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JIS TAI PADARE KANADOS LABUI
Teismas* išteisino Gedimirę Janušonį

Niagara Falls, Ont. — Lie
pos 10 miesto teisme buvo 
sprendžiama Gedimino Janušo
nio byla. Jisai birželio 24 Mask
vos burmistrui Nikalojui Bab- 
rovnikovui paleido du kiauši
nius jį aptėkšdamas. Bobrovni- 
kovas tada lankėsi Kanadoje. 
Teisme be atlyginimo Janušo- 
rį gynė adv. Maloney. Jisai nu
rodė, kad tasai' incidentas ne
vertas dėmesio, nes “mūsų tei
sė neužsiima menkais dalykais”. 
Tuo argumentu advokatas nu
neigė kaltinimą, kad buvęs 
“kažkokios didybės įžeidimas". 
Jisai taip pat parėmė Janušo
nio pasiteisinimą, kad jisai tai 
darė Kanados labui, norėda
mas atkreipti dėmsį Į pavo
jingus kraštui svečius. Teis
mas Janušoni išteisino, tik pa-

mokydamas, kad “reikia laiky
tis krašto įstatymų” ir nesiva
dovauti neapykanta. Teismu 
buvo didelis visuomenės ir 
spaudos susidomėjimas. Inci
dentas nuskambėjo per visą 
pasaulį ir Kanadą. Gediminas 
Janušonis rudenį pradeda To
ronto universitete inžinerijos 
studijas.

Mari jonas — 
gudii vyskupas

Roma. — Liepos 7 popiežius 
Jonas XXIII marijoną kun. Čes
lovą Sipovičių paskyrė titulia- 
riniu Mariamme vyskupu. Kon
sekruojamas Miunchene. Vokie
tijoje. liepos 31. Naujas vys
kupas yra kilęs iš Vilniaus kraš
to. Breslaujos apskričio. Mokė
si Drujos gimnazijoj, Vilniaus 
universitete ir Romoje. Kuni
gu įšventintas Romoje 1940 
birželio 16. Daktaro laipsnį 
1946 įsigijo Romoje,' Rytų In
stitute. Marijonu yra nuo 1933. 
Vilniuje turėjo artimą pažintį 
su kun. V. Taškūnu ir kun. K. 
Čibiru. Yra kilimo gudas, da
bar vienintelis gudų katalikų 
vyskupas.

— Popiežius Jonas XXIII 
liepos 2 išleido naują encikli
ką. kurioje ragina j didesnį 
“pamaldumą Viešpaties Jėzaus 
brangiausiajam kraujui”. En
ciklika pavadinta “Inde a pri- 
mis”.

— Osservatore Romano, Va
tikano oficiozas, liepos 1 susi
laukė 100 metų.

— Vokietijos Koelno diece
zijos katalikai 'padovanojo Va
tikano stočiai galingą trumpų 
bangų radijo siųstuvą. Jis bus 
panaudotas perduoti transliaci
jas misijom Afrikoje.

— Susidūrė du Amerikos ka
ro laivai migloje prie Kalifor
nijos krantų liepos 19. Iš 470 
žmonių įgulos 11 užmušta. 20 
sužeista. ,

.vmRJiNOLAS P. Agagianian

Kongegacijcs prefektas
Kardinolas P. Agagianian 

liepos 13 paskirtas kongregaci
jos tikėjimo propagandai pre
fektu. Paskutinius 'pora metų 
jis pavadavo prieš savaitę mi
rusį kardinolą Pietro Fumaso- 
ni Biondi. sulaukusį 87 metų. 
Jis minėtai kongregacijai va
dovavo apie 27 metus. Kard. 
P. Agagianian paskirtas jam 
pavaduotoju, kai mirė kard. S. 
Strich. tik ką nuvykęs į Romą 
perimti pavaduotojo pareigų. 
Kard. P. Agagianian yra gru
zinas. 65 metų, gimęs netoli 
Stalino tėviškės. Popiežių Joną 
XXIII renkant, jis buvo mini
mas kaip vienas iš kandidatų. 
Naujasis prefektas laikomas 
gerai pažįstąs sovietinį gyveni
mą.

— Eucharistinis tarptautinis 
kongresas Minchene. Vokieti
joje. prasideda liepos 31. Kata
likai dvasininkai ir pasauliečiai 
neleidžiami vykti iš rytinės Vo
kietijos ir Kubos.

— Willy Brandi, vakarų Ber
lyno burmistras, gali būti pa
statytas kandidatu Į Vakarų Vo
kietijos kanclerius kitais me
tais. Jis yra nuosaikus social
demokratas. griežtas Sovietų 
Sąjungos priešas.

Kennedy į
John F. Kennedy išrinktas 

demokratų kandidatu į prezi
dentus. Los Angeles demokra
tų suvažiavime liepos 13 gavo 
806 balsus, daugiau negu buvo 
reikalinga. Johnsonas gavo 409, 
Stevensonas 79 su puse, Sy- 
mingtonas 47 ir Humphrey 41 
su puse.

Kandidatu į viceprezidentus 
parinktas šen. Lyndon Johnson, 
kuris buvo stipr iausias Kennedy 
konkurentas. Stevensonas jau 
dabar pasirinktas ryšininku ir 
patarėju užsienio reikalam; 
jam numatoma valstybės sekre
toriaus vieta. Krašto gynybos 
sekretorium mirimas šen. Sy- 
mingtonas. Liktų dar Humph
rey numatyti į žemės ūkio se
kretorius. kad visi buvę varžo
vai sueitų į busimąją vyriau
sybę.

Demokratų partijos pirmi
ninku pakviestas šen. Henry 
M. Jacksonas.

Toks “teamas” laikomas tvir
tas ir galįs rinkimus laimėti. 
Nixonas pareiškė, kad Kennedy 
nebus lengva nugalėti. Tačiau 
už sąstatą, atrodo, daug svar
biau “platforma”, pareiškimai, 
ko demokratų vyriausybė sieks.

Programoje pažymėti tokie 
pareiškimai:

— kraštui žadama taika, ra
mybė ir gerovė; lygios visiems 
teisės;

— pakeisti imigracijos įsta
tymą geresniu, tokiu, kuris ne
teiktų pirmenybės kai kurioms 
tautybėms;

— teikti federalinę paramą 
JAV pramonei, kuri nukenčia 
dėl žemu muitų ir įvežamų iš 
kitur prekių;

— užsienyje teikti ekonomi
ne pagalba atsitikusiems kraš
tams;

Baltuosius Rumus
vakijos, rytų Vokietijos, Esti-Demokratų programa

— peikia žvalgybinio lėk
tuvo incidentą, sugriovusį Pa-‘ 
ryžiaus konferenciją, ir nepasi
sekimą Japonijoje;

— sutinka derėtis su visais 
ir visais klausimais, bet taip, 
kad nebūtų pažeista JAV sau
gumas ir laisvė;

— pasijuokia; iš respubliko
nų pažado 1952 “išlaisvinti” pa
vergtąsias tautas;

— nežada tokio išlaisvinimo, 
bet sako: nepriimsime jokių de
rybų, kurios pateisintų esamą
jį tų tautų pavergimą;

— pabrėžia kultūriniu ir eko
nominių santykių su paverg
tais kraštais reikšmę, bet sako: 
“laukiame su viltimi dienos, kai 
Albanijos, Bulgarijos, čekoslo-

jos. Vengrijos. Latvijos, Liet- 
vos, Lenkijos. Rumunijos vyrai 
ir motei ys. o taip pat kitos pa
vergtos tautos galės vėl gyven
ti laisvėje ir teisingume”. Tą 
dieną artins garbingais ir atsa
kingais žygiais.

— John Kennedy ruošiasi ke
lionei i Europą. Tarsis su įvai
rių valstybių politikais.

MITINGAI
NEW YORKE, užbaigiant Pa
vergtųjų Tautų Savaitę liepos 
24, sekmadienį, šaukiamas ma
sinis mitingas protestui prieš 
Sovietų okpaciją. Visi renkasi- 
Mc-nhattano Centre (8 Avė. ir 
43th St. cor.) 2 vai popiet. Kal
bės AFL-CIO prezidentas Geo
rge Meany ir teisėjas Harold 
R. Medina.

LEWISTONE, Long Island, N.
Y., masinis mitingas bus taip 

pat sekmadienį, liepos 24, 2 
vai popiet. Kalbės New Yotko 
valstybės šen. Edward Speno. 
Kviečiami dalyvauti visi tos 
apylinkės lietuviai. Lietuvaitės 
kviečiamos ateiti su tautiniais 
drabužiais į abu mitingus.

Gyvename ypatingas Sovie
tų Sąjungos akiplėšiškumo die
nas. Nepalikime nebylūs! Visi 
ateikime į masinius mitingus!

Katalikų demonstracijos Kuboje
Kubos sostinėje Havanoje 

praėjusį sekmadienį, liepos 17, 
po pamaldų katedroje susitel
kusi minia šaukė: “Rusija — 
ne!”. Antikomunistinės demon
stracijos įvyko ir kitomis die
nomis. Policija sklaidė šūviais. 
Castro demonstravusius katali
kus apšaukė fašistais, o demons
tracijas priskyrė “kurstomąją! 
JAV rankai”.

Journal American liepos 19 
pastebi, kad Castro apie 10 die
nų viešai nesirodė ir nekalbė
jo. Buvo pranešinėjama apie jo 
“lengvą susirgimą”. Laikraštis 
pasisako už tikrumą kalbų, kad 
Castro buvo kėsintasi nužudy
ti. bet tik lengvai sužeistas. Tai 
yra slepiama.

Saugumo Taryboje liepos 19 
svarstytas Kubos skundas prieš 
JAV dėl “ekonominės agresi
jos”. Priimta rezoliucija ginčą 
perduoti svarstyti Pietų Ameri
kos valstybių (20) ir JAV santar
vei (OAS). Rusija ir Lenkija nuo 
balsavimo susilaikė. Ambasado
rius Cabot Lodge pabrėžė, kad 
Kuba bus griežtai ginama nuo 
komunistinės invazijos.

Roul Castro, diktatoriaus Fi- 
del Castro brolis, vieši Maskvo
je, kur derasi dėl ginklų užpir
kimo.

— Japonijoje nauju ministe- 
riu pirmininku išrinktas Haya- 
to IkeJa, tos pačios partijos, 
kuriai priklausė pasitraukęs Ki- 
shi. Šis savo namuose per po
būvį buvo savo partiečio sužeis
tas peiliu į šlaunį, guli ligo
ninėje.

ŽALGIRIO
SUKAKTIS

Lenkijoje liepos 15 iškilmin
gai paminėtos Žalgirio mūšio 
550 metų sukaktuvės. Pagrindi
nis minėjimas įvyko mūšio .vie
toje — Tannenberge. Kalbėjo 
Gomulka puldamas Vakarų Vo
kietiją. Lietuvių vaidmens mū
šyje, nei Vytauto, nesuminėjo,.

Žalgirio apylinkėse, be to, 
šią vasara buvo sutelkta apie 
30,000 lenkų jaunimo ekskur
sijom ir stovyklom. Minėtas ir 
Lenkijos “išlaisvinimas” prieš 
15 metų. Toje srityje gyvenan
tieji mozūrai suruošė savo tau
tines šventes.

JUODIEJI NORĖJO RAUDONĮ JI
Konge tvarkai atstatyti ir pa

laikyti priemonių ėmėsi Jungti
nių Tautos. Priimta Tunizijos 
rezoliucija. Saugumo Taryboje 
už ją balsavo ir Sovietų Rusi
ja su Lenkija. Sudarytas Jung
tinių Tautų karinis dalinys, va
dovaujamas švedų generolo 
Carl Carlsson von Horn. Ka
riuomenės daliniai patelkti iš 
Afrikos valstybių: Ghanos, Tu-

PERILGAI TYLĖJOM, PERILGAI ŠVELNIAI KALBĖJOM
Prez. D. Eisenhoweris ir šie

met išleido proklamaciją, kuria 
skelbiama Pavergtųjų Tautų sa
vaitė. Prezidentas kieipiasi į 
Amerikos gyventojus ir kviečia 
remti pavergtųjų tautų teisė
tus laisvės siekimus. Pernai dėl 
šios savaitės Chruščiovas buvo 
baisiai įdūkęs.

New Yorke Pavergtųjų Tau
tų savaitė pradėta liepos 17, 
sekmadienį, pamaldomis ir vė
liavų iškėlimo iškilmėmis. Ka
talikų, pamaldose šv. Patriko 
katedroje dalyvavo per 2.000 
žmonių. Penktadienį, liepos 15. 
buvo pamaldos žydam ir sek
madienį evangelikam.

Šv. Patriko katedroje pamal
das laikė prel. John A. Flynn, 
šv. Jono universiteto rektorius. 
Pamokslą pasakė prel. John J. 
Dougherty. Seaton Hali kole
gijos rektorius. Užsistodamas 
pavergtas tautas priminė, kad 
JAV politika turėtų būti kietes
nė. “Per ilgai mes tylėjome, 
per ilgai kalbėjome švelniu žo-

Pavergtųjų Tautų savaitė
• džiu”, pareiškė. Katalikų Baž
nyčia remia teisingą kovą ir 
užjaučia pavergtuosius.

Po pamaldų šv. Patriko ka
tedroje. kur prisijungė ir kiti 
dalyviai, susirinkusius priėmė 
kardinolas Fr. Spellmanas. Ei
sena nužygiavo į Pavergtųjų 
Tautų namus priešais Jungti
nes Tautas. Čia buvo iškeltos 
ligi pusės stiebo vėliavos, Al
banijos. Bulgarijos. Čekoslova
kijos, Estijos. Latvijos. Lenki- 
kijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos. Dalyvavo dar kitų

pavergtų tautų atstovai. Per
skaityti sveikinimai New Yor- 
ko gubernatoriaus Rockefelle- 
rio. miesto majoro Wagrerio ir 
šen. K. Keatingo kalba (jis gu
lėjo ligoninėje). Kalbėjo New 
Yorko vyskupas Ph. J. Furlong. 
episkopalų vysk. George Bratt. 
prel. J. Balkūnas ir k. Iškeltos 
ligi pusės stiebo vėliavos. Pri
imtas protesto Sovietam mani
festas.

New Yorko abu didieji dien
raščiai. New York Times ir 
New York Herald Tribūne, 
liepos 18 įdėjo aprašymus, o 
N. Y. Times ir fotografiją gar
bės sargybų prie vėliavų.

— Juozas Kajeckas* Lietuvos 
atstovas Washingtone. dalyvavo 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje bankete Pittsburghe liepos 
12 ir pasakė kalbą. SLA minė
jo savo 50 metų sukaktį.

— Tadas Černiauskas grįžo į 
Urugvajų paaukštintas. Jis prieš 
metus buvo atšauktas iš So
vietų atstovybės Montevideo. 
Sako, prasitaręs, kad į Lietu
vą nebeverta grįžti. Jei tai ir 
buvo tiesa, tai dabar, matyti, 
jo vistiek prireikė komunisti
nei veiklai tarp Pietų Ameri- s 
kos lietuvių.

Maskvos pamoka
Italijoje atsistatydino Fernan

do Tambroni vyriausybė. Su-, 
daryta krikščionių demokratų 
ir remiama vadinamųjų neofa- 
šistų išsilaikė tik tris nepilnus 
mėnesius. Vyriausybę nuvertė 
komunistų sukeltos, riaušės. Ta
čiau jos kraštui parodė, kas 
naudojasi partijų nesutarimu. 
Po tokios pamokos vyriausybę 
linkę sudaryti krikščionys de
mokratai, socialistai, respubli
konai ir liberalai. Jei tokia koa
licija išsilaikytų kiek ilgiau, ne
būtų veltui aukos žmonių, žu
vusių per sukeltas Maskvos riau 
šes.

"LAISVĖS SUPRATIMAS"
Urbanos, III... universiteto 

profesorius dr. David Henry bu
vo pašalintas iš universiteto už 
propagavimą lytinių santykių 
tarp nevedusių studentų. At
sirado kitų profesorių, kurie 
dėl to pašalinimo pareiškė pro
testą. Esą tai “akademinės lais
vės bei naujų idėjų varžymas". 
(Reikėtų dar. kad atsirastų pro
fesorių. kurie propaguotų žu
dymą. vagystę, melavimą, kaip 
anas propagavo paleistuvystę. 
Tada jau būtų “tikra akade
minė laisvė”).

nezijos, ,Gvinėjos, Maroko. Ma- 
lijos, Etiopijos. Kongo premje
ras Lumumba, prokomunistas, 
norėjo šauktis Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos ginkluotos' pa
ramos. Kongo parlamentas jo 
siūlymą atmetė. Pietinė Kongo 
provincija, kurioje išliko ramy
bė, pasiskelbė nepriklausoma; 
Jungtines Tautas prašo ją pri
pažinti. Belgų kariuomenė eva
kuojama, baltieji išvežami. 
Prieš juos įvykdyta nežmoniš
ko smurto aktų.

MACMILLANAS ĮSPĖJO 
CHRUŠČIOVĄ

Macmillanas parašė liepos 19 
laišką Chruščiovui, kuriame į- 
spėjo, kad Maskvos dabartinė 
politika gali nuvesti į atominį 
karą. “Aš nesuprantu, ko jūs 
siekiate”, pareiškė Macmillanas. 
Amerikos lėktuvas liepos 1 bu
vo nušautas ne Sovietų Sąjun
gos teritorijoje: tai reišprovo- 
kuotas užpuolimas. Tą patį pa
rašė ir Norvegija.

— Amerika įteikė Maskvai 
pakartotiną griežtą rotą, reika
laudama paleisti du likusius gy
vus pilotus numušto lėktuvo 
RB-47. Lėktuvas nušautas tarp
tautiniuose vandenyse.

— Lenkija sutiko per 20 me
tų išmokėti JAV 40 mil. dol. 
už nusavinta turtą. JAV išmo
kės 1 mil. dol. užšaldytų Ame
rikoje. Tokia sutartimi Lenki
ja nori gauti daugiau ūkinės pa
galbos.

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS

Kunigų Vienybės seimas įvy
ko liepos 20 Atlantic City Co- 
lumbus viešbutyje. Pirm. kun. 
J. čepukaičiui dėl ligos neatvy
kus, seimą atidarė vicepirm. 
prel. J. Balkūnas. Pirmininkavo 
kun. St. Santaras. viepirm. 
kun. J. Bobinas iš Montrealio. 
sekr. kn. dr. K. Širvaitis. Rezo
liucijų komisiją sudarė prel. P. 
Juras, prel. J. Balkūnas. kun. 
St. Saplys. MIC. Pirmam posė
dyje buvo padaryti ceųtro val
dybos. provincijų ir kunnigų 
šalpos draugijos pranešimai. 
Kunigų Šalpos draugijos pir
mininkui kun. J. čepukaičiui at
sisakius iš pareigų, naujon vai- 
dybon išrinkta: pirm. prel. Pr. 
Juras, ižd. kun. dr. J. Starkus, 
sekr. kun St. Raila, nariais — 
kan J. Konnčius ir prel. J. 
Balkūnas.

