
PENKTADIENIS ■ FR1DAY, BIRŽELIS - JUNE t, IMIXLVIIN0.4l

DEKLIARACIJA, KURIOS JAU NĖRA 
Spėjama, kad Sovietai atsimetė nuo dekliaracijos prieš 
karo propagandą, vengdami įtampos su Kinija kuri te
betiki, kad karas su Vakarais yra neišvengiamas

t« CENTŲ

Kantrybe pasibaigė: pinigus komunistam nukirpo
Senatas birželio 6 iš 4.6.bi
lijonu dol. užsieniam numa
tytos pagalbos išbraukė ko
munistę valdomus kraštus 
Sumanymą nubraukti komu

nistų valdomiem kraštam para
mą pasiūlė, vienas kitą papil
dydami, šen. Proxmire, Wiscon- 
sin dem., šen. Lauscho, Ohio 
dem., šen. Cotton, N. Hamp- 
shire resp- Jų siūlymas priim
tas 57 balsais prieš 24. Balsa
vo už siūlymą 34 demokratai 
ir 26 respublikonai, prieš 18 
demokratų ir 6 respublikonai-

Senatas, nežiūrėdamas vyriausybes priešinimosi, nubraukė sumas komunistinėm 
vyriausybėm, kurios remia Maskvos politiką prieš Ameriką ir ginkluoją Kubą

Prieš balsuojant vyriausybės 
vardu perskaitytas laiškas dės
tė argumentus labiausiai dėl 
Jugoslavijos: esą labai svarbu 
paremti Jugoslaviją, kad ji tu
rėtų daugiau laisvės manevruo
ti prieš Kremlių.

Vyriausybės argumentus 
persvėrė senatorių iškelti fak
tai prieš Jugoslaviją ir Lenki-

ją: Jugoslavija gavo iš Ameri
kos 2.2 bilijonus dol., o pa
reiškė, kad rems Maskvos po
litiką, apmoko Kubos lakūnus, 
duoda Kubai pagalbą ir dabar 
Titas keliauja į Maskvą. Kon
greso pasipiktinimas Jugoslavi
ja kilo nuo pereitu metų neu
traliųjų konferencijos ’ Jugosla
vijoje, kur nebuvo pasmerkti

MINISTERIS KAZIMIERAS GRAUŽINIS MONTEVIDEO 
MIRĖ

Sovietai už ’ atominių sprogdi
nimų atnaujinimą. Tą pačią bal
savimo dieną R. Drummondas 
(NYKT) dar buvo atkreipęs 
dėmesį, kaip pagalbą piktnau
doti numato Nasseris: nori gau
ti pinigų iš Amerikos, o iš 
Maskvos perka per dvejas me
tus ginklų už 145 mil., už to
kią sumą, kurią numato gauti 
iš Amerikos__ Toki faktai
pribaigė senato kantrybę.

Vyriausybės užsienio politi-

kai tai pirmas didelis smūgis 
senate. Valstybės sekretorius 
Rusk senato balsavimą tuojau 
Įvertino: užsieniuose bus suda
rytas įspūdis, kad mes nuolat 
nurašinėįame Sovietų naudai 
milijonus žmonių, kurie tebesie
kia laisvės •. *

N. Y. Times vedamajame į- 
vertino senato sprendimą kaip 
“kvailystės triumfą”.

Klausimas ateis dar į Atsto
vų Rūmus, ir ten prasidės iš 
naujo derybos.

Opinijoje tarp Billie Sol 
tęs, Laoso, Hong Kongo, 
Gaulle istorijų buvo visai 
miršta, kad Ženevoje susirinkę 
17 valstybių atstovai tariasi dėl 
nusiginklavimo. Gegužės 31 jie 
pasiskardeno — susitarė pra
nešti Jungtinėm Tautom apie 
savo dešimties savaičių darbo 
vaisius: skirtumai tarp priešin
gų nuomonių nusiginklavimo 
reikalu nesumažėjo.

Valstybės sekretorius Rusk 
gegužės 31 spaudai pareiškė sa
vo nusivylimą pasitarimų eiga 
dėl nusiginklavimo, dėl Berly
no, nes pažangos nežymu.

Amerikos delegacijos nusi
ginklavimo konferencijoje pir
mininkas Arthur H. Dean ap
gailestavo, kad prie gegužės 31 
sutarto pranešimo nebuvo pri
dėtas kitas aktas, kuris buvo 
konferencijoj priimtas gegužės 
25 — “dekliaracija prieš karo 
propagandą”.
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Lietuvos nepaprastasis pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris 
Urugvajuje, birželio 5 dieną 
mirė, sulaukęs nepilnų 64 me
tu, išbuvęs diplomatinėje tar
nyboje lygiai 40 metų-

Kazimieras Graužinis buvo 
gimęs 1898 rugsėjo 14 Marci- 
niškiuose, Giedraičių v.. Uk
mergės ap. Gimnaziją ėjo Vil
niuje. baigė Voroneže. Po ka
ro grįžęs į Lietuvą, stojo sa
vanoriu į Lietuvos kariuomenę, 
baigė karo aviacijos mokyklą, 
tarnavo Vilniaus komendantū
roje, paskui gen. štabe. Nuo 
1922 perėjo Į užsienių reikalų 
ministeriją. Buvo atstovybių 
sekretorius Kopenhagoje, Ber
lyne, Paryžiuje, Rygoje. Pary
žiuje būdamas, baigė teisių 
mokslus ir už disertaciją apie 
Vilniaus klausimą (1927) gavo 
daktaro laipsnį. Baigė Paryžiu
je taip pat ir politinių moks
lų mokyklos diplomatijos sky
rių. Nuo 1932 iki 1939 ėjo 
chargė d’affaires pareigas prie 
šventojo Sosto. Minėtais 1939 
paskirtas nepaprastu pasiunti
niu ir Įgaliotuoju ministeriu 
Pietų Amerikai su rezidencija 
Buenos Aires, Argentinoje. Ar
gentinai užmezgus draugiškus 
santykius su Sovietais ir su
spendavus Lietuvos atstovybės 
veikimą, dr. K. Graužinis su 
pasiuntinybe persikėlė į Mon- 
tevideo. Urugvajuje.

Velionis jau seniau sirginė- 
jo ir negalėjo Aktyviau reikš
tis- Paliko žmoną vilnietę Lai-

tai. Ji turi sukurti “sovietinę 
ūkinę rinką” kaip atsvarą Eu
ropos ūkinei rinkai, pastačiu
siai ant kojų vakarų Europos 
gyvenimą.

41 minutes.

Laukia, ką nutars Chruščio
vo sušaukta ūkinė konferenci-

Du konkurentai dėl Kalifornijos

mieras Čibiras, spaudoje žino-

RESP. NIXONAS DEM. BROVVN

Montevideo po ministerio mir
ties pasiliko atstovybėje tiktai mas Verax. Bet jis, rodos, taip 
konsularinio attache titulu A. 
Grišonas.

ir nebuvo prisirengta formaliai 
pervesti Į pasiuntinybės tarny
bą, kad vienam iškritus kitas

Daugiausia ten pasireiškęs galėtų ir formaliai pavaduoti, 
savo knygom ir straipsniais Tuo atžvilgiu padėtis Monte- 
urugvajiečių spaudoje yra Kaži- video labai apgailėtina.

MINISTERIS K. GRAUŽINIS, įteikdamas raitą Lietuvos reikalu Miltonui Eisenhovveriui, kai jis lan
kėsi Montevideo.

PO MĖSOS IR SVIESTO ISTORIJOS
J. Alsop (NYKT) sako, kad 

po mėsos ir sviesto pabrangi
nimo reikia reviduoti amerikie
čių nuomones, kurios perver
tino Sovietų pajėgumą. Dar 
šiom dienom A. Stevensonas 
kartojo teoriją, kad kylantis 
Sovietų gyvenimo standartas 
vis labiau artina sovietinę vi
suomenę prie Amerikos, ta vi
suomenė darysis atviresnė, lais
vesnė, buržuazinė. Alsop sako, 
kad dabartinis standartas rodo 
žingsnius atgal. Geriausiai ma
sės maitinosi 1959. Bet nuo ta
da gyvenimas vėl pablogėjo.

Antra išvada —- Chruščiovas 
iš naujo pakartojo, kad Sovie
tam svarbiau patrankos negu ja, kurioje sušaukti visi sateli- 
sviestas. (Tą patį savo metu 
kalbėjo ir Hitleris).

Primindamas Chruščiovo žo
džius, kad sovietinė visuome
nė turi padėtį suprasti, o ku-

šita dekliaracija Įdomi tiek, 
kišk ji iš naujo demonstruoja 

susitarimų su Sovietais techni
ką ir užkulisinius siekimus
KO DEKLIARACIJA BUVO 
VERTA?

Dekliaracija pasmerkė viso
kią propagandą, kuri “provo
kuoja ar paskatina bet kokią 
grėsmę taikai, skatina taikos 
laužymą ar agresijos aktus” ... 
Tokių tuščiavidurių žodžių dau
giau kaip šimtas eilučių.

N. Y. Times vedamajame ją 
pavadino “dekliaracija be ver
tės”. Rašė: “Dekliaracija šau
kiasi į Jungtinių Tautų 
pasmerkti jėgos 
bet kurios valstybės 
nepriklausomybę. Ar 
kia, kad) rusai dabar
iš rytų Vokietijos, Lenkijos, 
Vengrijos ir kitos pavergtos ry
tų Europos? Dekliaracija pa
smerkia bet kurią akciją, kuri 
didintų tarptautinę Įtampą- Ar 
tai bus ateityje taikoma atomi
niam bandymam?, O kaip su So
vietų provokacijom Berlyne ar 
akcija bei reakcija iš Sovietų 
bei Vakarų pusės daugely ki
tų pasaulio dalių? ... Jei atsa
kymai Į tuos klausimus tebėra 
ir toliau neigiami, tai neatro
do, kad dekliaracija turėtų es
minės svarbos- Taikingi veiks
mai yra labiau reikalingi nei 
taikingos frazės”.

A. Stevensonas gegužės 28 
televizijoje kalbėjo: gražios 
bendrybės, žodžių pagarba di
deliem principam ir tušti de
batai nepalaiko taikos ... Tie 
žodžiai buvo taikomi J. Tau-

rie to nenorės, turės paklusti— 
Alsop pramato galimą režimo 
griežtėjimą.

Apie ūkinį Amerikos pralen
kimą dabar ir nekalbama. Pa
lyginamas tik sovietinio ir Ame
rikos darbininko standartas:

— Sovietuose darbininkas 
pramonėje uždirba savaitei 29 
dol. Mėsos svaras dabar kaš
tuoja 1 dol., sviesto 1.82 dol. 
— Minimumą uždirbantis So
vietuose svarą sviesto uždirba 
per 5 valandas, Amerikoje per ^orn ^įenom (3^ jje .

lygiai tikę ir- naujai dekliara- 
cijai.
KAM DEKLIARACIJA BUVO 
SOVIETAM REIKALINGA?

Dekliaracijos iniciatoriai bu
vo Sovietai- Oficialiai jie aiški
no, kad dekliaracija prieš ka
ro propagandą bus principai, 
kuriais toliau bus tariamasi dėl
nusiginklavimo. Neoficialiai jie

mutę Eleną šlapelytę, gausiai 
dalyvaujančią visuomeniniame 
darbe.

Jei, kiekvieno lietuvio mirtis 
yra tautai nuostolis, tai itin 
jaučiamas yra kiekvienas išėmi
mas iš diplomatinės tarnybos, 
kurios tiek nedaug yra likę.

VISŲ NEPASITENKINIMAS VISAIS: Maskva nepatenkinta, kad Kennedy ne
tiki Nikitos žodžiais: Europos rinka “maištauja” prieš Amerikos muitus; Azijos 
sąjungininkai prieš Amerikos skelbiamą Laoso neutralumo politiką

ŽENEVOJE:
Nusiginklavimo konferencija 

truko 10 savaičių. Tesutarė per
traukti vieną mėnesį- Nusigin- 

nei 
De

savo

žinojo, kad patys tos dekliara
cijos nesilaikys kaip ir dau
gelio kitų sutarčių. Bet deklia
racija bus pagrindas priekaiš
tauti amerikiečiam, kad jie ne
silaiko pvz., skelbdami paverg
tų tautų savaitę, leisdami veik
ti pavergtų tautų išlaisvinimo 
komitetam ir pan. Ta veikla 
seniai Sovietam neduoda ramy
bės.
KUO SOVIETAI IR AMERIKA 
APSIGAVO?

