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Kviečiame jus tapti mūsų klijentais
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18*7 ORCHARD ST., N. Y GR 7-1130

SPAUDA

Kuo jie prasilenkė su savo gairėm

MŪSŲ VAIDMUO ŠALTAM KAREMalenkovas regimai nervino-

KIEK AMERIKIEČIU TURI
DARBO

zmomu,

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty

Sūnų Rutkauską autorius pri-

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rąžykite ar telefonuokitc bet kuriam mūsų banko skyriui

KINGS COUNTY
SAVTNGS BANK

STagg 2-6676PResident 3-7000

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

BROOKLYN 21, N. Y, 506 WH*on Avė. 
ROCHESTER, N. Y, 583 Hudson Avenue

balo, 
suda-

LAKEWOOD, N. J. 126 - 4tti Street 
PATER8ON 1, N.J„ 99 Main Street

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS

studentų individualinei ir or
ganizacinei veiklai, o taip pat 
pastangom tą veiklą derinti pa
gal specifinius šios generacijos 
bruožus.

raudo ir 
plaštakom 
pareiškė:

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia' rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

Kremliuje 1960 rugsėjo 8. 
Baltijos kraštuose pirmoji suė- 
mimų banga buvo baigta. Se
rovas ir operacinių grupių vir
šininkai buvo paršaukti į Mask
vą. Minėtą rugsėjo 8 Serovas 
ir dar 6 ar septyni karininkai, 
tų grupių viršininkai, vykdę 
Baltijos kraštuose suiminėjiinus 
buvo pakviesti pas Malenkovą.

Serovas jau rengėsi kariniu 
būdu Malenkovui raportuoti. 
Malenkovas mostelėjo ranka, 
sulaikydamas raportą ir rody
damas visiem pusračiu susėsti. 
“Drauge Serovai, rodos, jūs at- 
sivedėte visus vyrus, kuriuos 
norėjau pamatyti ir išgirsti”. 
Serovas išsitraukė užrašų kny
gelę ir vėl rengėsi raportuoti.

“Nesistenkit, Serovai. Aš tu
riu ant stalo visus jūsų prane
šimus. Galite būti tikras, visus 
juos rūpestingai perskaičiau. 
Mane betgi domina, ką galvo
ja šie draugai, kuriuos jūs at
sigabenote. Ką jie galvoja tais 
klapsimais, kurie jūsų rapor
tuose nutylėti”.

Serovas išsigando. Jis betgi 
valdėsi. Jis įsikišo užrašų kny
gelę. Tuo tarpu Malenkovas pa
kilo ir po keletą sekundžių ati
džiai žvelgė kiekvienam i akis, 
o jo ranka tuo tarpu sugrobė 
ant stalo popierėli, kuriame bu
vo dvi pavardės, 
klausė, kuris iš

"VYRESNYSIS” BROLIS” patenkintas kolonizuotoje Lietuvoje (Tarybi 
^nis' kareivis su gėHą puokšte, 1955, skulptūra Juozo Laurinkaus^

tautos nepriklausomybė: šie-

vos arena ir esminis objektas, 
dėl kurio rungiasi laisvės jė
gos su komunistine tironija.

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

vilnonės skaros ir. šalikai

Tačiau generacijy "analizė", 
kaip ją atliko K. Almenas, ge-

Brodwav Office: 
135 BROAOWAY at Bertford Avė 

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

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

si ir dairėsi į laikrodi Guse- 
vas tęsė:

‘'Nors užmfieji kraštai ko
letą dešhnčiy buvo Rusijos im
perijos dalis, tačiau civiliniai 
gyventojai mum yra ištisai ne
draugingi".

Malenkovas 
paskui abiem 
vė į stalą ir

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Ten yra du Rutkauskai: tė
vas Rutkauskas ir sūnus Rut
kauskas. Tėvo vaizde yra su
teikta viskas, kas galėtų atstum
ti sūnų Rutkauską nuo’ tėvo. 
Būtent, tėvas Rutkauskas yra 
pabėgėlis nuo bolševikų,,* pa
mišęs savo neapykanta bolše
vizmui, panieka ir kritiką Ame
rikai ir kitiem, kurie tariamai 
nesupranta bolševizmo grės
mės; noru išauklėti savo vaikus 
katalikiškai; pamišęs gal dar ir 
antisemitizmu; gyvenąs ir kal-

Easte.m Parkvvay Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand A venų e 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo S iki 8 v

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

TeL: AL 4-8319

remiame Vakarų fronto akciją 
ir jų spaudimo galią Įvairiose 
derybose. Jungtinių Tautų dis
kusijose ir. žinoma, propagan
dos kare. Laisvės reikalavimais 
padedame atskleisti visą So
vietų tariamos antikolonialinės 
politikos viedmainiškumą ir

grasinimus, 
mainus, infiltraci- 
kitas teroro prie-

vartoja net savo pasiekimus er- gaudinėja save, bet kuriom ne- 
dvėje. Daroma visa, kad neu
tralizuotų Vakarus, pastūmėtų 
juos į defetizmą, pakirstų žmo
nių pasitikėjimą savo vyriausy
bėmis ir išgautų daugiau kon-

Tungas neseniai 
yra pasakęs, kad “infiltruoti į 
svetimus kraštus komunistai 
yra žuvys, o žmonės, kurių tar
pe jie veikia, yra vanduo. Jei 
vanduo tinkamas, žuvys dau
ginasi ir pampsta”. Kalbamam 
vandeniui sušildyti

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kaip tas 14 mėty motinos 
žudikas yra iškrypėlis iš dau
gumos Amerikos jaunuolių, 
taip yra iškrypėlis ir anas sū
nus Rutkauskas iš lietuvių stu
dentų daugumos.

“Vilnis” tokiais pasidžiaugė. 
Tai natūralu. Komunizmas pa
kėlė į herojus vaiką, kuris iš
davė tėvą nužudyti. Mes džiau
giamės kitais — anais studen
tais, kurių 269 iš 650 atsakė Į 
anketas ir kurių 70 procentų 

Sovietai bąs tuščiom frazėm, kuriom ap- dalyvauja visuomenės veikloje

dytojus Baltijos valstybėse jis 
apėjo.pahikomas palodyvų iš 
altiejti pusių. Ir kiekvienam jis 
įsegė Lenino ordiną už nuopel
nus. 1 •

Tą pat vakarą apdovanotie
ji herojai (kitų akyse: žudikai) 
buvo priimti paties Stalino.

Uja Molino, kuris buvo tarp 
tų. apdovanotųjų, pareiškimai 
buvo paskelbti i953 vokiečių 
spaudoje, kai jis pats, nepa
keldamas demoniško melo, per
ėjo į vakarų pusę. Tie pareiš
kimai padeda nuimti sovietinio 
melo kaukę ir parodyti baisią 
ir piktą tiesą.

Sovietinė kaukė: Lietuvos 
liaudis nusikratė išnaudotojais 
ir laisva valia įsijungė į So
vietų Sąjungą.

Po ta kauke piktoji gieda: 
demoniški planai Baltijos vals
tybėm okupuoti buvo sugalvoti 
Kremliuje; tiem planam vykdy
ti instrukcijos ir žmonės pa
siųsti iš Kremliaus; už svetimų 
kraštų okupavimą, gyventojų 
deportacijas ir žudymus apdo
vanojo Lenino ordinais Krem
lius.

begali apgauti vaikų, autokra
tiškai norįs primesti savo valią 
ir mintis kitiem; istorikas, pa
kvaišėlis.

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

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

K & K FABR1CS

pas. Tos tirados buvo pakar
totos komunistinėje ir antiko
munistinėje spaudoje, vienoje 
sū džiaugsmu, kitoje su pasi
piktinimu.

Kai tuos žodžius skaitai, ky
la klausimas:

ar sūnus Rutkauskas yra 
pranašesnis už savo tėvą? ar 
tas jaunosios generacijos taria
masis atstovas yra pažangesnis 
už senosios generacijos "tipą"?

Kokiais idealais gyvena tas 
jaunasis Rutkauskas? Kokiais 
darbais ar bent sumanymais 
dirbti jis skardenasi? Deja, 
nieko pozityvaus jame nėra 
autoriaus* parodyta —nei žo
džio nei darbo. Iš Žodžių te
matyti, kad jis ne tik “netvar
kingos išvaizdos”, bet ir ne
tvarkingos dvasinės struktūros: 
cinikas, nepraustaburnis, ple- 
pis, isterikas. Jei jis dega tik 
panieka savo tėvui ir giriasi 
jokio ryšio tarp savęs ir tėvo 
nejaučiąs, tai jis tokis pat did
vyris kaip ir šios dienos spau
doje paskelbtasis 14 metų vai
kinas, kuris savo motiną užmu-

1/2% NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

Apsaugos departamentas iš
leidžia metam 42 milijardus, 
arba daugiau kaip pusę viso 
valstybės biudžeto. Departa
mento žinioje yra 3.5 milijo- 

kuriem jis algas 
moka. Tarp jų civilių yra 947. 
000. Metam algų išmoka 11 mi
lijardų. Tai du kartus daugiau, 
kaip visa automobilių pramonė.

Įmonėse, kurios atlieka ap
saugos departamento Užsaky
mus. dirba 3-4 milijonai. Pri
dėjus juos prie tų. kurie yra 
tiesioginėje departamento žinio
je. 6.5-7.5 milijonai gyvena iš 
apsaugos departamento sumų. 
Tai 10 procentas visos Ameri^ 
kos darbo jėgos.

Licęnsed by Intourist
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią 
SSSR dalį.

“Draugai, aš turui mažai lai- Kai Malenkovas dingo, Se
ko. AŠ turiu daug darbo. Ti- rovas visais keiksmais užpuo- 
kiu jūs nepalaikysite tai jūsų 
darbo neįvertinimu. Galite bū
ti tikri, kad mes su pasitenki
nimu priėmėm pranešimus apie 
jūsų rinktinius vyrus, kurie pa
rodė budrumą prieš mūsų prie
šus”.

lė Gusevą. Jis grasino Gusevui 
pasirūpinsiąs, kad jis savo kai
liu patirtų valymo metodus, 
apie kuriuos jis kalbėjęs savo 
pranešime.

Po aštuoniy dieny atėjo ži
nia, kad Gusevas buvo perkal
tas į tolimą šiaurę, | koncen
tracijos lagerio raštininkus.'Tą 
pat dieną, tai buvo 1940 rug
sėjo 10, Serovas, Molinas ir 
dar 5 (iš 42, kurie dalyvavo 
Baltijos kraštų valyme^ buvo 
pristatyti Kalininui, vyriausio
jo sovieto pirmininkui (maž
daug prezidentui). Kalininą at
lydėjo į MVD karininkų mokyk
lą Dekanozovas, kuris Lietuvo
je dirigavo, kaip turi būti Lie
tuva įjungta į Sovietų Sąjun
gą ir sovietinama.

Kalininas buvo jau senas ir 
suglebęs. Gal daugiausia nuo 
to, kad jis nuolat reikalavo 
sau harmonų injekcijų. Išry- 
kiuotus šešis deportacijų vyk-

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus- kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. o Tel. Orele 5-7711

Vakarų interese yra todėl 
išlaikyti Europą nepriklausomą 
ir išplėsti laisvės ribas į tas 
jos sritis, kurias, kaip kad Lie
tuvą. Sovietai yra pavergę ir 
iš kur šiandien Maskva veržia
si pirmyn, panaudodama sub- 
versiją. apgaulę, 
kultūrinius 
ją ir visas 
mones.

Mao-tse

Trečiu kartu tenka pasinau
doti Studentų Gairėm vaizdui 
apie mūsų akademinio jaunimo 
galvojimą ir veiklą. Pirmu kar
tu buvo parodyti aktyviosios 
studentijos santykiai su Lietu
vos ir Amerikos visuomeniniais 
idealais. Antru kartu paryškin
tos gairės, kurias laikraštis tje- 
sia prieš akis studentų indivi
dualinei ir organizacinei atei
ties veiklai. Dabar, trečiu kar
tu. dėmesys krypsta į kitą stu
dentų dalį, kurios veikimas at
rodo nuslydęs nuo tų gairių.

Vienas to veikimo, jei tai iš 
tikrųjų galima vadinti veikimu, 
reiškinys yrą^sį.
skirtumu tarpgeneracijy ana

lizė. Ji savaime yra naudinga, 
nes padeda pažinti tuos, su ku
riais tenka susitikti, dirbti ir 
gyventi. Tačiau ji gali būti ža
linga, kad praraja tarp gene
racijy gilinamą, sąmoningai ir 
dirbtiniu būdu.gilinama.

Kokiu būdu tai daroma, ma
tyti iš K. Almeno dialoginio 
rašinio, vardu “Ponas Rutkaus-

Paskui pa- 
“ia esančių 

esąs Gusevas ir kuris Ivano
vas. Kai Gusevas atsiliepė. Ma- 
lenkovas įsakė: “Kalbėkite apie 
reikalo psichologinę pusę”.

Gusevas kalbėjo, kaip nepa
tikimas elementas esąs Baltijos 
kraštuose tie. kurie dirba susi
siekimo srityje; jeigu vokiečiai 
įsibrautų, susisiekimo . žmonės 
galėtų pridaryti žalos. Kalbėjo 
ir apskritai apie gyventojų nu
sistatymą Sovietų atžvilgiu:

"Eiliniai darbininkai, supran
tama, mum yra mažiau priešin
gi nei buržuazija, tačiau aš ma
nau, kad labai klystume, jei 
laikytume sau palankiais ir. dar
bo žmones, bent tuos, kurie 
dirba susisiekimo srityje".

Savo žygiais prieš komuniz- kius ir jos norą laisvai gyven- 
mą ne tiktai giname Lietuvos ti taikoje $u visais kaimynais, 
laisvės bylą, bet kartu priside- sustipriname savo tezę, kad tik 
dame prie Vakaru pastangų su- laisva Europa gali geriausiai 
laikyti sovietini veržimąsi j laiduoti taiką ir tiksliausiai iš-, neradjy problemai nedavė nei 
naujus kraštus. Tuomi pat pa- spręsti visas dienos problemas, naujos šviesos nei naujo spron- 

Taip suprasdami Lietuvos dimo.
laisvės kovą, pakartotinai esą- J* tepasiekė tiek: pademons- 
me pabrėžę, kad Vakarai turė- travo galvojimą nekritišką, ne- 
ty ateiti j pagalbą lietuviy tau- konstruktyvų, dar -neišaugus iš 
taj: vaikiško į vyrišką; padarė kai

1. pareikalaudami, kad.visų ^am nepagrįsto džiaugsmo, kai 
tarptautinių aktų, kaip kad At- Kam apkartimo.
lantų chartos, Jungtinių Tautų Jei Studentų Gairės kalbėjo 

Kremliaus pasigyrimų, kad vi- chartos. Žmogaus Teisių dėklą- apie gaires studentų individua- 
sa baigsis komunizmo laimėji- racijos ir 1942 sausio 1 Jung- liam ir organizaciniam veiki
mu. Iškeldami, be to. lietuvių tinių Tautų laisvės deklaraci- mui. tai čia yra vienas iš pra- 

(Nukelta į 4 psi.) silenkimų su tom gairėm.

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

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

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

Dr. A. Trimako žodis New 
York o at-ky sendraugiu posėdy 
gegužės 19.

“Esame karo, vadinamo tai
ka. stovy” — neseniai yra pa
reiškęs p. Overstreets. Įvykiai 
Kuboje. Laose ir Konge šią tie
są patvirtina. Ten susikertama 
ginklais o Vienoje vaišinamasi. 
Tai yra šių dienų globalinės 
laisvojo pasaulio kovos su ko
munizmu manevriniai ėjimai. 
Jie tačiau lemia frontų pasistū
mėjimą viena ar kita kryptimi. 
Nei Sovietai nei Vakarai savo 
pagrindinių jėgų niekur tuose 
periferiniuose kovos laukuose 
nėra užangažavę. Jos rezervuo
jamos Europai ginti. Europa 
todėl pasilieka svarbiausia ko-

LIETUVĄ. UKRAINĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Phone: ELązabeth 4-7608
Siuntiniai į' —

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

Tas aktyvių studentų skaičius 
procentualiai yra didelis, paly
ginti su lietuvių išeivijos bend- 
ra mase, kuri savo aktyvumą 
balsavimų keliu parodo žymiai 
mažesniu procentu.

cesijų. įvairiem tarptautiniam stato kaip “įžūlios ir netvąr- Mes džiaugiamės ir Studen- 
pasitarimam. Šioje konjunktū- kingos išvaizdos”. Tačiau dau- tų Gairių tiesiamom gairėm 
rinėje sąrangoje išryškėja ir giau jį pristato žodžių tirada.
mūsų kovos už Lietuvos laisvę kurią autorius sudeda į jo lū- 
reikšmė ir Vliko uždaviniai. ■ - ■ ......

NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456 
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.; Dl 5-8808 ---------------------- ----------- . TeI HY ,.5290 

Tel. LO 2-5941 
Tel.; FO 3-8569 
TeL: M U 4-4619 

NĖW HAVEN, Comi^ 6 Oay Street — TeL: LO 2-1446 
PITT8BURGH 3, Pa, 1015 E. Caraon Street — Tel.: H U 1-2750 
WORCE8TER, Mm®, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 
HAMTRANCK, Mich.. 11333 Jos. Campau — Tel.: TO 7-1575 
CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068 
CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966 
CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737 
SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 
NEWARK 3, N. J, 428 SpHngfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė.. — Tel. WA 2«^ 
WATERBURY, Conn^ 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
GRANO RAPIDS, Mtčh, 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256 
PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387 
OETROIT, Mielu 7300 Midiigan Avenue — Tel.: VI 1-5355 
ATHOL, Mae®. 61 ML Pleasont Street — CH 9-6245 
VINELAND, N. J, WeM Landi* Avenue, Greek Orthodoa Bldg. 
Skyrius atidarytas penktadieniai® MtadieniaU ir sekmadieniais

apiMrzjTTiTii L'J



LaMcraMI tveri* RKDAKCINt KOMISIJA. V>r. red. «. 8USIKDCUS 
•traiptata Ir (*rwMMGijM redakcija toto savo noctiSra- Nenaudoti atraito 
aidi M*o* ir srėtiMMl autoriam prafaaL Pavarde paairaSyU atralpeniai nebd- 
tmdl HrsHfcia radatadjoa nuomona. Ut ekaiMmų tartai Ir kalta redakcija matote. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: S10 W1»OM9hby Ava.. Brooldyn SI, N. Y 

Tolu GLmmmtv S>7M1

DAtBININKAS

Tik patys lietuviai bus kalti, 
jei rezoliucija nebus priimta

Didelės Lietuvos vyčty pa
stangos pravesti Kuchel — 

Lipscomb rezoliuciją JAV-bię
Kongrese. — Tuo reikalu jau 
yra išleisti du specialus biu- 
|*A*ns*i HHeHnle

*
Turbūt, nė viena kita lietu

vių organizacija taip jautriai 
nereaguoja Lietuvos bylos klau
simais, kaip kad Lietuvos vy
čiai — JAV gimusių, augusių 
ir mokslus baigusių lietuvių ka
talikų organizacija, šioje or
ganizacijoje virš 95% visų na
rių Lietuvos niekad nėra matę.

Prie Lietuvos vyčių centro 
valdybos veikia speciali Lietu
vos reikalų komisija, šios ko
misijos sumanytojas yra kun. 
Jonas Jutkevičius. Komisija bu
vo suorganizuota prieš 15 me
tų, ir kun. Jonas Jutkevičius 
tai komisijai iki šiandien tebe
vadovauja. Tos komisijos pa
grindinis tikslas — kova už 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. Kiekviena Lietuvos vy
čių kuopa turi Lietuvos reika
lų komisiją.

