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Chruščiovas, grįžęs namo, šoko; Kennedy kalbėjo apie 
niūrią padėtį, o ta padėtis esanti niūresnė, nei apie 

ją kalbėta

«?
!*•

*»

Komunistai turi registrnotis kaip svetimos valstybės agentai
Vyriausias teismas galutinai tai išspre ndč po vienuolikos metų tąsymosi

TEISMO PIRMININKAS
WARREN įrašė skirtingą 
nuomonę.

Vyriausias teismas birželio 5 
išsprendė galutinai bylą, kuri 
truko vienuolika metų ir ku
rios dabartinis sprendimas yra

didelis smūgis Amerikos komu
nistam. Pagal teismo sprendimą 
dabar

KOMUNISTAI 
PALIAUBAS 
VĖL SULAUŽĖ

Ženevoje konferencijoje dėl 
Laoso birželio 7 paaiškėjo, kad 
Laoso komunistai birželio 6 
vėl sulaužė paliaubas ir užgro
bė Padong vietovę. Amerikos 
atstovas Harrimanas atsisakė 
toliau dalyvauti posėdžiuose, 
kol laužoma tai, kas buvo su
tarta Vienoje Chruščiovo ir 

* Kennedy. Valstybės departa-

TEISĖJAS FELIX FRANK
FURTER surašė teismo 
sprendimo motyvus.

— Vyriausybe turi teisę rei
kalauti, kad komunistų parti-

ja, kaip svetimos valstybės di
riguojama ir jos naudai vei
kianti organizacija, teisingumo 
departamente registruotų savo 
vadovybę, savo narius ir iždą 
bei jo pajamų šaltinius.

mentas pareiškė Maskvai pro
testą, tačiau pažymėjo, kad tai 
nereiškia Amerikos pasitrauki
mo iš konferencijos.

Lietuviai šokėjai Washingtone
Ona Ivaškienė su savo vado

vaujama Bostono tautinių šo- 
vauti programoje, kuri ruošia-

sienio diplomatai. Yra malonu, 
kad tokioje oficialioje ir reikš
mingoje programoje yra pa- 

kių grupę yra pakviesta daly- kviesti dalyvauti lietuviai šo-
ma Washingtone atidarant kėjai, kurių pasirodymas pri

mins ir sovietų okupuotą Lie
tuvą. Ona Ivaškienė su savo 
šokėjų grupe yra daug kur at
stovavusi lietuviam, bet šis 
kartas bus bene pats reikšmin
giausias.

naujus valstybės departamento
rūmus. Vakaro programoje, 
birželio 13. dalyvaus tiktai JAV 
vyriausybės nariai, valstybės
departamento pareigūnai ir už-

sius buvo antausis Chruščiovui 
ir asmeninis bei diplomatinis 
laimėjimas Kennedy. Tačiau 
Londone Kennedy negavęs pa
aiškinimo iš Macmillano, kaip 
laikysis Anglija, jei Sovietai už
darys susisiekimą su Berlynu.

KĄTOLIAU DARYS 
CHRUŠČIOVAS?

W. R. Hearst lankėsi pas I- 
talijos min. pirm. Amintore 
Fanfani ir patyrė jo nuomonę 
dėl Vienos konferencijos ir 
artimos ateities. “Vienos dva
sia gali veikti raudonųjų nau- 
dai“. Fanfani supratimu, per 
artimiausius 6 — 8 mėnesius 
Chruščiovas imsis naujų žygių 
ir jau dabar ruošia medžiagą 
propagandai, kad už tuos žy
gius atsakomybę galėtų suvers
ti Kennedy ir Vakaram — jie 
būsią kaltinimai dėl pablogė
jusios padėties. Kennedy vyko 
į Vieną padėties išsiaiškinti — 
sakė Fanfani, — Chruščiovas 
vyko paruošti pateisinimo sa
vo naujiem žygiam.

KĄ DARYS AR TURĖTŲ 
DARYTI KENNEDY?

White (Journal American) 
mano, kad Chruščiovas savo 
pozicijas yra ne sušvelninęs, 
bet sugriežtinęs nuo konflik
to su Eisenhowejiu. Atsistojo 
tokioje pozicijoje, kuri racio
nalias derybas daro negali
mas, nes bet kokią Vakarų ak
ciją dėl Laoso, Berlyno ir kt. 
laiko “provokaciniu” dalyku 
tarptautinio komunizmo atžvil
giu. Dėl to prezidentas grįžęs 
su dvejopu pasiryžimu: viena, 
visiškai atvirai pasakyti tautai, 
kokia yra padėtis, antra, ape
liuoti Į Kongresą užmiršti, kas 
mus skiria, kad galima būtu

, Prezidentas, grįžęs iš Vienos, 
padėtį vadino niūria, tamsia. 
Tamsesne, nei jis laukė, nes 
esą daugelis vilčių buvo nuvil
tos. Įvykiai parodė, kad padė
tis yra dar niūresnė, nei pre
zidentas kalbėjo. Nepraėjo po
ra dienų nuo atsiskyrimo su 
Chruščiovu, Ir Laos komunistai 
iš naujo sulaužė paliaubas, at
naujinę kovas. O prezidentas 

> buvo vadinęs konferencijos di
džiausiu laimėjimu, kad sutar
ta su Chruščiovu Laos paliau-

— Vyriausybė turi 
bausti partijos narius, kurie 
sieki, nuversti Amerikos vy- ta’iaikyU įimtu ‘dalyku“"rą 
riausybę smurto ir jėgos prie
monėm.

teisę

KAIP KOVAI SU VALSTYBE KOMUNISTAI PIKTNAU 
DOJO TEISMU GYNUSĮ ASMENS LAISVES
1940 IR 1950 ĮSTATYMAI

Tokios išvados iš bylos, ku
ri sukosi apie du įstatymus. 
Vienas jų vadinosi užsieniečių 
registracijos, arba Smitho ak
tas, antras — vidaus saugumo, 
arba McCarrano aktas.

Pirmas aktas laiko nusikalti
mu (1) 
merikos 
smurtu.

kurstymą nuversti A- 
vyriausybę jėga ir

(2) organizavimą

pės, kuri kursto Amerikos vy
riausybę jėga nuversti, (3) są
moningą priklausymą prie or
ganizacijos, siekiančios minė
tų tikslų.

Šitas aktas buvo išleistas 
1940 ir taikytas kovai su sve
timos valstybės šnipais ir di
versantais.

Antras aktas buvo išleistas 
1950, ir juo buvo įsteigta fe
deralinė įstaiga subversyvinei
veiklai kontroliuoti. Ta įstaiga loję tarp kitko nuėmė vandenį 
buvo įgalinta spręsti, ar komu
nistų partija ir jos vadinamos 
frontinės organizacijos turi re
gistruotis kaip svetimos valsty
bės agentai, šis įstatymas bu
vo priimtas Kongreso, nepai
sant prezidento Trumano veto.

ĮSTATYMAI/ KOMUNISTAI 
IR TEISMAS

piliečių interesus, nes negali
ma svetimos valstybės agentui 
duoti daugiau teisių kaip aniem 
lojaliem piliečiam, ir leisti jų 
gyvenimą esamoje santvarkoje 
sugriauti aniem agentam.

Tarp pirmųjų labiausiai reiš
kėsi teismo pirmininkas War- 
ren, teisėjas W. J. Brennan Jr. 
Tarp antrųjų teisėjai F. Frank
furter, J. M. Harlan. Tokis as
meninis pasireiškimas šioje by-

gru-

TEISĖJAS JOHN M. HAR- 
LAN surašė teismo sprendi
mo motyvus. ,

nuo malūno tiem, kurie mėgi
na sieti žydus su palankumu 
komunistinei veiklai. Šiuo at
veju išėjo priešingai: už nuo
mones. priešingas komunistam, 
pasisakė ir tie, kurie vadinami 
“žydo” vardu: už nuomones, 
palankias komunistam, ir tie, 
kurie vadinami “kataliko" var- 
dū.

tas pirmu kartu ; Visa vienuolikos metų byla 
buvo pritaikytas yra vaizdas, kokis neaiškus gal

vojimas yra dėl valstybės ir 
asmens santykių ir kaip pa
mažu jis pradeda kristalizuo
tis.

KENNEDY: VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS NEBUS - 
BET PASIKALBĖJIMAM DURYS PALIKTOS ATVIROS

Prezidento Kennedy kalba, 
kurią jis pasakė tautai birželio 
6, grįžęs iš Europos, buvo kaip 
paprastai gražiai parašyta. Jo
je negailėjo giriamų žodžių de 
Gaulle ir Prancūzijos pažangai, 
santūriai prisiminė Macmillaną. 
ir centras buvo pasikalbėjimai 
su Chruščiovu.

Prezidentas pasakė.
ko susitikime nebuvo:
Nebuvo jokio nemandagumo, 

jokio temperamentų praradimo, 
jokio grasinimo ar ultimatumo 
iš bet kurios pusės: jokių nuo
laidų nebuvo laimėta, nei duo
ta; jokio akivaizdaus progreso

nepasiekta nei siekta. Nenuma
tyta jokios naujos viršūnių 
konferencijos, nors ir numa
tyta ryšius palaikyti.

