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AR JŪS NEPERMOKATE

Mūšy dėmesį labiau patrau
kia Itetuvfy dalyvavimas kon
vencijoje ir rinkiminėje kovo-

INSURANCE - REAL ESTATE

Užsimetęs apsiaustą ir abie
jose rankose pe lagaminą Re- 
luga jau buvo pasiruošęs. Vie
nas iš Dūdos “brolių” atidarė 
duris į lauką.

f|«SB'įĮ}||k$9'į Įę***”* 
cija yrą skirta didžiajam JĄV 

tolnui pa

ridentus, o .rinki
muose 1860 rudenį buvo išrink
tas prezidentu,

“Batory” išplaukė į Dancigą 
be jo. Po kelių dienų turėjo 
skubiai išvykti diplomatas Dū
da. Keliolika Dūdos agentų bu
vo suimta.
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dabar pasakyti — pabaiga. Reluga anksti sugrjžo

Katrie metai proritagssnį?
Centrinė statistikos vaidyba 

paskelbė kiek primelžta per 10 
dienų gegužės ir birželio mėn. 
Rado kad gegužės 10 dienų vi
durkis buvo 70 kg., birželio vi
durkis — 84 kg. Pieningiausias 
iš visų 62 rajonų pasirodė Pa
gėgių rajonas,’ toliau ^Klaipė
dos, Raseinių, Kauno. Mariau
siai pieningas Varėnos rajonas. 
Tačiau pažymėtina, kad šie me
tai 3 kg. mažiau pieningi, nei 
pernai. ’

LIETUVA — AMERIKA

Bezbožninky mokykla 
Anykščiuose --.

Anykščių rajono partiją įstei
gė “ateizmo mokyklą”. Joje nio
kosi 47 komunistai prie kurių 
atvaryti dar ir tokie pareigū
nai kaip .Aušros kolchozo pir
mininkas Strazdas, septynerių 
metų mokyklos vedėja Varaps- prezidentai A- 
kaitė, Skiemonių vid. mokyklos gerbti. Sukako 100 metų, tai. 
mokytojai Dzinkus ir Dilis,.gy- Ą. LinkpĮna$ tpję paČfoję Chi- 
dytojai Puodriukienė ir Sprin- fcagoje respublikonų partijos 
driukienė, rajoninės vaistinės koųvencijoję trečiu balsavimu

tis. Mes ląukįąme M j&sų dar 
irkitųdątyfcą”.

Mac Cąllum delsė. Pagaliau 
davėsi Retagos perkalbamas.

Reluga dar prieš1 pusiaunak
tį jau buvo su popieriais Lon
done. Tik spėjo įeiti į savo bu
tą, jau skambėjo jaįn telefo
nas:

“Turi popierius ar ne”, tei
ravosi Dūda.

Reluga jautėsi taip sujudęs ir 
neapsisprendęs, taip sukilęs

BMtaa&s apmokamas savininkų. • Kam- 
anksto: ;

P. Uny» ■ S|S4k Ajbury P«rl. N. J.« PR 6-9783

Labiausiai Lietuvos interesai 
gali rasti vietos partijos, plat
formoje. t.

Demokratų- platformoje tera
do vietos tiek, kad partija įsi
pareigojo nepripažinti sovieti
nės aneksijos. Bus įdomu ste
bėti ir lyginti, kiek respubli
konų platformoje bus pavykę 
apginti tos rūšies lietuviškus in
teresus.

Lietuviai yra plačiai Ameri
koje išvystę akciją už R. Nixo- 
ną. Sudaryti “žinomų lietuvių 
respublikonų” garbės komitetai, 
kurie akciją visokeriopai remia. 
Reikia tikėtis dėl to, kad ir res
publikonų platformoje tautybių 
reikalai ras tvirtesnę poziciją. 
Būdami lietuviai (ar lietuviškos 
kilmės), kiekviena proga gali
me ir tarime reikalauti, kad 
mūsų aspiracijos būtų išklauso
mos ir palaipsniui tenkinamos.

Dūda nuėjo pas vyrus į prieš
kambarį, kalbėjo jiem, kad Re
luga nebus toks kvailas, kad 
mėgintų priešintis. O Reluga 
apmetė akim langą, pro kurį 
jis galėtų iššokti, bet lieka ta
da Ričardas. Ir rezignavęs sku
biai krovėsi lagaminus.

Nemenčine birželio 17 buvo 
dainų1 šventė. Dainininkų buvo 
800. Skyrium dainavo moterų 
choras. Buvo ir šokių ansamb
lis. Žiūrovų apie 5,000. Choras 
turėjo pirmiausia sugiedoti pa
garbinimus Rusijai ir komuniz
mui, o jau paskiau galėjo gie
doti tautines dainas. Sveikino 
rajono partijos pirmasis sekre
torius, kuris vadinasi Bičkov.

viską šutomą, tuutamą mteu- 
gendją ir pagarbą oponentui. 

Estijoje buvo šachmatų nmg- B amerikietiškos dviejų par- 
tynės, kuriose dalyvavo Estijos, tijų sistemos galime, ir turime 
Latvijos, Lietuvos ir Grutijos •' tiąrig ir gero pasimokyti; todėl 
šachmatininkai. Po Šm nereikia vengti j* tas jungtis
rių kietoms šachmatininkas M. Turėdami sava žmonių įtakin- 
Ostraustas, kurto nugalėjo By- gose respublikonų ar demokra- Reluga neišvyko. Jis gavo a- 
gos meisterį, jau galis datyraū- tų partijose, tuo pačiu veiks- žylį. Apie gražiąją Meliną nieko 
ti rungtynėse dėl Sovietų Są- mingiau pasitarnausime ir ben- nebuvo girdėti. Ar ją kada pa
jungęs meisterio vardo.' ■ dram lietuviškam reikalui. matys jos mažasis Ričardas? !

— Šveicarija prie Jungtinių 
Tautų paskyrė savo stebėtoją. 
Jungtinėm Tautom dėl savo 
neutralumo ji nepriklauso.

— Francis G. Powers, ame
rikiečių lakūno, byla pradėta 
Maskvoje svarstyti karinio teis
mo rugp. 17. Teismas viešas, 
kas Sovietų Sąjungai tokiais at
vejais neįprasta. Byla propagan
dinė. Lakūnui gresia mirties 
bausmė.

nu konvencija ir lietuviai 
g»t» tįlį. V« K. Bmfa;

S&G 
buvuąt . •
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Hotne-Made otogna 
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“Dūda, turi man Kmt paaiš
kinti ...” z
“Nereikalauk paaiškinimų. Ma

nau, nesi toks kvailas, kad ma
nytum, jog aš tavim pasitikiu. 
Aš seniai žinojau,,kad ta dir
bi anglam. Zambrychi seniai 
mane informavo. Zambrycki in
formavo, kad popierius esi ga
vęs. Kur jie?”.

Reluga parodė dėžutę prie 
krosnies.

“Saugiai laikomos valstybės 
paslaptys”, nusijuokė Dūda.

kad E. R. - Bartkaus asmenyje 
tietuviški : rūkalai bus tinkamai 
pristatyti amerikiečiam ir gina
mi su visų uolumu. Lietuvių 
atskirų grupių interesai čia ne
gali rasti vietos, čia tegali bū
ti tik visiem lietuviam, taigi ir

pyer visom ip^Miųtin^n, grupėm Paskui . sausai pridėjo: “Turi 
bendri Dįetavos laisvės intere- 45 minučių. Susikrauk”.
saL Tąs kelias ir tegali būti 
sveikintinas.

Už ddry stovėjo ponia ar 
loši vyrai civililfcaF apsitaisę. 
Už jy iš tolo styrojo aukštos 
Londono poiicininlcy figumcw

Per kelias sekundes abudu 
Dūdos “broliai” buvo nugmk- 
luoti. Dūda įšoko atgal į butą, 
protestuodamas ir šaukdamas 
diplomatinės neliečiamybės. Jis 
buvo patiktas, bet geftonas vo
kas buvo iš jo atimtas. •

rajoninės vaistinės 
kitų kepinių tegalima /gauti voą ^vedėjas Karaliūnas ir kt Pro- 
vienoje parduotuvėje. ^asąyoto- • grama skirta dvejiem metant 
jai rašo skundus dėl valgyk- Pamokos du krata per mėnesį, 
lų. Bet niekas į juos nekrei- Daromi ir pasikalbėjimai su 
pia dėmesio. kolchosininkais. Ypačiai ižklav- bus

sinėjami tie, kūne pasisako, fi tao
kad jie nustoję tikėti.

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
TėL VI 3-1477

rungtyniavimas tarp Ntaono ir 
Dailės paroda Kaune Rockefellerio dėl pirmenybės, 

Kaune, Čiurlionio muzėjuje, kokia bus priimta platforma, 
birželio 13 atidaryta dailės pa- kurią rengė daugybė spedalis- 
roda. Joje 620 paveikslų. Tarp tų kelis mėnesius prieš korifė
jų ir senieji Žmuidzinavičius, renciją ir dėl kurios slaptuo- 
Janulis, Rimša, o taip pat jau- se pasitarimuose derėjosi Nixo- 
nieji Kabailaitė, Zalenskienė, nas su Rockefelleriu. 
Glinskis, Krištapaitis ir k.

Dainy šventė ir Alytuje
Alytuje dainų šventė buvo 

birželio 12. Atvirame ore buvo 
pastatyta V. Klovos opera “Pi
lėnai”. Dalyvavo dainininkai 
Stasiūnas, Ylienė, Aleškevičiūtė 
Gutauskas, Zabulėnas, režisie
rius Gustaitis, dirigentas Viržo- 
nis.

savo Ričardu; Gatirijė, kad ry* 
toj jie vėl turės susitikti su 
MacCaUum, o, jo voko lig šiol 
dar neperdavė. Jį tebelaikė dė
toje prie krosnies. Mintys bu
vo nuslydusios ir į Varšuvą pas 
Meliną, kai prie durų paskam- 
tano. Kai pravėrė, stovėjo Dū
da ir pora tokių pat vyrų, lyg 
jie būtų Dūdos broliai.

“Turiu su tavim, Reluga, pa
kalbėtu Abudu jo “broliai” li
ko prtoahgyje, kai Dūda ir Re
luga įėjo į saloną.

“Susikrauk lagaminus sau ir 
vaikui”, ramiai kalbėjo Dūda. 
Kai Reluga nustebusiom akim 
į jį žiūrėjo, Dūda tęsė:

"Nedaryk istorijy. Po valan* 
dos 'Batory' išplaukia. Tu ke
liauji namo".

Reluga pajudėjo telefono link 
Dūda užstojo kelią. “Nesistenk, 
kad jėga būtų pavartota. Turi 
įsakymą grįžti, ir turi jį įvyk-

N. Y. Times liepos 17 pra
nešė, kad G. O. P. nacionali
nio komiteto pirmininkas T. 
Morton tarp kitų 11 tautybių 
yra paskyręs ir E. R. Bartkų 
iš Chicagos būti konvencijoje 
patarėju tautybių reikalam. 
Matyt, respublikonai yra atkrri- 

.... A . . pę dėmesį į tautybių balsus bei
Vilniuje liepos 9 buvo tarp- <5^^^ Laišką yra laukti, O prezidento rinkimų įkaršty- s- na

tautines stalo teniso runtynės. . . , _ r rakėte išiaByti visa lietu- Rclu£a a stovėjo pa-
Lietavos komanda rungėsi su J J abudu lagaminus pne du-
Amerikos ir laimėjo 6:3.
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ATLANTO PAKRANTĖJE

®uASs šutažą. kad- 
CaDum tat jau p»s Tyfrry- taįĮfrjjĮb dabar pasakyti 

y,*““vjy **• *tapto’ rims, kai j vidą įtagė Reta- nas dar neparūpino popierių, 
Spu Voką padėjo arit stalo. bet juos pažadėjo kitą šešta-
į “Man pasfrriė parūpinti ąt- - dienį. Dūda pakabino telefoną, 
baltymus į daugeli' klausimų, Retag* pametė; geltoną voką 
kurie jus dominri* kalbėjo 
MacCaDum. “Turite su savim 
pinigus sportiniam kabriotetai?’

Reluga^ nepalietė voko. “Aš 
nesu, • kapitone, jokis radaro 
^c^ertas. Popieriai turi būti

prieš save ant stalo Ir pasken
do mintyse.

Kapitonas MacCaUum iš su
sitikimo su Reluga grįžo tie
siai pas savo viršininką kontr
žvalgybos pulkininką.

^Medžiagą perdavėt agentui? ” 
"Žinoma”.
“Kokios išvados?”.
“Tas Reluga man nepatin

ka”. Bet. susijuokęs MacCal- 
him paaiškino- “Tikriau sakant, 
jis man labai patinka”.

“Ką tai reiškia?”
"Pulkininko, jau dirbu kon

tržvalgybai tiek moty, kad susi
dariau uoslę apie ryty agentus, 
kurte pasiryžę peršokti. Tekis, 
mari rodės, yra ir Reluga". r

“Ką siūlote?”
“Vadovaudamasis tik savo 

instinktu,'siūlyčiau Relųgą sau
goti dieną ir naktį”.

Virš 21/100,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

Gegužė buvo knygų platini
mo mėnuo. Ne visur jos buvo 
platinamos. Dėl to labiausiai 
priekaištų susilaukė Jurbarko 
rajonas. Sovetskaja Litva aiš
kina. kad Jurbarko rajono kai
mų parduotuvių yra 81. Bet 

Jmygom..prekįąujai_tik 12, o ga
lėtų prekiauti 42. Tos T2 savo; 
darbą taip atlieka. Girdžių par
duotuvė, kuri aprūpina soveho- 
zo gyventojus, metų pradžioje 
paėmė už 210 rublių. Iki bir
želio nepardavė nė vienos. Rau
donės parduotuvė knygų gavo 
už 400 rublių, bet ar pardavė 
kiek nežino nė parduotuvės ve
dėjas. Tokis pat vaizdas Sma- 
lininnkų parduotuvėje.

Kurorte sezonas prasidėjo
Druskininkų kurorte sezonas 

prasidėjo. Atvyksta vis daugiau 
vasarotojų. Tačiau kurortas ne
pasirengęs svečius priimti. Gas
tronomijos ir pieno produktų 
parduotuvės uždarytos — nu
matomas remontas. Duonos ir

MOŠŲ SKYRIAI
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tarptautiniame, o tuo labiau ry-

yra brangu, kur jis gali daryti

lygų plaukia reikalavimas, kad

tinių ateities santykių rikiavi
mo, Lietuva figūruoja kaip

Baltijos kraštai galėtų bendra
darbiauti, atgavę laisvę, žino

ta, ■ kad vilniečiai lietuviai šį 
uždavinį, suprastų ir savo sosti-. 
nę padarytų šviesią ir lietuviš-

karną geopolitinį, ūkinį ir kul
tūrinį svorį. Mums turėtų bū-

tik žmonės, kilę iš pavergtų 
tautų. Minėjo ir Amerikos vi
suomenė — spaudoje, maldose,

kad nraeitv *r ^renų klausimas yra 
- 7 valstybių kompetencijos, o ne

išeivijos sprendimo galios. Lai-Velnias šaudo, Dievas kulkas gaudo

tu sustiprintas dviejuose fron-

’ Sovietų Sąjungos okupuotą 
ir sutrukdyta naudotis savo sa

■ fe-A

su mumis
-• /r • •• -? jo nekelia. Ne ką laimėtume 
M feėofe bū- reitelaudami, kad lenkai pasi-

su visais iš to plaukiančiais po- f;mtM
litiniais padariniais Beveik

ropos dalis, Biropos valstybių Kuoti visą haltiečiiĮ bendrąją mūsų
yra daugiausiai veikiama. Pati veiklą ir išlyginti pasitaikan- bendrai šviesuomenė buvo pa- 
Europa turi savo reikalus de- čius ne^klandum^ i „ ^ sidavusi lenkų įtakai? D^t tu
rinti su JAV, kaipo vakarų pa- oraanizadia turėtu tog

Kultūros pažangos ženklais 
džiaugiantis, reikia prisiminti, 
kokia pažanga buvo padaryta 
per porą dešimčių metų tame 
gyvenime, kurį nepriklausoma 
Lietuva buvo perėmusi iš buvu
sios carinės Rusijos. Kokia ta 
pažanga būtų buvusi per antrus 
porą dešimčių metų, jei Lietu
va būtų buvusi laisva. Reikia 
branginti dabartinių lietuvių kū 
rėjų dvasią, jei ir okupacijos 
sąlygose jie sugebėjo rodyti pa
žangos ir kūrybos pamėgimu už 
krėsti mases.