I



Iš LIETUVOS

URUGVAJUS

Lietuviai komunistai

buvusi

AR JŪS NEPERMOKATE

perkeltas į prekybos ministe
riją Varšuvoje, kur yra tavo 
brangioji Melina. Ir tavo duk-

siuntiniuose, turi dabar pasku
bėti išsiųsti, kad vaistai be re
cepto iki spalio 1 d. pasiektų 
adresatą. Nuo spalio 1 vaistai 
be recepto nebus įleidžiami į 
Sov. Sąjungą. (Pranešimas)

skaitytą: 
mas

84-14 J amale* Avė.
TeL VI 3-1427

davinys važiuoti su sunkiu kro
viniu iki 13 tonų. Aštriausiai 
rungėsi Latvijos, Lietuvos ir Ru 
sijos komandos. Pirma vieta te
ko Latvijai, antra ir trečia Lie
tuvos komandai.

luga vėl išvyko į Eiltshire pas 
pažįstamąjį kirpėją lenką Zam
brychi. Ten turi pasirodyti bri
tų lakūnas kapitonas Mac Cal- 
lum. Reluga turėjo žinias, kad 
tas raudonplaukis lakūnas gy
vena išlaidžiai; jam reikalingos 
papildomos pajamos. Tokių pa
jamų jam pažadėta. Žinoma, 
už paslaugą — pristatyti ra
daro planus ir brėžinius. Dabar 
pagaliau kapitonas turi pristaty
ti. Jam prižadėta brangus spor
tinis kabrioletas automobilis.

Pasikalbėjimas su Zambrychi 
truko tik kelias akimirkas.

"Nuo šiandien per astuonias 
dienas 8 valandą vakaro čia 
pasirodys žmogus popierių pa
imti", tarė Reluga.

. “Aš būsiu tuo laiku”, atsa
kė kapitonas Mac Callum ir 
net neatsisveikinęs išvyko į 
Londoną.

Tik įžengęs į savo butą, Re
luga pajuto, kad kažkas ne taip. 
Puolėsi į miegamąjį. Jis buvo

Viskas pabrango
Urugvajuje staiga viskas pa

brango, ir kiekvieną dieną kai
nos vis kyla. Už ką pirmiau 
buvo mokama centais, tai da
bar pezais. Susisiekimas irgi 
brangsta. Neseniai autobusu 
mieste buvo galima važinėti už 
8 centus, dabar 20 centų, o nuo 
rugpjūčio jau bus 40 centų. Pa
našiai visosė srityse. Tuo tarpu 
atlyginimas už darbą mažai pa- 
sikeitė. žmonės labai nepaten
kinti. * • ’

prašo maldų, o jis aukoja sa
vo skausmus už visus lietuvius 
ir ypatingai už teisingą pasau
lio taiką. Jei kas norėtų pa
rašyti tėvui Bružikui laišką, pa
duosime jo adresą: Rev. Jonas 
Bružikas, S. J., Casilla 2313 - 
Cerro. Montevideo, Uruguay. 
O gal ir kokią auką pasiųstų, 
nes ligoninė ir gydytojai daug 
kainuoja. Tik pinigų nedėkit į 
laišką — išima. Geriausias bū
das siųsti banko čekiu.

“MpCpĮ minties gau
tai verpetas seklumo

je”. Taip yrą su tais mano agi- P. S. Redakcija dėkoja už 
tariniais st roippniaig Jiezne tik žurnalistinės seklumos pagūini- 
revtfųęįjos, bet vienos dulkės mą, už ką susilaukta gražių at- 
duq skąftytojų apdulkėjusių siliepimų — ne agitatorinių.

pietų Anūkas gyvenimą. Re- 
mia Fidel 'Castro politiką.

Galima KVIESTO liNAMUg bet- U-’bet 
kuriuo laiku. Paskambinkite, parašykite arba 
aplankykite mus šiandien ir gausite iliustruo
ta spalvuota, knygele kurioje nurodyta kaip 
CHIROPRACTIC CENTERS gali jums padėti. 
UZsisakyti vizitą skambinkite tel.: DA 8-2660.

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

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,

‘X) jeigu aš to nepadarysiu?”, 
•"Tada atsakys tavo šeima. 

Neišskiriant motinos ir mažo
sios Margaritos. Noriu būti tau 
visai garbingas: pasakysiu atvi
rai, kad popierių atgabenimas 
nėra visai nepavojingas žygis. 
Jeigu tave britai in flągranti 
sugaus, Imsi išduotas”.

Reluga prišoko prie Dūdos. 
Bet tas visai ramiai:•

"Išsimiegoki, Reluga, ir. apsi
galvok. Tačiau neužmiršk, kad 
popieriai, kuriuos man parū
pinsi, bus patikrinti. Jei pasi
rodytų, kad nori mus apgauti, 
mes tave išduosim anglam kaip 
šnipą".

Sutartu laiku, po aštuonių 
dienų, Zambrychi namuose ka
pitonas MacCallum stovėjo su 
voku rankose.

(Bus daugiau)

tuščias.-Atsargiai pradarė vąi- ‘‘Turiu su tavim pasikalbė- 
kų kambario duris. Mažasis Ri- ti V sušuko J '
čardas miegojo. Poros ineĮų ’di^i^
dukrelė Margarita buvo dingus, atkirto Dūda.
Reluga perbėgo per visus kam- 'Ne, jis neturįs laiko, ir Be
baimis, ar nebus kokio laiške- lųgaprasįspratuiė įvidųprope- 
ho palikta. Nieko nebuvo. B sa- ringą Dūdą........
vo buto pU^Ssa~pas Dud% k»K ~«Mriinį a»go”, sudejavo Re- 
ris gyveno tame pat name.. Bu- luga. >
vo jau pusiaunaktis. Dūda ati
darė duris, apsivilkęs jau nak
tiniais drahnfiais

1SS3 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.
(Rtdgewood) >:

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVŽ
Q U A L IT Y M E A T M A R K E T 

Home-Made Bologna

jeiįgujauęųtrukdet mano poil
sį, tai jau aš tiesiai pasaky
siu ... Tu, matyt, vis dąr te- 
bcsūyS ■»» Imoną. Aš tave 
užtikrinu, kad man ji nerūpi”.

“Ką nori tuo pasakyti?”. - 
iri, kad aš nedarysiu 

jokių kliūčių tari grįžti į Len
kiją paskali ją. Bpt viena sąly-

Gerbiamieji redaktoriai,

Žadėjau jums nebekvaršinti 
galvų. Neištesėjau. Liko tiek 
mažai žmonių, kurie rūpinasi 
taip vadinamais visuomeniniais 
reikalais. Man jų gaila. Pri
prašyta vėl paėmiau mašinėlę. 
Vakar parašiau — šįryt per
skaičiau. Sudraskyčiau, bet nė
ra laiko kitą parašyti. Pasida
riau tikra agitatorę. Noriu re-

Seventh ir Park Avės. • Tet Prospect 4-7788 ir 8-9871 

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ VASARVIETE 
ATLANTO PAKRANTĖJE

VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

jausmų nepakels. O mūsų na
muose vakar, berašant straips
nį, liko dulkės nenušluostytos 
nuo baldų, lovos nepaklotos 
miegamuosiuose ir vaikų žaislai 
visur išmėtyti. Trumpai — kaip 
po naminės revoliudjds.

Nutariau daugiau neberašyti. 
Jeigu šitam rasite vietos laik
raštyje, ačiū. Jeigu ne, grąžin
kite su užrašu “Verpetas sek
lumoje”. Parodysiu susirinkimo 
organizatoriams, kad rašiau.

Su pagarba*
Agitatorė

BBOdKUK, M. ».
NEWAB«, M. *. — PMU st «. M ir M 2-1681. HMag Onės MM 
_ n-------«.— --------- -—„---- . -*—ynuirin trumpiausiu laiku • Viri muitai apmokami

» 'W68l lka. < pH» firmos Įstaigų yra krautuve*,'kuriem galit* gauti

ir *ekmad. nuo » iki 4 vaL .vak.
MOŠŲ SKYRIAI ________________________________

Nauji potvarkiai 
vaistams siųsti į 
Sovietų Sąjungą 
Nuo spalio 1 įvedami nau

ji potvarkiai vaistų siuntimui 
privatiem žmonėm. Pagal nau
ją potvarkį vaistai- bus galimi 
siųsti, tik pridėjus sovietų me
dicinos įstaigų receptą. Recep
tas turės būti parašytas ant so
vietų medicinos įstaigų antspau
duoto blanko. Recepte turės 
būti pažymėta, kad jis skiria
mas leistiniem siuntiniam iš už
sienio. Kartu su vaistais ir lei
dimu siųsti įdedamas ir recep
tas. Vaistų kiekis negali per
viršyti recepte numatyto vais
tų kiekio. Jei nebus įdėta re- 

Urugvajuje yra labai daug cepto, vaistai bus grąžinami at- 
lietuyių komunistų. Liepos 24 gal siuntėjui.
jię ruošią didelį balių su šo- Tie, kurie siunčia vaistus 
kiais ir prakalbomis, kad iš?
reikštų Sovietų Sąjungai padėką 
kad “išgelbėjo” Lietuvą iš ka
pitalistų vergijos Taigi, jau 20 
metų, kaip yra “laiminga ir lais
va” Lietuva. Ug.

Jurkūno paroda
Vilniuje nuo gegužės 31 vei

kia dail. Vytauto Jurkūno pa
roda ryšium su jo 50 metų su
kaktim. Parodoj 200 darbų iš 
jo 25 metų kūrybos laikotarpių. 
Atidaryme kalbėjo dailininkų 
sąjungos pirm. J. Kuzminskis 
apie reikalą laikytis socialisti
nio realizmo. Jurkūnas laiko
mas labiau už kitus tam “rea
lizmui” ištikimas. Jis ir karo 
pradžioje buvo pabėgęs su bol
ševikais į Maskvą.

“Dingo? Ji išvažiavo”, atsakė 
Dūda jokdamasis. “Į Lenkiją”.

‘‘Tu jos pagrobimą turėsi ant

Sportininkai \
Trakų ežere birželio 19 run-' 

gėsi Lietuvos, Latvijos, Estijos 
Gudijos irklavimo sportininkai. 
Pirma vieta teko Lietuvos aka
deminei grupei.

Maskvos hipodrome.buvo vh 
sasąjunginės kolchozų, sovęhozų 
ir įmonių arklių lenktynės. Da
lyvavo 57 arkliai rungtynėse Jau" 50 metų praėjo, kaip 
dėl Estijos premijų. Pirmą vie- Urugvajus nematė sniego. Tai 
tą laimėjo Latvijos komanda, šiemet liepos 10 ir 11 tiek pri- 
Lietuvos komandai teko penk- snigo, kad vietomis sniego sto

ris siekė 30 ir 50 cm. šaltis
Kitą dieną rungtynės buvo išlaikė kelias dienas žemiau nu- 

dėl Lietuvos premijų. Buvo už- liaus. Tai reti įvykiai šioje ša
lyje, nes Urugvajus dar pri
klauso prie tropinių kraštų.

Serga T. J. Brvfikas, SJ.

Jau trečias mėnuo, kaip Mon
tevideo miesto italų ligoninėje 
sunkiai serga misįjonierius kun. 
Jonas Bružikas, SJ. Gegužės 9 
sukrito prie altoriaus, belaiky
damas mišias Šiaip taip užbai
gė ir tuojau buvo išvežtas į li
goninę, Gegužės 13 jau buvo 
padaryta nugarkaulio nervų ope 
racija. Ligai dar pablogėjus, bir
želio 21 įvyko antra operacija. 
Skausmai pasitiko. Pagaliau nu
tarta dėti į gipsą. Po 4 mėn, 
kai nuims gipsą, ir jeigu skaus
mai neapleis nugarkaulio, da
rys trečią operaciją. Ligonis

y  .k—y. ą _♦ *  .

Pasinaudodami žmonių vargti 
komunistai sustiprino agHari- 
ją, daro nūtingiis,eisenas- Kę- 
lia protestus prieš Jungttoių 
Amerikos Valstybių kiiiinąsi į

ANTANAS VAITKUS, vedija* 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VBBTUVBMS ir POBŪVIAMS
{Išstato į nąnras lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take *D oeders ipecial price for Weddings and Parties 
3M flVeet,, ***>?" N.Y. TeL Stagg 2-4329

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
Kentėjau labai tlMeMue ekauemue nugaroje, 
kakle, galvoje pečiuote, rankoee, ilaunyte, 
kojose Ir keliuose; Jaučiau dideli nervingu, 
m* ir kankino nemiga. Meldžiau Dlevg pa* 
gaibos ir mano maldos buvo išklausytos. 
Gydytojai chiropraktlkai — Manhattan, 

AMkk Bronx, Brooklyno Ir Oueens klinikose — 
pašalino visus mano-skausmus Ir visas pro. f' blemas. Dabar aš Jaučiuosi kaip 18 metų
mergaitš. Pčkoju Dievui Ir chlropraktikų 
klinikoms;Manhattan, Bronxe Ir Brooklyne. 
JOs galtte rašyti ar skambinti norint smul- 
kesnių informacijų apie tai, kaip man jie 

‘ padčjo. Mrs. Frances Randazzo.
625 Manida JSt.. New York City. TU 7-2170.

CHtROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42nd St 

(Cor. B’way—Suite S38A) 
f CHIROPRACTIC CENTER OF 

a W 1- BROOKLYN, 147 Montague SL
• j* E (Near Borough Hali)
£\r xW < CHIROPRACTIC CENTER OF
< U THE BRONX, 1015 Southern Blvd.
R 41 * g (Bet. E. 163rd St. A Weetchester Avė.)

\ \ T g CHIROPRACTIC CENTER OF
* JI > g OUEENS A LONG ISLAND
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Kodėl norit mus savo nuodais maitinti?
Intelektualu garbė buvo pa

garsinta 18 amžiuje, kuris bu
vo vadinamas švie&amuoju. Ta
da buvo mada prie karaliaus 
rūmų laikyti filosofą, kaip vi
duriniais amžiais juokdarį. Vol- 
taire buvo pakviestas pas Fried- 
richą Didįjį, o ir Rusijos Eka- 
terina mėgino išsirašyti iš Pary
žiaus filosofą.

Dvidešimtame amžiuje inte
lektualus ėmė verbuoti savo 
tikslams komunistai. Tik dabar 
į tų intelektualų tarpą buvo į- 
skaitomi jr filosofai, ir rašyto
jai ir muzikai, dainininkai. Jais 
norėjo pasiremti komunizmas 
Europoje; jais ramstėsi Ameri
koje, net mažoje Lietuvoje.

Amerikos patriotai nematė 
savo laiku pavojaus, kuris ei
na iš komunizmui atiduotų in
telektualų. Pasiimdami sau biz
nio sritis, jie perleido švieti
mą, meną, mokslą komunizmu 
apšviestiem “intelektualam”, 
kurių žymi dalis ėmė rūpintis 
ne Amerikos, o Maskvos reika
lais. Jie formavo universitetuo
se ir kitose mokyklose jauni
mą, kurio skandalai dabar stebi
na pačius amerikiečius. Nors 
ir per vėlai susigriebusi Ame
rika mėgina pasukti kita link
me. Bet ne visada sėkmingai. 
Tai iliustruoja paskutinis epi
zodas, kurį aprašė žurnalas 
“Time”.

Prieš dalimt mėty sauja in
telektualų iš Amerikos ir kitur 
sudarė • “kongresą už kultūros 
laisvę”. Jo tikslas buvo pasi
priešinti komunistų pastangom 
intelektualus patraukti į savo 
pusę. Prieš porą savaičių 221 
gilūs mintytojai iš 48 valsty
bių suvažiavo į Berlyną de
šimtmečio konferencijai. Joje

LIETUVIŲ ŽINIAS
Brooklyn Post Offlc*

PRENUMERATOS KAINA
AmtrlkoJ* metams  >6.00 
Brooldyn, N. Y.  >6.50 
Pusei metų  >3.50 
Užilenyje ------------------------------- >6.50

komunizmas buvo vos vos pa
liestas. Jo vietoje filosofuojan
tieji intelektualai daugiausia 
laiko skyrė pasiaiškinimam apie 
save ir pasiteisinimam bei at
siprašymam.

Berlyno kritikas Friedrichas 
Luft niršo, kad klestinčioje Vo
kietijoje importuoti vaidinimai 
užgriuvo 160 vakarinių scenų, 
o vokiečių “kultūra yra miru
si”.

Prancūzijos politinių teore
tikų viršūnė Raymond Aron 
atsiprašinėjo, kad Prancūzijoje 
demokratija pasitraukė iš par
lamentinio gyvenimo.

Amerikos fizikas J. Robert 
Oppenheimer atsiprašinėjo už 
visa pikta, kurį yra padaręs 
mokslas, o ekonomistas Ken- 
neth Galbraith regimai atsipra
šinėjo už tai, kad Amerika sta
to dangoraižius, o ne mokyk
las. Amerikos romaniste Mary 
McCarthy dejavo: “Vakarų li
teratūra yra veidrodis, paka
bintas paleistuvavimo namų pa
lubėje”.

Atstovai iš Azijos ir Afrikos 
klausėsi tų dejavimų ir rankų 
laužymų su nustebimujki vie
nas iš Afrikos prabilo garsiai: 
“Tai kodėl tie jūsų nuodai tu
rėtų būti mums maistas?”.

Vakarę intelektualai, gal būt, 
buvo teisingi, kritikuodami va
karų kultūra. Tačiau ar jie bu
vo teisingi tom savo kalbom 
pasirinkdami tribūną Berlyne 
ir pasikvietę Azijos ir Afrikos 
atstovus? Demonstruodami sve
čiam vakarų dvasios ir jų pro
duktų sunykimą, jie patys bu
vo to sunykimo gyvieji liudi
ninkai.

Vienoje praeitą vasarą Va-

REIKIA VAIDINIMĄ 
PATAISYTI

Liepos 21 Vilniuje Mask
vos pareigūnai ir tarnautojai 
rengia iškilmes. Tą dieną su
kanka dvidešimt metų, kaip 
Kaune valstybės teatre buvo 
suvaidintas “liaudies seimo” 
prašymas priimti Lietuvą į So
vietų Sąjungą.