Kas buvo kalbėta ir nesukal
bėta:

Sritis, kurioj daugiausia su
tarimo vilties, yra Laos. Jo ne
priklausomybės, neutralumo pa
vyzdys gali būti Burma ir Com- 
bodia. Reiškė prezidentas vil
tį, kad pasikalbėjime pasiek
ta pažanga turės atsispindėti 
Ženevos konferencijoje, kur 
svarstomas Laoso klausimas.

Tokios vilties nėra dėl kito 
Ženevoje svarstomo klausimo 
— atominių bandymų sustab-

DBSkdbČ ir J ^ymo- Rimčiausias klausimas 
* buvo Berlyno, dėl kurio Vaka

rai negali atsisakyti savo įsipa
reigojimų.

Kas patirta:
Prezidentas sakėsi, kad susi

tikti buvo naudinga; buvo ga
lima tiesiogiai patirti, ką ant-

važi jos imasi 
“išsilaisvinimo 
ir rėmimo.

kito metodo — 
karu” kurstymo

Kas Amerikai daryti:
Kennedy specialiai kalbėjo 

apie Amerikos pareigą pagel
bėti atsilikusiem kraštam — 
ūkiškai kelti jų gyvenimo ly
gį, plėsti švietimą, skatinti tam 
tikras tobulesnes valdymosi 
formas.

komi 
1948, ir 11 komunistų lyderių 
buvo pasmerkti kalėti. Bet 1957 
kiti keturiolika komunistų ly
derių Kalifornijoje panašaus 
likimo išvengė teismo dėka: vy
riausias teismas išaiškino, kad 
Smitho aktas neduoda pagrindo 
bausti tuos, kurie pasisako už 
vyriausybės nuvertimą jėga ir 
smurtu apskritai, neminint kon
krečiai Amerikos vyriausybės.

Teismas atsistojo komunistų 
pusėje ir taikant McCarrano 
aktą komunistų partijos veik
lai: 1952 įstaiga subversyvinei 
veiklai kontroliuoti paskelbė, 
kad komunistų partija regis- 
truotųsi. Teismas reikalavimą 
antru kartu atmetė. Įstaiga 
1959 trečiu kartu pareikalavo 
registruotis ir gausia dokumen
tacija teismui parėmė savo rei
kalavimą. Ir trečiu kartu ko
munistai šaukėsi teismo. Ta
čiau šiuo kartu, birželio 5, teis
mas pripažino, kad reikalavi- 
mas teisėtas; lygiai pripažino, 
kad komunistų siekimas nu
versti Amerikos vyriausybę

laimėjimą Chruščiovas pasisku
bino išblaškyti.

Padėtį rodo dar niūresnę ki
ti šaltiniai, kurie papildė pre
zidento pranešimą tautai. Ber
lyno laikraštis Tagesspiegel 
tvirtina, kad Chruščiovas įda
vęs Kennedy du memorandu
mu. Viename rašė, jog taikos 
sutartis su rytu Vokietija bus 
pasirašyta dar šiais metais. Va
karę mėginimas užblokuoti šį 
planą reikš “karinių 
pradžią.

Tų memorandumų 
patvirtino ir valstybės 
tamentas. Ryšium su 
Lawrer»ce (NYHT) pareiškė, kad 
Kongreso nariai esą nusivylę 
prezidento kalba. Esą preziden
tas ne viską tautai pasakė. Sa
kėsi norėjęs “tiksliai” patirti, 
ką Chruščiovas galvoja. Bet 
jis “tiksliai” nepasakęs tautai 
nei apie anuos memorandumus, 
nei kas juose buvo, nei ką jis 
tiksliai pasakęs Chruščiovui 
dėl Berlyno. Prezidentas sakęs, 
kad nėra “nuolaidų”, bet esą 
kitų šaltinių, kurie teigia, kad 
Kennedy sudaręs Chruščiovui 
įspūdį, jog Vakarei nesiims ka
ro dėl Chruščiovo sutarties su 
rytų Vokietija. Gal to įspūdžio sustiprinti ponciįą namie ir 
įtakoje Chruščiovas, grįžęs į 
Maskvą, ir šokęs su Mikojanu.

Kitokia nuomonė N.Y. Staats- 
zeitung: ... konferencijos vai-

Įvykiu'

buvimą 
depar- 

tuo D.

CARL GUSTAV JUNG, filo
sofas, psichologas, vienas iš 
psichoanalizės kūrėju, birže
lio 7 mirė Šveicarijoje.

DAR TIK KANDIDATAS i 
New Yorko majorus — Lef- 
kowitz.

užsieniuose. Tai suprato opozi
cija, ir simboliškas vienybės 
ženklas — grįžusį prezidentą 
pasitiko tiek demokratų, tiek 
respublikonų lyderiai. .
KOKI

argumentuoda-

ARTIMIEJI VEIKSMAI?
Prezidentas pasakė, kad ne

są vilties susitarti dėl atomi
nių bandymų. Tačiau jis nesi
ims nutraukti derybas. Jour
nal American nepritaria šiam 
nusistatymui,
mas: nėra vilties, kad Sovietai 
bandymus sustabdė, o Ameri
ka. juos sustabdydama, pus
trečių metų atsiliko. R. Drum- 
mond (NYHT) siūlo: konferen
cijos nenutraukti, bet atnaujin
ti ir bandymus.

AR VYKTI Į MASKVĄ?
B. Considine (Journal Ame

rican): Jei Chruščiovas kviečia. 
Kennedy tikriausiai vyks: ki
taip opinija laikys, kad Ken
nedy nenori susipratimo.

AR DERĖTIS DĖL BERLYNO?
Taip, atsako W. Lippmann 

(NYHT). Derybom reikia išgau
ti pastovesnes garantijas Ber
lyno gyventojų laisvei.

Tokiom nuotaikom spindu
liuoja ta nauja Vienos dvasia.

Chruščiovas ir Nasseris susikapojo
Maskvos spauda tebekaltina 

Egipto Nasserį, kad jis perse
kioja ir žudo komunistų lyde
rius. Nasserio atstovas protes
tavo ir pareiškė, kad Pravdos 
minimas komunistas Syrijos ka
lėjime ne tik nebuvo nužudy
tas, bet jis iš viso nesąs su- 

__ __ imtas. Protestų nepaisydamas,
ren, kad' jis 'teismo keUu" glo- kor^nistų centro komitetas pa- 

_______ __ ___ ____ . skelbė oficialią užuojautą ara- 
_ _ nistus. Ir šiame sprendime lė komunistų partijai.

ras, taika, demokratija, liau- Kad Sovietai painformuotų sa- mė tik dauguma — 5:4. Tei-
dies valia, Chruščiovas varto- vo piliečius, kokį projektą Va- sėjų nuomonės išsiskyrė, rei- tas dviejų draugų susikibimas,
ja kita prasme. Iš tiesioginio Karai siūlo atominiam bandy- kia manyti, ne dėl to, kad vie- Tačiau pastebima, kad Maskva 30.000.
susitikimo prezidentas patyrė, mam sustabdyti,
kad iš esmės skiriasi pažiūros 
dėl ateities:, kaip Amerika tiki 
tautinės laisvės ir nepriklauso
mybės sistema, taip Chruščio
vas tiki pasaulinio komunizmo

Vokietaičio "išpažintį'

Kuo skiriasi Kennedy ir 
Chruščiovo pareiškimai:

Prezidento Kennedy pareiš
kimuose komentatoriai pastebė
jo kelis kartus vartojamą žodį smurtu, yra nusikaltimas, 
“rūstus” padėčiai aptarti; jo pa
reiškimas santūrus, niūrūs. 
Chruščiovo Maskvoje paleistas 
vertinimas optimistinis; tokių 
“neutraliųjų” kaip Nehru ir 
Nasseris — panašus.

san turus,

su nepalankumu ėmė žiūrėti Į 
Nasserį nuo to laiko, kai jis 
1958 prisijungė Syriją. kuri 
jau buvo prinokinta ir turėjo 
nukristi tiesiai Į Maskvos sterb
lę

VALSTYBĖS IR ASMENS 
TEISIŲ KONFLIKTAS

Birželio 5 sprendimas baigė 
11 metų konfliktą, ne sykį su
skaldžiusi teismą, o visuome
nėje sukėlusį aštrių kaltinimų, 
ypačiai teismo pirmininkui War

Eltos Informacijos pranešė, 
kad Vilniaus spauda ir radijas 
paskelbė Jono Vokietaičio po
litinę “išpažintį”. Vokietaitis 
vokiečių okupacijos pradžioje ra pusė konkrečiai galvojo, ne§— Amerikos delegacijos pirmi- bojęs valstybės priešus komu- 
buvo vienas iš lietuvių nacio- tuos pačius žodžius. kaipv ka- ninkas Dean Ženevoje pasiūlė. ]

Nusiginklavimas Amerikai galvosūkis dėl Portugalijos Angolos
Saugumo Taryboje birželio lanto pakto .valstybių tarpe

nalistų partijos vadų, siekiąs 
bendradarbiavimo su vokie
čiais ir iš pat pradžių atsiribo
jęs nuo kitų lietuviškų grupių. 
Dabar bolševikai jį panaudojo 
užsienio lietuviam įkalbėti. į 
juos kreipdamasis. Vokietaitis 
ir sakė: “Jūs, tautiečiai, nepa
mirškite, kad Lietuva šiandien, 
prie naujos santvarkos, gražiai 
tvarkosi”.

