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Amerikos lakūnų bylos Maskvoj

Kai Amerika iniciatyvos nerado, jos emeri Aden-

komunizmu).

MIRĖ KUN. V. KARKAUSKAS

.3. OMORO KULI O, 
išvarytas iš Maskvos

MEMKOPTER'O PAGALBA 
GAISRE. Brownfi«M, Tem, lie
pos 20 utsMeo* griMų elevatorius. 
Keturi darbininkai Jame Žuvo, o 
vienas ISkop* j virty, Ir jj Mgel- 
MJo holHcoptcris*

patyrimo? -
"Patyriau, 

nuoširdūs, skalbdami draugrš-

— Miunchono liepos 31 
prasidėjo 37 tarptautinis eu
charistinis kongresas.

Nepriklausomybe nesidomi?
Kipro sala liepos 31 rinko 

parlamentą. Rinkimuose maža 
graikų dalyvavo — kai kur tik

New York o kalbasi su moti
na Detroite.

dens, žiemos afrikiečiui sun-

gos. Nuo 1940 gyveno pensijo
je, anksčiau buvo vadovavęs 
Vilniaus dailės instituto tapy
bos skyriui.

KODĖL SKRIDO LĖKTUVAS 
RB-47?

nu surengti invaziją į vakarų 
Berlyną. Kad būtų tam paruoš
ta. dirva, jau dabar sustiprinti 
visokie kaltinimai prieš vaka
rų Vokietiją. Amerika pranešė, 
kad jai tokie vakarų Berlyno 
invazijos planai nėra žinomi.

PATRICE LUMUMBA, 35 metų, 
ir-scntai buvo pašto tarnautojas 
Stanlevllle, o dabar Kongo min. 
pirmininkas ir pasaulio politikos 
centras šiuo momentu.

Apie tai papasakojo & Omor- 
Oloillo, 26 metų studentas iš 
Ugandos, kuris dvejis metus 
mokėsi Maskvos universitete, gą 
vęs per Jungtines Tautas stipen 
diją. Jis šiemet buvo iš Mask
vos išvarytas, kai parašė pro
testo skundą - Chruščiovui

Skundėsi, kad vienas Afri
kos studentas iš Somalijos bu
vo katurię rusę studentu su
muštas ir paliktas be sąmonės. 
Sumuštas -ūžėtai, kad pašoko 
su ruse studente.

, Tai ne vienintelis toks atsi
tikimas: buvo studentų tarpe

Adenauerio ir de Gaude 
išvados

•Sovietai davė į vizas Ameri
kos lakūno Powęrs žmonai ir 
tėvam bei jų palydovam* į 
Maskvą, kur rugpjūčio .16 pra
sideda'lakūno byla. Powers iš 
Lubiankos kalėjimo parašė žmo
nai tris laiškus. Žmona paskel
bė priekaištų valstybės depar
tamentui, kad nesiima energin
gų žygių savo lakūnui padėti.

Komunistę bloke pažymėtini 
nauji žygiai skirti re susipra
timui su Vakarais pasiekti, bet 
propagandai prieš Vakarus. 
DĖL NUSIGINKLAVIMO

Amerika pasiūlė nusiginkla
vimo klausimą svarstyti Jung
tiniu Tautų nusiginklavimo ko
misijoje rugpjūčio 15. Sovietai 
atmetė ir pareiškė: jei tokia 
komisija susirinks, Sovietai su 
satelitais ją boikotuos. Sovietai 
rugpiūčio 1 paskelbė savo siū
lymą: svarstyti nusiginklavimą 
Jungtinių Tautų sesijoje, daly
vaujant valstybių viršūnėm, pre 
zidentam, min. jnrmininkam, 
ypač galingųjų valstybių viršū- 
hėm;<
• Tokiu siūlymu Maskva nori 
didesnės tribūnos propagandi- 
nėm kalbom; tikisi, bus proga: 
ir komunistinę Kiniją įpiršti. 
Chruščiovas nemirkteli, kad Pa-; 
ryžiui jis buvo skelbęs daugiau 
su Eisęnhoweriu nesikalbėsiąs, 
o .dabar vėl nori su juo maty-

rūpinosi New Yorko advokatas 
Marshall McDuffie, kuris Įkal
binėjo Chruščiovui, kad reikia 
leisti šeimoms susijungti.

— Sovietinėje ekskursijoje, 
kuri turėjo atvykti j New Yor- 
ką pereitą šeštadieni, bet su
truko bent savaitę, yra ir 5 lie
tuviai; tarp jų rašytojai — A. 
Venclova, Korsakienė, Reime- 
ris.

ir koegzistencijos su Amerika 
ir siūlo nepuolimo paktą. Pri
dėjo, kad jame turi būti" su
tarta nuatominti Pacifiko zoną. 
Amerikoje tai priimta kaip 
prooagandos siekimas.

Tačiau šie faktai rodo staiga 
pasikeitus komunistų taktiką: 
po karingo niršimo ir kplioji- Afvvlfi 
mosi prieš Ameriką atsirado ne- 
va koegzistencijos, noras. Tos ■■■■ 
pasikeitusios taktikos gali būti B
dvi priežastys.Viena, komunis- B
tai pamatė, kad Maskvos by
los Saugumo Taryboje labiau \ 
sukompromitavo Sovietus, ne
gu Amerika, ir Amerikos ma- B
sese padidiro nusistatymą prieš B
Maskvą. Antra, savo siūlomom B
derybom reikia nukreipti akis 
nuo sustiprinto komunistų ver- .. B 
žimosi Į Afriką ir pietų Ame- B
riką.

išplatinti lapeliai prieš Afrikos 
studentus, išvadinti jie beždžio
nėm.

Vyriausybė draudžia rusam 
studentam draugauti su afrikie
čiais studentais. Kuria mėgina 
draugauti*, komjaunimas tucs 
įspėja ir prigrasina. Nuo šių 
metų pradėjo veikti “draugiš
kumo universitetas” afrikie-^ 
čiam. Tokiu būdu rusai studen
tai bus visai atskirti nuo afri
kiečiu. Kai rengiami šokiai, tai 
kiekvienai tautybei skyrium. 
Vyriausybė pasirūpina, kad ru
sai studentai nesusilietę ir su 
kitę satelitįnię tautu studen
tais.

Ko rusai bijo, jei taip drau
džia? Okullo mano, kad bijo 
Įtakos, kurią afrikiečiai gali pa
daryti rusui studentui. Daugelis 
rusų esą primityvūs socialiniu 
atžvilgiu. Mes, afrikiečiai, sa
kė Okullo, esame daug toliau 
pažengę.

Ar mėgina universitete bol
ševikų idėjas primesti? Kalbos 
mokytojas, pasakoja afrikietis, 
mėgina išgauti studentų pažiū
ras. Jeigu jis pasirodo neutra
lus politiniam klausimam, toks 
studentas jau nepatikimas ir 
nepageidaujamas. Kai mokyto
jas paklausė dėl Amerikos lėk
tuvo U-2, jis rodėsi labai ne
laimingas patyręs, kad Okullo 
nėra sovietinio galvojimo šali
ninkas. Esą 95 procentai afri
kiečių pirmiausia rūpinasi Af-

Adenaueris pakvietė ateinan
čiam trečiadieniui Anglijos mi- 
risterj pirm. Macmillaną ir jo 
naują užsienių reik, ministerį šiaurės ašigalis svyra i Grenlandijos puse 
Eave Home. Tikslas — ne tik ® J 1 * r

Kongo dramoje pagrindinis 
aktorius dabar yra min. pirm. 
Lumumba. Saugumo Taryboje 
laimėjęs Belgijos pažadą ati
traukti kariuomenę, laimėjęs 
Amerikos ūkinės pagalbos pa
žadus, pasijuto labai stiprus ir 
pasiuntė Jungtinėm Tautom 
protestą, kam Jungtinių Tautų 
kariuomenė neina į Katangos 
provinciją ir jos neprijungia 
prie Kongo. Katanga atsiskyrė 
nuo Kongo ir nori nepriklau
somai tvarkytis.

Lumumba tokis drąsus, nes 
jį kursto Sovietai. Kursto pikta 
propaganda prieš gen. sekr. 
Hammarskjoldą ir “Belgijos a-

kėjfrno žmonės galėtų priimti 
kaip Įžeidimą. Nuo 1961 numa
toma sutrumpinti kunigam pri
valomas brevijoriaus maldas.— Amerika pasiuntė Egip

tui bei Sirijai kviečių už 75

Kuo Maskva kaitina Amerika
Maskvos “Pravda” apkaltino 

Ameriką, kad ji sulaužiusi Pots
damo susitarimą, nes nesuar- 
džiusi vakarų Vokietijos fabri
kų ir neišvežusi, ir dėl to va
karų Vokietijos ūkis klesti. Jei 
Amerika būtų suardžhisi, nebū
tų Vokietijos “problemos”.

kiai pakeliamos. Gavo po 900 
rublių stipendijos mėnesiui, bet 
gyvenimas labai brangus. Be 
to, studentai pasijuto apgauti: 
per Jungtinių Tautų sekretoria
tą buvo pranešta, kad duos pa
pildomas sumas knygom ir ki
tiem reikalam. Maskvoje paaiš
kino, kad Jungtinės Tautos ne
gerai suprato. Kai Okullo, kaip 
afrikiečių studentų sąjungos vi
cepirmininkas, parašė apie tai 
Jungtinių Tautų sekretoriui, at
sakymo nespėjo sulaukti — jį 
ir dar du iš Maskvos išvarė. Pa
sakė, kad jie esą ^‘antisovieti-

giui į Afriką. Sovietuose yra 
apmokami apie 600 studentų 
afrikiečių. Sovietai parengė per 
eilę metų savų specialistų Af
rikos reikalam. Kongo jiem bū
tu dabar centrinė vieta tolimes-

Chicagoje liepos 27 helikop
teris nukrito į kapines, visi 13 
keleivių žuvo. — Jungtinė A- 
rabę Valstybė uždraudė vyram 
per 60 metų vesti moteris, jau
nesnes kaip 30 metų. — Rytu 
Vokietijoje ryšium su vykdoma 
ūkių kolektyvizacija pritrūko 
maisto. — Maskvoje liepos 28 
suėmė tris amerikiečius, kurie 
gatvėje dalino leidžiamą rusų 
kalba laikrašti “Ameriką”; po 
kelių valandų tardymo juos iš
varė iš Rusijos. — Kubos Raul 
Castro Maskvoje gavo pirkti 11 
sprausminių lėktuvų ir nusimi
nė, kad negavo visų 100. — 
Rooseveltienė ir Tromanas pa
skelbė, kad remia Kennedy vi
su 100 proc. — Kuba nori gau
ti ispaniškai kalbančių 250 
amerikiečių, kurie būtų paruoš
ti propagandai ir sabotažui lo
tynų Amerikos valstybėse.

Maskva apie šnipus 
ir pabėgėlius

Sovietai paskelbė, kad prie 
Persijos sienos suimtas Ameri
kos šnipas V. M. Slanovas su 
radijo siųstuvu ir. slaptom in
formacijom, kurias iš Rusijos 
mėgino pernešti į Persiją. Jis 
buvęs apmokytas vakarų Vo- 
kietijoję.

lt* F* U-M* Vidmantas Brazys, 16 majų ‘ ~ J**
Sovietai pranešė, kad Amen- vaikinas, rugpiūčio 3 atvyko į *•**'•• Balde )uos neleidimas

TARIASI DĖL EUROPOS LIKIMO ' kanicz iš # Frankfurto su žmona skrido i Detroitą kur Evvena 
u, ridiiMuiiu »u iinuiid sKriuo i Detroitą, kur gyvena 

ir trim vaikais' pėrė jo. į sovie- j0 tėvai Vincas ir Ona Braziai, 
tinę zoną. Jis kilęs iš Lenkijos, Kai^jie 1944 išvyko iš Lietu- 
buvo išvežtas nacių darbam. Pa- vos, Vidmantas su senele pasi- 
sirodė, kad jo tėvai yra Lenki- uk0 Kaune. Vidmanto išleidimu 
joje. Per juos buvo, matyt, šan
tažuojamas.

DĖL ATOMINĖS KONTROLĖS paskelbė, kad jis siekia taikos
Po 21 mėnesio; kalbų, po 236 

posėdžių, Maskvai sugalvojo pa
daryti “nuolaida’ — pasiūlė 
leisti per metus (tris kontroles. 
Vakarų tai nepatenkina. Jie rei
kalauja 20.
DĖL NEPUOLU

Komunistinės
pirm. Chou En-*1

PAKTO 
inijos min. 
rugpiūčio 1

LIETUVOJE MIRĖ
Prof. Konstant. Jablonskis, 

pasižymėjęs Lietuvos istorijos' 
šaltinių leidimu, liepos 28 mi
rė ir palaidotas liepos 30. Sirgo 
plaučių vėžiu ir gulėjo ligoni
nėje jau nuo kovo mėn.

Dail. Justinas Vienožinskis

draugauti su rusais ir nesiskai
tymas su afrikiečiais kaip su 
žmonėm. Baidė taip pat skur
džios gyvenimo sąlygos. Esą 4 
studentai gyvena7 viename kam
baryje. Žiemą nėra šilto van-

Vėsioji liepa
šiemet liepos mėnuo buvo 

vėsesnis nei bet kuriais kitais 
metais nuo pat 1925. Vidurkis 
— 72.61aipsniai. šalčiausias lie
pos mėnuo buvo 1884 — 70.1 
laipsniai.

Newsweek korespondentas iš 
Varšuvos praneša tenykštį aiš
kinimą apie Amerikos lėktuvą 
RB-47. Esą liepos 1 Barento 
jūroje Sovietų ^povandeniniai 
laivai bandė raketas, kai stai
ga viršum jų galvų pasirodęs 
lėktuvas. Pagal sovietinius ge
rai informuotus šaltinius lėk
tuvas buvo nušautas per 30- 
46 mylių nuo šadutų.

„ . .. . . . v iš darbo, iki pasveiks. GandaiMaskva eilę metų rengėsi žy- , . ... ■ „ . ■~ n ° J sako, kad jis susirgęs nepatai
somai, nes pradėjęs manyti, 
jog padaręs klaidą, pasitikėda
mas Maskva. Jo pareigas per
ims brolis Raul Castro, treni
ruotas Čekoslovakijos komunis
tų, tik dabar grįžęs iš Mask
vos. Su juo turi sustiprėti nie
kų tauškimas prieš Ameriką ir 
Maskvos lizdas, iš kurio eis ko
munistų subversinė akcija į pie
tų Amerikos valstybes.

Amerika, Anglija ir Prancū
zija vetavo Vokietijos įstatymo 
taikymą vakarų Berlynui. Į- 
statymas siekė uždrausti vaka
rų Berlyne kaip ir Vokietijoje 
komunistų propagandos skleidi
mą, kaip ji yra uždrausta pa
čioje Vokietijoje. Tačiau sąjun
gininkai pabūgo, kad komunis
tinės propagandos draudimas 
gali išprovokuoti Sovietus grieb
tis vienašališko žygio — pripa
žinti rytų Vokietiją.

Kai pernai Vokietijos parla
mentas vakarų Berlyne posė
džiavo, sąjungininkai tylėjo. Da
bar pasidarė baugesni (o kon
vencijose skelbia apie kovą su

AMERIKA ATMETĖ

Sovietų planą nusiginklavimo 
reikalus svarstyti viršūnių kon
ferencijoje rugpiūčio 2 atmetė. 
Sako, jei Chruščiovas nori at
važiuoti, tegul atvažiuoja, ir nie
kas jam nekliudys kalbėti nu
siginklavimo komisijos posėdy. 
Amerika pasisakė ir toliau už 
komisijos šaukimą.

BELGIJA TRAUKIASI
Po Lumumbos protestų ir 

Hammarskjoldo pasitarimų su 
Belgijos atstov. paskelbta, kad 
Belgijos kariuomenė iš Katan
gos provincijos pasitraukia. Ją 
užims Jungtinių Tautų kariuo
menė. Tikriausia, Katanga vėl 
bus prijungta prie Kongo. Lu
mumba labiausiai Katangos rei
kalavo, nes iš ten eina Kongo 
visų pajamų 60 proc. Ten di
delės vario kasyklos. • Vokietijos kancleris Adenau- 

eris lankėsi pas prez. de Gaul- 
le ir sutarė — derinti Europos 
šešių valstybių ne tik ūkinę, 
bet ir užsienio politiką. Jie ra
do, kad Vokietija ir Prancū
zija turi imtis atsakomybės už 
Europos politiką, kada sumažė
ja Amerikos iniciatyva.

nės grupės ” lyderiai. Tada iš
vyko dar 15. Apie 300 studen
tų Egiptas atšaukė anksčiau.

mirė liepos 29 po sunkios Ii- Ką afrikietis galvoja po savo

mus santykius su Persija, kuri 
užmezgė diplomatinius santy
kius su Izraeliu. Saudi Arabija 

supažindinti Macmillaną su A- Helsinky vyksta tarptautinė jėgos vandenys suteka arčiau atstovą iš Persijos taip pat at- 
denauerio bei de Gaulle susi- geodezijos ir geofizikos konfe- pusiaujo. Ten didėjantis svoris Saukė. Arabai grasina Persijai Klierikai ir teleriziįa 
tarimais ir laimėti jiems Ang- rendja. Joje Amerikos atstovas ir lenkia žemės ašį. ūkine blokada. Teigiama, kad Seminarijų ir, universitetų
lijos pritarimą, bet aptarti nau w- Markowitz aiškino, kad šiau- Sis procesas daro įtakos ir Nasseris buvo pakurstytas iš kongregacija paskelbusi taisyk- 
jus Maskvos grasinimus Vokie- rėš ašigalis slenka Grenlandi- žemės sukimosi greičiui — lė- Maskvos. . les, kad klierikai televizijoje
tijai. Knk per metus po pusę pė- tina. — Chicagofe mirė Bernt G. gali žiūrėti žinių, kai kurių

do®- 4 štaitMetį jau pasi- Pastebėta taip paL kad abi- Morterud, susilaukęs 101 metų, sporto programų, vaikų progra- 
zVaxarų Berlyno laikraštis 30 pMų. pus pusiaujo vanduo pavasarį Jo brolis dvynukas dar tebe- mų. Bet neleista žiūrėti auto-

Telegraf aliarmavo rytų Vokie- Priežastis — Grenlandijos le- 8 coliais yra žemiau, negu ru- gyvena Norvegijoje, nematęs mobilių lenktynių ir kito spor-
brolio nuo 1929. , to, kuris laikomas brutalus.

Vokietijos kancleris Adenau- 
eris ir Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle slaptame pasitarime 
priėjo išvadą, kad reikia refor
muoti Nato, atsižvelgiant į tai, 
jog Europa pati turi imtis dau- 64 proc., o kai kur tik 
giau iniciątyvos savo saugumui 42. Turkai gausiau — iki 74 
organizuoti. Kokios tos refor- proc. Laimėjo arkivyskupas Ma
mos — neskelbia. Bet dėr jų karios, susiblokavęs įvedė ir vi- 
Adenaueris tazsis.su Anglija. sus penkis komunistus.

