta
lo puodynėlėj gėlių puokštė.

— Na, tai jūs čia gyvenat, 
kaip grovai! Ramunė ne be rei
kalo sakė, kad pas jus tvarkin
giau negu salione.

— Ačiū! Tik kiek atsargiau 
su pagyrimais. Galime pakilti 
į puikybę.

— Aš taip ir maniau, kad 
teks plėsti rūmas! — tarė tė
vas, irgi atsiradęs palapinėje.

— Atėjom jūsų aplankyti,— 
aiškino Biliūnienė. — Gražūs 
rūmai.

— Iki to, ponia, tai mums 
dar toli.

— Kodėl toli? Turite gerą, 
tvarkingą ir mokytą sūnų — 
tai daugiau negu rūmai! — Mer
gaitė, kuri jį gaus, tai tikrai 
džiaugsis!

— Vaikas neblogas, dėkoju 
Dievui. Bet ir ponia negalėtum 
nusEkųsti savo dukromis.

— Aš ir nesiskundžiu. Nijo
lė už metų, kitų jau galėtų ir

nia Biliūnienė. — Žmogus vi
sada nori būti tuo, kuo jE nėra!

— Na, ką jūs čia sugalvojo
te. Susirinkote ir rūkstate mū
sų palapinėj. Geriau išeikime 
laukan. Ten oras geresnE, — 
tarė Petras.

— O aš manau, eikime pas 
mus užkąsti. Turiu seno ski
landžio ir neprisirengiu jo pra
plauti! ., į

— Labai ačiū ponia, bet mū
sų darbas to neleidžia. Yra 
žmonių, kurie seka kiekvieną 
mūsų žingsnį, kad tik galėtų 
paobuoliauti. Juk miškas, van
duo ir sodas — tai daugeliui 
dar tebėra bendra nuosavybė, 
jei tik savininkas nemato. Ir pa
gautas vaikas tai sakė.

— Aš matau, kad jūsų ne- 
peršnekėsiu, — nusileido Biliū
nienė. — Papietausime vienos, 
nes svečių neturime.

— Gal kitą kartą? — sumy
kė studentas Petras.

— Netikime, — nepatenkin
tu balsu tarė Nijolė-

Buvo pate vidudienis- Oras 
tvankus, žadėjo lietaus. Kregž
dės skraidė pažemiu. Iš buvu
sių kumetinių buvo girdėti Sy-

stebėjau, kai vaikščiojai su jo
mis anom dienom.

— Dar bus, tėve, progų, jei
gu -- -

— Tu teisus, vaike. Nereikia 
iš karto visu glėbiu --. Man 
trečiadienį, žolinėje, reikės va
žiuoti į Rumbonis su obuoliaE, 
tai tau teks šeimininkauti sode 
vienam. Ankstyvieji saldiniai 
jau bus prispėję. Gali valgyti 
ir Biliūnai, pasirinkdami geriau 
nunokusius.

Užkaistas puodas šilo. Tėvas 
su sūnum susėdo netoli ugnies 
ir žiūrėjo, kada pradės virti. 
Netoli bėgiojo Ridos. Kažkur 
ganykloje mūkė pririšta karvė. 
Kažkas vėlyvas ar perdaug 
ankstyvas plakė dalgį.

— žinai, tėti, man vis rūpi 
vienas klausimas: kam žmonės 
veda? Ar tik dėl to, kad yra 
vyrai ir moterys? Man rodos, 
yra ir kitų dar priežasčių. Ku
nigai moko vienaip, kiti kitaip. 
Nežinai kam tikėt. Tas pate 
Stanelevičius papasakojo man 
kartą įdomią istoriją.

Vienas žmogus turėjo mažą 
sūnų- Sūnų jE labai mylėjo, 
bet buvo didelis antifeministas-

velnias”, paaEkino tėvas.
“Tėte, aš noriu velnio!” , 

atsakė sūnus. Ir taip baigėsi 
tuščios tėvo pastangos.

— Tai va, tėti, kaip yra su 
tuo “velniu”?

— Stanelevičiaus galvojimas 
geras. Turėti vaikų ir auginti 
juos Dievo garbei ir žmonių 
meilei. Visa kita — antriniai 
priedai. Jie vieni palieka sielo
je skaudžus pėdsakus. Taip 
dažnai pasitaiko dabar. Mes, 
dėkui Dievui, beveik nežinojo
me atsitikimų, kad sveika šei
ma neturėtų vaikų.

— Tai, kad plačiau parapi
jos, vaEčiaus jūs anuo metu ir 
nesiekdavote, — pastebėjo Pet
ras — Kitur galėjo būti ir ki
taip

— Ne. Žmonės anuo metu 
paprasčiau valgė, paprasčiau 
rengėsi, paprasčiau skonėdavu
si. šiandien perkama ne tai, 
kas reikia, bet tai, kas įšneka- 
ma. Nustojama galvoti, norima 
gyventi kito galva. O tai jau 
prasta. Jokia mada nei maši
na žmogaus nepakeE. JE turi 
pats galvoti.

— Apie ką galvoti?
— Taip geriau, — pastebėjo.
Dabar jiedu ėjo į kampą už 

upelio.
— Čia tiktų įsitaEyti palapi

nę, kurios nei vėjas neprapūs- 
tų nei šaltis neįveiktų, o liep
tą nuėmus, ir žmonės nepriei
tų.

— Jūs taip norėtumėt? —

myna. Tegul augina E vainiko, 
šiuos turime mesti lauk. '

— Kas tas Stanelevičius? — 
paklausė Nijolė.

— E, toks buvęs mokytojas, 
jau susenęs.

— Bet dar žvitrus, — pri
dūrė tėvas. Papasakok Nijolei, 
ką man sakei.

— Na, parodykit, kaip atrodo 
tie jūsų rūmai.

— Jūs sakykit, šunio name- 
1E- Tada mes greičiau suprasi
me apie ką jūs kalbate- Bet 
jeigu norite pamatyti, kaip mes 
gyvename, tai prašom! — tarė 
Petras ir parodė ranka namelio 
link.

tekėti, bet Ramunė dar vaikas.
— Visai ne vaikas! — atsi

kirto dukra-
— AEku, dabar toks jų am

žius, ponia Biliūniene, kad nori 
būti suaugusios Vėliau norės 
būti jaunesnėms, — pastebėjo 
tėvas Kalnėnas.

— Tai tiesa, — atsakė po-

belijaus “Finlandija”.
— Reikėjo eiti, jei kvietė. 

Būčiau vienas pasaugojęs, — 
prašneko tėvas.

— Vienas nenorėjau.
— O tavęs aiškiai norėjo. 

Biliūnienė tave mėgsta. Matyt, 
ir Biliūnas tau nesvetimas, o 
dukros — dar labiau. Aš pa-

Taigi, nutarė išauginti taip, 
kad nepamatytų moters. Na
muose tarnais laikė vien vy
rus. Kai sūnus jau buvo jau
nuoliu, jE pro langą pamatė 
einant moterį.

“Kas tai yra”, paklausė sū
nus.

“Nekreipk dėmesio į tai, tai

— E. kas gi būtų be vaikų 
krykštavimo, be jų džiūgavimo? 
Kas gi būtų be jų?

Puodas jau buvo gerokai įvi
ręs. Kalnėnas ėmė tikrinti, ar 
nežalią mėsa. Abu užkando ir 
padėjo likusią putrą atvėsti šu
niui.

(Būt daugiau)



OR. ROŽĖ ŠOMKAITĖ

Rožė Šomkaitė—farmacijos daktarė
New Jersey valstybiniame 

Rutgers universitete gegužės 16 
Rozalija Šomkaitė apgynė di
sertaciją “Photodecomposition 
of 1-epinephrine” ir gavo dak
taro laipsnį.

Savo disertacijai R. šomkai
tė pasirinko uždavinį eksperi
mentu nustatyti, kaip šviesa 
veikia sintetinį epinefriną. Ty
rinėjimais nustatė, kuriuo būdu 
vyksta epinefijno cheminės 
struktūros irimas ir koks švie
sos kiekis yra pajėgus epinefri- 
no molekulės cheminę struktū
rą suardyti. Eksperimentai pa
rodė, kad epinefrino pasikeiti
mo priežastimi yra ne tiek švie
sa, kiek deguonis ir sunkieji 
metalai. * '' '

Šiais tyrinėjimais susidomėjo 
federalinė sveikatos valdyba—

* U. S. Public Health Service — 
ir pavedė R Šomkaitei atlikti 
kai kuriuos papildomus epinef
rino nepastovumo tyrinėjimus, 
tam reikalui nuo 1962 pradžios

DETROITO ŽINIOS DISPLAY DISPLAY

st. barzdukas

HausMMi. Bus Bendruomenės 
centrinių organų pranešimai 

sija, bet turės paieškoti atsa- apie veiklos planus bei darbus. 
kynnĮ j Mausimus, dabar to- Tai bus naujosios J- Jasaičio 
kius gyvus ^Amerikos lietuvių vadovaujamos Centro Valdybos 
išeivijoj. pirmasis viešas prisistatymas
- ■ ■ ■ ------ vyriausiajam sprendžiamajam

D _ v. • Bendruomenės organui. Su nau-BdltlIIlOreS Žinios jų Žmonių atėjimu ateina ir tam 
tikri nauji veiklos atspalviai. 
Jų laukiama mūsų švietimo pla
navime bei vykdyme, mūsų kul
tūros laukuose, Bendruomenės 
finansuose, bendrojoj jos link
mėj- Tad Centro valdybos pra
nešimams skiriama nemaža vie
tos.