Tai gyvo augalo kalimasis ir 
pro uolas. I
j ' ...... - ' *

Politikę planus ir pranaša
vimus diskreditavo antrojo pa
saulinio karo ir pokario patir
tis. Tūkstančio metų valstybės 
sukūrimas, viena Pasaulio vals
tybė, amžinas draugiškumas 
tarp Rytų ir Vakarų kovoje dėl 
demokratijos ir panašios poli
tikų iliuzijos sugriuvo kaip kor
tų nameliai. Jų griuvimas pa
rodė, kad yra didesnė jėga, km 
ri įvykius pasuka kita krypti
mi, nei politikų buvo supla
nuota ir pramatyta. Netektų ste 
bėtis, jeigu ir Maskvos užsimo
jimas okupacijos sukaktį panau
doti kaip priemonę lietuviam roji laisvė.

Tačiau negalime nepasigrožėti sulieti labiau su- Maskva duotų Laisvės kovai laimėti ir 
lietuvių kūtybnėnF pastangom, vaisių visai kitokių, kurių ne- šiems. ^uždaviniams t pasiekti 
kurios buvo rodomos šios liūd- buvo pramatę politikos dirigen- vien savo' jėgiį beužtenka. Yra 

reikalinga kitų tautų talka, pir-
metus buvo ruošiami chorai; Lietuvių pasakymas: Dievas mon galvon, žinoma savųjų kai- Lenktyniavimo dvasia gali tik 
prieš didįjį jungtinį pasirody- šaudo, velnias kulkas gaudo, Čia mynų parama, šiuo metu ne- paskatinti pasitempti ir ener- 
mą Vilniuje buvo rengiamos galima ir priešingai pasakyti: galima nė kalbėti apie “splen- 
rajoninės dainų šventės, ypa- velnias Šaudo, Dievas kulkas ded isolation” politiką. Nuo jos 
Čiai Lietuvos rytuose, statomos gaudo.

nei pernai. Vieni stiprino sa
vyje pasiryžimą kovoti dėl lais
vės grąžinimo pavergtiesiem. 
Kiti įsipareigojo bent nepripa
žinti aneksijos.

Tai jau laisvės fronto mora
linis stiprinimas.

. *
> Lietuvoje tuo pačiu metu 

(liepos 21) iškilmingai minėtas 
Lietuvos įjungimas į So
vietų Sąjungą. Maskva pada
rė viską, kad būtų pademons
truota, kaip lietuviai “norėjo” 
įsijungti į Sovietų Sąjungą, ko
kia Lietuva dabar laiminga “so
vietinių tautų šeimoje”, kokią 
Lietuva pažangą yra padariusi, 
kaip Amerikos “imperialistai” 
Lietuvai tos pažangos pavydi 

Smerkėme Maskvos smurtą, 
kuris užgrobė Lietuvą. Smer
kiam ir dabar Maskvos norą 
klastoti lietuvių valią skelbiant 

' susižavėjimą ir pasitenkinimą 
dabartine pavergimo padėtimi.

statyti ir žinoti, kokių santykių 
ir su. kokiomis tautomis pagei
dautume. Kokie bus tie santy
kiai, tokia žymia dalimi gali bū
ti ir Lietuvos ateitis.

Kaip pavergtieji lietuviai, 
taip ir mes, laisvieji, bendrau
jame betarpiškai ar per tarp
tautines organizacijas su visa 
eile tautų. Labai svarbu todėl, 
kad pavergtojo krašto ir mūsų, 
gyvenančiu laisvėje, santykiai 
su svetimaisiais būtę suderinti 
ir nesivaduotę vien besikei- 
čiais dienos Įvykiais, bet atsi- 
remtę į apgalvotą, toli numa
tančią ir konstruktyvią poli
tinę programą.
PROGRAMINIAI METMENYS

Pagrindiniu visų lietuvių tiks
lu yra, be abejo, iškovoti Lietu
vai laisvę krašto etnografinėse 
ribose, tą laisvę apsaugoti ir 
sudaryti sąlygas, kuriose ji ga
lėtų nevaržomai tvarkytis, kaip 
tinkama, laisvai kurti kultūri
nes vertybes, plėsti savo žmo
nių gerove ir laiduoti jiems vi
sas pagrindines žmogaus teises 
ir laisves, šias sąlygas geriau
siai patikrins demokratinė kraš
to tvarka, be kurios negalėtų 
būti pasiekta ir apsaugota tik-

derinti' savo reikalus su arti*- 
miausiais kaimynais — Balti
jos tautomis, vėliau su Europos 
kraštais, paskui su Jungtine Eu
ropa ir pagaliau su Amerika, 
kaip laisvojo pasaulio vadovau
jančia galybe, šiąja logiška 
tvarka turėtų būti nustatomi 
ir mūsų tarptautiniai santykiai 
su kitais kraštais.

BALTIJOS VALSTYBĖS
Su estais ir latviais yra tamp

riai susieta dabartinė Lietuvos 
dalia ir. mūsų laisvės kovos. 
Su jais artimai santykiauja pa
vergtoji tauta ir mes, gyvenan
tieji laisvėje. Kartu su jais su
darome tam tikro svorio tarp
tautiniame tautų koncerte, 
veiksnį, su kuriuo skaitosi ga
lingesnieji, negu veikiant atski
rai. Su baltiečiais todėl teks 
tolygiai bendradarbiauti ir atei
ty. Be to, mūsų bendradarbia
vimą su jais apsprendžia geo
politinės sąlygos: iš vienos pu
sės slavų pasaulis, o iš antros 
— germanų. Baltijos jūra yra 
jų kontroliuojama. Tenka to
dėl susiglaudinti, kad išliktu
me nesunaikinti. Suartėjimui 
neturėtų kliudyti nei tautiniai, 
nei kultūriniai. ' nei religiniai 
skirtumai. Priešingai, tai turėtų

dų. Bandymai jungtis Baltijo
je jau turi savo istoriją. Yra 
buvę Baltijos sąjungos federa
cijos ir aljanso šalininkų. Reikia 
iš tų bandymų daryti išvadas 
ir pasirinkti tinkamiausią susi
jungimo formą.

Tas susijungimas nebus nei 
sąjunga nei federacija, bet 
toks, koks bus visos Europos 
susijungimas. Sprendžiant iš 
dabartinių re&kinių, galime 
matyti, kad Europa pasirinks 
funkcionali nto suartėjimo ke
lią. Bendroji rinka, Euratomas, 
Europos Mokėjimo Sąjunga ir 
Laisvosios Rinkos Asociacija 
jau skina kelią į tokį junginį 
gana plačios ir grynai funkcio- 
naliniai susietos konfederacijos 
rėmuose, ši forma tektų ir bal- 
tiečiams pasirinkti. Esamoji pa
dėtis tai-žymiai palengvins, nes 
jau dabar yra gana tampriai 
tam tikrų uždavinių ribose 
bendradarbiaujama. Maskva, at
ėmus iš baltiečių politinių rei
kalų tvarkymą, paliko jiems 
teisių nustatytuose rėmuose ū- 
kinius, socialinius ir kultūri
nius reikalus rikiuoti. Nelais
vėje įgytoji patirtis gali ateity

Kiek žinios pasiekia, Vilnius 
tikrai lietųvėja, nepaisant ru
sų antplūdžio. Lietuvių santy
kiai su lenkais yra palyginti 
draugiški, bendradarbiaujama 
be priekaištų tiems, kurie nie
ku dėti dėl praeities. Sovietų 
okupacija to bendradarbiavimoligi nutautėjimo.

Ne bendradarbiavimas su 
kaimynais kaltas, kad turėjo
me nuostolių, greičiau bend
radarbiavimo stoka ir mūsų pa
syvumas. Norime ar nenorime, 
ne izoliuotoje Robinzono salo
je gyvename, "bet tautų grum
tynių lauke. Kaimynus turime 
ir turėsime. Geriau todėl su
rasti su jais nuoširdaus, nau
dingo bendradarbiavimo kelią, 
o ne bėgti nuo jų ar bandyti 
slapstytis už baimės, pykčio ar 
nepasitikėjimo sienos.

Lenkija yra stambus kaimy
nas ir svarus politinis rytų Eu
ropos veiksnys. Santykius su 
lenkais turime palaikyti, dargi 
pagyvinti juos ir surasti bend
rą kovos frontą savo kraštams 
išlaisvinti. Kaip Lenkijai ne vis 
vien, kas Liefovą valdo, taip 
ir mes neilgai buvome laisvi, lenkais. Lieka klausimas, ar mes 
Lenkijai griuvus. Sovietų Sąjun- į jį įeisime kaip Baltijos vals- 
ga, puikiai suprasdama lietuvių tybių junginys, ar atskirai. Tai 
- lenkų suartėjimo reikšmę, Ka- pareis nuo baltiečių susiprati-

lietuvius sukiršintų su lenkais. 
Maskva sąmoningai yra įsteigu
si lenkams Vilniaus krašte dau
giau mokyklų, negu jiems rei
kalinga, ir leidžia net kelis laik
raščius lenkų kalba. Tokių leng
vatų lenkai neturi Gudijoje, 
kur lenkų yra dvigubai dau
giau kaip Lietuvoje.

Nėra abejojimo, kad mūsų 
ateities santykius su Lenkija, 
kaip ir kitų tautų santykius 
veiks bendroji Europos padė
tis. Kadangi be didesnio apsiri
kimo galime spėti, kad Europa 
nueis integracijos keliu, apjung
dama eiles funkcionalinių — re
gionalinių valstybių vienetų, vie 
nas jų, be abejo, bus Rytų Eu
ropos valstybių konfederacija, 
kurioje ir mes dalyvausime su

didesniems laimėjimams siekti.

(bus daugiau)
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— Perėjo ir raktininkas. Visi pereisim, kažinkaip

Tada jis nusigręžė į rytinį kampą, šliūkštelėjo

lonų, oro skonį, kybojo svaigindami ir slėgdami 
paukščius. Minkštutė kiemo ir laukų žolė taip ir trau
kė kojas, vistiek, basas ar naginėtas, žengti į žalią 
platumą.

bet tolygiai esame bendradar- biavimą su lenkais ir nustatyti išlikti laisvos, 
biavę. Kartais laimėdavome gaires ateities santykiams su

jau kuris laikas yra atsisakęs 
operos po atviru dangum. Tai, Tai įspėjimas per anksti ne- dargi šis kraštas (JAV), kuris 
be abejo, kėlė ir stiprina ma- džiūgauti ir per anksti nenusi- buvo tokios išsiskirtinos poil
sėse lietuvių pasigrcdėjimą ir minti dėl padėties šaltojo ka- tikos kūrėjas ir ilgametis vyk: 
prisirišimą prie to, kas lietuviui ro fronte. dytojas. Taigi ir mes išsilai-

būti jau tikrosioms, linksmoms Pavasario šventės iš
kilmėms.

Saulei danguje gerokai pakilus, Klausigailos kie
mas vėl prisipildė žmonių. Dabar jau susirinko beveik 
kas tik gyvas ir sveikas. Vyrai baltais lininiais marš-

nos sukakties proga. Per visus tai.

i -

kite, valgykit ir būkite linksmos. Mes jūsų pasnigę spalviais kaspinais, kurie tarp baltųjų moterų nuo- 
ir jus meilingai kviečiame.

Krivis nsi(r0ė į stalą, pasilenkęs nulaistė gėri-

(24) •
Tenai buvo pastatytas ant stalo didelis midaus ąso
tis ir gėrimui ragas. Ilgą baltą drabužį spalvota juos
ta susijuosęs, stovėjo krivis. Į vainikuotas mergaites 
jis atsigręžė su pilnu ragu midaus ir prabilo:

— Sveika, Saulele, ant skaisčių mergaičių galvų

gingiau veikti. *
Tiesa, yra buvę nevykusių 

varžybų, kuriozams erzino ir 
skaldė. Bet tai buvo tik ęetos 
išimtys. Jų nebūtų buvę, jei 
baltiečių bendradarbiavimas bū
tų buvęs organizuotas ir pla-

minėtose srityse. Maskvos, bet neatidavė jos nei tų Europos valstybių jungimo
Lenkijai, nei Lietuvai, nes ta- nėra ko bijoti. Nebūsime ten 

REIKIA SUARTĖTI IR SU da jos vėl būtų turėjusios bend- vieni, ir viena kuri tų valsty- 
LENKA1S ras sienas. Kalbos, kad Sovie- bių negalės daryti į mūsų kraš-

.Mūsų santykiai su lenkais tai atiduos Karaliaučiaus sritį tą išimtinos įtakos, jei to pa
yra panašūs į nevisada sugy- okupuotai Lietuvai, neturi jo- tys nenorėsime. Mažoms 
veriančios šeimos narių tarpu- kio pagrindo. ir net. vidutinio dydžio v
savio santykius. Esame turėję šioji padėtis diktuoja mums tems atominiame amžiuje

— Žemyna, mūsų Motinėle, maitintoja geroji, 
Saulės seserėle, pavasariu apsidžiaugus, ugdyk mums 
gerus javelius, penėk mus ir mūsų gyvulėlius. Mes 
tave gerbiame ir tau dėkojame, o tu mūsų pasotinti 
neužmiršk.

Žemai tris kartus nusilenkė, išpylė apie pusę gėri
mo ant žemės, atsigręžęs išgėrė kitą pusę, įsikan
dęs išmetė pro petį ragą į žmones. Tylonė pagavo ir, 
visa švytėdama iš laimės, nunešė ragą ant stalo. Da
bar pripylė midaus pats krivis ir prinešė Klausigai- 
lai. Tasai, siurbtelėjęs lašelį, padavė Viltei. Viltė per
davė Uogelei, ta — savo broliams, anie — kitiems. 
Taip perkeliavo ragas per visų rankas. Visi nugėrė 
po lašelį, arba nors lūpomis rago kraštą palietė. Kai 
ragas grįžo vėl ant stalo, pasigirdo linksma pava- ' 
sario daina. Dėdei Miltautui nereikėjo ilgai raityti 
balso vienam: staigiai ir džiaugsmingai sugriebė visi 
žodžius, gaidą. Iškilo, išsisiūbavo daina, kaip jauni 
supuoklininkai į beržų viršūnes, nuaidėjo laukais ir 
ežeru, ėmė šimtais balsų atsikartoti girioje, nes dai-

darais. Visų veiduose šiuo metu buvo vienas bend
ras papuošalas: linksmybė.