Per dvidešimt metų daug 
kas iš to Spektaklio užmiršta, 
tačiau neužmirši ar nenuslėp
si fakto, kad tas “liaudies sei
mas " buvo “renkamas“ ir 
valstybės teatre jis plojo de- 
kliaracijai už Lietuvos įjungi
mą i Sovietus jau po to, kai 
Lietuva buvo raudonosios ar
mijos okupuota. Tas faktas So
vietam yra įprastas ir gausiai 
vartojamas, bet jis nėra malo
nus norint kam nors įkalbė
ti, kad Lietuva įsijungė į So
vietus “laisva valia”.

Spektaklio sukakties proga 
reikia naujesnio pastatymo, ku
ris pateisintų tos raudonosios 
armijos buvimą, tą okupaciją. 
Ligšiolinės pasakos apie Sovietų 
kareivių grobimą Lietuvoje ir. 
jų kimšimą pro kanalizacijos 
vamzdžius ir užkietėjusiam bol
ševikui yra perdaug vaikiš
kos. O svarbiausia pasenusios. 
Reikia ko naujo.
SENAS REŽISIERIUS ATVEDĖ 

NAUJĄ AKTORIŲ
Vaidinimą atnaujinti ėmėsi 

Juozas Žiugžda, užsimodamas 
istorijos faktus kitaip aiškin
ti, nei jie buvo aiškinami pir
mame pastatyme. “Istorikai yra 
pavojingi žmonės, — kalbėjo 
Chruščiovas Prancūzijos dele
gacijos žmonėm 1956. — jie 
gali kiekvieną daiktą apversti. 
Reikia juos diriguoti. Bet isto
rikas perdaug yra suaugęs su 
jo pažįstamu istoriniu faktu. 
Istorijos tiesa jį taip apspren
džia, kad jis sunkiau duodasi 

karai katast oriškai pralaimėjo 
“jaunimo festivalyje”, bet jį 
rengė komunistai, šiemet Ber
lyno konferencija turėjo parody 
ti Vakarų dvasios atsparą prieš 
komunizmą, o baigėsi katastro
fišku tos dvasios nebuvimu ar
ba išsekimo parodymu.

Ar re iš čia plaukia ir ne
pasisekimai politikos lauke?

Vaidinamas scenas — “Lietuvos išdavimas ir pardavimas", bet į sceną išvedė naują aktoriy—Po
vilaitį, buvusį saugumo departamennto direktorių, kuris liudytų, kad su Hitleriu derybas dėl 
Lietuvos pirkimo — pardavimo vedė ne Stalinas,bet... Smetona. Šviesų ir grimo meisteris J. 
Žiugžda ėmėsi nubaltinti, kas yra raudona ir kruvina.

diriguojamas. Tad Lietuvos is
torinio įvykio vaidinimą pertai
syti pavesta neistorikui — Juo
zui Žiugždai, kuris nei iš šio 
nei iš to pasidarė akademiku, 
tur būt, už paslankumą pasta
tyti viską pagal eskizus iš Mask
vos. Taigi ir dabar Žiugžda iš
ėjo spektaklio atnaujinti.

Jis išvedė į sceną naują ak
torių — statistą. Tai buvęs 
saugumo departamento direk
torius Povilaitis, kuris drauge 
su vidaus reikalų ministeriu 
gen. Skuču buvo suimti tik 
atėjusių bolševikii ir išvežti į 
Maskvos kalėjimus. Dabar bol
ševikai sugalvojo Povilaitį pa
sidaryti aktorium — liudinin
ku, kuris kartotų jam paskirtus 
žodžius vaidinime, surengtame 
Vilniaus liaudies žaidimų pro
ga-

Povilaičio atvedimas į sceną 
būdingas Sovietam, kūrie pas
kutiniu metu taip kartoja to
kius statistus atvestus iš ... ka
lėjimo, iškankintus, kuriem pa
kišo pasirašyti po žodžiais, jiem 
padiktuotais. Ir J. Žiugžda už 
Povilaitį kalba, tik duria pirš
tu į Povilaitį ir sako, kad tai 
Povilaičio žodžiai.

Chruščiovas, padaręs “revi-» 
ziją” Lenino sistemoje, nepa
darė jokios revizijos Stalino 
sistemoje liudininkų parody
mam išgauti. Laisvės neturinčio 
asmens vardą ima naudoti žo
džiam, kurie buvo sugalvoti 
Kremliuje. Menkos vertės to- 
kis liudijimas, tačiau jis vis- 
tiek dėmesio vertas: rodo, kuo 
nauju nori žavėti lietuvių ma
sę.

NAUJO AKTORIAUS ŽODŽIAI 
APIE LIETUVOS IŠPARDAVI

MĄ

Juozas Žiugžda Sovetską j a 
Litva 1950 birželio 17 straips
nyje "Buržuazinės fašistinės 
diktatūros nuvertimas Lietuvo
je” rašo:

“Kaip liudija savo parody
muose buvęs saugumo depar
tamento direktorius Povilaitis,

Smetona siūlė hitlerinei Vokie
tijai 1940 metų pradžioje pri
imti Lietuvą į Vokietijos pro
tektoratą. Vokietijos vyriausy
bės agentai Smetonai davė tei
giamą atsakymą ta prasme, kad 
klausimas dėl protektorato 'ga
li būti išspręstas dar tais me
tais ne vėliau kaip iki rugsė
jo 1 dienos ..

“Derėdamiesi su hitlerinin
kais dėl Lietuvos pardavimo 
Vokietijai, fašistinė vyriausybė 
visą laiką vykdė provokacinę 
politiką, norėdama suardyti 
tarpusavio pagalbos sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

Povilaičio žodžiais Žiugžda 
nori įkalbėti, kad Smetona no
rėjo Vokietijos protektorato, 
taigi nenuostabu, jei Smetonai 
priešinga “liaudis” ieškojo Mas
kvos protektorato ...

Grįžtam dar sykį prie to 
Žiugždos tvirtinimo, paremia
mo Povilaičiu, apie derybas dėl 
Lietuvos pardavimo. Tvirtini
mas teisingas, kad derybos dėl 
Lietuvos pardavimo buvo ve
damos su hitlerininkais. Derė
tasi ir susiderėta. Tik laiką 
Žiugžda netiksliai nurodė. Ne 
1940 metų pradžioje. Truputį 
anksčiau 1939 rugpiūčio 23 ir 
rugsėjo 28, o taip pat ir trupu
tį vėliau — 1941 sausio 10.

Žiugžda netiksliai nurodė ir 
tai, kas tas derybas vedė ir 
sutartis pasirašė. Ne fašistinio 
Smetonos vyriausybė, bet fa
šistinio Stalino vyriausybė — 
konkrečiai pats Stalinas ir jo 
Molotovas. Jie 1939 rugpiūčio 
23 ir rugsėjo 28 slaptoje su
tartyje susitarė Lietuvą pasida
lyti. Didysis. Lietuvos kąsnis 
teko fašistui Stalinui, maža Lie
tuves skiautelė — iki Šešupės 
buvo palikta hitlerininkui Hit
leriui.

Teisingai Žiugžda kalbėjo dėl 
pardavimo. Tik vėl neistorikas 
Žiugžda sumaišė pirkėjus ir 
pardavėjus. Pardavinėjo Lietu
vą ne Smetona, o HitTeiis. Par
davinėjo Stalinui, kuris prisi

spyręs siūlė pinigus už likusios 
Lietuvos jam išdavimą. Taip at
sirado 1941 sausio 10 sutartis, 
ir fašistas Stalinas sumokėjo 
hitlerininkui HitUriui daugiau 
nei anieji senieji farizijai Ju
dui, kuris gavo tik 30 sidabri
nių. Stalinas sumokėjo Hitle
riui 31,5 milijonų auksiniu mar
kių už Lietuvos sklypelį.

Ir neistorikas Žiugžda žino 
šią istorinę tiesą. Bet jis kaip 
senas fokusininkas, žiūrovų su
gautas sukant, galės aiškinti: 
ar čia didelis skirtumas, kas 
pirko ir kas pardavė, svarbu, 
kad pardavė ...
RAUDONĄ GRIMĄ PAKEIČIA 

BALTU

Liaudies vaidinime J. Žiugž
da turi dar vieną uždavinį — 
raudonąją ir kruvinąją armiją 
parodyti baltą ir nekalto pie
menėlio rolėje. O to labai rei
kėjo, nes prieš 30 metų iš džiū
gavimo buvo prarastos galvos 
ir prišnekėta niekų apie raudo
nosios armijos pagalbą Lietu
vai. Prišnekėta ne bet kur, bet 
“liaudies seimo” dekliaracijoje 
liepos 21 apie Lietuvos įsijun
gimą į Sovietus. Ten buvo kal
bama:

“Dabar liaudis, galingosios 
Raudonosios Armijos padeda
ma, nuvertė smetoninių paver
gėjų jungą ir įsteigė savo vals
tybėje sovietinę valdžią“.

Pareiškimas tokioje vietoje 
apie raudonosios armijos para
mą pasako, kad “liaudies sei
mas” dekliaravo, jog Sovietų 
Sąjungos raudonoji armija įsi
kišo į Lietuvos vidaus reikalus 
ir tokiu būdu sulaužė pačios 
Sovietų Sąjungos pasirašytą ir 
Lietuvai primestą 1939 sutartį, 
kuria Sovietai įsipareigojo "ne
sikišti į vidaus reikalus“ (str. 
7). Tai apkaltinimas Sovietų Są
jungai.

Kai dabar Maskva taip visur 
mėgsta kaltinti kitus kišimusi 
į svetimus vidaus reikalus, tai 
reikėjo kitokio aiškinimo apie 
raudonąją armiją bei tas “liau

dies seimo” Maskvai toks ne
tikęs pareiškimas. Ir J. Žiugž
da sugalvojo rodytis su nauju 
fokusu liaudies vaidinime. Jis 
ėmė aiškinti:

“Sovietų Sąjungos broliška 
pagalba Lietuvos liaudžiai {žo
liavo Lietuvos reakcinę buržua
ziją nuo paramos iš Vakarų 
impęrialistų, davė galimybę 
Lietuvos liaudžiai, vadovauja
mai komunistų partijos, įvykdy
ti revoliucinį perversmą galin
go pasireiškimo keliu be gink
lo jėgos".

Taigi pagal Žiugždos aiškini
mą raudonoji armija tik kaip 
nekaltas piemenėlis su lazdele 
saugojo Lietuvą nuo vilkų iš 
Vakarų, o jau kas viduje darė
si tai čia buvo tik lietuvių vi
daus reikalas ir toks gražus, 
kad net ginklo jėgos nereikėjo.

Po tokio aiškinimo ir Vil
niaus vaidinimo, žiūrovas, pri
simindamas ką buvo savo akim 
matęs turės nustelbti tų Vaka
rų galybe. Matyt, Kaune 1940 
pašto rūmuose sėdėjo Vakarų 
imperialistai, jei raudonoji ar
mija tuojau pat pirmą dieną 
ten savo sargybas pastatė. Ir 
“liaudies seimo” spektaklyje 
liepos 21 buvo Vakarų imperia
listų, jei raudonarmiečių ir en
kavedistų buvo prisodinta tarp 
seimo narių. Turbūt, ir to sei
mo prezidiume buvo Vakarų 
imperialistai, jei po prezidiumo 
stalu su ginklais buvo palan- 
dyta enkavedistų ...

0 kai' dėl tos “ginklo jė
gos”, tai Lietuvos “liaudžiai” 
jos tikrai nereikėjo ,nes gink
lus turėjo raudonarmiečiai ir 
imperialistai, kurie 1940 liepos , 
12-13 suėmė 2,000 rinktinių 
žmonių, o 1941 birželio 14-23 
su ginklais suvarė į sunkveži
mius 34,260 lietuvių. O gal ir 
enkavedistai be “ginklo jėgos” 
sušaudė kalinius Praveniškėse, 
Rainių miškelyje, Červenėje ir 
kt.?

Kermošiaus žiūrovas pasiste
bi fokusininko apsukrumu ir 
lankstumu. Dar labiau Vilniaus 
vaidininmo žiūrovas lietuvis tu
rės pasistebėti, kokia šliaužio- 
jančia mizerija yra pavirtęs lie
tuvis J. Žiugžda, toli pralenk
damas J. Paleckį.

M.
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O mergaitės brido rasota žolę, palikdamos miš
ko pakrašty skaisčiai žalias pėdas. Giliau miške, Gied- 
kanto paprašyti budėjo keli vyrai, ginkluoti ir atidūs, 
kad joksai piktas žmogus ar plėšrus žvėris neišgąs
dintų pavasario saulės sutikėjų. Jos švietė iš tolo 
balčiausio lino apdarais, plačiomis, ilgomis rankovė
mis ir laisvo platumo per liemenį. Išpinti plaukai 
geltonavo, kaip gerai išderėjusio lino, iki blizgėjimo 
nubraukto ir iššukuoto, stora sauja. Tik Rindės ir 
Mažės kasos buvo eglės žievės tamsumo, neperil- 
gos, vos iki juosmens, banguotos, galuose susiraičiu- 
sios, lyg miegančios pūkuotos kirmėlytės. Uogelės ir 
Žygės nežymiai banguotos kasos kone siekė žemę, 
sunkios ir spindinčiai geltonos, kaip auksas. Uoktės 
vandens išplautų smilčių geltonumo plaukai supo lie
menį ir pečius, sviro ant rankų, nes buvo tankūs ir 
purūs, galuose pūpsą stora banga; apie jos augštą 
kaktą ir mažas ausis virpėjo vėjuje daugelis mažų 
garbanėlių, tokių meilių ir išdykusių, kad ne vien 
Sargūnui, o ir betkuriam jaunam vyrui norėjosi jas 
paglostyti arba tyčia papešti. Rainės plaukai buvo 
menkiausi, galuose aptriušę, sudvišakėję, bet jos 
apskritas veidelis buvo kaip piene praustas, ir gu
vios pilkos akys Švietė patraukiančia jėga.

Jos dabar beveik nesikalbėjo: buvo perdaug rim
tos akimirkos. Ir labai didelė laimė šitokioj kelionėj 
dalyvauti. Tiesa, jos pačios susitarė, motinėlių pasi- 
klaususios; bet per visus metus ašuojiečių — jaunų 
ir senų — bendra nuomonė, pasisakanti rimtomis ir 
linksmomis užuominomis, apspręsdavo jų susitarimą 
ir šitą žygį. IŠ savo amžiaus metelių, iš veidelio ir 

širdies skaistumo, iš žmonių atsiliepimo galėjai nu
jausti, ar tau pridera austis ploniausių ir balčiausiai 
išbaltintų lininių siūlų drobę, ar verta siūtis drabužį, 
kurį dėvėsi tik vieną kartą per metus. Ir jeigu mo
tulė leis, jeigu draugės pritars, jeigu kaimynės krei
vų šypsnių neparodys, jeigu kokia' nelaima skersai 
kelio nepersliuogs ...

Toliausioj Ašuojos vietoj, šventojo ąžuolyno pa
krašty, niekada nepjaunama, neganoma, ir nemindo
ma pieva jau budo, skubėjo tiestis į saulę. Vešli žo
lė plėšėsi nuo žemės, raibindama aki žalumu, o 
kaikurie žolynai skubiai atidarinėjo žiedus ir rūpes
tingai purtėsi rasos vandenį nuo spalvotų žiedlapių. 
Svyrinėjo į . šalis plačios baltažiedžių galvos, atsičiau
pė lūpas rausvi žvangučiai, išplėtė mėlynas akis pa
giry žibuoklės. Pakalnėj, prie upeliuko, ir toliau — 
mažojoj pelkėj — tebegeltonavo sunkūs apskriti pu
rienų veidai, smulkios mėlynžiedžių akutės jau jau 
mirksėjo alyviniu, rausvumo, rūku pertrauktu, žvilgs
niu. Po tris mergaites sustojo į du rateliu ir ištiesė 
rankas į kalnelį už mažosios pelkės, kurio viršūnė 
kūpsojo danguj pačiame girios pakrašty. Dangus virš 
kalnelio kupros jau buvo raudonas; kiekvieną aki
mirksnį galėjo pasirodyti ugninės saulės rutulys. Svi
ro žemyn plačios rankovės, sviro kasos žemyn, vei
dus augštyn pakėlus, o tyloje širdys dunksėjo stip
riai ir džiaugsmingai. Dar keli atodūsiai, dar keli iš
siilgusių ir pavargusių nuo įtempto žiūrėjimo akių 
mirksniai, ir ugninis kraštelis pasirodė; iš pradžių tik 
taškas, paskui ruoželis, paskui storesnis ruoželis, pus
rutulis, nukirstas gobtuvas ir pilnas rutulys. Pasto
vėjo saulelė kalne, pastovėjo, paskui pasispyrė į jo 
viršūnę ir ėmė kilti augštyn, ėmė riedėti tolyn. Tin
giai, lengvai, vos pastebimai, bet pirmyn ir pirmyn. 
Mergaitės pradėjo dainuoti apie saulės spindulėlius, 
pavasario brolelius, apie jų šviesą ir šilumėlę, ant 
laukų ir žmonių širdžių išsibarsiančią.

Kai vyrai, krūmuose pasislėpę, šitą dainą išgir
do, nusiėmė kepures ir atgręžė veidus į rytus. Jei 
pro miško tankmę ir nematė, tai žinojo, kad saulė 
motinėlė jau pasirodė, jau laukėjų veidus pabučiavo. 
Dainai pasibaigus, jie pradėjo slinkti į namų pusę, 
kadangi saulės sutikėjos turi atgal skubėti, gerą nau
jieną parnešti, pavasarį paskelbti ir linksmą šventę 
pradėti.

Mergaitės dabar prapliupo kalbėtis, dainuoti, pie
vos pakraščiais lankstytis, rinkti gėles ir pinti vai
nikus.

— Tau baltažiedės pritinka, Rinde: nuo tamsių 
plaukų gražiai atsišviečia.

— Gerai sakai, sesele! — Rindė puolė skaby
ti baltus žiedelius.

— O kad ir Mažei baltažiedžių reikia!
— Žinau. Rindelei ir man pakaks. Daug jų čia 

yra.
— O aš žibutėm apsikaišysiu. Vainikas iš jų 

bus mažutis — trumpi koteliai, bet į kasas įpinsiu, 
už sagės užkišiu, — džiaugėsi Uogelė.

— Kasgi tavo plaukams labiau pritiktų, jei ne 
mėlyna? — pritarė Rindė. Kitos galvomis linktelėjo.