Kubos diktatorius, metus iš
buvęs valstybės priekyje, iš
imamas iš apyvartos. Ar laiki
nai ar visiem laikam — neaiš
ku. Oficialiai skelbiama, kad

nei kovai už Maskvos ekspan
siją. Etiopijoje, ir Gvinėjoje 
Maskva jau įpiršo savo “tech
nikinę pagalbą”. Alžirui jau se
niai siuntinėja ginklus, daugiau
sia iš Čekoslovakijos.
Tačiau Afrikoje mėgina įsi
stiprinti ir kom. Kinija, tr
iniausia ji nori paimti kontro- 
lėn Alžirą. Ji numatė jau pri
pažinti Alžiro laikinę vyriausy-

Kun. Vincas Karkauskas, N. 
Britain šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos klebonas, mirė penk
tadienį, liepos 29, ir palaido
tas rugpiūčio 2.

Velionis buvo gjmęf”1887 ko
vo 26, kunigu įšventintas 1913.

Persija, Izraelis, arabai

rtaos ūkinio kuriuos kito tt liepos m nutrauze tuptomati-

dimu rytu kongregacija pašali
na iš bažnytinio ritualo kai ku-

yra dabar svarbi jėgę pusiau*
svyra pasauliui išlaikyti. Jie ži-
no, jei Afriką praras, jie cfin- 
99"
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TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS

Liturginės reformos
Popiežiaus Jono XXIII pave-
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Kritika ir parama darbui JOHN ORMAN AGENCYŽINIOS IŠ RALFO VEIKLOS
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Jūs esate kvalifikuotas:
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& TRAVEL C0, INC

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ VASARVIETE
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MINNEAPOLIS 14, Mlrm. 
Tel. FEferal 2-4909

141 Second Avemfe 
NEW YORK CITY, N. Y. 
Tek GRamercy 5-7430

INSURANCE - REAL ĖST ATE

Gražūs kambariai. Šviežias maistas. Žemos kainos. 'Va
karais šokiams groja orkestras. JTarp dviejj P1* 
pat okeano paplūdimio. Krei 
zidentas, arba A. Žemaitis,

M” terti spėjo ait* 
bosų, nors jau ir be langų. Pro 
DBESIOSB UCC3C»vjwCS apiSUuK 
parię^isvoį'Vfhių.

135 W. 14th Street 
NEW YORK 11, N. Y. 
Tel. CHeMea 3-2363

ma ir 
tavos.

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 7S, N. Y. M TW 
Priimami užsakymai vestav€ffls_fe pobOMaing

Perkant dideeniaia kiekiais pristatoma j Maro aaknĮrsiiirt

ko žinoti apie Sovietų smurtą 
Europos rytuose.

milteliai ir kukurūzų dribsniai 
Birželio mėn. gauta iš Kana
dos valdžios iš Montrealio ir į 
Bremeną išvežta 50,000 svarų 
kiaulienos konservų. JAV papil
domai davė 80,000 svarų ryžių, 
kurie jau dalinami lietuviams. 
Patvirtintas prašymas dar 240, 
000 svarų ryžių, kurie bus nu
vežti vėliau.

Dirvoje ir Vienybėje buvo 
kitas netiesiogis atsakymas — 
organizatorių paaiškinimas, 
kiek kas organizavimą parėmė. 
Ji rengė Chicagos apygardos 
bendruomenė. Į jos prašymus 
aukų įteikė L. Frontas 140 dol.*, 
Tautinė Sąjunga 101. v. liau
dininkai 39. Kitos organizaci-

Draugas liepos 26 išskaičia
vo, kiek daug dėmesio rado lie
tuvių paviljonas Chicagos pa
rodoje. Tai buvo netiesibgis ^at- 
sakymas Į priekaištus, kurių pa
roda buvo susilaukus.

. . _ laišku. kam nanrastai esti no 

. ? jis tūrėjo pranešimą -
im. kovo 13. Viskas buvo ge-
rai. kol Damian Bezčastny pa- jK^ smo-
_ . . . > -I- čiamus paskaitininkus Vilnius SS?*-’*? T protesUvnprieS JO paskaitinin-
kata per kun. St Gruodi jis r“ko tokj priėmimą.

Kongo kareiviai panašiai el
gėsi kaip Sovietų kareiviai, ka
da jie pasiekė Vokietiją, gy
venimas žiauriai ištiko belgų 
dalelę panašiu likimu. O Bel
gija yra viena iš tų Europos

ALBERT F. PETERS (Petrauskas) 
APDRAUDOS SPECIALISTAS

900 Literai? RA 
CLEVELAND 13,* OMe 
Tel. TOwer 1-1461

Individualios Balfo siuntos.
Birželio mėn. išsiųsta už ge

ležinės uždangos 176 vaistų 
os nieko nedavė, o kai kurios PldUdU- siuntiniai ir 19 medžiagų siun-
ir į laiškus neatsakė. Iš neor- Ryžiai Balfui. JAV noriai duo- tihių (797 dol vertės). Lenki-
ganizuotos visuomenės buvo su- da gana didelius atliekamo. jos lietuviams bei į kitus kraš- 
silaukta daugiau paramos. Viso maisto kiekius Balfo šalpai, tus išsiųsta taip pat keliasde-
surinkta 2,400. Jų neužteko. Tačiau tai yra tik miltai, pieno gimt vartotų rūbų siuntiniu, už

*>■ . kuriuos gauta labai grafių pa-

356 Weet Broa6way 
TeL ANdrew 6-9040 
so. aorron zr.

——M—■i.1**"'/ , ' "

632 W. Girartf Avė. 
RHILAOELPHIA 23, Pa

Td. WAkmt 5-0876

platinant bedievybę. Praneši* 
'Bmb sako, kad Vai Suros bedte* 
vzų įr laisvamanių brolija krei- 
—-4 -T a peši j VHJ31U, piMjtms 
ti kalbėtoją, kuriseBėje vietų . 
kalbėtų Lenkijoje gyvenantiem 
Keturiem. ■' ? •

Vilnius pasiuntė prelegentą, 
kuris vadinasi Damian Bez
častny. Varšuva jį nukreipė į

2134 W. CMcago Avė. 
CHICAOO 22, i«. 

Td. Didesne 2-6232

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ savaMe mitinge 
r< neis J. UteriOtas, asistuoja Zita ir Asta Battramonai 
Ms. Nestraeka 2. Degučio. /

332 FNImere Avenue 
BUFFALO S. N. Y. 

TeL MOtumlt 2674

O kaip su tuo žeip^ąpiu^B į |
Spaudos korespondentam dail.’B i P
A. Valeška paaiškino, kad Pet- B \
ravičhis jį raižė pagal kopiją I / 
žemėlapių, vartotų Lietuvoje ir B ""-■■■■■ II >
rodžiusių sienas iš Lietuvos ir N
Sovietu Saiuneos sutarties 1920 GARB6S PREZIDIUMAS minint Pavergtu Tautų savaitę Chicagoje. sovietų sąjungos sutarties 1UZU Antpasis jS kairfe __ Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis. Nuotrauka Z.

Degučio.

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. V.
TeL VI3-1477 > /

NAMŲ ADRESAS
196-53 — 95th Street Onbe FMfc 17, N. T.

LOS ANGELES 28, CdW. 
Td. NOrmandy 5-0687 
132 FrankHn Avenue 

HARTFORD. Conn.
Td. Chapel 6-4724

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 

Td. MArfcet 2-2877

Lietuvio testamentas. Vienas 
Kanadoje miręs lietuvis para
šė labaygražų tautinį testamen
tą. Aprūpinęs savo gimines ir 
apmokėjęs skolas, visa savo 
turtą paliko Balfui, jei jo mir
ties dieną Lietuva dar bus oku
puota. Teismui pristačius įro
dymų, kad Lietuva tebėra oku
puota, Balfas gavo 2,261.61 dol. 
palikimą. Surinkus daugiau ži
nių apie ši patriotą — gerada
rį, visuomenė bus painformuota 
plačiau.

SPAUDA

H 01Y LIG H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

Liko reikalų baigti. Sako, kad 
savo šeimų niekada čia nekels

ji ir iš kitų miestų. Užsidarė 
eile įmonių, ir iš 4 juodųjų 1 
esąs atsidūręs jau be darbo.

Be administracijos specialis
tų pati Kmago' vyriausybė pasi-

.CHICAGOJE žygiuoja lietuvių jaunimas minint Pavergtųjų Tautų savai
tę. Nuotrauka Z- Degučio.

Pranešimas apie Bezčastny 
gastroles yra mažas epizodas 
iš tos didelės kovos,? kuri Šuo 
metu yra sustiprinta komunis
tų valdomuose kraštuose prieš 
tikėjimą. Ypatingai Lietuvoje. 
Bezčastny yra vienas iš tų ne
daugelio dvasininkų, kuriuos 
komunistam pasisekė padaryti 
savo propagandos įrankiais. E- 
pizodas taip pat rodo, kiek ski
riasi tikinčiųjų padėtis Lietu
voje ir Lenkijoje, kur katali
kai gali drąsiau ir laisviau pa
reikšti savo protesto balsą.

atidengė savo tikruosius prane
šimo tikslus — niekinti Kata
likų Bažnyčią ir jos kunigus. 
Tada trys ketvirtadaliai klau
sytojų išėjo iš salės.

Dar prasčiau išėjo “nelaimin
gajam” Seinuose ir Trakiškiuo
se, kur jis turėjo toliau kalbė-. 
ti. Į jo paskelbtus pranešimus 
niekas neatėjo. Seinuose net

Pritarimą gavo
Vienybė liepos 22 aprašė 

Chicagos žurnalistų vardu su
rengtas diskusijas apie “bend
radarbiavimą su tėvyne”. Laik
raščio atpasakotom diskusijų 
mintim tomunistų Vilnis lie-

lyvius vadino “daugiau smege^ 
nų turinčiais dypukais”. ■

Tokia padėtis labai patogi 
dirva Sovietam — reikia tik 
čia mesti kelis šimtus specialis
tų technikų, ir jie perims Kon
gą į savo įtaką. Bet juos ap-

rai, kol Damian Bezčastny pa- 
sakojosi ąpie savtųpraeitį —

NavjieaMo liepos 16 paskelb
tos “Mintys Santaros progra
mai”’. Dėmesio labiau vertos 
išvados, kurios'rodo, kad jau
nimui teberūpi lietuvybės rei
kalas, teberūpi žmogus su prin
cipais, įs^gvigojhhais. šios

pažinęs vysk. P. Būčj, kuris jį 
ma mintyse — negali tenkin- nukreipęs^ 1937 ž Marijampolės 
tis tokia lietuvybe, kokia bu- marijonus, o paskui padėjęs pa- 
vo atsinešta iš Europos; tačiau kliūti į Romą studijuoti teolo- 
jis negali pasiduoti nei ameri- gijos Angelicum kolegijoje. Pa- 
kietinėm tradicijom. Esą lietu- sidarė blogiau, kai Bezčastny 

_ vybė šiai generacijai turi būti 
tiltas tirp kultūrų. ~ 

Skaitydamas šias išvadas, no
rėtum užmiršti minčių patai
komą pirmoje straipsnio daly
je su tokios rūšies niekais:

“Kūryba yra asmenybės įsi
pareigojimas simboliams, kurie 
atsiranda per šį įsipareigojimą. 
Meilė yra asmenybės įsiparei
gojimas kitai asmenybei santy- 

< kyje, kuris atsiranda tik per šį 
įsipareigojimą. Tikėjimas yra 
asmenybės įsipareigojimas ga
lutinei savo gyvenimo prasmei, 
kuri atsiranda per šį įsiparei
gojimą”.

Vadinas, reikia įsipareigoti 
tam, ko nėra ir kas turi atsi
rasti tik per įsipareigojimą. Tai 
mandrios “mintys”, bet, deja, 
be minties, tuščiavidurės. Gal 
čia irgi vasara kalta ..

LAISVOJI TRIBŪNA SU PASRJTIMU
Vasariniai rūpesčiai ir kal

bos apie juos* atrodo lyg karš
čių paveikti. Keletas pavyzdžių 
paskutinėje spaudoje. 

Siuntu ... 

Naujienose liepos 11 skyriu
je “Laisvojoj tribūnoj” Jonas 
Kardėiisiparei^cė:“aš^ir siuntu’ 
dėl Lietuvos žemėlapio, kuris 
buvo dail. V. Petravičiaus iš
raižytas linoleume lietuvių pa- 

• viljone tarptautinėje parodoje
Chicagoje. Tame žemėlapyje ne
buvo įjungta į Lietuvos ribas 

. M. Lietuva ir kai kurios rytų 
Lietuvos dalys. O J. Kardelis 
norėjo pamatyti jame visą et
nografinę Lietuvą. Ta proga J. 
K. pažėrė visiem lietuviam 
laisvėje : “esame susmukę ne m 

: tiek kultūriškai, kiek tautiš- ■ 
kai, politiškai, valstybiškai”. ■ 
Pažėrė specialiai inteligentijai: ■ 
“Mūsų inteligentija visiškai ne- ■ 
kultūringa”.

Tai yra tinkama medžiaga 
° “Tiesai”, kad pasidarytų išva- ■ 

das apie žmones ir jų žodžius a 
iš tos “siutimo tribūnos”. B

Jungtinių Tautų pasiųsta ka
riuomenė pradeda atstatyti 
Kongo valstybėje šiek tiek tvar
ką. Dabar jau galima apžvelgti 
ir nuostolius, kuriuos padarė 
tas mažas juodosios Afrikos 
vulkano prasiveržimas.

Leopoldville aerodrome dau
gumas ieškojo pagalbos, ir vie-* juto be jėgos, 
nas gydytojas pareiškė davęs 
350 - 400 penicilino injekcijų 
moterim, kurios čia atbėgo ka
reivių išprievartautos, kitos po

į dešimtį ir daugiau kartų, žiau
riausias moterų likimas buvo lenkė Jungtinės' Tautos, kurios 
Thysville mieste, kur yra 3,000 pažadėjo duoti technikos per- 
juodųjų kareivių ir buvo tik ke- sonatą 
Ii šimtai baltųjų karininkų su 
šeimom. Keturios vienuolės bu
vo išpnev»tautos bažnyčioje.

Dabar vulkanas aprimsta, bet 
| jo pėdsakai atsiliepia ūkiniam 
i gyvenime. Leopoldville iš 20 

tūks. baltųjų.liko ne daugiau 
kaip 4 tūks«y tai daugiausia tik 
vyrai, motorų vos keli šimtai

DARRlIHIiKAS

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĄ

____________ Hotne-Made Bologna .
* ANTANAS VAITKUS, vedBjas . -
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius < 

We take all ordera spedal price for Wedding8 and Partiės 
348 Grand Street, BroeHyn U, N. Y. — TeL Stagg 2-4329
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Du kandidatai iš dviejų pakraščių
Kandidatai į prezidentus šie- patiem rinkimam. Antai, klau- 

met parinkti iš Amerikos pa
kraščių: Kennedy iš rytų, Ni
autos iš vakarų. Be to, de
mokratai; pasirinkę kandidatą

vuotumo mūsųx atžvilgiu, tai ga- sų saugumą rytuose. Jų nepri- 
li būti vien taktikos reikalas, klausomybės paskelbimas žy- 
turime su jais, kaip su lemian- miai susilpnintų rusų ekspansi- 
čia Rytų Europoje jėga, puo- nę galią. Tai palengvintų vi- 
selėti galimai artimesnius ir soms rytų tautoms atsikvėpti, 
draugiškesnius santykius. Kar- Gudų ir ukrainiečių laisvės as- 
tu turėtume suprasti, kad Vo- , piracijos vertos paramos ir pa-'

derino savo politiką, nepaisy- kietija yra visgi nepriklausoma skatinimo
damapraeities liūdnos patir- valstybė, o mes pavergti. Ini- Gudus ir ukrainiečius berem-

kalai. Nenuostabu todėl, kad 
de *Gaulle ir JAV skiria tiek 
daug dėmesio vokiečių klausi-

vaizdoje Prancūzija išlygino sa
vo santykius su Bonna ir su-

sant abiejų konvencijų ir va-. 
dinamųjų platformų, susidarė 
įspūdis, kad vidaus reikalus nu
stūmė užsienio politika. Tiesa, 
demokratai lyg ir labiau pabrė-

bės, savo konvencija Los An
geles miesto “Įsibrovė” į vaka
rinę Kalifornijds valstybę, o 
respublikonai atsilygino rytam, 
pasikviesdami kandidatuoti į 
viceprezidentus Cabot Lodge iš 
Massachusetts. Tiktai demokra
tų kandidatas į vicepreziden
tus Johnson yra iš vidurio A- 
merikos — didžiosios Texas 
valstybės., bet ir ji /ra daugiau 

.į. vakarus pašlijusi. Tad_ prezi
dento rinkimuose, reikia laukti, 
gyviausi bus pakraščiai, nes 
kiekvienas norės garbės turėti 
prezidentu savo krašto žmogų.

ūkininkais, bet tai mostas tom 
šio krašto valstybėm, kurios 
daugiau verčiasi ūkiu, ir di- 
desniem miestam bei unijom, 
kad gautų balsų. Tačiau kriti
kuodami dabartinę respubliko
nų administraciją, daugiau pa
brėžė krašto saugumą ir užsie
nio politikos “nesėkmingumą”.

besi- 
turė-

■sės, o ne laukti, kad vokiečiai 
mus. pakviestų. Tenka taip pat 
nepamiršti, kad vokiečiai yra 
daugiausia išstatyti Sovietų 
grėsmei ir turi būti atsarges
ni, negu bet> kuris kitas Va
karų Europos kraštas. .
Gudę kandantis romantizmas

Gudija ir Ukraina, jei tap
tų nepriklausomos, turėtų žy
mios reikšmės mūsų santykiam 
su lenkais. Dar daugiau jos ga-

dėtį, maža ką gera padaryda
mi Tai nuvestų mus nuo vals
tybinio kontinuiteto pagrindo 
ir dekuražuotų kitos mūsų dip
lomatines ir konsulapnes atsto
vybes pripažinti Be to, būtu
me išjungti iš PET, kuri yra 
sudaryta iš nepriklausomų vals
tybių, kad ir sovietų domi
nuojamų, egzilinių veiksmų, ku-

_______nųnariaituri bū ti pavergtų-
ti ligi jų dabartinės teisinės pa-* jų kraštų piliečiai.
dėties. Tatai galėtų pažeisti mū- šie reikalavimai netaikytini 
sų pačių tarptautinį statusą, paskiriems asmenims nei orga- 
Gudai ir ukrainiečiai tebėra so- nizadjom, kurios nesijaučia at- 

‘ vietinės tautybės, kovojančios stovaujančios tautai, nei valsty- 
už apsisprendimo teisės įsigiji- bei.
mą. Lietuva tą teisę turi, tik 
okupantas neleidžia! jai ja pa
sinaudoti. Jei įsijungtume į 
bendras su jais organizacijas 
ir išvien darytume politinius 
žygius, susilpnintume savo pa-

Su šiuo bendradarbiavimu 
su gudais ir ukrainiečiais klau
simu yra tampriai susijęs ir ki
tas svarbus politinės taktikos 
klausimas: Sovietų Sąjungos 
dezintegracija ir rusų laisvini-

mums, kai sprendžiame Lietu
vos - Lenkijos, ar Lietuvos - 
Vokietijos santykius, kuo turi
me vadovautis. Ne praeitis, bet 
ateities reikalavimai turi lem
ti valstybių santykius.