Galima suprasti, kad N. Y- 
Times žodžiai nebuvo malonūs 
Maskvai, nes dekliaracija šiuo 
tarpu nukreipė prieš Sovietus 
veiksmus.

Kaip ir buvo galima laukti. 
Sovietai po tos dekliaracijos tik 
sustiprino Ženevoje ir Maskvo
je puolimus prieš Ameriką. 
Tiek Zorinas Ženevoje, tiek 
Chruščiovas ir Maskvos spauda.

— Indonezijos diktatorius
Sukamo birželio 5 pranešė J.
Tautom, kad pradeda karo Amerikos atstovas Dean po 
veiksmus N. Guinejai paimti.

— Nixonas birželio 6 parti
jos nominuotas kandidatu Į 
gubernatorius. Jo konkurentas 
buvo kongresmanas J. C. Shell, 
kurį rėmė Birch Society. Nixo- 
nas laimėjo 2:1. Nominuotas 
taip pat Į senatorius Kuchel.

tiškai). Pagal sovietinio diplo- pasitraukti. Briuselis pranešė, 
kad Europos ūkinė rinka pa
kėlė muitus Amerikos prekėm 
kaip represiją prieš Amerikos 
muitus Belgijos gaminiam — 
kilimam ir stiklui. Paryžiuje 
Amerikos atstovas pranešė, kad 
muitai Amerikos prekėm gali 
būti sumažinti už Amerikos ato
minę pagalbą Prancūzijai. Tai
gi Europa rodo ūkinį pasiprie
šinimą Amerikai.
AZIJOJE:

Yra Seato, pietų Azijos ap
saugos sąjunga, kurioje daly
vauja Amerika, Anglija, Pran
cūzija, Australija, Zelandija, 
Thailandas, Filipinai ... reali 
jėga tėra tik Amerikos. Tačiau 
nesutarimas tarp Seato narių 
aiškus dėl Amerikos politikos 
— padaryti Laosą neutralų su — Sovietuose įsakyta pri- 

koalicine vyriausybe.
gen. Nosavan apkeliavo kaimy- pabrangintos mėsos ir sviesto, nnos.

mato pareiškimą Kremliuje 
nustebę, kad Kennedy “neap- 
skaitomas” ir kad jis netiki 
Chruščiovo privačiai jam duo
tu pažadu dėti visas pastangas 
grąžinti Laosui taiką- "Ar jis 
galvoja, kad mūsų premjeras 
jam meluoja? Jei jis mumis ne
tiki, tai gyventi šioje planeto
je daros pavojinga". Sovietai 
dėl to vėl ėmėsi taktikos: kal
tinti Ameriką, kad ji rengia 
invaziją Į Laosą, kad rengiasi 
raketom užpulti Rusiją- Tuo no-

klavimo viltys mažesnės 
konferencijos pradžioje. 
Gaulle buvo teisus.
WASHINGT0NE:

Valst. sekr. pareiškė
nusivylimą dėl nusiginklavimo 
ir Berlyno derybų. Vyks 10 
dienų derėtis pats į Bonną, Pa
ryžių ir Romą birželio antro
je (rasėje. Departamentas ir 
prezidentas griežtai prieš ato- ................ . _
minę pagalbą Prancūzijai. Pen- lakinti savo piliečius. Ber

lyno mieste sustiprino konflik
tus. Ėmė varžyti net ir gastro
liuojančią Amerikos džazo ka-

nūs, ir iš ten pasiskardeno 
priešingas nusistatymas. Ame
rikos planą neutralizuoti Lao
są kiti Seato nariai laiko Lao
so padalinimu Į šiaurinį, ko
munistini, ir pietini, nežinia 
kam teksiantį- Filipinų prezi
dentas su užuojauta Laosui: 
Amerika jam duoda mažiau pa
ramos nėgu neutraliesiem; neu

tralumas — kelias į komuniz
mą- Thailandas parėmė Laoso 
vyriausybės pasipriešinimą ko
alicijai su komunistais.

tagonas už. W. Lippmann pa
kartotinai — neduoti, laikyti 
atominės jėgos monopolį Ame
rikos rankose.
MASKVOJE;

Chruščiovas nusivylęs prezi
dentu Kennedy: “On vedet 
azartnuju igru” (jis Žaidžia azar-

EUROPOJE:
Berlyno klausimas neaktua

lus, nes Sovietai reikalauja Va
karų kariuomenes iš Berlyno

— Iždo sekr. Dilienės pa
skelbė, kad vyriausybė kitais 
metais pasiūlys sumažinti mo
kesčius Kokius ir kam, neži
nia.

ALŽIRAS IR JOUHAUD
Generolas Jouhaud, nuteis

tas mirti, buvo padavęs ape
liacijos prašymą, kad jo bylą 
persvarstytų. Teismas jo pra
šymą atmetė. Beliko laukti tik 

prezidento malonės akto. Ma
noma. kad mirties gali išveng
ti dabar, kai Jouhaud paskel
bė atsišaukimą Į pogrindinę 
armiją liautis kovojus- 
si jis taip pat Į gen. 
kad tas prisidėtų prie 
šaukimo.

Kreipė- 
Sahną, 
jo atsi

Komunistinė Albanija
Laoso gaudyti daugiau žuvies vietoj stengiasi gauti paramos iš Bo-

dekliaracijos spaudai pareiškė, 
kad Zorinas diskusijas dėl de
kliaracijos vedė “geros valios 
dvasioje”. Tačiau gegužės 29 
žodžius pakeitė: “Pasirodo, kad 
rusai negali išlaikyti savo žo
džio net per savaitgalį”. Jis pa
reiškė, kad Sovietai nuo dek- 
liaracijų atsimetę. Dėl to ji ne
pranešta nė J. Tautom.

Kam buvo reikalingas tas 
Amerikos atstovo veidmainin
gas pareiškimas apie Zorino 
“gerą valią” ir teigiamas atsi- 

paskelbė birželio 6, kad sieks liepimas apie pačią dekliaraci-

— Amerikos atstovas Pary
žiuje James M. Gavin atvyks

ta į Washingtoną Įtikinti, kad 
Prancūzijai reikia duoti atomi
nę pagalbą.

— Portugalijos Salazaras pa
reiškęs, kad studentų ir komu
nistų 
Ii joje 
bas-

suorganizuotas Portuga- 
streikas buvo ČIA dar-

Syrijos min. pirmininkas

atnaujinti vienybę su Egipto 
federacijos ryšiais-

— Pietų Vietname uždrau
dė šokius, boksą, gyvulių im
tynes. burtus ir gimimo kon
trolę. (

— Laose birželio 6 prasidė
jo derybos dėl koalicijos.

ją? Galima manyti, kad Ameri
kos diplomatas negailėjo gra
žių, nors ir melagingų žodžių, 
sutiko su dekliaracijos tuščia
žodžiavimu, tikėdamas, kad to
kiom nuolaidom paskatins So
vietus eiti Į kai kurias nuolai
das derantis dėl nusiginklavi
mo Bet to nesulaukė.
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Kovodami matysime tautą vėl laisvą
• -• • ’ ■ ?

Birželis — Lietuvos drama
tinių įvykių Ir pergyvenimų 
mėnuo: Sovietinė okupacija, 
valstybės sužlugdymas, baisio
sios trėmimų dienos ir visuo
tinis tautos sukilimas.

1918 - 20 ir 1941 metų suki
limus bei kovas, 1944 metais 
Vliko, kaip organizuotos tau
tos pradėtuosius vieningos ko
vos žygius ir 1944-51 metų 
tautos laisvei ir nepriklausomy
bei atkurti.

Visi šie faktai ir įvykiai, 
buvę prieš 22-21 metus Lietu
voje, yra labai ryškūs, labai 
skaudūs, tautos tragiškai išgy
venti. Tie įvykiai ir išgyveni
mai tegul dabar mus visus 
jungia į vieningas demonstra
cijas, nukreiptas prieš pikčiau- 
siąjį Lietuvos priešą — Sovie
tų Sąjungą. Jį yra atsakinga 
už Lietuvos valstybės sužlugdy
mą, už lietuvių tautos pralie
tus ašarų ir nekalto kraujo 
klanus. Todėl visur ir visuomet 
laisvasis lietuvis turi kelti sa
vo .protesto balsą prieš sovie
tinę priespaifdą, prieš sovieti
nę Lietuvos okupaciją.

Birželio mėnesių tragiškųjų 
įvykių grandinėje pirmoje vie
toje mes turime prisiminti ir 
Įvertinti didžiąją ir ryškiausią
ją prošvaistę — 1941 metų 
birželio 23 dienos visuotinį 
tautos sukilimą, kuomet visa 
tauta ne tik dvasia, bet ir 
ginklu rankose sukilo prieš 
raudonąsias pajėgas ir jas mu
šė lauk iš kiekvieno tėvynės 
kampo. —

Minėdami tuos visus Birželio 
įvykius, savo gausiuose susi
rinkimuose ir demonstracijose, . skatinimas ar sulaikymas. Laiš- 
siekdami Lietuvai laisvės:

1. iškeikime tautos ryžtin
guosius prieš svetimąją prie
spaudą sukilimus;

2. išryškinkime sovietinės 
okupacijos žiauriuosius darbus
— tautos naikinimą, tautos tei
sių paneigimą, žmogaus teisių 
ir paties žmogaus nuvertinimą, 
ūkinį apiplėšimą, socialinę ne
lygybę, dvasini ir religinį per
sekiojimą, rusifikaciją ir klai
kią komunistinę indoktrinaci-

Ta proga reikalingas potvyr:s L*n*k’’
Neseniai Amerikoje buvo dundėjimas skelbė pavojų nuo 

laiškų rašymo savaitė. Vyriau- krašto iki krašto. Taip buvo 
sybė kvietė rašyti laiškus už- kadaise, dabar tai viskas su- 
sienio draugams, megzti bičių- vesta į laišką, mažą, tam tik- . 
lystę.

Kodėl taip? Dėl to, kad laiš
kas yra tobuliausia priemonė 
pareikšti savo nuomonę. Laiš
kas yra viskas demokratinėje 
valstybėje. Kas to nežino, tas 
nepakankamai pažįsta valstybę, 
kurios piliečiu jis tapo. Su 
laišku skaitomasi, laišką bran
gina, bijo, klauso, jo ieško 
žmonių atstovai, partijos, vy
riausybė, žmonių nuotaikų ty
rimo biurai .

Laiškas yra tobuliausia žmo
nių susižinojimo priemonė. 
Laiškas yra referendumas, bal
savimas, talka ar protestas,

ke politikas išskaito ko reika
lauti, ko neliesti, dėl ko kovo
ti- Tautos norų ir siekių ba
rometras yra laiškų potvynis 
Washingtone.

Kada, senovėje, Lietuvą už
puldavo priešai, lietuviai žibi
no ugnis piliakalnių viršūnėse, 
plėsdami pavojaus žinią. Pony 
Express jojikai galvatrūkščiais 
nešė žinias Ąmerikos prerijo
se- Ir Afrikos tam-tam būgnų

rą forma sulankstytą popietį, J 
tokį * reikšmingą milžiniškos Į 
valstybės gyvenime. ~ ■ <11

Kada Lietuva pavergta, o f 
mūsų laisvos ir galingos šalies Į 
rankose, sukaupta galia kelti J 
pavergtos Tėvynės bylą, neleis
ti tai bylai užgesti tyloje — J 
ar nėra laiškas į Washing- 3 
toną tikras mūsų patriotinės 
veiklos zenitas? Dešimts JAV 
senatorių ir Kongreso rūmų at
stovų pareikalavo Lietuvai lais
vės savo prakilniomis rezoliu
cijomis, ir kas parems jų pa
stangas, jeigu ne mes, lietuviai, 
pabaltiečiai? Mūsų laiškai su
kurs tą laiškų uraganą, kuris 
palauš neryžtingų ir mainikau- 
tojų elgesį Washingtone, Trum
pai parašytas laiškas yra ga
linga priemonė demokratinėje 
valstybėje ginti Lietuvos lais
vę, kelti jos bylą, visad laiky
ti ją jautrią ir gyvą.