Lietuvos Vyčiai Kuchel — 
Lipscomb rezoliucijos reikalu 
neliko abejingi. Lietuvos rei
kalų centro komisija, vadovau
jama kun. J. Jutkevičiaus, jau 
yra išleidusi tuo klausimu po
rą specialių biuletenių. Juose 
buvo duota visa reikiama in-

mes turime apversti senato ir 
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komisijų narius tūkstančiais 
laiškų. Kun. Jonas Jutkevičius 
labai aiškiai akcentuoja, kad 
Kuchel — Lipscomb rezoliuci
ja esanti labai svariu. Savo biu
letenyje jis klausia: “Ar ši re
zoliucija bus priimta?”. Čia pat 
duoda ir atsakymą: "Tai pri
klausys nuo musę, lietuvių. Nie
kas kitas nebus galima kaitin 
ti, jei rezoliucija nepraeis". 
Savo biuleteni kun. J. Jutke
vičius baigia šiais žodžiais:

“Please get busy on this 
without delay. Don’t let the 
warm spring weather get you. 
The Communists don’t, why 
should we?”. x

šis žymus lietuvis darbuoto
jas, kun. Jonas Jutkevičius, yra 
gimęs 1914 rugsėjo 9 West- 
field, Mass. Lietuvos vyčiams 
priklauso nuo 1928. Kunigu 
įšventintas 1940. Šiuo metu jis 
dirba Worcester, Mass., vysku
pijos teisme ir kartu vikarau
ja vietos šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje.

Ar tu. geros valios lietuvi, 
ir organizacijos, kurioms pri
klausai, lygiai taip pat sieloja
si Lietuvos bylos reikalais, kaip 
kad Lietuvos vyčiai? L.V.

Ar jau atlikai savo pareigą?
Tokiu vardu Los Angeles

Norėčiau grįžti i laisvąja Lietuvą ir ten toliau dirbti
Prieš dešimt su viršum metų Leonardo Šimučio veiklos 50 metu

Atlanto pakrašty išmėtytų dau- 
gelio vietovių atstovai, daugiau
sia tada dar tikrai nauji atei
viai, rinkosi į New Yorko mies
tą svarstyti organizacinių pro
blemų. Tada buvo diskusijos dėl 
klausimo, ar steigti ir kaip 
steigti Bendruomenę Ameriko
je. Klausimas ne tik tada buvo, 
bet ir dabar tebėra komplikuo
tas. Senesnioji imigracija reiš
kė savo abejonių ir jas rėmė 
savo prityrimu. Iš kitos pusės 
naujosios imigracijos žmonės 
jautė aiškią spragą lietuvių or
ganizacinėj sąrangoj, nes, ne
žiūrint. organizacijų gausumo, 
nebuvo jokios bendrinės orga
nizacijos, kuri rūpintųsi mūsų 
bendriniais kultūros, švietimo 
reikalais. Į tą suvažiavimą at
skrido iš Chicagos Leonardas 
šimutis, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas, ir aktyviai 
jame dalyvavo, pareikšdamas 
kai kurių pastabų, bet sykiu 
pabrėždamas, kad Altas sveiki
na Bendruomenės organizato-

---- K. MOCKUS ’ *—
' ’ *

L. šimučio gyvenimas Lietuvo
je, nes atėjusi nauja tvarka 
neatitiko jo pasiryžimų ir to

Šė vadovavimo naštą ir nepa- 
ilso.
. ANT DVIEJŲ ŽEMYNŲ

Leonardas Šimuti* yra pietį- dėl grįžo atgal į Ameriką pra- 
nis žemaitis, gimęs šėrikų km., dėto darbo tęsti. Nuo 1927 li- 
Šilalės parapijoj 1892 lapkričio gi ’ j*/-
6. Taigi kitais metais minėsi
me jo 70 metų amžiaus sukak
tį. Šiais metais minime 50 me
tų sukaktį jo visuomeninės, 
kultūrinės, politinės veiklos ca- 
ristinės Rusijos valdomoj Lie
tuvoj, paskui nuo 1913 ligi 
1926 Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Leonardas šimutis 1926 
grižo į Lietuvą ir buvo išrink
tas į tretįjį seimą kaip liet, 
krikščionių demokratų atstovas. 
Jo išrinkimas turėjo simbolizuo
ti Amerikos lietuvių katalikų 
indėlį į Lietuvos laisvės kovas 
ir nepriklausomybės atstatymą, 
turėjo reikšti gyvą ryšį tarp tė
vynės ir jos emigrantų kitoje 
pusėje Atlanto. Neilgai truko

— vadinasi, 39 metus 
— L. šimutis vėl visa širdžia 
dirba Lietuvai. Iš to _ laikotar
pio jau dvidešimt pirmi metai 
yra Lietuvos vergijos metai ir 
L. šimučio pagrindinis darbas 
per tą laiką yra kova už Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi- . damas pirmosiose veikėjų gre- 
mą. Toje kovoje jis tebestovi 
labai reikšmingoje Alto pirmi
ninko pozicijoje, nes Altas yra 
pagrindinis Amerikoje mūsų 
veiklos skatintojas ir palaiky
tojas. Būdamas veiklus kata
likas ir kovingas lietuvis, L. 
šimutis savo asmeniu pajėgia 
jungti bendram darbui ne tik 
daugumą šio krašto lietuvių ka
talikų, bet ir kitų srovių žmo
nių. Jis taip pat turi gražios

eilučių autoriui teko garbės ir 
malonumo per pastaruosius dvy 
lika metų pastoviai bendradar- 

įtakos į visus tuos mūsų žmo- biauti su L šimučiu, kaip vyr. 
nes, kurie atvyko čia po antro- dienraščio “Draugo” redakto- 
jo pasaulinio karo iš stovyklų rium. Apie kiekvieną darbą ga- 
ir čia reiškiasi visuose fron
tuose.

ŽODIS IR PLUNKSNA 
' Vargiai pats mūsų jubiliatas 
galėtų šiandien bent apytikriai 
pasakyti, kiek per- savo gyveni
mą yra pasakęs kalbų ir para
šęs straipsnių. Visi žinome, 
kad per kelis dešimtmečius bū-

formacija nariams rezoliucijos 
reikalu.

*
Vyčiai raginami nepasiduoti 
šiltam pavasario orui 
Paskutiniame kun. J. Jutke

vičiaus biuletenyje (XV — 9) 
vyčių kuopos raginamos Ku
chel — Lipscomb rezoliucijos 
klausimą diskutuoti savo susi
rinkimuose, įjungti į laiškų ra
šymo akciją visus narius, ki
tus lietuvius ir net amerikie
čius. Anot kun. Jutkevičiaus,

Alto skyrius, kuriam adovau- 
ja inž. J. Juodelė, išleido lie
tuvių ir anglų kalba informa
ciją apie rezoliuciją.. Yra tos 
rezoliucijos abipudinimas žy
mių amerikiečių ir lietuvių at
siliepimai ir senatorių bei at
stovų sąrašas su adresais! La
bai naudinga ir reikalinga tą 
informaciją turėti. Prisiunčia
ma nemokamai adresu: Lithu- 
anian American CounciI, Ine., 
3803 Evans St.. Los Angeles 
27, Calif.

rius ir pagal išgales ją rems.
Diskusijų metu kaž kuris kal

bėtojų neatsargiai užsiminė, 
jog esą skirtumo tarp naujų 
ateivių, kurie tebesą Lietu 
vos piliečiai ir pasirengę pir
ma proga grįžti į Lietuvą, 
ir tarp senųjų emigrantų, ku
rie esą jau čia įsigyvenę, įsi- 
pilietinę ir veikią skirtingais 
mejtodais. Atsimenu gerai, kad 
tada pakilęs Leonardas šimutis 
labai įsakmiai oponavo tokiems 
išvedžiojimams ir pabrėžė, dcad 
jis tikrai, ne mažiau už kitus 
čia esančius, nori grįžti į laisvą 
Lietuvą ir ten dirbti likusią 
gyvenimo dalį. Tikrai buvo ko 
pagalvoti tiems, kurie kartais 
lyg ir primirštame vyresniųjų 
veikėjų nuotaikas, jų 
sunkų, labai daug 
ir kantrybės reikalaujantį ke
lią, ir jų besąlyginį prisirišimą 
prie savo tėvų žemės ir jos gy
vybinių reikalų.

Mūsų jubiliatas Leonardas 
Šimutis yra labai šviesus tokio 
veikėjo pavyzdys. Praėjo jau 
geras dešimtmetis, ir šiandien 
vargiai kas mėgintume taip iš
vedžioti, kaip tada nevienas 
buvom pasinešę. Emigracijos 
dulkės gerokai apnešė šviesius 
polėkius, o įsipilietinimas nau
jame krašte pasidarė savaime 
suprantamu dalyku. Užtat šian
dien jau sugebame žymiai aiš
kiau vertinti pastangas tų, ku
rie per kelis dešimtmečius ne- leunaruas šimutis

vos garbės konsului Bostone.
Nuotr. V. Maželio

tose ir sykiu redaguodamas tą 
ar kitą laikraštį, jis yra kalbė
jęs ir rašęs labai daug ir tų 
kalbų bei raštų yra buvę labai 
reikšmingų. Emigraciniam vei
kėjui tenka nenuilsti dirbant 
tokiom aplinkybėm, kur laimėk 
jimus sunku pastebėti, o pra
laimėjimus neišvengiamai neša 
kiekviena diena. Užtat toje 
veikloje ištvėrusius ir tvirtai 
tebesilaikančius turime ypač 
vertinti.

L. Šimutis yra pažįstamas ne 
tik, kaip gabus kalbėtojas, po
zityvus visuomenininkas ir ne- 
nuilstąs laikraštininkas, bet ir 
kaip dailiojo žodžio kūrėjas. 
Jis yra reiškęsis dailiojoj li
teratūroj.

LINKĖJIMAI
Sukakties proga reiškiame 

Inkėjimus ir turime stengtis 
padaryti juos gyvais, prasmin
gais. Visuomenininko jubilėjų 
minėdami, geriausiai jį įpras
minsime, kad jubiliato siekimai 
bus vykdomi ligi laimėjimo. Šių

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
, IŠTRAUKOS Iš KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

(15)
MAN dar esant ligoninėje, 

1946 spalio mėn., buvo manęs 
atėjęs ieškoti duonos dalinto
jas. Man .pasiūlė darbą prie 
“chleboriezkos” (duonos raiky
mo). Mano pareiga būtų prižiū-

— Aš supratau, kad esate 
kunigas, — man kalbėjo. — 
tad ir pasirinkau šiom opiom 
pareigom. Man reikia labai pa
tikimo asmens. Žinau, kad ti
kintieji Dievą neprighudinėja. 
Ir aš, suprantate, tikiu Die-

si tokiais klausimais. Proga 
apaštalauti ir stovykloje, ir tai 
man didelė paguoda. Svarbiau
sia, kad jaunas žmogus būtų 
nusiteikęs klausyti, mylėti tie
są ir jos ieškoti.

— Neturėkite dėl to jokios 
abejonės. Man patinka tiesa ir 
teisybė.

— Aš tai supratau šį bei tą 
stebėdamas ...

— Kaip? Girdėjote ką nors 
apie mane?

— Taip. Dar prieš pakvie
čiant mane šiam darbui jūsų 
vadovybėje.

— Ir ką apie mane kalba?

— Patenkinti. Kalba, kad ne-

— Ar neturite baimės aiš
kinti tikėjimą koncentracijos 
stovykloje, kurioje griežtai už
drausta tai daryti?

— Eh! Jei būčiau iš baimin
gų, negi būčiau keliavęs į So
vietų Sąjungą skelbti Evange
lijos?

— Vis dėlto reikėtų pasisau
goti, suprantate, nes galite su
silaukti represijų ... Beje, ką 
dar apie mane kalba stovyk
la? Ar nepavydi, kad taip grei
tai pasidariau duonos laikyto
jų?

— Nemanau.

— Matote, esu dar naujokas 
stovyklos gyvenime. Ne visiem

rėti švarą ir tvarką, saugoti 
patalpą ir šildyti. Mielai suti
kau. Turėti reikalo su duona, 
kai esi alkanas, yra malonu.

Tasai duonos laikytojas buvo 
žydintis jaunuolis, normalus, 
stipraus sudėjimo, rausvo, pa
ilgo veido, kietų bruožų, bet 
negalėtum sakyti, jog jie būtų 
kokių raukšlių įvarpyti; jo žo
džiu, tai buvęs karo palikimas; 
kakta atlapa, akys nedidelės, 
klastingos- Mūsų stovykloje tik 
neseniai tepasirodė. Kalinamų
jų gyvenimas atrodė jam dar 
naujas. Buvo kiek nuostabu, 
kad taip greitai pasiekė parei
gų, kurios stovykloje taip di
džiai buvo vertinamos. Mane iš 
pradžių vadindavo “jūs”, bet

vą, nors ir nenusimanau gerai 
apie tikėjimą. Tikima, kaip sa
koma, iš prigimties, iš instink
to. Atleiskite, jeigu aš tais 
klausimais nemoku nė pakan
kamai tiksliai išsireikšti. Esu 
gimęs ir augęs jau po revoliu
cijos, neturėjau progos tikėji
mo mokytis. Mano motina, tie
sa, tikinti, bet išsiauklėjimą ir 
išsilavinimą gavau mokykloje, 
kurioje, jeigu ir būdavo užsi
menamas tikėjimas, tai tiktai 
jį kritikuojant Nesistebėkite, 
jei daug ko nežinau ...

— Tuo nesirūpinkite. — už
tikrinau. — Man nieko nėra 
nuostabaus. Tokia jau šiame 
krašte padėtis ir tokia sovieti
nės jaunuomenės psichologija.

sitenkinate tiktai bulvių per
rinkimu, bet ir leidžiate kelio
lika kilogramų išvirti, o paskui 
lygiai padalinate.

—Ir tai teisinga. Kaipgi? 
Išbadėję žmonės turi visą die
ną bulves perrinkti, tampyti 
krepšius ir maišus, ir nepara
gauti? Taip neina.

— Tikrai žiūrėkite, ir šven
tajame Rašte yra pasakyta, kad 
kuliančiam jaučiui nasrų neuž
riši.

— Ar taip šv. Raštas sako?

— Taip, tikrai. Ir šv. Povi
las Apaštalas tai komentuoja.

— Tai man patinka. Turėsi
te man prie progos kai ką pa
pasakoti iš šv. Rašto.

žinoma, kodėl mane šiom parei
gom paskyrė. Esu nubaustas 
mažai: tik penkeriem metam. 
Be to, buvau kovotojas — rau
donos armijos karys, sužeistas 
veidan. Matote?

• — Tai buvote kariuomenėje?

— Taip, leitenantu.

— Ir už ką nubaudė?

— Už menkniekį — atsakė 
ir paaiškino, kaip buvo nusigė
ręs ir savo viršininkui grasinęs 
ginklu.

Pirmas susitikimas su tuo 
duonos užvaizdą paliko man 
gerą įspūdį. Jis vadinosi Vla- 
dimir Goriačiov, sutrumpintai 
Valodia. Man paskui pavedė 
dar ir duoną raikyti, ne vien

gana greitai apsiprato ir su Pasakysiu, man dargi malonu — žinoma, jei būsime drau- tik patalpas valyti bei šildyti.
“tu”. sutikti jaunuolius, kurie domi- ge. Jo padėjėjas Aleksander Su-

rajev, vadinamas Saša, stiprus 
vyras,' buvęs ’ vokiečių belais
viu, kai kada išeidavo darban 
į mišką.

Nuo 9 vakaro iki 2 — 3 
vidurnakčio raikydavau ir rū
pestingai sverdavau gabaliukais 
duoną, dalijamą ryte. Parėjęs 
į baraką, kiek primigdavau, nes 
9 ryto jau reikėjo patalpą va
lyti. Rankiojau'duonos pluteles 
ir trupinėlius, valgydavau pats 
ir dalindavau kitiem. Vidurdie
nį dar būdavo du duonos dali
jimai: vienas tiem, kurie dirbo 
stovykloje, o antras apie 4:30 
— 5 vai. grįžusiem iš darbų 
už stovyklos. Valodia važiuoda
vo parvežti duonos iš kepyk
los už stovyklos ribų. Mano 
darbas nebuvo reguliarus, su
skirstytas dalimis dienai ir nak
čiai, bet privilegijuotas. Likda
vo dar valandėlė pamiegoti, pa
simelsti ir su kitais nuošalu- 
moje pakalbėti. Savaime su
prantama, kai kas man pavy
dėdavo ir taisydavo pinkles. „

Vieną vakarą Valodia išva
žiavo duonos parvežti. Nuvar
gęs išsitiesiau ant šiaudinio čiu
žinio sandėliuke ir užmigau. 
Staiga prieš mane atsistojo 
brutalus latras su dideliu pei
liu rankoje. Man pagrasė:

— Saugokis! Nesijudink ir 
nešauk!

Išėjo į duonos dalinimo pa
talpą, mane uždaręs iš lauko.

(bus daugiau)

Įima pakalbėti ir teigiamai ir 
neigiamai. Ypač apie spaudos 
darbininkų darbą mėgstama 
taip daryti. Tačiau kai mini
me jubilėjų, negalime nematy
ti, jog L. šimučio vadovauja
mas dienraštis “Draugas” te
bėra plačiausiai skaitomas, daug 
bendradarbių ir daug gyvos 
dvasios turįs dienraštis. Teko 
su L. šimučiu bendrauti Alto 
veikloje, būnant Bostone, o da
bar štai tenka bendrauti esant - 
Vliko darbe. Visi žinome, kaip 
svarbu, kad Alto ir Vliko ben-. 
dradarbiavimas būtų glaudus. 
Paprastai bendradarbiavimas 
būna lengvesnis, jeigu dirban
tieji žmonės savaime turi vie
nas kitam respekto. žinau, kad * 
Vliko priešaky stovi žmonės— 
pirmininkas dr. A. Trimakas ir 
kiti — labai aukštai vertina L.
Šimučio asmenį ir jo darbus 
ir taip pat žinau, kad mūsų ju
biliatas yra nuoširdus Vliko 
darbų rėmėjas. Todėl ir minė
dami jubilėjų, galime tik pasi
džiaugti ir palinkėti, kad Aukš
čiausias duotų Leonardui šimu
čiui tvirtos sveikatos ir laiky
tų mūsų tarpe ilgiausius metus. 
Negalėdami asmeniškai daly
vauti bankete, mintimis jun
giamės su tais gausiais drau
gais, kurie gegužės 28 turės 
progos patys pagerbime daly
vauti.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
Vąlstyb. departamentas nau

jos administracijos gegužės 11 
išdavė Lietuvos atstovui liudi
jimą, kuriame pažymėta, kad 
JAV nepripažįsta Lietuvos in
korporacijos į Sovietų Sąjungą, 
tęsia pripažinimą ir santykiavi
mą su Lietuvos akredituotais 
pareigūnais JAV. Jame pažymė
ta, kad J. Rajeckas laikomas 
šiuo metu Lietuvos pasiuntiny
bės galva. Analoginiai liudiji
mai taip pat parūpinti J. Bud
riui, Lietuvos gen. konsului 
New Yorke, dr. P. Daužvar-

žiui, Lietuvos konsului Chi- 
agoje, dr. Juliui J. Bielskiui, 

Lietuvos garbės konsului Los 
ir A. O. Šalnai, Lietu

Gegužės 5 įvyko eilinis Pa-
baltijo diplomatų pasitarimas 
Washingtone pas Latvijos at
stovą ministerį dr. A. Spekke. 
Buvo tartasi einamaisiais rei
kalais. Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai JAV rengia bir
želio 1 priėmimą atsisveikinti 
ir pagerbti Loy W. Henderson, 
buvusį valstybės pasekretorių 
ir karjeros JAV ambasadorių. 
Nuo 1961 rugsėjo mėn. prie 
American University School of 
International Service Washing- 
tone įkuriamas Diplomacy and 
Foreign Policy Center. Jo di
rektorium yra pakviestas Loy 
W. Henderson. Savu laiku jis, 
kaip JAV pareigūnas, keliais 
atvejais buvojo Pabaltijo vals
tybėse.

Institute of Ethnic Studies 
Georgetown University balan
džio1 21-22 buvo surengęs ket
virtą metinę “Roundtable Cdn- 
ference”. Tema buvo: Colonia- 
lism in mid-Twentieth Century” 
Pasivaduodami konferencijoje 
dalyvavo Lietuvos atstovas ,J. 
Rajeckas ir patarėjas dr. S. 
Bačkis.

Balandžio 27-29 Washingto- 
ne įvyko 55-tas metinis “The 
American Society of Interna
tional Law” suvažiavimas. JAV 
teisės profesoriai laikė kelio- 
liką paskaitų. Paskaitose pagal 
galimumus dalyvavo dr. S. Bač
kis.

