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Sutarė rūpintis, kad preziden
tas Eisenrovveris galimai grei
čiau išleistų proklamaciją dėl 
Pavergtų Tautų Savaitės, kuri 
yra liepos trečioji savaitė.

Dėl ekskursijų į Lietuvą vi
sų buvo vienoda nuomonė, kad

Rusijos imperialistai tuos va
žiavimus ir tas ekskursijas sten
giasi panaudoti savo propagan
dai, ir todėl visuomenė turi bū
ti Įspėta.

juo labiau

Jiem talkina Lietuvos Laisvės 
Komitetas ir kiti politiniai sam
būriai.

Sutarė minėti birželio įvykius. 
Tuo reikalu iniciatyva bus Al-

Valstybės departamentas ge
gužės 10 atsakė į Chruščiovo 
grasinimus raketom Pakistanui, 
Turkijai, Norvegijai: Amerika 
padės gintis sąjungininkam, jei 
bus puolami Sovietų raketų.

PAVERGTU TAUTU 
DRAUGAI AMERIKIEČIAI
Kaip “pavergtų tautų draugai 

amerikiečiai”, 
kongresmanų 
10 valstybės 
sekretoriaus

atgabenti ir išstatyti Maskvos pa sikeitė. Jis buvo draugiškas pre- ti. Esą Chruščiovas nenorėtų 
rodojė. '—__ ___ _ _ zidentui, dabar juo nusivylęs., būti Eisenhouerio vietoje, kai

neš prezidento-pasisakė, kad jis atvyks į Rusiją. Bet jei jis 
jo nurodymu siunčiami lėktu
vai šnipinėti.

Chruščiovas nepasakė, kad 
kvietimą Eisenhoweriui atvyk
ti Į Maskvą atšaukia, bet pa
reiškė, kad jam būtų sunku pa
raginti rusų tautą priimti Ei- 
senhoweri kaip brangų svečią. 
Esą rusai tada pasakytų: jis 
esąs pakvaišęs, kad sveikina tą, 
kuris siunčia lėktuvus šnipinė-

...Amerikos ‘lėktuvo žuvimas 
prie Sverdlovsko buvo paskelb
tas Chruščiovo gegužės 5. Apie 
jį tebekalbama, bet nuotaika 
pasikeitė. Paaiškėjo naujų fak
tų, kurie liudija, kad Chruš
čiovas informacijas ir grasini
mus pertempė. O pačioje A- 
merikoje, kelias dienas trukęs 
pakrikimas baigės, nuotaika at
sitiesia ir tvirtėja. Pasikalbėji
me tarp Maskvos ir Washing- 
tono griežtėja Washingtono to
nas.

Amerikos nuotaika persilau
žė nuo gegužės 9, kada vals
tybės sekretorius, C. I. A. di
rektorius Dulles ir Kongreso ly- 
deriai,turėjo slaptą^pasitarima.

WASHINGTONAS:

Pearl Harbor nenorim

Delegacijoje dar buvo šen. 
K. B. Keating, kongresmanas 
Edna F. Kelly, Thaddeus Mach- 
rowitch, o taip pat Christopher 
Emmet, pavertųjų tautų bičiu
lių amerikiečių pirmininkas.

eile senatorių ir 
kreipėsi gegužės 
departamente Į 

pavaduotoja Li- 
vingston Merchant pavergtų 
tautų reikalu. Delegacijos var
du senatorius Thomas J. Dodd 
ragino kelti pavergtų tautų 
klausimą viršūnių konferencijo-

TAI ATMINIMAS IŠ CAMP DAV1D, tik atminimas, bet “dvasios” jau 
nėra? Neatrodo S vaizdo, kad jau Chruščiovui tada .būtų sekęsi pre
zidentą Eisenhowerį užliūliuoti.

(Chruščiovas gegužės 11 kal
bėjo apie Eisenhoweri: rusai 
pasakytų, kad aš pakvaišau, jei 
aš sveikinu žmogų, kuris siun
čia šnipus lėktuvus .. ’. Chruš
čiovo šnipų išvijimas iš Švei
carijos dabar patvirtins, kad 
Chruščiovas tikrai yra pakvaišęs, 
jei bara Eisenhowerį už šnipi
nėjimą, pats pasiuntęs Į Ame
riką šnipinnėti Abelį. į Šveica
riją diplomatus).

Komunikatas apie veiksnių 
konferenciją Washingtone ba
landžio 29 - gegužės 3 papil
domai praneša, kad gegužės 2 
Alte vykdomasis komitetas ir 
informacijos biuro direktorė 
lankėsi valstybės departamen
te pas rytų Europos reikalų di
rektorių Harold C. Wedeler ir 
kitus pareigūnus.-Pareigūnai-už
tikrino, kad “Amerikos valdžios 
nusistatymas Baltijos valstybių 
atžvilgiu nėra pakeistas ir kad 
konferencijoje su kitų valstybių 
galvom nedarys nuolaidų pa
vergtų tautų sąskaita".

Veiksnių konferencijoje, tarp 
jau praneštų klausimų buvo 
pakartotas seniau visų priim
tas susitarimas, kad

Lietuvos laisvinimo darbui 
Jungtinėse Valstybėse vadovau
ja Amerikos Lietuvių Taryba, 
o kitose šalyse Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas.WASHINGTONAS:

Darėm ir darysim
Valstybės sekretorius Herte- 

ris gegužės 9 pasuko Amerikos 
taktiką iš pasiteisinimo į tvirtą 
atsakymą, kad šnipinėjimas pri
klauso nuo Sovietų Sąjungos 
grėsmės:

— Nuo 1946 pasaulis seka 
su įtarimu Sovietų ketinimus.

— Mes siūlėm “atviras pa
danges”, kad galima būtų pa
tikrinti, ar nerengiama grėsmės, 
bet, Sovietai tuos siūlymus vi
sada atmesdavo.

"Mūsų Įsitikinimu, — kalbė
jo senatorius, — ryšium su A- 
merikos lėktuvo nušovimu Ru
sijoje ir po to ėjusiais kalti
nimais dabar 
gyvas reikalas kelti šį klausi
mą (pavergtųjų), kad išeitume 
iš dabartinės gynimosi pozici-

i '^įįlįį^.®

— Visas incidentas dėl lėk
tuvo turėtų tik paskatinti* Pa
ryžiaus konferenciją surasti sau
gių priemonių, kurios leistų nu
siginkluoti.

Tai ne Amerikos lėktuvas?

Šen. Kennedy gegužės 10 Va
karų Virginijoje pirminius rin
kimus laimėjo 60 proc. prieš 
Humphrey. Kennedy yra beveik 

leido; Sovietai jį ir dokumen- tikras, kad bus konvencijoje 
tus tikrina, pasidarys sau reika
lingus brėžinius, paskui lėktu
vą — sunaikins.

Įtaisus, apie Vokietijos raketų 
bazes.

Šveicarija diplomatų pavar
džių nepaskelbė, bet per 24 va
landas leido jiem išvyka iš 
Šveicarijos. Viso sovietinių dip
lomatinių tarnautojų Šveicari
joje buvo 15, dabar dar 13.

bė plaukėją aplink žemę Magel- 
laną, kuris išplaukė iš Ispani
jos 1519 metais. Bet jo kelio
nė tada truko trejis metus. Po-

.Viršūnių konferencija Pary
žiuje prasideda pirmadienį. 
Prieš tai lietuviški veiksniai ir 
asmenys padarė dar įmanomus 
žygius Lietuvos laisvės reikalu. 
Keletas iš paskutiniųjų.

VEIKSNIAI WASHINGTONĖ „

BET IR ATLYŽTA
Maskva pranešė Anglijai ir 

Prancūzijai gegužės 9, kad A- 
merikos lėktuvo incidentas ne
sukliudys viršūnių konferenci-

Chruščiovas tą pat dieną ge
gužės 9 Čekoslovakijos atsto
vybės priėmime grasino Pakis
tanui, Turkijai, Norvegijai, ir 
kit„ kur yra Amerikos bazės, 
jei iš ten dar Amerikos lėktu
vas atskris į Sovietus, tai So-

MASKVA:

Prole Jjcjam ir tefc'ri
Užsienių reik. min. Gromy- 

ko gegužės 10 pareiškė Ame
rikos atstovui protestą dėl lėk
tuvo. Protesto rašte nebuvo to 
įžūlumo, su ktuiito. • Chruščio-

— Mes darėme tai praeity- vas buv0 kalbėjęs. Pranešė, kad Chruščiovas gegužės 11 spau- 
jo (nuo 1956 vykdėme žval- lakūnas Povvers bus teisiamas dai pareiškė, kad jo nuomonė 
gybą), mes ir ateity visom ga- kaip šnipas. Lėktuvo likučiai apie prezidentą Eisenhowerį pa
imtom priemonėm rūpinsimės . 'į.
gauti informacijų, -kad apsau-
gotume Jungtines Valstybes ir 
laisvąjį pasaulį nuo netikėto už- 
puolimo.

— NYT karo specialistas Bald- 
win iškelia klausimą, ar Po- 
wers nebuvo dvigubas agentas. 
Tam įtarimui įrodyti ČIA direk
torius Dulies davinių neturįs.

Dėmesio verta, kad Maskvos 
rra nepraleido į užsienį 
, ką Chruščiovas pasakė 
Eisenhowerį.

C. L. Johnson, inžinierius 
konstruktorius, kuris suprojek
tavo U-2 lėktuvą, gegužės 9 pa
skelbė: jis su savo padėjėjais, 
ištikrinę Sovietų paskelbtas nu
šauto lėktuvo nuotraukas, ne
rado nė vienos dalies, kuri ro
dytų. jog tai U-2 lėktuvas. Tai 
greičiau rusų Beagle bombone
šio dalys. Antra, visai nepati
kima, kad iš taip sudaužyto 
lėktuvo, kokis parodytas Sovie
tų paskelbtose nuotraukose, ga
lėtų liktis foto kameros filmos 
nesugadintos.

O kur Amerikos lėktuvas?
Prancūzų Laikraštis Aurore 

gegužės 9 paskelbė, kad Ame
rikos lėktuvas savo noru nusi-

KONGRESAS 
VYRIAUSYBĘ REMIA

Senate daugumos lyderis de
mokratas Johnson gegužės 10 
parėmė vyriausybės nusistaty
mą dėl žvalgybos, žvalgyba 
(šnipinėjimas), sakė Johnsonas, 
nėra šaltojo karo priežastis, o 
tik padarinys, kada valstybės 
negali pasitikėti viena kita.

Lėktuvas nušautas?
Kongresmanas Clarens Can- 

non iš Missouri tuo pačiu me
tu, paremdamas vyriausybės 
nusistatymą tęsti žvalgybą, kal
bėjo, kad lėktuvas nebuvo nu
šautas, bet kad jo kritimo prie
žastis buvo technikiniai gedi
mai ar psichologiniai sutriki
mai.

VLIKAS
Vliko pirmininkas, lydimas 

Lietuvos atstovo, lankėsi valsty
bės departamente rytų Europos 
skyriuje. Elta sako: "buvo už
tikrinta, kad Lietuvos byla tu
rima galvoje ... ir kad tinka
mai progai pasitaikius ji gali 
būti konferencijoje priminta".

Jei byla dėl lėktuvo, tai 
ir byla dėl pavergtųjų

atvyks, tai Chruščiovas užtikri
nąs, kad didelių demonstracijų 
prieš jį nebus. Atvykimo 
simas bus aptartas dar 
ryžiu je.

Baltųjų rūmų spaudos
Hagerty po Chruščiovo kalbos 
apie Eisenhowerį pareiškė: jo
kio pasisakymo nėra, ir tikiu, 
kad jo nebus ...

Prez. Ei$enhoweris . gegužės 
11 spaudos konferencijoje pa
skaitė pareiškimą, kuriuo aiš
kiai patvirtina tai, kas buvo 
Herterio pareikšta. Esą prezi
dentas pats yra atsakingas, kad 
Amerika turėtų pakankamai in
formacijos apsaugoti Ameriką 
ir laisvąjį pasaulį nuo netikė
to užpuolimo. "Niekas nenori 
naujoPearl Harboro". Kito ke
lio nėra, jei Sovietai nori iš
laikyti slaptumą. Prezidentas 
viršūnių konferencijoje dar siū
lysiąs “atvirų padangių” klau
simą, kuris nuo 1955 Sovietų 
taip uoliai atmetamas.

Gromyko kaltinimą, kad A- 
merika sulaužė Jungtinių Tau
tų chartą, kad Amerika įsivėlė 
i provokacinius veiksmus, pre
zidentas atmetė kaip juokingus. 
O dėl kaltinimų šnipinėjimu, 
tegul Sovietai pasižiūri į savo 
rekordus. Priminė Abelio isto
riją.

Ar vyks į Maskvą?
Prezidentas pasakė, kad tai 

numato daryti.
MASKVA:

Prieš Esenhoweri

Iš rusų kalbos į anglų
Amerikos inžinierius dr. Gil- 

bert W. King padirbo mašiną 
robotą, kuris gali versti iš ru
sų kalbos į anglų eninius laik
raštinius straipsnius, kur kalba 
nėra sudėtinga. Per minutę iš
verčia 40 žodžių. Roboto žody
ne esą 55,000 žodžių. Iki metų 
galo patobulinsią iki 500,000 
žodžių. Per minutę būsią ga
lima išversti iki 2,400 žodžių.

Prie vertimo mašininkė rei
kalinga, bet ji gali visai nemo
kėti rusiškai. Ji tik rašo maši
nėle, kurioje yra rusiškas rai
dynas. Raidės užgavimas atsi
liepia plokštelėje, kurioje yra 

, .. skylutės ir elektronikos pagal-
jo Amerikos atstovui leisti pa- j« Pat valstybėje jis gavo bal- ba tos plokštelės jau atrenka 

reikalingus žodžius.

Pasaulio didžiausias povande
ninis atominis laivas Triton 
gegužės 10 baigė savo kelionę 
aplink žemę po vandeniu. Ke
lionė truko 84 dienas. Pradėjo 
vasario 16. Kelio ilgis 41,500 
mylių. Tik du kartu iškilęs iš 
po vandens trumpam laikui — 
perkelti susirgusius du jūrinin
kus Į karo laivą. Įgula labai 
gerai atlaikė. Sunkiausia buvo 
tai. kad negalėjo rūkyti. Tai 
ardė-kai kuriem nervus. Laivo

Tačiau Kennedy priešininkai 
nurodo Smitho likimą- 1928. 
Tada šioje valstybėje Smithas 
gavo balsų taip pat daugiausia 
per pirminius rinkimus. Bet kai 

Chruščiovas privačiai prižadė- *)UV0 renkamas prezidentas, to-

CHRUŠČIOVO ŽODŽIAI APIE 
ŠNIPUS STAIGA ATSISUKO 
PRIEŠ JI PATI ŠVEICARIJOJE

įguloje buvo 183 žmonės. Ka
pitonas Edward L. Beach, ku
ris tik grįžęs buvo prezidento 
apdovanotas garbės ženklu. Ke
lionė buvo išlaikyta visiškoje vandeninis laivas plaukė maž- 
paslaptyje. daug tuo pačiu keliu kaip Ma-

Povandeninė kelionė pager- gellanas.

— Mums yra nepriimtina 
leisti Sovietų sistemai pastatyti 
pasaulį prieš išeitį: arba pasi
duoti arba būti sunaikintam a-

Šveicarijos policija -gegužės 
10 vakarą Zuerichetsuėmė du 
Sovietų diplomatus, kai jie mė
gino perimti iš savo' agento šni
po informacijas apie Šveica
rijos’’ ir Vokietijos kariuome
nes — apie Šveicarijos kariuo
menės orgcnizaciją ir radaro

__ Amerika pranešė Japonijai.
_________________________________________________ ' ' į H • kad iš ten Amerikos lėktuvai 

'"___________ • . • ' neskrenda ir neskris i Sovietų
I I žvalgybą. Prezidentas Eisenho- 

/ ... weris. net jei ir būtų atšaukta 
; . j kelionė i Sovietus, i Japoniją

vyks. — Sovietuose pilietis ste-
CHRISTIAN HERTERIS, valstybe* sekretorius, kuris dabar Maskvos ra- ' . ., .7.
dijo labiausiai puolamas. Del lėktuvo jis permetė Amerikos politiką iš •caiP AmeriKos lėktuvas ga- 
gynimosi į puolimą. įėjo atskristi taip giliai į Rusi-
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ją, 900 myliu -nuo Maskvos;

O Nizonas?
Neonas tuo pačiu metu In- 

dianoje gavo daugiau balsų už 
Kennedy. Nizono propaganda 
prasidės tada, kai jau bus aiš- 

nominuotas. Sakėsi, kad jo di- kus demokratų kandidatas, 
džiausi varžovai dabar bus šen. 
Johnsonas ir Symingtonas.
Humphrey jau pasitraukė iš kan 
didatų į prezidentus.

Balsavimas Virginijoje reikš
mingas. Jis parodė, kad kai ku
rių protestantų viršūnių ragini
mas nebalsuoti už Kennedy, dėl 
to, kad jis katalikas, neturėjo 
pritarimo kašte, kuriame katali
kų yra tik 4,5 proc. Masės nu
ėjo kitu keliu, nei viršūnės siū-

Sugtetinus departamento pa
reigūno pareiškimus Alto ir Vli
ko atstovam, matyti, kad vir
šūnių konferencijoje pavergtų
jų reikalu nežadama nieko nau
jo — nei gero nei blogo — 
ir tos sugestijos, kurias dele
gacijos skelbė, konferenci
jai bus svetimos).

MASKVA:

Pulsim raketom



‘r,-

1945 liepos 17 buvo pirmas 
...viršūnių posėdis. Jame Stali- 

, . nas išdėstė savo reikalavimus. 
.. . Antrame posėdyje kitą dieną 

prie jų grįžo. Stalinas buvo pa
siryžęs dėl jų ir kumštim sta- 
lą daužyti, jei bus prieštarau-

• jama. O prieštarauti jam labiau- 
■ »>siai galėjo Churchillis.

