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MES REIŠKIAME savo tautie-sprogimas

MIRTIES DEŠIMTMETIS

pos 23 dekliaracija, JAV prezi
dento 1941 spalio 15 pareiški
mas, Atlanto charta, Jaltos dek- 
liaracija, Jungtinių Valstybių yy 
rfausybės kartojamos Sovietinės 
aneksijos Pabaltijo valstybių at
žvilgiu nepripažinimas ir tęsia-

racijas.
MES KALTINAME Sovietų 

Sąjungą teisiniu agresijos tarp
tautiniu nusikaltimu prieš Pa
baltijo valstybes; ' _KAS / GERIAU: GOLFAS AR 

RAKETOS? .

Vokietija nori gauti atominių, 
priešlėktuvinių ir kitų raketų 
savo krašto apsaugai.

Dėl šnipinėjimo pareiškė: 
“Mes jau seniai esame Sovietų 
šnipų aukos:.. Jeigu jie reika-

Kun,. Simanas Draugelis mirė 
birželio 7 d. Columbus ligoni
nėje Manhattan, N.Y. Palaido
tas birželio 10, penktadienį, po 
gedulingų pamaldų Mary Help 
of Christian bažnyčioje 10 .'vai., 
Eden Hill kapinėse, Stockbridge 
Mass. Laidotuvėmis rūpinosi 
Adon Macagna laidotuvių įstai-

KIAME laisvajam pasauliui, o 
lygiai ir komunistų dominuoja- 
jamam pasauliui, neišskiriant nė 
Sovietų Sąjungos, kad laisvę 
atgavusios Pabaltijo valstybės 
darys viską geriems, valstybi
nio suverenumo bei teritorinio 
integralumo savitarpiu gerbimu 
pagrįstiems, savo santykiams su 
visais kaimynais užtikrinti.

jos amžių būvyje — savyje ne
šioja savęs sunaikinimo sėklas; 
sunaikinimo, kurio negali ir ne 
turi išvengti.

gos” pusėj, kad sovietinė sis
tema — kaip ir visos tironi

MES ĮSIPAREIGOJAME stip
rinti savo jungtinę organizuotą 
veiklą laisvajame pasaulyje. Pa
baltijo kraštų laisvės bylai pa
laikyti; ■

MES, PAGALIAU, PAREIS-

Respublikonai iškelia dar vie- mus tiktai “mobilizuotas’’. N. - Xo~~i. vėl pradėtaP«J’^^tarptautiniusiši. 
: ginklavimo konferencija. Daly- pareigojimus.

vauja tas pats valstybių dešim- Ekspropriacija, eksploatacija, 
takas: iš vienos pusės JAV, Ang pauperizacija, vergo darbas, 
lija, Prancūzija, Kanada ir Ita- žmogaus teisių ir pagrindinių pavergti žmonės bus priversti 
lija, iš kitos — SSSR, Lenkija, laisvių užgniaužimas, rusifika- liaupsinti pavergėją, šlovinti ver 
Bulgarija, Čekoslovakija ir Ru- cija, teroras, žudynės, masinės gija-
munija arba “vienas Kremlius . deportacijos — štai Sovietų Są- Mes — laisvieji estai, latviai 
penkiuose asmenyse”. Sovietų jungos okupacinės gairės Pa- ir lietuviai — suprantame savo 
atstovas Valerian A. Zorin, vos baltijo valstybėse. atsakomybę prieš savo tautas
atvykęs ženevon, puolė Ameri- Šiais veiksmais Sovietai pažei- >r prieš istoriją. Sovietinės ag- 
ką ir grasino, kad “šios .konfe- dė Atlanto* chartą, Jungtinių resijos d<dešimtųj nbtinių 
rencijos nebūsią leista sugriau- Tautų chartą, Genocido konven proga jaučiame pareigą pareikš
ti”. Lenkų atstovas pirmam po- ciją, Žmogaus teisių dekliaraci- ti savo pavergtųjų tautų aspi- 
sėdyje puolė Vokietiją. Nauju ją — visi tie dokumentai tari 
Chruščiovo planu siekiama už- ir Sovietų Sąjungos parašą, 
drausti atom. ginklus, neleis- Estų, latvių ir lietuvių tau- 
ti jais aprūpinti kitų valstybių, tos,, savo istorine - tradicine 
panaikinti bazes, priversti per orientaciją ir pasaulėžiūra pri-

čiams tėvynėje savo pagarbią 
nuostabą dėl jų ryžtingos rezis
tencijos pavergėjo kėslams su
naikinti jų asmeninę ir tautinę 
individualybę; *

penktadienį, bus Formozoje. To
liau lanky<Okinavą,Pietinę Kū
rėją ir Japoniją. Grįš pro Ha
vajų salas. Washingtonan grįš 
apie birželio 26.

Iš šios kelionės, kaip žino
ma, iškrito Sovietu Sąjunga.

Atsakymas vizito Rusijoje, sa
koma, turėjo vieną pagrindinį 
motyvą: neleisti JAV preziden
tui laisvai prabilti į rusę tau
tą, kas buvo leista Chruščio
vui Amerikoje, ir pažadėta Ei- _ _____  _ _
senhoveriui Sovietu Rusijoje, ną kandidatą į prezidentus: New ' Yorke jau susidarė toks “mo- 
Incidentas su lėktuvu U-2 bu- ’ ' 
vo tik pretekstas sukelti neapy
kantai prieš Ameriką.

Neapykanta permesta į Japo
niją, kad sukliudytų prez. D. 
Eisenhowerio kelionę, čia Mask
vos tarnybon įsijungė Japoni
jos socialistai, kuriem vadovau
ja Inejiro Asanuma, lankęsis 
komun. Kinijoje 1959 ir pareiš
kęs, kad “JAV yra bendras prie
šas Japonijos ir Kinijos”. Socia
listų 125 atstovai įteikė savo 
lyderiui pasitraukimo iš parla-

kapelionu airiųvienuolių (Chris- »>
tian Brothers) ir mergaičių pen- _______'________________
sionato New Yorke. Nuo 1942
buvo atsidėjęs gaminti misijom Atominis Streikas 
vaizdinės medžiagos iš Senojo ir 
Naujojo įstatymo: plokštelės, į- 
kalbėjimai, muzika. Prieš mirtį

P,'. Prieš 20 metų Sovietų Sąjun- tis dėjo ir tebededa į Vakarų
. ga, prieš tai klastingai smogusi pasaulį. Jų tikėjimą ir pasitikę- 

“merdinčiai Lenkijai į nugarą, jimą Vakarais stiprino JAV 
užpuolė Lietuvą^ Latviją ir Es- vaistyk, departamento 1940 lie- 
tiją. 1940 birželio 15 apie 300, 
OOOraudon. armijos įsiveržė 
į Lietuva,-o birželio 17 į Lat- 

Bt' viją ir Estiją. Okupacinės ka-
E| riuomenės priedangoje Krem

liaus komisarai — Dekanozov,
- Višinskij ir Ždanov — pašali

no teisėtas Pabaltijo valstybių mas jų diploma’tinių atstovų p>i 
vyriausybes. Pabaltijo kraštam pažinimas; pagaliau, Jungtinių 

IĮ; buvo atimta nepriklausomybė ir Tautų principai bei siekimai.
jie paversti Sovietų Sąjungos Savo ruožtu Pabaltijo tautos 

IK kolonijomis. yra veiksmingai parodžiusios sa-

KARD. AŪOUSTfN OEA, popie- 
•. S žiaus paskirtas rytiam su protes

tantais ir stačiatikiais, birželio B 
pagerbtas gartčs doktoratu Ford- 

‘ hamo universiteto New Yorke.

NE RAKETA raketos bandomos. Senatorius
_ . ... Stennis (D) pareiškė, kad toks'

,, k0™,sJJa’ tyrinėdama ..streaas stofcą atsakomy- 
U-2 lėktuvo tnodentj praleido streikiniii-
žmų, kad Francis G. Powere įelti aOyginį
vairuojamas lėktuvas visą lai- „ Mnt ( valaad^ 
ką buvo Siamas radaro. Jis n> n centų. Streikas yra

l?ttUVaS .“““‘t1-? lta BpUtęs nuo Kalifornijos iki At- 
27,000 pėdų ir galėjo būti pa- Įant0 streikininkai
šautas arterijos sviedinio ne lė autom0_
raketos. ChruSSovas gyrėsi, kad bja b 3
nušovė raketa 65,000 pėdų aukš

. BALTUOS VALSTYBIŲ
LAISVtS TARYBA
Pirm VectovM Sidzikauskas 

(Lietuva), vfcepirm, AHrad Ber
žine (Letvi|a) Ir. Leenhard Vah- 
fer (Estija). Nariai: Estija — 
i,„ 1 r* - t b» bi—»-
LaMja ■—AMfo BtodaMa, Vi-

Pabaltiįo kaimynę kartu buvo bes Jos organizavo ir palaikė 
Soviety agresijos prieš Europą PlatH pogrindžio sąjūdį prieš 
pradžia, šiandienos tarptautinė pavergėją ir sudėjo labai reikš- 
įtampa ir grėsmė taikai turi mingą įnašą visų Sovietų pa- 
šaknis Soviety agresijoje prieš vergtų tautų tebetrunkančiai 
Pabaltijo valstybes 1940 metais, kovai dėl laisvės ir teisingu- 

Savo agresiniais* veiksmais bio. Nepaisydamos, sunkių 
prieš Estija, T jitvija ir Lietuvą smūgių ir bandymų, mūsų tau- 
Sovietų Sąjunga sulaužė savo su tos tebetiki Savo laisvės ir ne- 

Naufas planas su naujais šiomis valstybėmis pasirašytas priklausomybės atstatymu.
sP^s**'* taikos irnępuolimo sutartis, taip vasarą avietinis; okupaib

reSjr.:. ruošia makabrišką spektak-.
lį — Pabaltijo valstybių paver- - 
gimo dvidešimtųjų metinių iš- 
kilmingą minėjimą. Pabaltijo

vyriausybė kietai“ tebesilaiko proc. balsų.
prieš triukšmingas komunistų ir Akivaizdoje įtempimo Japo- S 
socialistų demonstracijas. Ke- nijoje JAV prezidento kelionė 
liamas triukšmas dėl sutarties, yra nepaprasta. Ji išstato vals- fl 
bet užkulisiuose, kaip Kishi pa- tybės galvą naujiem nemalonu- 
reiškė, “slypi nedraugiška ko- mam ir galimiem incidentam. ■ 
munistų ranka”. Šiandien jau kalbama, kad ge-

Prez. D. EHsenhoweris kelio- riau buvo, velionis Dulles inejiro asanuma, Japonijos 
nės neatsisakė dėl dviejų prie- važinėjo. socialistų lyderis

tuvių parapijose ir įvairiose 
draugijose. Būdamas Gary, Ind., 
leido žurnalą “Pasiuntinį’ 
ko statistinę medžiagą apie lie- Chruščiovas tuos savo mė- 
tuvius Amerikoje ir lietuvių pa- . = olf gub. nelson A. rockeFel-
rapijas. Paskutiniu laiku buvo pančių t gvu* LER

v pasaulyje pasidarytų žymiai

sus ir tiršti, kad negalėjai ma- kvbos 
tyti savo rankos”, pasakojo vie- **

— Jerzy Mfchalow«ki, buvęs na “Tai ^Y0 Pragaras žemė- _ 
Lenkijos delegacijos pirminin- WUs- Visas raiest0 ___ in .3.—..*^ -------------------

Į kąd Jungtinėse Tautose, pakeis- rajonas aplink Grand Central . , York, birioje plieno
tas Bohdanu Lewandowskiu. New Yorko vidutyje buvo pa- tnmis procentais arba 200,000. pnlmonės akcijos p^tinėmis 

«■■■■■■ Vienas į Varšuvą grįžo, kitas sW«ręs tartum atominio karo Dabar yra 7,650,000. Žmones dienomjs 4.5 Tai
STREfKfRiNKA5oHfAretaC.De atvyko. Pakeitimo priežastys ne- laukas: žmonės veržėsi iš po- keliasi į priemiesčius arba vi- turi ryšį su įtempta tarptau-

žinomos. ; žemio šaukdami, kai kuriuos v^ sai apleidžia miesų. tinę padėtimi

Mc Guire aviacijos bazėje bir- 
želio 7 užsidegė atominė prieš
lėktuvinė raketa Bomarc. Spro- New Yorke požeminio frau- dė už rankų, kitus nešė neštu- 
gimas buvo tik dalinis. Pavo- kinio tunelyje netoli Grand vuose ir guldė ant šaligatvių, fotelio vyriausybė pranešė
jaus .iš atominio spinduliavimo Central stoties. birželio 7 ryte siuvo sanitarijos mašinos, poli- Argentinai, kad Adolfas Eich-
nesusidarė, nors didis apylinkės užsidegė sukrautų senų laidų cijai buvo duotas didžiojo pa-' mqną<? j^dęs 6 miL žydų, bu-
žmonių buvo evakuoti. Gaisras ir gumos krūva. Nuo stiprių * vojaus signalas. __ surastas Argentinoie “sava-užgęsintas per 45 min. Prieš- <»mų nukentėjo 148 asmens, -------------- ---------------------- -------- seklių” ū S^So “lais-

- Adam R^ki, komunisti- va valia su jais vykti į Izraelį 
bazėje buvo p-engti praėjusių kiai Sitrik^ susisiekimas su- užsienių reik, mi- teismui”. Argentinos vyriausy-
metų gruodžio mėn. Tokių ba- taikė 3,(XX) žmonių, v^avusių ^6^ ^k0 ^0 į Danija kės toks paaiškinimas nepaten- 
tių JAV jra dar trys. Statoma dartaa SuseKmas j0 pareiškimas, kad norėtų & kino. Ji klausia, kokiu būdu tie
daugiau. Ryšium su gaisra ir ja buvo nutrauMas 5 pandom “savanoriai sekliai” be leidimo 

nusišovė pulk. Her- -- ktausimais, Danijos vyriimsybės į Argentiną atvyko ir be ieidi-
schel MTimmons, buvęs žy- piet I^majNivotokretam- almestasKaIbamasi dėl pre- mo su Eichmanu išskrido? 
mus pilotas. sus ir tiršti, kad negalėjai ma- kvbQs K Argentina pareikalavo ESch-

maną grąžinti, kitaip įteiks
GyvMtoję New Yorko skundą Jungtinėm Tautom,

MES UŽTIKRINAME savo 
tautas anoj “geležinės uždaii-

Kun. Simanas Draugelis bu
vo gimęs 1893 metais Šu
lų km., Bartininkų vlsč., Vilka
viškio apskr. Baigęs Marijam- 
polės gimnaziją, 1910 įstojo į 
Seinų kunigų, seminariją; kuni- 
gu|venao,asl916J>etraply- chroiaowi 
JC.ftrmojądidhojokarcnretu re^enhowX geriau mo 
rūpinosi lietuviais begįiais Pet- į “hež vŠfcfvM
rapilyie ir Kryme. Kelęris me- g<Tą;.06811

* vadovsuti, Ansliios Darlam^zito^tas vikaravęs Lietuvoje, 1925 at RunCTt^r^sakė už 
vvko i JAV Dirbo keliose lie- narys ®sase uzvyro j jav. uirno senose ne- JAy prezidentą tokiais žodžiais:

“Mostiguoti golfo lazdom nėra 
toks grasus dalykas, kaip rake
tom ar atominėm bombom. Jei-

giausia vilčių turįs Kennedy.
Symingtono poziciją šoko su- 
stiprinti buvęs prez. H. Truma- 
nas. pareiškęs, kad jis jį remia. Vakary Vokietijos krašto ap- lauja sustabdyti U-2 skridimus, atstatyti;

- saugos ministeris Frąnz Josef tai iš rusų turi būti pareikalau- MES APELIUOJAME į žmo-
Strauss atvyko į JAV dviem ta sustabdyti visokią subversy- nijos sąžinę, kad ji pajustų mū- 

|| savaitėm. Yra gynybos sekreto- vinę akciją kituose kraštuose”. sų tautoms padarytą neteisybę 
riaus Thomas S. Gatės svečias.' paremtų pastangas mū

sų kraštų laisvei atstatyti;

' Dr- Kazys Grinius, tretysis
Lietuvos prezidentas, mirė 1950 
birželio 4, prieš dešimti me- 
tų. Jis buvo Lietuvos preziden- 
tu tiktai pusmetį, ligi 1926 
gruodžio 17 perversmo. Pri-

- . . ' H klausė valstiečių liaudininkų
partijai. Mirė Jo pa-

JOHN F. KENNEDY, Lyndon Johnson ir Stuart Symington — tfemokra- laikai Sudeginti ir palaidoti tau
tų. kandidatai susitiko Los Anegels. tlškose kapinėse.

jsivaržo* trys _______ __ ____ .. ....... ........................... .
dy, Johnsonas ū Symingtonas. pavergtuose kraštuose, tai toks kad Sovietų saugojamas “pa- ^nirmiai«ia

VIįd^?au Chruščiovo planas tesiekia tik slapčių stabas? yra nepateisina- c
R-J*""1- kitus nuginkluoti. mas, sudarąs pavojų taikai.

mond (NYH) mano, kad dau- ■ __  imtis visų taikių būdų ir prie
monių Pabaltijo kraštuose ir ki
toje Vidurio ir Rytų Europoje 
apsisprendimo teisės vykdymui

Yorko gubernatorių Nelsoną A. bilizacinis” komitetas, kuriam 
Rockefellerį, kuris neseniai bu- ėmėsi vadovauti Jack Barnes. 
vo pareiškęs, kad eis į rinki- Nelson A. RodceMleris bir-

v želio 8 lankėsi Baituose Rūmuo- 
se ir kalbėjo su prezidentu D. 
Eisenhoweriu. Giąžęs į New

m Yorką, respublikonų sueigoje, 
puolė viceprezidentą Nizoną už

- tai, kad jis nėišdėsto savo pa-
■ žiūrų. (Nurodoma, kad Nixonui

Wdabar nepatogu kritikuoti savo 
'■ vyriausybę ar' prezidentą). Gub.

k ' Rockefellerio puolimas nori su-
I gyvinti respublikonų pasisaky-

'\K III mą opiais tarptautiniais klau-
OBĮBpĮĮBIE' Simais, kurie nustūmė šalin “re- 

' ligijos” ir kitus, klausimus. Ne- . ............................. . ...|RW abejojama kad nominuotas bus 12-18 menesllĮ pasitraukti iš klausydamos Vakaram, savo vii- MES REIKALAUJAME Sovie- 
Nixonas Europos amerikiečius: Kadan- ■■ ■ tų Sąjungą išvesti savo karinius,

Chmtien A. Herter, valsty- politinius ir administracinius da

STREfKfRiNKA5oHfAretaC.De
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Kearny, New Jęrsey

neturtingoje

IJkirpk žiu atkarpą ir nusiųsk:

Birželio dienos

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

IEŠKANTIEMS
Lietuviškų produktų:

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

keitė’

ŠVENČIAME SIMTMETINJ JUBILCJŲ 1960

THE BANGA TELEVISIONKINGS COUNTY 34-23 FVLTON STREET

A MUTUAL BANK

ištaigoje rasi ctldžtausta pssKU* namų Woodhavėn. fUchmond HilI. 
OsooePark, Jamaiea irk. • Mes surandame jums paskolų namams.

už sutaupąs nuo 1960 m. liepos (July) 1 dienos. 
Draugija atlieka šias operacijas:

Eastem Parkway Office: 
539 EA8TERN PARKWAY 

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

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v

INSURANCE - REAL ĖST ATE

Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

fteltodfeninlB — visų dienų.
Dėl didesnių užsakymų skambinti STerfing 9-5534 (po 8 vai. vak.)