Balandžio 28-30 Washingto- 
ne įvyko metinis latvių ameri
kiečių kongresas. Atidarymo po 
sėdyje dalyvavo Lietuvos atsto-

vas J. Rajeckas, kuris ta pro
ga pasakė sveikinimo kalbą, ir 
patarėjas dr. S. Bačkis.

Gegužės 13 Washingtono lie
tuvių lituanistinė mokykla, ku
rią lanko 13 vaikų, surengė 
šeimyninį pobūvį motinai pa
gerbti. O. Kajeckienė ta proga 
tarė sveikinimo žodį ir įteikė 
vaikučiams gėlių padalinti jų 
motinoms. Motinos pagerbime 
dalyvavo ir St. ir O. Bačkiai.

Gegužės 20 Washingtone, 
“Constitution Hali” įvyko įvai
rių tautų liaudies šokių festi
valis. Lietuvius atstovavo Bos
tono lietuvių tautinių šokių 
sambūris, kuriam vadovauja O. 
t Vaškienė. Šokėjų buvo 26, 
Sambūrio muzikos programai 
vadovauja Julius Gaidelis. Po
šokių Lietuvos pasiuntinybėje 
įvyko iš Bostono atvykusioms 
svečiams pagerbti pobūvis. Bir
želio 13 Valstybės departamen
to iniciatyva ruošiamas tauti
nių šokių vakaras. Bostono 
sambūris jame taip pat daly
vaus kartu su kelių kitų tautų 
šokėjais. Į tą pobūvį įėjimas 
bus tik su pakvietimais. Tai 
bus pirmas tos rūšies lietuvių 
pasirodymas Valstybės departa
mento naujų patalpų salėje. Į 
tą tautinių šokių manifestaci
ją bus kviečiami JAV kabine
to nariai* diplomatinis korpu
sas Washingtone.

New Yorko pasaulinės pa
rodos 1964-65 m. protokolo še
fas John F. Simmons (anks
čiau buvęs Valst. dep. proto
kolo šefas) pakvietė Lietuvos 
atstovą J. Kajecką dalyvauti 
parodos pirmininko, Robert 
Moses pagerbtuvėse gegužės 
22 Washingtone.

Kanados ambasadorius Wa- 
shingtone pakvietė Lietuvos at
stovą ir O. Kajeckienę į pri
ėmimą ambasadoje gegužės 25 
karalienės Elzbietos n gimta
dienio sukakties proga.

Marylando valstybės senato
rius John Marshall Butler ir 
kongresmanas George H. Fal- 
ton pakvietė Lietuvos atstovą 
J. Kajecką dalyvauti metinėje 
Baltimorės uosto iškiloje, va
dinamoje Ambassadors Tour 
gegužės 26.

Washington, 1961 gegužės 20
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CARDINAL CONSTRUCTION CO. 
1846 Nevvbridge Road, N. Bellmore, 
L.I. N.Y. — SUnset 1-1700. Roofing 
& Siding of Quality. Guaranteed re
pairs, prompt service. Siding. Gul
te rs, Leaders; flat roofs fixed. Free 
estimates, no down payment, tenns 
arranged up to 5 yrs. Special consi- 
deration given to reiig. institutions.

VO 
ir

Nuotakio* 
ORO VĖSINTUVAM

LO FARO ROOFING & SIDING
22 Bruce Lane, Farmingdale, L.I.N.Y. 
Roofing & Siding Service. Storm 
damage. Repairs & Estimates, Alu- 
minum Sidings, Gųtters & Leaders, 
Caulking. Ali work guaranteed. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. Phone CHapel 9-3541.

HENRY G. STYLES, Ine.
118 Sprague Avė., Tottenville, S. I. 
N. Y. — ROOFING & SHEET ME- 
TAL WORK - Siding - Alterations. 
Special consideration given to re
ligious institutions. — Y U 4-2392.

HORN HOME IMPROVEMENT Co. 
292 Ashland Avė.. Staten Island 9. 
N. Y. — Roofing Repairs - Sheet 
metai work - New Roofs. Special 
consideration given to religious in
stitutions. Phone VU 4-2635-

JAY & JAY ROOFING & SHEET 
MĖTAU CO., Ine., 62 Ceuąr Grove.

Dorp £$eaen, Staten Isianu. 
N. Y. — XMew tioois, Kepairs, Gut- 
ters, Leaders. bneet metai work; 
lenus. rnuy insured. special con- 
siaeration given to religious insn- 
tuuons. Phone E L 1-ouo3.

E. F. CRUCY ROOFING CO.
62 Railroad Avė.. Yonkers. N. Y. 

10 YEAR GUARANTEE
Roofs - Gutters - Leaders - Siding 
Fully insured. Free estimates. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. — Phone YO 5-1699.

GEHLBACH ROOFING — 309 Elm 
Avė., Hackensack, N.J. Leaks re- 
paired. 24 hour service guaranteed 
on all leaks. No job too small. Roof 
Tile specialists. Special considera
tion given to religious institutions. 
HUbbard 7-2255; If no answer — 
phone HUbbard 7-0764.

ESTATES ROOFING CO. Ine. 
151 Herricks Road 

Garden City Park, L. I. 
Roofing - Sidewall Shingling 
Reynolds Colored Aluminum 

Siding — Gutters and Leaders 
.State and Tile Roofs a Specialty 
No Job Too Large or Too Small 

Free Estimates — Friendly Service 
Special Consideration given To 

Religious Institutions 
FL 4-1065 Fl 7-1381

EDWARD J. KOHLER 
Successor to Herbert C. Rutt. 
ROOFING & SHEET METAL

Special consideration given to 
religious institutions 

Institutional - Residential - Com- 
mercial — 265 4th Avė., Paterson, 

N. J. — Tel. ARrnory 4-6955

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-R Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. jCity — AT 9-6609

FLEETWOOD ROOFING CO. 
Kaymond W. Mancuso, Owner 

ROOFING - SIDING 
Built-up Rooiing, Leaders & Guč- 
ters, Canvas decks, Roof repairs, 
Insulauon. — Special consideration 
given to religious institutions. 329 
Kich Avė., McVernon; MQ 4-2660.

SUTPHIN ROOFING CO.
* 191 Houman Avė.

REPA1RING A SPECIALTY 
Rooiing, Gutters & Leaders, Sky- 
ugms, siduig. special consmeraiion 
given to re ūgio us institutions. iei.: 

PH 5-9310

DeGREGORIO BROS 
TAK-SLAG ROOFING 

Special consideration given to 
religious institutions 

YOnker* 3-5414 
122 Park Hm Avė., Yonkers

AAA ROOFING CO. INC.
151 Herricks Kd., Garden City, L.I., 
N.Y.— Roofing - Sheet Metai Work

- Shingling. State and Tile Roofs a 
specialty. Free estimates; coniplete 
Insurance coverage; All work guar
anteed; FHA terms. Spec. consider
ation given to religious institutions.

PI 7-8320

BLAIR ROOFING
87 Yonkers Avė., Yonkers, N. Y.

W. S. Blair, Prop. Roofing - Sliding 
- Leaders - Gutters. All work guar
anteed. Repairs, Alterations, Car- 
pentry. Free estihiates cheerfuliy 
given. Fully insured. Payments ar
ranged. Special consideration given 
to religious groups. — YO 3-2567.

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

ANDREW A. BOBEN

113 Curtis Lane, Yonkers, N. Y. 
ROOFING - GUTTERS - LEADERS 
- SIDING. — Special consideration 
given to religious institutions. Tel.:

YO 8-5897

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Dideliam apdraudos sutaapymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patanzavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo. 
Kreipkitės:

J. JOHNSON & SON
100 Roslyn Avė., Sea Ciiff, L.I. N.Y. 
Roofing - Siding -Shingling. Gutters 
and leaders, Repairs our Specialty.

Spvcial con.-ym-ration Rivęn to 
religious institutions

Nassau Co. Phone — OR 6-5780 
Suffolk Co. Phone — 516 J U 7-0508

BERGEN SLATE ROOFING CO.
6b4 iviam Street, nacKensack, N. J. 

rvuotutg ana oneet metai vvock
Coiiuiiei vuu, mau&nai, insiituuonai 

oprciai tvhjiuciat uMi givvii iv 
r vilkiu U 3 tlL3UlUUvlU>

Dl 2-1933

STEINER ROOFING CO.
1201 Bay Street, Rosebank, Staten 
Island, N.Y. — ROOFING. SHEET 
METAL WORK. Skyiights, Lead
ers, Gutters. Duckworfc, Ventila- 
tion. Special consideration to reli
gious institutions. Tel. GI 7-1633.

A AND S ROOFING AND 
SHEET METAL WORKS

70 Merrick Road
Lynbrook, N. Y.

Alterations and Repairs
Guaranteed Work — Free

Estimates — Fully Insured — 
Special Consideration given -

To Religious Institutions

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

NAMŲ ADRESAS 
196-53 — 9501 Street Osene Park 17, N. T.

i AR JCS NEPERMOKATE

; 644)9 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087
[ Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniaia kiekiais pristatoma j namus nsmokamal

Ittaiginga vila, .erdvO* kambariai
Gražu* privatu* 2 akrų putynas - parka*
tilto* Golfstromo srovte, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom 

o Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams 
e Gera* lietuviikas maistas ir malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio 10 d. (Šeštadienį) iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai savininkai visu* maloniai kviečia atvyktL U anksto kreipus:

Dr. Ed. JANSONAS, 89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass.
- ■ Tel. AV 8-5999

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21,000,000 automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordą* yra geras. 

Jūs esate kvalifikuotas:

Buy at the ESSO Sign 
MIKE'S SERVICENTER 

Mechanic on duty 
WASH1NG - SIMONIZING 

Accessories - Batteries - Tires 
Mike Mastrull, Prop. — LO 9-9512 

4566 BROADWAY 
Cor. Nagle Avė & B'way

Lietuviikų produktų:
DUONOS, ŠORIU, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, MASS., kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pučų 
pavteyje — gražioje Hetuvičkoje vasarvietė*- viloje

aAUDRONĖ^ •

DEVINTINIŲ PROCESIJA Papilėje nepriklausomos Lietuvos metu.
. i *

Devintinės Lietuvoje
Lietuvoje,. tur būt, niekur 

taip gražiai, puošniai, iškilmin
gai nešvęsdavo Devintinių, kaip 
Lankuose. Tai gražiausi ma
no prisiminimai iš vaikystės 
dienų, iš gimtojo krašto. O vai
kystėje gauti įspūdžiai yra gra
žiausi. Ir senatvėje maloniai 
jie nuteikia.

Vasarojus pasėtas, bulvės pa
sodintos, sodai sužydę, medžiai 
sužaliavę, pievos pilnos gėlių. 
Visas pasaulis džiaugiasi at
gimstančia gamta. Saulė švie
čia ir šildo, ugdo visa, kas tik 
iš žemės išlenda. Danguje vy
turėliai — čyru vyru pavasa
ris, dirvose pempės — gyvi, 
gyvi ...

Garnys kalena, snapą užrie
tęs, inkiluose varnėnai šneku
čiuojasi. Tuoj ir gegutė užku
kuos.

Vyrai baigia purenti žemes 
daržams, šeimininkės rengiasi 
sodinti barštelius, kopūstus, 
agurkus, sėti aguonas, morkas. 
Ne taip toli ir Joninės, šiena- 
piūtė, rugiapiūtė, bet ūkininko 
nebaido daugybė darbų. Jis nuo 
ankstaus ryto pluša linksmas, 
lyg darbas būtų palaima, pra
moga.

Jis pats nori būti visur pirmas. 
Didžiausia gėda butų ūkininkui 
atsikelti darbui, kai saulutė jau 
braido po ežes.

šiuo protarpiu Lietuvoje daž
niausiai ateina Devintinės ir 
Devintinių mišparai.

ROOFERS

KONKURSĄ
(Dvi premijos: tūkstančio 
pęnkię šimtų dolerių)

1. P.L.B. Vaidybos skelbia
mame jaunimą dramos konkur
se gali dalyvauti viso pasaulio 
lietuviai kūrėjai.

arba aukštesniųjų mokyklų am
žiaus jaunimui. Žanrą ir temą 

? pasirenka patys dramų auto
riai Dramos sceninis laikas — 
IV2 — 2 vai. Pastatymo išlai
dos derintinos su išeivijos teat
rų materialiniu pajėgumu. Pre
mijos neskiriamos, jei nebus 
pakankamai vertingų ir šias są
lygas atitinkančių dramos kū
rinių.

3. Dramų rankraščiai parašo
mi mašinėle, ir pasirašomi sla
pyvardžiu. Atskirame uždarame 
voke duodama autoriaus pavar
dė ir adresas su slapyvardžiu 
ir dramos pavadinimu. Vokai, 
ant kurių autoriai užrašys “ne
laimėjus neatplėšti”, nebus ati
daromi ir kartu su rankraščiu

grąžinami autoriaus nurodytu 
adresu.' .

4. Už dvi geriausias dra
mas skiriamos premijos. Pirmo
ji premija — tūkstantis dole
rių (mecenatas JAV Lietuvių 
Bendruomenė). Antroji premi
ja —■ penki šimtai dolerių 
(mecenatas Kanados Lietuvių 
Bendruomenė).

5. Tas pats autorius gali gau
ti" abi premijas.

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

7. Konkurso jury komisijos 
sudėtis: Al. Baronas, Al. Diki- 
nis, Č. Grincevičiūs, Alg. Moc
kus ir Ant. Rūkas.

8. Paskutinė data konkursi
niams renkraščiams įteikti (paš
to išsiuntimo data) — 1961 m. 
spalio mcn. 1 d.

9. Rankraščius siųsti šiuo* ad
resu: PLB Valdybos sekretoriui 
dr. J. Sungailai, 109 Riverwood 
Pkw. Toronto, Ont. Canada.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba

su gėlių vainikėliais ant gal
vos. Baldakimą nešė keturi vy
rai, užsivilkę baltas kamžas. Po 
baldakimu žengė kunigas, iškė
lęs monstranciją. E abiejų pu
sių vaikai, apsivilkę kamžas su 
raudonom apykaklėm, skambi
no varpeliais. Prieš baldakymą 
zakristijonas Jonas smilkino 
kodylą.

Paskui baldakimą mergaitės 
tamsiuose drabužiuose su bal
tom pirštinėm neša altorėlius, 
papuoštus Devintinių proga vai
nikais. Už altorėlių — vėliavos. 
Vėliavas gi turėjo bažnytinės 
organizacijos. Viena yėliava bu
vo su penkiais kaspinais, ku-* 
rių kiekvieną nešė mergaitės.

Procesijos gale žengia gies
mininkai. Jų tarpe Krakaitis 
aukštu tenoru ir Bungardienė 
skambiu sopranu viršija visus, 

staltiese. Ant stalo šventųjų Jšė šaukia visa jėga. Tai ne 
paveikslai. Altorių šonuose la
puočių medžių šakos arba lau
ko gėlių vainikai. Gėlių pilna 
ir ant altoriaus.

Mūsų tėvai pasakodavo, kad 
Herbačiauskui (Juozo - Albino 
Herbačiausko tėvui) Lankuose 
zakristijonaujant, Devintinių 
altoriai būdavo puošiami gra
žiau. Gi Velykų metu.Kristaus 
karstą taip parengdavo, kad 

Nereikia ūkininko raginti ar- važiuodavo žmonės iš gretimų 
ti, sėti. Nereikia jam nurodi- parapijų pasižiūrėti. Tėvas bu- 
nėti, kada keltis, kada gulti, vo menininkas, toks buvo ir jo

sūnus Juozas Herbačiauskas — 
vėlė be vietos. Jis kartą sa
vo paskaitoje išsitarė, kad len
kai jį laiko lietuvių, o lietuviai 
— lenku.

Devintinių procesijoje gėles 
barstė mažos mergaitės, pasi
puošusios baltom suknelėm, su-

- sijuosusios mėlynais kaspinais,

Gražios Velykos, šiltos Sek
minės, o Devintinės būna visa
me pavasario gražumė. Nors 
tai ne atlaidai, bet žmonės trau
kia į Lankų bažnyčią, Diena 
graži, šilta. Kodėl nenueiti į 
bažnyčią, pagarbinti Viešpatį 
Dievą, prašyti Jį, kad palaimin
tų sėją ir gerai subrandintų 
derlių, žmonės pasitiki Dievu, 
ir Dievas jų neapleidžia.

Po Dievo Kūno šventės vi
są savaitę būna mišparai. Trum
pa malda, apylinkės žmonių 
noriai lankoma.

Devintinių dieną nuo ryto 
senis Šabrinskas Lankų šven
toriuje muša būgną, skelbda
mas devintinių šventę ir ra
gindamas žmones nesivėlinti į 
pamaldas. Keturiuose švento
riaus kampuose įrengiami al
toriai. Stalas užtiestas balta

Darbų galybė ne tik už var
tų, bet ir pačioje sodyboje. 

<Čia karvutė teliuojasi, čia ku
meliuko kumelė laukia. Juos 
ūkininkas prižiūri ir naktį net 
kelis kartus su žiburiu skuba 
į tvartus, kad galėtų jiem pa
dėti. Čia ir vištos perekšlės tu
pi ant kiaušinių, čia žąsys lau
kia žąsiukų, čia verpiama, au
džiama. čia darbų be galo.

sutartinė.
Procesijai išėjus iš bažny

čios, nutyla Šabrinsko būgnas. 
Bokšte suskamba varpai ir pro 
atviras varpinės angas sklinda 
į visus parapijos kraštus. Kas 
liks namuose, išgirdęs aplink 
bažnyčią einančią procesiją. 
Klaupiasi troboje, svirne arba 
net kieme po medžiu.

Viršum šventoriaus medžių 
dangaus mėlynėje sustoja ke
letas mažų, baltų debesėlių pa
siklausyti Lankų varpų, žmo
nių giesmių, jų maldų. Visų 
širdyse pakili nuotaika, meilė, 
pagarba, nusižeminimas pasau
lio Tvėrėjui.

Devintinės yra didelė šven
tė, diena didelių iškilmių, ku
rių neužmirši visą gyvenimą.

MUSŲ VAIDMUO ŠALTAM KARE
(atkelta iš 2 psl.) 

jos signatarai vykdytų savo įsi
pareigojimus Lietuvos ir kitų 
Europos pavergtųjų tautų at
žvilgiu;

2. paspausdami Maskvą, kad 
ji išvestų iš Lietuvos savo ka
ro dalinius ir leistų lietuvių 
tautai nevaržomai pasisakyti 
dėl santvarkos, kokios ji no
rėtų;

3. įtraukdami į Jungtinių 
Tautų darbotvarkę apsisprendi
mo teisės Lietuvai ir kitiems 
pavergtiesiems kraštams grąži
nimo reikalingumą;

4. paskubintų, vaduojantis 
šia teise, antrojo pasaulinio ka
ro neišspręstų problemų' likvi
davimą;

5. sukeldami visuotinį tautų 
judėjimą prieš Sovietų kolonia
lizmą, pritaikimt visoms tau
toms, Lietuvą įskaitant, Jung
tinių Tautų deklaracijos dėl 
nepriklausomybės suteikimo ko- 
lonialiniams kraštams ir tau
toms pagrindinius nuostatus.

Šioje dvasioje Vflos yra 
daręs žygię, kreipdamasis te
legramomis ir aid - memoirais 
bei individualiais* raštais į pre- 
premjerą Macmillan, į Vokieti
jos kanclerį Adenauerį ir šiuo 
metu į Vokietijos prezidentą 
Lubke ir Prancūzijos prem
jerą de Gaude. Ta prasme te
ko ir asmeniškai kalbėtis Su 
įvairių delegacijų Jungtinėse 
Tautose žmonėmis, Valstybės 
dep., Auswaertiges Amt Bonno- 
je ir kt.
Tomis vadovaujančiomis min

timis redaguojami angly, ispa
nu, vokiečiu ir italę kalba Vli-

AUDRONĖ - JANSONAS. 87 tari Bay Rd., OsterviHe,

ROCHESTER, N. Y.
Gegužės 7 DLK Gedimimo 

draugijos salėje buvo surengtas 
staigmenos vakaras. Anna Lo- 
gory, kuri susižiedavo su Leon 
Wiater. Surengė V. Zlotkienė 
ir Mrs. M. Jasket. Dalyvavo 
apie pusantro šimto moterų ir 
merginų. Sunešta gražių dova
nų. Vestuvės bus birželio 3, 
puota lietuvių salėje. Anna 
Shirley Logory yra duktė Louis 
ir Pranės Logory.

