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DAN KURAITIS JAU YRA IŠLEISTAS

DAUGIAU NUOLAIDŲ, TAI DIDESNI REIKALAVIMAI

sima*.

Dan Kuraitis, Chicagos auto
mobilių prekybininkas, šią va
sarą, kaip turistas lankėsi Lie
tuvoje. Vilniuje jis buvo su
imtas, tardytas dėl knygelės 
“Anapus geležinės uždangos”, 
kurią jis parašė 1358 atsilan
kęs Sovietų Sąjungoje, Lenki
joje ir rytų Vokietijoje.

Tiesos korespondento kaman- 
tinėjamas, Dan Kuraitis pasi-

reikalavimai, o ne nuolaidos. 
A- Stevensonas, grįžęs iš Eu
ropos ir remdamas vyriausybės 
nuolaidas, aiškino, kad Europo
je nuotaikos už susitarimą dėl 
nusiginklavimo, nors ir be kon
trolės.

— Arkansas gub- Orval E. 
Faubus laimėjo nominaciją į 
gub. penktu kartu.

McCORMACK DIRBA 
LIETUVOS NAUDAI

Mirė dramos aktorius 
Gasparas Velička

pasisaką kad taika išlaikyta, 
bet didele kaina — už ją par
duota papuasų tauta. Laikraš
tis parašė, kad papuasai labai 
priešingi Indonezijos okupaci
jai; kad jų valios betgi nie
kas nežiūrėjo ir net nepasi
klausė; kad plebiscitas po 6 me
tų tėra tik oficialumas, kurio 
niekas rimtai ir nevertina. E 
tikrųjų laimėjo Indonerija, nes 
ji gauna tai, ko ji reikalavo. 
N. Guineja atiduodama tam, 
kuris parodė diktatūrines pre
tenzijas, karinę agresiją, remia
mą iš Maskvos. Amerikos dip
lomatija, sakė laikraštis, stip
riai spaudė, kad būtų priimtos 
agresoriaus sąlygos. Taigi, kon
krečios tautos apsisprendimas 
paaukotas už taiką-

Mums ši papuasam numatyta 
“apsisprendimo” procedūra dė
mesio verta dar ir dėl to, kad 
ji primena tą, kurią vartojo 
Sovietai Baltijos kraštuose: pir
ma kariškai okupavo, v paskui 
vykdė balsavimus ... Tai ap
sisprendimo ir demokratijos iš
juokimas.

Gaila, kad to plano autorius 
yra Amerikos diplomatas
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VOKIETIJOS RŪPESTIS DĖL 
MASKVOS SUTARTIES SU 
RYTŲ VOKIETIJA:

Rytų Vokietijos boso Ulb- 
richto išvykimas į Maskvą, So
vietų spaudos tyla apie jo dar
bus ten ir kiti ženklai Vokieti
joje sukėlę įspūdį, kad pavojus 
pasirašyti separatinę sutartį

viešai aiškino.

iriu. Juo Amerikos pozicija la
biau silpninama, juo labiau So
vietai savo' poziciją stiprina, di
dindami reikalavimus. Tai gre- 
siaAmerikos saugumui.

Washingtone resp. lyderis 
Dirksenas pasisakė taip pat 
prieš Amerikos nuolaidas. Esą 
derybose dėl nusiginklavimo 
Amerikos pozicija būtų tvirtes
nė, jei į Ženevą būtų pasiųsti

Anglai reikalauja, kad Izrae
lio lėktuvų kompanija, kuri at
gabeno liepos 1 šnipą Soblen 
į Londoną, pasiimtų jį ir gaben
tų į New Yorką- Izraelis atsi
sakė Amerika pasiūlė, kad per
duotąjį Amerikos kompanijos 
lėktuvui. Anglai aiškinasi, kad 
tada jau turės būti taikomi ki
ti įstatymai, ir bu vėl reikalin
ga byla. Nė vienas to šnipo ne
nori, bet nenori prisiimti ir 
atsakomybės.

Taika yra viena popuHario- mo, blankiais žodžiais, lyg veng- 
ji vertybė, apie kurią dabar damas aiškiai pasisakyti. N.Y- 
daugiausia kalbama. Tautų ap- H. Tribūne aiškiai ' ir atvirai 
stsprandima* yra kita vertybė, 
kurią ypačiai' suaktualino pre
zidento Kennedy kalba J. Tau
tose pernai rudenį. Tos dvi 
vertybės yra lyg svarbiausios 
gairės, kurios turi vadovauti 
tautų santykiam.

Kaip tos vertybės praktiko
je suprantamos ir vykdomos, 
rodo konkretūs dienos įvykiai.

Azijos salose prieš savaitę 
taika laimėjo. Indonezija ir 
Olandija sutiko su sprendimu 
dėl N- Guinejos, dėl kurios bu
vo prasidėjęs karas. Konfliktas 
tini būti baigtas sutarimu: 1. 
Olandija kitų metų gegužės 1 
perduos N- Guinėją Indonezi
jai; 2. Indonezija 1969 leis N. 
Guinejos papuasų tautai plebis
cito keliu pasisakyti, ar jie no
ri būti nepriklausomi ar liktis 
Indonezijos dalis.

Atrodo, pagerbti abu popu
liarieji principai — taika ir ap
sisprendimas. N. Y. Times tą 
sprendimą sutiko be entuziaz-

sakė, kad anos kelionės įspū
džius jis perdavęs Naujienom, 
o jų redakcijos žmogus Augus- 
tinavičius prikūręs dar ir to, 
ko jis, Kuraitis, nesąs nei ma
tęs nei girdėjęs. Tiesoje pas
kiau Dan Kuraitis paskelbė 
“apgailestavimą”. Keleivis . aiš
kina, kad tą apgailestavimą Ku
raitis parašė, “norėdamas iš 
Lietuvos be didesnių trukdymų 
iš tampymų ištrūkti”. Laisvė 
labiausiai pasipiktinus, kad Dan 
Kuraitis “buvo prisišliejęs prie 
darbininkų judėjimo, bet vė
liau persimetė pas menševikus”.

Paralelė tarp nutarimų dėl N. Guinejos ir maldos su
kelia klausimus: kodėl taika sykiais vertinama labiau 
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mo į Europos rinką pertraukti 
porai mėnesių. Anglija tebeieš
ko kelių, kaip ji galėtų ir įeiti 
į Europos rinką ir sykiu apsau
goti ūkinius N. Zelandijos, Aus
tralijos, Kanados interesus- 
Amerika Anglijos įstojimą į eu
ropinę rinką labai remia. Ta
čiau ir Amerikoje dalis ekono
mistų baiminasi, kad Europos 
susijungimas gali aprūpinti Eu
ropą nuosavais - gaminiais, ir 
Amerikos gaminiam ten gali su
mažėti rinka. Kiti drąsina: pa
kilęs gyvenimo standartas Euro
poje suvartos daugiau gaminių 
— ir iš Europos ir iš Ameri-

— Anglai atsisakė paremti 
Amerikos siūlomą Katangos 
ūkinį boikotą. Kongo vyriausy
bės paskelbtas planas nueis me-

Dvejopi faktai gali sudaryti 
įspūdį, kad nei taika nei apsi
sprendimas politikos praktikoje 
nėra laikomi tokiom visuoti
nėm vertybėm, kurių būtų nuo
sekliai siekiama ir kuriom bū
tų tvarkomas tautų , ir asmenų 
sugyvenimas. Nors taikos ir ap
sisprendimo žodžiai dažnai kar
tojami, bet taip pat dažnai jie 
laikomi tik priemonėm kitom 
vertybėm, kurių lalsau siekia-

— Vokietijos užsienių reik. ma.
min. Schroederis rugpiūčio 8 šalininkai pragmatizmo, ku- 
pareiškė, kad- Vokietija nu- ris taip populiarus tarp Ame- 
trauks santyl 
tais, kurie <

ISTORIJA 6ėL SOBLEN DAR 
NESIBAIGĖ

SUVAŽIAVIMO IŠVADOS 
SPAUDOJE:

Draugas liepos 30 informa
vo. kad A.L.R.K Federacija

Būtų getą, kad lietuviai pa
rašytų šiam nuoširdžiam Lie
tuvos reikalų gynėjui po laiš
kutį adresu: The Honorable 
John W. McCormack, Office of 
the Speaker, House of Repre- 
sentatives. Washington 25, D.

Nauja nubuožiirimo akcija Sovietuose
Sovietuose rugpiūčio 7

pareikš savo norą įstoti. Vietoj 
Alto vykdomojo komiteto bus 
renkama centro valdyba iš vie
nuolikos asmenų. Nauja valdy
ba renka iš savo tarpo pirmi
ninką, vicepirmininką, sekreto
rių, iždininką”.
, Po suvažiavimo, liepos 31: 

“Tenka džiaugtis, kad Altary- 
bos suvažiavimas buvo darbin-

Ženevoje Amerikos atstovas 
Dean rugpiūčio 8 oficialiai pa
siūlė sumažinti reikalaujamų 
kontrolės punktų skaičių iš 180 
iki 80. Sovietai atmetė ir tai-

New Yorke gub. ’Rockefelle- 
ris rugpiūčio 8 kritikavo tas 
vyriausybės nuolaidas. Esą Ken
nedy vyriausybė laipsniškai ar
tėja prie Sovietupozicijos nu
siginklavimo kratrotės klausi-

ba nesuskilo: ji išliko sveika ninku bloko patiektus punk-
ir nesužalota”. tus” ... “Dabar ‘atskiedus’ A

LT... tos organizacijos efektin
gumas savaime sumažės”

— Gallupo institutas tikrino: 
ar biznio reikalai eitų geriau, 
jei prezidentas būtų respubli
konas? Atsakė: geriau 17 proc., 
blogiau 24, tas pats 46 proc.

TARP AMERIKOS IR 
PRANCŪZIJOS:

Amerikos atstovas Gavin iš 
-. . , _ ~ .................. Paryžiaus pasiskubino pasi-

DabarDanKuraitis jai lais- traukti, Nato kariuomenės vyr. 
vas ir esąs vak. Europoje. vadas gen. Norstad taip pat-

(Daugiau žiūr. 2 pust.). Abudu norėjo kompromisų tarp

Visuomenę šią savaitę Priplū
do spaudos ir radijo žinios la
biausiai apie Marilyn Monroe 
mirtį, apie varžybas dėl šnipo 
Soblen pergabenimo į New Yor
ką, apie thalidomidą, nuo kurio 
gimsią vaikai be kojų, be ran
kų. Tokios žinios nustelbė nau
jienas apie politinius įvykius. 
Tų politinių įvykių dabar kaip 
Ir “nėra”. Jie dar tik bręsta, 
rengiami.

Politinių rengiamų įvykių ei
lėje dėmesio vertas

Atstovų Rūmų pirmininkas 
John W. McCormack neseniai 
parašė .vėl laiškutį Rezoliuci
joms Remti Komiteto vadovy
bei. Tame laiškutyje tarp kitų 
reikalų jis labai aiškiai pamini, 
kad ir ateityje visomis išgalė
mis kovosiąs už rezoliucijų pra
vedamą (“ ... I shall continue 
to do all I can ...”).

tarp Maskvos ir rytų Vokieti- > Amerikos ir Prancūzijos, tarp 
jos vėl padidėjęs. Norint už- Amerikos ir Nato. Jų patarimai 
bėgti jam už akių Vokietijos nebuvo paimtini Washingtonui. 
parlamente rugpiūčio 7 buvo Ir jų vietoje teko paskubintai 
pareikštas įspėjimas neutralie
siems kraštam: jei jie priimtų 
tokią sutartį su rytų Vokietija, 
tai vakarų Vokietija gali sustab
dyti jiem užsieninę paramą.
NUSIGINKLAVIMO 
KLAUSIMU:

Nieko naujo, Rugpiūčio 8 at
naujintuose pasikalbėjimuose 
Ženevoje Amerikos atstovas 
Dean, laukiama, sušvelnins kon
trolės sąlygas- Sovietai, laukia
ma, jas atmes kaip ir anksčiau. 
Rugpiūčio 8 taip ir įvyko. 
O tuo tarpu Sovietai atnauji
no vėl atominius sprogdinimus, 
nepaisydami, ką viešoji opinija 
sakys.

Sąjungininkų tarpe mažas 
žingsnelis i santykių išlygini-

Dirva rugpiūčio 1: Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
“sveikindama padarytą pažan
gą ALT reformų klausimu, pa
lieka sau laisvas rankas sie
kiant tolimesnių reformų ir or
ganizacinių tobulinimų”.

Naujienos rugpiūčio Ir Suva
žiavimas “svarstė beveik išim
tinai organizacijos klausimus, 
atseit, kaip patobulinti tą poli
tinės veiklos organą”.

“Suvažiavimas galėjo savo 
nutarimais padaryti neatitaiso
mo* Žalos organizacijai, galėjo 
net privesti prie skilimo ... 
Buvo ir pranašų, kurie ‘prama
tė’. kad taip atsitiks ... Tary-

bausti Peru už sukilimą prieš taikymas Azijoje ir Europoje; 
demokratiją ir remia samany- taikos stebimas didele kaina su 

— Attiro laikinoji vyriausy- ma šaukti lotynų Amerikos vals- komunistine jėga, bet taikos 
bė, vadovaujama Kheddos, rug- tybių konferenciją Peru reiks- nevertinimą* namie su savais 
piūčio 7 paskelbė, kad visa vai- lu. Bet tuo tarpu Peru naują tautiečiais. Ar tai ii tkrųjų 
džia pereina pelitbhirui. vado- vyriausybę pripažino Argenti- duos g*D» vašiu*, kitas Idau- 
vaujamam BeOa.

Sandara rugpiūčio 3: “Di
džiai išpūstame Amerikos Lietu
vių Tarybos reformų klausime 
susidariusioji grupė iš federa
cijos bei tautininkų atstovų pa
tiekė savo reikalavimus ... To
kiai padėčiai esant visa eilė 
atstovų ... priėmė be tolesnių 
diskusijų federacijos ir tauti-

Antras potvarkis konfis- paskelbė, kad Amerika gabena orinriDU
skelbtas k potvarkis likviduoti kuoti privatinius namus, jei jų vaistų ir duos palapinių 12,000
vienos šeimos namus. Jų vietoj savininkas negali įrodyti, kad benamių. tiniame gyvenime- apsisprendi-
turi būti statomi kolektyviniai juos pasistatė iš normalaus už- _ Amerika vis dar siekia mo taikymas Afrikoje, bet ne- 
apartamentai. Esą vienos šei- darbio. _ _ —
mo namai palaiko nuosavybę ir 
“sugedimą”.

Spaudoje buvo pastebėta, 
kad potvarkis labiausiai taiko
mas Baltijos kraštam, kur žmo
nės pasistatė namelių.

skirti Bdhleną -ir gen. Lemni- 
tzerį. Tačiau spaudoje jau bu
vo paskelbta, kad Washingtonas 
linksta duoti tam tikrų žinių 
Prancūzijos atominiam tyrinėji
mam, o savu ruožtu Prancūzija 
atidarysianti savo rinkas Ame
rikos anglim, šiuo metu Pran- 
cūaja gabenosi anglis iš ... 
Sovietų Sąjungos.

EUROPINĖJE RINKOJE:
Vienas žingsnis vėl atgal — 

pasitarimai dėl Anglijos įstoji-

Amerikoje, vidaus gyvenime, 
taikos vertė yra mažesnė; tai
ka mažiau branginama. Vyriau
sio teismo sprendimas dėl mal
dos sukėlė aštrią nesantaiką, 
paaukojo vidaus taiką.' Sako, 
taika buvo paaukota už ištiki, 
mybę teisei — konstitucijai. 
Taip aiškina, nors tuo maža 
kas betiki. Kalifornijos protes
tantų vyskupas Pike, pats-tei
sininkas, Kongreso komisijoje 
pareiškė, kad teismas iškreipė 
konstitucijos prasmę. Tai ir pa
demonstravo: girdi, jei teismo 
aiškinimas būtų teisingas, tai 
prezidentas, ragindamas melstis 
namie ir bažnyčioje, elgėsi 
taip pat prieš konstituciją ...

Vidaus taika buvo paaukota 
nė ne vardan gyventojų dau
gumos apsisprendimo, nes gy
ventojų aiški dauguma už mal
dą. Malda nepatenkinta buvo 
tik labai menka mažuma. Tos 
mažumos niekas nevertė mal
dos kalbėti ar joje dalyvauti. 
Bet mažuma norėjo savo valią 
primesti ir daugumai, kad mal
dos ir dauguma nekalbėtų. Tai
gi vidaus taika paaukota var- ' 
dan mažumos diktatūrinių šia- 
kimų.

KONGO CHAOSAS
Kongo vyriausybė rugpiūčio 

7 paskelbė, kad imasi izoliuoti 
Katangą nuo pasaulio.. Įspėja 
tam reikalui užsienio firmas, 
kad jos gali turėti reikalų ar
ba tik su Kongu ar tik su Ka- 
tanga. Mėgins sutrukdyti Ka
tangos radiją ir televiziją, net 
radijo mėgėjų susisiekimą.

O tik prieš porą savaičių bu
vo paskelbusi ta pati vyriausy
bė, kad keičia, konstituciją ir 
atskirom provincijom duoda au- 
tonomiją- Tokį paskelbimą 
Tshombe sveikino.