Diena buvo skaidri ir šilta. Pro saulę Šmėkščio
jo tik labai maži, lyg vaikų žaisliniai, debesiukai. 
Medžių viršūnės aiškiai kirtosi į šviesia mėlyną dan
gų. Vėjas buvo aptilęs, tarytum snūstelėjęs, tai viso-

— Taip jau nusenusi jo galvelė vedė.
—Netiek nusenusi, kiek sukrėtimų pagadinta. 

.Nebuvo Daukantas daug už Giedkantą senesnis.
— Taigi, ir patsai kunigas nebestiprus. Kas per 

liga jį lovon paguldė?
— Sako, šoną vis diegia. Rankos, kojos ištinę. 

Kažin, kaip ilgai ir jis beišsilaikys?
— Tai vis jau nors lovoj serga, lovoj ir numirs. 

Netaip, kaip raktininkas ...
— Apsaugotai, dievai, nuo tokios mirties! Van-

bų nuvarginti, vasarinis karštis, kuris priilsina iki —Ta 
tinginio, dar nebuvo atėjęs. Priešingai, trobose dar nuo kūno? 
žiemą nusitupėjus, kojos pa&os kėlė ir nešė pirmyn. — Atsiskiria tiktai, kai per ugnį pereina.

— Taigi O kad taip atsitiko, ar jis kaltas? Sa
ko, tik tada Uoga mirtis, jeigu kas tave į vandenį

atnešta! Sveiki, spindulėliai šviesos, ant jų baltų ran- nuoją ašuojiečiai išsistūmė į kiemą Paskui, tokių buvo apsidžiaugimas pavasariu, dorojimas dievams už „ ,, » v.
kų nukritę. Sveikas, pavasari, pas mus po šaltos žie- džiaugsmingų pavasario dainų keletą padainavus, vai- kantas nusikvies? — užsimąstęs užbaigė kalbas apie

Rimtoji šventės dalis taip ir pasibaigė. Grįžda
mas į namus, būrys išsibarstė būreliais. Vyresnieji vy-

stovėjęs Sargėms pačiupo pirmutinis. Tylėdamas, bet kitos ir basos, bet drabužių margumu net akį verian- 
spindinčiomis sėkme akimis, prinešė jis ragą, padėjo

— Būkit ptsveikintos mirusiųjų vėlės! Dalyvauki- saulėje, kilojant rankas, ratelius žaidžiant; ant galvų

aite po dvi susiglaudusios, iaibž-
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GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
MArket 3-1968

FRontier 6-6399
GRant 1-3712

RESPUBLIKONAI UŽPLŪDO CIIICAC|
ŠVENČIAME ŠIMTMETI N] JUBILĖJŲ 1960

pirmi- 
1955 •

Živilę (gim- 
choro daly-

miestelio pradžios mokyklą 
Pirmasis mokytojas buvo Broį 
nius Bajerčius, dabar gyvenąs 
Bostone. Turėdamas- 9 metus,

MININT Žalgirio mūšio sukaktį Chfcagoje, gatvėm buvo vežama Vytau
to Didžiojo statulą, kurią padarė Gabrielius Rudavičius. Nuotr. Z. Degučio.

NEWARK -2, N. J. 
263 Market St.

Tas pats senatorius, kuris' yra 
vienas iš rimačiausių asmenų 
į partijos vfcepreddentinį pos
tą, liepos 19 priėmė Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininką L. 
Simutį, sekr. dr. P. Grigaitį ir 
valdybos narį inž. A. Rudį. Jis 
iŠktauaė lietuvių reikalavimą į-

kur Jūsų pinigai 
HROOKLYN, New York

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (3%% normalaus ir %% specialaus priedo)

To SCHUYLER SAVINOS AND LOAN ASSOOATION 
24 Davis Avė., Kearny, N. J.

Balšaitytę. Su ja užaugino tris 
vaikus: Valentiną ir Algį (da
bar studentai) ir 
nazistę, parapijos

— Uetavąs Mokykloje, Ryte, 
N. Romuvoje. Darbininke (re- 
dagavo 1934 . 35), Žemaičių 
Žemėje (red. 1941 - 44). Žibu
riuose, Uėtpvių Žodyje; JAV 
—. . Darbtafake, Drauge (jam 
rašo savaitines Bostono beta
riu gyvenimo apžvalgas, kas 
savaitę ar antrą — straips
nius), Aiduose, Lietuvių Dieno
se, Vytyje, Laive. Duoda poli
tinių apžvalgų, rašo kultūros, 
lietuviškojo auklėjimo, religi
niais klausimais, mini žymiųjų 
veikėjų sukaktis, recenzuoja 
žurnalus, replikuoja į kitų pa
sisakymus, bendradarbiauja L.

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

1. Priima taupyti pinigus
2. Duodą pastatas (morgičius)

nius su tėvais, suvežti prie menės apylinkės ir apygardos

Chicago, III. Respublikonai, pos 27, 2 vai. Conrad Hilton 
populiariai vadinami 4L O. Pi 
“Good Old Party” — suvažia
vę į Chičagą svarsto savo par
tijos reikalus ir tariasi, kaip 
nugalėti demokratus lapkričio 
mėn. rinkimuose. Apie 30,000 
respublikonų partijos Žmonių: 
delegatų, atsarginių, kitokių pa
reigūnų bei jų šeimos užplūdo 
iš plačiosios Amerikos.

Visos Amerikos gyventojų NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaiouojame METŲ KETVIRČIAIS

rą klasę. Ateitininkai dėl stip
rios kairiųjų įtakos jau tuomet 
buvo gimnazijoje uždaryti, bet 
savo veikimo nenutraukė, glo
bojant kapelionui kun. P. Du- 
rasevičiuL Kazys Mockus pas
kutinius dvejus gimnazijos me
tus buvo ateitininkų moksleivių 
pirmininku. Pirmininkaudamas 
dviračiu aplankė visas Rasei
nių rajono pavasarininkų kuo
pas, rengė kongresėlius, sakė 
kalbas, skaitė paskaitas. Pa
čioj gimnazijoj dalyvavo .gin
čuose su kairiosios “Atžalos” 
nariais, kurie laisvai lankėsi 
ateitininkų susirinkimuose. £įa 
Kazys ėjo kultūringos idėjinės 
kovos mokyklą: po karštų dis
kusijų klasėje ir šiaip privačiai, 
buvo vėl draugai. Tą simpatin
gą bruožą Kazys išlaikęs ir da
bar, nes sėkmingai geba vokti 
su įvairių ideologinių ir politi
nių pažiūrų žmonėmis, neatsi
sakydamas savo principų.

Universitete studijavo lotynų 
ir graikų kalbas, literatūrą ir 
pedagogiką. Ir studijuodamas 
skyrė laiko visuomeniniam

851 Hollins Street 
BALTI MORE 1. MD. 
MUlberry 5-5787

JUUKUMMAS elektros motori *^**n^»W* ntMANO «Twraąo

1991 Broądway 
NEW YORK 23, N. Y. 
LYoėum 5-0900

979 So. Broad St. 
TRENTON, N. J. 
EXport 4-8085

390 W. Broadvray 
S. BOSTON 27. M ASS.
ANdrew 8-8764

174 Tilghman Street 
ALLENTOVVN, PENNA. 
HEnlock 5-2069

viešbučio Walderf kambaryje. 
Malonu, kad respublikonai 

rodo nemaža prielankumo lie
tuviams. Partijos pirmininkas 
šen. T. Morton, kalbėdamas 
Chicagos lietuvių minėjime lie
pos 17 Markett parke pareiškė: 

“Respublikonų partija visuo
met buvo, šiandien yra ir vi- 
suomet bus karštose mūšio 
fronto Unijose. Pamažu, bėgant 

_ _____ metams, kai raudonoji banga 
nukreiptas į Chicagos tarptau- nusiaubė rytų Europą: Lietuvą, 
ttoį amfiteatrą (ten, kur vyko Latviją, Čekoslovakiją, Vengri- 
lietuvių tautinių šokių šventė), M, Rumuniją, Bulgariją, Lenki- 
kur pradedami partijos kon- & Estiją, Albaniją ir kitas lais- 
vendjos posėdžiai ir kur liepos vas valstybes, mano partija pa- 
27 bus išrinkta partijos prezi- darė ir laikė prižadą kovoti dėl 
dentinis bei riceprezidentinis jųjšvadavimo”. 
kandidatas. Be to, nemaža at- 
skitų posėdžių bei posėdžių 
vyksta , Sheraton - Blackston 
viešbutyje, talpinančiame vy
riausiąją konvencijos būstinę 
ir Conrad Hilton viešbutyje, 
kur yra apsistojusios visos par
tijos galvos.___________________________________________ —

Kalbant apie konvenciją, ku- trauirti Lietuvos nepriklausomy- 
ri baigsis liepos 28, reikią pa- bta bylą į respublikonų rinki- 
sakyti, kad jos vienu B 12 gar- minę programą ir katt^ori su 
bės sekretorių yra lietuvis Ev- mūsiškiais apie vieną valandą. 
ęreHvs Bartkus, pakMestre Liepos 20 Alto atstovas vtt'b®.

Eastern Rrrfcway Offiee: 
539 SATERN FARKWAY 

. tt^atraud Avuuue

— Velku ukanuu gėrimų ir užkandžių bufetas — 
Programoje:

• “Rūtos” Ansamblio Choras ir Tautinių Šokių Grupė
• Lietuvaitės gražuoKą rinktinas išrinkti “Miss Lithuania, 1960*
• polkutės ir tango Šokimo kontestai
•' T-tetiTvilką* sutartinės
PIKNIKO PRADŽIA — t rik p.p. ŠOKIAI nuo S vai. p.p. iki 10 vai.

PROGRAMA — 4 vaL p4>. ’
PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT

įėjimas — $1.00, ir 25ė už ženkliuką ir ^.Y. miesto BtotoVų
JmtoMnre! JOKŪBAS J- STUKAS, Direta

Valančiaus 
gimnazijoje, dar dėstė lotynų ir 
vokiečių kalbas bei istoriją, 
1942 suorganizavo dar vakari
nę suaugusių gimnaziją 5 kla
sių su 100 mokinių ir jai va
dovavo iki vokiečiai 1943 ją už- 
darė. Vokiečių okupacijos me
tu (1941 - 44) leido, redagavo 
savaitraštį “Žemaičių žemė”. 
Įsteigė žemaičių meno ir moks
lo centrą ir jam vadovavo iki 
pasitraukimą iš Lietuvos (1944). 
Centras rengė meno parodas, 
dainų ir literatūros vakarus, į- 
steigė profesijų teatrą (1942 - 
44). Kartu su Pr. Geniu sure
dagavo ir išleido “Žemaičių ka
lendorių”, 1943 išspausdino 
“Žemaičių kankiniai” (Rainių 
žudynės); Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas 1955, išleido pran-

•-< •f-'-- -

LOAN ASSOCIATION

Vokietijoje nuo 1944 rudens 
iš pradžių gyveno Silezijoje, 
paskui šiaurės Vokietijoje, Hei- 
dėje arti šiaurės jūros ir pusę 
Inetų Neumuesteryjė. Anglų o- 

veiklos ateitininkus mokslei- kupacinė valdžia sugalvojo sū
rius uždarius. Buvo nuteistas

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA U, PA. 
WAImit 5-3455

1313 Addtson Rd. Cor. 
Supertor Avė. A 71 St. 
CLEVELAND OHIO 
UTah 1-0807

135 UIĮOAOWAY < ^Bdfere Avė. 
Aotntaūeiaiu - PmiktidUniuiu 
nuo 9 V. ryto fld S v. popiet

visi keliai veda į metinį
LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO ir "ROTOS'

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firmą, 

kuliai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

DOVANŲ PAKETUS Į UXSJL
1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodfiuąi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?

- Baigęs 1936 universitetą, bu
vo paskirtas Pagėgių gimnazi
jos lotynų kalbos mokytoju. 
Mokiniai čia buvo perpus iš D. 
Lietuvos ir iš M. Lietuvos. Vo
kiečiai turėjo savo atskirą gim
naziją. Santykiai su vokiečiais 
buvo geri Teko veikti su M. 
Lietuvos susipratusio jaunimo 
draugija “Santara”, sakyti tau
tinėse šventėse kalbas. Tik 
Klaipėdos kraštą atplėšus, be
turiu gimnazija užsidarė. K. 
Mockui teko porą mėnesių pa
dirbėti švietimo min. knygų lei
dimo komisijoje.

Nuo 1939 iki 1944 dirbo 
Telšių gimnazijoje, čia vedė 
gaiL seserį palangiškę Mariją

6446 Michigan Avė. 
OETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560

frnąs labiau už snaudalį bend
ramintį, niekad nenuKrii^ 
rankų, visus buriąs į lietuvių 
darbą, paslaugus, tolerantiškas, 
plačių pažiūrų, toks yra dabar 
50 metų amžiaus sukaktį Šven
čius Kazys! Stųuial įaugęs be
turiu kultūros dirvoje, lyg tas 
“ąžuolas prie Nemunėlio”, Ka
zys pirmas, kur lietuvybei gre
sia negandas, kur surizgusios 
problemos.

Vyrui pačiame dvasios pajė
gume linkime geros sveikatos 
ir daug daug našių darbo me-

4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaį> 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jus savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:

4. ’ X-mas Club “
5. Skolina pinigus taupytojams

6. Priima pinigus už "elektros, šviesą, gazą ir tdefoną
Apdrausta “FederaI Su-vings and Loan CorporaMoą” Ugi $10,000 

Narys FederaI Kone Loan Bank 

Telef. WY 1-0001, WY 1-7260 
Julius Paknia, presideiiias

p. Velevas, sekretorius J- Betta, iždininkus

partamentarb Byrm> stu^ją 
apie Vakarų Europos krftšfio- 
niškąją demokratiją (išspaus
dinta Tėvynės Sarge, 1958). 
JBtafrman atvytai Į949 rudfmį ir 
tais pat metais drauge šuTd- 
tais įsteigė lituanistinę mokyk- 
lą, kurioje dirbo iki 1950 pra
džios. 1949 - 50 buvo pirmi-, 
tankas kultūros rėmėjų drau
gijos, kuri rūpinosi minėtąja 
mokykla. 1951 - 55 grįžo mo
kyklos vedėju. Antru kartu jai 
paėmė vadovauti 1959 rudenį 
ir tebevadovauja ligi šiandien. 
Sunkiu lietuviškos mokyklos 
metu Kazys parodė daug peda
goginio sugebėjimo, takto ir 
energijoj gerai orientuodama
sis sunkiose sąlygose, negailė
damas savo sveikatos (išgy
vendamas dvi sunkias opera
cijas), į mokyklą ateidamas ir 
po sunkaus naktinio darbo. 
Nuoširdžiai imdamasis darbo, 
visada sudaro gražius santykius 
su tėvais, mokiniais ir visuo
mene, ir jo darbo rezultatai 
jaunimo lietuviškumą išlaikyti 
labai žymūs. , . •

1951 įsteigė Bostono Lietu
vių Mokytojų draugiją ir jai 
visą laiką vadovauja. Surengė 
eilę platesnių N. Anglijos lie
tuvių mokytojų suvažiavimų bei 
turiningų susirinkimų. Rūpino
si išleidimų trijų vadovėlių: 
Naujųjų Skaitymų I 
Kregždutės H ir m.