Kaip pasaulio reikalai 
pintų, žvelgdami į ateitį,
tumė skirti savo santykiams su 
Vokietija ypatingos reikšmės. 
Vokietija yra ne tiktai centri
nės Europos širdis, bet ir stip
rus veiksnys Baltijos pakraš
čiuose. Ji yra užinteresuotą 
kad Balti :oje neisi galėtų Sovie-

Respublikonai savo ruožtu kon- tu Sąjunga.. Vokiečiams geriau 
vencijoje rodė filmus, .kaip jie būtų matyti Baltijos kraštus^ 
sustiprino krašto saugumą. ^laisvus, kaip Sovietų paverg-

Reikia laukti, kad rinkiminė
je propagandoje dan daugiau 
bus priekaištaujama ne tiek dėl 
vidaus, kiek dėl užsienio poli
tikos. Manoma, kad ir rinkikų 
apsisprendimą už vieną ar ant
rą kandidatą daugiau lems ne 
jų asmuo ar partija, o kiek jie 
sugebės rinkikus patraukti sa
vo tvirtu ryžtumu kovoje su 
bolševizmo grėsme. Amerikos 
visuomenė ilgisi ir laukia as
mens su tvirtais principais ir 
sugebėjimu praktiškai tuos prin 
cipus vykdyti. Svyravimai ir 
neaiškumai daugumai yra įgri
sę.

krantus jau dabar dažnai lan- *
ko ir stebi Yra daug, lengviau Užsienio , spauda, kalbėdama 
pulti raketomis iš-pidVandeninių apie partijų konvenciją ir rin-

mo žygiai Dera šiandien mums 
•ar ne, dar neiškovojus laisvės, 
Siekti Sovietų Sąjungos suskal
dymo? Principe, žinoma, nieks 
skaldymui nesipriešins. Niekas 
nenori matyti Sovietų Sąjun
gą galingą išskyrus Kremliaus 
valdovus. Bet ar tai padėtų mū
sų laisvės kovai esamose sąly
gose? Labai abejotina. Niekas 
nenorės Maskvos erzinti, kad 
neiššauktų karo. Iš to plaukia 
Vakarų atsargumas santykiuo
se su gudais ir ukrainiečiais.

• Kol taip yra, turėtume būti at- 
sargūs ir savo santykius su gu
dais ir ukrainiečiais atitinka
mai tvarkyti. Atėjus laikui, be 
abejo, turėsime visokeriopai pa
remti juos ir daryti visa, kad 
Rusiją susilpninus.

Yra dar ir kita priežastis, 
kuri neleidžia su gudais suar
tėti. Tai pačių gudų laikysena 
Lietuvos atžvilgiu. Gudai tebe
gyvena tautinio romantizmo lai
kotarpį, kaip mes “Aušros” ir 
dr. Basanavičiaus laikais. Jie vi- 

. sų kaimynų žemes savinasi. To
kia propaganda jie labai daug 
kenkia Lietuvai. Gudų suprati
mu visa Lietuva, išskyrus Že
maitiją, yra Gudija, visa mūsų 

; valstybinė praeitis, kunigaik- 
čiai, net herbas, yra jų. Savo 
nieko neturėdami, gudai, be a- 
bejo, norėtų pasisavinti nors 
tą, ką mūsų kunigaikčiai juos 
valdydami jiems rodė. Tai kenk 
kia šiuo metu, bet vėliau gali su 
daryti pagrindą Lietuvos - Gu
dijos valstybei kaip kad yra bu
vę praeityje. Neplakdami gu
dų svajotojų turėtume jiems 
parodyti, kad bendradarbiauti 
sutinkame, bet tiktai ant aiš
kiai nustatyto pagrindo ir be 
pretenzijų į svetimas žemes.

Pavergtajame krašte gudų 
nėra. Tuteišai, arba vietiniai iš
nyko. Jie pasisako lietuviais, 
kuo visada yra buvę, vaikus 
siunčia į lietuviškas mokyklas 
ir patys pramoksta taisyklin- 

‘ gai' kalbėti lietuviškai. Praktiš
kai tad gudų klausimo Lietuvo
je nėra. Maskva yra paskyrusi 
Gudijai kitokį vaidmenį ■
pininko ir sargo tarp Baltijos 
kraštų. Gudija yra įjungiama į 
visokias Baltijos respublikų 
kombinacijas, kad Lietuva ne- 
suartėtų perdaug su Estija ir 
Latvija. (B. d.)

2

tus. • 3 J
Vokiečiai tačiau pasilieka už- 

interesuoti atgauti Rytprūsius, 
Į kurių dali ir mes pretenduo
jame. Vokietija todėl yra san
tūri savo santykiuose su Lietu
va. Ji pritaria mūsų kovoms už 
laisvę, bet ne mūsų teisėms į 
visas tautos žemes. Vokiečiai 
nepagaili mums simpatijų, ne
daro sunkumu Vlikui veikti Vo- 
kietiioje. tačiau viešai Bonna 
iki šiol niekuo nėra užsianga
žavusi Lietuvai padėti jos liki- 
minėie kovoje. Vokietijos pa
lankumas mums yra grynai mo
ralinis tarptautiniuose forumuo
se, kaip kad Europos Tarybo
je, vokiečių atstovai niekur nė
ra pasiuke remsią Lietuvos by
lą. Neseniai lankėsi New Yor- 

laivų, negu jas siųsti iš dide- kimus, kreipia dėmesį, kad JAV ke vokiečių krašto apsaugos 
ministeris dr. Strauss ir pasakė 
ta proga kalbą. Jis Įvardino 
visas Europos pavergtas tau-

K.ro srtant tarėjo įtakos Prob?e'”t- tokia preziden- tas, bet kai priėjo prie Balti- 
♦a 1-minmn tvorbn j0S Ias atžymėjo nereikšmingu

posakiu “und manche andere”. . ....— ■■ ------- - — _,.
daugiau turės reikšmės rinki- gera “izoliaciios laikais” Da- narpRkimac vra hnHinaac FRANKFURT a- a- ODER, ant komunistinis Lenkijos h- rytines Vokietijos sienos, kur eina Oderio - Neis- - . - - z .. 7OUaCĮJ°S lalKaiS • ua SIS parėmimas yra budingas |aikjnojj siena juoda rodo, kur toji siena miestą. Bažnyčia dežinčje yra jlu Lenkijos pu-
mmeje partijų propagandoje ir bar ji Amerikai nenaudinga. vokiečių dabartinei laikysenai, sėje

Pakraščię pabrėžimas nėra 
visai atsitiktinis. Amerikos ry
tuose ir vakaruose koncentruo
jasi gyviausios ir judriausios jė
gos. Kalifornija per paskutinius 
metus stipriai išaugo ir vis la
biau auga žmonėmis ir pramo
ne. Naujoji gi Anglija nuo pat - 
JAV pradžios politikoje buvo 
ir liko veikliausia. Antra, abu 
tie pakraščiai atsirastų didelėje 
grėsmėje, jeigu prasidėtų karo 
veiksmai. Priešo laivai abu tuos

lib atstumo -— savo žemės ar vienerius metus iš ketvertų pra
žudo “naminei kovai”, kuri ją 

. atitraukia nuo svarbių politinių
kurios nors bazės. tar-

"T to rinki tvarka, kokios da
kandidatus pareinant ir dar bar tebesilaikoma, galėjo būti
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Tačiau, tikrasai linksmybės margumas prasidėjo, 
kai po aukų ir po apvaikščiojimo susikaupimų vėl su
sirinko visi į Klausigailos kiemą. Dabar buvo laikas 
tik valgyti, gerti, dainuoti, šokti ir žaisti žaidimus. 
Motinos žiūrėjo ir neatsižiūrėjo į savo dailias duk
reles, į tvirtas, kaip ąžuolus, sūnus, į siaučiančius pa- 
auguolius ir po kojų besipainiojančius, beriedančius po 
kiemą, kaip žirnįus, mažuosius. Vyrai tuštino ir pil
dė ragus, keikė, niekino ir naikino — nesunaikino 
priešus, ginčijosi apie žirgus ir ginklus, svarstė apie 
sėją ir medžioklę.

O jaunimas tik linksminosi. Mantvilo augintinis 
plėšė garsus iš ilgo stirnos rago, net jo žandai bu
vo išsipūtę, raudoni, o pirštai spaudinėjo iš eilės po 
vieną ar po dvi šone esančių šešių skylučių. Tad ir 
užimtas muzika, jis mėtė akis į Mažę, šnekučiuojan
čią prie darželio su keliais vyrais, tarp kurių buvo ir 
Eiviltas. Keli paauguoliai iš paskutiniųjų stengėsi pri
sidėti prie muzikos iš pušies medžio išsidrožtais lumz
deliais. Geriausiai skudučiavo Sapūnas; alksninį sku
dutį bepučiant, įo lūpos buvo suriestos apskritai apa
tinė prispausta prie skudučio krašto. Dėdė Miltautas 
jam dažnai pamerkdavo. O jeigu Miltautas kam mer
kia, reiškia, šito muzika jam patinka. Patsai dėdė sė
dėjo prie kanklių; bet jis visur užmatė, nugirdo ir 
visiems vadovavo. Pradėti muziką duodavo ženklą 
staigiu galvos linktelėjimu; nuntraukdavo — rankos pa
kėlimu. Vienų pūtimą sustiprindavo peties kryptelėji
mu į jų pusę, kitų — pritildydavo susigūžimu ir pu
siau primerkta žvhgsniu. O jo paties pirštai bėgiojo 

kanklėmis, išmušdami stiprius ir švelnius garsus, pri
derindami prie bendros garsų srovės, lyg suliedamį 
visus tūtavimus, pypinimus ir traliavimus į vieną dai
nos ar šokio, ar žaidimo gaidą.

Muzikantai sėdėjo ant prieklėčio, netoli vyresnių
jų būrelio, Kiti Šlaistėsi į sienas ar tvoras, tūpė ant 
akmenų prieš trobos duris arba tiesėsi ant žolės. Keli 
vaikai, nedrąsiai cypsėdami žąsies spaiglio dūdelėmis, 
švaistėsi už muzikantų nugarų. O patys judriausieji 
maišėsi kiemo vidury ir nuolat sumanė kitus žaidi
mus, kitas dainas siūlė, vis naujų šokių pagriežti už- 
prašinėjo. Čia buvb Rindė ir Mažė, Daugėris, Gedas 
ir Sargūnas, Uoktė, Mantvilo sūnūs. Vydas oriai sto- 
vyniavo prie garbingųjų suaugusiųjų; jo seserys ry
mojo prie darželio, atidžiai peržvelgdamos būrį vyrų - 
ir mintyse prisiderindamos sau lygius. Bet kai tie 
ne labai jų kalbino, šypsojos betkatram, kuris tik ran
ką žaidimui ar šokiui padavė. Uogelė sėdėjo ant. vie
no akmens su 2yge ir šnekučiavosi, nors Rindė kelis 
kartus ją traukė už rankos, kad eitų į naują žaidimą. 
Rimgaudas stovėjo už jų, atsirėmęs durų, ir akimis 
keliavo per žmones, per medžių viršūnes į pūkinius 
debesėlius, o mintyse pynėsi tokių dalykų, kurių nė 
vienas nebūtų galėjęs atspėti.

— Na, mergelės! Kurios rytą buvot vainikuotos, 
kurios parnešėt mums pavasarį! Ar nepašoksite Sau
lelės, a?

— Kodėlgi ne, dėde Miltautai? — pirmoji atsi
liepė Rindė. — O paskui mums pasaką, pačią ilgą
ją ir gražiąją.

— Tuoj užmokei a? Tu šarka!

— Pasaka —'negi grivina, dėde!

— Dėdė ir taip mums pasaką paseki, be nieko! 
— pritarė Rindei Uogelė.

— Paseksiu, ar jau ką! Kur mano nepereina!

— Tai ir Saulelė bus! — Rindė apibėgo aplink 
surinko pavasario parnešėjas į ratelį. Paskui, kiek pa
galvojusi. priėjo prie brolio ir jam fcažinką pašnibždėjo. 
Rimgaudas linktelėjo galva. Pasigraibė kišenėse, išsi
ėmė savo paties pasidarytą karklinę dūdelę. Saule
lei reikėjo paprastos ir labai švelnios muzikos. Rindė 
tai žinojo. Ir niekas taip gražiai tos gaidos neišdūdavo, 

nors jis, anot jaunėlės sesers, buvo ir niekam tikęs. 
Rimgaudas pakėlė dūdelę prie lūpų, o žvilgsnį į mer
gaites. Visi nutilo, vos tik prasidėjo dūdavimas. Net' 
ir plepė Montvilienė užčiaupė žandus ir ėmė linguoti 
galva iš susižavėjimo. Vaikai prasižioję spoksojo į šo
kančius. Sargūnas šypsojos akimis ir visu veidu, ne
galėdamas atsigrožėti Uoktės liaunu liemeniu, kasomis, 
kaip pribrendusiomis varpomis, ir jos lūpomis, kaip 
sauja saldžių žemuogių. Dėdė Miltautas žvelgė į mergai
čių rateli tai į žydinčią jievą, į krintančius nuo yėjo 
pūstelėjimo smulkių žiedų lapelius ir vos pastebimai 
judino galvą. Kartais jis pažvelgdavo į dūduojantį 
Rimgaudą. Tada galva giliau sulinguodavo. Ar jis tik 
nemąstė apie tų mergaičių likimą ir apie sielą savo 
sūnėno, kuris paprastą gaidą mokėjo padaryti kvapą 
sulaikančiu grožiu? Pats Rimgaudas, atrodė, ištįso į

- tą virpantį muzikos siūlą Atsirėmęs į duris, augštas 
ir laibas, vidurdienio saulės spalvos plaukais, ant kak
tos užkritusiais keliom raitytum kuokštam, pailgu mer
gišku veidu. Savo dūdele išpučiamuose garsuose jis, 
tarytum, pats bangavo, nyko, tai vėl ryškėjo; o akys 
jo buvo išplėstos, sunkiai mėlynos,'drėgnos, nežinią 
ašaromis ar tuo vaizdu, kurį žvilgsniu jis godžiai gė
rė. Nuo šokio pradžios iki galo jis neatitraukė akių 
nuo Uogelės. Tai pastebėjo ir žvaigždonė, ir Vydas, 
ir Klausigailą ir gal kiti. Jo akių lėlytės lenkėsi su 
lengvu Uogelės išsilenkimu, kilo su jos pakeltomis 
rankomis, sviro žemyn su jos kasų nusvirimu, suko
si jai sukantis; kartais gi jo prisimerkusios akys lai
kė ją visą, lyg paklustas augštyn nuo Žemės, nešio
josi visą jos skaisčiai margą drabužių ir šviesios gal
vos derini gėrė jos judesius ir šypseną Uogelė tik
tai kartą nutvėrė jo žvilgsni kaip vagies ranką, ir pa
laikė nutvėrusi savo akyse; paskui ji sukosi dar leng
viau, lankstėsi dar grakščiau ir šypsojosi dar šviesiau.

— Gražiai pašoko. Bet Saulelei būtų geriau ti
kę skudučiai — ganiai prabilo Vydas, vos stapterė
jus mergaitėms, dūdelės ganams dar nenutilus.

Niekas neatsiliepė į jo žodžius. Mergaitės pamažu 
išsibarstė į šalis. Rimgaudas atsisėdo ant akmens. Tik 
po kelių atsidūsėjimų žmonės pradėjo girti šokį ir 

dūdelės gaidą Bet užteko vieno, kito pasakymo, ši
tie žmonės išgyveno tuo akimirksniu, kai buvo jude
sys ir kai buvo gaida. Praėjo, ir jų nuotaika užgeso. 
Vėl plito pirmykščiai pašnekesiai

Dėdė Miltautas pasekė žadėtą pasaką. Nutilo, nu
ščiuvo visas kiemas, gėrė pasakoriaus žodžius, kaip 
žemė lietaus lašus. Bet pasaka baigėsi atskrido vie
ną kita pastabą keli pagyrimo žodžiai ir šitas gro
žis, taip pal buvo užmirštas. Visi vėl dairėsi ko nau
jo, dar šitoj šventėj nebūto.

Susikumšėjo Sargūnas su Jogintu, prisitraukė dar 
Eiviltą su Gedu ir išėjo į vidurį kiemo — šokti Mi
kitos. Dabar jau griežė visi muzikantai. O šitie rai
tėsi spardės, šokinėjo, net jiems plaukai stojosi ant 
galvos ir krito ant akių. Labiausiai stengėsi Sargūnas 
ir Eiviltas. Pasirodyti norėjo savo mergelėms. Tik ta
sai padauža Mantvilo augintinis nevietoj pūstelėjo tri
mitą ir sumaišė šokėjus. Gal tik viena Mažė težinojo 
— kodėl O gal ir Eiviltas numanė? Bet šokėjai vis- 
tiek, pagyrimo susilaukė. Sargūnas žydėte žydėjo, kai 
Uoktė jam slapčia ranką paspaudė, greta stovint O 
Eiviltas iš Mates šypsnio susilaukė, augintinio dar 
didesniam pykčiui

— Dabar Gyvačiukę pažaiskim! — nerimo sava
me kaily Rindė. — Gyvačiukę!

šis žaidimas patiko visiems. Jaunimui buvo pro
ga jausmus pakurstyti, o vyresniesiems pamatyti, kas 
ką “įgėlė”, taigi iš kurių lauktina poros. Į gyvačiukę 
stoti nevienas drovėjosi ypač merginos, todėl žaisda
vo nedažnai Ir pasiūlyti tokį žaidimą reikėjo nema
žai* drąsos. Rindei jos užteko. Gal drąsos būtų ir pri
stigę, bet ilgesys pastūmėjo. Nebuvo Jogintas jai šal
tas, bet nevikrus, kaip meškinas. Ir jo pilkos akys, 
tvirti pečiai neaugštas, tačiau dailus, ūgis, šviesus, 
geraiirtįSkas veidsi trankė mergaitę, kaip meduotas 
šaukštas .musę. O Rindei laukti buvo sunku. Ji tuoj 
norėjo sava ranka pajusti platų, šiltą Joginto delną, 
tuoj troško prisiartinti prie jo, pažviegti į akis, ma
tyti jį nusitypsant Užtat veikė Rindė taip, kad pa
siektų, apie ką svajojo.

