
/< .tybės departamento linija: Baltijos valstybių kiau
tini reikia laikytis status quo. Kongreso žmonių: reikia 
diplomatinės akcijos prieš kolonizacija

Išsiaiškinimo ir susipratimo reikalas su savaisiais
Rusk išvyko aiškintis į Europą, prezidentas aiškinosi su biznio atstovais, senatas 
su valstybes departamentu--- aiškinimosi tikslas: turėti vieną suderintą liniją.

tam tikra prasme didinimo re-

riausybės ir Virginijos šen.
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PREZIDENTAS IR BIZNIO

RUSK prie* kelionei?.

duotojo* Fow1er.

dešimčiai dienų į Bonną, Ro
mą, Paryžių, Lisaboną- Klausi
mai, kurie kelia nesusipratimus 
su sąjungininkais, yra šie: 1. 
derybos dėl Berlyno su Maskvą
— iki kokių nuolaidų galima 
eiti, 2. Europinė rinka, į kurią 
Amerika nori įsiūlyti Angliją ir 
kurioje Amerika nori turėti taip

labiausiai reikalauja Prancūzija, 
norėdama turėti didesnę rolę 
vadovavime, norėdama turėti 

rika nori laikyti savo monopo
liu. 4. Su Nato ir su ekono- 

ropos politinio apsijungimo rei
kalas. o dėl jo nuomonės skir

nori sąjungoje dominuoti, o 
jam atsverti Amerika suintere
suota pridėti Angliją.

Ar pavyks Rusk tuos klau- 

apiyginti?

Birželio 17 Vokietijoje virsta

Berlyne birželio 17 sukilimas ■ mus laikinius sprendimus, bet

kvailus kompromisus”.

mistras Brandtas kalbose pasi
sakė už Vokietijos sujungimą. 

Nehru, ministeris pirmininkas.

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS RĖKT. KUN. BUTKUStis Adenaueriui.

buvo suspėjęs mokslus baigti
šnipinėjimas ... Taip

nių bandymų atnaujinimo. tas laikosi status quo — inkor-

riuose.
įrese nebėra kito tokio nepopuFranco birželio 16 apkaltino už-

rietus.

daugiau nieko. Kongrese kyla 
balsai už to status quo keiti-

susilaikys nuo Migų pirkimo 
Sovietuose.

seminarijos rektorium yra pa
skirtas 
dviejų

Jie atmetė tris kartus preziden
to įspėjimą, kad ginčą atiduotų

risi, kurio yra labai susirūpinę 
nelemta Baltijos tautę kančia.

kaltino Kennedy ir Macrtiillaną, 
kad jie privertę Chruščiovą at
naujinti atominius bandymus. O 
kontrolė, kurią siūlo Kennedy

Afrikos valstybių lyderiai nu
tarė sudaryti bendrą karinę va
dovybę su Egipto generolu vir
šūnėje. Sutarta sudaryti ir 
bendrą ūkinę rinką, kurioje da-

n. Butinis, vienas iš 
nigų, kurie buvo at-

A Už IRO VARDU: dr...Ctarw-POGRINDŽIO VARDU: 
ki Mostefai. Jean Jacque* Susini

ką, kuriai dabar labiau vadovau- atsisakymas kalbėtis dėl Kašmi- 
ja prokomunistinis Kristina Me-
non, apsaugos ministeris, negu liiku užsimojimas pirkti lėktu

vas iš Maskvos, leisti Maskvai 
statyti Indijoje lėktuvų fabri-

totui".
čia ir vėl faktas: Kongreso

ro su Pakistanu, o paskutiniu

paramos.

savaitų aiškinosi su biznio at
stovais. Prezidentas ir pareiški
muose spaudai bei kalboje Yale 
universitete tvirtino, kad vy
riausybė nėra biznio priešas. Ta 
čiau pareiškimas biznio atstovų 
nepasitikėjimo neišsklaidė. Vie
nas iš dalyvavusių pasikalbėji
me su prezidentu kalbėjo: rei
kia darbų, ne pareiškimų. Jų 
nepasitikėjimą iriausiai kelia 
šie dalyvai: 1. Vyriausybės pa
stangos kištis į biznio ir darbo 
santykius ir juos reguliuoti, 2.

ALŽIRE SUSTABDYTI ŽUDYMAI IR
Alžiro laikinosios vyriausy

bės vienas iš lyderių dr. Mos
tefai birželio 17 paskelbė, kad

sios armijos atstovu J. J. Susi
ni dėl sąlygų karui baigti. Mos- 
tefai sutiko daryti tris nuolai
das slaptosios armijos reikala
vimam: kai tik Alžiras bus ne-

pripažinH slaptosios armijos or-

dentus, kurie išėjo su plaka
tais: “Tegyvuoja Kennedy, nors 
Adenaueris ir kliudo jd pia
nus”. Galimas daiktas, kad ko
munistų agentai mėgino pasi
naudoti Kennedy vardu ir pri 

Sąjungą,

kalėjimą paėmė

ligoninėje atsidūrė 45-
— Turkija atmetė Sovietų 

Sąjungos siūlymą, kad vasdžio- 

nes santūriame laukime, 3. Vy
riausybės politika daryti dau
giau išlaidų negu turi pajamų, 
t. y- biudžeto nesubalansuoti.

Biudžeto politika sukėlė ašt-

dovaudamasis iždo sek. Dillono 
ir ūkinio patarėjo Hellerio nu
rodymais, tvirtino, kad Ameri
kos ūkiui bus sveika biudžeto 
nesubalansuoti- Šen. Byrd aiški
no, kad tai ves amerikiečius į 
ūkinę katastrofą, nes valstybės 
didėjantis įsiskolinimas ir biu-

Savo ruožtu slaptoji armija 

naujinti paliaubas — sustabdy
ti žudymus ir padeginėjimus.

tos sąlygos europiečiam liktis
Alžire-

De Gaulle susitarimą pavadi
no sveiko proto triumfu. Jis ra
do palankaus atgarsio Ameriko
je ir visur kitur.

Ar teroras bus perkeltas j . džią. Komitetas bendradarbiau- 
Prancūziją? ja su slaptąja armija Alžire.
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lias į infliaciją ir dolerio ver
tės smukimą. Byrd nurodė, kad 

-per 31 metus biudžetas su de
ficitu buvo 24 metus. §ie metai 
būsią su 6-10 bilijonų deficitu, 
ateinantieji planuojami su 3-5 
bilijonų deficitu. Bet per tą lai
ką dolerio vertė nusmukusi tiek, 
kad š. m. kovo mėn. doleris 
buvo vertas tik 46-1 cn. 1939 
metų dolerio. Byrd skelbė, kad/ 
nesubalansavimas palaipsniui ir 
veda Ameriką į ūkinį banlę-o-

Tuos ūkinius klausimus ner
vingai verčia išsiaiškinti ypa
čiai akcijų vertės kritimas bir
žoje, kada, pasak J. Restono 
(NYT), už viską atsakomybę 
ima versti prezidentui.

PADEGINĖJIMAI
Alžire slaptoji armijos organi

zacija įsitikino, kad Alžiras ne
beišlaikomas prancūzų rankose. 
Georgės Bidault, kuris dabar 
yra pabėgęs į Italiją ar Švei
cariją, per belgų laikraštį pa
skelbė, kad jo sudarytas ir va
dovaujamas “tautinės rezisten
cijos komitetas” siekia kovą 
perkelti į pačią Prancūziją, nu
versti de Gaulle ir paimti vjff-

EZlDENTAS Y AtE UStiVER 
SITETE t-'-'.

DEPARTAMENTAS IR
SENATAS: Departamentas ne- lietuvių spauda. Paskui, kai aiš- 

turi žiūrėti i Kongresą kaip kėjo, kad tos rūšies rezoliuci
jom valstybės departamentas ga 
Ii būti priešingas, Alto sekreto
rius atsimetė ir pradėjo akci
ją prieš tas rezoliucijas. Lietu-

j savo satelitą . .
Valstybės departamento ryši

ninkas su Kongresu ėmėsi ini
ciatyvos pakviesti birželio 15 
politinę komisiją į departamen
tą, kada senatas nuėjo skirtin
gu keliu, nei departamentas no
rėjo, atmesdamas užsienio pa
galbą komunistiniam Jugoslavi
jos ir Lenkijos režimui, o “neu
traliajai” Indijai jau seniau bu
vo nubraukta 25 proc. paramos. 
Atstovų Rūmuose planuojama 
dar nubraukti ir .palankius mui-

prekėm. — Valst. sekr. Rusk 
nurodinėjo vienybės reikalą 
tarp departamento ir Kongreso, 
kad nekiltų toki katastrofingi 
sprendimai kaip dėl Jugoslavi
jos ir Lenkijos. Senato politi
nės komisijos pirmininko pava-

ti senato atstovai pabėrė de-

džių. Viena, valstybės depar
tamentas nepakankamai infor- 
įpuoja Kongresą apie padėtį ir 
savo planus. Departamentas tu
ri informuoti ne tik politinį ko
mitetą, bet visą Kongresą, nes 
departamento politikai pridaro 
rūpesčio tie Kongreso nariai,

bet kurie gerai pažįsta savo rin
kikus namie- Antra, departa
mento pareigūnai sudaro įspū
di, lyg jie būtų atskiras pasau

Indija daros Ameril»j« nepopuliaresnė 
netgi už Sovietų Sąjungą

Nuolatinis palankumas Mask-Amerikoje didelio apkartimo

Ghana, Guineja. Mali, Marokas, 
Alžiras. Jie vadinsis “neutra
liaisiais”.

— Vyr. teismo teisėjas J. V. 
Keogh birželio 16 nuteistas iki 
5 metų su 5,000 doi. baudos 
už mėginimą papirkti teismą..

— Indijos Nehru pareiškė

in rtfuiii Sartus buvosumi- vių visuomenės didelė dalis
W CENTŲ susidūrimai tarp Valstybės priešingai -— parėmė ir tebere- 

dopartamento ir Kongreso dėl ' mia akciją, ir jau susidarė gru- 
tržsienio pagalbos komunisti
niam režimam, dėl pavergtų tau
tų reikąįam nuolatinio komite
to- Pratęsiant eilę punktų, ties 
kairiais susiduria tos dvi didžio
sios Amerikos institucijos, gali
ma suminėti dar rezoliucijas, 
kad J. Valstybės per Jungtines 
Tautas reikalautų pašalinti So
vietų kariuomenę iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, kad grąžin
tą nepriklausomybę tiem kraš
tam ir leistų padaryti laisvus 
rinkiinus. Tas klausimas rado 
atgarsio taip pat-Congressional 
Record, kuriame paskelbtas 
valstybės sekretoriaus padėjėjo 
Brooks Hayes laiškas Atstovų 
Rūmų politinės kom. pirmi- 

.■» ninkui ir kongresmano Charles 
•B'- ■ Hoėven atsiliepimas dėl to.