Los Angeles, Calif., rugpiū
čio 7 vakare po sunkios ir ilgos 
ligos mirė dramos aktorius Gas
paras Velička.- Velionis kaip 
aktorius dirbo Klaipėdos, Kau
no ir Vilniaus teatruose; pasi
traukęs į Vakarus, ilgesnį laiką 
dirbo su Dainavos ansambliu, 
ansambliui rašė dramos veika
lus ir juos pats režisavo- Para
šė Nemunas žydi, šienapiūtė, 
žydintis lankų vėjas, Minija 
išsiliejo. Visi veikalai perpinti 
dainomis ir tautiniais Šokiais. 
Paskutiniu laiku gyveno Los 
Angeles ir Hollywoode, statant

su tais kraš- rikos intelektualų, netiki pa- 
aus sutarties stoviom vertybėm ir tiesom, iš- 

pasirašyme su rytų Vokietija, skyrus savo tikėjimo pagrindi
nę tiesą: garo, dora, lahinjs, 
vertinga yra tai, kas vyksmo 
eigoje goti dooti geru* vaisius. 

E tokio galvojimo ir eina tas

Sfafi (fi kaires i dtHnv) V. Baržiaurtas, M. KSytė, praf. A. Alaksis, Ė. Mi- 
kužiiHė, Dr. K. Dranoelis, St. Gegužis, Dr. P. .Grigaitis, L. šomrtis, Dr. P. 
Daužvardis — Lietuvos Generalinis Konsulas, prel. J. Bot-Balusevižius, A. 
Rudis, E. Devenienė, J. Bačiūnai, inž. E. Bartkus, T. BlimtriAsi. Stovi 
(ta pat tvarka): A. Trečiokas, A. Ambrose, Dr. B. Ncmickas, M. Gudelis, 
P. DmviSr A. Repžys, M. Vaidyla, J. Talalas, St. Rauckinas, Dr. A. Montvy-

Amerikos Lietuvių Tarybos buvo nusistačius už statuto pa- 
suvažiavimas liepos 28-29 pa- keitimą ta prasme, kad į “Al- 
keitė savo , statutą ta prasme, , to sudėtį priimamos centrinės 
kad į tarybą galėtų įeiti dar ir lietuvių organizacijos, kurios 
naujų organizacijų. Nutarta:

1. Naujų organizacijų priė
mimą svarsto valdyba: naujos 
orąMMzaajos pareiškimą priima 
almėta ar perduoda visuotiniam 

filmus, dirbo įvairius pagelbi- susirinkimui (dviem trečdaliais 
nius darbus. balsų),

1 Valdyba sudaroma iš 11 
asmenp-

Po tokio pakeitimo buvo iš
rinkta valdyba: E. Bartkus, T. 
BUnstrubas, P. Dargis, K. Drau
gelis, P- Grigaitis, A. Rudis, 
V. Šimaitis, L. šimutis, J. Ta-

— Pasaulio opinijoje 65 proc. lalas ir M. Vaidyla. Vienuolik- 
tiki prieš 35 proc., kad Ameri- ; tas neišrinktas. Palikta ta vie
ką yra Sovietus pralenkusi' ta kam nors iš naujai stosian- 
mokslo tyrinėjimuose. Prieš po- čių organizacijų, 
rą metų buvo maždaug lygiom.

— ABBrvi Sovietai atgabeno 
ahtrą javų laivą. Kelios valan
dos po to Amerikos konsulas
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docentė vis telefonavo. Protar-
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CORPORATION

žinoti"

“Apie ką?”
“Kaip jūs čia gyvenat, apie 

studijas Lomonosovo ūniversi-

jam buvo

Draugas liepos 28: “Don Ku
raitį komunistai privertė pa
skelbti apgailestavimo raštą. 
Chicagtetis Don Kuraitis ii Vil
niaus buvo išteistai tik, kai

na provokuoti”.
“Pajutau —. rašo Kolarz, — 

kad siena visą laiką buvo tarp 
mūsų. Ir dabar visi trys pasi
darė dar labiau rezervuoti, o 
blondinas pasitraukė atokiau 
sofoje ... Nė vienas iš dauge
lio rusų, su kuriais kalbėjau 
man nesirodė toki tolimi kaip 
dabar mano tautiečiai.”

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

okupanto prievarta iš ekskur
santo išreikalauta pareiškimo 
dalis: ‘Kaslink mano Dviejų 
Veidų, tai aš lietuvą pamačiau 
ne tokių, kokia ji buvo mano 
knygoje. Apgailestauju. Būtų 
malonu matyti ateityje. Visai 
gali išsilyginti- Aš šį kartą at
vykau su geriausiais norais pa
matyti Lietuvą i^tn^iu viltį po 
poro?Ibėtų vėlfia; atvykti’.

"nesą’ įdėjo ne tik to laiš
ko tekstą, bet ir fotokopiją”.

Po šios istorijos su Don Ku
raičiu dabar aišku, kodėl buvę 
Lietuvoje turi rašyti apie ją tik 
gerai, arba visaitylėti-

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAVĖJAS. NIEKO NEMOKA-------

jį kitas, tas tyliausias. — To 
Vakaruose vis tiek nesupranta”- 

“Gal aš suprasčiau- Bet rei
kia, kad man pirma paaiškin
tų. Ką jūs, sakysim, vadinate 
žmoniškumu. Sakykit pavyz
džiais. Gal Berlyno siena?”

“Matai, — triumfavo tylu- 
Sakiau, kad jie to ne

supranta. O dabar nori mus se

nių valandų ir nors po 12 me- 
Antra, Balys Gudžiūną* nie- tų pelnyti normalesnį darbų”, 

kad nebuvo įteikęs jokio atsi- Kadangi valdyba griežtai at
statydinimo paNiftfano, o bu- fnufeeltdiSpeU

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Rami vieta • gražus pušų parkas * visai arti pliažas 
* geras lietuviškas maistas • malonus patarnavimas.

okupantų dienraščiui "Tiesai’ 
įteikė ‘apgailestavimo’ raštą, 
kurio ir antraštė turėjo būti 
padėta ‘Apgailestauju’. To raš
to pradžioje pasakoma, kad Vil
nius atrodo puikiai, kad žmo
nių veidai atrodo sveiki, drabu-

rybų Lietuvai’, kad jam leido 
Vilniuje trejetą dienų paimti 
ir aplankyti tėviškę bei pama
tyti Raseinius, Šiluvą, Pašušvį, 
Grinkiškį žr Šaukotą, kur Ku
raičio tėviu palaidoti. Pagaliau

Apie vieną važiavimą j Lie
tuvą
Vienybė liepos 5: “Baisus čia 

daiktas, kad šalčius ar kas ki
tas išvyksta į Lietuvą! Nelygi
nant jis būtų pirmas ar pasku
tinis. Dabar į Lietuvą nuva
žiuoti nėra jau taip sunku, 
kaip yra buvę anksčiau”-

Apie kitą yaHaviroą:-

“Bet juk tamsta dar net np 
paragavai”, kalbėjo Kolarz 
Dūmas po dūmo, lyg suartinu 
tautiečius. Blondinas, kuris, aį| 
rodė, vadovavo kitiem, lyg ir 
sofoje prislinko ardau prie Va
karų Vokietijos korespondento. 
Bet kai tik ėmė kalbėlį, sąvo
kos skyrėsi ir vėl. Anas -iš 
Dresdeno sakėsi, kad jis įsto
jo į partiją apsisprendęs už 
žmoniškumą, kurį jis rado par
tijoje. ' ■ x

“Kuo tas žmoniškumas par
tijoje reiškėsi?” klausinėjo Ko
larz.

Momentą pagalvojęs, studen
tas atsakė: “Kaip tai aš galiu 
jums paaiškinti, žmoniškumas, 
tai matot”...

“Mesk aiškinęs, — nutraukė

“Tai puiki idėja- Bet mūsų 
vyriausias redaktorius Henri 
Nannen jau prieš penkeris me
tus tai siūlė. Ir žinote, kodėl 
jo siūlymas nepriimtas iki šiol? 
Jūsų vyriausybė nesutinka”, 
kalbėjo vienas.

“Jūs patys tuo juk netikite, 
— atkirto Kolarz. Kiti tyliai 
žiūrėjo į grindis. Net ir Ma- 
rieHa neturėjo kur dėti savo

PO 5-5892 
HU 1-2790 

. Fl 6-1571 
pl 6-6786

VILNONES MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

CH 3-2983- 
. EI 3-1737 
LO2-MU 
MU 4-4613 
GR 2-6387

. TU 6-2874
EV 4-4892 

. OI 5-8808 

. BR 8-8888 
WA 5-2737

ė'GRAND RAP1DS, Mielu — 808 Bridge SL, N.W.
• HAMTRANCK, Midų — 11333 Jo*. Campau —
• HARTFORD, Comu — 132 FrankHn Avenue —

jos studentai tenka ketini So
vietų studentai ir ttt / ’ . ;

“Norėtume, MarieHa, pamaty
ti studentų iš Federafinės Vo
kietijos. Jų čia turi būti”

“Moment”, ir Marietis nubė
go prie telefono. Po kelių mi
nučių pasirodė jauna moteris, 
lyg valkirija — keistu kos- 
tiumi. Ji mums pasisakė po 
karo tarnavusi kaip majoras 
prie sovietinės karinės valdžios 
Potsdame ir Karishorste. Da
bar ji esanti vokiečių kalbos 
docentė. Ji permetė mus ener
gingu žvilgsniu. “Bijau, kad aš 
jums negalėsiu nieko padėti- 
Mes daugiau neturim jokio stu
dento iš vakarų Vokietijos. 
Pernai turėjom dar vienuolika, 
bet kultūrinis susitarimas su 
Federaline Vokietija pasibai
gė”. Patraukusi pečiais pridė
jo: “Mūsų vyriausybė neatnau
jino” ...

“Bet studentų iš rytų Vo
kietijos tikriausiai yra”.

“Norit su jais kalbėtis? Tuo
jau”- Ji telefonavo kažkam aš
tuntame aukšte, paskui perda
vė telefono trūbelę man.

“E kokio laikraščio jūs at
vykote?”

“Iš Stern”.
Pertrauka. Paskui: “Tai jūš 

iš vakarų Vokietijos?”
“Taip. Norėčiau su jumis pa- 

sikaibėti”.

Kuraitis važiavo Vilniun per 
Chicagos miesto centre esan
čią kelionių agentūrą ... Ku
raitis, rašydamas Lietuvoj esan
tiem giminėm 'laiškus*, nurodė 
viešbutį, kuriame 
skirta apsistoti- Agentūra iš 
anksto dėl to viešbučio buvo 
susitarusi ir laiku Kuraičiui 
pranešusi. Kuraičiui rusai lei
do pasiekti Vilnių, bet kai at
ėjo metas eiti į viešbutį, Ku
raity buvo sulaikytas ir jam 
įsakyta eiti į ‘kitą viešbutį’. 
Ten prasidėjo tardymai ir ka
mantinėjimai. Reikalauta, kad 
pasiaiškintų dėl knygos ‘Už ge
ležinės uždangos’.

“Kuraičio giminės atvažiavo 
į Vilnių ir nuvyko į nurodytą 
viešbutį, bet jame nerado Ku
raičio, nes jis buvo išvežtas 
kitur ir klausinėjamas. Vienas 
geležinkelietis vis dėlto Kūrai- 
tį matė ir pažino. Jis pasakė 
giminėm. Giminės žinojo, kad 
Kuraitis yra Vii nūn**, bet ne- 
žinojo, kur jo ieškoti. Kai -ne- . B. Gaidziūiio laiškas redakcijai 
soje’ pasirodė prieš Kuraitį nu- J
kreiptas šmeižtų straipsnis, nė Naujas paaiškinimas su nau* vo įteikęs tik Vilties Draugi
ne nebedrįso savo * dėdės ieš- : jom Maldom 
koti-

“Kuraįtis, besirengdamas ke
lionėn, pasiruošė didoką adre
sų knygutę. Jis planavo iš į- 
vairių kelionės vietų parašyti 
pažįstamiem sveikinimo atviru-

“NID4”
Aabury Perk, N. J. • 7-toe Ir Farfc Ava. kampe • T*L; FR 4-7788 
Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

P- »r C. MAČIULIAI, savininkai

vienoje gražiausių lietuviškų vasarviečių Cape Cod, Mass. 
JANSONŲ VILOJE

“AUDRONE”

Pagaliau vienas atvyko. Ma
lonus, atviras veidas. Kai jis 
išgirdo, kam jis kviestas, stai
ga jo veido žvilgsnis užšalo. 
“Aš neturiu laiko”.

“Na, pusę valandos galite 
mums savo laiko skirti. Dabar

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

VI 1-5355 
GL 8-2258 
TO 7-1575 
CH 5-4734

• IRVINGTON 11, N. J. — 782 SpringReM Avė. ___  ES 2-4885
• YOUNGrroWR 3, OMo — 21 FWH» Avenue --- ------- Rf 3-0448

dėntiis į ^etimtą aukštą. “Ten 
jok taip pat gyvena vokiečių”, 
aiškino docentė. Dešimtame 
aukšte jos paliko koresponden
tus laukti koridoriuje, o docen
tė pasileido į vieną pusę, Ma- 
riellaį kitą vokiečių medžioti.

Po penkių minučių docentė 
giįžo su grobiu. Delsdamas jis 
priėmė mūsų ištiestas rankas. 
Nusišypsojo. “Tuojau ateis ki
ti du kolegos, o tuo tarpu bib
liotekoje galim laisvai pasikal
bėti”-

“Aš tik ir galvojau jųue lais
vą pasikalbėjimą”, kalbėjo ko
respondentas jau InMiotekoje. 
Į porą klausimų studentas at
sakė išsisukinėjamai ir vis bai
liu žvilgsniu dairės į duris. Kai 
du kolegos atvyko, jis su pa
lengvėjimu net atsiduso.

Korespondentas prisistatė ir 
paprašė parodyti kambarius, 
kuriuose jie gyveno.

“Geriau ne. Mano kambarys 
nesutvarkytas”, kalbėjo vienas. 
Bet docentės užsispyrimu pa
vyko kambarį pamatyti. Var
gais negalais pasisekė išgauti 
iš kambario gyventojo, kad jis 
yra 24 metų, Leningrade ve
dęs rusę, kuri čia pat studi
juoja; kad jis gauna mėnesiui 
60 rublių stipendijos, kad jis 
iš Dresdeno, bet pavardės ne
sakė nei jis nei kiti du, nesi
davė nė vienas fotografuojami. 
Pasiaiškino: prieš metus buvo 
žunudistai iš vakarų Vokieti
jos taip pat; jie nufotografa
vo kolegas iš vakarų Vokieti- 

“šiandien man Šlavimo prie- J08- Paskui tie buvo labai ne
patenkinti aprašymu.

“Ar tie žurnalistai netiesą 
“Bet tai truks iki penkių”, paraše?” klausė Kolarz.

Po trumpos tylos: “Ar aš ir “Tiesiogiai tai nebuvo netie- 
tada galėsiu, nežinau, pabandy- sa* vakarietiškai parašė, 
kit geriau su kuriuo mano ko- paraše, kad nėra nepavo- 
lega. Aš turiu dabar toliau JM3 studentus iš Vakarų siųs- 
šluoti”. Ir pakabino. i Maskvą- Buvimas čia daro

“Jis neturi laiko,” pasakiau įtakos studentam”.
docentė. Ji papurtė gaivą- “Būkit be baimės”, kalbėjo 

Kolarz, aiškindamas, kad jo 
T-ankėm pusę valandos, ir manymu, reikia kuo daugiau iš 

Vakarų siųsti studentų ir žur
nalistų į Maskvą ir iš Maskvos 
į Vakarus.

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
žilkinės, maižytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Ir 
žaiikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus 1 Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

piais nusšiuostydavo kaktą 
“Jau kalbėjau su dešimčia stu
dentų”, kalbėjo ji įniršus- “Ma
note, turės kuris Įtiko. D be to 
dar dvi dienos jau atostogos, 
vasaros atostogos”..

jos valdybai prašymą, kad at- 
“Dirvti”' attisakius gpansdin- palaiduotų nuo Vilties Draugi- 

ti, prašau atspausti Jūsų laik- vedėjo pareigų,
ramtyje- Prašyme buvo pasakyta, kad

tenka eiti dvigubas pareigas— Liepos 18 dienos Dirvoje at- redakSium? ^Š12

spaustas patištimmas “Dėl Ba- o Vilties Draugijos „į.
ims. Kai jį nuvežė į ‘kitą vieš- Gtidžiūno laiško redaka- vedėju virš 10 metų, kad 
būtį*, jo adresų knygutė pra- • /“J1® Abiejų pareigų ėjimas pauneika-
pboiė- ' dų, kūnas prašau atitaisyti. lauja labai daug darbo valan-

“Nustatytu laiku ekskursan- Parašyta: “Kaip tik buvo dų, kad per tą laiką reikėjo iš 
tai- turėjė važiuoti į Latvijos priešingai — tas skyrius atsi- savaitinio laikraščio pereiti į 
pajūrį, nętoli Rygos. Kuraitis rado tuo metu, kai Balys Gai- du kart savaitinį, vėliau orga? 
nenorėjo važiuoti į Latviją,* ne- džiūnas (1961 m. spalio 7 d.) nizuoti ofsetinę spaustuvę ir 
pasimatęs su giminėm Vilnni- atsiėmė savo atsistatydinimo vėl pereiti į tris kartus per sa- 
je. Vėliau jis buvo. nugaben- pareiškimą, pas&dėdamas su 'vaitę, ir pabaigoje prašymo sa- 
tas į lėktuvą ir išaustas į Le-' Vilties draugijos valdyba glao- koma: “Todėl prašau gerb. vaL 
ningradą. Agentūra tvirtina, džiai bendradarbiauti”. dybos mane iŠ vedėjo pareigų
kad rusai leis Kuraičiui išva- n nuo 1961 m. spalio 15 d. at-

____ ; . ? leisti ir palikti tik redaktoriaus 
Ptraia, uvaraljaų ir miomo- paramose- Itoėdamas vienas 

nių skyrius Dirvoje pasirodė pareigas, galėsiu savo darbą 
ne 1961 m. spalio 7 d., bet 45^0 savtiti-
tik 1962 m. vasario 23 d.

