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Chruščiovas: nusprendėm pasakyti dabar
10 CENTŲ

visą tiesą

CHRUSCIOVAS: Vadovybė 
pasiryžo pasakyti tiesą . . .

Sučiuptas melagis: Pakeliama sviesto kainos, nes suklydom, pakeldami algas . 
Nepataisomas melagis: Mums trūksta sviesto, bet kapitalisty sostinėse — badas

Nikita Chruščiovas birželio 2 žiau pinigo apsaugos reikalui, 
pasiskelbė, kad vyriausybė nu- bet to “niekad nebus”, 
sprendusi dabar pasakyti “visą Chruščiovas, siekdamas “pa-sprendusi dabar pasakyti “visą 
tiesą”, kodėl ji pakėlė kainas guosti” gyventojus, kuriem už- 
mėsai 30 proc. ir sviestui 25 
proc. Esą dėl to, kad vyriausy
bė anksčiau padarė klaidą, pa
keldama algas ir pensijas, žmo
nėse atsiradę daugiau pinigo, 
nei žemės ūkis suspėja paga
minti maisto produktų. Už mė
są ir sviestą dabar iš vartoto
jų surinkti pinigai eis žemės 
ūkio gamybai spartinti — ma
šinom, trąšom . •.

Chruščiovas žinojo, kad dau
gelis pagalvos: mažiau pinigo 
skirkim ginklavimosi reikalam, 
tai bus pinigo žemės ūkiui ... 
Tokiai minčiai užbėgdamas už 
akių. Chruščiovas ten pat pa
skelbė, kad tai Sovietų “prie
šo” noras; “socializmo priešas” 
seniai laukia, kad skirtume ma-

dedami toki milžiniški mokes
čiai, griebėsi vėl Įprastinio me
lo: esą nors Sovietų Sąjungoje 
trūksta sviesto, bet Sovietuose 
vieno asmens galvai sviesto pa
gaminama daugiau nei Jungtinė 
se Valstybėse ...

Kad gyventojas neturėtų nė 
kada pagalvoti: tai kur dingsta 
tas Sovietų pagamintas svies
tas, jei sovietinis žmogus svies
to gauna permažai, o ameriki
nis žmogus neturi kur sviesto 
dėti ... — Chruščiovas toliau 
guodė: kapitalistinėse sostinėse 
yra skurdas ir badas, nes Jung
tinėse Valstybėse esą 5,5 mil. 
bedarbių, o svarbiausia — mum 
kito kelio nėra-

Kad rusam sviestą pabrangi
no, kalta ... Amerika

- Sovietuose nuo birželio 1 pa
keltos kainos maisto produk
tam apie 30 proc. Sviesto sva
ras dabar kaštuoja 1-83 dol., 
kiaulienos svaras 0.99 doL Pu
siau kvalifikuotas darbininkas 
uždirba mėn. 88 dol., profesio-

nalas 222 dol.
Sovietų propaganda paskel

bė. kad dėl kainų kėlinio kal
ta Amerika: kam ji ginkluoja
si ir grasina raketom pradė
sianti karą. Dėl to sovietai ne
gali skirti pinigo žemės ūkiui.

MUNTERIO JAU ANTRAS BAISAS
Amerikos korespondentui 
aiškino, kaip atsirado jo 
laiškas Izvestijose

Vilhelme Munters, Latvijos 
buvęs užsienių reikalų ministe- • 
ris, prieš mėnesį parašė Mask
vos Izvestijose laišką, kuriame 
kaltino Staliną deportacijom iš 
Baltijos kraštų, aiškino, kad 
Baltijos valstybių įjungimas į 
Sovietų Sąjungą turėjo apsau
goti juos nuo Vokietijos inva
zijos ir. kad dabartinis kelias 
liktis Sovietų Sąjungoje esąs 
vienintelis teisingas.

N. Y. Times paskelbė birže
lio 3 pasikalbėjimą su Munte- 
riu. Korespondentui, kurio pa
vardė laikraštyje nepaskelbta, 
Munters aiškinosi, kaip atsira
do Izvestijose jo laiškas-.

Munters sakė, kad jis dabar 
dirba kaip vertėjas Latvijos

MUNTERS: Mane pražė Jz- 
vesti jos...

ŽYDAI LIETUVOJ
Kuo skiriasi žydai Lietuvo
je nuo žydų Sovietuose; 
ar žydam rūpi sava kultū
ra ar sovietinė?

N. Y. Times korespondentas 
Theodore Shabad, neseniai ra
šęs apie Talliną, dabar, birže
lio 3, paskelbė savo pastebėji
mus apie žydus Vilniuje ir Lie
tuvoje apskritai. Informaciją 
pradėjo, pažymėdamas:

"Palyginti mažai žydę liko 
šioje Lietuvos sostinėje, kuri 
kitados buvo toks svarbus žy
dę kultūris centras rytę Euro
poje. Tačiau čia ‘jidiš’ (žydę
kalba) tarp žydu plačiai varto- MACMILLANAS IR DE GAULLE Paryžiuje siekė pašalinti įtarimus ir 
- • - j i- j - kliūtis.lama, ir žydę galima rasti auks- ____________________ ______ _ ________ __________

VAKARŲ VADAI ĖMĖSI IEŠKOTI TARP SAVĘS VIE
NYBES, NUSIVYLĘ PASITARIMŲ SU MASKVA VAISIAIS
MACMILLANAS PAS 
DE GAULLE:

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Macmillanas birželio 2- 
3 lankėsi pas de Gaulle. Iš pa
skelbto komunikato matyti, kad 
mėgino pašalinti kliūtis Angli
jai įeiti į Europos ūkinę ben
druomenę. Iš ligšiolinių pareiš
kimų buvo aišku, kad de Gaul
le ir kiti Europos ūkinės ben
druomenės nariai sutinka Ang
liją’ priimti, bet nesutinka, kad 
Anglija turėtų ypatingas privi
legijas. Būtent, Anglija norė
jo, kad Commonwealtho na
riai, Kanada. Australija, Ze
landija, ir toliau turėtų leng-

vatų savo prekes gabenti į 
Anglijos rinką. Atrodo, kad 
Anglija nuo to atsisakys.

Dėl atominio konflikto tarp 
Prancūzijos ir Amerikos Mac- 
millano ir de Gaulle 
ta.
ADENAUERIO
PAREIŠKIMAI:

nekalbė-

Adenau- 
partijos

Vokietijos kancleris 
eris birželio 3 savo 
konferencijoje pareiškė, kad 
“Adenauerio era” dar nesibai
gia. Vadinas, pasitraukti jis 
dar nesirengia. Pareiškė taip 
pat pilną pasitikėjimą Kenne- 
dy vyriausybe ir pasisakė už 
Amerikos vadovavimą laisvojo
pasaulio politikoje. RUSK ŽODŽIAI IR
—-------- ------- --------------------------- NUMATOMOS KELIONES:

ADENAUERIS: Mano era 
dar nesibaigė —

— Lenkijos kardinolas Wy- 
szynskis ir 64 vyskupai išlei
do birželio 3 ganytojišką laiš
ką, kuriame ragina melstis ir 
pasninkauti, kad ateizmas ne
įsigalėtų Lenkijoje. Pasisakoma 
prieš valdžios pastangas jauni
mą subedievinti.

tose pareigose- Vienas iš tokių 
yra Genrikas O. Zimanas, vy-» 
riausias redaktorius Tiesos, lie
tuvių kalba leidžiamo komunis
tų partijos laikraščio. Kaip Lie
tuvos kompartijos biuro, arba 
prezidiumo, narys jis yra vie
nas iš negausių sovietinių žy
dų tokiose aukštose pozicijose”. 
Ir toliau laikraštininkas ima ži
nias apie žydus iš pasikalbėji
mo su Zimanu.

Esą iš Vilniaus žydų gyveni
mo maža kas beliko, palyginti 
su prieškariniais laikais. Buvo 
Vilniuje 80,000 žydų — tai 40 
proc. viso miesto gyventojų. 
Dabar tik 15,000. Bet ir šia
me skaičiuje tik 1,000 žydų, 
buvusių vilniečių. Kiti susirin
ko arba iš kitų Lietuvos mies
tų arba iš Sovietų Sąjungos-

Zimanas, pasisakydamas, kad 
Kaune jis buvo žydų mokyk
los mokytojas nepriklausomoj vyk© j meno turistinę ke- 
Lietuvoj, aiškino, kad dabar nė- konę.
ra prasmės buvusias žydų to
kias įstaigas atgaivinti, nes žy- 
dų esą tiek maža, o be to —«• 
"žydai apskritai, aiškino Zima- karo propagandą”, reikalavo, 
nas, labiau mėgsta plačią so- kad būtų priimtas dar ir prie

das, jog karo propaganda lai
koma kriminaliniu nusikalti
mu ir už tai baudžiama.

vietinio gyvenimo srovę negu 
buvusią savo kultūrinę izoliaci-

Nuo pernai Maskvoje leidžia
mas žydų kalba (‘jidiš’) laikraš
tis, vardu “Sovetish Heimland”. 
Tačiau, oficialia statistika, iš 
2,300,000 Sovietuose gyvenan
čių žydų tik 21 proc. ‘jidiš’ lai
ko savo gimtąja kalba. Tuo tar
pu Lietuvoj* iš 25,000 čia gy
venančių žydų 70 proc- kalba 
žydiškai. Zimanas tvirtino, kad 
žydų kultūra nežus.

Klausiamas apie antisemitiz
mo reiškinius ryšium su by
lom už tariamą spekuliaciją ir 
ūkinį kenkimą, Zimanas aiški
no, kad tos bylos nebuvo anti-

LAOSE TYLU, BET DIDELIS RŪPESTIS KOAUGIJA
Laose laukiama derybų dėl 

koalicijos. Amerikos politiniai 
sluoksniai tebetiki, kad tai vie
nintelis taikingas išgelbėjimas.. 
Tačau N. Y. Times vedama
jame jau pripažino, kad koali
cija gali būti kelias perduoti 
Laosą komunistų rankas. 
Amerikos kariniai sluoksniai 
susirūpinę, kad komunistų ba-

talijonų skaičius Laose ^daugė
ja. Esą jau 7, o paimtom sri
tim išlaikyti užtektų dviejų.

— Filipinų prezidentas pa
smerkė Vakarų politiką pada
ryti Laosą neutralų.

— Venesueloje birželio 3 
vyriausybei ištikima kariuome
nė palaužė kairiųjų sukilimą.

remiamą Kubos- Vyriausybės 
kariuomenės žuvo 120, sužeis
ta 300-400. Kiek sukilėlių, ne
pasakyta.

Didžiausia nelaimė
Paryžiaus aerodrome Orly 

birželio 3 leisdamasis sudužo 
pransūzę lėktuvas Boeing 707. 
Sudegė 130 žmonių- Išliko tik 
dvi stiuardeses. Daugumas ke
leivių amerikiečiai, ypačiai iš 
Atlantos — meno mėgėjai, ku-

lionę.

— Sovietai po penkių dienų, 
priėmus “dekliaraciją prieš

semitizmas, o tik "žydai iš tra
dicijos yra susiję su prekyba, 
ir nenuostabu, kad palyginti di
delis procentas spekuliantų, ku
rie teisiami, yra žydai".