-Pirmieji tokias rezoliucijas 
paskelbė Kalifornijos kongres
menas. Glenard P. Lipscomb ir 
senatorius Thomas E, Kuchel. 
Ją iniciatyvą sveikino Altas ir

ti. H. HUMPREY mok* departa
mentą. .

lis, kuris turi savo mažesnį sa
telitą Kongresą. Trečia, depar
tamento kai kurie pareigūnai 
pasirodo blogai informuoti apie" 
dalykus ir apie visuomenės nu
sistatymus. Humphrey priminė 
Anglijos pavyzdį- Esą ten par- 
lamento posėdžiuose pirmoji va
landa skirta parlamento narių 
paklausimam, į kuriuos atsaki
nėja vyriausybės nariai. Tokios 
vienybės tarp Kongreso ir vy
riausybės reikia ir čia.

W- S. White (Journal Ameri
can), artimas Baltiesiem Rū
mam, sako, kad Amerika ir Ang 
lija “nepaprastai bijo” įžeisti 
Kelini, jei mes nepasiduosime 
jo Šantažui. Iš antros pusės 
Amerika ir Anglija žino, kad 
leidimas Sovietam statyti fab
rikas Indijoje reiškia aiškų So-. 
rietu karinį įsigalėjimą Irriijo 
je. Kongrese jau išgaravo Indi
jos “neutralumas”, kuris nuo
lat pamokslininkauja apie tai- 

pė kongresmanų ir senatorių iš 
abiejų partijų, kurie atėjo su 
tokio pat turinio, rezoliucijom.

Akcijai už ir prieš tebeinant, 
dėmesį nukreipiam į valstybės 
departamento argumentus.
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Valstybės sekretoriaus padė
jėjo Brooks Hays 1961 rugsė
jo 29 rašytame laiške yra dvi 
dalys- Pirmoje departamentas 
simpatizuoja motyvam, kuriais 
buvo rezoliucija pateikta. Hays 
rašo:

“Kaip jums gerai žinoma, 
Jungtinės Valstybės nepripažįs
ta prievartinio Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Jungtinės Vai* 
tybės tebepripažįsta ir palaiko • 
diplomatinius santykius su Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos parei
gūnais, kurie, kaip Jungtinės 
Valstybės tiki, atstovauja tik
rom Baltijos valstybių gyven
toją aspiracijom“.

Antra dalis pasisako prieš 
Lipscombo siūlomą rezoliuciją 
ir dėsto savo argumentus:

“Kaip žinote, Jungtinės Vals
tybės patvariai laiko, kad 
Jungtinės Tautos neturi būti 
forumas piktiem kaltinimam (in 
večtive), bet turėtų būti, kaip 
numato Jungt. Tautų charta, 
centras rimtom ir atsakingom ‘ 
pastangom tarptautinei taikai 
ir saugumui palaikyti.. Deja, 
Jungtinių. Tautų narių didžioji 
dauguma pripažįsta Baltijos 
valstybių inkorporavimą į US- 
SR- Rezoliuciją, kad generalinė 

fų Sąjungos atitraukti kariuo
menę iš Baltijos valstybių, grą
žinti tremtinius iš Sibiro ir leis
ti JT priežiūroje rinkimus Lie
tuvoje, Estijoje ir Latvijoje, 
jie (JT nariai) sutiktų kaip 
veiksmą, kurio tikslas yra grei
čiau pridaryti Sovietų Sąjun
gai nemalonumų (to embarras) 
negu palengvinti naštą Baltijos 
tautom".

Ir valstybės departamento pa
reigūno išvada:

“Valstybės departamentas ti
ki, kad geriau yra, kaip ir pra
eityje buvo daroma, palaikyti 
pasaulio dėmesį, nukreiptą į ne
teisybes, patirtas Baltijos ir 
kitų pavergtų tautų, kai atsi
randa proga debatų eigoje ge
neralinėje pilnatyje bei saugu
mo taryboje”.

Kongresmanas Charles B.

pasiūlė rezoliuciją tokio pat tu
rinio kaip ir kongresmanas 
Lipscomb, š. m. birželio 4 At
stovų Rūmuose priminė, kad jis 
kovo mėn. tokią rezoliuciją 

tas, kad valstybės departamen
tas jos vengia, nes ji galinti 
būti sutikta kaip veiksmas, skir
tas nemalonumų pridaryti So
vietų Sąjungai. Kongresmanas 
Hoeven toliau nekritikuoja vals
tybės departamento atsakymo.

'cialaus dėmesio.
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Rūstis dėl Internacionalo
DR. JUOZAS JAKŠTAS, mūšy žymus istorikas, buvęs Kauno ir Vilniaus univarsitety 

profesorius, gana ilgokam savo straipsnyje, kurio bus dvi dalys, atsiliepia dėl Internaciona
lo, užsipulto mūsų spaudoje ryšium su jo paskelbimu gegužės pirmosios proga bostoniškia- 
me Keleivyje. Kaip istorikas, dr. J. Jakštas ir pažiūri j Internacionalą iš istorinės porskty- 
vos, kuri manome, gali būti kai kuriais atvejais įdomi ir reikalinga žinoti- Dėl kai kuriai dr. 
J. Jakšto aiškinimę ir Internacionalo vertinimy Darbininko redakcijos pažiūros skiriasi ir 

jos bus pareikštos šio straipsnio pabaigoje- 
------------------------------------------------------ J. JAKŠTAS-----------------------------------------------------------------

Skaitant kasdien lietuvišką 
spaudą gražiai tenka nustebti 
joje bendradarbių užtinkamais 
posakiais bei pareiškimais, ku
rie tik mūšų emigracinio gyve
nimo sąlygomis tėra supranta
mi. Šiaip, 'kitom aplinkybėm jie 
būtų neįmanomi ir negalimi. 
Tokio pobūdžio buvo, pav., ma
ne gnybtelėjęs Jono Leono laiš
kas “Draugui” gegužės pirmo
mis dienomis, kur jis protes
tavo prieš socialdemokratišką 
“Keleivį”, išspausdinusį gegu
žės pirmos proga Internaciona
lą. Panašų laišką parašė Leonas 
ir “Keleiviui” (Nr. 20), pasisa
kydamas nutraukiąs ryšius su 
juo.

Ne tiek pats protestas ga
lėjo užkabinti jautresnio skai
tytojo sąžinę, kiek jį lydis ko
mentaras. Girdi, daina yra “ban 
ditiškas komunistų internacio
nalas”. Sis Internacionalo api
būdinimas pažadino man prisi
minimus anų senų laikų, prieš 
30 su viršum metų, Berlyne ir 
Vienoj, kur pirmosios gegužės 
dienomis susibūrusi didelė mi
nia traukė Internacionalą. Ne 
tiek dainos žodžiai, kurie kiek
vienoje kalboje yra skirtingi, 
kiek melodija žadino entuziaz
mą ir šventiškai nuteigdavo 
klausytojus. Internacionalo kil
ni, lengva, supanti melodija vi
sai prilygsta gražiausioms mū
sų St- Šimkaus ar Schuberto 
melodijoms ir todėl tinka mi
nioms žavėti. Tat, dainos paža
dintos nuotaikos prisiminimas 
man baisiai kontrastuoja su jai 
pridurtu apibūdinimu.

Žinoma, kiekvienos dainos 
melodija pirmiausiai skirta nuo
taikai sužadinti. Pats turinys 
gali ir neatitikti jos skambesio 
žavingumo. Kyla klausimas, ar 
Internacionalas yra prieštaravi
mas tarp turinio ir gaidos, ki
taip tariant, ar melodija skir
ta skurdžiam turiniui prideng
ti. Trumpas turinio nagrinėji
mas tariuos duosiąs atsakymą.

Kaip Internacionalas atsirado?
Internacionalo turiniui su

prasti pirmiausiai reikia kreip
ti dėmesį i autorių ir į aplin
kybes, kuriose jis tą giesmę 
sukūrė. Internacionalo auto
rius buvo paryžietis Eugenijus 
Pottier (1818 - 1887), revoliu
cionierius, dalyvavęs 1848 m. 
revoliucijoj ir 1860 m. suomaiš-

ty. Jis iškilo žymiuoju dainiu
mi naujoviško socialistinio są
jūdžio ir ypač tada besiku
riančio pirmo internacionalo. 
Socialistinis internacionalas, 
jau K- Markso kovingai formu
luotas komunistiniame manifes
te (1848), daugeliui žadino ta
da optimistines ateities viltis. 
Jis lygintas net su tokiais są
jūdžiais, kaip krikščionybe ar 
barbarų užplūdimu pirmaisiais 
mūsų eros amžiais. Tikėtasi di
džiosios pasaulinės revoliucijos, 
kuri nušluosianti valstybes ir 
ant jų griuvėsių sukursianti 
laisvą tarptautinę socialistinę 
bendruomenę- Šios ideologijos 
poveiky E. Pottier ir parašė 
Internacionalą.

Be to, autoriui kovingą In
ternacionalo turinį lėmė ir 
tiesioginė aplinka, kurioj jis 
kūrė, būtent, Paryžiaus komu
na 1871.

Kcmūna buvo didelis pary
žiečių socialistų sukilimas prieš 
savo vyriausybę, kai ji kapitu
liavo vokiečiams ir užleido 
jiems sostinę. Socialistai komū- 
narai, vokiečių netrukdomi, už
ėmė miesto savivaldybę ir pri
vertė vyriausybę bėgti į Versa
li. Mieste susidarė Komunos ta
ryba, į kurią išrinktas ir Pot
tier. Paryžiaus komuna tikėjosi 
pažadinti panašias komunas ir 
kituose miestuose ir tuo būdu 
įkurti naujovišką sočiais tinę 
bendruomenę. Socialistinė 
Prancūzija turėjo būti užuomaz
ga svajojamos internacionali
nės bendruomenės. Išsilaikiusi 
vos tris mėnesius (kovo — ge
gužės), komuna žlugo, sutriuš
kinta Versalio kariuomenės. In
ternacionalas yra jos išlikęs 
dokumentas, paties dalyvio pa
rašytas.

Internacionalo turinys
Internacionalas yra trumpu

tis eilėraštis, vos trijų pastrai
pų, aštuonių eilučių. Kiekviena 
pastraipa turi keturių eilučių 
refreną- Kas pastraipa yra at
skirų idėjų išreiškimas.

Pirmoj pastraipoj raginami 
sukilti visi pažemintieji, eiti 
griauti senojo pasaulio iki pa
matų ir ant jo statyti naują. O 
naujame pasauly proletariatas 
bus ne niekas, bet viskas- Po 
šios optimistinės pranašystės 
jau seka invektyvos, nukreip
tos prieš buržuaziją ir dvasiš-

kiją, atseit, darbo žmonių ta
riamus priešus. Šių invektyvų 
pačioj pradžioj išeina aikštėn 
anų laikų revoliucionierių puo
selėta mintis, kad tiesiog gai
vališkas darbo klasės išsivada
vimas bus pasiektas jos pačios 
jėgomis, be jokių vadovų ir be 
jokios antgamtinės pagalbos. 
Eilutėse, kurios lietuviškame 
vertime skamba: “Mums nepa
dės jokia esybė: nei dievas, o 
nei karžygys”, jaučiama pole
mika su reformatoriais, kurie 
tarėsi vadovų reformomis galė
sią darbo žmonių buitį pagerin

ti. Tiesiog girdėti komunos, jau 
priešų grasomos, balsas žodžiuo
se: “Turtuoliai kulkom mus 
baugina”, po kurių seka protes
tas ir viltis turtuolių galią su
griauti ir naują pasaulį sukur
ti.