DALINKIMĖS LAIVUS
Pirmas Stalino reikalavimas 

buvo pasidalinti Vokietijos lai- 
'vyną. Churchillis nenorėjo, kad 
iš to laivyno gautų Sovietai da
lį. Jis ėmė kalbėti, kad tuos 
laivus reiktų nuskandinti. Juk 
tai karo padargai ir primena 
visus karo baisumus. Bet jeigu 
generalissimus (taip vadino Sta
liną) reikalaus, tai, žinoma, teks 
laivyną dalintis.

Stalinas palinko visu kūnu
• į priekį. Jo veide ėmė žaisti 

pasityčiojimas, ir jis tarė: “Ge
rai. Taigi pasidalinkime. Mr. 
Churchillis, aišku, gali savo da
lį nuskandinti”.

Churchilliui šovė mintis — 
tegul apie visa tai žino laik

raščiai,
ir jis pasiūlė, kad būtų leis

ta klausytis korespondentam, 
kurių čia buvo atvykę apie 140. 

^“Aš nesuprantu, ko fiem žmo
nėm čia reikia”. Stalinas piktai 
atkirto laikraštininkų adresu. 
Ir lygiai piktu žvilgsniu perbė
go susirinkusius apie apskritą 
stalą.

Prez. Trumanas įsikišo, ne
nujausdamas, kam Churchillis 
siūlė korespondentus: .

"Karas dar nebaigtas. Ramia
jam vandenyne prieš Japoniją 
dar eina kovos. Negalima dėl 
to taip viešai svarstyti proble
mą; kurios turėtu būti slaptos 
karo dėliai".

Churchillis susijuokė. Susi
juokė prisiversdamas ir teisinda 
masis: “Aš pasisiūliau tik bū
ti atpirkimo ožiu”. Tačiau jo 
bendradarbiai, kurie buvo pri
pratę prie Churchillio, ■pasiju
to, kad jam nebuvo lengva sa
vo idėjos atsisakyti. Jau po 
konferencijos pabaigos Chur
chillis savo bendradarbiam bu-

Trumanas PotsdąiĄe (3)
—-—*—*------- '

Stalinas ir čia lyg jau turėjo 
paruošęs pastabą: “Atėmus iš 
jos tai, ką ji ligi 1945 prara
do”.

Trumanas, dar galbūt, nenu
manydamas Stalino paslėptos 
minties, nekaltai pridėjo: “Vo
kietija 1945 viską prarado”.

Stalinas nervingai tęsė: ‘‘Mes 
negalime karo ignoruoti. Vo- viešai to pasakyti.

Kam čia sąjungininkam pyk
tis. O iš tiesų 1939 rugsėjo 16 
pavietų Sąjungą byvų pi^aįi- 
nUSi Cakneineiakiins nadalini- 
mą, bųvp pripažinusi iš Čeko
slovakijos atskirtą Slovakijos

IRAI) tYENdlAME ŠIMTMETINI JUBILCJŲ

PASKUTINIU NUTARIMU .fjb 3%
DIVIDENDAI IŠMOKAMI —

^?er METUS

1960

Rusų vertėjas Pavlovas tik

sakė:
"Voloetij* yra tai, kuo ji 

virto karo dėka. Kitokios Vo
kietijos nėra. Austrija nepri
klauso pyrie Vokietijos".

Prezidentas Trumanas pasi
sakė, kad apie Vokietiją reikia 
kalbėti tokią, kokia ji buvo 1937.

nių policijas. Yla tik keturios 
okupacinės zonos. Argi jūs nori
te Sudetus, kurie 1938 nuo Če
koslovakijos atplėšti, laikyti Vo
kietijos dalimi? Sovietų Sąjun
ga to atplėšimo niekad nepri-

Paskutinis $taiino pasakymas 
tai buvo vėl didelis molas. Be* 
ir vėl niekas nedrįso Stalinui

buvo atšaukęs diplomatinį pri
pažinimą atstovam Lenkijos, Ju
goslavijos,' Graikijos, kai jas 
Hitlerio kariuomenė okupavo. 
Tuo norėjo Stalinas įrodyti sa
vo nuoširdų draugiškumą Adol
fui Hitleriui... Bet ir šio fak
to niekas čia nenorėjo primin
ti.

(bus daugiau)

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau r<i

31/2%
PER Ml“

mitų ketvirčiai* dviem* metams ar 
normalaus ir specialaus priedo)

<1/ U /O NORMALUS -DIVIDENDAS 
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NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS
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“...kur Jūsų pinigai tarnauja tik jums!“
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vo kalbėjęs:
"Aš nusileidau, bet aš jau

čiau, kad tai buvo klaida. Vi
sa eilė klausymu būty reikėję 
viešai išdiskutuoti, pf*ieš pri- 
mant kokius sprendimus.. Aš 
bijau, kad mums kada nors pri
kaišios, kaip mes viską darėm 
klaidingai".

KAS YRA VOKIETIJA?
Kai pradėjo kalbėtis apie Vo

kietijos likimą, Amerikos sekre
torius Byrnes paprašė išaiškin
ti. kaip suprantamas konkre
čiai žodis Vokietija. Klausimą 
pagavęs ir lyg norėdamas jam 
priduoti daugiau svorio, Chur
chillis pakilo ir pakartojo tą 
patį klausimą: “Ką jūs supran
tate Vokietija?”.

Iš LIETUVOS

ŠV. MYKOLO bažnyčia Vilniuje, paversta sandeliu.

Kriksč. Dem. S-gos

DAUGIAU AIŠKINTI IR NEBM
Didžiai Gerbiamas Pone Re- LAIŠKAS REDAKCIJAI čiam “Vienybės” “Mums rašo’ 

daktoriau,
organizacijų vokiečių okupaci-

Dalyvavęs lietuvių rezisten- jos metais; taip pat Bendrojo 
cijoje beveik nuo pat pirmųjų Demokratinio Pasipriešinimo 
Lietuvos okupacijos dienų 1940 
metais, aš jaučiau savo pareigą 
laiške “Vienybės” redakcijai pa
sisakyti prieš mėginimus pasi
naudojant tos pačios “Vieny
bės” skiltimis pašiepti, kaip “ne 
aiškias” tas rezistencines orga
nizacijas, kuriose man teko daly
vauti. Tai yra pirmiausia Lie
tuvių Aktyvistų Frontas, įsteig
tas Berlyne 1940 metais ir ku
rio pirmųjų steigėjų tarpe bu
vo K. Škirpa, E. Galvanauskas, 
R. Skipitis, P. Karvelis, A. Va
liukėnas, B. Raila, A. Maceina, 
J. Katilius, J. Našliūnas, K. Bru
nius ir k. Po to. Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjunga (LLKS), 
viena ryškiausių rezistencinių

suvažiavimas
Toronte, .Kanadoje, Prisikėli- 

' mo parapijos salėje gegužės 28 
- 29 šaukiamas Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos su
važiavimas.

Posėdžiai pradedami gegu
žės 28 d. 3 vai. popiet Toronto 
skyriaus pirmininko Viktoro 
Užupio ir LKDS pirm. Kazio 
Šidlausko žodžiais. Toliau
pranešimai ir diskusijos. Pra
nešimus padarys dr. K. Šid
lauskas (Centro Komiteto), Pr. 
Vainauskas (Sąjungos veiklos), 
J. Gravrogkas (Studijų Klubų) 
ir skyrių atstovai bei įgalioti
niai.
Antrąją dieną, gegužės 29, sek

madienį, 8 vai. ryte dr. Antano 
Trimako, Vliko pirmininko, pra
nešimas apie tarptautinę padė
tį, diskusijos ir LKDS progra
mos svarstymas. Priešpiet 11 
vai. bus pamaldos už LKDS 
narius, mirusius ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Popiet posėdžiai 
pradedami 2 vai. Centro Komi
teto, Revizijos Komisijos ir Gar
bės Teismo rinkimai, rezoliu
cijų priėmimas ir konferencijos 
uždarymas.

Po bendros konferencijos tuoj 
bus Studijų Klubo ir Leono 
XIII Fondo atskiri posėdžiai. 
Studijų Klubų atstovų posėdy
je bus Jono Matalionio, PLB 
pirmininko, paskaita Lietuvių 
Bendruomenės ir jaunimo kiau

bus
WINTER GARDEN TAVERN, INC.

SAV. B. KUČINSKAS

ĖVergreen 7-215535 So. 8th Street

Brooklyn II, N. Y.

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKVVAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResident 3-7000

VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1833 MAOtSON 'STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. ĖVergreen 2-6440

Brodway Office: 
135 BROĄDVVAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-6676

Member Federal Depoeit Insurance Corporation

Salfi vestuvėms,' Ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvyiiai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLESOF EVERY DESCRIPTSON

skyriaus bendradarbiui, kurio Simais; vasaros sąskrydžio, L 
KDSK suvažiavimo ir “Jaunimo 
Žygių” reikalai. z -

Vakare dalyviam ir svečiam 
pobūvis šv. Jono- Krikštytojo 
lietuvių parapijos salėje.

Visi posėdžiai bus Prisikėli
mo parapijos salėse (1021 Col- 
lege St. ir 32 Rusholme Pr. Cr.

pasisakymą ^‘Vienybės” redak
cija, kaip ntirodo pats redak
torius, pripažino reikalingu vuž- 
sitęsusiam ginčui baigti”. 

Rašydamas bendrai apie lie
tuvių rezistencinius sambūrius 
šis paslaptingas bendradarbis 
OO ar O.D. ir toliau niekina 
tuos sambūrius ir jų veikėjus, kampas).. Pobūvis bus Sv. Jono 
aiškindamas esą — “ne vienas 
jų yra pasmerktas gėdingam 
atminimui, ne vieno jų organi
zatoriai ir vadeivos, pamatę sa
vo klaidas, kukliai ausis suglau
dę sėdį”.

Tokio lietuvių rezistencijos ir 
pogrindžio vadovų ir veikėjų 
vertinimo patriotinėje laisvųjų 
lietuvių spaudoje iki šiol nete
ko užtikti

Minėtas “Vienybės” bendra- 
Vienybės” skyriuje “Mums’ darbis toliau “aiškina” esą —... t J -v.. . uaruis tuuau <us>Kina , esą kuns, kaip žinoma, vėliau žu- 
o į si mano paaiškinimą “Aktyvistų Fronto nariai Vo-

Sąjūdis ( B D P S ), į kurį 
jau antros bolševikų oku
pacijos pradžioje buvo apsijun
gusios maždaug visos vokiečių 
metu lietuvių aktyviai veiku
sios rezistencinės organizacijos: 
Lietuvos Laisvės Armija, Lietu
vos Laisvės Kovotojų Sąjunga, 
Lietuvių Frontas, “Nepriklau
somos Lietuvos” Sąjūdis, Vie
nybės Sąjūdis “Atžalynas” ir 
gausūs Lietuvos partizanų pa
daliniai. BDPS Centro Vadovy
bės krašte buvau pakviestas 
BDPS Užsienio Delegatųros na
riu greta prof. J. Brazaičio, 
prof. P. Padalio, V. Staneikos 
ir dr. A. Vokietaičio.

Krikštytojo parapijos patalpo
se (941 Dundas St. West.)

Ir pagaliau, tas pa|s paslap
tingasis “Vienybės” “Mums ra
šo” skyriaus bendradarbis tei
gia, esą “Partizanai už gele
žinės uždangos” knygos auto
rius J. Daumantas, aktyvus re
zistentas laisvės kovotojas, Lie
tuvių Fronto narys, iŠ Lietuvos 
visai nebuvo atvykęs, ir kad jis,

Resid. lUinois 8-7118

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negri reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipki t ė.s :

ALBERT F. PETER.S (Petrauskas) ■<
rašo” į šį mano paaiškinimą “Aktyvistų Fronto nariai Vo- 
buvo reaguota tokiais sovietinei kietijoje buvo įrankiai nacių

APDRAUDOS SPECIALISTAS

“Tiesai” įprastais bolševikiniais karinei žvalgybai ir gestapo ir
Ar Vilniuje yra gyvas paauglių klausimas vykdė ” ”u'

Vilniuje, Subačiaus gatvėje, ris. Apie jį atsiliepiama, kad i “Vienybę” bet kokiu laiš- Taip iki šiol teigė ir pasta- 
• prie nedidelio namuko prikal- esąs neblogas darbininkas. Bet *r esu Paverstas prašyti ruojų metu vis garsiau skelbė 

vaiku nesirūpina ar negali rū- Tamstos paslaugos įdėti šį ma- tiktai sovietiniai okupantai Lie- 
no laišką Tamstos redaguoja- tuvoje ir jų komunistiniai gau- 
mame laikrašty.

ta lentelė: “Vaikų priėmimo ir
pintis. Jis sako, kad vaikas 
esąs nepataisomas. Paliko jį 
veikti gatvei.

Mokykloje patyrė, kad vai
kas sunkiai pasiduoda auklėja-

vo Lietuvoje didvyrio mirtimi, 
esą ne kas kitas, kaip papras
tas melagis. .

“Prasidėjus platesniam susi
rašinėjimui su Lietuva , skaito
me “Vienybėje”, paaiškėjo, kad 
knygoje didesnė dalis parašyta 
melo ir apie paskirus asmenis 
ir bendrai apie_yisą veikla”.

Taigi, turėtume pasidaryti iš
vadą, kad partizaninio judėji
mo Lietuvoje iš viso nebuvo 
ir kad apie jų veiklą mums 
“primelavo” J. Daumantas.

Tuo būdu, pagal “Vienybė
je” tilpusio straipsnio antraš-

84-14 Jamaica Avė. Woodhaven 21, N. Y.

leiteriai.
Vėliau “Vienybėje” tilpęs re- Dar toliau šis paslaptingas 

daktoriaus nurodymas, kad “Vienybės” bendradarbis mėgi- 
“Mums rašo” skyriaus bendra- na sukurti įspūdį, jog ne na- 
darbio nuomones nebūtinai tu- ciai ir gestapo, o aš būčiau at- 

kambarį įvedė tokį “valkatą”, sikratyti ir rūpinosi jį perduoti reikšti “Vienybės ’ redakci- sakingas dėl masinio žydų nai- 
kurio negalėjo suvaldyti nei tė- į internatą, į vaikų namus. Kla- j°s nuųmonę ir kad aš, “kaip kinimo Liėtuvoje, nors jam pra-. 
vas nei motina. Tai dęvynerių sės vedėjas Kaša atsiliepė raš- Lietuvos nepriklausomybės i- sidėjus Vilniaus komitetas jau
metų vaikas gyvom, juodom tu apie vaiką, kad jis ramiai dėjos gynėjas”, kurio “žygiai seniai neveikė, ir kad vokie- tę, esą viskas “aišku” ir tene-
akim. “Kaip tavo pavardė?”, pasėdėti gali ne daugiau kaip vokiečių okupacijos metais bu- čiams užėmus Vilnių, aš, o ne drįsta niekas daugiau ką nors
griežtai klausė komendantas, dvi tris minutes. Kai prisibė- v0 laiko sąlygų ir bendrų tau- vokiečių komendantas pulkinin- aiškinti ar mėginti laisvajam
Vaikas tyli. Griežtumas jo ne- gioja, ima garsiai svajoti apie tos interesų diktuojami”, “čia kas Ostman įvedė Vilniuje ka- pasauliui priminti dvidešimt me
veikia. Bet kažkas kreipėsi į mašinas ir žada mokytojai nu- nieku dėtas”, to nusistatymo ro stovį, perėmė karo valdžią tų trunkančią lietuvių tautos
jį švelniai, ir jis atsako: “Mar- pilieti automobilį ar namus esmės nekeičia. į savo rankas ir įsakė suimti laisvės kovą su sovietiniu oku-
* ” . Viadimir . . . Pirmos Mokyklos vedėjas rekomendavo Jokių “nesuvestų” asmeniškų įkaitus. (Beje. Vilniaus komi- pantu, kaip jis dabar ruošiasi 
klasės i? 43-čios septyniametės atskirti vaiką nuo kolektyvo, sąskaitų, kaip mėgina aiškinti teto pastangomis, jie visi, žydai iškilmingai minėti Lietuvos pa
mokykite”. nes jis gadina kitus. “Vienybės” redaktorius, su jo- ir lenkai, netrukus buvo paleis- vergimo dvidešimtmetį. Nes vi-

“Už ką jis buvo sulaikytas?” vaikas laukia snrend ma dpi kiais man ne^nom!“s *r negir- ti). si tie. kurie norėtų tai daryti,
“Naktį važįnėjosi autobusu”. tikimo čia “Vaiku nriė- dėtas “Vienybės” bendradarbiais Prisipažinsiu, jog net sovie- “geriau tylėtų ir kukliai sėdė- 
Vaikas vėl nuleidęs galvą, . j naskirstvmo nunktp” ar ® D’ neturėjau ir tinė okupanto propaganda Lie- tų ausis suglaudę”, kitaip jie

lyg jam vistiek, kas apie jį kai- p y ™ neturiu. Mano “nesuvestos” tuvoje, kuri bendrai visus “bur- visi bus “Tiesos" ar “Vieny-
bama. Taip vaizduoja Vilniuje at- sąskaitos yra tik su Lietuvos žuazinius nacionalistus” kalti- bės” skiltyse “nuogai nureng-

na “žvėriškumu” taip toli ei- ti”.
(nukelta į 3 pusi.)

gabena milicija vaikus, sulaiky
tus už nusikaltimus. Vieną iš 
tokių čia atgabentų Sovetska- 
ja Litva taip pavaizduoja.

I vyr. inspektoriaus Strazdo mas. Mokykla norėjusi juo nu-

kovič

nes jis gadina kitus.

' Jo tėvas Jakov M ar kovič yra sidūrusios rusų šeimos Ūkimą okupantais.
Vilniaus autobusų stoties šofe- sovietinis laikraštis. < Tačiau leiskime kalbėti pa- nančių išvadų nedarė.

Tel. VI3-1477 *-
NAMŲ ADRESAS

— 95th Street Ozone Park 17, N. Y.106-53



CLEVELANDB ateitininkų Šventėje*' kun. P. Dziegoraitis priima įžodį.