• kasi JAV Lietuvių Bendruome-

gegužės. 27 dalyvavo 8:30 v.

30 pagerbė Žuvusius. Buvo mi
šios Dievo Apvaizdos bažnyčio
je. Po mišių veteranai aplankė 
korp. Jono Daugirdo kapą. Vė
liau veteranų namuose buvo 
pusryčiai.

Inž- J. Miklovo paskaita, su
rengta Detroito lietuvių organi
zacijų centro, sutraukė apie po
rą šimtų klausytojų, nors tą 
dieną oras buvo gana karštas. 
Paskaitininkas gyvai sudomino 
klausytojus, atsakinėjo į klau
simus. (av .)

LEARN TO DANCE in an atmo- 
sphere of charm and refinement. 
MWTOWN 5 AVĖ. 8TUDIO 
Pay as you go. No contracts. Pri
valė Lessons $2.00. — LeQuorne, 

JU 2-0447

Anniversaiy Celebration 
RAOIO CRAIG

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

SCANLON OF THIRD, Ine.
MOVTNG & STORAGE

New and Used Furaiture Bought 
and Sold. Mail Anywhere: 5 Boros 
- LI. - Westchester - New Jersey, 
FasL dependable. careful Service.

481 Willis Avė.. Bronx, N. Y.
LU 5-8355

MARCO BOWL-O-LANES
30 Automatic Pinspotters; Cocktail 
Lounge - Restaurant. Free parking. 
Your host—Tony Zojac. HY 7-4350 

339 Wyckoff Ave^ Brooklyn 
Applications for Winter Leagues 

Being Accepted Now!

R. Šomkaitė gimė Gataučių 
km-, Linkuvos par- Baigusi Lin
kuvos gimnaziją, formacijos stu
dijas pradėjo 1942 Vilniaus 
universitete. Pasitraukusi į va
karus, 194549 Tuebingeno uni
versitete studijavo humanitari
nius mokslus. Amerikon atvyko 
1949 rudenį. Po metų pradėjo 
formacijos studijas šv. Jono uni
versitete, magistro studijas tę
sė Madisono universitete, Wisc. 
Metus dirbusi Wame - Lambert 
Co? tyrimo laboratorijoj Morris 
Plains, N. J., New Jersey vals
tybiniame universitete tęsė dok
torantės studijas.
- Nuo gimnazijos laikų aktyviai 
reiškėsi ateitininkų organizaci
joje, vėliau buvo moksleivių ir 
studentų centro valdybose. Vo
kiečių okupacijos metais įsijun
gė į Lietuvių Fronto rezistenci
nę veiklą, priklauso Lietuvių 
Studentų Sąjungai, Lietuvių 
Fronto Bičiuliams, American 
Pharmaceutical Assoc., Ameli

jai suteikdama vadinamą ‘post- can Chemical Society, Sigma
doctorate’ stipendiją.

L ANDRHIŠKEVKIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė.
VVoodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Xi ir Rho Chi.
Birželio viduryje keliom sa- 

■į vaitėm išvyksta į Europą. Grį- 
Į žūsi toliau įsijungs į savo pro- 
į fesini darbą ir į visuomeninę 
I veiklą.

Naujos daktarės pavyzdys ro
do, kaip, nepaisant visų sunku- 

į mų, ryžtas ir darbštumas pra
laužia kelią i mokslo viršūnes. 

J ‘ ‘ (jvk)

už mirusias narps
Antanas ir Anelė Miliauskai 

(Miller) gegužės. 27 paminėjo 
savo vedybinio gyvavimo 30 
metų sukaktį, šv. Alfonso baž
nyčioje 10 vaL buvo padėkos 
mišios, kurias aukojo prel. L. 
MendeUs. Jis pasakė ir pamoks
lą, pasveikindamas sukaktuvi
ninkus- Antano ir Anelės Mi
liauskų penki sūnūs dalyvavo 
paskutimame pasauliniame ka
re ir visi grįžo į namus. Visi 
jie pasižymėjo karo lauke, bu
vo sužeisti ir už narsumą apdo
vanoti garbės medaliais. Anta
nas Miliauskas ilgą laiką turė
jo siuvyklą, kur dirbo daug 
lietuvių. Anelė Miliauskienė vei
kia sodaliečių draugijose, karo 
motinų draugijoje ir yra lietu
vių posto 154 pagelbininkė-

Vainiku dieną lietuvių pos
tas 154 dalyvavo Holy Redee- 
mer kapinėse, kur 9 v. buvo 
mišios. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė legiono ir ramo- 
vėnų kapelionas kun. A. Dran
ginis. Giedojo šv. Alfonso pa
rapijos vaikai. Po mišių progra
mai vadovavo posto vadas Ro
landas Miliauskas (Miller) Gie
dojo Klemensas Andreikus - 
Andrews ir Jurgis Galkas, akom 
ponavo Lilė Bafcarskienė. Visai 
programai vadovavo Jonas 
Mazz, garbės pirmininku bovo 
prel. L. Mendelis.

Lietuviu melodijos valandėlės 
vedėjai A. Juškus ir K. Las- 
kauskas birželio 3 Conrad’s 
Vilią parke rengia didelį pik
niką. Autobusai važiuos nuo lie
tuvių svetainės 11 v. šokiams 
gros Jono Lekevičiaus orkest
ras-

Jurgis Sauka, naujakūris, su
laukęs gražios senatvės, mirė 
gegužės 18. Palaidotas gegužės 
22 iš šv. Alfonso bažnyčios. 
Trys kunigai aukojo mišias už 
jo vėlę. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime li
ko dukra Anelė, Sūnūs Vikto
ras, Juozas, Stasys, Feliksas ir 
eilė anūkų.

Vasario 16 audiencija' pas 
JAV prezidentą ^isu nuogumu 
parodė, kaip į Bendruomenę 
žiūri tam tikros politinės mū
sų sferos bei jų atstovai. Pa
gal juos, Lietuvos vadavimas 
— tai jų teisė, privilegija, mo
nopolis. Jie nelinkę leisti nie
kam į šią sritį kištis. Į Bend
ruomenės audiencijos organiza
vimo iniciatyvą, nors audienci
ja siekė daug platesnių uždavi
nių, jų buvo pažiūrėta kaip į 
“vienybės” ardymą. Visomis 
priemonėmis, net užkulisinėmis, 
net nemoraliomis, buvo pasi
stengta Bendruomen. degraduo
ti ir jos atstovus iš viešumos 
išstumti. Bet čia Bendruomenei 
ir kyla principinis klausimas: 
ar ji iš savo tikslų ir siekimų 
turi braukti Lietuvos laisvės 
kovą? Ar Lietuvos laisvės kova 
yra visų lietuvių, 
lies”. Tarpusavio 
biavimas esamc~ic 
pasirodė vargiai
Šiam klausimui Tarybos sesijo
je skiriamas reikiamas dėmesys.

ar tik “da- 
bendradar- 

nuotaikomis 
tegalimas.

Pagaliau. Bendruomenės Ta
ryba bus supažindinta su JAV 
Lietuviu Fondo organizavimosi 
eiga bei finansais. Į fondą de
dame dideles viltis, nes tai turi 
būti nesenkąs šaltinis mūsų 
švietimui, kultūrai, kilimui gai
vinti. Pradininkai ir entuzias
tai, sėkmingai pradėję pirmuo
sius Lietuvių Fondo žingsnius, 
turi būti Bendruomenės ne tik 
suprasti, bet ir visu galimu 
efektyvumu paremti.1'

Jonas Obelinis

— Lietuviu krikščionię de
mokratę suvažiavimas bus bir
želio 16-17 Clevelande. Prade
damas birželio 16, šeštadienį, 
1 vai. "popiet, šv. Jurgio para
pijos salėje. Nakvynės reika
lais kreiptis į Bem. Brizgį, 1369 
Sunview Rd., Cleveland 24, 
Ohio. Tel. HI 2-5671.

DISPLAY

Jamaica
KELLY-WOOD PHARMACY

168-43 HILLSIDE AVENUE
OL 8-1226

OPEN SUNDAY WE DEi^IVER

ROTHENBEKG COLOR LAB
FOR THE PROFESSTONAL 

PHOTOGRAPHER
Candia? c. .m.-,c.a. ^^a.itity

Poiiraits
212 Tapscol Street Brocšlyn, N. Y.

IN 7-_876

CONEY ISLAND

WEINER PHOTO SUPPLIES
Black & white Colcr Processing 

2918 MERMAID AVĖ.

ES 3-4600

Built-in Kitchen Cabinets. Work- 
manship at its very skilled best — 
Ricnard Freund. Custom made De- 
signer & Manufacturer since 1937 
your assurance of guaranted satis- 
faction in workmanship and price. 
88-58 Myrtle Avė., Glendale Queens, 
near Woodhaven Blvd. VI 7-3758.