Laišku potvynis reiškia žmo
nių norus ir valią. Tokiam po
tvyniui nedrįsta priešintis ir 
atkakliausias užkietėjėlis kon
servatorius.

LIETUVIŲ FONDO VALDYBAI (teikiama LF inkorporavimo charta. Iš k. j d.: Ben. Babrauskas, dr. ViT 
Šimaitis, adv. Alg. Rėželis, dr. P. Batukas, dr. A. Razmai, Teod. Blinstrubas. St. Rauckinas, J. švedas, Al. 
Rūgytė, J. Vaičekonis Nuotr. V. Noreikos

Artėja masinės pabaltiečių 
delegacijos vizitas Washingtone. 
Jam ruoštasi seniai, ramiai, 
darbingai- Birželio 21 bus to
ji istorinė diena, kada pabal
tiečių delegacija mėgins pasuk
ti Pabaltijo pavergimo bylos 
sprendimą kitais kanalais, ra
gindama veikti tuos, kurie tu
ri betarpi ryšį su rinkikais — 
žmonių atstovus, žmonių atsto
vai (senate, kongreso rūmuo . 
se) visad yra jautrūs savo rin
kikų pageidavimam. Tokiai de
legacijai reikalingas galingas 
užnugaris — potvynis laiškų

Visos šios kovos ir kančios 
buvo apvainikuotos didžiausiu 
laimėjimu — Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymu- Nors 
ir trumpam, bet nepriklauso
mybė buvo atkurta. Laimėjo

ją;
3. 

mis 
lio vyriausybes, kad jos rem
tų Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą ir kiekvienu atveju 
reikalautų, kad Sovietų Sąjun
ga tuojau atsitrauktų iš Lietu
vos teritorijos;

4. remkime JAV senatorių 
ir kongresmanų rezoliucijas, 
kuriomis reikalaujama Lietuvai 
laisvės; darykime žygius, kad 
ir kitų kraštų parlamentai pa
našias rezoliucijas pravestų;

5. pasižadėkime visomis savo 
galėmis — kova, darbu ir au
komis — padėti pavergtajam tau
tai nusikratyti bolševikinę prie
spaudą ir atgauti laisvę bei 
nepriklausomybę.

priimtosiomis rezoliucijo- 
prašykime laisvojo pašau*

su Pabaltijo laisvės reikalavi
mu, su prašymu remti jau ankš
čiau pareikštas tuo reikalu re
zoliucijas-

Ankščiau tuo reikalu Wa- 
shingtonas gavo 100,000 laiš
kų. Tą skaičių dabar reikia 
pralenkti. To reikalauja iš mū
sų Lietuvos meilė ir Lietuvos 
gelbėjimas. Reikia rašyti visų 
pirma: Šen. J. W. Fulbright ir 
Šen. T. E. Morgan, užsienių 
reikalų komiteto irm. Po to 
reikia rašyti savo valstybės se
natoriams, prašant jų remti re
zoliucijas dėl Pabaltijo laisvės. 
’ iškų tekstas aiškus ir trum-

5. (Angį.) Please support 
ncurrent resolutions (sena- 
iams — 12, 63 ir 64) (kon- 
įsmanams 153, 163, 195,439, 
4 and 456).
Reikia rašyti tuoj. Argi Iik

Lietuvių Fondas 
nuolat didėja

Į Lietuvių Fondą įstojo na
riais iš Ogden Dunes, Portage, 
Ind., dr- Kazys Ambrozaitis, į- 
mokėdamas 100 dol., Albina ir 
Stasys Barzdukai iš Clevelando, 
įmokėdami 50 dol. iš numaty
tų Įmokėti 100 dol.

Į Lietuviu Fondą nariais Įsto
ja ne vien pavieniai asmenys, 
bet ir organizacijos. lietuvių 
Bendruomenė rodo ypatingo 
dėmesio Lietuvių Fondo stiprė
jimui. Tuo tikslu atskiri Lietu
vių Bendruomenės organai ir 
padaliniai įsijungia į lietuvių 
Fondą pilnateisiais nariais. 
Šiuo metu gauta: iš JAV Lie- 
tuvių Bendruomenės — Centro 
Valdybos 786.55 dol., Roches-

neparašęs, kada Lietuvos terio apylinkės 400 dol., Cle- 
iešai ima rašyti ir raginti am- velando II apylinkės 200 dol., 
m$ padovanoti Lietuvą oku- Waukegan apylinkės 200 doL, 
nto tironijai? Waterbury apylinkės 100 dol.

tautos pastangos ir pasišventi- Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi-
mas. nimo Komiteto Pirmininkas

Didieji ir ryžtingieji tautos <*r- A- Trimakas, Vicepirmi-
žygiai juo toliau, juo didės- ninkas J. Audėnas, Sekreto-
niais ir negęstančiais švyturiais r*us J* Stikliorius

Tautos Fondas priima visas anie 
Atsakymas P. Rimvydui 

Fei ponas Rimvydas užtik- 
s Tautos Fondui penkiolika 
stančiu dolerių, kad viene- 
tis metams apmokėtų Vatika- 

Romos ir Madrido radijų 
uviškas programas, taip pat

dien man rūpi, kad laisvas lie
tuviškas žodis per radiją ne
būtų nutrauktas. Jei aukos neis, 
tai už mėnesio gali mūsų bal
sas Į pavergtą Lietuvą nutilti-

Dar kartą kartoju: aukos, su
rinktos laisvinimo akcijai Ame
rikoje, siunčiamos per Altą, o

šandien matomi- Tokiais švy- New Y orkas, tarptautinio instituto rūpesčiu suruoštoje tautų mugėje (Folks Fair) lietuviško sky-

tūriais matome: 1831, 1863, 1961 gegužės 30 d.
PHILADELPHIJOJE 
riaus rengėjai iš k. j d.: H. Savickas, S. Jurskytė - Ga mble, R. Kazlauskienė, K. Kazlauskas, J. Norkienė.

? Nuotr. V. Gruzdžio

Informacijų Tarnybą, tai B kitur sillnčiamos tiesiog Tau- 
lu diskutuoti su juo, kas Fonduj (man0 adresu: 
snis ar kas aukštesnis Lie- 14 56th Road, Maspeth 78 N. 
laisvinimo akcijoje. Tuos Y. Tautos Fondas priims visas

klausimus palikčiau politikams aukas-
išsiaiškinti ir nuspręsti. Šian- PREL. JONAS BALKONAS

IGNAS MALĖNAS

Sodo nuomininkai
(6)

— Dieve, duok jums sveika
tos ir palaimos! Manėme, kad 
tik taip jūs bendraujate, o jūs 
rimtai. Aš sutinku. Kaip galvo
ji tu, Aldona? — kreipėsi į 
žmoną-

Biliūnienė atsiduso.
— Anksčiau ar vėliau vis tiek 

išeis. O čia, kaip man rodos, 
dar tik sužadėtuves rengiate, ar 
ne? Dar pabus namie.

— Žinoma, Petras dar baigs 
universitetą.

— Kada?
— Rudenį.

— O sužadėtuvės?
— Gal kitą sekmadienį, — 

pasiūlė Petras.
Visi pritarė. Biliūnienė pa

kvietė stiklo arbatos, nes pie
tų sekmadienį ji nerengusi- Bet 
skilandžio pasisakė turinti pa
kankamai. Biliūnas pakvietė se
nį Jankų sodo žiūrėti.

jis čia! — linksmai tarė. Kodėl 
manęs nepašaukėt?

— Norėjau tavęs eiti ieško
ti, Ramune, bet nežinojau, į ku
rią puse esi pasukusi. Tikėjo
mės, kad greitai pareisi. Pet
ras, kaip matai, su Nijole su
tarė -.. — nebaigė mama.

Ramunė iš karto pakito. Už
sičiaupė, tartum žado netekusi.

— Kurį savo dvarą parda
vei, kad kažkuo sielojiesi—pa
klausė tėvas.

Ramunė nieko neatsakė. Tik 
Petras prašnekino klausdamas:

— Ar kviečius jau daug kas 
nukirto?

— Kunigonis dar kerta! — 
atsakė Ramunė. -

— O jūsų jau ir pamiršta, 
kad kirtot-

— Mes jau vakar ragavome 
šviežio ragaišio. Mokslo pra
džiai man mama žadėjo iškepti

pažadėjo tokį ragaišį, kurio nė 
Ramunė nepakeltų. Nijolė paki
lusi stipriai' seserį apkabino ir 

’ ėmė bučiuoti. Abiejų skruostais 
nutekėjo ašaros.

— Man jau bus laikas Jonu
ką iš sargybos atleisti, — pa
sikėlė Petras ir išėjo pro du- ' 
ris,

Jonuką rado prie upelio ra
gaujant vasarinius obuolius. Jo 
manymu, geriausi obuoliai — 
tai vasariniai alyviniai. Jie ge
riausio skonio- Petras liepė Jo
nukui pasiskinti pilnas kišenes 
ir, padėkojęs už saugojimą, pa
leido namo. Netrukus parvažia
vo ir tėvas. Petras šį kartą 
nebeklausė, kaip sekėsi obuo-, 
liūs išparduoti. Išsipasakojo sa
vo laimę.

— Simpatinga mergaitė, — 
pastebėjo tėvas, — niekų ne
pliauškia ir gana graži. Pasi
rinkimas nepeiktinas- Ar mama 
žino?

— Ne, dar ne! /
— Tai reikės nukakti namo 

ligi sekmadienio.
— Aš nukursiu, — pasisiū

lė Petras.
Savaitė, ypač esant sužadėtu

vių nuotaikoj, pralėkė raita, 
šeštadienį vos spėjus išaušti, 
Biliūnų kaminas jau rūko. Vidu
je kepė, čirškino, ruošėsi. Vi
sos moterys buvo užimtos. Tik

barti ar suniekinti Ramunės ne
drįso-

Sekmadienio rytas išaušo 
giedras, nešutinąs, lyg tyčia iš
kilmėms parinktas. Atvažiavo 
dėdė Užgiris su dėdiene iš gre
timo kaimo ir mamytės brolis 
Tuskenis su teta. Tuskenienė 
iš anksto pasisakė, kad vestu
vės negalės įvykti, jeigu Tus
kenienė nebus paprašyta į kū
mas. Ji visur apšaukta kūma. 
Tai įėję paprotį, šitoks pasi
siūlymas prajukdė visus, ypač 
Nijolę.

— Labai ačiū! Aš patenkin
ta, kad jau nereikės kūmos ieš
koti!

Įriedėjo Kalnėlienės vežimas. 
Sodui saugoti atsivežė sargą Ta- 
mulį. Kalnėnienė, pamačiusi Ni
jolę, tarė:

— Aš taip ir spėjau, kad 
ta mergaitė bus mano marti. 
Jauna ir graži.

v — Ačiū už gerą žodį! — at
sakė Nijolė.

— AŠ norėčiau pagirti pačią 
jauniausią, kuriai aš laikausi į 
piršlius. Nors ta, kuri susiža
da nemenkesnė, bet ji pati sau 
išsipiršo. Taigi, aš jai nereika
lingas, nes linkęs papiršliauti, 
— tarė Tamulis.

— Tas vyrelis su liežuvėliu! 
Dar jaunutei mergelei įkalbės

Petro Kalnėno sužieduotuves. 
Į jų sveikatą ir šviesią ateitį 
paprašė pakelti taures. Visi pa
kėlė ir išlenkė, tik Petras su 
Nijole šypsojosi. Svečiai, užgė
rę ėmė vaišintis, gi Kalnėnienė 
pastebėjo:

— Mūsų jaunimas dabar jau 
blaivesnis ir protingenis. Kur 
dabar matei tokias muštynes, 
kaip seniau? Susitiks būdavo 
kelių kaimų jaunimas, tai ir 
daužosi su lazdomis, branktais, 
štaketais — net baugu! O da
bar tie dalykai jau nežinomi! 
Ir šviesesni, ir doresni — ge
riau išauklėti.

— Dabartinio jaunimo nėra 
ką lyginti su jaunimu, auklėtu 
rusų laikais. Jie tiek tebuvo 
žmonėmis, kiek išsinešė iš mo
tinos, tėvo, jeigu mokykla ne
suskubdavo sugriauti- Rusas 
niekados lietuviui broliu nebu
vo, o be broliško — tėviško 
jausmo, tikro žmogaus neišauk- 
lėsi, — dėstė Petro motina.