Gegužės 13 buvau Vasiliaus
kų vestuvėse Amsterdam, N.Y. > 
Sutikau daug žmonių iš savo ; 
krašto. Jie buvo skaitę Darbi- ; 
ninke apie mano kelionę, tai ; 
ir klausinėjo apie Truskavą, ; 
Ančiškius, Ramygalą. ApOan- ; 
kėm Amsterdamo lietuvių pilie
čių klubą. Buvau sustojus pas 
Vasiliauskus, kuris pirmininką- 

klubui. Mus gražiai priėmė 
pavaišino. V. Z(oHu«nt

nų kova yra pirmon galvon 
idėjų kova, tenka kreipti dė
mesys į priemones komunis
tų klaidinimams atremti ir jų 
ideologijos silpnosioms pusėms 
išryškinti. Religija šioje kovoje 
atlieka ypatingą vaidmenį. Ten
ka todėl iškelti sąžinės laisvės 
svarbą ir ginti tikėjimo laisvę. 
' šie ir kiti Vilko, kaip ir dau
gel kitų tautų panašių organi
zacijų, žygiai yra susilaukę tei
giamo įvertinimo, pritarimo ir 
darbo sąlygų palengvinimo. Su 
jokiais veiklos sunkumais ne
same susidūrę nei šioje žemė
je, nei Europoje, nei kituose 
laisvuose kraštuose. Nei viena 
radijo, stočių Madride, Romo
je ar Vatikane nieko nėra pa
reikalavusios už mūsų progra
moms skirtą laiką, nors tai 
joms atsieina nemaža lėšų. Nei 
viena, be to. tų stočių nėra įsi- 
kišusios į mūsų programų tu
rinį, kad jį pakreiptų viena ar 
kita kryptimi ar primestų, kas 
mums būtų nepriimtina ir kenk
tų Lietuvos bylai. Tai istorinis 
įvykis, kad savo kovoje dėl Lie
tuvos laisvės nevaržomai gali
me pasinaudoti tomis galingo
mis informacijos priemonėmis. 
Net nepriklausoma Lietuva nė
ra tiek lengvatų turėjusi, nei 
tiek daugeliu kalbų Eltos biu
leteniu leidusi.

Pasitaiko šiame nelengvame 
Lietuvos laisvinimo darbe bal
sų, kurie nuvertina patys save 
ir tuos, kurie veikia, tvirtin
dami, kad visi tie žygiai yra 
bereikšmiai, nes prieš vėją ne- 
papūsime. Visa, girdi, lems pa
saulio įvykiai. Taip, bet jie ne

ko leidžiami Eltos biuleteniai. Lūs musę naudai, jei nieko ne- 
Jais vaizduojama, ko Lietuva 
siekia, kaip pavergėjai kraštą 
ir žmones išnaudoja ir kaip pa
vergtasis lietuvis tyliai, bet 
kantriai ir nuolat spiriasi prieš 
okupanto indoktrinaciją, rusi
fikaciją ir nuteisinimą. Vliko 
radijo programomis iš Madri
do. Romos ir Vatikano sten
giamės kasdien palaikyti mūsų 
žmonių dvasią, suteikti jiem 
šviesesnių ateities prošvaisčių 
ir raginame nenustoti tikėjus 
laisve, šalia to. duodame plačią 
pasaulinių įvykių ir lietuvių or
ganizacijų veiklos apžvalgą. Be- 
to, stengiamės atskleisti Sovie
tų melą ir parodyti jų politi
kos tikruosius tikslus, šių die-

darysime. Laisvės niekas ant 
lėkštės neatneš. Turime įsijung
ti Į eiles tų, kurie suka įvykius 
laisvės kryptimi, kurie kovoja 
ir kelia viltį, kad anksčiau ar 
vėliau laisvė vis vien laimės.

THE VILLAGE ROOFER 
1370- Northern Blvd. 

ROSLYN. L. 1.. N. Y. 
Free Estimates — Kėpairs our 
Speciaiity blate - Gutters - Fiat 
Rooiing - Shingle J Leaders - 

Rerooling - Snow Guards - Roof 
Louvers Gutter Screening 

Chimney Cleaning and Repairing 
Fiber-Glass-Gutters and Leaders 

Special Consideration given to 
Religious Institutions 

MA 1-7120, OY 6-2900, HU 7-1717

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 T.FFFF.RTS BLVD. BICHMCND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

WIIITE UOKSE TAVERN 
baras - restoranas

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS
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Pranciškonų gimnazijoj Ken- 'p® paskaitos sekė meninė 
nebunkporte, Maine, be kas- dalis, išpildyta vietinių gimna- 
dieninių mokslo rūpesčių ir už- zijos talentų: pianisto S. Ras- 
siėmimu^ veikia visa eilė lietu- tonio, akordeonistų — J. Bag-
viškų jaunhno organizacijų. donft Ž. Gavelio, J. Petraičio, 

deklamuotoji — G. Mitkaus, 
V. Vakauzos ir skaitytojo G. 
Margaičio.

Literatūrinei, daliai pasibai
gus, T. Bernardino Grauslio, 
O. F.M., vadovaujamas moks
leivių choras maloniai pradžiu
gino ir nustebino savo 7 lietu
viškom dainom.

Protarpiais, tarp geros nuo
taikos ir kalbų, man. šias ei
lutes rašančiai, ir visiem pa
aiškėjo. iš T. provincijolo Jur
gio Gailiušio kalbos, kad ta pui-

Praeitą ‘ setayadienp įvyko 
Prano Dielininkąičio vardo 
moksleivių ateitininkų kuopos 
šventė — vėliavos šventinimas

iš Bostono ir Stašaičių iŠ Brock- 
tono. Jiem buvo pareikšta di
delė padėka. Taip pat matėm 
ir girdėjome, kad vyr. mokslei
vio ateitininko įžodį davė: K-. 
Cibas, A. Katinauskas. V. Va^

sidėjo 10:30 vai. vėliavos šven
tinimu. Apeigas atliko provin
cijolas T. J. Gailiušis, O.F.M., 
kūmams esant dr. J. Girniui 
su ponia iš Bostono. Po to se
kė iškilmingos mišios, kurių 
metu T. J. Liauba, O.F.M., pa
sakė jaunimui ir jų svečiams 
pamokslą. Per mišias giedojo 
moksleivių choras, vad. T. B. 
Grauslio, vargonaujant J. Lon- 
gui.

Popiet 2 vai. gimnazijos au- 
~ ditorijoj įvyko susirinkimas. Be 

eilinių tokiom progom dalykė
lių, esminę dalį sudarė dr. J. 
Girniaus paskaita, kuri buvo ir 
filosofiškai gili ir jaunimui į- 
kandama. Iš bendro turinio ga- 

. Įima būtų paskaitą pavadinti: 
“Jaunimo idealizmas, šių die
nų materializmasir kova tarp 
tų izmų”.

kauza, S. Rastoms ir J. šipai-1 
la. Kuopoj narių yra 16; pirm. 1 
M. Prišmantas, dvasios vadu 1 
yra kun. V. Bitinas. ’įl

Be suminėtų asmenų, vieno- J 
kiu ar kitokiu būdu pasireiš- I 
kusių programoje, dar dalyvavo J 
didelis būrys svečių iš Bosto- J 
no, Brocktono bei kitų _ arti-1 
mesnių bei tolimesnių kolonijų, j 
Tarp kitų sveikinimų, ateiti- | 
ninkus ugningai nuteikė Atei- I 
tininkų Federacijos vado S. Su- į 

ki ateitininkų vėliava yra pa- žiedelio ir gen. sekr. kun. V. j 
aukota ir pasiūta Vakauzienės Dabušio sveikinimas raštu.

Akademija baigta Lietuvos 
himnu. Visi skirstėmės. Vieni j 
skubėjom 
namučius, 
prie savo 
pasijutom 
vienas išsitarė:
nimo bus. lietuviški idealai ne- PROvincijolas rev. jurgis gailiusis, o. f. m. prisega ateitininku 
praŽUS . F. N. Ženklelius.

į savo tolimesnius ■ 
namiškiai pasiliko ■ 
rūpesčių. O dūšioj ■ 

taip atsigavę ir ne- S
“Kol tokio jau-

RAUDONASIS VYNAS IR VIENO KIEMO GYVENTOJAI

Visiem Balfo skyriam
Birželio mėnuo jau čia pat. 

Minėsime liūdną 20 metų su
kaktį, kai raudonasis tvanas, 
užliejęs Nemuno krantus, pra
dėjo traiškinti jaunutį- Lietu
vos kūną, išgabendamas jos 
vaikus į tolimą šiaurę.

Dar žiauresnis lietuvių trė
mimas į' Silūrą įvyko, rusams 
1944 į Lietuvą sugrįžus. Beveik 

>. kas ketvirtas padorus lietuvis 
F atsidūrė už Uralo, žemės galo, 
i iŠ kur tik *po dešimties metų 
f pradėjo grįžti atgal, arčiau Bal

tijos. bet be sveikatos, invali
dai. niekeno nelaukiami.

Žmogaus kūnas gražiai su- 
į tvarkytas: jei vieną ranką skau

da, sveikoji ją užvaduoja* jei 
viena akis aptemo, sveikoji kū
ną veda. Tauta irgi yra viena
lytis kūnas, todėl mes. sveikie
ji. ypač JAV gyveną, turėtume 
prisiminti savo tautos kanki
nius, Sibiro tremtinius. V. Vo
kietijoj vargstančius.

Balfo Centro Valdybos ir di- 
i rektoriato pavestas labai pra

šau. kur tik galima. Birželio 
minėjimo proga padaryti rink
liavas tremtinių.
kankinių labui.

• Birželis turėtų 
nės aukos, o ne 
dinių 
nuo.

Su

ypač Sibiro

minėjimų.

būti asmeni- 
vien tik žo- 

protestų mė-

— Darbininkas kitą savaitę 
dėl Vainikų dienos išeis tik 
penktadienį, birželio 2. .
x — Vliko biuras ir Eltos in
formacijų įstaiga įsikūrė New 
Yorke. 1697 Broadway. Room 
1105. telef. PLaza 7-9199. Tai 
yra CBS televizijos namas prie 
Broadway ir 52 St. Reikalų ve
dėjas Kazys Mockus.

— Eltos informacijų biuras 
išsiuntinėjo knygelę “Rūda ir 
Rauda” — eilėraščius iš Lietu
vos ir Sibiro. Išleido leidykla 
“Už žmogaus laisvę". Knyge
lės kaina 25 centai. Galima gau
ti Eltos informacijų biure.

— Marianapolio paruošiamo
sios aukštesnės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvės ir baigu
sių graduantų išleistuvės bus 
birželio 4. sekmadienį. Pamal
dos 10:30 vai. ryte. Mišias au- į 
koja prel. Pr. Juškaitis, pamoks 
lą sako kun. J. Savukynas. MIC. 
Iškilmės 2 vai. popiet. Sveiki
na Nonvicho vysk. Vincent J. 
Hines. Marianapolio vienuolyno 
viršininkas kun. J. Dambraus
kas, MIC, ir k. šiemet mokyk
lą baigia 42 graduantai.

— Violeta čižauskaitė, Det
roit. Mich.. gegužės 21 gražiai 
pasirodė solo rečitalyje, kurį 
suruošė Holy Redeemer aukš
tesnioji mokykla. Mokykla pa
rodė dvi gabias savo solistes 
— Violetą Cižauskaitę ir Pat
riciją Gatschene. Lietuvaitė bu
vo pranašesnė. Ji šiemet bai
gia tą gimnaziją ir studijas tęs 
St. Mary of the Woods kole
gijoje. Indianos valstybėje. Yra 
duktė V. Cižausko, veikli atei- 
tninkė.

— Vytautas Alseika, laikraš
tininkas. gegužės 24. "America 
laivu, išvyko į Europą dirbti 
ELTos informacijų tarnyboje.

— Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light žvakių dirbtuvės savinin- . 
kas. gegužės 27 biznio reikalais 
išvyksta į Prancūzija. Išbus du 
mėnesius.

CLEVELAND, OHIOGegužės 13 lietuvių salėje 
Detroito dramos mėgėjų sam
būris pastatė V. Karklinio 3 
veiksmų komediją Raudonąjį 
vyną. Komedija be didesnių 
pretencijų, tačiau su aiškia in
triga ir apibrėžtais charakte
riais, tad žiūrovui įdomii sek
ti jos slinktį į atomazgą, kur 
laimi gėris: besirengusi “pa
bėgti” nuo vyro žmona ne tik 
nepabėga, bet su juo ir susi
taiko. o vyras, rengęsis “nusi
šauti”. liekasi gyvas. Laimin
gai taip pat išsisprendžia ir ki
ta drama: romanų prisiskaičiu
si tarnaitė pagaliau įsitikina

Baltimores žinios
CYO šv. Alfonso parapijos 

skyrius kiekvieną penktadienį 
8 vai. vak! parapijos mokyk
loje turi savo susirinkimus su 
įdomia programa. Po susirinki
mo būna šokiai. Parapijos jau
nimas kviečiamas dalyvauti.

Prie lietuvių namų Baltimo- 
rės priemiesčiuose yra gražiai 
įruošti darželiai. Kai pasibaigia 
dienos darbai, darželius nuolat 
tvarko moterys.

$v. Alfonso mokyklos moki
niai, užbaigę mokslo metus, 
gegužės 24 buvo išvykę į Druid 
Hill parką. Tai vienas iš gra
žiausių parkų Baltimorėje. Ber
niukai žaidė sporto' aikštėse, 
mergaitės suposi kėdėse ir bė
giojo girioje. Išvykę buvo au
tobusais.

Iškilmingos mišios bus auko
jamos Holy Redeemer kapi
nėse gegužės 30 d. 9 vai. už 
už žuvusius karius ir visus ten 
palaidotus lietuvius. Amerikos 
legiono lietuvių postas 154 tu
ri paruošęs įdomią programą 
pagerbti žuvusiem. Mišių me
tu giedos mokyklos vaikai. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvauti 
tose iškilmėse.

Mindaugo ir Kęstučio pašai
pūnės draugijos rengia pikniką 
birželio 4. sekmadienį, prie gra- plačiai Amerikoje ir Lietuvoje konstatuoti pradėjo tvarkyti 
žiu Chesapeake Bay vandenų 
Altoona Beach. šokiams groja 
orkestras. Autobusai važiuoja 
nuo lietuvių salės.

Mokslo baigimo aktas §v. Al
fonso mokykloje šiemet įvyks 
birželio 11, sekmadienį, 3 vai. 
popiet mokyklos salėje. Pro
gramą paruošė mokytojos sese-

OR. JUOZAS GIRNIUS skaito 
paskaitą.

DETROIT, MICH,

Sekmadienį, gegužės 28. New 
Liberty parke (Bredow Road 
ir Middlebelt) yra rengiamas 
šv. Antano- parapijos piknikas.

Nėra reikalo aiškinti detroi- 
tiečiams. o net ir dažnai Det
roitą viena ar kita proga ap
lankiusiems svečiams lietuviam 
iš toliau šios parapijos reikš
mės. Visi žino, kad apie ją tel
kiasi pati žymiausioji dalis lie
tuviškojo gyvenimo šiame au
tomobilių mieste.

Čia dar jaučiami pėdsakai

veikusio prof. kan. Fab. Kemė
šio. Dar per daug gyvas vaiz
das stovi Detroito lietuvių aky
se šią parapiją kūrusio ir vė
liau čia visą savo amžių pra
leidusio, didžiojo knygos mylė
tojo, jautria kunigo — poeto 
Strazdelio dvasia dvelkusio šia
pus Atlanto, kun. dr. Ign. Bo- 
reišio; xta dvasia buvo tokia

už 
na- 
ju-

Sodaliečių susirinkimas bus 
birželio 4. sekmadienį, tuojau 
po 8:30 vai. mišių. Tai bus -pas
kutinis susirinkimas prieš va
sarą. Jonas Obelinis

nieko geresnio nerasianti 
kartu su šiuose pačiuose 
muose tarnaujantį medinių 

įdėsiu, bet kupiną gudrumo Juo
zą.

Kiekvienas komedijos veikė
jas su savitu veidu, ir aktoriai 
buvo taip pat ryškūs, nors ne
visi vienodai pajėgūs. Alaną, 
nelaimingą vyrą, vaidino V. Že- 
bertavičius; Kariną, namuose 
neišsitenkančią žmoną, Ų. Mi- 
kaitė; Juozą, tą medinių jude
sių, bet labai jau išgudrėjusį 
tarną. A. Gladkauskas; Anetą, 
prisiskaitytų romanų pasauliu 
gyvenančią tarnaitę, R. Lišaus- 
kaitė; Henriką, Karinos paly
dovą ir garbintoją, A. Pesys 
(šioj komedijoj nedėkingiausia.

nas kun. VI. Stanevičius, toli 
gražu nėra eilinis, nors jau čia 
gimęs ir mokslus išėjęs. Atvi
rai tariant esame dėkingi Det
roito kurijai, kuri mums da
vė patį geriausią lietuvį kuni
gą, kokį ji turėjo. Matyti, iš 
a. a. klebono kun. Boreišio lai
kų jai buvo gerai žinoma, kad 
Šv. Antano parapiečiai, tvir
čiau nei kur kitur šiame mies
te. yra pasiryžę lietuviais gimę, 
jais ir išlikti.

Naujasis klebonas, malonu

sorė Z. Arlauskaitė - Mikšienė.

šią parapiją pilnas takto ir su
pratimo. Nelengvas tai darbas 
suderinti tris skirtingus savų 
parapiečių galvojimus: kietu 
darbu, tvirtu pasiryžimu ir kil
niu pasiaukojimu šią parapiją 
kūrusių, šiandien jau žilagalvių 
jos veteranų; staiga palikus 
gimtąjį kraštą, po daugelio var
gų ir odisėjiškų nelaimių, čion

miela ir ypač suprantama lie- atblokštųjų paskutiniojo karo 
tuviams, atblokštiems po Antro
jo pasaulinio karo šian. gal ir 
per judrian miestan. Bet ir jo 
įpėdinis, naujasis mūsų klebo-

aukų, pagaliau, čia jau gimu
sio jaunimo nesvarbu ar jie 
šiandien artėja prie keturių ar 
dar tik dviejų dešimčių metų.

TESKAMBA DAINOS U 2 LAISVĄ LIETUVĄ! f

DAINŲ ŠVENlT I

CHICAGOJE
1961 m. liepos 2 d. 

3 vai. popiet 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

43 ir Halstead Streets

{Bilietų kainos: 5. 4. 3. 2 ir l xiol. e Visos vietos numeruotos

BILIETAI paStu užsakomi, kartu siunčiant piniginį čekį. Šiuo adre.su: 
LITHUANIAN SONG FESTIVAL, 2501 We»t 69th SL, Chicago 29, III.

, Dalyvauja chorai iš J.A.V. ir Kanados

kuriam taip charakteringas ieš
kojimas naujovių visose gyve
nimo srityse, kartais net su 
kiek per žymiu pagarbos trūku
mu visam tam, kas pirma jų. 
kad ir gero, atlikta.

Tenka tik džiaugtis, kad kle
bonas kun. VI. Stanevičius vi
sas šias tris pažiūras realiai su
pranta ir teisingai jas respek
tuoja. Tikrai, tvirta kaip uola, 
senoji bažnyčia su mokykla ir 
naujutėlaite, modernia kleboni
ja gal geriausiai ir atstovauja 
šią skirtingų parapiečių kartų 
sintezę išoriniai.

Energingasis klebonas kun. 
VI. Stanevičius turi dar daug 
planų, kurie, gal būt. gerokai 
pakeis išorę, tačiau būkime tik
ri. jie nenustelbs nei šią para
piją kūrusių, nei šiuo metu ge
rokai savo sudėtimi jau pakitu
sių parapiečių. Kiekvieną sek
madieni. kai užgrojus vargo
nams suklumpame giedodami 
lietuviškąjį Bažnyčios himną 
“Pulkim ant kelių”, mes visa 
savo dvasia staiga pasijuntame 
esą žymiai arčiau to nuostabaus 
Gintaro krašto, nekaip kad gy
veną čia didžiųjų ežerų pašo
nėje. kurių vandenys taip ne
toli skalauja pakraščiais takus, 
šimtmečiais indėnų vaikščiotus.