Dėdė Miltautas pasisiūlė groti rageliu vienas, kad 
visi jaunieji galėtų raitytis Gyvačiukėj, gelti ...

(BvdMgn) .
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Po stovyklautojų atsisveikini
mo su stovykla, mergaitės, dai
nuodamos išėjimo maršą, nu- 
Žygiavo į aikštę paskutinę Mar
tą nttieisti stovyklos vė&rtų. 
Nskutinį karią iš jaunų Metu- 
fBKiĮ mramų nusuniMjo: 
ftil rneilė Lietutos degs mftstĮ

Siunčiu depozito--- --------------------- ..... • ?
(Taupytojams pašto išlaidas apmoka Draugija)

kur JOsų pinigai tarnauja tik Jom 
BROOKLTN, New York

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (3’4% normalaus ir specialaus priedo)

Seneliai jaučiasi linksmi ir 
patenkinti. Džiaugiasi, kad jie 
gaH kalbėti lietuviškai, ir jų lie
tuviškumas čia yra gerbiamas.

Salia pastato yra gražus miš
kelis, didelis vaisinių medžių so
das, . klevų alėja. Vieta tikrai

vieitintdS 
LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAUGIJA 

Nevr Jersey ir New York’o valstybėse moka

Tik šį pavasarį šv. Juozapo 
lietuvių seselių prieglauda New- 
town, Pa., buvo galutinai už
baigta įrengti. Su prieglauda 
buvo kartu užbaigtas ir seselių 
vienuolynas ir koplyčia, 
tas atrodo labai gražiai 
dingai. Dažnai pro šalį 
žiojantieji automobiliai 
ja į jį pažiūrėti.

Seserys kazimierietės visą lai
ką troško patarnauti lietuviam, 
kurie senyvam amžiuje pasijun
ta neturį namų arba globos, 
šiuo laiku jau jos gali priimti 
lietuvius senelius į savo prie
glaudą Newtowne, netoli Phi- 
ladelphijos. Prieglauda gali su
talpinti per 100 senelių. Sene
lių kambariai labai gražiai į- 
rengti, gražiais baldais apsta
tyti; įrengti ir kiti patogumai. 
Kambariuose gali gyventi po

To SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
24 Davis Avė., Kearny, N. J.

NUO PADĖJIMO DIENOS 
epskaiSiKųatna METŲ KETVIRČIAIS

liepos 24 Nekalto Prasidė
jimo seserų vienuolyno sody
boje Putnam, Conn., įvyko tra
dicinė metinė lietuvių susiar
tinimo šventė.

Pamaldas atlaikė kongregaci
jos senelių, poilsio namo kape
lionas tam. V. Paulauskas, pa
mokslą pasakė iš Brazilijos at
vykęs svečias tam- J. Šeškevi
čius-, kuris šią vasarą buvo ir 
mergaičių stovyklos kapeliodas. 
Palaiminimą Svč. Sakramentu 
suteikė seserų rėmėjų valdybos 
pirmininkas-; prel. Pr. Juras.

■- v. a®d ■r';-.'-

LOAN ASSOCIATION

Buvo miela ir malonu sek
ti Vytautą Marijošip šį koncer
tą diriguojant Originalus savo 
judesiuose, nepaprastu savim 
pasitikėjimu, jis vedė orkestrą 
tvirta ranka, nepalaužiama va
lia, tiek visumoje, tiek atskiro
se smulkiausiose detalėse. Jis 
išjautė kiekvieno veikalo stilių 
ir dvasią. Kiekvienos dąįies 
tempui jis davė gyvą, tikrą pul
są, kuriuo alsavo jis ir visas 
orkestras. Jis iškėlė kiekvieną 
reikalingą motyvą būdingoje 
šviesoje ir charakteryje.

Santūriu mostu pradėjęs kla
siškąjį Haendelį, jis perdavė jį 
skaidriai, preciziškai. Tiek in
trodukcija su fuga, tiek viduri
nysis adagio bei finalinis bour- 
rrė praskambėjo minkštai, rit
miškai, ryškia frazuote, klasi-

2 senelius. Yra kambarių ir 
vienam gyventojui. Prieglauda 
labai švariai užlaikoma. Šiuo lai
ku prieglaudoje gyvena tik 10 Nekalto Prasidėjimo kongrega- 
lietuvių senelių ir keletas ne
lietuvių, bet seselės norėtų glo
boti kuo daugiausia lietuvių, 
nes jiems pirmiausia ši prie
glauda buvo statyta.

Išlaikymo mokestis nėra pa
stoviai nustatytas, bet kiekvie
nas priimamas senelis moka 
mokestį pagal savo išgales. Aiš
ku, šiuo laiku seselės negali 
priimti tokių, kurie nieko ne
gali mokėti, nes jos yra užsi
traukusios labai didelę skolą.

Prieglaudoje yra labai gra
žus valgomasis kambarys, pui
ki poilsio salė, kur yra televi
zija. Ten rodoma retkarčiais 
filmos, ten gali seneliai pasi
skaityti lietuvių ir anglų kal
ba laikraščių ir žurnalų, ten 
yra ir kitokių priemonių pofl- 
šio laikui praleisti.

'Puiki koplyčia yra sujungta 
su senelių prieglauda. Koplyčią 
aptarnauja lietuvis kapelionas. 
Daugelis senelių kasdien klauso 
mišių ir priima komuniją, čia 
sekmadieniais išklauso lietuviš
ko pamokslo, čia ateina ir pa
laiminimui švč. Sakramentu.

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILU 
FRontier 6-6399

716 Wafnut SL z 
PM1LADELPHIA «, PA. 
VVAlnut 5-3455

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

Pasta- 
ir di- 
prava- 
susto-

174 Tilghman Street 
ALLENTOVVN, PENNA. 
HEnlock 5-2069

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

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923

Po pamaldų prasidėjo įvai
rios šventės — gegužinės pra
mogos ir užkandžiai. Kas norė
jo tvirčiau pasistiprinti, tas vie
nuolyno salėje gavo skanius 
gaivinančius pietus, kiti užkan
džiavo prie Worcesterio, Water- 
burio, New Britain ar Manches- 
terio stalų ar Brocktono mo
terų sąjungos skyriaus įrengto
je vadinamoje lietuviškoje ka
vinėje.

Visą laiką grojo lietuviška 
muzika, Petro Pauliykonio lei
džiama iš juostelių per garsia- 
kalbhis. Į muziką įsiterpdavo 
tvirtas K. Mockus iš Bosto
no balsas, skelbiąs įvairias šven
tės naujienas. Jį pavaduodavo 
J. Giedraitis iš Hartfordo. Il
gesnį žodį per garsiakalbį' ta
rė ir rėmėjų valdybos pirmi
ninkas prel. Pr. Juras, kvies
damas šventės dalyvius remti

Brodway Office: 
135 BROAOWAY et Mfofd Av» 

Antntdfentate - Penktadientali 
nuo 9 y. ryto M 3 v. .popiet 

Pirmadieniais —
Pirmadieniais • Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto In 3 ▼. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 Iki 8 v.

202 Second Street 
LAKEWOOO, N. J. 
FOxcroft 3-6621

rijos naujos statybos planus: 
lietuvių senelių poilsio namą 
— ligoninę ir vasaros mergai
čių stovyklą.

Nuo ankstyvaus ryto iki va
karo, saulės kepinamas ponas 
Šimkus su savo broliais rūpes
tingai tvarkė atvykstančių ir 
išvykstančių svečių mašinų ju
dėjimą.

Meninė šventės programa
Daugiausia lietuvių į šventę 

sutraukia pasigėrėti vasaros 
mergaičių stovyklos atliekama 
meninė programa, kurią kasmet 
originaliai parengia prityrusi 
pedagogė ir jaunimo vadovė 
Kotryna Marijošienė.

Programa pravedama stovyk
los žygio maršu. Jau vien 130 
stovyklautojų, apsirengusių tau
tiniais drabužiais, darnus žygia
vimas sukelia žiūrovų entuziaz
mą ir didelį plojimą. Pati pro
grama įvairinama: vyresniųjų 
grupė pašoka blezdingėlę ir ku
bilą, mažųjų grupė aguonėlę, 
vyksta lenktynės. Šiemet buvo 
originalus, dar tik pirmą kartą 
parengtas čigonėlių šokis, kurį 
atliko vyresniųjų grupė. Pats 
Šokis pritaikintas lietuvių liau
dies dainelei: “Barė ponas, či
goną” ... Taip pat labai Rū
dingai buvo atliktas didelio skai 
čiaus vyresniųjų mergaičių ris 
dažniau ir dažniau šokamas sa
dutės šokis.

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

popollammo, Štame iconceit^e 
praėjo idiliškoje aukštumoje. 
Puikūs buvo orkestro solistai 
bei paskiros instrumentų gru-- 
pės, bęt atimti jiems Marijo- 
šhį ir simfonija įgautų kitą vei
dą Marijošius davė blizgesio, 
gyvybės. Jis pats gyveno sim- 
fonišku entuziazmu ir visą or
kestrą juo užkrėtė bei vedė, ne
praleisdamas nei vieno instru
mento jam neparodęs jo reikš
mingesnės frazės, iki atskirų 
“pizzicato” kontrabasui ar vio
loms, ir tai su reikiamu tai vie
tai charakteriu, savitu nepa
kartojamu mostu.

Virš tūkstanties vietų* salė, 
sklidinai užpildyta, atsidėkojo 
ilgais karštais plojimais.

Vytautas Marijošius toli ne 
eilinis dirigentas. Savo talen
to stiprumą jis parodė diriguos 
damas dar Kaune Verdi Otel
io ir Vagnerio Lohengriną. 
Simfoninio blizgesio jis pasiekė 
statydamas Juozo Gruodžio sim
foninę suitą. šiuo koncertu jis 
liudija savo talėnto gajumą, žy
dėjimą, pilnumą. Jo dirigavimo 
pagrindinės žymės — puikus 
veikalo žinojimas .bei įsijauti
mas, ryški natūrali frazuotė, gy
va dinamika, ritmikos preciziš
kumas^ gilus, apvaldytas tem
peramentas.

Džiaugiamės Vytauto Marijo
šiaus meniniais laimėjimais bei 
iškovotomis gyvenime pozicijo
mis, linkime jam sėkmės toli
mesnėje meninėje bei pedagogi
nėje darbuotė jjfe.

tyta keturi orkestriniai koncer
tai, kurių nuolatiniu dirigentu 
yra Robert Bravriey. Koncer
to programą sudarė Georg 
Friedrich Haen4eho (The 
Faithful Shepherd) suita orkest
rui, Georg Philipp Tetemąnno 
G dur koncertas violai su or
kestru, solistė Louise Rood, Ed- 
ward Millerio ‘The Catadism” 
chorui, klarnetui, basklarnetui, 
fortepijonui, vibrafonui ir egzo
tiškų mušamųjų grupei. Po per
traukos buvo ketvirtoji F. Men- 
delssohno simfonija A dur o- 
pus 90, vadinama itališkoji.

Festivalio orkestras kameri
nio pobūdžio. Jį sudaro trys 
pirmi smuikai, tiek pat antrų, 
dvi violos, dvi violenčelės, vie
nas kontrabasas, dviguba me
dinių pučiamųjų grupė, iš va
rinių grupės dvi triūbos, dvi 
valtornės ir vienas trombonas, 
timpanistas ir fortepijonas, rei
kalingas moderniajam veikalui 
ir grojęs harpsichordu Teleman 
ne, viso dvidešimts šeši žmo
nės. Visi puikūs profesionalai, 
su gera rutina bei geru tech
nišku pagrindu, šiai programai 
pasiruošti jiems pakako dviejų 
gerų repeticijų. Orkestro skam
besys malonus, minkštas. Medi
nių pučiamųjų grupė dominuo
ja savo puikiu skambėsiu. Tech
niškai puiki styginių grupė, 
nors norėtųsi iš jos kiek minkš- 
tesnio labiau kultyvuoto tono: 
Timpanistas atkreipė dėmesį sa
vo minkštumu, įsiliedamas . į 
orkestrą savo minkštu spalvin
gumu, bet ne dūžiais, retai at
siekiama tobulybė. Ste kameri
nis orkestras buvo puikus in
strumentas dirigento Vytauto 
Marijošiaus rankose — ritmiš
kai lengvas, skambėsiu išlygin
tas, jautrus ir ansambliškas 
minėję frazavime.

lis gavosi š^Las, maketus, griež
tuose JdaS^įSOSB rėmHftSA .

TeleHMnno violos lomccrte 
orke^ms nėtavo tik »tawnpa- 
nimentu. Marijošius davė čia 
idealią solisto ir akompani
mento 'santykio vaizdą. Nei 
Įtiek nenustelbdamas solistės, 
jis neleido tačiau ir orkestrui 
pasilikti tiktai fonu ,bet davė 
jam galimybės dalyvauti bend
rai visame veikale, iškeldamas 
esamas orkestre tematines fra
zes, pagyvindamas dinamiką, 
išlaikydamas gyvą, gerai kont
roliuojamą tempą. Solistė Loui
se Rood, neįprastai kuklios iš- ' 
vaizdos ir apsirengimo, ir savo 
grojime buvo kukli, griežta, 
klasiškai tiksli, išskyrus ketvir
tos dalies Presto, kur ji norė
jo kiek paskubinti greitąsias 
šešioliktųjų rietas.

Edward Milteri© “The Catac- 
lism”, Hartforde gyvenančio 
kompozitoriaus kraštutinai mo
dernus veikalas, triivo praves
tas itin įdomiai. Modernios mu
zikos ypatinga savybė yra ta, 
kad niekas neriša su tradici
ja. Kompozitoriui tai yra iŠ da
lies palengvinanti aplinkybė, 
bet ir apsunkinanti. Jis turi su
kurti kažką nauja ir įdomaus 
bėj vertingo. Jaunas kom^ąri- 
torius Edward pasirinkęs 
16 eilučių ' eilėraštį, paraitą 
1957, taip pat Hartfordo poeto, 
davė jį chorui, apipindamas o- 
riginaliu instrumentiniu sąsta
tu (tai irgi būdinga naujosios 
muzikos žymė — išieškotas o- 
riginalus instrumentų sąstatas). 
Bet tai nėra droro vešitas.

. Choras čia traktuojamas kaip 
solinis instrumentai lygiomis 
teisėmis su kitais instrumentais. 
Kompozitorius Miller gali jaus
tis Kitimo palaimintu, susilau
kęs savo naujo veikalo pirmo
jo išpildymo, diriguoto Vytau
to Marijošiaus. Dirigentas Mari
jošius turi kietą charakterį pa: 
sirenkant veikalą, bet jei pa
siima, jis padaro muziką. Pir
miausia jis tą muziką suranda 
savyje, jis jąja gyveną, ją ge
rai išryškina, išanalizuoja, susi
randa ifrazes, jų tarpusavio san
tykį, jų spalvingumą, ir visa 
tai išreikalauja iš orkestro ryš
kiai ir aiškiai. Jo išpildytas 
Millerio “The Catadism” trau
kė dėmesį naujumu, neįpras
tais sąskambiais, bet ypatingai 
ansamblišku darnumu. Dvide
šimt vieno dainininko choras 
davė negirdėtų spalvų, žavėjo 
ne stiprumu, ne pianissimais, 
bet slapvingainu. Manyčiau, tas 
efektas atsiektas grynai harmo- 
nizaci jos bei orkestracijos prie-

1860
paskutiniu nutarimu 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žezniau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

DOVANŲ PAKETUS J US&R.
1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?

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

• 1. Priima taupyti pinigus"" —‘
2. Duoda paskolas (morgičius)
3. Išrašo Money orderius /
4. X-mas Club
5. Skolina pinigus taupytojams

6. Priima pinigus už elektros šviesą, gazą ir telefoną
Apdrausta "Federal Savings and Loan Corporation” ligi 310,000 

Narys Federal Home Loan Bank 
Telef. WY 1-0001, WY 1-7260 

Julius Paknis, prezidentas
P. Velevas, sekretorius J. Betza, iždininkas



DRAMOS KONKURSAS JAUNIMUI

i< * iš Bukonių, Lietuvos.

ir palaidotas.
Juzė Rugienė, našlė, žmo-

Putnam, Conn.

Arbai jau įsikūrė Los Angeles

'<-■

PADĖKA

Visad dėkingi
Stanley ir Anna Vofckiai

VISI I RENGIAMĄ

LIETUVIŲ DIENA-PIKNIKĄ
PAS PRANChKONOS KENNEBUNKPORT,JIAlflE

T. T.PRANCIŠKONAI

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba

9. Rankraščius siųsti šiuo ad
resu: PLB Valdybos sekretorius 
p. Kęstutis Grigaitis, 622 Da- 
venport Rd., Toronto, Ont. Ka
nada.

Dobinas ir kun. P. čėsna. Taip 
pat i šios šventės komitetą Į- 
eina apylinkės parapijų kunigai:

skiriamos premijos. Pirmoji

Birželio 20 pataidot» su tre
jomis miššonūs iš Fair Lawn 
šv. Onos bažnyčios. Į laidotu
ves nuvyko daug lietuvių iš Pa
tersono ir apyiųikių. Užprašy
ta 39 mišios. Ant jo kapo To- 
tavos kapinėse suklota per 90 
vainikų. Liūdėti liko sūnūs Al- 
bertas, Kazimieras, __ Steponas, 
Juozas su šeimomis, mirusių 
sūnų Vlado ir Edmundo šeimęs, 
brolis Morkus ir sesuo Lietu
voje. Buvo sulaukęs jau ir pro- 
anūkių. Jo sūnus Kazimieras 
priklauso Patersono lietuvių kiu. 
bui, o sūnus Juozas ‘dar ir šv? 
Kazimiero draugijai. Vėlioms 
ypatingai didžiavosi, kai pernai 
gruodžio 25 Newarko, N.J. ra
dijo stotis WNTA paskelbė, kad 
jo sūnus Kazimieras buvo iš
rinktas populiariausiu New Jer- 
sey, New York, Conn. ir Pa. 
valstybių paštininku ir gavo ne
mokamą sau ir žmonai 15 die
nų kelionę į Havajus. Jis džiau
gėsi, kad visus nugalėjo jo sū
nus lietuvis, ir dar dzūkas.