Visos rinkosi spalvas. Rainė mėgo geltoną. Brido 
prie upelio, jieškodama gražesnių purienų, žygė jau 
pynėsi dailų, lygų vainiką iš mėlynžiedžių. Uoktė 
puldinėjo nuo vienų prie kitų; jau prisiskynė pilną 
saują. Visos buvo gražios gėlės, visos meilios. Ir nu
tarė pintis vainiką sau iš visų margą kaip pieva, 
kvapnų kaip jaunystė.

— Sargūnas tave prarys, kaip mašalas musę! Pa
matysi!

— Prarys ją ir taip, kad ir ne žieduotą. Kažin, 
ar jau kitą pavasarį Uoktė beeis su mumis?

— .Kažin, ir kitos ar beeisim? — susijuokė Rin
dė. — Kad .tik mano bernelis žirgą atsiųstų! ...

— Ar ne gaila būtų vainiko, jaunų dienelių?
— Gaila, ar negaila, vistiek. Bernelis mielesnis už 

viską. Jaunos dienos praeina ir taip. Ar ne praėjo 
Raudei, nors ir bernelio neturėjo? — svarstė Rindė.

— Dievų valia, kaip kam atsitiks! O dabar ,pa- 
skubėkim, seselės! — ragino Žygė. — Visi laukia mū
sų saulę parnešant. Dienelė graži. Bus šventės links
ni umėlis!

—Lyg pavasaris be mūsų neatėjo! — prasišie
pė Rindė.

— Nebumok! — greit subarė ją sesuo. — Nuo 
senų laikų taip mūsų žmonės švenčia linksmą grįž
tančios saulės sutikimą. Mūsų motinos taip ėjo, kai 
buvo jaunos, eis ir po mūsų kasmet kitos baltos, vai
nikuotos, kai pačios į marteles išeisim, kai nuometais 
kas pridengs.

— O gal kada ir mūsų dukterys taip saulę pa
sitiks? — pratarė Mažė.

— Cit, sesele! Ką tu žinai, kas atsitiks po tiek 
daugelio metų? — Uogelė bailiai apsidairė. — Dar 
negera laumė gali išgirsti apie ateitį šnekant ir lai
mės siūlus suburti!

— Mano vainikas jau baigtas! — pranešė pu- 
rienota Rainė.

— Ir mano beveik!
— Aš seniai jau nusipyniau! •
— Tai užsidėtam ant kasų ir eikim sparčiai!
— Pirma susipintam. Saulelė jau mūsų plaukais 

nusruvo, jau pavasaris įsigėrę į mus visas. Nedera pa
laidais plaukais grįžti. Būtume kaip laumės.

— Vainikus ant kasų ir dairą!
Nulingavo virpą balsai, susikabinę į vieną sutar

tinę; nušlamėjo džiaugsmu giria, nuaidėjo laukai sau
lės parnešėjų žinia: žmonės, pavasaris!. Prasivėrė 
durys. Ant slenksčių sustojo senas, kretinčia galva ir 
išsekusiomis akimis, sustojo vaikas, pirštą įsikandęs,- 
papurusia iš miego galvele, sustojo jaunas, viltim ži
bančiomis akimis, giliu talpios krūtinės atsidūsėjimu 
sukvėpdamas gaivų ryto orą, žiedų kvapsnį, saulės 
spindulius ir jų parnešėjų žavumą. Visi buvo laimin
gi. Visi, praėjus dainuojančioms mergaitėms, paliko 
savo sleksčius ir sekė paskui jas. Tilpo viduj ir tie, 
kurie buvo turėję rūstumo kaimynams, šilo atšalėliai 
ir užkietėjėliai, minkštėjo pavydnykai, stūmė žiaurias 
mintis nuo savęs taetaširdžia|.

Mergaitės pasuko į Klausigailos sodą. Giedkantas 
buvo stipriau susirgęs, tai nutarta šventę švęsti ne 
Ašuojos pily, o anapus Setekšnio, apie būsimos nau
jo pilies vietą. Kurgi daugiau, jei ne pas garbingiausią 
po kunigo ašuojietį?

Viltė pasitiko jas išskėstomis rankomis, su savo 
nuolatine šypsena lūpose. Uogelės broliai ąžuolų Ja- 
pais buvo apipynę vartus. Mergaitės kaišiojo atsineš
tus žiedus į Žalią vainiką, kitus barstė ant kiemo 
tako. Atgulėjusį paskui jas žmonių būrį pasitiko pats 
Klausigaila, maloniai kviesdamas visus į kiemą ir į 
vaišes. O kad pavasaris tikrai ateitų, ne tik į laukus, 
bet ir į namus, ir į žmonių širdis,kad saulės motinė
lės atgaivinta žemė prineštų derliaus pilnas trobas, 
vainikuotos mergaitės buvo pirmutinės pakviestos į 
vidų. Paskui jas, kiek tilpo, sušlamėjo ir kiti svečiai.

(Bua daugiau)



4 D A R B I N I N K Ra

VĖLIAVOS pakėlimas Putnamo mergaičių stovykloje. Nuotr. B. Kerbeliėnes.

Balfas 1959-1960 m.

Lietuviškumo sala Putname
Keliaudami šiaurėn iš New 

Yorko, nepamirškite užsukti į 
N. Pr. Marijos seserų vienuo
lyną, kur verda lietuviškas gy
venimas, spinduliuoja lietuviš
ka dvasia Lietuvą menančios

Visam religiniam auklėjimui 
šiam vienuolyne vadovauja kun. 
kapelionas Stasys Yla. Stovyk
los vadovybę šiais metais su
daro dvasios vadas kun. Juo
zas Šeškevičius, globėjos — Mo-

Stovykla eina pirmyn. Dar 
savaitė ir teks atsisveikinti, bet 
tuo tarpu dar reikia uoliai ruoš
tis lietuvių susiartinimo šven
tės programai — stovyklos už
darymui. (B)

Balfo 1959 - 60 darbo metai 
baigėsi birželio 30. Balfas turė
jo rekordines pajamas. Čia tu
rima galvoje vien lietuvių su
aukotas sumas bendrai ar no
minuotai lietuvių šalpai. Suve
dus visus skaičius, šiais me
tais Balfo Centras turėjo 103, 
939.65 dol. pajamų. Jei prie 
šios sumos pridėti Miunchene 
gautas tiesioginiai ir iš šalies 
lietuvių Įkurdinimo reikalams 
sumas, Balfo metinės pajamos 
pasieks per 150,000 dol. gry
nais pinigais.

Aukojusiųjų intencijos. Bene 
stambiausioji Balfe gauta 
ir nominuota pinigų suma bu
vo aukos Vasario 16 gimnazi
jai. Per Balfo Centrą gauta ir 
gimnazijai nusiųsta 22,136 dol. 
Balfo Centro Valdyba gimnazi
jai dar davė tūkstantį dolerių 
iš “savo kišenės”. Galima spėti, 
kad kitą tiek pinigų gimnazijos 
rėmėjai nusiuntė tiesiogiai gim
nazijai, neš ši mokykla metam 
sunaudoja per 50,000 dol.

Stambi Balfo pajamų pozici
ja buvo vaistų siuntiniai, ma
žiau — medžiagų siuntos. Ta
čiau atsilygindami už patarnavi

mą Ba’fui vaistus besiunčiant, 
geros širdies žmonės bus suau
koję ke'is tūkstančius dolerių 
bendrai šalpai. 1321 asmuo ap
simokėjo Balfo nario mokestį 
ir 2.641 dol. surinkta skolų 
— kelionpinigių iš 1956 metų 
emigrantų.

Iš atskirų vietų Balfo cent- 
ran prisiųstos gražios sumos. 
New Yorko ir apylinkės lietu
viai per skyrius ar tiesioginiai 
davė Balfui virš 10,000 dol.; 
po 1,000 ir daugiau nei po 
1,000 prisiuntė Clevelandas,Ci
cero, Detroitas (per 5,000), Los 
Angeles bei Chicagos apskritys, 
jungia keletą skyrių.

Balfo išlaidos. Metų bėgyje 
didžiausia pinigų suma, net 26, 
065 dol. buvo išleista paramai 
lietuvių už geležinės uždangos. 
Vokietijoje esantiem lietuviam 
padėti išleista 15,636 dol. Sa
leziečių gimnazijai Italijoje — 
arti 3,000; lietuviams įvairiuo
se kituose kraštuose per 1,500 
dol. šiais biudžetiniais metais 
grąžinta 10,000 dol. valstybei 
paskolos (skolos dar liko 10, 
000). Maisto ir rūbų į Europą 
pakavimui ir pervežimui išleis-
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and
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of
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LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAUGIJA
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už sutaupąs nuo 1060 m. liepos (July) 1 dienos.
Draugija atlieka širs operacijas:

1. Priima taupyti pin’gus \
2 Duoda paskolas (morgičius)
3 Išrašo Money orderius
4 X-mas Č’ub
5. Skolina pinigus taupytojams
6. Priima pinigus už elektrą, šviesą ir gazą.’ 

Apdrausta “Federal Savings and Loan Corporation” ligi $10,000
Narys Federal Home Loan Bank

- Telef. WY 1-0001, WY 1-7260 
Julius Paknis, prezidentas

P. Velevas, sekretorius J. Belza, iždininkas
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To SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
24 Davis Avė., Kearny, N. J.

gamtos prieglobstyje. Kiekvie
nas, aplankęs sodybą, išsineša 
lietuviškos. šilumos prisimini
mus. Per neilgą laikotarpi kuk
lios lietuvaitės seserys atliko di
delius darbus.

Dar 1943 surengta pirmoji 
mergaičių stovykla, kuri kiek
vienais metais gausėjo, tobu
lėjo ir stiprėjo. Per ilgus me
tus išdirbo gerą sistemą, nau
dodama modernius metodus 
lietuviškai dvasiai religinėje 
šviesoje ugdyti ir neklysdami 
galime sakyti, patapo pavyzdi
ne mergaičių stovykla.

Stovyklas organizuojant ir 
vadovaujant, daugiausia dirba 
Motina M. Aloyza ir seserys M. 
Augusta, M. Felicija, M. Paulė, 
M. Margarita, M. Bernarda, M.

i Palmira, M. Benedikta. Per sto
vyklą praėjo arti poros tūks
tančių mergaičių, išsinešdamos 
gilius religinius jausmus ir gai
vią lietuvišką dvasią.

Be įvairių vasarinių pramo
gų, mergaitės stovykloje mo
komos lietuvių kalbos ir litera
tūros, lietuviškų dainų, tautinių 
šokių. Stovyklautojos turi uni
formą, stovyklines tradicijas ir 
pačių redaguojamą savaitinį 
laikraštėlį “Kibirkštėlės”, kuris 
spausdinamas vienuolyno spaus
tuvėje.

Šiemet jau pirmomis savai
tėmis praėjo kelios puikiai pa
ruoštos literatūrinės popietės, 
išmargintos inscenizacijomis ir 
dainomis bei tautiniais žaidi
mais. Pravesta lietuviškos dai
nos varžybos. Dalyvavo 5 ge
rai pasiruošę būreliai, vadovau
jami pačių stovyklautojų. Bu
vo vertinama sceninė discipli
na, balsų išlyginimas, tartis, 
bendras įspūdis ir dirigavimas.

Dažnai vakarais esti meninės 
valandėlės, auklėjamo turinio 
spalvotų filmų demonstravimas, 
koncertai ir vaidinimai. Praei
tą šeštadienį (liepos 8) įvyko 
solistės St. Daugėlienės puikus 
lietuviškų dainų koncertas. Sto
vyklautojos ir svečiai ilgu plo
jimu pareiškė gilią padėką so
listei ir jos dukrelei, kuri a- 
kompanavo. Sekmadienį buvo 
paruoštas gražus vaidinimėlis 
“Motulė paviliojo”.

tina M. Aloyza ir vyr. sesuo 
M. Augusta; stovyklos vedėja 
— sesuo M. Bernarda, moky
tojos — sės. M. Bernadeta, 
Miriam. M. Viktorija, M. Bene
dikta, K. Marijošienė, B. Ker- 
belienė, L. Šileikytė. (S. M.)

Pirmą kartą stovyklos gyve
nime įvyko dainų konkursas. 
Kiekviena mergaičių grupė, su
sidedanti iš 3 būrelių, paruošė 
konkursinę ir dar vieną dainą. 
Konkursą laimėjo Vaidilučių, 
Gulbių ir Gegučių būreliai, o 
joms dirigavo Teresė Bendoriū- 
tė.

Tarp visų stovykloje Įvyku
sių talentų vakarų ir laužų la-

SiOVYrLAUTOJOS demonstruoja. Nuotr. B. Kerbelienės.bai Įdomus ir originalus pasi
rodė tautosakos — dainų, mįs
lių ir patarlių — laužas. Visi 
žiūrovai, net vadovybė daly
vavo kuo gausiausiai; mat, te
ko įminti ne vieną mįslę.

Bet daugiausia turbūt nuste
bimo ir džiaugsmo sukėlė sto
vyklautojų slapta suruošta de
monstracija. Demonstracija pa
sirodė esanti ne prieš vadovy
bę, bet už lietuviu kalbą. Mer
gaitės tik grįžo iš maudymosi. 
Visai netikėtu laiku sodyboje 
suskambėjo skambutis. “Kam, 
kur reikia eiti?”, klausė ne vie
na. Visos subėga į kiemą, pasi
žiūrėti, kas čia dedasi. Atsi
rado plakatai: “Kalbėkim lietu
viškai", “Nepamirškim savo tė
vų kalbos”, ir daug kitų, tiek 
rimtų, tiek komiškų. Pasigirdo 
Įvairūs šūkiai, net dainos žo
džiai, pritaikinti šiai progai. O 
kokia būtų demonstracija be 
kalbų? O jų buvo, net viena 
angliškai kalbanti stovyklauto
ja pareiškė, kad čia atvažiuo
ja išmokti lietuvių kalbos, to
dėl ragina kitas ją vartoti ir 
prašė padėti jai irgi išmokti. 
Gerą pusvalandį tęsėsi visi šie 
netikėti įvykiai, o po to valgo
majame ir salėse iškabinti pla
katai liko liudininkais, kad mū
sų jaunimas ir nesnaudžia sa
vo tautos reikaluose.

O koks turėtų būti vadovy
bei siurpryzas, kai sužinojo, 
kad visa tai buvo surengta Žal
girio mūšio 550 sukakties pro
ga!

HARTFORD, CONN.
Minės Žalgirio sukaktį

Nors JAV lietuviai ir seniai 
paliko savo gimtąjį kraštą Lie
tuvą, bet tebėra ištikimi savo 
senolių tradicijom, tebemyli sa
vo senąją tėvynę, gerbia savo 
tėvus, padeda savo giminėm, 
užjaučia brolius ir seseris mas
kolių vergijoje. Taip pat rūpi 
išlaikyti lietuvių kultūrinį dar
bą Amerikoje, lietuviškas šei
mas, organizacijas, spaudą. Ren
gia tam tikslui įvairius minė
jimus.

šiemet Hartfordo lietuviai 
ruošiasi paminėti Žalgirio ko
vų 550 metų sukaktį. Organi
zacijų. draugijų ir klubų atsto
vai birželio 25 buvo susirinkė

posėdžio Lietuvių Klubo biblio
tekoje. Pirmininkavo LB apy
linkės pirmininkas W. M. Cha
se. Žalgirio sukakties minėjimą 
nutarta suruošti rudenį su pa
skaita ir menine programa. Pa
skaitai kviečiama dr. M. Al- 
seikaitė - Gimbutienė.

Liepos 10 per POP radiją 
lietuviškos valandėlės progra
mą tuo reikalu kalbėjo J. Pet
raitis, Algirdas Dragūnevičius 
ir W. M. Chase (Čekanauskas). 
Pastarasis angliškai paaiškino 
Žalgirio kautynių reikšmę. Pa
jamos ir aukos surinktos Žalgi
rio kautynių minėjimo proga 
bus persiųstos Vasario 16 gim
nazijai paremti. V. M K.

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS .

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

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

ta beveik 8,000 dol. Centro į- 
staigos išlaikymui išleista 11, 
754 dol., iš jų 1155 dol. vien 
paštui; remontams, šilumai švie
sai — 1294 dol. Kelionėms tik 
300 dol. per visus metus. Spau
diniams veiklos pagyvinimui 
panaudota 393 dol.

Liekana. Balfo Centras per 
biudžetinius metus gavo 103, 
933 dol., o išleido — 99,698 
dol. Taigi liepos 1 iš praeitų 
metų veiklos atliko 4,241 dol. 
Deja, jų negalima buvo padėti 
“po pagalve”, nes tuoj pat po 
liepos 1 reikėjo tęsti mokėjimą 
bėgamųjų sąskaitų, o jų per 
dvi savaites atsirado net už 6, 
754 dol.

Balfo atrama — lietuviška
dosni širdis. Balfo veiklos pra
džioje yra užregistruota gana 
stambios pinigų sumos, gautos 
iš šalies. Anais laikais prieš 15 
metų šimtas tūkstančių dole
rių buvo gauta iš National War 
Fund. Vėliau dešimtimis tūks
tančių dolerių gauta iš Ameri- 
Episkopato. Gal todėl tais ge
rais laikais, jaunutė Balfo or
ganizacija iš pačių lietuvių su
rinkdavo palyginamai nedaug. 
1959 - 60- metais Balfo paja
mos iš lietuviškų šaltinių dos
nių širdžių viršijusios 100,000 
dol., yra rekordinės pajamos, 
nors didelė tų aukų dalis ir 
nebuvo pavesta Centro Valdy
bai skirstyti, bet pačių aukoto
jų nurodyta, kam ir kokią šal
pą teikti.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalu Vedėjas

Prašau atidaryti taupymo sąskaitą

Pavardė, vardas ...............................................................................................

Adresas ................................................................................................................

Siunčiu depozito....................................
(Taupytojams pašto išlaidas apmoka Draugija)

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
GARSIAME CAPE COD - OSTERVI LLE, MASS., KURORTE 
PRIE ATVIRO ATLANTO. LONG-BEACH PLIAŽO. PUŠŲ PA
VĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VASARVIETĖS VILOJE

“AUDRONĖ”
87 EAST BAY RD. OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.

Tel. GA 8-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 aknj pu
šynas - parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidi
mams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

VILA VASAROJIMUI JAU ATIDARYTA
Lietuviai savininkai D r. Ed ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. — Kreiptis

AUDRONĖ - JANSONAS
87 East Bay Road, Osterville, Cape Cod, Mass.