Parapijos klebonas ir jos ko
mitetas nuoširdžiai kviečia vi
sus parapiečius ir Detroito. 
Windsoro bei jo apylinkių lie
tuvius atsilankyti parapijos pik- 
nikan New Liberty parke. Pa
vasaris šiuo metu yra pilna
me* grožyje. Pasinaudokite kar
tu paremdami ir lietuviškumo 
tvirtovę Detroite — šv. Anta
no parapiją. O ji tos paramos 
ir savo praeities darbais ir atei
ties planais tikrai nusipelno.

Tad laukiame jūsų visų pa
rapijos piknike šį sekmadieni.

V. C.

padėjėjai — I. Laurinavičienė 
ir St. Iljasevičius.

Malonu pastebėti du dalykai. 
Pirma, kad Z. Arlauskaitės - 
Mikšienės vadovaujamas sam
būris pajėgus dirbti; antra, kad 
A. Garkos vadovaujamas Cle- 
velando Ateities klubas sugal
vojo jį pasikviesti į svečius. 
Dalis vakaro pelno (o jo gau
ta) skiriama II-sios Dainų šven
tės reikalams, ir tai gražus pa
vyzdys kitiems kultūrinių mū
sų parengimų rengėjams.

Gegužės 20 LB Clevelando 
pirmosios apylinkės Vaidilos 
teatras slovėnų salėje pastatė 
A. Rūko 3 veiksmų komediją 
Vieno kiemo gyventojus. Ko
dėl šis vaidinimas pavadintas 
komedija — neaišku, nes jis 
neturi nei veikalo ypatybių — 

: nei intrigos, nei charakterių. 
Tiksliausia šį vaidinimą būtų 
apibūdinti kelių moterų ir vy- 
iu stumdymusi tame pačiame 
kieme. Bet nė jie patys neži
no. ko jie čia stumdosi ir dėl 
ko barasi. Suprantama, dar ma
žiau tai galėjo suvokti žiūro
vai salėje. Vienintelė išimtis— 
tai Benediktas Miglopūta. ku
ris, paveiktas buv. “šaunaus 
policijos vachmistro” tik dabar 
po kelerių metų grįžusio į na
mus. užuot lankstęsis savo žmo-

pagarba
Kun. L. Jankus

Balfo Reikalų Vedėjas

nai. veikalo pabaigoj ima jai 
įsakinėti: “Tylėt, kai aš kalbu!”. 
Ne tavo reikalas ... Tu dar 
nežinai mano padūkimo!”. Ir 
Miglopūtienės re ikcija: “Va, 
tokį, Benediktai, tai aš myliu 
tave-”.

Tad kyla klausimas: kodėl šį 
veikalą Vaidilos teatras pasi
rinko? Suviliojo dviaukštis sce
novaizdis? Bet tai antraeilis da
lykas. nes tas pats efektas bū
tų buvęs pasiektas ir be to. 
Sugundė scenoje parodyti kai 
kurias lietuviškojo mūsų gyve
nimo aktualijas — pasišaipyti 
iš mūsų neorganizuotumo ir 
tuštumo? Bet ir tas tiksiąs ne
buvo pasiektas, nes tam rei
kėtų atitinkamų draminių prie
monių (charakterių).

žodžiu. “Vieno kiemo gyven
tojai” egzaminų neišlaikė. To
dėl ir Vaidilos kolektyvas at
sitrenkė galva į sieną: nieko 
negalėjo čia padėti nė kai ku
rių artistų geras vaidinimas (J. 
Citulio. P. Maželio ir kt.). “Vie
no kiemo gyventojai” taip pat 
rodyte rodo mėgėjų scenos 
veikalų badą. St. Papartis

— Ona Palionytė ir Roza
lija Petruškevičiūtė, iš Lazdi
jų, Lietuvoje ieško savo bro
lių. tetų ir dėdžių, gyvenančių 
Amerikoje. Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašomi atsiliep
ti adresu: J. Miklaševičius. 109 
No. 5th St.. Brooklyn 11. N.Y.

STOUGHTON, MASS.
į stulpą. Duktė vaikšto su per- 

nusipirko rišta kakta, o motina daugiau 
kaip dvi savaites pragulėjo. 
Abi tačiau džiaugiasi, kad 
“vapsva neįgėlė mirtinai".

Mirė Stasys Pacevičius. Ge
gužės 16 ėjo kažkoks žmogus 
pro šalį ir pamatė, kad kitas 
guli prie žolės piaunamos ma
šinos. Manė, kad ją taiso, bet 
išėjusi žmona rado savo vyrą 
nebegyvą. Gydytojas jau nieko 
nepadėjo. Palaidotas gegužės 
18 Melrose kapinėse. Buvo gi
męs 1891 Žemalės valsčiuje. 
Į JAV atvyko 1911 — tiesiai 
į Stoughtoną. Buvo siuvėjas* 
Bostone. jau išėjęs į pensiją. 
Gyveno 46 Perry St. Paliko nu
liūdime žmoną Sofiją Tennytę 
ir dukrelę Olgą.

Vapsva sužalojo automobilį.
Butvilas (Butterol) 
automobili balandžio pabaigoje. 
Po kelių dienų žmona ir duk
tė norėjo išmėginti. Oras gra
žus. šilta. Įskrido vapsva. Duk
tė pradėjo šaukti: “Vaspva. 
vapsva!”. Motina, valdydama 
viena ranka automobilį, kita 
pradėjo vaikyti tą vapsvą. Nau- 
jintėlaitis automobilis atsimušė

PITTSBURGH, PA.

Lietuvos vyčiu radijo valan
dėlės banketas jvyksta gegu
žės 28. sekmadienį. 5 vai. po
piet šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Bus įvairi programa, 
šis radijas yra mūsų visų, pa- 
dėkim jį išlaikyti savo auka ir 
atsilankymu į banketą. Progra
mos klausykite kas sekmadienį 
iš stoties WL0A Braddock. Pa.

LB. rinkimai į Tarybą sėk
mingai praėjo. Balsavo nema
žas būrys žmonių.

Radišauskų duktė ištekėjo 
gegužės 20 šv. Antano bažny
čioje. Homestead. Pa.

šv. Izidoriau* par. piknikas 
bus birželio 26. Parapijos kle
bonu yra 
šinskas.

Lietuvos 
kas R. S.

Gegužės 8 priėmė Sutvirti
nimo sakramentą Faip pat Nanc 
Fisher. Savo laiku lankė lietu
višką šeštadieninę mokyklą. Jos 
motina Sakalauskaitė. M. Kas

kun. Alfonsas Su-

— Amerikos Liet. R. Kata
likių Moterų Sąjungos seimas 
šiemet šaukiamas spalio 12-15 
Chicagoje.

vyčių CV pirminin- 
Boris aplankė apy

linkės kunigus ir pranciškie- 
tes vienuoles jaunųjų vyčių or
ganizavimo reikalais. A. 2.

apie 1961 metų įvykiu* nu
simanysi, jeigu DAR B I * 
N I N K Ą skaitysi.

— Juozas Motiejūnas, gyv.
2 North St.. Coxackie. N. Y., 
prie Hudsono upės turi gražius 
sodus ir erdvų "asarnamį. Anks 
čiau gyveno Brooklyne. todėl 
čia turi daug pažįstamų, kurie 
vasaros savaitgalius ar atosto
gas praleisti vyksta pas jį. Su
interesuoti galėtų kreiptis te
lefonu COxackie 6-6575. Savai
tei mokestis už pilną pensijo- 
ną 35 dol.

RADIJO VALANDĖLĖS

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

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

WJLB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
Seštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD W PO P 

1410 klc.
Sekmadienį — 11 ■ 12 vai. dieną 

Vedėjas J. Petkaitis
Lincoln Street, Hartford. Conn.60

BENDRUOMENĖS 
BALSAS 

PHILAOELPHIA WT£L 
860 banga

Šeštadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas
335 Titan St.. Philadelphia 47, Pa.

H0ward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO SEIMOS PROGRAMOS 

lietuviu kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; įeit. ■ sekm. 
8:30-9:30 vai. r.: Lietuviikos vaka- 
ruikos pirmadieniais 7-8 vai. vak.
Anglu kalba: kasdien 7-7:30 v. v. '
Radiju stotis WOPA. Oak Park. III.
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

adre.su


STAMFORD, CONH.

PA 7-1311

NA 8-9617

BAŽNYTINIŲ žvakių dirbtuvė

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street Brooklyn I I. N. Y.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 I8

THE MILLERIDGE INN—An Eariy 
American Imi built in 1672. Charm- 
ing gante patio setting. The uttim-

ezcept HoUdays. Member of Diners’ 
Club. Jericho. Hicksville Rd. & Jeri
cho Tpke. Tel WEUs 1-2201.

CARAFIELLO’S 
Restaurant

SpeciaI consideration jriven to 
religious institut ions

N.Y. — LUNCHEON - DINNER - 
SUf^PER. Catering to small parties. 
SpeciaI consideration given to reli
gious groups. Telephone DE 7-9695.

MAGNOTTI’S RESTAURANT
1719 Hylan Blvd. 

Dongan Kilis. SJ.N.Y.

GENE HARVEY'S 
TROPICAL ACRES RESTAURANT

1111 Central Park Avė.. Yonkers,

Cocktail Lounge. Free Parking. Spe-. 
dal consideration given to religious 

- groups. .... TeL YO 5-5183.

Birželio trėmimų 20 metų 
sukakties proga čia norima at
kreipti platesnės vietos amen-, 
kiečių visuomenės akis į bolše
vikų politiką, tikruosius tos po
litikos tikslus ir neįsivaizduo
jamus žiaurumus, kuriuos ten
ka išgyventi bolševikų “išlais
vintiems” kraštams. Yra susi
daręs komitetas “American Li- 
thuanians against Communism 
Committee”. vadovaujamas Bra
žėno, Cibulskio, Daniliausko, 
Malinausko ir ValiušaiČio. Jie 
rūpinasi pravesti visuomenės 
mitingą ir per vietos radiją, 
spaudą ir specialiai tam rei
kalui anglų kalba paruoštus ir 
viešose vietose platinamus at
sišaukimus prabilti i^ amerikie
čių protą ir širdis. Mitingas 
bus birželio 16; 8 vai. vak. West 
overio mokyklos audijorijoje. 
Pagrindiniais kalbėtojais sutiko 
būti vietos dienraščio “Stam- 
ford Advocate” Chief Edito- 
rial Writer Mr. C. E. Hertz ir 
Balfo reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus iš New Yorko.

Ta pačia proga mitingo me
tu rengėjai norėtų pavaizduo-

kinimus specialia parodėle su 
komunistų slaptų sutarčių, su
laužytų įsipareigojimų, depor
tacijų ir žudymų Įsakymų foto
kopijomis bei pačių kankinių 
ir kankinimo vietų nuotrauko
mis, Sibiro tremtinių laiškais, 
Sibiro maldaknyge ir kita me
džiaga, tik deja, sunku tos me
džiagos vienoje vietoje surink
tos rasti, nes iki šiol, berods, 
niekas dar 
mingai visa

nepasistengė siste- 
tai surinkti.
šia akcija susiju- 
padengia Stamfor-

Visas su 
sias išlaidas 
do lietuviai sava aukoms, kiek
vienas skirdamas vidutiniškai 
po 5 dolerius, kai kurie, kaip 
Valiušaitis, Vaitužis. Steponavi
čius ir po 20 dolerių. Visa ko- 
lopija neviršija 100 gaivu, gi 
organizacijose aktyvių tėra ge
ri keturi desėtkai. A.D.

FRANKS RESTAURANT — 235 
Jersey St.. New Brigfaton, SX N.Y. 
Steaks - Southern Fried Chicken - 
Seafood Platters - Shrimps. Open 
All Night Fridays and Saturdays; 
Closed Sundays. SpeciaI considera
tion given to religious groups. TeL: 

GI 7-9781

NEWARK, N. J.

HENNY*8 STEAK HOUSE

2187 Richmond Ave~ New Spring- 
ville. Staten Island. N.Y. — Famous ..
tor Steaks and Seafood. Speeiai Me
nu for Children. Special conaidera- 
tton given to religious groups. Tel.:

GI 8-8379

THREE JAYS RESTAURANT

201 New Dorp Lane. Staten Isiand, 
N.Y. — Specializing in Italian and 
Amreican Cuisine — Pizza Pieš — ' 
Cocktail Lounge. Special consider
ation given to religious groups. TėL:

EL 1-9724

THWAITES INN. Ine. Since 1885. ’ 
vi i i ISLAND. New England Shore 
Dinners. Steaks & Chops. Banquet 
Facilities. Ample parking. Open all 
year. Special consideration given to 
religious groups. Phonr TT 5-1023 

536 City Isiand Avė.. Bronx

LAKEVIEW ON THE BOARD 
WALK

Lake Mohau-k. New Jersey j
Fine Foods served from 12 Noon to 
2 A.M. — Dancing & Eritertainment 
Bitely. Special consideration given 
to religious groups. —> PA 9-9558.

STREAMLINE RESTAURANT and 
BAR, Ine. 215 West 3rd St.. Mount 
Vernon. N.Y. Steaks. Chops. Shrimps 
— Accommodation for parties. Spe
cial consideration given to religious 
groups. "What foods these morsels 
be" — Telephone MO 7-9213.

MELE’S PAVILION
Luncheon — Dinner —Supper 

Open Everj' Day 
Available at all times for Private 
Parties — Special Consideration 

given to Religious Groups 
CENTERPORT. Route 25A 

L.L. N*. Y. 
AN 1-4415

Serving Merrick a. Vicinity 
VILLAGE INN 

Restaurant a. Cocktail Lounge 
Featuring Italian Cuisine

Steaks - Chops - Sea Food 
Catering to Weddings- Parties - 

Banquets — Ample Parking — Air 
Conditioned

Special Consideration given to 
Religious Grouos

3 Merrick Avė., MERRICK. L.I.. N.Y. 
tAt Railroad Statiom

F R 8-9374

In East Meadovv. L. I.
Compliments of 

FORESTO RESTAURANT 
A. PIZZA

2366 Hemostead Tpke 
EAST MEADOW. L. I.. N. Y. 
Specializing in Italian Cooking 

Cocktail Lounge —'Orders to Take 
Out — Parking in Rear — Special 

Consideration given to Religious
Groups 

PE 1-9651

CAPTAIN BILL’S 
SEA FOOD RESTAURANT

Overlooking the Great South Bay 
“For Gracious Dining — Try 

Captain Bill’s”. Cari and Sophie 
Abendroth — your Hosts 

Special Consideration given to 
Religious Grouos

122 Ocean Avė., BAY SHORE. L.I.
MO 5-9713

There’s always something cooking 
at RICO'S

For the Finest Italian Cuisine 
Specializing in Lasagna. Ravioli, 
Spaghetti — With Meat Courses

Pizza
For orders to take out call IV 6-8821

495 Hempstead Tpke. Opp. Isiand 
Garden Arena

W. Hempstead. L I.

Succulent sea Food for vour Len- 
ten Meals — At the Good Old 

NEW CAMPUS RESTAURANT 
106 W. 32nd St. — PE 6-4121 
Special Consideration given to 

Religious Groups 
Under New Management — 

Louis Gazza - Philip Marcaldi 
Proprietors 

Free Parking After 6 PM 
Diner Club Member

■"
MARINERS INN

At Northport on the Harbor, open 
all year. Lunch or dine where 

cuisine and seenic beauty excel.
Sea Food - Lobsters - Steaks and 

’■ chops. Bar — Cocktail Lounge
Restaurant — Special Consider
ation given to Religious Groups

Bayview Avė., NORTHPORT. L. I.' 
fturn North on 25 A a t Woodbine

Ave.» AN 1-9756. AN 1-8111

CIRO'S “ON THE BAY”
One of the South Shore’s finest 

restaurants. Luncheons — Coctails 
— Dinners. Docklng facilities for 
boeting parties — Open all year— 
Catering in banquets and parties 
Bayvlew Avė. A M 4-9707

WEST AMITYVTLLE. L. I.

SADDLE ROCK DINER
Home style cooking - Business 
men’s luncheons - Baking done 

on premises - Open 24 hours daily 
Friendly, cheerful Services. Special 

Consideration given to Religious 
Groups 

850 Sunrise Hwy 
MASSAPEQUA. L. I.. N. Y.

Ll 1-8834

MI8TERPIZZA
Italian Food - Spaghetti Dishes 

a. Lasagna — Take Out Orders — 
Let us prepare the food for your

Party” — SpeciaI Consideration 
{ given to religious Groups 

49 W. Main St

IICK'S OAK NECK RESTAURANT 
(Formeriy Moms)

It’s Different... It's Delightful .. 
A Trėat for the Whole Family 
Broached Chicken . Broached 
Shrūnp a. Trout - Take Out 

Orders Our Specialty - 1 or 100, 
it’s no problem. Open All Year

BC Licensed — SpeciaI Consider
ation given to Religious Groups 

12 Bayville Avė.

SUFFOLK GAROENS 
(Angelo Opallo a. Arnold De 

Gennaroi
Our Specialty — Boneless Duck 
Dinners — Pizza. all varieties. to 

take out or eat on premises.
om available for vveddings. par

ties, shotvers for 250 people.
SpeciaI Consideration given to 

Religious Groups — Newly 
Decorated

CALVERTON. L. I.. N. Y.
Route 25 PA 7-9874

B O R E L L I ’ S 
ITALIAN RESTAURANT 
1580 Hempstead Tumpike 

East Meadow L.I. N.Y. 
Home Sfyle Italian Cooking 

Specializing in PIZZA. IV 3-0190 
Free parking space

SIUNTINIAI l LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurtos atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.

Už atstovybės sąžiningų ir pigų patarna
vimų yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir jsitikinti pas atstovų

JONĄ DAUGIRDĄ
337 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV 7-4940 ir EV 4-1232

Norite • geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 

(vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

KYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

LILLIAN’S RESTAURANT

Route 9 W.. Nevvburgh. New York. 
•'Wonderful Food”

Terrific Steaks. King Size Cocktaiis
American Express Honored. Spe- 
cial corisideration given to religious 
groups. Closed Tues. JOhn 1-9851.

WHEATLEY HILLS TAVERN
170 Post Avė.. VVestbury, L.I. N.Y 
Restaurant and Cocktail Lounge 
Facilities for Banquets and all 
Sočiai Functions. SpeciaI consi
deration given to religious groups.

E D 4-9810

Katalikų Bendruomenės Cent
re. Duke St., Davis. Avė., 
Keamy, N. J. Šeimininkais bus 
90 kuopa. Suvažiavime bus pa
daryti kuopų pranešimai ir iš
rinkti delegatai šių metų vy
čių seimui, kuris bus rugpiūčio 
24—27 d. d. Clevelande. Posė
dis baigtas malda. Kitas apskri
ties valdybos posėdis bus Ne- 
warke birželio 23.

Šių eilučių autorius nori iš
reikšti nuoširdžius sveikinimus 
Newarko 29 kuopos pirminin
kui Mr. Mrs. Charles Strolis. 
kurie gegužės 24 atšventė 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kakti. Taip pat sveikinam ir 
Lietuvos vyčių 26 kuopą Wor- 
cestery. kuri gegužės 21 at
šventė 45 metų sukaktį.

Nuoširdūs sveikinimai ir Leo
nardui Simučiui, Draugo dien
raščio redaktoriui, Lietuvos vy
čių garbės nariui, kuris gegužės 
28 Chicagoje bus pagerbtas 
banketu, atžymint jo 50 metų 
žurnalistinio visuomeninio dar
bo sukakti. F. V.

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

Padėka

BAMBOO GARDEN

PARISE’S STEAKS

PLAZA RESTAURANT

RESTAURANTS

vasarvietė

(Formeriy Henningsens) 
206 Old Country Road. HicksvUle,

Union City, N. J.
Chinese Food - Catering to Parties.

SpeciaI consideration given to 
religious groups

UNion 7-5566

- Dinners - Cocktaiis — Private and 
Serrri-Private Rooms. SpeciaI consi
deration given to relirious groups.