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių 

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

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

Cor. DELANCY, N.YX.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckentetao krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, teltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Deląncey Street.
• Atsineškite *1 skelbimą, kuria bUa ypMingaT įvertintas

• ATHOU Maaa. — 81 Mt Pleasant Street-----
• BOSTON 18, Masa. — 271 Shawmut Avenue _
• BUFALLO 8, N. Y. — 332 Filtmore Avenue -
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue -
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. CMcago Avenue
• CHfCAGO 8, HL— 3212 So. Halstead Street .

Rugpiūčio mėn. dar yra laisvų kambarių

Kreiptis: 
AUDRONĖ JANSONAS

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.; GA 8-8425
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Ideologija šaltame kare
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KLAIPĖDA. Įvažiavimas į Dangos upę

MATAS UDELIS

nau-

tekti prie to darbo, kad galėtų 
nudžiauti kokią daržovę.

ir persekiojimu stengiasi įgy- principus'

‘Sovietų Sąjungoj, ar tai

Sovietų dalimaf, gbridūoti iki 
dantų, užėmė parlamentą iš vi
daus ir lauko. Ta pati scena 
buvo įvykdyta ir Kaune

Man atsinaujino liga. Prade- . Dabar norėjau išbandyti, kaip; 
jau smarkiai kraujuoti. Emilja- mano pečius dega. Surinkęs vi-; 
nenko* stengėsi sukombinuoti šokių popiergalių, pakūriau. Du-; 
lengvesnį darbą. Sužinojęs, kad mai veržėsi į .kambarį su visa; 
dirbu elektros srity, kalbėjosi liepsna. Išsiunčiau savo pagel-; 
su technikais, inžinieriais, ku- bininką pažiūrėti, ar rūksta iš:

tai kalinių gultom. Narai buvo Simukas. Dirbau sąžiningai. Į 
dviejų aukštų, nuo vienos šie- j<rioą politiką, rodos, nesSašau. 
nos iki kitos. Tik įsigėręs prasitariau apie

blogą tvaiką. Kitą dieną iškvie- 
Po poros dienų į mūsų nau

jąjį lagerį atvežė kelis Šimtus 
kalinių. Juos varė statyti ce
mento fabriko- PO poros savai
čių ir mes perėjom į tą naują 
lagerį. Mūsų brigadininkas bu-

valdo- ZL JrV-7 - ix Sė visi Maltos miestų ir kaimų
galima, fraugcu- ■ atstovai 1802.

J “šio dėkumento turinys, ku-
>s pa- / riame atsispindi paprastas tie-
iip įj Tai atdaro* tauto*: sumas ir laisvų *" žmonių kilni 1-

buvo gana aiškūs: kiekviena ei
lė plytų buvo tiksliai nurodyta. 
Dabar jau dėjausi esąs “pečių

rie taip pat buvo kaliniai, kad kamino. Jis šaukė: “Lyg triškis; 
galėčiau pravesti elektrą sta- matyti, bet silpnai”. Išėjau pa-j 
tomuose nameliuose. Bet jie žiūrėti — jokio dūmo. Prisimi-' 
dar nebuvo baigti. Tik daržo-

nieko nereiškia, nes reikia tai
kytis prie gyvenimo sąlygų, rei
kia stengtis padėti savo nelai
mės draugams, čekistai nei mū
sų, nei mūsų, draugų nesigaili: 
jie žiūri, kad tik daugiau iš
spaustų. Turime gudriai dumti 
akis, kad būtų vilkas sotus ir 
avis sveika.

rių vadovam turėti savo parti
jos skyrių britų posesijose už
jūry. Tokios rūšies* intervenci- 

viešajai opinijai, bet jokio pa- ja reikštų galą kiekvienai evo
liucijai į autonominę valdžią 
Britanijos Commomvealthe.

žiūrėti 
niau, kad .iš pečiaus neišve-į 
džiau* jokios skylės į kaminąJ 
Praardęs kelias plytas, vėl už-i 
kūriau. Pasigirdo duslus “ūžt”; 
ir liepsna dingo kamine. Pečius' 
veikė- Reikėjo dar tinkuoti, bet 
užėjęs braižytojas su brigadi
ninku pranešė, kad jau reikia 
eiti į sandėlius pečių statyti. 
Parodė man brėžinius. Brėžiniai

Baltijos valstybėse ar kitoj da
ly, mažiausias autonomijos pa
sireiškimas buvo užgniaužtas, 
politinės vietos jėgos, ir įves
tas vienos partijos monopolis, 
diriguojamas iš Maskvos. Vien 
tik geležinė ranka jungia vieną 
su kita tautas Sovietų Sąjun
goje, tuo tarpu Britų Com- 
monvvealthas, priešingai, ieško 
skirtingumo”.

statyti cemento fabriką. Kai ka
linių padaugėjo, maistas virtu
vėje pradėjo Nogėti. Maistą da
bar nusukdavo virtuvės ir val
gyklos tarnautojai. Prasidėjo 
skundai. Lagerio administracija 
pagaliau buvusį aviacijos ma
jorą Pozdniakova paskyrė vir
tuvės ir vMgyįdos vedėju. Jis 
visus senuosius virtuvės dariri-

Manęs EmHjanenko dar už- 
klausė, ar esu pečius statęs? 

Tuoj “teismas”, ir bac-10 me- Atsakiau, kad plytą šiaip taip 
padėčiau, bet pečių nestačiau. 
Jis mane nusivedė į kontorą ir 
pristatė: čia, sako, geras pe
čių statytojas mūsų brigadoje.

nebera laisvų rinkimų, tai la- “Niekad neatėjo galvon bri- 
biausiai nepopuliari komunis- tų laboristų partijos vadovam 
tų vyriausybė gali išsilaikyti teikti kokias instrukcijas ko- 
valdžioje neaprėžtą laiko tarpą, iriam nors politiniam organui 
Tiesa, po Stalino mirties ko- britų kolonijai ar konservato- 
munistų sistema buvo refor
muota net ir Baltijos valstybė
se. Buvo suteikta koncesija

pavalgyti. Kai normos negali-

ir kruopščių svarstymų”. Tuo 
pat metu maltiečiai pareiškė, 
kad gerbs savo*, naują suvere
ną tol, kol jis vykdys savo pri
siimtas pareigas ir duos mal
tiečiam ‘laisvės privilegijas, tei
sę ir teisingus įstatymus.’. Ga
liausiai deklaracija skelbė, kad 
dvasiniai maltiečių reikalai pri
klausys nuo Popiežiaus autori
teto ir vienuolių ordinų gene
rolų; taip ir buvo iki šio laiko.

“Tur būt, net patys Sovietų 
komunistų partijos vadovai ne
išdrįstų sakyti, kad Baltijos

dabar toje duobėje reikės jam 
vardo neteėrti. Emiljanenko at
sakydavo: kad čia jo vardas

keitimo politikoje. (Jokios kon
cesijos nebuvo. R*d. ) Tai buvo 
“žingsnis atgal” pagal Lenino 
strategiją, kad atsigautų vėliau 
komunistinio totalizmo kelyje. 
Šiandien visos tautinės tenden
cijos, kultūros, politikos ir eko
nomijos srityje lieka šalia įsta
tymo ribų kaip ir Stalino lai
kais”.

Kiek jos turi pasitikėjimo 
svetima valdžia:
“įrašai, kurie Valetoje reiš

kia maltiečių simpatijas Didžia
jai Britanijai jau egzistuoja 
150 metų, ir š’ala davė negin
čijamus įrodymus šio savo jaus
mo. Tiesą sakant, nė viena 
Britų kolonijų nenukentėjo

tvarkoje. Į juos pradėjo vežti 
kopūstus, .bulves, burokėlius,

parų. Jeigu pasikartotų, sulai
kytų visus laiškus ir siuntinius.

Vasario mėnesį, 1950 metais, 
atkėlė į mūsų skyrių naują vir-

niekur atsitraukti. , Apsisukęs 
ėjau į baraką ir susitikau Ba
leriną Konstantinovną. Ji pir-

jūros viduryje į pietus nuo Si- kad buvo priimtas nusistatymas 
cilijos. Jos padėtis yra vienin- pasiduoti britų globai “po ilgų 
telė tarp britų priklausomybių, 
nes jos 327,000 gyventojų su
daro vieną iš Europos tautų, 
kuri gyvena Britanijos suvere
nume ..

“Jei Maltos atveju, taip sa
kant, viena europinė tauta, pri
klausoma Britų suverenumui, 
yra unikumas Commomvealthe, 
tai egzistuoja trys europinės 
valstybės, prikerigtos rusų su
verenumui — du milijonai lat
vių, du su puse lietuvių ir dau
giau kaip vienas milijonas es
tų — nekalbant apie Ukrainą,

Turėjom tuom tenkintis, nes
/*”***! vežiko, kad išsiųstų. Jis neapsi- davo- Aviatorius sakydavo, kad liktą žmoną su pora varinį. Žmo- 

pro šalį, baustų karceriu iki 5 - - — - - -

moji pasveikino: Sveiki (Zdrast- 
vuite!) Paklausė ir kodėl aš nu
siminęs. Paaiškinau, kad gavau 
laiškų iš namų, bet neturiu tei
sės atsakyti. Ji nusikvatojo ir 
sako: nebėda. Važiuoju į stotį 
ir išsiųsiu. Padaviau ir ji pa
ėmė. Dar pasakė, kad ji galės 
visuomet išsiųsti, jei reikės.

Bkasę sandėliu pamatam fe- viųsandėMjau tavobevrik
“Aš be vardo irgi nebuvau.' t""-'"“ * ” —
Buvau geležinkelio stoties vir- kopūstus tadves, burokėlius,

laiškus ir išsiunčia. Aš ilgai ne- klausimais. Tik tada, kai reikė- tėvynės aš, mielųjų laukų)-BaL prfįejti j, HmfrSyii ir aprijuosdavom vatiniu švar- ją virtuvės vedėją.
psitikėjau. Vieną kartą tarė- davo prirašyti daugiau neat- są turėjo skambų. Paskui pra- KeUs kartas bėgau j Vakarais virdavom bulvių Daugumas musu dar vis ėio
jau 2 laiškus išsiųsti. Paprato liktų darbų, kartai* suriginčy- dėdavo pasakoti apie namie pa- Uus <^0^ kaip stato kiti. košę. Pirmom dienom kiekvie- prie statybos darbu kiti — i

ėmė. Sako, viršininko žmona jis turi gerą vaidą, visą savo “ tAK mrtų^ęs j« 1^- ** dXtt išrin

ką, viešai skaitydavo. Visą lai- Tai užtruko 3 su puse dienos. . v
ką tik ir girdėjai: Myloj, doro- Vėliau pasta&au virtuvę, įv^ į mūsų naują lagerį vis pri- -. supu . p jo
goj AHcfa” (Mielas, brangus džiau į kaminą. Paskiausiai pa- būdavo daugiau ir dmiglau ka- 17 nwu>* 
Alioša). stačiau pečių kambariui šildyti, finių, nes netoli mūsų pradėjo (Būt dsuęūnU

Pradžioje keletas depirtatų be
drįso sutikti su Baltijos . vals
tybių tautine savižudybe, ta
riau bet kokia opozicija buvo 
tuojau užgniaužta. Kurie pirma 
galvojo balsuoti prieš aneksiją, 
buvo įspėti, kad tai galės dary- lojalumą Didžiajai Britani- 
ti, rizikuodami savo gyvybe’

Kiek svetimoji valdžia kišasi 
į vidaus reikalus:

“Svarbiausias konstitucinis 
skirtumas tarp Maltos ir Balti
jos valstybių yra tas, kad Bri
tų parlamentas neruošia įsta
tymų Maltai, nors ir turi teo
rinę teisę tai daryti (labai ap
rėžtu būdu), tuo tarpu visi 
aukščiausiojo sovieto Maskvo
je priimti įstatymai taikomi au
tomatiškai ir kiekvienai Bal
tijos valstybei.

“Maskva turi ne tik paskutinį 
žodį svarbiausiais politikos 
klausimais, kai Didžioji Britani
ja turi tik apsaugos ir užsie
nio reikalais, bet nurodo lietu
viam, latviam ir estam, ką turi 
daryti savo gyvenimo kiekvie
noje srityje, net ir kultūros 
reikaluose. Tartu, Vilniaus ir

jm ... -
“Iš kitos pusės Baltijos tautos 

nerodė jokios simpatijos Rusi
jai karo metu. Priešingai, So
vietų valdovai pasijuto negalį 
pasitikėti jų pagalba pavojaus 
atveju. Kada karo grėsmė su 
Vokietija pasidarė gan aiški, 
estai, lietuviai ir latviai buvo 
išdeportuoti masiškai į Sovie
tų Sąjungos vidų. Vien tik Es
tijoj, mažiausioj iš Baltijos 
valstybių, buvo išvietinti jėga 
iš gimtosios žemės 60,000 as
menų.

Kai po 3 vokiečių okupaci
jos metų sovietiniai valdovai 
grįžo į Baltijos valstybes 1944, 
šie kraštai parodė labai aiš
kiai savo menkas simpatijas 
Rusijai. Jie jvykdė savo rūšies 
plebiscitą visu Baltijos pajūriu, 
kur žmonės be atodairos bėgo 
nuo Sovietų kariuomenės ver- 

■žimosi-
“Žmonėm, mylintiem laisvę, Rygos universitetai veikia 

9 gyvenimas sovietiniuose kraš-' "griežtoje ideolo^nėje centri- 
tuose sudaro didelį vargą ir n®s Rusijos valdžios priežiūro- 

M ypačiai nerusiškom tautom, nes Je- Malta gi turi 400 studentų 
komunistai laiko savo režimą naudojasi pilna autonomi- 
galutinai nusistojus. Kadangi Ja • • •

Tai atdaro* tauto*:

“Maltos .sala —pradeda mas, yra labai įdomus, net 4r tiek nuo priešo" ugnies kaip 
Malta. Per daugelį mėnesių 
Malta turėjo iškentėti sunkų 
baisių oro puolimų bandymą 
■beveik kasdien. Aname didelio 
pasiaukojimo laikotarpyje mal
tiečiai parodė savo prisirišimą

makovas buvo mano metų — 
46. Pozniakovas po tokio pasi-, -į . . . w rozmazovas po romo pasi- brėžimus.Brė- vairių daržovių. Prie morkų bu- "inkus išvaikė ir susirikto iš

kad dariniunkai gautų geriau nuleisdare galvFfr j“ neturėjo. Patarė pa- vo sunkiau prieiti, bet bulvių savo tarpo s^ringus. ^ug
pavalgyti. Kai normos negali- v K 4 žiūrėti, kaip stato kiti. Tarnau- buvo galima nugriebti. Turėjau kas iš senųjų darbininkų buvo
ma buvo išp Idyti, jis vis tiek y * tojų nameliuose'visi pečiai bu- du padėjėjus. Vienas buvo lie- pradėję jam grąsinti, bet jb to
užrašydavo, susitaręs su darbų “Taip, dainelė sudainuota, bet vienodi ir vienodai statyti, tuvis, antras latvi*. Smogus su nepaisė. Po kelią dienų mals* 
vykdytoju, buvusiu aviacijos nevisai”. Ir jis užtraukdavo drf- Nurodė man vieną nam<ML fel autetii mokslu, te garui jau- tas pagerėjo. Lagerio virtimu- 
majoru Poedmakovu. Su juo nNę: “Ja tostaju po rotee, nebuvo jSkZftadė- nas vyras. Ptegrūsd^ kas prieidavo prie stalų ir klau-

vna.

Kaliniai ėmė kalbėti, kad vir

inę, toliau tašėm rąstus, piaus- 
....... _______ _ tėm ir statėm tą sandėlį. Kituo-

- -. x__ ■ - sivogė. Vieną dieną trys arkli- 86 pastatuose buvo dirbami na-
d^>ai niai vežimai su viršininku nu- kalinių gultom. Narai buvo

baigtu Visą laiką ^^avom ko- k<> . parvežti dviejų aukštų, nuo vienos rie
še ir duonos po 100 gramų dau- 4,,^ zly,;. * 'riau. Aš oatTstebėjusi, kad isake Uos
SSadžLX>XjSėt a“ » nurodytu

Grūdus ten priėmė, bet kalimaiti .td^s suntaradarte. Marš- 
to iš šalies nebuvo galima gan- f « Kas tmėio tUrej° lšsanešdmtl- W
L K sis mažai kur kišosi, daugiausia

! pasėdavo sumanesnius i*
tus st u nus.prtfa,faomet M- žmoi* tavo latai
užmodavo kntauv^e. Bet to- Joni SjUkusi

ų vo n aug. sveikindavo, klausdavo para-
Siuntinių dar niekas iš nau- dės, vardo, tėvo vardo. Vardais

jai atvykusių negaudavo. Bu- visus ir vadindavo, o ją prašė 
vmn rašę namiškiam, kad nei vadinti Ekaterina Konstanto- 
laiškų, nei siuntinių kol kas ne
siųstų, nes keičiame vietą. Da
bar sukrutom laiškus rašyti. &- 
nojom, kad galime išsiųsti tik

-- W 1 šininką — kapitoną su šeim|

Taų> padirbėjom apie porą

siaurą, neobjektyvų ir fanatiš
ką. Bet tai priklauso nuo dvie
jų dalykų: kokia yra ideologi
ja ir kokiomis priemonėmis ji 
vykdoma. Ideologija gali būti 
teisinga arba klaidinga, vykdo- 
mą laisvu apsisprendimu arba 
prievarta.