Ateitininku sukakties šventė
Komunistinės okupacijos iš 

tėvynės išblokštieji ateitininkai 
laisvajame“ pasaulyje"- šiemet 
švenčia savo organizacijos 50 
metų sukaktį. Clevelando atei
tininkai šią auksinę sukaktį ‘pa
minėjo balandžio 30 .- gegužės 
1. Neeilinė sukaktis — neeilinis 
taip pat buvo ir minėjimas.

šeštadienį, balandžio 30, įvy
ko religinio susitelkimo valan
da šv. Jurgio bažnyčioje. Dva
sios vadas kun. P. Dziegorai
tis pravedė mąstymus, Ateiti
ninkų Federacijos dvasios va
das tėvas J. Kidykas, S. J., pa
sakė aktualių minčių pamoks- ilgesnėj puikiu silium pateik- 
lą, vedantį ateitininkus iš jų 
pergyventos praeities į juos lau- , 
kiančią ateitį. Tai buvo religinės 
tautinės ir organizacinės sąži- < 
Uės supurtymas. Valanda buvo 
baigta palaiminimu švč. sakra
mentu. |

Pamaldos su bendra visų I 
teitininkų komunija įvyko sek- I 
madieni, gegužės 1. Pasirodė I 
sendraugių, studentų ir moks- I 
leivių įnešamos vėliavos. Moks I 
leivių Maironio kuopa savo vė I 
liavą taip pat pasišventino (pa- I 
šventino šv. Jurgio parap. klė- I 
tonas kun. P. Bartis, vėliavoj I 
krikšto tėvais buvo dr. V. Ado I 
mavičienė ir Fed. vadas S. Su I 
žiedelis). Suskambo ateitininki I 
himno žodžiai “Ateitį regim tė I 
vynės laimingą, šviečia mum: I 
kryžius ant mūs vėliavos, sto- '■ 
kime drąsiai į kovą garbingą £ 
dirbkim, kovokime dėl Lietu | 
vos”. Tėvas J. Kidykas ir vėl | 
pasakė pamokslą auksinės su | 
kakties mintimis. Pamaldas la 
bai puošė šv. Jurgio parapijos 
muz. Pr. Ambrazo vadovaujame 
choro ir solistės viešnios D. Star 
kaitytės giedojimas.

CLEVELAND, OHIO ..

-7 Vieša minsimo akademija 
įvyko po pietų lietuvių salėje. 
Po atidaromojo Ateities klubo 
pirm. inž. Pr. Razgaičio žodžio 
į salę sendraugiai,.studentai ir 
moksleiveiai įnešė vėliavas, ly
dimas įžodį duodančiųjų stu
dentų ir moksleivių gretų. Įžo
džio momentas didingas savo 
rimtimi: visi pajunta, kad pa
sirinktasis ateitininko kelias tu
ri būti kieta Dievui ir lietuvių 
tautai tarnavimo pareiga. Ją 
ypačiai iškėlė ir pabrėžė savo

toj paskaitoj Ateitininkų Fe
deracijos vadas. Strigo širdin 
jo žodžiai: ateitininkai, netek
dami lietuviškumo žymės, kar
tu netektų kaip organizuotas

Dar niekada neteko matyti 
| tokio publikos entuziazmo, ko- 
I kį iššaukė Grandinėlės pasiro- 

dymas Detroite balandžio 30. 
I/* Pirmuoju žingsniu scenon cleve- 
P iandftkiai Šokėjai sujungė žiū-

rovus |
[ mo grandinę. Grupės jaunatviš-
f kūmas, grakštumas, žingsnių
g tikslumas, neperdėta, bet išęaiš-
[ ki vaidyba, daug kur įvestas

. DETROIT, MICH.

pokštas, o ypatingai vykę šo
kių perėjimai bei sujungimai 
daugelio buvo priimti nuotaikų 
prasiveržimais: “Žavu, nauja, ki- . jimai. 
toniška, kokie jie vikrūs, ne
sitikėjau tokio puikaus koncer
to, bravo Sagys” ir Lt. Jei prog
ramos metu plojimai turėdavo 
staiga nutilti, nes šokis vijo šo- -

VAIKŲ ŠVENTE BROCKTONE
Kiekvienais metais pirmąjį 

gegužės sekmadienį Brocktone, 
Mass., Nukryžiuotojo Jėzaus se- 

/ serų sodyboje, vyksta vaikų 
šventė, į kurią suvažiuoja ap- 

. linkinių lietuvių parapijų vai-

tė buvo gegužės 1.
Diena pasitaikė lietinga, tai 

vaikučiai tiesiai suvažiavo į 
Brocktono lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčią. Susirin
kę erdvioje parapijos salėje po 
bažnyčia, jie iš čia, gražiomis 
eilėmis susirikiavę ir lydimi 
So. Bostono šv, Petro parapijos 
orkestro, atžygiavo į bažnyčią. 
Visiems susirinkus ir sausakiin-

(solistė Stankaitytė pagaliau pri
trūko ką dainuoti bisui).

r Malonu pastebėti, kad Cle- Jai pripildžius bažnyčią, prasi- 
velando ateitininkų šventė pra- dėjo pamaldos. • 
ėjo geru ir gražiu pasisekimu. 
Prie šio pasisekimo visų pir
ma prisidėjo rimtas pasirengi
mas, ir tai nuopelnas Ateities* 
klubo veiklios valdybos (ją su
daro pirm. Pr. Razgaitis, V. Pa- 
lūnas, V. Rociūnas, P. Balčiū- 
nas, R. Čepulienė, O. Žilinskie
ne) ir jos talkininkų. Šventei 
reikiamo dėmesio taip pat pa
rodė patys ateitininkai, gausiai 
visur dalyvaudami. Pagaliau 
šventė buvo pajusta Clevelan- 
do lietuvių visuomenės — ją 
savo atsilankymu pagerbė įvai
rūs šios visuomenes reprezen
tantai. Kai plačiau siekiama — 
galima pasigėrėti bei pasidžiaug 
ti pačiais vaisiais. Todėl Atei
ties klubo valdyba už parodytą 
mostą ir Atėitininkų labui pa
aukotą triūsą nusipelno nuošir
džios pagarbos. Ne be to: būta 
vieno kito ir šešėlio, kurie juk

kį, tai koncerto pabaigoje buvo 
atplota už viską- Veltui kon
certo rengimo pirm. L. Heinin- 
gas bandė tarti padėkos žodį, 
gal penkias minutes truko plo-

ir gerai išlavintas orkestras, ku
rį suorganizavo ir kuriuo 'ne
nuilstamai rūpinasi kun. A. 
Kneižys, tas iškilmes dar labiau 
sustiprino. Garbė N. Anglijos 
lietuvių parapijų klebonams, 
kurių iniciatyva ir pastangomis

kadrilių, 
apsiavę

Berniukę stovykla gražiau
siame atostogų krašte Kenne- 
bunkport, Me., pas tėvus pran
ciškonus. Stovykla prasideda 
liepos 1 ir baigiasi liepos 29. 
Norintieji gali pasilikti ir il
giau. Berniukai priimami nuo 
7 iki 15 metų. Stovyklos vado- 
vy:ė u.'tikrina kiekvienam fi
zini. dvasinį ir tautinį atsigai
vinimą. Dėl informacijų rašy
ti: Franciscan Monastery, Ken- 
nebunkport, Me., tel. Worth 7- 
2011.

KUR ATOSTOGAUTI?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų 

bėgyje išsenka ir joms atgauti rei
kalingas ramus poilsis, malonios a- 
tostogos. Mūsų vasarvietėje—Oster
vllle Manot—Jūs rasite ramų malo
nų pcHlsi ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus išeikvotas, 
jėgas.

Ostervllle Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Gedo pu
siasalyje prie Atlanto, kur šiltosios 
srovės vandens temperatūra 70-80°. 
Visi mūsų vasarvietė/ svečiai nau
dojasi uždaru (privatišku) paplūdi
miu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į šį paplūdimf tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuąs parū
piname visiems svečiams. Prie pa
plūdimio yra automobiliams saugoti 
vieta, už kurią atskirai mokėti ne
reikia. Mūsų vasarvietės kainos yra 
labai žemos, jas lyginant su kitomis 
panašiomis va-arvietėmis, todėl ti
kime, kad Jūs apsispręsite savo a- 
tostogas praleisti pas mus — Cspe 
Code Ostervllle Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei ap
sisprendę atostogauti susisieksite su 
mumis ir pranešite kuriuo metu ža
date atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę ne
beturėtumėte jokio rūpesčio ir galė- 
tumėte visą atostogų inetą skirti 
poilsiui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir 
prašome klausti, jei dar kiltų kokių 
nors neaiškumų. Mus galite pasiekti 
šiais adresais:
Ostervllle Manor, Ine., Ostervllle — 
Cape Cod. Mass. Tel. GArden 8-6991 
arba Bostone — 265 C Street, So. 
Boston 27, Mass. Tel. ANdrew 8-7730

Jūsų J. Kapočius

Grandinėlės programa buvo 
trijų dalių, atskirtų 15 min. 
pertraukomis. Pirmoj ir trečioj 
daly lietuvių tautiniai šokiai 
taip gražiai supinti ir taip vy
kusiai įvestas vaidybinis mo
mentas, kad atrodė lyg lietuviš
ką baletą stebėtum. Daug šokių, 
bent rašančiam, teko išvysti 
pirmą kartą, pav., 
klumpakojį (jį šoko
klumpėmis), subatėlę, moterų 
Mikitienę, piršlio šokį. Net ir 
tie tradiciniai, kaip malūnas,* 
lenciūgėlis ar sadutė, Grandinė
lės išpildomi kitoniškai. Piršlio, 
jaunosios ir k. peršonažų įvedi- 

lėms, kurių globoje tos šventės mas paįvairino programą, 
pravedamos, šventės tikrai neša Teigiama naujovė ir kostiumų 
didelės naudos bažnyčiai ir lie- įvairumas: skarelės, klumpės, 
tuvių tautai. Jos darniai su- 
jungos ir su lietuvių tautos pa
siaukojimu Nekalčiausiai Mari
jos širdžiai ir su Dievo Motinos 
apsireiškimais Fatimoje bei Jos 
pareikštų prašymų vykdymu. 
Tik reikėtų ir plačiajai lietuvių 
/visuomenei tomis šventėmis smuikas^ - 
domėtis, jomis pasidžiaugti bei 
jas paremti.

bei Nukryžiuotojo Jėzaus sese-

trumpesni sijonėliai, vyrų švar
keliai, raštuotos kojinės ir pan. 
Trys nematomi akordeonistai 
darniai šokiams grojo. Ne vi
sur, bet prie kai kurių šokių 
juos galima būtų išvesti ir sce
nom Sadutės šokiui gelbėjo ir

KEARNY, N. J.
Už West Hudson parko, Du- 

kes St. ir Davis Avė. sankry
žoje, stovi Lietuvių Katalikų

Pamaldos pradėtos giesme 
Sveika Marija. Toliau, susiskirs- 
čius vaikučių būreliams į ati
tinkamas rožančiaus dalis, su
kalbėtas gyvasis rožančius. Ta
da kun. J. Žuromskiui vadovau
jant vaikučiai sukalbėjo Pasi
aukojimo aktą ir po to sugie
dojo Marija, Marija. Įspūdingą Bendruomenės Centro namai, 
pamokslą pasakė prel. P. Stra- Valdyba rūpinasi, kad tas mies- 
kauskas. Palaiminimą švč. Sa- to kampelis būtų gražiausias 
kramentu suteikė kun. S. Saulė- 
nas. Tuo metu giesmės buvo 
giedamos orkestrui pritariant. 
Galop, dar sugiedojus giesmę 
Marija, šventoj Malonės Pilna, 
ir sukalbėjus pašaukimo maldą, 
religinė dalis buvo baigta ir 
vaikučiai tvarkingomis eilėmis 
išsiskirstė. Po to, buvo jiems 
skirtos pramogėlės.

Tai buvo didelė, įspūdinga 
vaikučių iškilmė, kurioje jie są-

kaip tik susidaro šviečiant skais- vo giesmėmis ir maldomis ak- 
čiai saulei. - tyviai dalyvavo. So. Bostono šv.

S. B. Petro lietuvių parap. didžiulis

(Atkelta iš 3 p.)
mėnesio šeštadieniais atsiteisi
mo komuniją. Tada, Marijos žo
džiais, daug sielų bus išgelbė
ta ir bus taika pasaulyje. Net- ninkus. Jei tai įvyktų, 
gi Rusijos atsivertimas yra gali
mas ir sąlygomis šių priemo-

į nių panaudojimo bei Marijos 
pageidavimo išpildymo.

Tarp kitų, ir lietuvių tauta 
yra smarkiai nukentėjusi ir 
kenčia teisingos taikos nebu
vimą. Ji neša sunkų jungą ir 
yra persekiojama tų. kurie pa
neigė Dievą ir Jo įsakymus, 
stengdamiesi atskirti lietuvius 
nuo Dievo, Kristaus, Marijos.

ir prieinamiausias ne tik lie- 
tuviamsv bet ir visiems kitiems 
šios apylinkės gyventojams. Jau 
dabar labai gražiai apie šį kam
pelį atsiliepia svetimtaučiai, ku
rie vienokį ar kitokį reikalą čia 
yra turėję. Ir lietuvių čia visa 
širdis. Čia prisiglaudusi šešta
dieninė Mėtuyių mokykla, čia 
būna įvairūs lietuviški parengi
mai, minėjimai ir t.t. Darbštus 
ir energingas draugijos pirmi
ninkas adv. Andr. Salvest ieš
ko būdų šiam lietuviškam ži
diniui didinti ir gražinti. Kovo 
14 draugijos visuotiniame na- f“ 
rių susirinkime nutarta salė pa- j 
gražinti, padaryti kai kuriuos < 
pakeitimus ir padidinti salės ' 
atskirus kambarius. Tam tiks- J 
lui salės kampinė siena iš Da- ! 
vis Avė. bus nukelta ligi ša- ! 
ligatvio. Planai jau sudaryti, i 
Dėl kitų pakeitimų dar taria- < 
masi. Tikimasi darbus dar šie- < 
met pradėti. <

Parapijos piknikas — <
gegužinė

Parapijos piknikas šiemet bus 
birželio 5 toj pačioj vietoj, kur j 
buvo ir praėjusiais metais:

Lindbergh Park Heledąn, N. 
J. Vieta graži ir erdvi: pievos, 
medžiai... Piknikaudamas tik-

munizmo pagrinduose, žemiš
kųjų gėrybių bei malonumų 
ieškojimas gali nuvesti ir lietu
vius į blogio karalystės talki- 

savo
rankomĖ žudytume laimingesnę 
Lietuvos ateitį. Todėl svarbu 
nuolat prisiminti, ką mes pri
valome daryti viso pasaulio ir 
savos tautos geresnei ateičiai. 
Mūsų dvasiniai vadai įpareigo
jo ir mus nelikti pasyviais ste
bėtojais, bet aktyviais dangaus 
misijos vykdytojais, įsijungiant 
į Dievo norimą planą pasaulio 
išgelbėjimui. Atlikime savo pa
reigą garbingai. Tam padeda ra* pajunti*gamtos grožį. Tai 
ir gegužės 13 šventė. gera proga po sunkių darbų

truputį atsikvėpti ir pabendrau
ti su savo pažįstamais.

J. Mėlynis

Žmonių koncerte nebuvo nė 
400, tačiau jų tarpe buvo daug 
jaunimo ir vaikų. Jaunimui bi
lietai7 buvo po-75 c., o vaikai 
iki 12 m. nieko nemokėjo. Dėl 
to ir pelno tik apie 200 dol. 
Jaunimo stovyklai liks. Koncer
to rengėjai guodėsi bent tuo, 
kad Detroitui davė tikrai ža
vią programą, o svarbiausia, kad 
ta programa užbūrė jaunuosius 
žiūrovus. Grandinėlė atskleidė 
mūsų tautosakos lobius ir pa
rodė, kaip naujų išraiškos for
mų ieškojimas yra išganingas.

Grandinėlės šokėjams, o y- 
pač vadovui L. Sagiui norisi lin
kėti dar daug jaunatviškos nuo
taikos metų, kad jų šokių py
nes pamatytų dar tūkstančiai 
lietuvių. O jų pradžiuginimas 
ir priartinimas prie mūsų tau
tos kūrybinių gelmių bus didy
sis atpildas už sugaištas valan-

Antroje dalyje girdėjome jau
ną smuikininką Saulių Alkai- 
tį, išpildžiusį Saint-Saens “Ron
do Capricioso”. Jam akompona- 
vo jo sesuo Audronė. Jauna ba- 
letininkė Livija Kasperavičiūtė 
pašoko Chopin preliudą iš “Les 
Stylphides” ir Briten Tiroiice 
iš “Soirees Mušicales”. Valsą 
“Kartą gyvenime” šoko Jani
na Eidukaitytė ir Gintautas Neį
manąs. Išraiškos šokyje “Tu gi
ruže” pasirodė šešios šokėjos. 
Antra dalis buvo užbaigta At
kalčių trio. Prie jau .minėtų 
prisidėjo Algis su vidlėnčele. 
Mozarto Trio no. V. G-major 
nuskambėjo darniai. Visi jau
nieji menininkai buvo publikos 
dėmesingai išklausyti ir šiltai
įvertinti. Matyt, kad visi rimtai das, nutryptus puspadžius ir ne
dirba ir neužilgo bus gražių į- miegotas naktis. Gyvuok, Gran- 
našų lietuvių muzikų ir šokėjų dinėle!
šeimon.

OIOIOIOTOIO-

P. Natas

GRAŽIAI ATREMONTUOTAM ir NAUJAI PERORGANIZUOTAM

LAKE HOTEL
Seventh & Park Avės., ASBURY PARK, N. J. Tel. Prospect4-7788

GRAND OPENING
įvyksta 1960 m. gegužės 28 d. 3 vai. Programą išpildys aktorius ž
Vitalis Žukauskas ir akordijonistas Charles Daubaras. Po to, bus ®
vaišės su gėrimais ir šokiai, griežiant puikiam orkestrui. Dalyva- x
vimas asmeniui $5.00. Bilietus galima įsigyti pas E. Kubaitį, Lake g
Hotel ir pas A. žemaitį, 307 Bond Str., Elizabeth, N. J. Tel. EL. ję
5-9638. Kotelis ir Baras jau veikia ir svečiai gali nebrangiai užsi- g
sakyti kambarius savaitgaliams ir atostogoms.