— Ir aš y galvoju, kad mes 
su tais rusais visada buvome 
ir esame perdaug švelnūs, — 
dėstė Tuskenis. — Juk tos pa
čios giminės turime visokių ko
lonizatorių dar nuo 1864 m., kai 
Čia siautėjo Muravjovas.

— Na, sveteliai, aš matau, 
kad jūs nustojote valgyti ir 
gerti, tai prašome nors vyno

Ant stalo dar atsirado švie
žios, medum kvepiančios kriau
šės, ir šeimininkė paprašė lin
kusius gardžiuotis kriaušėmis. 
Svečiai ėmė ragauti ir dalintis 
kalbomis, kur ir kokie vaisiai 
geriausi.

Tuo metu Petras kažkam ruo
šėsi. Atidaręs mažą dėžutę ta
rė:

— Nijole, čia tau dovana! 
— užmovė aukso žiedą, pridė
damas, kad čia yra senelės at
minimas. Žiedas turėjo žalčio 
pavidalą su dviem mažom ru
bino akelėm-

— Nijolė taip pat turi Pet
rui dovaną! — tarė Biliūnienė 
ir iš gretimo kambario atnešė 
taip pat mažą dėžutę. — Čia 
Biliūno tėvelio atminimas. e

— Nijolė atidarė dėžutę ir 
išėmė vyrišką žiedą. Tai buvo 
aukso žiedas su masyvia pe
lėda. Nijolė padavė Petrui ir 
nustebo, kad jis taip tiko jo 
pirštui, lyg būtų pritaikintas.

Svečiai pakilo nuo stalo ir 
ėmė atsisveikinti- Ramunė jau 
senokai buvo išbėgusi į laukus. 
Petras su Nijole išėjo jos ieš
koti.

— Blogiau**** iofori* bus bu
vusi, tur būt, Mrs- Luella Pu- 
ett, 81 metų iš Detroito — ji 
buvo 97 kartus bausta; vienas

Staiga prasivėrė durys, ir ant 
slenksčio pasirodė Ramunė su 
puokšte laukinių gėlių.

— Aš maniau nešti jam, o

didžiulį ragaišį, kad galėčiau pa
vaišinti visą klasę.

Ramunė savo užsimojimu vi
sus šviesiai nuteikė. Biliūnienė

viena Ramunė dar nebuvo vi
sai aprimusi. Ką ėmė, tai krito 
iš rankų. Net motina buvo be- 
išvedama iš kantrybės. Bet su-

ligą- — pastebėjo Biliūnienė.
Biliūnas pranešė, kad jie 

šiandien susirinko švęsti duk
ters Nijolės ir būsimo žento

paragauti, jei nuo stipresnių at
sisakote, ir kartu prašau už
kąsti! Aš prašyti, žinote, nemo
ku! — pasiteisino Biliūnienė.

iš paskutinių jos judėjimo nu
sikaltimų buvo tas, kad sulam
dė judėjimą tvarkančios polici
jos automobilį.

Kas paskirtas į 
vyriausį teismą t

Kongresmanas Glenn Cun- 
ningham gegužės 27 paskelbė 
kaltinimus teisingumo departa
mentui, kad jis priešinasi įsta
tymo priedui, kurio tikslas su
varžyti užsienio komunistinę 
propagandą Amerikoje. Kai per- ' 
nai Kennedy vyriausybė atšau
kė - draudimą pristatyti komu
nistinę propagandą, Cunning- 
ham pateikė įstatymo priedą, 
kuris suvaržytų pristatymą Ame 
rikos mokesčių mokėtojų pini
gais. Priedas buvo priimtas, 
priešinantis tik dviem balsam. 
Vyriausybė betgi jam priešino
si, ir teisingumo departamen
tas pateikė pareiškimą, kad 
priedas nesiderina su konstitu
cija, nesiderina su “laisvos 
bendruomenės tradicijom” ir 
“labai pakenks Amerikos pres
tižui”. To pareiškimo autorius 
buvo gen. valstybės gynėjo pa
dėjėjas Byron R. White, kuris 
dabar prezidento paskirtas į 
vyriausią teismą.

— WBgnEris, New Yorko ma
joras, demokratų partijoje pa
skirtas tautinių grupių skyriaus 
vadovu. Pasak N. Y. Times, 
jam skirta atsakomybė italų, 
lenkų ir kitų mažumų balsus su
rinkti demokratų naudai.

<— AHHre teroristai sudegino 
27 mokyklas-
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Paskutinis
Prel. Pr. Strakauskas, šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, vasario mėn. sunkiai 
susirgęs ir gulėjęs Brocktono 
ligoninėje, yra jau tiek pa
sveikęs, kad gali pavaikščioti ir 
dalyvauti pamaldose. Gegužės 
20 jau galėjo dalyvauti banke
te, kurį suruošė sodalietės ir į 
kurį atsilankė per 400 parapie- 
čių ir svečių kunigų: prel. Pr. 
Virmauskis iš Bostono, Brock
tono seserų kapelionas ir bu
vęs šios parapijos klebonas 
■kun. J. švagždys, marijonai 
kun. A- Mažukna ir S. šeputa 
iš Marianapolio, buvę šios pa
rapijos vikarai kun- A. Klimas 
iš Nbrwood ir kun. S. Saulė- 
nas iš Lavvrence, Mass., ir k. 
Ryšium su prel. Pr. Strakaus- 
ko 38 metų kunigystės sukak
timi, jo gyvenimą ir darbus 
nupasakojo Jonas Romanas, 
vedėjas lietuvių radijo valan
dos Bostone, ir jūrų admiro
las Moncy. Prel. Pr. Strakaus
kas yra bostonietis, gimęs 1896 
rugsėjo 20, mokslus išėjęs 
Bostono kolegijoje ir šv. Jono 
kunigų seminarijoje, kunigu į- 
šventintas 1924 gegužės 24. 
Pastoracinį darbą dirbo Bosto
ne ir Lavvrence, - klebonu ilgą 
laiką buvo Lovvelly, iš kur at
keltas tom pačiom pareigom į 
Brocktoną 1948 m- čia pasta
tydino bažnyčią, kleboniją ir 
baigia statyti seserim vienuo
lyną. Visi tie rūpesčiai skau
džiai atsiliepė sveikatai. Savo 
žodyje dėkojo parapiečiam už 
talką, bendradarbiavimą, lanky
mą ligoninėje ir išreikštas 
užuojautas- Prisiminė savo mo
tiną senutę, kuri jau gulėjo 
mirties patale ir kuriai šis jos 
sūnaus kunigo pagerbimas bu
vo paskutinis džiaugsmas. Kitą 
dieną, gegužės 21, ji mirė.

Agota Strakauskienė (Liu- 
džiūtė), kilusi iš Sūduvos, nuo 
Šakių, mirė susilaukusi gilaus 
amžiaus — 94 metų. Jauna bū
dama ir gyvendama So. Bos
tone. buvo viena iš šv. Petro 
lietuvių parapijos steigėjų. To
je parapijoje vėliau jos sūnus 
kunigas laikė primicijas ir bu
vo vikaru. Velionė taip pat 
priklausė' šv. Juozapo lietuvių 
darbininkų sąjungai (LDS) ir 
buvo Darbininko skaitytoja; 
taip pat priklausė eilei kitų 
lietuvių katalikų draugijų. Po 
gedulingų pamaldų šv. Kazimie
ro bažnyčioje Brocktone palai
dota Bostono kapinėse greta 
savo vyro — prel. Pr- Stra- 
kausko tėvo, kilusio taip pat 
iš' Suvalkijos. Prel. Pr- Stra- 
kauskui reiškiama gili užuojau
ta dėl mylimos motinos mirties.

Sutvirtinimo sakramentas pa
rapijos vaikam (apie 40 berniu
kų ir tiek pat mergaičių) su
teiktas birželio 5. antradienį. 
Sutvirtinimą teikė Bostono vys
kupas Thomas J. Riley, augzi
liaras. Apeigose dalyvavo kle
bonas prel. Pr. Strakauskas ir 
abu vikarai — kun. A. Abra- 
činskas ir kun. A. Kneižys-

Birželio baisiųjų trėmimų mi
nėjimą ruošia Martyno Jankaus 
šaulių kuopa Sandaros salėje 
birželio 9. šeštadienį. 7 vai. 
vak- Kalbės buvęs Lietuvos ka
riuomenės majoras Svilas iš 
Randolpho. Bus ir meninė pro
grama. Į minėjimą pakviestas 
miesto mayoras F. Milton Mc 
Grath, kuriam bus įteikta B. 
Armonienės knyga iš Sibiro 
kančių “Palik ašaras Maskvo
je“ (Leave Your Tears in Mos- 
covv). (gd.)

VAIKU DIENA
Jau kuris laikas, kaip Brock

tono seserų sodyboje rengia
ma gegužės mėnesio vaikų die
na. skirta Marijos garbei- Be
rods. prieš porą metų šiai šven
tei pasirinko gegužės paskutinį 
sekmadienį.

motinos džiaugsmas
BROCKTON, MASS.

Šiemet vaikų suvažiavo iš 
Brocktono 155, Cambridge — 
46, So. Bostono 150, Norwood 
— 7, Lavvrence — 90, Worces- 
ter — 38, akademikių — 14, 
Stoughtono — 3 ir iš Amster
damo, N. Y., — 36. Nemaža vai
kų ėjo su suaugusiais. Viso ga
lėjo būti apie 800 dalyvių.

Rožančių kalbėjo, pasidabi
nę vietovėmis. Kiekviena vieto
vė kalbėjo atskirą paslaptį. Rei
kia pasakyti, kad ištarimas šiais

metais buvo žymiai geresnis. 
Kai kurie skaitė iš rašto- Ro
žančių tvarkė kun. J. Žuroms- 
kis, pamokslą pasakė kun. A- 
Kneižys. Dar dalyvavo kun. J. 
Švagždys, kun. P. šakalys, kun. 
J. Svirskis, kun. J. Klimas, kun. 
M. Vembrė-

Visi kartu perskaitė pašauki
mų maldą, sugiedojo giesmę 
Marija, Marija. Dalyvavo ir So. 
Bostono orkestras- Tarp vėlia
vų buvo ir lietuviška trispalvė. 
Po pamaldų vaikai pasivaišino 
ir pažaidė. M. Kas

BALTIMORES ŽINIOS
Maryknoll Sisters per šešti

nes bažnyčios prieangyje rin
ko aukas po visų mišių, žmo
nės auka dosniai parėmė jų mi
sijų darbus-

Šeštadieninė mokykla moks
lo metų baigimo aktą turėjo 
birželio 2. Šv. Alfonso parapi
jos mokykloje buvo programa, 
kurią atliko patys mokiniai. Pa
sižymėjusiems mokiniams išda
lintos dovanos.

Sodalietės bingo žaidimų va
karą surengė Elenos česonie- 
nės namuose birželio 2.

Nauji mišių rūbai pereitą 
savaitę atsiųsti iš Japonijos. 
Kunigai iš sakyklos kvietė žmo
nes prisidėti prie tų bažnyti
nių drabužių įsigijimo. 
...Moksleiviai ateitininkai bir
želio 1 turėjo savo susirinki
mą Noreikų namuose. Progra
moje buvo diskusijos apie ko
munizmą. Po programos moks
leivius šeimininkai pavaišino.

Lietuvių melodijos valandė
lės radijo piknikas, įvykęs bir
želio 3, sutraukė labai daug 
publikos. Salėje vyko šokiai, 
kuriems grojo Jono Lekevičiaus 
orkestras. Vaikai žaidė laukuo
se. o kas norėjo, galėjo išsi
maudyti jūroje.

Šv- Alfonso mokyklos moks
lo metų baigimo aktas bus bir
želio 10 mokyklos salėje- Tą 
sekmadienį mokyklos graduan- 
tai dalyvaus mišiose, kurias au
kos prel. L. Mendelis. Baigi
mo aktas bus 3 v. popiet. Bus 
graži programa, kuria parengė 
mokytojos — seserys kazimie- 
rietėš.