Klaidę žmonėm yra sunku 
išvengti, bet ir nedaug rasis 
žmonių, kurie sąmoningai ir už 
sispyrę laikytųsi klaidos, žino- 
darni, kad tai klaida. Jie klai
dą laiko tiesa ir tuo būdu susi
daro klaidingą ideologiją. Tokia 
ideologija tikrai žmogų susiau
rina, nes jam darosi labai sun
ku kitaip galvoti ir pripažinti 
tiesą, kuri griautų jo pažiūras 
ir nusistatymą. Užsispyręs sa
vo klaidingose pažiūrose pasi- 

,daro ir neobjektyvus ir fana
tiškas. Pavyzdžiui, toks yra 
bolševizmas, kuris atsiremia 
klaidinga materialistine bei 
ateistine ideologija. Tokių klai
dingų pažiūrų yra ir nebolševi- 
kų ir nekomunistų, net jų prie
šų, bet jie bent nesistengia sa
vo ideologijos kitiem prievar
ta primesti-

Prievarta yra antras' daly
kas, kuris ideologiją padaro 
fanatišką, ypačiai tada, kai ji 
vykdoma ir primetama valsty
binėmis priemonėmis. Kiekvie
nas turi teisę būti tošių pažiū
rų, kokios jam atrodo teisingos. 
Galima ir reikia įtikinėti, kad 
klysta, bet negalima griebtis jo
kios prievartos, jeigu jis pats

ta- Sako, kad ji daro žmogų muose kraštuose ir, jei galima, 
visame pasaulyje-

Sovietų Rusijoje ir jos pa
vergtuose kraštuose, kaip ir 
Jugoslavijoje bei komunistinė
je Kinijoje, bolševikinė ideolo
gija taip kiekvienam žingsnyje 
pabrėžiama ir taip viskas jąja 
persunkiama, kad nelieka jo
kios laisvės kitokiai ideologi
jai. Tasai fanatizmas yra tiesiog 
koktus tiem, kurie jį išgyvena 
ar išgyveno ir kurie bolševiz
mą bei komunizmą kitokiu bū
du yra gerai pažinę. Tačiau yra 
nemažai žmonių, kurie tos bai
sios prievartos nepažįsta, pati
ki melaginga propaganda, kad 
tai neša žmonijai gerovę, , o ne 
pražūtį. Daug žmonių prigauna 
klaidinga idėja, žadanti “švie
sesnį rytojų”.

Komunizmo pavojaus akivaiz
doje laisvasis pasaulis turi pa
reigą pabrėžti savo šios ideolo- ■ 
gijos pranašumą. Neseniai tai į 
nurodė Eudocio Ravine, buvęs j 
komunistų partijos kūrėjas Pe- I 
ru valstybėje ir Pietų Ameri
kos atstovas -Maskvos komin- 
terne. Nuo bolševizmo atkrito, I 
patyręs praktiškai jo baisybę. I 
Jisai prikiša ir Jungtinėm Ame- j 
rikos Valstybėm, kad jos sten- I 
giasi Pietų Ameriką ir kitus I 
kraštus laimėti tiktai savo fi- I 
nansine parama. “Manyti, kad I 
komunizmas laikosi tiktai var-1 
gu, yra klaida”— jis tvirtina.] 
Esą “Pažangos sąjunga” (kuriai I 
Amerika numatė 10 bilijonų) I 
bus neveiksminga, kol ji nebus I 

jos nesigriebia ir nesikėsina papildyta ideologija, kuri lai- | 
smurtu ar subversine savo veik- mėtų masių galvojimą. Žmonės | 
la kitiem primesti savo ideolo- norėtų žinoti, kokios ideologi- I 
gijos. Dabarties metu kone vi- jos Amerika laikosi ir ką ji I 
sam pasaulyje tokios subversi- žada ateičiai. Pasotinti tiktai | 
nes veiklos griebiasi komunis- tai dienai neužtenka. Kyla klau-1 
tai, kurstomi ir paremiami So- simas, kiek laisvasis pasaulis I 
vietų Rusijos. Komunistinės yra tvirtas ir ryžtingas ginti I 
valstybės šiandien yra vienin- demokratinius ir tikrai žmogiš-1 
teles, kurios žiauria prievarta kus krikščioniškus gyvenimo |



ATOSTOGŲ LAIKU VERTINGAS IŠPARDAVIMAS 11

TIK ŽIŪRĖK!

TAIP PAT

PRABĖGUS AŠTUONIOLIKAI VASARŲ
atstovybęAutorizuota

690 Hempstead Tpke. • FRANKLIN Sguare, L. L, N. Y.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS. CANDLES OP EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

LIETUVIŲ DIENI

VAIKŲ DARŽELIO
LENKIŠKAS KUMPIS

kurkia varlė, šlama tyru grau
duliu medžiai, bet ši įprasta 
melancholija negali užliūliuoti- 
Toli rytuose dunda patrankos, 
ir jauti audros nelaimės grės-

statybą. Laukiame ir pranešimo su auka iki rugptūčio 15, nes reikalinga 
žinoti atvykstančių škaičių pietums. tJž pagalbą ar.doyanas iš anksto 
dėkojame.

Pasielgsi geriausiai pirkdamas dabar

ATALANTA—KRAKUŠ—T ALA

REGINA PAQS - RAMYBES KARALIENES

Šv. mišios 11:00 vai. • Pietūs 12:30 vai.
Vėliau bus FlfatflKAS ir kita programa.

Prašome atvykti ir parenki liet seserų benediktinių pirmojo Amerikoje

Po 25 doL: Mr. MTs. Charles 
Alicks, Anonymous, Mr. Mrs. John 
Cooper, Mrs. Betty Habegger, Miss 
Maiįaret Kancerius, Miss Veronica 
Kemežis, Miss Ann Ktemv Mr. Mrs. 
Leo Koncher, Miss Valeria Konchus, 
Lovas Family, William and Marcel
is Pero, Mrs. Julia Petrosky (In 
Memory of JSdmund Petrosky), Mr. 
Mrs. Edward Polding, Salvest Fa
mily.

Po 20 dol.: Moterų Sąjunga Miss 
Alice Šalkauskas, Mr. John Vilke-

Po 15 dol.: Anonymous, Mr. Mrs. 
Joseph Smigelskis.

Po 10 dol.; Anonymous, Mr. Mrs. 
Burbic, Confraternity of Christian 
Doctrine, Mr. Joseph Fogel, A. Gel- 
čius Family, Misses Mildred, The- 
resa ir Jame Harmon, Mr. Joseph 
Masinauskas, Sr., Mrs. AureHa Mc- 
Gough, Stanley Moroses, Mr. Mrs. 
Vincas Pietaris, Mr. Mrs. Julius 
Rooner, Mrs. J. Shalna, Mr. John 
Shnakis, Mr. Mrs. Walter Songile, 
Mr. Anthony Stankus, Mrs. Fran-

1962 NAUJAS FORDFALCON
Tokia žema kaina —tik $1.749, su pristatymu

į kalėjimą ir tik po Stalino 
mirties suvargęs grįžo į mirtį, 
į savo miestelį, tik nebe į savo 
mažytį nuosavą namelį ...

Tą skaudžią sukakties dieną, 
liepos 22, ėmiaus skaityti kny
gą kuri visada mane gaivina, 
veda į tėviškę, pas anuos žmo
nes, kurių šioj žemėj daugiau 
jau nebeteks susitikti.

Ta knyga — tai A. Barono 
“Lieptai ir bedugnės”.

Tas bolševikų kankintas lie
tuvis — miestelio sargas, ku
ris prašė, jei susitiksiu, jo sū
nums pasakyti, kad jis liko laz
da atsirėmęs į gimtąją žemę, 
kaip tik ir buvo rašytojo A. 
Barono tėvelis- Su Aloyzu mes 
susitikom, aš jam perdaviau jo 
tėvo žodžius, o tie sunkūs ir 
skaudūs nuotykiai tarp atsisky
rimo su tėvu ir karo pabaigos 
liko jo užfiksuoti “Draugo” 
premijuotame romane “Lieptai 
ir bedugnės”, kuris amžiams 
minės lietuvių skaudžius per
gyvenimus* kelyje į Vakarus.

skanus - ekonomiškas -maistingas
Geriausias piknikams, pobūviams ir pietums namuose. 
Jūsų vietinėse ar didžiosiose maisto krautuvėse visuo
met paprašyk tikro importuoto lenkiško kumpio —

ces Stankus, Mr. Mrs. Joseph Svir
nelis, Sr., Mrs. Mary Taparauskas, 
Mr. & Mrs. Joseph Yankanskas, 
Mr. Mrs. Joseph YuknaHs, Mr. Mrs. 
Anthony Zahnskas, Mr. Mrs. Žilis.

Po 5 doL: Mr. Mrs. J. Bubenas, 
Mr.. Mrs. John Geležis, Mr. Mrs. 
Anton Gerulat, Mr. Mrs. Severan 
Kaczynski, M/. Mrs. Barney Kli- 
mek, Catherine Lutvinas, Mr. Mrs. 
Joseph MSlynis, Mr. Peter Michai
las, Miletas Family, In Memory of 
Osterman Family Deceased Mem- 
bers, Mr. Mrs. Frank Raciberski, 
Mrs. Geneviėve Sinkevičienė, Mr. 
Mrs. S. Yarznbowicz, Mr. Mrs. Fr. 
Zyhnskas.

Po 2 dol.: Nunzio D’Lia, Mrs. 
Mary Dougherty, Mr. Mrs. R. Shi- 
viskas.

Po 1 dol.: Miss Theresa Gelcius, 
Andrew Leonard.

Pats vidurvąsaris Chicagoje> , REPORTAŽAS Iš CHICAGOS 
New Yorke ir kitur. Miestai 
ištuštėję, žmonės vasaroja pa
jūriuose, kaimuose, kurortuo
se. Tokia pat šilta ir graži va
sara plaukė per Lietuvą ir 1944 
m., kai dešimtys tūkstančių lie
tuvių buvo 'priversti keliauti į 
tremtį.

“Sruvena -į dangų vyturiai, 
stiepiasi šviesiaplaukė svėrė,

jonas SLUOKSNAiTis a wė- Lietuvos praeitį, apie
Mrtmrto, Conn, ui paramą ruo- lietuvių kančias, tada ir mumy- 
«i*mų statyti arkivyskupo j. m«- sė sutvirtės- dvasinė jėga prteš 
tulaieio senelių namų - llųoninte vteofcas kultūrioės koegtisten- 

rijos siūlymus ir kitas jėgas, 
kurios skaldo mūsų išeivijos 
vieningą antikomunistini fron
tą VI. R.

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Taip rašytojas A. Baronas 
savo premijuotame romane 
“Lieptai ir bedugnės” aprašo 
1944 m. vasaros Lietuvos gam
tą ir žmonių nuotaikas.

Kiekvienais metais, kai atei
na liepos 22 d., ji man atrodo 
skaudesnė ir už 1941 m. bai
sųjį birželį. Tą dieną teko pa
likti tėviškę ir iškeliauti neži
nomybės keliais.

Paskutinė diena tėviškėje gy
va ir šianthen. Vien baltųjų 
partizanų daliniai ištuštėjusia
me miestelyje. Apylinkės miš
kuose knibžda raudonieji par
tizanai. Jų draugai — raud- 
armijos divizijos už kelių kilo
metrų. Vfei šveičia naganus ir 
galanda peilius baisiai keršto 
kovai prieš brolį.

Štai paskutinis susitikimas 
su miestelio sargu: “Tegu ba- 
gotieji bėga su savo prakal
bom. Kur aš biednas bėgsiu. Pa
sveikink mano vaikus, jei kur 
susitiksi. Gal jie iš Kauno pa
bėgo”

Kiekvienos šeimos tragedija 
mums liudija ir neapsakomai 
skaudžią lietuvių tautos nelai
mę, kurią tautai prievarta už
krovė antroji bolševikinė oku
pacija.

Tragedija neaplenkė ir mies
telio sargo, to giliai religingo 
lietuvio šeimos, kuris prakal 
bų nors ir nesakė, bet buvo 
susipratęs lietuvis. Jo sūnus 
pirmaisiais okupacijos metais 
žuvo, pats sargas buvo įmestas

19 d. 10, vaL lyto per lietuvių nšair tflBtai 
vyčių suvažiavimą. 1,053151 dėt

Į iškilmes atvyks vyste. Ch. 
Salatka, kuris kryžių pašven
tins. Dalyvaus taip pat visa ei
lė dvasiškių iš aplinkinių ir to
limesnių parapijų. Pakviesti 
taip pat atitinkami valdžios pa
reigūnai.

Kryžių pagamino žinomas me
nininkas J. Subačius-

Lietuviai, nors ir senai at
plėšti nuo gimtosios žemelės, 
kryžiaus nepamiršo ir jo neišsi
žadėjo- Jie pamena dar tuos lai
kus, kada Lietuvos žemelę puo-

kurių kaina atitinka Jūsų biudžetą 

Išimtis 62-T-Bird-Conv.— $3,295.00

“Giliau tarp medžių stovi au
tomatais ginkluoti fronto ka
riai Jie tylūs, paskendę melan
cholijoj, gal būt, klauso me
džių šlamesio ir paukščių čirš
kėjimo. 0 truputį toliau miške 
girdėti, kaip medžiai kalbasi, 
varna praskrenda tingiai ir va
nagas pasisuka. stipriais žiū
ronais ieškodamas aukos” (58 
pusi.)-

Tai viena filminė nuotrupa 
iš visos kriygos įvykių ir vaiz
dų, kurių kiekvienas už kitą 
baisesnis ir žiauresnis.

Mums, vyresniesiems, tai mū
sų padų pergyvenimų atsikar
toją vaizdai, o jaunimui — tai 
jau istorija, baisi ir kartais ne
įtikėtina istorija.

Mes buvom jauni, kai ėjom 
lieptais Į bedugnes. Tikėjom 
nenupulti ir, valandai atėjus, 
grįžti į ten, iš kur išėjom. Į 
skaudžią tremtį ir baisius karo 
kelius mus išvijęs bolševiku 
liko mums amžinu priešu.

Bet kaip liūdna darosi, ka
da užmiršęs visus bolševikų lie
tuvių tautai padarytus skau
džiausius ir kruviniausius nuos
tolius, net katalikų spaudos 
bendradarbis važiuoja r į New 
Yorką pasitikti iš Maskvos grį
žusio šalčiaus ir paskiau su 
pompa kai kuriems sporto vei
kėjams rašo laiškus, kad siųs
tume savo išeivijos krepšinin
kus į Lietuvą juos ten sutiks 
triumfališkai, kaip brolius Kas 
sutiks? Komunistų partijos na
riai, kurie tiek tėvų ir brofių 
be laiko į kapus pasiuntė?

Bičiuliai, skaitykime A. Ba
liną, M- Katiliškį, J. Dauman
tą ir kitus, kurie rašo apie ne-

MASPETH, N- Y.

Miškininkas Kazimieras Vis
minas iš Shelton, Washington, 
lankėsi pas savo tėvus Antaną 
ir Teklę Visminus, Woodside, 
N. Y. Kazimieras Visminas, bai
gęs Montanos valstybinį univer
sitetą miškininkystės storių, 
buvo paskirtas Shelton, Wash. 
miškų prižiūrėtoju- Maspethe 
gimęs ir augęs ir po 8 m. vėl 
atsilankęs, vos atažino senąją 
vietą nes Maspethas perkirs
tas Ezpress Hi^iway, pasta
tyta nauja lietuvių bažnyčia. 
PreL J. Balkūnas buvusiam mi
šių tarnautojui aprodė naująją 
baitoyčią ir naujus įrengimus. 
Aplankęs eilę pažįstamų ir gi
minių, pasisvečiavęs porą sa
vaičių, išvyko atgal į tolimą 
Washingtono valstybę prie sa
vo profesijos darbo. Buvo at- 

* vykęs su žmona ir sūnum Po
vilu. (m.)

Autčdfo*
Jb. and Mrs. John P. Lehasias 

' (Luorcč Shrine Memorial — In 1Ę»- '■ 
moty of Jane* Daskąr) ■— MB doL; 
Dr. Mra. Peter Č. Young — 10R. 
doL; Mr. Mrs. Charles Dasker — 
S0 doL; Zlifr. Mra. Charles J. Na- 
kroato — 55 dol.

Po 50. doL aukojo: Ge-n-ge At
kočiūnas, Maldo* ' ApeStalavin-o 
Draugyste, Joseph Balazas, Mrs. 
Barbara Cassidy (In Memory of 
Leo Končius), Grinevrich Family, 
John J. Kinney, Liet. Kat. Bend
ruomenės centras, Joeeph M»'n, 
Mis* Marcelis Matelius, McKsou’s 
Insurance and Real Estate Agensy, 
Charles B. Nakrosis, Our Lady of 
ęcm*irs Sodety, Our Lady’s Sodali- 
ty, Edward Šalkauskas, St. Ann’s 
Society, Mr. Mrs. Peter W. Velevas.

Po 30 dot: Mr. Mrs. Sean Mc- 
Gonigal, Mr. Mrs. Frank Saikaus-

Prftn Jme, ČoAiv, Ir ten : pat pra- 
dedsmęe jieAyU Jatmio** atovyft- 
lavletės fondam* laikoma* Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserų 
vienuoli jo* darbų rėmėjas — gatr-
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Stovyklos rėmėjų suvažiavimas Dainavoje

Chicagos, Clevelando, 
Rapids, Detroito, Balti- 
ir k. Jie atstovavo 300 
Kiekvienas, paaukojęs

ALRK Federacijos jaunimo 
stovykloje Dainavoje (Manches- 
ter, Mich.) liepos 21 buvo su
sirinkę stovyklos rėmėjai pasi
tarti ir nustatyti stovyklos to
bulinimo tolimesnius darbus- 
Dalyvavo 42 atstovai iš New 
Yorko, 
Grand 
morės 
balsų.
stovyklai 100 dol., laikomas 
stovyklos rėmėju ir turi vieną 
balsą.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė Jonas šoliūnas, Vikt. Nau
džius, V. Palūnas, A. Lukoše
vičiūtė ir V. Gražulis. Manda
tų komisijon buvo pakviesti 
Vacys Ročiūnas, Aurelija Poli- 
kaitienė ir Vladas Bajelis. Jie 
pravedė rinkimus į tarybą ir 
revizijos komisiją.