BRATWURST GLOECKLE
Užkandžiai ir pietūs patiekiami 
kasdien. Skoningas vokiškas šeimos 
maistas. Specialūs pietūs sekmadie
niais. Įvairūs kokteiliai vietinių ir 
importuotų gėrimų. Maloni vokiška 
atmosfera. Air-conditioned — Alois 
Oandle, sav. 1438 Myrtle Avė. (prie 
Bleecker St.) H Y 1-9794

AU-PETIT MOULIN French Cui- 
sine for the Gourmet. Dinner music 
Fri & Sat. by Trudy Sachs. Child- 
ren’s Dinner /z Price. For Reser- 
vations: HU 2-9568 —" HU 7-4275. 
Clcsed Mon.—Open Holidays 2 p.m. 
123 Middle Neck Rd.. Great Neck 
------ Free Parking in Rear ------

FEET PR0BLEMS? NeufelcFs Or- 
thopedic Shoe Clinic Shoes any size. 
Suggestions for persons with feet 
problema — Doctor’s prescriptions 
carefuily served. Full line of child- 
rens’ shoes, also Club Foot, Pigeon 
Toed, Štraight Line. — 89-09 Ja- 

. maica Avė., IVoodhaven; VI 7-8000

Pasiūlymas tik ribotam laikui!
Pagal užsakymą padarome perma
tomus plastikinius užvalkalus — 
SOFAI ir FOTELIUI už $34.95. 
Visi mūsų darbai atliekami priei- 
namiausiomis kainomis — aptar
naujame visus miesto distriktus.

LINCOLN DECORATORS
46 E. Broadway. N.Y.C. WO 6-1818

VVedding at Dante — Long Island’s 
Catering Establishment. Free park
ing. Centrally located. Air condi- 
tioned. Parties 35tolOOO: banąuets, 
shotvers. engagements. Bar Mitz- 
hah. etc. Choice Dates available — 
HI 6-1310. DANTĖ CATERERS, 
75-07 31st Avenue. Jackson Heights

MOTELS

TETEK S MOTEL

COSMOS PARCELS EXPRESS C0

370 Union Ave^ Brooklyn 11, N. Y. 
Tel.: EV 44952

J.

Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį. z

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, pnuilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašų

■ Dirbama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Važiuojant subway: CAN ARSI Ė Line — Blipti Lorimer ’Stotyje, 
JAMAICA Line 
politan St. —

Hewes stotyje, CROMTOWN Line — Metrv- 
Lengva gauti vietą autombbilMme pastatyti. PUTNAM, CONN, rfeeerą 

Nuotr. B. Kerbelienis.
•®dyboje jkurtos kapinis “Dangaus vartai”.

SCHREINEREI HERMANN 
SHADE

Nauji darbai ir Įvairūs perdirbimą! 
iš lauko ir vidaus. Prityręs specia
listas. Nemokamas įvertinimas. Ap- 
tamaujam visas penkias miesto zo 
nas bei Nassau ir Suffolk County 
214 No. Henry St.. Brooklyn, N. \

Telef. EV 3-1230

C A M FURN1TURE CORP.
Lenkiška firma. Įvairiausių mode
lių baldai gyv. kambariams ir vir
tuvei. Czuchlewski, sav., 158 Gra
bam Avė., Brooklyn 6, N.Y. Išsta
tymo sandėliai: 142 Grabam Avė., 

Tel. STagg 2-0526

RIVERA FUNERAL HOME, Ine. 
1908 Bathgate Avė.. Bronx, N. Y. 
(Tremont Avė & 17Fih St. near 3rd 
Avė ' Ccrps f!cwn to Puerto Rico 
for $97 00 5 modern Chaoels with 
Aic condit’on* — FUNERALES 
COMP. DESDE .................... $250.00

LLAME: TR 2-7222

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

Siding, Joists, Wall board, 
Mill work, Timber, Insulation 

FREE DELIVERY
BE 8-2660

BETTER LIVING HOME 
IMPROVEMENT. INC.

Sale Avvnings. Fiee estimatės. No 
obligatien Glass for winter, screens 
for summer. — Bronx, KI 2-2000; 
Manhattan. OR 1-7220; Staten Is- 
land, 3-5002 Easy terms. no doviu 
payment. FHA <or 90 Dąy Cash.

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

JUAN GALLEGO CORP.
PA.CKTNG CRATTNG SHIPPING 
Wcrld Wide We pick up with our 
Van. — Speciali.*! s in shipping to 
Latin America and Spain.

W A 5-7560

N O R D I C 
FOOD STORE

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

A large seleetion of Scandinavian
Delicacies. — Mail’Orders welcome.

Send for Free Price List

PETZINGERS
THE FINEST IN GROCERIES 
1221-1225 Flatbush Avenue 
125 Bay Ridge Avenue Bklyn 
7802 5th Avenue Brooklyn 
302 86th S’reet. Brooklvn
— WE ALSO DO CATERING —

ALBERT MAIER, INC. 
Kiaulienos krautuvė

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 

Kasdieną šviežios namų gamybos 
"Kielbassy”

1927 Washington Avenue, Bronx 57,
N. Y. TRemont 8-8193

EDWARDS & HANLY 
Members

NEW YORK STOCK EXCHANGĖ 
AMERICAN STOCK EXCHANGE 

Stocks - Mutual Funds - Bonds 
Underwriters — 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 Allvvood Road

KAY’S YOUTH CENTER Ėst. over 
20 yrs. Kay’s Youth Center official 
Camp Outfitters for all camps. Free 
Alteration; Name Tapęs sewn free. 
Special consideration to religious 
Groups. — 1655 Sheepshead Road. 
Brooklyn, N. Y. Call DE 2-6458.

PLUMBING and HEATING 
Alterations

Ali Kinds of Repairs — at Lowest 
Prices. Special consideration given 
to Religious Institutions.

Day and Night Phone 
CL 1-2700

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

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

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

JAY VEE’S Transportation Groups 
Buses to Hire — Special Low 

Rates to Churches, Schools and 
Religious Groups and Organiza- y 
tions — Make your Reservation 

now Call AT 9-9756 
171 E. 122nd St. New York City

TEEN AGE BOYS

A8D Television. Service Calls $1.95 
plūs parts. Anyvvhere fn Queens; 
written guarantee; authorized re
pairs on all leading makes: Admi- 
ral, Philco, RCA, Zenith, Emerson, 
Dumont, Magnavooc. GE, Sparton. 
88-25 37th Avė., Jackson Heights. 
Muntz—RCA HA 9-8990

IN SCENIC LONG ISLAND
223 Flanders Road

, RiverHead, L. L, N. Y.
On way to Montauk Point 

Now Open for Guests 
Special Consideration to Religious

Groups
Call or write for Reservations

516 PA 7-4183

CAMPS

CAMP WAW0KIYE
Peconic Bav, Cutchogue, L.L 

516 PE 4-6094
Sailing • Salt water bathing - 
All Sports • Music - Drama 
- Tutoring available — Co-Ed 
70 Boys and Girls. MD on call 
Res. RN. Mature ezperienced 
Staff. Cabins with Facilities.

8 Week* $500
Contact Kevin W. Kist Ms Ed 
2 Woodlane, Smithtoun, L.I.

516 AN 5-0807
Inspection of Camp 
invited any weekend

FUNERAL DIRECTORS

Henry WEYDIG & Son, Ine.
FLushing 9-8563

FUNERAL HOME
Charles VVeydig. Lic. Mgr.

13-39 122nd 81, College Po<nt, N.Y.

Ąges 15 - 19

SEE EUROPE this Summer
5 Week Tour

July 18 - August 23
Via Jet and Private Motor Coach. 
Visiting: England, France. Belgium, 
Germany, Switzerland, Italy, Spain. 
Portugal. Small Group supervised 
by Religious and Lay faculty; mem- 
ber of Foreign Language Depart
ment of Manhattan College High 
School. Cail or write:

' St. Christophers
Catholic Youth Tours

5601 Riverdale A re.. Riverdale 
N.Y. Ailen D. Caco —

Tel. KI 9-4438

P & G OUALITY FRENCH DRY 
CLEANERS — 3-hour Service on 
premises. Free Pick-up & Delivery. 
Cut out this Ad for a special dis
count. — 916 East 233 St., Bronx. 
N.Y................... Phone: OL 5-9420

P O W E R

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

71.
Director.

ROSES GIFT SHOP "
65-66 Fresh Pond Road, Brooklyn. 
Adolf Hofmanu, prop. — EV 2-4632 
Imported Gift Articles - China-ware 
- Hummel figūrines - Ikora Corning 
ware. Fui! line of German & Eng- 
lish Greeting Cards.