Maloniai Jus visus atsilankyti kviečia ’ Š
LAKE HOTEL

Prezidentas Edmundas Kutaitis
Vice-prez. - sekr. Aleksandras žemaitis ž

JULIUS KUMPHUS elektros motorų taisymas <JULIUJ nUrirnuw 119 GRAND ST., brooklyn ii, n. y. 1
ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS į

ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 4
ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI ’

Mčsiniy ir saliūng Saldymo sistemos pilnas aptarnavimas <
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai J

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v., 4
Šeštadieniais — visą dieną. <

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.) į

SOLISTE D. STANKAITYTĖ

', . . Todėl mūsų, kurie esame lais-
renetas ir savo buvimo pafflin- ¥ėje dar didesnė parelga da.

ryti visa, kad Marijos nurodytos 
sąlygos teisingai taikai, nuo ku
rios priklauso ir Lietuvos lais
vė, būtų išpildytos. Gegužės 13
— lietuviu tautos Nekalč. Ma
rijos širdžiai pasiaukojimo me- kitados buvo garbinamas”; vadi- 
tinės — turi būti kiekvienam

. lietuviui katalikui naujas pri
minimas, kokias pareigas jis
turi atlikti ne vien savo dva-

do. Taip pat pakvietė visus a- 
teitininkus dalyvauti Chicagoje 
įvykstančiame Jubilėjiniame A- 
teitininkų kongrese, kuris bus 
sukaktuvinių metų iškilmių vir
šūnė, nuo kurios bus pažvelgta 
ne tik i laimėjimais papuoštą 
ateitininkų praeitį, bet ypačiai 
susimąstyta dėl ateities. Aka
demija buvo baigta gautųjų svėi 
Kaimų skaitymu ir visų sugie- jjot b«t ir- Go
dotu Lietuvos himnu. ,autos gelbėįimui. Toji dio-

Paskutinė iškilmių dalis — na tori būti ypatinga atgailos

Lietuvių tauta suprato Šilu
voje apsireiškusios Dievo Mo
tinos ašaras, kai ji verkė dėl 
tautos atkritimo nuo Jos Sū
naus. Tada juk buvo “ariama 
ir sėjama ten, kur Jos Sūnus

ATITAISYMAS

Nonvood, Mass.

Darbininko gegužės
34 nr. straipsnyje iš Norwood, 
Mass., įvyko klaida.

Buvo prannešta apie Vinco 
ir Elzbietos Kudirkų 50 metų

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

Q U A L I T Y M E A T MARKEI 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedžjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders s pečiai price for We<idings and ’ Parties 
349 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — ■ Tel. Stagg 2-4329

d.nas, žemės dalykai nustelbė 
Dievo garbinimą. Tada tauta 
suprato, ko Marija iš jos no
rėjo: ji grįžo į Kristaus moks
lo kelią, o Marija paguodė krikš
čionišku gyvenimu ir ypatinga vedybų sukaktį. Turėjo būti pa- 
Dievo Motinos meile. Marijos rašyta Vinco ir Anastazijos Ku- 
garbinimas, kuris plaukė iš dirku.

6

Vasaros atostogos prio At
lanto. Geriausiai atostogauti a- kokteilis ir koncertas su vaišė- ir maldos diena vi nusidėjėlię
tostogų šalyje Kennebunkport, mis. Koncerto metu žodį tarė atsivertimą, teisingą pasaulio tyros širdies, pražydo Lietuvo- Anastaziją Kudirkienę ir vi-

Ateitininkų Federacijos Tary- taiką ir Lietuvos laisvę. je įr išsiskleidė lyg gražiausias sus, kurie sveikindami pasirė-
bos pirmininkas dr. Ad. Damų- diėną ui gedąs įvairiomis to garbinimo me’ klaidingu jos vardu, labai
šis ir prof. K. Pakštas, buvęs prisiminti būtų dar per maža, formomis. Lietuva tapo Marijos atsiprašome.
Ateitininkų Federacijos vadas. Kad lengviau būtų galima ivyk. žemė, o Marija jos motina, ku- Bronius Kovas
Koncerto programą atliko poe- dyti da*gaus „£*^08 sąly- rios *lob°je buvo nugalėtos 
tas K. Bradūnas iš Baltimorės, yra jabaį naudinga Davės- amžiais slegiančios nelaimės, 
paskalydamas savo poezijos, 
ir solistė D. Stankaitytė iš Chi- 
cagos, savo repertuaran įtrau
kusi lietuvių ir kitataučių kom-

Maine. Pranciškonų vienuoly
nas priima pavienius asmenis 
ir šeimas, šiemet papigintos 
kainos. Atostogavimo sezonas 
prasideda liepos 1 ir baigiasi 
rugsėjo 1. Daugelio metų prak
tika rodo, kad tūkstančiai grįž
ta pailsėję žavioje Maino gam
toje ir gaivinančioje jūroje, 
šiemet galėtumėt ir jūs būti 
jų tarpe. Dėl informacijų kreip- pozitorių kūrinius (pianinu pa- 
tis: Franciscan Monastery, Ken- 
nebunkport, Me. Tel.: Worth

gos, yra labai naudinga paves
ti ir paaukoti Nekalčiausiai Ma
rijos širdžiai tiek atskirus as
menis, tiek šeimas ir atskiras 
katalikų bendruomenes — pa
rapijas.

Nonvood, Mass.

JOSEPH ANDRUSI8 —TRAVEL AGENCY

—HAVEN REALTY—
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS

Namų pardavimas, Apdraudos, Incomc Tax užpildymas
Mutual Funda Pinigu inv^starijos

87-09 Jamaic* Avc„ H'oodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-44777-2011.

lydėjo muz. J. švedas). Me
ninė programa susilaukė ypą- Yra pavojus, kad materializ- 
čiai nuoširdaus visų priėmimo mas, kuris yra bedieviškojo ko-

Ištikimybė' Kristui ir Jo Mo
tinai, vykdant Jos pageidavi
mus ir pamokymus ir dabar 
yra vienintelis lietuvių kelias ' 
į geresnę ateitį. Mus moko ir 
įspėja Kristus ir Jo Motina. 
Paklausykime jų balso, o Ma-

rija savo pažadą — užbarti pas 
savo Sūnų ir atitolinti gresian
čias nelaimes bei išmelsti pa
sauliui teisingos taikos — tik
rai išpildys. - .
DR. KUN. J. VAIŠNORA, MIC.



Gegužės 28 Kennebunkporto

Pranciškonų gimnazija
IŠLEIDŽIA PIRMĄJĄ LAIDĄ

prieš akis didelį škaičių šiame 
krašte besimokančio jaunimo, 
reikia pasakyti, kad lietuvių su
sidomėjimas šia mokykla yra 
mažas. Jie teužima tik vieną 
trečdalį turimų patalpų.‘Iš visų 
ateinantiems mokslo metams 
užsirašiusiųjų mokinių, tik pora 
tėra iš naujųjų ateivių. Daugu
mą sudaro antrosios ir trečio
sios kartos lietuvių vaikai. Daž
nesni pasiteisinimai yra: “per

pirmą abiturientų laidą. Gimna
ziją baigia 10 moksleivių: Sta
sys Dėdinas .iš Brooklyno, Vin
cas Grybauskas iš Brocktono, 
Gediminas Ivaška iš Bostono, 
Geraldas Jarašaitis iš Bostono, 
Algis Mureika iš Hamiltono, 
Arturas Lubuš iš Brooklyno, 
Algis Pareigis iš Brocktono, Jo
nas Seskevičius iš Worcest‘erio,

ku, užtenka viešosios mokyk
los”. Gaila būtų, kad toji lie
tuviams skirta mokslo įstaiga 
pritrūktų shvų studentų ir jų 
vietas turėtų užimti kiti, ku
riems viršminėti argumentai nė
ra tokie svarbūs.

Gegužės 28 pranciškonų gim- 
abiturien-

PRANCIŠKONŲ gimnazijos abiturientai. Sėdi iš k. i d.: Artūras Lubas, ktašfe aūfclttajaš Tžv. donas Oyburys,- Algis Mureika. . 
Stovi ii k. į d.: Algis Pareigis, Raimundas Sprindžiūnas, Vincas Grybauskas, Gediminas Ivaška. Geraldas Jarašaitis, Stasys Dė

dinas, Jonas Seskevičius, Remigijus Sužiedėlis.

Į IŠ VISUR

ko- 
pa- 
be 
ga

cesterio ir Remigijus Sužiedė
lis iš Brocktono. šeši iš jų nau
jieji ateiviai, o likusieji čia gi
mę.

Kiekviena pradžia yra sunki, 
dėl to ir šią mokyklą steigiant, 
reikėjo daug ryžto, daug kliū
čių nugalėti, kol buvo gautas
valdžios pripažinimas. Tačiau nazijos vadovybei, 
visi pirmieji keturių metų sun- tams ir jų tėvams yra džiaugs- 
kumai yra sėkmingai nugalė- mo ir gražių rezultatų diena, 
ti, ir pirmieji mokyklos pionie
riai gauna baigimo diplomus.

• Gimnazijoje yra išeitas 
legijoms ir universitetams 
rengiamasis kursas, dėl to 
jokių sunkumų abiturientai
Ii stoti įvisas šio krašto moks
lo įstaigas. Yra mokoma lietu-. 
vių, ūnglų, lotynų, vokiečių ir 
graiko kalbų. Išeinamas mate
matikos, fizikos, biologijos, 
bendrųjų mokslų, tikybos, A- 
merikos ir visuotinės istorijos 
kursas. Be šių pagrindinių da
lykų dar yra dėstoma visuo
menės mokslas, muzika, menas 
ir sportas.

Gimnazijos rektoriumi yra 
provincijolas Jurgis Gailiušis, 
o direktoriumi tėv. Gabrielis 
Baltrušaitis. Tėv. Jonas Dybu- 
rys, tėv. Bernardinas Graus- 
lys, tėv. Juvenalis Liauba, kun. 
Vytautas Bitinas, tėv. Ambro
zijas Prakapas ir, tėv. Eugeni
jus Jurgutis yra gimnazijos mo
kytojai. . / .

Ta proga bus laikomos iškil
mingos padėkos mišios, kurių 
metu pamokslą sakys prel. Pr. 
Juras. Pirmąją laidą išleidžiant 
dalyvaus iškilmėse ir kalbės 
Darbininko redaktorius Simas 
Sužiedėlis, ALR Katalikų Fe
deracijos pirm. A. Masionis, 
buvęs Lietuvoje pranciškonų 
gimnazijoje Kretingoje moky
tojas, ir k.

S. J.

ŠEŠTADIENINE lituanistine MOKYKLA NEW HAVEN, CONN.

Pranciškonų gimnazija yra 
skirta lietuviams, tad joje daug

ž .. dėmesio yra skiriama lituanis- |
tiniams mokslams. Mokiniams 1
gyvenant bendrabutyje, ypatin- i
gai yra gražių progų išmokti |
savą kalbą, įaugti į mūsų tau
tos papročius, tradicijas, čia 
jie seka lietuvišką spaudą, da
lyvauja organizacijose, ruošia 
šventes, minėjimus. Bendrabu
čio aplinkuma ir drausmė tei
kia gilesnių religinių praktikų 
ir tiesų pažinimą, formuoja cha
rakterį, apsaugo nuo žalingos 
šių laikų miesto įtakos.

Kaip jau minėta, gimnazijos 
steigėjų mintis buvo, kad ši 
mokykla tarnautų lietuviams, 
tad ir yra labai lengvos sąly
gos, kad didesnis lietuvių skai
čius galėtų į ją įstoti. Net me
tinis mokestis už mokslą ir 
bendrabutį yra tik 400 dolerių. 
Gabiems ir neturtingiems yra 
daromos kartais ir nuo to mo
kesčio nuolaidos. Mokykloje yra 
ir tokių, kurie visai nuo mo
kesčio atleisti. Iš tokio atlygi
nimo. aišku, negalima būtų mo
kyklos išlaikyti, jeigu ne gera
širdžiai, ypač senosios kartos 
rėmėjai, kurie nesigaili nieko 
lietuviškam reikalui. Turint

£

HMlllI.
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jau keletas metų čia sėkmin
gai veikia šeštadieninė lituanis
tikos mokykla, kurią lanko 16 
vaikučių. Mokytojui E. Reike- 
niui iš pareigų pasitraukus, mo- 

.kytojauti grįžo jau anksčiau ke
lis metus dirbęs mokytojas B. 
Šilkas.

....... Mokiniai išsilavinimo atžvil
giu padalinti į dvi grupes, kurių 
vieną veda mok. G. Židonienė, 
o antrą — mok. V. Šilkas. į- 
vairių švenčių bei minėjimų

Nauja LB valdyba
Gegužės 1 įvyko New Haveno 

apylinkės narių metinis susi
rinkimas, kuriame buvo išklau
syti pranešimai apie praėjusių 
metų, veiklą ir nusistatyta gai-

— Studentų Ateitininkų Są
jungos vasaros stovykla šiemet 
buš Manchester, Mich., Daina
vos jaunimo stovykloje rugpjū
čio 20 - rugsėjo 1. ;

— Kun. Albertas Abračins- ’ 
kas, šv. Kazimiero parapijos, vi
karas Brocktone, Mass., yra su
laukęs 20 metų kunigystės su
kakties. Jis yra Brocktone gi
męs, mokęsis Bostone. Prieš tai 
vikaravA šv. Petro parapijoje 
So. Bostone, Mass.

— Kun. Augustinas Neve- -*• " 
rauskas minėjo 50 metų kuni
gystės sukaktį. Jis yra gimęs ~ 
Išdaguose. Sintautų vlšč., Lie
tuvoje, 1887 liepos 9; kunigu 
įšventintas 1910. Mokėsi Seinų 
kunigų seminarijoje ir Fri
burgo* universitete Šveicarijoje. 
Lietuvoje buvo Metelių vikaru, 
Seinų (Gižų) seminarijos profe
sorium ir Marijampolės gimna
zijos kapelionu. Karo išblokš
tas iš Lietuvos, 1951 atvyko į 
JAV, gyvena Chicagoj prie šv. 
Kryžiaus parapijos.

— Baltų Tarybos posėdis į- 
vyko gegužės 4 Bonnoje, Vo
kietijoje. Iš lietuvių dalyvavo 
Vliko Vykdomosios Tarybos pir- 
minink. J.* Glėmža ir Užsienių 
Reikalų Tarnybos valdytojas dr. 
P. Karvelis. Svarstyti tarptau
tinės padėties klausimai ir Bal
tijos kraštų pavergimo minėji
mai ryšium su ^0 metų sukak
tim. Minėjimai, išreiškia protes
tą Sovietinei okupacijai, ruošia
mi bendrai lietuvių ,latvių ir 
estų Įvairiose Vokietijos vieto
se.

— Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, dviem 
savaitėm ^ra išvykęs į Europą 
savo spaustuvės reikalais.

— Kun. Jurgio Jonaičio 50 
metų kunigystės sukaktis pa
minėta gegužės 8 Omahoje, kur 
seniau buvo klebonu. Pirmojo 
Didžiojo karo metu tarnavo 
JAV kariuomenėj kapelionu,

9
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rias aukojo kleb. kun. J. Matu
tis. Pamaldų metu 17 parapijos 
vaikučių priėmė pirmąją ko
muniją. Vėliau parapijos salė
je įvyko motinų garbei bendri 
pusryčiai, kurių metu' gražių 
sveikinimų ir linkėjimų pasakė 
mamytėms klebonas kun. J. Ma
tutis, kun. Rikteraitis, Pr. Ma
kauskas, M. Jokubaitė ir. D. 
Plant. Minėjimas užbaigtas 3 
vai. popiet iškilmingu Marijos 
statulos vainikavimu, kurį atli-

ja Br. Zemliauskas.
Kelių mokinių mamyčių ini

ciatyva, gegužės 1 buvo suor
ganizuotas tortų pardavimas, 
davęs mokyklai arti 100 dol. 
pelno.

ABITURIENTAI fizikos pamokoje.

sakė pamokslus rytais ir vaka
rais. Iš Baltimorės išvyko gegu
žės 10.

N. Prasidėjimo seserų vienuolyno rėmėjų seimas Putname
Putname, kuris dabar skęsta 

jaunoje gegužės žalumoje, šį 
sekmadienį, gegužės 15, renka
si Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Kongregacijos rėmėjai. Jų sei
mai kasmet būna gausūs ir į- 
vairūs. Šiemt laukiama ypač 
gausiai atsilankant, nes rėmėjai 
jaučia, kad seserim ant pečių 
gula dideli rūpesčiai. Jos vie
nos jų pakelti neįstengia.

Kaip žinome, seserys vasaros

i mergaičių stovyklai yra įgiju- nyčios, kitoje pusėje gatvės,
į sios gražų ūki prie Putnamo su stovi vienuolynas su moderniš-
• ežeru. Reikia čia įrengti va- kais vaikų darželio įrengimais, 
į sarojimui būstinė, sutvarkyti
■ ežero krantai, kad toji gamtos
■ grožybė, praminta Vilija, ir.bū-
i tų tokia traukli ir smagi, kaip
i Neries pakrantės Lietuvoje.
■ Seserys rūpinasi jaunimu ir 

Kanadoje.,lietuviškoje Montrea- 
lio kolonijoje. Ten. prie gražio-

> sios Aušros Vartų lietuvių baž- *r bg°ti- Sesėrys senelių prie-

Viskas stovi ir lietuviam tar
nauja. bet ne viskas dar iš
mokėta.