K. Mockus yra dar 
taukavęs Alto skyriui, 
56 — ateitininkam sehdraugiam 
1956 - 57 — kultūros klubui, 

, . . . burti visus gimnazijos moki- 1949 - 51 buvo Liet. Bendruo-
2 men. kalėti, bet nuo baus
mės atleistas kaip nepilname
tis. Dalyvavo trečiame ateitinin
kų kongrese Kaune 1930, or
ganizuodamas misteriją Vytau
to ąžuolyne. Taip pat veikė pa
vasarininkų Kauno rajono va
dovybėje ir Darbo Federacijoje. 
Karinę prievolę atliko 1935 - 
36. Kareiviaudamas parašė dip
lominį darbą “Romėnų dievai 
ir šventės Ovidijaus veikale 
FastT.

darbui. 1929 - 32 buvo Ateiti
ninkų Moksleivių Centro Val
dyboje. 1931 su kitais buvo tei
siamas kariuomenės teismo dėl

Adresas ................... —......... -...... ......

Siunčiu depozito.................... ............... .
(TaupytoJams pačio išlaidas apmoka Draugija)
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PASKUTINIU NUTARIMU
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LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAUGIJA 
-New Jersey ir Nėw York‘o valstybėse moka



nems

P. Natas

HARTFORD, CONN.

LIAVA

Kunigy Vianybas Sekretorius
(V. M. K.)

Naujosios

RUGPI VClO - AUGUST 14 DIENĄ Šoka 6 tautos savo tautinius šokius, vadovaujant poniai 
Onai IVaškienei. Šitie šokikai nustebino ne tik Bostoną.Ijei 
kitus miestus, bet ir Vašingtoną bei Čikagą.

Danutė Kriaučeiiūnaitė,
2 metus baigusi Mt. St.

Groja garsusis Šv. Petro parapijos orkestras 
Anglijos čempijonas.

PHILADELPHIA, PA.

N^sęniai gnprganjĮayntą bpM- ~ 
rovė (Lithuanian Caomnnity 
Ceuter, lucjjan »rfptrkn ną- 
mus. Si nuosavybė yra prie ge
ro sųsroekimo (Santa/Monica 
Blv.) Ir rajone, kur gyvena dau
giau lietuvių. Nuosavybė susi
deda iš keturių butų namo, po
ros įstaigų ir kieme salės, ir 
virš salės kelių kambarių. Di
rektorių taryba, kuriai pirmi
ninkauja Jonas. Uždavinys, tik
rai pagirtina už visą triūsą ir 
darbą. Pradžia padaryta tikrai 
gerai
Jasiukonfo filmus rodys vyžiai

Lietuvos vyčių Los Angeles 
kuopos (133 kuopa ir sendrau
giai) susitarė su Povilu Jasiu- 
koniu dėl jo filmų premjeros 
Los Angeles mieste. Abu Povi
lo Jasiukonio filmai bus rodo
mi Los Angeles ir apylinkės 

.lietuviams spalio mėn. Tiksli

Rugpiūčio 14 -20 ALRK Fed. 
stovykloje Dainavoje Manches- 
ter, Mich. (60 mylių į vakarus 
nuo Detroito) • stovy klaus 7-14 
metų lietuviškos kilmės vaikai. 
Stovyklą organizuoja Lietuvos 
vyčių Detroito 79 ir 102 kuo
pa. Organizacini komitetą su
daro Rapolas Valatka, Bronius 
Polikaitis, F. ir S-^Zagėr, M. ir 
R. Wagster, F. ir A. Bunikiai, 
Stovykla bus pravesta anglų 
kalba, tačiau lietuviškoje dvasio 
je. Vaikai ne tik sužinos apie 
savo senelių ir prosenelių gim
tą šalį Lietuvą, bet išmoks vie
ną kitą lietuvišką dainą ar šo
kį. Putnamo seselių priežiūro
je gerai maitinami, bežaisdami 
Dainavos kalneliuose, besitaš
kydami Spyglio ežerėly^ jaunik

liai tikrai sustiprės ir smagiai 
paatostogaus. „ ši stovyklą yra 
pirmasis vyčių bandymas, ta
čiau jam skiriama daug dėme-

Centras žada atlikti didelį a- 
paštalavimo darbą lietuvių tar
pe. Daug mūsų lietuvių yra 
reikalingi dvasinės pagalbos! 
Krikščioniškos ir broliškos mei-

vauja 133 kuopos sekretorė 
Alke Dotts. šiais metais kuo
pai pirmininkauja Ann Lauri
naitis, gi seadriūigiams — Jo
nas Ptlikūnas.

LIvTVVl*

nykščios stovyklos šventės pro
grama daugelio dar ir šiandie
ną geru žodžiu minima, o šie
met meno vadovų tarpe vėl bus 
talentingasis Faustas Strolia ir 
ryžtingoji sesuo Paulė. Būtų 
gera, kad kuo daugiau žmonių 
pamatytų, kaip daug pasiekia
ma lietuviškumo ugdymui per 
vasaros stovyklas. Didesnis

prieš
Joseph kolegiją, kurį laiką gy
veno Omaha, Nebr. Nuo pra
eito gegužės mėn. persikėlė į 
Chicagą, m., ir nuo šių metų 
mokslo pradžios dėstys ispanų 
kalbą Carl Sanburg .gimnazijo
je prie Chicagos.

džiu anksčiau. Pagal nuotolius 
atrodo, kad iš Baltimorės ir 
Wasbingtofto reikėtų- važiuoti 
apie dvi-valandas, o iš Phila
delphijos gal per tris valandas. 
Būtų gera, kad visi dalyviai per 
pamaldas priimtų šv. komuniją.

Po pamaldų bus pertrauka 
užkandžiams ir vietai apžiūrė
ti. Paskui, sporto varžybos. Ti
kimasi įdomių tinklinio rungty
nių tarp baltimoriečių ir phi- 
ladlphiečių.

Be to, numatytas bendras po
sėdis kolegijos iškilmių salėje, 
paskaita “Ateitininkai penkias
dešimtmečio perspektyvoje”.

Vienas kalbėtojas pažvelgs į 
ateitininkų praeitį, o kitas 
kreips akį ateitim Bus ir me
ninė dalis. Pabaigai tikimasi iš
leisti humoro laikraštėlį.

Kur būsi, kur keliausi, o įie-

Ir vėl šventė Dainavos stovykloje 
DETROIT, MICH.

Stovykla yra įkurta 1933 prie 
Cape Cod įlankos 8 mylios nuo 
istorinio Plymouth, Mass., ap
supta pušų. Ji priklauso Sulli- 
van šeimai. Stovykloje nuoląt 
vasarojo amerikiečių jaunimas, 
kuriam vadovauja prityrę ka
talikai vadai.

Kas norėtų vykti į šią moks
leivių ateitininkų rengiamą sto
vyklą, iš anksto registruojasi 
pas savo kuopos sekretorius ar 
pas Kęstutį A. Pliūškonį, 3318 
Friendship St, Philadelphia, 
Pa. Registracijos mokestis 5 
dol, savaitei 30 dol. Pr.

Abu lietuvių respublikonų 
vienetai planuoja pagerbti kon- 
gresmaną Glenard P. Įjpseomb 
ir kongresmaną Gordon L. Mc 
Donough, kurie ir vienas ir ki
tas yra daug padėję lietuviam' 
ir Lietuvos reikalui. Tas pa
gerbimas" bus suruoštas susf 
tarus su tais kongresmanais, 
kai jie, pasibaigus š. m. JAV 
kongreso sesijai, sugrįš iš Wa- 
shingtono į Los Angeles. Tas

— Šen. Thruston B. Morton, 
respublikonų partijos centro 
komiteto pirmininkas, praplėtė 
tautinių grupių Centro Komi
tetą. paskirdamas po keletą 
naujų narių iš kiekvienos tau
tinės grupės. Iki šiol šį* komi
tetą sudarė po vieną atstovą 
iš kiekvienos didesnės grupės. 
Lietuviams per eilę metų šia- 
m^kmnitete atstovavo V. Kvęt-

LIETUVIŲ MISIJŲ IR KATALI
KŲ AKCIJOS CENTRUI RINK-

ŠEN. T. MORTON sveikinasi sa Uetuvo* Cobidhiarclžit*,
kurig pasak* vieną i* pagrindinių kalbu Žalgirio mūžio rainijims Chica- 
goję. Nuotr. Z. Degučio. \ ’ į. /. *.

— Dainavo* ' jaunimo ąto- 7 
vykios suvažiavimas įvyks ; 
šeštadienį, liepos 30, stovyklos 
patalpose Manchester, Mich. Po 

-rėmėjų susirinkimo tuojau pat1 
posėdžiaus direktorių taryba. 
Dienotvarkėje numatyta naujos 
valdybes rinkimai, naujos sta
tybos klausimai, piniginis va
jus ir k. '

— Balto- Centras praneša, ; 
kad atsižvelgiant į naujus so
vietų reikalavimus Balfas rug
piūčio meni vaistus į Lietuvą1 
siųs tik oro paštu, o rugsėjo 
mėn; ir .-vėliau vaistus siųs tik 
gavus specialius iŠ Lietuvos už
sienio vaistams receptus. -

— Vatikano radijas ateitinin- > 
kų jubilėjinio kongreso Chica- 
goje dienomis transliuos tris 
pranešimus apie ateitininkų or
ganizaciją — ateitininkų ideo
logiją, ateitininkų istoriją ir a- 
teitininkų kongresus. Translia
cijos laikas: 18,15 vai. Pašne- • 
kesius paruošė kun. S. J. Raz- 
mus.

— Henrikas Radauskas, Kon
greso bibliotekos siunčiamas, su 
žmona liepos 21 išvyko metams 
į Vokietiją, į Wiesbadeną.

— -Dr. Vladas Juodeika iš 
Portland, Ore., profesoriaująs 
Portlando univers., aktyviai 
reiškiasi Oregono respublikonų 
partijos sluoksniuose. Dr. VI. 
Juodeika yra paskirtas vadovau
ti visoms respublikonų, tauti-

grupėms Oregono valsty-

Liepos 16 įvyko pavergtų 
tautų bičiulių bendras susirin
kimas ryšium su Pavergtųjų 
Tautų savaite. Dalyvavo apie 
150 ukrainiečių, lietuvių, lat
vių, estų ir vengrų. Pirm, Boy- 
chyk perskaitė prezidento D. 
Eisenhowerio sveikinimą ir pa
reiškimą, taip pat burmistro ir 
gubernatoriaus. Po to pasiro
dė scenoje ukrainiečių mišrus 
choras, vadovaujamas Alex 
Pryshlak. Sugiedojo Amerikos 
himną ir maldą. Pagrindines 
kalbas pasakė buv. kongresm. 
Sadlack, Ukrainiečių Susivieni
jimo vadas M. Piznak ir kun. 
Leopold L. Brown. Ypač įdo
mi buvo kun. L. Brown kal-

Liepos 31, sekmadienį, Phi- 
ladelphijos, Pittsburgho, Ne- 
warko, Brooklyno, Buffalo, Ha- 
risburgo, Providence ir Mont- 
realio vyskupijų lietuvių bažny
čiose skelbiama metinė rinklia
va Amerikos lietuvių misijų ir 
katalikų akcijos centrui, (šiose 
vyskupijose yra leista rinklia-

Moksl. aUitipinkg f '
. stovykla rytuose

Rytų apygardos moksleiviai 
DŠ& stovykla, kų- 

iri įvyks rugpjūčio 13 —? 27 
įdL d. Camp Takwita, Manomet, 
Mass. Į stovyklą kviečiamas lie- 
fevižkas Iratalilriškas jaunimas, 
^berniukai ir mergaitės nuo 11 
iki 16 metų. Stovykla tūri pui- 

kkius modernius pastatus, są- 
sporto aikštes bei įran

kius, sąvo laivelius ir t.t. Vie
ta ir įrengimai pritaikyti sto
vyklavimui pušyne prie jūros 
kranto. Maistas geras, gamina
mas patyrusių virėjų moder
nioje stovyklos virtuvėje. Nuo
lat gyvena gailestingoji sesuo 
ir turi kliniką pačioje stovyk-

varge ir laukti pagalbos iš ki
tų. Ne vienas iš mūsų gavo pa
ramą iš Balto, kada ta parama 
buvo ypatingai reikalinga. Iš 
tikrųjų, tai buvo skola, kad 
mes prasigyvenę ją grąžintume 
tiems, kurie jos dabar yra rei
kalingi. Jeigu mes duosime, gal 
ir mums duos reikalui esant.

<♦•> a:

lygomis keturi namai Worces- 
ter, Mass., ir du namai Miami

Philadelphijos Balto skyriaus 
valdyba uoliai ruošiasi praves- . i 
ti metinę rinkliavą Philadelphi- ų,
jos mieste ir apylinkėse. Rink- (į
liava turėtų prasidėti liepos ga- 
le ir tęstis tol, kol visi Phila- % 
delphijos lietuviai bus rinkėjų ; \: 
aplankyti. Ankstyvesnėse rink- :
liavose philadelphiečiai yra gra- jjš
žįai pasirodę. Buvo atvejų, ka- 
da vienoj Philadelphijoj buvo 
surinkta per 3,000 dol. Tad, 
taip kaip ir anksčiau, neož- 
mirškime vargingiau už mus

ba. Jis neseniai grįžo iš Mask
vos. Meninėje programoje so
listė Jankauskaitė, pianu paly
dint Miniukienei, padainavo po
rą dainų.

Susirinkusieji išreiškė stiprų 
ryžtą tęsti kovą už išlaisvini
mą pavergtų tautų ir aiškinti 
rusiško komunistinio imperia
lizmo pavojų laisvoms tautoms?

Pavergtų tautų bičiulių ko
mitetą sudaro pabaltiečiai, uk
rainiečiai ir vengrai. Lietuviam 
atstovauja Zigmas Strazdas.

lės vedini paaukokime, kiek ga
lime, šiam gražiam tikslui.

Atskiras aukas galima pa
siųsti ir tiesiogiai Kunigų Vie
nybės iždininkui Rev. Dr. T. 
Narbutas, 41 Adelphi St., B- 
klyn 5, N. Y.

Dievas jums teatlygina gau
siai už jūsų aukas savo brolių 
dvasinei gerovei.

šio ir jėgų. Stiprus stovyklos 
vadovų būrys žada stovyklos 
pasisekimą. _

Savaitinė kaina yra 25 dol. 
už vieną vaiką iš šeimos, 20 
dol. už antrą, 15 dol. už tre
čią ir kitus. Daugiau informa
cijų teikia Aldona Bunikis, 
24127 Andover, Dearborn, Mich

Detroito vyčiai sveikintini už 
jų pasiryžimus, o visi tėveliai, 
kurie dar tebemyli tėvų ša
lį, raginami siųsti vaikus į Dai
navą. < P. Natas

f*—Am - 'mSamAAžLI

Los Angeles ir apylinkės 
iųyiai turės progos pamatyk 
filmų ir televizijos aktorų Rūtą 
Kilmonytę operetės “9mw 
Boat” svarbioje rolėje, šios o- 
peretės spektakliai bus kasdien, 
pradedant rugpiūčio ISJAulhar- 
monic auditorijoje, miesto cen
tre, prie Biltmorė viešbučio. 
Operetės spektakliai bus šešetą 
savaičių. Be abejo, visi Los An
geles lietuviai stengsis pamaty
ti Rūtą Kilmonytę scenoje.