WE 1-5675

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės
N. Y. ir N. J. apskrities val

dybos posėdis buvo gegužės 12 
šv. Jurgio salėje. Malda pradė
jo pirmininkas Larry Janonis. 
Be jo dar posėdyje dalyvavo 
Joseph Sable, Charles Strolis. 
Constance Mack, Rita Miske- 
vitz, Frank Vaskas ir Charles 
Stipaila. Buvo aptarti svarbie
ji reikalai. Daugiausia kalbėta 
apie apskrities suvažiavimą, ku
ris bus birželio 4, sekmadieni.

ED KAYĄTT’S Red Carpet Restau
rant. International cuisine. 38 W. 
Sunrise Highway. Freeport. N. Y. 
‘•Look For A Little Entrance To A Big 
Surprise". Quality Foods adreted ana 
prępar^d to ordt-r by ęsperts. Sterling 
Service in an atmospher^ of intiniacy i 
charm. Sirloin st-aks. Barbecued Ribs. 
Scanapi. Shish-Kebab. Maine Lobster. 
SpeciaI consideration pivon to religious 
grroups. Tel. MA 3-7600.

ANGUS STEAK HOUSE
1412 Midland Avė., Bronxville. N.Y. 
Formeriy Dorans. Geo. Defies. Prop. 

LIVE LOBSTER POOL 
Luncheon - Dinner - Cocktail lounge. 
SpeciaI consideration given to reli
gious groups. — Tel.: BE 7-2444.

CHERRY LODGE RESTAURANT
1 Colonial Place Harrisoų, N.Y. 

Featuring the Best at Luncheons - 
Dinners — Cocktail Lounge with 
Piano music vveekends. Private din
ing room for ueddings, banąuets, 
parties and business meetings. Ac- 
comodates up to 150. — TE 5-3388.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
dalyviam, geradariam kurie sa
vo malda, darbu ar auka pri
sidėjo prie vienuolikto šv. Ka
zimiero Seserų Rėmėjų (rytinių 
skyrių) seimo. Visais atžvilgiais 
seimas buvo džiuginančiai sėk
mingas.

Pilnai suprantame ir giliai 
‘įvertiname mūsų rėmėjų, gera
darių ir prietelių didi pasiau
kojimą seselių reikalams, todėl 
iŠ gilumos širdies tariame tik
rai lietuvišką nuoširdų ačiū. 
Dėkojame gerb. dvasiškijai — 
didžiai gerb. prelatui T. Rilley, 
didžiai gerb. prelatui L Valan- 
čįūnui, kun. J. Gaudinskui. kun. 
A. Neverauskui. kun. dr. K. 
širvaičiui, kun. M. Tamulevičiui 
ir visiems klebonams, kurie, 
nors negalėjo asmeniškai daly
vauti, ragino savo parapiečius 
jame dalyvauti. Dėkojame šv. 
Kazimiero Seserų Rėmėjų sky
riams už dalyvavimą ir para
mą. Labai ačiū visiems darbi
ninkams ir darbininkėms, do
vanų ir aukų aukotojams ir vi
siems, kurie atsilankėte ir pa
rėmėte mus ir mūsų Įstaigą. 
Stengsimės savo darbais, pasi
šventimu bei kasdiene malda 
nors dalinai atsilyginti Jums už 
taip didelę paramą ir malonų 
prielankumą. Lai Dievo palai
ma ir mūsų maldos remia Jus ir 
Jūsų kilnius gailestingus dar
bus.

Jums giliai dėkingos,
švento Kazimiero Seserys, 
Vila Juozapo Marijos, New> 
town. Pa,.

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadieni, birželio 4, 3 vai. 

popiet lietuvių šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje Jokūbas Stukas 
rodys spalvotą filmą iš dabarti
nio Lietuvos gyvenimo ir pa
pasakos savo Įspūdžius iš pas
kutinio lankymosi Lietuvoje. Be 
to, bus rodoma ir brolių Mo
tuzų spalvota filmą iš nepri
klausomos Lietuvos laiku. Įėji
mas suaugusiom 1 dol., jauni
mui ir moksleiviams — veltui. 
Rengia New Haveno Alto sky
riaus valdyba. SH

TO PLACE.
YCMJR AD 

CAMCEL OR CHAMGE
Cail LO 3-7291

SWISS TAVERN
On Paterson - Hamburg Turnnike.
U.S. Rte. 202, Pompton Lakęs. N J.

Well knovvn for its excellent cuisine 
Luncheons - Dinner - a la carte 

Bar & Lounge. SpeciaI considera
tion given to religious groups. Tel.: 
TE 5-9868. Alpsteg. Mgmt.

CATSKILL KALNUOSE

S. ir L KRAUNAIČIŲ

Druskonie Hali
jau atdara ir priima svečius sa
vaitgaliams, grupių I Akylas, už
sakymus vasaros sezonui ir pen
sininkus reikalingus Hgesnio po
ilsio ir priežiOros. Apie atvykimą 

prašoma įspėti laišku ar telef.:

EDGEMONT CASINO 
DINNERS DAILY TO 10 P M- 

Always a la Carte. Catering to Wed- 
dings & all occasions. SpeciaI con
sideration given to religious groups. 
784 Central Avė. SCarsdale 3-9006,

CASA LOU Restaurant — 345 Ful- 
ton St. (Route #109). Farmingdale, 
LJ.N.Y. Cocktail lounge, Luncheons. 
Dinners. Excellent facilities for wed- 
dings, banquets, parties. SpeciaI eon- 
sideration given to religious groups. 
Member of American Express and 
Diners Club. — Tel. CHapel 9-9840.

LAMPLITER RESTAURANT — 6 
Fifth St„ Valley Sftream, L.I. N.Y. 
Catering — Weddings, Parties. Re- 
ceptions, Banquets. Cocktail Lounge. 
Ample parking — Air conditioned. 
Special consideration given to reli
gious groups. VAIIey Stream 5-9882

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

— HAVEN REALTY —

WILLIAM RUECK'S 
New Hyde Park JNN 

Paminus for W>ddin? Recpptions 
Banųu^ts — Club Dinners — Parties 

Shovers — Large & Small Privalę 
Dinning Room? - Conmunion Breakiests 

Lunch & Dinner Servened Daily 
214 Jericho Tumpike

ŠIT N’ CHAT RESTAURANT 
"Bring the Familv and Friends to 
our delightful STEAK HOUSE — 
Luncheons & Dinners. Open 7 days. 
Air conditioned- SpeciaI considera
tion given to religious groups. Tel. 
YOnkers 9-6433. 540 Pahner Rd., 
Yonkers. if no answer—YO 9-9541.

Brggest Steak in Westchester
Lobster - Italian Cuisine - Reason- 
ableprices - Ample parking - Parties 
arranged. SpeciaI consideration given 
to religious groups. Near H3wthom« 
Circle: Commorce St., Thomfc-ood 
ROgers 9-9871 — ROgers 9-9832

LARISON’S Turkey Farm Inn for 
real familv dinner in home-fashion- 
ed comfort. TURKEY A STEAK 
DINNERS. SpeciaI consideration 
given to religious groups. Cocktail 
Lounge. TR 9-5521. Route 206-24, 
Chester, N J. - t Closed Fridays t

Casa Carolina Restaurant -
356 Kimball Avė.. Yonkers. N. Y. 
FINE IT ALI A N FOODS. Open 7 
Days. SpeciaI coi ūderation given 
to religious groups. Tel. BE 7-9922.

THE TOWER STEAK HOUSE 
Route jt22, Motmtaln.'dde, N. J. — 
OutAtanding Food Service in a Gn»- 
cioun Mnnner. Luncbeon - Cocktaiis 
-Oinner Sredpi consddorution "tveri 
to relirkniM groups. Hosts: BH1 A 
Elizabeth Motter. Tel. AD 2-9789; 
AD 3-5542.

ROBIN'S POINT RESTAURANT 
Distinctive Dining Room & Cocktail 
Lounge. — Finest Italian-American 
Cuisine. — Reservations for Parties, 
Banquets & Weddings in our Pictur- 
esque Dining Room. SpeciaI consi- 
deration given to religious groups. 
Hauppauge. Wheeler Rd. C E 4-9691

CLAUDIO'S RESTAURANT & HOTEL 
Lnng Island’s Famous Sea Food House. 
Established 1S73. Distinctive nau tirai 
atmosphvre — Marine Room or Topside 
Marine Deck overlooking Peconic Bay. 
Accommodations for boats of any size; 
Xnr 500 ft. Pier. SpeciaI consideration 
giv-n to religious groups. . Greenport. 
111 Main St. Tel. — GReėnport 7-0627.

GARDINER’S RESTAURANT 
64 Gardiner’s Avenue 
Levittown. L j.. N.Y.

Specializing in Pizza Pieš - ItaiianrAm®- 
rican Cuisine - Private Dining rooms for 
small. parties. Weddings. Showers. Ban
ąuets. SpeciaI consideration given to 
religious groups. PE 1-8330; PE 1-9890.

LAKEVILLE MANOR
RESTAURANT SERVICE

North Ruad. LAKK SVCCESS. L.I.. N.Y. 
Open daily at 12 Noon: Saturdays and 
Sundays open at 4 P.M. Music Fri. & 
Sat. Nijrhts. Cocktail Lounge; Facilities 
for Private Parties. Special consideration 
given to religious groups. HUnter 7-6400

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. Tel. VI7-4477

S & G MEAT MARKET
buvusi 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUV® 
Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
348 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 2-4329

Sav. V. ZELINI8Tel.: APplegate 7-0349

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

NAUDOKITfiS PROGA!

MUSIC LOUNGE RESTAURANT 
Cocktail Lounge, Catering to Wed 
dings, Banquets. — Entertainmenl 
nightly: 2 bands and floor show or 
wėek ends. Good size Dance Floor 
Escellent parking facilities. Specia 
consideration to religious groups 
Farmingdale. South Main St. Tel.:

CHapel 9-9680; CHapel 9-9696

ALBANESE’S EASTECHEtfTER 
TAVERN. 7 Waveriy Place, East- 
chester, N-Y. -- Homemade ItaHan 
Food. PIZZERIA. Manicotti - Lasag- 
na - Ravoli - Spaghetti - Steaks. 
SpeciaI consideration given to reli
gious groups. Phone WO 1-9720.

MEI TING
Chinese Cnisfn<'-Win*s a. Ltmmrs
Air Conditioned - Orders to Take 
Out . Luncheons • Dinners • A

La Carte - Open 7 Days a Week 
Member Diners"; American Expr.

a. Hilton Carte Blanche Clubs
2 Eaat Jericho Tpke

HUNTINGTON STATION, L.I.. N.1
HA 3-5937

KOENIG-S RESTAURANT
Catering to your need.« since 1933. Ca- 
pacity to 340 persons. Faciliti<*s< for ,«mall 
or large WEDDING RECEPTIONS. V. 
Koenlg. propr.-' Luncheon. Dinner. Cock
tail Lounge, Banguet Rms. Closed Mon. 
SpeciaI consideration given to religious 
groups. 86 S. Tyson Avė. (Opp. L.I.R.R. 
Sta.». Florai Park. L. I. FLoral Park 
4-9666; If busy call FLoral Park 4-9815.

BELLA ROMA RESTAURANT
VALLEY STREAM - COCKTAIL 
LOUNGE - ITALIAN AMERICAN 
- FAMILY DINING — SpeciaI con
sideration given to religious groups. 
Specialties To Go - Easy Parking. 
52 Central Ct. VAIIey Strm. 5-9940.

GARBARINO RESTAURANT 
12 Watkins Street 

•Lynbrook, L.I. N.Y.
Fine Italian Cuisu«e — Cocktail 
Lounge — SpeciaI Consideration 
Given to Religious Groups. Phone:

LY 9-0137

SOUTH SHORE INN
716 Sunrise Hightvay — Rockville 
Centre. L.I. N.Y. — "Seafood at its 
best’’. Lobster—Anj’tvay you likę it! 
Every Friday Night. SpeciaI eonai- 
deratoin given to religioux eroups, 

SpeciaI Seafood Dinner—$2.75
Beautiful rooms for fine catering.

e Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos 
e 40% nuolaiaos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
e Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admiral ir Motorola 

23 indų 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.



DISPLAYNŲKSMG HQMC

THE CORNER HOUSE

Near beachGueat

water ta every room.134

New Britain. Conn.
RĘST HOMES

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTri-
Ca&olics VVelcome at

SPORTAS
PIOUS SOCIETY OF THE

ROOM ■ BOARO

MISSIONARY SISTERS et JE8U8 
CRUCIF1ED. A new Order of Nūn*

SUNKEN MEADOW 
HLoT hUMCb

CREEKSIDE RĘST—On the Great 
South Bay. Dur service tacludM:

1UL MU 3-2928 
. VACYS STEPONIS

BURKARD MASPETH
I DONT MUAM TO MUiita YOU BŪT 

riAvE 4 Uji! Keaaohaote 
price. suuu KncK 4^ room ranča type; 
large baseinem, exua large garage. in 
yueeua Gaa bot waier. baae-
boaru heaūng, 10U amp. eleetne service, 
airconotuoned (aleevea only). Ageat on 
preuuses. U A 6-7266; 63ra Street. Bet. 
Fluabing Avė. 46 5sth Avė. — MODKL 
HOUSE OPEN DA1UY from 12-5 P.M.

Beautiful grounds, special dieta 
2-*-nr. supervision. oerunea. 

516-KI 2-9879

vtes, dancing. Near aB churches. $37 
to $42 per week. Adultb only ta July 
and AugusL BookteL No singles in 
july ana AugusL Mrs. Hatue Field

Misstonary Sisters ef the Third 
Order of SL Francis 

Pselrelrlll, N. Y.
Sisters deoote thetr lives to tsaching on 
the Elementary, High, Business A Coi- 
lege levels and do missionary work In 
S. America They also care for children 
in orphana*e«. For Information please 
write to Rw. Mother M. ROBERTĄ — 
Mount SL Francis, Peekskill, New York.

“If Jeau* Call*”, He is offering 
Paradiae to you ta retum for 

your prayers — love — work -- 
and aacritice. ■ Hearken to HM

tik* eotared. You are invited to jota- 
Write: Sister Mary Cyritta, MAJX.

fted, SL' Thereee MĮpsion, Box 113, 
Martany, Al~b*ma.

SU.4 «N’ ŠOU N D MOTEL 
MONTAUK a, UI., N.Y.

The only Moto! <x the Sound, New this 
year. Motei A blfieienctes. Sound proof, 
wall fe wall carpettng, Heated; every 
room has water view. F» ivate beach. 
Attractive rates. WaHdng dtrtance to 
Montauk Harbor A Fishing rtoats. In 
duoenc — Call OLymbla 8-a063.^

Wnte to 
REVEREND MOTHER GENERAL 

. Motherhouse of the 
Immaculate Conception

tront landaca^e; transport&Uon to 
churcbes; recreation, etc. Fnvateor 
aenu-pnvace. Unaer personai care 
<a N. O. Demisay, MJ5JS.; 54 CIocks 
MivcL, Amityville, LLL — AM 4-335U

N. J- PR 4-1350. Mrs. H. Hareter. 
. . J .  —— ■
JOE*S MT. VIEW. Bene 61, Rd. #6, 
CatakiU 1, N.Y. — ORange 8-5664. 
Mod. accom, also fanuly ouagak>wa 

- Famed Ital.-Amer. Cuunne. home bak- 
iag by Chef Joe . Svtmmlng pool. sun- 

vitit ordkostT* 4k <iaiicin^ 
rately. Sportą near Cath. church. $43 
to $a0 va. usdudes everything. Book- 
leL JOS. SCAF1DI. Prop. Metu, kinta.

■ Spc. $3o. Fru eve. tUiiT'ues. auer aiuuei.

ELM RĘST HOUSE
E. Durtam 2, N.Y. — CEdar 9-6961. 
Modern rooms witb numing bot & 
cold water. Cool dtaing rm. Sports,

Veda K. Merkis

y'

Kas geriausias sportininkas?
Kiekvieno sezono pabaigoje 

New Yorko lietuviai jau kuris 
laikas pristato visuomenei sa
vo geriausią sportininką. Šį 
šeštadieni Apreiškimo parapijos 
salėje' LAK sporto sekcijos va
karo metu bus paskelbti šių 
metų geriausi sportininkai — 
vyrai ir jauniai (moterų nebe
turime). Ypač šį kartą sunku 
nuspėti išrinktuosius. Futboli
ninkai, pradžioje žaidę antroje 
lygoje, nieko neparodė, bet vė
liau atkuto, atsistojo lentelės 
penktoje vietoje ir nusistūmė 
Knickerbocker taurės varžybo
se iki pusiaubaigmės. Krepši
ninkai priešingai, pradžioje ge
rai laikėsi ir YMCA pirmeny
bėse pasiekė antros vietos, bet 
vėliau sugriuvo (žaidynėse To
ronte). Kitose sporto šakose ma
žiau reikštasi.

Jauniai, jaunučiai ir ypač ma
žučiai futbolininkai šį sezoną 
ypač gražiai pasirodė, tad iš 
jų sunku bus geriausieji atrink
ti.

Kas mūsų geriausi sportinin
kai? Tai sužinosime šeštadienio 
vakare — atvvkęr į Apreiškimo 

4 parapijos 3a« rfenšinmr gįbs VACATION DIRECTORY

FARM VACATIONS DIRECTORYCHAMINADE REPUBLIC
se.

Liguor Store, IneFutbolas Ma-TRAVEL BUREAUS

322 Union Avė.
TeL: EV 7-2089

SUMMER RESORTS

FOR BUSINESS OR PLEASURE!
HORIZON HILLS

OBLATES OF
ST. FRANCIS

DE SALES

Atletas
Notės. Drafts. MA 5-2264. 36-3840 STAGG ST.FOR BOYSH. W. FEMALE

Telefonas: STagg 2-5938WARD TRAVEL AGENCY VVTLMINGTON 99. Deleuare

COUNTRY BOARD

QUIET VILLAGE. Lovely Park.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FR. CRIBBIN'S PILGRIMAGE
Phone Vlking 3-3781

CANADA'S 3 NATIONAL SHRINES
MT. ASSUMPTION Boy's Boarding School

ON LAKE CHAMPLAIN, PLATSSBURG, N.Y. VENDOME PLAZA HOTEL — 510

ALL NEW THIS YEAR CAMP ST. ANDREW
Big Western Show

STRIKE IT RICH AT OUR Only S30D0 weeklyMINING CAMP

OPEN DAILY 11 A.M.

W1LD WEST CITY, Kente 206 North, NETCON’G, NJ.

everything in sports. Modem 
Unique and esceptional new 
acc. Also nousekeeping units. 
Catholic Church. BookleL —

ON SHINNECOCK BAY 
OVERLOOKING OCEAN

794)1 Roosevelt Avė., Jadceon Helghts, 
L.I.. N.Y. — Special consideration given 
to individual and groups planning pil- 
grimages to Europe. Special Package 
rates for Honeynioons in Miami & Ber- 
niuda. Call: OLytnpla 1-56*0. Will de- 
liver tickets to your home. -

PERSONS; $80 mo.. $25 weekly.

Box 251, Oxford, N. Y. Director, Robert Lapolla, B.S., M.A.
20 Bradley SL, Beth Page, N. Y.

WEII* 5-9550

New York — Ll 4-3307 (9-12 AAL).

AUGUST 19 TO AUGUST 25, 1961
Benefit of Summer Day Camp • Apostolate of The Deaf and 
Hard of Hearing e 25^ Discount for Clergy and Religious.

Reservation* and further Information apply:
Rev. Tboma* Cribbta

Mr*. VAMOSS HUNTER LODGE 
Hunter, N. Y. — Tel: Hunter4284 
Open an year round. Ideal for Vac
ation. A place for the diaeriminate. 
Continental cuisine; Sports; Comf.

RODEO
Everyonc has fun —

See You in The Catskills At 
O'SHEA HOUSE

EAST DU R H AM, N. Y.
All Accommodat'ons & Recreational 
Facilities for Your Vacation Needs. 
Large filtered swimming pool - under 
water lighting with new safety voltage.

Cath. Church on adįoining grounds 
Paddy and Joaephine Burke, Props.