Naujas telefonas: GArden 8-8425

1860 ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILĖJŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

PER METUS

1960

Dividendai apskaičiuojami
daugiau (31,2%

ar
% specialaus priedo)

metų ketvirčiais dviems metams 
normalaus ir

31/2%
PER M

’ NORMALUS
METUS METŲ

DIVIDENDAS
KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ

PIKNIKAS
1960 M. LIEPOS 24 D. SEKMADIENĮ
N. PR. SESERŲ VIENUOLYNO SODYBOJE

_ Putnam, Connecticut
ŠVENTĖS PROGRAMA:

11:00 vai. ŠV. MIŠIOS, PAMOKSLAS, PROCESIJA
12:30 vai. PIETŪS IR PIKNIKO PRAMOGOS
4:00 vai. MERGAIČIŲ STOVYKLOS PROGRAMA

Tautiniai rūbai iš Lietuvos, Kilnojama T. V. ir 1500 dovanų laukia laimėtojų ’. 
Šios šventės proga pelnykime Šv. Tėvo suteiktus pilnus atlaidus.

Juos gali pelnyti bent 10 maldininkų grupė aplankiusi Marijos šventovę.

•‘...kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!” 
BROOKLYN. New York

Eastern Parkvay Office: 
539 EASTERN PARKVVAY 

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

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

Brodvay Office: 
135 BROADVVAY at Bedford Avė 

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

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

STagg 2-6676

Member Federal Deposit Insurance Corporation

JULIUS KUMPIKAS elektros motorų taisymas nwi u uw 119 GRAN0 ST > BROOKLYN 11, N. Y. 
ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VtSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir galiūnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v., 
šeštadieniais — visą dieną.

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



LOS ANGELES, CALIF

MERGAIČIŲ choras su mokytoja M. Celina-

KENNEBUNKPORT, MAINE

ajairWu?rii

Tėvu Mokytoju Gi Idos sekre
torė O. T.

Prano ir Stasės Žukauskų sukaktis

ugdyti talentus. Jau treti om» 
tai, kaip yra ruošiami jaunes^ 
ni smuikininkai, kuriuos ’notfS 
ma panaudoti ateities simfoni
niam orkestrui. Apie 20 vaikų, 
pradedant trečiu skyrium, mo
kosi smuiku groti, šeši moki
niai šiais metais įsigijo pažy
mėjimo diplomus už piešinius, 
išstatytus arkivyskupijos paro
doje, kuriai buvo prisiųsta 1600 
pavyzdžių.

Mokyklai dar padeda tėvų 
draugija, vadinama tėvų ir mo
kytojų gildą, ši organizacija 
yra viena iš aktyviausių pa
rapijoj. Kiekvienais metais ji 
auga ir stiprėja. Ypačiai pasi
šventusiai darbuojasi/ mokyk
los ir seserų labui. Kaip tik 
iškyla mokyklai finansiniai sun
kumai, tuoj ši draugija stoja 
klebonui pagalbon, šiais me
tais tokiu būdu buvo praplės
tas seserų vienuolynas parapi
joj. Tėvų gildą atliko daug dar
bo ir sutaupė parapijai išlai-

ir ruošėsi giedoti bažnyčioje 
prie nepažįstamų galingų var
gonų tik amerikiečiams. Keli 
lietuviai atvažiavo į naujai pa
statytą gotikos stiliaus šv. Ig
naco bažnyčią pasiklausyti lie-

rantijas. Sukaktuvininkai gavo 
daugybę sveikinimų raštu, ku
rių tarpe Lietuvos konsulo dr. 
J. J. Bielskio?'Balfo reikalų ve
dėjo kun. L.. Jankaus ir kitų.

Mokslo metų užbaigimo ak
tas įvyko birželio 9 šv. Petro 
parapijos mokykloje, kurią lan- 
ko 5d0 mokinių. Moko Nukry
žiuotojo Jėzaus kongregacijos 
12 seserų.

šiais metais aštuntą skyrių zuotas berniukų choras iš

torius Tėv. Thomas Hueriey 
pakvietė So. Bostono šv. Pet
ro parapijos chorą giedoti bir
želio 26, 11:30 primicijų mi
šioms. Choro i dirigentas komp. 
Jeronimas Kačinskas ir klebo
nas prel. Pr. Virmauskis su

Į lėšų telkimą jungėsi ir or
ganizacijos ir pavieniai asme
nys; LB Bostono apylinkė pa
siėmė globėjo pareigas ir pa
skyrė kelionei 100 dol.,- Lietu
vių piliečių klubas 50 dol., SLA 
328 kuopa Jamaica Plain, Mass., 
10 dol., pavieniai asmenys iš 
Bostono ir tolimesnių vietovių 
aukojo kas 10 dol., ar kąs ma
žiau. Visom organizacijom ir 
pavieniam asmenim nuoširdžiai 
dėkojame.

Nuoširdi padėka Strand ka
vinės savininkams - p. Gedu
čiams, kurie repeticijoms7 lei
do naudotis nemokamai sale. 
Nuoširdus ačiū muzikui Juliui 
Gaideliui, kuris repeticijos me
tu tvarkė muzikinę dalį it mus 
palydėjo į Washingtoną.

Noširdus ačiū Povilui Laba
nauskui, kuris sudarė sąlygas 
tarti žodį per Amerikos Balsą 
į Lietuvą. Dėkoju ir p. Params- 
kiui už malonų priėmimą ir 
parodymą žymesnių Washingto- 
no vietų.

Dar kartą viso sambūrio var
du dėkoju visiems, kurie birže
lio 4 mums padėjo nuvykti j 
Washingtoną dalyvauti tautų 
pasirodymo šventėje.

Ona I Vaškienė

Šie ir kiti malonūs prisimi
nimai mokslo metus baigiant 
visiems suteikė daug džiaugs
mo.

Don Varno Amerikos Legi- 
jono lietuviškasis postas išrin
ko naują valdybą: N. Girdwin, 
G. Gudas, C. Petrila, A. Par- 
gauskas, F. Jurgaitis, A. Ander- 
son, J. Evans, kun. A. švedas, 
J. Jatis, E. Aleksa, E. šulaitis, 
Thomas. šiam postui priklauso 
F. Zogas dr. W. Eisen, dr. E. 
Thomas. šiam postui priklauso 
virš 200 lietuvių iš I bei II pa
saulinio bei Korėjos karų.

Pavirgty Tautu savaitės pro
ga Chicagoje yra rengiamsa 
bendras mitingas, kuris įvyks 
liepos 23 Grąnt park. Minėji-

— Dail. Kęst. Račkus .Ciarks- 
ton miestelyje, tarp Hamiltono 
ir Toronto, kartu su jugosla
vu skulptorium atidaro meno 
studiją, kurioje bus duodamos 
pamokos, pravedamos disksi- 
jos ir vasaros metu škicavimo 
sesijos. Dail. K. Račkus į Kana
dą atvyko 1934, dailę studija
vo Detroite, Toronte, Paryžiu-

Daug metų šv. Petro para
pijos choras, vadovaujamas 
komp. Jeronimo Kačinsko, gie
dojo savo parapijos bažnyčioje' 
ir paįvairindavo šventadienių 
bei sekmadienių pamaldas. Bos
tono lietuviai buvo labai apsi
pratę, girdėdami chorą giedant džiaugsmu šį kvietimą priėmė 
šv. mišių metu. Ne be reikalo 
senovės romėnai sakydavo: 
“Nulla propheta in sua patria” 
(Joks pranašas savo tėvynėje).

Visai netikėtai Bostono ko
legijos šv. Ignaco bažnyčios rek-

Gloria duoda-chorui daug ga
limybių pasireikšti ir parodyti 
savo< giedojimo stilių bei tech
nikos privalumus. .

Primicijantas susijaudinęs 
gieda ir giedodamas visai ne
tikėtai kelis kartus keičia tona
ciją, bet choras be vargonų 
tiksliai pagauna toną ir lengvai 
gieda atsakymus. Prieš evange
liją išeina iš zakristijos klebo
no asistentas ir pristato pilnai 
bažnyčiai šv. Petro parapijos

(Nukelta į 8 pis.)

— Julius Raulinaitis su 
šeima iš Washington, D. C. at
sikėlė gyventi į Los. Angeles, 
Calif., kur gyvena jo brolis 
Algis su šeima ir tėvai.

r tąsias miesto ir arkivyskupi- men”, ir kelis-kartus 
jos mokyklas buvo pažymėta, televizijoj. Tai vis pask 
kad jie labai pažangus ir gero 
elgesio, gerai išlaido tikrina
mus egzaminus, pralenkdami 
daugelį kitų mokyklų mokinių.

Mokslo metus užbaigiant ir 
išleidžiant vienuoliktąją laidą, 
mišios buvo 7 vai. vak. šv. 
Petro bažnyčioje. Dalyvavo gra- 
duantai, mokyklos vaikai, tė
vai ir geradariai. Mišių metu 
vaikai bendrai giedojo gregori- 
aniškas mišias. Komunijos me
tu berniukų choras giedojo Ce
zaro Francko “Panis Angeli- 
cus”. Mišias aukojo prel. Pr. 
Virmauskis. Savo pamoksle ra
gino saugotis netikrų pranašų, 
kurie nori klaidinti prisideng
dami net ir mokslu bei auklė
jimu. Po mišių buvo sugiedo
tos lietuviškos giesmės.

Užbaigimo aktas ir diplomų 
išdalinimas buvo parapijos sa
lėje. čia ypatingu būdu buvo 
pareikšta padėka prelatui Pr. 
Virmauskiui, kuris nenuilsda
mas rūpinasi parapijos mokyk
los išlaikymu. Jam padeda kuni
gai vikarai ir seserys mokyto
jos. Parapija džiaugiasi gražiu 
savo jaunimu mokykloje, dviem 
chorais, jaunuolių benu ir įvai
riom organizacijom.

Seserys mokytojos siekia iš
auklėti gerus sąmoningus jau-

Liepos 3 daugeliui pažįsta- žemaičių tarme — kun. A. Va
rai verslininkai ir visuomenės liuška. Dr. E. Tumienė sveiki- 
darbuotojai Pranas ir Stasė Žu- no vardu tų^Mniriems Žukaus- 
kauskai šventė 25 metų vedybi- kai padėjo atvykti į Ameriką, 
nio gyvenimo sukaktį. Moterys- sudarydami buto ir darbo ga- 
tės įžadų atnaujinimą atliko lai
ke sumos šv. Kazimiero para
pijoj bažnyčioje, kurios jie yra 
garbės fundatoriai, paaukoję 
statybai 1,000 dol. Į bažnyčią 
juos palydėjo 25 poros garbės 
palydovų (pabroliai ir pamer
gės), kurių tarpe buvo Ąžuo
laičiai, Bartkai, Dabšiai, Glavec
kai, Grikinai, Karaliūnai, Ka
razijos, Kiškiai, Lukšiai, Mace- 
nai, Medžiukai, Mikuckiai, Niū- 
nevos, Papšiai, Račiai, Rauli- 
naičiai sj., Sakalai, Speecheriai, 
Jodeliai ir kiti.

Iškilmingas mišias laikė ir 
moterystės įžadų atnaujinimo 
ceremonijas atliko klebonas 
kun. J. Kučingis, asistuojant 
kan. A. Steponaičiui ir kun. 
A. Valinskai, pagelbint kun. A. 
Rubšiui. Pamokslą pasakė kan. 
K. Steponas. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. B. 
Budriūno. Buvo perskaitytas 
gautas šv. Tėvo palaiminimas.

Po pamaldų Žukauskai su pa
lydovais, orkestrui grojant 
maršus, nuvyko pas Dabšius, 
kur buvo duoti pusryčiai. Vai
šės buvo parapijos salėje 3 v. 
popiet. Dalyvavo apie 200 žmo
nių ne tik iš Los Angeles ir 
artimesnių vietovių, bet atvyku
sių iš Riverside, Yucaipa ir net 
Chicagos. Svečių tarpe buvo 8 
kunigai. Pagerbimo programai 
vadovavo A Dabšys, talkinin
kaujant J. Peters. Specialiai pa

turiu choro giedojimo. Bažny
čios klebonas tėv. Th. Huer
iey pats asmeniškai ankstokai 
atvažiavusį chorą priėmė ir nu
lydėjo prie vargonų ir nuro
dė, kaip naudotis telefonu, ku
ris buvo pastatytas šalia kelių 
manualų klaviatūros. ;

Iškilmingai su asista laiko
mos pamaldos prasideda, ir šv. 
Petro parapijos choras gieda. 
Pirmiausia vyrai gieda. Ad pro- 
prium ir. Introitus praskamba 
nuotaikingai. Bažnyčios aukštai 

. iškilusios medinės lubos su la
bai gražia ornamentika teikia 
gražių akustinių privalumų.

Komp. Jeronimas Kačinskas, 
iškilmingai apžvelgęs savo cho
rą, kuris ypatingai šį sekma
dienį susirinko gausiai, prade
da giedoti Schweitzerio mišias. 
Choras gerai ima kvėpavimą ir 
Kyrie suskamba galingai, o vy
rų ir“moterų chorai stengiasi 
ieškoti atitinkamų niuansų ir 
duoti galingus crescendo.

Bažnyčios klebonas viduryje 
bažnyčios, pasirėmęs suolo, ne
sisėda, galvą pakreipęs į var- 

Laike iškilmingų pietų solo gonų pusę, atidžiai klausosi ir 
dainavo Florencija Korsak, a- * visas mišias prastovi. Greitas 
komponuojant Alicijai Dotts. 
Visi dalyviai-galinga sutartine 
palinkėjo “Ilgiausių metų”. Po 
to Žukauskai padėkojo už tokį 
įspūdingą jų pagerbimą ir nu
pirktas dovanas.

Pranas Žukauskai gimęs Že
maičių Naumiestyje^ gausioje 
smulkių ūkininkų šeimoje. 1927 
išvyko į Kanadą, iš kur vėliau 
persikėlė į Chicagą.Cia jis 1935 
vedė Stasę Lapinskaitę, Amerv 
koje gimusią lietiivaitę, bet il
gesnį laiką gyvenusią Lietuvoje. 
Prieš 14 metų Žukauskai- per
sikėlė į Los Angeles, vertėsi 
nekilnojamojo turto pirkimu 
bei pardavimu bei kitais vers
lais.

Vos persikėlę iš Chicagos, Žu
kauskai tuojau įsijungė į Los 
Angeles lietuvių visuomeninį 
gyvenimą. Pranas su trumpo
mis pertraukomis buvo parap^j 
jos komitete, ilgesnį laiką jam ; 
pirmininkaudamas, ypač daug J 
iniciatyvos parodė statant na®- j 
jąją parapijos bažnyčią. Šiuo J 
metu jis yra šv. Vardo draugi-1 
jos pirmininkas ir Lietuvių Na-/ 
mų bendrovės valdybos pirmi- j 
rinkas. Jis yra tvirto nusista-^ 
tymo, kad šv. Kazimiero para-1 
pijos charakteris ir paliktų lię- 
tuviškas. Neveltui jis savo gan- * 
šia parama ir ištvermingu dar
bu per eilę metų yra daug pri- jąi 
sidėjęs prie jos ugdymo. Sta
sė Žukauskienė uoliai reiškia
si Lietuvių Katalikių Moterų 
draugijoje ir nuolat išrenkama 
įvairioms pareigoms į valdybą. 
Be to, abu dar įsijungę kaip 
sendraugiai Lietuvos vyčiuose. 
Pranas dar dalyvauja lietuvių 
respublikonų organizacijoj,' yra 
vienas iš jos direktorių.

Žukauskai daugiau kaip 50 
lietuvių padėjo atvykti į Ame
riką (po karo), jiu atvykusius 
globojo, pagelbėdami surasti ir 
įsigyti nuosavą pastogę, Jįe gau
siai'aukoja Balfui, Altui kr ki

tiems lietuviškiems mkalarm.

tni nenuėjo: mus labai gražiai 
įvertino Washingtono didžiau
sias dimiraštis “The Washing- 
w Posr. ’

- Pirmiausia dėkoju sambūrio 
dadyviams, kurie/nežiūrėdami 
nuovargio, taip uoliai rengėsi 
šiai išvykai. Dėkoju laisvos Lie
tuvos atstovu/ Juozui Kajeckui 

\ ir jo įx>niai, kurie mus taip nuo- 
! širdžiai priėmė atstovybėje..
/ Lėšas telkiant, Bostone bu

vo surengtas 12 tautų pasiro
dymas. Pasirodimą garsino Dar- 

~ bminkas. Dirva, Draugas Ke
leivis ir Laisvės Varpo, Antano 
Kneižio bei Minkų radijo‘valan
dėlės. Ačiū visiems už šią tal-

— Lijolė Židonytė, žinomų 
pedagogų duktė, tremty baigu
si gimnaziją, čia su tėvais ari 
vykusi, Amšterdam, N.Y., bai
gė gail. seserų mokyklą. Per
sikėlus į New Haven, Conn., 
dirbdama ligoninėj, lankė Yalė 
universitetą ir šį pavasarį ga
vo meno magistrės vardą. Jau
na dailininkė rengiasi pereiti 

"į“ pedagogįnį mėno darbą.

Parduodamas maždaug 1 ha 
žemės sklypas, du namai, ga
ražas, vištininkas, prekybinėje 
zonoje. Klimatas sveikas reu
matikams ir širdimi negaluo
jantiems. Kaina 7.200 dol. Ra
šyti: Mr. A. Sperauskas, 32229 
Dunlap Blvd., Yucaipa, Calif.

Atostogų ir Lietuvių Dienos reikalais kreiptis: 
FRANC1SCAN MONASTERY, Kennebunliport, Maine — WO 7-2011

Woelfęl prisiuntė Darbininko re 
dakcijai padėką už išsamią in
formaciją r kurią visa ; 
straipsnių teikė į Darbininko 
bendradarbis Jonas MeduŠaus- 
kas - Medaitis. ;
» vKibirk»ėlU laikraštėlis 

leidžiamas tik tada, kai į Put- 
namą susirenka vasaros sto
vyklai mergaitės, š. m. liepos 
numeryje atspausdino visą ei
lę mergaičių atsiliepimų — gra
žių stovyklos įvertinimų.. At
spausdintas ir visas stovyklau
tojų sąrašąs,r.ri-„.-2^ ■ - .

Uodas—tokiuvardu ateis
tas stambus šapirografuotas lei
dinys (74 pusi), kurį paruošė 
jaunųjų moksleivių ateitininką 
stovyklautojai Dainavoje (Man- 
chester, Mich.). Redagavo V. 
Šimaitis, V. Brazdžionytė, J. 
Kutkutė, B. Brizgys. Turinys 
labai įvairus: stovyklos progra
ma, stovyklautojų įspūdžiai, 
pramogos, paskaitos, sportas, 
eilėraščiai, piešiniai ir kt.