Bolševikinė valdžia, pasirody-

Iš Vienos konferencijos aiš
kėja. kad Chruščiovas nebesu- 
interesuotas atominių bandymų 
sustabdymu. Suinteresuotas ba
zėm ir konvencinės kariuome-

ni daugiau, kiti mažiau yra pą- 
lankūs komunizmui, kiek dėl 
skirtingos pažiūros Į asmens ir 
valstybės teise*. Vieniem as
mens teisės ir laisvės yra aukš
čiausia vertybė, nepaisant, kam 
jis tas laisves naudoja. Pvz. 
teisme jie argumentavo prieš

6 vėl buvo Angolos klausimas. 
Tenka stebėti, į ką išaugs Liberija kaltino Portugaliją.

kad ji nužudžiusi Angoloje sąjungininką Portugaliją. Jos 
o kiti 80.000 pabėgę apsisprendimo labiausiai ir lau-

Dabar Amerika dar neapsi- 
sprendus, ar eiti toliau prieš

——-- ■ į Kongo. Azijos — Afrikos kia tie. kurie siūlo komisija
valstybės nori, kad JT siųstų siųsti.

— Domininkonų respublikos komisiją į Angolą. Portugalija -----------------------------———
sostinėje birželio 5 nušautas - -
gen. Diaz, pagrindinis Trujil- 
lo žudikas.

tokios komisijos nepripažins,, 
nes Angolą laiko Portugalijos 
dalim. Nemaloni toje byloje 
Amerikos padėtis. Balandyje 
JT Amerika išsiskyrė nuo ki-

Kaip bus su traktoriais?

Castro pranešęs Mrs. Roose- 
velt komisijai, kad jis gali at
sisakyti nuo traktorių už be

plitimu. Chruščiovas nekalbėjo nės sumažinimu.
karo terminais, bet kalbėjo teisme jie argumentavo prieš — New Yorko respublikonų
apie ūkinį pralenkimą, pralen- — Kuba nori suorganizuoti komunistų registravimąsi: tai kandidatas į mayorus bus da- tų Nato sąjungininkų ir bal- laisvius, jei bus tokis pat skai-

dama su tokiu “autoritetu” kimą erdvėje, apie komunistų Havanoje “neutraliųjų” konfe- esąs savęs inkriminavimas. q bartinis valstybės gynėjas Louis savo už Angolos klausimo svars- čius atiduotas Castro šalininkų,
prieš užsienio lietuvius, labai triumfą atsilikusiuose kraštuo- renciją. Čia' esąs “centras re- jis priešingas penktajam kons- J. Lefkowitz Respublikonai tymą. Tuo norėjo laimėti at kurie yra Ispanijos. Nkaragu-
apsirinka, manydama, kad čia *se. Ten komunizmas dabar vie- zistencijos prieš Amerikos im- titudjos priedui. Kiti stojo už nori . atsiremti balsavimuose silikusių valstybių palankumą, os. Guatemalos. Puerto Rico
jo žodžiais kas patikės. toj tiesioginės agresijos ir in- perializmą”. valstybės, t y. kitų valstybės ypačiai Žydų dauguma. Bet susilaukė nepalankumo At- kalėjimuose.

“M



Viešoji opinija - didelė jėga WEISS & KATZ, INC
Ar katalikai turi spaudą, kuri veiktą viešąją opiniją 187 ORCHAKD ST.» N. Y . C. GR 7-1130

Viešoji opinija — jei reikia 
pasakyti, kas ji yra, galima bū
tų tarti: tai visuma žinių, nuo
monių, sprendimų, reakcijų, ku
rias susidaro tam tikrais klau
simais ta ar kita socialinė gru
pė ar grupės. Viešoji opinija 
šiais laikais yra didelė jėga, ku
ri turi įtakos valdžios sprendi
mam ar valdžios likimui Tai 
demokratiniuose kraštuose, ku
riuose nuo viešosios opinijos 
priklauso gyventojų balsavimas 
valdžias renkant, jų pasiūly
mus parlamentuose balsuojant 
ir tt. Diktatūriniuose kraštuo
se valdžia stengiasi sudaryti 
opiniją, cenzūros pagalba pri
statydama gyventojam tik tam 
tikros rūšies žinias, tam tikros 
rūšies komentarus. Tačiau ir 
diktatoriam svarbu opinija.

Nors šiandien opiniją suda
rinėja jau gausios priemonės, 
radijas, televizija, kinas, teat
ras, tačiau pagrindinė vis tiek 
lieka spauda ... Vartant Ame
rikos katalikų laikraštininkų iš
leistą Catholic Press Annuai 
'61, kyla klausimas:

ar katalikai turi tokią spau
dą, kuri sudarytų viešąją opi
niją pirmiaūsia tarp pačių ka
talikų; kuri taip pat paveiktų 
ir kitus?

Atsakymui kai kurių davinių 
pateikia Tėvas Emile Gabel, S. 
A., aname leidinyje.

katalikų yra 4.5 mil. Jie turi 
21 dienrašti su 880.000 tira
žu. Populiariausi De Tijd-Maas- 
bode (114,000) ir De Volks- 
krant (162,000). Dienraščiai ‘sa
vo vedamaisiais ir žinių pasi
keitimo technika gali lygintis 
su geriausiais nekatalikų dien
raščiais, skirtais moderniam 
žmogui, teturinčiam nedaug lai
ko skaityti.

E pateiktų trijų pavyzdžių 
Europoje atrodo, kad

tokią spaudą, kuri gali for
muoti viešąją nuotaiką visame dar neatrodo pribrendus. Ta- 
krašte, teturi Olandijos, gal dar 
Belgijos katalikai; gana liūdna 
padėtis yra Prancūzijoje, kurio
je ir vyskupijų leidžiami laik
raščiai tesiekia pusės tokio ti
ražo kaip Vokietijoje.

Kai katalikų dienraštis susto- ; 
jo, tas faktas kitų katalikiškų j 
laikraščių daugumos buvo sutik
tas visai abejingai. Gal būt, dėl 
to, kad čia kiekviena vyskupi
ja, kiekviena parapija rūpina
si pirmiausia savo ribose esan
čiais reikalais. O dienraštis ne
buvo tiesiogiai priklausomas 
vyskupijai. Mintis turėti laik
raštį, kuris išeitų iš vyskupi
jos. parapijos ribų, kuris veik
tų ne tik katalikus, bet ir ne- 
katalikų būtų pasekamas, čia

. O Amerikos katalikų spau
da?

Amerikoje katalikų yra 40 
milijonų tarp 170 milijonų. Ta
čiau Amerikos katalikai tenki
nasi vyskupijų laikraščiais. 
Dienraščių visai neturi. Pirmas 
ir lig šiol paskutinis čia kata
likų dienraštis buvo Daily Ame
rican Tribūne, leistas 1920-42 
Dubuąue. Iowa. Sustojo nega
lėdamas pinigiškai išsiversti. Jo 
tiražas pradžioje tesiekė 11.000,
paskiau vidutiniškai 14,000 ir skelbimais, reklama. Varžybose 
tik 1937 buvo pakilęs iki 21, dėl skelbimų galėtų kilti ne- 
000. draugiškumo, kuris galėtų būti

me pat leidinyje randame tokių 
samprotavimų prieš dienraštį, 
kuris būtų katalikiškas:

— Gal būt, reikalas turėti 
katalikų dienraštį dabar yra 
mažesnis nei prieš 40 metų, ka
da buvo pasirodęs The Daily 
American Tribūne, nes spau
dos rolė sumažėjo atsiradus ra
dijui ir televizijai.

— Religinė neapykanta su
mažėjo, taigi sumažėjo ir apo
logetinis reikalas reikalas 
katalikam ginti savo pozicijas.

— Kainos dienraščiui leisti 
sunkiai pakeliamos. O be pini
go nepadarysi dienraščio, ku
ris galėtų konkuruoti su kitais 
dienraščiais nekatalikiškais.