Nauja knyga apie tostus įvai
riomis kalbomis

Amerikietis John M. Koken, 
gyvenąs Palo Alto mieste, Ca- 
lif., paruošė knygą, surinkda
mas į ją jvąiriomis kalbomis 
linkėjimus išgeriant, (tostus), ši 
knyga — “Here’s To It” — pasi 
rodys spaudoje šį rudenį. Kny
goje tilps eilė linkėjimų lietu
viškai. Koken rašo, kad lietu
viškas skyrelis leidėjo (A S. 
Bameė and Co. N.Y.) nebuvęs 
apkarpytas. Autoriaus adresas: 
Mr. John M. Koken, 3127 
Bryant St., Palo Alto, Calif.

nėtą komitetą iš lietuvių yra 
paskirti: adv. Antanas Shallna, 
Lietuvos garbės konsulas iš Bos 
tono; Leonardas Valiukas iš 
Los Ange&sę Eugenijus Bari

mo Amerikoje Centro Valdybos ^cus phicagos. ir Albinas Tre- 
sękretorius. Be V.Kvetko į mi- čiokas iš Newarko, N-J. * •

Visi keliai veda į Emmitsburgą
Iš Washingtono, Baltimorės 

ir Philadelphijos, o taip pat ir 
kitų apylinkių vietovių lietu
viams liepos 31 yra sudaryta 
proga aplankyti gražioje vie 
toje esančią, vieną iš pačių se
niausių ir garsiausių Amerikos 
kunigų seminariją — Mpunt St. 
Mary** College, Emmitsburg, 
Md. Švęsdami savo jubilėjinius 
metus, minėtų vietovių ateiti
ninkai, su savo bičiuliais ir sve
čiais susirinks čia susikaupti, 
pabendrauti, pasivaržyti spor
te, geriau kraštą pažinti bei sa
vo dvasią atgaivinti.

Programa prasidės pamaldo
mis prie gražios Liurdo grotos. 
Pamaldas atlaikys šios išvykos 
pasisekimu nuoširdžiai rūpinąs 
baltimorietis kunigas Kazimie
ras Pugevičius. Visi atvykstan- 
tieji prašomi pasiimti malda
knyges su- liturginėmis mišių pos 31 pasuk į Emmitsburg! 
maldomis, kad visi galėtume Emmitsburg yra prie 15-to ke- 
tarti tuos pačius maldų žodžius, lio, truputį į pietus nuo Ge- 
Per pamaldas epistola ir evan- tysburgo. C.S.
gelija bus skaitoma pasauliečio.
Pamaldų pradžia 12:30. Išvyks- > .
tantieji iš atskirų vietovių tu- r <
retų laiką taip apskaičiuoti, kad 
į vietą atvyktų bent pusvalan-

gyvenančių tautiečių ir būkime 
pasiruošę dosniai sutikti Bal
to rinkėjus. Gerai įsikūrę A- 
merikoje, mes per greitai už
miršome, ką reiškia gyventi

Ketvirtoji metinė jaunimo 
stovyklos šventė įvyks liepos 
31. Iš lyto 11 vai. mišios rie
šutmedžių pavėsy, 2 vai. — 
mergaičių stovyklos pabaigtu- 
vinis pasirodymas. Saulė, eže
ras, puiki gamtužė, šeimininkių 
paruošti valdai visus smagiai 
nuteiks. O kur pažįstamų šim
tai iš visų svieto pakraščių!

Čia geriausia proga stabtel- žmoni>4 kteMs Pakels Ubiau 
tL atostogų kelionės metu ne- M Jaunos“™ stovyklautojoms 
Hk-dulkės Spyglynuplauti, bet "f vadovams, Todėl liepos,pas-, 
ir pasidžiaugti mūsų guvaus kutbų sekmadienį visų ratai 
jaunimo atliktais darbais. Per- e«“ neda Da‘”a,os stovyklos 

link! Beach, Fla. Namą galite įsigy- . 
ti, įmokėdami nedidelį įnašą. ?
Rašykite adresu: Mr. John V.
Bačinskas, 1121 Euclid Avė.,



AND

METROPOLITAN CAK'DLE MFC

•19 14th Road. College Point

V7ANT

PLENTYAIRCONDITIONERS

MONEY?

RELIGIOUS NOTICE EXTERMINATING SERVICE

IRISH MARBLE ROSARY

SPORTING GOODS

RESTAURANTS

ANTS

STERLING SPORTING GOOOS

NATIONAL CANDLE CO. INC.

APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET

NAUDOKITĖS PROGAMANDARIN CAFE COUNTRY BOARD

JEAN JACQUES DUVAL
Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

CATERERS

CONVALESC. KOMES

BELLE HAVEN OE-ACRE SIES įRĘST HOME

FIELD CONTRACTORS

JACKSON HEIGHTS BRAND NEW

RENTABLE ls+ FLOOR

OCCUPANCY 30 DAYS

AGENT ON PREMISE8 OR CALL Hl 9-9573

ASIATIC EXTERMINAT.NG Cd.
299 Grove SL, Jersey City. N.J.

RuumooE 
FAMKT 
MOK

You can live rent free & make a profit too 
Schools. shopping & transportation 1 block

3 larga tedrooma 
2tethr . 
eratgr ten WTth *1*t*

PLAYFIELD, INC.

CHURCH ARTS CO. INC.
Wholesa)e Photo Supply 

533 Main SL, Paterson, LAmbert 
5-2075. Open Thursday - Friday 
fili 9: ot.her niehts until 6.

NICKOLS MOTOR LODGE, NewYork Rd.. Sturbridge, Mass. — 32 air-cond. 
unitą. May 15-Octz D, $8-513; under 12 free; Nov.-Apr.: D, $6-$ll. TV, free 
in 17; radio free. Playground. Cafė 1 nū. Older guest house, some cottages, 
new motei uniL attract. grounds, pond. Spec. rates to relig. gr. DI7-2691.

VALLEY CANDLE MFG. CO. INC.
158 Columbia SL. Brooklyn, N.Y. 

Ėst. 52 yra. Votive Lights. Stearic. 
Beesm.*ax. — Special Service to the 
Clergy A Religious Group*. Candles 
of All QuaHties. For all informatiou 
call MAin 5-5755.

Ciothe* for the Clergy. **Factory to 
You**. Sununer Lightweight Suits — 
Worsteds. Tropicals, Mohair. Top 
coats & Raincoatg. Suits made to 
Order. ................  -Expert fitting

-The Home with a Heart 
Pleasnnt Surrcnmdings. LocaU-d on

Church and Institution Candles 
Special consideration given to 
. religious groups. FL 8-1820

In Sacred Heart Parišk in Hartadaie 
N. V. — $22,500. Lovely location. 3 
bedrooms. djning room, paneled den. 
fnM basement, appUances. % aere 
comer plot. $12,100, G J. mortgage. 
Immediate oceupancy. Owner, phone 
---- -- OW 3-1585

In Saint Peter The Apostle Parish 
in TROY HILLS, N.J.

6-room ranch, all brick. wall-to-wall 
carpet, firepiace, 3-ca r garage, fin- 
ished basement. — New parochial 
school, near-buses -&-shoppftig area. 
Chvner mušt sėli! CAprtol 6-6632.

CHIROPRACTIC CtNTCR OF 
0 OUEENB A LONG ISLAMO 

91-08 tatpMn Btvd.
(Nanr Jamnlaa tutlis, L. L R.R.) 

OnHina KVTBSTIB | NAMUS tat kur W tat

to Room Unitą.
~    ______ ____________—«»_____
untt. Spac?HJs Lobby and Sundeck. Reasonabte rates. 101 N. Waafeįaston
Avė. (9300 Blk.), MargaU City. N. J.

plūs Tsx Wo«md Trlp 
Leaves frotn 8t45 to 9:15 sju.

PORT AUTHORITY
TERMINAL

Bfhth Ava * 4ist Bt„-N.y c.
WINDOW 17

BRyaat 0-10B8

WATERGATE MOTOR HOTEL — Albany Post Road, Croton-on-Hudson,
N.Y. 43 Air Condttioned Rooms. Open all year round. T.V. - Port - Cafe 

* Special consideration given to Religiuos Groups.
CRoton i-4322 . . ‘

BERKSHIRE CHALET MOTEL, Great Barrington. Mass. 1 mi. S on 7. 
26 air-cond.- units, 2-story. July-Oct. 15: S, $7-$9; D, $8-$12 3 for $12-$15; 
Oct 16-June: «, $5.50-$7; D, $7-$10; 3 for $10-$12. Sitter lū*. TV pay. Ptay- 
ground. Cafė, 7 A J4.-10 P.M. Rm Service. Golf green, badminton, croąuet. 
Special consideration given to religious groups. Tel.: 393.

In Saint Mary’s Parish in Dumont, 
N J. Looking for that Special House ? 
Enchanting 7-room Cape Cod com- 
pletely modemized, siirrounded by 
shrubbery and trees, flagstone ter- 
race. fin. basement with bar, 2-car 
electronic garage. plūs many extras 
—only $26.500. Principais only. Call 

DUmont 5-5785 N.J.

JERSEY PEŠT SERVICE CO.
61 Lewis Street. Paterson. N.J. 

Formally R. H. Young Associates 
Service is our Business. Special con
sideration given te ReBgious Insti- 
tutions. MU 4-2878. Branch at 150 
Broadvvay. Hillsdale. N J. NO 4-2402

TRASE’E MOTEL 4 RESTAURANT, 350 Boston Road, Springfield, Mass.
46 air-cond. units. S, $5.50-$7; D, $7.50-$9; 4 for $13; family rates 
avail. free. Good cafė, 7 a.m.-lO p.m. Cocktail lounge. — State 3-1671 
Specįal Consideration Given to Religious Groups.

In Catholic area of Millington, N J. 
ULTRA MODERN, custom. fully 
air-cond.. 2*4 yr. ranch-: 3 bedrms., 
2 b->.ths. luxuriously apptd. thruout, 
walk to sta.; 4/5 landscaped a ere. 
low dotvn paymenL 5*4% mortgage. 
Otvner leavin* statė. Tefephone — 
Millington 7-0160.

In Cat&olic Area of White Pla ns, 
N.Y. near Saint John*s - Good Coun- 
sel. Westminster Ridge - * New of- 
fering by otvner. Rngbsh, 4 bedrma.. 
2 baths. Near sedmming lake, Sta
tkui. schooL Principais only. $27.500. 
Mušt be sėen. WH 8-6886.

THE HUNTSMAN MOTEL. 2041 Riverdale SL, West Springfleld, Mass. 
Mass. Tpke. exit 4. — 12 air-cond. units. S, $6; D, $8-$lO; 4 for $12. 
Crib, $1; cot, $2. TV free; radio avail. free. Pets. Cafė nearby, open 
24 hrs. Self-service laundry 1 mi. 
Special Consideration Given to .Religious Groups.

BENEDICT MANOR 
Boonton. New Jersey 

Home for eWerly persona with kome 
atmosphere. — Good home cooked 
meals. 3 times daily. — Mcderate 
prices. — Owned and operated by 
Catholic Family. OEerfieM 4-7819.

In Catholic area of Portchester, NY 
40 nūn. NYC. 6-room Colonial ranch 
110 x 105, fuD cellar, plaster. fire
piace. carpeting. fine residential, 

landseaped. breezeway, garage.
comb. storm/screen. Please mention 
this Ad. Otvner. WE 9-5231.

HILLTOP«MOTEL—Route 35, BELMAR, N. X — Telephone Glbson 9-8217 
Onė of tke Shore’s Newest!

. Air Conditioned — Hot Water Heat — Free 21 ipch TV 
OPEN ALL YEAR

In Our Lady of Mėrcy Parish in 
Park Ridge, N.J. — ■ Attractiye co
lonial. 4 bedrooms, living room with 
firepiace. dining room, paneled play- 
room, 1*2 uaths. flagstone porch. 
separ. 2-car garage, 44 aere, many 
trees, doll house. Mušt be seen. Own- 
er transferred. Park 'Fldge 6-3126

Cook & General House 
Worker

W.- have Openings in Hudson 
Essex and Bergen County Recte 
ries in Nety Jersey. Good Šalvy 
Call Regina Hent, Domestle Erd 
pioyment Agency; (Jersey City) 

HEndersen 4-8262

7206 - 13th Avenue, Brooklyn 
Headąuarters for Sportinę Equip- 
ment: Tennis. Golf. Boscing. Basket 
Bali. Botvilng. FootbaB. Sportsvrear. 
Bašebnū. Special consideration given 
to Religious Institutions. RE 6-3200

FEDERAL VERMIN 
EXTERMINATING CO. INC.

290 Grove St.. Jersey City, N J.
Complete Pešt Control Service 

Complete line of Rodenticides. In- 
secticides, Termite control produets. 
Special consideration given to reli- 
gious institutions. — HE 4-0781

L— VtSlTlMG SHRINE8 - 
IMER CAVIPB - ^AtHOLIC 
LIG GATHSR1NG8. — THE

Walk to Catholic Church 
Visit The Finger Lakęs — Stay in 
private home etose to beach and 
points of interest. ROOM A BOARD 
$35 a WEEK. Pierce. 121 North 8t.. 
Aubum. N. Y. Phone No. Code 315 
AL 3-8304.

In* Catholic Area of 
CROTON-ON-HUDSON, N.Y.

5 BEDROOM HOUSE. 2 baths, 2 - 
car garage, oil, 75x125, fenced. Near 
Harmon station. Mušt be seen. — 
$x5,900. — Phone CRoton 1-4063.

ARMIENTO STUDIOS 
17 Morris Street 

Hackertsack. New Jersey 
Stained A Leaded Glass Special ists 

Special consideration given to 
Religious Institutions 

HU 9-6181

In Saint Marv’s Parish 
in MARLBORO, N.Y. 

3-FAMILY HOUSE — all modern 
conveniences, 2 aeres: near village; 
good income. Askiner $20,000. Phone 

HA 9-9020

BAYONNE EXTĖRMINATING CO.
726 Broachvay. Bayonne. N. J. 

Termite controll - Rodents - Insects 
- Vermin - Moth-prooflng - Fumi- 
gation. IndustriaL Residential, In- 
stitutional. — Special consideration 
given to Religious Institutions. —

► E 9-5119

VIDALIA MOTEL — EAST FALMOUTH, MASS. — KimbaII 8-3635
24 units. 6 air-cond. July 1—Labor Day: S, D, $14; 3 for $16; virkly 
rates available;..May 15—Jone, after Labor Day—Sept. 15: S, $5; D, 
$7; 3 for $9. Special Rates To Religious Groups, Radio -avail. free.

BLACKBURN 
MANUFACTURING CORP.