Visos kalbos apie antisemi
tizmą Sovietuose, sakės, Zima
no nejaudina, nes jis žinąs, 
kad “oficialaus antisemitizmo” 
nėra. Sovietuose žydus labiau 
jaudina užsienio kritika dėl 
maisto ir butų trūkumo, dėl 
drabužių aukštų kainų. Tokia 
kritika yra pagrįsta, sakė Zi
manas.

lėktuvų istorijoje
— Italijos užsienių reikalų 

ministeriu vietoj išėjusio į pre
zidentus Segni paskirtas Atti- 
lio Pircioni, kr. dem. partijos 
žmogus. ' ..

— Pietų Korėjoje susektas 
sąmokslas prieš karinę vyriau
sybę. Suimti 41.

— Amerika šiemet duos Ma- 
rokui 30 mil. Marokas nepaten
kintas, kad tai bus 10 mil. ma
žiau nei pernai.

— Amerikoje bedarbių gegu
žės mėn. buvo 3,719,000. Nu
krito 277,000.

— Aiži re eina slaptos dery
bos tarp laikinosios Alžiro vy
riausybės ir teroristinės orga
nizacijos.

— Angolai partizanus apmo
ko Tunise-

— Ilgiausias pasauly streikas 
buvo Dubline, pradėtas 1939 
kovo mėn. ir baigtas 1953 gruo
dyje.

— Seniausia kariuomenė yra 
Vatikano šveicarų gvardija, su
organizuota apie 1400 metų.

—~ Didžiausi mokesčiai ten
ka mokėti olandam — 40 proc.

PopiežiusJonas XXIII Valstybės sekr. Rusk gegu
žės 31 pasisakė prieš Chruš
čiovo siūlytą visuotinę konfe
renciją ūkinių rinkų klausimu- 
Rėmė iš naujo Europos ūkinę 
bendruomenę. Aiškino, kad 
nuomonių skirtumai tarp Bon- 
nos ir Washingtono išsilygino. 
Jis vyks toliau aiškintis į Bon- 
ną, o paskui ir į Paryžių.

Skirtumų tarp Bonnos ir 
Washingtono tebėra- Bonnos 
vyriausybė tebėra įsitikinus, 
kad Amerikos nusistatymas dėl 
rytų 
nūs. 
tas 
kada 
kio Berlyno klausimo sprendi
mo, kuris paliktų Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos kariuome
nes Berlyne. Jos turi pasitrauk
ti, o tai nepriimtina ir Ame
rikai.

birželio 3 kreipėsi į Alžirą, kad 
baigtų kraujo liejimą. .

— Žurnalas Life vedamaja
me pasisakė, kad anksčiau jis 
rėmė Amerikos pagalbą Titui, 
bet po Djilas nuteisimo ir Tito 
bičiuliavimosi su Maskva jis 
stoja už paramos nutraukimą.

— Ispanijoje komunistų ak
cijai prieš vyriausybę vadovau
ja Lenkijos komunistų partija.

Jai pavesta ir visa propagan
da prieš Ispaniją užsieniuose.

mokslų akademijoje. Jam priei
nama akademijos biblioteka, 
kurioje yra užsieniniai latvių 
leidiniai. Juose rado pavardes 
asmenų, kurie jam buvo gerai 
pažįstami- Emigrantinę spaudą 
skaitydamas, jis buvo Įtikintas, 
kad jų viltys atstatyti Latvijo
je “prieškarinę tvarką” (nesa
ko — nepriklausomybę!) yra be 
pagrindo ir nesiskaito su fak
tu, kad respublika išgyveno 
daugiau kaip 20 metų ‘naujo
se sąlygose’. Tai esąs laikas 
tokis pat kaip ‘nepriklausomo 
režimo’ tarp dviejų pasaulinių 
karų. Munters tada parašė 
straipsnį, atsiliepdamas į emi
grantų pažiūras, ir tą straips
nį persiuntė vienam Maskvos 
žurnalui. Žurnalas jo neskelbė, 
bet perdavė Izvestijom. Sovie
tų vyriausybės laikraštis susido
mėjo ir pareiškė norą, kad Mun
ters parašytų straipsnį "plates
niu pagrindu negu tik latviu 
emigrantam". Tai jis ir padarė. 
Laikraštis iš esmės jo straips
nio nepakeitė, paredagavo tik 
kai kurias smulkmenas.

Paklaustas apie rusifikaciją 
Latvijoje, atsiliepė: “Visiška ne
sąmonė’’. Paskui paaiškino: esą 
mažos tautos žmonės turi mo
kėti antrą kalbą •..

Paklaustas dėl fakte, kad 
Jungtinės Valstybės nepripažįs
ta Baltijos valstybių, Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos, įjungimo j
Sovietų Sąjungą, nors tai buvo 
prieš 22 metus, Munters atsi
sakė ką nors pasakyti.

Vokietijos esąs per švel- 
Tačiau dabartiniu metu 
skirtumas nebeaktualus, 
Sovietai atsisako nuo to-

O PERŽENGTI REIKIA... kad būtu įvykdyta Europos 
vienybė.

su prieiais, keliaus derėtis 
*su sąjungininkais.

Paklaustas apie kalinimo lai
kus, Munters atsisakė taip pat 
papasakoti smulkiau. Korespon
dentas priduria tik, kad Mun
ters buvo suimtas nuo 1940 
metų ir kalėjimuose laikomas 
iki 1954. Tada amnestijos dėka 
buvo paleistas, bet turėjo ap
sigyventi Vladimire, netoli 
Maskvos. Tik 1959 jam leista 
grįžti į Rygą.

. Dabar Munters yra 63 me
tų. Pasisakė pirmu kartu ma
tąs amerikietį po 22 metų. Gy
vena su žmona, kuri yra moky
toja muzikos mokykloje, dvie
juose kambariuose — bute, ku
riame yra dar du nuomininkai. 
Tai yra Rygos centre, Markso, 
buvusioje Gertrūdos, gatvėje, 
namo ketvirtame aukšte.

Vilniuje ledai langus daužė
dai krito vištos kiaušinio didu
mo, išdaužė daug langų, net 
miesto susisiekimo autobusų 
langai sproginėjo, lyg kas ak
menimis daužytų.

Adolfą Eichmanną pakorė
Eichmannas gegužės 31 buvo 

pakartas, sudegintas, ir pelenai 
išbarstyti Viduržemio jūroje. 
Prieš kariamas, Eichmannas lai
kėsi valingai, pareiškė sveikini
mus savo šeimai, Vokietijai, Ar
gentinai ir Austrijai.

Pavasaris Lietuvoje buvo šal
tas. Gegužės antroje pusėje tru
putį atšilo, bet kasdien lietus 
su perkūnija. Vilniuje gegužės 
29 siautė audra su ledais- Le-

— Izraely birželio 3 suim
tas prokuroras, kuris kaltino 
Eichmanną.

— Vokietijoje per metus su
ima po 3,000 šnipų.

Iš Munterio pareiškimų, ku
riuos paskelbė Amerikos laik
raštis. dėmesio verti du dalykai. 
Vienas, I įvesti jos užseki Mon
teriui, kokia kryptimi įtraips 
nisturi būti parašytas: "pietos 
niu pagrindu negu tik latvię 
emigrantam". Sovietinei propa
gandai svarbu buvo, kad Mun
ters paskelbtų tokias mintis, 
kurios butų taikomos ne tik 
latviam, bet ir amerikiečiam, 
Amerikos politikam.

Antra, tos mintys, kurios So
vietam rūpėjo tarp amerikiečių 
skleisti, buvo ne tik laiške, bet 
kartojamos dabar ir N. Y- 
Times korespondento antraštė
je, nors pačiame pasikalbėjime 
Munters apie jas ir neutstine- 
na: "Latvijos buvęs pardgOme
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' Naujos lietuvių bažnyčios
Amerikos lietuviai teisingai 

alėtų būti vadinami bažnyčių 
matytojais. Nuo pat pradžios, 
ai Aiherikos krantus pasiekė 
innieji išeiviai, jie statė ir te- 
estato bažnyčias. Beveik kas- 
let pašventinama nauja baž- 
yčia arba koplyčia. Vienur už- 
ūgiama statyti arba, kaip čia 
įsakoma, išlendamą “iš rū- 
es”; kitur pastatoma senosios 
etoje arba visiškai nauja.
Naujos Amerikos lietuvių 

įžnyčios, statomos nemažom 
ikom, nėra tiktai parapijos ar 
enuolyno reikalas, nors jų 
ikalam pirmiausia yra skiria- 
os. Kiekviena bažnyčia išreiš- 
a lietuvių tautos pagarbą 
ešpačiui tuo metu, kai Jisai 
a Lietuvoje Įžeidinėjamas.

g
Lietuvoje, kaip žinome, Baž- 
čios griaujamos" arba nieki- 
mos: paverčiamos sandėliais 
i ateistiniais muzėjais. Toks 
etas darbas visų pirma yra 
kreiptas prieš Dievą, o ne 
ieš žmones. Tik tam, / kad 
lonės neturėtų kur melstis, 
žnyčios nebūtų su tokiu įšė- 
iu griaunamos, o ypačiai nie- 
lamos ir verčiamos “velnio 
mais”. Dievo neapykanta yra 
grindinė priežastis maldos 
mam griauti, nes ir bažnyčią 
griovus, gerai žinoma, Dievo 
žmogaus širdies išrauti nega- 
la. Griovėjai ir niekintojai 
įčia pasitenkinimą, kad jie 
ėja savo pagiežą Dievui, ku- 
kitokiu būdu prieiti negali.

i yra šėtoniškos dvasios ap- 
eiškimas.
Yra didžiai skaudu ir baisu, 
i taip daroma Lietuvoje- Ne-

rektorium paskirtas Dievo tar
nybą pametęs ir savo šventus 
įžadus pamynęs lietuvis kuni
gas. Kas turi pareigos atsiteis
ti už toki Dievo įžeidinėjimą?

*
Tauta, kuriai Dievas leidžia 

gyventi, turi pareigą ir Jį gar
binti. Jeigu ne visi tautos vai
kai tą pareigą supranta ar ją 
pripažįsta, tai žinantieji ir ti
kintieji, kad visi priklauso nuo 
savo Kūrėjo rankos, turi savo 
maldas pagausinti už visus ir 
stengtis atsiteisti už kitus- 
Bendra atsakomybė labai aiš
ki dar nuo Abelio ir Kaino lai
kų. Negalima prieš Dievą pa
siteisinti tuo. kad man brolis 
nerūpi arba man nerūpi, kad 
mano tauta susilauktų Dievo 
pasigailėjimo ir malonės, kad 
būtų išvaduota iš nelaimės ar 
nelaisvės.

Statydindami laisvėje bažny
čias ir jose nuoširdžiai melsda
miesi. mes stengiamės atsiteisti 
Dievui už tą pikta, kuris daro
mas pavergtoje Lietuvoje. Die
vas jokių geležinių sienų neži
no. Jisai gali jas sugriauti ir 
prašomas dalies tautos, kuri tu
ri laisvę ir geras sąlygas savo 
tikėjimui ir maldai.

*
- Naujos bažnyčios šį pavasarį 
New Yorko apylinkėje iškilo 
Maspethe ir Patersone. Maspe- 
the nauja lietuviško stiliaus 
bažnyčia pašventinta gegužės 
27, Patersone nauja šv. Kazi
miero bažnyčia šventinama bir
želio 24.