ME 4-7412 — N.Y.C. Rt 4-5102

Write or call immediately
REV. ANDREW J. MeGOWAN

CHAMBERMAIDS
FOB RESORT WORK

60 2nd Avenue. Bet. 3rd & 4th Sts.
Murray’s Employment Agency 

OR 4-0157; GR 7-9676

IDYWILE COTTAGE 
2000 FL Ele va t i on

Mt. Pocono 2, Pa. Terminai 9-7237 
•Take-it-Easy" moderato cost Vaca- 
tione. QUIET—RESTFUI^-COMFORT- 
ABLE. — Good food. good heds. good 
company. Family style meais. -Near 
churcbes. Stores. Some sports on pre
misos. Booklet •'L“. — Viola Curran.

TREE SURGEONS

PL 4-1165PL 4-6757

DI 6-5711

gera kapela. Veiks bufetas. 
^Nuotaika turėtų būti gera, kaip 
ir visuose sportininkų vakaruo-

New Yorkas šiuo metu turi 
progos gėrėtis geru futbolu — 
prasidėjo tarptautinės lygos žai
dimai Polo Grounds. Bet ne
snaudžia ir vietinės lygos, no
rėdamos užbaigti pirmenybes. 
Pereitą savaitgalį mūsų seniam 
ilsintis, žaidė tik jaunieji. Ma
žučiai apkūlė Eintrachtą 6:0. 
Jaunučiai Eintrachtui pralaimė
jo 0:3 Jauniam taškai teko be 
kovos, nes Hoboken neatvyko, 
šį sekmadienį mūsų pirmoji ko
manda žaidžia pirmenybių rung
tynes su Yonkers SC, kuriam 
pirmame rate pralaimėjo 3:4. 
Rungtynės bus Metropolitain 
Ovai, Maspeth, L. I., 4 vai. po
piet. šeštadienį mažučiai žai
džia 2 vai. su ukrainiečiais.

matytos nigpiūcio irt - rugsėjo 
6 dienomis, i$rockvū|e. r-oių 
dayviai paaiškės birželio pra
džioj. Bus pakviesta 10-lk ge
riausių. Tuojau- po jų jvyKS 
tarpvalstybines rungtynės i^a- 
naua - ja V, 8 lentų, greičiau
sia Mihvaukee. Amerikos ko
manda nebus iš pačių stipriau
sių, bet Kanada zaaa sutrauk
ti savo geriausias jėgas. į ko
mandą minimi: lanoisky, An- 
aerson, Vaitonis, Dr. Macska- 
sy, Vranesic, Witt, Buster, 
Vvuliams ir keli kiti. Labai pa
našu, kad Ignas Žalys, po jo 
laimėjimo Montreano uždaro
se, gan būu pakviestas j Ka
nados uždaras bei nnKtmę, 
nes jis įveikė paminėtus Wiu

euiam*; D*y < mght caro. Your v«*tt 
i* w*toomet (Near Route 25A) Ra- 
«ervoir Av*, Northport, L.L' TeL:

ANdrew 1-8088

Chess Life, Amerikos šach
matų iederacijos žurnalas, ba
landžio nr. mini Merkio laimė
jimus Amerikos komandai, IV 
pasaulio korfesp. p-oese. Mer
kis geriausias savo komandoj 
ir pirmas 7 valstybių grupėj, 
fateiktoj lentele j jis stovi pir
muoju priešaky jugosiavijos, 
Ispanijos, Argentinos, V. Vo
kietijos, Kanados ir Australi
jos, trecios lentos reprezentan
tų.

Chess Review, gegužės mėn. 
Massacnusetts žiniose, mini 
So. Bostono lietuvių šachmatų 
klubą įveikusį N. Yorko netu- 
vius. įvardinti Bostono laimė
tojai: Gediminas ir Leopoldas 
Šveikauskai, J. Vilkas ir Algis 
Makaitis. M. Yorko — tik vie
nas Trojanas.

Šveicarijoj, rytoj prasideda 
tarptaut. turnyras, kuris truks 
iki Dirželio 11 d. L>aly?ių tarpe 
— Lietuvos meisteris iš Vil
niaus — Vladas Mikėnas.

Bostone, rytoj prasideda 
Boyistono šachmatų klubo ren
giamas turnyras pas juos, ge
gužes 27-31, A ir B kl

* JAV mėgėjų p-bės praside
da šiandieną, gegužės 26-28, 
Ausbury Park, N. Jersey. JAV 
jaunių p-bės įvyks liepos 31 - 
rugp. 5, Dayton, Ohio.

N. Yorko valstijos mėgėjų 
p-bės nuskirtos birželio 17-18, 
Geneva, N. Y. Hobart College, 
Sherill HalL

RIVERDALE TRAVEL 
Service, Ine.

3532 Johnson Avė. Tel. Kl 9-5950.
SPECIALIZING IN PILGRIMAGES 

TO ALL PARTS OF EUROPE 
“Your Travel Pleasure

Efficient and Corteous Attention to 
all your Travel Needs. Special at
tention given to Pilgrimages. Also 
located in B’klyn, Great Neck and 
Wilkesbarre, Pa. — PANORAMIC 
Tours, Ine, 101 W. 55th Street, 
N-. Y. 19, TeL CI 5-4889.

If it concems TRAVEL please See 
Us! For literature & complete details
BROOKLYN'S TRAVEL BUREAU, 
I ncorporated, 80 Livtngston St., off 
Court, Brooklyn 1, N. Y. Reserva- 
tions taken now for Pilgrimages to 

(Scslabrini Fethers). The Pinus Sodety 
of the Fsthers of St- Charles was fouad- 
ed in Italy by the Servaat of God. Bi- 

ot this Hociety is to work primarily a- 
mong the Italian Emigranta and tbeir 
children throughout the worid.
At the present rime we number appros- 
imately 1100 members working in four- 
teen different couhtriee. In the U. S. 
and Canada we have 45 pamshee. 27 
echoola, 2 Homes for the Aged. a Minor 
Seminary. a Novitiate and a Major Se- 
minary. • For further Information a- 
bout the Pious Society of the Fathers of 
St. Charles wnte to — VOCATIONAU 
DIRECTOR — St. Charles Seminary, 
Staten Island 4, N. Y.

PASSIONIST WAY OF LIFE
As A PRIEST You Will: Pray and 
Study in Seminary or Monastery. Be 
Ordained, Preach Mišsions, Retreau as 
Missionary Home or Abroad. Write for 
im'ormation — GENERAL VOCATION 
DIRECTOR, Passiomst Monastery. Box 
24, Jamaica 32. L.1. N.Y.

We Preach Christ Crucified

RELIGIOUS SISTERS OF MERCY 
College SecondaryAElementary Schools 
Diocese of Trenton & Camden. /N. J. 
IS GOD CALLLNG YOU To Be A Sister 
Of Mercy — to serve the poor, siek and 
uneducated. For informauon write — 
MOUNT SAINT MARY NOVITIATE 
U. S.' Highvvay 22 and Terrill Road 

Nortn Plainfield, New Jersey

The LITTLE SERVANT SISTERS 
Of the IMMACULATE CONCEP- 
TION Of the BLE8SED ViHGIN 
MARY. The Little Servant Sisters. 

Founaed in Poland m 1550
FvunūeU by u. saiuuy ad'vaui ui Girti, 
Edm. Bojanowski. a co-ioiinaer Painei 
Tneophilus BaczynsKi. • Serving as 
Sisters in the Diocese oi Buflaio, Tren
ton and Camden, in scnools. r.omes. 
novitiates and foreign nnssions. For 
further Information wnte to:

Rev. Mother STEPHANIE CLARA, 
184 Amboy Avė.. Woodbridge, N. J. 
or 
IMMACULATE CONCEPTION 
Novitiate, 
Cropvvell Road,- Marlton. N. J.

Mineola, Long Island
A high school for boys taught by 
rianists • A high school eąuipped with 
an 80-position language laboratory and 
stressing the need for learning to speak 
modern foreign languages • A high 
school that features speech and speech 
activities. ,

Throughout this Globė the Mission- 
ary Sisters of St. Augustine are de- 
dicated to expanding God’s King- 
dom through Christlike Charity. 
In Mission Landa: India. Philippinea, 
West Indies. Congo, Urandi. Formosa, 
Hongkong; Home Missions: Tesąs. Ca- 
lifomia. World wide Augustinian Mis- 
sions offer a chalenge to you who love 
Christ and souls. Information: Vocation 
Dir., Mt. St. Augustine, Albany 4, N; Y.

Devoted to the Christian Education 
of Youth, According to the Spirit 
of the Gentleman Saint.

Young men desiring further 
Information, ivrite to: 

DIRECTOR OF VOCATIONS 
' P. O. BOX 1452 '

DOWN HtLL RĘST HOME
NerthperL Aa emellent estete con-

Catholics Weioome 
Croion on rtuoson

NEW RANCH, wooded aere, beau- 
tnuuy lanascapea, inrge rooms, 
private oains. t.easonauie pr«vcs.

TE 1-1481

SUMMER CAMFS

- CAMP AUXILIUM
Girls betvveen a ges of 6 and 14

VVeetuy raie $2o.uu. £>xsięr rtosaiie, 

rcesident nurse; unaer supervision 
oi saiesian misters. rioating, 
nnng, ruKing, ciaics, noooies, J_»ra- 
maues. leiepnone U u poni

Camp Mother Mazzarello, N. Hale- 
aon, NJ. (Guest nouse ior VVomen) 
July to Aug, weeKiy rate $30. beuu- 
Fnvate rooms, tood: pienty&weU- 
prepared.xjna.pei, a piciuresųue spoc. 
Conducted by T ne uaugnters ot ma
ry neip of Gnristians. (Saiesian mis
ters oi SL John Bosco). Att: Sister 
Carmela, F.M_A 659 - 723 Beimont 
Avė., N. Haledon, N. J. ±±A 'i-U-±5z.

MOTHER’S ATTENTION! — Send 
your child to Stuyvesant on the 
Hudson for vacation. The Irome 
away Irom home. For applications 
send to director, Mrs. Minnie Mc- 
Nulty, 101 HoHywood Avė., Crest- 
wood, N.Y., Tuckahoe 7, MO 4-5782

Now available the new Farm Vaca- 
tions & Holidays directory describ- 
ing 184 vacationing farms, ranches 
and rural inns in the U.S. and Ca- 
nada. Weekly rates with meais $35- 
$60; children f20-$45. Obtainable at 
newstands or mali 50C to Farm Va- 
cations & Holidays, Ine., 500 Fifth 
Avė., New York 36, N. Y.

Luxury Acuzmodations 
Swinuning pool - Rooms & Suits 

Priv. Dock - Effidency Maisonettes 
May 12 - June 29,Pre reason rates 

After June 29 minimum reservation 
1 week 

TeL AT 3-0458 f. n. Bok W 
Southampton 4, N. Y.

Complete camping program, all ac
tivities • Modern facilities. country 
estate grounds • Horseback riding. 
ham radio, Go Kart • Small limited 
enrollment—In&vidual guidance • 
Supervised by N. Y. State Certified 
Dir. of Health. Physical Education 
and Recreation,

For Reservations call or writė:

PINE GROVE HOUSE 
Kast Quoąue. L. 1. N. Y. 
Tel. Hampum Baya 2-0tf(7

Prie Smnnecoeh Bay iiamma. seniai 
linomas gerais valgiu patieaaiais. r m 
maudynės, laiveliai piauKiuti. Mietai 
priimamos šeimos. NamuKai (eoteages/ 
savaraiiKiSkam ūKimnKavimui ^neina
mos Kainos. Dvi mylios ligi katalikų 
bažnyčios. Savininkas

Mrs. J. E. Tunnell

BOOTH HOUSE
On the waterfron€ GREENPORT. 
L. Iu— American Jsc European pians. 
Complete Boating-Mshing laciliūes 

NEVvLY DECOKATEU 
Unaer new management of 

Capt. D. Koussos
Write or phone Greenport 7-1880.

FIRE ISLAND’S NEWEST SEA- 
ShORE MOTEL, Ocean Bay Para, 
N. Y. — t acing the Bay and only 
1,000 feet irom the ocean. 20 Linus 
with private baths. Ali rooms have 
twin oeds. Fiease maxe your reser- 
vations now. — VVrite or Dial 516 
JUniper 3-5860.

R O C K VI E W HOUSE
U.S. Highvvay. (Near Port Jervis) 
įt 206, M o n ta g ue, N. J. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tehnis - Golf - Swimming - dan
cing - Exceli«nt tood. t/rite for 
brochure “L' or phone Charles 
or l_ouise Reinhart — Montague 

3-2263

RIVERVIEW F.aRM and MOTEL 
Prattsvilie 3, N.J Tei. AX 9-3404 
“For Fun__ for Relaxation . Modem
accom. Rooms & cabins with private 
baths. ExcelL emisine served hotel 
style. Swimming, fishing, Licycles, 
lawn sports, dancing, golf. Catholic 
Church nearby. Faruilies invited. $42 
to $50. Write / call Mrs. Moore, prop.

PEGGY RUNWAY* LODGE
Narrowsburg, N. Y. ALpine 2-7135. 
One of Delfcvvare Valley’s finest Re
sorts. Located on Penn. side of river. 
Most 
pool. 
cabin 
Near

CAMP ECHO. Exclusive interracial 
Camp for Boys & Girls. Near Cana- 
dian border in historic Vermont. Now 
accepting limited number of applica
tions. Age 7 to 14. Camp features all 
supervised land&water sports, horse- 
back riding, erafts, languages, etc. 
Canad. tours. Write: Mrs. R. Klash, 
816 S. 15th St., Philadelphia 46, Pa.

BALSAM SHADE for an Ideal Vačation. 
Spaciou* grounds, gorgeous v<ewi, finest 
accom., new doluxe motei-style rooms, 
wall-to-wall carpet and private baths.
Pool, sports, recreation, 18 hole golf 
course 3 miles away, 3 deiielous meais 
daiiy. Catholic’ church near. Reasonable 
rates. May 27 to Ocl ist. Reduced rates 
J u ne and SepL BklL Greenville, N. Y. 
Tel. YOtown 6-5315.
4-OAY MEMORIAL VVEEKEND $30-35

DON - LEE 
Bridai Gown*

Bride — Bridesmaida — Flower
Giri* -— Mothera — from Fetit

K to Stout
Cocktail Party Wear — Accessoriea 

for Formai Occasions 
155-16 Jamaica Ava.

■_ Near Parsons Blvd. 
JA 3-4343

NELEGALIAI ATVYKĘ J U.S.A. 
Taikinai arba kitokiomis progomis 
atvyKuaieji jūrininKai, mecnanikai, 
muruuiuctu, zenuurmai, siuvėjau 
iietyoe* uoKumeiuus pagal vvasmng- 
įdu D.C. paiengvuuui4 gante tvar
kyti net u- sestadieniais — INTmK- 
ImATIONAL BuluiAU, 132 Nassau 
SL, N.Y.C, kamb. 1422. RE 2-4587.

CAPASSO BROTHERS 
55 North Maple Avė. 
RIDGEWOOD, N. J.

Private L»welungJ, tiusinesses — 
mausuial Mastės, tJuiiomg 

Materials, kke.
Special Consideration given To 

Keligious Instituuonj
GI 4-6465

W4W PLUMBING k HEATING 
CO.—Complete three piece “Amer
ican Stanaard“ Bathroom installed 
for only $475X0. GAS HEATING 
OUR SPEC1ALTY. Special consi- 
deration given to reiigious insutu- 
tions. Free estimates. r -H.A. Loans. 
Lic. No. 7878. Tel AP 7-4468.

CALL GALLAGHER'
STilvvell 6-3993 

BETTER ELECTRICAL WORK at 
F AIR PRICES 

Special atlendon to institutional 
winng. Licensed since 1933.

PARISIAN
BEAUTY SCHOOL

NATIONALLY KNOvVN HONOR
■ EaihLKm SCnOVL .

362 State sl, nacKensacK, N. J.
HUboard (-2204

COMMUNION • CONFIRMATION 
GRADUATION

DRESSES 
Reasonable 

ANNE CORRIEKO 
1277 E. 84 St, B’klyn - RN 3-1456

R. T. DAVIES
81 Hillcrest Avė., Morristown, N. J. 

TREE SURGEoN 
Pruning - Spraying - Removals 

Insurance e Special consideration 
given to religious institutions. TeL: 

JE 8-7844

Brooklyn 11, N. Y.

JURGIS J. JOKŪBAITIS.
Manager

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška - ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DAT .TĄ ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, SSV.

BROOKLYN 6, N. Y.

ROMAN FUNERAL CIIAPEL

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

REALCSTATE

_____ SIAMO- 
YOU LL SAVE $$00

Pricec will be raiacd from Jum 1«L 
ONLY 10 HOU8B3 LBFT FOR ŠAUT 

HICKORY H1LL HOMES
Amboy Rd, Annadaic, 6.1. Bay SL up 
to Hylan Bivd, Hyiaa Rivd. turą rietu 
at Barclay. Įeit M Amboy Bd. to tne 
Model Homea. TMopnono Fl 6-1*99.

LOTS FOR SALE ta Cathotta area. 
ATLANTIC CITY V1C1NITY 

25x100 Lot $99. Only $10 down, $10 
month. Also 1 to 5 aeres, SUNSET 
P1NES, (M-l) Box 385, Atlantic 
City, N. J. TeL Ml 1-8684.

Year Round & Summer Homes 
a«. r-uiecmie i^aae .

Saies ot nencais

EDWAKD a. gasey
REALI OR

13 Union Vaiey ttoad — PA 8-8931

In Saint Margaret’s Parišk 
in PEARL KiVER, N. Y. 

CAFE CUD
4 bedrooms, moaern Kitchen, pan- 
eled ainuigroom, utrge uvmgroom. 
Many esuas. uwner. $21,300. 'reL:

wbari Kiver 5-*w*

SHELTER I8LAND — Sacrliice, 
year rouna nouse, rm. trame, uot 
water neat, copper piumbing, 1 aere 
ituiy lanascapea, 1U nūn. walk to 
beacn, boaung lacinties, partly iur- 
mshed, $11,500. Write: Mrs. Helen 
Enck, VVest Neck Road, Sheiter 
Island, L. I.

CHILDREN BOARDED

Catholics vvelcome. In privately 
owned nome in b KEEPOttT, L. i. 
Motneriy care tor Gnudren oi 
vvorKmg parems. 5 days weeKly; 
all convemences, reasonaole pnees. 
Fnone days MA 3-biV6; aicer b rM 
— IN s-m>07.

CHILD CARE ANY AGE
Brooklyn — Catnolics VVelcome 
Loving care. Keasonable prices 

Phone anytime: 
Dl 6-3976

Catholics Welcome in Privately 
Owned Home in St. Albans, L. I. 

CHILDREN CARE FCR 
DAILY - WEEKLY

Loving care - Reasonable prices. 
Inspection invited — FI 1-3562.

Competent Mother 
WILL CARE FOR YOUR CHILD 
5 to 6 years of age in your home 

at reasonable prices 
Mrs. Carmella Moschella 

1912 Avė. “U”, Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon St 

POplar 5-4110

Conducted by the Brothers of Christian Instruction. New York State 
Regents. 9th GRADE THROUGH HIGH SCHOOL — prepares direetly 
for College. All Sports; Band. Direct RJL and Bus Ltaes. New York 
Referentes gladly given. For CMatog, address Rev. Brother Director.

118 Prospect Park WesL Brooklyn 15. N. Y. — SOuth 8-97o6 
Parker Catholic A Parochial Tour*

125 Weat 43rd Street. New York 36. N. Y. — OX£ord 5-7521

BIG 5 EVENT
Tunkhannock, Penn. at the end of “North-Ea*t" Tumpike 

Penna’s Outstanding Catholic Boya Camp (6-16) is now accepting 
a limited number of short-terin campers (one. two or three weeks) 
— Complete facilities; New All-Sports Clinic. Private Lake. Chap- 
el, Gynūiasium. Theater, 2 Res. Prtests, 50 Seminarian Counselors.

Season: June 24 to Angust 19

Gėla Openlng July 4th. Tho perfect 
vacation spot in Long Branch, NJ. 
Italian-American cvisine. Ali sports 
& activities. Near Catholic choreli. 
Rates from $70.00. Under personai 
direction of Mr. Amedeo Contti.

CA 2-6484

WANTED — Summer Boardcrs on 
country farm. Home cooked meal*. 
Clean comf. bedrooms, gclf course, 
srctmntingAfarmers imiaeum wtthta 
20 min. drive; near Catholic church. 
WiH meet at oua or train atatton. 
ReaaonaNe rate*; special rate* by 
week. Tel. N*w Berita VI 7-4»48 or 
wrtte LeRoy Taylor, Edmeston N.T.