— Rimas Pragintas, Los An
geles, Calif. baigė inžinerijos 
mokslus BS laipsniu. Dabar 

< atlieka karinę prievolę/Ford 
O'rd bazėje prie Monterey, Cal. 
Rimas yra ateitininkas.

PROVĮDENCE, R. I.

Ne taip seniai Providence, R. 
L, miręs vienas lietuvis sukėlė 
gana daug kalbų. Jis pasižy
mėjo savo netikėjimu ir kuni
gų niekinimu. Prieš metus ne
teko žado — kalbos. Dabar tra
giškai žuvo — pasikorė gara-

RUGPICCIO - AUGUST 14
Mišias giedos didžiulis pranciškonų seminarijos choras. Mišios bus 11 vai.. 
Pietums bus įvairių lietuviškų ir amerikoniškų valgių ir gėrimų. • Popiet 
3:30 vai. galėsite pasiklausyti garsiojo šv. Petro parapijos orkestro, ilga
mečio Nauj. Anglijos čempijono .'. . pasigrožėti lietuvių ir kitų tautų 
šokiais, vadovaujant Onai Ivaškienei, kuri neseniai su savo šokėjais da
lyvavo tautų festivaly Washingtone. • Atlanto vandenys kviečia pasi
maudyti švelniose bangose. Garsus atostogų kraštas Maine laukia visų, 
kad atgaivintų vasaros karščiuose.

Angeles, Calif., labai gerai bai
gusi So. Gate aukštesniąją mo
kyklą, laimėjo Firestone Tire 
stipendiją (6,500 dol.) kolegijos 
mokslui eiti. Teresė groja akor
deonu, dalyvauja lietuviškoje 
veikloje ir daug padeda savo 
sergančiai mamytei.

HUDSON, MASS.
Mirusieji. Paskutiniu laiku 

Hudšone mirė šie lietuviai: Pa- 
lius Greska,’ 12 m-, gimęs A- 
merikoje, Petronė Staniūnie- 
nė, 68, kilusi iš Bučiūnų kai
mo Žąslių vslč., Ona Naučio- 
nienė (Dambrauskaitė), 67, ki
lusi iš Biržų; Ona Jąnulienė, 
78, Tadas Stanina, 65 — abu ki
lę iš Kreivūnų kaimo, Žąslių 
vlsč.,. Adomas Kurgonas, 54, 
gimęs Hudsone. *•

lietųvižki pietfi», šokiai, koncertas, laimėjimai

mo rengimo garbės pirm, yra 
Illinois gubernatorius W. Strat- 
ton ir Chicagos burmistras R. 
Daley. Vienas iš kalbėtojų čia 
bus ir dr. Vytautas Vardys.

Respublikonę partijos kon
vencija prasidės liepos 25. Tai 
bus vienas iš svarbiausių šių 
metų įvykių Chicagoje. Atva
žiuos JAV prezidentas D. Eisen- 
hovveris, yiceprez. Nizonas ir 
daug žymių politikos vadų. Ni- 
ėono kandidatūrai į JAV prezi
dento postą remti yra sudary
tas specialus lietuvių komite- rašytą eilėmis sveikinimą pa
tas. E. 9. skaitė dr. Labanas, o eilėraštį
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AIRBORNĘ MEDALLION

ORGAM TUNING

TYPEWRITERS

SUMMER RESORTS

Vestments.

ELECTRICIĄNS

GLASS WORKS

EXTERMINATING SERVICE
STPRLING sporting goods

RESTAURANTS

COUNTRY BOARDCHILDREN BOARDED
RELIGIOUS NOTICE

SPORTJNG GOODS

JEAN JACQUES DUVAI
FIELD CONTRACTORS

ST. ANNE'S SHRINE BELLE HAVENYU 9-12*7

RĘST HOME

Catholic Mother will DAT CARE

BRANO NEWJACKSON HEIGHTS
RENTABLE Ist FLOOR

LA KEHURST LODGE

OCCCPANCY-SO DAYS

NATIONAL CANDLE CO. INC.
40 Devo® Strart. R-noklvri. N.Y.

CHURCH ARTS CO. INC.

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

EVA MARI-’S RELIGIOUS SHOP

In Sacred Heart Parish ta Hartsdale 
N.Y. — $22,500. Lovely loeation. 3

— 3-bedroom Coronado ranch; fire 
place. den, finished basement, ap
pliances. 2 baths; \valk to school 
LJ.RB. $23,000. SU 5-8032.

JERSEY PEŠT SERVICE C0. 
61 Letvis Street,-Pateraon, NJ.

FormaHy R. H. Young Associates 
Service is oar Business. Special con
sideration given te ReU^ocs. Insti- 
tutions. MU 4-2878. Brandi at 150 
Broadvvay. HiBsdale. NJ. NO 4-2402

Only $35 Weekly Renta 
SHORE HOME

RECINE WAY RESTAURANT
3371 Eastclraster Rosd, Bronx, N.Y 
Restaurant A Otertag Service froir 
15 to 1500 — Weddings - Commu- 
nion Breskfasts - Banguets - and all 
Sočiai Functtons. Spėriai consider
ation to Reiig*ons Groups

OL 4-6495 OL 4-40*4

fuB basement. annliances. *4 aere 
comer plot. $12.100. G J. mortgsge. 
<mmediate occvnancv Ovvner, phone 

OW 3-1585

Catholics welcome at 
MARLE SHADE FARM 

Norton Hill, N.Y. Mrs. E. DiensL 
Oak Hill Cedar 9-4338. Best home 
cooking. outdoor activities super- 
vised all time. Transported to Mass 
on Sundays. 8-15 yrs. — $25 wk.

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.

A7AG0N WHEEL MOTEL, Springfield, Mass. RE 6-1871 - On 5, % mi.
S of Mass. Tpke. exit 4. — 50 air-cond. units. Rm. phones. May-Oct.: 
S, $7-$9; D, $12; family rates avail. Nov.-April: S, $61$7; D, $9-$10. 
Crib, $1; cot, $2. TV free. Pleasant cafė, 7 a.m.-2p.m. Self-serv. laundry 
x mi. Reservations advised. Special consideration to Religious Groups.

’ 153 EAST 70 STREET
N. Y. City

ST. JOSEPH of čopertino 
FLYING MEDALLION 

BUtrfld 8-2718

NICKOLS MOTOR LODGE, New York Rd., Sturbridge, Mass. — 32 air-cond. 
units. May 15-Oct.: D, $8-$13; under 12 free; Nov.-Apr.: D, $6-$ll. TV free 
m 17; radio free. Playground. Cafė 1 on" Older guest house, some cottages. 
new motei unjt. attract. grounds, pond. Spee.-rates-to relig. gr. DI7-2681.

T" Catholic Arra cf White Pto:ns. 
N.Y. near Saint John’s - Good Coun- 
sėl. Westmin<der Rid^e - • N««v of- 
ferin» ,by <wner. Enelish. 4 nedrms.. 
2 baths. Ne*»r swimmin«r lake, sta- 
t’on. school. Principais only. $27.500-. 
Mu«t. be seen. WH 8-6886.

Relizior« Tns*;»>itions
HU 9-6181

KILGEN ORGAN SERVICE C0.
UI West 57 Street. New York City 

PIPE ORGANS REBUILDING, 
REPAIRING and TUNING 
Special consideration given 

to Religious Institutions 
J U 2-2323

A. J. CIANO CANDuE CO. 
96-45 222 Street 

Queens Villase. L.I. N.Y. 
Manufacturers: Complete Line of 
CHURCH CANDLES. Special con
sideration given to religious groups. 

.. HO 5-8660 z

’206 - 13th Avenne. Brooklvn

ACME BULLETIN & OIRECTORY 
BOARD CORP.

37 East 12 Street New Yo¥k City 
Changeable Letter Bulletta Boards. 
metai or wood. Blustrated catalog 
available. — Special consideration 
given to religious groups. AL4-189E

Tn Saint Marv’s Pari«b in O'-mont 
N J. Lenkins* for that Snecia’ House? 
Enchantine* 7-ronm Cane Cod com- 
nletelv modemized. snrroūnded bv 
shrubbery and trees. fierstone ter- 
ra.ee. fin. ba<=ement with bar. 2-car 
eleetronie norage, pins manv extras 
—onlv $76 500. Princ’nals only. Call 

DUmont 5-5785 N.J.

866 - 6th Avenue 
New York City

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

Spec’*'l mnsHem*k»n eiven to 
Religini’s In«*H,itions

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

Mamifacturer of fine 
CHANCEL. FURNITURE

Special onsideration given to 
religious institutions 

OX 4-0312

TRASE’E MOTEL I RESTAURANT, 350 Boston Road, Springfield, Mas*.
46 air-cond. units. S, $5.50-$7; D, $7.50-$9; 4‘fbr $13;’ family rates 
avail. free. Good cafė, 7 a.m.-10 p.m. Cocktail lounge. — State 3-1671 
Special Cons'deration Given to Religious Groups.

In Holy Nu ne Parish 
in HICKSVILLE. L.I. N.Y.

HlcksvUle, Levitt Ranch — 5 bed- 
rooms, Uį baths. enlarged kitehen., 
patio. neu'ly tiled inside. car poit; 
60x140. Holy Fam. Parish & school; 
etose to everj-thing. $16.000. WEIIs 
8-5579.

In, Saint Joseph's Parish in KINGS 
PARK. L.I. N.Y. — \Vidow mušt 
sėli heautiful 7 rm. Split level house 
on U aere landseaped plot; storins, 
blinds. deluxe appliances. included 
ta bargain price of $17,900. Phone 
ANdrew 5-4773.

I" Cathe**’c ar«a of Po>*+chesfer. NY 
40 tnin NVC 6-renm Co’onial ranch 
110x105. full cellar. plaricr. f»rė
pla ce. cameting. fine resid-»ntial. 

landseaped. breezewav.
comb. storm/screen Plempe mention 
th»« Ad. Owner. WE 9-5231.

His Moliness Po.ie John XXIII
Sent Postnaid for $1.60

F*. S. T ’ncnln. Photographer
114 East 32nd St.. New York 16

INSTITUTIONAL CANDLE MFG. 
CORP.

86 Sedgewick St.. Brooklyn. »N. Y. 
Specialize in Church Candles

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

RECINĖ MANOR MOTOR HOTEL — FISHKILL, Route 52. New York 
Open All Year - AU Conveniences. Special cnsideration to Religious 
Groups. The Maximum in Service for the most discriminatingt

. TW 6-9033 / ■ ; ' f

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

In Ottr T .a d v of* Me-cv Parish in 
Park Ridqe. N. J. — ■ Attractive co- 
lonial 4 bedrooms. living room with 
fireplac®, dinine room, paneled play- 
room. 1*4 ūaths. fla estone porch. 
separ. 2-car garaže. *4 aere, many 
trees. doll honse. Mušt *e «een. O”*n- 
er teansferred. Park Fldee 6-3126

TYPEWRTTERS
Sold - Rented - Repaired - Cleaned 
AU Makes - All Work Guaranteed. 
Lcav Prices — Special rates for 
studentą and religious institutions.

ALL BORO TYPWRITER C0.
604 C-and Street, Brooklyn. N. Y.

EV 8-2863 — EV 8-7356 In Saint p®t®»- The Ano«fle Parish 
in TROY MILLS. N.J.

6-nr»nm all.bričkąvfajl-to-«n,H
cnr-n®f. firenlac® 5

crhnnl. h”"

In Catholic area in Emrnerson. NJ. 
Ideal for Professidnal -tise. Corner 
plot. Lg. liv. rm. w/ffrepl„ 3 bed- 
rms.. Ige. tile kitehen. beaut. knotty 
pine bsmt. w/extra kitehen & din. 
area. 2-car gar. jalousied breezeway. 
100x130, Mušt s®e to aopreciate 
Owner trans. $27,000. COIfax 2-7321

In St. Anthony s Parish in East North- 
port. L.I. N.V — Executive transferred. 
mušt sėli, price reduced $17.9!ri. 3 bed- 
rdom brick ranch. living room. “dining 
rm. kitehen. den. recreation rm. screened 
patio, oversized garage. secluded fenced 
rear yard. well landseaped. many extras. 
excel. cond. fine neighborhood. conv. to 
everything & beaches. Owner. AN 1-0198

‘ N. Y.
Church Photoa On Asaienment

Color Po»t Cards Ma ’e , CHILD CARE DAILY 
in Catholic Home 

Jamaica, L. L vicinity 
Fenced Yard - Excellent Care 

Reaaonable Rates 
Inspection invited 

JA 6-5764

V'll'štre* 
good income aevs-,- v°0 000. Phon® 

HA 9-9020

In Our La d v of Victorv Parish 
in HARRINGTON PARK. N.J.

COLONTAL— 4 bea^ooo-><5 3 baths. 
r®cre?finn G E. kitch®” • s»s-
srrnrte 5*4^ mnrtp-o""; _ $32.500. 
Owner. POplar 8-5788.

FREDERIC pustjet čo. INC.
14 Barclay Street^ N. Y. City 

Statues. Rosaries. Pictures. Medais. 
CSithtdic Books of All Pubtishers. 
Identification Rracelets. Mitinta for 
Altar and Laity.' Bibles.

BArely 7-1463

51-26 Broachvav. Woodside. L.I 
N.Y. Athletic Fleld Contrrctors 
for — Baseball. Tennis Courta 
Track. Golf * all Snrfąctag Pro- 
ieets. Special consideration given 
to Religious, institutions. Phone 

Raa.gaan

VALLEY CANDLE MFG./CO. INC.
158 Columbia St.. Brooklyn. N.Y. 

Ėst. 52 yra. Votive Lights. Stearie. 
Beesiyax.— Special Service to the 
Qergy š Religious Groups. Candles 
of Ali Quatities. For all information 
call MAin 5-5755.

In Saint Lawrence parish
in Bayport, L.I. N.Y.

7 room split leveL a-bestos siding, 
near Bay; parochial school bus at 
door; 100 x 280 landseaped plot; — 
$15,800. Mušt be seen.

BAyport 8-2850

PRIMROSE HOTEL — ROUTE #140, MILFOEn, MASS. — 15 units.
S, $7; D, $8-$12; Special Rates to Religious Groups. Family units. 
TV available. Free Continental breakfast. Quiet.
GReenlief 3-1713 . -

.IPI.ETE CHURCH & CHAPEL 
FURNISHINGS

M U 6-7821

FEDERAL. VERMIN 
EXTERMINATING CO. INC.

290 Grove SU Jenej City. NJ. 
Complete Pešt Contr»l Service 

Complete Mne of Rolmtickira In 
seetietaes. Termite controi producU. 
Special consideration given to reH- 
gious institutions. — HE 4-0781ROBERT EMMETT TIRRELL. Ine 

89 Chnmbera St.. New* York City
Ou»fitters to the Sisttrhood - Poa- 
tolant Suppltes - Men's Black Lv.g- 
gngė - Sv-rnfcrs - Sha’.-ta - Etc 
Special consideration to religious 
groups. WO 2-1032

CABANA CLUB 
folder "A" P. O. Box 141,

Keyport. X. J.

Additional Outl«t> A Circuits — Air 
Conditioning Circuit* — Meter Work 

Special consideration given to 
Religious Institutions. OE 5-463*

58 VVest 15th Str»®t. New York City 
LEADED * SfATNED GLASS 

for Reli^oirs Institutions

Long Branch / on the beach ... —
FOUNTAINS MOTEL of Long Branch — Ocean & Morris Avės. CA 2-7200 

RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE. 116 deluxe rooms all with tile baih * 
showers. 1007. Air conditioned. Ocean Bathing—Svimming Pool. Convenient to 
Monmouth Park. 40 minutes to N.Y.C. — Reasonanle Rates.

Authorized Distributors — NEW 
SMITH-CORCNA TYPLWRITER 
(Portables) Remington-UnderwMd* 
Royal. Our specialty—Rebuilding & 
Reconditioning Typwriters. SALES: 
All Makes. Late Models, Office Ma
chines — Sold - Repaired - Rented. 
SUPPLIES: Electričs, Addtag Ma
chines. Check Writers — Sold, Re
paired. Rented. Pick-up - Delivery.

' C A R R 
TYPEWRITER SERVICE

89-48 - 162nd St^ Jamaica 32, N.Y.
(Next to Harmony Ręst.) 

JA 6-6229 — JA 6-5960

BUPN'S A O'CONNELL. INC.
Gardeli State Plaza 

Paramos. N. J.
CTFTS FOR RELIGIOUS *• L AITY 
Exits 160 A 161 Garden State Park- 
way (ParWn» area — Phone 

HUbbard 7-5317

Hesd-meriera for Suorting Ecniip- 
n»e”*: Tennis. Golf. Boxing. Baske* 
F-11 Fnn-ling? FontbaR STX>rtswesr

Snee'al consideration giv®r

ARMIENTO ST’tnioS
17 Morris Street 

N®”’ ***

BAYONNE EATERMINATINO Č0.
726 BrtKMhvay, Bayoona, N. J. 

Termite controH - Rcktefits - IflKCtf 
- Vermln - Moth-prooflng Fuml 
gation. Induatrtal. Rertdentlal, In- 
■titutiorn’. — Special conrideraUon 
given to Religtaus Instttuttona —

FE 9-5119

■ ‘ ' ROHLF*Š ■ ■■'
STAINED & LEAI> GLASS Studū 
521 SL Anos Ava, Nevv York City

■ MOtHvn 9-5063 
Manuf acturers of C 

Ecclesiastical Church W»rutotvs
Repairing - Restoring — Churches. 

Residences./Catholic Institutions.

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

Restaurant Espresso — UN 1-9227 
1529 York Avė., (Cor. 81st St.) NYC 
Huhgarian - American Kitehen., Ex- 
ce&ent Food - Moderato Prices — 
LUNCHEON - DINNER SERVED 

Dinners from $220

DEYLIN MOTOR LODGE — New Britam, Conn.
14 Air Conditioned Units - All Conveniences 
Special Rates to Religious Groups. — VAIIey 8-9393

SPORTSMAN’S MOTEL
units. June-Oct. 15: S, $7-$8; D. $8-$10; Oct. 16-May: S, $5-$6; D, 
$7-$8. TV. radio free. Free moming coffee. Cafė adjacenL open .24 hrs. 
Special rates to Religious7Groups. CHestnut 7-2711.