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

“For Your Wedding or Party” 
GLEN ACRE FARM

Serving all Queens. Platters for all 
occasions — decorated. Bar-B-Q 
chikens, spare ribs, dueks, turkeys 
carved and put back on frame. Ar- 
ranged here or at your home. 92-31 
New York Blvd., Jamaica, N. Y. 
RE 9-5036; 9to7pm, Fri.tol0pm.

ALPINE PHARMACY
Prescriptions CaHed for and Deli- 
vered. BAYRIDGE AVĖ. and 
4th AVENUE at 69th St. Subtfay.
Brooklyn. Tel. BE 8-0044
THE FINEST IN PHARMACY:

DRECHSEL 
PRINTING COMPANY 

Offset - Letterpress 
601 W 2&th St., New York 1, N. Y.

Tel.: CH 2-4036-7

SAVINOS AND 
LOAN ASSOCIATION

CRANE
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street .... TeL LAfayette 3-1038
PLENTY OF FREE PARKING

NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami nuo vasario 1 d., 1960

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio Ir liepos m*n. 1 d.

VALANDOS: PTRMAD. Ir KETVTRTAD.____9 v. r. Iki « p.p.
ANTRAD. ir PENKTAD......... 9 v. r. Iki 5 p.p.
SESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; TreCiad. uždaryta.



Berniukai dainuoja
Gegužės 13 Moterų Sąjungos 

V kuopos surengtame Motinos 
dienos minėjime šv.’ Kazimie
ro parapijos salėje programą

“virtuozu”, gražiai paskambino į 
F. Chopino valsą (Op. 64, Nr.l).

riečių mokinės: Julė Pauliuko-

Mugėtos), Morta KurtianskytėAmbrozijas Prakapas, O-FJ4., 1 _
šv. Antano gimnazijos berniu- — Dainuok, motule (L Žitkevi- 
kų choras, vedamas Tėvo Ber- čiaus). Pabaigai berniukų cho- 
nardino Grausiio, O.F.M., iš 
Kennebunkport, Maine, ir šv.

mokinės, vadovaujamos seserų

Minėjimą atidarė Moterų Są
jungos V kuopos pirmininkė 
Watkins, pasveikinus motinas 
ir programos dalyvius. Motinų 
garbei berniukų choras padai
navo Tėviškė — F. Strolios, 
Norėčiau aš keliauti — parti
zanų daina, Tu mano motinė
le — liaudies daina, Lietuva 
brangi — J. Naujalio, Tėvų na
meliai brangūs — J- Bertulio. 
Akomponavo J. Long.

Toliau sekė T. Ambrozijaus 
trumpa turininga paskaita. Po 
paskaitos jautriai deklamavo 
šv. Kazimiero mokyklos moki
nės Birutė Statkutė — Myliu 
aš mamytę (D- Lapčiūtės) ir Ire
na Kildišaitė — Mamytei (K. 
Grigaitytės).

Antrą minėjimo dalį vėl pra
dėjo berniukų choras. Padaina
vo: Mūsų gimnazijos dainą — 
Z. Snarskio, Paleidau paukšte
lį — F. Strolios, šią naktelę 
miego nemiegojau — St Šim
kaus, Plaukiau per marias — 
T. Brazio, Praded aušrelė auš
ti — S. Šimkaus, Žygis į Vil
nių — K. V. Banaičio- Akom
ponavo St. Rastoms.

Deklamavo A. špakauskas — 
Oi neverk motušėle — Mairo
nio. St- Rastoms, nebereikalo 
gimnazijos draugų vadinamas

Tramta du du du — K. V- Ba
naičio, Jauna sese — F. Stro
lios, Jojau lauku — K. V. Ba
naičio, Milžinų kapai — J. 
Tallat - Kelpšos ir Jau praver
ti stonios vartai — Stp. Grau
žinio- Abu pianistai chorą ly
dėjo jautriai.

Berniukai (choras) į sceną iš
eina tvarkingai, po vieną iš ei
lės, gražiai sustoja į dvi eiles 
ir ramiai laukia dirigento. Diri
gentui T. Bernardinui išėjus 
scenon, visas jų dėmesys nu
krypsta į jį. Berniukų draus
mingumas ir tvarkingumas žiū
rovus nuteikia teigiamai. Dai
nuojant dirigentą seka puikiai, 
nors rankose turi gaidas. Bal
sai išlyginti. Ritmas tvirtas. Ta
rimas aiškus- Dainos skambėjo 
gerai.

Dirigentas puikiai nuteikia 
berniukus. Jie scenoje jaučiasi 
tikri šeimininkai. Visas dainas 
padanavo be priekaišto. Publi
ka daug plojo ir kai kurias dai
nas reikalavo kartoti, bet dėl 
plataus dainų repertuaro diri
gentas kartojimų vengė. Berniu
kai dainavo su pakilia nuotai
ka ir jokio nuovargio nesijau
tė, nors tik ką buvo 
kelionės.

Minėjimas baigtas 
himnu- Po minėjimo
suruošė svečiams vaišes.

Z. Snarskis

po ilgos

Lietuvos 
rengėjos

SIUOX CITY, 10WA.. Sv. Kazimiero lietuvių parapijos Šventoriuje pastatytas paminklas. Prie paminklo 
vysk. J. M. Mueller, paminklo fundatorius B. McGarry su savo vaikais ir kleb. kun. S. Morkūnas.

A A. TĖV. M. STEPAIČIO LAIDOTUVES

T£V MODESTO STEPAIČIO laidotuvės. Karstų neša: T€v. Petras Ba- 
niūnas, Tėv. Juvenalis Liauba, Tėv. Viktoras Gidžiūnas, Tėv. Placidas 
Barius, brolis Viktoras Biveinis, brolis Jurgis Petkevičius.

Gegužės 21 rytas Kennebunk
porte, Maine, buvo liūdnas ir 
tylus, nors švietė saulė ir gie
dojo paukščiai. Tą rytą stigo 
šviesos žmonių veiduose ir 
džiaugsmo jų žodžiuose. Tylus 
buvo net gimnazijos jaunimas, 
nuo kurio balsų dažnai suskam
ba šis pajūris. Tai pranciškono 
Tėv. Modesto Stepaičio laido
tuvių rytas.

Jis mėgo džiaugsmą, sąmojin
gais žodžiais mokėjo pralinks
minti nusiminusius, bet dabar 
jis pats buvo liūdesio priežas
tim. Prieš kelias dienas tragiš
kai žuvo susisiekimo nelaimė
je, pagyvenęs vos 46 metus.
Į Kennebunkporte pranciškonų Atsilankė ir Portlando vysku- 
vienuolyną, į kuri taip dažnai 
grįždavo iš lietuvių parapijų 
pilnas įspūdžių, ši kartą grįžo 
karste. Nebebuvo galima nė 
antvožo atidengti.

Gegužės 21 ryte Tėv. Modes
to uždaras karstas pranciškonų 
koplyčioje bylojo, koks trapus
yra gyvenimas. Kambary gi pa
liktos knygos bei rankraščiai 
liudijo, kaip nelauktai užsibai
gia žmogaus darbai- Velionis
buvo religinio laikraščio “šv- 
Pranciškaus Varpelio” redakto
rius ir ruošė naujam numeriui 

Darbas liko neužbaig
tas. Nelauktai pasišaukė pas 
save Viešpats. Viešpaties ramy
bės melsti velionies sielai anks
tyvą gegužės 21 rytą rinkosi 
žmonės.

Žiemomis ir pavasariais ne
daug šioje apylinkėje tėra gy
ventojų. Jų susitelkia gausios

minios vasaros atostogų metu. 
Bet Tėv. Modestui nebuvo lem
ta sulaukti vasaros ir tų va- 
sarojančių minių. Prie jo kars
to vis dėlto susirinko nema
žai žmonių, kuriem jis, rodos, 
tebebuvo gyvas.

Į Tėvo Modesto šermenis su
sirinko šios apylinkės gyvento
jai, jo broliai vienuoliai iš vi
sų vienuolynų, lietuviai kuni
gai iš artimesnių vietovių, gi
minės iš Chicagos, Nek- Pra
sidėjimo seserų būrelis iš Put- Po valandėlės žmonės skirstosi, 
namo- Su velioniui atsisveikin
ti atvyko prel- Pranciškus Ju
ras iš Lawrence ir prel. Pran
ciškus Virmauskis iš Bostono.

karstą glaudė žemė. Retai ku
ris suvaldė ašaras.

Paskutines apeigas atliko 
provincijolas. Jis čia tarė ir 
paskutinį atsisveikinimo žodį. 
Po jo lietuviškai suskambėjo 
“Viešpaties Angelas”.

Pirmą kartą čia laidojamas 
lietuvis, pirmą kartą čia skam
ba lietuviška giesmė. Iš miške
lio gilumos atsiliepia kažkoks 
paukštis. “Viešpaties Angelas” 
baigiasi Amžinatilsio meldimu.

pas D. FeeHey.
Gedulingas mišias 10 vai. at

laikė pranciškonų provincijolas 
Tėv. Jurgis Gailiušis. Giedojo 
vienuoliai. Po mišių, giedant 
Libera, apeigas perėmė Portlan
do vyskupas. Jis palaimino kars
tą ir pasakė pamokslą. Maža Patersono lietuvių ko- vo pravesta sklandžiai ir pui-

Į kapines važiavo beveik visi, lonija Pradėj° krutėti: vienas kiai. Nors tą dieną šilumos bu

o paukštis miško gilumoje vis 
tebetęsia savo giesmę. Pasi
girsta ir daugiau balsų. Tai 
paukščių Amžinatilsis.