I tarybą išrinko 6 narius: 
Vladą Bublį, Petrą Kisielių, 
Bronių Polikaitį, Viktorą Palū- 
ną, Leoną Bajorūną ir Jurgį 
Mikailą- Dar 7 nariai skiriami 
organizacijų. Į revizijos komi
siją išrinkti Valerijus Gražulis,

Juozas Rutkauskas ir Anelė 
Lukoševičiūtė-

Vėliau susirinkusi taryba su
darė stovyklos valdybą. Į ją į- 
ėjo Adolfas Darnusis, Leonas 
Bajorūnas, Jurgis Mikaila, kun. 
Petras Celiešius, Vladas Bublys, 
Ign. Škirgaudas ir Jonas Buit- 
kus.

Rėmėjai buvo supažindinti 
su stovyklos ekinomine padė
tim. Pereitais metais turėta dau 
giau kaip 19,000 dol. pajamų. 
Išmokėta 5,188.62 dol. skolų.

ATHOL, MASS.

net keturios vedusiųjų 
birželio 3 — Jonas ir 

Osedavičiai, liepos 8 — 
ir Ona Zapustai, liepos 
Juozas ir Elena Bagdo- 
rugpiūčio 5 — Mykolas

Auksinės sukakties iškilmes 
mūsų parapijoje šią vasarą at
šventė 
poros: 
Elena 
Jonas 
29 — 
nai ir
ir Ona Šalkauskai. Tom die
nom jų intencija buvo mišios, 
kurias aukojo ir senvedžius 
sveikino klebonas kun. Jonas 

. C. Jutt - Jutkevičius. Osedavi- 
čių šventėje dalyvavo ir buvęs 
klebonas kun. Pijus Juraitis. 
Vienas iš sukaktuvininkų, My
kolas Šalkauskas, jau 18 metų 
serga ir neišeina iš namų.

' Malonu pasidžiaugti, kad mū
sų senieji lietuviai, ištikimai 
išgyvenę santuokoje 50 metų, 
duoda šiem laikam pavyzdį, 
kaip reikia ištikimybės laiky
tis, kai vis dažniau pasitaiko 
skyrybų, nepateisinamų nei 
tikėjimo nei doros atžvilgiu-

Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčia naujinama iš lauko. 
Darbas pradėtas dar gegužės 
mėn., bet užtruks ligi rugpiū
čio pabaigos. Parapiečiai mie
lai aukoja bažnyčios taisymo 
fondui. Klebonas tikisi, kad vi
si reikalingi pinigai bus surink
ti.

Tikybos pamokų dėstytojam 
— dr. Henrikui Gailiūnui, Idai 
Vasiliauskaitei ir Joanai Chast- 
ney — klebonas surengė pie
tus, išreikšdamas jiem padėką 
už jų didelį triūsą.

Lietuvos vyčiai drauge su ki
tų jaunimo organizacijų na
riais liepos 29 surengė išvyką 
Į Ocean Beach prie London. 
Conn. Buvo atvykę vyčiai ir 
iš kitų Naujos Anglijos kuopų. 
Jaunimas smagiai pasidžiaugė 
gražiu oru ir šiltu vandeniu.

Am-

KUN. VIKT. DABUšIS šventina 
seselių namą.

Nuotr. V. Pliodzinsko

Į vasarotojų svetainę, garažą ir 
sporto aikštes investuota 6,662, 
24 dol. Inventoriaus nupirkta 
už 1,300 29 dol.

Šiais metais pastatytas sese
lių namas už 4 287 dol. Baigti 
svetainės įrengimo darbai, ku
rie kainavo 1.560 dol., išasfal
tuotos sporto aikštės — 2.186 
dol., išasfaltuoti takai apie pa- 
.status — 647 dol., atremontuo
tas ūkio namas — 290 dol., iš
gręžti du šuliniai 45 pėdų ir 
104 pėdų gilumo — 750 dol., 
išžvyruotas kelias palapinių ra
jone — 168 dol., pastatytas 
naujas lieptas per upelį — 36 
dol. Viso šiais metais atlikta 
naujų darbų bei pagerinimų už 
9,969 dol.

Sekmadieni, liepos 22, sto
vyklos metinėje šventėje daly-

vavo daugiau kaip 1000 sve
čių. Mišias aukojo kun L. Jan
kus- Kun. Vikt. Dabušis pa
šventino naująjį seselių namą.

Į šventę iš New Yorko buvo 
atvykus didžioji Dainavos sto
vyklos mecenatė Eugenija Bal- 
trūnienė, paaukojusi 10,000 dol. 
Viešnia ir ją atlydėjęs kun. L. 
Jankus visuomenei buvo prista
tyti meninės šventės progra
mos metu. Mecenatės atvaizdas 
yra iškabintas atovyklos didžio
joje salėje.

Meninę programą atliko sto
vyklos mergaitės sesers M. 
Bernardos vadovaujamos. Pro
grama pasižymėjo menišku sko
niu ir darniu išpildymu. Tai 
nuopelnas muz- Fausto Stro- 
lios. (dad)

Nauji Darbininko

Bethpage, N. Y.. Char-

Dr. Bronė- Balšaitis, Cicero, 
III., užsakė K. Paprockaitė - 
Šimaitienė iš Brooklyn, N- Y.

Dr. Br. Svogūnas. Elmont, 
N. Y , užsakė Ona Pažereckie- 
nė,
lotte Nagin, Rutland, Vt„ už
sakė
Park, N. J., Bro. Cand. Joseph, 
Špoke. Wash„ užsakė Walter 
Paulauskas iš Lowell, Mass- A. 
Kulbis Brockton, Mass., užsakė 
St- Jodelienė iš Brockton, Mass. 
Nelė Lekutis, Bronx, N. Y., už
sakė Krunklus, Ben Donajtis. 
Cleveland, Ohio, užsakė duktė 
M. Rueter, Cleveland Hgts, 
Ohio., J. Ulėnas, Plainview N. 
Y., užsakė M. Ulėnas iš Broo- 
klyno, N. Y- Sister M. Vitalia, 
Chur, Šveicarija, užsakė jos gi
minaitė P. Kundrot iš Phoenix, 
Ariz- O. Juozapaitis, So. Bos
ton, Mass., ir M. Petkauskas, 
Brooklyn, N. Y., abiem užsakė 
B. Gailiūnienė, So. Boston, 
Mass.

Darbininkas naujiems skaity
tojams tik 5 dol. vieneriems 
metams- Rašyti: Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y.

W. Montvilo iš Ozone

Lietuvos vyčių
Metinis 49 Lietuvos vyčių sei

mas vyksta rugpiūčio 15-19 
Nevvarke, Robert Treat viešbu
tyje. Seimo šeimininkais yra 
New Yorko ir 
skritis.

Pirmininkas 
prie anksčiau 
gramos dabar padaro tokius pa- 
tikslinmus- Atidarymo sesijoje 
rugpiūčio 17, penktadienį, 10: 
30 bus oficialūs sveikinimai. 
Sveikins Nevvarko miesto ma
joro padėjėjas Paul H. Reilly. 
Išklmėse dalyvaus ir lietuvių 
veteranų pagelbininkės.

Priešpiečių metu, 12:30 bus 
speciali programa, skirta Mai
ronio 100 metų sukakčiai pa
minėti- Programai 
Juozas Boley.

Tos pačios dienos 
sėdyje kalbės dr. A. 
Vliko pirminnkas.

Rugpiūčio 18 priešpiečių me
tu kalbės kun. David Fathe, 
kapelionas iš Vilią Marie Clare, 
Saddle River, N- J. 2 vai. po
piet katalikų akcijos reikalais 
apie Visuotinį Bažnyčios susi
rinkimą kalbės prel. Henry G. 
J- Beck, bažnyčios istorijos pro
fesorius Concepton seminari
joje, Darlington, N. J.

Sekmadienį, 10 vai. šventina
mas kryžius prie Sopulingosios 
Dievo Motinos bažnyčios Kear-

seimas Nevvarke

New Jersey ap-

Joseph Sable 
paskelbtos pro-

vadovauja

2 vi. po- 
Trimakas,

ny, N. J. Toje bažnyčioje iš
kilmingas mišias aukos vysk- 
Charles A. Salatka iš Grand 
Rapids, Mich. Iškilmėse daly
vaus lietuviai karo veteranai ir 
jų pagelbininkės-

Šeimas baigiamas banketu, 
kuriam vadovaus Charles Pau
lis, iš Warren County, N. J. 
Kalbą pasakys vysk- Salatka.

Kas norėtų dalyvauti prieš
piečiuose ir bankete, bilietus 
gali Įsigyti pas rengimo komi
teto narius ir pas apskrities 
valdybos narius. F.V.

— Vysk. Charles Satalka iš 
Grand Rapids, Mich., dalyvaus 
Lietuvos vyčių seime, kuris į- 
vyks rugpiūčio 15 - 19 dieno
mis Hotel Robert Treat, Ne- 
wark, N: J., ir bus pagrindi
nis kalbėtojas bankete rugpiū
čio 19, 6:30 vai. vakare viešbu
čio didžiojoj salėj.

Baltimores žinios

CLEVELAND, OHIO

Pilėnų skautų tunto stovyk
la prasidėjo liepos 28 ir tęsis iki 
rugpiūčio 12 d. Stovykla vyks
ta labai gražioje vietoje, Penn- 
sylvanijos valstybėje prie Py- 
matuning ežero-

Stovyklos viršininkas yra B. 
Rėkus, jo adjutantu — Šarū
nas Lazdinis. Gretimai stovyk
lauja Neringos skaučių tuntas. 
Skautėm vadovauja tunt. A- Ba- 
lašaitienė. 
Geležy tės.

Malonu 
berniukų, 
vykiose jaučiama tvarka, susi
klausymas ir lietuviška dvasia.

padedama adj. A.

Kęstutis Jonas Tautvydas ir 
1 Birutė Penkiūnaitė susituokė 

rugpiūčio 4. Vestuvių mišias 
aukojo ir jų moterystę palai
mino prel. L- Mendelis.

Remigijus ir Lilė Pažemėnai 
išvyksta apsigyventi į Kalifor- 

; niją. Išleistuvės jiem buvo su
ruoštos Alberto ir Elzbietos 
Juškų namuose.

Šv. Alfonso parapijos suau
gusiųjų klubas rengia geguži
nę rugpiūčio 19 Pinehurste, 

i prie gražių Chesapeake Bay 
- vandenų.

Lietuvių Posto 154 legionie
riai rugpiūčio 19 pajūryje tu
rės savo piknikėlį- Bus skanių 
užkandžių visiems.

Viktoras ir Alberta Šalkaus
kai atostogavo Miami. Florido
je. Jie veikliai reiškiasi įvai- 
se.

pažymėti. kad tiek 
tiek mergaičių sto-

Kazys Bradūnas su šeima ap
lankė savo tėvelius Jurgi ir

EUGENIJĄ BALTRŪNIENĘ, stovyklos mecenatę, suvažiavimui pristato 
dr. Adolfas Damušis. Nuotr. V. Pliodzinsko

IS VISUR

NAUJA SALE MAIRONIO PARKE
Worcester, Mass. — šį sa

vaitgalį vietos lietuvių visuome
nė turės nepaprastas iškilmes
— Maironio parke atidaroma 
naujai pastatyta salė. Rugpiū
čio 10 d- 8 vai. vak. bus šo
kiai, grojant J. Drumsto orkes
trui. Rugpiūčio 11 nuo 8 vai. 
ryto bus galima visiem apžiū
rėti naujas patalpas ir pasivai
šinti, 4 vai. popiet lietuvių ve
teranų būgnų orkestro koncer
tas, 8 vai. vak. šokiai. Rugpiū
čio 12, sekmadienį, 8:30 vai- ry
te pamaldos šv. Kazimiero baž
nyčioje. Popiet 1 vai. — ofi
cialus salės
— pobūvis, 
atliks meno 
dovaujamas

atidarymas, 2 vai 
Meninę programą 

mėgėjų ratelis, va- 
J- Beinorio.

gyvena
Baltimo-
Chicago-

KudirkaiVanda 
brolį Kanadoje.

Oną Bradūnus ir pas juos pra
leido kelias dienas. Jis praei
tais metais išsikėlė iš 
rėš ir dabar 
je-

Juozas ir 
aplankė savo
Jis ten turi tabako ūkį.

Į šv. Alfonso mokyklą kvie
čiami registruoti vaikus. Tai 
vienintelė lietuvių parapijos 
mokykla Baltimorėje. Moko pa- 
sišventusios seselės kazimierie- 
tės. Jonas Obelfois

Gera proga rugp. mėn- įsi
gyti rašomą mašinėlę labai nu
piginta kaina. Katalogus ir in
formacijas apie rašomas maši
nėles ir Įvairias skaičiavimo 
mašinas ar “Cash Registers” 
gausite veltui, tik pranešę sa
vo adresą: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, L. L, 
N. Y- Patarnaus sąžiningai.

LIETUVOS VYČIŲ 49-to SEIMO 
ŠOKIŲ VAKARAS 

šeštadienį 

rugpiūčio-August 18 
ROBERT TREAT HOTEL

>1f
, ; &

ROTOS ANSAMBLIS su dirigentu Algirdu Kačanausku. Ansamblis koncertuoja Lietuvos vyčių metiniame 
seime rugpiūčio 17. L.K.B.C. salėje, Kearny, N. J. Nuotr. V. Maželio

; i Rugpiūčio
Rugpiūčio

Rugpiūčio

Šokiai bus dviejose salėse grojant Juozo Thomas 
dviem orkestram.
Šokiai su žaidimais ir pamarginimais.
Pradžia 9 vai.
įžanga — 2 dol.

KITOS L. VYČIŲ SEIMO PRAMOGOS:
įvairumų vakaras šv. Jurgio salėje. Newark. N.J. 
Kultūros vakaras-koncertas LCCC salėje. Kear- 

ney. N. J.
iškilmingas seimo užbaigimo banketas Robert 

Treat Hotel. Newark. N. J.

Kviečia

N. J. apskritis

t

Vaidinimas. Spalio 21 atvyks
ta Hartfordo vaidintojų grupė, 
kuri suvaidins Fuldos 3 veiks
mų komediją “Mokyklos drau
gai”. Vaidinimą parengė akt. 
Vitalis Žukauskas, (p.)

B. Gaidžiūno
laiškas

- (atkelta iš 2 psl.) 

sisakė tą mano prašymą paten
kinti, tai jį ir buvau atsiėmęs.

Trečia, Į visą kitą po paaiš
kinimo “fantaziją”, bet ne į 
faktus, nematau reikalo atsaky
ti. Laikas tikrai parodys — 
kas, kur, kada ir kokiam van
deny

Su

1962

žvejojo. • .......
pagarba

Balys Gaidžiūnas
Cleveland, Ohio 

m. liepos 19 d.

A. A. 
KUN. JURGIO 
PARANSEVIČIAUS

giminės ir artimieji nuoširdžiai 
dėkoja visiem, kurie paskuti
nėm jo dienom jį globojo, slau
gė ir jam mirus, rūpinosi jo 
laidojimu-

Nuoširdi padėka priklauso 
Nekalto Prasidėjimo kongrega
cijos seserim Putnam, Conn., 
kurios mielai sutiko velionį pri
imti, ir sunkiai serganti slaugy
ti. Dėkojame kun. St. Ylai, kun. 
R. Krasauskui, kun. V. Pau
lauskui, kun. J Vaišnorai, MIC, 
ir kun. A. Paškevičiui, kurie 
budėjo prie ligonio paskuti
nėm jo gyvenimo valandom. 
Dėkojame J. E. vysk. Ed. Fur- 
long iš New Yorko, dalyvavu
siam kun. Jurgio laidotuvėse ir 
suteikusiam paskutinį patarna
vimą. Padėka priklauso ir kun. 
Jurgiui Gurinskui, Aušros Var
tų par. klebonui New Yorke, 
kuris rūpinosi velionies laido
tuvėm ir aukojo mišias laido
tuvių dieną. Dėkojame visiem 
kunigam ir pasauliečiam, daly- 
vavusiem laidotuvėse, lankiu- 
siem velionį Juozo Garš os čop- 
lyčioje, aukojusiem bei užpra- 
šiusiem mišias už velionies vė
lę-

Visiem nuoširdus ačiū.

— Prof. Mykolui Biržiškai 
Lietuvos Nepriklausomybės sig
natarui rugpiūčio 24 sueina 80 
metų. Los Angeles mieste su-

> darytas komitetas, kuriam pir
mininkauja rašytojas Jurgis 
Gliaudą, sukakčiai minėti pasi
rinko rugsėjo 30, sekmadienį, 
po Mykolinių. Savo atsišaukime 
komitetas rašo: “Pastarųjų me
tų bėgyje profesoriaus šeima 
turėjo skaudžių nelaimių. Šiais 
metais prof. Mykolas Biržiška 
buvo sunkiai susirgęs, gulėjo li
goninėje, dabar yra nuolatinė
je gydytojo ir artimųjų priežiū
roje. Materialinė būklė sunki- 
Komitetas maloniai kviečia šia 
proga drauge su sveikinimais 
siųsti ir aukų mūsų garbingojo 
sukaktuvininko būklei paleng
vinti”. Sveikinimus ir aukas— 
dovanas siųsti adresu: inž. V. 
Varnas, 800 N- Van Ness Avė., 
Los Angeles 38,' Calif.

— Kunigy Vienybės seimas 
šiemet šaukiamas New Yorke 
rugsėjo 11. Posėdžiai bus vieš
butyje New Yorker, pradžia 11 
vai. Paskaitą skaitys kun. dr. 
Juozas Vaišnora iš Romos.