Nuoširdžiai džiaugiamės abe
jom iškilmėm, tų parapijų kle
bonų nenuilstamu triūsu ir pa-

vienu atveju taip pat ir lie- rapiečių ryžtu sukelti reikia
mų rankomis, nors tos ran- mas aukas. Tebūnie tai lietuvių 
s yra supančiotos. Jeigu prie- tautos meldimas, kad Viešpats 
la kiek nuima atsakomybę, gelbėtų mūsų tautą “nuo netei- 

ne visą. Juk net ateistinio singo ir klastingo žmogaus — 
izėjaus, įkurto bažnyčioje, di- ab homine iniųuo et doloso”.
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IGNAS MALENAS

Sodo nuomininkai

Jonas III, kaip praėjusį kar
tą matėme, tapęs Maskvos ku
nigaikščiu (1462), buvo pasiry
žęs po savo valdžia palenkti 
visas rusiškas žemes. Tai buvo 
toks pat siekimas, kokį kitados 
turėjo didysis Lietuvos kuni
gaikštis Algirdas, kai jis skel
bė, kad “visa Rusija turinti 
priklausyti Lietuvai”. ,Po šimto 
metų politika rytinėje Europo
je apsisuko antraip: dabar Jo
nas III siekė, kad jam priklau
sytų ne tiktai visos rusiškos 
žemės, bet ir Lietuvos sostas-

Maskvos sąmokslas prieš Lietuvę seniau ir dabar

didysis Lietuvos kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Kazimieras 
buvo Algirdo — Jogailos gimi
nės. Jis buvo Jogailos sūnus, 
Jono m senelės Sofijos pusbro
lis iš antros kartos- Jonas ni 
buvo ryžęsis sąmokslu pašalin
ti jį nuo Lietuvos sosto.

Sąmokslu buvo ruošiamasi 
nužudyti Vilniuje karalių Ka
zimierą su trimis jo sūnumis— 

Maskvą su Lietuvos sostu šie- - JoRu Albertu, Aleksandrų ir šv. 
jo Kęstučio — Vytauto gimi- Kazimieru. Taikytasi nuduobti 
nė. Jono m senelė buvo Vy- 1481 pavasarį medžioklėje, kai

gaikščių Bielskių vestuvės. 
Bielskiai jau buvo parsidavę 
Maskvai. Sąmokslą anksčiau su
sekus, Teodoras Bielskis nukū
rė pas Joną m, sąmokslo in
spiratorių. Kiti du sąmokslinin
kai — Mykolas Olelkaitis ir 
Jonas Alšėniškis — buvo su
imti: jų galvos Vilniuje nusi
rito po kirviu.

Karalius Kazimieras tik da
bar suskato priešintis Maskvos 
užmačiom. Viena Lietuvos ka
riuomenė susitelkė Smolenske,

BROOKLYNO vyskupas Bryan J. McEntegart ir prel. J. BalKūnas Maspetno lietuvių naujos bažnyčios 
Šventinimo metu.

— O aš manau — pats lai
kas! Nejaugi manai senmerge 
likti?

— Kad manęs vaikinai neiš- 
sirenka! _

Petras pažvelgė jai į akis. 
Akys švietė skaidria mėlyne, 
primindamos gimtojo ežero gel
mes. ypač giedrią dieną.

— O jei išsirinktų? — pa-

; — Bet, sakoma, rojuje Ieva
- Rickis Iras šiandien pa- skynusi obuolį ir davusi Ado- 
kintas. Sriuba tinka ir žmo- mui ...

ir šuniui, — nusispjovė 
ras.
- A-ū-ū — pasigirdo Nijo- 
balsas.
- A-ū-ū! — atsiliepė abu 
nėnai.
- Tai nėjot su mumis pie
tį- Dabar turbūt alkanas? 
tarė priėjus Nijolė
- Tik ką pavalgėm. Antai, 
eis dar valo dubenį, — pa
ėjo Petras. — Laižosi. Na, 
s už tai atidirbti. Eime 
ybon!
etras ir Nijolė su Riekiu 
> sodan, žemėje kai kur ri
josi obuoliai. Nijolė sulei- 
iantis ir nusipurtė:
- Sis rūgštus ...
- Palauk, aš surasiu saldes-
- pasilenkė Petras obels 
k
- Tai aš turėčiau skinti, — 
ikė Nijolė.

Petras paleido obels šaką ir 
pasižiūrėjo į Nijolę. Ji juokėsi, 
Rickis sukiojosi apie jos kojas.

— Še, Rieki, tau obuolys. Ni
jolė jo nenori.

— Gal ir ne tiek, kaip bū
dama maža.

— Lyg dabar didelė ...
— Liepos 25 man jau suėjo 

21 metai.
— Tai aš ir nežinojau, kad 

mes neseniai turėjome gimta
dienį. — pastebėjo Petras.

— Nėra kuo girtis, tuoj bū
siu sena pana /—

— Aš manau, geriau pritik
tų sakyti — jauna motina-

Nijolė lengvai nuraudo.
Petras pasižiūrėjo, kur pato

gesnė vieta atsisėsti. Pasirinko 
obelį maždaug vidury sodo.

— Ką manai veikti ateinan
čią vasarą, kai baigsi gimnazi
ją? .— paklausė Petras.

— Tai dar tolimas laikas.
- Kodėl? Mes dabar sodo Tokiomis ilgomis distancijomis 
rininkai ... dar neįpratusi galvoti.

klausė Petras.
— Mudu tada nesėdėtume 

čia po medžiu.
— Man būtų labai gaila. — 

atsiduso Petras.
— Ir man ...
Kai jis siekė Nijolę pabučiuo

ti, ji pašoko ir pasakė:
— Tavo tėtė minėjo, kad 

ankstyvosios kriaušės jau krin
ta žemėn- Eime rinkti!

Pakilę nuėjo į palapinę- Su
sirado pintinėlę ir pasuko prie 
Biliūnams paskirtų kriaušių. 
Petras, nužiūrėjęs geriau pri
sirpusią šaką, krėtė, o Nijolė 
rinko. Paskui abu per sodą pa
suko Biliūnų trobon.

— Šeimininkai savo vaisių 
neateina, tai nutarėm jiems at
nešti, — tarė Petras.

— Ačiū, — dėkojo ponia Bi
liūnienė.

— Nuneškim ir Ramunei, — 
pasiūlė Nijolė. — Ji sirguliuo
ja.

z Abu užlipo į antrąjį aukštą.
— Nu, tinginėle, tai nesike

li, — kreipėsi Nijolė.
— Kad čia labai gera, vėsu.

Giminių peštynėse moterims 
dažnai belieka tik ta vieninte
lė išeitis.

Jonas UI tada susirado kitus 
skundikus- Vyriausas iš jų buvo 
Simonas Bielskis, sąmokslinin
ko Teodoro sūnus. Bielskiai jau 

_  j- b'JV0 visai parsidavę Maskvai ir 
'. Prisiekti nebuvo j°je turėJ° didelės įtakos. Ši

paupių kunigaikščiai — Novo- 
silskiai, Odojevskiai, Vorotins- 
kiai, 1483 balandžio 10 dar bu
vo Vilniuje prisaikdinti, kad 
bus Lietuvai ištikimi “be jo
kios klastos”.----------------
sunku, - bet priesaiką išlaikyti monas Bielskis savo išdavikiš- 
jau darėsi neįmanoma. Maskvos elgseną teisino tuo, kad jam 
spaudimas buvo didesnis, ne
gu Lietuvos apsauga-

Nors Kazimieras ir organiza
vo prieš Maskvą koaliciją, sa
vo pusėn patraukdamas Volgos 
totorius (Aukso Ordą), Livoni
jos vokiečius ir net švedus, bet 
karo nepradėjo. Nerado prita
rimo Lenkijoje. Gi Jonas III 
taip pat nepuolė, nes jam ge- Konstantinas Ostrogiškis paim- 
riau buvo intriguoti ir palauk
ti. Kazimiero dienos jau baigė
si- Tad ir pasiruošimas karui 
baigėsi sutarimu, kad Kazimie
ro sūnus Aleksandras ves Jo
no III dukterį Eleną.

ŽIEDAS VIETOJE KARDO
Vedybom istorijoje gana daž

nai gelbėjosi tie, kurių kardas 
nebuvo šmaikštus. Toks kardas 
buvo ir didžiojo kunigaikš
čio Aleksandro, karaliaus Ka
zimiero sūnaus ir šv. Kazimiero 
brolio. Tas šventasis brolis jau 
buvo miręs, kai Aleksandras 
1494 vedė Jono III dukrą Ele
ną Jie buvo tolimi giminės. 
Vytauto duktė Sofija buvo Ele
nai prosenelė, o Aleksandras 
— savo žmonai ketvirtos kar
tos dėdė. Vedybos ir taika sukė
lė dar daugiau nesusipratimų 
ir netaikos-

Elena turėjo klausyti ne sa
vo vyro, o tėvo: nepasidaryti 
katalike, turėti- Vilniuje gerą 
buri tarnų ir tarnaičių, kurie 
žinotų ir pranešinėtų Maskvai, 
kas Lietuvoje dedasi. Ir Alek
sandras turėjo klausyti savo 
uoš\*o: pastatydinti Vilniuje 
savo žmonai cerkvę. Cerkvė ne
buvo pastatydinta, šnipai, iš
siųsti namo. Lietuva apkaltin-. 
ta, kad ji persekiojanti “sta- 
čiatikišką liaudį”, kaip ir Nau- 
garde-

TARP TĖVO IR VYRO
Elenos padėtis Vilniuje ne

buvo lengva. Ji nenorėjo būti 
neištikima savo vyrui Aleksan
drui ir Lietuvai, bet nenorėjo 
savo neklusnumu užgauti ir tė
vo, kuris dukterį vertė skųstis, 
kad vyras verčias keisti tikė
jimą. Elena gelbėjosi tylėjimu.
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Mama rūpinasi. O dabar ir 
kriaušių turiu. Tokius patogu
mus turėdama, manau, galiu gu
lėti, kol nusibos. ■ ■ Bet šios 
kriaušės tikrai skanios.

— Matai, dabar sirgti neap
simoka. Prasideda pats įdomiau
sias laikas. — kalbėjo Petras.
— Vasara sirpsta visais savo 
malonumais. Mudu su Nijole ...

— Aš numanau, — tyliai at
sakė Ramunė. — Negaiškite lai
ko!

šeštadienio popietę tėvas su 
Petru, rengė vežimą. Pilną pri
skynė ir pririnko ankstyvųjų 
obuolių ir kriaušių. Sekmadie
nio rytą tėvas išvažiavo gana 
anksti, kad būtų galima rasti 
gerą vietą ir ją laiku užimti. 
Atlaiduose žmonių buvo apsčiai. 
Grįžo patenkintas. Kitą sekma
dienį numatė siekti Balbieriškį- 
Ir vėl kruopštėsi apie vežimą-

— Laba diena, ponas Kalnė
nai! O kur gi padėjot jaunąjį?
— paklausė priėjusi Ramunė.

— Kažkur gilumoj sodo. Ar 
šiąnakt gerai išmiegojot? — pa
klausė Kalnėnas. — Man ne
davė miegoti Rickis. Kažko vis 
urzgė ir ruzge — Petro žadinti 
nenorėjau.

— Einu pakalbinti, ko jis tė
vo naktį neužvaduoja.

Petrą rado prie upelio beste
bint mažas žuveles. Jų buvo lyg 
tyčia daug susitelkusių.

— Tai naktį tėvui nepadedi 
budėti, — prikišo jam Ramu
nė. — Man sakė.

— Aš nemiegu dienomis, tai 
atknarkiu naktimis, — teisino
si Petras.

— Ir aš miegu, kaip primuš
ta. Tikra miegalė.