čia dar toks ankstyvas pa
vasaris, ir jie dar ilgai giedos, 
kai mes jau labiau patylom tę
sime savo maldas už Tėvo Mo
desto vėlę. L.A.

- Hanison apylinkės suruoštas 
gegužės 19 vakaras, reikia pa
sakyti, visu šimtu procentų pa
vyko. Vadinasi, įdėtos pastan
gos ir darbas nenuėjo niekais, 
nors artimose apylinkėse — 
Elizabethe ir Patersone — tą 
pačią dieną buvo kiti parengi
mai.

Seniai bebuvome matę šioje 
apylinkėje vaidinimų. Todėl ne
nuostabu, kad lietuvių parapi
jos salė buvo beveik pilnutėlė. 
Ir jaunimo netrūko. Buvo at
vykę svečių net iš Philadelphi- 
jos. Buvo vaidinta Vyt. Alanto 

k • “Buhalterijos klaida”.
■ ' Vaidinimą sekė visi su dide-
■ ' Hu susidomėjimu. Kai kas šį 
I veikalą jau kitur buvo matęs,
■ tačiau visi gyrė, kad Kearny 

bene geriausiai šį veikalą bus
■. gildžiusi.

Vaidintojai, nors ir mėgėjai,
■ sugebėjo veikalą gerai pastaty

ti ir žiūrėtoją nukelti į realy
bę- Vaidino ir režisavo A. Ar-

■ minas, M. Mėlynienė, Audra
■ Gaigalaitė, P. Macijauskas, J.
■ Mėlynis jr., L .Kiaušaitė, A.

— Budreckas, J. Kiaušas, A. Skrip-
kutė. Ypač daug pasišventimo 
parodė A. Arminas, kuris ir 
režisavo, ir vaidino, ir dekora
cijas paruošė. Turėjo taip pat 
nemažai darbo vakaro adminis
tratoriai: dr. St. Skripkus, V- 
Pietaris ir J. Kiaušas-

šį kartą Kearny - Harison 
apylinkė, kuriai vadovauja A. 
Vitkus, tikrai pasitempė ir 
daug padarė. Vadinasi, yra jė
gų, kurios gali daug nuveikti 
ir lietuvybės dvasią gaivinti. 
Tik reikia noro ir pastangų mo
kėti jas sujungti bendram tiks
lui — lietuvybės išlaikymui.

Maža pastabėlė pranešimus 
dariusiems — pirm. A. Vitkui 
ir dr. St. Skripkui. Jie prane
šimų metu turėjo puikią pro
gą paaiškinti ir paryškinti su
sirinkusiem lietuvių bendruo
menės tikslus ir siekius. Tai bū
tų visai vietoje buvę. Žmonės 
tikrai labiau mūsų bendruome
nę pažintų ir ja domėtųsi.

Linkime vaidintojam nenu
leisti rankų ir rudeniop išeiti 
į sceną su kitu lietuviškų vei
kalu. J- Mėlynis

PATERSON, N.J.

Į iš VISUR Į
— DARBININKAS dėl Vaini

ko dienos šią savaitę išeina tik 
vieną kartą.

JAV Liet.
Tarybos posėdis šaukiamas bir
želio 2-3 Clevelande. Darbų 
tvarkoje: pranešimai Tarybos 
prezidiumo ir Centro Valdybos, . 
kultūrinė ir politinė veikla Lie
tuvos laisvės kovoje, Lietuvių 
Fondo reikalai, studijų komisi
jų pranešimai. Posėdis prade
damas birželio 2, šeštadienį, 10 
vai. ryte Čiurlionio ansamblio 
namuose (10908 Magnolia Dr.). 
Svečio teisėmis gali dalyvauti 
kiekvienas lietuvis-

— Juozas Spaitis, Chicagos 
lietuvis prekybininkas, respub
likonų partijos nominuotas į 
JAV kongresą, pirminiuose rin
kimuose sėkmingai laimėjo 
prieš kitus kandidatus. Chica- 

' gos lietuviai yra pasiryžę viso
mis priemonėmis siekti, kad lai
mėtų ir galutinius rinkimus.

— Marianapolio kolegijoje 
(Preparatory School) mokslo 
metai užbaigiami iškilmingu ak
tu birželio 3. Mišias 10:30 vaL 
aukoja prel. M. Kemėžis iš Eli- 
zabetho, pamokslą sako kun. 
A. Janušonis iš 
mių aktas bus 
Mokyklą baigia 
iš Connecticut 
Massachusetts 4, New Yorko 3, 
Rhode Island 1, Kalifornijos 
(San Francisco) 1 ir Panamos 
respublikos 1. Nėra nė vienos 
lietuviškos pavardės.

— Argentinos lietuvių dele
gacija balandžio 6 lankėsi pas 
kardinolą Antonio Cagguano, - 
kuris yra sulaukęs 50 metų ku
nigystės- Lietuvių sveikinimus 
perdavė kun. A- Steigvila. Kar
dinolas labai domėjosi ir buvo 
painformuotas apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Kardinolui į- 
teikta ispaniškai išversta Sibi
ro lietuvaičių maldaknygė, lie
tuviškas kryžius ir K. Čibiro •'* 
knyga apie Lietuvą.

— Venecuelos lietuvių radi
jo valandėlė pradėjo veikti ba- : 
landžio 22. Valandėlė pavadin-

Lowelio. Iškil- 
2 vai. popiet. 
25 studentai: 
valstybės 15,

tą “Tėvynės Balsu” (la Voz 
de la Patria). Vadovauja kun- 
A. Perkumas, salezietis. Trans
liuojama kiekvieno mėnesio ket
virtą sekmadienį 20 min. 7:30 
vai. vak. vietos laiku 710 il- 
gurno bangomis ir. 3.305 —

kurie buvo koplyčioje. Kapinės Į" klt0 Visi sek-
kiek toliau, Biddeforde, septy- - -
nios mylios kelio. Automobilių 
virtinė vingiavo šio vėsaus 
krašto dar neseniai sužaliavu
siais laukais. Medžiai <jar ne 
visi buvo išsiskleidę ir nuogo
mis šakomis didino gedulą.

Kapinaitės ant kalnelio, pa
giryje, skirtos kunigams ir vie
nuoliams Ten pat prie jų Bid- 
defordo pranciškonų kolegija- 
Ir čia jaunimo balsai susiliejo 
su paukščių giesmėmis, kai

vo 99 laipsniai, bet žmonių su
sirinko daug. Bet ir nauja Me- 

Jokūbo Stuko vadovaujamo tuvių piliečių klubo salė buvo 
radijo “Rūtos” ansamblio kon- vėsinama. Visi puikiai atsigai- 
certas buvo Patersone gegužės vino po tropiškų dienos karš

čių. Reikia pasidžiaugti nepa
prastu Jokūbo Stuko sumanumu 
sujungti seniai ir naujai atvy
kusius lietuvius ir patraukti čia 
gimusį jaunimą. Greitu 
šis ansamblis koncertuos 
ford, Conn, ir Kanadoje.

19. Kai salėn įžygiavo gražiais 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
choristės ir choristai, o juos 
lydėjo šio choro vadovas ir di
rigentas Algirdas Kačanauskas 
su akompaniatorium Aleksu 
Mrozinsku, publika sutiko su 

dar 
ma-

tokiu entuziazmu, kokio 
niekas Patersone nebuvo

trumpo mis
— Skubiai reikalingi JAV 

ėję lietuvių studentų (anksčiau 
vadintų moksleiviais) žurnalai:
‘Moksleivis”, “Giedra” (abu

laiku
Hart-

Paež.

leisti ALR Katalikų Moksleivių 
Susivienijimo), “Studentų Žo
dis” (leistas ALR Katalikų Stu
dentų ir Profesionalų Sąjun-

Siūlome neprilygstamą patarnavimą
Mes pastebėjome, kad per paskutinius Šešis mėnesius žymiai 

padidėjo naujų klijentų skaičius, kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. Tie naujieji siuntinių siuntėjai mūsų patarnavimu 
anksčiau nesinaudojo ir anksčiau pas mus nebuvo.

Daugelis naujų klijentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
. kad buvo nepatenkinti savo ankstesnių siuntimų rezultatais.

Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų ankstesnieji 
siuntiniai grįžo atgal iš užsienių, o priežastys to buvo — netaisyk
lingas dokumentų sudarymas ir įvairūs prasilenkimai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papildomus mokesčius, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose siuntiniuose. ,

Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklą nė vienas mūsų išsiųstas siuntinys nebuvo 
grąžintas siuntėjui, ir nė vienas siuntinys nedingo. Mūsų darbas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už mūsų 
patarnavimą žemiausi. Mūsų 31 metų dovanų paketėlių siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymą ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepatenkinti ankstesniais siuntimo rezultatais, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atneškite (ar 
atsiųskite paštu) savo daiktus pas mus. ir jūs taip pat būsite są
žiningai, garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garantijų, kad jūsų dovanos bus tiksliai pristatytos į paskyrimo 
vietą per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius, įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kainomis.
Reikalaukite mūsų nemokamų kainaraSčių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; Šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 valandos dieną.