PETRAS KARALIUS, savininkas

74 ProvHence Street

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų

Edward A. Žigas FUNERAL HOME

TeL: BA 9-2242 — 9-9336



t

ŽINIOS—

ruošiama į Niagara Falls, Ka
nadoje, birželio 3-4. Autobuse 
yra dar keletas vietų. Prašo
ma paskubėti, kas norėtų va
žiuoti, nes reikia iš anksto už
sakyti nakvynes. Be to, reikia 
su savimi pasiimti asmens do
kumentus, kad galima būtų 
pereiti Kanados sieną. Kelionės 
išlaidos, įskaitant nakvynę, — 
22 dol. Kreiptis į Darbininko 
administraciją, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. teL 
GL 5-7281, vakarais GL 5- 
7068.

Ateitininkų sendraugių New 
Yorko skyriaus susirinkime ge
gužės 19 Baltų laisvės namuo
se dalyvavo apie 50 narių ir 
svečių. Programoje dr. A. Tri
makas, dr. V. Vygantas ir dr. 
K. Valiūnas referavo vidaus ir 
užsienio politikos aktualiuosius 
klausimus ir su jais susijusius 
lietuviškuosius reikalus. Refe
ratai su dėmesiu buvo išklau
syti ir sukėlė gyvas diskusijas. 
Diskusijas moderavo dr. K. Va
liūnas. Skyriaus pirm. T. Alins- 
kas pristatė pereitam susirin
kime išrinktą valdybą, o vice- 
pirm. A. Vedeckas pateikė val
dybos darbo planą. Susirinki
mas baigtas kavute.

Juozas Garszva, Brooklyno 
ilgametis laidojimo direktorius 
ir lietuvių organizacijų rėmė
jas, praeitą savaitę įteikė Lie
tuvos vyčių istorijos fondui 50 
dol. auką, pridėdamas taip pat 
savo nuoširdžius linkėjimus.

Salvinija Gedvilaitė, dailinin
kės Birutės ir Vaclovo Gedvi
lų duktė, Our Lady of Visdom 
akademijos mokinė, dalyvavo 
visų New Yorko mokyklų var
žybose ir už rašinį “JAV ir 
naujos pasaulio tautos” laimė
jo antrąją premiją. Premijas 
įteikia burmistras R. Wagneris 
birželio 5. _

Gegužės 30 parade, Manhat- 
tane, su vėliavomis dalyvauja 
Am. Lietuvių Legijono Dariaus 

Tzahęlė Ramanauskienė, Pa— — Girėno posto nariai ir ra- 
minklas šv. Karolio kapinėse movėnai. 9:30 vai. ryte jie ren- 
šventinamas 2 vai. popiet. Kvie- kasi 74th St., tarp West End 

Avė. ir Broadway, Manhatta- 
ne. Vienetui vadovaus P. Jur- 
gėla.

Marijos statulos vainikavi
mas ir sodaliečių suvažiavimas 
New Jersey ir New Yorko lie
tuviškų parapijų bus gegužės 
28 Newarke. Pakviestos parapi
jos: Kearny Sopulingosios Die
vo Motinos, Jersey City šv. 
Onos, Bayonnės šv. Mykolo, 
Elizabetho šv. Petro ir Povi
lo, Patersono šv. Kazimiero, iš 
Brooklyno Apreiškimo, šv. Jur
gio, Angelų Karalienės ir V. 
Atsimainymo. Iškilmės praside
da 2 vaL popiet. Bus posėdis, 
procesija, kun. L. Jankaus pa
mokslas. Vakare šv. Jurgio sa
lėje banketas.

Lietuvių-gydytojų bei dantų 
gydytojų trečiasis suvažiavimas 
šaukiamas New Yorke birželio 
24-25 Park Sheraton viešbuty
je. Pirmoji diena skiriama or
ganizacijos reikalams, antrąją 
dieną paskaitas skaitys: dr. V. 
Tercijonas — Gydytojų vaid
muo ir atlikti darbai siekiant 
Lietuvos tautinio atgimimo ir 
nepriklausomybės; dr. A. Raz
ma — Lietuvių fondo reikalai 
ir diskusijos, dr. V. Pavilanis
— Poliomyelito skiepai, dr. A. 
Kisielius — Karcinoido sundro- 
mas, dr. G. K. Balukas — Nėš
tumo sėdyninė padėtis ir kom
plikacijos, dr. M. Arštikaitytė
— Dažniausiai pasitaiką vaikų 
akių negalavimai (su filmo* de
monstravimu), dr. E. Kamins
kas — Hemoglobino tipai, dr. 
J. Valaitis — Sisteminės ni
kotinas infekcijos.

Aldona Kepalaitė, pianistė, 
kaip solistė skambina su Broad- 
way Symphony orkestru bir
želio 3, 8:30 vai. vak. Pil- 
grim Hali, Broadway ir 56 St.

Už Angelės ir Igno Zubku 
vėles Apreiškimo bažnyčioje ge
gužės 27, šeštadienį. 10 v. mi
šias su egzekvijomis užprašė

r ’ -.. .,

VAIZDAI ii “Kanarėles” pastatymo. Nuotr. V. Augustino.

“KANARĖLĖ” SCENOJE GRAŽIAI

re-

Os-

Režisierius Vytautas Valiukas 
veikalo pastatymo nenugramz
dino į nuogą realizmą. Ieškojo 
stipresnės idėjinės išraiškos, 
pramatė net visas smulkmenas, 
aprangos ir butaforijos deta
les, kad jos Įsiderintų. Vaidi
no dar ir akląjį Juozapą. Jo 
vaidmuo buvo sukurtas tiksliai 
ir nuoširdžiai, išlaikant drama
tinį kilimą.

Kazys Vasiliauskas savo vaid- 
meny .buvo vienas iškiliausių 
šiame spektaklyje. Vaidmuo, at
rodo, lyg būtų buvęs aktoriui 
specialiai parašytas. Ir balso 
šiltumas, ir vidinė nuotaika, ir 
šypsena — visa derinosi. Ge
riausiai jautė visas scenines 
situacijas ir jas įtikinančiai 
pergyveno.

Leonas Karmazinas sukūrė į- 
domų elgetos Jokūbo tipą. Vei
kale jis liėfaMoks šiurkštus.

M CI U B E.10

čiami dalyvauti pažįstami 
draugai.

ir

Už a. a. Vytautą Žukauską- 
žuką metinės mišios bus gegu
žės 29 d. 8 v. Apreiškimo baž
nyčioje.

DĖL PALIKIMO

Išnuomojami prieinama kai
na du kambariai su baldais 
pusrūsyje. Yra virtuvė, šiltas 
vanduo, dušai, gražus sodelis. 
Kreiptis: Mr. K. Simon. 842 
Glenmore Avė., Brooklyn 8, N.

Išnuomojamas šešių kamba
rių butas. Geras susisiekimas, 
prieinama kaina. 226 Logan 
St., Brooklyn 8, N. Y. Kreip-

Alfonsas Karalius ar apie jį 
žinantieji prašomi skubiai at
siliepti. 1943 gruodžio mėn. mi
rė Bronislavas Karalius ir pa
liko sūnui Alfonsui stamboką 
sumą dviejuose bankuose. Prieš 
Lietuvos okupaciją sūnus Al
fonsas su motina gyveno Suo- 
biškių m.,’Aluntos valsč., Ute
nos apskr. Dabartinis jo adre
sas nežinomas. Neatsiradus Al
fonsui Karaliui pinigai nueis į 
valstybės iždą.

Consulate General of Lithua-

Gegužės 21 Van Wyck Junior 
High School mokyklos salėje, 
Jamaicoje, buvo suvaidinta Kos
to Ostrausko “Kanarėlės” tri
jų paveikslų drama. Pastatyman 
įdėta daug rūpestingo darbo. 
Dekoracijos, apšvietimo efek
tai ir vaidyba sudarė profesi
nio teatro įspūdį. Tai buvo vie
nas iš gražiausių čia matytų 
spektaklių. Tuo reikia džiaug
tis ir nuoširdžiai sveikinti 
žisierių Vytautą Valiuką.

“Kanarėlė” yra Kosto
trausko supinta iš nedidelės 
dramatinės medžiagos. Lūšnoje 
gyvena trys elgetos, visi skir
tingi. Aklas Juozapas svajoja 
apie kitą šviesesnį gyvenimą. 
Jokūbas — sukaupęs daug pa
vydo, kad Juozapui sekasi. Gy
venimiškas, nuoširdus ir pa
prastas Rokas. Visas konflik
tas pagrįstas tuo, kad Juoza
pui labiau sekasi elgetauti. Jis Karmazino sukurtas išėjo pik- 
parsineša kanarėlę ir ja džiau
giasi. Tai jo laimingiausia die
na. Gi Jokūbas iš keršto ka
narėlę pakeičia žvirbliu. Kerš
tas atsigręžia prieš patį Jokū
bą. Juozapas staiga apkursta 
ir kanarėlės daugiau nebegir
di. ši nelaimė sukrečia kitus 
draugus. Jų tarpan, kaip toji 
kanarėlė, čiulbėdąma nežemiš- 

•kas dainas, įsiterpia Aneliukė, 
kvailutė, kuriai tolimas šis rea
lus pasaulis, kuri dainuoja apie 
linelį ir kitas gražesnes die
nas. Veikalas parašytas su nuo
taika ,išlygintas.

tas, grubus. Tai padėjo veika
lą sudramatinti. Reikia pasi
džiaugti L. Karmazino sugebė
jimais; šiame veikale pasirodė 
visai kitoks, nei jį anksčiau 
matėme,

Akademinio skautų sąjūdžio 
Bostono skyriaus metinė šven
tė bus birželio 3 tautininkų 
namuose. Popiet 3 vai. akade
minės skaučių draugovės ir Vy
ties korporacijos susirinkime 
bus kandidačių ir junjorų pa
kėlimas į tikrąsias nares ir 
senjorus ir naujųjų filistdrių 
priėmimas. Žbdį tars prof. Ig. 
Končius. Viešame susirinkime 
su svečiais 3:30 v. popiet dr. 
J. Gimbutas supažindins su aka
deminiu skautų sąjūdžiu, Aloy
zas Močinskas skaitys paskaitą 
“Dabartinės jaunimo proble
mos”. Popiet 5 vai. bus lietu
vių dailininkų parodos atidary
mas. Žodį tars dail. Viktoras 
Vizgirda, paskaitą skaitys prof. 
V. K. Jonynas “Šių dienų kū
rėjo santykis su realybe”. Pa
roda bus atidaryta birželio 3 
ir 4 dienomis nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Bus išstatyta 
keliolikos lietuvių dailininkų 
apie 60 paveikslų, šokių vaka
ras bus 8 vai. vak. lietuvių pi
liečių klube.

Marijos vaikelių diena gegu
žės 28 bus Brocktono seserų 
vienuolyne, šventė pradedama, 
pamaldomis ir procesija 2 vai. 
popiet.

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
ir fortepijono mokinių koncer
tas bus birželio 2 d. 8 vai. lie
tuvių tautiniuose namuose So. 
Bostone. Įėjimas laisvas.

Kultūros klubo susirinkimas 
įvyksta gegužės 27, šeštadienį, 
7:30 v. v. Tarptautinio Institu
to patalpose, 190 Beacon St. 
Programoje — diskusijos apie 
klubo veiklą.

Pamaldas latviams laikys kun 
J. Pudans. Gegužės 27 d. 4 vai. 
popiet ir 7 vai. vak. klausys 
išpažinčių latvių kalba, o sek
madienį, gegužės 28, 12 vai. 
aukos mišias ir sakys pamokslą.

Linksmavakarį ruošia gegu
žės 29 d. 7 vai. vak. šv. Petro 
parapijos CYO organizacija pa-

ATOSTOGOS 
prie Atlanto

atostogų

Maine.

vasarna-

Geriausiai pailsėsite 

žalyje Kennebunkport,

Pranciškonų vedami
miai priima pavienius asmenis 
ir šeimas. Atostogavimo sezonas 
šiemet prasideda birželio 30 d. 
ir baigiasi rugsėjo 1 d.

Daugelio metų praktika rodo, 
kad tūkstančiai grįžta pailsėję 
žavioje Maino gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje. Dėl informacijų 
kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY,

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOr+h 7-2011 

ar207WO 7-20II

Gražiajame MAINE kraite — 

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto,

BERNIUKŲ
STOVYKLA

PADĖKA

tis po 5 vai. vak. telef. MI 7- ania, 41 Wost 82nd St., New
5680. York 24, N. Y.

Maloniai kviečiamd visus atsilankyti į Lietuvių Atletų 
Klubo rengiamą Sportininkų pagerbimo

Lietuvių Katalikų Darbinin
kų Klubas Brooklyne “Darbi
ninką” parėmė 20 dol. auka. 
Taip pat 20 dol. “Darbininko” 
spaudos darbui atsiuntė Gyvo
jo Rožančiaus Apreiškimo pa
rapijos draugija per ilgametę 
jos pirmininkę Prancišką Plak- 
tonienę. Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

Darbininko Administracija

Laima Vasiliauskaitė, iš savo 
tėvo paveldėjusi vaidybinius 
gabumus, buvo puiki Aneliukė. 
Jos lyrinis, svajingas balsas, 
dainelė apie liną skambėjo lyg 
toji kanarėlė ' vargšų lūšnoje.

Daug spalvos ir gyvumo įne
šė vaikų būrelis, kuriuos spek
takliui parengė Toska Dauba- 
raitė - Skobeikienė. Vaikus vai
dino: Birutė Barauskaitė, Auš
ra Kregždytė, Arvydas Bagdo-; lietai nebuvo visi išplatinti, 
nas, Algis Butkus. Jurgis Oniū- 
nas, Antanas Vytuvis.

Dekoracijas pagal dail. Romo 
Viesulo eskizus pagamino ame
rikietis John Guss. Dekoracijos 
sukurtos nuosaikiai, atitrau-

kiant kiek nuo realybės. Tai 
buvo poetiška lūšnelės apibrai- 
ža. Jos pilnai užteko veikalo 
atmosferai. Pagal dailininko pla 
nūs buvo pagaminti ir visi sce
nos baldai.

Prie spektaklio daug prisidė
jo Žibuntas Mikšys, garsų efek
tus tvarkė Vytautas Strolia, ap
švietimo technika buvo Gerri 
B. Gross.

Visa administracija atiteko 
Zenonui Jūriui, kuris sugebėjo 
darban įtraukti gana daug žmo
nių. Premjerai atspausdinta ir 
programa su Vytauto Augusti
no nuotraukomis. Programos 
išleidimą finansavo: Arlingtono 
restoranas, J. Andriušio Hea- 
ven Realty įstaiga ir J. Povi
laitis — Tree Joe garažas.

Spektaklį labai šiltai sutiko 
publika. Scenoje pasirodė ir au
torius Kostas Ostrauskas, kuris 
su žmona buvo atvykęs iš Phi- 
ladelphijos. Scenon buvo pri
nešta daugybė gėlių ir dova- rapijos salėje. Gegužės 30 visi 
nų.

Po vaidinimo buvo vaišės J. 
Valaičio — Arlingtono resto
rane. Dalyvavo apie 30 žmonių, 
prisidėjusių šiuo bei tuo prie 
šio pastatymo. Pasidžiaugta 
gražiu darbu, palinkėta sėkmės 
ateičiai. Prisiminta ir Leono 
Karmazino 10 metų sceninio 
darbo sukaktis.

Tai šviesios ir geros pusės, 
kad esamom sąlygom dar suge
bama gerai pastatyti dramos 
veikalus. Bloga, kad publikos 
buvo mažokai. Tiek idėta dar
bo vienam pastatymui, o bi-

Spektaklį reikia dar būtinai pa
kartoti vietoje ir išvežti kitur. 
Pastatymas nėra toks sudėtin
gas: lengvai bus galima nuvež
ti ne tik į artimas, bet ir to
limas vietas. (j.)

organizacijos nariai vyksta eks
kursijai į New Hampshire. ’

Skautininkų sueiga buvo ge
gužės 19 Nenortų bute. Sueigos 
metu aptarta, kokiu būdu ak
tyviau įsijungti į skautų jau
nimo auklėjimo darbą. Skautas 
vytis V. Dambrauskas davė pa- 

. skautininko įžodį. Pašnekesį 
apie Dzūkiją ir jos papročius 
pravedė St. Griežė - Jurgelevi
čius. Sueigoje dalyvavo 16 
skautininkų iš Bostono ir apy
linkių.

Vyčių šokiai rengiami gegu
žės 27 d. 8 vai. vak. lietuvių 
piliečių klube. Vyčiai kviečia 
visą Bostono lietuvišką jauni
mą.

Radijo programos
NEWYORKEir BOSTONE

PAVASARIO BALIŲ
kuris įvyks

šeštadienį, s. m. gegužes 27, dieną
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

North 5th ir Havemeyer gatvių kampas, Brooklyn, N. Y.

KUR ATOSTOGAUTI? —
LŪŠIAI ir V EITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražųjį CARE 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
šeimininkai užtikrina • Gražią 
ir ramią aplinką • Erdvius, pa
togius ta* jaukius kambariu* • 
Gerą ir sveiką -iki soties maistą

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ

EKSKURSIJA

į Auriesville, N. Y<

birželio- June 
3-4 dienomis

St. Catharines

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA 

Direktorius 
Jokūbas J. Stukas 

WEVD - 1390 kil. 97,9 mg. FM

Seštad. nuo 5 iki 6 vai. popiet 
#

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADUO VALANDA

ved. Jonas J. Romane*, sr. 
WHIL — l«30 kil. Medford, 
Mass.

Programoje:

o Geriausių sportininkų pagerbimas ir dovanų įteikimas
• Vaišės ir šokiai
• šokiams gros puikus orkestras
• Veiks vaišingas sportininkų bufetas

Pradžia 8:00 vai. vak. Įėjimas $1.25

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

• Malonų patarnavimų • Pava
karėlių* su programėlėmis vai
kam* ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
Šildomo Atlanto:

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis; 
SILVER BEACH, gražiausias

mobiliu. Vasarotojus be automo
bilių nuveža ir parveža savinin
kai. Sezono pradžia birželio 17 d. 

Iki sezono pradžios kreiptis:
8. M. LUBYS

105 Grand 8L, Brooklyn 11, N.Y.

Niagara Falls, Ont^ Canada
Keliautojai iš Brooklyno išvyksta birželio 3 d. tuojau po 
mišių 6:30 vai. Pranciškonų koplyčioje — 680 Bushwick, 
B’klyn, N. Y. o Kelionė ir nakvynė Henry Hubbs Hotel, 
Niagara Falls, N. Y. asmeniui $22.00. e Visi keliautojai 
prašomi paimti dokumentus ar asmens pažymėjimus, kad 
būtų galima aplankyti Kanadą, e Visais kelionės reika
lais prašom kreiptis į Darbininko administratorių — T. 
Petrą Baniūną. telef. GL 5-7281, vakarais GL 5-7068. 
Laiko nedaug — susidomėję kelione rezervuokitės vietas!

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. VSCnh

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WKOX, Framingham, Mass.

*
RADIJO PROGRAMA 

ved. Step. Minkus, Boston,
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

vadovaujama Tėvų Parnciikonų, 
prasideda birželio 30 d. po pietų 
ir baigiasi liepos 28 d. Norintieji 
gali pasilikti ir ilgiau.7 Berniukai 
priimami nuo 7 iki 15 metų.

Stovyklos vadovybė užtikrina 
kiekvienam fizinį, dvasinį ir tau
tinį atsigaivinimą. — Kreiptis:

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOr+h 7-2011

ar 207 WO 7-20II
Berniukai iš New Yorko apy

linkės bus vežami iš Brooklyn, 
N.Y. birželio 30 d. mūsų priemo
nėmis. Tik reikia iš anksto pra
nešti, kas nori tuom pasinaudoti.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ABMAKAUSKAS)

Graborius-Balsanraotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČlk 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FU N E R A L HOME 
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas •_

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
• Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Foreat Parkiray Station) 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL Vlrgfaifa 7-4499

FUNERA L HOME

PRANAS WAITKUS, 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridųe, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge Ir Bostono kolonija* že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačio* ir J kitu* miestus.

Raikai* ftavktte: Tel. TR 6-6434