— Neatrodo, jei pabudusi. 
Paskinti ir vėl?

— Taigi-
Baigiant rinkti nukrėstus 

obuolius, abiejų galvos susidū
rė- Petras atsiprašė. Ramunė 
atsitiesė ir staiga Petrą pabu
čiavo.

— Atsiprašau. Tai mano kal
tė. __

Petras liko lyg pritrenktas. 
Nežinojo ką sakyti nei kaip pa
sielgti. Ramiai ėmėsi rinkti to
liau ir atidžiau stebėjo Ramunę. 
Ramunė rinko kaip seniau. 
Paskui atsisveikino ir pažadėjo 
rytoj vėl ateiti. Petro mintys 
nedavė jam ramybės. Bandė 
analizuoti save. Nebuvo davęs 
jokio pagrindo. Bandė galvoti 
Ramunės jausmais. Taip pat (jo
kių argumentų nebuvo. Liko 
vienintelė išvada — mergaitei 
užėjo toks noras. Kitaip šio 
keisto įvykio negalima buvo iš
aiškinti.

Rytojaus dieną Nijolė su Ra
mune atnešė obuolių apkepą 
Buvo šiltas, vos tik išimtas iš 
krosnies.

— Paragaukite mano kepsnio 
— ragino Ramunė. — Obuoliai 
jūsų, komanda mamos, o keps
nys mano.

Lietuvoje pasidarę ‘"koktu ir 
nepakenčiama gyventi dėl pro- 
voslavų persekiojimo”. Jonas 
m paskelbė Lietuvai karą “pro- 
voslavų tikėjimui ginti”.

Karas Lietuvai nesisekė, nes 
nebuvo jam pasiruošusi. Prie 
Vedrošos lietuviai buvo sumuš
ti (1500), kariuomenės vadas

tas nelaisvėn. Lietuvą taip pat 
puolė Krymo totoriai. Aleksan
dras sudarė koaliciją iš Livo
nijos, Aukso Ordos ir Lietu
vos, 
jos 
nors 
arba 
žmonių. Lietuva neatėjo į pa
galbą. Susitaikė su Maskva nė 
nepranešusi savo sąjunginin
kam- Maskvai buvo paliktas Čer
nigovas, Naugardas Sieverskas, 
Starodubas, Okos paupiai. Mask- 
,va tuo būdu pasiekė Dnieprą.

ANUOMET IR DABAR
Istorija, sakoma, kartojasi, 

kadangi žmonės pakartoja tuos 
pačius siekimus, priemones ir 
klaidas. Tuo atžvilgiu yra tam 
tikro pasikartojimo Jono III ir 
dabartinės sovietinės Rusijos 
politikoje.

Rankiodamas rusiškas žemes, 
Jonas III kone visur rėmėsi va
dinama “liaudimi”, sukeldamas 
ją prieš aukštesnį luomą — di
dikus ir kunigaikščius. Bet žmo
nėm iš to nebuvo geriau. Jie 
pateko į Maskvos valdovų — 
autokratų savivaliavimą.

Rėmėsi Jonas m taip pat 
stačiatikybe, kaltindamas Lietu- 

^vą,' kad ji persekioja provosla- 
vus, neduoda tikėjimui laisvės. 
Mūsų dienom iš to paties Krem
liaus buvo mesti Lietuvai kalti
nimai, kad ji persekiojanti ko
munistus, tikrus “demokratus”, 
slegia “liaudį”, neduoda žmo
nėm laisvės. Yra būdinga, kad 
Jonas III, kuris ligi 1934 me
tų pačių bolševikų dar buvo 
kaltinamas, kad vedęs imperia
listinę ir nacionalistinę politi-

Visus paėmė juokas. Rimtai 
laikėsi tik Nijolė.

— Gerai, kad tu taip pasa
kei, — pastebėjo Nijolė. — O 
tai visi būtų pamanę, kad čia 
tavo vienos darbas.

— Ji turi daugiausia teisių,
— pastebėjo Petras. — Berink
dama tuos obuolius vos galvos 
į mane neprasiskėlė. Ar nėra 
mėlynės? Man būtų labai ne
smagu.

Ramunė nieko neatsakė, tik 
nuraudo ir dėjosi, kad nieko 
nenugirdo. Petrui buvo aišku, 
kad prasižiojo ne vietoje. Nie
ko nereagavo ir Nijolė.

— Ei, — šūktelėjo senis Kal
nėnas, — ateikit čia vaikai pa
dėti prikrauti vežimą!

Atskubėjo visi.
— Tokią talką turint, tai ga

lima ir ciesoriui obuolius prista
tyti, — pajuokavo Kalnėnas.
— Šiandien jų nekrėsime, skin- 
sime-.

Padavė kiekvienam po čiup 
tuvą ir nurodė, iš kur skinti. 
Sunkiausia sekėsi Ramunei. Tai 
nepataikydavo sučiupti obuolio, 
tai iš čiuptuvo pasprukdavo. 
Turėjo įsikišti Petras ir pagel
bėti. Bet greit tą techniką pa
prato, tik neilgai darbavosi.

— Ramune, tave nori pama
tyti draugė! — pasigirdo Biliū
nienės balsas.

Ramunė nuėjo nenoromis. 
Tėvas Kalnėnas nutarė pabaig
ti tvarkyti vežimą. Nijolė liko 
su Petru dviese.

Geriausiai sekėsi Livoni* 
magistrui Plettenburgui, 
rusų įsiveržimas paklojo 
paėmė į nelaisvę 40,000

(nukelta į 5 psl.)

— Žinai, aš turiu bėdos su 
Ramune, — prasitarė Petras.

— Aš nuvokiu.
— Reikia ką nors daryti. •
— Aš pasakysiu mamai, bus 

baigta.
— Dėl Dievo malonės, tik to 

nedarykite! — suriko Petras- 
— Ramunė baisiai įsižeistų. 
Geriau pakalbėti su mama, ka
da galėtų būti mūsų sužieduo
tuvės-

Nijolė nuraudo. Petras pasi
lenkė ir ją pabučiavo.

— Ar tu bijai?
— Ne. Mamai-tu patinki.
— Tik mamai?
— Jos reikia atsiklausti. O 

savo tėtės klausei?
— Jis žino. Kada galėčiau su 

tavo tėveliais pakalbėti?
— Kada tik nori.
Nijolė visa metė ir nubėgo 

kaž kur už savo namo. Jai rei
kėjo dabar būti vienų vienai. 
Bent valandėlei.

Sekmadienį Biliūnai išėjo pa
sivaikščioti ir kaip karts pasu
ko sodo link. Petras įžiūrėjo 
geriausią progą, ypač kad drau
ge buvo ir Nijolė.

— Aš norėjau eiti pas jus, 
bet nebuvo kaip, — kreipėsi 
Petras. — Yra rimtas reika
las ...

— Apvogė kas? — paklausė 
Biliūnas.

— Daug prasčiau. Aš noriu 
iš jūsų pavogti Nijolę Ji sutin
ka. Mudu sutinkame ...

(Būt daugiau)



Šamas buvo baigtas Lietu-

seserų auklėjimo neblėstantys

kelinti 
kultū- 
Fede-

Tik mes nepagailėkim aukų 
toms kilnioms seserims, kurios 
gyvenime tetrokšta tik darbo ir 
artimo meilės kaitros ...

VI. Ramįs.

cagoje buvo jų rėmėjų stirnas. terizavo seserų gyvenimo mot- 
Rašančiam šiuos žodžius ne- to: “Duok Dieve, kad sudeg-

jų lietuviškos šviesos. Putnamo ros*...
seselių nnnširrių darbą su be- Seimo metu teko matyti ke-
tuviškuoju iannimn dvi vasa- tetą Putname mokslus baigų- tuviams seneliams- 
ras iš eilės mačiau Dainavos šių mergaičių — Nekalto Pra- 
stovykloje ir buvau didžiai bu- įdėjimo seserų auklėtinių. Jos

IR MEILES KAITROS

si testamentas, kad ir ateinan- 
tieji metai seserim bus paskir
ti ne vien maldai, bet ir lietu
viškam darbui, ir kad Putnu
mas pasipuoš ark. J. Matulai
čio vardo namais, skirtais lie-

ja, kurią jos atidunda mūsų intelektualios mergaitės. Tai 
jaunimui. Kas mėnesį ir į ma- j
no namus ateina iš Putnamo 
vis jaunas ir gyvas “Eglutės” 
žurnalas, rodąs seselių kruopš
tumą ir atsidavimą atžalynui. 
Todėl nenuostabu, kad Putna
mo seserys visuomenėje susi
laukia daug rėmėjų ir gerbėjų-

Tai paliudijo ir ką tik Chi- 
cagoje praėjęs jų rėmėjų sei
mas, kuriame taip gausiai da
lyvavo visos trys lietuvių kar
tos, įskaitant būrį kunigų, dak
tarų ir visuomenės veikėjų, su 
gen. konsulu dr. P. Daužvar- 
džiu, prel. M. Krupavičium LB 
CV pirm. J. Jasaičiu 
pagarbiais asmenimis.

Iš seime pasakytų 
pranešimų paaiškėjo,

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
New Yorko ir New Jersey 

apskrities mėnesinis susirinki
mas buvo gegužės 27 šv. Petro 
ir Povilo parapijos salėje Eli- 
zabethe- Susirinkimą sukvietė 
pirmininkas Larry Janonis, mal
da pradėjo dvasios vadas kun. 
Petras žemeikis. Parapijos ir 
vietinės 52 kuopos vardu pa
sveikino kun. Vladas Karalevi- 
čius.

ir kitais

kalbų ir 
kad vie

nas iš didžiausių Putnamo se
selių uždavinių, šalia jaunimo 
auklėjimo ir švietimo, yra pa
statyti arkiv. J. Matulaičio var
do namus — ramybės namus 
seneliams, kur jie ramiai galė
tų praleisti savo saulėlydžio 
dienas- Tą uždavinį seserys pa- 
siryžusios įgyvendinti, ir tam 
ypač reikia aukų. Žinia, Chica- 
gos seime Putnamo seserim bu
vo sukelta apie 5,000 dol.

Šalia aukų seserų darbui le
miančią reikšmę turi ir pašau
kimai. Jų taip trūksta. Dabar 
Nekalto Prasidėjimo seserų, ku
rios turi jau kelis židinius, tė
ra vos apie 50, o darbų ma
rios- Todėl motina Augusta sei
mo metu ypač iškėlė naujų pa
šaukimų gyvybinę reikšmę.

Prel. M. Krupavičius, aukštai 
įvertinęs seserų darbą Dievo ir 

" lietuvybės dirvonuose, kartu ir 
perspėjo, kad yra pavojus, jog 
seserys gali būti panaudotos 
nelietuvybės uždaviniams. Kvie

Naujos valdybos rinkimai ir 
pakėlimas į trečią vyčių laips
nį nukelti į rugsėjo mėnesio 
susirinkimą.

Joe Sable, 49 metinio seimo 
rengimo komiteto pirmininkas, 
padarė pranešimą apie seimą, 
kuris įvyks Nevvarke rugpiūčio 
15-19 d. Apskrities delegatai į 
seimą išrinkti: Martin Rusgi iš 
Bayonnės, N. J., ir Geraldine 
Kem iš Elizabetho, N. J.