Siunčiu depozito..... . .........Z
, (Taupytojoms pašto išlaidas apmoka Draugija)

3. Išrašo Mąney orderius
4. X-mas«lub
5. Skolina pinigus taupytojams
6. Priima pinigus už elektrą, šviesą ir gagą. .

Apdrausta “Federal Savings and Loąn Corporation”

JEI NORI ĮSIGYTI BIZNĮ — ATEIK PAS MUS

Jis gerai apylinke pailsta, nes čia buvo kandidatu | Congresų. 
Lietuviams Specialus Patarnavimas. Šioje firmoje apdrausk savo 
namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk nelaimingus atstu kimus prie 
savo nuosavybes. • N* per vienų kitą greičiau nuosavybe ne
parduoti. Niekas kitas greičiau nesuras Tau tinkamesnių namų.

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS Į

kur jūsų pinigai tarnauja tik Jums!’* 
BROOKLYN. New York

Žemė turi savyje paslėpus 
galingą vulkaninę jėgą, kuri, 
prasiveržus į jos paviršių, nu
verčia aukščiausius kalnus, su
kepa vandenynuose milžiniškas 
bangas, kurios nukeliauja tūks
tančius mylių.

Žmogus irgi savo širdyje ne
šiojasi daug meilės, ištvermės, 
pasiryžimo ir prireikus tai pa
naudoja.

Taip mes, lietuviai, vieni 
anksčiau, kiti vėliau, su skaus
mu širdyje palikom savo bran- 

....... .. ........ ......... gias tėviškes tvirtai pasiryžę
Kai- SOVIETŲ visos atstovybes yra šnipų Italai. vaizdas ii Sovietų atstovybes Ottawoje, Kanadoje, 1945. kada nOTS gjįįfi laisvės g.

ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS . 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI o ELEKTR. GRĄŽTAI 

Misihlų ir galiūnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas 
PapUdotiMim gazBS — Sudilta mi nauji vamzdžiai 

Atidara nuo pirmadienio Dd penktadienio nuo 5 iki 8 v.

Advokatas VVilliam J. Drake 
Ltoensed Real EState Brokeris 

Pagalvok apie savo ateiti — ieškok 
tinkamų namų savo šeimai ir sau.

w „ .M4, U J J A'* 4"

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

‘ *«u ras dalykas. Pastebėta, kad An-
iJžmon, hirMo derssonas ligoninėje lankosi dėl

-ataugto mge Ber^und. Neilgai r vaikėzas baro fil- davėja restorane, o kai gimė jį“-.-u™ t&Sš 
paštimtiimtas, pas- jiem kūdikis, matenalinėssą- tad l y beini
iusĮojo į marinus. lygos buvo-dar sunkesni. Xi« komunistais. Jos 

patino- Ji kup ta-Nuo 1951 rudens kontrtval- susitfldniai Anderesonu 
bet visada draugiš- gyba jau dienąTrnaktĮ ste- fiF~pffgaHora -
» kims studijavo bėjo Anderssoną. Krito į akį, Vu>ną dreną ligoninėje pasi- 
ktį iki išsilaikė in- kad Andersson ir Orlovas va- ^dė kontržvalgybos agentas, 
egzaminus. Tačiau žinėja dviračiais, juos palieka T1S norėjo paskaBėti su Inge. 
_____Tas pasikalbėjimas buvo ne kas 

S ■ kitas kaip tipingas žvalgybos
5 kelias gauti sau talkininką a-
H ■ gentą (b. d.).

Kefios dienos po Oriovo, ano 
'■'** susitikime miške švedu ikontr- 

žvalgybas sekliai vėl pastebė- 
■ • jo Orlovą su dviračiu. Šiuo 

• *> kartu jis važinėjo p© Stock-,

ikU £aSektl'o.tį. Sudėjo viską į dviračio mai- son. J| dabar suimti 
lovas buvojjjasttyjiB ^važine- ir toliau stebėjo, kas dvi-, naudą, kol neaiškus visas tink 
ti visas Stockhohno gatves. Tik raį atsiims Teko išlaukti 24 las. Tentą ] ----------

T vakmdas- Tik kito, dšono* va- ' 
■-*** dviračio prie geležinkelio sto- • ■ v. •

tieš pačiame miesto centre .Sa-
— vo dviratį jis atidavė į apsau

gą. Išėjęs iš stoties. Orlovas 
- pasuko į automobilių aikštę.

Ten stovėjo automobilis, ku- 
rilio važinėdavo jo pirmatakas. 
Orlovas išsitraukė iš kišeniaus 
raktus, sėdo ir nuvažiavo. ~ 

Saliai grįžo į daiktų apsau- 
—a gą, prisistatė, kas esą, ir pa- 

tikrino dviratį. Dviračio odi- 
niame maišelyje, kur yra su
dėti dviračio įrankiai, rado du 
baltus tuščius popierio lapus.. 
Jie buvo surišti mėlyna gelto- 
na juostele (Švedijos tautinės 
spalvos), o tarp popierio lapę 

' buvo dvylika šimtiniu krony. 
. ... Sekliai nedrįs*) išsinešti popie- 
' rių,j nes nežinojo, kada dvifa- 

čio savininkas pasirodys. Toje 
pat apsaugoje jie chemiškai pa
tikrino lapus — taip, jie buvo 

,, prirašyti nematomu rašalu. Pa- 
. . reigūnam buvo galvosūkis: kas 

. daryti, ar paimti šį ir raštą iš
aiškinti, bet tada nebebus ga- 
Įima toliau viso šnipų tinklo

7 ; pasekti, ar palikti jį, kaip yra, 
bet tada gali kokia labai svar
bi informacija prasmukti į 
Maskvą. Pasirinko antrą išei-

NestMčSclk, bet ieficok. fr kreipkis | 
AMERICAN HOME REALTY 
•lai firmai vadovauja MsuJe pts- 
tyręs advokatas WIMam J. Drake.

sybei. Stalinas Zarubiną tuojau finis svečias mokslo metu, 
atšaukė.

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
W» take aU orders spedal price for VVeddings and Parties 

349 Grand Street, Broofciyn 11, N. Y. — TeL Stagg Ž-43

jčgas.
Osterville Manor yra gražiame pu

šynais apaugusiame Cape Godo pu
siasalyje prie Atlanto, kur šiltosios

mo proga kas atsimins ir Bal- United Lituenian ReliefVisi musų vasarvietes svečiai nau- r °
dojasi uždaru (privatiskui papiūdi- fą, kuns ne gyvulius globoja, . Fund of America, 105 Grand

^pinasi Lietuvos kauki- St„ Brooklyn 11, N.Y.lis kartus valomas ir sijojamas, to- . r ' J, .
dėl j si papHidimi tegalima jetti tik niais. (Balias) • Zanavykas
su atskirais leidimais, kuriuos parū- __________________________ - '

Brodvay Office: 
135 BROĄDWAY at Dodfofd Avė 

Antradieniais - Pttiktadfeniafe 
nuo 9 ▼. ryto iki 3 ▼. popiet 

Pirmadieniais —

kime, kad Jūs apsispręsite savo a- 
toetogas praleisti pas mus — Cape 
Code Osterville Manor vaaarvietfije.

Ims būsime tūbai labntogi. Jei ap
sisprendė atostogauti susisieksite su 
mumis ir pranešite kuriuo metu ža
date atvyktL kad gaMtame Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę ne
beturėtumėte Jokio rūpesnio ir galė
tumėte visų atostogų metų skirti 
poilsiui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pramžimų ir 
pražome klausti, Jri dar kiltų kokių 
nors neaHkumų. Mus gante paniekų <

Feddera (geriausios rūMes) oro eėstaluvaL taniau sezono kabios 
40% nuolaidos vokiškiems Blaupunfct radio bei Stervo ih-FT 
aparatams

O mielas kraštas, Tėviškėle! 
šalie smūtkeliy ir kandy, J- 
Tave išnešime iškėlę, 
Iš amžiy pančiy kruvinę. K.K.

Sovietai visas savo atstovy
bes yra pavertę šnipinėjimo liz
dais. šnipinėjimas ypač buvo 
suaktyvintas Amerikoje, Ang
lijoje ir Kanadoje, kaip prasidė
jo atominiai tyrinėjimai, 
rėje vaizde matome sovietinę 
atstovybę su ambasadorium 
rubinu. Jis įdūkęs dėl io, kO 
vienas tos atstovybės 
tojaš, Giizenko, užverbuotas šrii- Juozas baigė aukštuosius LAIŠKAS Iš LIETUVOS 
pinėjimui, pabėgo 
raštus išdavė Kanados vyriau- liavo, nes badas buvo nuola- “gydyti”. “Gydė mane, — rašo kaip ir aš,^davė Jūsų (Balio) skaudžiai persekiojami — veja-

Balfui Juozas, — 5 metus gy- adresą ir p^asakojo, kad esate mi laukan. Daug mūsų narsių- 
Dzūkas. Tėvai turėjo mažą dyklose, kuriose gydoma ir kū- susitelkę į Imių humanišką tiks- jų sakalų — partizanų sudėjo 

trobelę ir šešis vaikus. Gyve- nas sidsu t- y- pažiūros į sa- lą gelbėti tuos, kuriuos liki- savo brangiausius gyvybės žie- 
no ant svetimos žemės, uždar- ve b* gyvenimą. Buvau be ža- mas, įvairios buities nelaimės dus ant tėvynės aukuro, o se- 
biavo pas turtinguosius’ūkinin- do be kalbos. Po to atidavė sužalojo ir išmušė iš gyvenimo na močiutė ir šiandien giliai 

POILSIO IR RAMUMOS ^us- Juozas mėgo mokslą, mu- mane saviškių globon, kurie kelio”. Toliau Juozas filosofuo- verkia sūnelių brangių.
riką, tapybą. Užsidegęs Marde- PatYs yra reikalingi globos, ja: “Yra pasauly gyvulių globos Ten mūsų tėvai, broliai, se
no mintimis savimokos būdu Grįžau iš “gydymo” su dauge- draugijos, ir jų tikslas globoti sės, kuriuos mes gelbstim, kiek
gavo diplomus ir išėjo tikrą bu naujų pergyvenimų, sovie- beprotį gyvulį tuo atveju, kai kas išgalim, bet daug taurių
vargo mokyklą- karas, gaisrai tinių patobulinimų — pilna tu- jis skriaudžiamas protingojo lietuviškų širdžių neturi gimi-

prie ežero su valstybės tvarko- y,įnitljp trūkumai virtuvėje, berkulioze, miopija, nervų pa- žmogaus. Mat gyvulys kenčia nių laisvajame pasaulyje. Jų
mu paplūdimiu. Patogūs kam- Baigė ir aukštuosius muzikos krikimu, skleroze, kankina sun- ir negali pats apsiginti. Tačiau akys ir mintys nukreiptos į

ki nemiga, širdis dekompen- neretai gyvulio vietoje būva mus, kaip tolumoje spindintį
. suota, kraujospūdis ir pan. protingas žmogus, ir jį užpuo- žiburėlį, kurio šviesa duoda

dušai. Valgį galima gamintis Gyvenimo sunkumai pakirto priedo man iŠ “sanatorijos” la nesigydantieji, bepročiai gy- jiems stiprybės. Mes nepriva- 
sveikatą: pakriko nervai, įsi- pridėjo pilnutinę rezignaciją ir vuliai žmonės. Tada jau ne- lom jų apvilti.
veisė tuberkuliozė, šią ligą vė- beviltiškumą. Mano pažiūros į belieka nei draugijų nei vilties”. Musų šventa pareiga visuo- 
S? VaikU’ ir P3®’ Panašūs laiškai įvairiais ke- mct P™“®!! laisvajam pasau-

» & Vaikutis mirė. keitė» kgsJen liui mūsų tautai padarytą ne-
Box 126, Thompson, Conn. Atėjo vėl į Lietuvą rusai. šiaip skamba mūšy Juozo Balfą Čia mums daug padeda aPsa^<yn4 falą-

Mūsų Juozas pasislėpė sveti- kotvri laiško lapai. h> New Ynrkn paštininkai pri- Minėdami birželio mėn. žiau-
moj lūšnoj. Dzūkijoj. Tačiau ■ — statydami kad ir, nętaip užad- riuosius įvykius, nepagailėkim
okupantai jį atrado ir pradėjo ' reSMtaS, bet kenčiančių lietu- aulnl Įminimui, o juo. labiau

KUR AIUSiUGAUiI? vių laiškus. Jei tik yra bent ^jaustam šį mėnesj Balfą ku- 
Kiekvieno žmogaus jčgta motų ant voko “Balfas” arba “Uni- ris sumažins mūsų tautiečių 

bėgyje ižsenka. ir Joms atgauti rei- feį Lžthuanian Relief’’— tuoj ’
ir neša j Brooklyn,, 105 Grand .Uctu'®k°s.

ville Manor—Jūs rasite ramų mato- St. ' Organizacijos, klubai IT atskiri
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PAGRINDINIAI PRINCIPAI

ŽVAIGŽDE
VIRŠUM
GIRIOS

ti aukštesnieji religiniai ar mo
raliniai principai

Kiekvieno tikinčiojo pareiga 
yra prisiderinti prie tų direk
tyvų ir sprendimų taip pat ir 
politinėje srityje. Tik tokiu bū
du jis galės būti tikras, kad 
tarp jo veikimo ir išpažįstamo 
tikėjimo bus harmonija ir ga-

Lietuviu tautos žudymas, pra
dėtas sovietinės okupacijos a- 
nom juodom birželio dienom 
tebetrunka. Pati sovietinė gy-

Dieviškoje Komedijoje poetas 
Dantė prieš 600 su viršum mė
tų bandė rasti nusikaltimam 
atitinkamas bausmes, šiandien 
mums atrodo, kad jis neblogai 
pataikė nugramzdinęs išdavikus 
tamsion pragaro gėfinėn juos 
sušaldydamas: jie negalį nei pa
judėti, nei kalbėti Nei kalba, 
nei raštas nėra duotas tam, kad' 
tautos raudojimas dėl didžios 
nelaimės ir neteisybės būtų su
niekintas..

mos asmeniškai paliečia žmogų, 
remiasi neužslopinamais etiniais 
— religiniais reikalavimais, kaip 
neužslopinama yra sąžinė, kaip 
neužslopinamas yra pareigos 
jausmas, kuriam šiose proble
mose tanka svarbus vaidmuo.

Tad Bažnyčia negali pasilik
ti abejinga ypač tada, kai poli
tika paliečia aRoriy, kaip yra

— nusižiovavo žvaigždonė, stabterėjusi ratelį. — Rim- 
gaudėliui vėl gelia petį. Toksai oras! Triukšmas irgi 
ligonio negydo...

— Tai, motule! Jis vistiek pasveiks, jeigu jau 
nenumirė. Ko čia pavydėti, jeigu kas vakarotų užsu
ka? Ir motulė jauna buvai, jaunų draugystės pasi
gesdavai ... — Skubėjo kalbėti Rindė, kad jai ne
prieštarautų.

— Buvau jauna. Ir nepavydžiu, vaikeli. Tiktai..

ne atskiri tikintieji, bet Baž- skelbtus šv. Kongregacijos nuo- 
nyčios autoritetas yra kompe- status šiuo klausimu. r 
tetingas spręsti, ar toks bend
radarbiavimas moraliai leistinas

ja, kurioje šimtu giesmių ap- ^ ^ū didžioji gyvybinė pro- šis, kuris ypač plinta kai ku- 
rašo pragatą, skaitykla ir dan- blema, ir kam tai nesupranta- rieše tautose, net katalikų tar- 
gų. Pragaro aprašymai pradeda- ma, geriau užsičiauptų, nes tai po, tokiais klausimais kaip san- 
mi nurodymu, kad ant jo var- atsiduoda savo tautos išdavimu, tykių tarp katalikiškųjų mokslų 
tų esąs užrašas- “Palikite bet ““ politinės bei socialinės veik-
kokią viltį, kurie čia įžengia- 
te”.Lasciate ogni speranza, voi 
ch’entpte. Inferno IH 9).

~ Dantės žodžius prieš 19 me
tų pakartojo lietuvių žymus ra- 
šytojasVmcasKrėvė Mickevi
čius. Jisai 1941 birželio 15 bu
vo nuvykęs į Naująją Vilnią, 
geležinkelio mazgą prie Vilniaus 
vaduoti savo sesers, atvežtos gy 
vidiniu vagonu iš Dzūkijos. Kar
tu su juo buvo vienas iš Lie
tuvos Mokslų Akademijos na
rių, dabar užimąs aukštą vie
tą okupaciineje valdžioje.Abudu 
grižo priblokšti ir nusiminę. 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
kambaryje užsidaręs pareiškė: 
“Jei kas nematė Dantės pra
garo, tegu vyksta į Naująją Vil
nią” (V. Krėvė); “Jei man kas

los, tarp bažnytinės hierarchi
jos ir katalikų pasauliečių lai
kysenos pilietiniame gyvenime.