Ršėkis, Ipolitai, Viešpatyje, o 
mes dar ilgai Tave minėsime 
maldose ir prisiminimuose, kaip 
Patersono lietuvių kolonijos tė-

ir Lietuvos sūnų ir dukterų 
draugiją organizuojant, kurio
je buvau vos 6 mėn., bet man 
tos draugijos nepatiko ir aš iš 
jų pasitraukiau. Dabar priklau-

Mariįos Nekalto Prasidė
jimo vienuolyne Putnam, Conn., 
liepos 28 prasidėjo laisvajame 
pasaulyje esančios kongregaci
jos kapitula. Nauja kongrega
cijos vadove buvo išrinkta Mo
tina M. Augusta.

8. Paskutinė data konkursi
niams rankraščiams įteikti (paš
to išsiuntimo data) 1961 spa
lio mėn. 1 d.

Eglutės, vaikų laikraštė
lio, redakcija ir administraci
ja nuoširdžiai dėkoja Kunigų 
Vienybės Centro Valdybai už 
100 dol. auką. Kiekviena auka 
padeda ilgiau išlaikyti lietuviš- 
kąjį'žodį mažųjų tarpe.

šv. Kazimiero, šv. Pranciškaus 
ir Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rims. (J. C.)

Tautinran šokius šoks lietuviai, airiai, estai, ispanai, lenkai, 
prancūzai. Škotai ir ukrainiečiai, vadovaujant Onai IvaŠ- 
idenei. šitie šokikai nustebino ne tik Bostoną bei kitus 
miestus, bet ir Washingtoną bei Chicagą.

Mūsų nuoširdžiausia ir nie
kad neužmirštama padėka Mr. 
ir Mrs. Pikūnams už mielą vieš
nagę, mums būnant Crafton, 
Pa. Jūsų nuoširdus vaišingumas 
ir miela savaitė pas Jus liks 
neužmirštama. Ačiū labai už vi
sus patarnavimus ir aprodymą 
visko.

— Adolfas Ragožis, 47 me
tų, kilęs iš Zarasų, liepos 17 
mirtinai suvažinėtas automobi-

mieste
Archit * Edmundas Arbas, jo 

žmona rašytoja Alė Rūrą — Ar- 
bienė ir jų Šeima jąu persikėlė 
iš Sacramento į Los Angeles 
ir čia įsikūrė. Arch. inž. E. Ar-? 
bas gavo darbą žymioje archi
tektų firmoje — Charles Luck- 
man a. Ass. Archt. Arbai daly
vauja ateitininkų, frontininkų 
ir respublikonų veikloje.

“Pradžioje visi lietuviai gyve
no nepaprastoje vienybėje; kaip 
vienos giminės žmonės, šešta-

lio Vokietijoje. Velionis tarna
vo lietuvių sargybų kuopoje 
Miesau, Pfalze, kur liepos 19

1. PLB Valdybos skelbiama
me jaunimo dramos konkurse 
gali dalyvauti viso pasaulio lie
tuviai kūrėjai.
2. Dramos taikomos pradžios 
arba aukštesniųjų mokyklų am
žiaus jaunimui. Žanrą ir temą

Dvi. premijos: tūkstančio ir parenka patys dramų, autoriai, 
penkių šimtų dolerių. Dramos sceninis laikas — pus

antros - dvi valandos. Pastaty
mo išlaidos derintinos su išei
vijos teatrų materialiniu pajė
gumu. Premijos neskiriamos, 
jei nebus pakankamai vertingų 
ic-šias sąlygas atitinkančių dra
mos kūrinių.

3. Dramų' rankraščiai para
šomi mašinėle ir pasirašomi sla
pyvardžiu. Atskirame uždara
me voke duodama autoriaus pa
vardė ir adresas su slapyvar
džiu ir dramos pavadinimu. Vo
kai, ant kurių autoriai užrašys 
“nelaimėjus neatplėšti”, nebus 
atidaromi ir kartu su rankraš
čiu grąžinami autoriaus nuro
dytu adresu.

tramvajum arba pėsčiomis. Į 
Passaic miestą eidavome kokią 
porą valandų. Patersone buvo 
tik pats miesto centras. Kur da
bar lietuvių klubas ar M. Šau
lienės “Neringos” krautuvė, ta
da telkšėjo balos, o kur lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčia — 
buvo visokį šiukšlynai Ten, kur 
dabar miesto rotušė, buvo vie
nos sektos bažnytėlė, o kur E. 
Side parkas — buvo ganyklos 
ir vasarą sekmadieniais ten vie
toj dabartinio orkestro Niauda
vo karvės. Aplinkinių miestų 
ir miestelių — Clifton (dabar 
apie 65,000 gyventojų), Fair 
Lawn, Totowa, N. Haledon ir 
kt. — visai nebuvo. Jų vietoje 
buvo arba miškai arba ūkinin-

? .3T-.U,
ėjo 40metų kunigystės. Sukak-Hį 
tis, buvo paminėta Dieburge, 
Vokietijoje, kur šiuo metu su- J 
kaktuvininkas gyvena. Yra kilęs j 
iš Krokialaukio parapijos, Aly- - ? 
taus apskričio. Lietuvoje buvo. J 
Vilkaviškio vyskupijos kancle-, ^ 
ris ir kunigų seminarijos pro-. | 
fesorius. Škotijoje pastoracinį | 
darbą dirbo 1949 - 1954 ir re- ? 
dagavo “Išeivių draugą”. Vokie- | 
rijoje kapelionavo Vasario- 16 
gimnazijoje. Dabar yra Sielova
dos direktoriaus pavaduotojas, fg

— Europos Ateitininkų šuva- 
žiavimas įvyksta rugpiūčio 5-6.? 
Miunchene, Vokietijoje, Tarp- ? 
tautinio Eucharistinio kongreso *| 
metu. Pirmąją dieną mišias, au- 
koja prel. L. Mendelis, pamoks
lą sako prel. L. Tulaba; II-ją die 
ną mišias aukoja vysk. V. Briz- 
gys, pamokslą sako T. Vikto
ras Gidžiūnas,. O. F. M. Pa- *? 
skaitą skaito prof. A. Macei
na tema “Kultūros prasmė 
krikščionybėje1’. Suvažiavimas* 
skiriamas taip .pat paminėti 
ateitininkų 50 metų jubilėjui.

— Lietuvių Studentų Sąjun
gos naują valdybą sudaro: pirm. 
R. Stakauskas, vicepirm. N. . 
Remėikytė, sekr. G’ Griškėnai- ^ 
tė, ižd. K. Paulikas, užs. reik. 
V. A. Budreckis, inform. A. Bi
čiūnas, soc. reik. D. AuŪėnai- 
tė. Garbės teismą sudaro R. 
Vėžis, T. Ivaškaitė ir Z. Ciko- 
taitė. Kontrolės komisiją — V. 
Pajaujytė, N. Udrys ir R. Bub- 
lys. Naujos vadovybės rinkimuo 
se ateitininkai gavo 8 vietas, 
santariečiai 3, skautai* ir neo- 
lithuanai — po 1.

— Ignas Eigelis, 33 metų, 
sužeistas auto nelaimėje, mirė 
liepos 7, palaidotas liepos 11 
Kaiserslauterno kapinėse, Vo
kietijoje. Velionis tarnavo šo
feriu Kaiserslauterno elektrinių 
įrengimų įmonėje. Buvo kilęs

na kalbininko prof. Kazimiero 
Būgos, mirė liepos 17 Scran- < 
ton, Pa. <

pirmojo lietuvio patersoniškio 
vardu. • ...

(Atkelta iš 4 psl.) 
Lietuvos meilė išgyventais įspū
džiais turi rusenti iki kitos va
saros stovyklos, kur vėl iš įvai
rių lietuvių vietovių suskils, 
kaip pavasario kregždės, ir vėl 
dainuos, šoks, krykštaus, ir tė
vynės meile viena kitą stiprins.

Ir šventės dalyviai, prisirin
kę gražių įspūdžių ir atsigai
vinę tautiškomis nuotaikomis, 
kiekvienas sayo keliais, savo
mis susisiekimo priemonėmis 
pradėjo skirstytis į savo buvei
nes. Atsisveikindami vienas ki
tam linkėjo sėkmingos kloties, 
iki pasimatymo kitais metais 
lietuvių susiartinimo šventųė.

km., Krosnos vlsč., su kuria ~ 
išgyvenau 48 metus ir užaugi
nau 6 sūnus: du jau mirė, du 
dirba pašte, o du fabrikuose.

“Daug rūpesčio turėjau su 
pirmaisiais lietuviais”, — pasa
kojo Ipolitas. “Reikėjo jiems 
surasti \ir darbą, ir kambarį. O 
visur teko eiti pėsčiom. Kartais 
ir darbą tekdavo apleisti, kad 
nuvestum kur į fabriką lietu
vį. Tik į Manhatteno siuvyk
las įtraukiau kokią 50 lietuvių”.

“Kai susilikvidavo mūsų lie
tuviškoji — lenkiškoji draugi
ja ir atsirado daugiau lietuvių,'' 
1900 sausio 13 įsteigėme pirmą
ją lietuviškąją draugiją, kuriai 
davėme taip pat šv. Kazimiero 
vardą. Si draugija ir buvo svar
biausia šv. Kazimiero parapijos 
iniciatorė ir bažnyčios statymo 
finansuotoja. Teko ir draugijai 
pirmininkauti, ir darbuotis baž
nyčios ir klebonijos statymo ko
mitetuose. Ir pirmąją korespon
denciją apie Patersono lietuvius 
į laikrašti “Lietuva” teko para
šyti. Judinau ir darbininkų laik
raščio klausimą. Kai atsilankė 
į Patersoną kun. F. Kemėšis? 
jam pareiškiau, kad mums rei
kia darbininkų laikraščio. Jis 
“užsimarkiavo”, o po to ir su- 

“Kai aš atvažiavau, Paįerso- laukėme< pats “Darbu
nas buvo kaip_geras kaimas , ninkui” prenumeratas. Prisidė

ti :00 vai. — Iškilmingos šv. Mišios. Giedos didelis Pranciškonų choras 
Iš RyeBeach, N. H. \

12:00 vai — Pietūs

3:30 vai. — Meninė programa:
Groja garsusis Sv. Petro parapijos orkestras — Naujosios 
Anglijos Čempijonas.

“Apie 1895, kai lietuvių vy
rų čia jau buvo 9, pasikvietę 
3 lenkus, įkūrėme lietuyių - 
- lenkų šv. Kazimiero draugiją. 
Pirmąją valdybą sudarė pirm. 
Vincas Čepulis, vicepirm. Jonas 
Miškinis, sekr. — lenkas, ižd. 
Leonas Galčius, fin. sekr. Vin
cas Balkaitis. Draugija gyvavo 
6-7 metus ir likvidavosi.

5. Tas pats autorius gali gau
ti abi premijas.

6. Premijas laimėjusių dra
mų pastatymo teisę trejus me
tus nuo premijų įteikimo die
nos turi Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba.

7. Konkurso jury komisijos 
sudėtis PLB ‘Valdybos bus pa
skelbta vėliau.

92 metus. Su jo mirtimi'Pater
sono lietuviai neteko savo tėvo, 
kuris daugiau kaip 68 metus 
pastoviai gyveno Patersono 
mieste. A. a. Ipolitą* (Mins
kas gimė 1868 rugpiūčio 13 
Merkinės vlsč., Lydekminkų kai 
me, ūkininko šeimoje. 1889 jis 
keliavo į Ameriką, bet Anglijo
je atsUikęs auo laivo, patraukė 
į Škotiją, kur dirbo apie 6mėn. 
ir tik 1890 balandžio 23 atva
davo į JAV. Pradžioje dirbo 
New Yorko valstybėje, gele
žie^ rūdos kasykloje, su kitais 
apie 50 lietuvių nuo Merkinės. 
1892 balandžio mėn. pastoviai 
apsigyveno Patersone,. kur ra
do tik apie 78,000 gyventojų. 
Patersone tada gyveno tik vie
nas Lietuvos žydas — kauniš
kis Levinas, pas kurį prisiglau
dė ir Ipolitas, gavęs darbą Man
hatteno marškinių fabrike. Ve
lionis 23 metus lygino marški
nius, o paskui 19 metų dirbo 
pliušo fabrike. Gavęs stiprią 
astmą, pasitraukė iš darbo ir 
taip sau praleido likusį savo 
amžių. .?

Apsigyvenęs Patersone, Ipoli
tas Ulinskas ėmė kviestis dau
giau lietuvių. Antrasis atvyko 
jo pusbrolis Petras Ulinskas, 
paskui Petras Gavelis, Vincas 
Jasiukevičius ir kt. Pirmoji ap
sigyvenusi Patersone lietuvė bu 
vo Marė Grinceliauskienė. Vi
si tie pirmatakūnai, o kitų ir 
vaikai, jau išmirę. Tik a. a. Ipo
litas, tas Merkinės ąžuolas, iki 
šiol vis dar siūbavo Paterso
no pašonėje, didžiuodamasis

dieniais' rengdavom šokins su sau tik šv. Karimiero - draugF
•EncnoBincns dc* ' * is*
negerdavom. Jei kas Taip tal pai
degtinę, buvo laRrocnas (tpijo- veriusmėtus ... _ _ 
ku” ir mūsų suėjimuose bū- vo- gyvenimą jūsų bendbradar- 
davo nepageidaujamas. Elda- biut Tada paklausias, kaip jis 
vom melstis į vokiečių katah- jaučiasi, atsakė: “Jei taip jau
kų šv. Bonifacu bažnyčią, nes siposi ir tolimi, tai tikrai su
taria net lenkai, kurių radau lauksiu. 100 metų”. To buvo ir 
tik 7 šeimas, apie savo bažny- -tikėtasi, bet V^galis patverfcė 
čią negalėjo Svajoti. Sv. Boni- kitaip, 
faco bažnyčioje susituokiau. <ju velioniu tekdavo dažnai 
1898 sausio mėn. sn Marijona pasikaDiėti apie Patersono lie- 
Saurūsevičiute iš Naujavalakių fnvnis Jis hnvn tąrtnm šios lie

tuvių kolonijos enciklopedija. 
Dažnai tekdavo patikrinti ir pa
tikslinti įvairius faktus. 1959 
sausio 3 sutiktas patikslino ir 
savo į Ameriką atvykimo datą: 
1890 balandžio 23, bet ne 1891 
balandžio-13, kaip buvau rašęs 
Darbininko 1956 metų 27 nr. 
Taigi velionis Amerikoje išgy
veno 70 metų.

Birželio 13 jo sūnus Juozas 
pranešė, kad a. a. Ipolitas ser
ga (kojk apimta gangrenos). Ki
tą dieną nuvykome su kun. V. 
Demikiu aplankyti. Jis grįžo iš 
daktaro; ėjo sūnaus padedamas. 
Atrodė^ rimtas ligonis. Nenorė
jome per daug varginti klausi
nėjimais, bet jautėme, kad var
gu pasieks savo amžiaus šimti
nę. Atsisveikinaant ir išeinant 
mums iš kiemo, jis ilgai mosa
vo ranka, ir mes nemanėme, 
kad toji ranka mums mosuoja 
jau paskutinį kartą.

Nors iš Patersono išsikėlė 
prieš kokius 30 metų, bet ret
karčiais čia vistiek atvykdavo 
ar į bažnyčią, ar į lietuvių klu
bą, nes sakydavo “pasiilgstu 
lietuvių, noriu pasikalbėti”.

Lygiai savaitę prieš mirtį, 
jau pasveikęs iš savo ligos, jis 
buvo atvykęs į Patersoną ir tai- 
v«reinąs, pal šių eilučių autorių, 

. . . x .-------- r--------------------- ----------- nes turėjo kažin ką dar pasa-
— pasakojo Ulinskas pneš 4 jau iįetuvių yubą steigiant, fcyti, bet, kai jis buvo jau pri
metus šias eilutes rašančiam, kuriame buvau apie 6 metus, eįnąs prie namo, kur gyvenu, 

jam pasakę, kad čia esama sve
čių iš Kanados. Jis apsisprendė 
netrukdyti ir neužėjo. Tai paty
riau tik po jo mirties. Jeigu 
jis būtų jautęs, kad man būtų

tė ims rugpiūčio 14, sekmadie- gajerčius tars žodį lietuviškai, 4 už dvi geriausias drarnS' 
nj. šventes komiteto pirminm- _^gliškai 4 Uz d" 8enauslas drami'5
ku yra kun. St. Laurinaitis, vi
cepirm. — kun. Vincas J. važis, Lietuvių dienos pelnas yra premija 1,000 dol. (mecenatas 
sarbės nariais __ orei S A sfciamas trims vienuolynams: Lietuvių Bendruomenė);
5 p • antroji premija 500 dol. (me

cenatas Kanados Lietuvių Ben
druomenė).

Pennsylvanijos lietuvių šventė
Lakewood Paric, Pa. — Jau C. J. Rakauskas, J. Neveratis- 

46 metai, kai tūkstančiai šios z kas, St. Lukšys ir J. Čeponis, 
apylinkė Stovią suvoSuoja j - Ueturt „j
Lakewood Park kuns yra pne b<K 3 Dal^
45 kelio tmp Mahanoy Cig t fetro k 
Tamaoua. S.ais metais ši šven- <4 Ta pj>
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Telephone Glbson 9-6217

METROPOLITAN CANDLE MFG-

1 farsex£oe 1 ‘̂ilh

KANT

PLENTY

AIRCONDITIONERS

MONET?

CHILDREN BOARDED

EXTERMINATING SERVICE

SPORTING GOODS

H U 9-6181

JEAN JACQUES DUVAL
58 West 15th Street. Neiv York City

for Religious Institutions

H. W. MALĖ - FEMALE

Cook & General House
ŽELK

BANGA TELEVISIO
CLEANING SERVICE

NAUDOKITĖS PROGA
ADVANCE

BELLE HAVEN

RĘST HOME
MANDARIN CAFE

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
t«r appointment

BENED1CT MANOM

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

IEŠKANTIEMS PLAYFIELD, INC.

NEW YORK 2, N. Y.

Tel. GR 5-0160

Religious Groups
WE 9-2300

C ON V AL ESC. HOMES

es, Church functions 
leration Given to

In Saint Ann’s Parish in Fair Lawn, 
N J. BrickCape Cod in attractive 
neighbųrhood. nca. schools A shop- 
ping. exceL transp. to NY. Hoboken 
& J.C. 3 bedrooms. 2 baths. 18x12 
encL porch. fin. bsmt.. atL garage. 
auto sprinkler: gas ht Excellent buy 

$23,500. Princ. only. SW 7-0751.

NICKOLS MOTOR LODGE, New York Rd., Sturbridge. Mass. — 32 air-cond. 
units. Mavl5-Oct.: D. $8-313: under 12 free: Nov.-Apr.: D, $6-$ll. TV free 
in 17; radio free. Playground. Cafė 1 mi. Older guest house. some cottapvs, 
new motei unit. attract. grounds, pond. gpec. rates to relig. gr. DI7-2691.

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

6-room ranch, all brick. wall-to-wall 
carpet. fireplace, 3-car garage, fin- 
ished basement, — New parochial 
school. near buses & shopping area. 
Chvner mušt sėli! CApitol 6-6632.