Rūpindamosios jaunimu, se
serys savo akis kreipia į tuos, 
kurių dienos jau leidžiasi, bet 
kurie yra palikę vieniši. Tai 
mūsų seneliai — nebestiprūs

Gasparo ir Uršulės Paznibky sukaktuvės
NORWOOD, MASS.

glaudą Marianapolyje praplečia 
ir padidina. Čia bus ne tiktai 
prieglaudos, atilsio, bet ir svei
katos stiprinimo namai (Con- 
valescent Home).

Tiem ir kitiem reikalam pra
šoma lietuvių visuomenės tal
kos, aukos ir širdies. Gerą šir-

progomis mokiniai dalyvauja 
programose su elėraščiais, tau
tiniais šokiais bei muzika.

Šią mokyklą Įsteigė ir ją glo
boja LB apylinkė, o finansinius 
reikalus tvarko tėvų išrinktas
komitetas, kuriam pirmininkau- rėš ateities darbams.

Senoji apylinkės vąldybą, iš
buvusi pareigose šešetą metų, 
pasitraukė. Išrinkta nauja apy
linkės valdyba: pirm. Antanas 
Gruzys, vicepirm. Aug. Rama
nauskas, švietimo reik. Ant.
Leikus, ižd. br. Strimaitis ir, ko Marijos Vaikelių Draugija, 
sekr. Z. Markevičius.

Tikimasi, kad naujoji valdy
ba šios apylinkės veiklą, kuri 
niekada nebuvo paskutinėje vie
toje, dar daugiau pagyvins ir 
sustiprins. Geriausios jiems sėk
mės!

Motinos dienos minėjimas
Gegužės 8 šv. Kazimiero lie

tuvių parapija iškilmingai mi
nėjo Motinos dieną. Minėjimas 
prasidėjo 9 vai. mišiomis, ku-

Parapijos klebono sutiktuvės
Dabartinis parapijos klebo

nas kun. Juozapas Matutis į 
šią parapiją atkeltas neseniai. 
Parapiečiai rengia jam iškilmin
gą sutikimą — banketą, kuris 
įvyks didžiojoj parapijos- salėj, 
birželio 5 d., 6. vai. vak. Ban
keto rengimu rūpinasi parapi
jos komitetas, vadovaujamas 
kun. J. Rikteraičio.

SH
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3ALTIMORĘS ŽINIOS
Kun. Juozas Budreika, mari- Amerikos Legijono lietuvių 

jonas, pravedė trijų dienų re- postas 154 gegužės 30, Vaini- 
kolekcijas prieš Motinos dieną, kų dieną, pagerbs žuvusius ka-

rius. Holy Redeemer kapinėse 
9 vai. mišias aukos posto ka
pelionas kun. A. Dranginis. Lie- 

... ..»« -• tuviai kviečiami dalyvauti šia-
Metine procesus Marijos gar- me mįrusiuJu pagcrbime 

bei' praėjo gražiai, dalyvavo . r =>
daug parapiečių ir vaikų.

Mokyklos vaikai gegužės 11 
turėjo savo iškilą į Druid Hill 
parką.

Kun. Juozas Antoazewski bu
vo išvykęs kelių dienų atosto
gų-

Lt. Karolis Kačauskas, kuris 
tarnauja marinuose ir kurio tė
vai gyvena Baltimorėje, išvyko 
į Ramiojo vandenyno salas. Ten 
jis paskirtas ypatingai tarnybai.

Elzbieta Vėlyvienė, senosios 
kartos lietuvė, ilgesnį laiką sun
kiai sirgusi, mirė gegužės 1 sa
vo namuose. Penki kunigai au
kojo mišias už jos sielą šv. Al
fonso bažnyčioje. Palaidota ge
gužės 5 Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdusi dukra Ala 
ir sūnus Jonas.

Jonas Obelinis

Prancūzijoje buvo sužeistas. 
Daug rūpinosi Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo reika
lais. Savo išgyvenimus karo me
tu yra aprašęs knygoje’ “Mano 
patyrimai Didžiajame kare” 
(1918-1920). Yra gimęs Kuršė
nuose, Lietuvoje 1880 balan
džio 23. Sulaukęs jau 80 me
tų, dabar gyvena Tuscon. Ari
zonoje.

NURSING HOME

Ieškoma Marija Vainytė, atvy
kusi į šį kraštą apie 1933- 35 
Buvo vedusi, bet vyro pavardė 
nežinoma. Ieško sesuo Lilija 
Janauskienė iš Raudėnų km. 
Kuršėnų rajono, Lietuvoje.

Sodalietės gegužės 21 vyksta 
lankyti laivyno akademijos į 
Annapolį. Taip pat jos aplan
kys ir kitas istorines vietas Ma- 
rylando sostinėje.

Pranas ir Ona česnai, senos 
kartos lietuviai, ilgai gyveną 
Baltimorėje, gegužės 6 buvo iš
vykę į Norwood, Mass. Ten da-‘ 
lyvavo savo giminių Kudirkų 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties minėjime. Maloniai 
praleidę laiką, vėl grįžo į Bal- 
timorę.

’ Lietuviai keliasi iš senų mies-

NOAH NURSING HOME
Jean Kaiser, Dir. Chronics—Invalids 
& Elderly People. Home likę sur- 
roundings. Reg. Nursing Care. 620 
W. Merrick Rd;, Lindenhurst. Cath- 
olics welcome. Inspection invited —

Phone TUmer 4-0840

Monthly Communion given at Pa r k 
Haven Nursing Home. 24-hour fine 
nursing care—Convalescent, chronic 
& aged. Homelike, friendly atmos- 
phere. Modern fireproof bldg. Strict 
diet control. Recreational program. 
Occupational therapy. Moderate 
rates. 4301 - 8th Avė.. Brooklyn 32. 
N. Y. Tel. GE 5-8512.

Reikalinga šeimininkė pran
ciškonų vienuolynui Kennebunk
port, Me., vyresnio amžiaus,
pastoviam laikui, virėja. Dėl 
sąlygų kreiptis: Franciscan Mo- 
nastery, Kennebunkport, Me.

RĖMĖJU ŠVENTE 
PUTNAME

Gasparas ir Uršulė Paznio- no Brocktone. iš ten persikė- 
kai. gyv. 58 Pand St., balan- lė į Norwoodą, kur ir dabar 
džio 30 šventė savo vedybinio tebegyvena.
gyvenimo 50 metų sukaktį. Ta Jo žmona Uršulė (Ivanauskai- di parodysime atvykdami gegu-
proga šeštadienio rytą 9 vai. tė) yra kilusi iš Daugų para- žės 15 I seserų rėmėjų seimą to rajonų į gražius priemies-
šv. Jurgio parapijos bąžnyčio- pijos. Susituokė jie 1910 gegu- Putnam, Conn., kur plačiau, iš- čius. Jų gyventi rajonai dabar
je kleb. kun. F. Narbutas au- žės 1, sutuokė kun. Tomas 2i- girsime apie seserų lietuvišką- griaunami ir rengiami naujai
kojo mišias jų intencija. Visa linskas So. Bostone šv. Petro it kultūrinį ir karitatyvinį dar- statybai. Gera, kad lietuviai ge

bą. (Programą prašome žiūrėti riau įsikuria, bet gaila, kad da-
. Pazniokai išaugino gana gau- 5 Pusl” aPačioJe’- t- bar išsiblaško po visą miestą,
šią šeimą — keturias dukteris 
ir tris sūnus, viena duktė yra 
sesuo kazimierietė.

Tiek tėvai, tiek ir jų vaikai 
priklauso katalikiškom organi
zacijom. aukomis gausiai remia 
šv. Jurgio parapiją, katalikiškas 
draugijas ir lietuviškus reikalus 

Linkime sukaktuvininkam ir 
toliau darbuotis Dievui ir tėvy
nei!

šeima ėjo prie komunijos. ir Povilo bažnyčioje.
Po pamaldų vaikai nusive- * 

žė tėvus į Mary Harigans resto
raną pietų. Vėliau svečiai
buvo pakviesti į jų namus ir 
gardžiai pavaišinti. Svečiai pa
linkėjo sukaktuvininkam geriau
sios ateities. .
Sukaktuvininkai iš draugų ir i 

RGOdiAME LiETUviftKAS VEsTV- organizacijų gavo daug sveiki- 
ves. SAL.es parengimams ir nimų ir dovanų. Gasparas Paz- 
SUSEKIMAMS NEMOKAMAI. yra .j Marcjn|tonjų

TeL MU 3-2928 <
vacyb steponib parapijos. Jis į Ameriką atvy-

k0 1901 ir trumpą laiką gyve- Dalyvis

<■

A f A
liMŽ. KAROLIUI PREKERIUI

staiga mirus, jo žmonai ELENAI, sūnui ALGIMANTUI 
su šeima ir broliui FELlCIJUI su seimą, didžio liūdesio 
valandoje giliai užjaučia ir drauge liūdi

Kur. Dr. SL Valiušattis
Janina ir Juozas ValiušaiČiai 
Elena ir Jurgis Sirusai

.*

CLINTON NURSING HOME
415 Clinton Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Šių metų gegužės 15 dieną 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
vienuolyne įvyks metinė

RftMftJŲ ŠVENTE

24-hour NURSING CARE for aged 
CHRONIC and BED PATIENTS 

MA 2-4119

RIVER VIEW NURSING HOME
117 Beekman St., N. Y. C.

EXCELLENT NURSING CARE 
‘ Non Sectarian 

REASONABLE PRICES
WO 4-4030

NURSING SCHOOL

WouW you likę to become a 
Ltoenaed PRACTICAL NURSE 
Poaltiona w«ll be >v*Habfe m Moapi. 
t»l». In«titutl«ns. Ooetora* Office* A 
•H Health Ageneiea. For compiete 

infermatien phone or wrlte to: 
Sleter BEATA MARIA. St. Vincenta 
fcheot of Practtcal Nurainp. 45 Elnį

(seimas)

šventes programa:
11:00 vai. šv. Mišios ir

pamokslas.
12:00 vai. pietus, 
1:30 vai. posėdis, 
4 vai. meninė programa, 

bendrabučio mergaitės vai
dins “Užburta šalis“.

Kviečiame visus mūsų bend
radarbius ir bičiulius atsi
lankyti j šią šventę.

Nck. Pr. Marijos Seserys

Rėmėjų Centro Valdyta
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IDEAL FOR CATHOLIC 
INSTITUTION

CONGERS (4 mitas fr©m Thruwayx 
38-acre tract (leveL formeriy culti 
vatod), betvveen Kings Highway & 
Hadcensack Reservoir, Dutch Colo 
nial: living room. ‘ pantry. kitehen 
m*id*s room. Second floor. mastei 
bedroom. dressing rm.. 5 bedrodms 
2 bath*. Guest house (builtin 1782) 

f living room. bedroom. bath. —r Oil 
1 ateam beat: 3-car garage. 3 addi 
L- ttanal build>ngs. Call ENglewood 
. N. J. LOweU 9-1580.*

In Saint Lawrence Parish 
in BAYPORT, Lįlt N.Y.

5 Rooms. Cu.tom home. 6 yrs. old 
garage. screened porch; plot 120 x 
100; near two shopping areas. nea:- 
water and schools. Sacrificing for 
$13.500. Mušt be seen. Phone —

BAyport 8-2483

In Saint James Pr.rish
in MASSAPLQUA. L I N Y. 

Mušt sėli. 6 room Ranch. Centerhal! 
dining room, knotty pine ea* it 
kitehen, finished basement, wooded 
plot. Many extras- — Reduced t', 
$17.800. PErshing 1-5332.

CAUNTRY BOARD BRIDAL FASHIONS

CARE FOR ELDERLY PEOPLE 
DURING THE DAY 

in Physicians Residence in Queens 
Physician ahvays in attendance 

Rea onable 
.VI 7-7295

HOME FOR RETIRED

ši šeštadieni LAK savo 
talpose pagerbia senus ir 
sipelnusius narius — 
nūs. Į šį vakarą 
galima gauti

Pereitame susirinkime 
tų Klubas už ilgamečius 
pelnus pakėlė savo narį 
Narbutą į garbės 

Futbolas
Pereitą sekmadienį 

moji pralaimėjo eilines 
nybių rungtynes prieš 
SC 2:5. Jaunučiai pralaimėjo 
šeštadienį Newarko ukrainie
čiams 1:4.

Šį sekmadienį seniorų Rung
tynių nebus, nes žaidžia New 
Yorke Miunchen 1860 ir Man- 
chester United komandos su 
vietine rinktine.

LSK pirmoji komanda, užim
dama priešpaskutinę vietą, yra 
pakeliui į žeminusiąja lygą, nes 
neatrodo, kad dabartinėm sąly
gom galėtų laimėti pereinamą
sias rungtynes.

šeštadienį mažučiai žaidžia 
su Kollsman 2:30 Hillside O- 
val Bellevue. L.l. Jaunučiai su 
B. W. Gotsęhie 2:30 vai. Metro- teitininkų veikla, 
politan Ovai.

ts pirme- 
Hoboken ___________ ____ VI klasės mokiniai su mokytoju Česlovu Grin- 

cevičiumi pamokos metu. Mokyklai vadovauja kun. Petras Patlaba, šie
met išleidžiama IV abiturientų laida. Nuotr. £d. šulaičio.

Naujosios Anglijos ateitininkų šventė 
šventė įvyksta gegužės 29, 

sekmadienį. Dalyvauja ateiti
ninkai moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai iš visų Naujosios 
Anglijos vietovių ir iš New Yor- 
ko, New Jersey srities.

Kviečiami visi moksleivių ir 
studentų ateitininkų tėvai da
lyvauti šventėje. Taip pat kvie
čiami visi ateitininkų bičiuliai, 
kviečiami visi, kurie domisi a-

Atletas

CHICAGOS SPORTO ŽINIOS
Lituanicos futbolo komanda, 

žaidžianti “National Soccer” ly
gos major divizijoje gavo pir
mąjį tašką. Gegužės 1 sužaidė 
lygiomis 2:2 su “Slovaks” vie
nuolike. Antrųjų komandų susi
tikimas baigėsi 3:0 lietuvių lai
mėjimu. Pirmoji Kbmanda šiuo 
metu tenkinasi paskutine vie
ta. kai rezervas stovi pirmo
je vietoje.

— Neries ir Lituanicos spor
tininkai dalyvavo dešimtose žai
dynėse New Yorke. Neries 19 
atstovų keliavo traukiniu, o Li- 

lėktuvu.

‘^Šventė vyksta '-'Marianapoly/ 
Thompson. Conn.. tėvų mari
jonų sodyboje. Tai toji pat vie- 
ta.kur kasmet liepos 4 būna 
N. Anglijos lietuvių diena — 
piknikas.

Iškilmingos pamaldos 10:30 
vai. Marianapolio koplyčioje. 
Mišias aukoja prel. Pr. Juras, 
pamokslą sako kun. J. Damb
rauskas. MIC. Marianapolio vir
šininkas. Bus bendra komuni
ja. Giedos Putnamo mergaičių 
choras.

Po pamaldų — pietų per
trauka. Pietums maistą atsive
ža patys šventės dalyviai. Bus 
galima gauti pirkti Marianapo
lio krautuvėj pieno, toniko, le
dų ir smulkių užkandžių.

Keliams vadovauja kun.. prof. 
Stasys Yla.

Po to Marianapolio naujoje 
sporto salėje apie 3 vai. iškil
mingas posėdis. Posėdžio pra
džioje bus malda ir iškilmin
gas vėliavų įnešimas. Visos kuo
pos ir draugovės prašomos su 
sivežti vėliavas ir turėti prie 
vėliavų sargybas. Mergaitėms 
pageidaujami tautiniai drabužiai 
prie vėliavų. Posėdžio metu bus 
iškilmingas ^yisiį. moksleivių ir 
studentų kuopų naujų narių j- 
žodis ir Federacijos vado S. Su
žiedėlio paskaita.

Pavakarėj 5 vai. bus meninė 
dalis, kurią atliks solistė Stasė 
Daugėlienė. Putnamo ir Bosto
no ateitininkai.

Po meninės dalies bus pasi
linksminimas. N. A

TO PLACE, 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

LEADERS

In Cutchogue, N.Y. near Catholic 
tastitutions Wat«r front Cottage —- 
Year roiind. Largę plot. 2 bedrms. 
dining room. iiving.^_rpom; garage 
Walk to Catholic church and shop 
ping area. Asking 15.000. Mušt b- 
seen. Fi-ed \V. Kaelin. Main Street. 

.Cutchogue. N.Y. PEeonic 4-6511.

in Sacred Heart Parish 
in NORTH MERRICK. L.l N Y. 

ColomaL 3 bedrooms. 2 fui! bartis: 
2’» car garage, attached. plot 100 x 
125. Completety remodeled. $21.900.

FReeport 9-6793

HOME AV.’AY EROM HOME 
FOR RETIRED FOLKS 

Ca‘hol:cs invited
Counft-y atmosphere. hw cooking. 
rea onable rates. W rite: Kra5i. 
Greenfield Center, N. Y., Saratoga 
County.

BROADWAY BRIDAL
Brides and their Entire Party 

PTtOMS. COCKTAILS, FORMALS 
Appointment at vour conveniėnce

LAmbert 5-9774 -
If no ansv.-er- -call LAmbert 3-6789
102 BDROAOWAY, Paterson, N. J.

In Catholic Area
of JAMESPORT. L.l. N.Y. 

Restricted Lots
Peconic Bay area. next to public
beach. Will build to please you.

C. C. Patric
Jamesport. L. I. N. Y.

In Saint' Catherine’s Parish 
in GLEN ROCK. N. J.

Extra large iCape Cod <>u lot 191 ft. de<-| 
witli bn~_>k.« C«-nt*r hall vntrance. livinc 
room with fireplace. powd<.T rm.. b:ith; 
2:id floor: 2 larse bedrms (eiti cony<rj_ 
to 3) & bath. Jaloiisied poreh. covered 
patio. attach. garaže, fin. r< c. room ir. 
ba-^em.-nt: many extra.<. $28.000 Prin 
cinais only. Phone G (bert 4 1316 (N.JI

In Catholic area of Hillsdale. N. J.