Nesveika laicistinė teorija, į 
kurią neseniai atkreipė dėmesį 
ir kurią apgailestauja Italijos 
vyskupai, daugelyje aptemdė 
krikščioniškosios doktrinos pa
grindinius principus apie baž
nyčios struktūrą, apie jos mi
siją ir jos mokomąją galią. Sie
kiama atskirti kataliką nuo baž
nytinės hierarchijos, jų tarpu
savio santykius apribojant gry
nai religine sritimi ir skelbiant 
pilną tikinčiojo autonomiją pi
lietiniame gyvenime. Iš to kyla 
sąžinės susiskaldymas tarp fi- 

ventojų statistika neuždengia kinčiojo ir piliečio, tarsi kata- 
lietuvių prieauglio ir skaičiaus Ūkiškasis tikėjimas būtų tik tam 
mažėjimo. Tai irgi mūsų tau- tikra ypatinga ir proginė dva- 
tos didžioji problema, atsira- sinio gyvenimo fazė, o ne gy- 

vikai taip daro, būčiau išvadi- dusi dėl pragariško rusų bolše- vybinė jėga, kuri apima visą 
nęs melagiu” (Palydovas). vikų valdymo. 'žmogaus egzistenciją ir duoda

jai kryptį. '

fathers -s y.
k Vatikano dienraštis “L’Osser-

vatoreRomano” gegužės 18pa- 
skelbė straipsnį apie pasaulie- 

kuę ėjų> katalikų santykius su baž- lutinį žmogaus tikslą, kuris yra moralės ir krikščioniškosios so- yra ravainae ' savai- 
jyS' nytine hierarrhiia Vatikano nr- amžinasis gyvenimas. Tam tiks- ciologijos principus. me aišku, kad nįnūgaiiriiaKprieš-
•mo ganas tame straipsnyje pasisa- lui bažnyčia nurodo tiesas, ku- Laikantis šių principų ir šios taravimas yra tarp materializ- 
i ' ko klausimais- Kiek bažnyčios rias reikia tikėti; nurodo įsta- būtinos - pasauliečių drausmės mo ir spiritualizmo, tarp atete

mokslas įparatgoi* katalikus jy tymus, kurių reikia laikytis; tei- hierarchijos atžvilgiu, Iriekvie- mo ir tikėjimo. Dėl to HsfnylTis 
iaitFf~r«aįrį‘j-t mmu. konkrafioi* socialinėj* bei poli- kia Dievo malonę visų indivi- nas gali įsitikinti, kokia plati negali leisti Mdatfostome pri-

redakcija ir administracija* umtanFDv ***»>■ * v. Hnėjo veiidoje; kiek katalikas dualinių, šeiminių ir socialinių gilios atsakomybės, kūrybinės klausyti, palaikyti nr bendre- Šiais sukriais laikais yra *he-
T«tt otjMNMrB s-Tst pasaulietis . prticlausomas nuo dorybių praktikavimui. Katali- iniciatyvos ir vaisingos vykios darbleuti su tek ku- ^idėžkrfina apeliuoti į visy ka-

• ' 1 • ■ bažnytinės hierarchijos savo pi- kas niekuomet negali nesiskai- dirva atsiveria kataliko pasaube- rin savinas* ir Aka marfcsisti- taliky nuoseklumą Jr drausmės
lietiniame darbo? tyti su Bažnyčios mokymu bei čfo politiniam orumui, kviesda- nę ideologiją drauge su jos paiutitną, kad visi sugebėtų pa-

“šiais neramiais, pilnais ne- jos direktyvomis; priešingai, baž ma juos prisidėti savomis nuo- praktiškų pnbAyrn^^ &gidu- sekti ne improvizuotų mokyta 
. "kančiomis miomonė-

Cipus:
mai naujos generacijos rašymas Bylai yra toks pat pagrindas, 1. Bažnyčia Jėzaus Kristaus 
“Darbe” (1960 nr. 1, 14-15 p.), kokį Izraelio valstybė sudaro įsteigta kaip tobula bendruome- 
esą “pasaulis yra prieš didės- surastam ir pagrobtam Adolfui nė su savo hierarchija turi pil- 
nes problemas, nei kasmetinis Eichmanui. Galimas daiktas,kad ną tikros jurisdikcijos galią į 
raudojimas dėl birželio išvež- tokios bylos Maskvos žudikam visus tikinčiuosius. Dėl to jį 
tųjų”. Niekas net iš pikčiausių . sulauksime dar Šios generacijos turi teisę ir pareigą juos ves

ti, jiems vadovauti, nurodyti i-

n Rašyti, kad tik dėl to “lietu-
BiržeHo pirmieji trėmimai Į vių trūkumo” rusai užsėdo Ma-

Sibirą 1941 buvo pragariškas ^414 ir Didžiąją Lietuvą, yra >pa<4 yra naudinga, — rašo L- 
rusų bolševikų darbas, ir toks daugiau negu akiplėšiška. Tasai ’Osservatore Romano. — pri- 
istorijoje paliks. Kęuyjnų nusi- trūkumas turėtų būtį spren-, nrintį šiuos pagrindinius jirin- 
kaltiino negal nuplauti taria- džiamas tarptautiniame teisme.

lietuvių tautos priešų ligšiol nė- laikais.
ra drįsęs tokius žodžius ištarti. Kaip tada parijus “naujoji dėjines bei veikimo klaidas, re- 
Bolševikai savo nusikaltimus generacija”, susitelkusi “Dar- miantis evengelijos mokslu, kiek 
dengia visokiais pasiteisinimais be”? tai yra reikalinga pasiekti ga

ri pareigą ir teisę tarti savo žo- kurt yra tiesos saugotoja. -- savo tikslų. Bet reikia labai ap- savo tėvynės moralinės bei pi
di ir politinėje srityje, apšvies- 4. Tarp marksistinės, sistemos gailestauti, — rašo toliau LTJ- Eetinė^s -gerovės kūrimo, 
dama tikinčiųjų sąžines, pade- ir krikščioniškojo mokslo yra sservatore Romano”, — kad kai 
dama jiems apsispręsti pagal nenugalimas prieštaravimas. Tai kurie, skeibdamiesi esą katali- samprotavimų patvirtini '^

“L’Osservatore Romano” J 
pabaigoje cituoja popiežiaus Jo- /"‘B 
no XXni žodžius, kuriuos jis 
kaip Venecijos patriarchas prieš 
keletą metų yra parašęs gany
tojiškame laiške:

"Pagaliau su ypatingu skaus
mu turiu pabrėžti kai kuriuose 
pasireiškiantį užsispyrimą bet 
kokia kaina palaikyti vadinamą
jį 'atsivėrimą į kairy' (apertura 

(Nukelta į 4 psl.)

plonus verpalus suverpdavo ir įvairiausius išmaningus nederlių, sausras ir net karus nuspėdavo. Kodėl davo net iki vidurio žibilų liūnyno, atsimušdavo net
audinius audė? Bet ir kitos ašuojietės to gero mo- žvaigždonė to negalėjo? Bet ji -dar kažkuo iš kitų nuo antrojo šetekšnio kranto, kuriame rūsčiai dunk-
kėjo. Ir kitų skrynios buvo prikrautos žvaigždėtų vii- žmonių skyrėsi. Ir todėl jos namai buvo gerbiami, sojo senosios pilies griuvėsiai ir karžygių kapų kal-
nonių ir languotų, tulpėtų drobinių, snaigėmis, žvaigž- talkomis neaplenkiami. Tačiau, kadangi nevienas ją neliai.
dėlėmis, lapeliais ir paukštytėmis paįvairintų audi- augštino, drauge ir privengė jos, tolinosi, nedrįso Salia Uoktės, jaunimo vidury lelija žydinčios, 
nių. Gal kad žvaigždonė žolių sėklas ir šaknis pa- riekti joą draugystės. Būdavo tuščia jų troba švent- greitai išdygo ir jaunėlė Rindė. šita plykštelėjo štai-
žinojo, lapus ir žiedus mokėjo taip, suvirinti ir. pa- vakariais ir paliūtimis. Neužbėgdavo kaimynės su giai, kaip* aguona. Kad ir būdama jauniausia, vešliai
maišyti, kad beveik nebuvo tokios ligos, kurioje žmo- naujienomis apie nugirstą barnį ar apie būsimas pirš- išplito yjdury Šeimos, neatsitikdama nuo Uoktės ža
gui ar gyvuliui pagelbėti nesugebėtų?' Gal tasai jos lybas. žvaigždonės ir vyras nebuvo labai tarškus ar vumu, virsdama, kaip ropė iŠ vagos, jauno kūno
šventas, neraganiškas žinojimas, - gera Širdis, skubi žiniogaudis, taigi, jie tyliai leisdavo vakarus ir pus- veržimusi gyventi ir jaunos sielos pasiilgimu vaizdų
kiekvienam padėti, užpelnė jai kaimynų prielankumą? . tamsias žiemos dienas, tyliai ir tarpu savęs atšvęsda- ir įspūdžių Ateinančių būriai dažnėjo, tirštėjo dai-
Galbūt. Bet, ir toks būdamas, nevisada žmonėms į- vo daugumą švenčių, nueidami į bendrą trobesį tik nos pro pirties galą plaukiančios upės pakrantėse,
tinki. Nusikalsti greičiau pataikai, štai, anais metais pačių didžiųjų apvaikščioti. Vyrui negrįžus, žvaigž- vakarais net plyšo krūmai nuo lakštingalų dainų

— Nęatstumsiu— pagaliau ištarė Uogelė. apsirgo seniausia Ašuojos senelytė, vieniša ir netur- donė irgi nelėkė raudodama prie giminių, nei prie ir augštajame Žilvity vis ilgiau, smakru šakose už
los akyse pasivaideno didžiulis meškinas ir Siautitiu- tinga, per dievų užsimiršimą toli virš šimto metų bičiulių. Viena sopulį širdy nešiojos, viena tyliai iškerodavo smalsus mėnuo.
kas. Ji dabar atrodė, kaip nusikaltęs vaikas. Jos akys nukeliavusi. Tuo pačiu metu staigiai nuo kojų nupuo- maldavo dievus sūnaus ir vyro pasigailėti, tėvų že- Nevien vasarą žvaigždcmė pirmykštės ramybės 
buvo pilnos ašarų, lūpos virpėjo. lė ir Vydo žirgas, baltas ir eiklus, o gražus, o švel- mėn sugretinti gyvus, ar nors jų vėlėms kad į gim- neturėjo. Atrasdavo jos kiemą ir per pusnynus. At-

— Dar jauna, — pasakė Klaurigaūa, žvilgterė- naus plauko ir augštai rierio kaklo, o taniau, žvil- tinės ąžuolynus parsirasti leistų. Net -pas žynius ne- brisdavo jaunimas, vakariu! šlapdribą Šiūstelėjus;
jęs į dukterį. — Paspės. gančių karčių. Sako, Vydas jį lepinęs, šėręs, Siutinęs, vaikštinėjo, dingusių likimo neklausė. Pati mėgino spė- atkaukšėdavo, žiemiui tvoras piktinant arba rude*

— Taigi, kad jauna. Aš galiu palaukti, — sku- buktai, pačiam krivių krivaičiui rengęsis tą nuostabų ti, pati dievams aukas ruošė ir aukojo. nio, pavasario lietums ziiaukiant.
biai pritarė Vydas. Jo veido raudonumas atslūgo, pa- žirgą padovanoti. Tai būtų visai Ašuojai buvusi gar- Niūrios žvaigždonės trobos sparčiai atgijo, su- . n
kelti pečiai nusileido žemyn. Rankas laikė dabar nu- bė. Ir, pas abu ligonis tuo pat metu šaukiama, žvaigž- skambo triukšmu vaikams paaugus. Nuaidėdavo dai- Žinojo^ ž^^aato»ė> kaa ir š| vakarą sa^is iigri 
svirusias, lyg pagalius. Visas atrodė didelio paleng- donė nuėjusi pirma pas tą galudienę senelytę- 2ir- 1108 upeliokščio skardžiais iki pat augštai išriestų Žir- r8’ F1* Jr™ tofciuMamas, koi^ atpažins«J| pakal-
vėjimo apimtas, drauge ir išsisėmęs, pavargęs, lyg gas po ligos apšlubo, sunyko, o atšertas į pūstus vi- gelių kaklų virš Vydo trobos. Udttės dainos. Vir- bmumis kaimynus, ”1 m
būtų kalnus ką tik nuvertęs. durtus išsivertė, viena koja klibinkščiuojantį dariu- pėdavo pavakarių oras, šešiolikmete skubant ruoš- rys, tojo* prieangy trepsės ir auzmsB į aslą, k<M

— Tylenė parsivežė brolį, visą kelią globdama niu teko paversti. Vydas užpyko iki pažaliavimo. tis, takelius grakščiom kojom minant, Kepinta* kitu- trobos durys juaaai prarivers, ir pamažu tirps suu-
jį kailiniais ir sava skara, glostydama jo pabalusias iki šiai dienai žvaigždonė negalįs atleisti. Vėl — vie- rus nuo šaltinio pabėgom girgždinant ir vandeni per ,
rankas ir nebylų veidą. Jos ašaros dažnai papsėjo į ną tokį nekantrų senį gydžiusi. Tas užsispyręs, kad kraštus taškant. Skaisčiau sužydėdavo pavasariais plaukų,, ar skaros.
kailinių skverną. Ji neištarė žodžio į Mantviliukus, iki šienpjūtės turi išgyti ir tiek. O kai su Zvaigždo- gluosnynėj žibuoklės ir paupės balutėse purienos. Geriau, kad mekas ir nebeužeitų šįvakar...
važnyčiojančius arklį. nes vaistais išgijo tik apie rugiapjūtę, senis, užuot Lakštingalos sučiulbėdavo anksčiau vakarais ir vėly-

Rimgaudas atsigavo tik vakare, žvaigždonė daug dėkojęs, burnodavęs prieš gerą moterį negražiausiais besnėmis naktimis nutildavo. Paslaptingiau ošdavo
žolelių turėjo sutaisyti, sugirdyti, pamirkytus skudu- žodžiais, net šaukinėdavęs nėkmnas jai pabausti. Taip aplink sodybų virš stogų rymodami medžtai, Hritamian
rus prie peties ir vidurių kloti, kol sūnus pasveiko., su gydymu nevisada palankumą įgydavo. Buvo dar pleveno gyvenamosios trobos vidury balzgana, kukli,
Jo įlaužtas raktikaulis ir suspausti viduriai atsitaisė kažinkas, žvaigždonę iš . kitų moterų išskiriantis. VI- bet ir karšta, ir paslaptingų jėgų pūna, namų lieps*
ir užgijo tik dienai gerokai paūgėjus, ir pavasariui teko į jos akis atidžiau pažvelgti, kad žinotum, jog na. Kas devintą vakarą nuo Uoktės rankų baltai su-
paruošus žalią Sėmės apdarą. * ne tau ją suprasti, ne tau su ja susilyginti. Gal kad Švisdavo suolai, palangės, vidaus ir išlaukinė* gfamm

Nebuvo žvai^ktonė išdidaus veido ar stačios po- ji ateitį iš žvaigždžių, iš saulės tekėjimo ir medžių Šventvakariais aterzeliuodavo po du, po tris ir dau-
yyzos. Negirdėjo niekas jos balso keliant prieš sa- siūbavimo spėdavo?. Ir iš žmogaus akių. Ir iš veido. giau jaunimo. Atsirasdavo ritinio mušėjai, atsineš-
vuosius nei prie! pašaliečius. Nesupo moters pertek- Nekartą buvo atspėjusi taip tiksliai, kad žmonės net davo kiti skudučius, birbynes, triūbas ar kanklės. — vos pastebimi tingevn galva žvaigždonė. Jos akys
liai, nei giminių daugelio garsių ji neturėjo. Bet pri- apie jos raganiškumą ėmė šnibždėtis. Bet kad ji blo- Lyg taipsau, pro šalį eidami, lyg nuo lietaus stabte- lietė durų angą, vedančią per kamarą su mėsa, ra-
vengė jos visi, rodė jai daugiau pagarbos, negu pri- go nebuvo niekam linkėjusi, nei mėginusi tyčia kenk- rėję ar vilko užvyti. Ir žaisdavo kieme, afūink žo- salto to Įžlokfads raugnlato į mažą kamarėlę ktta-
dertjo. Si smulki, malonių mėlynų akių, žilų plau- ti, galėjo matyti mažas ir didelis. Kad ji po neleisti- lynų kvapais alsuojanti darželį, arba viduj, židinio me trobos gale. Tbnal ji beriABMtou numynė
kų moteris, nerėkiu spalvų drabužiais apsirengusi nas vietas nešlumštinėdavo, saulei nusileidus iš savo liepsnos atšvaitams. lyžčiojant jaunus veidus. Atlėk- slenksčius, tenai bevarstydama HHtofap duris, įpra-
ir mažutėmis, beveik kaip vaiko, vyžaitėmis apsiavu- kiemo nesitraukė, kaipgi ją' ragana esant įtarsi? O davo ir mergaitės, lenktytouojandos basų kojų bal- tino jas atsiverti ir užsiverti tyliausiai, tonai pegal-
si, atrodė kažkuo stipri, patraukli, verčianti jos klau- ateitį gi ųiėdavo žyniai, vogrėdavo kaiką ir dėdė MU- tumu to sijonų bei kikiikėiių margumu. Juokas užlie- ves savo storiausias mnM$o^ savo CTwbh*lj to Nrd|.
syti, ją stebėti, ją gerbti. Ar todėl,! kad ji gražius tautas, ir nevienas senelis apie būsimus metus, ųiie davo vtoas kertes, dainos klevų vtošūntai* nusmik- ' - (»■

-— Afrikos katalikam popie
žius Jonas XXDI kalbėjo bir
želio 5, sekmadienį, iš Vatika
no radijo. Jo kalba prancūziš
kai buvo perduota Kongo radijo 
stoties. Pasakyta ryšium su bel
gų nusistatymu Kongui duoti 
nepriklausomybę. Popiežius sa
vo kalboje išreiškė viltį, kad 
naujos nepriklausomos valsty
bės užims joms tinkamą vietą 
kitų laisvų tautų tarpe. Pasi
džiaugė juodojo kontinento re
ligingumu ir krikščionybės stip
rėjimu.

j ...
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DR. P. KALADĖ atidaro susirinkimą. Prezidiume sėdi iš k. j d.: kun 
St. Yla, prel. Juras, kan. M. Vaitkus ir kun. J. švagždys.