— Laikraštis laikosi dabar

PREL. P. JURAS ir K. Mockus Putnamo seserų rėmėjų suvažiavime ge
gužės 28. Nuotr. Beatričės Kerbelienės.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir Švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. J,

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU. VAKARO 

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

Vokietijoje vyskupijų leidžia
mos savaitinės spaudos yra 3 
mil. tiražas. Katalikų vakarų 
Vokietijoje yra 20 mil. Kai ku
rių vyskupijų leidžiami savaiti
niai pasiekia 80,000 iki 220,000 
egzempliorių (Koelnas, Pader- 
bornas). Po karo okupacinė 
valdžią nedavė leidimų katali
kų dienraščiam. Kada 1948 lei
dimai jau buvo duodami, rinka 
buvo užimta kitų dienraščių. 
Ir lig šiol katalikų dienraščio 
klausimas Vokietijoje tebėra gy
vas, bet neišspęstas.

IŠ LIETUVOS

KAS TAS "INTERNACIONALIZMAS“,
KURIS SKIEPIJAMAS LIETUVOJE

direktorius Kau- 
mokyklos. kom-

Prancūzijoje katalikų priskai- 
toma 40 mil. Dienraščių kata
likai turi 6; iš jų 3 eina El- 
sas - Lotaringijoje. Kitų trijų 
tiražas tesiekia 175,000. kai vi
sų Prancūzijos dienraščių tira
žas siekia 11 mil. Katalikų dien
raštis La Croix laikomas rim
tas, objektyvus, tačiau jo tira
žas 120,000, kurių 90 proc. 
tenka provincijai. Savaitinių po
puliariausi yra Le Pelerin ir 
Vie Catholique lllustree, kurie 
turi po 500,000 tiražo. Bendras 
šios katalikų spaudos tiražas 
1,400,000 egz. Dar galima bū
tų skaičių padidinti, priskaičius 
ir moterų žurnalą L’Echo de 
la Mode (1,100,000), kuris lai
kosi katalikiškos linijos. Tai ne
didelis kiekis palyginti su Pran
cūzijos savaitinės spaudos tira
žu 7 milijonais. Kardinolas Su- 
hard įvertino: “Prancūzijos ka
talikai neturi spaudos sąmo
nės”.

Olandijoje priešingas vaiz-
das. Tarp 11 mil. gyventojų.

J. Bačiulis, 
no vidurinės 
jaunimo vardu, aprašė “sovets- 
kaja Litva”, kaip jie auklėja 
mokiniuose vadinama “intema- *" * 
cionalizmą”, kuris turi būti prie
šybė “šovinizmui”.

Tai, ką Bačiulis vadina “in
ternacionalizmu”, nereiškia ly
gios pagarbos visom tautom ir 
nori pažinti jų kultūras. “In
ternacionalizmas” tereiškia pa
garba. Sovietų valdomų tautų 
komunizmo herojam ir komu
nistinei veiklai, o labiausiai 
“didžiajai rusų tautai”. “Inter
nacionalizmo”. vardu prideng
tas rusiškas komunistiškas šo
vinizmas.

Bačiulis pasakoja, kokiom 
priemonėm to siekiama mokyk 
loję bei už mokyklos. Anas in
ternacionalizmu vadinamas šo
vinizmas turi būti skiepijamas 
labiausiai per literatūros, isto
rijos, geografijos pamokas. To 
neužtenka. Lankosi šeimose, 
kur “mokiniai su buržuazinės 
praeities pergyvenimais. Dauge
lis tėvu — sako Bačiulis — 
mokėsi senosios Lietuvos bur- . 
žuazinėse mokyklose, kuriose 
mokiniam skiepijo šovinizmo 
jausmus, neapykantą kitom tau
tom. Mes stengiamės dažnai ap
silankyti vaikų šeimose, pasikal
bėti su tėvais, kviečiame juos 
į mokyklą, į susirinkimus, drau-

metų mokykloje atidarytas in
ternacionalinis kampelis. Čia 
vėliavos broliškų respublikų. 
Jas atsiuntė Gudijos, Latvijos, 
Ukrainos pionieriai”. — • Or
ganizuoja mokinių susirašinėji
mą su mokiniais iš kitų komu
nistų valdomų kraštų. —Dide
lės reikšmės turį ne pamokų 
metu susitikimai su senaisiais 
revoliucionieriais ir su bolševi
kiniais partizanais, kurie paša-. 
koja savo pergyvenimų istori
jas. — Literatūriniame mokyk
los rately neseniai varžėsi te
ma: “Lietuvių poetai apie bro
liškas tautas” — rašė, kiek S. 
Neris, Gira. Venclovas, Mieže
laitis rašė apie “didžiąją rusų 
tautą", apie Ukrainą. Gruziją. 
Gudiją.

Ko tokiu auklėjimu siekiama, 
rodo pasididžiavimas rezulta
tais. Esą vienas 9 klasės moki
nukas. praleidęs vasarą Palan
goje drauge su tokiu pat iš 
Maskvos, pasijuto neturįs ryšio 
su žeme, kurioje jis išaugo. Jis 
rašė: "Kai draugaujies, visai 
nesvarbu, kur tu gyveni — prie 
Baltijos jūros krantų ar prie 
Ramiojo vandenyno, Murmans
ko ar Soči".

PrieBaČiulio minimo mokinu-, 
ko išvados pridėkim dar prak
tišką sovietų režimo vykdomą 
Lietuvoje išvadą: visai nesvar
bu. ar tu būsi Lietuvoje ar

perkeltas ir pačiai religijai, ka
talikybei.

Šitokius argumentus skai
tant, nesunku pasidaryti išva
dą: kol taip bus tikima, kata
likai gal.‘ir nenorės formuoti 
opinijos. Iš tikrųjų taip nėra. 
Kai seki The Tablet, Our Sun- 
day Visitor ir kt. vyskupijų lei
džiamus laikraščius, regi juose 
stiprėjančius kritiškus pasisa
kymus dienos klausimais.

Tai ženklas, kad norima veik
uti opiniją. Tačiau savaitinis 
laikraštis, kurio negausi spau
dos kioskuose, negali daryti Į- 
takos šalia parapijos ir šalia 
vyskupijos.

Tuo užsimojimu galėtų, kilti 
ir lietuviškas klausimas:

ar lietuvių katalikų spauda 
Amerikoje yra pajėgi sudaryti 
opiniją tarp lietuvių?

— Kas norėtų atsakyti Į tą 
klausimą, turėtų atsižvelgti ne 
tik Į faktą, kad lietuvių kata
likų spauda yra gausesnė nei 
bet kuri kita. Atsižvelgti dar 
ir į tai, ar ji pakankamai grei
tai atsiliepia Į dienos aktuali
jas, ar sprendimus dėl jų duo
da aiškius ir tikslius, ar spren
dimus argumentuoja sugesty
viai ir įtikinamai; ar visa ka: 
talikų spauda prašneka vienin
gai tais klausimais, kuriais rei
kia sudaryti viešąją opiniją. M.

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai '
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 

PATENKINTI

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

Tek: AL 4-8319

SPAUDA

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštas. 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. • Tek Clrcle 5-7711

giškumo vakarus. Prieš keletą turėsi iškeliauti i Sibirą.

Sukilimas okupantam neduoda ramybės Į

Reikia surinkti dokumentus ir > 
atsiminimus

N. Lietuvoje gegužės 24 prof. 
St. Žymantas kelia reikalą su
rinkti rezistencijos laikų doku
mentus ir gyvų rezistencijos 
dalyvių atsiminimus — kaip bū
tiną ir istorijai reikšmingą me
džiagą. i

CORPORATION

ypač jų 
savo vo 
kaip jie 
‘liaudies

Dirvoje B. G. vedamajame 
gegužės 29 priminė, kad Lietu
voje sovietinis režimas kalba 
apie 1941 sukilimą:

‘Birželio sukilimo padariniai 
ir dabar dar okupantui neduo
da ramybės. Jis visaip sten
giasi ir sukilimo vadus ir patį 
sukilimą nuvertinti, jį padary
ti vokiečių karo mašinos prieš 
Sovietų Sąjungą dalim. Visus 
sukilimo dalyvius, o 
vadus nori parodyti 
kiečių tarnais, arba, 
dabar šūkauja, tik 
prasikaltėliais"

Kaip laisvėje’ esą lietuviai tu
ri elgtis? Atsako: “Prieš dvi
dešimt metų įvykęs visuotinas 
lietuvių tautos sukilimas yra 
didelis istorinis įvykis. Jis pa
rodė lietuvių tautos tikrąją va
lią — tik savarankiškai tvar
kytis. Jis buvo ne kurios vie
nos organizacijos diktuojamas, 
o diktuojamas lietuvių tautos 
laisvės troškimo. Todėl ir jo 
dvidešimtmečiui artėjant labai- 
derėtų, kad jo tinkamu pami
nėjimu rūpintųsi bendrinės mū
sų organizacijos”.

(Vliko ir Alto atsišaukimuo
se kalbama tik apie deportaci
jas, sukilimas' neprisimintas. 
Red.).