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

landscaped,' breezeway; garage._
comb. storm/screen. Please meation 
this Ad. Owner. WE 9-5231.

TRASE’E MOTEL & RESTAURANT, 350 Boston Road, Springfield, Mass.
46 air-cond. units. S. $5.50-$7: D. $7.50-$9: 4 for $13; famlly rates 
avail. free. Good cafė, 7a.m.-10p.m. Cocktail lounge. — State 3-1671 
Special Consderation Given to Religious Groups.6Ūrni«»-lrish-Ain*rica« MMaęvtMat 

Hėha 4 tverę* HoAaa 
rm>m uWr zis

Te!.: APpiegate 7-0349

JERSEY PEŠT SERVICE Ct>. 
61 Levris Street, Paterson, NJ. 

Formali? R. H. Young Associates 
Service is our Business. Special con
sideration given to Religious InstĮ- 
tutions. MU 4-2878. Branch at 150 
Broadvvay. HiRsdale. NJ. NO 4-2402

BERKSHIRE CHALET MOTEL. Great Barrineton, Mass. 1 mt S on 7. 
26 air-cond. units. 2-story. Julv-Oct. 15: S. $7-$9: D. $8-$12 3 for $12-815; 
OcL 16-June: «. $5.50-$7: D. $7-$10; 3 for $10-$12. Sitter lisL TV pay. Play- 
ground. Cafė. 7 A.M.-10 P.M. Rm Service. Golf green, badminton, croquėt. 
Special consideration given to religious groups. Tel.: 393.

t ne. WHOLESALE - RETAI L. School 
and Club Athletic Eąuipment; .Tro
pines a Specialty: Baseball. Football. 
Bąsketball. Bovvling, Ice Skates. Golf. 
Supplit-rs of P.G.L. 4 CYO Leaguis. 
Special consideration given to reli
gious groups. A. Cirillo. Manager.

In Saint Mary‘s Parish in Dumont, 
N J. Looking for that Special House ? 
Enchanting 7-room Cape Cod com- 
pletely modernized, surrounded by 
shrubbery and trees, flagstone ter- 
race. fin. basement with bar. 2-car1 
eleetronie garage. plūs many extras 
—only $26,500. Principais only. Call 

DUmont 5-5785 N J.

Icojcs® Ir
ma Ir kankino nenUpa. MeMtteo OI»M ji- 
palboo Ir mano maidee bavo IMtaMfM*. 
Gydytojai eMropraktlkal -» MartMMMk 
•rome. Brooktyno Ir Qa»m kMnHMae *■ 
potetino vtew mano aftautmoa Ir pro
blema*. Dabar a< jaaCTent kata <1 jdįįS

Visit The Finger Lakęs — Stay in 
privalė • home elose tn beach and 
points interest. ROOM A BOARD 
$35 a WEEK. Plerce, 121 Nbrth St.. 
Aubum. N. Y. Pitone No. Code 315 
AL 3-8304.

THE HUNTSMAN MOTEL. 2041 Riverdale St., West Springfield. Mass. 
Mass. Tpke. exit 4. — 12 air-cond. units. S, $6; D, $8-$10'. 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.

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

In Catnolic Area of 
CROTON-ON-HUOSON, N. Y.

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

ACME BULLETIN A CNRECTORY 
BOARD CORP.

37 East 12 Street New York City 
Changeable Letter Bulletm Boerds. 
metai or wood. IHustrated catatog 
available. — Special cohsideratioa 
given to religious groups. AL 4-1895

WATERGATE MOTOR HOTEL — Albany Post Road. Croton-on-Hudson, 
N.Y. 43 Air Conditioned Rooms. Open all year round. T.V. - Pod - Cafe 
Special consideration given to Religiuos Groups. 
CRoton 1-4322

Barryville, N. V. HOTEL - MOTEL. Under new managemenL E. Mi 
Rooms - Meals - Tap Room; Hunting, Fishing. Open All Ye 
Special Rates to Religious Groups. 
Telephone: 9481 (Barryville, N.Y.)

Special eonsidęration given to 
Religious Groups for ■ 

PHOTO NEEDS
At Prices We Darė Not Prin’

VIDA BEATS THE HEAT 
Air Condition Now — with General 

Electric and save $$$

Whole$aie Photo Supply 
533 Main SL. Paterson, LAmber] 
5-2075. Open Thureday - Fridą} 
fin 9- other "nif'hts nntil 6.

RECINE WAY RESTAURANT
3371 Eastchester Road, Bronx, N.Y. 
Restaurant A Catering Service from 
15 to 1500 — Weddings - Cornmu- 
nion Breakfasts - Banquets - and all 
Sočiai Functions. Special consider
ation given to Religious Groups. 
. OL 4-6495 OL 4-4084

RECINE MANOR MOTOR HOTEL — FISHKILL. Route 52. New York 
Open AU Year - All Conveniences. Special cnsideration to Religious 
Groups. The Maximum in Service for the most discriminating. , 
TW 6-9033 '

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN CATHOLIC 
£IIO0j*Š WHO W1LL BE SPENOING 8OME YIME IN THE’. 
NEW YORK, - NEW JERSEY, CONN. - PENllSYLVANlA AREA? 
DURING THE BU.MMER MONTHS — VISITING 8HRINEB - 
PILGRIMAGE8 - CATHOLIC SUMMER CAMPB - CATHOLIC 
SUMMER RESORTS ANO CATHOLIC GATHERINGS. — THE 
FOLLOWING HOTELS ANO MOTELS HAVE SPLENOIO RE- 
PUTArriON FOR CLEANL1NESS, COMPLETE SERVICES ANO 
FRIENDLY HOMELIKE ATMOSPHERE. H1GHLY RECQM- 
MENO THEM FOR THE VERY BEST.IN HOTEL ANO MOTEL 
ACCOMMODATIONS.___________________________________

In Catholic area of Miilington, NJ. 
ULTRA MODERN, custom, fully 
air-cond., 2^ yr. ranch; 3 bedrms., 
2 baths. kccuriously apptd. thruout, 
walk to sta.; 4/5 landseaped aere. 
kw down paymenL 5% ęį mortgage. 
Owner leaving statė. Telephone — 
Millmgton 7-0160.

coiintry home: bathing & boating: 
nr. Middletwn. Reply: The Country 
House. Box 65. Bloomingburg, New 
York. Tel. RE 3-4807.

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 Grotųis, 
LOgan 8-8157 .

INSTITUTIONAL CANDLE MFG 
CORP. •

86 Sedgevvick St.. Brooklyn. N. Y 
Specialize in Church Candles

40 Years’ Experience 
All Merchandise Unconditionally 
Guaranteed — ULster 5-3685

In Our -Lady of Mercy Parish in 
Park Ridge, N. J. - Attractive co
lonial. 4 bedrooms, living room with 
fireplace. dining room, paneled play- 
ivom. l‘į uaths. flagstone porch, 
separ. 2-car garage. aere, many 
trees, doll house. Mušt be seen. Own- 
er transferred. Park Fldge 6-3126.

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN CATHOLIC 
GROUPS WH0 WlLL BE SPENDING SOME TINĖ IN THE NEW 
YORK CITY ARKA DURING THE 8UMMI<|t ’ MONTHS. THE 
FOLLOWING RELIGIOUS GOODS OCALERS HAVE SPLENOIO 
REPUTATIONS FOR COURTEOUS AND RELlABLE SERVICES. 
— W£ HtGHLY RECOMMENO THEM FOR THE VERY BEST 
VALUES FOR, ALL TYPES OF REHGięUS GOODS-

VALLEY CANDLE MFG. CO. INC-
158 ColūmMa St!. Brtooklyn. N.Y. 

EsL 52 yrs. Votive Lights. Stearic. 
Beemva_x. — Special Service to the 
Clergy & Religious Groups. Candles 
of AU Quahties. For aU informatiop 
call MAin 5-5755.

In Sacred Heart Parish in Hartsdaie 
N. Y. — $22,500. Lovely locatton, 3 
bedrooms. dining room, paneled den. 
full basement. appliances, U aere 
corner plot, $12,100, G J. mortgage, 
Immediate occupancy. Ovvner, phone 

OW 3-1585

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

COLONIAL — 4 bedrooms, 3 baths, 
recreation room, G.E. kitehen; as- 
sume 5Vj${ mortgage; - $32,500. 
Ovvner, POplar 8-5788.

The Home wrth a Heart 
Pisiant Siirnrtindinge. Located on

In SL Mary’s Parish in Port Jervis, 
N.Y. ORANGE COUNTY, near Port 
Jervis. Ali year vacation Lake side 
cottage. modern convenienėes. 4*4 
rooms. furaished. large plot, 1,500 
fL above sea level, svvimming, fish
ing. boating. Pioneer 2-6325. Port 
Jervis 5-1717.

A. J. CIANO CANDLE CO. 
' 36-45 222 Street

Oueens Village, LJ. N.Y.
Manufacturers: Complete Line of 
CHURCH CANDLES. Special con
sideration given to religious groups.

STERLING SpORTING GOODS
7206 - 13th Avenue. Brooklyn 

Headquarters for Sporting Equip- 
ment: Tennis. Golf. Boxing. Basket 
Bali. Bovvling. Football. Sportsvvear. 
Baseball. Special consideration given 
to Religious Institutions. RE 6-3200

ARMIENTO STUDIOS 
17 Morris Street

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

_______  ___________ _ _____ __ __ thr
South Shr»re 4 mnvenient to all transpor- 
tation. Specializinp in vceetarian dieta.

Phone SAYVILLE 4-1601

AAA WAGON WHEEL MOTEL — West Springfield, Mas*. 50 rooms, $8, 
$10. $12. $14. On US 5 Exit 4 Mass. Tumpike. Air-cond. Uhits, rm. pbenės, 
TV, svvimming poni. Restaurant open 7 a.m. to 2 p m.. RN^Tation* advtoed.

Speniai consideration to Religious Groups. PHONE

In Catholic area in Emmerson, N.J. 
Ideal for Professional ūse. Corner 
plot. Lg. liv. rm. w/firepl., 3 bed
rms., Ige. tile kitehen, beaut. knotty 
pine bsmt. w/extra kitehen & din. 
area, 2-car gar. jalousied breezeway. 
100 x 130. Mušt see to appreciate. 
Owner trans. $27.000. CO!fax 2-7321

117-19 14th Road. College Point 
L.I. N.Y.

Church and Institution Candles 
Special consjderation given to 

religious groups. FL 8-1820

PAPRIKA Continental Restaurant 
Restaurant Espresso — UN 1-9227 
1529 York Avė.. (Cor. 81st St.) NYC

BAYONNE EXTEBMINATING CO.
726 Broadtvay, Bayotme, N. J.

Termite coritroU - Rodents Insects 
- Vermin- - Mbth-proofmg - Fumi- 
gation. IndustriaL RėsidentiaL In- 
stitutionaL — Special consideration 
given to Religious Institutions. —

S FE 9-5119

McMAHON'S FAR-4 HOUSE
LŠads^N. Y. — Nr -ly reujvated modern 
rooms. 3 hooe conkvd meals daily aerve<} 
Canrily style. July - AuauH ratea $37.50 
vėrkly&up. Ali lava sportą te Churdiea. 
KVimming. horaeback ridina nearby. — 
CbU Catakill 1756J for reaervations oi 
vrrite: Bex 3W. R.F.D. 2. Catsk'U. N. Y. 
St. and K. StcStahon — Open AU Year

Catholics vvelcome at
MAPLE SHADE FARM

Norton Hill. N.Y. Mrs. E. Dienst. 
Oak Hill C ėda r 9-4338. Best home 
cooking. outdoor activities super- 
vised all time. Transported to Mass 
on Sundįiys. 8-15 yrs. - - $25 wk.

In Catholic Home
Boro Park vicinity 

BrookJvn (160 Bond Street) 
DAY CARE FOR CHILDREN 

Reasonable Rates 
<• Ii ‘ Inspection invited 

UL 8-4173

Termite Service 5 Yr. Guarantae 
ACME EXTERM1NATING CO. 
686 Ashford St.. Brooklyn. N. Y. 

Residential • Commercial - Industrial
I nst rtutional

-ALL WORK GUARANTEED” 
Special consid'-ration jrfven to ReJijūous 
Inetitutions — RE 9-1250 - Nl 9-2728

Hungarian - American Kitehen. EX- 
čėl|ent Food - Moderato Prices — 
LUNCHEON - DINNER SERVED 

Dinners from $2.20

WINDOW CLEANING 
Any time, any day

H. K. ELECTRIC CO.
9520 - 37 Avė.. Jackson Heights, LI.
N.Y. — Adeųuate W<ring Spedalicts 

"26 Years Experiencė”
Additional Outlets A Circuit* — Air 
Conditioninfl Circuit* — Meter Work 

Speeiul consid-ratinn given to 
Religb-u* Institution*. DE 5-4639

MARTINSVILLE 
GENERAL HOSPITAL

TO PtACC.
YOUIt AD 

CANCEL OeCHANęc
Cill LO 3-7291

MAR1ON E. RODDEN RĘST HOME* 
rre»nt!y npened. certifird. in besutiful 
Lak' R-inkonkomn. For elderfy-retired- 
cnnvalrsr-ents. needing cnr<\ underMand- 
:ne. Dirt ntipervislon. Tartefirtly fum- 
isbeil mt. 4 srmi-pvt. rms.: londscaped 
gninM. Chnrvhr* near-by. 21 hnur su- 
pervisinn. licensrd mirse. — From $35 
wėk!y. ROnkbnkoma 9-4411.

Turime didžiausią paTinnkimą vietinių bei importuotų 
medžiagų moterims ir vyrams labai žemomis kainomis.

NATIONAL CANDLE CO. INC.
40 Devoe Street. Brooklyn. N.Y. 

CHURCH CANDLES 
of all descriptions 

Spec’"l consideration sriven to 
Religious Institutions

ROYAL HAWAIIAN PALMS
M StoyvMMMK Av*., Lyndhumt. N. J. 
Catering Spec*ilist* for Weddtags,

STURBRIDGE MOTOR INN — New York Road, STUR&RIDGE, MASS. 
28 Units — all air conditioned. Reasonable rates, free T-V.. pta^rrpond, 
Woods. Picnic grounds, Special consideration given to IteUgiotiš.^boups. 
D lekens 7-3689 *

Suneriative Chinese Cuisine. Free 
defivery for neighborhood. Take out 
orders. 104-15 Queens Blvd. (at 69th 
Avė.), Forest Hills, LLN.Y. Free 
Paridng for our patrons — Grand 
Union parkin lot rear of restaurant. 
City Service Gas Station opoosite 
restaurant. Tw 7-7000.

FEDERAL PLAZA MOTEL —’ 50 Federal Street. SPRINCFTĘLD. Mass.
50 Fcrlorol St.. o'f 20. — 80 air-cond. units. some 2-story. Rm. pbones. S. 
$"..t0-$9.50: *~>. 4 D»r 345: sultes. $20-$50. Sp-cial rat*>s to roilrlmį? grouna.
S:ttor lįst. TV Fi-o* Continental breekf£<4. 7:30-9:30 A.M.: manv
Many rm. ba’conies: large lobbv w. fireplace. On top of Federal HR1. 8T 8-7371.

FALMOUTH HARBOR MOTEL — SCRANTON AVE-, FALMOUTH. Mass. 
27 units Julv-Labor Day: D. $15: 4 for $20: wkly. D. $98: 4 for $126: fanillv 
retėja; May 25 - Jone nft<r Labor Day - Oct. 15: lower rates: ręst of yeer: 
S. $8. D. $8- 4 for SI 2. Soeeial Rates to Religious Groups. TV free; radio 
available free. Klmball 8-1110.

klinikom* MauhHfn, Branm Ir Br*«M>nfe 
JO* salite raftyti ar skambinti aortai ieM*- 
kesniii iafe i mari j* apie M. bato m* Jte 
padėjo. — Mrs. Fraaoe* RmMmebo, 
625 Maald* St.. N«w Tol* CBy. TO 7-8M

ld*al for Catholic Institution in Chester. 
Conn. Ręst and Retirrment Home. Snnai! 
burinėse with-a bi< income: 12 room Co
lonial. all private baths. veli equipped 
and nteely furnished. 2 aeres artistically 
landseaped. 5 min. from church. mi. 
from eenter nt town. no vacancy. well 
------.................... — - Mrs.

' NEW COWBOY CITY
Rsute 33 — F A R M I N G D A L E, N. J. (tarp Asbury ir Freehold)

Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kafiKlE 
40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo iis& 

aparatams /i
Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admfral ir MotorMa 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Boontcn. New Jeraey 
Home for elderiy persona with home 
atmosphere. — Good >ome cooked 
meals, 3 timeš da ly. - - Moderato 
prices. — Omod • nd operated by 
Catholic Fn-nil-. DEer'teld 4-7919.

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

Manufacturer of fine 
CHANCEL FURNITURE 

Special cnsideration given to 
religious institutions 

' OX 4-0312

CHURCH ARTS CO. INC. 
866 - 6th Avenue 

New York City 
.IPI.ETE CHURCH & CHAPEL 

FURNISHOJGS 
MU 6-7821

LICENSED NURSE WILL CARE 
FOR NEW BORN 

Lovely Home - Nursery 
Reasonable Prices 
Inspection invited 

Kl 6-2923

Nepakeičiamai vertas pasilinksminimas visai šeimai! 
Atvykite per pietus ir pasilikite visą dieną — Nemokamas 
automobilių pastatymas ir piknikui vieta. Penktadieniais 
uždaryta. Prarykite brožiūrų. Specialios kainos grupėms. 
Žmtmds, Icurie kartą optenkf NEW COWBOY CITY — 
dažnai grįžta ir kitiems pataria aplankyti.

Sala r y d'-prnds onability 4 
Writ<- — Wirr or Cnll 

DIRECTOR OF NVRSES

Duodame dovanų tiems klljentamn. kurie pirks nemažiau kaip 
už $10.00. Ateikite ir įsitikinkite!

In Saint Kartins Parish. in Amityville, 
l_l. N.Y. Walking distance St. Martin’s 
church and school. and RR; 4 bedr<x>m 
Cape Cod. lovely shaded yard. lĮi baths. 
alum. comb. vindovs. living f/p. dining 
kitehen. beaut. pine paneled year round 
porch. exceptional 11x30 playroom. ga
rage. garden house. many totras. $18.900 

AMityville 4-6308

BLACKBURN 
MANUFACTURING CORP.

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

Church Linens. Priests Cassocs A- 
Vestments. — Special considcrat;on 
given to rel’gious groups. M. Black- 
burn. president. LAmbert 3-3647.

KEY MAN SPORTING GOODS Ine. 
116-19 Oueens Bivd. 
Forest Hills, L-I. N.Y.