Eeautifully lan<iwap-d w

In Catholic Area 
of ISLIP PLNES

6 lots. 100x120. improved property. 
Richmond Avė. corner Gurnsey Rd. 
Sunrise Hgvvy. to Northtvood Homes 

' tum left. Moderate prices.
ESplanade 6-0963

complete baths. air-c<>nd.. 20x20 pan<l«<i 
family rm. full bas-nmt. 2-car garage. 

p>.ieh. palios. ex«el. cor.ditiun.
Transfd. $34.900. Own,-r. NOrth 4-6389.

In St. Francis parish in Wantaugh. 
L.l. N.Y. Beautiful custom built split 
lėvel 3 bedrms, 2^2 baths, spac'.ous 
living & dining room; huge kitehen,, 
playroom, enclosed porch, basement.’ 

’ .2 <tštr garage, carpeting: all appli- 
ances. Walk to St. Fr. Church and 
5tch«'ol. public schools and Stores 
$28.500. SUnset 5-4551.

In Our Ludy of the įsiės parish' — <>n 
Shelter Island. N.Y. Mobile home — 2 
bedrms. kitehen. living rm. sun-porch 
complete bath. Furnished. Automatic oi! 
heat. water heater; autoniatic deep weli 
water supply: 600 gal. vii tank. storag> 
shop; gas? beautifully landsėaped wit! 
split rail fence. Mobile h >nie <,n <.-nien 
bloek. winteriz<-d. Plot 55 x 137. Prie. 
$4.950. Will take sni->.Il nit-e. B«x 282 
Shelter Island. N.Y. SHelter Island9-011C

In Catholic area / 
of GREENE COUNTY. N. Y.

Ali year ’round hou'-'e. 12 roums & 
bath. 30 aeres. excellent hunting.

Priced for quick sale
CLoverdale 3-7744

In O”r I.ad v of Eourdes parish in Hvinp- 
stf-ad L.l.N.Y. Sacrifice. Asking $17 000. 
W-st H-'npstoad. Mušt s>ll; I',', G. I 
Mtgr.: $93 per nio. takes over Cape C-.d

■ 7 yrs. old 60x100; detached garage. out- 
d.»,r pati... 4 bedrooms. 2 baths. larg< 
kitehen. fin. attic. fin. baseinent with 
bui't in TV. C->nvenient to transp.. shop 
ping and sehools. See it to believc it 
ROckville Centre 6-1583 eves after 6 p.m 
Ali day Sat.. Sun. and Mon.

In Saint Brigid’s Parish

Levit Cape 
Full donners. kitehen extended, 
bedrooms. living rm. 27x13, $16,300 

EDsewood 4-0038

4

In Saint Agnės Pari;h, in Rockville 
Center, L.l. N.Y. -— 7 room English 
Tudor. living room. dining rm., n.ew 
Cabinet kitehen, dinette. fireplace 
first floor. 3 bedrooms. 11 į baths. 2 
car garage, 60x100 plot. Asking

.$24,500. ROckville Centre 4-9035.

DOVANOS GIMINĖM <
. . ■ <

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIR0PINTI JAU DABAR! -J

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- ’Iv A voJe- Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai <
vertina gautam siuntiny ? ? ? J

Be abejo. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO- *

Ifiri? galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
*YUIl čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

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

Cor. DELANČY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

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

arba INO traukiniu D-6 Avenue- iki Delancey Strė’et.
Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
GR 7-1130187 ORCHARD ST, N. Y . C.

tuanicos devyni
Išvyka chicagiečiansf atsiėjo -C Bftpiet 1:30 vai Kryžiaus Ke- 
apie 2.000 dol. Neries merg^f- liai Marianapolio sode. Prie Die- 
čių tinklinio komanda žaidynė- vo Motinos grotos ir prie kun. 
se užėmė lintrą vietą, moterų dr. J. Navicko kapo bus padė- 
tinklinio — trečią, vyrų krep- ta gėlių. Jų prašoma atsivežti 
šinio — ketvirtą. Lituanicos iš kiekvienos vietovės. Kryžiaus 
vyrai krepšininkai

ROOFING
ALUMINUM SLIDING .

JAY &JAY

trečia.

ROOFING CO. 
Phone ELgin 1-5053 . 

62 CEDAR GROVE AVĖ. 
New Dorp, S. 1.6, N. Y.

In Saint Poter and Paul Parish 
in BROOKLYN; N. Y.

3 Family House 
Convertible £o Four Family 

Good Location — Asking $7,000
VI 9-2131

In Saint Agnės Parish. in Rockville 
Center L.l. N.Y. — 12. rooms; ideal 
for large family or professional ūse 
ideal for convalescent home; can be 
converted into two-f^nilv. Charce 
of a lifetime. Asking $27.000. Sun 
porch, hot water oil heat: garage 
nlot 50x150 ROckville Centre 6-5616

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

in Saint Francis Parish

2 bloks to St. Frances school and 
church; 7 room split. 3 bedrooms. 
l'į baths. family room, basement. 
garage. large ptot, excellent condi- 
tion; $19,000. SUnset 5-5061.

Irt St. John’s Parish
in NEW SHREWSBURY. N. J.

Strictly residentįal— % aere land- 
scaped corner. Cape Cod w/year- 
round Florida oarage. patio 
FHA appraised $20,000. Sacrifice for 
ųuick sale $17,900. Owr.er SH 1 - 
2215: SH 7-1851.

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ !
Tamsta rasi didelį pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

(wholesale) kainomis.

LOT 0WNERS
—Pabaltiečių sporto žaidy-' 

gegužės 7 įvykusiose futbolo nės prasidės gegužės 14 d. 10 
rungtynėse dėl Peel taurės į- vai. ryto stalo teniso rungtynė- 
yeikė ukrainiečių Wings futbo- mis. Po pietų nuo 2 vai. bus 

tinklinio susitikimai. Sekmadie
nį bus krepšinio rungtynės. 
Pirmenybės vyks Olivet insti
tuto salėje. 1441 No. Cleve

Lituanicos futbolininkai ■ NO HOME ■
custom built any price range

CAN BE CONSIDERED MODERN

lininkus iš I divizijos 5:1. Įvar- 
. čius įmušė: A. Damušis 2. A.

Bavarskas, H. Jenigas ir J. Kau
nas po vieną. Priešininkai gar-

Tlfere is a 1960 Chevrolet 
Automobile in the Garage

See Our Stock — AH Models

bės įvartį pasiekė paskutinėse land Avė. 
minutėse iš baudinio. E. S.

KING CHEVROLET, INC.
215 Bay Street, Tompkinsville, S. 

SA 7-8862

a 3 bedroom split $12,900
a 4 bedroom -cape $13300

a spacious 42" split with 1 -baths, 
finished recreat. room $15,500. Ali 
homes feature built-in caloric ovens, 
birch cabinets. colored bath fixtures. 
ceramic tile baths, ork floors, com- 
plete decorating and plans.
Custom Burlders — Cash for Land 

Complete Financing Arranged 
CHARLES PALUMBO

95 GROVE ST., LOOI — PR 7-2130

In St. Andrew’s parish in Westwood. 
N. J. — 3*4-yr.-old split leveL fire
place. dining room. birch kitehen. 3 
bedrms, 1 full, 2 baths. rec. rm: 
waH oven, full basement, screens & 
storms. patib. garage: conv. to Ber
gen County High Schoo'i, walk to 
shoDPing area; huge trees. sewers. 
$25.500. Owner. NOrth 4-3976.

K& K FABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. f.

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūšų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnų eilutę

1924 1960 HELP W. FEMALE

SCHUYLERSAVINOS
and

LOAN ASSOCIATION

vienintelė LIETUVIŲ T/.UPYMO ir SKOLINIMO DRAU- i 
GIJĄ New Jersey ir Kew York’o valstybėse.

Įsidėmėkite šiuos svarbesniuosius dalykus:
1. Draugija moka savo taupytojams;
2. Nuo 1960 m. lieix>s (July) 1 d. mokės 4%
3. Saugi vieta pinigams taupyti, nes kiekviena sąskai

ta yra apdrausta ‘ Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation”. Vadinasi, viena šeima gali turėti kelias 
sąskaitas ir kiekviena jų bus atskirai atrausta.

4. Draugija yra narys “Federal Home Loan Bank”.
5. Geraiusiomis sąlygomis duodamos paskolos (mor-

gičiai) namams įsigyti,
6. Pačiai veikia “Christmas Club

Draugija? adresas: 24 Davis Avė., Kcarny, New Jersey

WYman 1-0001
WYman 1-72C0

JULIUS PAKNIS, Prezidentas

P. W VELEVAS, Sekretorius
J. BELZA, Iždininkas

REIKALINGA MOTERIS 
Daktaro namuose 

Long Beach. LI. N.Y.
Pageidaujama moteris, kuri mėgsta 
vaikus. Nuolatinis darbas namų 
apyvokoj. Yra kambarėlis nakvynei 
Anglų kalbos mokėjimas būtinas. 
Skambinti GE 2-551;: — GE 1-3003

In Saint Dominick’s Prrish 
in EAST NORWICH. L.l.

Custom Built Home 
with 2 car garage, on aeres 
Mušt be seen. $29.500: call owner.

OYster Bay 6-1305

In Saint John’s Parish
In CENTER MORICHES. L I. N.Y. 
Holiday Beach; Ranch; 3 bedrooms, 
oil heat. fireplace. patio. private 
beach, boat basin. Fumished or un- 
fumished. SarHfir’"<r for $11.500

IV 1-3707

OFICIAL AUTO 
INSPECTION STATIONS

JOHNNY T A’-^O REPATR«: 
Serving patrons of St. Elizabeth, 

4342 t$roacfway — LO S-3010

G.M. TRA''SMIS“'ON SERVICE 
Plvmouth, Ford. Chevrolet, Buick. 
Oldsmobile. Cadillac — any make 
auto: we vriU instatl * rebn’tt trsns- 
mission. guaranteed 6 months; Ona 
price ųiioted. no •"■’s: F Z t erti. 4. 1- 
day Service. 331 Halsev St., Newark 
Ml 2-5534 8 AM - 8 P.M. Mon.-Fri.: 
SaL 4 P.M.

AUTO REPAIRS

CLARKE’S AUTO REPAIR, Ine. 
Fu dideliu patyrimu ir sąžiningu 
darbu atliekama automobilių pa- 
ta’w»n-»i — Aplankykite mus, ir. 

ma’vdarrti kainų pigumą, suprasite 
kodėl visi yra mūri darini patenkint' 
2**'6 k Avenw". Brome, N. Y. 
<152r.d Street! Tel.: WY 3-0268

CHILDREN BOARDED

In BelfrOM L.I.K.Y.
Hl-hlv reco^unendėd 

Cn’ho’ie Vother vili -DAT CARE 
rhO-’rcn In hnme. Fenced-in 
vn>d: Mente. A D Convenienets.
Reasonabfe p-**** *-*t»ecUon Invited

Fl 7-2951

In Saint Agnės Parish

W«terfrr»nt: 75x240: M^dernized 5 
bedroom house, near Cathedral. sta- 
tion, schools and Stores. Drastically 
reduc**d to $29.500. ROckville Centre 
6-3076.

In Saint Wi!liam the Abbott parish 
in SEAFORD L.l. N.Y. — 3 yr. old 
split levėl. 8 rooms. 4 bedrms, and 2 
baths. modern kitehen, recr. room, 
full bosement oil heat, garage. large 
patio. storms A screen«: vvalk to 
schools, Stores and LIRR: $23.500. 
prin. only. Phone SUnset 5-6518.

Te!.: APplegate 7-0349

NOW IS THE TIME to provide tha' 
niiich ne.-ded extra living space. *We ar< 
Specialiste in: Additions ■ Extensions - 
Atties - Dormers ”ymi may a!ways b* 
assured of expert craftsmanship a t rea- 
sonable c».«t”. — Spėriai Consideration 
given to Rėligioils Institutions.

ROY G. PATTERSON 
GENERAL CONTRACTOR

For Free Estimates call YU 7-0354

Home Owners — Dormers, porches, 
garages, roofing, siding 

Lot Owners — Complete heme con- 
struction or shell only. Summer 
homes: Lake Cottages. — Plans 
a'vailable - Frec Estimates.

JOHN P. CONNORS
SOuth Orange 2-7116 (Nevv Jersey)

MAGICIAN'S SERVICE

CAMPBELL THE MAGICIAN
Available For Shovvs 

at Schools, Clubs. Churches a-id 
organizations. Transportation c:st 
only. Limited offer Contact: 
George Campbell. 235 Jackson St. 
Hempstead. L.l. N. Y. IV 3-0004

BAKERY

BUDA BAKERS
Tortai ve-tuvėm - pyragaičiai sve
čiam.-vaišėm. krikštynom, iškilmėm 
ir kitom progom — švieži, tik iš 
pečiaus. Telefonuokite E L 1-0300

Grant City, S.I.. N.v. 
2110 Richmond Road

Sav. V. ZELENIS

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

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (gerinuuos rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
♦ 4O<4 nuolaidos vokiškiems Blaupunkt rad o bei stereo HI Ff

aparatams
a Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Molorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki P vai vak

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
 vilnonės skaros ir šalikai

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 
keliones į tąsus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. 
Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir kt.

Smulkesniems informacijoms rašykite ar skambinkite daugiausiai 
patyrusiam kelionių biurui j Rytu Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. Nw York 36, N. Y. • Tel. Clrde 5-7711

DOVANU SIUHTlNiAI | LIETUVĄ
ir į kitus Sov. Sąjungai valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokes&i apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSS-OS PARCELS EYPRESS Corp.
• NEW YORK 3, N. Y.. 39 ■ 2nd Avenue — Tel.: AL 4-Mf8
• BROOFLVN 7. N.Y. 600 S-rtter Avenue

> • LAKEWOOD. N. J. 126 - 4th Street
• PATERSON. N. J. 99 Main Street — Tel.: MU 4 4819
• NEW HAVEN. Cenn.. 6 Day Street — Tel;: L0 2-1446
• PITTS8URGH. Pi.. 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
• WORCESTER, 22 Carlstad Street — Tel.: SW8-2868 ,

> • HAMTRAMCK, Mich.. 9350 Jos. Camp.m — Tel.: TR 3-1888
• CLEVEt AND. Ohlo, 2633 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1088
• CHICAGO. III.. 2222 W. Chtaago Avenue. — Tel. BR 8-6966
• SAN FRANCISCO. CM.. 2076 Sutter St. eet — Tel.: Fl 81571
• VINELANO. N.J.. West landis Avenue. Grerk Orthodex Bldg. 

Skyrius atidaryta penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadtanUUa

Tel.: OI 5 8808 
Tel.; FO 3-8589



Furniabed BUMBtorVeda K. Merkta

M. Tai, 23 m. studentas iš 
Rygos, naujas pasaulio šach
matų meisteris. Jis įveikė pa
saulio meisterį M. Botvinmką 
santykiu Tai yra pir
masis tokiam amžiuj ^pasiekęs 
pasaulio šachmatų karūnos.

Toronto miesto pirmenybes 
laimėjo Vyčio klubo narys S. 
Kurcas, skelbia “Tėviškės Ži
buriai’’, geg. 5 d. Jis surinko 6 
iš 8 gamnų. Viso buvo 29 žai
dėjai Be jo puikiai pasirodė ki
tas Vyčio narys A. Tarvydas, 
sukoręs 5 tš.; jis baigė aštun
tuoju, pralenkęs buv. Vengrijos 
meisterį G. Fuster ir kt. Vytis 
rudenį tikisi stipraus pasirody
mo tarpkluoinėse, kai savo ei- 
lese. turės Vaitonį, Kurcą, Tar
vydą ir kt. " ’ "

Boston S. Globė geg. 1 ir 8 d. 
daug rašo apie būsimas gegu
žės 15 d. rungtynes tarp Mas- 
sachusetto ir Connecticut ko
mandų. Komandų kapitonai: 
Conn.—dr. J. Platz ir Mass.— 
K. Merkis deda pastangas pa- 
gieinžti laimėjimą. 1956 ir 1957 
rungtynes laimėjo Connecticut, 
1958 ir 1959 — Massachusetts. 
Abu pastaruosius metus Mass. 
komandos kapitonu buvo Ka
zys Merkis.

P. Tautvaišas, ilgametis Chi- 
cagos ir Illinois valstybės šach- 

• matų meisteris, gegužės 8 d. 
buvo pagerbtas už jo didelius 
laimėjimus, Chicagos Jaunimo 
Centre. Mes iš savo pusės lin
kime jam daug, daug gražios 
sėkmės!

RELIGIOUS ARTICLES

N O W OPEN 
RELIGIOUS ARTICLES 

GIFTWARES - GREET1NG CARDS 
C1BORIUM - CHALICES 

ALT AR MISSALS 
VICTORIA GUILD 

725 West Side Avenue 
JERSEY CITY 

HEnderson C 5774

Lath a Roadblock
to the Priesthood?

Are you an older man who

būt is unable to find a Latin 
course suited to your needs ? 

Interested in a One-Year

ST.
For full details ivrite to:

P/.TRICK’S CLUB 
For L ATE VOCATIONS

30 West 16 St. New York City

BIBLES and BOOKS 
of all types

NEWARK BINDERY, Ine.
Fred Gordoij. Pres.

71 Clinton Street, Newark, N.J.
MA 3-0963

MONUMENTS

HOLME’S
OUALITY MONUMENTS

“Every Customer Satisfied” 
Write for Free Designs and Prices 

19 Finger St.. Saugerties, N.Y.
CH 6-8480

ROOM ■ BOARD

ROOM & BOARD 
on Staten Island 

$5.00 a Day and Up 
Catholics welcome.

Inspection invited — Y U 4-0940

In EAST ORANGE, N. J.
LARGE beautifully fumished 2nd 
floor front room wlth lavatory in 
licensed home for retired or elderly. 
Sitit 1 or 2: tray Service if desired; 
T V and porch. Catholics invited. 
ORange 3-4349, between 10-5.