Kam ir kaip jis reiktų minėti 
Drauge gegužės 27 Pr. Gr. 

vedamajame primena reikalą
sukilimą minėti:

“Žuvusiems didvyriams mū
sų pagarba nereikalinga. Bet 
jos pareiškimas reikalingas 
mums jų pavyzdžiu stiprintis... 
Jau dabar laikas lietuviškoms 
organizacijoms ir visai lietuvių 
visuomenei susirūpinti, kad mū
sų partizanai — pirmosios ir 
antrosios bolševikų okupacijos 
metu žuvę — būtų tinkamai 
paminėti ir pagerbti ... Par
tizanų aukos priminimas turė- 

lituanistinių

Vakarų demokratai 
nedy vyriausybė
Vakarų demokratai 

valstvbiu kitai savaitei
*. * ’ F

konferenciją; joje svarstys ne- ► 
pasitenkinimą, kad Kennedy vy- ► 
riausybė per lėtai vykdo parti- ► 
jos platformos reikalavimus. ► 
Konkrečiai — nepatenkinti, ► 
kad nevykdomas platformos nu- ► 
matytas pažadas išnaudoti kraš- ► 
to gamtinius resursus. ►

— Pietų Korėjos revoliuci- > 
nė vyriausybė paskelbė revo
liuciją prieš įprotį toleruoti 
antras “žmonas”. Tai esanti vi
sokios korupcijos pradžia, ir 
valdžios pareigūnai arba turi 
atsisakyti nuo “konkubinių” ar
ba pasitraukti; jau atleista to
kių 1385. •

Kinija — gražiųjų chrizante
mų tėvynė. Tos rudeninės gė
lės auginamos jau 3.000 metų. 
Priskaičiuojama nemažiau kaip 
1.000 jų rūšių, kurios skiriasi 
žiedų dydžiu, vainiklapių for
ma ir sudėtimi, taip pat įvai
riais violetiniais, oranžiniais, 
geltonais ir baltais atspalviais.

ir Ken-

iš 13 
numatė

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKŲ Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT
SABA • TELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

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

» 
>
>

Licensed by Intourist J

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią 4 
SSSR dalį. j

SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 4
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — 4

4
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- 4 
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- J 
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- 4 
karnų kamaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių: 4

• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456 4
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-8808 <
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290 J
• LAKEVVOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.
• PATERSON 1, N. J., 99 Main Street — Tel.
• NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.; LO2-1446
• PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
• WORCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.; SW8-2868
• HAMTRANCK, Mich., 11333 Jos. Campau — Tel.: TO 7-1575
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avenue — Telz B R 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 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė., — Tel. WA 2-4035 4
• VVATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 <
• GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė., N.W. — GL 8-2256 1
• PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387 4
• DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355 1
• ATHOL, Mass., 61 Mt. Pleasont Street — CH 9-6245 4
• LOS ANGELES 22. Calif., 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 <
• VINELAND, N.J., West Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg. 4 

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais <

FO 3-8569 
MU 4-4619

Tel.

MERCURY Parcel & Trading Co. :
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J. <

Skyrių veda JONYNĄ šISIENB

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus J
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS !

<
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom ciiu- < 
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. <

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y. ;
Krautuvė: 75 East 7th Street • TeL OR 4-3930 '

Mūšy firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje
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SUBSCRIPTION RATES

Nė vienos dienos nedirbo kam kitam, tik lietuvių tautai
Domeetlc yearly  96.00 
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Half year  03.50 
Forelgn  06.50
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Susitikimas Vienoje
Viena, Austrijos sostinė, ki

tados yra garsėjusi valso šo
kiais. Dar ir dabar mielai pa
šokamas arba paklausomas Mė
lynojo Dunojaus šokis. Istori
jai yra dar žinomas Vienos 
kongreso šokis, prisimintas ir 
ryšium su Kennedy ir Chruš
čiovo susitikimu toje valsų sos
tinėje.

★

Napoleonui pralaimėjus. Vie
noje 1815 šoko europinis tai
kos kongresas, šoko džiūgau
damas, bet taikos Europai ne
davė. Nedavė nė laisvės paverg
tiem kraštam. Tad po Vienos 
kongreso netrukus prasidėjo 
eilė revoliucijų ir karų laisvei 
ir nepriklausomybei atgauti. Iš
silaisvino Graikija (1829) ir 
Belgija (1830), susivienijo Ita
lija (1861), nepriklausomybę iš
sikovojo Bulgarija, Rumunija 
ir Serbija (1878). Neatgavo lais
vės Lenkija ir Lietuva, kurių 
sukilimo (1830 ir 1863) niekas 
iš šalies neparėmė. Abu kraš
tus prislėgė dar sunkesnė Ru
sijos priespauda. Rusija, kuri 
Vienoje 1815 šoko taikos val
są, niekada nėra buvusi kitiem 
taikinga. Tokia ji pasiliko ir 
dabar. —

Rusija, bolševikinė, nėra at
sisakiusi caristinės Rusijos 
plėšrios politikos. Vienoje no
rėjo Chruščiovas pavaidinti ca
rą Aleksandrą I, kaip Euro
pos nugalėtoją ir taikintoją, 
kuriam yra teisė diktuoti. Ge
rai dar nežinoma, kas buvo no
rima diktuoti naujam Ameri
kos prezidentui, bet yra visai 
aišku, kad bolševikinė Rusija 
nėra linkusi taikos labui atsi
sakyti savo imperializmo ar ko
lonializmo. Lietuva ir kiti pa
vergtieji kraštai tebelaikomi 
suspaustoje saujoje, kaip ir Vie
nos kongreso laikais, kada Ru
sija atstovavo “šventos taikos" 
sąjūdžiai.

PIETRO LEON1, S. J.

VATIKANO ŠNIPAS
IŠTRAUKOS IŠ KNYGOS "SPIA DEL VATICANO"

(18)
— Dalyvavote ir antisovieti- 

nėje Kochanskio veikloje?
— Kokia ten gali būti sto

vykloje politinė veikla, kada 
kasdien jėgas išsemia sunkus 
darbas? Prasitardavom tiktai 
prieš sovietinę valdžią, kuri 
taip nežmoniškai spaudžia .. .

— Tik prasitardavote... Wu- 
jekas Kochanskis yra daugiau 
dafęs. Ką žinote apie piktus jo 
darbus sektoriuje 13?

— Nieko. Esu čia jau dau
giau kaip mėnuo. Gal kas vė
liau atsitiko?

— Ne. Tai atsitiko žiemą. 
Kaip galite nežinoti? Wujekas 
man prisipažino. Labai gerai ži
note apie slaptą organizaciją, 
kuriai jis vadovavo ir kurios 
tikslas buvo suimti sargybas ir 
drauge visiem pabėgti.

— Girdėjau, kad Wujekas tu
rėjo mintį kažką organizuoti, 
bet ar konkrečiai ką darė, neži
nau.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama --------------- 06.00
BrookJyn, N. Y. ------------------ 06.50
Pusei metų -------- ----------------- 03.50
Užsienyje ----------------------------- 06.50

Chruščiovui vienu atžvilgiu 
vis dėlto pritiko būti caro 
Aleksandro I rolėje. Tasai ca
ras dalyvavo savo tėvo nužu
dyme. Pritiko taip pat susiti
kimui pasirinkti Austriją, iš 
kurios buvo pakilęs Hitleris ir 
su kuriuo Rusija pasirašė kitų 
tautų žudymo sąmokslą (1939). 
Istorija nepamirš to sugretini
mo. Primins visas žudynes, i- 
vykdytas Stalino ir Chruščio
vo. Tiktai vienos Ukrainos žu
dymas Chruščiovo rankomis 
nėra mažesnis už hitlerini. 
Vengrijoje pralietas kraujas 
sruvo upeliais Chruščiovo Įsa
kymu. Kai jisai smerkė savo 
buvusio boso Stalino žudynes, 
pasmerkė ir save.

Sovietiniai tankai, kaip žino
ma. šoko “valsą" Austrijoje li
gi 1955 metų vidurio. Iš Aus
trijos pasitraukę, išsirikiavo vi
su pasieniu, supdami iš Veng
rijos ir Čekoslovakijos. Aust
rija tebėra it spąstuose. į ku
riuos buvo pakviestas atvykti 
Amerikos prezidentas. Chruš
čiovo supratimu, tai “visai neu
tralus kraštas": grasomas kiek
vieną minutę sovietinių tankų, 
neturi jokios karinės jėgos at
svarai ir apsaugai, nepakrutina 
nė piršto, kas galėtų iššaukti 
Maskvos rūstybę ir paleistų 
tankus riedėti Vienos linkui. 
Nenorėtume manyti, kad prez. 
Kennedy to nežinojo ir dėl to
kio “neutralumo" buvo pasi
rinkęs Vieną susitikimui.

★
Amerika, nėra abejonės, nuo

širdžiai siekia tikros taikos, tei
sybės ir laisvės Rusijos už- 
grobtiem kraštam. Rūpi ir sa
va laisvė bei saugumas. Vieno 
ir kito rūpi pasiekti taikingo
mis priemonėmis. Bet kiek il
gai truks toksai “taikos šokis", 
kuriam groja agresyvi Rusijos 
muzika, nepriklauso nuo susi
tikimų valsų mieste.