388 Clinton Street 
Haledon. Paterson 2. N. J.

Church Linens, Priests Cassocs A 
Vestments. — Special consideration 
given to religious groups. M. Black- 
bum. president. LAmbert 3-3647

f28,900 į
CMbar teodab fra* I2L900 «

Solid Brick 2 Family Home 
ULTRA MODERN 5 8t .M ROOMS

Sunerlative Chinese Cuisine. Free 
deFvery for nelghborhood Take, out 
orders. 104-15 Oueens Blvd. <at 69th 
Avė.). Forest Hills. L.I. N.Y. Free 
P^rking for our patrons —■ Grand 
Union parkin lot rear of restaurant. 
Cifv Service Gas Station opnosite 
restaurant. TW 7-7000.

ŠPORTSMAN’S MOTEL — VVEST HATFIELD , MASS. — 14 air-cond. 
units. June-Oct. 15: S, $7-$8; D, $8-$10; Oct 16-May: S, $5-$6; D. 
$7-$8. TV. radio free. Free moming coffee. Cafė adjacenL open 24 hrs. 
Special rates to Religious Groups. CHestnut 7-2711.

In Catholic area in Emmerson, N.J. 
Ideal fqr Professional usę,. Comer 
plot. Lg. liv. rm. w/firepi„ 3 bed
rms.. Ige. tile kitehen. beaut. 'knotty 
pine bsmt. w/extra kitčheh & din. 
area, 2-car gar. jalousied breezeway. 
100 x 130. Mušt see to appreciate. 
Owner trans. $27,000. COIfax 2-7321

In Our Lady of Victorv Parish 
in HARRINGTON PARK, N.J.

COLONIAL — 4 bedrooms, 3 baths, 
recreation room, G.E. kitehen; as- 
sume 5’4% mortgage: - $32,500. 
Owner, POplar 8-5788.

Barryville, N. Y. HOTEL - MOTEL. Under new management E. Maue, 
Rooms - Meals - Tap Room; Honting, Fishing. Open All Yeflr 1 
Special Rates to Religious Groups. 
Telephone: 9481 (Barryville, N.Y.)

Ih St. Marv’s Parish ta Port Jervis, 
N.Y. ORANGE COUNTY, near Port 
Jervis. Aū year vacation Lake stote 
cottage. modern conveniences, 444 
rooms, furnished. large plot, 1.500 
ft above sea tevel, svrimming, fish
ing. boafmg. ■ Pioneer 2-6325. Port 
Jervis 5-1717.

’ > ’ * * ' ėSTĄTE
M# »

In Saint Philip Neri Parišk .-'in East 
Nortiiport. L.I.M.Y. — UVE1U5NT 
FREE! 2 funily house. 3 bedrooms 
each spartmėnL 4 years old, 2/3 
teooded aėre near St Philip Neri, 
parochial sehooL $21.900. Mušt be 
sieen to appreciate. Owner ANdreur

BERKSHIRE HILLS MOTEL — WESTFIELD, Mass. — 12 air-cond. units. 
June-Oct: S. $7-$10; D, $10-$14; $2 each additional; Nov.-May: S. 
$5; D, $8. TV free. Special Rates to Religious Groups. 
LOgan 8-8157

Televizijos, HI-FI bei vokiiky aparatų taisymas atliekamas RCA 
~ kvalifikuoto techniko

AAA WAGON WHEEL MOTEL — West Springfieid, Mass. 50 robms, $8, 
$10, $12. $14. On US 5 Exit 4 Mass. Tumpike. Air-cond. units. rm. jdicnes, 
TV. svrinuning pcpl. Restaurant open 7 ajn. to 2 pjn.. ReservatkuM advised.

Special consideration to Religious Groups. PHONE RE 8-TBFL^

'/fforsexhoe' Lake House. 
-m BrtteL N. Y.

.•/fer. . Friendty-tolormal' 
"Jy JlVįk na i. te» M.vr. 
*■ gR-l.l oa m« fciofew*»

OMNINS JUNc mh
Jv Ex«e!le>it .
Jr fe-uine. boating. Large Į

Termite Service 5 Yr. Guarantee
ACME EXTERMINATING CO.
686 Ashford St.. Brooklyn, N. Y. 

Residential - Commercial - Indurtrial 
Institutional

ALL WORK GUARANTEED" 
Special consideration given to Rt-ligi<>u.s 
Institutions ----- RE 9-1250 - Nl 9-272b

BUPN’S A O'CONNELL, INC.
Garden State Plaza 

Paramus. N. J.
GIFTS FOR RELIGIOUS & LA ITY 
Exits 160 & 161 Garden State Park- 
way iParking area #8). — Phone 

HUbbard 7-5317

Nepakeičiamai vertas pasilinksminimas visai šeimai! 
Atvykite per pietus ir pasilikite visą dieną — Nemokamas 
automobilių pastatymas ir piknikui vieta. Penktadieniais 
uždaryta. Prašykite brotiūrų. Specialios kainos grupėms. 
žmonis, kurie kartą apianki NEW COWBO7 CITY —

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

Manufacturer of fine 
CHANCEL FURNTTURE 

Special consideration given to 
religious institutions 

OX 4-0312

866 - 6th Avenue
- New York City 

O3MPI.ETE CHURCH & CHAPEL 
FURNISHINGS

MU 6-7821 ,

EVA MARI~.’S RELIGIOUS SHOP 
99 Market Street 
Paterson. N. J.

MISSALS - PRAYER BOOKS 
Bibles -.Large Selection of Statues 

Crucifixes - Medais - Rosaries 
LAmbert 3-4733

INSTITUTIONAL CANDLE MFG.
CORP.

86 Sedgewick St.. Brooklyn. N. Y.
Spegialize in Church. Candles

- -^40 Yearsv Experience 
All Merchandise Unconditionally 
Guaranteed — ULster 5-3685

Begins Simdav. June 5th 
SPECIAL EKCURSIONS 
Via Deluxe Motor Coach

Ideal fvr Catholic Institution in Chrster. 
Conn R»et tnd Retirrmrnt SmaH 
buxtnr«« trtth a biz inc'nn*; 12 roem Co- 
Innial. all privati batha. w<H1 eąnlpp'd 
and nlcrly fumlahed. 2 aerr-a artiatieaTlv 
landacaped. 5 mln. from churrb. tį mi.

.JPAPRIKA Continental Restaurant 
Restaurant Espresso .— UN 1-9227 
1529 York Avė.. (Cor. 81st SL) NYC 
Hungarian - American Kitehen. Ex- 
cellent Food - Moderate Prices —

In Catholic area of STATEN ISLAND 
Beautifii! brick ranch hofnes. 6 rooms 
1’4 baths. gas hot vra.ter' h*at; in most 
desired section of N<-w Dorp. within 

of Our Lady CĮueen of Peace 
Church & School. train. bus & shonping 
center. See Model at lt. Cannon Blvd.. 
New Dorp. M«del open for fnspocVon 7 
davs. Call builder at' N Ightingule 5-3374.

STURBRIDGE MOTOR INN — New York Road, STURBRIDGE,’MASS.
28 Units — all air conditioned. Reasonable rates, free T.V., playground, 
Woods, Plėnie grounds, Special consideration given to Religious Groups. 
Dlckens 7-3689 . '

FALMOUTH HARBOR MOTEL — SCRANTON AVĖ., FALMOUTH. Mflss. 
27 units. July-Labor Day: D. $15: 4 for $20; wkly. D. $98; 4 for $126; family 
rates: May 25 - June. after Labor Day - Oct. 15: lowe.r rates; ręst of year; 
S. $6. D. $8- 4 for $12. Special Rates to Religious Groups. TV free; radio 
available free. Klmball 8-1110.

South Šb<>r»* A conveniėiit tv all Transpor
tation. Speeiaiizifig in v.jr.-tarian diets.

Phone SAYVILLE 4-1601 
f.,r a)>p»intnw.t

ACME BULLETIN- 4. D1RECTORY 
BOARD CORF. ,

37 Kast 12 Street New York City' 
Changeable Letter BuUetin Boards, 
metai or wood. Illustrated c&taĮog 
available;. — Special consideration 
given to religious groups. AL 4-1895

LEADED 4 STAINED GLASS 
for Religious Institutions 

YU 9-1247

STAINED & LEAD GLASS StucBo 
521 St. Ann» Ave^ New York Cityi- 

■ MOtHvn 9-5083 
Manu&ėtūrers et .

Ecelesiastical Church WindowB -į 
Repairing - Restorfag —. Chuiches^ r 

Residences. Catholic Institution*. ^ “

H. K. ELECTRIC CO.
9520 - 37 Avė.. Jackson Heights, L.I.
N.Y. — Adequate VViring Speeiaiists 

"26 Years Experience”
Additional Outlets 4 Circuit* —■ Air 
Conditioning Circuit* — Meter Work 

SiH-eial consideration given to 
R<Tigiotis Institutions.- OE 5-4639

This magnii.cent Rosary is hand-made 
in Ireland fr«>m the distinetive 4 vrorid- 
famous S'rteen green Connemara Jlarble. 
with brilliant Irish Silver chain and 
Crucifix. Guaranteed to lašt a lifetime. 
y«>ur Rosnrv vili be mniled t« ynu froni 
Dubliu. Ireland for just . . . $5. (Special 
prices for quant**v arhounts’. — Send 
chtk. cash or M.O. to U.S. Agent M. 
Cllfford. 1325 Nelson Avė.. N.Y. 5?, NY

REGINE WAY RESTAURANT
3371 Enstchester Road. Bronx, N.Y. 
Restaurant & C^tering Service from 
15 to 1500 — Weddings - Commu- 
nion Breakfasts - Banquets - and all 
Sočiai Functions. Special consider
ation given to Religious Groups.

OL 4-6495 OL 4-4084

RESTAURANT 
Foot of Goethal’s Bridge 

Elizabeth, New Jersey 
Breakfast—Lunch—Dinner 

Open 7 Days a -Week

In Saint Jfartins Parish. in Arr.ityville. 
L.I. N.Y. Walkipg distance St. Martin’s 
church and school. and RR: 4 bedroom 
Cape Cod. lovely shaded, yard. 1*4 baths. 
alum. comb. windows. living f/p. dining 
kitehen. beaut. pine paneled year round 
porch. evceptional 11x30 playroom. ga
rage. garden house. manv extras. $18.900 

AMityvilIe 4-6308
40 Devoe Street. Brooklyn. N.Y. 

CHURCH CANDLES 
of all descriptions 

Special consideration given to 
Religious Institutions 

ST 2-4054

KrottjM labai dMėllae dcMMim iwgare|at 
kakle, galvoj* peduete, ranku, 
kojdte Ir keliuoe*; Jaudau dkMj nervtng*. 
m* h- kankine nemiB*. MeMttaa Ote** pa- 
gaibee ir mane maldee buvę 
Gydytojai chiroproktlkai — NertMMMi, 
Beonx. Brooklyno Ir 9ueene MIMkaee —

A. J. CIANO CANDuE CO. *
‘ "96-45 222 Street

" Queens. ViUage. LJ. N.Y. 
Manufacturers: Coinplete Line. of. 
CHURCH CANDLES. Special con
sideration given to religious groups.

HO 5-8660

KEYMAN SPORTING'GOOD Ši ne. 
116-19 Queens Bivd. 
Forest Hills, L.I. N.Y.

Complete Line of Sport Goods. TEAMS 
OUTFITTED — Basketbalt - Tennis - 
Ba*eball - Bovrling - FvOtball ■ Soft Bali 
- Golf — Trophies. Archery & Fishing 
Tackle. Special consideration given to 
Religious Institution* BO 1-5233.

51-^26 Broadtvav. VVoodside. L.I 
N.Y. Athletie Field Contrrctors 
for — Baseball. Tennis Courts 
Track. Golf & all Surfacing Pro 
jeets. Special consideration given 
to Religious institutions. Phone 

o a p.ocen

sandy beach. AH sport*. 
Gerinai-American cuisine. 3 4e&c*ons 
meals Our menu ©ffers exeefltut 
chtrtcc Dt food at ęrery meal, prepared 
hy ėxpert chef. Caekūil lounge. Orch- 

. «Mra. Free Grt-A<qoaintc<l C*ckt*if 
; Farty W«My. Free transportation to 
Riding Acsuleaay. Golf Course. Cliurch- 
es. $45 up vky, $9 daily. Bklt. Reserve 
nov.

BoraMo-lritb-AaMricM MoMgonoot 
Hoto* 4 6 sorgą NoahM* 

rtoo* literty ZIS

VI D. A EE-\rą THE HEAT 
Air Condition Now — with General 

Electric and save $$$ 
VIDA HOME APPLIANCE8 

4368 White Plains Rd., Bronx, N.Y. 
t Bet. 237 & 238 St.’.) 

Special consideration given 
t» Religious Institutions 

FA 4-1387. Open 9-9PM, Tues. 6PM

In Our Lady of Fatima. in DELANSON. 
N.Y. — Buy this 158 aere produrtiv* 
farm frbm 'vnr-r. 8 mnm hmis". bath 
hot and coM vrater. n^tr hot air oiled 
furn. Deep wefl. 4 japr’ -gs. 45 h~od Or 
stodk. Ali nec«*ssary eų.iip. Ali huildings 
in good condition. Ideal for Cathoiir in
stitution: 11 mites to S'-nn-'c-tady N. T. 
Sarrificing for $37.500. M. W. Zweemer. 
R D. No. 2. Delanson. N. Y. Telephone 
Tvrilight 5-2712. '

PILGRHIAGES - CATHOtlC t 
3UMMER RESORTS ANO <tĄ’ 
FOLiL©WtNG HbTELS . 
PUTAT10N FOR CLEANUNEBK COMMj , , _______
FR1ENDLY HOMELIKE ATMOBPHERE. WE HIGHLY R£COM- 
MEND THEM FOR THE VERV JBE8TIN HOTEL AND MOTEL 
accommodations.

ftenily «tyle. July - August rate* $37.5ft 
veekiyAup. AB im sportą A Churehes. 
avinming. horsebaek ridinc neartoj. 
C*n Carakin 17SM for reServntiocur vn 
UTitet Box 3M. R.F.D. 2. CatckZH. N. Y.. 
M. and K. McMabon —Open Ali Year

Tou C*a make over 150% profit. Just 
show No.1054 reversible neoklace with its 
Genuine Mother of Pearl a_ d colorful 
rhiuestones surrounding a Full Color 
pieture of the Virgin Mary & Our Lord. 
Beautiful cinemascopv effect. 18" chain 
and gift box. Sėlis, on sight. Send $100 
($2.50 raluei. Money back guarantee. Im- 
mediate delivery. ^ree Full Color Cata- 
log. Make money r^gardless of your age. 
Order No.1054 today.
STEPHEN PRODUCTS CO. 2160 Broad- 
way (Oept. O) New York 23, N. Y.

TERMTTES - BEDBUGS 
Special consideration given to 

Religious Institutions 
OE 3-5839

KAKLY AMBBICAV r 

r^nehi

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kaino*
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI

aparatams , \
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

ROYAL HAWAIIAN PALMS
518 Stuyvenjant Avė.. Lyndhurst. N. J. 
Catering Spec’ilists for Weddtags. 
Communion Breakfarta. Ordinations. 
Graduation parties. Church funetions 

Spyriai Cr>tu»i I<-ration Given to 
Religious Groups

• WE 9-2300

klinikom* Manhotton, Brome* Ir Buotejįlio. 
Jte galite rašyti ar skambiau aorMR MRN 
kerai? tafonnacij* apie tai. kai* aras Įtt 
padėjo. — Mr*. France* Randamo.
625 Manlda SL. Re* York Ctty. TU 7-Unk 

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 19B W. 4CM Bt



CHILDREN BOARDED

HELP
ROMAN FUNERAL CHAPEL

W ANTED!

uotmMm

WE NEED...
A DOCTOR

pasiekė pusfinalį, įveikusi 
Wings 5:1, Olympics 3:1 ir Ly- 
ons 3:1.