Ateitininku šventė Marianapoly
Šiemet ateitininkai švenčia 
metų sukaktį. Didžiam ju- 

ėjui paminėti rugsėjo. 2 — 4

tininkų kongresas. Tuo tar- 
sukaktis minima atskirose 
•nijose ir apygardose. Tokią 
ninę šventę Marinapoly ge
is 29 suruošė N. Anglijos

Pasitaikė ir oras gražus. Iš 
t ryto viena mašina po kitos 
įvairių krypčių riedėjo į tė- 

marijonų sodybą, pasipuo- 
>ią gaiviu pavasario žalumu, 
ko ne “piknikauti”, ne links- 
i laiką praleisti, bet susi

kaupti ir ryžtis ateities rimtam 
žygiui — palikti ištikimais Kris
tui/ ištikimais savo tautai. Tai

pasiskirstę po medžiais, išsidė- kiek vėliau, negu buvo numa 
jo savo atsivežtas gėrybes ir 
stiprinosi. 0 kas savo neturėjo, 
tie buvo aprūpinti Marianapolio 
moksleivių parengtais užkan
džiais bei gaivinančiais vaisių 
gėrimais. Tad šios pertraukos 
metu buvo jausti gegužės nuo
taika, bet ji labai trumpai te- 
sitęsė.

Po piet, 1:30 vai., šventės 
renginio komiteto pirmininkas 
dr. P. Kaladė pradėjo šaukti 
visus rikiuotis eiti Kryžiaus Ke
lty. Procesijai vadovavo prof. 
kun. St. Yla,kuris kiekvienai 
Kryžiaus Kelių stočiai turėjo 
parengęs giliai prasmingus ap- centro valdybos pirm. A. _Ma 
mąstymų žodžius, išplaukusius - - -
iš tikinčiojo dvasios gilumos ir

tyta.. Talpiai sporto. salei pri 
gūžėjus jaunučių moksleivių 
studentų bei sendraugių ir ji 
artimų bičiulių, iškilmingas po 
sėdis buvo pradėtas malda, ku 
rią atkalbėjo prel. Pr. Juras 
įnešus ateitininkų kuopų vėlia 
vas, pirmas pasveikino Maria 
napolio vienuolyno viršininkai 
T. J. Dambrauskas, raginęs vi 
som aplinkybėm išlikti lietu 
viais. Atsiprašė, kad turi greii 
išvykti. Toliau pakviesti į gar 
bės prezidiumą prel. Pr. Ju 
ras, Ąteitininkų Federacijos va 
das S. Sužiedėlis, Kat. Feder

IG. MALĖNAS

Padaviau raštą kunigui ūso
riui, o mes atsisėdome pasikal
bėti.

—Yra! — girdžiu rėkia ki
tam kambary.

Prieinu. Taip, taspats rank-

(Tąsa iš praėjusio nr.)
Žiūriu į raštą, ir suku galvą, 

kas galėjo tokį provokacinį raš
tą parašyti? Juk čia suvelta tik
renybė su fantazija. Ir, svar
biausia, gerai mokančio vokie
čių kalbą. Be to, gerai mokan- raštis. Žiūriu parašą: Skuodo 
čio lotynų kalbą, nes rašinys, 
kuris užima 4 puslapius, išmar
gintas lotyniškais posakiais, ra
šytas ranka, rodo neabejotinai 
aukštą asmens išsilavinimą, bet 
žemą žmoniškumą arba pykčio 
apimtą pakvaišėlį, kuris “neži
no, ką daro”. .

Tai senos rankos rašysena,

ateitininkų pasirinktas 50 me
tų sukakties kongreso šūkis.

Šventė prasidėjo 11 vai. mi- 
šiomis, kurias aukojo Ateitinin
kų Sendraugių Sąjungos dva
sios vadas prel. Pr. Juras. Pa- 

. mokslą pasakė Ateitininkų Stu
dentų S-gos dvasios vadas kun. 
J. Navys, M.I.C., išryškindamas 
tautų apaštalo šv. Pauliaus žo- 

i džiusF'"Viską - atnaujinti Kris
tuje”, kuriuos popiežius Pijus 
X pritaikė gyvenimui. Pamal
dų metu veik visi šventės da
lyviai ėjo prie komunijos.

Po pamaldų buvo pietų per
trauka. Šiuo metu visi, būreliais

sionis, At. Fed. gen. sekreto
rius kun. V. Dabušis, Studentų

ateitin.nkų būrelis su SAS dvasios vadu kun. J. Na- 
viu (d.), Pr. Pauliukoniu ir Fed. vadu S. Sužiedėliu (k.)

Ateitininkų S-gos dvasios vadas 
dr. kun. J. Navys, M.I.C., Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos pir
mininkas Sigitas Leimonas, iš

nuteikiančius nuoširdžiai maldai 
Su religine rimtimi ir suškau- 
pimu atlikta Kryžiaus Kelių 
procesija.

Procesija dar užsuko į Liur- pirmųjų ateitininkų organizato- 
do Marijos grotą, ir čia buvo rių kan. M. Vaitkus, Ateitininkų 
atnaujintas pasiaukojimas švč. 
Mergelės Marijos širdžiai. Pa
baigus Kryžiaus Kelius, buvo 
aplankytas uolaus ateitininkų 
organizatoriaus ir buvusio Ma- šuo ,-M. Augusta, Nukryžiuoto 
rianapolio viršininko dr. kun. 
J. Navicko kapas ir uždėta ge
bu.

IŠKILMINGAS AKTAS
Ilgiau užtrukus Kryžiaus Ke

lių maldoms, posėdis pradėtas

Federacijos Tarybos narys ir 
Ateitininkų Vadovo autorius 
prof. kun. St. Yla, Nekalto Pra
sidėjimo Kongreg. atstovė se-

altarista K. G...
Tai žmogus, kuris parašė ar 

79 skundus prieš kunigus. Nuo 
jo kentėjo Tumas, Jakštas, Mai
ronis ir daugelis kitų. Tai skun
dų rašymo specialistas. Jis skun
dė kunigus popiežiui, vysku
pams^ Tai sunkiai pakeliamas 
asmuo. Tai “triplex doktor”,

nes raidės nemažos ir nelygios, kuriuo jis save laiko, nors iš 
Savotiškai išvirtusios. “Tai bus tikrųjų teturėjo vieną doktora- 
kokio seno kunigo darbas”, — tą ir vieną magistrą.
dingtelia mintis. Gerai, kad pa- Nusišypsojęs kun. Ūsoris pri- 
kliuvo į mano rankas. Mano vir- dūrė:
šininkas nematys. Dėkui Dievui, — Tai nelaimingas kunigas, 
kad pakliuvo man, o ne virši- Jis galima būtų pavadinti svieto 
ninkui. Tai būtų jau aiški ke- lygintoju, jeigu kiti nėra dar 
lionė pas mano jau buvusį vir- šio titulo iš jo paveržę.
šininką, nes laiške užuomina Apgailestavę faktą, kad taip 
aiškiai nurodo mane. Lenkiu buvo, ir pareiškęs padėką kun. 
laišką ir kemšu į kišenę.^ —ūsoriui už triūsą, — išvykau.

Drožiu tiesiai pas arkivysku- Grįždamas į Vilnių vis gai
pą Reinį, kuris buvęs mano vojau, kad tas G. nepasisteng- 
profesorius. Atvykęs išdėstau tų bylos atgaivinti anksčiau, ne- 
reikalą ir duodu paskaityti laiš- gu tikimasi. Bet ano meto są- 
ką. Gale sakau: lygom tai buvo neįmanoma.

Mano nuomone, laiškas Nutariau susirasti rimtą vy-
■■ į\ '

Jėzaus Kongreg. atstovė Moti
na Elzbieta ir minėtos Kon
greg. kapelionas, senas lietuvių 
veikėjas, kun. J. švagždys, Po 
ilgesne , dr. P. Kaladės įžan
gos žodžio, vyko ateitininkų į- 
žodis.

Iškilmingą studento ateitinin
ko pasižadėjimą davė 10 as
menų. Bostono studentų drau
govės — M. Aneliauskaitė, R. 
Liutkevičius, V. Mockus, R. 
Žičkus; Waterburio — J. Bulo
taitė, R. Paliulytė, J. Brazaus
kaitė, L. Bacevičiūtė; Putnamo 
— Aušra Domeikaitė, D. Žemai- 
taitytė. Moksleivių ateitininkų 
— 8 asmenys. Bostono moks
leivių kuopos — Kr. Lendrai- 
tytė, D. Variūnaitė, K. Girnius, 
T. Žičkus, A. Variūnas; Putna
mo kuopos —, L. Gaigalaitė, 
M. Vaišvilaitė;' “Brocktono kuo
pos — R. Baužys; trys davė 
jaunesnio ateitininko pasižadė
jimą (Worcesterio kuopos — 
J. Pauliukonis, L. Pauliukony- 

t tė ir G. Repšytė).

Dievui ir Tėvynei”. Įžodis da- tos religinmugas priklauso nuo 
romas laisva valia, apsispren- to, kiek tas langas yra atver- 
dus ištverti pasižadėjime. Atei- tas: jei visai atidaras, — tau
tininkų įžodyje nieko naujo nė
ra, tik patvirtiname tai, ką esa
me patyrę iš savo motinų. Atei
tininkų organizacija tvirtai lai
kosi dviejų pagrindų — tiky
bos ir tautybės. Tikyba nuro
do mums galutinį gyvenimo Įėjusia bedievybe. -Šiandien ma- 
tikslą, o tautybė sudaro pagrin
dą veikti ir kurti. Yra klaidin
ga kai kieno pažiūra, kad atei
tininkai yra menki lietuviai. 
Daug ateitininkų yra paguldę 
savo galvas už tėvynės laisvę. 
Jau 1920 metais ateitininkų 
kongrese prof. Pranas Dovy
daitis pastebėjo, kad Lietuvos 
visuomenė pripažįsta ateitinin
kus kaip darbščius ir uolius 
lietuvius veikėjus. Antanas Sme
tona, būdamas Lietuvos prezi
dentu, yra pasakęs: “Ateitinin- kalus. Ateitininkas ne žodžiu, 
kai yra geri patriotai”. Tikėji- bet gyvenimu turi būdyti Kris- 
mas ateitininkui ne trukdo, bet tų. Negalima tenkintis vien sa- 
labiau apšviečia tautinio veiki- v° siauros profesijos žiniom, 
mo kelią. bet stengtis susidaryti pasau-

Savo tautai padėti — reiškia lėžiūrą, nurodančią žmogaus gy- 
ją mylėti. Bet negalime savo ven^° esmę ir prasmę.
tautos mylėti, jei jos nepa- Baigdamas prelegentas krei- 

, žįstame. Reikia pažinti savo Pėsi > visus ateitininkus, kvies- 
tautos praeitį, literatūrą, kul- ^amas- būti ištikimais pasirink- 
tūrą, o ypač jos kalbą. Kalbo- tiems Principams ir nenustoti 
je yra visa tautos širdis ir sie
la. Kalba yra kalavijas, kuriuo Pnklausomybės kovų kovotojų

ta religinga, jei jis mažai at
daras — tauta indiferentiška, 
ir jei visai uždarytas — 
bedieviška.

Ateitininkai prieš 50 
susiorganizavo kovai su

lauta

metų 
įsiga-

žai kas drįsta neigti Dievą, bet 
užtat indiferentizmas yra užlie
jęs plačias mases, palietęs net 
ir tikinčiuosius. Popiežius Pi
jus XII šį reiškinį yra pavadi
nęs “teisiųjų pavargimu”. Daug 
priešų katalikai įsigyja nusikals- 
dami pagrindiniams krikščiony
bės dėsniamsA

Ateitininkas turi pasireikšti 
kaip kilnus šviesuolis, kilnios 
dvasioj asmenybė, pasiryžęs au
kotis už tikėjimo ir tautos rei-

vilties. Priminė vieno JAV ne-

nė vyskupą M. Valančių. Vys-

rašytas žmogaus, kuris gerai rą ir pasiųsti jį pas Telšių vys- 
moka vokiškai, lotyniškai, se- kūpą Staugaitį, kad savo auto- 
no, aukštos kultūros ir gerai ritėtu jį apvaldytų. Tam reika- 
išlavinto — manau, kad kunigo, lui buvo parinktas Švenčionių

— Bijok Dievo, kunigui nu- gimnazijos direktorius A. Rin- 
džiūtų ranka. Be to, kaip ku- kūnas.
nigas galėtų tokį laišką pasira- Įdaviau jam laišką. Jis iš- 
šyti! važiavo. Sugrįžęs man perdavė

— Štai ot ir yra, kad pasi- vyskupo linkėjimus ir padėką 
rašyti nedrįso. Aš noriu pra- už ypatingai puikų blaivybės 
syti, kad leistumėt palyginti reikalu laišką, kuris jam primi- 
kunigų rankraščius.

— Prašau, bet netikiu, kad kūpąs Staugaitis, gavęs raštą ir
taip būtų. jį perskaitęs, apgailestavęs įvy-

— Tegul ir nebus, bet tu- ki ir rytdienai išsišaukęs patį
rim tuo įsitikrinti. G.

Buvau nuvestas pas kancleri. Vyskupas jau ėmęs jį “į na- 
Peržiūrėjom kunigų rankraš- gą” kaip reikiant. Jam grasinęs 
čius — tapatingo nėra. ir senatvės mirtimi — jau ma-

Arkivyskupas Reinys tai pa- ža belikę laiko savo kaltes ap- 
tyręs nudžiugo ir vėl tvirtino, gailėti. Kaltininkas iš vyskupo 
kad kunigui darant tokį nusi- išėjęs apsiverkęs. A. Rinkūnas 
kaitimą būtų nudžiūvusi ran- manąs, kad po šios “pirties” • 
ka. vargiai ką nors skųsiąs.

Grįžau su laišku į Vadybą. Kyla klausimas, kas būtų bu- 
Klausimas neduoda ramybės, vę, jeigu nebūčiau “apsirikęs” 
Po kelių dienų turėjau važiuo- ir nebūčiau atplėšęs per neap- 
ti į Kauną. Nutariau ten da- sižiūrėjimą ne man adresuoto 
lykus ištirti Kauno arkivysku- laiško ir nebūtų išėjęs aikštėn 
po kanceliarijoj. tasai savotiškas skundas. Tada,

Atvažiavęs į Kauną, nuėjau nėra abejojimo, ir man būtų 
tiesiai į kanceliariją, čia visa atsiradusi Štuthofo koncentra- 
eilė pažįstamų. cijos stovykloje vieta. Ir kas ga-

— Turiu vieną raštą ir no- Ii pasakyti: ar tai galima paaiš- 
riu išsiaiškinti, kas jį rašė. Ar kinti vieną kartą mano gyve- 
turite visų kunigų rankraščius? nimo kely atsitikusia klaida, ar

— Tai nesunku, jeigu raštas Dievo piršto įsiterpimu ir da-
ranka rašytas. lyko nukreipimu į kitą kelią? —

J2OD2IO metu bučiuoja vėliavą

(Atkelta iš 3 psl.)

EINA Kryžiaus Kelius. Visos Šio puslapio nuotraukos B. 
Kerbelienės.

GRAŽIAI ATREMONTUOTAM ir NAUJAI PERORGANIZUOTAM

Seventh & Park Avės-, ASBURY PARK, N. J. Tel. Prospect 4-7788

Kotelis ir Baras jau veikia ir svečiai gali nebrangiai užsi
sakyti kambarius savaitgaliams ir atostogoms.

Maloniai Jus visus atsilankyti kviečia

LAKE HOTEL

Prezidentas Edmundas Kubaitis

Vice-prez. - sekr. Aleksandras žemaitis

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y. Resid. ILIinois 8-71I8

Sveikinimo žodį tarė kan. M. 
Vaitkus, prel. P r. Juras, A Ma
sionis, prof. kun. St. Yla ir S. 
Leimonas. Sugiedojus ateitinin
kų himną ir išnešus vėliavas, 
ėjo paskutinė posėdžio dalis — 
S. Sužiedėlio paskaita.

KALBA YRA KALAVIJAS
Prelegentas pradžioje pasvei

kino davusius įžodį ateitininkus 
ir priminė paties įžodžio, kaip 
iškilmingo pasižadėjimo, reikš
mę —"Sekti Kristų, tarnauti

Bažnyčia ir politika

a sinistra), nepaisant aukščiau
sios Bažnyčios hierarchijos aiš
kaus priešingo nusistatymo ... 
Ir šiuo atžvilgiu man yra skau
du pažymėti, kad ... esame la
bai didelės doktrinalinės klai
dos ir katalikiškos drausmės 
aiškaus pažeidimo akivaizdoje. 
Yra klaida praktiškai bendra
darbiauti su marksistine ideo
logija, kuri visiškai neigia krikš
čionybę ir kurios pritaikymas 
negali derintis su Kristaus e- 
vangelijos principais".

Šis "L'Osservatore Romano 
straipsnis iššaukė platų atgarsį 
visoje italų spaudoje ir net par
lamento diskusijose. Labai pik
tai ir isteriškai reagavo komu
nistai, Nenni socialistai ir kiti, 
kurie dėjo pastangas priversti 
katalikus ieškoti bendradarbia
vimo su kairiuoju sparnu. Aiš
kus Vatikano organų pasisaky
mas prieš bet kokį krypimą į 
kairę turės lemiamos reikšmės: 
išryškins idėjas, išblaškys dau
gelio svyravimus bei netikrumą 
ir paskatins Italijos katalikus 
vieningai siekti bendro tikslo, 
nugalint komunistinį pavojų ... 
Tokią nuomonę reiškia Italijos 
katalikai ir kita demokratinė 
spauda.

V. K-as (VR)

giname tautos dvasia ir gyvy- būrio vėliav°j i»Wtą šūkį: 
bę. Tai aiškiai matome iš mū- “N11 desperandum Christo du
sų tautos praeities, ypač ruęi- ce (nereikia nustoti vilties, 
nimo laikų. Kas savo gimtos kada Kristus vadovauja), 
kalbos nesimoko, tas savo tau- MENINĖ PROGRAMA 
tą apleidžia, nes jo kalavijas Po pertraukos, atsikvėpę gry- 
atšimpa. nu gražios gamtos oru, vėl su-

Ateitininkų organizacijos už- sirinkom pasižiūrėti meminės 
davinys yra išlaikyti kataliky- programos. Pirmiausia Bostono 
bę lietuvių tautoje. Žmogus yra ateitininkai gana gražiai suvai- 
tarpininkas tarp Dievo ir tau- dino ateitininkų dėdės Juozo 
tos. Žmogus yra langas, pro (kun. J. Šeškevičiaus) parašytą 
kurį Dievas žiūri į tautą. Tau- (Nukelta į 5 psl.)