Gal būti, labiausiai atstu
miantis dalykas Internacionale 
yra aštri invektyva, nukreipta 
dvasiškių adresu. Čia jie lietu
viškame vertime vadinami juod
varniais, juoda gauja, kurią 
kviečiama išsklaidyti- Pažymėti
na eilutė: “Ir švies mums sau
lė amžinai”, kai juodvarniai 
būsią išsklaidyti. Vadinasi, dva
siškiai juodvarniai Internacio
nalo autoriui yra tamsybių apaš
talai, užstojantieji saulę darbo 
žmonėms.

šiose • eilutėse skamba kovin
go ankstyvojo socializmo ateiz
mas ir antiklerikalizmas. Ne ką 
kitą, kaip ateizmą reiškia ir 
aukščiau cituota eilutė, kur į- 
sakmiai atmetama Dievo pagal
ba darbo klasės išsivadavimui.

Karingas ankstyvojo socializ

mo ateizmas bei antiklerikaliz
mas Prancūzijoj (ir kitur) aiš
kintinas to meto Bažnyčios ir 
Valstybės santykiais, susidariu
siais nuo reformacijos laikų- 
Nuo šio meto Katalikų Bažny
čia neteko žymia dalimi savo 
tarptautinio svorio ir virto ka
talikiškuose kraštuose daugiau 
valstybine tikyba. Prancūzijoj 
ji turėjo galikanišką pobūdį, at
seit, pasidarė lyg valstybine ins
titucija. Valstybė globojo ją, 
dvasininkai naudojosi privilegi
jomis ir, savo rėžtu, turtais ir 
moraliniu autoritetu darė įtakos 
valstybei- Tuo būdu užsimezgė 
glaudūs ryšiai tarp sosto ir al
toriaus. Bažnyčia pasidarė at
rama “Senojo režimo” (Ancient 
regime). Kai vad- švietimo am
žius (siecle de lumiere) nuo še- 
šešioliktojo amžiaus ėmė rausti 
senojo režimo pamatus, jis kliu
dė ir Bažnyčią. Čia dar prisi
dėjo ir antidogmatinė švietimo 
ideologija, daugiau linkusi į 
pozityvizmą.

(Bus daugiau)

LAIŠKŲ RAŠYMO vajaus Omahoje uoliosios darbininkės (viršuje) iš k. j d.: Zita Vingelytė, Joana Vasi
liauskaitė, Ramutė Micutaitė, Virgilija Mockutė, Lilija Kvederaitė. Stovi Violeta Koncaitė, Albina Vinge
lytė, Onytė Damijonaitytė, Loreta Povilaitytė, Vida Ribokaitė, Dalia Katiliūtė. Apačioje žmonės pasirašo 
laiškus. Iš k. j d. V. Mockutė. J. Smailys, B. Dainis, J. Navakas ir V. Arlauskas. Nuotr. K. L. Musteikio.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siūlome neprilygstamą patarnavimą

Mes pastebėjome, kad per paskutinius šešis mėnesius žymiai 
padidėjo naujų klijentų skaičius, kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. Tie naujieji siuntimų siuntėjai mūsų patarnavimu 
anksčiau nesinaudojo ir anksčiau pas mus nebūvu.

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

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

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

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

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

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

UNION TOURS — 1 East 36th Street, New York, N. Y.
APLANKYKITE MCSŲ SKYRIUS:

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

JAUNIMO TALKA LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS
Yra džiugu stebėti Omahos 

studentų ir talkininkų aktyvu
mą Lietuvos byloje- Jie suor
ganizavo laiškų rašymo dieną

OMAHA, NE BRAŠKA

senatoriams, kongresmanams ir 
kitiems turintiems galimybę mū

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Gegužės 28 New Yorke Įvy

ko Pabaltijo diplomatinių atsto
vų JAV pasitarimas. Pasikeis
ta nuomonėmis apie tarptauti
nę padėti ir aptarta bendri ei
namieji reikalai- Pasitarime da
lyvavo Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas. Gegužės 22 dr. S. 
Bačkis atstovavo Lietuvos pa
siuntinybei pietuose, kuriuos 
Prekybos sekretoriaus H. Hod- 
ges garbei organizavo pasauli
nis prekybos komitetas ir Wa- 
shingtono taryba. Taip pat at
stovavo Lietuvos pasiuntinybei 
Memorial Day iškilmėse. Ar- 
lingtone, Va. Tą dieną žuvusio 
Lietuvoje Amerikos kario Lt. 
Samuel Harris kapas buvo pa
siuntinybės papuoštas gėlėmis.

Gegužės 25 Kalifornijos uni
versiteto patalpose (Faculty 
C'entcr) Įvyko išleistuvės pensi
jon išėjusio Lietuvos draugo,

prof. Malbone W. Graham, ku
ris yra lankęsis Lietuvoje, pa
rašęs eilę knygų Pabaltijo vals
tybes liečiančiais klausimais ir 
dalyvavęs bei kalbėjęs Vasario 
16 minėjimuose. Iškilmėse da
lyvavo Lietuvos konsulas dr. 
J J. Bielskis su žmona. Lietu
vos atstovas J. Kajeckas pa
siuntė atitinkamą laišką.

Birželio 2 Lietuvos pasiunti
nybės visas personalas dalyva
vo pabaltiečių komiteto sureng
tame koncerte Washingtone. Iš 
lietuvių menininkų dainavo so
listas J. Vaznclis iš Chicagos.

Birželio 6 Lietuvos atstovas 
J Kajeckas su žmona dalyva
vo priėmime, suruoštame arki
vyskupui Makarios. Kipro salos 
prezidentui, kuris lankėsi Wa- 
.shingtonc Priėmimą suruošė 
Kipro ambasadorius.

sų tautos reikaluos padėti.
Omahos lietuviai jų šauksmą 

išgirdo ir birželio 10 rinkosi į 
salę ir pasirašinėjo jau ant pa
ruostų laiškų. Studentų orga
nizatorių lūkesčius tai pralen
kė. Pasisekimas buvo didesnis, 
negu laukta. Pažymėtina, kad 
studentams talkino ir kiti, k- 
a.: J. Damijonaitis, V. Arlaus
kas, R. Guzulaitis, V. Bukšnys, 
Vida Cejauskienė. šioje misi
joje centrinę naštą kėlė Vida 
Ribokaitė su inž. Juliaus Jode- 
lės patarimais.

K.L.M.

— Ryty Vokietijos valdžia 
paragino, kad gyventojai savo 
sklypeliuose augintų viščiukus 
ir paršiukus ir tokiu būdu pa
didintų maisto atsargas.

— Amerikoje centus, kurie 
yra variniai, numatoma pakeis
ti cinkiniais. Tai bus pigiau, 
nes svaras varinių kaštuoja 1. 
16 dol.. o cinkinių — 12 cn

— Amerikos gydytoju iš 
30.000 tik 10 proc. remia Ken- 
nedy Įstatymą senų žmonių ne
mokamam gydymui.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
Oficialiai legalizuotas skyrius praneša savo klijentams. kad 

visi siuntiniai siunčiami į Lietuvą ir kitus U S S R kraštus per 
Elzabetho skyrių pasiekia paskyrimo vietą per 5 ar 6 savaites ir 
tai garantuotai.

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

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

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

943 Elizabeth Avė., Elizabe+h, N. J. — EL 4-7608
J ANĖ ŠIŠIENĖ, savininkė

r --------------

; SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR ;

; PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ ;
; — gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa- ;
Į sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU! ;
• i 
[ Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po l1/^ — 2 mėnesių ;
>
[ Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
» <
[ atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — ;
[ 3 - jose krautuvėse ;

S. BECKENSTEIN, Ine.
I 118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 ’
► Cor. DELANCY, N. Y. C. !
> <
’ KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, ’
► IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK. <
> <
* S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai *
, Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, Į 
> arba 1ND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. <
Į Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas ’
L---------------
l Į

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- | 
tarnavimas paruošiant pakietus Į Europą. Pamėginkite užeiti pas 1 
mus ir būsite patenkinti. į

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. i
♦ 

200 Orchard Street New York 2, N. Y. j

Tek AL 4-8319 j
____________________________ 1

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA :į

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

patarnauti klijentam. Prašome, užeiti ir pasižiūrėti! [

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį . . . . . . Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS

------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................. CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ............... Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ............... Dl 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ........... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ............... VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........ GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............. TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue ...........  CH 6-4724
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street ...................... FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ..................  AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street............... CH 3-2583
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ......................  MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ......................  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ....... HU 1-2750
• SAN FRANCI8CO, Calif. — 2076 Sutter Street ......... Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg. 

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais



muoju (birželio 6) iškėlė nusi-

A- GRIGAITIS

LANKŲ VARPAI

jaunimui.
__Tautinių židinių reikalu
- LB Taryba pabrėžia būtiny
bę lietuviams telktis ir laikytis 
apie tuos židinius, kurie įgali-

rinės veiktos ir Lietuvos Jais* 
vės kovos klausimu ir jttoc iš
diskutavusi, LB Taryba nurodo, 
jog Lietuvių Bendruomenės es
mė, pobūdis bei uždaviniai yra 
aiškiai nusakyti Lietuvių char- 
toje, kuri nenumato bendruo-

SUBSCRIPTION RATE* 
Oomectic y«ariy--------- .-------
Brooklyn. N. V. , , ———
Half year-------- ;----------- 2—
Foreign------------------ '............

nę dvasią, atremtą į tautinį so
lidarumą, demokratinį reiški
mąsi ir tautinių bei valstybi
nių idealų vykdymą. Šiam tiks
lui parengiama bei išleidžiama 
reikiamos literatūros, ypačiai

jokių išimtinai privalomų ar iš 
veikios išskirtinų darbų.

Todėl LB Taryba, vadovau
damasi kiekvienam

Nepriklausoma Lietuva, Ka- 
nadcie (Montrealyje) leidžiamas 
savaitraštis, vienu savo veda-

Jei dienos metu Lankų var
pai linksmai kviečia žmones pie
tum, tai vakare, ypač vasaros 
metu, jų malda rami, tyli. Ro
dos, ir varpai nori miego-

Lankų artojas, išgirdęs va
karo varpus, nusiima kepurę, 
persižegnoja ir su varpais kal
ba maldą. Su vakarine malda 
iš laukų grįžta ir piemenėliai, 
varydami namo prisotintas ban
das. Jie patys pavargę, alkani, 
bet laimės pilni šie gamtos vai-

spaudos komisijai, kuri atitin
kamai reaguos.
Pa dėka audiencijos vykdytojam

LB Taryba reiškia nuoširdžią 
padėką dr. P. Vileišiui, prel. 
J Balkūnui bei komisijos na
riams už rūpinimąsi JAV pre
zidento audiencijos gavimu va
sario 16, 1962, ir pritaria LB 
Centro Vaidybos bei Prezidiu
mo audiencijos vykdymo pa
stangom.

Visam dekanate nebuvo to
kių skambių varpų. Svetimas 
žmogus, išgirdęs skambant Lan
kų varpus, sakydavo: tokių var
pų niekur negirdėjau, nors ir 
tolimuose kraštuose esu buvęs-

Ir kur tu, žmogau, būsi gir
dėjęs! Liedinant šiuos varpus, 
meisteris nepagailėjo ne tik 
vario, bet ir sidabro įpylė.