— Kaip tai? Buvote pradžio
je prisidėję. Vėliau atsitraukė
te apkaltintas neištikimybe.

— Visai ne. Atsitraukiau, nes 
supratau, kad gali būti lieja
mas kraujas, o tokia draugys
tė man nepakeliui. Pradžioj ma
niau, kad bus rastas tinkamas 
būdas iš koncentracijos stovyk
los išsilaisvinti.

— Tai kodėl nepranešėte?
— Ar aš turiu pranešinėti? 

Tai slaptos policijos agentų 
reikalas. Antra vertus, kuo kal
ti žmonės, kurie ieško priemo
nių išsilaisvinti iš sovietinės 
valdžios žiaurios priespaudos.

Tardytojui visai neminint 
Goriačiovo vardo, saugojaus ir 
aš prasitarti, manydamas, kad 
pirmasis sąmokslo inspiratorius 
nepateko jiem į rankas, nes 
buvo kiek anksčiau išsiųstas 
į sektorių 19. Pagrindiniu kal
tininku bovo laikomas Wujekas 
Kochanskis, kuris, kaip drau
gai man sakė, buvo taip pat

Aš giliai dėkingas šio minė
jimo rengimo komitetui su inž. 
A. Rudžiu priešakyje už ma
lonų manęs šia proga kvietimą 
ir teikiamą garbę žodi tarti.

Aš džiaugiuosi galįs daly
vauti šiame minėjime. Proga 
nepaprasta ir reta. Gražu pa
gerbti tautai nusipelniusį as
menį prie jo kapo. Dar gra
žiau pagerbti jį gyvą. Garbė ir 
malonumas prisijungti prie jū
sų ir pagerbti didelį lietuvį ir 
didelį žmogų, mielą sukaktuvi
ninką Leonardą Šimutį.

Šios dienos solenizantas šių 
pagerbtuvių, be abejo, nepasi
gedo. Perdaug jis kuklus, kad 
garbe žavėtųsi. Ne dėl jos dir
bo. Užtat mums jis pagerbti 
dar maloniau. Jo pagerbtuvių 
pasigedome mes. Mes jų pasi
gedome. kad atliktume savą, 
malonią ir garbingą pareigą — 
pagerbti asmenį, kuris pusšim
tį metų didžiavosi lietuvių tau
ta, aukojosi jai ir nenuilsta
mai dirbo, kad įgyvendintų, jos 
švenčiausias teises bei aspira
cijas. Jis džiaugėsi Lietuvos 
džiaugsmais ir liūdėjo dėl jos 
nelaimių. Jis Lietuvą mylėjo 
“visa širdim, visais jausmais".

Mes susirinkome pagerbti 

ŽEMAIČIŲ plentas Simučio' tėviškės apylinkėse.

uždarytas sektoriaus 13 izolia
toriuje. Viso suimta apie 13 
žmonių. Pamažu maži išryškėjo 
ir planas, patvirtintas priesai
ka ir kraujo parašais. Buvo su
tarę: 1. Iškasti tunelį tarp duo
nos dalijimo patalpos ir sto
vyklos ribų; 2. nakties metu iš
eiti tuo tuneliu, užpulti sargy
bų namus ir pagrobti ginklus; 
3. pašalinti sargybas iš stovyk
los bokštelių ir prie pagrindinio 
išėjimo (vvachtos): 4. išlaisvin
ti ir apginkluoti kitus kalinius. 
Aleksandro Surajevo įspėta, 
stovyklos vadovybė leidusi pra
kasti apie pusantro metro tu
nelio ir po to visus suėmusi.

Nors aš nieko apie tokius 
fantastinius planus nežinojau, 
bet buvau palaikytas antruoju 
atsakingu asmeniu po Wujeko. 
Kaltinta baudžiamojo kodekso 
58 paragrafo pastraipom: (2)
— ginkluoto sukilimo ruošimu; 
(10) — antisovietine propagan
da; (11) — priklausymu prieš
revoliucinei organizacijai; (12)
— slėpimu apie sąmokslą žinių 
nuo sovietinės valdžios, jos ne- 
painformavimu. Tardytojas la
biausiai man segė 58 paragra
fo 10 pastraipą — antisovieti- 
nę propagandą. Girdi, ir anks
čiau tokia propaganda užsiėmęs 
už tai baustas, o dabar dar at- 
kritęs. pasidaręs nusikaltėliu 
recidivistu. Man dar prikišta 
komunizmo kritika, stiprinimas 
dvasios sovietų valdžios nu

Lietuvos atstovo Juozo Rajecko kalba, pasakyta Leonardo
Šimučio pagerbtu vese Chicagoje gegužės 28

garbingą Sukaktuvininką, kad 
pagyventumėm jo dvasia. Mes 
susirinkome liudyti tautiečiam 
ir jų ateities kartom, kad au
ka ir pasišventimas pagarbos 
verti, kad gražu dėl tėvynės pa
vargt ir kentėt. Mes susirin
kome ypatingai liudyti mūsų 
jaunimui, kokio masto ir ypa
tybių žmogum mes žavimės. 
Mes susirinkome pagerbti ir 
tas organizacijas bei redakci
jas, kurių jis buvo ar tebėra 
priešakyje, nes jos pirmos ji 
įvertino ir pagerbė. Pagaliau, 
mes susirinkome pagerbti pa
tys save. Nes, jeigu, sekant 
lotynų pasakymu, savos istori
jos nežiną semper pueri sunt. 
tai nusipelniusio asmens neį
vertinimas šiame atsitikime pa
rodytų mus. mažiausia, kaip 
nedėkingus lietuvių tautos vai
kus. kokiais mes būti nenori
me.

★
Kartą Berlyno stotyje vienas 

tautietis supažindino mane su 
savo bendrakeleiviais, kiekvie

baustųjų, o ypač tikėjimo sklei
dimas ir apaštalavimas stovyk
loje. Klausė, ar aš krikštijęs 
vieną kalinį.

— Taip, krikštijau! — atsa
kiau. — Bet dabar regiu, kad 
tas krikštas nebuvo geras. Man 
buvo spendžiamos pinklės. Ta
čiau ... ar yra kas blogo krikš
tyti? Ar jūs nuolat nesakote, 
kad sovietiniai įstatymai garan
tuoja sąžinės laisvę?

— Bet tai uždrausta kon
centracijos stovykloje, — pa
siteisino tardytojas. — Be to, 
ką sakėte krikšto metu?

— Pasakiau kelis žodžius. 
Buvo viso 4 žmonės. Tai nebu
vo pamokslas.

— O ką sakėte?
— Reikia dėkoti Dievui už 

nuodėmių atleidimą.
— O daugiau?
— Laikytis Dievo įsakymų.
— Ir dar?
— Laikytis taip pat Bažny

čios įsakymų, nes tai kataliko 
pareiga.

— Dar?
— Nebeprisimenu.
— Jūs dar sakėte, kad rei- 

zkia kovoti su velniu. — pabrė
žė tardytojas pašaipiai.

— O! Taip. taip. — atsa
kiau šypsodamasis. — Krikšto 
apeigose katakumenas klausia
mas. ar išsižada velnio, jo dar
bų ir puikybės. Taip, aš to 
klausiau. Ir kas čia blogo0 

ną jų Įvertindamas dešimtimis 
tūkstančių dolerių. Mūsų sole- 
nizanto doleriais “vertė" tur
būt, arti nuliaus. Jis dargi kuk
lios. nuosavios pastogės gyve
nime niekad neturėjo ir var
giai ar kada beturės. Tuo tar
pu, mūsų palydovas į šias pa- 
gerbtuves, mūsų sąžinė, liudi
ja. kad šios dienos solenizan
tas turtingesnis už turtingus, 
nes turtingumą mes matuoja
me ne doleriais, bet didesnėm 
vertybėm.

Nelengva šia proga apie su
kaktuvininko nuopelnus kalbė
ti. Chicagiečiai iš seno žinomi, 

. kaip trumpų kalbų mėgėjai. Gi 
L. Šimučio veiklos vien sąra
šo ant kelių jaučių odų nebe- 
surašytum. Tad pasitenkinsiu 
tik prabėgomis. Pilnesnių ap
rašymų. esu tikras, mūsų spau
doje netruks.

Šimutis visuomenininkas. Jis 
visos eilės svarbių organizacijų 
buvęs ar esamas pirmininkas, 
su Amerikos Lietuvių Taryba

— Taip kalbėdami turėjote 
galvoje sovietinę valdžią.

— Ar taip? — nusijuokiau. 
— Ar jūs nejaučiate, kad tuo 
būdu diskredituojate sovietinę 
valdžią? Bet kaip jum patinka: 
jei sovietinė ir šėtoninė val
džia jums yra tokia pati ,tai 
man telieka nusišypsoti.

— Ar jūs krikštijote stovyk
loje ir daugiau asmenų?

— Gaila, ne. Tiktai tą vie
ną negarbingą “katakumeną".