UNION TOURS — 1 East 36th Street, New York, N. Y.

BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, III. — 2219 West Chicago Avenue
LOS ANGELES, CALIF. — 344 North La Brea Avė.

Pirmoji koncerto dalis 
dėjo tik iš lietuviškų liaudies 
damų. Buvo dainuotos Budriū- 
no, Kačanausko, švedo, Karoso 
ir Liudo Stuko harmonizuotos 

. . - . ... . - - - liaudies dainos. Kai kurios dai-
kėlė į pirmą organizacijos laips- jaunuolių bedarbių problemas nos buvo dainuojamos duetu,

NAUJOSIOS ANGLUOS VYČIAI
. VVestfield, Mass-, Lietuvos 
vyčių . 30 kuopa 13 narių pa

nį. Pakėlimo iškilmes atliko 
dvasios vadas kun. V. Puidokas,

susi-

yra jaunųjų ir senųjų bedar
bių reikalai. Apie šių dienų
* .. v . iivo uuvv ucuiiuvjaiiivo uuviu,
jis kalbėjo labdaros darbuotojų ]ęUrį su<|ju-ė Veronika Mėlynie- 
studijų dienose, kurios buvo

— Lietuvių Fondo valdyba, 
pirmesniuose savo posėdžiuose 
aptarusi fondo teisinius, admi
nistracinius bei atskaitomybės 
klausimus, kitą posėdį paskyrė 
fondo metinės veiklos planui 
aptarti ir priimti. Planą vyk
dant daugiausia dėmesio teks 
skirti fondo narių bei lėšų va-

gos), “Jaunimo Sapnai” ir 
“Moksleivių Keliai” (abu leisti 
Amerikos Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo). Kas turėtų ir su- • 

1 tiktų paskolinti moksliniam dar
bui panaudoti, prašoma siųsti 
adresu: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, 2655 West 69th St-, Chi
cago 29, UI. Panaudojus, tuoj 
bus grąžinti, jei nebus parašy
ta, kad žurnalai dovanojami Pa
saulio Lietuvių Archyvui. Ar
chyvas mielai priims ir atskirus 
numerius.

, nė ir Ona Skurvydienė. Antro- jui pravesti- Teks kreiptis as-
apskrities ritualo pirmininkė Bostono universitete. Dalyva- je koncerto dalyje choristės 
Bernice Kavadaras, Juozas Sa- 
kaltis ir centro valdybos narys 
ritualo reikalams Edvardas Da
niels. Kuopai pirmininkauja Be- 
nediet Coach.

Worcester, Mm.r 26 kuopa
yra viena iš didžiausių ir veik- rūpinasi koplyčios statyba- N. 
liausiu visoje mūsų organizaci- Anglijos vyčių apskritis jam 
joje. Pirm. Juozas Drumstas mo yra įteikusi savo auką, taip pat 
ka į darbą įtraukti vyresniuo- auka parėmė ir Putnamo sese- 
sius ir jaunimą Dvasios vadu lių prieglaudos statybą.
yra kun. Mikas Tamulevičius.

vo socialinės globos darbuoto- buvo persirengusios skoningom 
jai iš visos Amerikos ir net 
iš Indijos.

Kun. Albertas Kontautas pa
vyzdingai vadovauja Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų rėmėjams ir

Providence, R. I. šokių va
karas įvyko gegužės 19-Kun. Jonas Zuromskis, N.

Anglijos apskrities dvasios va
das, vadovavo šv. Petro parapi- priklauso Le Foyer Toastmas- 
jos metiniam banketui Bostone-

Albertas Jurgėla, mokytojas.

balinėm suknelėm. Išgirdome 
ištraukas iš operų Cavaleria 
Rusticana, Carmen, Aidos, Tru
badūrų, Pilėnų, Gražinos ir Pa
skenduolės. šioje dalyje pasiro
dė solistai — Florence Schirm 
ir Liudas Stukas, kuris daro di
delę pažangą. Kas girdėjo prieš 
2 metus ir dabar, tai randa 
didelį skirtumą.

Koncertui dirigavo muz. Al
girdas Kačanauskas, dainas ir 
arijas pianu palydėjo Aleksas 
Mrozinskas.

Visa netrumpa programa bu

meniškai ir laiškais į atskirus 
asmenis ir organizacijas, kvie
čiant įsijungti į Lietuvių Fon
dą pilnateisiais nariais. Vienai 
fondo valdybai tas darbas bū
tų neįmanomas. Ypatingai bus 
vertinga Lietuvių Bendruome
nės talka. Per jos organizaci
jos aparatą bus galima pasiek
ti visų lietuviškųjų kolonijų gy
vuosius lietuvius.

Lankydamiesi ROMOJE, 
Italijoje, apsistokite nau
jai įrengtuose Liet. Sv. 
Kazimiero Kolegijos sve-
etų namuose

"YII1A UTUAHIA
Piazza Asti 25

Via Casalmonjerrato 33

terš International grupei Paw- 
tucket, R. I. Grupei jis kalbė-

J. Stoikus yra Rtiode Isląnd jo apie komunistų persekioji- 
socialinio skyriaus narys ir pri- mus Lietuvoje. Jis turi stipen- 
klauso R. I. Conference of diją.- Harvardo univ. sieks ma- 
Sočiai VVorkcrs Jo specialybė gistro laipsnio.

Apskrities susikaupimo sa
vaitgalis bus birželio 22, 23, 24 
tėvų pranciškonų vienuolyne 
Kennebunkporte, Me.

Jonas A. Stoikus

Ramiausios atostogos Coxsa- 
deie, N- Y. Kas nori pasilsėti, 
praleisti atostogas ar sustoti 
savaitgaliais, galima tai padaly
ti Moczyuno farmoje. kur pra
gyvenimas ir maistas savaitei 
tik 35 dol. asmeniui. Maisto pro
duktai iš tos pačios farmos Ra
šyti: Mrs. Joe Moczyunas, Box 
2, North St.. Coxsackie, N. Y. 
tcl. 731-2145, Coxsackic. N. Y.

Tel. 78.90.33: 78.00.14
Roma - Italia

Rasite jaukią aplinką, ge
rą maistą ir neperdėtą 
kainą. Pageidaujama, kad 
dėl apsistojimo laiko bū
tų susitarta ii anksto.

Kolegijos Vadovybė



į - V’ i T . .

— rugpjūčio 16
. TTeč. Repo* 25 vakare: Išskren

da Jet lėktuvu i* New Yorko In- 
temational — Idlewild aerodromo 

per Briuselį j Madridą.
Ketv. Kepo* 26: Madridas <Sage 

viešbutis).. At*rendams vėhj rytą. 
Poilina ■ >. •.

Penk^. liep. ,27: . Madridas: Rytą 
lankoma nmesraa, garsioji Plaza Oir- 
-ente, miesto rotušė, Seimo rūmai, Gi- 
betes, Al cala. Gest VIa, Plaxa de 
Eąpįūū, Prado musė jus ir Karalių 
rilmai.

šedL. Bep. 28; Paima. Po pietų 
skrendama: iš - Madrido j ViAurtemio 
grašiĄia jBilą — Palm^,

Sękną. liep. Patosai:. pamaldos 
šventovėje, miesto b* silaa lanky
mas. * '

Pirmad. liep. 30: Lėktuvu'j Bar- 
celoną ir į Liurdą.

Antrad. Mep. 31: Liurdas: (Cha- 
pelie viešbutis). Pasaulio garsiausio
ji stebūklingoji Marijos šventovė. 
Dalyvaujama šv. Mišių aukoje Ber
nadetos grotoje, procesijoje su Svč. 
Sakramentu, ligonių laiminime. Va
kare įspūdingiausioje procesijoje su 
šviesomis, kalbant rožančių ir pa
laiminimas Svč. Sakramentu. Mal
dos valandėlė už Lietuvą.

Treč. rugp. 1 lėktuvu į Barceloną.
Ketvirt. rugp. 2: Barcenola <Park 

vieštubis). Gražiojo Ispanijos jūros 
uosto lankymas; kelionė j kalnus 

garsiąją Marijos Montserrat 
šventovę. Dalyvaujama šv. Mišių au
koje ir lankoma karališkos vienuo
lyno koplyčios, Escalania Canteran 
ir kita. Skridimas Romon.

Penktad: rugp. 3: Roma: (šv. 
Kazimiero kolegijos viešbutis) Vis 
Casalmonferrato 33. Romos miesto 
lankymas su vadovais. Vatikano mų- 
zėjų lankymas. Romos paminklų bei 
kitų įžymiųjų vietų lankymas, šv. 
Mišios šv. Petro bazilikoje. Popie
žiaus Pijaus XII kapo lankymas. 
Kitų bazilikų lankymas. Katakom
bos. Exsul Familia 10-meėio minė
jimas. Pasaulio lietuvių valandėlė— 
maldos už Lietuvą, pasitarimai, eks
kursija į Tivoli, Montecašino. Au
diencija pas šv. Tėvą.