Varpai pietų matu ir šaukia: 
“Pilk barščių, riek duonos”. 
Šaukia Povilas su Baltruku, o 
didysis prideda: “Daugiau, dau
giau” ... Rytais trys broliai 
žadina žmones keltis ir. į darbą 
skubėti: “Kelkite, kelkite”. Di
dysis tada prideda: “Greičiau, 
greičiau”.

kalst amo objektyvumo pavyzdį. 
Priminė, kaip A Šalčius, pul- 
dinėjęs prie visų lietuviškų re
dakcijų, kad būtų objektyviai menei ir kiekvienam lietuviui 
informuojama apie pavergtos 
Lietuvos gyvenimą, pagaliau su 
savo laiškais atsidūrė komunis
tinėje Laisvėje ir Lietuvoje, nu
vykęs ten atlikti “pabrėžto už
davinio”. Kodėl taip atsitiko?

Dėl objektyvumo? Ne, dėl 
noro ir nusiteikimo matyti Lie
tuvos okupacijoje tiktai sovie
tinę gerovę, bet užmerkti akis 
į bolševikinę piktybę. Tų dvie
jų dalykų išskyrimas jį patį pa
darė neobjektyvų, o tuo pačiu 
ir Lietuvos priešų talkininką. 
Nėra objektyvu kalbėti tiktai 
apie Lietuvos pažangą, jei to
kių faktų ir būtų, ir nematyti 
baisios atžangos kone visose 
gyvenimo srityse.

La n k ę bažnyčia bokšto ^ne
turėjo. šventoriaus kampe bu
vo pastatyta varpinė. Apačia 
mūrinė, viršus — medinis. Vir
šum stogo buvo iškeltas geleži
nis kryžius, kurą nukalė vieti-

Apačioje, lyg kokiam sandė
ly, buvo sukrauta morai, senos 
vėliavos, žibintai, baldakymas, 
altoriaus dalys. Viršuje kabo
jo trys broliai varpai- Pats di
džiausias vadinosi šv. Petras, 
antras šv. Povilas, trečias, ma
žiausias, šv. Baltramėjus. Mažą
jį varpą Jungas, varpininkas, 
vadindavo tiesiog Baltruku. Ir 
tikrai, tas vardas jam tiko, nes 
jis tarp savo brolių buvo ma
žiausias ir turėjo balselį it vai-

— Jungai, kalbėk!
— Gerai, gerai, Petreli -..— 

pagaliau nusileido Jungas. — 
Matai, kas atsitiko. Prūsų kara
lius ir rusų ciesorius sugalvo
jo pasigalinėti, kuris iš jų stip-

Vienybė, Brocklyne leidžia
mas savaitraštis^ baisiojo birže
lio dienomis įsidėjo Vliko ati
tinkamą atsišaukimą, bet kito
je vietoje ir savo pastabas: 
“Birželis iš abiejų pusių” (bir
želio 8) Savo pastabose prime
na, kad buvusi žiauri ir vokie
čių okupacija, ne vien bolše- 

:kų. Deda ir atitinkamus do- 
.umentus iš vokiečių okupaci

jos- Ar tai objektyvu?
šiom dienom ir šiom sąly

gom — ne! Vokiečių okupa
cija jau pasibaigė, ir ją palie
kame istorijai vertinti. Bolševi
kų okupacija tebėra, su ja te- 
bekovojame, o ji norėtų prisi
dengti svetimom kaltėm, savą
sias nutylėdama. Vienybė šiuo 
atveju, ypač baisiųjų trėmimų 
prisiminimo dienomis, Lietuvos 
okupantui pasitaikina, kai rašo 

birželį iš abiejų pusių”. 
Objektyvumas nevietoje ir ne
laiką gali būti ir būna nusikals
tamas. Vienybė dar nusikalsta, 
kai tragiškomis lietuvių tautai 
dienomis atsiskaito su savo as
meniškais oponentais- Gail, kad 
kad taip yra.

kiai. Tshombe 
Adoula nerodo 
damas, jog J. 
įjungs Katangą

mo posėdis 10:30; 12:30 prieš
piečiai; 2 vai. popiet — posė
dis, 8:30 v. v. Rūtos ansamblio 
koncertas-

Rugpjūčio 18, šeštadienį, 8 
v. r. mišios šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Elizabethe, N. J.; 
10:30 posėdis viešbuty; 12:30 
priešpiečiai; 2 v. — posėdis; 
9 v. v. — šokiai viešbučio 
dviejose salėse- _

Rugpjūčio 19, sekmadienį, 
10:30 mišios Sopulingosios Die
vo Motinos bažnyčioje Kearny, 
N. J.,, kryžiaus pašventinimas; 
2 v. baigiamasis posėdis; 6:30 
— banketas.

Seimo išvakarėse, rugpjūčio 
15, rengiama išvyka į Freedom- 
land, rugpiūčio 16 — kelionė 
aplink Manhattano salą, Jung
tinių Tautų lankymas.

Visais informacijos reikalais 
kreiptis: Larry Janonis, 2124 
Ellis Avė., Bronx, N. Y. (V-)

Vakarinę maldą baigia didy
sis varpas, pridėdamas Amen. 
Tada Lankų slėnyje įsiviešpa
tauja tyla ir naktis.

Kitaip yra sekmadienį. Za
kristijonas Jonas paskambina 
mažu varpeliu, kuris yra iškel
tas viršum bažnyčios. Žmonės 
jį vadina “signaturka”. Tada 
išsijudina varpinės broliai. Gar
siai ir iškilmingai jie skelbia, 
kad atėjo sumos laikas.

Ano didžiojo karo metu Lie
tuvą užplūdo vokiečiai. Jiem 
trūko maisto, tai pradėjo mū-

— Vaikai, dabar pietų me
tas. Žmonės sėdasi už stato ir 
prašo šeimininkės pilti barščių, sų ūkininkus spausti. Pagaliau 
o šeimininko — riekti duonos.

Organizacini*!* Ir kt- reikalais
LB Taryba, siekdama dar

naus bendruomenės institucijų 
veikimo, taip pat pasisakė or
ganizaciniais, biuletenio leidi- 
mb ir kt. bendruomenės vidaus 
gyvenimo reikalais. . - '

LB Taryba nuoširdžiai dėko
ja ją žodžiu bei raštu sveiku 
nusiems šios sesijos proga, se- 
siją globojusioms LB Clevelan- 
do apylinkių'valdyboms ir vi
siems kitiems, prisidėjusiems 
prie jos pasisekimo.

LB Tarybos Prezidiumas

ro klausytis mano brolių gra
žių garsų. Atsimeni, Jungai, 
aną metą, teikiant Sutvirtini
mo sakramentą, senelis vysku
pas buvo užėjęs pas mus varpi
nėn ir tarė klebonui: tokių 
varpų visoje mūsų vyskupijoje 
negirdėjau. Gal dabar mano 
broliai Seinų katedros bokštuo
se didžiuojasi savo garbe?

— Nežinau, Petrai, — atsa
kė varpininkas Jungas.

— Tavo tylėjimas kelia man 
nerimą. Gal jiem kas blogo nu
tiko. Sakyk, nebijok- Noriu ži
noti jų'likimą. Jų kančia lai 
būna ir mano kančia. Mes .taip 
gražiai sugyvenome. Dabar li
kau vienui vienas našlaitėlis.

— Petrai, nenoriu sakyti tei
sybės. Tau labiau skaudės šir-

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba, 1962 btiželio 2 — 3 
sesijoje Clevelande apžvelgusi 
Amerikos lietuvių gyvenamojo 
meto aktualiuosius reikalus ir 
stovėdama prieš iš šių niekalų

Objektyvumas yra ne tik vie
na iš gerųjų žmogaus savybių, 
bet ir moralinė pareiga. Mora
linė dėl to, kad yra susieta 
su tiesa Būti objektyviam — 
tai būti teisingam: matyti ir 
vertinti visa taip, kaip buvo ar 
yra. Gali būti nemalonūs ar 
mums nepatinkami faktai, bet 
tai priklauso ne nuo mūsų, o 
nuo paties dalyko (objekto). Ob
jektyvumas reikalauja bešališko 
ir visapusiško informavimo, 
kad nieko nebūtų nei nuo sa
vęs ar kitų pridėta nei nuslėp
ta ar nutylėta.

Galime tiktai vienaip ar ki
taip vertinti — girti arba 
smerkti, bet ir čia objektyvu
mas reikalauja, kad mūsų spren 
dimai atitiktų patį veiksmą ir 
jo aolinkybes- Negalima nei 
perdėti, nei sumažinti, nei iš
kreipti. Tai yra objektyvumas. 
Privalomas kiekvienam, kas no
ri būti teisingas. Deja, galima 
būti objektyviu ir vis dėlto nu
sikalsti teisybei. Kaip tai atsi
tinka?

jiem pritrūko vario kulkom lie- 
dinti.

Ir ką jie sumanė?
Jie nutarė nukabinti Lietu

vos bažnyčių varpas ir iš jų 
daryti kulkas ir šovinius. Šven
tieji varpai, kurie kasdien Žmo
nes šaukė maldai, turės žudy
ti nekaltus žmones!

Vokiečiai užmiršo Dievo įsa-

Ll ETŲ VOS VYČIŲ 49 seimo neigimo komitetas. Pirmoje eilėje iš k. į d. Ona Mitcneli, Connie Mack, Juo
zas Sable-Sabaliauskas, Ona Klimašauskas, k u n. Petras Žemei kis.

— Prezidentas Kennedy no
ri, kad dar šiemet būtų pri-

2 • 7. • .mažinime į- 
. ... mas (šiemet rinkimai).
— Žydę fondas šiemet su

rinko 36.2 mil. dol. žydam įvai
riuose kraštuose šelpti, daugiau 
šia Izraely, šiemetiniai rinklia
vos rezultatai 10 proc. didesni 
nei pernai.

— Kongo derybos eina sun- 
pareiškė, kad 
nuolaidų, tikė- 
Tautų ginklas 
į Kongą.

kymą nežudyti- Be pasigailėji
mo jie vežė varpus iš mūsų 
bažnyčių į savo “vaterlando” 
liejyklas.

Atvyko Fricas ir į Lankus. 
Atėjo į varpinę, dirstelėjo į 
varpus ir tarė savo padėjėjam:

— Palikti mažiausią, kitus 
du nukabinti! - .

Tai išgirdęs, Jungas nuskubė
jo pas kleboną. Klebonas tuoj 
pasikvietė Fricą klebonijon, pa
sodino už stalo ir pradėjo vai
šinti. Ant stalo, be užkandos ir 
degtinės, atsirado visas kum
pis, dešrų ir paltuke lašinių. 
Pamatęs tokias gėrybes, Fri
cas, Vokietijos miestelio batsiu
vys, net pašoko nuo stalo. Jis 
prisiminė paliktus alkanus vai
kus ir žmoną. Klebonas to ir 
laukė-

— Mano pone, tai dovana 
jūsų šeimai, — tarė klebonas. 
— Bet mūsų didysis varpas 
prašosi paliekamas.