Bet ir to pakako, kad bū
čiau pakaltintas 58 paragrafo 
10 straipsniu “už antisovietine 
propagandą”. Sunkiau buvo 
man prisegti 2 ir 11 pastrai
pas “už ruošimą ginkluoto su
kilimo ir kontrarevoliuciją”. 
Mano kaltės įrodymui pakišti 
laiškai, kuriuos buvau rašęs vie
nai moteriai Odesoje ir kun. 
R. P. Brovvnui Maskvoje. Tie 
laiškai, kaip pamenate, buvo 
įteikti lietuviui gydytojui, jam 
pačiam pasiūlius. Dabar paaiš
kėjo. kad jis buvo NKVD už
verbuotas agentas.

Tardymo metu ankštoje ka
meroje buvome šešiese: ketu
ri rusai, vienas ukrainietis ir 
aš. Naudojausi proga aiškinti 
tikėjimą ir katekizmą, pasako
jau apie Dievo Motinos apsi
reiškimus Liurde ir Fatimoje. 
Abejingas tiem pasakojimam 
tebuvo vienas rusas, suimtas 
už tai. kad nuvogė apie 60 kg 
rugių, bet tikėjosi būti ištei

imtinai. Jis laikraštininkas, vi
sos eilės laikraščių ar žurnalų 
ilgametis redaktorius, su Drau
go dienraščiu imtinai.

šimutis paskaitininkas. Jis 
skersai, išilgai ir pakartotinai 
apvažinėjęs JAV lietuvių ap
gyventas vietoves, kad Lietu
vą prikeltų, jos prisikėlimą 
skelbtų ir jos išsilaisvinimo ry
tojų priartintų. Lietuvos nepri
klausomybės pirmaisiais metais 
jis tik savo vieno prakalbomis 
sutelkė virš 100,000 dol. Tau
tos Fondui, o per vienerius 
metus įgyvendino ketvirties 
milijono dolerių vajų. Jo kal
bų bei straipsnių dėka, Šv. Kry
žiaus ligoninei Chicagoje su
telkta anais laikais 33,000 dol. 
Ir visa tai skaitant ne šio me
to dolerio verte.

Šimutis politikas — kultūri
ninkas. Jis Baltųjų Rūmų pa
kartotinas lankytojas nuo Wil- 
sono laikų. Jis dažnas ir vals
tybės departamente, senatorių 
bei kongresmanų dėl Lietuvos 
reikalų lankytojas. Jis Vytauto 
Didžiojo 500 metų sukakties 
minėjimo. Lietuvių Dienos iš
kilmių, gausių kongresų bei su
važiavimų iniciatorius ir siela. 
Jis vienybės lietuvių tarpe ug
dytojas ir uolus skatintojas.

Šimutis taip pat literatas, 
dramaturgas ir poetas. Išeivi
joj jo nenurimsta širdis. Jis 
eiliuoja:
“Jei būč paukštelis aš spar

nuotas. 
Nebočiau jūrų nei kalnų: 
Nuskrisčiau į tėvynę mielą 
Ją meilės išbučiuoč jausmais! 
Atgimtų sužeistoji siela, 
Nušvistų ji džiaugsmų džiaugs

mais!”.
L.Šilelis

Kita proga jis savo ilgesį gai
vina kūriniu “Mes grįšim ten", 
“Mes grįšim ten, kame tėvynę 

nuo amžių bočiai gynė 
Mes grįšim, mes grįšim į 

tėvynę”.
Pagalios, 1926 m. jis grįžo. 

Grįžo darbo, ilgesio ir ligos pa
laužtas. Jis pasiekė jo išsiilg
tą laisvąją Lietuvą, kurios pri
sikėlimui tiek darbavosi. Gim
toji šalis ir Birutės kalno ap
linka buvo balzamas jo sveika
tai. Solenizanto atveju pasi
tvirtino Ad. Mickevičiaus žo

sintas, kas ir įvyko, kaip re-'* 
tas atvejis. Laikėsi mūsų pa-v' 
šnekesiuose rezervuotai, neno-e 
rėdamas savęs apsunkinti, kai'* 
kiti buvome jau nuteisti ir lau-'^ 
kerne antro teismo: buvome pri-^ 
pratę drąsiau ir atviriau kal-*^ 
bėti. Man buvo gaila to varg-*^ 
šo ruso, šeimos tėvo, kuris kai*' 
kada gaudavo iš namų vieną*; 
kitą dešimtį bulvių, agurkų, v' 
morkų, ir dosniai dalindavosi*^ 
su kitais. Religinių pašnekėsiu*' 
labiausiai geidė rusas jaunuo\ 
lis. latras, ir ukrainietis. Tasai£ 
latras savo rūban įsisiūdinęs^ 
90 psalmę “Kas pasitiki Aukš-$ 
čiausiuoju”, tikėdamas, jog tai£ 
apsaugo nuo kulkos (Pulia nie$ 
beriot!) ... Rusai dar nešioda-$ 
vosi kišenėse visokius pranaša-'* 
vimus. Kas nenusirašydavo ir$ 
nesiųsdavo kitam, nutraukda-$ 
mas grandinę, tą turėjusi ištik-'* 
ti nelaimė ... Tikėjimas buvo'* 
jaukiamas su prietarais. »*

Man daugiausia paguodose 
buvo iš rusų ortodokso, buvu-e 
šio kirpėjo. Karo metu jis gy-e 
veno Italijoje belaisviu, buvoe 
susilaukęs katalikų kunigų pa-*' 
slaugos, pažino žmonių tikėjimą*^ 
ir kitokią socialinę santvarką. 
Vis prisimindavo: “Italijoje mes*' 
valgėme baltą duoną". Uoliai*' 
mokėsi katalikų tikėjimo ir kel-*' 
davosi melstis net naktimis.$ 
Liūdna tebuvo, kad negalėjo-^ 
me priimti komunijos. £

(bus daugiau) ?*

džiai, kad Lietuva — tai svei
kata. šimutis atgijo.

Jis išrenkamas j Lietuvos 
III seimą. Šį mėnesį, tarp ki
ta, Steigiamojo seimo sukakties 
35 metai. Kada 1927 Lietuvoje 
pasidarė nepalankios šimučio 
veiklai sąlygos, jis skaudama 
širdimi grįžo Amerikon, kad 
efektingiau pasitarnautų Lietu-, 
vai ir lietuviams, žodžio ir 
spaudos laisvę jis sumaniai ir 
naudingai panaudojo Lietuvai 
šioje šalyje paremti, lietuvybei 
išlaikyti, jos skriaudai skelbti 
ir ją laisvinti. Toje srityje jo 
nuopelnai milžiniški.

Solenizantas auksakalbis ora
torius. Karšta Lietuvai širdis 
— jo jautrių kalbų įkvėpėja. 
Jis Lietuvos saulėtų ir sute
mos dienų lygiai ištikimas pa
triotas. Jo darbai iškalbingesni 
už gražiausią kalbą. Jis dvelkia 
idealizmu, kilnumu, tolerancija 
bei ištikimybe Tėvų žemei. Jis 
riteris be priekaišto. Lietuvos 
seime, lygiai pora savaičių prieš 
perversmą pareiškė: “... Jung
tinėse Valstybėse .. . tautybės 
idealas stiprinamas ... Mūsų 
jauna ir nedidelė valstybė (ir
gi) ... reikalinga tautinių idea
lų stiprinimo ... Tautiniams 
idealams ... ištikimi Lietuvos 
sūnūs kovoti ir mirti nebi
jo (Seimo stenogramos, 3-sis 
seimas, II sesija, 1926 gruodžio 
3 d.).

Prieš ketvirtį šimtmečio, per 
užsienio lietuviams remti drau
gijos Kaune suvažiavimą 1935 
prie Nežinomo Kareivio kapo, 
jis Amerikos lietuvių vardu iš
kalbingai ir didingai pareiškė 
ištikimybę Nežinomo Kareivio 
idealui. Aš gėrėjausi tos ug
ningos kalbos klausydamas ir 
džiaugiausi, kad esama Ameri
kos lietuvių, kurių širdys taip 
karštai Lietuvai plaka. Nežino
mo Kareivio kapo nei žuvusių 
paminklo jau nebėr. Jie priešo 
su žeme sulyginti. Bet, tai ne
sunaikino Šimučio priesaikos. 
Jis jai paliko ištikimas. Vos už 
12 dienų po Lietuvos 1940 už
grobimo, Šimutis ALRK Fede
racijos seime, Wilkes-Barre, Pa. 
praveda rezoliuciją įkurti Lie
tuvai gelbėti tarybą ir iš ten su 
delegacija tiesiai skuba Wa- 
shingtonan Lietuvos gelbėjimo 
reikalais. Lietuvai gelbėti tary
bos sumanymas vėliau išsivys
tė} Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Nuo to laiko mūsų mielojo su
kaktuvininko veikla išaugo į 
kalną gerų darbų Lietuvos la
bui. Brangią tėvynę, tėvelių
vardą, jis žodžiu ir darbu mo
kė kaip reikia godot.