Metinis apskričio piknikas 
bus liepos 1 šv. Mykolo par. 
piknikų aikštėje Bayonnėje- 
Pikniko rengimo komitetui va
dovauja Martin RusgL

New Yorko — New Jersey 
apskritis ir šių eilučių autorius 
nuoširdžiai sveikina kun. Vla
da Karstančių, kuris birželio 
10 švenčia savo kunigystės 25 
metų sukaktį. Jis ilgą laiką bu
vo apskrities dvasios vadu- Lin
kime jam visokeriopos Dievo 
palaimos.

Kitas apskrities mėnesinis su
sirinkimas bus rugsėjo mėnesį 
Patersone. Šeimininkais bus 61 
kuopa.

Kun. P. Zemeikis, malda baig-

mirusį John Oskutį, 52 kuopos 
narą. Jis ilgus metus buvo akty
vus Elizabetho kuopos narys, 
šia proga reiškiame gilią užuo
jautą jo broliui Charles, 52 kuo
pos pirmininkui, ir kitiems šei
mos nariams.

Dėkojame Elizabetho kuopai, 
kuri taip maloniai ir vaišingai 
priėmė visus delegatus. F.V.

Kėgliavimo rungtynėse daly
vavo vyčiai iš Chicagos, Ga- 
ry, Indiana, Dayton, Ohio, Cle- 
veland, Pittsburgho ir Detroi
to- Pirmą vietą laimėjo Gary 
komanda, antrą — Daytonas, 
trečią — Clevelandas. Aukščiau 
šią žaidimą pasiekė detroitietė 
Ann Aleks. Pirmą kartą keglia- 
vimo turnyre dalyvavo dvi jau
nučių vyčių komandos, Detroito 
79 ir 102 kuopos. Jaunių žai
dimus laimėjo 102 kuopa- Ki
tais metais Lietuvos vyčių cen
trinių valstybių kėgliavimo tur
nyras bus Chicagoje.

Detroito vyčių 79 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus birže
lio 6, trečiadienį, 7:30 v. v. Die
vo Apvaizdos lietuvių bažny
čios salėje. frįv)

SIOUX CITY, lowa, šv. Kazimiero parapijos vaikai po sutvirtinimo sakramento su vietos vyskupu ir kle
bonu. i

KATALIKIŠKA AKCIJA MOTERIMS
Šiemet turėjau garbės atsto

vauti ALRK Federaciją dvasi
nio ugdymo komisijos posė
džiuose, kuriuos pravedė katali
kių moterų taryba. Konferen
cijos tema buvo “šeimos tobu-

— Albinas Kijauskas mirė 
balandžio 23 Sydnėjuje, sulau
kęs 58 metų. Mirė nuo širdies 
smūgio. Australijon atvyko iš 
Vokietijos 1949 m. Buvo lietu-' 
viškos spaudos bendradarbis.

■— B- Survila su žmona Bue
nos Aires, Argentinoje, turi ma
dų salioną, rodo naujus mode
lius madų parodose ir televi-

tė visomis išgalėmis remti Put- damas susirinkimą, prisiminė zijos programose

Įėjimas ir šventumas”. Konfe
rencijos dalyvės, paskirstytos į 
būrelius po 15 asmenų, ėmėsi 
gyvai svarstyti ir nagrinėti pa
teiktą temą.

Rūpestis jaunimu
Vienas klausimas dažnai var-

Prisieke ištikimybę gina apaštalavimo darbą dirban
čius: kodėl daugiau žmonių ne
įsijungia į katalikiškos akcijos 

ką, dabar laikomas žymiausiu sąjūdį? Atsakymų yra daug, bet 
Rusijos valdovu — Didžiuoju ; vienas iš pagrindinių, ar nebus

Ano meto Lietuvos politika 
gyvai primena dabartinę vaka
rietišką- Kovoje su Maskva pa
liekami savo likimui Lietuvos 
draugai ir sąjungininkai. Iš 
Naugardo Lietuvos įgula atšau
kiama- Tvėrės kunigaikštis, at
bėgęs Lietuvon, pagalbos nesu
laukia. Livonijos magistras 
Plettenbergas, pradėjęs kovą su 
Maskva ir laimėjęs mūšį, toliau 
nuleido rankas ir derėjosi, nes 
karinė su juo sutartis nebuvo 
Lietuvos vykdoma.

Aukso Ordos chanas Achme- 
tas neparemiamas. Norėdamas 
susitaikyti su savo priešu, Kry
mo totoriais, jis apkaltinamas 
išdavimu ir savo dienas baigia 
Kauno kalėjime.

Atrodo, lyg viskas buvo da
ryta Maskvos labui ir Lietuvos 
nelaimei. Kodėl? Ir čia yra pa
našumo dabarčiai. Didieji Lie
tuvos kunigaikščiai, būdami 
kartu ir Lenkijos karaliai, dau
giau buvo nukreipti ir nusi
kreipę Į Lenkijos interesus. Gi 
lenkai, tik savo interesų žiūrė
dami viduje ir užsieniuose — 
Vengrijoje bei Čekijoje, — ne
teikė Lietuvai reikiamos pa
galbos. nors buvo sąjunginin
kai. Jei Jonas III ką nors ir 
atims, tai atims iš Lietuvos, ne 
Lenkijos. Ar kitokia yra ir da
bar didesnių valstybių politi
ka? Nors Lietuva 15 - 16-tam 
amž. dar buvo didelė, bet sa
varankišką politiką jau pradė
jo prarasti. Ir dėl to iškilo 
Maskva. S. Suž-

(atkelta iš 3 psl.)

tik delsimas tai daryti jauna
me amžiuje, kada ypač stipriai 
jaunimą veikia televizija, komi
kai, netikusios knygos, perdėta 
malonių pramogų reklama. Vi
są tai smelkiasi į jaunimo pro
tą ir jausmus- Kai vėliau ban
doma jau pabrendusį jaunimą 
paskatinti katalikiškai akcijai, 
dažnai būna jau vėlu. _ .

Apaštalavimo dvasia turi būti 
skiepijama iš pat kūdikystės — 
namie ir mokykloje. Jei 7-8 sky-

rasti laiko geriem darbam, pa
slaugai artimui, savo religinei 
praktikai, savo organizacijai. 
Pašalinkime nereikalingus maž
možius iš savo kasdieninio gy
venimo, ir laiko rasis.

Siekimas tobulybės
Tam tikslui svarstyta ir Siū

lyta kreipti daugiau dėmesio 
Švenč- Sakramento adoracijai, 
pasižadėti asmeniškai ar bend
rai bent vieną valandą per mė
nesį skirti Švč. Sakramento gar
binimui, organizuoti būrius 
bendrai komunijai, dalyvauti 
dažniau šiokiom dienom mišio
se.

Malda — galingas ginklas. 
Stenkimės kalbėti rožančių, pa
simelsti pasaulio misijų, tai
kos, Rusijos atsivertimo inten
cijomis, įnešti daugiau Kristaus 
dvasios į savo kasdienį ir vie
šą gyvenimą.

Jei moterys rimtai susirūpins,
riaus mokiniai neraginami apaš- tai galės daug padaryti savo 
fališkai veiklai, tai vyresniųjų šeimoje, savo aplinkoje ir orga

nizacijoje- Katalikiškų organiza
cijų narės turėtų uoliu savo 
elgesiu ir gyvenimu skelbti ir 
rodyti meilę artimui ir Dievui. 
Tik tuo patrauksime kitus, nes 
pavyzdys yra galingesnis, negu 
šimtas žodžių.

VIKTORIJA LEONE, 

ALRK Federacijos 
vicepirmininkė

kaltė. Ji neša Bažnyčiai nuos
tolį.

Moterys katalikiškoj akcijoj
Dažnai girdime nevisada pa

teisinamą pasiteisinimą — ne
turiu laiko. Namų rūpesčiai, vai
kai, darbas — visą laiką atima. 
Tai nėra tiesa. Laiko, kaip ir 
pinigų, turi daugiau tas, kas jį 
taupo. Visada galima ir reikia

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės kongresas šaukiamas 
kitais metais rugpiūčio 30-31 
ir rugsėjo 1 Kanadoje, Toron
te. Pirmasis toks kongresas bu
vo New Yorke 1958 m.

— Australijoje jau 
metai veikia europiečių 
ros federacija (Cultural
ration of Europeans in Aus- |
tralia). Priklauso kroatai, čekai, 
estai, graikai, vengrai, airiai, 
lietuviai, latviai, lenkai, šveica
rai, ukrainiečiai. Federacijos 
tikslas rūpintis europiečių kul
tūra ir jai atstovauti Australi
joje. Tam tikslui ruošiamos me
no parodos, festivaliai, koncer
tai ir k.

— Vokietijos lietuvių kelio
nę į Romą traukiniu organizuo
ja kun. A. Bernatonis rugpiū
čio 2-7- Romoje susijungs su 
lietuviais iš kitų kraštų.

— Detroit, Mich., Elzbietos 
Paurazienės ir Elenos Mallen 
pastangomis įkurta nauja Mo
terų Sąjungos kuopa (72).

— Regina Krutulytė yra vie
nintelė iš lietuvių tarp Hobar- 
to universiteto studentų Tas- 
manijoje. Studijuoja filosofiją.
—•— J. V. Lukoševičius drau
ge su 25 studentais iš McGill 
universiteto Montrealyje, Kana
doje, vasaros darbam išvyko į ' 
Olandiją, Amsterdamą.

— Romas Knystautas, studi
javęs McGill universitete Mon
trealyje mechanikos inžineriją 
ir kurį laiką dirbęs New Yor
ke, grįžęs atgal gavo magistro 
laipsnį iš aerodinamikos ir pre
miją, skirtą už magistro darbą- 
Premijai buvo 30 kandidatų. 
R. Knystautas yra gimęs Kau
ne.

— Prof. Juozas Eretas, ku
ris praėjusią vasarą lankėsi 
Amerikoje, išeina pensijon ir 
nebemokys Bazelio gimnazijo
je Šveicarijoje. Savo laisvą lai
ką yra pasiryžęs paskirti prof. 
Prano Dovydaičio ir prof. d% 
Kazio Pakšto monografijom ra-‘*^ 
šyti. Prof. J. Ereto monografi
ja apie St. Šalkauskį išleista 
Amerikoje 1960 ir beveik visa 
išpirkta. Keletą egzempliorių 
dar galima gauti Ateities lei
dykloje, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Piazza Asti 25
Via Casalmonferrato 33
Tel. 78.90.33: 78.00.14

Roma - liūlia

Kolegijos Vadovybė

Lankydamiesi ROMOJE, 
Italijoje, apsistokite nau
jai įrengtuose Liet. šv. 
Kazimiero Kolegijos sve
čių namuose

rą maistą ir neperdėtą 
kainą. Pageidaujama, kad 
dėl apsistojimo laiko bū
tų susitarta iš anksto.

VIEŠPATIES Atsimainymo bažnyčios Maspettio pašventinimo iškilmės gegužis 27. Nuotr. P. Ąžuolo.

VASAROS ATOSTOGOS
PRIE ATLANTO

Geriausiai pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport, Me. 
Pranciškonų vienuolynas priima pavienius asmenis ir 
šeimas. Šiemet didelė’ naujiena — DIDELIS MAUDY
MOSI BASEINAS su jūros vandeniu, kuris bus malo-

BERNIUKŲ STOVYKLA 
PRIE ATLANTO

Gražiame Maine krašte, Kennebunkport. Me. vasarvietėje, 
vadovaujama Tėvų Pranciškonų, prasideda birželio 29 
ir baigiasi liepos 27. Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. 
Berniukai priimami nuo 7 iki 15 metų. Stovyklos va-

niai šiltas • Atostogavimo sezonas prasideda birželio dovybė užtikrina kiekvienam fizini, dvasini ir tautinį
29 ir baigiasi rugsėjo 1 • Gaivinanti jūra, žavi Maine 
gamta, malonus klimatas garantuoja kiekvienam gali
mai geriausią poilsį

atsigaivinimą. • Prie stovyklos didelis MAUDYMOSI 
BASEINAS su maloniai šiltu jūros vandeniu.