In Flatbush, Brooklyn

LARGE PRIVATE ROOM

Tray Service - For Elderly. Person 
Inspection invitccj. Reasonable rates

U L 9-4361

HOME AWAY FROM HOME
Will Board Elderly Lady 

in fine Catholic home in Flushing. 
I,. I., N. Y. Excellent care - semi- 
private room - porch. Inspection 
invited. IN 1-3654 

534 Pine Street. Brooklyn. N. Y. 
Comfortable Rooms for Elderly 
pcople. Private home, Excellent 

care and food. Friendly atmosphere, 
Catholics vvelcome 
Inspection invited 

Ml 7-3363

In Catholic Home 
in Flatbush, Brooklyn, N. Y.

Excellent ROOM A BOARD FOR 
ELDERLY LADY - Private room. 
tray Service. T.V. Reasonable prices.

Inspection invited
CL 8-5651

Country cotatea for the summer? 
Real country uving tor clnldiea? 
Lota to do. tfaauului pooL saaay beach. 
boat dock. good dabing; tenuis leasuna. 
ail sportą. įcescauraat. Kverybody iuves 
it. Lakeaide rustic dmeue ouagaiova — 
ideai. Nearby are summėr tuea&er. nd- 
iuga table. 4 dnve-laa. Write today for 
"new idea". fanuly vacation pian. State 
needs. nappy Acres. Ki’U 14, Midufo- 
fieid. Conu.

“Special 
Memorial Day Weekend Rate**

PALM INN
East Durti am 2, N. Y. Greene, Co. 

Tel.; Meirose 4-7408 or 4-7689
(ask operator for Freehold. N. Y.) 

EVkRYTHING FOR YOUR 
VAUATIUN PLEASURE!

80 ft. swunnung Pool - Tennis— 
- .Badminton • - Volleyball—Handoall 

------------------11 _ __
Television - Kecreation Room.
Special June and september Rates. 
Heated Rooms and cottages avail- 
able, some with private bach. Book- 
let on request. Mr. & Mrs. John 
Tarpey, Prop.

ROCK VIEW HOUSE U.S. Highvvay 
#206, Montague, NJ. — 5 minutes 
walk to Catholic church. Tennis - 
Golf - Swimming - Dancing. Excel- 
lent food. Write for brochure “L" 
or phone Charles or Louise Rein- 
hardt — Montague 3 2263.

The Hillside Inn, Narrowsburg, N.Y. 
Catskills Mts. — Pocono MTb. The 
fūn spot on Delaware River. Young 
Peopie - Couples - Families. Main 
Lodge, Deluxe Cottages, Driicious 
Food, Rms. W/R Water or P/Baths. 
Golf, pool, pvt. lake; sports, sočiai 
director, chud counselor; Entertain- 
ment, cocktail lounge; nr. churches. 
Write for Booklet “L”.

PLAN Your Mountain Summer Va- 
cation Now — Tel. Monticello 521 - 
M2. Modem 2&3 room bungalows; 
filtered pool, sport facilities. Week, 
Month, Season — reaspnable rates. 
Catholic area. For complete details 
ivrite or phone—-Valley Bungalows, 
Mongaup Valley. New York.

WANTED — Summer Boarders on 
country farm. Home cooked meals. 
Clean comf. bedrooms. golf course, 
srwimming<& farmers museum within 
20 min. drive; near Catholic church. 
Will meet at bus or train stn. Reason
able rates $8 per day or spec. rates 
by week. Ph. New Beriin VI7-4948 
orwrite LeRoy Taylor, Edmeston NY

SUMMER CAMPS
103-55 LEFFERT8 BE.VD- BICffldOND HDLL, N. Y. 

Telefonas: Vlrginia 3-3544

MARYCREST
GRAND ISLE, VERMONT 

CATHOLIC CAMP FOR GIRLS
Ages 6 to 18

Conducted by the Sisters of Mercy.
Write for folder

Sister M. Leocadia, Directress 
ML St. Mary, Burlington, Vermont

Your Son Deserves the Best
CIRPS CAMP

Personai Swimming Lessons" 
Filtered Pool - Riding - Hikes 

Archery - Tennis - Sailing
Director: R. Cirigliano

N. Y. A. C. Stvimming Coach 
Write:

CIRPS CAMP, Monroe, N. Y.

CAVE HILL Camp & Ranch
“The Friendly, Informal Family Re- 
sort” Moodus 6, Conn.— 38th year 
Horses. Svrimming Pool, Delicious 
Food. River waterfront, Churches, 
Golfing, Tennis, Recreation Hali, 
Boating. Fishing. Modem Accom. 
Write for brochure ‘L*. The Pachs— 
TRiangle 3-8347.

BOYS — SALESIAN CAMP — BOYS 
Under supervision of Saleeian Fathers 
& Brothers. 30th season. Jui y 3 to Au- 
gust 20. — Svrimming. Hiking. Boating, 
Movies. Campflres, Horseback Riding.

property. $30 per vreek. Write for book
let. Salesian Camp, Goshen, N.Y. Tel. 
Goshen AXminster 4-5138. Route 17 and 
(or) Thruvray — 60 miles from N. T. C.

Remedial Reading Course Available 
Boys age 8 to 14

CHILDREN BOARDED

SUMMER CARE FOR CHILDREN 
(6-12 yra) in Saratoga Springs N.Y.

Lovely home owned by colored 
mother. Eiccellent food & care. 
Spacious grounds. Reasonable 
rates. Phone after 7 P.M. or
aU day Sat, A Sun. TW 8-7190

In Paris Slope area of Brooklyn
CATHOLIC MOTHER 

WILL DAY CARE CHILDREN

Reasonable rates; inspection invited 
SO 8-9893

in Brooklyn, N. .Y.
Avenue X A E 7th Street 

Catholic Mother will DAY CARE 
CHILDREN in private home. Bx- 
celtent Care and Food. Reasonable 
prices. Inspection invited. Phone

Nl 8-8402

CHILD CARE ANY AGE 
in Catholic Home 

on STATEN ISLAND 
Weekly or Monthly 
Doctor** References 

ELgin 1-7955

REPU BLICCATMOUG GROUPS WHO WILL BE 8MSNHNG SOME

36-38-40 STAGG ST.

• Telefonas: STagg 2-5938

PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. Vlrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FUNERAL HOME

51 PROVIDENCF STFF.HT

Norite geros—meniškos fotografijos

hand-painted large size photograph 
11x14 absolutely free with your 
album. ERWIN STUDIO 1522 3rd 
Avenue corner 86th St.. N. Y. City

FOR THE ENTIRE FAMILY 
Agency for ‘Erina Jetticks’ fashion- 

Bilt and Air Stride Sister Shoes 
769-9th Ave^ New York 19, N.Y.

(Bet 51st and 52nd Sts.)

DISPLAY

Cl 5-7825 Ėst. 1915

MORTY’S SHOES

0*

Lrain.

RESTAURANTSTRAVEL AGENCIES
INSURANCE

Skambinti tek HYactat 7-4677

Life Insurance Can Be Perpetual 
You can benefit your favorite or- 
ganization, church, hospital or edu- 
cational institutron through the

SUNSET HILL MOTEL & GATEWAY RESTAURANT. At Tumpike inter- 
change. TV, phones, cribs, piayground. Doctor available. Families A large 
groups welcome! 24-hr. lobbyt restaurant & complete car Service. Rates: 
$7-$9S; $8-$12D. REpublic 5-4321. R—Gateway Inn. Breezewood, Penn.

FOUNTAIN’S MOTEL — OCEAN & MORRIS AVĖS., Long Branch, N. J.
116 Modem Rooms - wall to wall carpet -Tile Bath and Shovver. 
Spėriai Rates to Religious Groups
CApitol,2-7200 (N.J.)

WHITE BEAUTY VIEW RESORT — LAKE WALLENPADPACK, PENN.
Cottage Accomodations for 200 - Mass on premises four times every 
Sunday. Accommodations for Honeymooners - Vacationers and sales 

.meetings. Spėriai Rates to religious groupes Haw1ey 3009 (Pa.)

BRISTOL HOTEL 129 WEST 48 STREET, N. Y. City; near Radio City 
Theaters - 5th Avenue Shops - T.V. available - Air Conditioning. 
Reasonable Rates. Special Consideration glven to Religious Groups. 
Cl 7-3600 #

STRATFORD MOTOR COURT — U.S. Highway #46, Totowa, N. J.
“ 66 De Luxe Rooms, Radio, Television, Hot VVater Heat, Air Conditioning 

Near Paterson; 2b Mim to Times Square. .Quiet, Comfortable, Convenient 
Totowa — U.Š. Highway No. 46 — CLiiford 6-1513 
NORTH BEBGEN, N. J.

CARVILLE’S MOTOR LODGE — 29 WINDSOR LOPGE, WILSON, Conn.
ALL CONVjSNIENCES - FINE LOCATIUN 
Special Consideration Given to Religious Groupes.
Ja 3-1461 ,

KNOTTY PINE TOUROTEL in Keading-Lancaster, Penn. (Adamstown). 
U.S. 222 Hwy. liį nu. N. oi Pa. Turnp.Ke, Reading interchange. Central 
heat, tnem. controiiect TV & phones aU rooms, lobby; swim pool. Restaurant 
and cocktail bar adjoining. U>wer ori season rates. Kates: $6-$12. Phone 
Huxley 4-4801 -oi

GARET MOTORS, INC.
Skambinkite dėl paskolos

čBB TIOE MOTEI------Ucean City, Njew Jersey. On NJ. State Hwy. 52, on
the Ucean. New in aš—large, luxuriousiy ium. air-cond. rms suites, 
tue comb. bauis, free TV, pauo, piayground; sun deck. Restaurants near. 
Kates: felu &i; 6iuū; §1 each and. person. Approvea AAA and Duncan 
Huies. t-none aomers PL 3220. ; - •

VVEBSTER HOTEL — 40 WEST 45th STREET (Just off och Avenue) 
150 ROOMS — ALL WTTH PRIVATE BATHS — Singles - Doubles. 
Transients aėcommodated - Reasonable Rates - Special consideration

SECAUCUS, New Jersey
CHRIS ANN MOTOR COURT — U.S. Highvvay #3, Secaukas, N. J.

AU Conveniences - Splendid Location. Special consideration to Religious
Groupes. U N 6-3844. .

SLEEPING GIANT MOTEL New Haven, Conn. (Hamden), 3400 Whitney 
Avė., Rt. 10, 2 nu. N. of Exit 61 Wilbur Cross & Memtt Pkwy. Opp. Sleep- 
ing Giant State Pk. New, lux. umts with TV, phones, ceramic tue baths, 
centrai hęat & air-cond., 24-hr. Service, comp. Continental BreakfasL Rates: 
$8 S; $10-$12 D. Te:. AiVater 8-2505.

“See Our New RAINBOW ROOM” 
Fecilities for 400 Persona

1545 Bushwick Avenue, Brooklyn 
GL 5-6000

R O Y A L L ANĖS
16 AutomaUc Botvling Lanes 

1426 St. N icholas Avenue 
(Cor. I81st Street)

Open BowHng 24 Hrs.
SNACK BAR — COCKTAIL LOL’NGE

AIR CONDITIONED
Attention Ladies

We -offer free bowllng instructions 
Leagues Now Forming. 

For League Reservations Call 
SW 5-6200

SWAN MOTEL — 3'11 U .S. Highvvay #1, Linden, NJ. 7 ml from Newark .
Airport, Į5.1(Įj- to NYC. located between Ęxits 135 & 136 Garden State 

’ Parkway; bet. Exits 11 & 13 N.J. Turapike. 75 deluxe roMns vvlth tile
baths, TV, rAdio, air-cond., rad. heat, room phones. Rates $6-8 S $8-12 D 
HUnter 6-7875

giaia aptarnavūnaa H dirbtuvės. Mat
racai atnaujinami, apvėl barni, steriii- 
uojamL — Hollyvood lovos * box 
spriBK*". Pagalvės, specialias gumos

NORTH BERGEN, N. J.
CHRIS ANN MOTEL — 1300 Tonelle Avenue, North Bergen, NJ.

Ali Conveniences - Splendid Location
UN 3-8300 ’*

CAVALIER MOTEL & RESTAURANT. Fort Littleton, Penn. On U.S. 522. 
h mi. 8. of tumpike interchange. An attracuve ne .v inOuei wiui TV, air- 
cond., centrai heai & tiied comb. baths. Swirn pool being bubt. Rates: $6 S; 
$8-$9I>. Ph. MęConnelisburg, Pa. HU5-u6ii. K—ttesuiuranc on. premises. 
Upėn 7 aan. - 9 p.m.

In YORK, PENN.
THE YORK TOWNE HOTEL — YORK, Penn. — “One of Pennsylyania’s 

Better Hotels”. AU Conveniences. Fine Location. Special Consideration 
given to Religious Groupes. York 8-2831

YOUR WEDDING PORTRAIT

The priceless record of your wed-

ENGAGEMENTS
VECCHIARELLO’S

136 Mehrhof Rd. — HUbband 7-9562
Little Ferry, N J. .

SECAUCUS — New Jersey _____
ROYaL MUTfcL — State Hignway #3, Secaucus, N. J. — Every modern 
-į Convenience - Fine Locauon - Special consideration to religious groups

UN 7-S600 .-r,-. . ..- . ,

sudaronos tezMEvatoa.
GREENWICH BEDOiNG CORP. 

Dirbtuvė: 281 Em*x St., Brooklyn 
HA MM67 — Ml 7-8073

fHE MILROY MOTEL in CatskiU, N.Y., on Rip Van Wift«de Bridge. Ap- 
prdacti Kcs ^23, nu. K. oi 9-W Hwy., 3 nu. E. of N.Y. State Tiuuv.ay Ex-

21. uiua mooern, ute oatn & snowers., CenL neat, aur-cona., iree TV, 
lOUage, įamily suites. Special consideration to religious groupes. Kates: $8 - 
^LUi>; >£U-4ix2T>._K—Kestaurant and-Cocktail Louage au> -TeL CatsKUi-^2.

LEBANON, PENN.
PLASTERER HOTEL — NINTH & CHESTNUT STS., Lebanon, Penn. 

38 Rooms - Ali Conveniences - $3.00 Up. Special Rates to Religious 
Groupes. C H ėst v i ew 3-1661.

The New HOTEJ- YORK — 7th AVENUE & 36th STREET, N. Y. CITY 
Two Blocks irom Penn. Station. — TRANSIENTS ACCOMMODATED. 
Special RabK" to* Religious Groupes 
LA 4-2640 „ ... VAI

town on

PACKAGE VACATIONS
. . .all zift-vrapped with excitingextra»! 
MIAMI BEACH - CALIFORNIA - LAS 
VEGAS - HAWAII by plane on any 
dome.otic ardine. — Fabulous vacationr 
that include glamorous hotels. vonderful 
meals. fascinating sightseeing trips. For 
• glorious good time. vtthout a mo- 
ment’s care. write or visit — ARGUS 
TRAVEL COMPANY. 511 Fifth Avenue. 
New York. Tel. : YUkon 6-1MO. Indepen- 
dent trips arranged vritbout a serrice 
charge. A complete travel Service any- 
whare in the Worfd you vrish to travel.

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 ML Vernon St Philadelphia 23, Pa.

POpIar 5-4110

ARCOLA MOTOR LODGE — State Highv.ay #4, PARAKUS, N. J. 
HOTEL & MOTEL - Single Units - De Luxe Units & Appartments. 
Tile Baths, Radios, Wali to wall Carpets, Telephone Service in all hotel 
rooms. Special consideration to religious groupes. HUbbard 7-0200.

LUIGI’S RESTAURANT
*fhe Neves t and Finest 

ITALIAN & AMERICAN CUISINĘ 

362 Broadway, Newburgh, N. Y.
For ReservaUon* call JOhn 1-3103

EAST COA8T WRECKING CO 
128-18 New York Blvd.

HOUSK WRBCKXNG
Anywbere Sbort Notice 
Fbll humnuace Coveraąe 

LA 54M7 *

durys už labai žemą kainą — $95^ 
Te*, dieno* nwtu: ES 7-208Į 
Po 6 vai. vakare: CL 8-8122

PROGRESSIVE ALUMINUM 
PRODUCTS

1924 Albany Avė., Brooklyn, N. Y.
Interesantai ii Nev Jeraey ir Connecti- 
cut gali skambint mUsu apmokamu telcf.

— OOUBLE BREASTED SŲJTS re- 
modeled to SINGLE BREASTED

2 or 3 Button New Style — Expert 
Weawing & all kinds of alterations.

All Work Guaranteed
FOT1S CUSTOM TAILORS

400 W. 48 St. N.Y.C. • J U 6-8929
Open Daily & Sat. 9 AM to 7 PM

N O W let us put your room Air- 
Conaitioner in perfect order for this 
summer
Change Filter — Check and Adjust 
Thermostat — Clean Coils for Ef- 
ficiency — Oil Motor — Re-cau<k 
Windows — Check Reiay — Check 
Elec. Connections. Only 7.95 & parts.

L A R R Y’ S
RADIO A TELEVISION ,

Richmond Avenue — GI 8-105064

LEQUOBS —■ BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UZKANBŽl.vi 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring St, New Britain, Conn. TeL BA 3-9771.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU
RAUS Lięi OR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuor

UŽ $95.00 GARANTUOJAME 
PARDAVIMĄ AUTOMOBILIO 

nereikalaujant jokio 
specialaus {mokėjimo 

Išpardavimui siūloma virš 100 
automobilių dviejose vietose: 

80-09 Cypress Avenue, Ridgevvood 
GL 6-1080

Special Notice to June Brides
The CLUB SAFARI

25-67 122 Street, College Point 
is offering the following

WEDD!NG PAČKAGE PLAN
Success Guaranteed!