Visa tai nuo penktad. rugp. 3 
iki treč. rugp. 8.

Treč. srugp 8. Rytą autobusu iš 
Romos vyKstama į Asyžių — šv. 
Pranciškaus ir šv. Klaros miestą. 
Jų kapų ir Faiciunkuiio lankymas. 
Pasigėrėtina kelionė per žatetmą u 
kalnuotą Umbrijos ir Tuska-iujus 
kraštą, iki Flut eilei jos

Ketv. rugp V. a (.Co ti
na D’Italia viešbutis- 'kylą lan 
koma miestas ir Medui kopiyc:«s 
Piazzale Mschaelangeic. gaisi-.ą 
meno galerijų lanKt.nas

Penki rugp. lt) Lėktuvu iš Flo
rencijos ; Veneciją.

šešt. rugp. 11: Venecija IBris- 
tol viešbutis). Rytinis pasivaiksc o- 
jimas sv. Mc-iKaus 'aikštėje. Bazil ■ 
kos ir Doge rūmų paslaptingų po
žemių lankymas. . °*
į Sekmad. rugp. 12. Rytą skrenda
ma iš Venecijos j Gfcnevą — Švei
cariją. Jungtinių Tautų rūmų ap
žiūrėjimas.

Pirmad. rugp. 13: Genevą. (Bie- 
bant viešbutis). Ekskursija ežei u į 
Mot ges. Žvilgsnis į Mont Blanc vir- 
šukalnį. Grįžtama Uauk.aiu.

Antrad. rugp. 14: Rytą skrenda
ma lėktuvu į Paryžių. (Rembrandt 
viešbutis). Popietinė ekskursija į Ver 
salį — Liudviko XIV karališkus rū
mus ir gražius sodus.

Treč. rugp. 15: Paryžius. Rytą 
lankoma Luvro muzėjus, Tuileries 
sodai. Triumfo Vartai, Nežinomojo 
Kareivio — Napoleono kapas ir kita.

Ketvirt. rugp. 16 — lėktuvu j 
New Yrką.

Registruotis ir klausti smulkesnių 
informacijų adresu:

Lithuanian Catholic Religious Aid. 
Ine., 225 South 4th St.. Brooklyn 

11. N. Y. Tel. EV 4-1984.

originalaus importuoto
LENKIŠKO KUMPIO

ATALANTA - FRAKUS - TALA
Savo kaimyninėse mažose ir didelėse maisto krautuvėse.

Tikras importuotas lenkiškas kumpis

kuris pažymi produkto aukštą kokybę

Originalus importuotas pasaulinio garso į

LENKIŠKAS KUMPIS
! ATALANTA - FRAKUS - TALA | 

šeimoms tinkamo didumo skardinėse 2, 3, 4, 5 ir 7 svarų

DŠSPLAY
' r į: * į i -■

CARL8ON MARINE SUPPLIES 
pranMk savo kiĮfcnUaaA kad persi- 
kriė į tfidesnes p uis Tp na 3099 Ęm- 
mooa Ava. ShsspsRead Bay, Brook
lyn. Specialus pardavimas laivų 
ir motorų. Atstovai: Johnson Oet- 
board Motoca. Garantuojame. Sek
madieniais atidaryta. — TW 1-0090

P. A F. Auto Body Repairs, inc^ 
Queens. Insurance. Specialistą on 
Cdlision repairs; Welding. Solder- 
ing; CaEB of aŪ tnriiiriing
imported. — Hundreds of satisfied 
cuatotnera. Freeesti»ateą. Ailvork 
guarantėed. 15 06 Myrtle Ava. (bet. 
Unden St. & Gatės Avė.). Phone: 
HY 7-7414 - Low Prices.

TAVAR BRIDALS. Complete line 
of mothers formals 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- 
tion of this Ad. — 29-00 Northern 
Blvd., Long Island City, ST 6-6288

SUREDROP kilis Roaches A other 
insecis instantly. — 1 Quart $2.50. 
Need only one application. Room oi 
House cleanings contracts; guaran- 
teed. Mali orders promptly deliver- 
ed. ORTNER CO.. 79 West 125 St
iek LEhigh 4-4774.

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

Congregatton 
de Notre Dame

Mother House 
3040 Sherbrooke St West 
Montreal, P. Que., Canada 

Provincial House >
Congregation de Notre Dame

76 Howard St., Staten Island. N.Y.
American Novitiate 

Notre Dame Novitiate 
Bourbonnais, HL 

Foundress Blessed Marguerite Bou- 
geays established her communityį 
in 1658. Ist Uncloistered Teaching’ 
community in North America. — 
Work: Sanctification of Religious, 
through the Apostolate of Teaching 

Communicate with
Rev. MOTHER PROVINCIAL 
Congregation de Notre Dame 

. 76 Howard St., S.I. N.Y.

Missionary Sisters of the Sacred 
Heart in the foot steps of Sainti 
CABRINI — 1st U.S. Citizen Saint

Seek Sanctity and Souls 
For the Sacred Heart

Teach - Nurse - Give Catechetical, 
Instructions - Care for Orphans 
Do Hospital Work - Cdnduct Re-; 
treat Houses - Volunteer for for
eign Missions. •

Write to

Location Director

Mother Cabrini 
ffigh School

701 FT. WASHINGTON AVENUE 
NEW YORK 40, N. Y.

M. BRUCKHEIMER A SONS, Ine. 
Music Sales (Ėst. 1861)) Big Dis- 
counts on new and used Accordions,- 
Guitars, Trumpets, Etc. Famous 
Name Brands — Kay. Harmony, 
Gretch, Martin, etc. 705 Grand SL, 
B’klyn, N. Y.; 14th St. Subway 2 
blocks: Grands SL & Metropolitan 
Buses pass our door. — ST 2-3438.

tMSPLAY

EXPRESS
LATĖNO MOVERS .

Local Movers at Reasonable Prices 
LU 9-1414 x ME 5-5608 

1314 Lafayette SL, Bronx, N. Y.

DRAMA WORKSHOP. Children - 
Teenagers. Short Sununer sessions 
includes Acting, Speech, Scene stu- 
dy. Evening sessions for adults. Re- 
gistration Now! Write or phone — 
ORNATO STUDIOS — 40-26 Mato 
SL, Ftashing. LE 9-6866; N.Y. Stu- 
dto — 2248 Broaduny, EN 2-9016.

s-idnutb car wash 
Fully Automatic. Fast, Effident, 
RimmiiHng, Engtose Steensed.

DEL-RIDGE C AR WASH 
Under Bridge — Detaneey Street, 

Bet. Pitt and Ridge Streets 
AL 4-0840

HARRIS of Astoria our only Store. 
SPECIAL VALGĘS — Free Gifts. 
Buy Now and Save. Floor samptes. 
Mirs Closeouts; Living rooms, Din- 
ing Rooms and over 100 othev pie- 
ees. Easy Credit. Terms arranged. 
32-62 Steinway SL, Astoria. Open 
daily 9:30 pm: — 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 sutaupysime jums laiką. — 

New York International Airport 
OL 6-5452. Teiegr -Adr.: VINTHOM

D U R I T E
TV

Repairs 24 Hour Service 
No fix — No pay 

464 Jericho Tpke., Mineola 
CH 8-7355

C & C MEAT MARKET Agent for 
Kari Ehmer. since 1946. Free deli- 
very. Pork and other meats; fresh 
poultry; imported. specialties from 
Germany. — Ask for Bill or Paul. 
176 Rockavvay Avė., Valley Stream, 
L.I. — Phone VA 5-2695. Hunters! 
we prepare y our venison for freezer

INDIVIDU AL instructions in Eng- 
lish (remedial reading. grammar & 
composition), Math. (Arithm., Al
gebra), elementary through 9th yr. 
Lic. H.S. teacher (Catholic). Mon., 
Tues., Wed. IN 2-8305 in B’klyn; 
Thurs.. Fri.. Sat. MA 7-4756 — in 
Manhasset, L. I.

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. Industrini, Com- 
mercial. Private. 60-72 Essex St., 
NYG; Tel. CO 7-8444 & OR 4-4980

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

GOLTEN MARINE 
Co., Ine. 

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

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

Not Open on Mondays

August Waeldin, Ine. — 10 Maiden 
Lane. BE 3-2274. Binoculars. Tele- 
seopes, lorgnettes: bought, sold & 
loaned. Expert repairs. Lens coat- 
ing; fine imported & local knifes; 
Full line of gift articles, including 
an, assortment of J. A. Henckels 
Trcin Brand - Messenvaren. Experts 
on Sharpening and Repairs.

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

FA1RVIEW PRIVATE TAXI
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 — alvvays at your service

ANY CAR AUTO TOPS 
TONNEAU COVERS

Mfg. Close Out Sale — Auto Tops 
were $75 Now $25. Tonneau Covers 
were*$35 Now 413.50 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 Szezešniaka” 
Giminių parkvietimas i& Lenkijos, 
Draudimai; Kelionių biuras.