IRISH MARBLE RO8ARY
Thta m»m>»t^®nt ».« h»nd-m"<1e
•n Tratami f mm th® d'«tinrtiv® > wo->d- 
fr>nwun< rat®®Ti gra®n O”’nerm»ra Marbl® 
’rith hriUtant Trish Sih-®r chrin and 

' GiMr»-nt®®d t® ta<t a l»f®t’rm> 
v®m* •Rr.aari arill b® ma*l®d t® yo>» frrw 
DnMin. TraHnd for just . . . 15. (Spraia1 
nriras for nnant’t” amonnts). — Šen** 
e»»®ek. ca«h *w M.O. to U.4. Ag®nf M 
aifford. 1325 Nefcon Avė.. N.Y. 52, NY

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

5 ■RFTTROOM TTnTTCl? o ha*b<5 2- 
r^r p-orae*®. «’1 75'*1^5. foocod Ne»r 
XI-Up-t —
s .5 000 — Phone C»n*on 1.406»

McMAHON’S FARM HOUSE
Leeds. N. Y» — N, -ly ranovated rnodern 
r<~>nu«. 3 hot.«*.cooked moals daily servr<J 
family styl®. July - August rates 137,50 
w.-«’kly&up. All lawn sports & Churches. 
svrimming. horseback. riding nearby. — 
Call Catskrll 1755J for reservation? or 
write: Box 310. R.F.O. 2. Catsk.ll. N.Y. 
M. and K. Mcdlahon — Open All Year

Ilorseshoe Lake House i 
— BetM. N. Y.

Fr*BB4!y-lnformal
F / \A rtO mi. from N.Y.C.
FI - o« new
fl /I OreNING JUNE 17*

Jg Exc?nertt wwimn»in<, 
fis-iinR. boiling. Large 
privalė natūrai lake, 

saudy beach. AD sportą.

PILGRIMA^ES - CATHOLIC tMNMEM CAMPS - CATHOLIC 
SUM|«Eit ltE*ORTS AND CATH0UC ŠATHMtNGŠ. — THE 
FOLL&WtN3 HOTELŠ AND MOTELŠ fiAVE IPLENDJUD RE-; | 
PUTATION FOR CLEANLINES8, COMPLETE SERVICE* ANO į 
FRIENOLY HOMELIKE ATMO6PHERE. WE HiGHLY RECOM- į 
MENO THEM FOR THE VERV BEST IN HOTEL AND MOTEL i 
A<XOMMODATION8. f ' - .•■■4

HILLTOP MOTEL—Route 35, BELMAR, N. J.
One of the Shores Newest!
Air Conditioned —- Hot Water Heat — Free 21 tach TV
OPEN ALL YEAR

METROPOLITAN CAL'DLE MFG.
CO.

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

Church and Institution Candles
Speniai consideration given to 

religious groups. FL 8-1820

Termite Service 5 Yr. Guarafrtee 
ACME EXTERMlNATING C0. 
686 Asbford St.. Brooklyn, N. Y. 

Residential - Commerdal - Industrial 
Imtitutionat

"ALL WORK GUARANTEED-’ 
Spėriai consideration given to Kdiskur 
Institutions — RE 9-1250 - Nl 94728

BLACK HORSE MOTEL — SPRINGFIELD, MASS., 2 mi. N on 5, 2% mi. 
S bf MASS Tpke. exit 4. 52 air-cond. units. Rm. phonea. S. $8; D. $12-114; 
4 for $16-118. Special rates to Religious Groups. Crib. cot. $2. Sitter lįst. TV 
free. radio avail. free. Playground. Cafe near. open 24 hrs. Self-serv. laundry 
2 mi. Attractive building. grounds. RE 7-6723. , , '

RESTAURANT 
Foot of Goethal's Bridge 

EHzabeth, New Jeraey

CHTTPCH CANDT.ES 
of a n draerintions

■’Littlė Sununer Home" facing the Sea. 
Attractive. Immaculately clcan. electric. 
City water. gas fur..;sh<-d: mile I«»ng pri- 
vate sea beach. salt vrater pool. night 
swimming. amusement park. kiddie 
rid®s. w.wxls. Fun For All the Family. 
Immediate inspection suggested. Folli.v 
New Jersey Shore Route No. 35 to 
"Pirate Ship". Clifford Beach. N. J., 
tnrn l®ft and follovr road to/ Office at 
beach. or take Cliffvood Beach Bus 
from Greyhotind Terminai. 242 W. 34th 
St.. New York, and follovr as above.

99 Market Street 
Pateraon. N. J:

Catholics Welcome 1
Hieksvllle, L.I. N.Y.

Country Home licensed - Permanent 
care - 2 years old and up - Loving 

care - Reasonable rates - Inspection

In Saint Paul’s Parish in RAMSEY. N.J. 
Custom built ranc’’. 5 yrs. old: foyer. 3 
bedrooms. liv. rm.. din. rm.. tile kiteh.. 
paneled recreation rm.. bsmt.. gar.: gas 
H.W. ht.: 3-ton air conditioner. patio. 
cyclone fenced backyard. 100x135 cor. 
lot; Mušt sėli $29.500. Prins. only. Phone 
©Avi* 7-5111. s-

In Saint Wiliam The Abbott Parish in 
Seaford. L.I. N.Y. — This house has 
everything (9 yrs. new); 3 bedrrn. ranch. 
dining ' n., patio: gar.; porch. bsn.t.: 
all appliances incl. dishwashe Walk to 
R.R.. bus. s" op"g. schools 4 churches. 
Occupancy befora ’ school opens. Mušt 
movė for business.' Asking $19.500. G.I. 
4% mtg-. Call SU 5-6974.

MICE - RATS -ROACHES - ANTS 
TERMTTES - BEDBUGS 

Special consĮder' tor given to 
Relif.'ioi’g T 'ti'-ittons

FEDERAL PLAZA MOTEL — 50 Federal Street, SPRINGFIELD, Mass. 
50 Federal St.. off 20. — 80 air-cond. units. some 2-gtory. Rm. phonea. S. 
$7.50-19.50; D. $11-$14; 4 for $15; suites. $20-$50. Special rates to religious groups. 
Sitter list. TV free. Free Continental breakfest. 7:30-9:30 A.M.; many cafes near. 
Many rm. balconies; large lobby w. fireplace. On top of Federal . Hill. ST 8-7371.

Clothes for the Cleygy. "Factory to 
You”. Stimmer Lightwei?ht Suits — 
\V-’••storis. TropicMs. Mohair. Top 
coats & Raincoats. Suits rnade to 
Oraei...................... ,.... Expert fitting

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

MA 3-2100

In Catholic Home
Boro Park vicinity 

Brooklyn (180 Bond Street) 
DAY CARE FOR CHILDREN 
' Reeaonable R*tN 

Inspection invited 
UL 8-4173

VIDA BEATS THE HEAT 
Air Condition Now — with General 

Electric and save $$$.
VIDA HOME APPLIANCES 

4368 White Plains Rd„ Bronx, N.Y.
(Bet. 237 4 238 Sts.) 

Special consideration given 
to' Religious Institutions

FA 4-1387. Open 9-9PM. Tties. «PM

In SL Mary’s Parish in Nutley. NJ. 
(Nutley Fk. section). Lovely 4 t -drm. 
white Colonial. screened porch. modern 
kitehen. dishvrasher. modn. bath. lavato- 
ry Ist fl.. autom, .oi! heat. 2-car gar.: 
vralking dlstance parochial and publi< 
schools. bnsses. 20 min. to N.Y. Priced 
for q’iick sale; Taxes $384. Call NOrth 
7-0692..

Walk to Catholic Church 
Visit The Ftagrt- Lakęs — Stay tn 
privato home clooe to be*ch and 
points of interesu ROOM A BOARD 
$35 a WEEK. Pterae, 121 North SU 
Aubum, N. Y. Phone No. Code 315 
AL 3-8304.

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

meals •.aily. Our mena offers exceileat 
choice of i'ood at every m«al. prepaied 
by -Spėri chet. Cocktail lounge. Orch- 
e-tra.' Free Get-Acqnainted Cocktail. 
Pa r: y \Veekly. Free tranyportation ta 
Ridinj Acanrmy. Golf Course, Churcb- 

' es. $45 up vky, $9 daily. Bklt. Reserre

tn Oir Lady M Fatima. ta DELANSON. 
N. Y. .— Buy this 158 sere pradurti v< 
tann from svner. 8 room hous®. bath 
taot and coM vater. nev hot alr oiled 
turą. Deep wdl. 4 spr ig>, 45 h«-ad of 
stock. AU nee raary e^uip. AU buildlngs 
tn X«nd condlttan. Ideal for Catholic ta- 
atttutina; 11 mitas to Senn®ctady N. Y. 
Sacriflcing for $37.500. M. W. Zveemer. 
R.D. No. 2. DHansoa. N. Y. Tetaphone 
TūriligM 5-2712.

BENEDICT MANOR .
Boonton, Neir Jency

Home for eiderty persons with home 
atmosphere. — Good home eooked 
meals, 3 tiaras dafly. — Mederate 
prices. — Owned and operated by 
Catholic Family. DEerfidd 4-7919.

MANOARIN CAFE
Superlative Chineae CuMne. Free 
delivery for iraighbortiood. Take out 
ordera. 104-15 Otraens Blvd. (at 69th 
Are.). Forert Hills, L.I. N.Y. Free 
Pirkine for our pntrons — Grand 
Unfon parkta lot rear of restaurant 
O* PriYlc® Gss Rtation opcocite 
restauranL TW 7-7000.

Bibl»s - Large Selection of Statues 
Crucifixes - Medai e - Rosaries 

LAmbert 3-4733

5610 7th Av®”t’® P.’-ooklvn. N. Y 
CHURCHES

Stained Gl',-« T cf»ded Glass 
REPATRS 
HY 2-4214

invited. WE 8-5572 
Ll 1-0786

Special consideration given to 
Religious Groups for 

PHOTO NEEDS
At Prices We Darė Not Print

Wholesai)e Photo Supply
533 Main SL. Paterson. LAmbert 
5-2075. Open Thuraday - Friday 
riu other nrahts until 6. .

BLACKBURN 
MANUFACTURING CORP. 

388 Clinton Street 
Hnledon. Pateraon 2. N. J.

Chnrch Linens. Prieito Cassocs 4 
Special considerarion 

given to relis'ious groups. M. Black- 
br.rn, president. LAmbert 3-3647.

Isle La Motte. Vermont
Site of first whit® srttlemrnt and site 

of first Mass in Vermont.
Maraus: Daily wrak day Mass—8:00 A.M. 
Stmday Naguti;
St. Aan® s Shrtnc—- 00. 9:00. 11:00 AM. 
Viltage church—9:90 A.M.
Maraus st'St. Anuota Sbrira o® HM- 
Days 4 First Frtduys at 8:00 AM. aad 
8:90 P.M. Confrasions befora rach Mas, 
Sunday afternoon devotions at 2 o’cl ck 
Sulsmn Novena of St. Anne — July 17 

-July 26. • Hlgh Mass and cindta- 
Ught proeraston r.-ch evrnfng at F 
o'dock. Parish family pilgrimagei

KEY MAN SPORTING GOODS Ine.
116-19 Queens Blvd.
Forest Hills. Ll. N.Y.

Comidct® Line of Sport Goods. TEAMS 
OTJTF'TTED — Baske*b'll - T-nni« . 
Basebaft ■ Bowting ■ F^otball - Soft Bat* 
- Golf — Trophtas. Archcry" 4 Fishing 
Tackle. Special consid®—-Iven to 
Religious Institutions. BO 1-5233.

;n »«aoi PAPO 
.F4VTTV prvrrciT! _ 
vo—®o*^nc®4. 2

CANDT.ES


Silver Bell Bakin

WANT

OF

MONEY?

GLenmore 5-7281

francių

IEŠKANTIEMS FUNERAL HOME

PATENKINTI

PL 4-1165

OH&ACRESITES

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

SAV. B. KUČINSKAS

- ' ■ / — . ♦ 4L,

Kas norely skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

TeL MU 3-2828
VACYS STEPONIS

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

jįs pridėjo
maną, Weaderj ir sužaidus ly- 
gtom su Elikases ir Uhhnanu. 
Pol5 ratų, padėtis laivo: Re- 
shevsky 1014, Korehnoj 10, 
Evans, Szabo, Taimanov po 9 
tš., Olafsson, Unzicker po 
tš. Blogiau einam P. Benko ir 
BobbyFischer,abu turi po 614

WHITE HORSE TAVERN 
baras • restoranas
PRANAS BRUČA8, savininkas

86-1S JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. T.TeL VIrgLiia 6-9519

Sali vestuvėm, susirinkimam Ir kitiem pobūviam

k Salėje gali tilpti 100 dalyVių

Bostone lietuviai šachmati
ninkai kviečiami lankytis ant
radieniais į So. Bostono lietu
vių piliečių draugijos klubą, 
pažaisti Pradžia 7:30 v.v.

Partija iš š. m. MHwaukee 
turnyro. K. Škėma laimi prieš 
buv. Wisconsin čempijoną R. 
Kujoth. Škėma žaidė baltais, 
Kujoth — juodais.
1. d4Žf6 2.Rf4d6 3.Žc3Žbd7 
4. Ž£3Žh5 5. Rg5h6 6.Rd2e5 
7.e4Žhf6 8.d:e5<Le5 9. Rc4 
Rc5 10. Ve2e6 11.0-0-0 b5 12. 
Rb3Vb6 13. Žh4a5 14.a4Ra6 
15. a:bR:b 16.Ž:Rc:ž 17 -f4! 
0-0 18.f5Rd4 19. Žf3Žc5 20. 
Ž:R e:Ž 21. ftd5 Ž:R 22. e:Ž 
Bad8 23. Vf3 d3 24. f6 d:c2 25. 
K:c2b4 26. R:h6! Vb5 27. Vg4 
g6 28. Rg7 Va4+ 29 KM Žb3 
30. R:f8 B:R 31. d6 Žc5 32. d7 
Bd8 33. Bhelže6 34. B:Ž ir 
juodi pasiduoda.

Kazys Škėma iš Detroito, ga
lima teigti, grįžta į savo pajė
gumo formą. Nesenai jis dali
nosi pirmą vietą Great Lakęs 
p-bėse su buv. Paryžiaus meis
teriu S. Popeliu, dabar, gražiai 
pasirodė MHwaukee turnyre, 
kuriame dalyvavo per 100 
šachmatininkų suvažiavusių iš 
viso kraštą Gaila, kad Milwau- 
kee nematėme stipriausio mū
sų meisterio JAV — Povilo 
Tautvaišo; tas būtų padidinę 
lietuvių skaičių turnyro pir
mūnų eilėse. Dabar turnyro 
laimėtojai šie: 1. S. Popel, 
Mich.; 2-3. H. Berliner, Calif. 
ir K. Brasket, So. Paul; ketvir
tą vietą pasidalino, surinkę po 
5VŽ-1V4 tš. Kazys Škėma, Ned- 
ved, Cchicago ir Meifert, Mil- 
waukee. 5 tš. grupėje: meiste
ris Rogan, Alb. Sandrin, Tur- 
janski ir kt.

Iš lietuviiįį- be Škėmos, ge
riau pasirodė A. Zujus, surin
kęs 4!^ tš.,~Šalkauskas, Kar- 
puška, Vilutis liko su mažiau

k'ou caix over 150% profit. Just
show No.1034 reveraible necklace with its 
Genuine Mother o£ PearI and colorful 
rhinestones surrounding a Full Color 
picture ot the Virgin Mary & Our Lord. 
Beautiful cinemascope effect. 18" Chain 
and gilt box. Sėlis on sigbt. Send $1.00 
($2.50 value). Money back guarantee. Im- 
mediate delivery. Free Full Color Cata- 
iofl. Make money regardless of your age. 
Order-No.1054 today.
STEPHEN PRODUCTS CO. -2100 Broad- 
way (Dept. D) NeW York 23, N. Y.

ApygosdĮnės ąpirmonybės 
*•*

Pirmenybes aĮrimą futbolą, 
lengv. atletiką ir tenisą. Bus 
rugpjūčio mėn. (Datą paskelb
ėme vėitau). Jau gautas geras 
stadionas netoŪ -Near Fąrmers 
Ovai

Tarptautinė futbolo lyga
Pirmauja Brazilijos Bangu, 

pereitą šeštadienį įveikusi Por
tugalijos SF Lisaboną 5:1. Sek
madienį Švedijos Norkkoeping 
pralaimėjo Sampdoriai 4:6, nors 
trečiadienį įveikė Austrijos Ra- 
pid 3:1. Austrai yra vieninte
lė komanda, kuri visas rngty- 
nes pralaimėjo. Nugalėtojas pa
aiškės iš rungtynių Jugoslavi
jos Red Star ir Brazilijos Ban
gu. Jugoslavai pasistiprins są
statą keturiais žaidikais, atvyks
tančiais iš Europos, ten žaidu
siais valstybinėje Jugoslavijos 
rinktinėje. Baigmė'rugpiūčio 6.

Atletas

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

118-125-130 ORCHARD STREET e- GR 54525 
Cor. DELANCY, N.YX. "' ' ' *

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

KRAUTUVAS ATVIROS KASDLJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėseUcalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Vafriunti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į virtų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iM Deltncey Street
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

WEISS & KATZ, INC.
187 OBCHABD ST, N. Y . C. GE 7-1M0

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

. ~ - -y :
DOVANOS 9 | V I N g it

IŠSIUNTIMU REIKALINGA

mūsų^ gtmmėa SSSR, 
Ik A Latvijoje, Esti. _

vertina gautam siuntų^
Be abejo, ATRAIŽAS GERO& BMĘBORTDOTOS VHHO-
NES MEDŽIAGOS SUKNELEIIŠOSTTOMUI, PALTUI

ITI IR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom par
žemiausiom kabom mieste?

TIK 3 KRAUTUVUS FIRMOS f

plūs Tax Rouud Trip 
Leaves from 8:45 to 9:15 aJn. 

PORT AUTHORITY 
TERMINAI. 

Kgfatb Avė. A 41rt SU N.Y C.
WINDOW 17

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
> šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. VI8NIAUSKAS
31 Spring St, New Britam, Conn. Td. BA 3-9771

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms
Vestuvėms ir pokyliams tortai -<

Dalia Ir Abortas Radžiūnas, sav.
86-38-40 STAGG ST. BBOOKLYN 6, N.Y.

DIRSA FUNERAL HOMĘ 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

5 0 AKRŲ PL O T E 
geram ir ^ramiam poilsiui
CATSKRL KALNUOSE

Škėma šiose p-bėse laimėjo 
penkias partijas,- sudorojęs On- 
tario čempioną Theodorovičių 
(!) buv. Wisconsin meisterį R. 
Kujoth ir kt., tik. vieną pralai
mėjo prieš H. Berlinerį ir vie
ną baigė lygiom su Berg.

Neries šachmatininkai, pr? 
sekmadienį Gražinos vasarvie
tėj, Beverly-Shores, Ind., turė
jo žaibo turnyrą. Pąsekmes 
paskelbsime kitą kartą.