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai J 
ir greitesniam patarnavimui, i

reikalaujant nuostolių atlyginimo. J
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaica Avė. Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS 
106-53 _ f)5th Street Ozone Park 17, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

Tcl. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis. F

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)

SAVININKAS



ener-
KUN. FELIKSAS GURECKAS.

atsisvei-

Jame pir-

IŠLEISTUVĖM

MOTERŲ REKOLEKCIJOS

žutėlių galėtume jam padėti.

Vasaros atostogos prie ATLANTO

LIETUVIŲ DIENA

tiktai prieš kelis mėnesius. Mo
kė ir dirigavo muz. Elexander 
Economos iš Kennebunkporto.
Pabaigoje pagrojo Lietuvos him-

Apie savo dalyvavimą prašo
me kuo greičiau pranešti adre
su: Sisfvto of Immaculate Cen- 
ception, R.F.D.2, Putnam, Conn., 
arba tetefonu WAIm*t 8-5626.

..— -Kuo. Pranas Dauss (G vaz-r 
dauskas) paskirtas švč. M. Mari
jos parapijos klebonu, Keiths- 
burg, Dl., Peorijos vyskupijo
je. Kartu aptarnaus ir šv. Te-

žiedėlis — abiturientų tėvų var
du. Dešimtuko vardu padėkojo

nes veikimui ... Mes palikome

Mokė ir formavo, barė ir gy
rė direktorius T. G. Baltrušai-

grįžo namų pastogėn,kad ru- 
PRIE VAIŠIŲ STALO denį išsiskirstytų po aukštąsias

Kviečiame visas vyresniojo 
amžiaus moteris dalyvauti re
kolekcijose, kurios bus birželio 
17, 18 ir 19 Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyne Putnam, 
Conn. Rekolekcijų vedėjas kun. 
Juozas Šeškevičius atvykęs iš 
P. Amerikos ir jau kuris laikas 
lankosi įvairiose lietuvių kolo
nijose.

Rekolekcijų pradžia 8 vaL 
vak., pabaiga sekmadienio ryte. 
Rekolektantės galės taip pat da
lyvauti kun. K. Trimako primi
cijose, kurios bus'birželio 19.

Ateikim prie gyvenimo šalti
nio .ir numalšinkim savo dva
sinį troškulį. Pasisemkime to 
gyvojo vandens tiek, kad suti
kusios kiekviena is Kristaus ma-

Ge rišusiai pailsėsite atostogų šalyje Kenaetmakport, Me. 
Pranciškonų vienuolynas priima pavienius asmenis ir 
šeimas. Šiemet papigintos kainos ■ Atostogavimo 
sezonas prasideda liepos 1 ir baigtas! rugsėjo 1.

Daugelio metų praktika rodo, kad tūkstančiai grįžta pa
ilsėję žavioje Maino gamtoje ir gaivinančioje jūroje. Šie-

čia atsirasti bet kuria proga. 
Tėvai pranciškonai visą laiką 
dairosi į kelią, ar kartais ne
atvažiuos kas visam laikui pa- 

Rengėjai visus kviečia minė- Vėliavų iškėlimas 1 vai. likti. S. SuL

Povilas Gaidys. Vasara visi, 
kiek pasilsės, o rudenį prasidės 

darbas iš naujo; Naujos kartos 
formavimas neužbaigiamas.

tetiaus” reftaktorius. Tiesa, ne- IMdžk^ universitetą, kur!94O
W gavo teologijos licentijatą-

jis miestui suteikė daug gyvu- Bolševikam atėjus, trumpam 
m Kun. F. Gureckas į darbą buvo paskirtas į Raudėnus vi- 
įsijungė visu savo aukštaitišku kam, o paskui Šilalės klebonu, 
nuoširdudu, mokėdamas į ben- 1940 lapkričio 3 pasitraukė į Vo 
dradarbius įjungti ir jaunimą. taetiją. Buvo sustojęs Breslau, 

Dabar kun. Feliksas Gurec- iš ten nuvyko į Vieną ir buvo 
kas atšventė savo kunigystės paskirtas • lietuvių kapelionu.
25 metų sukaktį Chicagoje ge- Vienoje susidarė nemaža lietu-
gužės 29, kur jėzuitų koplyčio- Vių kolonija ir vis atvykdavo 
je buvo iškilmingos pamaldos, naujų. Ten kun. F, Gureckas 

išvystė platų šalpos darbą, pa-
• dėjo žmonėms susirasti pastogę

— L;.- la*k*nai įsikurti. -Jis priglau- Automobilis riedėjo Į šiau-
:dė ir Alfonsą Mikulskį su čiur- ri'nį Atlanto pamarį: Rodos bū- 

lioniečiais. A. Mikulskį pada- tų saulė nešusi visu keliu — 
;; i rė savo vargonininku, o an- tokia buvo graži diena. Mažai — žmonės spaudėsi Matai, kad yra danguje’

1^——samblį — savo bažnytiniu cho- betrūko, kad saulėtu keliu bū- tokiom iškilmėm didesnės kop-
1 ru. Jo rūpesčiu Vienoje buvo tume nuri<javę tiesiai į ma- lyčios reikia ir gana.

; surengtas religinis koncertas, riaš. Sulaikė nedidelė rodyklė, Tokiais momentais apskritai
ky 1945 pavasarį pradėjo artėti nukreipusi į akmeninius vartus, daugiau matai, negu mąstai.

už kurių atsivėrė vešli žalma, Matėme, kaip degė altoriuje žva- 
kuplūs kuokštai medžių, namai kės, kaip rausvam rūbe sėdėjo nuo altoriaus pakopos
ir. kryžiai. Atsiradome lietuvių prie altoriaus prel. Pr. Juras, IŠDALINO DIPLOA 

pranciškonų ramioje ir žavioje kaip su gausia asista išėjo mišių pirmiem pranciškonų gimna- už auklėjimą, mokymą ir glo- 
sodyboje prie paties Atlanto, aukoti provincijolas T. Jurgis zijos abiturientam: Stasiui Dė- bą Vincas Grybauskas. 
Vietos žmonės ją vadina Ken- Gailiušis, kaip įžiingsniavo abi-. ~ " -- - - - -

nebunkportu. Lietuviai, kurie turientų dešimtukas su baltom 
dar savo gimtojo krašto nepa- gėlytėm atlape, kaip T. Bernar- 
miršo, dažnai vadina riaująja dinas Grauslys rikiavo gimna- 

Kada berniukų 
choras gražiai gieda, gali ne

lietuviai veteranai ruošiasi’ mi
nėti Žalgirio kautynių 55flE me
tų sukaktį. Prašo prisidėti ir 
kitas organizacijas. 5

Prieš karą Telšių mieštas tu
rėjo savo kūrybinę nuotaiką Kražiuose. Iš ten buvo perkel
ti- dinamiką. Buvo gimnazija, tas redaguoti “Žemaičių Prie- 
kunigų seminarija, amatų mo- teliaus” į Telšius. Po metų pa- 
kykla. Mokinių mirgėjo visose skirtas Tauragėn gimnazijos ir 
gatvėse, o katedroje visi smal- mokytojų seminarijoskapelionu. 
šiai sekė klierikus, klausėsi jų 1939 Telšių vyskupas jį pasi- 
didelio choro. Iš tų klierikų iš- rinko vykti į Romą studijuoti, 
ryškėdavo vienas kitas veidas, Turėjo ruoštis šv. Rašto pro- 
dar labiau įsirėžė atmintin, kai fesūrai. | Romą buvo numatęs 
jie buvo šventinami kunigais, išvykti rugsėjo mėn. Bet tuo

Kai pažinau kun. Feliksą Gu- metu prasidėjo karas ir jis ti-

— Domas Gruodis su žmona 
iš Argentinos persikėlė į Kana
dą, Montrealį, pas savo vaikus. 
Gruodis Lietuvoje buvo Pre
kybos ir Pramonės rūmų direk
torius ir Vilniaus universiteto 
dpęfvtnias

Gailiušis, gimnazijos direkto
rius T. Gabrielius Baltrušaitis, 
pręl<:Pf7~^Uras, marijonų pro- 

Pamokslas ti- vincijolas tėv. Jonas Jančiųs,- 
ko ne vien jauniem, ir ne vien t. Gediminas Jočys, ALR Kataįi- 
gimųaziją baigiantiem. kų Federacijos pirmininkas An-

Po bendros .komunijos ir po tanas Masionis, buvęs Kretin- 
mišių, T.; Jurgis Gailiušis, šv. gos gimnazijos mokytojas, Dar- 
Antano gimnazijos rektorius, bininko redaktorius Simas Su

lis, lom. V. Bitinas, T. J. Dy- 
burys, T. B. Grauslys, T. Eug. 
Jurgutis, T. J. Liauba, T. A 
Prakapas, Mr. A Economos. 
Bendrabuty guldė ir kėlė brolis

Visa šventė praėjo gražioje 
ir šeimyniškoje artimoje nuo
taikoje. Čia susitiko senieji sa
vo idėjų kovotojai ir jaunieji 
idėjos draugai. Iš viso šventėje 
dalyvavo per 400 asmenų iŠ į- 
vairių lietuvių kolonijų: Bosto- 
no, Broclttono. Hartfordo, ftit- _ |nt
namo. Patersono, New Yorko, _
Waterburio ir Worcesterio. ma “ v°®®Ujos atvyko i JAV

šią gimnaziją ne tiktai subren
dę kūnu ir dvasia, bet ir tapę 
susipratę lietuviai. Lietuvių kal
bos ir literatūros stiprus paži
nimas, jos geografijos ir isto
rijos pasisavinimas mus surišo 
su lietuviška dvasia. Kiek ap
linkybės leido, kalbėjome lie
tuviškai. Gimnazijos auklėjimžs 
sukūrė mumyse neišdildomą lie
tuvišką charakterį”.

— Waterbury, Conn., Balfo 
gegužinė bus birželio 12, sek
madienį, dr. Petro Vileišio so
dyboje, Middlebury prie Aler- 
ton Rd. Pradžia 2 vai. popiet 
Gros gera muzika, veiks bufe
tas, bus skanių valgių.

bus birželio 26, sekmadienį, Iškilmės, baigėsi mašinų rie- 
Ciapo sode, Belmavvr, N.J. dėjimu visais keliais. Kenne-

Vteta v™ vfciMK bunkP°rtas Iįko nepajudėjęs,yra gerai ži- ynepiamirštum ir vėl

— Sigitas Leimonas, Studen
tų Ateitininkų Sąjungos pirmi
ninkas, baigė fizikos mokslus 
Bostone, Tuffs 1 
JAV laivyno stip 
liau mano dirbti 
gijos srityje.

— Kun. Stasys Kblesinskis 
mirė gegužės 31 Manchester, 
Conn., po ilgos ligos. Kunigu 
buvo įšventintas 1912 metais. 
Visą laiką buvo Belleville vys
kupijoje; dėl ligos pasitraukė 
iŠ pareigų ir atsikėlė arčiau gi
minių. Antro pas. karo metu 
kurį laiką buvo nacių koncen
tracijos stovykloje.

— Borisas. Dainutis, gimęs 
Vilniuje 1918, mirė Melbourne, 
Australijoje, kovo 29. Lietuvo
je ir Vokietijoje studijavo tech
niką ir buvo baigęs Karo mo
kyklą. Australijoje organizavo 
skautus, buvo rajono vadu. Pa
liko žmoną Eleną ir du maža
mečius vaikus.

dinui (iš Brooklyno), Vincui Gry- Vaišės baigtos muzikos valan- 
bauskui (Brocktono), Gedimi- dėle. Keletą dalykėlių pagrojo

nui Ivaškai (Bostono), Gerardui dūdų orkestras, suorganizuotas
Jorušaičiui (Bostono), Artūrui 

Mureikai (Hamiltono), Algiui 
Pareigiui (Brocktono),. Jonui 
Šeškevičiui (Kennebunkporto)

ir Remigijui Sužiedėliui (Brock-

Vakare vyko jaunimo pasi- >r pastoviai apsigyveno 204 Birželio 19 Philadelphijos Ife. 
linksminimas. Pr. P. Kenmore Dr., Fairfax, Va. * tuviai minės pirmuosius ir vi

sus kitus lietuvių trėmimus.

Minėjimą sutartinai rengia noma. nes jau kelinti metai, 
tų pLnaldų vaUmU. VfcTren. Lietuvių Bendruomenė, šv. Ka- parengimai
frrei zimiero par. moterų gildą ir ten daromi. Lietuvių dienos pro-

2. Sv. Kazimiero par. bažny- Lietuvių Moterų Atstovybė. ®ran,a-
čioje suma 11^0 vai. Po su- '
mos, apie livaL, bus susirin- j" ii P0!”®1-kimas salėje. Kalbės neseniai jin* dalyvauti jr Paraginti‘kfe. SveQų kalbos ~ 3 vai.
Lietuvoje lankęsis X Stekas. flTį -

3. Trumpa meninė progra- nepatekęs.

— Darbininko administraci
ja nuoširdžiai dėkoja visiem, 
prisidėjusiem prie Darbininko 
vajaus: už aukas, už laikraščio 
užsakymą sau ar kitiem. Mielų 
mūsų rėmėjų pastangos patelkė 
arti 500 naujų skaitytojų. Tai 
didelė laikraščiui parama. Nuo- 
širdus ačiū? ~

tas, kad nė vienas neliktų čia 3 geštadieninte mokyklos pa- ’ Lietuvių Bendruomenė tikisi, 
Ron$H«i sirodymas —3:30. kad susirinks ne tik vietinė pub-

ma. LIETUVIU DIENA <■ Jaunimo sportas 4 vaL lika, bet ir iš plačios apylin-
4. Bendri užkandžiai salėje. 5. Linksmoji dalis — šokiai, kės. Visi kviečiami ir visi lau-

Tuo metu bus atsakinėjama į Metinė Philadelphijos lietu- orkestrui grojanL bufetas # kiami.
iiniBiurncmiif klauštaiut. ' ".’ " vių šventė — lietuvių dtena — ’ “ * LB V«Wyte

bolševikai. Vėl visi traukė to
lyn į Vakarus. Kun. F. Gurec
kas išbėgo tik tuo metu, kai 
bolševikai buvo priemiesčiuose.

Po karo tautinio delegato 
kun. F. Kapočiaus buvo paskir
tas prancūzų zonos dekanu, vė
liau tęsė studijas Freiburgo uni
versitete, 1949 atvyko į Ame-

Kun. F. Gureckas gimė 1912 Pastoviai gyvena Chicago- Kretinga, kuri taip pat yra ne- zijos chorą 
birželio 18 Užpaliuose, Utenos je, kur įvairiose parapijose ėjo toli marių.
apskrity. Užpaliuose baigė pra- vikaro pareigas, o dabar yra vi- Daug mašinų jau stovėjo prie melsti: maldofi nukelia
džios mokyklą ir progimnaziją, karu šv. Julijono parapijoje, naujų trauklių gimnazijos rū- giesmė.
pora metų mokėsi Utenos gim- Atliekamu laiku nuo tiesiogi- mų.Kai kurios‘buvo atridėju- Prel. Pr. Juras savo pamoks- tono). namo broliukai |f
nazijoje ir 1930 baigė Rokiškio nio darbo ruošia doktoratą iš sios iš toh: iš Kanados — Mon- lu nukėlė abąturientus prie gy- Rektorius T. J. Gailiušis dar bkuliukai ...
gimnaziją. Tais pačiais metais religijos istorijos srities. Daly- trealio ir Hamiltono, iš New venimo kryžkelės: sustoki Ap- taarėj pasveikinimo ir atsisvei- Iš viso dešimtuko liko tik vie-
įstojo į Telšių kunigų semna- vauja ir lietuviškoje veikloje, Yorko, Pennsylvariijos, Pater- sidmfyk! .Įs^^feyk! Tokie įspė- ltH®iip_žo^. Mokinių choras nas Kennebunkporte —broliu-
rją, kurią baigė 1935 balandžio įsteigė Lietuvos Dukterų Drau- šono, Hartfordo, Worcesterio... junai būva prie kiyžkelių, pro sugiedojo Te Deum laudamus . kaš Jonas Seskevičius. Visi kiti
mėn. Buvo dar per jaunas, tu- gij4» kurios tikslas — labdary- Bostonas, savaime suprantama, kurias traukiniai praeina. Gyve- Koplyčia pamažu ištuštėjo.
rėjo palaukti porą mėnesių. Į bė ir lietuviškos misijos. dažnas svečias Kėnnebunkpor- nimas eina pro kryžkeles, dar
kunigus Įšventino vysk. K. Pal- P- J- te, o preL Pr. Jūras iš Law- pavojingesnes, negu geležinke- Pasklidusius po žalią veją, ne- mokyklas. Atminimui ' išleido

■ tarokas Panevėžyje privačioje ' " rence čia pasijunta kaip namie. ji0 mazgai. Reikia dažnai stab- lengva buvo vėl sukviesti po dailų ir gausiai iliustruotą lei-
koplyčioje. Pirmąsias mišias au- — Kun. IG Senkus iš Vo- Namiškiai ir giminės, draugai telėti, apsidairyti, įsiklausyti, stogu. Erdvus ir šviesus gim- dinį — pirmosios laidos albu-
kojo Užpaliuose 1935 liepos 7. kietijos birželio 2 laivu “Ar^a- ir pažįstami, pranciškonų bičių- kad geru keliu nueitum. “Gim- nazijos valgomasis buvo gražiai mą

' <ba atvyko į Montrealį. Laiki- jjai ir rėmėjai — visi buvo su- nazijoje buvote mokomi tikė- papuoštas vaišėm Vienuolyno mieji abiturientai pasisaki 
nai apsistojo Aušros Vartų pa- važiavę pasidžiaugti- retu ir pir- jtinb ir mokslo tiesų, kad ge- ir gimnazijos vadovybė
rapijoje pas tėvus jėzuitus. Bif- ma Kennebunkporte tokiu įvy- riaU matytumėte. Bendrabuty- vai ir broliukai — suruošė tik- me ilgais gimnazijos korido-

(Atkelta iš 4 psl.) ^^2 P^ba^S°Įe įvyksta į JAV kiu, — je buvo daug įspėjimų, kad iš- i*ą puotą išleidžiamiem auklė- riais, atsisveikinome vienas su
specialiai 50 metų ateitininkų ir ir rogP’ūčio mėn. pirmųjų ABITURIENTŲ _ moktute apsidairyti ir įsiklau- tiniam, jų tėveliam ir svečiam, kitu ir su ilgėsiu žvelgėme į tą
sukakčiai paminėti veikalėlį IŠLEISTUVĖM syti. Ir skiriantis su gimnazija, Paskutinį kartą kartu valgė, vietą, kurioje mes subrendo-

Sol. Stasė Daugėlienė, akom-
panūojant jos dukrelei Rūtai,

miero parapijoj atostogaujan- išleidimas prasidėjo susieji- ji jus laimina ir primena Evan- kaip Paskutinėje Vakarienėje, me, prisisėmėme žinių, išmo
nių. Pirmiausia' visi suėjome į gelijos žodžius: Jūsų šviesa taip Mokytojai visada taip jaučiasi, kome drausmės, formavome

savo Ivriniu sopranu padaina- — Aleksandras Vičas Mont- koplyčią. Ji buvo aiškiai per tešviečia žmonių akivaizdoje, kaip sąvo mokinius išleidžia, charakterį, ryžomės vadovautis 
vo keletą dainų sužavėjo klau- realyje, Kanadoje, baigė komei- ankšta. Ir bibliotekos durys vė- kad matytų jūsų gerus darbus Atsisveikinimo ir padrąsini- gyvenime krikščioniškais prin-
sytojus. kurie būtų tikrai dar cijos mokslus aukso medaliu, rė, ir pridedamas kėdes nešė ir garbintų jūsų Tėvą, kuris mo žodį tarė rektorius T. J. tipais, pasiduoti Dievo malo-
ilgiau klausę jos dainų.