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

HEIDENSTROM BAKER 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-Z16O

DISPLAY

MEN —HAIR OFF!
FACE - BACK - CHEST - ARMS 

Rapid. Painless. Permanent
Lowest rates. Absolute prtvacy. 20 
yrs. experienea. Free Trial Treat- 
ment. E. Capaldo — PE 6-2920. 
33 W. 42 Street, N. Y. Q 8th Floor-

BEU. CO.
LICENSED CONTRACTORS 

since 1924

2-7755

RETINANT® -YOUR M0RTGAGE

FRANCS8 8- FULCHER « CO.

RO 4-2005 - 06

RINGS 
BAKE SHOP

French Pastries - Danish Cookies 
Cakes for Birthday, Anniversaries, 

and special occasions

4715 5th Aver, Brooklyn, N.Y.

GE 8-8909

SENNETT’S SECURITY BUREAU
Ine.. Lifenįra and N. Y
N .! & (onn C..rr. a ;d P' va - 
oei.ee ng. unife .. i g>.< a a ai!
ab'.e 24 hour sf •■>•<•“ Ca anyiime 
Cl 6 7094 and C! 6-7095 - 157 W.
57th Slree:. Ne-.v York City-

REGENTS REVIEW GROUPS in 
Foreign Languages & Mathematics. 
Saturday mornings 10 to 12. Private 
tutoriną in all Subiect* Reasonable 
rates. aCME TUIORS. 1000 Flat- 
busn Avė. <opp. Macvsi. Brook
lyn; BU 4-9544 or CL 8-6534.

TRIBORO WELDING SERVICE 
Co.. Ine. We repair 275 Gallon Oil- 
tanKs ano Fdin.vt-.: welding of new 
p»pes. AV u o. k giiaranteed. 24-hour 
Service. 30 78 44th St., Astoria,L.L 
Ci;y. YE 2-7618. 130 - 37 Lefferts 
BKu . S. Ozone Park, NY VI 3-3933

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 waiL Ice cream cakes & 
Specialties. “Every mouthful full of 
ųuality’’ Phone orders our‘specialty 
TYrone 2-1433 — 3434 E. Tre- 
mont Avė.-, oomer Bruckner Blvd., 
Bronx, N; Y..'

RELIG4OUS NOTICE

THE IATTL.E SERVANT 
SISTERS OF THE B.V.M. 
OF THE HHMACULATE

The Order of The Little Servant 
Sisters ofthe B.V.M. of the Imma- 
culate Conception with American 
Headąuarters at 184 Amboy Avė., 
Woodbridge. N. J. invites all Cath
olic young Lądies who feel the De

rvine Call to the religious life to 
attein these goals. The Sisters serve 
the Devine Master by teaching - 
Nursing care of the aged, - and in 
African Missions. Aspirants may 
seek reception into the community 
if they are seeking the means to 
prove their love for God. If they 
are spiritually, mentally and phy- 
sically well. between the ages of 15 
and 30 or otherwise with a Dispen- 
sation. Interested may visit / write

St Joseph Comrent
184 Amboy Avė., Woodbridge, N.J.

IS GOD CALLING YOU TO

BE A SISTEK OF MERCY —

To Serve the Poor, Siek, and

Unaducated?

For Information Write

U.S. Higfavray 22 & Terrifl Rd.

North Plainfield, New Jersey

COUNTRY BOARO

porch wftlr vievr; neatr teram, Cath
olic Cthirch. Rate weekly.

ALLYSOft GUEST HOUSE 
Allamuchy Rd., Haehetts&nrn, N J. 

201 425-9661

REm. ĮSTATE
Bronx—We«t. Luxurious 1-Family 
Brick house. custom built, center 
hall. 12 large rooms, 2’į baths. ex- 
tra large kitehen. fin. basemenL 
Many extras, fully detached, 2 ga- 
rages. Gatholfc Church A Parochiai 
School 5 blocks. Call for appoint- 
ment TRemont 8-1796.

Rooeevelt, L. I. Queen of the Most 
Holy Rosary. Owner mušt sėli 3 
bedroom beautiful Split; living rm.. 
full dining rpom, large kitehen and 
dinette. panelled den and finished 
basemenL 3 baths. Completely land- 

-.scaped: entire house air-conditioned, 
2 car garage. Many extnuw Mušt 
be seen. Asking $27.000. FR 9-9468

CANCEL OR CHANGe 
Can LO 3-mi

REAL ESTATE

Ccilege Point — 2-Family, 1 yr. old ; 
detached, 5 A 6 large rooms. Income ; 
$160 mo.; 2-car garage, sewers, bus, 
schools; štormą A screens; large ' 
dosets; landseaped.

$34,500 —- PRIVATE !
FL 3-7063 IN 1-4843 ]

HEAVY Ist Mortgage M ONE Y 

availahle for immediate dosing. 
Access $1,000,000 preferred 

H0WARD GEOGHEGAN 
' Į : A Associątee

SSL 5th Avenue, New Yorlc City
> • 0X7-6625

Merrick North, L.1. Wenshaw Park 
walking distanee to Sacred Heart 
Paristo 60x100 professtonaly land- 
scapęd; encceUent condition, 4 bed- 

. rooms, 2 complete baths, KP dosets, 
air-conditioned, fin. basement incL 
recrealion nau, laundry m, attacto 
garage, patio with brand new awn- 
ing, blghly desireable ndghborhood, 
convenient schools and šhopping. 
$25,000; principais only, byappoint- 
ment. Mušt see to appreciate. TeL: 
FR 8-4306.

Oueens, Bayside, St. Kevin’s paristo 
Beautiful mother A 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 
pointment — BA 4-3733.

Bayside, Country Club Rancto De
tached brick stone, side hall, 41 x 
127, 6 rooms, 2^z baths, fin. base
menL centrai air cdnditioner, full 
landseaped, patio, detached garage, 
fully eųuipped to movė in. Bus on 
corner, high 4įį% GI available. 
Sept. 1. $34,000. Near St. Josaphat 
Paristo — FA 1-2764.

Wantagh, L. I. S., SL 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, šhopping, 
schools. Owner, $29,500. CA1-3527.

Oueens, Bayside — 6 room ęomer 
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 hearby. Owner. BA 4-6643.

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

CHALMAR KOMES

»>

147th SL & 25th Drive. IN 3-9554. [

OUEENS, Richikond Hill — New, 
2-Families, 5 & 5 rooms. All Brick. 
Convenient šhopping; one-fare zone. 

Model Now Open
118-09 103rd Avė. TeL: VĮ 6-9008

VILLAGE DEVELOPMENT Corp. 
TeL VI 6-9008

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

$33,990
Avė. South to 79th Avė., tum left 

block to modeL — OL 1-7640.

TOUREST LODGE A 6 CABINS 
fully fumished Hot and Cold run- 
ning water. Ertensive lawns; loca- 
ted in Brookfield, Mass., near 
Chiktoens Camp. Fbr Information:

AU 6-T496 
AU 3-6929

3 BEDROOM RANCH
on -Acre Ptot irt NbrUi Jersey

Aluminum Storins and Screens 

througbouž — for only —

We ean birtld on our kits or yours 
For ftirtller taformaGon or appeint- 
ment to inspect models call

201-TE5-5110 or 201-TE5-2734
EstabUshed since 1945

— GENERAL CONTttAtTORS —

Executive Paradtee 130 aeres loca- 
ted in No. Jersey with 20 sere lake. 
3 magnificent dvrellings, greenhouse, 
bam. garages, svdmmlng pool, ten- 
nis court — at fractlon of cost. A 
real bargin. Ideal for convent. mo-* 
nastery etc. Sechided būt accessible. 
M. J. Biahke, Broker. 29 St. James 
Place. CHfton, NJ; 201 - PR 8-5886

MBBBBBaaBaBBaBBaBMBBBafMBI
' 'į' ' ■ v ' 4 -r’ •- ’

Jūs rasite diddį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai. žemiaumomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai ujĮšldomi.

ALBEBT F. PETEBS - Petrauskas

S’& G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS vedėja*

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę:
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 31, N.Y. • VI 9-5077

UUVUB, .

J MIRONO MAISTO KRAUTU Vf>
348 Grand Street. Brooklyn 11, N. Y- — Tel. Stagg 2-4329 • J 

Papigintomis kainomis priimame užsakymui «
VESTUVĖMS to POBŪVIAMS

Pristato i namus lietuviškus skilandžius ir sūrius «c • i
«Ve take all orders special price t«» W.»ddtngs and Parties <

, Home-Made Bologna

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance 

—HAVEN 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

Liguor Store, Ine
322 Union Avė. Brocrfdyn H, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

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

LaetuviSkų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HDLL* N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

WiTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

1883 MADISON STREE1

BROOKLYN 27, N. Y.
(Rldgewood)

8aM vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaideiuvlnlal 
pietos. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomia

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA Ir ALBBBTAS RADŽIŪNAS, »▼.

BKOOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

i