Povilas ir Baltrus iškeliavo, 
o Petras, didysis varpas, liko 
Lankuose. Netekęs savo brangių 
brolių, didžiai nuliūdo didysis 
varpas. Prieš saulės laidą jis 
graudžiai sudejuodavo. prūsų karalius pritruko vario, čios stogo nukritusį mažą var-

— Jungai, sakyk man teisy- kurio Medina kulkas. Tada jis pelį, vadinamą “signatarių”, 
bę. — klausia didysis varpas, sušauk senus ministerius, ge- Pakabino ant kartės. Tegu bus

nerolus ir klausė, ką daryti, laikinoji varpinė. Didžiajam var
pui pasakė: Ilsėkis, Petreli- Kai 
ateis geresni laikai, tave įkri
sime į naują Lankų bažnyčios 
bokštą. O tie laikai atris tada, 
kai žmonės vėl prie šventoriaus 
dainuos: “Drąsiai, aukštai” ...

Antrojo pasaulinio karo me
tu, traukiantis vokiečiams, Laiš
kai skaudžiai nukentėjo. Vokie
čiai įsistiprino už šventoriaus 
ant kalno, o rusai pakalnėje. 
Ugnimi sugriovė bažnyčią, ka
puose sumaišė su žeme besi
ilsinčius parapiečių kūnus, avia
cija išdegino apylinkėje galybę 
trobesių. Liko tik vienas kitas 
molio, plytų pastatas, dengtas 
skarda ar čerpėmis-

Rusų artilerijos sviediniai 
neaplenkė ir varpinės. Nukri
to žemėn ir didysis Petras. Lai
mė — varpinė negrįsta, — pa
prasta minkšta žemė, smėliu pa
barstyta. Todėl ir didysis var
pas neužsigavo.

Vieton nugriautos bažnyčios 
resnis. Generolai sušaukė vais- ■ Žmonės surėmė laikiną pastatė- 
ką ir pradėjo. Galinėjosi vie- lį. Varpinei pastatyti medžia- 
nerius metus, antrus- Pagaliau gos nebuvo. Rado nuo bažny- 
prūsų karalius pritruko vario,

lietuves vyčių seimas Newarke
Lietuvos vyčių metinis 49- 

tas seimas šaukiamas Newar- 
ke rugpiūčio 15 — 19 dieno
mis. Seimo rengimo darbus at- 
heka-New Yorko — New Jer- 
šey apskritis. Posėdžiai vyksta 
Robert Treat viešbutyje, 48-50 
Paik Place, Newark, N. J- Sei
mui numatoma tokia tvarka:

Rugpiūčio 16, ketvirtadienį, 
8 v. v. šv. Jurgio salėje įvai
renybių vakaras.

Rugpiūčio 17, penktadienį, 
8 v. r. mišios Švč. Trejybės 
bažnyčioje. Pusryčiai- Toliau 
programa viešbutyje. Atidary-

ir bus vario šoviniams”. Bet 
kitas senas karaliaus patarėjas 
ir sako: kad žmonės nesupyk
tų, palikime bent po vieną var
pinėse. Taip jie nutarė ir taip 
padarė — šventus mūsų var
pus suliedino į kulkas.

— O Viešpatie! — mano 
broliai turės žmogų žudyti!

— Taip, Petreli, ir man la
bai gaila tavo brolių varpų!.

Didysis varpas buvo liūdnas. 
Pralinksmėjo tik 1919 vasario 
16, kai žmonės prie šventoriaus 
uždainavo: “Drąsiai aukštai pa
kils balsai, išauš kita gadynė”.-.

atstovavimo kuo platesniu vi- na organizuotą tautinę jų veik- 
supmeniniu pagrindu, paremtu lą: parapijas, lietuvių namus, 
nuoširdžiu tarpusavio bendra- draugijas, mokyklas, chorus ir 

tylančius ateities uždavinius. dartnavimu. ~
bei reikalavimas, nutarė: , JAV feoagraco rezoliucijų 

reikalu 
LB Taryba prašo Amerikos 

lietuvių visuomenę visais gali
mais būdais remti į JAV kon
gresą įneštas rezoliucijas, sie
kiančias Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pavergimo klausimą iš
kelti Jungtinėse Tautose.

Bendruomeninio ugdymo 
reikalu

LB Taryba, pabrėždama ben
druomenės stiprėjimo reikšmę 
gyvybiniams tautiniams išrivi- 

lietaviui jos tikslams bei uždaviniams, 
būtina pareiga aktyviai jungtis skatina visus jos organus su- 
į laivės kovą, paveda LB stiprintai ugdyti bendruomeni- 
Centro Valdybai, bendradar
biaujant su kitomis tą darbą 
dirbančiomis institucijomis bei 
organizacijomis, rūpintis, kad 
laisvės kovos darbas būtų 
veiksmingesnis ir derinamas 
lietuviško solidarumo dvasia.

Atsižvelgdama į pastarojo 
laiko negalavimus laisvės kovos 
vadovavime, JAV Lietuvių Ben
druomenė siekia JAV lietuvių

teronis, sako: “Mes užėmėm 
Lietuvą, katalikų žemę. Ten

— Nežinau! kiekvienoje varpinėje kabo
— Gal juos paviliojo dėka- bent keletą varpų. įsakyk, ka

nas. Gal pats vyskupas pano- raliau. nukabinti tuos varpus
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Kur išvežė mano brolius? Vienas jų, barzdotas senis, liu- 
- Povilą ir Baltrų"

T H E WO R K E R <▼»«* Opyrlflfct) By FRANCt«CAN FATHERS 
Eina nuo W5 metu. 1951 onjungi AMERIKĄ. LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ 2INIAS

kt kultūrinius vienetus.
Lietuvių Fondo rsHcalu

Lietuvių Fondo organizavi
masis Amerikoje plaukia iš ben
druomenės minties sudaryti ma
terialinį pastovų pagrtodą li- 
tuanistiniam 'švietimui, kultūri
niam gyvenimui, savitarpinei 
globai ir kt uždaviniams-

Dėl to bendruomenė yra in
teresuota Lietuvių Fondo augi
mu bei tarpimu ir aktyviai de
dasi į jo prigydymą lietuviška
me mūsų gyvenime.

JLB Centro Valdyba imasi ak
cijos bendruomenės apylinkėm, 
apygardom bei atskiriem asme
nim į Lietuvių Fondą įjungti 
ir parengia taisykles bendruo
menei jame organizuotai atsto
vauti.

Informacijos reikalu
Amerikiečių ir kitoje sveti

mojoje spaudoje pasitaiko ne
teisingų ir tendencingų infor
macijų apie Lietuvą ir lietuvių 
tautą. Lietuvių visuomenė pra
šoma tokias informacijas sekti 
ir apie jas pranešti JAV LB

Varpininkas Jungas, įžengęs 
varpinėn, nusiimdavo kepurę 
ir pasveikindavo Dievo žodžiu: 
“Tegul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus”. Ir pats atsakydavo: 
“Per amžių amžius”. Tada jis 
persižegnodavo ir pagal nuotai
ką tardavo: “Na, broliai” ... 
Tada ir pasigirsdavo Lankų 
varpų tai liūdna, tai linksma 
muzika-

Vidudienį kun. Ilgūnas, Lan
kų vikaras, kuris vasaros me
tu vaikus mokė katekizmo ir 
rengė pirmai komunijai, vaikus 
paleisdavo ir eidavo pietauti. 
Tada vaikai bėgo į varpinę pa
žiūrėti, kaip Jungas vienas ar
ba su žmona skambins varpais.

— Dėde, sakyk, kokią mal
dą dabar varpai kalba? — klau
sia vienas iš mūsų.

— Tai ar nežinote, parpa- 
lai?

— Jei žinotume, tai neklaus
tame, — aiškina tas pats vai-

•M9 
ts.su 
tLM

Padavimas sako, kad Lankų 
bažnyčios ir jos varpų funda- 
crius buvęs Lankų dvaro po- 
las. Jaunas būdamas jis mėgęs 
nuziką, šokius, puotas, linksmą 
r nepadorų gyvenimą. Puotas 
teidavęs liepų miškely, kurį nis kalvis, 
monės Lanka vadino. Liepyną 
ipšviesdavęs laužais, stalus ap
kaudavęs valgiais ir ūžavęs su 
aunhnu per naktis.

Angelas sargas ne kartą per- 
pėjęs poną mesti nepadorų 
yvenimą. Bet ponas dėmesio 
ekreipęs- Pagaliau Angelas sar 
as pasakęs: jei neatgailausi— 
ragaro ugny sudegsi!
Dabar Lankų ponas išsigan

ęs. Pradėjęs atgailą. Pastatęs 
ažnyčią ir, žinoma, varpinę su 
arpais. Bažnyčią pavadinęs 
ankos vardu. Vėliau išvirtę— 
ankai, Lankeliškiai.
Yra ir kitas pasakojimas apie 

ankų bažnyčios vardą. Pirmo- 
Lankų bažnyčią buvusi tokia 

laŽa, kad stogo sparus sudarę 
izdynų lankai. Nuo žodžio 
lenkti” ir pati vietovė pava- 
inta Lanka, vėliau Lankeliš- 
ais-

Gyvenime dažnai atsitinka, 
kad objektyvumas virsta skriau
da. o ne teisybe. Pavyzdžiui, 
žinome kurio nors žmogaus vda. 
Cb'ektvvu bus sakyti taip, kaip 
yra. bet bus padaryta tam as
meniui moralinė neteisybė, jei 
bus skelbiama be reikalo, o dar 
labiau iš keršto, pavydo ar ap
kalbos. Žmogus “objektyviai” 
bus suniekintas.

Ir priešingai. Žinome labai 
geras žmogaus darbus, bet ži
nome ir negerus- Atrodo, dora 
yra skelbti ir pabrėžti gera. 
Tačiau bus nedora sąmoningai 
pridengti pikta, jeigu tai pla
čiau žinoma ir aplinkybės rei- aPie 
kalauja nenutylėti, kad vertini
mas nebūtų vienašališkas.

ts.su


airis kum 
bridge, S* 
Bostono, 
Besset su 
autorius.

EVergreen 7-2155

parapijos salėje, 147 Montgo-

domis šv- Petro ir Povilo baž-

— Sigita O. Skirgai laite -korpo-svečiu kun- M. Urbonavičium.
šokau lietuviškus tautinius šo-

sisakius, šis klausimas buvo pa šoktų grupėje. Tada man teko

džiam, kurie buvo

nei, J.

H 0 L Y LIGHT

niekad Lietuvos nėra matęs. Pa
siteiravau šio mielo svečio, kad

Įvyko suvažiavimo posėdis, ku
riam pirmininkavo O. Terebei- 
ziene, protokolą rašė A. Sku
čienė. Posėdyje dalyvavo iš 7

lietuviškai išmokti kalbėti, tai 
visi čia Amerikoje gimę turi la-

sitete baigė psichologiją; apdo
vanota aukso medaliu.