Nek. Prasidėjimo seserų Put
liame bendrabutietės padainavo 
porą dainelių ir pašoko keturis 
tautinius šokius: linelius, lan
kutę, gyvatarą ir sadutę. Stu
dentė D. Žemaitaitytė prieš mer 
gaičių programą tarė trumpą 
žodį, primindama ateitininkų 
žūta ir pavergtoje tėvynėje ko
vojančius, kenčiančius mūsų 
brolius už kilniąsias idėjas. Me
ninė programą pravedė • Elig.

— Juozas Manelis, Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijos profe
soriaus Vito ir Fausinos Mane
lių sūnus, šį pavasarį baigė Il
linois universiteto medicinos 
skyrių ir gavo medicinos dak
taro laipsnį. Mokslo baigimo 
proga birželio 18 ruošiamas 
pagerbimas Coronado Lodge,



KO?
Ką reiškia apsilankymas _ 

Lietuvoje
A. Bimba, išbuvęs okupuo

toje Lietuvoje ilgesnį laiką, ma
tė, kokis ten skurdus gyveni
mas, ir pats nepajuto, kaip So
vietų Sąjungą ėmė vadinti “Tar- 
bų Sąjunga” (Laisvė gegužės 17) 

Misteri (o gal ir drauge?) 
Bimba,

šitai reikėjo seniai padaryti 
okupuo

tos Lietuvos. Juk tamstai, taip 
gerai žinančiam išnaudotojų už
mačias, turėjo būti aišku, kad 
didysis visuomet pasijungia ma
žąjį, kad tos didelės raudonos 
erkės baigia suėsti Lietuvos 
liaudį. Todėl ten ir liko^ tavo 
žodžiais tariant, “Tarbų 
ga” . -W- •

Baigsiu tavo žodžiais:
— Skaitai žmogus ir 

tikėti: nejaugi tiesa?!
Tikra tiesa, mano 

tikra , kad ir be tikėjimo.

Sąjun-

nenori

mielas,

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS MOKSLUS
Mary Jane Akialis, Akely- 

gyv. Rutherford Place, Ar-tė, _
bngton, NJ., šiemet baigė Col- 
lege of Mount St. Vincent at 
Riverdale, New York City ir 
gavo Bachelor of Science laips
nį. Baigė gerais pažymiais. Bu
vo viena pirmųjų narių studen
čių mergaičių draugijoje.

Jane Akialis lietuvaitė, čia 
gimusi ir augusi. Ir tėvai čia 
gimę, bet lietuviškai dar kalba. 
Susigaudo lietuviškai dar ir tre
čios kartos Jane Akialis. Ji, nors 
ir tarp svetimtaučių gyvenda
ma, randa progos su lietuviš
ki- jaunimu pabendrauti ir sa
vo kilmės niekur neišsižada. MARY

Jane Akialis iš mažens linku
si Į mokslą. Gerais pažymiais 
baigė aukštesniąją Queen of 
Peace mokyklą N. Arlington, 
N J. Kolegijoje būdama, taip 
pat gerai mokėsi ir kantriai, 
daug ko atsisakydama, siekė sa
vo tikslo.

Mokslus baigusiai linkėtume

sėkmės ir ištvermės jos toli
mesniam darbui, o taip pat ne
pamiršti lietuviško kamieno, iš 
kurio yra kilusi. J. M.

REAL tSTAT

BALTIMORĖS ŽINIOS
Radijo valandėlės piknikas 

birželio 5 gražiai pavyko. Savo 
''' gausiu dalyvavimu lietuviai ro-’ 

dė, kad vertina radijo valan
dėlės vedėjų A. Juškevičiaus ir
K. Laskausko pastangas.

Šv. Alfonso mokyklos moks
lo metų iškilmingas užbaigimas 
bus sekmadieni, birželio 12. 
Graduantai dalyvaus mišiose 8: 
30. Mišias aukos klebonas preL
L. Mendelis. Po pietų. 3 vai. 
mokyklos salėje bus meninė 
programa. Vaikučiai repetavo 
kelias savaites. Diplomus ir do
vanas įteiks prel. L. Mendelis. 
Visi raginami gausiai dalyvauti.

Rekolekcijos Baltimorės arki
vyskupijos kunigams prasidės 
birželio 13. Pirmąją savaitę iš
važiuoja kun. K. Pugevičiius ir 
A. Drangnis. atnrąją, — kita 
kunigų grupė.

Birželio trėmimu dienas mi
nės LB skyrius birželio 19. Mi
šios bus 8:30 vai. šv. Alfonso 
bažnyčioje. Po mišių visi va
žiuos į Marylando sostinę An- 
napolį. kur juos priims .guber
natoriaus atstovas pulk. P. E. 
Šutherland. Aplankys lietuviš
ką ąžuolą, kuris gražiai auga 
gubernatoriaus rūmų kieme. 
Ten mūsų tautinių šokių grupė 
pašoks. Paskui visi rinksis į 
senatoriaus rūmus posėdžiui. 
Minėjime dalyvaus Baltimorės 
pašto viršininkas Vincas Lau
kaitis ir lietuvių geras draugas 
kongresmanas Edvardas Gar- 
matz. Vytautas Volertas parašė 
laiškus į Baltimorės dienrščius 
“Bltimore Sun” ir “ N ew s 
Post “Sun” birželio 2 įdėjo 
vedamąjį straipsnį, pavadintą 
“Baltic Tragedy”. Prašome sek
ti “News Post” vedamuosius,

bus aprašytos baisiojo 
dienos ir Sovietų o- 

Raginame lietuvius 
dalyvauti minėjime.

In Saint Aloysius Parish 
in GREAT NECK. L.I. N.Y.

CENTER HALL CAPE COD
$25,500

4 bedrooms, 2 baths, garage, extras. 
Traffic free. recessed area

H U 7-9376

HOME IMPROVEMENTS

Home Ovvners — Dormers, porches. 
garages. roofing. sid:ng.

Lot Ovvners — Complete home con- 
struction or shell only. Summer 
homes. Lake Cottages. — Plans 
available - Free Estimatcs.

JOHN P. CONNORS
SOuth Orc.nge 2-7)16 (New Jersey)

ii. ........................—------------- -----
SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN CATHOLIC 
GROUPS WH0 WILL BE SPENO1NG SOME TIME IN THE NEW 
YORK CITY AREA DURING THE SUMMER MONTHS. THE 
FbLLOVVlNG RELIGIOUS GOOOS'OEALERS H AVĖ SPLENDID 
REPUTATIONS FOR COURTEOUS AND RELIABLE SERVICES. 
— WE HIGHLY RECOMMENO THEM FOR THE VERY BEST 
VALUES FOR ALL TYPES OF RELtGIOUS GOODS.

JEAN JACQUES DUVAL
58 West 15th Stre~t. New York City 

LEADED & STAINED GLASS 
for Religious. Institutidns

YU 9-1247

FREDERIC PUSTET CO. INC.
14 Barclay Street, N. Y. City 

Statues. Rosaries. Pictures. Medais. 
Catholic Books of Ali Publishers. 
Identification Bracelets. Missals for 
Altar and Laity. Bibles.

BArely 7-1463

MULLE VS 
RELIGIOUS ARTICLES 

27 Warren Street, N. Y. City 
Religious Artides and Pictures 

Rosaries Rechained, 
Repaired and Replated 

BA 7-8717

GALA GIFT SHOP 
76 Rockavvay Avenue 

Valley Stream. L.I. N.Y.
Bibles - Missals - Crucifixes 

Siek call sets - Rosaries - Medais 
Hummel statues - Religious greeting 
cards - Ceramic Pottery&Omaments 

VA 5-4050

THE RELIGIOUS SHOP
390 Main Street, Hackensack. N. J. 

Bibles, Prayer Books, Pictures.
Medais. Rosaries. Missals, Outd -or 
Statuary. Special .consideration gi- 
ven to religious groups. H U 7-8051. 
Other Shop—šame ovvnership — 93 
Main St., Southampton, L. I. N. Y.

ROBERT EMMETT TIRRELL, Ine.
89 Chambers St., New York City 

Outfitters to the Sisterhood - Pos- 
tolant Supplies - Men’s Black Lug- 
gage - Svveaters - Shatvls - Etc. 
Special consideration to religious 
-groups. ..... WO 2-1032

ROHLF’S 
STAINED & LEAD GLASS Studio 
521 St. Anns Avė., New York City 

MOtHvn 9-5083 
Manufacturers of 

Ecclesiastical Church Wrndows 
Repairing - Restoring — Churches, 

Residences, Catholic Instituticns.

ACME BULLETIN & DIRECTORY 
BOARD CORP.

37 East 12 Stf-eet. New York City 
Changeable Letter Bulletin Boards, 
metai or wood. Illustrated citalog 
available. — Special consideration 
given to religious groups. AL 4-1895

JOSEPH ANDRUSIS — TRAVEL AGENCY

KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS
Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas

Mutual Funds — Pinigų investacijos -

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų .giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
nA voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IZITI? galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- ! 
lYVll čiom žemiausiom kainom mieste? ;

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine
II8-I25-I3O ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.

kuriuose 
birželio 
kupacija. 
gausiai
Nors mūsų tautos kankinių au
kos be galo didelės, tačiau jos 
nežus be prasmės tarptautinia
me kapinyne.

Algis Siaurusaitis šiomis die
nomis baigė inžinerijos moks
lus Marylando universitete. Lin
kime naujam inžinieriui sėk
mės. Sveikiname jį ir jo tėvus.

Aleksandras Zableckis, senos 
kartos lietuvis, po sunkios li
gos mirė šv. Agnietės ligoninė
je birželio 1. Gedulingos mi
šios buvo šv. Alfonso bažnyčio
je birželio 6. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nuliū
dus dukra Pranė.

Karalina Žukaitienė 
ligos mirė birželio 2. 
gos mišios buvo šv. 
bažnyčioje birželio 7.
ta Loudan Park kapinėse. Liko 
nuliūdęs sūnus Adomas.

Jonas Obelinis

POINT LOOKOUT
Houses for rent oę sale in desirable 
community. Private beach; exceUent 
commuting; churches. schools.

POINT ”FAI TORS. BKRS. 
100 Lido Blvd.

GEneral 1-m^.u ueneral 2-0165

In Catholic area of Climax —Mod. 
3 bedrm. custom Cape Cod. -udden 
amongst pines on 2 beat. landscaped 
acres. 10 yrs. old, Ige full basemeht, 
2-car gar., oil heat, solarium likę 
porch. many extras, fully furnis..v-d. 
$29,990. Princ. only. Mušt be seen. 
Call vveekdays uOlfax 2-5067 (N.J.) 
or weekends, COxsackie 6-6212.

po ilgos 
Gedulin- 
Alfonso 
Palaido-

RESTAURANTS

MAJOR’S CORNER — Dining room 
open every <*.iy 12 noon to 10:30 p.m. 
Air conditioned. 6823 4th Avenue, 
Brooklyn, TE 9-1551.
JOE MAJOR’S Ręst. - Bar & Lounge 
Open every day 4 p.m. to 12 p.m. 
Sunday 12 noon to 10:30 p.m. 6814 
4th Avenue, Brooklyn, SH 5-9168

Good Food at Good Prices

Tel. CY 5-2933 Air Conditioned

CALIFANO’S RESTAURANT
WINES and LIQUORS 

Accommodations for Weddings - 
Communion Breakfasts - Parties

- Banquets
Complete Cnt e ringe for Showers

695 East 187th St. Bronx 58, N.Y.
PLEASANT HOME - SINGLE...

MARBONA NAPOLITANO 
RESTAURANT

194 Grand Street, New York City 
Italian-American Cuisine 
Communion Breakfas*s

and Ali Sočiai Functions
CA 6-9631

Staten Island’s nevvest 
Chinese American Restaurant

C H I N A T O W N
RESTAURANT

LUNCHEON from 95c

• In Catholic area of 
ĮVEST MILFORD. N. J.

COTTAGE on private lake; 4 rooms. 
bath, garage. gas. refrigerator, hot 
water. heat. enclosed porch. Sacrific- 
ing for $6,700. — Mušt be seen!

C L 6-0658

. In Catholic Area

MOR - SAM KOMES
East 57 Street & Avenue L.

Brooklyn’s Newest
ALL BRICK 2-FAMILY

6Iž and 4>į full basemen:
Hl 4-5044

Ideal for Catholic Institution 
in PAWLING, N. Y.

White Colonial, Re.tored, Modem- 
ized. Ten rooms. all conveniences. 
easily accessible. Permanent Rural 
Setting. Quaker Hill, Pawling. — 5 
acres or complete with 70 acre farm 
unit. See your broker or Phone.—

UL 5-6041

In Catholic area of East Strouds- 
burg, Pa. — 10-room Guest House 
suitable for Nuršing Home, Camp 
or Retreat House. 15 acres of high 
land in Pocono Mountains; spring A 
drilled well. Mušt be seen. Asking 
$25.000. Writė or phone: S. Ribecky

Catholics Welcome
BLUE MOUNTAIN LAKĘS, N. J.

LOTS 60 x 150 FT.
Beautiful country, 300 feet from 
beach and lake. Club plan, sacrifice. 

GI 8-0362 (Staten Island)

EXCURSION TO GRAYMOORE

Begins Sunday, June 5th 
SPECIAL EXCURSIONS 
Via Deluxe Motor Cbach

AIRBORNE MEDALLION 
CO.

153 EAST 70 STREET
• - • N. Y~- City
ST. JOSEPH OF COPERTINO 

FLYING MEDALLION 
BUtrfld 8-2718

PRICE’S RELIGIOUS GOODS 
151 Main Street 

Ridgefield Park, N. J.
Special consideration given to 
groups for —
Rosaries - Medais - Crucifixes 

Church Goods - Statues 
Dl 2-9428

SAINT ANTHONY SHOPPE
4318 4th Avenue, Brooklyn, N. Y. 
Altar Boys Cassocks and Suiplices 

A complete stock of 
RELIGIOUS ARTICLES 

Rosaries - Crucifixes - Statuary 
Prayer Books - Bibles - Medais 

Religious and General Cards. Open 
daily 8:30 a.m. - 8:30 p.m. SO 8-9160

Clothes for the Clergy. “Factory to 
You**. Summer Lightweight Suits — 
Worsted3. Tropicals, Mohair. Top 
ceats & Raincoats. Suits mide to 
Order........... .............. Expert fitting

M A N Z I’ S
404 So. Orange Avė., Newark, N. J.

MA 5-2100

SANDERS RELIGIOUS ARTICLES
51 Paterson Street, 

Patėrson, N. J.
All Types of Religious Articles and 
Goods. Special consideration given 
to Catholic groups. — AR 4-5511

BURN’S & O’ČONNELL, INC.
Garden Štate Plaza 

Baramus, N. J.
GIFTS FOR RELIGIOUS & LAITY 
Exits 160 & 161 Garden State Park- 
way (Parking area #8). — Phone 

HUbbard 7-5317

EVA MARIE’S RELIGIOUS SHOP 
99 Market Street 
Paterson, N. J.

MISSALS - PRAYER BOOKS 
Bibles - Large Selection of Statues 

Crucifixes Medais - Rosaries 
LAInbert 3-4733

MADONNA GIFT SHOP 
114 Broadvay 
Paterson, N. J.

RELIGIOUS ARTICLES 
Catholic Books - Churth Goods 
Special Consideration given to 

Groups

DA PRATO & CO.
52 Paterson Avenue 

Hoboken. N. J.
All Types of Religious Articles at 
Reasonable Prices. Special consider
ation given to groups. OL 9-1998

BLUE CROSS CUSHION CO.
169 Murray Street 

Nevvark, N, J. 
Manufacturers of Church Cushions 
and Kneeling Pads. Special consi- 
derations given to religious insti- 
tutions. Bl 2-7700

SANDS WOODWORKING CO. 
Route #23, Wayne. N. Y. 

Manufacturer of fine 
CHANCEL FURNITURE

Special consideration given to 
religious institutions 

OX 4-0312

CHURCH ARTS CO. INC. 
866 - 6th Avenue 
New York City 

COMPLETE CHURCH CHAPEL 
FURNISHINGS 

M U 6-7821

BLACKSBURY 
MANUFACTURING CORP.

388 Clinton Street
Haledon,- New Jersey 

Church Linens and Vestments 
Special consideration given to 
religious groups. — LA 3-3647

QUEENS EQUIPMENT CO. INC.
424 Madison Avenue
New York 17. N. Y.

Pews — Chancel and Classroom 
Furniture, Folding Chairs. Special 
consideration to religious groups.

PL 5-1626

RELIGIOUS NOTICE

High School Boys — Young Men 
Follow Christ—Save Souls—Imitate 
St. Francis by spreading peace. joy 
and love—^anetifv yourself by be- 
coming CAPUCHIN-FRANCISCAN 
PRIESTS. If you think God is cal- 
ling you to dedicate your lives to 
preaching. teaching, parish work, 
sočiai work, home and foreign mis- 
sions. then write immediately to: 
Rev. Director of Vocations Immacu- 
late Hėart of Mary Seminary Capu- 
chin—Franciscan Fathers. Geneva. 
N.Y. Young Men, if you feel attrac- 
ted to become Brothers in the Ca- 
puchin Order and serve God in the 
various occupations of the Mona ste
bies and parishes. write for further 
Information to above address.