Barbora Šilenskienė, senos 
kartos lietuvė, ilgai sirgusi, mi
rė gegužės 30. Gedulingos mi
šios už jos vėlę aukotos šv. 
Alfonso bažnyčioje birželio 2. 
Palaidota šv. Stanislovo kapi
nėse. Liko nuliūdusios dukros 
Ona ir Vera ir eilė anūkų.

Vincas Mackevičius - Mack, 
senos kartos lietuvis, ilgai gy
venęs Baltimorėje, mirė birže
lio 1- Velionis paskutinius me
tus sirguliavo. Kadaise jis tu
rėjo krautuvę- Mišios už jo vė
lę buvo šv. Alfonso bažnyčio
je birželio 5. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nuliū
dusi žmona Veronika ir jų šei
ma. Jonas Obelinis

ŠEŠTADIENINĖS mokyklos Phiiadelphijoje mokiniai, pasiruošę Motinos dienos minėjimo programai.

ŠEŠTADIEN. MOKYKLOS IŠVYKA
Philadelphijos LB šeštadie

ninė mokykla birželio 9, šeš
tadienį, rengia išvyką į istori
nį Valley Forge parką. Daly
vaujantieji prašomi rinktis 11 
vai. parke prie ”Washington 
Headųuarters“, iš kur vyksime 
į piknikui parinkta vietą. Vai
kų žaidimai Taus organizuoti 
mokytojų prežiūroje. Išvykon

PHILADELPHIA, PA.
I

mielai kviečiami ir visi šešta
dieninės mokyklos bičiuliai, 
ypač su vaikais, kad ir nelan
kančiais šešt. mokyklos.

Birželio 16 d, taip pat šeš
tadienį, šeštadieninė mokykla 
baigia mokslo metus 10 vai. pa
maldomis šv. Andriejaus baž-

ISTORINĮ PARKĄ 
nyčioje ir tuoj po to trumpu 
baigimo aktu parapijos salėje- 
Mielai laukiami ir svečiai.

Labai prašome, kad sekan
tiems mokslo metams mokiniai 
registruotųsi iš anksto, būtent, 
jau per išvyką ir per mokslo 
metų užbaigtuves.

Mokyklos vedėja

MELDŽIASI už savo mamytes šv. Andriejaus lietuvių bažnyčioje Phiiadelphijoje

Lietuvių Bendruomenės die
ną bus sekmadienį, birželio 24, 
12 vai. Ciapo sode, 121 Stan
ley Avė-, Bellmavvr, New Jer- 
sey. Bus geras bufetas, šokiai 
ir žaidimai. Važiuoti iš Phila
delphijos per Walt Whitman 
tiltą North — South Freevvay 
maždaug 5 mylias iki Creek 
Road išvažiavimo, nuo ten sek
ti ženklus. Iš tolimesnių vieto
vių — New Jersey Turnpike 
iki Exit 3, iš ten į Bellmavvr, 
New Jersey, tik apie 5 min-

J.S.

Bostono lietuvių bendruome
nės apylinkės valdyba nutarė 
prie Lietuvių Fondo prisidėti 
1.000 dolerių Įnašu; pinigai bus 
sutelkti iš įvairių parengimų.

Paterson, N. J.
Jonas Stikliorius atvyksta Į 
Patersona
Baisiųjų birželio įvykių mi

nėjimas Paterson. N. J„ įvyks
ta birželio 10. sekmadieni. 3 
vai- popiet naujoj Lietuvių pi
liečių klubo salėje, 62 Lafayet- 
te St„ Paterson. N. J- Paskai
tą skaitys žinomas visuomenės 
veikėjas Jonas Stikliorius iš 
Philadelphijos. Pa. Meninę pro
gramos dalį atliks vietos me
ninės jėgos. Visi Patersono ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Jeigu Jonas Stiklio
rius gali atvykti net iš Phila
delphijos, tai mes. vietos lie
tuviai, turime nė vienas nelik
ti tą dieną namuose. Salė turi 
puikią vėsinimo sistemą (Air 
Conditioning), todėl karšta ne
bus.

Šv. Kazimiero parapijos ge
gužinė (piknikas) šiais metais 
įvyks tikrai gražiame ir erdvia
me Lindbergh parke North 
Haledon, N. J. Bilietų kaina 
tik 90 centų. Gros geras or
kestras. Gautas pelnas bus pa
skirtas naujai pastatytos baž
nyčios skoloms apmokėti.

Sunkiai serga Augustinas Mi
siūnas- Jis buvo ilgus metus lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčios 
zakristijonas. Paguldytas šv. 
Juozapo ligoninėj, Yonkers. N. 
Y., daktaro L. Plechavičiaus 
priežiūroj. Marcelė ir Augus
tas Misiūnai yra gerai žinomi 
visiems Patersono lietuviams. 
Ypač su dėkingumu prisimena 
juos naujieji ateiviai, kurių be
veik kiekvieną naujai atvyku
sį Misiūnai aplankydavo ir 
nors maža dovanėle apdovano
davo. Barb. Pacz.

ŠOKA tautinius šokius.

Hartfordo lietuviai 
jungiasi į kovę už

Lietuvos laisvę
Kalifornijoje prasidėjęs ju

dėjimas reikalauti Lietuvai lais
vės per Jungtines Tautas pa
siekė Hartfordą. Praeitą sekma
dienį prie lietuvių parapijos 
bažnyčios buvo išdalinta keli 
šimtai atsišaukimų, kuriuose 
prašomi visi geros valios lietu
viai rašyti senatoriams ir kon- 
gresmanams laiškus, raginant 
balsuoti už Thomas H. Kuchel 
ir Glenard P. Lipscomb rezo
liucijas-

Panašus atsišaukimas buvo 
paskaitytas ir per vietos lietu
viškąją radijo programą.

Kad atsišaukimai nevirstų 
vien tyruose šaukiančiu balsu, 
Walter Chase ir Zigmas Straz
das pradėjo konkrečiai organi
zuoti laiškų rašymą ir siunti
mą. Keliolika eiklesnių asme
nų įsipareigojo parašyti po de
šimtį laiškų, išgauti iš lietuvių 
bei amerikiečių parašus ir pa
siųsti laiškus į Washingtoną.

Reikia tikėtis, kad Hartforde 
neatsiras nei vieno lietuvio, 
kuris atsisakytų prie tos kovos 

/ už Lietuvos laisvę prisidėti- 
Ypatingai dėl to. kad šiai ko
vai nereikalinga nei šautuvo 
nei kardo — užtenka tiktai 
plunksnakočio. N. G.

Į IŠ VISUR I
— Eltos ir Vliko naujas ad

resas yra: 33 West 42 St., 
Rooin 1830, Nevv York 36, N. 
Y-, tel. LA 4-6484.

— Kun. Walter Weiss, sūnus 
Walter Weicicoskie (Vaičekaus
ko) ir Marijos Drabniūtės, gyv. 
Washington Stl, Middleport, 
Pa., įšventintas kunigu šešta
dienį, birželio 2 šv. Andriejaus 
katedroje, Little Rock. Ark. 
šventino vysk- Albert I. Flet- 
cher. Pirmąsias mišias naujasis 
kunigas aukos sekmadienį, bir
želio 10 Švč- Jėzaus širdies baž
nyčioje Nevv Philadelphia, Pa. 
12 vai. Kun. Walter Weiss yra 
įkardinuotas Little Rock vysku
pijoje, Arkansas. Jaunasis ku
nigas gimęs Middleport, Pa., 
tėvai priklausė Nekalčiausios 
Marijos širdies parapijai.

— Pasaulio Katalikių Moterų 
Organizacijų Unijos tarptauti
nio biuro posėdžiai įvyko ge

gužės 8 — 15 Dubline, Airi
joje. Šiuose posėdžiuose da

lyvavo B. šlepetytė - Vensku- 
vienė iš Paryžiaus. Gegužės 8 
ten pat posėdžiavo tarp eilės 
kitų komisijų ir Pasaulio Ka
talikių Moterų Organizacijų 
Unijos Komisija Pavergtų Tau
tų klausimam, kuriai pirminin
kauja B. Venskuvienė.

— Uždaros moterų rekolek
cijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyne, Putnam, Conn. bus 
birželio 22-24 dienomis. Reko
lekcijas ves Tėvas Kęstutis M. 
Butkus, O.F.M- Kreiptis Imma- 
culate Conception Convent, 
Putnam, Conn.

— L. Zarembaitė, pernai bai
gusi Sidnėjaus universitetą Aus
tralijoje, dirba sveikatos de
partamente kaip keliaujanti mo
kyklų gydytoja.

— Hektoras Varneckas, che
mijos inžinierius, pakviestas 
profesoriauti į Santa Fe univer
sitetą Argentinoje.

— Mergaičių vasaros stovyk
loje, Putnam, Conn., yra dar 
kelios laisvos vietos pirmom 
dviem savaitėm — nuo liepos 
1 iki 15 dienos.

VVORCESTER, MASS.

Kun. Justinas Steponaitis, 
Aušros Vartų parapijos vika
ras. birželio 17 mini savo ku
nigystės 25 metų sukaktį- Iškil
mingos mišios bus aukojamos 
tą dieną 11 vai. Aušros Var
tų bažnyčioje- Vakare 6 vai. 
įvyks pagerbimas su vakarie
ne ir programa. Visi Worces- 
terio ir apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti pamaldose ir 
pagerbime ir prašomi bilietus 
įsigyti iš anksto.

Ieškoma moteris 4 metų mer
gaitės priežiūrai ir namų ruo
šai. Rezidencija gražioje Long 
Island apylinkėje, privatus kam
barys su vonia, geros sąlygos, 
aukštas atlyginimas. Skambinti 
nuo 9 vai- ryto iki 5 vai. po
piet telef.: JU 2-5020, o po 7 
vai. vak. ir savaitgaliais SL7 5- 
0650. Prašyti Mrs. Lcverock.

WATERBURY, CONN.
Waterburio lietuvių visuome

nė džiaugiasi mūsų sportinin
kų laimėjimu trečią kartą lie
tuvių krepšinio pirmenybėse. 
Ta proga sporto klubas Ginta
ras birželio 2 parapijos salėje 
surengė jiems pagerbtuves. 
Reikia pažymėti, kad krepši
nio komandą sudaro atvykę ir 
čia gimę lietuviai, kurie nesi
baido vargo ir tolimų kelionių, 
gražiai reprezentuodami lietu
vių spalvas. Jiems vadovauja 
nenuilsdamas Švelnys. dažnai 
paaukodamas savo darbo laiką.

Linkime jiems sėkmės.
Waterburio šiek tiek apsnū

dusį gyvenimą paįvairino Lie- 
tyvių Fronto Bičiuliai, pakvie
tė V. Vaitiekūną, kuris susirin
kusiai visuomenei skaitė pa
skaitą apie dabartinį švietimo 
stovį Lietuvoje. Po paskaitos 
buvo kavutė su šokiais. Fron
to Bičiulių nuoširdi padėka V. 
Vaitiekūnui už taip įdomią pa
skaitą. Rudeniui atėjus. Lietu
vių Fronto Bičiuliai žada su
rengti kitą kultūrinį vakarą.

Vyt. Petruškevičius

Visos nuotraukos V. Gruzdžio

HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

religious candles op every description 

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street.......................... Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 18

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

"YILLA LITUANIA"
Piazza Asti 25

Via Casalmonferrato 33
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 iš anksto.

Kolegijos Vadovybė



čansko šeima padidėjo dukrele.

bažnyčioje 11 vai. susituokia

51b FE 4-6004

Tutoring svailable— Co-Ed

su. buv. jaunių komandos fut
bolininku Jurgiu NemidaL

Tą pačią dieną .įvyksta ir 
krepšininko Rajmunrio Kaz 

' Įausto vestuvės sa Florenee

Groups

516 PA 7-4133

CAMPWAWOK1YE

kuri tarp kitko buvo Įminėju
si Eastern District YMCA vi- 
cemeisterio vardą ir 1951 me
tų Š. Amerikos lietuvių žaidy
nes- Brooklyne gimęs Kazlaus
kas lietuvių kalbos puikiu 
vartojimu galėtų būti pavyz
džiu daugeliui ir Lietuvoje gi
musių jaunuolių. Daugiausia jo 
dėka LAK galėjo džiaugtis sa-

Tat: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIA

Veda K. Merkis
likoje gimusių lietuvių krepši
ninkų: Vyšniaus, Keskonio, Cil- 
čiaus.