—Šveicarijoje nuo liepos 17 
iki rugpiūčio 6 stovyklavo Vo
kietijos lietuvių 13 berniukų ir 
33 mergaitės. Stovyklai lėšas iš
rūpino Ona Krutulytė - Boeh- 
mienė, kuri su savo vyru sto
vyklai ir vadovavo- Talkininka
vo Alina Grinienė ir Ona Vil- 
činskienė. Pamaldas laikė kun. 
Vaclovas Šarka. Stovyklą ap
lankė prof. Juozas Eretas.

— Danielius C. Romeika, ki
lęs iš Shenandoah, Pa., paskir
tas Walter Reed Medical Cen- 
ter, Washington, D. C., histo- 
patologijos .skyriaus techniško
jo personalo viršininku. Tai at
sakingos pareigos pasiruošti nu
statyti ligoniui diagnozę. Yra 
baigęs St. Mary’s kolegiją, Em- 
mitsburg, Md. Lankė George- 
town universitetą Washington, 
D. C., ir dirbo vėžio tyrimo 
srityje, National Institute of 
Health, Bethesda, Md.

— Marija Samuelė Šileikai- 
; tė, vienuolė, kilusi iš Andrie- 
• javo, jau 20 metų dirba Švei

carijos sanitarijos įstaigose-
— Akademikų skautų vasa- , 

ros stovykla bus rugsėjo 1—9 
Kanadoje, netoli Morpeth, On- 
tario, prie didžiojo Erie ežero-' 
Vieta yra su puikiom kabinom 
ir naujai pastatyta virtuve. Pa
grindinė programos dalis bus 
lituanistinis seminaras. Stovyk-

> los pilnas mokestis — 30 dol. 
už 9 dienas. Prašoma registruo
tis savo vietovių valdybose, į- 
mokant 2 dol. arba pas Giną 
Staniulytę, 21100 Fairview Dr., 
Dearborn 6, Mich.

J

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALĖS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI.
Adresas: 40 E. 26th S... N.Y.C, N.Y.

Tel.: M U 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONI®

asaros atostogas
praleisti O. ir P. L.ANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį
ASBURY PARK. N. J

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais . 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių susitarti iš anksto.

515 4th Avenue, Asbury Park, N. J. • Tel. PR 6-9783

i

J



Tek EV 44952
SavminM.- O. LABANAUSKAITĖ

tARDELLA’S RESTAURANT

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

Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18. N. V110-04 Jamaica. Avenue

TeL VIrginia 6-1800

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET

REALESTATE

Prekės garantuotos

RIDGELY’S

baras - restoranassius pietus.

vara

Naujai atidarytaskumpio i? lenkiško paršiuko

s^en to appreciate.

Adolfo SCHRAGERIO

HOME IMPR0VEMENTS

HOMC MAITENANCE

UETUVISKOS DUONOS, ŠORIO IR DEŠRŲ

I ŠEIKITE m ĮSITIKINSITE MUKŲ prekei’ 
aukšta kokybe ir žemomis kainomis

LOS ANGELES lietuvių Dailiųjų Menų Klaba 
sukaktį. Nuotraukoje klubo nariai ir svečiai.

lietuvių parapijai. Sąly
gos geros. Kreiptis į Dar
bininko adminstraciją.

INSURANCE - REAL ESTATE

įsigijo mėsos, maisto ir skanėstų krautuvę o Taip pat gaunama

ars - Luneheons; Open daliy 
6*jsl Mbdera cortrtail tounge, 
dintaf rooms. Special consi- 

1OD to reUg. groups. OL 9-8307

New Hyde Park, L. I. Notre Daine 
Pajrish. Manhasset Hills sectiori — 
widow will sėli completely furnished 
if desired; landseaped. 2 story brick 
& shingle Cape Cod: living rm. fire- 
place. 4 bedrm.s. 2 baths. basement 
with bar. porches; ųuiet residential 
Street. $33.000. Owner. MA 7-7163.

For the Finest Cuisine Shore Din- 
ners our Specialty. Remembe’- — 
when you want the Finest ta Food 
Call LT 9-0248 THE SNAPPER.

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo-

LUNDS RIVERS1DE INN, INC. 
‘Choice American Cuisine’ Luncheon 
- Dinner - Cocktail Idunge. Kitchen 
open till 11 p.m., private dining 
rooms for patries; accommodations 
to 120 people. Special consideration 
to Religious Groups. 914 P E 5-8283. 
150 So. Pearl SL, Pearlriver, N. Y.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri- 
’/ siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
! ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

GROŽIO SAUONAS 
"ROTA”

EMERALITY CON8TRUCTION 
CORP.

Wantagh-Seaford, L. I. Mušt see — 
5 bedrms, 2 baths, 150' landseaped 
fenced plot, eat-in Bay window klt- 
chen.dishwa.sher. w/w carpeting. Įį 
mile to station, walk to schools & 
shopping. SL William Parish. Etx- 
tras. Owner. $17.000 mortgage, price 
$24,990. Phone SU 1-1936.

? -m p»»+s. 2-car garage. large yard, 
aD moderti features. 1% blk. subr 
way & Stores. 179 St. Sta. 90-25 to 
90-29 179 St. between Hillside Avė: 
and Jamaica Avė. — FRANZESE 
HOMES INC. GL4-1627; AX 1-5293

Ms-No-Pole RestauranL 393 Farm- 
tagtoa Avė k College Hwv. Plain- 
viUe, Conn. — Serving Fri. broiled 
lobster, special with complete din
ner $2.75; Thurs. night roast prime 
rihs of beef 12 95: luncheon 12-2:30, 
dinner 5-9 daliy; Sat dinner 5-9:30, 
Sun. dinner 12-7:30 — SH 7-0110. 
Air coiiditioned. Closed Sunday.

HOME A OFFICE CLFANING 
Fluor

Fully Inaured - Free ttstimates
Special conrtd^attan to Religious

for FEZZA - 
lMYt RESTAURANT 
dKtyMd for your conrfort, 
tay* g week, ItaMan - Air.e-

’ - ■ RHEDDINGS
Part tfane poyments arranged 

ORĄ PHOTO STUDIO 
686 Putnam Avė. Brooklyn, N. Y.

HY 1-5259

SAUTER'S RESTAURANT — 55 
years of good cooking. Luncheons, 
Ahnners, Lanųuets,- Cocktail tounge. 
Accommodations for more than 300 
— special consideration to religious 
groups. Members Diners Club — 
201 WH 3-0925; 153 Bergen Blvd.. 
Fairview, N. J.

B R U N O' S 
CAFE A RESTAURANT 

ML Ephraim & Atlantic Avės.
CAMDEN. New Jersey 

809 - W0 3-6523 .
Special consideration to Religious 

Groups.

KARUS MARtNERS INN 
at Northport on the Harbor. Open 
all year. Lunch or Dine where cui- 
sine and scenic beauty eocceL Sėa- 
food. lobsters. steaks, chops. For. 
rcservations call AN 1-9756 or AN 
1-8111. Bayview Avė.. Ncrthport. 
Turn No. on 25A at Woodbine Avė.

UNWANTED HAIRT — Get Rid 
of it Forever. Mi£s Moaa & Cath- 
ertae Massaaro. Electrolysis special- 
ists. Hair expertiy removed from 
face or body ta complete privacy 
at our comfortably air conditioned 
saton — 55 West 42nd St. (next to 
Stern's) NYC 8R 9-5<5B State 1344

Motorcycles-Motorscocters. Largest 
Dealer on East Coast — American, 
Itaiian, German. English, Japanese. 
Folding scooters $95 up. Over 200 
motorcycles & scooters on display. 
Ghost Motorcycle Sales Corp., 194 - 
290-298 Main St., Port Washington, 
PO 7-2540 - PO 7-2225 - PO 7-9887

STELLA D’ORO Itaiian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge. Dinner & Supper 
A la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway, near 238th St.. N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot Closed 
Monday. Call.......  .... Kl 3-2245

Richmond Hill North, Holy Child 
of Jesus Parish — 2 family house 
50 x 100. btalt-ta kitchens, baths, 
$290 income plūs apartment; 2-car 
garage. Near schools, shopping and 
churches. One fare zone. $29.900. 
Owner. Vi 7-7261.

VILLA ROS/ RESTAURANT
Catering to Showers. Limcheons. 
Anniversaries and any and all So
dai Furictions. Exceilent facilities 
for 100 persona, ample parking. 244 
E. Merrick Rd . Freeport. N. Y. (off 
Jonės Beach Cs»usewav).

FR 8-5435 — 8-9576

Syosset L. I~ St. Fdv.-srd’s Parish 
Attractive raised Randi, family rm. 
living rm vrith ditang arra. 3 bed
rms. 1*» baths. kitchen. heated «ra- 
rage A utility rm. landscaned. walk 
to RR. el*m. & parochi.-l schools. 
village. $23.500. Tmmediate orcu- 
pancy. Owner. Call — WA 1-0944

GARDINERS RESTAURANT 
Luncheons - Dinners - Cocktails

Our Driftwood Room is now avail- 
able for small weddings, showers, 
meetings and all (jočiai functions. 
62 Gardiners Ave„.Levittown, N. Y.

Bamey Murtagh — PE 1-8330 -

kiškiems “Blaupunkt” Radio-Stereo

PETER’S BACKYĄRD — Tn the 
heart, of Greenwich” Village”. Chops. 
Steaks, Seafood charcoal broiled be- 
fOre your eyes. Open 7 days. Daily 
4 p.m. to 12 midnight. Sun. & Holi- 
days 2 p.m. to 12 midnight — 64 
West lOth Street New York City. 
Teis: GR 34476 - GR 5-9885.

Richmond Valley, S-l. — 3 Bedroom 
house, plot. 50x140. partly furnished, 
new freezer. refrigerator, comb. 
storms & screens; near transporta- 
tion, shops, schools. Excellent buy 
for $15,000/ immediate occupanęy, 
mušt be sold before Aug. 20. Owrier 
Jeaving State. — YL 4-2946.

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

422 Menahen Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 
Tek HYacint 7-4677

PUPPIES 
disUnctive dog and cat accessories 

made to measure apparel 
grooming and. boarding 

arf! Canine Boutiųue
19 Christopher SL CH 34L38

— ' Nusisekęs parengimas, 
liepos 22 Amerikos Lietuvių 
Romos Katai&ų Susivienijimo 
42-ji kuopa turėjo savo nariam 
ir jų svečiam metinį pikniką 
gražiame Arroyo Seco parke. 
Diena pasitaikė saulėta ir ne
karšta, tad daug losangeliečių 
tuoj po pamaldų vyko į pikni
ką, kur patyrusios šeimininkės 
laukė svečių. Matėsi daug atos
togaujančių lietuvių, atvykusių 
iš Omahos, Chkagos, Kanados 
h* net Australijos. Piknikas gra
žiai pavyko. Valdyba su pirmi
ninke B. Skiriene džiaugiasi 
$ra&u pelnu, kuris sunaudoja-

Westchester, Yonkers. St. Dennis 
parish. Cool 3 bedrm. corner horne; 
close to evėrythtag, new tai bumerj 
v/ith oversize tank, brass plumbing, 
220 electric cable:riaxes $400; price 
$30.000. For appointment call be
fore 4 p.m. 914 YO 3-3393. Mušt 
be seen to appreciate.

•4-09 56th ROAD MASPETH,
(Einiisi Petro Lisausko krautuvė >

ROXY TIRE SERVICE 
Established 1935 

Specializing in Truck & Passenger 
Tire Service. Recapping - New and 
Used Tires - Vulcanizing - Road 
Service. Foreign & Compact Tires. 
51 Bruckner Blvd., Bronx, N. Y. 

CY 2-0939 or MO 9-9407

CONVERTING 
CRAWL SPACE 

Foundations to full depth basements 
— our specialty. Also outside cellar 
entrances btalt reasonably. 
SECURITY EQUIPMENT CORP. 
Northport. L.I. — (516) AN 1-7872

Dr. L. L. SUGAR. Psychiatrist and 
Surgeon, 245 E. 80th St., N. Y. C., 
Office 2nd Avė. — Tel. RE 7-7800. 
Consultations Mon. to Sat. 12- 3 & 
5-8; Sun. from 6 to 8. Men’s and 
VVomen’s ailments. Skin, nerves, 
stomach, heart. general weakness, 
rheumatism, lose or gain weight.

Freeport. L.l. House ’vith car; Con
tinental Mark UI with air condi- 
tioner, finest North West section. 5 
yr ranch. 3 bedrms 2Įį baths. fri- 
gidaire. electric kitchen. 2-car ga
rage. Quedn of the Most Holy Ro- 
sarv Parish. $31.200. without car 
$29.700. — Call FR 8-4947.

The new Four Year Liberal 
College known as the MOUNT ST. 
MARY COLLEGE OF NEWBURG. 
is the latest Unit in an Educational 
System that extends upward from 
the Nursery School to the Bachelor 
of Arts Degree.
The Domtaican Sisters of Newburg 
have served the Archdiocese of New 
York stace 1853. Motherhouse and 
Novitiate arę loeated at Mount St. 
Mary on the Hudson, Newburg, 
New York.
Entrance Day: August 30th Each 
Year. — For Information address: 
Rev. Mother M. Leo Vincent, O. P.

Or Vooational Prorr.oter
Newburq Dominican Sisters 

Newburg, N. Y.

Aųuinas Hali is the Latest 
Unit in the Newburg 
Dominican Sisters 
Educational System.

WEBSTER GLASS & SHADE CO. 
WINDOW SHADES Stock & cus- 
tom made; decorator colors and 
materials, woven wood shades. Pro- 
blem windows our specialty. Vene- 
tians - Screens. “Hear my Price” 
Free Estimates. — 3164 Webster 
Avė. (cor. 205 St.) — OL 5-5195.

THE BEST IN T.V. - RADIO 
REPAIRS

Air Conditioners Cleaned, Repaired 
Sales and Service 

Call GE 4-5464
Ask for JACK the Radio Expert.

SNAPPER INN 
OPEN ALL YE/R

A. SCHWAB O. SON 
Porte Store A Mcat Martcet

First class Meat Products and pro-' 
visions; all kinds of hozne made 
sausages — Wholesale and RetaiL 
801 Seneca Ave., cor. Putnam Avė. 
Brooklyn, N. Y. o Tel. VA 1-5828

GUS 8CHWENGER. Hlgh ųuallty 
aervtce. Service rtation A Repairs. 
Caro, TruckA Fendero. Body. r»<«. 
BuNneas and private caro. — Only 
beat materlal used. AB work guar* 
antied — 387 K. 7th St.. Mt. Ver- 
non. N. Y., Phone MO 7-9510. auk 
for GUB.

PRIVATE INSTRUCTION 
FaatHon European Designer 

(Womens Apparel), WU1 tastruct a 
50 hour course in “Cutting without 
a pattern and sevring”. Also alter- 
aUons. — For Information, call 

SH 5-3373

EXPERIENCED OPERATORS 
0N WALLSTS 
Bteady Worfc

NVe WorMn» Conriitlons
TERRV LEATHER GOOD8, INC. 
» W 30th Street - LA 4-2892 -3

JOUET. ILLINOIS 
A Liberal Arts College for Women 

Catholic in AimaT— Franciscan in Spirit 
FULLY ACCREDITED

Offering .Majoro ta 16 Departments o Grants Bachelor of Arts, 
Bachelor of. Science and Bachelor of Music Degrees o For In
formation on Curriculum write;

DIRECTOR OF ADMISSIONS

Itaiian Cuisine
Seafood. Reasonable prices. Open 
tfll 4 aJtn. Special consideration to 
religious Groups. — 348 Btoomfield

Nesratk. NJ. 201 - HU 3-9059

COLLEGE OF SL FRANCIS 
JOLIET, ILLINOIS

I Vr*K«^X>V Ir T>---
Part^h. Cornor »W. 4 bedrms. l’į 
baths. enck>«y’ no—h. fireplace ta 
living rm, fui! dining rm, eat-in 
kitchen. o” dri'-ev-c- - sbr-t
V’? Ik to a’l frflncrK>rt?’fr’on 
churches. Ms»v be converted to 2- 

^amily. $19.990. LY 3-3269. Ovvner.

. - . ■ . ..... ....... - . • ' . 1 .

370 Union Ave^ Brooklyn 11, N. Y

Taigi, prieš išvykdami nepa
mirškit nusipirkti lenkiško

MĄkCTIERE RESTAURANT
Suburbau Dining ^rith a Conven- 
tional Flavor. Special consideration 
to Religious Groups. Your Hosts: 

Peter Corte - Marco Gardenghi
Route 110, MellviHe, L. U N. Y. 

516 CHT8221

susuktinio. Gaunami Atalanta, 
Krakus ir Tala firmos vardais.

(Sklb.)

chen. patio. large garage, porch 4-.. 
4 rm basement apartment. 2 bedrms 
and large kitchen, bath; rent fur
nished to airport & hospital nerson- 
el. $23.990. Oyvner. — FI3-8051.

mas jaunimo švietimui bei ki
tiems kultūriniams reikalams-

— San Diego, Calif., lietu
vių klubas organizuoja didžiu
lę lietuvių išvyką į Kaliforni
jos lietuvių dieną, kuri bus 
1962 rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
Los Angeles Breakfast Club pa
talpose- Meninę programą at
liks garsusis lietuvių tenoras iš 
Chicagoš Stasys Baras. Progra
mos pradžia 2 vai. popiet. Ka
lifornijos lietuvių dieną rengia 
LB Los Angeles apylinkė, ku
rios valdybai vadovauja “Lietu
vių Dienų” žurnalo leidėjas An
tanas Storius.

Tarp »ec Ir l<«e Aveiroe e TR9-0400 
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto ita 9 vai. vakaro 
AntnkBeniala Ir Mtadtentai* 9 iki 6 vai. vak.