Pabattie&v futbolo žaidynės 
yra numatytos rugpiūčio mėn. 
priešpaskutinį savaitgalį Chica- 
goje. Iki šioliai buvo tik vie
nos pabaltiečių futbolo varžybos 
1958, bet jos nedavė laimėto
jų (visos trys komandos turėjo 
po vieną pralaimėjimą). E. š.

Catholics welcome at 
MARLE SHADE FARM 

Norton HilL N. Y. Mrs. E. Dienst, 
Oak HU1 Cedar 9-4338. Best home 
cooking, outdoor activities super- 
vised aU time. Transported to Mass 
ai Sundays. 8-15 yra. — $25 wk.

Sovietų tr JA Y didmeisterūū 
(Korchnoj ir Reshevsky) pasi
dalino pirmą vietą Argentinos 
tarptaut. turnyre, Buenos Ai
res mieste, į kurį buvo sukvies
tos geriausios šachmatų pajė
gos iš viso pasaulio. Pasekmės: 
Korchnoj, Reshevsky po 13-6 
tš., Szabo 12,, Larry Evans, Gui- 
mard, Rossetto, Taimanov po 
11 tš., Olafsson, Unzicker po 
10^2, Gligorič '10 tš., Benko, 
Uhlmann 9, Fischėr, Ivkov, 
Pachman, Wexler po 8Vž, Elis-

WHTTE HORSE TAVERN 
baras • restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

In Catholic area in brango Courity, 
N. Y. — Room and board; private 
country home; bathing & boating^ 
nr. Middletoron. Reply: The Country 
House, Box 65, Bloomingburg, New 
Torte Tel RE 3-4807. <1

.BriHyafMrtoTton) futbotnrin- 
kūbeposlfli Peel (Dlincšs tau
rės) žaidimuose įveikė meksi-JCĄ fojė# Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

eertma gautam siuntiny f 3 ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEBOS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUL
IZTJ|> galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

čiom žemiausiom lamom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

LICENgED NURSJS. WILL CARE 
FOR jSOĘHV BORN 

Lovely Efofoe - Nursery 
Rempnabte Prices 

" Inspection invited 
Kl 6-2923

—HAVEN REALTY—
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS

Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas 
Mutual Funds ---Pinigų mveatarijoa

87-99 Jamaica A ve, Weo4have» 21, N. Y. TeL V11-447?

With the 
*£1963 CANADIAN PILGRIMAGE

Catholic Mother will DAT CARE
INFANT TO 5 TEARS

Near park - Loving care - Reason- 
able rates - Inspection invited. —

TR 4-7615

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

POplar 5-4110

LŠėžaviŠka fr eurofžetiška duona fr pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyfiams tortai 
Dalia Ir Abortas Radžiūnas, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y.

Who i* willing to spend hi» vacation with God— 
who wilf accompany us, And votunteer hi* Ser
vice* in caring for our invalida throughout the. 
pilgrimage. We will fly from Newark Airport on 
July 30th, following. our 10:30 A.M. Mass. We 
will stay at St Arine De Beaupre from July 30th 
to August 3rd, and at Our Lady of the Capė 
from August 3 to August 7th, on which date 
we’1l retom to Newark Airport

In Catholic Home
Boro Park vfcinity 

Brooklyn (160 Bond Street) 
DAY; CARE FOR CHILDREN 

Reasonable Rates 
Inspection invited 

UL 8-4173

in honor of
OUR LADY OF FATIMA

- Jamaica, L.I. N.Y. 
MOTHER WILL BOARD INFANT

2 YRS.
Daily - Weekly — Lieensed 

Reasonable Rates - ' 
LA 7-4502 r"

UQUORS — BEER — WINES
SKANUS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais, sekmadi^iiais , .
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. p. VIANIAUSKAS
31 ^ring St, New Britato, ComL TeL BA 3-97H

puikią pradžią ir tari viftių 
baigti pirmūnų eilėse. Daly
vauja 14 tautų. Iki Ši<d JAV į- 
veikė Cdtoslovakiją 3-1, šve
dus, runiunus ir olandus sudo
rojo po 4-0, anglus 3^-^, ir 
po 5 ratų pirmavo su 18%-U£, 
priešaky Sovietų 15-5. šeštam 
rate gana nelauktai JAV pra
laimėjo prieš Jugoslaviją M- 
3^, o Sovietai iš rungtynių su 
Mongolija turėjo 3-0 su 1 ne
baigta partija.. Lentelė rodė: 
JAV 19-5, Sovietai 18-5, Jugo
slavija 14-6, R. Vokietija 13-^ 
toliau sekė: Anglija, Bulgarijdį 
Rumunija ir kt. ’ ?

Pr. savaitės partijoj: K. Škė
ma - Kujoth, reikia pataisyti 
dešimtą ėjimą. T.b.: 10. Ve2 c6 
(atspausta buvo e6). 1

Sydnejaus Kovo šachmati
ninkai, kaip rašo A Laukaitis, 
NSW valstijos p-bėse turėjo 3 
laimėjimus iš penkių susitiki
mų. Sekmingesni žaidėjai—Vt 
Patašius (buv. un-teto meisteF- 
ris) ir V. Koženiauskas. Vado
vauja V. AugustinavičiusT

Chess Review, liepos nr., 
Postai Chess skyriuje, skelbia 
Igną Žalį, baigusį 1956 Golden 
Knights turnyrą su 35,25 tš. K. 
Škėma 1955 m. Golden Kni^its 
turnyre stovi su 33,85 tš. Pa- 

Country Hbn^užmUd - pįrmanent skelbti laimėjimai: Žalio prieš 
Care - 2 jna$BS’-OL£) and UP - - -.Thompsohą, ^Vaitkaus prieš 

Tirge^-ir Kolih,, Bullocko 
x .-Ui li. 1-0786 pnes Hoevelį.

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHABD ST., N. Y . C. C® 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, šaknelėm ir kt_

Audiniai yra Angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnes 
Speciafiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius 1 užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
p? ta mauti klijentam Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Angele of merjy, — who will volunteer their 

Service* in caring for God** own beloved afflicted 

during our pilgrimage.

CHILD CARE DAILY 
in Cathohc Home 

Jamaica, L. L vfcinity 
Fenced Yard - Escdlent Care 

Reaaonalde Rates 
Inspection invited 

JA 6-5764

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir sukndėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilntmės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant palietus į Ekiropą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 

PATENKINTI

f ‘ m u-fcrn Aieu“ ' U. K. T

L < ' Sav. M, ir J. JOKŪBAIČIAI

36-16 MMAICA AVĖ. Woedhaven 21, N. Y. TeL Vlrgiaia 6-9519 

Salė vestuvėm, *uiririnkimam ir kitiem pobūviam

; ; Salėje gali tilpti 100 dalyvių

■ i, mįi inr-ig iĮf-M įį£

‘t

RTPU>LIC į.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Dabar jus gaKte aplankyti savo artunuonus LIETUVOJE ' 
MOsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir Manto keBones | 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt SmuOceautoms intormacijom* nty- 
kite/skamMnkite daugiausiai patyrusiam kelionių Mūrui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU foc.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TH. (Me 5-7711

who wouM likę to honor the Mother of God,.hx*. 
making a pHgrimage in thi* year, which *he, 
herteif, ha* made spedal, būt who cannot do m, 
beeame of otber obUgatton*. By centrtouUng to 
our PILGRIMAGE FUND, yuuHI be eending an , 
hvvafM to pray for your Intentton* a* weH a*' 
hi* mm, and thu* youTU be sharing fe* the btee-. 
aing ef the Hely Father, extended to ail who

Galima gauti įvairiftužOi rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFfrEETS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefonas: VIrginia 3-3544

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: Mikas, nailonas, satinas, aksomas, pliusas, gobelenas, 
drobi, medžiagos užucdaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIrtN IR SEKMADIENIAIS, 
ISSKYRUS SE8TADIE4IUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino- krautuvėse kalbama rusižkai, lenkiškai, ukrainlžkai 
Važiuoti BMT ifflipant Essex Streęt, *eltis elevatorium i virtų, 

arba JND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street 
Ateinežkite žj skelbimą, kuri* bu* ypatingai Įvertintas

COSMOS PAR 
e NEW YORK 3, FKY, 
e BROOKLYN 7, N.Y. «00 Sutter Avanue — T*L; M MM
• LAKEWOOO, N. J. 12« - 4th Stomt — TeL- FO 1 IBM 
e PATER8ON, N.J, M Mato Etrrnt — TeL: MU4-4E1Ū
• NEW HAVEN, Cam, 6 Dųr Etrmt — Tet: LO2-UM
• PITTSBURGH, Pa, 1019 E. Caraen StreetTeL: HU1-090
• WORCE8TER, Maea, 22 Cartetad Street — TeL: SWS-2SSS
• HAMTRAMCK, MtaK, 9380 Jea, C*mp*w — T*L: TR MSN
• CLEVELANO, OMo, 2SS3 W. 1<th Stnmt — TM.: TO1-1SIS
• CHICAGO, HL 2222 W. CMoage Avenuat — TM> RRS BN
• SAN FRANCISCO, Cat, 2S7S Suttor SUuet — T<: Fl S-W1
• NEWARK, N40B SprtafftaM Avansu — Tek: SI *41*7
• PHILA0ELFHIA 41, ftu 4S2B OW Verk RA — T*L: DA44taĮ
• SRMINGFKLI), MM, 1710 Mato Straat -> TeU RE 2-7IE3
• WATERSURY, Gotum S Sfoato — T«U Man 0<ŠS
• VINEAANM^ N. A, W*ft UtoMS OMfctato 0Mb

PLEASE SEND ANY CONTRIBUTIONS TO 
OUR SPIRITUAL OlRECTOR 
REV. WILLIAM A. HORNAK 
7005 Polk Street' 
GUTTENBURG, N. J.

of the
FIRST SATURDAY CLUB

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RA¥S

FUNERAL HOME
280 Chesnut Street New Britam, Com.

Tel BA 9-1181

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

n HtofflDHfCK snoBsr 
W0MX8IXB 4, mss.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

WE NEED..
FRIENDS

SIUNTINIAMS 1 LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų ritutėms, suknelėms bei švarkam*.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wbolesale) kainomis.

K & K FABR1CS

i:

NOSU SKYRIAI
135 W. 14th Strart 
NEW YORK n, N.r Y. 
TeL CHetotoS4BS3

s^s Wwn0 
NEVVYORK CITY, R. Y. 
TaL GRameroy 5-|top

3215 Sunmt.BM.
LO8 ANOELE8 S*, Cdtf. 
T*L NbiiimiKj 8 ttiT

332 FHbnma Avėnu* 
BUFFALO *, N. Y. .

T*L MOtwwk 2E74

38» Waat Broatomy 
T«L AMtetoV S 5040 
•o. oorroN ar, m***

132 FianMIa Avama* 
HARTFORO, CB*n. 

T*L Chapal S-CTN

3S Ra/fflUM Ptan W. 
MEWARK, F*. J. 

TaL MArk*t 24177
•SS Utorary ML 

CLKVStANft 18, Ohl* 
T*L TOuar 1-1441

1132S Jee. GampM 
OKTROfT K MM*. 

T*l TOmiaMtf 04NS

S32 W. Gtoard Ava. 
PMILAOCLPHIA O. Y*.

TaL WAtaat

2134 W. Oricaga A«*. 
CHKAOO B.

TaL Dtctan* 24282



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

savo pareigas.

ŽAIDIMAI - LAIMĖJIMAI • DOVANOS - UŽKANDŽIAI • ŠOKIAI

LIETUVOS VYČIAI
BROOKLYNO, QUEENS , GREAT NECK kuopos

Fostar Fureato, Mass. valsty
bės gubernatorius, būdamas de
mokratą konvencijoje Los An
geles, Catif., Darbininko redak
cijai atsiuntė sveikinimo atvi-

~ flHntinkrmetinis 
ft&fF ft/K ftl/jnykA^ kūnas šaukiamas liepos 29, pyQĮ.nDOS I

penktadienį, 8 v.'v. V. Belee- uŽtŽS?..k^ĮAl
V>nnrnRxų y 1883 Madison St “ 0™ I

DARBININKO metinis pik- BrooByne\ kartlĮ aplankys bažnyfią ir sėJ
nikes bus rogpiūčio 28 Polish Fasko vasaros rato rytų apy- kalbės 7 poterius šv. 
National Home, 108-11 Sutphto gardos pirmenybės rengiamos tencija. ' d|
BKmL Jamaicoie. Kiekvienam nigpiūfio 13 ¥-14 New Yorkė. 'atsilankiusiam i gegužine bus Pirmenybėse įvyks lengvosios Krikštai Apreiškimo parapjpi

’ atletikos, futbolo, lauko teniso J08 bažnyčioje: Jonas. -, Ajiį

ir plaukimo varžybos. Jau yra ***»$» sūnus Antano, ir 
gauta lengv. atletikai ir futbo- (Hihikaitės) Matulaičių w| 
lui Brennan Field aikštė, Ju- krikštytas liepos 10. Krikšte^ 
niper Valley Park,• Juniper tėvai buvo Vladas šulte, Onai 
Blvd. South ir 74 St. Maspeth,Petrauskas ir Danutė Milukas. |

duodama lietuviška knyga ver
tes 1,50 dol. bei kitos dovanos. 
Ve&s spaudos kioskas, baras 
su užkandžiais. Pikniko pradžia 
2 vai popiet, šokiai nuo 5 vai. 
iki 10 vai. vak. šokiams gros 
vyčiai orkestras/vad.-Niek Dzvo- L. L 
nar. Li<

LAIKRODININKAS 
* JUVKLYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai

1, pirmadienį, Lietu- vajg justįnas Liaūkus ir 
kulturasavo pašauki- Andrejauskienė.

riose dalyvavo apie 60 žmonių, f'Lietuvą ir Lenkiją. Plačiame, lienę Woodhavene ir taip pat mu b* jos laimėsimai prof. pr šešplaukis su žmona 
Paminklo komitetas nuoširdžiai straipsnyje aprašomi visi V. aplankė savo gimines J. ir S. Brautis- lanko Europą. Buvo Londone,
dėkoja svečiams už paramą. K. Jonyno darbai ir jo dabar Šukius. RuSP- 2> antradienį, Lietu- Briusely Miunchene Austri-

. _ sukurti vitražai. „ . viškosios kultūros susitikimas . - Juffoslaviioi. Graikiioi. Iš

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūbus Stekas

DIDINGA PIKNIKĄ
Sekmadienį, LIEPOS 31,1960, pradžia 1 vai. p.p.
STEAMBOAT INN PARK — 89 Steamboat Rond, Great Neek, N. Y.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 2:30 iki 3 p.p.

RADIJO PROGRAMA
_ , . ved. Stop. Minkus, Boston, 

geram ir ramiam poilsiui Mass.
_ ■ —________ CATSKILL KALNUOSE
Td. Buzz&rd* Bay Plaka 9-3251 arta

S. M. Leftya, X* Grantf Street, 
Brooklyn lt, N. Y.
T«lef. BVargrtaa 7-8878

fu. L take (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ.
WOODHAVKN 21, N. Y.
(Forert Parkvay Motis)
Tai. Hlcfcory 14C20 .