Rugsėjo 8 bus vestuvės vie
no žinomiausių New Yorko lie
tuvių sportininkų — Rjlngau- 
do Remėzos su Rūta Cviklyte.

Futbolas
New Yorke tarptautinio fut

bolo dienos. LAK futbolinin
kai, baigę sezoną, ilsisi. Rug
sėjo 1-3, Darbo dienas savait
galyje, numatytos S. Amerikos 
lietuvių futbolo žaidynės Wind- 
sor, Ont. Šiame mieste mūsiš
kiai jau yra žaidę 1956, kur 
baigmėje pralaimėjo Toronto 

Vyčiui 0:3. Popierine forma 
favoritu turėtų būti ir vėl se
nasis meisteris Chicago Litu- 
anica,' šiais metais pakilusi net 
į oberlygą. Nevvyorkiečiai pas
kutinius 3 metus pergyveno 
smarkų kritimą. Komanda dau
giausiai sudaryta iš dar jau
nų, vietomis neprityrusių žai- 
dikų, vis tik turi gerus davi
nius- Prieš keleris metus mi
nėjome, kad be darbo — tre-. 
ningo — nieko gero nepasiek
si; lygiai ir dabar tą patį ga-
Įima pakartoti.

žaidimą sezono 
7 vietą antroje 
pripažinti, kad 
žaidikais buvo

Keresas pirmauja po 15 ir 16 ra
tų, pasaulio kandidatų pirmenybė
se, Curaęao, pelnijęs dvi pergales 
prieš Filipą ir Talį; tašką prisidėjo 
taipogi Benko, įveikęs Filipą. Kiti 
turi po 2 nebaigtas partijas, o Talis 
su Benko po vieną. Pirmenybės bu
vo įpusėtos (po 14 ratų) tokioj pa
dėty: Geleris ir Petrosianas po 9 
tš., Keresas 8^4, Korčnojus 8, Fi
šeris 7, Benko 6, Talis 4Į£ ir Fili- 
pas 4 tš. Dabar Keresas turi 10% 
taškų ir Benko 7 tš. Kitų taškai, 
kol nėra užbaigtos nutrauktos par
tijos, tebėra tie patys, kaip po 14. 
ratų.

Būdinga, kad iš 16 suloštų parti
jų Filipas pralaimėjo 10, dvi laimė
jo ir 4 sužaidė lygiom. Talis turi 3 
laimėtas, 9 pralaimėtas (!) ir 3 ly
giom sužaistas partijas.

Pirmūnas Keresas laimėjo 6, 1 
pralaimėjo ir 9 sužaidė lygiomis. 
Be pralaimėjimų tebėra Geleris ir 
Petrosianas.

David Turner — naujas Bostono 
čempionas. Didžiojo Bostono šach
matų p-bės, birželio 3 d. užsibaigė 
šitaip: D. Turner 5% tš (iš 6 gali
mų), 2. John Curdo 5 tš., 3. Kazys 
Merkis 4 tš., toliau D. Scheffer 3%, 
Gediminas Šveikauskas, B. Murphy 
ir Algis Makaitis po 3 tš., o kiti 
mažiau.

šiose p-bėse dalyvavo trys Bos
tono čempionai: praeitų metų — 
John Curdo ir ankstyvesni — Gedi
minas Šveikauskas ir David Schef- 
fer. Johh Curdo buvo pasiryžęs pa
glemžti didžiąją Lietuvių taurę, ku
rią jis buvo jau dukart laimėjęs, 
bet šiuokart jam nepavyko pasiekti 
trečiojo laimėjimo; koją pakišo D. 
Turner, įveikęs jį antram rate. Iš 
naujo čempiono pustaškį nukabino 
tik vienas Gediminas Šveikauskas, 
visi kiti krito prieš jį. John Curdo, 
nežiūrint pralaimėjimo prieš Tur- 
nerį, likusias partijas laimėjo, įvei-

Sekus LAK 
metu, užimant 
lygoje, galima 
vertingiausiais
broliai Remėzos, Klivečka, Jan
kauskas ir gale sezono pagal- kęs visus 3 lietuvius: Makaitį, Mer- 

bon Šokęs Mileris- Nekalbant g klasės varžybose 1 vietą lai- 
apie kitus, ir šiems minėtiems mėjo Auerbach su 5 tš. (iš 6 gaii- 
tinkamos treniruotės neproša- antrą^ vietą pasidalino mūsų 

. jaunuolis Algirdas Leonavičius ir 
lį, nes jau newyorkieaų toks inkseuer. turėdami po 4 tš. c Pa
likimas: važiuoti į Žaidynes ne sėje pirmą vietą ir savo klasės Bos

tono čempiono vardą laimėjo kitas 
mūsų jaunuolis Ramūnas Girnius, 
sukoręs 6:0 taškų! 2. Manson 4% 
ir 3. Terry 4 tš. šios pirmenybės 
pirmukart buvo įvykdytos So. Bos
tono Liet. Piliečių Draugijos patal
pose. Tvarkė MSCA (Robert Good- 

— trenerio problemą. Gal iš > speed ir kiti), 
karto ir nepavyktų pirmon ly- 
gon užkopti, bet lentelės vir
šuje galima tikrai laikytis.

LAK sporto dalinys be kele- 
tos stropių darbuotojų turi ge
rai veikiančią sekciją su jau
nių, jaunučių ir mažučių ko
mandomis- Tai mūsų laidas 
ateičiai, šį sezoną iš pirmeny
bių dingo latviai, pernai finan
siniai stiprūs Swiss FC, ankš
čiau French SC. Mūsų futbo
lo toks likimas dar nelaukia. 

Visą pereitą žiemą kovoję su 
šalčiu, ledu, purvu, dargano
mis ir kietais priešininkais, mū
sų futbolininkai New Yorko 
sluoksniuose ir toliau išlaikė 
gerą “Lithuanians” vardą.

sezono metu, kuomet kiti prie
šininkai geroje formoje. Nebū
tu per anksti pagalvoti ir apie 
sekantį pirmenybių sezoną, iš
sprendžiant komandos vadovo

Chess Life, gegužės nr., talpina 
partiją iš š.m. Massachusetto pir
menybių. kurioje Algis Makaitis į- 
veikė USCF meisterį John Curdo. 
Partija buvusi pati gražiausia ir 
sensacingiausia tose p-bėse. Pažy
mėta. kad Makaitis baigė pirmeny
bes antruoju su 4’£-l% tš. — po

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.

Atlotas
TROPICANA,

ST. LEONARD’S 
SUMMER SCHOOL

ANNOUNCING OUR
SUMMER SCHOOL PROGRAM

For Elementary School Studente — Approved by the Dtoeesan 
Superintendant of Schools • 7 WEEK COURSE • Elementary 
Grades ... 5 - 6 - 7 • Mathematičs - Engllsh • Monday - 
Friday, June 28 - August 17 9 AM to 12 Noon • Registration 
June 20 - 21 - 22 from 1 FM to 5 PM • Tultfon $25 for 1 Coune, 
$40 for 2 Courses.

INDIVIDU AL ATTENTION — Small Classes

8 Weeks $500

516 AN 5-0807 
Inspection ot' Camp 
invued any weekenu

TANGLEWOOD IN BROOKLYN 
5th SEASON MUSIC DAY CAMP 

of the

J. MARJORY JACKSON 
STUDIO

1206 Union St., Brooklyn 25, N. Y. 
July 2nd to Augusi 2ith inclusive 
(8 weeks) — Ages 3-16 Years 
BOYS & GIRLS, daily from Mon- 
day thru Friday 9 AM to 5 P M.'

Transportation included 
PR 8-7351

LAKE ARIEL, PA.
120
135
300

Milės from New York City
Milės from Philadelphia

ACRES 6 COUNTY VIEW

Lofty Elevation

MARIAN HILL
FARMS CAMP

CATHOLIC CAMP for GIRLS 7-14 
Reading and Mathematičs special- 
ists. Limited EnroUment June 29th 
to Augušt llth. — Certified Staff 
Nurse, M D, Service Dietitian; 
uniųue academic and recreation 
program; all land & water Sports, 
Riding, Crafts, Music, Dramatics, 
Camping Trips, Cook-outs, Hay- 
Rides, Movies, Laundry linin Ser
vice, Insurance. All Inclusive Fee.

Brochure 
MISS MARGRETTA MURNIN 

Director

Marian HiR Farms Camp
Lake Ariel, Pa. OX 8-4041

CHiLDREN BOARDED

Summer and Fall Registration
Ages 2% to 6

Catholics Welcome. — Reasonable
prices — Transportation supplied. 

Phone for Appointment

FUNERAL DIRECTORS

Henry WEYDIG & Son, Ine.
FLushing 9-8563 

FUNERAL HOME 
Charles Weydig, Lic. Mgr. 

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

DiSPLAY
LĘNOX CHALET. 254 E. 2nd St., 
NYC; OR 3-1890 —- Moderni ir 
prabangi pobūvių salė, “Catering” 
visokiem atvejam. Telpa nuo 100 
iki 1000 asmenų. Gražiai paruošia-

lai, nuosaikios kainos. Geri gėrimai, 
likeriai. Leiskite Jums patarnauti.

TOURS

The Sunshine Club of St. Augustine

te

ST. LEONARD HIGH SCHOOL
A FRANCI8CAN BROTHERS SCHOOL

852 Cypress Avenue, Brooklyn 27, TeL HY 7-5913
14th St Canarsie Line Mjhrtle Avė L to Wyckoff Avė.
Putnam Avenue Bus to Wyekoff Avenue.

-DtSPLAY »
DONALD AXELSEN — Insurance 
Brolcer, 958 - 54th Street, B*klyn 
19, NY. GE 5-8335 We are prepared 
to couslder the toUowing auto driv- 
ers on ą preCened baste: Assurads 
presentty in the Asįdgned Risk. 
Oider drivers - Youthiul drivera - 
Oidar cars A trucks - Rteks with 
acddrat dr vMarion history.

M. BRUCKHE1MER A SONS, Ine. 
Music sales <Esl 1861)) Big Dte- 
counts <m new ąnd used Accordions. 
Gunare, Trumpecs, Etc. Famous 
Name Brands — Kay, Harmony, 
Gretch. Martin, etc* 4Ub Grand Su, 
Btuyn. N. Y.; 14th SL Sutevay Z 
biocKs; Gražute SL A Metrqpotttan 
Buses pass our door. — ST a-3438.

IMtĄMA WORKSHOP, ČhilGrea - 
lecsnagcra. Snort Siutime r* sessions 
mciuMcs Acung, Speech. Scene stu- 
dy. Evening sešaious ivr aauits. Re- 
gisuauon Now: \vme or pnoae — 
ORNATO STUDIOS — 4U-Z6 Mani 
SU, Flumung, LEu-6066; N.Y. Stu- 
<tto — 2248 Broadway, EN 2-9016.

3-MINUTE CAR WASH 
FuUy Automatic, t ast, EificienL 
Simonizlng, Engines steamed.

DEL-RIDGE CAR ^TASH 
Under Bridge — Deiancey Street, 

BeL PiU and Ridge Streets 
AL4-084U

HARRIS of Astoria our only Store. 
SPECIAL VALUES — Free Gifts. 
Buy Now and Save. Floor samples, 
Mfr's Closeouts; Uving 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. — AM 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. Telegr.-Adr.: VINTHOM

D U R 1 T E

TV
Repairs 24 Hour Service 

No fix — No pay 
464 Jericho Tpke., Mineola 

CH 8-Z355

SĖWARD Moving A Storage Corp. 
Local and Distant; Floriaa - Cau- 
fornia and intermediate centers — 
Packing, Crating, Storage. Free es
timates, 24 hr. Service. Ask for our 
Insurance plan. Industrial, Com
mercial, Pnvate. 60-72 Essex SL, 
NYC; Tel. CO 7-8444 & OR 4-4980

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

Not Open on Mondays

August Waeldin, Ine. — 10 Maiden 
Lane, BE 3-^74. Binoculars, Tele- 
seopes, lorgnettes: bought, sold & 
loaned. Expert repairs, Lens coat- 
ing; fine imported A local knifes; 
Full line of gift articles, including 
an assortment of J. A. Henckels 
Twin Brand - Messenvaren. Experts 
on Sharpening and Repairs.