THE P0WERS CO.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIGN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS

S. Beckenteino
Važiuoti BMT

arba IND
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 „VAK. „
krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 
traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street.

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

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!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ! I

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

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

NOW IS THE TIME to provide that 
niucli n>-< dcd extra living space. We are 
Speciali.-n.i in: Additions • Exte.i_ions - 
At-;e- r»->rm"r«s rinv Mvavsi b«-
asstired of expert craftsnian.ohip at rea- 

. ~id« raiion 
given to Roligious Institution.*.

ROY G. PATTERSON
GENERAL CONTRACTOR

F<>r Frw Estimatcs c;.:: *U 7 C-.j4

DINNERS from $1.45
We cater to small groups for special 
Occasions—Parties. Luncheons. etc. 
Orders to Take Out. — Enjoy your 
favorite Cocktail or Beer. IVeekend 
S pečiais. Bar-B-Q Spare Ribs and 
Lobster Rolls. Open 7 days a week. 
Free Parking Lot. — YU 7-1414.

366 Ncw Dorp Lane

EVERY ST*NDAY

. *4C0
plūs Tax Round Trip 

Leaves from 8:45 to 9:15 a.m.
PORT AUTHORITY 

TERMINAI.
Eighth Avė. & 41st St.. N.Y C.

WINDOW 17
BRyant 9-1000

ACREAGE

JUROS MĖGĖJUS VASAROS ATOSTOGAS PRALEISTI 
KVIEČIAME PRIE ATLANTO. ASBURY PARK, N. J.

P. ir 0. LANIĮJ vasarnamyje
Čia. ąžuolų apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose už nedidelę 
kaina ramiai pailsėsite, pa i m rūdys* t c švariausiom paplūdimv e iš 
visu ATLANTO pakraštyje esančių. • T:k per keletą minučių 
pėsčiam nuo vosaninmio pns’ekiam-s vandenynas - paplud'mys. kini 
tofitmi. bažnyčios, krautuvės, rc-tor.an.ai ir kitos pramo-ni vle’os. 
Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis, šaldytuvais, maitin
tis vietota. Maudymosi mokestis apmokamas savininkų. • Kam
barius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. Lanvs ■ 5*5 4th Avo., Asbury Park, N. J. ■ PR 6-9783
arba

P. Lanys ■ 1248 Waverly PI., Elizabefh, N. J. ■ EL 3-1169

Ideal for Catholic Institution in 
YONKERS and COLD SPRINGS. 
N. Y. — Land and Buildingr, 
Splendid locations. Catholic arens 

Reasonable prices
Phone for appoiniment

YO 9-2735—Days 
BE 7-2162—Eves

SPORTINE GOODS

MAURER’S HOUSE of SPORTS 
Everything in Sportą. Athletlc Uni
forma 4 Equipment at thrifty whole- 
si le prices. — Special attention to 
Church Teams and organizatJons 
Trophies our specialty - Cat&lbg 
on reque»L 2024 3rė Avenue, Manh. 
LE 4-2311 — aak for Herb or Len.

STERLING ART
GLASS- WORKS

5610 7th Avenue, Brooklyn. N. Y 
CHURCHES

Stained Glass and Leaded Glass 
REPAIRS 
HY 2-4214

ALLIANCE ART GLASS
436 East 86th St.. New York City 

(bet. York & Ist Avs.)
Rudolf Reuber, Prop. — GERMAN 
EXPERTS. Leaded & Stained Glass. 
N e xv - Antiųues - Importą. Repairs 
- Reproductions. Phone RE 4-3035. 
If no ansver — ENright 9-3775.

ARMlENTO studios 
17 Morris Street 

Hackensack. New Jersev 
Stained A. Leaded Glass Spečialists 

Special consideration given to 
Religious Institutions 

HU 9-6181

542 Howard Street 
Washington Tumpike 

New Jersey 
CHURCH VESTMENTS.

A habit you vzill doubly enjoy... a 
visit to the NATIONAL SHRINE of 
The IMMACULATE CONCEPTION 
Washington, D.C., and a Snack or a 
Meal in the Shrine Cafeteria located 
on the Crypt Level of the Shrine. 
Alfred A. McCarraghy, Operator & 
Manager. — Seven Days a Week. 
Open 7:30 a.m. to 7 p.m.

SCHOOLS

THE ORATORY SCHOOL 
Cetholic Preparatory for Boys 
Boarding and Day Accredited 

All Sportš
7th Grade through 12th Grade 

COMPLETE NEW 
SCHOOL PLANT 
Rev. John J. Bain 

Headmaster
SUMMIT. NEW JERSEY 

CR 3-1085

Breakfast • Lunch * Dinner 
Service from 7:30 A.M. to 8 P.M.. 
Monday & Thurs. until 8:30 P.M.

Laneheon* • from 99c 
DIumts • from $1.50 
•ordoa Room —

. Avolloblo for Rotorvotloas

A Omti Aw«y $♦. Praneli af Antil Chireh

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

TeL: AL 4-8319

KELIONĖS Į LIETUV4
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE

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

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

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

DOVANI) SIUNTINIAI I LIETUVA
ir į kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA, 

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
• NEW YORK 3, N. Y.. 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-54C6
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: OI 5-8808
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO 3-8569
• PATERSON. N. J., 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
o NEW HAVEN, Conn.. 6 Day Street — Tel.: LO 2-1448
• PITTSBURGH, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
• VVORCESTF.R, Mass., 22 Carlstad Street — Tel.: SW 8-2868
o HAMTRAMCK, Mtch., 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND. Ohlo. 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068
• CHICAGO. III., 2222 W. Chlcago Avenue. — Tel. BR 8-6986
• SAN FRANCISCO. Cal„ 2076 Sutter Street — Tel.: F1 6-1571
• VINELANO, N. J., West Landis Avenue, Greek Orthodox Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais
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šį sekmadienį LSK futbolo 
komanda žaidžia peremam^aas 
rungtynes (2 vai. Metropolitam 
Ovai), po kurių paaiškės, ar 
liekame pirmojoje lygoje ar 
krentame į antrąją — 'žemiau
sią klasę. Mūsiškių priešininku 
bus Austria SC komanda, bai
gusi pirmenybes antroje lygo
je antroje vietoje su 34 taš
kais iš 22 rungtynių ir įvarčių 
santykiu 85:29. Kaip matome, 
mūsų gynimo laukia tikrai sun
ki kova.

LSK visa organizacija šiuo 
metu yra atsidūrusi krizėje, bet 
turėkime vilties, kad žaidikai 

-- bent šiose rungtynėse gerai pa-, 
sirodys, per visą sezoną nieko 
nepešę.

Tarptautinio futbolo lyga ' 
New Yorko

Šią vasarą pradėtos tarptau
tinės futbolo lygos žaidynės 
New Yorke turi pasisekimą. 
Stipri ir sumani reklama išju
dina ir amerikiečius. Rungty
nės būna vakarais Polo Grounds 
o šeštadieniais rodomos ir te
levizijoje — 11 kanale, iki Sol 
pirmos grupės rungtynėse pir
mauja škotų vicemeisteris Kil- 
marnock, kuris netikėtai įveikė 
Anglijos meisterį Bumley ir 
pirmose rungtynėse taip pat nu
kirto Bayern Muenchen. sPran
cūzijos Nica kol kas dar žai
dė vienas rungtynes su Bayern 
Muenchen ir baigė 2:2. Kita bu
vo staigmena, kad Barnley su
žaidė lygiąsias su New York 
Americans 3:3.

Atletas

SPORTAS

country Žanu. Home cooked meste

DARBINI HKAt . •

ROYAL MOTEL — State Highway #3, Secaucua, N. J. — Every modem

UN 7-M600

REPU B LIG <
Wine & Liquor Store

322 Uakm Avė. Brooklyn U, N. Y.
TeL: EV 7-2080 .

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis paRirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTty-

TeL MU 3-2928
VACYS 8TEPONIS

Veda K. Merkis

WiUmertatbueortrain stn. Reaaon-

by areek. Ph. Near Berto VI7-4948

VACATION — Bert Beautlful

teina, conveniently. located; adults, 
qiiiet, near Catholic church. Write: 
Mrs. Vivian Bianchi, Old Chatham,

DISPLAY

10 aliuminijaus langų ir vienerios 
durys už labai žemų kainų — $95.95 

Tel. dieno* metu: ES 7-2081
Po 6 vai. vakare: CL 8-8122 

PROGRESSIVE ALUMINUM 
PRODUCTS

1924 Albany Avė., Brooklyn, N. Y. 
Interesantai iš New Jersey ir Connecti-

BROOKLYN 
Attractive 3 Room

unfumished APARTMENTS 
available. Ali modem improvements, 
Renta $60. See Supt.—560 Saratoga 
Avė.. Near Pitkin Avė.. Brooklyn.

BAR AND G R I L L
RIDGEWOOD 

Established 10 Years 
BEST OFFER ACCEPTED 

563 Seneca Avė., Ridgewood, Qeens 
EV 2-9663

EAST COAST VVRECKING CO. 
129-18 New York Blvd. 

Jamaica, L.I. N.Y. 
Lucien Rižzo—Owner 
HOUSE WRECKING 

Anywhere on Short Notice 
Full Insurance Coverage 

LA 5-0087

Cl 5-7825 Ėst 1915

MORTY’S SHOES 
FOR THE ENTIRE FAMILY 

Agency for ‘‘Enna Jetticks* fashion- 
Bilt and Air Stride Sister Shoes 

769-9th Ave^ New York 19, N.Y. 
(Bet 51st and 52nd Sts.)

Stephan Pope! ir Kazys Škė
ma pasidalino I-II vietas atvi
rose Great Lakęs pirmenybėse, 
La Grandge, HL, gegužės 28-30 
d.d. Abu surinko po 6 taškus iš 
7 galimų. Buvo 99 dalyviai, jų 
tarpe 5 meisteriai, 20 ekspertų. 
Škėma sužaidė lygiom 2 parti
jas: su meisteriu Vaja KostiČ, 
Ind. ir Ch. Fenner, St. Paul, o 
kitas 5 laimėjo. Jis įveikė meis
terį dr. P. Poschel, Mich.; Ed- 
berg, Minn.; K. Grand, Mich.; 
R. Beber ir R. Michulicky, abu 
iš ChicagGS.

P-bėse dalyvavo dar trys lie
tuviai iš Chicagos: V. Palčiaus- 
kas 4j/2 tš., A. Zujus 4 tš., ir 
Vladas Karpuška 3^ tš.

National Chess Ratings, pa
skelbtas geguž. 20 d., įvardina 
kelis lietuvius šachmatininkus: 
Ekspertų klasėj: Gedim. švei- 
kai’ska.s. Mass. 2110 tš., Kazys 
Škėma, Detroit, Mich. 2066, AL 
Zuiu“ Chicaga 2022 ir K. Jan- 
kauri as. Chicaga 2004 tš. A 
L'.: S: Makutėnas, Ind. 1948, 
K. Merkis S. Boston 1897, V. 
Karpuška, Chicago 1875. B kL: 
Galvydis, Mich. 1787, G. Kuo
dis 1744, Algis Makaitis 1718 
ir J. Vilkas, Sr. 1603 (visi Bos
ton, Mass.).

Boston Sunday Globė, birže
lio 5 d., mini Massachusetto B 
klasės laimėtojus: pirmos vie
tos — Algį Makaitį ir antros — 
Algirdą Leonavičių. Įdėta J. 
Vilko, Jr. partija su D. Turner.

Karaliaus gambito deimantu- 
kas. Partija iš 1960 m. Sovietų 
p-bių. Balti: B. Spassay, juodi: 
Bronštein. — 1. e4e5 2. f4e:f 
3. Žf3d5 4.e:dRd6 5. Žc3Že7 
6.d4 0-0 7.Rd3Žbd7 8.0-0h6 
9. Že4’Ž:d5 10.c4Že3 ll.R:Ž 
f :R 12. c5 Re7 13. Rc2 Be8 14. 
Vd3e2 15. Žd6! Žf8 16. Ž:f7 
e:B(V)+ 17. B:VRf5 18.V:R 
Vd7 19. Vf4Rf6 2O.Ž3e5Ve7 
21. Rb3! R:e5 22. Ž:R+ Kh7 23. 
Ve4+ ir juodi pasiduoda.

RIVERVIEW FARM and MOTEL 
PrattsviUe 3, N.Y. TeL AX 9-3404

“For Fun ... for Relaxation” 
Modem accom. Rooms & cabins with 
privalė baths. Excell. cuisine served 
hotel style. Swūnming, fishing, bi- 
cyclės, lawn sportą, dancing, & golf. 
Cath. Church nearby. Families in
vited. $38 to $48. Write or call —

Mrs. Moore, Prop.....

McGUIGAN’S HOUSE
118 S. Tenessee Avė.

Near St. Nicholas Catholic Church

2 Persona $20-$25 week.
Until June 20. Atlantic City 5-6917

Mgr. Mrs. R. McGuigan

In Catholic area of Red Hook, N.Y. 

WINSTANLEY-LEWIS COTT’GS 

(N.Y.C. Tel. SH 5-1680). On Spring 
Lake at foot of Berkshires, Boating, 
Fishing, Swimming, Beach, nr. Golf, 
Movies, Churchės, Shops. Restful &. 
ųuiet, 2 hours from New York City.

The Hillslde Inn, Narrowsburg, N.Y. 
Catskills Mts. — Pocono MTS. The 
fun spot cm Delaware River. Young 
People - Couples - Families. Main 
Lodge, Deluxe Cottages, Delicious 
Food, Rms. W/R Water or P/Baths. 
Golf, pool, pvt lakęs sports, sočiai 
direėtorj'chBcKcounseScr; Entertafri- 
ment eoektail lounge; nr. churchės. 
Write for Booklet “L”.

BEAR MOUNTAIN AREA 
BUNGALOWS

$55 weekly and up. Ideal for small 
children. Svrimming, all recreations; 
commuting distance New York and 
New Jersey. El_mwood 9-0911.

CORNWALL - FAWN HILL 
TIMM’S COTTAGES

2 to 6 rooms. Filtered swimming 
pool. Sočiai Hali, Children’s play- 
ground, near Catholic Church. Write: 
Timm, R.F.D. No. 1, Highland Mills, 
N. Y. or Call KEIIogg 4-8047.

CAUNTRY BOARD

Catholics Welcome! — Catskill Cot- 
tages modem fum. 2-3 and 4 rms.. 
swimming, fishing on premises, 
churchės, shopping, ideal for child
ren. STARDUST COLONY, Earlton, 
N. Y. Tel. MElrose 4-7665 or N.Y.C. 
Tel. CY 2-2632.

MONUMENTS
ROOM ■ BOARD

CHRIS ANN MOTOR COURT — UB- Hlghoray #3, Rerantan, N. J.
■■' <n CanVMtopceB -' Sįpiondid Spetto! <R*M||ri«Mi*

Groupos. Uri 6-3844.

CAVALIER MOTEL A RESTAURANT. Fort Ltttlrton, PttBU On UB. 522. 
mL S- of turnpike tatendraage. An attractive new ųpėtd vtth TV, air- 

oond., centrai heat A tiled cočnh. baths. 8wto pool being iuft. Batea: >6 S;

STRATFORD MOTOR COURT — US. Hlgtotay #46, Totosva. N. J.
66 DeLuxe Rooms, Raito, Tetevirion, Bot Water Heat, Air Conditioning 
Near Pateraoa; 25 Min. to Time* Sųuara. Qniet, Cotnfortebie, Convenlent 
Totova — US. Hlgtoay No. 46 — CLttfonl 6-1513 
NORTH BERGEN, N. J.
NORTH BERGEN, N. J.

CHRIS ANN MOTEL — 1300 ToneUe Avenue, North Bergen, N J.
All Conveniences - Spiendid Location 
UN 3-8300 .

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
• . ■ •

Silver Bell Baking Co.
• i

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

Vestuvėms ir pokyliams tortai

Dalia ir Alberta* Radžiūnas, sav.

36-3840 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

Telefonas: STagg 2-5938

New Method to Elrminate Bed Bugs 
No Spraying - No Odors - No Fu- 
migating. Permanent type instala- 
tion. Guaranteed. Special rates to 
religiotB institutions. Contact Mr. 
Fisher — APPLIANCE PRODUCTS 
CO., Exterminating Division. MU 2 - 
5844 days. After 6 phone JU 2-0870

HOLME’S
^vALlTY MONUMENTS

Cvxtvmer Satisfied” 
•- »n» Free Designs and Prices 

19 Finger St, Saugerties, N. Y.

CH 6-8480

In UPPER NYACK, N. Y. 
A-l Room and Board for

\ MIDDLEAGED FOLKS
in my suburban home. For immedi- 
ate occupancy. — L. B. 238 North 
B’way, or phone H A verst raw 9-3420

CHILDREN BOARDED

PAREMKITE SPORTUOJANTI JAUNIMĄ!

UETUVIŲ SPORTO KLUBO NEW YORKE
■ TRADICINIS - METINIS

PIKNIKAS-GEGUŽINE
Sekmadenį — 1940 n. biržefio 19 (Benį

IDLEWILD PARK INN
Rockaway Blvd. * 248th Street, Springfield Gardens, L. L 

(netoli Idlewild Alrport)
PROGRAMOJE:

1. New York State Cup 1954/55 metų žaidikams 
Taurių {teikimas;

2. Loterija — Bufetas;
3. šokiai — Romo Butrimo orkestras.

PIKINIKO PRADŽIA: 1 vai. p.p.
įžanga: įskaitant ir New York City Tax — $1.00

r Maloniai prašome kuo skaitlingiausiai atsilankyti

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO VALDYBA

In Wert New York, N. Y.

LICENSED MOTHERLY CARE 
in Catholic Home 

Enciosed Yard - next to school ' 
Reasonable rates. inspecton invited 

UNion 6-0277

In Catholic Home

IN WH1TJUSTONE, LJ. N.Y.

Expert Day Care for Children 
Reasonable prices. Inspection invited 

FL 9-9072

Catholics Welcome

LICENSED COUNTRY 
SUMMER BOARD

3 Yesfrs Up
Reasonable Prices

TW 8-0518

Catholics Wekome

DAY CARE OVER SIX

SUNSET HILL MOTEL A GATEVVAY RESTAURANT. At Tmupike inter- 
change. TV, phones, cribs, playground. Doctor available. Families A laigė 
groups welcome! 24-hr. lobby, restaurant A complete car Service. Rates: 
$7-$9S; $8-$12 D. REpublic 5-4321. R—Gateway ‘lnn. Breezewood, Penn.