Algis Mojantis, 15 metų, Ma- 
ssachusetto B kl. mesteris, pa
tyrė pirmąjį smūgį nuo jo am-

M^tea. DHmkšgj UL VES. SALAS PARENGIMAMS IR
n ■ sr,srrwI*I*<’TWA1*s KFUAIflMil

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

RAYS UQU0R STORE

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
2M OBCHABD SUHZS NEW YOBK t, H. Y.

' Tel:AL+®l»

natiems ar gauti vietoie.
JĮ. P A* MIS
Box 126, Thompson, Conn.
Telef. Putnam, Conn. 
WAhrat 3-2836

KELIONĖS l LIETUVĄ 
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones Į 
visus Sovietų Sąjungos valdonus kražtus. Mes parūpiname vtEas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Snralkesiiionis informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BURBAU Ine. 
45 W. 45;Str. New York S^N.Y. • Tel CSrcfe 5-7711

o NEW YORK 3, N.Y, 39 - M Avsnua — Tok: ALI B4M
• 8ROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — ToL: OI
• LAKEWOOD, N. J. 129 - 4Ui ttroat — TėL; FO 3 9991
• PATERSON, N. J, 99 Maln ttrfot — T<: MU44>19
o NEW HAVEN, Ccno, 9 Oaf tfoNt — TeL: LO2*1449 
o PITTSBURGH, Pa, 1015 E. Caraoo Krest — Tol.-. HU 14799 
o WORCESTER, Maaa, » Cartrtad 9troct —TeL: SW9 Z999 
o HAMTRAMCK, MteA, 9399 Jos. Campsn Tol.: TR 3-1998 
o CLKVELAND, Ohlo, 2993 W.14th ttmut — TeL; TO1-«W 
o CHICAOO, IIL, 2222 W. CMngo Avsma — TM. M 9 MM 
o SAN FRANCI9CO, CaL 29N Mttor 9trWt — Tel.: Fl 6-1971 
o NEWARK, NJ., 429 tprtnflfMtf Avanse — TeL: M M™ 
o PHILADELPHIA 41, Pa, 4M90M Vfrtc RA — T«L: 9A44491
• 3PRINCFIELO, Masa> 1716 ttab» Rtraat — TaL: 2-7163
e WATER»URY, Comk, 6 Mar MrąM — TaL: FLam «TM 
o VIHKLAN0, M- A, VMt LmMf.AM* OtMk

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

ir Švarkams, moterų eilutėms, sukueHius bei švarkams.
MaiSytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis

K& K FABR1CS



DARBININKAS
NAUJIENOS- AlWiĮį

• %

Masinis mitingas Pavergtųjų 
Tautų savaitės proga Nevv Yor- 
ke ruošiamas sekmadieni, lie
pos 24, 2 ual. popiet Manhat
tan Center, 8 Avė. ir 34 St. 
Dalyvaus įvairių tautų atstovai, 
kviečiami ir lietuviai. Progra
moje dalyvaus J. Matulaitienės 
tautinių šokių grupė, o taip 
pat ukrainiečiai ir vengrai. Kal
bės G. Meany, AFL - CIO pre
zidentas, arba teisėjas Medina.

Jonas Jakaitis, Darbininko 
skaitytojas iš Flushing, N.Y., 
su žmona išvyko atostogų. Ap
lankys Montrealį, Niaga Falls, 
Torontą, pusbrolį Detroite ir 
gyd. St. Vyšniauską Ohio vals
tybėje.

Bazilijus Kučinsnkas, Holy 
Light žvakių dirbtuvės savinin
kas, liepos 15 su šeima laivu 
išplaukia atostogų į Prancūziją, 
kur išbus apie 6 savaites.

Antanui ir Aušrai (Barauskai
tei) Sabaliams liepos 12 gimė 
dukrelė Rita - Kristina.

Vyras su žmona artimiausiu 
laiku norėtų prisidėti prie va
žiuojančių automobiliu į Chica- 
gą. Skambinti RA 9-3639.

SIUVĖJŲ PIKNIKAS

Lietuvių siuvėjų (Local 54 
A. C. W. A.) piknikas rengia
mas liepos - July - 30, šešta
dienį, 2 vai. popiet Polish Na
tional park Ine.. 108-11 Sutphin 
Blvd.. Jamaica, N.Y. Įėjimas tik 
90 centų. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti į siuvėjų pa
rengimą. Gros lietuviškas or
kestras. Jauni ir seni būsite pa
tenkinti.

Kviečia Siuvėjų Lokalas 54

LIEiUVOS vyčiu Brooklyno 41 kupos tautinių šokių grupe su vedėja J. Matulaitiene. Nuotr. V. Maželio.

Visi į Pikniką!
Sekmadieni, LIEPOS - JULY 24 d. ’

JAMAICA POLISH NATIONAL HOME ■ j

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

Privažiavimas labai geras J a m a i c o s linija iki Sutphin Boulevard, 
iš (čia autobusu iki 108th Avenue arba pėsčiom 10 min.

Piknike gros nuo 2 vai. plokštelių muzika, o nuo 5 vai. šaunus

VYČIU ORKESTRAS
vadovaujant NICK DZVONAR

i VEIKS BARAS IR BUS GARDŽIŲ UŽKANDŽIŲ
i

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI!

Apreiškimo parapijos kunigai ir organizacijos
Iki pasimatymo piknike!

šv. Onos novena Angelų Ka
ralienės par. bažnyčioje bus 
kasdien po 8 vai. mišių ryte. 
Novena baigiama liepos 26, ant
radienį, Onos dienoje, mišiomis 
9 vai. ryte. Po mišių parapijos 
salėje bus bendri pietūs Onų 
garbei.

Baltų akademikų federacija 
ruošia išvyką į Pranės Lapie
nės vasarvietę liepos 23. Kvie
čiami visi lietuviai studen
tai ir jų bičiuliai.

Algis Gudelis, Adomo ir Ge
novaitės Gudelių sūnus,šiomis 
dienomis išvyko atlikti karinės 
tarnybos. Jis šių metų vasario 
mėn. yra baigęs architektūrą 
Technologijos institute Troy, 
N. Y.

PADĖKA

Mirus mūsų mylimam vyrui 
ir tėviui, a. a. Juliui Starkai, 
Kauno valstybinės operos chor
meisteriui, prieteliams, aplan
kiusiems jį pašarvotą ir paly- 
dėjusiems jį į kapus, širdin
gai dėkojame. Gili padėka už 
gėles Kauno Valst. operos bend
radarbiams, Operetės chorui, 
D. Nargelavičiui ir Our Lady 
of Consolation parapijos cho
rui.

Nuliūdę
žmona ir sūnus

Atostogas be rūpesčių
praleisti kviečia Lūšiai ir Veitai jų 
vilose Meška ir Meškiukas saulėta
me CAPE COD. kurio krantus ska
lauja Golfo srovės šildomos Atlanto 
bangos. Ten rasite tikrai —

• ramią ir gražią aplinką
• erdvius ir patogius kambarius
• gerą ir sveiką maistą
• neužmirštamą Sitver Beach ir 

jo bangas.
Kainos neaukštos. Privatus parkinimas.
Adresas: Meška, Beach Street, 
Monument Beach. Cape Cod. Mass. 
Tel. Buzzards Bay Plaza 9-3251 arba

S. M. Lūšys, 105 Grand Street, 
B-ooklyn 11, N. Y. 
Telef. EVergreen 7-5576

Lietuvaite sveikatos dcpart vadove
Brockton, Mass. — Mrs. Vic- 

tor Khoury - Marija Peldžiū- 
tė baigė Bostono kolegiją BS 
laipsniu ir paskirta Brocktono 
miesto sveikatos departamento 
vadove (supervisor). Ji yra duk
tė Antano ir Petronėlės Peldžių. 
Antanans Peldžius buvo ilgame
tis Darbininko administratorius. 
Dabar Forum Press spaustuvės 
savinink., 32 Wilder St.,Brock
ton, Mass. Marija Peldžiūtė — 
Mrs. Victor Khoury birželio mė
nesį sėkmingai baigė vienuolių 
jėzuitų vadovaujamą Bostono 
kolegiją, įgydama Bachelof of 
Science laipsnį.

Marytė yra gimusi Chicago- 
je. Po dviejų metų su tėvais 
atvyko į So. Bostoną, Mass., kur 
jos tėvelis užėmė Darbininko 
administratoriaus vietą ir vė
liau persikėlė į Brockton, Mass.

M. Peldžiūtė - Khoury pra
džios mokslą išėjo Švč. Jėzaus 
Širdies prancūzų parapinėje 
mokykloje Brockton, Mass. Vi
durinį mokslą kard. Cushingo 
aukštesnėje mokykloje So. Bos
tone. Toliau mokėsi gailestin
gųjų seserų kursuose General 
ligoninėje Bostone. Baigusi tuos 
kursus pradėjo dirbti Brockto
no miesto sveikatos departa
mente kaip gailestingoji sesuo 
— visiting nurse. Išdirbusi ket-

ELIZABETH, NJ.

šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijoj prasideda šv. Onos 
novena liepos 18 ir baigiasi 26. 
Pamokslai ir pamaldos vakarais 
7:30. Prel. M. Kemežis nuošir
džiai kviečia gausiai dalyvauti. 
Pamokslus sakys tėvas V. Gu
tauskas, S. J. (A. B.)

Ieškau brolio Stasio Kau- 
šaičio, 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.

veris metus gavo federalinės 
valdžios stipendiją, kuria ir pa
sinaudojo studijom Bostono ko
legijoje. Po poros sunkaus dar
bo metų įsigijo B. S. lapsnį. 
Dabar dirba toje pačioje Brock
tono miesto sveikatos įstaigo
je kaip viršininkė — supervi
sor. '

Studentavimo laikais Marytė 
priklausė tremtinių šokėjų gru
pei. kuriai vadovavo Regina 
špokevičįūtė. Kadangi Marytė 
gerai kalba lietuviškai, tai daug 
kas jos klausdavo iš kokios sto
vyklos Vokietijoje ji yra at
vykusi. Taip pat ji neblogai 
moka ir prancūzų kalbą.

Linkime naujai bakalauratei 
geriausios kloties. (Rap.)

Giedojo...
(Atkelta iš 5 psl.) 

chorą iš So. Bostono ir jį pa
vadina “marvelous" — nuosta
bus bei stebuklingas choras. 
Šie karštai tarti keli žodžiai 
pasiekia pačias lietuvio širdies 
gelmes ir uždeda dar didesnę 
chorui atsakomybę sugiedoti vi
sas mišias su pagyrimu. Kom
pozitorius Jeronimas Kačinskas 
groja vargonais, diriguoja ir 
tarpais gieda vyrų choro solo 
partijas kartu su visais. Cho
ro tonacija švari ir visas dė
mesys sukauptas Į niuansus ir 
partijų išpildymą bei akcentus.

Ofertorium choras gieda Avė 
Maria — komp. Arcadet. Šis 
kūrinys lygiai plaukia ir cho
rui nėra jokių sunkumų subliz
gėti akcentukų bei niuansų bei 
pianissimo vietose.

Dažnai skamba prie vargo
nų prijungtas telefonas ir iš 
zakristijos klebono asistentas 
duoda informacijas. Prieš Ag
nus Dei klebono asistentas vėl 
išėjęs prie sakyklos dėkoja cho
rui už gražų giedojimą ir jį vėl 
pavadina pakeltu balsu ir su 
entuziazmu tardamas “mar
velous and vvonderful choir” 
— nuostabus ir stebuklingas 
choras.

Pabaigai choras gieda J. 
Gruodžio — Tėve mūsų. Lygiai 
ir gražiai skamba svečioje baž
nyčioje didžiojo Mokytojo Kris
taus mums palikta malda, įvilk
ta į nuostabius muzikinius rū
bus. Baigiant šį kūrinį, pilna 
bažnyčia išsiskirstė namo, da
lindamiesi gražiais įspūdžiais.

Bažnyčios klebonas, atėjęs 
išlydėti, prašė pasakyti, ko cho
ras norėtų už toki gražų vi
zitą. Choro atstovai pasakė, kad 
jie giedojo Dievui, ir nieko už 
tai neprašo. Klebonas, spausda
mas ranką choristams, pasakė: 
“Jūsų chorui mano bažnyčios 
durys yra visada atviros ir, 
esant kokiai svarbesnei pro
gai, visada jus pasikviesime“.

Prie šv. Igno gotiško stiliaus 
bažnyčios teko sutikti po pa
maldų kelis Bostono kolegijos 
profesorius, kurie buvo sužavė
ti gražiu šv. Petro parapijos 
choro giedojimu ir išsireiškė, 
kad apie Newtowną 10 mylių 
jiems neteko geresnio choro 
girdėti, ir per visą giedojimą 
buvo jaučiamas europietiškas 
išpildymo stilius.

Jonas Žiūrys

LIETUVOS VYČIAI
BROOKLYNO, QUEENS , GREAT NECK kuopos

KVIEČIA Į ,

DIDINGĄ PIKNIKĄ
Sekmadienį, LIEPOS 31,1960, pradžia 1 vai. p.p.
STEAMBOAT INN PARK — 89 Steamboat Road, Great Neck, N. Y.

ŽAIDIMAI - LAIMĖJIMAI - DOVANOS - UŽKANDŽIAI - ŠOKIAI 
Pagrindinė programos dalis: LIETUVIŠKI TAUTINIAI ŠOKIAI 

Išpildo Brooklyn - Queens Vyčiu kuopos šokiu grupė
Groja: Niek Dzvonar ir jo Vyčių orkestras

Bušai nuo Apreiškimo parapijos važiuoja 12:30 vai. p.p. — Rezervavimui skambinti: 

GL 6-8303 po 4 vai. p.p.
įėjimas: Suaugusiems $1.50 • Vaikams 75c • Kelionė busti ten ir atgal $2 25 

(su įėjimo mokesčiui

MRS. M. Khoury — Peldžiute

Fatimos vyskupas Jonas Ve- 
nacio liepos 10 lankėsi šv. Ma
rijos parapijoje Waltham, Mass. 
Jo garbei Robin Hood 10 Acers 
restorane įvyko pagerbimo va
karienė. Lietuvių Mėlynosios 
Armijos dvasios vadas kun. Al 
Kontautas lietuvių vardu pa
sveikino ir jam įteikė gražiai 
įrištą Sibiro maldaknygę “Ma
rija gelbėki mus”.

Vyčių ekskursija į Eucharis
tinį Kongresą Vokietijoje iš
skrenda liepos 23, 8 vai. vak. 
lėktuvu iš Bostono Logan Air- 
port. Vadovauja vyčių dvasios 
vadas kun. Al Kontautas. Eks
kursijoje dalyvauja 27 vyčiai. 
Iš Bostono skrenda kun. Al 
Kontautas, Marija Kleponytė ir 
V. Šimkienė.

Kun. Povilas Lunskis, buvęs 
šv. Vincento parapijos klebo
nas Pittsburgh, Pa., yra atvy
kęs gydytis į Bostoną ir apsi
stojęs pas savo giminaičius 
Skudrius, 1762 Columbia Rd.

PADĖKA

Anna Kairienė mirė birželio 
22. Buvo palaidota birželio 25 
šv. Karoliaus kapinėse iš Sha- 
lins laidojimo namų. Nuošir
džiai dėkojame giminėm ir vi
siem pažįstamiem, kurie atlan
kė velione ir palydėjo į kapus, 
taip pat Shalins už malonų pa
tarnavimą. Ypatinga mūsų pa
dėka priklauso Albinai Vaznie- 
nei. kuri pirmutinė liūdnoje va
landoje mums pagelbėjo. Taip 
pat ačiū visiems už užprašy
tas mišias, gėles, užuojautos 
laiškus.

Ilsėkis ramybėje Amerikos 
žemėje sykiu su dukrelėmis!

Giliai nuliūdę:
vyras Juozas Kairys, žentas 

Jonas Orman, anūkas Jonukas

šv. Petro parapijos CYO be- 
no suruoštam muzikos festiva
ly liepos 17 East Boston sta- 
dijone dalyvavo 29 CYO gru
pės iš visos Bostono arkivys
kupijos. Festivalį aplankė apie 
6,000 žiūrovų.

Kun. K. Vengras, marijonas, 
vasaros atostogas praleidžia So. 
Bostone pas savo mamytę ir 
gimines.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Vincentas čiūplys (liepos 2) 
69 m. Velionis gyveno 180 W. 
7th St. Paliko žmoną Lietuvo
je. Palaidotas N. Kalvarijos ka
pinėse.

Magdalena Petravičienė (lie
pos 6) 75 m. Velionė gyveno 
541 E. 7th St. Nuliūdime pa
liko vyra ir dvi dukteris. Pa
laidota N. Kalvaiijos kapinėse.

Kazimieras Yanavičius (liepos 
7) 41 m. Velionis gyveno 237 
W. 3rd St. Nuliūdime paliko 
motiną ir seserį. Palaidotas 
miesto kapinėse.

Baltramiejus Stočkus (liepos 
11) 85 m. Velionis gyveno 584 
E. 8th St. Nuliūdime paliko 3 
dukteris, sūnų, seserį ir 3 bro
lius. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Praras Steckis (liepos 16) 90 
m. Velionis gyveno 1512 Co
lumbia Rd. Nuliūdime paliko 
4 dukteris. 2 sūns ir seserį. 
Palaidotas šv. Benedikto kapi
nėse.

Išnuomojamas butas iš 3 
kambarių su apšildymu, šaldy
tuvu ir gazine virtuve ir vonia. 
Nuoma 56 dol. mėnesiui. Ad
resas: 670 Belmont Avė., Brook
lyn 7, N.Y., tel. MI 7-6258, 
skambinti rytais S. Balsii.

Išnuomojamas apstatyt, kam
barys Richmond Hill rajone, 
prie parko. Pagal susitarimą 
galima naudotis virtuve ir ga- 
zu. Kreiptis tel. VI 6-0467.

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatyrhu i vietą iš 

ONOS IVAŠKIENES

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.; AN 8-4618

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

V A I T K U S
F U N E R AL II O M E

I97 WEBSTSR Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir 8ALSAMUOTOJ AS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

NEVV YORK

Since 1889

OUR ONLY STORE 
We Deliver Anywherė 
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our special+y

L AS K A S FLOWERS
"FL OWE R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADVVAY
BROOKLYN 11, N. Y. '

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis 
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rjus-Balsamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME 
M. P. BALLAS — Directorius 
AI.B. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garšzva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

VVOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ.
VVOODHAVEN 21. N. Y.
(Forest Parkway stotis)
Tel. Hlckory 1-52^0

Rez. JAmaica 6-7272

Stephen B rėdės, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083