Dėl informacijų kreiptis: l Dėl informacijų rašyti: -

Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine — Tel. WOrtli 7-2011■ : : . ■ . . - ■ ■ ■ . - - - - .......

Lietuviškos dainos ir šokiai, 
nauja Hi Fi ilgo grojimo plokš
telė su lietuvišku A. Jezavito 
orkestru, su aktorių K. Vasi
liausko ir V. Žukausko teks
tais, dainuoja A. Nyvienė ir O. 
Miliauskaitė. Plokštelės kaina 
4,50 dol. Plokštelėje yra 12 da
lykų: noriu miego, bernų šokis, 
polka, kaip gi gražus, šalta žie
mužė, klumpakojis, polka, ei 
DP, Bridgeporto polka, pas 
darželį trys mergelės, dzūkų 
polka, valsas, per Atlantą.

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

"VIUA LITUANIA

Rasite jaukią aplinką, ge-
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RELKMOUS NOTICE DISPLAY

K GOD CALUNG YOU TO

Ekspertes ieško I Mirėt ... 
‘ į
. Nesmagus išėjo iš dailės 
instituto. Nepavyko prikaliMn-- 
ti Vilniaus dailininkų surengti I 
parodų Almaus galerijoje. Sa- • 
kau, gal pavyks prikalbinti 
bent švedo ansamblį atvyktį į 
Ameriką. Girdėjau New Yorke* 
šnekas, kad kažkas jau seniai-j

To Serve the Poor, Siek, 
Unaducated?

NO CASH NEEDED
Large and attractive diaplay of 
moderatcly prieed Utys pūced 
Free ai your next Fund Raistag 
event, large or smalL

TOV DISPLAY CC
For Information —. PL 9-1830

For Information VVrite

NOVtfIATE
"apie tai galvoja. Gal pasiseks 
'užbėgti už akių? Kiti tai daromi 
-dėl biznio, o man rūpi kultu--fl 
rinis bendravimas. Apsikeitė S||g|

- mas menu, daina, knygomis, 
-laikraščiais ...

- čia man digtelėjo galvoje pa- '
. . .. . . . ii- *

ILS. Highway 22 & Terrill Rd. 
North Plainfield, New Jersey

Ladies: Hair off Facee, Arens, Leg* 
and Rody. Safe, rapid. permanent. 
painiess. Expert to Sensitive mi- 
ture peopie's needs. Free estimate^ 
Results guaranteed. . S

E. CAPALDO
33 West 42nd Street A
8th Floor — PE 6-2920

“The Harvest i$ Great 
and the Laborers Few”

PĄRTY ROOM
For Shovers. Weddings, Retire- 
ments and Special Occasions — 
Accoznmodates 80. 181 3rd Avė. 
(Cor. 44th St.): OXford 7-9937.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

-siteirauti kioske, kokius Ame
rikos laikraščius galima gauti. 
“Laisvė” tai tikrai turėtų būti, 
nes joje rašo toks žymus žur
nalistas kaip Zienius.

- — Drauge, duok man “Lais
vę”! — paprašiau priėjęs prie 
kiosko-

Senyva moterėlė šnairiai pa
žiūrėjo, duodama kitam praei
viui “Tiesą”. Kai pirkėjas nu
tolo, moteris man tiesiai sto
rai pasakė:

— Ar tau galvoje maišosi? 
čia visi laisvi.

— Manęs nesupranti. — aiš
kinau. — Aš noriu laikraščio 
“Laisvės”.

— Ir laikraščiam yra laisvė, 
štai, imk kokį nori: “Tiesą”, 
“Sovetskaja Litva”, “Jaunimo 
gretas” ... “Gretos” labiausiai 
pritiks, nes esi dar po ūsu. Ko
kia aš tau draugė! Aš dar ca
ro laikus išgyvenau. Geras bu
vo žmogus, — netyčiom pra
tarė ir apsidairė. — Ir Smeto
na buvo geras •..

Man tiesiog kraujas užvirė. 
Negalėjau tų laikų prisiminti- 
Mano giminaitis buvo taip 
skriaudžiamas: buvo tik univer
siteto profesorius, o ne Lietu
vos prezidentas ...

—Tai ką čia kalbi apie bu
vusį prezidentą! — užrėžiau.

LOS ANGELES kultūros klubo susirinkime Qegtili* tB?ibnub l4idtiaiiiat 
dail. Bagdono paveikslas, kurį laimėjo p. Jakutanskienė. Nuotr. L. Kan- 
čausko.

IŠ KULTŪROS KLUBO VEIKLOS
LOS ANGELES, CALIF-

— Tuoj pašauksiu milicininką!
— Prašau šaukti. Niekas ne

girdėjo, ką aš sakiau. O aš pa
sakysiu, kad tu provokatorius. 
Matai. Įsigeidė laisvės. Gal dar 
įsinorėsi ir nepriklausomybės?
... Ei, Vanka. chadi siuda!— 

Eikššūkterėjo moteriškė.
čia, Vanka!

Bet milicininkas nenugirdo. 
Pro šalį važiavo automobilis. 
Paskui staiga cypdamas susto
jo ir atsistūmė atgalios.

Gegužės 19 Kultūros klubas jėgų. Tenka džiaugtis, kad tiek 
savo gausiame susirinkime (90 daug jaunimo lanko kultūros 
dalyvių) svarstė mūsų spaudos klubo susirinkimus ir dalyvau- 
problemas. Buvo sukviesta vi- ja programose- 
suoihenininkų bei spaudos žmo
nių grupė. Dalyvavo Alena De- 
venienė, nuolatinis Darbininko 
bendradarbis Los Angeles — Ig
nas Medžiukas, Leonardas Va
liukas, dr. Stasys Žymantas ir 
kt. Svarstymus moderavo klubo 
pirmininkas rašyt. Jurgis Gliau
dą.

Trumpoje korespondencijoje 
neįmanoma patiekti viso kom
plekso problemų, kurias giliau 
ar prabėgomis palietė svarsty
mų grupė. Tačiau susidarė pil- 

i mitinis mūsų spaudos pliusų ir 
minusų vaizdas. Nedarydama iš 
svarstymų išvadų, paliestas pro
blemas grupė paliko auditori
jos žiniai ir kiekvieno asmeniš
koms išvadoms. Vis dėlto ten- 

. ka džiugiai tarti po svarstymų, 
kad mūsų spauda laisvame pa
saulyje yra mūsų galingas gink- 

, las politiniame gyvenime ir kul
tūros reikaluose. Tokio ginklo 
neturi lietuviai pavergtoje tė
vynėje. kur spauda lietuvių kal
ba yra tik revolveris, atsuktas

• į lietuvio pakauši-
Susirinkimo meno dalyje dra

mos sambūrio narė Alicija Žile
vičiūtė puikiai padeklamavo ke- 

i lis poeto K. Bradūno eilėraš- 
. čius. A. Žilevičiūtė yra viena iš 
f talentingesnių mūsų scenos pa-

Populiarioji lietuviškos kny
gos loterija buvo itin pratur
tinta. nes su trimis knygomis 
loterijon pateko ir J. 
paveikslas. Jį laimėjo 
Čanskienė.

Susirinkimą gražiai 
klubo valdybos narys 
tas E. Arbas. Iš visos
sezono susirinkimų, atrodo, kad 
kultūros klubas yra mėgiamiau
sia vietos lietuvių organizacija.

K.K.L.

Bagdono 
M. Jaku-

pravedė 
architek- 
eilės šio

DISPLAY

Father’s Day Special! PIPES from 
England: Dunhill. Chąratan. Sasie- 
ni and other makes. Pipe repairs. 
A large assortment of imported 
Tobaccc-s. — STANLEY’S Famoūs 
Pipe A Cigar Store, S. Tuchman. 
prop.. 709 6th Avė. (at 23rd St.). 
New York City VVA 4-5224

ACE TENT AMUSEMENT CORP.
Carnival & Bazaar Supplies 

Main attraetion — Ortonvs. Fe-ris 
Wheel. Kiddie ridės. Indoor & Out- 
<loor Booths. Special consideration 
to Churches and Relieious Scv ieties 
and Groups. — 704 East 214th St.. 
Bronx. N. Y. Call OL 4-5830.

General Contracting
BRICK STOOPS — TA 7-8305

Built or Repaired
Patios. Porches and Sidewalks 

Concrete and Stone
— No Job Too Big or Too Sniall —

WHALEN CONTRACTORS

DISPLAY

— Ką aš matau? Ar nebū
si tik iŠ New Yorko? — pa
klausė toks storas ponas, iški
šęs galvą iš “Volgos”

Pažinau. Tai buvo Zimanas, 
vyriausias “Tiesos” redaktorius.

taip pat gerai jį pa-

Yoų can have confidence .n

YORK Construction Co.
Call anrtime IV 3-5737 

BLOCK GARAGE
Brick Front Complete 14 x 22

žmogėnas ieško lais- 
tu jį sutvarkysi. —

Moterėlė 
žino.

— Šis 
vės. Gal
kreipėsi į Zimaną.

— 0 taip. Mes jam parody
sim laisvę. Prašau sėstis, — 
pakvietė mane į. automobilį.

— Tai laimė, — pratariau 
lipdamas, — tai laimė! Aš kaip 
tik norėjau pas jus. Noriu iš
siaiškinti, kaip čia yra su ko
munistiniais Amerikos lietuvių 
laikraščiais. Kodėl jų laisvai 
nepardavinėja?

Žv. BePastogis

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas 

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 p»'-'1. Kaina 4 dol T^abei 
patrs’tr.’i. .irka kaip dovana 
vL<o\.or.»i« prosro-.nis. Gauna
ma pss knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: -~

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

Prices ccmparably higher in Queens 
Frame Garavęs from $795 

Atties — Basements 
475 So. Franklin St., Hempstead

Taisome ir atnaujiname karborato- 
rius ir generatorius. Atvvkite pas 
tos srities pasiansu "daktarą spe
cialistą". Mūsų nagrrindrni® sieki
mas - Jūsų visiškas patenkinimas. 
Apskaičiuo :ame pataisai kaina? be 
jokių įpareigojimų. CARBURATOR 
Sales and Service, 414 Broadway. 
Brooklyn ĖV 8-0157

WHO is a Missionary of Our Lady 
of La Salette?

A Missionarv of Our 
Lady of La Salette is a Religious 
Priest or Brother who — 
Preaches Missions and Retreats to 
bring sinners back to God • Goes 
to foreign lands to spread the Gos- 
pel of Christ (volunteers only) • 
Takes charge of parishes in the 
Southern Missions also, in the East 
and Mid West • Makes known the 
message of La Salette at Mary’s 
Shrines • Teaches in La Salette 
Seminaries to prepare future mis- 
sioneries • Guldės Service men as 
a military chaplain • Assists the 
priest in saving souls as Lay Bro. 
by his prayer and manual labor. 
Is vour future with La Salette? - - 
Write. phone, or visit us. Contact 

LOCATTON DIRECTOR

LA SALETTE FATHERS
85 Ncw Park Avė.. Hartford. Conn. 