Cfimjdc-te Line of Sport Goods. TEAJfS 
OUTFTTTED — BasketbaM - T-nni* - 
BasebaU . 8ow1ing Fvotbalt ■ Soft Bali 
- GoW — Trophies. Archery 4 Fishing 
Tsclde. Spaeial enariifrration given to 
Rehgious InsUtuŪod£ BO 15233.Stained A Leaded Glass Specialiais 

Special consideration given to 
Religious Institutions

CHIROPRACTIC CBNTBR OF 
BROOKLYN, 147 MBBtBfM 9t 

(N**r Baiesutb HaN) 
CHIROPRACTIC CBNTBR OF 

THE BRONK, 10fS SbuOKNI BlvA 
(Brt. O. Mri 8*. A wiimhwiii Aro.)

STERLING ART 
GLASS WORKS

5610 Tth Avenue. Brooklvn. N. Y
CHURCHES

Stained Glass and Leaded Glass
‘ REPAI® S

HY 2-4214
___ _____ _____________ ____  ,_____ Just 
sho* No.1054 rev«*Fsible n«-cklace with its 
Genuine Mother of Peari a. d colorful 
rhinesrtones surroundtnK a Full Color 
pietūre of the Virgin Mary 4 Our Lord. 
B>-autiful einemaseope effrct. 18" Chain 
and girt box. Sėlis on sigbt. Send $1.00 
«$2.5o vaiuel. Money back guarantee. Im- 
mrdiate delivery. ®ree FuM Color Cata- 
los. Make money r.^ardless of your age. 
Ord"r No. 1064 u>dny. 
STEPHEN PRODUCTS CO. 2160 Broad- 
way (Dept. D) New York 23, N. Y.

In Our Lady of Fatima. in DELANSON, 
N. Y. — Buy this 158 aere produetive 
farm from owner. 8 room house. bath. 
bot and cold water. new hot air oiled 
furn., D«-ep well. 4 spr igs. 45 head of 
stocki Ali necessary eųuip. All buildings 
in good condition. Ideal for Catholic in
stitution; 11 miles to S<-nnectady Ji. Y. 
Sacrificing for $37.500. M. W. Zweemer. 
R.D. No. 2. Delanson. N. Y. Telephone 
Twiligtrt 5-Z712.

HI LUTO P MOTEL—Route 35, BELMĄR, N. J.
One of the' Shore's Neįvesti 
Air Conditioned — Hot Water Heat — Free 21 inch TV 
OPEN ALi YEAR .

Beach, Fla. Namą galite įsigy
ti, įmokėdami nedidelį įnašą. 
Rašykite adresu: Mr. John V. 
Bačinskas, .1121 Euciid Avė.,

> 94 A4 y ^ftPP*** ■*
hk Satot Philip Neri Parieti in Esat 
NarthiiorC UL W.W—I3VE RENT 
FREE! 2 famlly houae. 3 bedrooms 
each apartmenL 4 years dd, 2/3 
troojtted aere near SL Philip Neri 
-parochial scbooL $21,900. Mušt be 
seen to appreciate. Owner tANdrero 
1-3820.

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

In Saint Mary’s Parista- 
in MARLBORO,- N.Y. 

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

HA 9-9020

VIDA HOME APPLIANCES 
4368 Wbite Ptains Rd-, Bronx, N.Y. 

(E«-t. 237 4 238 Sts.) 
Sp»-cial consideration given 

to Religious Institutions 
FA 4-1387. Open 9-9PM, Tues. 6PM

W orite r
have Openings in Hudson 

Essex and Bergen County Recte 
ries in Neiv Jersey. Good Salary 
Call.ReĮjina Hunt. Domestic Em- 
ployrnent Agency: (Jersey City) 

HEnderson 4-6267

In Catholic area in Orange County, 
N.Y. — Room and board: private

SPORTSMAN’S MOTEL — ĮVEST HATFiELD j MASS. — 14 air-cond. 
units. June-Oct. 15: S. $7-$8; D. $&-$10; OcLTT-May: S. 95-8B; D. 
$7-$8. TV. radio free. Free morning coffee. Cafė adjacenL open 24 hrs. 
Special rates to Religious Groups. CHebtnut 7-2711.

ROHLF*S
STAINED * LEAD GLASS Studio 
521 St. Anns Avė.. New York City

MOtHvn 9-5083 
Manufacturers of.

Ecclesiastical Church' Wlndows 
Repairing - Restoring — Chtuches,. 

Jiesidences. Catholic Institution*.

VP FriMdly->ni«“n*l
Lt -- W •• N-’-c-nf HĮL i-* ••Q 111 OTENINB JUN( IMį t Escellent svimming.

\ fishing. boatinc- Large
privalė natūrai lake, 

aandv beach. AB eporu. 
German-American ausine. 3 delie'oa* 
meals <-aily. Our menu rilers exceHent 
eboice of food at every meal. prepared 
by exj>ert ebef. Cocktail lounge. Orch
estra. Free Get-Acųuainted Cocktail 

i Party IVeekly. Free transportation to 
Ridinj Acaderay. Golf Courre, Churcb- 

, e*. $45 w.kjr, $9 daily. JCklL Reserve

CHIROPRACTIC CBNTBR OF 
0 OUEENS A LONG I8LAND

91A9 SutgMn BMI.
(N«or Jomstes SUKIM, L. I, R.R.) 

Galtau KVVBSTI8 t NAMUS bet M* U M 
kartot* Mku. PaakamMaklte. ĮMlĮOjUli" arba 
aptaakyktt* anos ileMlea H* bmOU UbuUBa

Jamaica, L.l. N.Y.
M0THER WILL BOARD INFANT 

2 YRS.
Daily - VVeekly — Licensed

Reasonable Rates
LA 7-4502

Lon0 Brand»-/-a»a the.bead»-:-z r-:""
FOUNTAINS MOTEL of Long Branch — Ocean & Morris Avės. CA 2-7200 

RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE. 116 driux<e nwunx all wtth tile bsth 4 
sh<>wers. 100'4 Air conditioned. Oc-tm Bathing—Swu»in*ing Pool. Coavenleat to 
Mor.mouth Park. 40 minutes to N.Y.C. — Reasonable Rates.



TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

PL 4-1165

valtės pamaldomis Ir maldynu

Rytų Apygardinės p-bes
Rytų apygardos lengv. atle

tikos, futbolo, lauko teniso ir 
plaukymo pirmenybės įvyks š.

prievolę. Pirmenybių dalyviai 
registruojami per klubus iki A 
m. rugpjūčio 7 d. adresu: S. 
Remėza, 47 Van Siclen Avė., 
Brooklyn 7, N. Y., teL MIdway 
7-6189. ,

Klubams nepriklausą sporti
ninkai turi registruotis per Ry
tų apygardą: D. Radžiūnaitė, 
451 E. 7th Street, Šo. Boston 
27, Mass. . ■ - ■ • ; -

FASKo R. Sporto Apygarda

WHTTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL Vlrgtaia 6-9519 

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gaH tilpti 100 dalyviu -

se, UL
Tarptautinės lygos baigmėje 

šeštadienį Škotijos Kilmarnock 
žaidžia su Bangu 2:30 vaL po
piet.

Vakare 8:30 vai šios rungty
nės bus rodomos televizijos 11 
kanale. Pereito sekmadienio 
rungtynės Jugoslavijos Red 
Star su Brazilijos Bangu baigė
si 2:0 Bangu naudai

' Krepšinis
šį ketvirtadienį LSK vasa

ros pirmenybių rungtynėse žai
džia su Garden Grill 8:30 vaL 
vak. Pereitą penktadienį mūsiš
kiams užskaitytas pralaimėji
mas be žaidimo. Atletas

au čekais bulgarais Taškų 
turi 33^-10^.

Prie pr. savaitės žinių įvar-

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel.BA 9-1181

—HA VENREALTY— 
, KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS

Namų pardavimas, Apdraudoe, Income Tax užpildymas 
Mutual Funds — Pinigų investacljos

87-09 Jamaiea Ave^ Woodhave* 21, N. Y. TeL VI7-4477

Po 4 doL iš N. Y.: A. Mic
kevičius, Brooklyn, 0. Lažauni- 
kienė, Great Neck, S. Jakienė, 
Deer Park, P. Petraitis, Maspet 
O. Jankevičiūtė, N.Y.C., J. Gry- 
bauskieriė, Rochester, J. Očikas, 
St. Albans, A Vikrikas, St. Ja
mes,

Iš įvairiy valstybių: Kun. J. 
Kučingis, Los Angeles, Cal. 
V. J. Jakštas, Miami, Fla., kun. 
J. Misius, Pittsburgli, Pa., K. 
Cernauskas, Toronto, Kanada.

3. 50 dol. — J. Paukštys, 
Brooklyn, N. Y.

Po 2 dol.

REPUBLIC
k. '-'--.’g--i’»

sn hmm a**

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525, 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainižkai 
Valiuoti BMT išlipant Essex StreeL keltis elevatorium į viršų, 

arba ĮND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey StreeL 
Atsineškite šj skelbimų, kurte bu* ypatingai Įvertintas

■> i > •\*& *&•■*** * * ***** • • ****** "*"*

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

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

WEISS & KATZ, INC
187 OBCHARD ST, N. Y . C. GB 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 Žanos kainos tiems, 
kurie stonSa audinius į užsienį.

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

Sav. M. ir X JOKŪBAIČIAI

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia Ir Albertas Radžiūnas, sav.

86-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y,

DOVANOS G i M I N B M

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTI JAU DABAR!
' ■ ' 1

musų atminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu-K A ”*9*' Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai ; 
vertinu gautam siuntiny ? ? ?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO- ! 
NfiS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI :

susirinkimams nemokamai. dooja ptahą vietą JAV koman-
TaL MU s-am dai. kori data* iš. stovi

VACYS steponis pirmoj vietoj, nota dar reikės 
■ ----- - mtitikti aą Bulgarija. Sovietų

m. ragpšūčto13-14 d-d. Neur 
Yorfce. Jas vykdo Apygardos 
vadovybes pavedimu N. Yorto 
LSK. Pirmenybėse gali daly
vauti registruoti Rytų apygar
doj klubai ir paskiri sportiniu- prieš Mongoliją 3-1, R. Vokie- 
kai, atlikę 1960m. registracijos tiją 3-1, Belgiją 4-0, Suomiją

4- 0, Vengriją 3%-% ir Sovietų
5- gą 2^-1%.

Chess Life, liepos 20, mini 
Algį Makaitį, laimėjo^ Massa- 
chusetts valstijas B kl varžy
bas, santykiu 6-0 (!). ,

Kazys Šk&na, Great Lakęs 
p-bėse pasidalino pirmą vietą 
su meisteriu Š. Popel. čia rasi
te iš tų p-bių Škėmos laimėtą 
partiją, prieš savo laiku buv. 
Chicagos meisterį P. PosheL 
Balti: Poshel, juodi — Kazys 
Škėma, prancūziška partija.

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Žc3 d:e 4. 
Ž:e4 2bd7 5.Žf3Žf6 6.Rd3c5 
7.0-0 c:d 8. Ž:d4 Že5 9.Rg5 Re7 
10. Rb5:— Rd7 11. Ž:Ž R:Ž 12. 
R:Rg:R 13.Ve2 a6 14.R:R—: 
V :R 15. Badl 0-0-0 16. Žf3 Vc7 
17. Ž:Ž V:Ž 18. V:V f :V 19. f3 
Bd5 20.Kf2Bhd8 21.Ke2Kc7 
22.g4f5 23. B:BB:B 24.Bdl 
Kd6 25. c4B:B 26.K:Be4 27. 
g5Ke5 28.b4Kf4 29.f:eK:g5 
C30.e:fK^ 31.Kd2Ke4 32.

vestuvių, Knntynų, gunuKuenių, ivbbiu pobūviu ir psn. 
BDotranskų; norite atonejhiti seną fotografiją? 

Jhne gmuods sąlygomis pedaryn 

VYT. MAŽELIS

dar priima užsakymus vasaros 
ir rudens sezonui.

Rašyti: .

Thony Dainos paguldytas į 
Herman Keifer ligoninę Det
roite.

Chicagos Sunday Tribūne į- 
sidėjo visą’'puslapį apie beis
bolo žaidėj^ Frank Thomas ir 
pažymėjo, kad jis yra Pittsbur- 
hge gimęs lietuvis.

Josephine Daužvardis para
šo daug laiškų Lietuvos reika
lais amer^ečiams. Ji priim- 33: a4Kf3 34.b5 e4 35. 
ta į Lietuvos vyčių “100 laiškų b:a b:a 36. c5e3 ir balti pasi- 
per metus” klubą. davė.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir-importuo- 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMOND HELL, N. Y.

Geriausios rūšies pigiausiomis Intoonds 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Sv. Raitas Nauj. Testamentas (mato formato), Arklvysk. 
$ 2.00 
$ 5 .00 
$ 2.00 
$10.09 
$1200 
$ 2.90
$ 0J9

8 dol. „t-- JA. Goodall, San Po 1 dol.: — Iš N. Y. — J. 
Francisco, Calif. Venslauskas, N.Y.C.; iš Brook-

lyno: M., Jankauskas, V. Inge- 
levičius, L Somonytė; kun. J. 
Ruokis, Little Falls, L. Parzelis, 
Florai Park, P. Bernotas, Beth- 
page, N. Milach, Nesconset, L 
Kazlauskas, Jack. Heigbts, St. 
Šileika, Great Neck; Iš Mass.: 
Worcester: J. Naikelis, A Ta
mulevičius, S. Durickas, Brigh- 
ton, J. Bogušis, So. Boston,' A 
Valentinas, Nonvood, J. Male- 
nys, Northampton, V. Beržins- 
kas, Brockton; iš Phila, Pa.: 
K. Baltrukonis, R. Čepulienė, 
dr. J; Puzinas, V. Pečiukevi- 
čius, B. Žukauskas; P. Stonai
tis, Etna, Pa. Iš New Jersey: 
S. Kudulis, Ig. Ožalas — Eli- 
zabeth; K. Arnastaitė, Bayonne, 
K. Klimas, Linden, C. Konce- 
vičiutė, Jersey City, K. Kulys, 
Englevvood, NJ.. Iš Conn.: Wm 

UI.: A Panuškis, Chicago, dr. Millsback, Meriden, V. Leva-
D. Surantas; Rockford. Iš įvai- nas, Waterbury; Iš Ohio: V.
rių valstybių: Vitkus, Dorches- Arnastauskaitė, V. Čyvas — 
ter, Mass., J. Končius, Stam- Cleveland; Iš įvairių valstybių:
ford, Conn., A Jaras, Kenosha, J. Daukaitė, Detroit, Mich., V.

PAULAS RESTAURANT
LiąUOES — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičkr lietuviškas orkestras 
Sav. p. VMNIAUSKAS

31 Spring St, New Brifatin, Cmm. TeL BA 8-9771

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
—- naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOM SUTBIKIA VU1KŲ PATARNAVIMĄ

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 Etot St, New Britais, Conn. 

TeL: BA — 9-9336RELIGINIO TURINIO KNYGOS 

gaunamos Darbininko administracijoj 
919 W£Boa<hby Ave^ Brwklyii 21, N. Y.

C., N.J., W. Mazuraitis, Pitts- lionis, Nashua, N.H., J. Osdla, 
burgh, Pa., A Alezander, Eas- „ Montreal, Kanada.
ton; Pa. Nuoširdi padėka mūsų rėmė-
vI°1'50^LpV ^7S'?i' v" jDari»ininko adminbhacija 
koštus —*■ iš Brooklyn, N. Y., ■
J. Girevičitis, St. Catharines,

50 AKRŲ PL O T E, 
geram ir ramiam poilsiui
CATSKILL KALNUOSE

IŠ VYČIŲ SPORTINES VEIKLOS
Vidurio vakarų golfo rugty- 

nės, rengtos Illinois - Indianos 
apskričio, praėjo sėkmingai 
Gleneagles Country Club, Or- 
land Park, BĮ. Vyrų klasėje 
rungtynes laimėjo Konnie Sa
vickus' moterų klasėje Ann 
Scott iš Dayton, Ohio.

Vakare rungtynių dalyviams 
buvo vaišės ir šokiai Lietuvos 
vyjSų salėje. Akordeonu grojo 
Frank Adomaitis.

Sekmadienį buvo baigimo 
banketas toj pačioj vyčių sa
lėj. Apskrities pirmininkė Ele- 
anore Laurui padėkojo visiems DARBININKUI PAREMTI AUKOJO 
dalyviams. Apskričio dvasios 
vadas kun. Anthony Maciūnas 
pasveikino visus atvykusius iš 
toliau. Sporto vadas Albert Kas- 
sel išdalijo laimėjusiems dova
nas. Be pirmųjų vietų dar do
vanas gavo Dolores Rupp, Fr. 
Adomaitis ir Al Raubiskas. Do
vanas nupirko John Evans, Ed 
Pratt ir Eleanore Laurin.

Tolimiausi svečiai buvo Ch. 
Rusteika ir Chip Chaponis iš 
Elizabeth, N.J., iš Pittsburgho 
Andy Rozger. Daytoną atsto
vavo Rita Ambrose, Ann ir 
Elizabeth Schott ir Eva Lea- 
sure. Iš Detroito atvyko Diane 
ir Rita Nevrouck, Bob Boris 
ir Bill Juodvalkis. Iš netolimo 
Gary, Ind., buvo Lou Guedi- . >0 2 dol. __ e N Y.: J.
nas, Joe Atkosh, Walt Sitinskas Stankus, Brooklyn, T. Alinskas, 
ir Steve N. Baltkunas. Brooklyn, V- Stašinskas, N.Y.

Detroito atstovai pakvietė ki- C., M. čybas, Great Neck, V. 
tas golfo rungtynes surengti Kazakevičius, Woodhaven; Iš 
pas juos.

Vaišes parengė Mrs. Sirvins- 
kas ir Mrs. Žemaitis. Prie ban
keto surengimo taip pat prisi
dėjo Eleanore Laurin, Kanmie- 
ras Petrulis Irne Šankus, Lu- Wisc., A. černauskienė, Jersey Naudžius, Cicero, UI., A. Mike- 
dile Stacey ir Geny Mack.

Kazimiera ir Antanas Petru
lis, Lietuvos vyčių salės vedė
jai, paaukoję 50 dol. salės re-, 
montams iš lauko. Darbus at
liko pats Petrulis, padedamas 
Niek Karlevich ir John Kerulis. Kanada.

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanu^ H Drs*

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS. 

PLeasant 4*3501 PLeasant 4*3865

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramoginės ir biznio kehoaes į 
visus Sovietų Sąjungos valdomis kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms ražy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. e Tėt CIrde 5-7711

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai

(vriKiesafe) kainomis.