LQNG ISLAND CONTR ACUNG 
Corp., 186-11 MerrickBlvd., Spring- 
field Gardens. N. Y. No cash down. 
Fully written guarantee — F.HA. 
Free Estimates. Positively no obli- 
gation. Experienced - Rehable — 
Brooklyn - Queens call AR 6-6617; 
Nassau .........  Call IV 6-5600.

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

ANY CAR AUTO TOPS 
TONNEAU COVERS

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

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

AUTO TOPS A 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

A 22 Day Cafifomia Tour
Leaving 165th Street A Prospect 
Avė., Bronx, N. Y. Friday Eveninig 
July 6th — Retuming July 28th. 
Tour includes: sleeping acconunod- 
ations. transportation. sightseeing 
tours in San Francisco. & Los An
geles Disney Land. Fischerman’s 
Wharf, Farmers Market and many 
more exciting places. Price $275. 
For Reservations call Evenings — 
- -------------- ... C. BROVVN

M. BOWMAN

INTERSTATE IRO N WORKS

The Finest Work Done 
IRON STAIRS A PLATFORMS 

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

LU 9-4988

THE ALLEN’S 
SPONSOR A SPECTACULAR

Canadian Tour
Nova Scotla - 1000 Islande - Nia
gara Falls — 14 Carefree Days! 
This DeLuxe Motor Tour wfth Re- 
servatioiv Sightseeing etc. for only

$198.00
per person. (meals not included). 
A Deposit of $25 mušt accompany 
Reservatlon. Leaving Aug. 3rd — 
returning Aug. 17th, 1982.

For Information - Reservations 
Call or Write

THE ALLENS
34 Heridmer St. Brooklyn, N. Y. 

MA 2-5394

La Rue Jack.
IntemationaUy Known 

PRIVATE INVESTIGATOR 
Identification Ebcpert. Civil -Crimi- 
nal - Commercial and Industrial 
Investigations. — 39 Broadway St. 
New York City WH 3-9783

STELLA D'ORO Itaiian Cuisine — 
**A fabulous Roman Palace setting” 
Cocktail Lounge; Dinner A Supper 
A la Carte. Party fariHties. — 5806

Diners Club - American Express 
Free parking ob our own lot. 

Closed Monday. Call Kl 8-2245

WEEK-END DANCING 
TUXEDO BALLROOM 

Offera The Finest 
Call Fred — RE4-7335 

210 E. 86th Street A 3rd Avenue

EXPRESS 
LATINO MOVERS

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

1314 Lafayette SL, Bronx, N. Y.
•  --------' ■——  — -- c—

OKAtt 
fOUR AD 

CANCSi. OtOUN

KEULY-WdOI> PHABMACY
188-43 HHJLSIDE AVENUE 

OL 8-1226
OPE3S SUSDAY WE UEUVER

tMnNH*sauwuB

Runs, Portnitš 
212 Tapscot Street, Brooklyn, N. Y. 

IN 7-5874

CONEY ISUND

Black A wUteCofor Processing 
2918 MERMAID AVĖ.

ES 3-4800

Built-in Kftchen Cabinet*. Work- 
manship at its very akilled best — 
Richard Freund. Custom made De-
s^ner A Joanuracturer sance 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 
Dandle, sav. 1438 Myrtle Avė. (prie 
Bleecker St.) H Y 1-9794

AU-PETIT MOULIN French Cui- 
sme for the GourmeL Dinner music 
Fri & Sat. by Trudy Sachs. Child- 
ren’s Dinner J4 Price. For Reser- 
vations: HU 2-9568 — HU 74275. 
Closed Mon.—Open Holidays 2 p.m. 
123 Middle Neck Rd., Great Neck 
------ Free Parking in Rear -----

FEET PROBLEMS? Neufeld't Or- 
thopedic Shoe Clinic Siioes anysize. 
Suggestions for persona wlth feet 
probiems — Doctors prescriptions 
carefully served. Full line of child- 
reris* shoeš, 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 priei- 
namiausiomis kainomis — aptar
naujame visus miesto distriktus.

LINCOLN DECORATORS
46 E. Broadvvay, N.Y.C. WO 6*1818 

i..! „..
Wedding at Dante — Long Island’s 
Catering Establishment. Free park
ing, Centrally located, Air condi- 
tioned. Parties 35 to 1000: banąuets, 
shovvers, engagements, Bar Mitz- 
hah, etc. Choice Dates available — 
HI 6-1310. DANTĖ CATERERS, 
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
valė Lessons $2.00. — LeQuome, 

JU 2-0447

SCANLON OF THIRD, Ine.
MOVING & STORAGE 

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

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

SCHREINEREI HERMANN 
SHADE

Nauji darbai ir įvairūs perdirbimai 
iš lauko ir vidaus. Prityręs specia
listas. Nemokamas įvertinimas. Ap
tarnaujant visas penkias miesto zo
nas bei Nassau ir Suffrik County. 
214 No. Henry St., Brooklyn, N.Y.

Telef. EV 3-1230

RIVERA FUNERAL HOME, Ine. 
1908 Bathgate Avė., Bronx, N. Y., 
(Tremont Avė A 178th SL near 3rd 
Ave.).Corps fk>wn to Puerto Rico 
for $97.00. 5 modem Chapels with 
Air conditions. — FUNERALES 
COMP. DESDE .........  $250.00

LLAME: TR 2*7222

BETTER LIVING HOME 
IMPROVEMENT, INC.

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

JUAN G ALLEGO CORP.
PACKING, CRATING, SHIPPING 
World Wide. We pfck up wfth our

Latin America and Spain.
WA 5-7360

SUREDROP Idlls Roaches A other 
insects instahtly. — 1 Quart $250. 
Need only one appUcatlon. Room or 
House cleanings contracts; guann- 
teed. Man ordera promptly deMver* 
ed. ORTNER CO.. 79 West 125 SL 
TeL LEhigh 4-4774.

Fleshlng — NEW 2 FAMILY DE- 
TACHED. Two 6 rm. Apta. Plūs: 1 
finished 12x21 Playroom and 2-car ' 
garage — $38£90, 25 year ' 
mortgage. Block from School. Sub- ' 
way. Bus, Super Market, Shopplng <* 
area. — St. Luke's Parish. «

CHALMAR KOMES
1471h St. A 25th Drivc. IN 3-9554. £

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

blankai užpildomi
ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

36-38-40 STAGG ST.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

S & G MEAT MARKEI

PARK FLORIST

ANTANAS VAITKUS vedėjo*

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 11, N.Y. • VI 9-5077 

ouvum
J MIRONO MAISTO KRAUTUV® 

348 Gnmd Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 2-4329 
' Pnplglntnrnls kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders spėriai price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

Joseph Andrusb - 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. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vaL

87-09 Jamaica Ave_ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

Liguor Store, Ine
822 Union Avė. Brooklyn U, N- T

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager 

>> Didelis pasirinkimas
Įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų

šventėms bei kitokioms progoms

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir unportuo 
tų gėrimų Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL, N Y 

Telefonas: Vlrginia 3-3544

WINTER GARDEN TAVEnN. INC
VYTAUTAS BELECKĄ* 

SAVININKAS
>883 MADISON STREF

8ROOKLYN 27, N '
Ridgewood > 

(ei EVergreen 2-6*4

Salė veatutėma, ir kr> 
kloms pramogoms. Be t< 
duodami polaidotuvinla* 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis

vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8BV.

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TJD.
M-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y

Tel. VTrginia 9-3112



: r ■
DARBININKAS

V-

ŽINIOS

labai

Nuotr. P. Ąžuolo

ELIZABETH, N- J.

A. Romeikie-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

va-

24

(BIELIAUSKAS)
F

w grano qtrer*»

T B B H n L T N S

THEODORE WOLINHIN,
INC.

F U N E R A L HOME

NIDĄ

YUcon 8-8310
atidaryta iki vidurnakčio

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

s-o snvjjrkė ruošia birželio
eko- 
uni- 
per 
vra

GR A BORTUS 
rat„camuoto.ias 

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Vedėjas: Helmut Vollmer 
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Bay. 
kvic- 
mūsų

PREL. PR. JURO
Pataisytas Iii leidimas

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patranKli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna- - 
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: --

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

ir pasididžia- 
gali gėrėtis

įsa ir Jutta Giinther - Alice ir Ei
lėn Kessler - Hans Moser - O. Simą

“Um Thron und Liebe”
Priedinė filmą:

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

PO KOMPOZITORIAUS J. GAIDELIO kantatos apie Lietuvą. Su gėlėmis St. Santvaras, J. Gaidelis. Kan
tata išpildyta gegužės 20. Nuotr. B. Kerbelienės

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 J4MATCA AVĖ.
Fors-rt pprkvnv StnffrrtO

WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam o-arbinras IMdotirv*** 
Knnjvčio«- n Arne Varnai vi«o«w» 

dalvse: veikia ventiliacija

Tol. Virtinis 7-4499

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p, 

S'-žtadieniais iki filrrios pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadieni birželio 8 d. — iki 
Trečiadienio, birželio 13, 1962 
Spalvota .linksma filmą — 

'•VIER MADELS AUS
DER WACHAU"

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALŠAMUOTOJASAsbury Park, N. J. • 7-to» Ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788

Ppi pv«»rgrreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

; Graborins-Balsamuotojas

j MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie Atlanto Į 
viešbutį

BROOKLYN. m v 

tvt'pv PTTBT TC

George Kopping 
importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street)

Maloni susitikimo vieta Yorkvilėje
Kiekvieną vakarą šokiai ir šiaip maloniai lai- ® 
kas praleidžiamas prie Niek Averaano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

GREAT NECK, N. Y.

Liet. Bendruomenės Great

EV^rarreen R 9770 

losenh Garszva

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt]
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos toe 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 8-4434

n N E R A L H O M F
M P BAT.T.AS — Directnriua

TTRCNAS RM.TAV

86th CASINO THEATRE
210 East 86th St, • REgent 4-0257
New York, N. Y. BU 8-0561

Penktadien, birželio 8 d. — iki 
Ketvirtadienio, birželio 14, 1962

Trijų linksmų januolių nuotaikingi 
išgyvenimai fllmoje

“SCHLAG AUF SCHLAG” 
Vaidina:

Ingrid Andree - Mara Lane - \Volf- 
gang Wahl - Raif VVolter 

“Heimat. deine Lieder”
Priedinė fuma:

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga 
»Bl»81Hu4u8n4U»U8u41t4lt4titit»-,tt8-.8iT8i'8"|u8ufiitiimgi(8Hi

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y.

GRamercy 5-1437

MEŠKOS viloje ir Meškiuko 
vasarnamyje: 42 Beach SL, 
Monument Beach, Cape Cod, 
Mass., Telef. Buzzards 
Plaza 9-3251. Maloniai 
čiame atvykti ir būti 
svečiais.
• MEDŽIŲ APSUPTA 

rami aplinka
• KAMBARIAI DIDELI, pa

togus ir gražūs
• MAISTAS GERAS, svei

kas. kas kiek nori
• PLIAŽAI ARTI prie Golfo 

srovės šildomo Atlanto
Sezono pradžia — birželio 16.
KAINOS SAVAITEI su pilnu 
išlaikymu: Suaugusiems $50, 
vaikams $25; gausioms šei
moms daroma nuolaida.
15% nuolaida vasarojantiems 
nuo birželio 16 iki liepos 7. 
Iki sezono pradžios kreiptis:

S. M. LŪŠYS
105 Grand SL, B'klyn 11, N Y 

Telef. — EVergreen 7-5576

im m.; biritoUo 8 41

.i j

mm
Motery Vienybės pavasario 

balius bus šį šeštadienį. 8 v. 
v. Masnetho lietuviu niliečiu 

Grand Avė., Mas- 
nethe. N- Y. Programa atliks 
Ikonas Karmazinas, Edvardas 
Liogys ir akordeonistas— jaur 
nacio KRravninas. šokiams gros 
Algio Starolio orkestras. Visais 
baliaus reikalais kreiptis pas 
Eleną Andriušienę, VI 7-4477.