203 JA 3-8275

A Major Publishing Event
“THE WORLD’S MOST ORPHANED NATION“ 

By
JOSEPH CARDINAL MINDSZENTY

The Papers and Documents used for this book were secreted by 
the Cardinal? mother after the erushing of the Hungarian revolt. 
Follov.-ing her death they were smuggled to this country 2 yrs. ago.

AMERICAN OPINION LIBRARY
69 ATLANTIC STREET. STAMFORD, CONN.

$3.00 Post Pato

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

AND’ F S QP EVERY DESCRIPTION

35 So 81’1 S+rA*»f

R KUČINSKAS

Brooklyn 11 N Y

Resid ’Llino1? 8-7118

Christ said almost 2000 years ago. 
Today there are štili millions of 
children throughout the world who 
xrait to be told of the Lord who 
loves them. Christ can not \valk 
no\v in tiie \vorld vrith His children 
and teach ther.i. He depends on us.

FE NEEDS GIR H/N^S 
AND OUR HEARTS TO 
DO HIS TCORK.

He needs US — to save the v.oHd. 
Are you generous enough to fnlfill 
th;s need, to give Him your life? 
Will you bring to Him the many 
souls you can reach as a School 
Sister of Notre Dame. Write for 
Information to:
MOTHER PROVINCIAL. S.S.N.D.

345 Belden Hill Road. Wilton, Conn.

DISPLAY

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

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

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

no\v Call AT 9-9756 
171 E. 122nd St New York City

M A R C O B0WL-O-LANES
30 Automatic Pinspotters; Cocktail 
Lounge - Restaurant. Free parkin«r. 
Your host—Tony Zojac, HY 7-4350

339 Wyckoff Avė., Brooklyn 
Applications for Winter Leagues 

Being Accepted Now!

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

Tel. STa«g 2-0526

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

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

FREE DELTVERY
BE 8-2660

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 vrelcome.

Send for Free Price List

Jan J. Mlynarski. Lic. Mgr.
JOHN F. JUREK 

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

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

ABD Television. Service Calls $1.95 
plūs partS. Anyvrhere in Queens; 
u-ritten guarantee; authorized re- 
pairs on aD leading makes: Admi- 
ral, Philco, RCA, Zenith, Emerson, 
Dumont. Magnavooc. GE, Sparton. 
88-25 37th Avė., Jackson Heights, 
Muntz—RCA HA 9-8990

P O W E R
Brakes Steering

installed on most American made 
Cars. Get more comfort A- -rr^t 
safety. 4 wheel brakes adjusted $1.

BRAKE CENTER, Ine.
37-16 Queens Blvd. cor. of 38th St., 
1*1. City; Phone STillvvel! 4-6417. 
N. Y. State Official Inspection Sta
tion #11420 — 416 3rd Avenue. 
Brooklyn: MAin 4-4790. • 20%
Discount with this Add.

ALPINE PHARMACY
Prescriptions Called for ant) Deli- 
vered. — BAYRIDGE AVĖ. and 
4th AVENUE at 69th St. Subwav. 
Erooklvn. Tek BE 8-0044
THE FINEST IN PHARMACY!

DRECHSEL 
PRINTING COMPANY

Ofiset - Letterpress - 
601 W 26th St.. New York 1; N. Y. 

Tel.: CH 2-4036 -7

LINGERTE .* CC^SSORtkS 
BETTER SPORTS1VEAR 
Charre Accormts Invited 

8218 5th Avenue. Pmoklvn 
Bet. 82nd A 83 rd Streets 

Tel. SH 5-1700
CARLS0N MARINE SUPPLIES 

praneša savo klijentams, kad persi
kėlė | didesnes patalpas 3099 Em- 
mons Avė, Sheepshead Bay, Rrook- 
lyn. Specialus išparda’inias laivų 
Ir motorų- Atstovai: Johnson Out- 
board Motors. Garantuojame. Sek
madieniais atidaryta. — TW 1-0090

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

INTIMATE — Lounge Settees $15. 
Bar Stools $4. Table $8, Chairs $2. 
Used. for sočiais, clubs, dens. and 
bars. Nevy equipment. Breakfast 
Nooks & Home bars. BEN MOREL 
Ine.. 3101 3rd Avenue. Bronx tnear 
Kast 158th Street) — LU 5-3597.

N. J.
QUEEN OF CARMEL 

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

24 Hour Nursinsr Service
Tel. 946-4991

i Reedtail Road Matawan. N. J.

PHOTOGRAPHY
WEDDINGS

Part time payments arranged
ORĄ PHOTO STUDIO

WA 3-1199

TRUCKING
ATLAS TRUCKING COMPANY

LOCAL & GENERAL TRUCKING
Insured

C. McDonald — HO 5-4898

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

WALTER’S TRAVEL AGENCY
50 Station Plaza. Hemnstead. L I..

Y. Tel. IV 3-0744

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

Rapid. Painless. Permanent
Lowest rates. Absolute privacy. 20 
yrs. experience. Free Trial Treat- 
ment. E. Capaldo - - PE 6-2920. 
33 W. 42 Street. N. Y. C.- 8th Floor.

BELL PLUMBING CO. 
LICENSED CONTRACTORS 

since 1924 
Commercial - Industrial 

Residential
106 Mulberrv St.. New York City 

WO 2-7755

REFINANCE YOUR MORTGAGE 
Consolidate aU outstanding debts

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

49 Front St., Rockville Centre 
RO 4-2005 - 06

Open Fri. Eve. to 8 P. M.

SENNEUTSSECURITY BUREAU 
Inc^ lAcensed and bonded: N. Y., 
N. J. & Conn. Criminal and Private 
deteeting; uniformed guards avail- 
able 24 hour Service. Call anvtime 
C1 6-7094 and Cl 6-7095 — 157 W. 
57th Street, New York City.

TRIBORO VVELDING SERVICE 
Co., Ine. We repai r 275 Gallon Oil- 
tanks and Furnices; vvelding of new 
pipes. Ali work guaranteed. 24-hour 
Service. 30-78 44th St., Astoria.L.1. 
Citv. Y E 2-7618. 130 - 37 Lefferts 
Blvd.. 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 PM. Please make reserva- 
tions. — 125-11 Liberty Avė., Rich- 
mond Hill. L. L; Phone VI 3-3605.

JACK STROELLS BAKERY'VVed- 
dine and Birthdav Cakes decorated 
while you wait. Ice cream cakes & 
Specialties. “Every mouthful full of 
ųualitv” Phone orders our specialtv 
TYrone 2-1433 — 3434»į E. Trė- 
mont Avė., corner Bruckner Blvd.. 
Brome, N. Y.

ADELE HAIRSTYLIST
Swedish Beauty Parlor

Permanent Wave & Hair Coloring 
Specialist. Perrn. Waves. $10 A up. 
146S Lexington Avė. (bet. 94-95 
Sts. >. New York 28. Tel. EN 9-7080

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

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

“AUDRONE”
87 EAST BAY RDM OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 

Tel. GA 84425
Ištaiginga vila, erdt'ūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidi
mams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

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

DR. ĖD JANSONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. — Telef. A V 8-5999

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

TeL: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E L E N I S

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

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS
TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatams.

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

JHlBnBH«HBl!Bl‘BilB:iB;rBiieiitit»(tB)litmiBH«li|iiBntnB(;BnBi.BHfuBHBiiBHBhBHB(:BnBnBo^iBi>t.tthBiiBHB»iB.fBHB''tttt.ttte''BH«>»

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRĘTO, ŠEIMOS. VAIKŲ

(Vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

KYT. MAŽELIS
422 Menahan Streer, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

TOITii HORSE TAVERN
baras - restoranas

AA
M

M
M

N
F

PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

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

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

GRANE
SAVINOS AND

LOAN ASSOCIATION

2555 West 4"th Street
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

Tel. LAfayette 3-1038
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami nuo vasario 1 d, 1960

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D.
Dividendai mokami

VALANDOS:

PELNO NUOŠIMČIUS NUO
liepos mėn. 1 d.

KETVIRTA D .
sausio ir

9 v. r iki
9 v. r. iki

1 D.

8 p.p.
5 p.p.

PTRMAD. ir
ANTRA D. ir PENKTA D
8E8TAD. 9 v. r. iki 12 v. d:; Tnc'iad. uždaryta.

•



HELEN KELLER (Patty Duke) ir Annie/Bullivan (Ann Bancroft) filme "The Miracie Worker”.

FILMAS APIE AKL| RAŠYTOJI HELEN KELLER
ALĖ RŪTAVisas kultūringasis pasaulis 

žino genialią ir labdaringąją 
aklą rašytoją, mokytoją ir pa
skaitininke Helen Keller. Gimu
si Amerikos pietuose, kūdikiu 
būdama netekusi regėjimo ir 
klausos bei kalbos, turėjusi la
bai sunkią vaikystę, pasišven- 
tusios mokytojos, pusiau aklos 
Ann Sullivan padedama, dide
lėmis savo pastangomis pasie
kė aukštojo išsilavinimo, išmo
ko net kalbėti ir puikiai rašy
ti aklųjų raštu. Helen Keller 
visą gyvenimą pašventė aklųjų 
auklėjimui, išleisdama nemaža 
reikšmingų savo raštų, važinė
dama po pasaulį su paskaitomis, 
skatindama žmones aukoti ne
laimingiems akliesiems. Taip ji 
įsteigė didelį akliesiems fondą, 
pati savo gabumais ir labdara 
susilaukdama pasaulinio garso, 
pripažinimo, premijų už savo 
darinis.

Apie Helen Keller asmenį ir

Filmas ir sveriasi ant šių pir
mųjų mokytojos pastangų. Ma
žą Helen vaidina gabi jauna 
aktorė Patty Duke, pradėjusi 
vaidinti nuo pusseptintų metų 
ir dabar jau, tebebūdama jau
nuole, esanti pasižymėjusia, net 
premijuota televizijos ir filmų 
aktore

Filmas būtų sunkokas vai
kams ar jaunesniems paaug
liams; visiems kitiems gi vertas 
pamatyti. Tai nėra pramoginis 
filmas. Net gana sunkus žiūrė
ti. Tačiau “The Miracie Wor- 
ker” taip puikiai pagamintas ir 
sukeliąs tiek daug įvairių min
čių, kad dėl jo vertės nėra jo-

jos darbus yra parašyta nema- .
žai straipsniu, knygų ir dabar paz“1™© prieangį.

sireikšti, tokiu būdu kone pra
radus viltį pažinti pasaulį bei 
žmones, net ir tuos, kuriuos ji 
instinktyviai mylėjo (motiną, 
tėvą, brolį). Jau norėta mažąją 
Helen atiduoti į aklųjų — bep
ročių namus, kur ji būtų amži
nai žuvusi Motinos meilė sura
do jai kelią į geresnę institu
ciją ir į geresnius mokytojus. 
Helen gavo privačią mokytoją 
Annie Sullivan, pusiau aklą, 
taip pat, vaikystėje labai ken
tėjusią ir tik didelėmis savo 
pastangomis išsiveržusią iš fi
zinio ir dvasinio sumenkėjimo 
ar visiško žuvimo; ši namų mo- kių abejonių. Vaidyba, išskyrus 
kytoja (aktorė Anne Bancroft) vietomis silpnesnį Helen brolį, 
parodo didelį dėmesį nelaimin
gai ir beveik beviltiškai savo 
mokinei ir griežta valia bei di
deliu pasiaukojimu pralaužia le
dus, suranda kelią į mažąją He
len savo mokymui — auklėji
mui ir ją įvesdina į pasaulio

labai gera. Filmas ypač naudin
gas tėvams, auklėtojams, ne
normaliųjų globėjams ir moky
tojams, dvasiškiams (nors reli
ginis momentas filme neišryš
kintas). Tai filmas, kuris žiū
rovui daug palieka, bet apie jį 
kalbėti gana sunku.

pagamintas jau antras filmas, 
vizduojąs jos gyvenimą. Tai 
United Artists, vadovaujant 
Fred Coe ir Arthur Penn, ga-

Nuėjus amžinybėn' brangiajam vyrui ir tėvui

mybos filmas, vardu “The Mi- 
racle Worker”, pasiremiant Wil- 
liam Gibsono parašyta to pa
ties vardo knyga.