Inž Valentui Metiniui linki
me sėkmės jo naujame darbe, 
kurį jis pradės New Yorke Te- 
lephone Co. L. .,

stalą dovanų ...
Daug žmonių, išėję pensi

jon, visai pasimeta ir nežino, ko 
griebtis ir kaip leisti savo va
karo gyvenimo dienas.

aatmo ir turi talentą vadovau
ti ir pasiimtam darbui atsidėti 
visa širdimi.

_ Petras Kaminskas

tai turėjo daug metų atsidėjęs 
tos gražios lietuvių kalbos mo
kytis. Kun- Antanas nusišypso-

Kuopų atstovės padarė prane
šimus iš kuopų veiklos. Toliau 
visos dalyvės gyvai pasisakė į-

ma ir sūnus 
zevičius bei

«&S*

SILVERN STORES

RADIO VALANDA

- Toronte, Kanadoje, mi
nint Sibiran išvežtuosius, birže
lio 14 kabą pasakė Kanados 
meisteris pirmininkas J. Die-

FIDOIRS 
oro vtsnmjvAi 

|1S2j00

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi
sų Europa. MES GARANTUO
JAME. DidMaualas New Yorke 
pasirinkimas VOKIŠKŲ HI-FI.

Radijo aparatu
TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE 
GRUNDIG 

LOEWE 
SABA

HI-FI ir Magnetofen

Resid. ILIinois 8-7118

veobafceris, kuris Pabaltijo tau- J 
tų pavergimo klausimą yra kė- 
lęs Jungtinėse Tautose ir smer- * | 
kęs hnBtevHnnĮ kdonizmą. E- ■

■ vežtųjų minėjimą Toronte, Mas- : į| 
sey salėje, surengė visi pabal- J 
tie&ai drauge.

■ — Dr. J. ŽmuidzinM, Lietu
vos kimsulas Kanadai, birželio J 
7 Prisikėlimo parapijos salėje 
Toronte buvo pristatytas lietu- 
vių visuomenei. Konsulo pa- ■;< 
geriamą surengė Toronto apy- | 
linkės bendruomenės valdyte. |
- Aucklando, Nujoję Zelan

dijoje, pabaltiečiai surengė Eu
ropos pavergtųjų tautų fotogra
finę parodą, kurioje pavaizduo
tas sovietinis kolonializmas. Pa
rodą atidarė N. Zelandijos par
lamento atstovas Robert Mul- 
doon- Jis pabrėžė: “Mes negali
me pamiršti komunizmo aukų, 
nes jos krito ir už mūsų lais
vę”. Parodą garsino N. Zelan
dijos radijas per visas savo 
stotis- Aplankė apie 3000 žmo
nių. Išdalinta 10,000 antikomu
nistinių brošiūrų.

— Kun. Jonas Borevičius, S. 
J., Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos klebonas Montrealyje, 
yra sulaukęs 25 metų kunigys
tės sukakties. Minėjimas para- 

' pijos salėje bus rugsėjo 29.
— Kun. Kazimieras Skripkus 

rugpiūčio 30 sulaukia 70 metų . 
kunigytės sukakties.

— Lietuviu studentę, diena 
Kanadoje, Toronte, bus spalio 
6-7. Kviečiami visi universite
tų ir aukštųjų mokyklų lietu
viai studentai-
- Dr- F- Kaunas, gyv. Chi- 

cagoje, Lietuvių Fondui įnešė 
dar 400 dol. ir tuo būdu savo 
auką pakėlė iki 1,500 dol. Dr. 
F. Kaunas taip pat vadovauja 
fondo lėšų telkimo vajui.

— Lietuviv Fronto Bičiulię 
studijų savaitė bus rugpiūčio 
5—12 Kanadoje, Wasaga 
Beach. Paskaitas skaitys dr. J- 
Grinius iš Vokietijos, dr. A. 
Musteikis, K. Skrupskehs ir k. 
Meninę programą iŠĮnldys soL L 
Šukytė, Vac. Verikaitis it kun. 
B. Pacevičiaus vadovaujamas 
jaunimas.

BRADDOCK, PA.
Šv. Izidoriaus parapijos pik-

tuvių klubo ūkyje. Jefferson 
Borrow. Parapijoje jaučiamas 
didelis judėjimas. Kleb. kun. 
A- Sušinskas deda visas pastan
gas atnaujinti to pagražinti baž
nyčią iš vidaus to lauko. Sudė
ti nauji šaligatviai aplink visą 
parapijos nuosavybę, rengiama
si įtaisyti naujas bažnyčios du
ris. Lauke pastatyta šventovė 
Marijos garbei. Visi įrengimai 
ir pataisymai sudaro daug iš
laidų. Pikniko pelnas ir skiria
mas parapijos remontų skolom 
■padengti- Visi Pittsburgho to 
apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti piknike.

Kaiinvna*

J. Kepenis ir VI- žibąs), veda
mas KL Praleikos, sugiedojo 
gedulo maršą (J. Vaičiūno). A. 
Rugys tada paprašė kaftėti sve
čią iš Philadelphijos — Vliko 
sekretorių Joną Stikliorių.

Pranciškus (Hedgandas, OF-M., 
iš Brooklyno. Dalyvaus svečių 
lietuvių ir svetimtaučių.

Po bažnytinių x apeigų bus

(Naujosios bažnyčios rūsyje). 
Banketo pradžia 6:30 vaL Bi
lieto kaina asmeniui 5 doL 
Norintieji bankete dalyvauti, 
prašomi pranešti adresu: Rev. 
J. Kinta, 147 Montgomery PI, 
Paterson, N. J., iki birželio 16 
d- Visi partiečiai ir visi lie
tuviai iš toliau ir arčiau kvie
čiami dalyvauti šioje didelėje 
šventėje-

Naujosios bažnyčios altorių 
dedikacija bus penktadienį, bir
želio 29 d. (šv. Petro ir Povi
lo šventėje), 10 vaL ryto.

šv. Kazimiero parapijos go-

kruopščiai paruošta paskaita nu 
sakė r Lietuvos laisvės kovą 
1914-18 m. ir dabar, pabrėžda
mas, kad kiekvienas gali ir tu
ri prisidėti prie Lietuvos išlais
vinimo: vieni pinigu, kiti gyvu 
žodžiu, treti laškais kongres- 
manam ir valdžios pareigūnam. 

” Taip pat visus kvietė prisidėti 
prie Kuchel — Lipscomb re
zoliucijos parėmimo.

Susirgus vienai mergaičių 
kvarteto damininkei, meninėje 
dalyje pasirodė tik aukščiau 
minėtas kvartetas, padainuoda
mas 3 dainas: Pajūrio dainą 
(V. Kuprevičiaus), Jau praver
tos dvaro stonios (S. Graužinio),
ir Žygio dainą (J. Strolios). " liepos 22 d. 1 vai. popiet gra

žiame Lindbergh parke, North 
Haledon, N. J- Bus įvairiausių 
lietuviškų valgių ir gėrimų, 
gros geras orkestras. Gautas 
pelnas bus paskirtas naujosios 
bažnyčios skoloms apmokėti.

Barti. Pmž.

Gaila, kad dėl visokių kliū
čių minėjime dalyvavo tik vi
dutinis skaičius žmonių. Salė
je surinkta aukų virš 60 dol- 
Tikimasi ir laukiama daugiau.

Bažnyčios dedikacija
Šv. Kazimiero bažnyčia jau

Kai. moterų suvažiavimas EKzabethe
Katalikių Moterų Sąjungos vairiais klausimais. Buvo svars- 

66 kuopa buvo šeimininke pus- tomą, kaip padidinti kuopas 
metinio New Yorko to New Jer- - naujom narėm- Apskričių di- 
sey apskričių suvažiavimo, ku- rektorė Agota Kratuhenė buvo 
ris įvyko birželio 3 Elizabethe. paprašyta ištirti galimybes į- 
Suvažiavimas prasidėjo pamal- ste^ti naujas kuopas Bayonne

to Patersone. Ona Pocienė iškė- 
nyčioje. Mišias aukojo kun. M. lė sumanymą pasveikinti tele- 
Urbonavičius, marijonas. Kun- grama Vyčių suvažiavimą, ku- 
V. Karalevičius pasakė pamoks- ris bus Newarke rugp. mėn. 
lą ir pasveikino suvažiavusias. Ada Skučienė ragino įstoti į 
Pamaldų metu giedojo solo Ba- Tautos Fondą, per tam tikrą anglų kalbos to 1955 gerais pa- Barbora Gailiūnienė, Bosto- 
lys Miškinis laiką paaukojant 100 dirt-, tuo žymiais baigė East &de viduri- ne, nuo savo jaunų mergaitės

Po pamaldų parapijos salė- būdu prisidedant prie Lietuvos nę mokyklą Newarke. Tada Va- dienų nesėdėjo laisvalaikiais su- 
je buvo pietūs, kuriuose daly- laisvinimo darbo. Šiam suma- ” -- J *—
vavo iš viso apie 100 žmonių, nymui suvažiavimas pritarė. Ji

na Bunienė pasveikino visas premijos. Atstovėm įvairiai pa- 
atstoves, viešnias to svečius. Ji 
pristatė to tris garbės nares: M. 
čižauskienę, O- Baltramaitienę 
ir M. Šukienę. Kiekviena iš jų 
pasakė po trumpą žodį. Dar kal
bėjo apskričių pinnininkė O. Te 
rebeizienė to sekretorė Ada 
Skučienė.

pom.
Posėdis buvo baigtas padė

kos malda ir malda už mirusias 
nares. Maldą sukalbėjo dvasios 
vadas-kun. j. Pragulbickas.

Suvažiavimo šramininkė, mū
sų kuopos pirmininkė J. Bunie-

tinėje salėje.
Suvažiavimas praėjo sklan

džiai ir darbingai. Dalyvės yra 
dėkingos M kuopai, ypač jos 
pirmininkei J. Banienė, ir vai
šes paruošusiom O. Kakštie- 
nei, A. Degutienei, V- Mickie
nei, J. Marcinkevičienei, Kristi
nai Ochs to Julijai ZaBskis.

VASAROS ATOSTOGOS
PRIE ATLANTO

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

Dėl informacijų kreiptis:

NAUJAS INŽINIERIUS
NEWARK, N. J.

Vaionte Mėtinis dar Nepri
klausomybės laikais išvydo pa
saulį prie Nemuno, Šančiuose, 
1937 kovo 30 Dar vaikystėje 
turėjo progos lakstyti Nemuno 
krantais bei Jėsios žavingomis 
pašlaitėmis. Jau lankė pradžios 
mokyklą ir suprato to meto sun
kias karo aplinkybes, kuriose 
tada buvo mūsų tėvynė.

Neilgai džiaugėsi gimtąja že
me. 1944 liepos mėn. kartu su 
tėvais, kaip ir visi tremtiniai, 
pasitraukė į Vokietiją, buvo į- 
vairiose. rytų Vokietijos dalyse, 
o, karui baigiantis, pateko į 
Kasselio stovyklą, čia augo lie
tuviškoje aplinkoje ir lankė 
pradžios mokyklą, pasižymėda
mas gabumais ir ryžtu siekti 
mokslo.