Baldwin Hartrer, L. I. — Luxurious 
Split. all birch. newly decorated, 4 
bedrms. 2W baths. custom eat-in 
kitchen. dining rm. huge living rm 
and paneled family rm; 2-car be
rage. storink, screens. convėnient 
loeation. Relocating. Sacrifice — 
$26.990. TN 8-7931.

Sag Harbor. Over % aere plots in 
Lily Pond Estates situated off the 
Bridghampton - Sag Harbor Tpke., 
elss thah 1 mi. from the center of 
Sag Harbor. With town roads and 
public Utilities. Lily Pond is a small 
pond or lake. Prices start at $1499 

$99 down. Easy time payments
— as lcw as $18 per mo. Hampton 
Bays Land Office. Ine. (Flocee Es
tates) Montauk Hwy, H. B. (bpp. 
SL Rosalia’s Church. B’klyn Office: 
286 Grabam Avė., St. 2-3169. Jacob 
M. Aufrccnt, Managing Agt.

BASEMENTS - EXTENSIONS 
Picture Windows - Doors 

WpHb Prmoved
Special Consideration to Rettgiou* 

Institutions
HO1-7195 — VA 5-6775

Pakaitalui dar galima pasi
naudoti lenkiško paršiuko su-

Lynbrook, L. U Our Ladv of Peace 
Parish.’ Beautifta 7 rm brick Eng
lish Tndor. 2^4 baths. Sreplace. 
porch. tai steam heat. irm-e. ly”'*- 
scaped plot. Also convenient to SL 
Ravmonds Parish. Immediate o^- 
cimaro’v. Owner. $22.500. Murt be 

LY 9-3019

IPONKCNKOMA — 6 MO- 
DERN ROOMS - Gas Heat - Im- 
mediate occupancy. 140x100' Iow 
rv—n P-*-m«n» F*SY ’bJ'RMS 
Mon. to Fri. 9-5 P. M. — M 4 4-ayr?

Eves — TE 3-7109

Važiuojant *ubway: CANARSIE Line — HUipti Lortmer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan SL

FABULPUS STEAKS
Music - Dancing Nightly. Special 
consideration to Religious Groups. 
For Reservations call or write —

516 RA 6-9699

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.

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

New Hide Park, L. I. Holy Ghost 
Parish. Contractor’s own home spe- 
ctallv bvilt. 3 bedrm Cane. 19' oak 
paneled den. 2 fu’l Ule beths. 
rmind enclosed porčh. tai steam 
hent. 2-car garage. Ebctraa. Nea- 
schools and shopping: —
...... portaUon. $23.000. 4-9180.

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

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

Važiuojant atostogų ar ruo
šiant pikniką, daug kas turi rū
pesčio, kaip skaniai pavalgy
dinti savo šeimą ir svečius. 
Geriausia išeitis: pasinaudokite 
tikru importuotu lenkišku kum
piu. Tik nepamirškite prieš iš
vykdami iš miesto užeiti į di
desnę maisto krautuvę ir nusi
pirkti dvi ar tris skardines šio 
nepalyginamo skanėsto. Pikni- 
kautojai turi neblogą apetitą, 
o šeimininkei tada tereikia ati
daryti skardinę, supiaustyti 
kumpį, uždėti ant šviežiai kep
tos duonos ir turėsite geriau-

ReBabie eontractors. Cistom buUt 
honaes; olteration*. Special consi- 
deraUon to rottgipu* institutiori*. 
Dantei W*Ml — SW 5-4434 — 575 
W. 17Fh SU New York 33. N. Y.

PORTRETO, 8EIMO8, VAIKŲ 
įvairių progų — vestuvių, iųikMynų, gimtadienių, pobūvių Ir 
pan. nuotraukų; norite atiiaujinti seną fotografiją? Jum* 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS

Roll. Jis gaunamas pusantro 
ir trijų svarų skardinėse. La
bai patogu vežiotis.

BEAU SEJ OUR RESTAURANT 
Bethpage, L. L

Roasted Long Island Duck crisp 
and brown—our specialty. Special 
consideration to Religious Groups. 
Meni be r all Credit Clubs. Closed
Tuesday. — 516 WE 1-0091

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės. Ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir Lt 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-9948

VFoedhaven 21, N. T.
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Liūdintys
TĖVAS
SŪNUS

RAY’S UQUOR STORE
BUSS. OFORTUNITY

VYTAUTAS BELECKAS

Tel. EVergreen 2-6440

Academy
PARKFLORIST

BILL’S. WOODWORKING
WOODHAVEN 21, N.88-15 JAMAICA AVENUE

Tel VTrginia 9- M12CHERRY HILL RĘST HOME

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

WALTMAR RĘST HOME 36-38-40 STAGG ST.

THE CLEMENT HOUSENEBŪK ŽILAS

HAVEN REALTYNANGANO BROS.

GUJCK’S PHOTO SERVICE

STE. ANNE DeBEAUPRE, GUEBEC, CANADA

RbBBISH itEMOVED

ZENITH HOTEL and MOTEL 
. "OPEN YEAR AROUND’’

K “Florai Herb” yra nuo-
L i ' stabi priemonė . plaukų

x priežiūrai ir natūraliai
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos

-DEL-F0RNG4NC.
150 Rast 56th Street, N. Y. 

PL 5-3882 PL 5-2845

FORT SCHUYLER INN 
50 Pennyfield Avenue, Brome 

Special consideration to Religious 
Groups TA 2-9455

BANQUETS - WEDDINGS 
Sočiai Functions

veltui — F.TB.

FRANCIS A ROBBIES GARAGE 
Specialistą on all automatic traris- 
missions and power steering. For- 
eign cars serviced, tuned-up, igni- 
tion, clutches; pick-up - delivery, 
road Service. All work guaranteed, 
678 Jefferson Place, Bronx, N. Y. 
DA 3-9933. Ask: Francis or Kolbie.

Open seven days a week. For the 
finest come to the Clement Houae. 
Accommodation to 500 — Caterlng. 
10-24 154th SL, White Stone, LL 

FL 9-8967

HOLIDAY LODGE — 181 Bayview 
Avė., Nortbport, L_L 516 AN 1-7523 
4 mi, from Huntington, 36 mi. from 
N.Y.C. Directlyon the water,pri- 
vate beach, salt water, swimrning~ 
pooL Dock anchorage, Cottages & 
Rooms, Restaurant & Bar. Daily 
guests welcome; brochure available.

Brooklyn, N. Y. Good opportunity 
for young or middle agfed couple. 
Well established Luncheonette near 
St. Catherines Hospital, 6& days, 
rent $50 mo,, 2 year lease with 5 
yrs option for renewal. Price $1,800. 
Cash needed $900, balance terms. 
Good potentiah — EV 4-8434.

LONGO MOTORS for Good Buys 
Ford-58 4-dr Sėd. automotive, nice; 
,695; - Cadillac 53 Cpe DeVille FP 

C^eam. pv£f $395; DKW 60 Station 
Wagon beautiful $825. Many others 
to choose froip. — 639 E. Fordham 
Rd., Bronx. Call FO 4-8899 for fast 
prompt service.

PEŠT CONTROL in Homes, Skops, 
Rooms. Cleaning of Business A In- 
dustry premises, cellars, atics etc.; 
Hbusewiecking. Spėriai cpnsidera- 
tien> to refigious tostitutions. Call 
anytimeFl 8-3553 - MO 2-7618 — 
after 6 pm MO 6-0366. Robtnson A 
Webster, 65 W. 172nd ŠL, N. Y. C.

for Information
SCHREIBER TRAVEL BUftEAU
Myrtle Avė. at Fresh Pond Road. 
Ridgewood 27, N. Y. — VA 1-4660

Jomaico ■
KELLY-WOOD PHARMACY 

16843 HELLŠHM AVENUE 
8-1226 _____

reasonaMe prices call — 
WA 4-1440 — Mr. Hade Mey«r.

Luncheonette - Stationery A-l con- 
dition, days, near 2 schooĮs and 
factories. Retiring. Good for 2 part
nere; recently remodelled and air 
conditioned. 10 year lease, centrally 
located. PIER LUNCHEONETTE, 
25 Pier SL, Yonkers, N. Y. Pilone: 
YO 9-9668 — GR 6-0727.

COLONIAL-REST HOME 
Home for the Aged with 24 Hour 
Supervision. Public Service & Rock- 
land Buses pass the door.

Boat Trailers — No down payment, 
Ixw as $12 per mo. 700 - 2500 Ibs., 
14-25' boats. Complete line of ac- 
cessories for all make boats. Boat 
trailer, hute, wheels, bearings, rol- 
lers, winches, tlres, Custom Car 
hitehings. Just call 516 AN 5-3722 
TURNPIKE BOAT SALES, INC.

Jericho Turnpike - Smithtown

ALFRED LEE 
OETECTIVE AGENCY

Professional Investigation — Civil, 
Criminal, Personai; Discreet inves- 
tigation. ndustr l 4 Conunerdal 
Batrol. Reasonaide Rates. Round 
the Clock Service. — 529 W? 145th 
Street, New York City, AU 6-9190

TUXEDO BALLROOM 
Offers The Finest 

Call Fred—RE 4-7335 
210 E 86th Street A 3rd Avenue

Grand opportunity for a Family — 
long established Restaurant & Piz- 
zena business in Brooklyn. Good lo- 
cation, 20 years šame place, doing 
$2,500 weekly. Sacrifice ■— Terrific 
Bargain. Good Uving or income for 
right party. — 560 5th Avė., B'klyn, 
or call ST 8-9022 — Ask for Niek.

We specialize in: Kitchen - Celotex 
ceilings - basement rooms - win- 
dows - doors - Formica. AU kind of 
Repairs. 21-75 35th StrėeL Astoria, 
1*1. — Telephone: RA 8-4951.

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

GLEN MANOR SANITARIUM 
46 Fremont Avė. Parkridge, N. J. 
State licensed, under medical su
pervision for the care of chronic, 
convalescent and aged. ExcėHent 
care. Reasonable prices. CathoUcs 
vvelcome. Phone 201 - 391 - 5191.

WAKEFIELD DETECTIVE 
. __ ĘUREAU

Buildings, Industry, Home protec- 
tion. UnifoAned guards, private po- 
hce, eseorts, plain doths, agente. 
Investigations—no famiiy matters. 
1334 E. Gunhild Rd., Brome 69, N.Y.

Telephone: OL 4-5000

: į.-, iįi-y. .-i’-; .
mastramdrėa wilsqn

JŪSTAMERE COMPANY 
Sales — Service — Repairs 

Air eondRioafng and TV AppHances v -  4

DAUGHTERS OF DIVINE RE- 
DEEMER serving Christ in the 
Young, the Siek, the Aged. Accept 
His challenge — He wants generous 
souls.—Mother Provincial, DIVINE 
RRDEEMER 140'1'H lįlkHOUSE —* 
RD 1 - Box 356. Elizabeth, Pa.

PHOTOGRAPHING A 
BALANCING OF COLOR 

.■ for

žibantys, minkžti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už <Hdelę 8 oz. tankų. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
DepL Ar P.O. Box 305, Cllnton. Ind.

OCEAN BREEZE 
SEAFOOO HOUSE

Caterlng to small parties. Ebtcellent 
Food, reasonaMe prices. Spedal 
consideration to Religious Groups.

320 Clendeny Ave^ Jersey City 
201 - Henderaen 5-0406

Fasko * leistas sporto žurna
las “Sportas”, redaktoriui K. 
čerkeliūnui atsistatydinus, bai
gė savo dienas. Finansiniai san
timai, atrodo, pribaigė šio ge
ro leidinio dienas. Gaila! Da
bartinis''Faskas prieš rirdnmus 
skefeė rūpinsiąs “Sporto” iš- 
laikymą ir leidimą. Tai, be abe- 
jo, Clevėlando sąrašui atnešė 
nėmažą halsų rinkimuose. t

- “- Tsrptąutmi# 4wtholo lyįN 
varžybos eina pabaigom Pasku
tinės rungtynės bus rugpiųfio 
12 New Yorke-

Margaret Spiers, Director 
77 Hampton Rd., South Hampton, 
D. L — 516 AT 3-2937.

Ezcefient Opportunities
Ule folloving opėnings are career 
opportunities with the Procesą 
Eųuipment Division of a Progress
ive, dynamic produet Corporation. 
A. O. Smith is constantly on the 
search for men with growth poten
tiaL If you feel that you are seek- 
ing a new opportunity— one which 
affords a future based on what 
YOU put into it, then review these 
openings:

ASST. SUPERINTENOENT
Experienced men to direct manu- 
facturing of Pressure Vessels, Heat 
Ezchangers and Nuclear Reactors. 
Mušt know heavy plate wel<fing, 
machining & assembly. Will super- 
vise approodmately 00 procedures. 
Engineering degree preferred.
MATERIAL AND PRODUCTION 

CONTROL MANAGER
Experienced in machine loading, 
scheduling and manning in process 
eųuipment job stop. Should be fa- 
mittar with modem produetion con- 
trol technigues utilizing E. D. P. M. 
jųiplicaticm. D^ree preferable.

FOREMEN 
(WELDING OR MACHINERY)

One involving heavy machining and 
one ' involvfrig code welding on 
Pressure Vessels, Nuclear Reactors 
and Heat Exchangers. Will super- 
vise approodmately 30 men.

OUALITY ASSURANCE 
SUPERVISOR

HOTEL COMMANDER
240 W. 73rd Street. EbcceHent loca- 
tion, near river, fuH hotel service, 
nicely furnisbed 1 -, 2 -, 3 - ROOM 
APARTMENTS. AJ1 with private 
baths and kitchen. REASONABLE

ExceUent accommodations, single units and suites. All units furn
isbed in eoccellent decor? Combination baths or showers. TV. Cot
tages with sitting rooms. Excellent dining room serving only the 
finest food. “Close to Shrine.’’ Free bus service, 1000' from Shrine. 
For reservations phone—write—wire. Phone 263-3741 / 263-3595.

- _ . . ON HIGHWAY 15

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

102-55 LEFFEEES BLVD. RKffiMGND HILU N-
Ttie£onas: Vlrginia 3-3544 ■ ■ ; x

AN OUTSTANDING FACHJTY 
$35 per vreek and up. 24 hour care, 
supervised daily activity, dining 
room and tray service, TV, auto 
service to Church and town. Mis. 
T. Fuller, director, Mr. J. Northrop, 
owner. Lakehurst Lodge Ręst Home 
cm Lake Ronkonkoma, N. Y. TeL: 
516 JU 8-9863.

Ctitaur and Atties Ctosmd. Lsbor 
atsilable for DemoHtion. SMtial 
consideration to RMigiona Inrabt- 
tiems. Call anythne — Fl 84851

MO 2-7818

RESIDENTIAD - COMMESdAD 
rNSTTrtHTONAL, 
Call: ED4-3232 

58 State SL Westbury

BONAFIDE TERMITE CONTROL 
BAyside 4-1921

$1795 SURF-SIDE swimming pools 
include automatic skhnmer, redreu- 
lation and fUtration planL chrome- 
plated brass fittings, coping and all 
plumbing, plūs Steel waUs & water- 
proof hner. Complete. Pools avail
able in 3 sizes. HERITAGE POOLS, 
Ine. — Midlane So., Syosset, N. Y.

Telephone WAlnut 1-7148

dhe'.tilce all

THE TtEPUBLIC 
CARTING CO.

Covering AB Queena. Plckup and 
Garbage Dlapoųal from — Stores,

BEAUTIFUL LOCATION 
Ccmducted by the Brothers of Charity, who for more than 150 years 
have dedicated themsėtves to the education of youth. 

For further Information write to:

CARDINAL CUSHING 
ACADEMY

West Nesvbury,. Mass.

8ORREN TINO 8HIPPING, Ine.
F. M. R #1375 
F.M.C.# 878

— Musę futbolininkai ruo
šiasi lietuviškom žaidynėm, ku
rios įvyks Labor Day savaitga
lyje Windsor, Ontario.

— Rugpiūčio 11, šeštadienį, 
LAK žaidžia draugiškas rung
tynes su Bavarian SC (Bren- 
nan Field, 70 St ir Juniper 
VaUey Road, Middle Viliūge, 
L. 1). Pradžia 6 vai- vak.

Atletas

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūi.. Pir
mos rūšies lietuviška* mais
tas prieinamomis kainomis.

LOANS
for Improvements, Repain, Etc. 
Liberal Credit — Fast Service 
We Loan Whene Others Reject 

WEAREVER CO. OR 7-6868

PLUMBING A HEATING CO. 
92 GARDINERS AVĖ 

LEVTTTON, Lt 
PE 5-4000

— FUEL OIL CO. 
156 DUFFY AVĖ 

4HCKSVILLE LL 
WE 8-3220

Golten Marine Co., Ine. Diesel Spe- 
cialists. 160 Vai Brunt SL BTclyn 
31, N. Y. Ship A Engine repairs. Af- 
fiKated companies: Atlantic Diesel, 
Oslo, Norway; Norlantic Diesel, New 
Bedford, Mass.; HydrauHc Hoist 
Corp., Renton WasŪngton. Day A 
Night Services UL 5-7200. dentri- 
fugal rebabbittings of bearings, re
pairs of fuel injection eąuipmenL

DIVINE FAIRMOUNT HOTEL 
For tbe Discrlminating Fairmount 
Fine Foods. Public Dining Room. 
Meeting rooms, Coffe sbop. Special 
consideration to ReUgious Groups.