Manhattan or Martini Cocktail 
Hearts of Celery; Queen Olives 

Supreme of Fresh Fruit — Soup 
% Broiled Špring Chicken 
or Roast Beef - or Turkey 

Ali Garden Fresh Vegetables' 
Ice Cream - Coffee or Tea 

After Dinner Mints
Plūs: Lavish Wedding Cake; Plūs: 
1 Bottle of Liquor to Every 10 guests 
-Ice, Soda. Ginger Ale: Plūs: Beer 
(supplied for four hours), According 
to Party;Plus: Beautifully decorated 
tables; Plūs: Waiter's Tip included; 
Plūs: Maitre D" Supervision . . . . 
Ali for $6-00 per person; tax incL 

Accommodation up to -t00
Complete Privacy

Hl-5-0818 — Ask for Mr. John M.

your own life undenvriter give you 
full details.—Courtesy of your local 

John Hancock, Representative
56 Bay Street, S. I. GI 7-1024

Breakfast • Lunch • Dinner- 
0 Senke from 7^) AM to 8 PM 
* Monday & Thurs. until 830 PM

Leecbeees 
Dtaiers

THE FOLLOWING HMEBLS AND HOTELS Ha V E

Wine & Liquor Store
S22 Uakm Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tel: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona, ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai 

Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.
BROOKLYN 6, N.Y

PA1NTED APKUNS Pure Jervis, New York. R.B. #2, 'n 
U.S. 6. inviung courc v. a r.ospitabie .atmospnere. Corr

G .,7.
baras - restoranas

ROMAN FUNERAL CHAPEL

280 Chesnut Street New Britain,' Conn
Tel. BA 9-1181

KARLO NAS

CARROL FUNERAL HOME, Ine
PETKAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS 
74 Providence Street

DIRSA FUNERAL HOME

STADIUM MOTOR LODGE — West 167th Street exit of the Majc-r Deegan 
Expressway (the N.Y.C. ęontinuation of the N.Y. ThraA-ayj 20 min.

to Midtowr. oy car cr train. Air cond.. Meeting roorrs. T.V.. -Restaurant.- 
Cocktail Lounge. walk to Yankee Stadium. Spėriai rates for religious 
groups. Telephone LUdlow 8-5400.

Joseph J. & Johanna H. Dirsa

WORCES1EB 4, MAbS.
PLeasant 4-3501

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

MARBONA NAPOLITANO 
RESTAURANT

194 Grand Street, New York City 
Italian-American Cuisine 
Communlon Breakfasts 

and Ali Šoriai Functions
CA 6-9631

540 East St, New Britain, Conn. 
TeL: BA 0-2842 — 9-M36

Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

* vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. * 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys



BARBINI

i

SADUTĖ, šoka Brooklyno tautiniu šokių grupė, vadovaujama A Matulaitienės. Jų pasirodymas bus gegužės 15 švaby salėje. Nuotr. 
V. Maželio. *

CAPE COD gražioji sala jau 
atgyja. Lūšių ir Veitų vasarvie. 
tės abi vilos Meška ir Meškiu
kas taip pat jau baigiamos pa
ruošti. Įvedama nemažai page- 

* rinimų vasarotojų, patogumui. 
Šėtonas prasidės birželio 11. 
Užsisakyti kviečiame jau dabar. 
Užsisakiusiems iki birželio 15 
d. 10 procentų nuolaidos. Kreip
tis: S. M. Lūšys, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y. telef. EV 7- 
5576, arba Meška, Beach St., 
Monument Beach, Cape Cod, 
Mass.

Alekso Mrozinsko piano stu
dijos mokinių koncertas bus 
birželio 18, 6 vai. vak. Apreiš
kimo parapijos salėje. Dalyvaus 
apie 2Dmokinių. —

MIRĖ
Domininkas Gafockis, gyv. 

435 Lincoln Avė., Brooklyn, N. 
Y., balandžio 30. Palaidotas ge
gužės 4 iš Apreiškimo parap. 
bažnyčios šv. Karolio kapinėse. 
Liko žmona Ona, sūnus ir duk
tė.

Salomėja Shiskienė, gyv. 124-

Aušros Varty parapijos kle
bonas ir komitetas kviečia at- 

. silankyti į 55-kerių metų pa
rapijos gyvavimo minėjimą ge
gužės 22 dieną. Padėkos mišios 
bus 11 vai. Po mišių parapijos 
salėje iškilmingi pietūs. Suau
gusieji aukoja 4 dol., vaikai — 
1 dol.

Išvykos į Washingtoną, D.C., 
dalyviai gegužės 1 aplankė Ma- 

— jšjos^šventovę ir kitas žymes
nes sostinės vietas, grįždami 
užsuko į Baltimorę aplankyti - 
šv. Alfonso bažnyčios. Sutiko 
kun. A. Dranginis ir apdovano
jo stebuklingu medalikėliu.

Moterų Vienybė birželio 4 
Warwick viešbutyje, 65 W. 54 
St., N.Y.C., ruošia pavasarinius 
kokius. Pelnas skiriamas šalpos 
ir kultūriniams reikalams.

Ekskursiją birželio 25-26 
į Howe Covems, Auriestfille, N. 
Y., ir Niagara Falls, Ont. Ca- 02 103 Avė., Richmond Hill, 
nada organizuoja Darbininko N.Y., gegužės 1. Palaidota ge- 
adrninistracija. gūžės 5 iš Apreiškimo parap.

A. L. Inžinierių ir Architek- bažnyčios šv. Jono kapinėse. 
šąjrogoš^lYėvv'"Yorko'■•^kyr"*5’5“^• 

riaus susirinkimas Įvyksta bir
želio 4, 6 vai. vak. inž. J. Vil- 
galio namuose, 36 Hicks La., 
Greatneck. L.I., N. Y.. Paskai
tą apie japonų architektūrą 

-skaitys arch. A. Bražinskas, ku
ris yra baigęs Cooper Union 
universitetą New Yorke ir ar
chitekto diplomą gavęs iš Pen- 
sylvanijos universiteto, šiuo me- gegužės 5. Palaidotas iš Apreiš- 
tu jis gyvena New Jersey ir 
dirba savo srityje Rudolph Kru- 
ger, Erch. a. Engineer Firmo-

- je. Norintieji susirinkime daly
vauti, prašome iš anksto pra
nešti apie tai skyriaus .skreto- 
riui V. Bioševui, 317 Ann St.,

siko 'sunūs Tėodbras * ir brolis 
Antanas.

Pranas Mickūnaitis, gyv. 166 
So. 2nd St., Brooklyn, N.Y., ge
gužės 2. Palaidotas gegužės 6 
iš Apreiškimo parpa. bažnyčios 
šv. Jono kapinėse. Liko trys 
dukterys. Laidotuvėmis rūpino
si Step. Aromiskis.

Karolis Prekeris staiga mirė

Žaliuojančiuose ir žydinčiuose 
CatskilI kalnuose

DRUSKONIE
HALL

vasarvietė jau priima svečius 
savaitgaliams ir ilgesniam lai
kui. Priimami užsakymai Me- 
morial*Day savaitgaliui ir va
saros sezonui. Rašyti:

Mrs. S. Kriiunaitis, Andes, N.Y.
Tel. Andes (Endis) N. Y. 2781

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo saly- ’ 
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVASKIENftS

BAIDU KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai,-įvairios-lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURN1TURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą. arba užsisakyti naujai.

mDEŠIMTMETIS KŪRYBOS DARBE 
V ■ VZ I 

są vakarą! O repertuarą ši gru- MINIOS 
pė turi tikrai Įvairų ir platų. ““
O šį kartą ir svečių šokėjų pa
sikviesta. Dešimtmečiui taip ir 
tinka — daugiau iškilmingumo. 

Norisi šia proga atkreipti mū- 
šų"visuomenės’ demėšį dar į vie
ną Tautinių šokių Grupės sa
vybę. Grupė yra ne tik meni
nis vienetas. Tai kartu yra ir 
lietuviško gyvenimo židinys, lyg 
viena darni šeima. Per 30 jau
nuolių, išėjusių iš Maironio šeš
tadieninės mokyklos suolo, su
augo į darnų vienetą savo kūry
bine dvasia ir lietuvišku charak
teriu. Jie yra socialinis kultūri
nis lietuviško jaunimo vienetas, 
degąs kūrybine dvasia ir pats 
augąs savo viduje. Tai tikra 
lietuvybės tvirtovė.

Linkime augti, klestėti kūry
biniuose žygiuose vis naujais 
ir drąsiais žingsniais žengti —

PRANAS NAUJOKAITIS

sinio turinio rimtimi, tautine

kaimo primityvo, o kartu ir iš 
lietuviškos dvasios gelmių, su 
kūrybine pažanga ir moderniais 
scenos efektų reikalavimais. Mo
kėjimas derinti tautinę tradici
ją su kūrybiniu naujumu ir

VAITKUS
F U N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS VVAITKUS ***"

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Washingtonan planuojama 
nuvežti šv. Petro parapinės mo
kyklos graduantus. Kelionės ap

mokėjimui Columbia Post nr." 
51 A.L. gegužės 2-4 suruošė 
Musical Minstrels So Boston 
aukštesnės mokyklos salėje. 
Vadovavo Mrs. Florence Sex- 
ton.

Gedulingos pamaldos už a.a. 
vysk. V. Padolskį švento Petro 
bažnyčioje atlaikytos gegužės 9 
d. ryte. Egzekvijų giedojimui 
vadovavo’ buvęs Kauno kunigų 
seminarijos muzikos profesorius 
kun. V. Budreckas, mišias au
kojo prel. Pr. Virmauskis, asis
tuojant kun. J. žuromskiui ir 
kun. A. Kneižiui. Pamokslą pa
sakė kan. M. Sandanavičius.

Skautų ir skaučių tėvų ko-

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 15, Svabų salėje Brooklyne 
įvyks didžiulė jaunimo šventė. 
“Nepaprastas įvykis New Yor- tradicija, ateinančią iš Lietuvos 
ke”, rašoma tos šventės kvie
timuose. Ir tai nėra tik skam
busreklaminis šūkis. Iš tikrų
jų tai yra toks pirmas įvykis 
New Yorke, kad tiek daug tau
tinių šokių šokėjų būtų buvę
sutelkta spalvingai ir gyvai pro- yra ta didžioji sugestyvi jėga, 
gramai vykdyti. Įvykis yra ne- kuri iš karto patraukia žiūro- 
paprastas dar ir tuo, kad ši šven va, jį šiltai nuteikia ir priver
tė yra New Yorko Tautinių Šo
kių Grupės dešimtmečio sukak
ties minėjimas.

šiandien tikrai nerastume lie
tuvio didžiajame New Yorke ir 
plačiose apylinkėse, kurs nebū
tų girdėjęs New Yorko Tautinių 
šokių Grupės vardo, kurs ne
būtų viena ar kita proga gėrė
jęsis jos grakščiais šokiais sce
noje įvairiuose lietuviškuose pa
rengimuose. O neretas ir kita
tautis prisimena tos grupės pui
kius pasirodymus tarptautiniuo-

čia kartu gyventi tuo kūrybi
niu džiaugsmu, kuriuo gyvena 
scenoje šios grupės šokėjai.

Tikraį esame dėkingi J. Ma
tulaitienei ir visam jos ' vado
vaujamam jaunimui, kad šį kar
tą bus leista ištisą vakarą pa
sidžiaugti puikia lietuviškų šo
kių programa. Seniai tokios 
šventės laukėme. Tik J. Matu
laitienės kuklumas tą momen
tą nutęsė iki dešimtmečio mi- visai Tautinių šokių Grupei, mitetan išrinkti: inž. Dačys, J. 
nėjimo. Vis talkinti kitų pa
rengimams, ten įnešti pačią gra-

Kambariai išnuomojami ai- Išnuomojamas penkių kam- se parengimuose: Čbiumbijos žiausią, spalvingiausią progra- 
skiriems asmenims. Yra du kam barių butas su šildymu, Pagei- universitete, televizijos progra- mos dalį, bet .vis nesirodyti 
bariai po 12 dol. i savaitę ir daujama suaugusių šeima. Skani mose, filmų šventėje, tarptau- savo pačių vardu — ištisai yi- tulaitienęi. 

tinėje moterų parodoje, May- 
flower laive, tarptaut. šokių 

Reikalingas 5 kambartę b|į- festivaliuose ir kitur.
tas 3 suaugusiom asmenim. Pa- Prieš dešimtį metų susikūrė 
geidaujama Woodhavėn, Rich
mond Hill ar Jamaica* rajonuo
se. Pasiūlyti telef.: GL 5-0288.

kimo parapijos bažnyčios šv. 
Karolio kapinėse gegužės 9.

NEW YORK

Išnuomojamas kambarys vie
nam ar dviem asmenim. Gali
ma naudotis virtuve. Adresas: 
414 So. 5th St., Brooklyn 11, 

Harrison, N.J., arba skambi- N.Y., trečiame aukšte. Savinin- 
nant I. Gasiiiūnui, GL 6-8217. kė Mrs. E. Dome. tam puikiajam lietuviškam jau- Kasmauskas, F. Karosienė, Gal- 

nimųi, ir tos grupės vadovei, dikieriė' ir L. Lendraitis. Revi- 
jos ugnies kurstytojai, nepails- rijos komisijon — J. Venckus, 
tančiaf mokytojai Jadvygai Ma- Galinienė, St. Tamošaitienė ir

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkway stotis)
Tel. Hlckory 1-5220

Rez. JAmaica 6-7272

vienas — 17 dol. Visi kam- binti H Y 1-5290.
bariai atskiri. Galima naudotis 
virtuve ir šaldytuvu. Teirautis 
telef.: Hlckory 1-5041 arba už
eiti pasižiūrėti bet kuriuo lai
ku, 87-28 97 St. IVoodhaven,

Motinos dienos minėjimas

ieflo.

šis gražus lietuviško jaunimo 
vienetas. Jo šaknys yra Mai
ronio šeštadieninėje mokyklo
je, o jo siela — visada kūry
biškai jauna ir stipri — tau
tinių šokių mokytoja ir Grupės 
vadovė Jadvyga Matulaitienė. 
Jos sumaniose rankose grupė 
išaugo Į tikrai stiprų meninį 
vienetą, į puikią lietuviškos kul
tūros jėgą — ir savo darnu
mu ir drausmingumu, kūrybinio 
darbo pamėgimu, savo gražia 
išvaizda, galėtume pasakyti, tik
rai rinktiniu fiziniu ir dvasiniu 
grožiu. J. Matulaitienės inter
pretacijoje lietuvių tautiniai šo
kiai visada yra pilni dvasinės 
gyvybės, darniai sujungią savy
je dinaminį elementą su kla

Z. Gavelis.
Parapijos banketas bus ge

gužės 15 d. 6 vai. popiet lie
tuvių piliečių klube. Meninę 
programą išpildys parapijos cho

Paterson, N. J. Patersono šelpti. Minėjimas prasidės la- ras, vadovaujamas komp. Jero- 
moksleiviai ateitininkai rengia bai punktualiai, todėl prašoma pimo Kačinsko, ir CYO benas. 
Motinos dienos minėjimą sek
madienį, gegužės 15, 2 vai. po-

nesivėlinti. Po programos Pa- Po banketo seks šokiai. Ban- 
tersono jaunimas ir didelė da- ketan bus leidžiami tik tie, ku- 

piet. Programa trumpa, bet lis senimo nori suspėti į New rie turės apmokėtus bilietus.
labai graži ir įvairi. Paskaitą Yorko ir New Jersey Tautinių Visi bilietai jau išparduoti. Prie 
skaitys nacių kaceto kalinys šokių šventę, 
kun. J. Paransevičius iš New 
Yorko. Tautinių šokių mokyto-' 
ja Elena Augulienė ruošia gra
žų montažėlį su dainom, dekla
macijom ir tautiniais šokiais. 
Bus Jr daugiau įvairumų.

Ateitininkai kviečia Paterso- 
no ir apylinkės lietuvius į šį 
minėjimą atsilankyti.

Įėjimas laisvas ir nemoka
mas. Norintieji galės kelis cen
tus paaukoti Sibire ir kitur 
vargstančioms motinoms su*

įėjimo bilietai nebus pąrdavi- 
Rengėjai nėjami.

Brangiai V. JOCIENEI ir V. JOCYTEI; jų Dėdei

J. E. VYSKUPUI V. PADOLSKIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

J. STRAZDŲ ŠEIMA

20-TTES METŲ SUKAKTUVININKO, REPREZENTA
VUSIO LIETUVIŲ DAINA ĮVAIRIUOSE PASAULIO 
KRAŠTUOSE IR VISUOSE DIDESNIUOSE ŠIAURĖS

PROGRAMOJE—charakteringos lietuvių liaudies ir kom

AMERIKOS MIESTUOSE,

Lietuviu Tautinio Meno Ansamblio

KONCERTAS
GEGUŽES 21 D, 7 VAL 30 MIN.
ACADEMY OF MUSIC. OPERA HOUSE SALĖJE

30 LAFAYĖTTE AVE„ BROOKLYN 17, N. Y.

pozitorių dairos, išpildomos solistų, mo-
terų, vyrų ir mišraus chorų, palydint 
lietuvių liaudies instrumentams.

Bilietus galima įsigyti per Mokyklos administraciją; 
P. J. Ginkaus krautuvėj, 495 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.; 
Heaven Realty (J. Andriušis) įstaigoje, 87 - 09 Jamaica 
Avė., Woodhaven; “Darbininko” ir “Vienybės” administ? a- 
cijose ir pas: P. Leveckienę—89-01 102nd St., Richmond 
Hill 18, N.Y., telef. VI 6-8115; P. Dičpinigaitienę—85-51 
Forest Parkway, Woodhaven 21, N. Y., te’ef. VI 9-0193; 
P. Vasiliauską—149 Starr Street, Brooklyn 37, N. Y„ telef.
GL 6-4591. — ■ — — Bilietų kainos nuo $1.50 iki $4 00

MAIRONIO MOKYKLOS TfiVŲ KOMITETAS

Since 1889
OUR ONLY STORE 

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flomers 

Anywhere
Weddinqs & Funera's 

our specialty

LASKAS FLOWERS
“FLO WERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADVVAY
BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Slephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M P. BALLAS — Dir.'ctorius- 
ALE. BALTRŪNAS - RALTON

— Reikalų Ve<K-Ja<

660 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVsrgreen 8-9770

Joscph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkwav Statlon) 

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam cnrblngaa laidotuves 
Koplyčios nemokamai vi«x»se 
mteato dalyse: veikia ventiliacija 

Tek Vlrginia 7-4499