K & K FABRICS

DOVANy ŠUNINIAI l UETUY4 
ir i kitus Sov. Sąjungos vaMonius kražtus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir ktti mokeočiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rąžykite arba aplankykite jums artimiaustas mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp. 
e NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenut 
o BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue ____________
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — TeL: FO >9819
• PATERSON, N. J, 9» Main Street — TeL: MU4-4S1S
• NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street — TeL: LOZ-Uta
• PITTSBURGH, Pa, 1015 E. Carson Street — TeL: HU 1-2799
• WORCESTER, Mase., 22 Cartetad Street —. TeL: SW9 2M9
• HAMTRAMCK, Mlch, 9350 Jos. Campan — TeL: TR 3-199$
• CLEVELAND, Ohio, 2983 W. 14tf> Street — TeL: T01-1088
• CHICAGO, IIU 2222 W. Chicago Avenue, — TeL BR 8 Biri
• SAN FRANCISCO, Cal, 2078 Sutter Street — TeL: Fl 8-1571
• NEWARK, NJ^ 42$ SpHngfteM Avenue —> TeL: 91 $-1797
• PHILADELPHIA 41, Pa., 492$ Old York R«L — Te!.: DR 4-4691
• SPRINGFIELD, MMS., 1716 Main Street — TeL: RE 2-7K3
• WATERBURY, Conn, 8 John Street <•> TeL: PLaza B«9S
• VINELAND, N.J, West Landlo Aveaee, Graek GriMM

St. Raktas NSujojo Testamento II tomas, J. Skvireckas 
Šventadienių bet sekmadienių lekcijos Ir evangelijos .... 
Sv. Ražtas Senojo Testamento I tomas, J. Skvireckas 
Sv. Raitas Senojo Testamento n tomas, J. Skvireckas 
Kristaus i 
Etilu pas
DldUoJi Savaitė, mato formato knygelė su Velykų m-



NEW YORK

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335RADIJO VALANDA

(ARMAKAUSKAS)

mumją.
LAISVĖS VARPAS

Matthew P. Ballas

RADIJO PROGRAMA

NOTARY PUBLIC

VYČIŲ PROGRAMA

LIETUVOS ATSIMINIMAI
ved. Jokūbas Štokas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJO

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS

METINIS PIKNIKAS
Stephen Bredes, Jr

4th St. Palaidotas Rock-

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Joseph Garszva

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Fatimos vyskupas savo pa
grindinėje kalboje išryškino ir 
įvertino lietuvių heroizmą ko
voje prieš bedievišką bolševiz
mą. o Sibiro maldaknygę laiko 
gražiausiu lietuvių tautos dva
sinio kilnumo ir tvirtumo doku
mentu. Tuo būdu visas priėmi
mas praėjo lietuviškame ženk-

alb. Baltrūnas - balton 
— Reikalų Vedėjas

I. B. SHALINS
* Šalinskas

Apreiškimo parapijos mokyk
lai palaikyti speciali rinkliava 
bus per visas mišias ateinantį 
sekmadienį, rugp. 7. Ateinantis 
sekmadienis yra pirmasis mė
nesio sekmadienis.

KU... J. ŽUROMSK1S, National Guard Yankee Divizijos kapelionas su Massachusetts gub. Foster 
Furcolo (k.) ir jo sekretorium V. Gorskiu (d.) Lietuvos vytiu, karintuose pratimuose Camp Drum, 
n. y. . . ■ ■ .

Pikniko ir biznio reikalais 
kreiptis į Baltią Florists gėlių

pirmadienį, rugpjūčio 1, 7:30 
vaL vak. Mišparus laikė kunt J. 
Šernas, pamokslą sakė tėvas 
Benediktas Bagdonas, O. F. M.; 
choras gražiai giedojo mišparų 
psalmes Atlaidų dienų, antra- 
dienį, tikintieji. gausiai lankė 
bažnyčią, per 9 vai mišias, ku
rias aukojo ir pamokslą pasakė 
tėv. B. Bagdonas, žmonės gau
siai ėjo komunijos. Atlaidai 
baigti antradienį, rugpiūčio 2, 
7:30 vai.' vak. iškilmingais miš
parais ir palaiminimu švč. Sa-

s. v. skl. Vladas Gedmintas, 
50 Everton Avė., Worcester, 
Mass.

Ieškau brolio Stasio Karu- 
shaičio, gimusio Jurbarke, vė
liau dirbusio Klaipėdos uosto 
komisijoje. Jei kas apie jį ži
notų, maloniai prašoma pra
nešti: F. Karushaitis, 588 Wil- 
son Avė, Brooklyn 7, N.Y.

Liepos 10 Bostone lankėsi 
Fatimos vysk. Jonas Venancio, 
Mėlynosios Armijos vyriausias 
dvasios vadas. Jį lydėjo ameri
kietis Msgr. Colgan, Mėlyno^ 
sios Armijos steigėjas ir dabar
tinis jos generalinis direkto
rius.

Kaip žinoma, Mėlynoji Armi
ja yra įsikūrusi vykinti Dievo 
Motinos, apsireiškusios 1917 m. 
Fatimoje, įspėjimus ir prašy
mus ir tuo būdu prisidėti pa
šalinti žmonijai gresiančią ka
tastrofą. Šiuo metu Mėlynosios 
Armijos skyriai yra 64 vals-

Krikštai: šv. Petro parapijos 
bažnyčioje pakrikštyti šie kū
dikiai:

reiškimus Fatimoje. Lietuvių 
sekcija, be bendrojo tikslo, tu
ri dar ir savo specialųjį tiks
lą — tai Lietuvos laisvę. Lietu
vių sekcijos vadovybė yra Bos
tone. Ją sudaro dvasios vadas 
kun. Albertas Kontautas, pirm, 
dr. Petras Kaladė ir 
Juozas Leimonas.
• Lietuvių sekcijos 
dalyvavo vysk. Jono

pro
grama girdima sekmadieniais 
iš WLYN stoties (banga 1360) 
nuo 1:30 iki 2:00 vai. popiet.

Vidmantas Brazys, 16 metų 
jaunuolis, antradienį, rugpiūčio 
2, skandinavų oro linijos lėk
tuvu atskrido į International 
aerodromą New Yorke. Jis, gi-

Naujoje Anglijoje seniausios 
lietuvių radijo programos va
dovai Stepas ir Valentina Min
kai maloniai visus kviečia į 
metinį pikniką rugpiūčio 7, sek- 
mad., Romuvos parke, Brock- 
ton, Mass. Bus įvairi ir įdomi 
programa, šoks lietuvių tauti
nių šokių sambūris, vadovauja
mas Onos Ivaškienės; juokus 
krės klaunas “Tino” ir išdaigas 

Bus

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

Atlanto rajono skautę stovykla

LSB ir LSS Atlanto rajonas 
rugpiūčio 27 - rugsėjo 5 ren
gia skautų - čių stovykla. Sto
vyklai vieta parinkta Worces- 
ter County, 4-H Camp, North 
Spencer, Mass.,

Stovyklavietė yra gražiame ir 
sausame miške prie švaraus 
ežero, moderniai įrengta. Ypa
tingai bus patogu ūkio skyriui, 
nes virtuvė, šaldytuvai ir’ val
gykla toje pačioje vietoje. Sto
vykloje mes taip pat galėsime 
naudotis telefonu, laiveliais, li
gonine, švariomis ir modemiš
komis prausyklomis, didžiule sa 
le, krepšinio ir tinklinio aikš
tėmis ir dar keletu pastogių, 
kurios bus patogios lietui ly
jant.

ši stovykla, 550 metų Žalgi
rio mūšiui paminėti yra pava
dinta Žalgiris. Išskyrus paukš
tytes, kurios turės savo stovyk
lą kiek anksčiau, joje stovyk
laus visi Atlanto rajono skau
tą! ir skautės. Mes kviečiame 
visus Atlanto rajono skautus ir

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS 
Pikniko pradžia 1 vai. šokiai 5 vai. popiet

Įvairumai - Dovanos * Rinkimai parapijos Karališkos šeimos

vadovybė 
Venancio 

sutikime ir jam suruoštame pri
ėmime geriausiai pasireiškė. 
Kun. A. Kontautas pasakė lie
tuvių vardu įspūdingą kalbą, 
nušviesdamas žiaurią bolševiki
nę katalikiškosios Lietuvos o- WHIL — 1430 kil. Medford,

Bazilijus Kučinskas, savinin- laikau savo dėdės Jokūbo 
kas bažnytinių žvakių dirbtu- Raželiūno, seniau gyv. Cle- 
vės “Holy Light”, išvykęs su veland, Ohio. Kas apie jį žino- 
žmona Europon, iš Paryžiaus tų, prašyčiau rašyti adresu: 
sveikina Darbininko redakciją Viktorija Senulis, 146 Main St., 
ir administraciją. Worcester, Mass .

rius buvo ypač gražiai išpuoštas 
gėlėmis.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, nuo rugpiūčio 1 
yra išvykęs 2 savaitėm atosto-

F U NE R A L HOME
197 V/EBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

WK0X — 1190 kil. Fanmng- land miesto kapinėse.
ham, Mass. Feliksas Grendelis (liepos 28)

79 m. Velionis gyveno 915 E. 
4th St. Nuliūdime, paliko žmo
ną, sūnų gydytoją Mykolą ir 
dukterį Felicija, kuri yra ilga
metė Vyties redaktorė. Palaido
tas N. Kalvarijos kapinėse.

Gudoniai rugpiūčio 3, trečia
dienį, iš Lietuvos atvyko pas 
savo sūnų A. Gudonį, kuris yra 
Patersono lietuvių piliečių klu
bo pirmjninkas.

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT
Įėjimas — $1.00, ir 25< už ženkliuką ir N. Y. miesto pramogų taksus 

Nuoširdžiai Jus kviečiame! JOKŪBAS J. STUKAS, Direkt.

Since 1889

, OUR ONL-' STORE

We Deliver Anywhere
We Teletfraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

visi keliai veda į metinį
ROTOS'

kapinėse.
Juozas Adomavičius (liepos 

25) 61 m. Velionis gyveno 361

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC .

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

Suteiktam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginb 7-4499

Liepos 16 pakrikštyta Apoli
naro Treinio ir Irenos Jurge
levičiūtės - Treinienės duktė 
Reginos - Neringos vardais. 
Tėvai gyvena 57 Vermont St. 
W. Roxbury, Mass.

Liepos 17 pakrikštyta Nicho- 
las de Yeso ir Veros Gorina 
- De Yeso duktė Kristinos Ma- 

d r -iri r rijos vardais Tėvai gyvena 60
Telef.: ANdrew 8-0439 (m.) ’niomas Park

ved. Stop. Minkus,; Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles

“FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

.2 70 B1ROADWAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859
7281

Prielnamiaustomis kainomis su 
labai gerom išsimokčjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVABKIENĖS

B ALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiAkl 
baldai, {vairios lempos valkam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANtAN
/FU R NITU R ECO. 
366 West Broadway,

So. Boston 27, Man. 
Off. TM.: AN 6-4613 
. Ros.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Programoje:
• “Rūtos” Ansamblio Choras ir Tautinių Šokių Grupė
• Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Miss Lithuania, 1960'
• Polkutės ir tango šokimo kontestai
• Lietuviškos sutartinės
PIKNIKO PRADŽIA — 1 vai. p.p. ŠOKIAI nuo 5 vai. p.p. iki 10 vai.

Pirmąjį mėnesio penktadie
nį, rugpiūčio 5, šventoji valan
da Apreiškimo par. bažnyčioje 
bus 7 vai. vak. Mišios prie iš
statyto švenč. Sakramento pra
sidės 7:30 vaL vak. Išpažinčių 
Iras klausoma ketvirtadienį, rug 
piūčio 4, 3-6 vaL popiet ir 7-9 
vai vak.

Ona Jagminienė, kunigo Al
fonso Jagmino motina, mirė 
rugp. 1. Laidojama iš Apreiš
kimo par. bažnyčios penktadie
nį, rugp. 5, 10 vai. Pašarvota 

~j. Garšvos koplyčioje.
~ Ona Podertenė mirė liepos 29, 

palaidota iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios rugp. 2, šv. Jo
no kapinėse.

Birutė šlepetytė - Vensku- 
vtėnė, gyvenanti Paryžiuje, lie
pos-? išrinkta Prancūzijos atei
tininkų draugovės pirmininke. 
Tame pat susirinkime sekreto
rium išrinktas L. Pabedinskas, 
iždininku R. Bačkis. B. Vensku- 
vienė rugpiūčio 5, penktadienį, 
9 vai. ryto, prancūzų linijos 
laivu Liberty (W.48 w St., N.Y.) 
atvyksta į JAV ir dalyvaus 
jubilėjiniame ateitininkų kon
grese Chicagoje rugsėjo 2-4 
kaip Prancūzijos ateitininkų 
atstovė.

Rengiamą Didžiojo New Yorko Lietuviams
Jamaica Polish National Hal & Pade 

108-11 Sutphin Boulevard Jamaica, L.I. N.Y. 
Gražus paritas, erdvi salė, patogus privažiavimas 
— Veiks skanus gėrimų ir užkandžių bufetas —

ĮVYKS
1960, Rugpiūčio - Augusi 14, sekmadienį

National Home - Pfcafc Grounds — 108 »11 Sotphfai Boolevard, Jamaica,. I* L

visiškai lietuviškoje aplinkoje. 
Būdami lietuvių tarpe, kalbė
dami lietuviškai, dainuodami 
lietuviškas dainas ir girdėdami 
lietuviškus juokus, skautai stip
rėja kaip lietuviai.

Vykstantieji į stovyklą regis
truojasi pas stovyklos viršinin
kus iki rugpiūčio 12 prisiųsda- 
mi registracijos mokestį 5 dol., 
pavardę, amžių ir skautišką 

męs 1944 kovo 26, tėvams pa- laipsnį, 
sitraukiant iš Lietuvos, buvo pa- Jeigu iškiltų kokių klausi- 
liktas pas motinos seserį Ka- mų stovyklos reikalu, prašau 
zimierą Gedgaudienę Šiauliuose kreiptis į vietos skautų - skau- 
kuri jį užaugino ir iki šiol glo- čių vadovus arba tiesiogiai 
bojo. Vidmantas išvyko pas sa- į stovyklos viršininkus: skau- 
vo tėvus, kurie gyvena Detroit, tų ir vyčių — s. Petras Mo- rodys magikas “Mayou’ 
Mich. lis, 7. Maple St. Hopkinton, Pat šokių varžybos, šo-

Mass., skaučių ir vyr. skaučių kiams gros F. Smito orkestras
- ps. R. Mofenė, vilkiukų - B Už ^jimo Mfe- WEVD - 1330 kū„ New York,

tus (tikėtus) bus skinamos do-
vanos. Broadway, So. Boston, Mass.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forart Parlnrty Stattoa) 

WOOOHAV£N. N. Y. .

Autobusai į pikniką išeis iš 
Cambridge, Mass. nuo lietuvių 
piliečių klubo (823 Main St.), 
1:00 vaL popiet, o iš So. Bos
tono nuo lietuvių piliečių 
bo 1:30 vai.

Šia proga norima dar 
minti, kad Minkų radijo

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Ir taip atsitinka. Liepos 13 į 
Europą išvyko Bostono kolegi
jos aukštesnės mokyklos moki
nių ekskursija. Joje buvo lietu
vių Mr. Mrs. Joseph Casper sū
nus Mykolas. Tėvai išlydėjo sū
nų, ir kuomet jau lėktuvas pa
kilo, ramiai grįžo į namus. Ki
tą dieną aerodromo vadovybė 
Kasparams pranešė, kad kelei
viams jokios nelaimės neatsi
tiko. Nustebusiem tėvam buvo 
paaiškinta, kad bekylančio lėk
tuvo sprausminis motoras į- 
traukė pro šalį skrendančią žu
vėdrą ir buvo gerokai apgadin
tas. Lėktuvas po kelių minučių 
laimingai nusileido atgal į ae
rodromą, o ekskursantai kitu 
lėktuvu išskrido į Europą.

Šv. Petro par. Maldos Apaš
talavimo draugijos susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 5, 8 vai. vak. 
parapijos pobažnytinėje salėje.

Porciunkulio atlaidai šv: Pet
ro par. bažnyčioje pradedami 
rugpiūčio 6, 12 vai. vidurdie
nyje. Atlaidai užbaigiami painal 
domis rugpiūčio 7, 12 vai. vak. 
Tretininkų Brolijos pamaldos, ir 
po jų susirinkimas įvyks rugp. 
7, 2:30 vai. popiet.

Mirusieji: Po gedulingų šv< 
Petro par. bažnyčioje pamaldų, 
palaidoti šie asmenys:

Pranas Tamulynas (liepos 21) 
74 m. Velionis gyveno 535 E. 
4th St. Palaidotas miesto kapi
nėse.

Ona Ambrozienė (liepos 22), 
48 m. Velionė gyveno Brain- 
tree, Mass. Nuliūdime paliko 
vyrą, seserį ir du brolius. Pa
laidota šv. Mykolo kapinėse. .

Antanas Lukauskas (liepos 
23) 67 m. Velionis gyveno 42 
Colonial Avė., Dorchester. Nu
liūdime paliko žmoną, dvi duk
teris, dvi seseris ir brolį. Pa
laidotas Blue Hill kapinėse, Mil- 
ton, Mass.

Baltramiejus Klepeckas (lie
pos 25) 76 m. Velionis gyveno 
25 Ceder St. Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną ir dvi 

sparumą. Kartu jis Įteikė Fati- Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid. dukteris. Palaidotas šv. Mykolo
Skautiškos stovyklos yra beveik bių savo skyrius, kurie su ti- 

. ...... . . v vienintelė proga lietuviškam kinčiąja lietuviu tauta stengia- Ona Siieviciene, Angelų Ka- . t ®. . .. ,. p.. .. .. b.. . 1 . „v skautiškam jaunimui pagyventi si vykinti Dievo Motinos pa-rahenes par. Amžinojo Rozan- 4 r J v
čiaus draugijos ilgametė pirmi
ninkė ir uoli parapijos veikėja, 
susirgo ir paguldyta Dioconis- 
sen ligoninėje Ridgewood, N.

Pamaldos už mirusius bei žu
vusius ateitininkus bei jubilė- 
jinio ateitininkų kongreso pa
sisekimą bus rugpiūčio 15, Žo
linėje, 7:30 vai. vak. Angelų 
Karalienės par. bažnyčioje. A- 
teitininkų vienetų dvasios va
dai maloniai prašo visus ateiti- skautes, priklausančius rajono tybėse su virš 27 mil. narių, 
ninkus pamaldose dalyvauti ir vienetams ar skautaujančius pa- Mėlynojoj Armijoj yra ir lie- kupacija bei lietuvių tautos at- Mass. 
toms intencijoms paaukoti ko- vieniai, dalyvauti Žalgiryje, tuvių sekcija, turinti 13 valsty

mos vyskupui lietuviškos Sibi
ro maldaknygės.,, gražiai įrištą 
anglišką leidinį.