201 - Henderson 3-0862 
2595 Hudson BtaL, Jene^ City, NJ

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėm* 
• vestuvėm ir pokyliams tortai

Director of Admiooion*
CARDINAL CUSHING ACADEMY

CbaNh< Bertleo NCW ts tiie thne 
to have your furnuos deaned and 
redkly for wtnter. ' — “ 
Avė., North Babj

75 metų iš North Massa- 
pequa, N. Y., mirė liepos 
24 dieną. Palaidota iš Ap
reiškimo bažnyčios Sv. 
Kąralio kapinėse Paliko 
liūdinti vyrą Jurgį ir sū^ 
nų Alfonsą. Jie dėkoja 
visiems draugams bei pa
imamiems už mišias, igeš- 
les ir užuojautas liūdesio 
valandoje; taip pat. kuni
gams už. maldąs ir bažny
tines apeigas ir Jalinskų 
laidotuvių įstaigai už pas
kutinį patarnavimą.

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood)

THE BROTHERS OF CHARITY 
announces the opening of its

H1GH SCHOOL DIVISION

ALL TYPES 
OF INCINERATORS

Repairs and Consultant Services. 
25 years ezperieneė in thto field. 
Special consideration to religious 
Institutions. Fitz Pat Indnerator 
Sales — Wayne, New Jeraey; TeL: 
201 TE 5-5780.

General TMtnėUM,' Catoni Ttattt 
Homes, Attferutiona, 8pSdsl oonrt- 
derattan to RaiiKtous IteHtutiuM. 

pANna.W^BH-SW 84434 
575 W. ItMhBL, Hm Tark SS, NT

JOHN J. O'CONNELL 
DETECTIVE AGENCY

For Ctvfl, Criminal and Industrial
Investigations call — YU 6-2262 

Ateays at Your Service 
245 East 37th Street 

New York Cky

OIL BURNER 
SERVICE CONTRACT

• The repair of all copper floor 
heating colis A heating manifold

• Ali bumer parts and labor
s The 275 gallcm tank

AU this for only 
$20.50 
per year

BUDGET PLAN
AUTOMATIC OIL DESJVĘRIES

For Aged and Retired. Home likę 
atmosphere. Reasonable Rates. — 
State approved. — Mrs. Ethel Mc 
Daniel, prop. 500 Cherry SL, Eli
zabeth, N. J. 201 EL 3-7657

FREE HAIRCUT — given to the 
bearer of this Get Aųuafnted Invi- 
tation by the elegant TROIS AMIS 
COIFFEURS" Beauty Salon. With a 
Shampoo A Sėt - or other Services. 
36-52 Main SL, Flushing. One flight 
up. For informatioh or appt., call 
IN 1-7196. Offer ends Aug. 15, 1962.

MR. GORDON8 Budget Bsauty 
Salon — High Fastrions at Reasoo- 
able Prices. Air condttioned Dryen. 
780 New York Ave^ Huntington, 
N. Y. — 516 HA 7-4010. Fbr tbe 
Finest in Besoty Wortr ask for 

MR. GKMRDON

JUDI U 8 
LO4-S390

TOU WILL B* 8ATTSFIED

CARDINAL CUSHING ACADEMY 
ARESIDENT AND DAY 8CHOOL. FOR BOYS—GRADES 6-7-S-9 
inaugurates its high schod division with the opening of the ninth 
grade in September, 1962. The advantages of attending this resident 
school are many: -

SOUND SPIRITUAL TRAINING — SMALL CLASSES 
CONTROLLED STUDY - SUPERVISED RECREATION 
COMPLETE SPORTS PR0GRAM A VARIED ACT1V1T1ES

HACKENSACK MELODY BAR 
"The Pizn King** . 

Fina ItaUan Foods: Pizza, Sphag- 
etti, Ravioli, Musseis. Spyriai con- 
sideration to Religious Groups 

„ 201 Hubbord 8-9411
169 Hudson SL, Hackensack, N. J.

erfe'jipetial pirteė toi ! IVttd^Bnga'"and’

C. E. R EI D
Gutters should be checked before 
pafnting. Old gutters removed, new 
aluminum gutters tnstaBed by ex- 
perts. Completely guaranteed. CaU 
IV 5-3214 for Fast Re Service.

Mušt know non-destructive testing, 
X-raz. gamman and ultra-sonic in- 
spection and tęst techniųue. Should 
have a. S. degree. 
MANUFACTURING PLANNERS 

Plans and develops methods and 
procedures on machine tool opera- 
tions and on assembly and forming 
operations. such as welding, brak- 
ing. rolling. etc. 

VVELDING ENGINEERS
Will sėt up procedures, improve ex- 
isting procedures, B. S. degree pre
ferred.

INDUSTRIAL ENGINEERS 
Capable of performing time studies, 
establishing 
dards, should have a knowledge of 
welding and machining operations; 
Degree preferred, būt not essentbū. 
Send resumė, including salary, to: 

D. H. DEVINE
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ADVOKATAS

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

74th St

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

MA5PETH, N. Y.

Jeronimas Kačinskas

WOODHAVEN,

TeL Vlrgfriia 7-4499

THEODORE W0UNNIN,
INC.

cijoje.

KARLONAS
Funeral Home

DARBININKO METINIS P1KNINKAS CATSKILL KALNUOSE

JOSEPH C. LUMN
Draskome Hali FONBULNOME

Vasarvietėje

priimamas ribotas vasa

rotojų skaičius su pilnu Rūpestingai patarnaujame vi-

Tautiniu šokię ansamblis, 
vadovaujamas Onos Ivaškienės, 
šoko Bostono meno festivaly
je ir taip pat buvo rodomas 
per televiziją. Rugpiūčio 5 d- 
dalyvavo tėvų pranciškonų pik
nike Kennebūnkporte, Me.

Per New York Times WQ- 
XR radijo stotį rugpiūčio 12, 
šį sekmadienį, nuo 2 vai. po
piet, pasaulio liaudies muzikes 
programoje, transliuos lietuvių, 
latvių ir estų liaudies dainas.

Laimėjimų vakarą rengia Ap
reiškimo parapijos tretininkai 
šeštadienį, rugpiūčio 11 d., 4 
vaL popiet Kviečia visus atsi
lankyti. z

Gediminas Kuodis bus spor
to vadovu moksleivių ateitinin
kų stovykloje Kennebunkport, 
Me., kuri prasideda rugpiūčio 
18. Norintieji dar į stovyklą 
patekti skubiai prašomi rašyti 
adresu: A. Vainius, 508 Cle- 
veland St, Brooklyn 8, N. Y.

Daih J. Bagdono kūrinių pa
roda bus nuo rugpiūčio 31 d. 
iki rugsėjo 7 d. So. Bostone, 
Liet Tautinės S-gos namuose, 
484 E. Fourth St.

Pamaldos už a. a- Leonės Lu- 
kaševičienės vėlę, minint jos 
trijų metų mirties sukaktį, bus 
šeštadienį, rugpiūčio 18 d., 10 
vai., tėvų pranciškonų koplyčio-

108-11 SUTPHIN BLVD., JAMAICA, N. Y.

Skautams remti komiteto vie
nos dienos iškyla ruošiama sek
madienį, rugpiūčio 12, Sunken 
Meadow State Park. Vykstama 
automobiliais, pasiimamas drau
ge ir maistas- Renkamasi Par- 
king Lot Nr. 4. Dėl smulkes
nių informacijų kreiptis telef. 
TA 7-0086.

Juozas ir Antosė Kivitai lie
pos 29- atšventė savo vedybų 
50 metų sukaktį. Iš ryto jų in
tencija naujoje V- J. Atsimai
nymo bažnyčioje buvo suma, 
kurią atlaikė kun. P. Lekešius. 
Popiet 2 vaL Winter Garden 
salėje įvyko pokytis. Dalyvavo

| moksleivių ateifink^kų va
saros stovyklą Kennebūnkpor- 
te, Me-, jau užsiregistravo dau
giau kaip 50 stovyklautojų. Sto
vykla prasidės rugpiūčio 18 ir 
baigsis rugsėjo 1 d. Kas dar 
norėtų į stovyklą patekti, pra
šomi skubiai rąžyti: A. Vai
nius, 508 Cleveland St, Broo
klyn 8, N- Y.

šv. Petro parapijos choras, 
kuriam vadovauja muz. Jeroni
mas Kačinskas, rugpiūčo 5 d- 
giedojo mišias ir atliko meninę 
programą tėvų pranciškonų] 
šventėje, Maine.

dovauja. dr. Antanas Starkus, 
195 Kosciusko SL^ Brbbklyii 16, 
N. Y., iždin. dr.‘Elena Mekys, 
1558 Greene Avė.,. Brooklyn 
37, N. Y.. • '

E. JOSEPH ZEUROWSKI 
Laidotuvių direktorius

Vytenis Vecyliūnas šiais me
tais baigė Harvardo universi
teto fizikos fakultetą. Dabar 
jis yra pakviestas į MTT asis
tentu, kur jis ruoš toje pa
čioje srityje doktoratą.

J B. SHALINS
- Šalinskas 

.AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

mos 
laikėsi 
kos 
jos sunkiais vargonų garsais, 
tačiau kiekvienam kūriniui pa
rinkdamas veikalo stiliaus cha- 
rakteringumą iškeliančius var
gonų balsų junginius. Vėlesnio 
priešklasikinės muzikos perijo- 
do Muffat tokatoje V. Vasyliū-

> ■ u usnims, vieną tOKstanų oote-
’ rių- Dfingtt,' kad šalia gausaus 

Kun. Norbertas PakaMs, Ap- pavienių daktarų įsijungimo į 
reiškimo parapijos klebonas LF, fondo Dariaus * 
Brooklyne, bus pagerbtas Broo- dytojų draugijos, 
klyno vyskupijos ordinaro vys- ‘ “ “ “ 
kupo Bryan J- McEntegart, ku
nigų ir parapiečių rugsėjo 8, 
šeštadienį. Tą dieną jubiliatas 
11 vaL aukos iškilmingas pa
dėkos mišias Apreiškimo para
pijos bažnyčioje, kuriose daly
vaus vyskupas B. J. McEnte- 
gait, kadangi spalio 21, kada 
bus jubiliato viešas visos para
pijos ruošiamas pagerbimas, 
vysk. B. J. McEntegart turės 
dalyvauti Visuotiniame Bažny
čios susirinkime Romoje.

Apreiškimo parapijos pikni
kas bus rugsėjo 2 d-, sekma
dienį, Franklin Squaze, L. L, N. 
Y, Platdeutsch restorane ir so
de. Į pikniką važiuos du auto
busai, vienas nuo šalinskų lai
dojimo įstaigos, kitas nuo Ap
reiškimo parap. bažnyčios. No
rintieji į pikniką važiuoti auto
busais, prašomi užsiregistruoti 
pas M. šalinskienę, J. Andriu- 
šį ar O. Kubilienę, 113 Chest- 
nut St., Brooklyn 8, N. Y-

Juozas Parojus yra paruo
šęs spaudai, pirmąją savo kny
gą “Sulaužytos dienos Angli
joje”. Viršelį ir iliustracijas 
įnešė M. Žukauskienė. Rugpjū
čio pabaigoje knyga pasieks 
skaitytojus.

Lietuvių parapijos kleboni
jai prie New Yorko yra reika
linga šeimininkė. Atlyginimas 
geras, darbas nesunkus. Tei
rautis Darbininko administra-

Cambndge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Makaitis ir Merkis talkininka
vo Boylstono klubui šachma
tuose, žaidžiant su Portland, 
Me. šachmatininkais. Makaitis 
ir Merkis laimėjo po pusę taš
ko. Rungtynes laimėjo Boylsto
no klubas.

Kelionė autobusu į Kenne- 
bunkportą, Me., organizuojama 
Darbo dienos, savaitgalyje — 
rugsėjo 1-2-3 iš Brooklyno- Ke
lionė su nakvyne ir valgiu vie
nam asmeniui kaštuos 27 doL 
Norintieji aplankyti Liurdą, 

Onos Panetauskienės sūnus su Kryžiaus Kelius,- Šv. Antano

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

priėjo prie užsibrėžtos progra- nas pavartojo sodresnes balsų 
išpildymo- Jis nuosekliai kombinacijas, o J. S. Bacho 

priešklasikinės muzi- canzonoje labai vykusiai iškėlė 
stiliaus, nea^kraudamas veikalo temas. Nelengvoje Ba

cho preliude ir fugoje E mi- 
nor Ipncertantas parodė gana 
subrendusią techniką.

Gausus klausytojų skaičius, 
išimtinai amerikiečių, gerokai 
pripildė didelę šv. Povilo baž
nyčią. Po koncerto jauną mu
ziką sveikino pažįstami ir susi
domėję jo rečitaliu klausytojai. 
Reikia džiaugtis V. Vasyliūno 
pasirodymu, kuris visą tą sun
kią programą grojo atmintinai. 
Linkėtina, kad Bostono lietu
viai, kuriuos tai tiesiogiai lie
čia, / turėtų bent mažą dalį to 
susidomėjimo, kurį parodė sve- 
timtaufiai mūsų jaunam solis-

MODERNIfiKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

Angelę Karalienės par. Am
žinojo Rožančiaus draugija, ku
riai daug metų sumaniai va
dovauja Ona Sijevičienė, liepos 
26 suruošė iškilmingą šv. Onos 
šventę. Buvo pravesta novena 
į šv. Oną kuri užbaigta iškil
mingomis mišiomis. Po mišių 
buvo komunijos pusryčiai pa
rapijos salėje. Dalyvavo kun- 
V. Pikturna, Tėvas Vikt. Gi
džiūnas, OFM, keliasdešimt pa
rapiečių ir svečiai iš Havajų—

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

giminės, prieteliai ir kunigai 
— P. Lekešius, Pr. Bulovas, Vy
tautas Baisūnas, OFM , ir B. 
Ramanauskas, OFM. Salę tin
kamai buvo papuošęs sav. V. 
Beleckas ir vaišingai priėmė 
iš viso 85 suaugusius ir 12 vai
kų. Svotu buvo Blažiejus Bu
zas; svočia Pr- Gustienė, kuri 
dovanojo puikų, didelį ir ska
nų vestuvinį kvietainį — “kei- 
ką”. Gamino Sidabrinio varpo 
kepykla. Trumpas kalbas pasa
kė kun. P. Lekešius, kun. Pr. 
Bulovas, Kipras Petrauskas. 
Vargonininkas A. Visminas su 
Valdininku sudainavo Ilgiausių 
metų- Daug kas reiškė geriau
sius linkėjimus. Po vaišių buvo 
jaunimo šokiai iki vėlaus va
karo. Pokilį suruošė dukros Sta
nislavą Marijona, Ona ir sūnus 
Algirdas. Jie nuoširdžiai dėko
ja visiems -už dalyvavimą do
vanas, linkėjimus ir sveikini
mus, kurių buvo trys iš Lietu
vos — Antosės Butauskienės, 
Adelės Pečiukaitienės ir Gesės 
Simonaitienės. }

kusiųjų vardu svečią pasveiki
no inž. A Sabalis ir dr. Br. 
Radzivanas. Atsakydamas.! svei
kinimą dr. J. Grinius savo kal
boje palietė labai aktualią te
mą — religijos ir kultūros san- 
tykį.

Dr. J. Grinius pereitą Šešta
dienį išvyko į Toronto, Ont., 
Kanadon, dalyvauti LF bičiulių 
studijų savaitėje.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y. *

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

WILUAM J. DRAKE
DRAGŪNAS /

Steplien Bredes, Jr
A D V O K A T A S 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

8UOSe reikaluose, atydtlai U- 
piidotne kiekviena pageidavi
mo. Jūs gante pilnai palū
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joaeph C. LuMn 
Funeral Director 

Tebfofm: 268-5185

(ARMAKAUSKAS)

Gndtorfas-Balsamiiotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkiray Statfoa)

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

H. P. BALLAS — Dlrectorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

PETRAS KARALIUS 
savininkas 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

Liepos 31 d., 8:30 vaL vaka
re šv. Povilo bažnyčioje Cam- 
bridge, Mass., įvyko Vytenio 
Vasyliūno vargonų reŠtalis. 
Programoje vyravo priešklasiki- 
niai kompozitoriai: Csbezon, 
Schlick, Muffat ir Buxtehude. 
Antra koncerto dalis buvo skir
ta J. S- Bacho kūrybai.

V. Vasyliūnas visu rimtumu

ANDES, N. Y.

A. 676 -2781

84 -14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5238

CARROL 
Funeral Home 

Ine.

Dr. Jonas Grinius, atvykęs 
liepos 26 iš Vokietijos į JAV 
dalyvauti lietuvių kultūros kon
grese Chicagoje lapkričio pa
baigoje, trečiadienį, rugpiūčio 1 
buvo pagerbtas bendrame susi 

x - rinkime New Yorko ateitinin-
šenna- Buvo pagerbtos Onos, šventovę ir tėvų pranciškonų sendraugių ir LF bičiulių
pasakyta kalbų, sugiedotos ke- sodybą prašomi kreiptis į Dar- B Radavano bute. Susirin-
lios giesmes ir užbaigta gies- hininko administraciją 910 
me Marija, Marija. Willoughby Avė., Brooklyn 21,

N. Y. Tel- GL 5-7281, vakarais 
Marijona Adomonienė, gyv. 

Brooklyne, ilgametė Darbininko 
skaitytoja ir lietuvių pranciš
konų rėmėja, liepos 14 minėjo 
savo 80 metų gimtadienį. Duk
ros jai surengė vaišes pas Be
leckus. Buvo susirinkę visi gi
minės. Marijona Adomėnienė 
yra gimusi Užuožerių km., Ahm 
tos vai. Atvyko į Ameriką 1910. 
Išaugino 3 dukras — Stellą 
Lottie ir Mary — ir sūnų Jo
ną Turi anūkų ir proanūkų. 
Būdama geros širdies, paremia 
savo giminaičius Lietuvoje siun
tiniais, padeda savo parapijai ir 
vienuolynam, prisideda prie 
labdaros daibų.

LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

940B Jamaica Avė.

PRANAS WAITKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Ir BALSAMUOTOJAS

546 Esat Broadway
So. Boston, Maaa.

Priešais miesto teismo rūmus