Ras. JAmsfea 4-N72

Pagrindinė programos dalis: LIETUVIŠKI TAUTINIAI ŠOKIAI 
Išpildo Brooklyn - Queens Vyčių kuopos tokių grupė 

Groja: Niek Dzvonar ir jo Vyčių orkestras
"Bušai nuo Apreižkimo parapijos važiuoja 12:30 vai. P4>. — Reservavlmul skambinti: 

GL 6-8883 po 4 val p.p.
įėjimas: Suaugusiems $1.50 • Valkams 75f • KeHon* bosu ten Ir atgal — 8X25 

(sq Pjhno moksoeta)

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(AEMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Stephen Bredes, Jr<
ADVOKATAS , 
ST Sheridan Aveaoe 

Brooldyn % N. Y.
Tei. APplegMe 7-7083

WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

NEW YORK

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Joseph Garszva
šias, už vainikus ir ypač para-

RADIJO VALANDA

LAISVĖS VARPAS
ved. P. VišCnis

lankė Prancūziją, Italiją, Švei
cariją ir ilgiau buvo sustojęs

McLaughlin aukštesniąją mo
kyklą įr žada toliau studijuoti,

LITtiUANlAN 
FURNtTURĘ CO.

Illinois, Michigan j ir iš Kana
dos.

WK0X — 1190 kiL Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vat

Off. T*l.: AN e-4«18 
Re*.: AN 8-59S1

Krautuvėje galim*, gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera

tą arba užsisakyti naujai.

J. B. SHALINS
- Šulinskas

ved. Antanas F. Kneižys
WHIL — 1430 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#

Į Kennebunkporto pranciš
konų vienuolyną išvyki ren
giama Darbo dienos savaitga
ly, rugsėjo 3^5 d.d. Kelionė, 
nakvynė ir maistas vienam as
meniui — 25 dol. Kelionės rei
kalais kreiptis į Darbininko ad
ministraciją.

Julijonas ir Nina šallcauskiai 
atsotogas praleido Hollywood, 
Fla.

Sigitas ir Guoda Bobeliai 
atostogom buvo išvykę į Mek- 

jikos v^stybę.
Dariaus ir Girėno minėjimas
Lituanicos aikštėje, prie Da

riaus ir Girėno paminklo liepos 
16 buvo suruoštas jų skridimo 
27 metų minėjimas. Prie pa
minklo buvo padėta gėlių. Kom.. 
pirm. J. šaltis minėjimą pra
dėjo žodžiu, ant stiebo iškelta 
JAV ir Lietuvos vėliavos, Ame
rikos ir Lietuvos himnus su
giedojo solistė Lione* Juodytė- 
Matthews, Tėv. L. Andriekus 
sukalbėjo maldą. Kalbas pasa
kė J. Valaitis, adv. S. Briedis, 
Vaclovas Sidzikauskas ir orga
nizacijų atstovai. Perskaitytas

Jonas — Vincas, sūnus Pet
ro ir Teresės (Montvilaitės) Bie- 
lių’ pakrikštytas liepos 16 Hun- 
tington, L.I., N.Y. Krikšto te

galima gauti butui moderaMki 
baldai, ^mbrtoa tempo* valkam

Rugp. 4, ketvirtadienį, Išei
vijos tautinė bendruomenė ir 
išeivių tautinė atsakomybė — 
dr. Juozas Girnius, kuris taip 
pat yra visom paskaitom mo- 

I deratorius.
Studijų ir poilsio dienų se

niūnas — Vytautas Maželis iš 
; N. Yorko; linksmavakarių va- 
* dovas — dr. V- Majauskas.

Poilsio ir studijų dienose yra 
■ užsiregistravę LF bičiuliai ir bi

čiulių bičiuliai iš Connect. Ma-

Ona Laukaitienė, tėvų pran
ciškonų garbės fundatorė, mi
rė liepos 21. Iš Maspetho lie
tuvių bažnyčios palaidota į šv. 
Jono kapines. Priklausė treti
ninkėms, gyv. ir amžinojo ro
žančiaus bei apaštalavimo drau
gijoms ir ALRK Susivieniji
mui. Paliko liūdesyje dukteris 
Marijoną, Margaritą, sūnų Jurgį 
ir mirusios dukters Onos Klas- 
čių šeimą bei anūkes. Liūdin
tieji Laukaitienės vaikai visiem 

ryland, Mass., N. Yorko, N. Jer- užjautusiem, užprašiusiam mi-

| LRKSA seimą, kuris bus 
WŪkes Barre, Pa., liepos 30, 
iš Maspetho kaip 108 kuopos 
delegatas vyksta prel. J. Bal
konas, iš Brooklyno 115 kuo
pos — B. Bobelis, A. Povilai
tis, iš 134 kuopos — J. Lauč- 
ka ir P. Montvila.

Elzbieta Sinkevičienė, gyve- Vincent de Paul parapijos vi- 
nusi 168 Milford St., palaidota karas Brooklyne, 4 savaičių a- 
liepos 20 iš Apreiškimo para- tostogas praleido Europoje. Ap- 
pijos bažnyčios į šv. Jono ka
pines. Liko trys dukterys —
Teresė, Ona, Marija, du sūnūs Vokietijoje. Liepos 16 grįžo į 
— Juozas ir Vincas.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Liet. K. D. Klubas nutarė 
paaukoti po 20 doL Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje ir Brook
lyno diecezijos statomai gimna
zijai.

Skautams remti komitetas 
kviečia skautus, jaunimą ir tė
vus su svečiais dalyvauti bend
roje iškyloje liepos 31 į Beth- 
page State parką, L.I., N.Y. 37 
mylios nuo New Yorko. Bus 
skautiška programa, užkandžiai. 
Išvažiuojama automobiliais 9 
vai. ryto nuo Apreiškimo parapi 
jos aikštės. Galintieji savo au- 
4emobgiais nuvežti kitus ir-no-- 
Tintieji ta pagalba pasinaudoti, 
prašomi iki išvykos dienos" pra
nešti teL MI 2-1795. E mies
to reikia važiuoti Queens Bvld. 
Važiuojama Turnpike 24 A iki 
išvykos vietos. Taip pat pasie
kiama ir Southern State pkway 
31 išvažiavimas .

Pail. V. K. Jonyną plačiai 
paminėjo L, I. Sunday Press 
liepos 17 laidoje. Įdėtos ketu
rios nuotraukos, dvi iš jo kū
rinių. Prisimintas ir šv. Kazi
miero pašto ženklas, išleistas 
Vatikano, tik ir čia padaryta 
klaida, kuri buvo jau anksčiau Mjch., giĄždamas iš atosto-

JAV Kongreso nario Victor L. bent keliuose amerikiečių laik- gu, kurias praleido Cape COd, *y*a: 
.Anfuso laiškas. Liet. Piliečių raščiuose;. ten rašoma, kad šv. buvo sustojęs pas savo gimines P

rašant kolektyviai naujus na
rius; siūlyti seimui pakelti į 
apskričio garbės nartas Vincą 
Kudirką, 'Joną Glineckį ir ad
vokatą Joną Grigalių. Garbės 
nariams nutarta suruošti iškil
mingą banketą. Naują valdybą 
sudaro pirm. Stasys Jakutis, vi- 
cepinn. Bronius Kudirka, se
kretorius Jonas Venckus, ižd. 
Jonas Glineckis, L. Drušinskas 
ir Barbora Balmontienė — iž
do globėjai. Po suvažiavimo į- 
vyko bendri pietūs. (S. J.)

su amerikonizmu — dr. Anta
nas Musteikis.

LAIOOTUVIŲ DIREKTORIUS

* 84-92 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Pftrkiray Statloa)

F U N E R A L HOME
M. P. BAMBAS — Dlrectnrius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

, — Reikalu VedSjas
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Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrgtola 7-4499

Kun. J. Žuromskis, kuris yra 
gy Yankee Division kapelionas ma- 

joro laipsnyje, po dviejų savai- 
Bj.'Čhį manevrų Camp Drum, N.Y., 
|, liepc 23 kartu su divizija grį- 
gl žo į Bostoną.

| Liatuviy Dianą, ruošiamą 
tėyų pranciškonų Kennebunk
porte, Me., rugpjūčio 14, org
anizuojami autobusai iš SO. . 
Bostono. Autobusai išeis, nuo 
Onos Ivaškienės baldų krautu
vės.- Taip pat kviečiama orga
nizuoti autobusus ir iš kitų vie
tų. Tradicinė lietuvių diena 
Kennebunkporte, Me., kas me
tai sutraukia tūkstančius lietu
vių.

Felicija Grendelytė išrinkta 
delegatė į respublikonų seimą, 
išvyko į Chicagą su Mass. vals
tybės delegacija. Jau kelinti 
metai kaip ji yra Suffolk ap
skrities respublikonų klubo se
kretorė.

r« Susižiedavusioms poroms ka
talikiškam moterystės gyveni
mui konferencijos So. Bostone 
bur rugp. 7, 10, 17 ir 21 šv. 
Petro ir Povilo parapijos salė
je. Konferencijos rugp. 7 ir 21 
bus 2 vai. popiet, o rugp. 10 
ir 17 bus 8 vai. vak.

šv. Petro par. choras liepos 
31 išvyksta vienos, dienos eks
kursijai pas tėvus pranciško
nus į Kennebunkport, Maine. 
Choristai išvyksta privačiomis 

- ' mašinomis.
LRK Susivienijimo N. Angli

jos apskrities suvažiavimas pra
ėjo pakilia nuotaika. Seimas į- 
vyko parapijos salėje, 492 7th 
St. Atidarė apskrities pirmi
ninkas Stasys Jakutis. Maldą 

Dr. A. šešplaukis su žmona sukalbėjo kun. J. Žuromskis. 
Ruen 2 antradieni Lietu- lank° BUV° L0™1011®’ Dalyvavo 20 atstovų bei sve- 

vištosios kultūros susitikimas Brius®ly’ Jto?iacJie’le’ čių. Pirmininkavo S. Jakutis.
Kun. .Juozas čekavičius, St. su komunizmu krašte — Tomas sekretoriavo Jonas Venckus.

Rimeikis ten nuskrido * JĮ™231?’ * «ir Nutarta: raginti kuopas prira-
J™“ ■ . T. Darbininko redakcijai atsiuntė š ti nariu- gausiai dalv-Rugp. 3. IretahenĮ Lietu- sveiBnlmus. Aplank. Egjpti, L““*

•uičVncinc Vuitiimc oicifiHmac uumuuj. vauti bendrame seime vVilkes-V1SKOS1OS Kultūros susitikimas toJiau jie vėl keliaus

pą ir į New Yorką grįš rude- jaryy mokesčių nuolaidas, pri

taškau brolio Stasio Kau- pįjos kunigam ir laidotuvių di- Radi]O programos
i šalčio, gimusio Jurbarke, vė- rektoriui John Vogei už pas- ■
i liau dirbusio Klaipėdos uosto kutinį patarnavimą nuoširdžiai
; komisijoje. Jei kas apie jį ži- dėkoja.
| notų, maloniai prašoma pra- Angelė Zubktanė staiga šir- 
| nešti: F. Karushaitis, 588 Wil- dies priepuoliu mirė liepos 22
f son Avė, Brooklyn 7, N.Y. . savo namuose. Palaidota liepos

’ 27 iš Apreiškimo par. bažny-
AI**Im*o L Qos Karo1“ kapinėse. Ji

r 9 DC buvo mokytoja. Ilgai mokytoja-
praieteti kviečia Lu«ai te Vdtai jų vo Radviliškyje, vėliau įvairio- 

Mc*kiuka« •auifta- tremtinių stovyklose Vokie- 
lauja Golfo «rovSs tildomo* Atlanto tijoje ir visu nuoširdumu dir- 
bango*. Ten rasite tikrai — to šeštadteninėje Maironio mo-

• Ir graUąapiinką kykloje Brooklyne.

Gregorijus — Zigmantas, sū-. 
nūs Mykolo ir Vincentos Ke* i 
rų, pakrikštytas liepos 17. . 
Krikšto tėvai buvo Robertas 
lacullo ir Margaareta Grego 
towicz.

Regina — Irena, .duktė Pra
no ir Gražinos (Musteikytės) 
Bilėnų, pakrikštyta liepos 3. 
Krikšto tėvai buvo Algimantas 
Musteikis ir Danutė Bilėnienė.

Rūta — Elžbieta, duktė Do
nato ir Aldonos (Stanaitytės) 
Gasiūnų, pakrikštyta liepos 2. 
Krikšto tėvai buvo Stasys Ma- 
tyckas ir Danutė Grajauskienė.

Stasys — Algimantas, sūnus 
"Stasio fr Marijos "(Savickaitės) 

Biručių, pakrikštytas birželio- 
26. Krikšto tėvai — Jurgis Bi
rutis ir Janina Snieškienė.

Lake Motei, Asbury Park, N. 
J., šiuo metu svečiavosi kun. 
K Balčys, kun. P. Jonaitis, Di
džiulienė, dr. Kungienėsu vy
ru,* dr. J. Puzinas ir 1 Perei
tą šeštadienį Newarko lietuvių 
demokratų klubas turėjo išvy
ką — 50 asmenų dalyvavo pa- 

’ ruoštuose pietuose ir vakarie
nėje.

Antanas Rašytinis iš Detroit,

Broliai Barauskai, N Y jaunimo pavyzdys
Sekant Lietuvių Atletų Klu

bo krepšinio komandos pasise
kimus, dažnai matome links
niuojant Bačanškų pavardes. 
Broliai Jonas ir Edvardas Ba- 
čanskai Brooklyno LAK žai
džia nuo 1956 metų. Dalyvavo 
ir toje komandoje, kuri laimė 
jo 1957 metais šiaurės Ameri
kos Lietuvių Žaidynes.

Jonas Bačanskas baigė N. 
Yorko miesto kolegiją bakalau
ro laipsniu vienas tarp pirmų
jų. Studijų mętu bųyo vienas 
iš steigėjų bei pirmininkų dar 
ir dabar gražiai beveikiančio 
Baltų studentų klubo. Be to, jaunesnis brolis, baigė vysk, 
šiais metais baite ir Columbi- 
jos universitetą, įsigydamas 
prekybos administracijos ma- neatsitikdamas nuo brolių. (A)

gistro laipsnį. Nepamirškime 
dar pridėti, kad š. m. Lietu
vių Studentų Sąjungos N. Yor
ko skyriaus pirmininku yra 
taip pat Jonas Bačanskas.

Edvardas Bačanskas yra bai
gęs RCA Institutą elektros in
žinieriaus laipsniu ir, be to, ža
da dar toliau tobulintis savo 
srityje. Broliai Jonas ir Edvar
das, dvynukai, yra gimę Kau
ne 1937 metais. Abu yra aka
deminės skautų sąjungos na-

Rimas Bačanskas, dvynukų

LF bičiulių studijų ir poilsio savaite
JAV ir Kanados LFB Yet- sey, Washngtono, D.C. Ohio, 

virtosios studijų ir poilsio die
nos šiemet įvyksta pas tėvus 
pranciškonus Kennebunkporte 
nuo liepos 31. iki rugpjūčio 7.

Studijinei programai numa-

F^U N E R A L HOME
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
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Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434
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