Amerikos krantus Valentas iš 
vydo 1949 rugpiūčio 9- Čia bai
gė pradžios mokyklą, išmoko 

1955 spalio 2, kuri pakeitė gy
venimo ir mokslo sąlygas. Va
lentui reikėjo dirbti ir padėti 
išlaikyti našlę mamytę ir liku
sią šeimą. Taigi, ir nelaimei 
ištikus, nepalūžo ir mokslo ne
metė: dirbo ir mokėsi.

Žmogus savo nerūpestingoje 
jaunystėje niekad nepagalvoji, 
kad saulėtos dienos susikraus 
4 didelę kupetą ir šeši sunkūs 
kryželiai nuguls ant pečių. Pas
kui jau gana atsargiai duosi dar 
penkis darbo metus, ir reikės 
palikti darbovietę ir bendradar-

lentas įstojo 1 Newarko College dėjus raidai, bet veikė įvairio- 
of Engineering, kurį baigė š-m. 
birželio 7, gaudamas diplomą 
— Bachelor of Science in Me- 
chanical Engineering.

Kolegiją būtų anksčiau bai
gęs, jei ne tėvo staigi mirtis

se draugijose, choruose, o ypa
tingai visa savo širdimi įsijungė 
į lietuvių pranciškonų rėmėjų 
eiles. Nuobodžiauti nebuvo ir 
nėra kada, kad tik Dievas tos kius Onos Ivaškienės tautinių 
sveikatos suteiktų dar daugeliui 
metų-

Sekminių metu suvažiavo gi
minės ir tolimesnieji pažįstami 
atitinkamai šią progą atžymėti. 
B. Gailiūnienės vaikai iškėlė sa
vo brangiai mamytei netikėtą 
puotą. Pasveikinti savo tetos, 
lankydamiesi atostogų proga, at 
vyko iš Los Angeles inž. Pov. 
Bratėnas su sūnumi ir dukra, ~ - - - ••__  -
jo tęvai iš So- Bostono Pov. ir mas mokslus Bostono aukšto- 
Mar. Bratėnai, Vinc. Staskevi
čius iš St. Petersburg, Floridos, 

Benzevičių šei-
ir sūnus kunigas Ant. Ben- 

jo mokslo draugas, 
J. Crane iš Cara

is So. 
Juozas ir Virginija 
šeima bei šių eilučių

BERNIUKŲ STOVYKLA
PRIE ATLANTO

Gražiame Maine krašte, Kennebunkport, Me. vasarvietėje, 
vadovaujama Tėvų Pranciftonų, prasideda birželio 29 
ir baigiasi liepos 27. Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. 
Berniukai priimami nuo 7 iki 15 metų. Stovyklos va-, 
dovybe' užtikrina kiekvienam fizinį, dvasinį ir tautinį 
atsigaivinimų. • , Prie stovyklos bos MAUDYMOSI * 
BASEINAS su maloniai šiltu jūros vandeniu.

Dėl informacijų rašyti:

Rūtos ansamblis pirmą 
kartą vyksta Kanadon
Pragarsėjęs ir visiem žino

mas Rūtos ansamblis, davęs vi
są eilę koncertų bei muzikinių 
pastatymų ne tik New Jersey, 
bet ir New Yorko, Pennsylva- 
nijos ir Connecticuto valstybė- 

N. N. se> dalyvavęs amerikiečių pa- 
’ rengimuose, birželio 23 koncer

tuos Kanadoje, St. Catherines, 
Barbora Gailiimiene išėjo pensijon tradicinėje lietuvių šventėje.

Per šiuos iširiFmvngus pietus Choras, diriguojamas muz. 
labai gražiai reiškėsi kaimynų Alg. Kačanausko, pasirodys ats- 
sūnus, kunigas Ant-* Benzevi- kirai to su solistais F. Schirm, 
čius, labai sumaniai paaiškint a- L. Steku. Duetu dainuos V. Me
inas to savo .draugui kunigui, limenė to O. Skurvydienė. Spe- 
kaip atskiri valgiai lietuvių šei- daliai išpildomiems dalykams 
mininkių yra gaminami. ”

Kun. Ant. Benzevičius labai

Valentas yra šv. Trejybės lie
tuvių par. narys. Jaunas ilgai 
tarnavo prie altoriaus, o vė
liau įstojo į parapijos chorą, 
kuriame ir dabar dalyvauja. 
Uolus ir Rūtos ansamblio na-

deklamuos B- Venckienė-
------ -  Bus išpildyta visa eilė Ne

gražiai kalba lietuviškai, nors tuvių liaudies dainų, o taip pat’ 
" to atskiros ištraukos iš lietu

viškų operų “Gražinos” (J. Kar- 
naviriaus), “Paskenduolės” (V. 
Baumilb) to kt.

Tai bus pirmasis Rūtos an
samblio koncertas Kanadoje. 
Rugpiūčio 17 dalyvaus Lietuvos 
vyčių seime Newarke meninėje 
programoje. (N.) 

lietuvybę”.
Inž. Pov. Bratėnas, labai nuo

širdus kun. Ant. Benzevičiaus 
draugas, abu sykiu So- Bosto
ne augo, mokėsi ir reiškėsi lie
tuvių veikloje.

Inž. Pov. Bratėnas, baigda- 

siose mokyklose, gražiai reiškė
si vyčių veikloje, eidamas įvai
rias pareigas.

Svečiai skirstėsi, linkėdami 
uoliai B. Gaihūnienei neapleis- gsoroT 
ti įvairių x draugijų veiklos, o 
ypatingai pasišvęsti ir veikti Ito- JH 
tuvių pranciškonų rėmėjų eilė-

Taip ir atrodo, kad ši žymi 
Bostono veikėja yra apdovano
ta stipria sveikata, pilna entu-

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

Sav. B. KUČINSKAS

35i?dthSh&t L ..... Brootyn II, N. Y.

Franci scan Monastery, Kennebunkport, Maine — Tel. WOrth 7-2011
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ADELE HAIRSTYLIST

GLEN’S SPORT SHOP
«MR

RAY’S UQUOR STORE

CONEY ISLAND

John M. Sangster

HAVEN REALTY

ior

822 Union Avė.
TeL: EV 7-2689

D A $-5206
T & B CARPENTERS

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgevrood)

SAL LEPANTO

LOUIS SELLITF

PARK FLORIST

BETTER LIVING HOME 
IMPROVEMENT, INC.

PATCHOGUE, hl. Y.

▼eltai — F .T D.

Jmeph Andrusis * TRAVEL AGENCY - R E AL ĖST ATE -Insurance

Permahent Wave A Hair Coloring 
Speciahst, Penn. Waves, $10 A up. 
l-Kiži Ijutington Avė. (beL 94-95 
Sis.>, Nevr xork 28, TeL EN 9-7080 
Dear Vacationer:

IN FINEST TRADFHON 
76 East 55th Street, N. Y. C. 

PL 3-1*63

and 
and

Wedding at Dante — Long Island’s 
Catering EstabiishmenL Free park- 
ing, CentraUy located, Air condi- 
tioned. Parties 35 to 1000: banųuets, 
shovvers, engagements, Bar Mitz- 
hah, etc. Chofce Dates availabie — 
Hl 6-1310. DANTE CATERERS, 
75-07 31st Avenue, Jackaon Heights

The Best in Sports Eųuipment 
Wilson - Spalding - MacGregor 

148 UnionAve., near Webster Avė. 
Nevr Rochelle, N. Y.

Call BE 5-2206 for Information

AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
Drive in for Road Tęst — Cost you 
Nothing.

PRECISION TRANSM1SSION 
519 Remsen Avė., beL Linden Blvd. 
- Kings Highway - Church Avenue, 
Brooklyn, N. Y. Phone OI 5-7730.

Easy Time Payments

Pay as you go. No contracts. Pri
valė . Lessons $2.00. — LeQuorne,

JU 2-0447

GASTON CUSTOM TAH.OR 
The finest fabricka tallored by a 
Master to own exchndve designa

PIANO8-0RGANS
Nevr and Uaed Pianos. Brooklyn’s 
largest RebuOder aad Dtetributor. 
Steamarays, Knabę and other fine 
Instruments Rebuilt avui Reatyied 
likę new; Tenns arranged. Gulb- 
ransen Transastor Organs, Lowery 
Electronic Organs. ABARD Piano 
& Organ Co., John Giordano, prop. 
Ėst 1920. — Showroom: 392 Kings 
Highway, ES 6-4489; Factory: 1361 
61st Street, GE 6-8078.

Grėtch, Martin, etc. 705 Grand SL, 
Bklya. N. T.; Mtt SL Botoray 2 
Įžodis” Grandu St« 4b
Busss paša our door. — 8T 2-3438.

AU-PETIT MOULIN French Cui- 
stae for the GourmeL Dinner music 
Fri A SaL by Trudy Sachs. Child- 
ren’s Dinner J4 Price. For Reser- 
vations: HU 2-9568 — HU 7-4275. 
Closed Mon.-—Open Holidays 2 p.m. 
123 Middle Neck Rd_, Great Neck 
------- Free Parking in Rear -------

Carnegie Carpet Cleaners, Ine. We 
serve the most discriminating Car
pet decorating firms ta New York. 
We offer an tatroduetory Special: 
Any 9x12 Domestic Rug Cleaned, 
Shampooed & Stored for onty $8.95. 
500 Tiffany Street, Bronx 59, N. Y.

B O O'T . H 
GENERAL CONTRACTING CO. 

GARAGSS SunRtr Sdįs '-r—

YORKVILLE REFRIGERATION 
CO. RH 4-4190

Commercial - Industrial. Depend- 
able Service. Also rvom Air Condi- 
tioners. Expert Repairs, fair prices! 
Genuine Factory Parts; with copy 
of ad. will discount $1.00 on labor. 
1387 York Avė. (nr. 74th Street)

FINE CUSTOM TAILORING 
EbcdlKtve Importą 

331 Madison Avenue (43rd Street) 
MUryMB 2-S549

Day Phone: MEIrose 5-9196 
NigntPnone: CYpress 8-82a0 

EMIL A. LANGE 
MOVING & STORAGE Local 
Long Distance Movers. “East 
West LANGE Movė the Best” 
731 Melrose Avė., Bronx 55, N. Y.

8CHRE1NERE1 HERMANN 
SHADE

Nauji darbai ir įvairūs pertKrbimai 
U lauko , ir vidaus. Piity ręs speda- 
Ustas. Nemokamas jverūnhnas. Ap- 
caraaujam visas penkias miesto zo
nas bei Nassan ir Suffolk County. 
214 No. Henry SL, Brooklyn, N. Y.

Tslef. EV 3-1230

Men’s and Women’s Clothes • Or
chestra Unifoi nis. — 96-45 Rossė- 
vc!t Avc., Jackson Heights. L. I., 

Hl S-M4S

Speciahzed Catering at your Hali 
— Exquisite Catering to Weddings, 
Ccmmunion Breaki'asts, Banquets, 
Sočiais, Shovvers. Complete dinners 
or ouiiet. Special consideration to 
Religious Groups.

JOHN REARS CATERING 
171 McWhorter SL, Newark, N. J.

MA 4-9425 — ES 2-6234

SCANLON OF THIRD, Ine. 
MOVING A STORAGE 

New and Used Furniture Bought 
and SokL Mail Artywhere: 5 Botos 
- I* L - Westchester - Nevr Jersey. 
FasL dependable, careful Service. 