Juozas Sodaitis, kuris dirba 
N- Y. miesto susisiekimo tar
nyboje, dalyvavo tos tarnybos 
meno draugijos suruoštoje pa
rodoje ir už vieną savo iš
statytą tapybos darbą laimėjo 
ketvirtą premiją ir Brooklyno 
muzėiaus meno mokyklos sti
pendiją. Parodoje 44 dalyviai 
išstatė 192 darbus. Dabar pre- 

• mijuoti darbai yra išstatyti Ab- 
raham and Strauss krautuvėje 
Brooklyne.

Dramos aktoriai Kazys Vasi
liauskas ir Toska Daubaraitė 
per “Lietuvos atsiminimų” radi
ją gegužės 26 programoje atli
ko 30 minučių Maironio minė
jimą — montažą. Jiems talki
no žurnalistė Emilija Cekienė.

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopa birželio 10. 9 v. rvte 
(po 8 v. mišių) Angelu Karalie
nės parapijos salėje šaukia su- 
sinnioma Tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš vasaros atos
togas. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Aoreiškimo parapijos pikni
kas bus birželio 17. sekmadie
ni. lenku parke. Jamaica, N. 
Y. Pradžia 2 vai. popiet- Nuo 
5 vai. gros vvčių orkestras, 
dovaujamas Niek Dzvonar.

K»t?l»k«U' Moterų S-gos
kuopa Darbininkui paremti at
siuntė 5 dol auką. Darbinin
ko administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

Kat. imnHcu 4iiv8fiavlBM4, į- 
vvkes ee?užės 20 Brooklvne. N1 
v ouisrA rali oi ni am kongre-

• e»»i loilrine <y»panizaci**e 
mu-nkne komisija, išsirinko jos 
vaidvba ir nustatė aedojinm 
repertuaro nroiekta, kuris dar 
karta buvo persvarstytas vapį 
donininku seime Chicagoie 
želio 3 ir 4 dienomis. Be to. 
buvo nutarta prašvti Tėvą 
Leonarda Andrieku. Bernarda

- Brazdfioni ir Kazį Bradūna pa
rašyti šv. Kazimiero garbei kan
tatai tekstą, kuriu vienai prof.| 
Juozas Žilevičius pasižadėjo pa-|

* rašvti muziką. Suvažiavimo pro
ga buvo gautas pluoštas svei
kinimu bei pasižadėjimų akty
viai ruošiamame kongrese ben
dradarbiauti, už ką valdyba nuo' 
širdžiai dėkoja. Sekantis suva
žiavimas numatytas sušaukti Tš MASPETHO lietuvių bažnyčios pašventinimo, 
rugsėjo pabaigoje. --------------------------------- ■-------- --------------

aS Prano ir Antaninos Jankūnų auksinė vedybų sukaktis
Įvyko gegužės 29 Arlingtono—

,J. Valaičio svetainėje. Praneši
mus apie veiklą padarė sekr. 
R. Mainelytė, reikalų vedėjas 
K. Vasiliauskas, ižd. Ant- Vis
minas. J naują valdybą išrink
ti: K. Vasiliauskas — pirm., J. 
Valaitis — vicepirm., R. Mai
nelytė — reikalų vedėja, St. 
Modzeliauskas -— sekr., A. Vis
minas — ižd. Praeitoje valdy
boje pirmininkavo A. Kačanaus- 
kas- Sąjungą yra Įkurta 1949, 
surengė keletą koncertų ir visą 
eilę paskaitų. Ji apjungia vi
sų sričių menininkus. Susirinki
me nutarta buvusiam sąjungos 
nariui VI. Ivanauskui, miru
siam prieš 10 metų, New Yor- 
ke pastatyti antkapį. Pradžiai 
J. Valaitis paaukojo 10 dol.

k-

išvežimu minėjimą. k:?ris ivvks
birže’io 10. sekmadienį. 4 v. 
popiet gaisrininkų salėje, 70 
Steamboat Rd.. Great Neck.

Ta proga kun. L. Jankus 
skaitys paskaitą ir Jokūbas Stu- 
kas. “Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo valandos direktorius, pa-. 
rodys savo darytą filmą apie 
dabartinės okupuotos Lietuvos 
gyvenimą.

Visi Great Necko ir New 
Yorko apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti

LIGIJA RAMUNE 
MILAŠEVIČIOTĖ

Gegužės 20 buvo labai Įspū
dingai paminėtos Prano ir An
taninos Jankūnę 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvės, ku
rias suruošė jų vaikai.

Iškilmingas mišias aukojo 
preL M. Kemėžis- Jis pakarto
jo sutuoktuvių apeigas ir pasa
kė tikrai užtarnautą pagyrimo 
žodi abiems jubiliatams. Pamal
dų metu solo giedojo Balys Miš
kinis.

Po pamaldų kviestiniai sve
čiai, kurių prisirinko apie 250. 
buvo svetingai pavaišinti lietu
vių salėje. Vadovu buvo advo
katas Kazimieras Grinčius. Jis, 
nors Lietuvos niekada nema
tęs, programą vedė lietuviškai, 
o tik nesuprantantiems pakar- 
toio angliškai.

Jubiliatai yra kilę iš Kauno. 
Antanina Jankūnienė - Radžio- 
nytė Į JAV atvyko 1907 m., o 
Pranas Jankūnas — 1910. Su
situokė 1912 gegužės 5. Visą 
laiką gyveno Elizabethe. .

Iš šešių vaikų užaugo keturi. 
Visi su savo šeimomis dalyva
vo iškilmėse- Vyriausias sūnus 
Pranas yra Singerio siuvamų 
mašinų fabrike departamento 
direktorius. Jis yra baigęs 
romiios mokslus Rutgers 
versitete- Sūnus Alfonsas 
antrąjį karą už narsumą
gavęs Purple Heart ir Silver 
Star medalius. Duktė Jadvyga, 
vyrui per eismo nelaimę 1947

žuvus, augindama du vaikus įsi
gijo mokytojos diplomą ir da
bar mokytojauja Floridoje. Jos 
sūnus Pranas šiais metais gaus 
B. S. laipsnį ir jau turi iš Wil- 
son Foundation stipendiją to
liau studijas tęsti. Priimtas į 
Phi-Beta-Kapa moksle pasižymė
jusių studentų draugiją. Duk
tė Antanina Degutienė yra tė
vų — mokytojų draugijos vice
pirmininkė, Lietuvos vyčių ket
virto laipsnio narė ir uoli vi
sų parapijos parengimų pagel- 
bininkė. Ji globoja savo tėvus 
ir gražiai augina tris dukreles.

Jubiliatai yra susipratę lietu
viai ir geri katalikai, kurie 
krikščioniškus principus dar
bais pareiškia. Jie labai užjau
tė po karo atvykusius tremti
nius ir kuo galėdami jiems pa
dėjo. Jubiliatas priklauso šven
to Vardo ir karo veteranų drau
gijoms. o žmona yra aktyvi šv. 
Rožančiaus dr-jos veikėja.

Tarp pažymėtinų svečių vai
šėse dalvvavo preL M. Kemė-

žis, kun. P Cinikas iš Chica- 
gos, kun. J. Pragulbickas, vie
nas iš pabrolių St. Zakaraus
kas ir keturios pamergės: L. 
Kazokienė, A. Makutėnienė, A. 
Kirvelavičienė ir 
nė.

Su džiaugsmu 
vimu jubiliatai 
bendro gyvenimo pasiekimais. 
Dieve duok jiems sveikatos iš
gyventi dar daug bendrų lai
mingų dienų. Reikia tikėtis, kad 
jų šeimos atžalos, kurių jau 
dabar yra 9 anūkai ir 4 pro- 
anūkai, bus širdimi susirišę su 
lietuvių tauta, iš kurios garbin
gi jubiliatai yra kilę. (J .S)

Prcl. M. Kemežis buvo pa
kvietęs muziką J. čižauską at
likti pamaldas 40 vai. atlaiduo
se šv- Petro ir Povilo lietuvių 
bažnyčioje. Choras, gerai pa
ruoštas, išpildė mišparus, ku
riuos parašė J. Cižauskas 4 miš
riem balsam; pats grojo vargo
nais ir dirigavo chorui- Prieš 
pamaldas smuiku grojo P. J. 
Veblaitis.

Birželio trėmimu prisiminimą 
ruošia Balfo skyrius birželio 
16. Ryte 9 vai. šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje bus mišios 
už žuvusius Lietuvoje ir Sibi
re, 7:30 vai. vak parapijos sa
lėje bus masinis lietuvių susi
rinkimas. Kalbės K. Jonaitis iš 
Worcester, Mass.

Ona Vengrienė, marijono ku
nigo Kazimiero Vengro motina, 
sulaukusi 82 metų, mirė bir- 

| želio 4. Gyveno Silver St. Bir
želio 7 palaidota šv. Benedikto 
kapinėse. Gedulingas mišias au- 

r kojo sūnus kun. Kazimieras- 
Nuliūdime paliko trys dukterys 
ir trys sūnūs.

Stasys Grėbliauskas, turėjęs 
Bostone vokiškų radijo apara
tų parduotuvę, mirė gegužės 

' 27 po širdies operacijos. Pa
laidotas gegužės 31.

šeštadieninė lituanistikos mo
kykla birželio 9 baigia šiuos 
mokslo metus. Mokiniai 9 vai. 
ryte dalyvaus mišiose šv. Petro 
bažnyčioje. Po pamaldų parapi
jos salėje bus mokslo metų bai
gimo aktas ir meninė progra
ma.

Dr. Stasys Jasaitis kultūros 
klube skaitė paskaitą apie įvai
rius antibiotikus (peniciliną, 
streptomiciną ir k.), kaip jie 
buvo atrasti, ištobulinti, gami
nami ir vartojami medicinoje. 

Paskaita buvo gegužės 26 su- 
sirinkime-

Kultūros klubo nauju pirmi
ninku išrinktas dr. St. Jasaitis. 
Šiais metais klubui vadovavo 
prof- dr. Bronius Baškys.

Parama žurnalams. Akadem. 
Skautų Sąjūdžio Bostono sky
rius paskyrė 25 dol. “Mūsų Vy
čiui” ir “Lituanus”; taip pat 
užprenumeravo tuos žurnalus 
ir “Aidūs” bei “Metmenis” “Ra
gainės” L kavinei, 330 E. St.

Lituanistikos aukštesnius 
kursus norima suorganizuoti ir 
.Bostone; iniciatyvos imasi ben
druomenės apylinkė.

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS
RAMYBĖS
ŠALTINIS

Tel STagg 2-5043

' Matthew P. Railas

Ligija Ramunė Milaševičiūtė, 
duktė Janinos ir Adalberto Mi
laševičių. baigė Ladycliff kole
giją. Highland Falls, N. Y., ir 
gavo meno bakalauro diplomą. 
Diplomus Įteikė kard. Spellma- 
nas gegužės 26.

NEV/ARK, N J.

Švč. Trejybės lietuvių para
pijos 40 valandų atlaidai pra
sidės per Sekminių šventes, bir
želio 10 d., sumos metu, ir 
baigsis birželio 12 d. Per vi
sas 3 dienas Svč. Sakramentas 
bus Įstatytas viešam pagarbini
mui nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Visus 3 vakarus 7:30 
vai bus iškilmingi mišparai, 
pamokslai ir palaiminimas. Pas
kutinį vakarą bus ir iškilmin
ga procesija. 40 vai. atlaiduo
se pamokslus sakys pirmą 
kartą Newarke Tėvas Kęstutis 
Butkus, pranciškonas.

Atlaidų užbaigime dalyvaus 
ir J- E. vysk- V. Brizgys.

l I- &
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Švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama Įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

Adolf Schrager naujoje vie
toje. žinoma baldų prekyba 
Adolf Schrager Furniture. Ine- 
persikėlė . i naujas patalpas. 
Naujoje vietoje turi du aukš
tus. tai tikra importuotų ir vie
tinių baldų paroda.

Naujas adresas 336 East 86th 
St, New York City. Tel. TR 
9-0400. Atidarymas Įvyksta bir
želio 12 dieną.

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.)

New York, N. Y.

Tel, RE 4-4428

mee i 
I 
i M *(Buvusi Cafė Wienecke) Puiki europėjinė virtuvė

Rezervacijoms skambinti — AT 9-8230 — Prašykite B E T T Y 
207 EAST 86th STREET (prie 3rd Avenue) NEW YORK CITY