šis filmas vaizduoja tik He
len Keller mažą vaikystės epi
zodą, bet patį reikšmingiausią

parodyta jos lemtinga kūdikys
tės liga, suluošinusi ją visam
gyvenimui, paskui — jos, kaip 
gyvulėlio, skurdi egzistencija, 
negalint matyti, girdėti, nei įš

AtA

DR. ALEKSANDRUI VAU EKŪNUI, 
giliai užjaučiame žmoną Mariją ir sūnų Aleksą

J. E. Pažemėnai
J. A. Žukai

Mūsų geradariui - sponsoriui

WALTER AMBROSE
mirus, jo žmonai ir sūnui nuoširdžią užuojautą reiškiame

* Landsbergių šeima

DISPLAY

Dr. Inžinieriui ALEKSANDRUI VAITEKŪNUI

mirus, velionies žmonai Marijai ir sūnui Aleksandrui 
gilią užuojautą reiškia

AUTO TOPS & COVERS
The Finest in Auto Tops & Covers 
at REASONABLE PRICES. Across 
the 161st Street Bridge. MO 5-9258.

368 East 161st Street 
New York City

Eduardas, Jadvyga ir Audronė Senkai

Brangiam idėjos broliui

A tA .

Dr. Inž. ALEKSANDRUI VAITEKONUI

INTERSTATE IRON VVORKS 
Ine.

The Finest Work Done
IRON STAIRS & PLATFORMS 

Fire Escapes, Windows, Violations 
Dismissed. — Phone AL 4-6464 
229 East 9th Street. New York City

La Rue Jack
Intemationallv Knovm 

PRIVATE INVĖSTIGATOR 
Identification Expert. dvil -Crimi- 
nal - Commercial and Industrial 
Investigations. — 39 Broadway St. 
New York City WH 3-9783

mirus, jo žmonai Marijai ir sūnui Aleksandrui reiškiame

giliausią užuojautą ir kartu liūdime

8TELLA VORO Italian Cuirtne — 
"A fabukras Roman Palace setting " 
Cocktail Loonge; Dfrmer A Supper 
š la Carte. Party faciHties. — 5806 
Broadway, near 238th St., N. Y. C.

Dlnera Club - American Ėzpress 
Free parking on our own lot.

Clored Monday. Call KI 8-2245

New York o Krikščionys Demokratai

FOR BETTER WEDDINGS AND 
WEEK-END DANCING 

TUXEDO BALLROOM 
Offers The Finest 

Call F r e d — RE 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue

DONALO AXELSEN — Insurance 
Broker, 958 - 54th Street,. B’klyn 
19. NY. GE 5-6335 We are prepered 
to eonūSer the folknving auto Atv
ers on a preferred basis: Assureds 
presently in the Assignedl Risk. 
Older drtvers - Youthfnl driveib - 
(Mder ears A trucks - Risks with 
aocident or vtolation history.

Miestonary Sisters of the Saered 
Heart in thb ;f<x* stepd of Saint 
CABRINI — ist U.S. Citizen Saint

X V., • . i

For the Saered Heart
Teach - Nurse - Give Cktechetical 
’ 45'nictions - Care for Orphans •» 

•o Hospital Work - Conduct ~ 
treat Houses - Volunteer for

Write to
Location Director

Mother Cabrini 
Higii School

for-

'01 FT. WASHINGTON AVENUE 
NEW YORK 40. N. Y.

M. BRUCKHEfMER & 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 St., 
B’klyn, N. Y.; 14th St. Subway 2 
bloeks; Grands St. & Metropolitan 
Buses pass our door. — ST 2-3433.

okama WORKSHOP. Chilcren - 
Teenagers. Short Summer sessions 
includes Acting, Speech. Scene stu- 
dy. Evening sessions for adults. Re- 
gistration Now! Write or phone — 
ORNATO STUDIOS — 40-26 Main 
St., Flushing, LE 9-6866; N.Y. Stu- 
dio — 2248 Broadway, EN 2-9016.

3-MINUTE CAR WASH 
Fully Automatic. Fast, Efficient, 
Simonizing, Engines Steamed.

OEL-RIDGE CAR WASH 
Under Bridge — Delancey Street, 

Bet. Pitt and Ridge Streets 
AL 4-0840

HARRIS of Astoria our only Store. 
SPECIAL VALUES — Free Gifts. 
Buy Now and Save. Floor samples, 
Mfr’s Closeouts; Living rooms, Din- 
ing Rooms and over 100 other pie- 
ces. Easy Credit Terms arranged. 
32-62 Steinway St.. Astoria. Open 
daily 9:30 p.m.,— AS 8-4343?

V. T. MANCUSI 
Sutvarkom muitinės reikalus - Lėk
tuvų transportus - Ekstra skubias 
siuntas. “Laikąsi—pinigai” Patikė
kite mums visus skubius persiun
timus. Mes atliksime viską sąžinin
gai ir sutaupysime jums laiką. — 

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

D U RITE

Repairs 2T Hoūr Service 
r. No fix—Nd pay 

464 Jericho Tpke., Mineola 
CH 8-7355

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

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

GOLTEN MARINE
Co., Ine.

Diesel Specialists
Van Brunt St., Brookiyn160

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. 
CENTRIFŪGAI. REBABBITTINGS 
OF BEARINGS, REPAIRS AND 
MANUFACTURE OF FUĘL IN- 
JECTION EQUTPMENT.

31,

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

Not Open on Mondays

August Waeldln, 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 
Twin Brand - Messerwaren. Ejcperts 
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 obH- 
gation. Experienced - Reliable — 
Brooklvn - Queens call AR 6-8617; 
Nassau .......... Call IV 6-5800.

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

ANY CAR AUTO TOPS 
TONNEAU COVERS

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

ACE MFG. CO.
2334 Irt Avė., N.Y.C. — EN 9-8010

“tACk
YOUR AD 

CAMCSL OR CHAMr 
CaN LO 3-7291

DISPLAY

KELLY-WOOD PHARMACY

OL 8-1226 
OPEN SUNDAY WE DBLJVEfe

FOR THE PROFESSIONAL 
PHOTOGRAPHER

Runs, Portraits 
212 Tapscot Street, Brookiyn, N. Y. 

IN 7-5876

CONEY ISLAND

WEINEB PHOTO SUPPUES
Black & vvhite Color Pro~essin- 

2918 MERMAID AVĖ.

ES 3-4600

Built-in Kitchen Cabinet*. Work- 
manship at its very skilled best — 
Richard Freund. Custom made De- 
signer & Manufacturer since 1937 
your assurance of guaranted satis- 
faction in workmanship and price. 
88-58 Myrtle Avė., Glendale Queens, 
neąr VVoodhaven 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 
Dandle, sav. 1438 Myrtle Avė. (prie 
Bleecker St.) HY 1-9794

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

FEET PROBLEMS? NeufekTs Or- 
thopedic Shoe Clinic Shoes any size. 
Suggestions for persons wlth feet 
problems — Doctor’s prescriptions 
carefully served. Full line of child- 
rens’ shoes, also Club Foot, Pigeon 
Toed, Straight Line. — 89-09 Ja
maica Avė., Woodhaven; VI 7-8000

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

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

Wedding at Dante — Long Island’s 
Catering Establishment. Free park
ing, Centrally located, Air condi- ’ 
tioned. Parties 35 to 1000: banąuets, j 
showers, engagements, Bar Mitz- • 
hah, etc. Choice Dates available — f 
HI 6-1310. DANTĖ CATERERS, L 
75-07 31st Avenue, Jackson Heights »

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

JU 2-0447

SCANLON OF THIRD, Ine. 
MOVING & STORAGE 

New and Used Furniture Bought 
and Sold. Mail Anywhere: 5 Boros 
- L. I. - Westchester - New Jersey. 
Fast, dependable, careful service. 

481 Willis Avė.. Bronx, N. Y. 
L U 5-8355

SCHREINEREI HERMANN 
SHADE

Nauji darbai ir įvairūs perdirbimai 
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., Brookiyn, N. Y;

Tetef. EV 3-1230

RIVERA FUNERAL HOME, Ine. 
1908 Bathgate Avė., Bronx, N. Y., 
(Tremont Avė & 178th St. near 3rd 
Ave.).Corps flown to Puerto Rico 
for $97.00. 5 modern Chapels with 
Air conditions. — FUNERALES 
COMP. DESDE ............ $250.00

LLAME: TR 2-7222

BETTER LIVING HOME 
IMPROVEMENT, INC.

Sale Awnings, Free estimates. No 
obligation. Glass for winter. screens 
for summer. — Bronx. KI 2-2000; 
Manhattan. OR 1-7220; Staten Is- 
land, 3-5002. Easy terms. no down 
payment. FHA or 90 Day Cash.

JUAN GALLEGO CORP.
PACKING. CRATING. SHIPPING 
VVorld Wide. We pick up with our 
Van. — Spedaltsts in shipping to 
Latin America and Spain.

WA 5-7560

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 

Kasdieną šviežios namų gamybos 
•’Klelbassy”

1927 Waehlngton Avenue, Bronz 57,
N. Y. TRemont 8-8193

SUREDROP kilis Roachcs & other 
insects instantly. — 1 Quart $2.50. 
Need only one application. Rooih or 
House cleanings contracts; guaran- 
teed. Mail orders promptly deliver- 
ed. ORTNER CO.. 79 West 125 St. 
Tel. LEMgR 4-4774.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų. :,,į 
apartsmmų ir tai žemiausiomis kainomis Čia galite vi- 
aokeriopai apsidrausti: čia valstybinių mokesčiu - taksų i 
blankai užpildomi !

ALBERT F. PETERS- Petrauskas |

S & G MEAT MARKET

Lietuvių patogumui atidarė antrą kra uivę: *
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 31, N.Y.o VI 9-5077 j 

x OUVUSI 1
J MIRONO MAISTO KRAUTUVU ■ <

346 Grand Street. Brookiyn 11. N. Y - Tel. Staęg 2-4329 ; 1
Papigintomis kainomis priimame užsakymu- į

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
namus lietuviškus skilandžiu »r sūriu.- <Pristato j

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

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

R E P U B L I C
Liquor Store, Ine.,

322 Union Avė. Brookiyn 1L N Y
TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

LAetumSkų produktų:
DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ SKILANDŽIŲ J

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma | namu? nemokama'

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMGND BELL* N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
'883 MADISON STREF 

8ROOKLYN 27, N ' 
iRidgewood>

8a M vestuvėms, w «rti 
kloms pramogoms. Be to 
duodami polaidotuvlnla 
pietūs. Pirmos rūšies lle 
tuviškas maistas prieina 
momis kainomis

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, m.

36-33-40 STAGG ST. BROOKIYN S, N. Y ’

Telefonas: STagg 2-5938