481 WQlis Avė., Brosnc, N. Y. 
LU 5-8355

Insurance - Homeovvners - Auto 
Fire-Life

Lynbrook 3-6802 — Long Island
33 Lavvrence Avė., Lynbrook. L. I.

CATANESE CLUB 
VINCENT CATANESE

Where Ihe Finest Food is served. 
Piano - Bar - Dancing and Enter- 
tainment Nightly. — 86 Mills Avė. 
South Beach, Staten Island, N. Y.

GI 7-6033

8EA FOOD-STEAKS A CHOPS 
Finest tn įtaikai Foods 

31-92 21M SU Lena Island City

PAINTENG, PAČERHANGING 
INTERIOR - EXTEKIOR 

WORK 
Call Apytime 

WE 3-0769
DOOD BROTHERS 
PRINTERS 

Engravers - Uthographers. Speda- 
hzing in Church & Scbool Printing. 
386 Third Avė., New York 16, N. Y. 

(between 27th & 28th Streets) 
Union Printers MU 3-1412

WOODLAWN 
RIDING ACADEMY, Ine.

Western A Engfish Saddle Horses, 
eompetent instructors; 16 miles of 
beautiful Bridal Paths. Proprietor 
2 years with the N. Y. C. Mounted 
Police. — 3631 Bambridge Avenue, 
Brome, N. Y. . . . . OL 5-9429.

Bellerose, St. Gregory Parish — 2 
NEW FAMILY HOUSE, 6 rooms 
(3 bedrooms) complete basement A 
garage; $29,990.

MUROLO HOMES
Jamaica Avė. - 242nd St., Queens. 
Tėl.: JAmaica 9-3207 or FI 7-6854,

RAMBLER — buy now and save! 
Loads of 61’s it other types; largest 
choice of 62's in NY;' we have the 
right car for you at unmatched sav- 
ings. Largest guarantee: FREE 5 
yrs. or 50,000 ml guarantee. Sum-

KeHonių biuras Ektuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybių, narni}, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudoe, ncome Tąx 
užpildymas. Mutual Funds -— Pinigų investadjos. • Kasdien nuo 
B iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vai
874» Jamaica Avu, Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

Spedaitang ta: 
Showrooms - Offtoes Alterations 

Fireproof partitions 
W. HARTMAN 

761 6th Avenue — ORegon 5-8888

HUGH REILLY 
UPHOLSTERER 

Quality work at reasonable prices 
53-21 Roosevelt Avenue 

Woodside, N. Y. 
Tel. Hf 6-2943---------—

SELL YOUR OLD GOLD 
AND . 

JEWELRY 
IN CONFIDENCE ' 

SWISS JEWELBY (JENTEK 
60 Court Street, Brooklyn, N. Y. 

U L 2-1602

AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
Jnstalled - Resealed - Overhauled 
Excbanged - Ali Units Pre-Tested 

Dynaflovr, Ultnunatic, Mercomatk, 
TorųuefHte, Hydramatic, Powerflite, 
Fordcanaiic, Power GHde, Turbo 
CSide — 6 months oę 10,000 mile 
Guar.; Šame day serviee. Easy cre- 
diL CaH for FREE Estimate — 
TE 6-2022. The Name with the 
Guarantee. Free Ptck-up and Den
very. Brtag tlris Ad—Get 10% Disc.

’ RMgeBkd. 
iransRMSSMn Cemer

254 Bay BrMge Avė. (off 3rd Avė.)

PAUL'S 
CARPET SERVICE

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 — Atois 
Dandie, sav. 1438 Myrtle Avė. (prie 
Bleecker St.)- HY 1-9794

FEET PROBLEMS7 Neufeld’a Or- 
tbopedic Shoe CHnic Sboes any size. 
Suggestions for perams with 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

KELLY-WO0D PSARMACY 
168-43 HELLSIDE AVENUE 

OL 8-1226
OPEN SUNDAY WE DELTVER

(Tremout Avė A 178th SL near 3rd 
Ave.).Cbn>s flown to Puerto Rico 
fbr $97.08. 5 modem Chapels with 
Air condttlons. — FUNERALE8

AMER Calculating & Typrng Ser
vice. Try American Calculating & 
Tjrping Service. Machines & Cį>er- 
ators fumished in your office or 
ours. ALL W0RK GUARANTĖED. 
215 Park Avė. (at 18 Št), N. Y. C. 

GR 3-7872

G* Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartitinęnų ir tai ž*>mian«inmia kainomŠL čia galite vi- 
aokeriopai apsidrausti; čia valstybiniu mokesčių-taksų 
blankai užpildomi.

WEINER PHOTO SUPPUES 
Blaėk & white Color Processing 

2918 MERMAID AVE- 
ES 34600

A NCA R ' 
TRANSPORTATION

LEARN TO DANCE ta an atmo- 
sphere of charm and refinemenL 

MIDTOWN 5 AVĖ. STUDIO

KERN TRAVEL AGENCY
Don’t Stiffle the Yearn — Travel 
with Kern. . . . Open evenings. 
6107 Springfield Blvd, Bayside 64 

Cor. L. L Expressway
HA 8-1163-4

DELTVERY caB OR 3-6460 
time for Fine Courteous Sei 

463 WEST BROADWAY

Queens
rochial Scbool, Corona — vicinity 
World’s Fair

AQUIUN0 & SONS 
PATIOS - PORCHES 

DRIVEWAYS - SIDEWALKS 
Rubtash Removed 

Call Kl 7-1519

LEGAL 2 FAMILY
60x100 garden plot, (2) 6% Roora 
Apts. each *ūth 3 bedrooms, modern 
kitehen and bath, log burning fire- 
place; excellent location, 4 blocks 
irom 8th Avė. Subvray, North of 
Hiltade Avė, 2 blocks from Higb 
School, walk to St John’s Univer- 
sity. Both Apts. immed. availabie.

LONG ISLAND HCMES
168-12 Hillside Av., Jam. RE 9-7300

tomus plastikinius užvalkalus — 
SOFAI ir FOTELIUI už $34.95. 
Visi mūsų darbai atliekami priei- 
namiauskanis kainomis — aptar-

MODERN LAUNDRY—Rug Clean- 
ing. VVool Rūgs 9.75, Shag Rūgs 5.95 
We serviee schools, churches, con- 
vents. Pick up and Delivery. Any 
where in five Bort»& Long Island. 
359 North Main St, Freeport, L. I.

FR 9-2680

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

One of Suffolk’s largest RUG and 
CARPET CLEANERS. Free Pick- 
up and Delivery. Complete line of 
Broadloom. Phone GRover 5-9795, 

(in emergency Atlantic 9-0635)
Work Room fully eųuipped to do 
all Carpet Installations, Repairing, 
Serging, Binding and Cleaning... 
500 W. Main St (cor. Atlantic Av.)

i^rne Avė, 
d Avė.) N.Y.

UNITED MESSENGER 
SERVICE

LOCAL TRUCKING & SPE

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

AMETTCO Travel Bureau. Going 
Anywhere! Land, Sea, Air. Tours 
to Holy Land & Middle East. Offices 
in Jerusalėm, Beirut. New York, 
Washington. Ali our Tours to the 
Middle East are planned by specia- 
lists who know the area. Personal- 
ized Service for every travel need. 
1270 Br*way, N.Y.C. — LO 5-7926

■- TO MACIU . 
. YOftAD 

CAMCĖL tt CH/Ul&i

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
MB-55 LEEFEBTS BLVD. B1CHMGND HIU* N. Y.

Tdefonas: VIrginia 3-3544

8a*8 vestuvėms, Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotavlnlal 
pietos. Pirmos rOiles Ne*

Everything & Anything in V 
work at Reasonable Prices. F

BE 3-1532
59 Fulton St New York

LO 9-7700.

t .K»MG FREEZĘ GeįĘĮL t

A* Mnjor Rv—teritaGted smp-
Jus įfrvvjįįį

serrtee — 8T 6-1418 ŠgĮ
Street. Long laiand CRy, N.*Y.

JOSEPH TORHES į
FURNmiRB REPAIRING 

FURNTTURE R1MNNISHING 

Beautiful Work Dobė by Experts 

Reasonable Prices 

848 SCARSDALE AVĖ. 
SCARSDALE, N. Y.

GR 2-4293

NAPOLI RESTAURANT
You can ahvays get a good 

TTALIAN MEAL 
Any Time Day or Hour

CaR—JA 6-9386
146-13 Jamaica Avė., Jamaica, LI.

INTERSTATE IRON WORKS 
Ine.

The Finest Work Done 
IRON STAIRS & PLATFORMS 

Flre Escap^, Windows, Violations 
Dismissed. — Phone AL 4-6464 
229 East 9th Street, New York City

La Rue Jack
Internattohally Knovm 

PRIVATE INVESTIGATOR 
Identificatioh Expert Ctvii -Crimi- 
nal - Commercial and Industrial 
Investigatkms. — 39 Breadway SL 
Nevr York City WH 3-9783

BRENNAN P^UMBING AND 
HEATING GORP.

140 W. 83rd Street, New York City 
JC1j BRENNAN

. Lic. Ptamber' #9310
TR 3-8626

MAXWELL 
LUM8ER CO.

Stocking Over 500 Different Mould- 
ings. SpedaJ Mping witk Prompt 
Service. — Can Mir. Allen for Our 
Special Catafogue WAtkinb 9-6088 
2U W.18th Street, New York City

JOSEPH RUTKOWSKI
The finest in Wines & Liųuors 

CaU us at SU 5-2644
We DeUver 

2484 Merrick Road, BeOmore. L L

Taisome ir atnaujiname karborato- 
rius ir generatorius. Atvykite pas 
tos srities paslaugų “daktarų spe
cialistų”. Mūsų pagrindinis sieki
mas — Jūsų visiškas patenkinimas. 
Apskaičiuojame pataisų kainas be 
jokių Įpareigojimų. CARBURATOR 
Sales and Service, 414 Broachvay,
Brooklyn EV 8-0157

Fatber's Day Speciali PIPES from 
England: Dtndtffl, Charatan, Sasle- 
ni and other toakes. Pipe repairs. 
A large assortment of imported 
Tobaccoe. — STANLEY’S Famous 
Pipe A Cigar Store, S. Tuclunan, 
prop,- 709 Sth Avė. (at 23rd SL), 
Nevr York City________WA 4-5224

A. RUSSO
AUTO WRECKING

The Finest in the Business 
38-19 24th Street, L L G 

RA 9-9781

JOSEPH’S 
COIFFURES, LTD.

VVonderful CMors - Halrcuts by Ek- 
perts - Natūrai Pertaanents - Ali 
work done to your saUsfaction. — 

Open 6 days. Call WA 9-1780 
27 7tH Aveme (beL 12 A 13 8tsz>

PLAINVIEW FORD
THE FINEST IN AUTOMOBILE8

120 So. Oyster Bay Road 
STOB8ET. N. Y.

W A 1-5380

SPECIAL SALE 
WARDROBE CLOSETS — Cedar 
Bned, all Poloca. — from $2465.

COLOfiY FURNITURE
_ 1071 E. Tremota Avė., DA 9-8781 (trr a.iJtT. Bub.>