T A NON FEINN
PLASTERER HOTEL — NINTH & CHESTNUT STS., Lebanon, Penn. 

38 Rooms - All Conveniences - $3.00 Up. Special Rates to Religious 
Groupes. CHertview 3-1661/ " ------- -  >

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

WHITE BEAUTY VIEW RESORT — LAKE WALLENPADPACK, PENN.
Cottage Accomodations for 200 - Mass on premiaes four times every 
Sunday. Aecommodations for Honeymooners - Vacationers and sales 
meetings. Special Rates to religious groupes Hawley 3009 (Pa.)

ARCOLA MOTOR LODGE — State Highway #4, BARAMUS, N. J. 
HOTEL & MOTEL - Single Units - De Luxe Unitą & Appartments. 
Ule Baths, Radios, Wall to wall Carpets, Telephone Service in all hotel 
rooms. Special consideration to reEgious groupes. HUbbard 7-0200.

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

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

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

STADIUM MOTOR LODGE — West 167th Street exit of the Major Deegan 
Expressway^ (the N.Y.C. continuation of the N. Y. Thruway) 20 min. 

to Midtovm, by car of train. Air cond., Meeting rooms, T.V., Restaurant 
Cocktall Likuige, wšlk to Yankee Stadium. Special rates for religious 
groups. Tę&ęphone LUdlow 8-5400.

' ________________ .

SEASHĖLL^^-'^Motet 4i' Efficlency Apartments. One A two Room Unite. 
Open Ali - Air Conditioned - Swimming Pod - TV A Tel. in every 
unit. Spacious Lobby and Sundeck. Reasonable rates. 101 N. Washington 
Avė. (9300-Blk.), Margate City, N. J.

- ■ oo - .
HILLTOP MG^ELt—Route 35, BELMAR, N. J. — Telephone Glbson 9-6217 

.One of thenShore’s Nėwest!

OPEN ALL YEAR

THE CHATEAV, Spring Lake’s only Motel-Hotel. Air conditioned. Rates per 
person $5 to $7. Reduced rates to parties of 4 or more. Two blocks to Saint 
Catherine’s Church. Color Booklet on reųuest. John E. P. Smith, okmer-mgr. 
Phone GI 9-9800; 100 Chicago Blvd., GI 9-4994. Sea Girt Chateau at the Beach.

Ąie&ta motei 4TA4TV3

Conducted by the Christian Brothers of Irdand
High School, Preparatory for Leading Colleges and Service Schools. 
Registered under Board of Regentą by State of New York. Small 
Classes, Supervtoon.. Amp4e facilities for AR Sporto. Located on

Tsvo hours from New York on New York Central Bqws. 
LI.S. ARMY R.O.T.C.—N.D.C.C. DIVISION 

- • ’ (Honor Rating) 
Adčfeess: REV. BROTHER J. C. BRICKELL

Rhinediff-on-Hudson, New York TRJnity 6-4440

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
Kentėjau labai dideliu* (kasamu* nugaroje, 
kakle, galvoje peCfuoee, rinko**, Saunyaa, 
kojooe ir keliuoee; Jaučiau dldetf nervtngu-

8ronx, Broofciyno Ir Oteen* MlnlkoM

mergaite. Dėkoju Dievui ir ctiiropraktlk*

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42nd St

CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN,147 Montague St.

CHIROPRACTIC CENTE R OF

CHIROPRACTIC CENTER OF 
QUEENS A LONG ISLAMO 

91-02 SutpNn Blvd.

karino laika. Paakambtaklto. parašykite arba

PAUL’S RESTAURANT
LIQUOES — BEEB — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

SI Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU
RAYS Lięi OR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFEKTS BL^D. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

POplar 5-4110

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS
74 Provfdenee Street

PL 4-6757 PL 4-1165 * ‘

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PBOVEDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
__  naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJ* SUTKIKIA PUŠKU PATARNAVIMĄ

Edward A. Zim FUNERAL HOME

Norite

VYT. MAŽELIS
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wra. birželio

Anywhere

nu:

Matthew P. Baltas

ALEKSO MROZANSKO
piano studijos mokiniy

KONCERTAS ši V metų BIRŽELIO 11 D. šeštadienį

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Įėjimo auka $1.20

ŠNMOMMMMMNRMRMMMOOOOMeROOOOOOROMOOeeM

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

SO. BOSTONO *v. Petre lietuvių parapijos pikniko rengėjų valdyba, tt k. j A Joozafina Siatkevičienč, 
PrancHka Sumkienž, Joan Rudinsky, Lillian Bazziotti ir adv. Antanas Young. Piknikas įvyksta birželio 
12 Romuvos parke Brockton, Mas*.

Birželio 12 visi kviečiami da
lyvauti protesto demonstracijo
se prieš. Pabaltijo kraštų oku
paciją. Popiet 3 vaL šv. Petro 
liuteronų bažnyčioje bus spe
cialios pritaikytos pamaldos, 
4 — šv. Patriko katedroje — 
specialios pamaldos katalikams 
Popamaldų bus bendra de
monstracija su vėliavomis ir 
plakatais. Prasidės 4:30 vai. po
piet nuo šv. Petro bažnyčios 
ligi šv. Patriko katedros, kur 
4:45 prisijungs po pamaldų ki
ti ir bendra eisena eis į Town

gerą ir sveiką maistą 
neužm i ritamą Silver Beach ir

Laukiama atvykstančių, kurie nebus ap
vilti gražiu popiečiu lietuviškoje aplinkoje

■FLOWBRS 
F^OR EVERY 
OCCASION"

LIĘTUVIŲ SPORTO KLUBAS ir 
PIRMOS KOMANDOS 2AIDIKAI

Wedding? & Funerals 
our specialty

OUR ONLY STORE 
We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers

231 BEDFORD AVĖ. 
Brookiyn, N. Y.

„ . Bostono skautų ir vilkiukų sto-ramlą ir gražią aplinką ,, ... .. .__
erdviu* Ir patogiu* kambariu* vykia prasidės liepos 30.

me pasiskirstė pareigom, švara* 
tė einamus reikalus kr veikimo 
gaires. Valdybą sudaro šios dan-, 
tų gydytojos: pirm. —<fr. 
nina Snieškienė, ižd. — dr. 
gina Saldaitienė, skret dr. Jad
vyga Vytuvienė. , | J

HAį žurnalo 1960 gegužės 
mėnesio nr. .5 jau atspausdin- 
tas ir šią savaitę išsiuntinėja-; 
mas skaitytojam.

Alekso Mrtaimko tradicinis 
mokslo metų užbaigimo proga 
piano koncertas įvyks birželio 
18, šeštadienį, 6 vaL vak. Ap
reiškimo par. salėje. Dalyvaus 
apie 30 mokinių.

WOOOHAV*N, n. v. ' 
Suteikiam garbinga* laidotuves 
Koplyčios nemokamai vtooaa 
miesto dalyse; veikta ventiliacija.

PROGRAMOJE:
Choro dainos ir šokiai grojant R. Butrimo orkestrui.

warke. Pabaltijo kraštų bolševikines
Metinis apskričio piknikas okupacijos 20 metų sukaktis, 

bus liepos 17 Bayonnėje, šv. ūr padarė labai įdomų praneši- 
Mykolo parapijos pikniko aikŠ- ^4 bei parodė paveikslus iš 
tėję. Brooklyno 41 kuopa ir savo lankymosi okupuotoje Lie- 
Great Necko 109 kuopa ruošia tuvoje.
bendrą pikniką ir sporto die- Bostono skautu tuntmmkas 
ną liepos 31 Great Necke. M- Subetkevičius kreipėsi į šv.

p. V. Pranciškaus par. kleboną prel. 
...................................     — Pr. Jurą Lawrence, Mass., pra

šydamas, kad parapijos parke 
Atostogas be rūpesčių leistų suruošti Bostono skautų 

\.....................................vasaros stovyklą. Prelatas mie-
praleisti kviečia Lūšiai ir Veltai jų . . ... - . .. „„„j-*;-
vilose Meįka ir Meškiukas saulėta- lai Sutiko ir leido naudotis par- 
me CAPE COD. kurio krantus ska- ku ir parapijos pastatais Susi- 
lauja Golfo srovės Šildomos Atlanto j
bangos. Ten rasite tikrai - dvwJU Savaičių

Parduodama graži spinta, pa- 
o įvyta is medžio, apsaugojau-

iki birželio 15 d. dar 10% nuolaida. čto rūbus UUO kandžių. Spin- 
Adresas: M ei k a, Beach Street, įQS yįpna dalį galima naudoti 
Monument Beach. Cape Cod. Mass. . . , n ® _kaip komodą. Kreiptis nuo 6 

vai. iki 9 vai. vak.: 84-10 94 
s. m. Lūžy*, 105 Grand Street, st., Woodhaven, N.Y., antrame

priima užsakymus vasarai

NEW YORK

EVergreen 8-9770

joseph Garszva

Katalikių Motery Sąjungos
24 kuopos mėnesinis narių su- 

sekma-

onneje.
Atstovais,! vyčių seimą, ku

ris bus Worcesteryje, Mass., 
išrinkti Pr. Vaškas ir Algirdas 
Budreckis. Taip pat keliaus ir

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera-

Dr. Stasė Kerpytė birželio 
4, 8:30 vai. ryte, Apreiškimo 
par. bažnyčioje susituokė su Sta
siu Žadeikių iš Washington, D. 
C.

Vytautas Zelenis, Bangos te
levizijos savininkas, praeitą sa
vaitgalį lankėsi Admiral ga
minių parodoje Miami, Fla. 
1961 metų modeliai greit bus 
gaunami ir Bangos televizijos 
krautuvėje.

Hali. Ten 5:30 prasidės susi
rinkimas. Bus sugiedota be
turi himnai pasakyta viena kai- sirinkimas šaukiamas 
ba, perskaitytas manifestas ir dienį, birželio 12. Angelų Ka- 
rezoliucįjos. Meninėje dalyje ralienės bažnyčioje; mišios 8 
pasirodys estų, latvių ir lietu- vaL ryte. Susirinkimas tuojau 

f-..vių menininkai; iš lietuvių skam 
bins pianistas Aleksas Mro- 
zinskas. Baigiasi 7:30 v.

CATSKILL KALNUOSE 

lietuvių vasarvietė

DRUSKONIE
HALL

Klem, Anna Pocius ir Antho- 
ny Mažeika; ritualų komisija sa
vo pareigas eis iki rugsėjo 
mėn.; informacijai — Frank 
Vaškas .— garbės pirm., Joe 
Sable — pirm., pagelbininkai 
— Rita ir Elena Miskewitz; 
sporto reikalams — Joe Sable, 
Larry Janonis ir Elena Miške- 
witz; kultūros reikalams — E- 
lena Miskewitz, Algirdas Bud
reckis, Joe Boley, Frank Jau
čius ir Ann Klem; ideologiniam 
reikalam — Dorothy Dutkus ir 
Mary Motecus.

Naujoji valdyba buvo kun. 
V. Karalevičiaus prisaikdinta. 
Susirinkimas baigtas Lietuvos

Į vyčių himnu ir malda.

Prieinamiaušiomjs kainomis *u 
'Ulbai gerom iteina^ėjūmo’ aąly-' 
gom ir pristatymu į vietą, iž 

ONOS IVASKZBNSS

BMJHI KRAUTUVES

ė Bostono stadione įvykusiose 
CYO -orkestrų varžybose lai- 
mėjo trečią vietą.

Parapinė* mokyklos mokslo 
metai baigiami birželio <10 d. 

p 9 vaL ryte mišiomis, po'kurių 
| salėje bus iškilmingas aktas, 

meninė programa ir pažymėji- 
mų įteikimas.

Skauty Brolijos Atlanto rajo 
no kūrėjai birželio 12 kviečia 

i skautininkų ir skautų vadovų 
^' susirinkimą 12 ' vai? vi<iūdiMiį ~ 

§v. Petro parapinės mokyklos 
L patalpose prie W. 5 St 
K Devintiniu mišparai šv. Petro 
į bažnyčioje bus kiekvieną vaka

rą per visą oktavą 7:30 vai. 
vak. Pradedami birželio 16. De
vintinių procesija bus sekma
dienį, birželio 19, 2:30 vai. po
piet. /

Šv. Petro parapija sausio,8 
d, 1961, rengia didelį koncer
tą, kuriame parapijos choras, 
vadovaujamas komp. Jeronimo 
Kačinsko kartu su solistais ir 
simfoniniu orkestru išpildys šv. 
Cecilijos koncertines mišias. 
Koncerto komiteto susirinki
mas šaukiamas birželio 22 d. 8 
vai. vak. par. pobažnytinėje sa
lėje.

Sigitas Laimonas baigė fizi
ką Tufs universitete; gavo ka
ro laivyno karininko laipsnį ir 
paskirtas dirbti atominės ener
gijos srity karo laivyno depar
tamente Washingtone. Išvyks
ta liepos mėn. pradžioje.

Irena Nikolskytė baigė dra
mos studijas Bostono universi
tete. Bostono lietuviai turės dar 
naują aktorę ir naują režisorę.

Vitalis Lembergas baigė inži
neriją Bostono universitete ir 
greitu laiku išvyksta dirbti sa
vo specialybės srityje.

Felicija Grendelytė, “Vyties” 
redaktorė, išrinkta atstove į 

Maldoje taip pat prisiminta respublikonų suvažiavimą, ku- 
ir J. Boley motina, kuri mirė name bus. nominuoti kandida- 
Homestead, Pa. Ta proga-J« Bo- valstybės prezidento ir vi- 
ley ir visai jo šeimai reiškia ceprezidento pareigom, 
užuojautą visas vyčių apskritis. - - - •

Kitas apskričio susirinkimas centro valdybos narys, pra
bus Brooklyne rugsėjo 18. Susi- čjusį sekmadienį, birželio 5, da- 
rinkimu rūpinasi 41 kuopa. Vai- tyvavo Baltų Draugijos susirin- 
dyba posėdžiaus birželio 23 Ne- kūne, kuriame buvo paminėta 

Pabaltijo kraštų bolševikinės

galima gauti butui modernižki 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutčs, virtuves reikmenys ir k. 

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Breadway, 
So. Boston 27, ątaas. 
Off. TsL: AN 8-4616

— Refkal* VeMM*
660 GRAND STREET 

•ROOKLYN, N. V.
NOTARY PUBLIC

želio 17, penktadienį, 7:30 vai 
vakare Festival restorane, 40 
E. 26th St., New Yorke rodys 
filmą apie dabartinį Vilnių ir 
Kauną. Filmą pagamino ame
rikietis pramonininkas Ehner 
R. Krueger, kuris su Jokūbu Stu 
ku šių metų pavasarį lankėsi 
Vilniuje ir Kaune. Apie savo 
kelionę papasakos ir E. Krue- j 
ger ir J. Stukas. Po filmų ir 
pranešimų bus bendri užkan-1 

- džiai. Įnašas išlaidoms — 2,50
doL ' j

Vytauto Gerulaičio transpor- 
Nauja šeima to (Moving) kontora iš 878 Bel-

r>_ •«. x a- • m * mont .Avė, Brookiyn 8, N.Y.■Vj S “"t T j 159-23 99th St, Ho-
sumine hedUs New Torto Queeni. L.i., New
futbolininkas Vytenis Rama- ,. , _ ,
nauskas ir Toronto Aušros na- __________________________ ■
rė Sigita Skirgailaitė. Rama- linuomoiami butai. v^. 
nauskas nuo pat pirmu dienų į j
žaidė pradžioje New Yorko jau- .. .. . . ‘. les porcium, šeimai arba paski- mų komandoje, o pastan - kamba^“
renervmeje ir pirmoje. Įdomu apstatymu. Butas
g-žym-*. kad Jaunieji sunpa- £ 
fino žaidynių metu Rochestery J 
1957 metais. Vadinasi, futbolas Antras butas iš 5 kambarių 
kai kada padeda ir kitokioje šeimai East New Yorke. Teirau- 
srityje. Jaunai sportininkų šei- tis vakarais po 7 vaL telefo-

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21. N. Y.
(Fore«t Parkway stoti*) 
Tel. Hlckory 1-5220 

Rez. JAmalea 6-7272

dar
ir liepos 4 (4 July) savaitgaliui.

t •-

' Rašyti:

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

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA NEW YORKO APYLINKĖJE
Bayonne, NJ. — Metinis Lie- sirinkimą, kuris buvo balandžio kus — sekret., iždininkė Rita 

tuvos vyčių New York ir New 24 Philadelphijoje ir kuriame Miskewitz, iždo globėjos Helen 
Jersey apskričio susirinkimas į- buvo 90 atstovų. Kitas jaunų- Žindžius, Ann Klem, Helen Yo- 
vyko birželio<5> šv-Mykolo pa- jų vyčių susirinkimas bus Bay- cis; Lietuvos reikalams — Ann 
rapijos salėje. Maldą sukalbė
jo dvasios vadas kun. Vladas 
Karalevičius, visus pasveikino

^Sv. Vardo draugijos, Apreiš-_ 
. kimo ’ par. skyriaus mėnesinės 
mišios bus sekmadienį, birželio 
12, 8 vai. ryto. Vakarienė 4 
vai. popiet Apreiškimo par. sa
lėje. Prašomi visi nariai daly
vauti.

po mišių parapijos salėje.
Dr. A šešpiaukis su žmona 

birželio 7 išvyko į Europą, kur 
išbus apie 3 mėnesius. Ilgiau 
sustos Vokietijoje, kur univer
sitetų bibliotekose rinkš me
džiagą apie lietuvių liaudies dai
nas.

Ltetuviv Prekybos Rūmai bir- v“*08 kuopos pirmininkė Ele-
----- na Miskewitz. Perskaitytas pra

eito susirinkimo protokolas. Juozas Bolevičius — Boley.
Sveikinimo žodi kun. Pet- Svarbiausias susirinkimo tiks- 
ras žemeikis. tavo lšnnkt] vaMybą 1960_

Mandatų komisija pranešė, 61 metam. Išrinkta: Larry Ja- 
kad susirinkūne atstovaujamos norus — pirm., Charles Strolis 
7 kuopos. Helen Shields raštu ir John Nekrosis — vicepirm., 
pranešė apie jaunųjų lyčių su- Frank Jandus ir Dorothy Dut-

F UN "Ę B A E M O M E 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

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