Suglaudus visa, kas pasaky
ta, galima drąsiai tvirtinti, anot 
kun. V. Bagdonavičiaus: "L. Ši
mutis gali sakyti, kad jis jo
kios dienos nedirbo kam ki
tam, kaip tik lietuvių tautai. 
Dėl tos priežasties jis yra 
toks pasaulio lietuvis, kuriam 
lietuvių tautos darbai nei vie
nai dienai nebuvo nustoję rū
pėti". (Aidai, Nr. 9. 1952). Gar
bė jam už tai.

Normaliais laikais šis ištiki
mas Lietuvos sūnus šia proga 
būtų atitinkamu ordinu pagerb
tas už didelius nuopelnus Lie
tuvai ir lietuvybei. Aš apgai
lestauju neturįs garbės ir gali
mybės tą jūsų ir mano troški
mą dabartiniu metu dėl supran 
tarnų priežasčių įgyvendinti. 
Bet jo darbus minės su pagar
ba tauta. Tikėkime, lygiai stip
riai. kaip jisai kad tiki Lietu
vos prisikėlimu. Tuomet, kai 
prasiblaivins Lietuvos apsiniau
kęs dangus, laisvoji Lietuva 
tinkamiau bei apčiuopiamiau 
pagerbs jai visą gyvenimą pa
sišventusį didelį Lietuvį.

Aš džiaugiuosi, kad sukaktu
vininkas savo laiku apdovano
tas Sv. Tėvo "Pro Ecclesia et 
Pontifice" ordinu. Tuo pager
bimu. be abejo, priimta dėme
sin ir tai. kad jis vykdė Die
vo įsakymą mylėti tėvynę, kaip 
tėvą ir motiną.

Visuomenininkas yra tam
(Nukelta į 4 psl.)



KUN. ALGIMANTAS KEZYS, S. J.
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LIETUVOS VYČIŲ RADIJO DEŠIMTMETIS
r , Gagužės 28 šv. Kazimiero 

mokyklos salėje iškilmingu ban
ketu paminėta lietuvių katali- 

[ kų radijo programos dešimties 
metų sukaktis. Buvo susirinkę

i visi žymieji programos rėmė- 
[• jai ir draugai. \

Programą suorganizavo Lie
tuvos vyčiai. Per dešimtį metų 
kiekvieną sekmadienį jie vądch lietuvių pasididžiavimas. Aukas 

į vąvo radijo valandėlei ir daug j 
prisidėjo prie katalikiškumo bei 1 
lietuviškumo išlaikymo. Per 10 1 
metų klausytojai girdėjo tūks- ] 
tančius lietuviškų dainų, daugy
bę kalbų. Tikėjimo ir lietuvy
bės klausimais kalbėjo vysk. ( 
V. Brizgys, prel. Jonas Barkū
nas, kleb. kun. Magnus J. Ka- ( 
zėnas, marijonai, pranciškonai, 
jėzuitai. Per radiją paskelbta 

Į daug pranešimų, garsinant lie
tuviškus vakarus, minėjimus, 
gimimus, vestuves, mirimus ir 
k.

PITTSBURGH, PA.

Lietuvos vyčiai | programos 
išlaikymą įdėjo daug darbo. 
Mums, klausytojams, neužtenka 
tos programos pasiklausyti ir 
palinkėti jai sėkmės. Turime 
ją paremti ir savo auka, nes 
programa yra visų Pittsburgho

jas kleb. kun. Magnus Kazė- j 
nas, nes šiuo metu serga. Lin
kime jam kuo greičiau pasveik- 1 
ti, kad vėl galėtų kalbėti per 
radijo valandėlės programą.

LKRP rėmėjas

Balfo žinios

KUN. ALGIMANTO KEZIO PRIMICIJOS BROOKLYNE
Algimantas Kezys, S. J., bir

želio 11 West Baden, Ind., bus 
įšventintas kunigu. Jaunojo jė
zuito tėvai, brolis ir sesuo gy
vena Brooklyne, gi Alg. Kezys 
jau 11 metų studijuoja ir ruo
šiasi jėzuito gyvenimui Ohio, 
Indianos ir Chicagos apylinkė
se. Jis atvyko iš Vokietijos 
1950 ir, keletą savaičių pagy-

venęs pas tėvus, išvyko į vie
nuolyną. Lankydamas Uchtės 
ir Diepholzo stovyklų gimnazi
jas. Algimantas aktyviai reiškė
si skautų ir ateitininkų veiklo
je. gi paskutiniais metais skai
tančioji lietuvių visuomenė jį 
pažįsta iš meniškų nuotraukų, 
tilpusių įvairiuose lietuviškuo
se ir amerikiečių žurnaluose

NĖ VIENOS DIENOS
(Atkelta iš 3 psl.)

tikra prasme ir skriaudėjas. Jis 
skriaudžia šeimą. Mažai namuo
se temato, ar mato nusidirbu
sį bei pavargusį. Tai maža jai 
paguoda. Reikėjo angeliškos 
Angelės, kad pasišvęstų, apsi
prastų su namais be vyro ir 
tėvo ir stiprintų jį gerų darbų 
kelionėje, šiandien mūsų giliai 
nuoširdūs sveikinimai; linkėji
mai, padėka už darbą ir gili 
pagarba priklauso pirmon ei
lėn mielajam Sukaktuvininkui. 
Ji taip pat priklauso ir poniai 

šei-Angelei Simutienei ir visai 
mai.

Prie mano sveikinimų 
linkėjimų Sukaktuvininkui

bei 
vi

sa širdimi jungiasi ir ponia Ka- 
jeckenė. Esu prašytas perduo
ti linkėjimus ir Latvijos mi- 
nisterio Washingtone Arnolds 
Spekke.

Esu asmeniškai prašytas šia

proga sveikinimus bei linkėji
mus perduoti jubiliatui ir di
delio lietuvių tautos bičiulio, 
buvusio kongresmano Charles 
J. Kersten. Chicagoje mane pri
sivijo sveikinimai jubiliatui, su 
voku jo poezijos kompozicijų, 
ir prof. A. Aleksio, iš Water- 
bury, Conn.

Be galo džiugu, kad Leonar
das šimutis jr., mūsų Sukaktu
vininko poezijos, kaip ir A. 
Aleksis, kompozitorius, šian
dien Ottavos universiteto pa
gerbtas doktoranto diplomu. 
Šaunesnio sutapimo ir džiaugs
mo Sukaktuvininkui sūnus ne
galėjo padaryti. Mes ta proga 
sveikiname ir sūnų ir tėvą. Ry
toj. tarp kita, ir šimučio jr. 
gimtadienis. Mes linkime jam 
taip pat sėkmės ir ilgiausių me
tu.

bei laikraščiuose. Daug jo ir 
straipsnių yra tilpę jėzuitų lei
džiamoje spaudoje. Jėzuitų biu
letenio “The Jesuit” birželio 
mėn. Nr. yra paskirtas nau
jai įšventintųjų jėzuitų aprašy
mams. Šio numerio viršelis pa
puoštas kun. Alg. Kezio nuo
trauka.

Sekmadienį, birželio 18, 11 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje Alg. Kezys aukos pir
mąsias iškilmingas mišias. Po 
mišių parapijos salėje bus pri
micijų pusryčiai.

Jaunojo kunigo brolis Romas 
gyvai reiškiasi visuomeninėje 
veikloje, gi jo sesuo Danutė 
priklauso skautėms. Šiemet ji 
baigia Maironio šeštadieninę 
mokyklą.

Algimanto tėvai ruošiasi nuo
širdžiai priimti seniai namuose

galima siųsti Lietuvos vyčių 19 
kuopos išdininkui William Ko
nčiui, jr., 55 Northway Drive, 
Pittsburhg 37. Pa., arba WL0A 
Braddock, Pa.

Sukaktuviniame bankete, sve
čiam pavalgius, buvo dainų ir 
šokių programa. Dainavo ben
drai svečiai ir banketo rengė
jai, gi šokius šoko jauna gru
pė, kuriai vadovauja Thomas 
Unites.

Pasakyta gražių sveikinimo 
kalbų. Vienas jaunas kunigas 
pasakojo, kaip Sutvirtinimo sa
kramento metu vysk. Wright 
paklausė, kiek iš parapijos mo
kyklos mokinių moka lietuviš
kai Tėve Mūsų. Neatsirado nė 
vieno. Vyskupas paklausė, o 
kiek moka lietuviškai Sveika 
Marija. Niekas neatsiliepė. Ir 
jaunam kunigui buvo didelė gė
da. Tą patį patvirtino ir ki
tas klebonas, kad to paties vys
kupas klausė jo mokyklos mo
kinių. Atsakymas buvo tas pats. 
Po to per dvi tris savaites ne 
tik lietuviai mokiniai, bet ir 
lenkai, slovėnai ir airiai išmo
ko lietuviškai Tėve Mūsų ir 
Sveika Marija.

Sukaktuvinio banketo rengė
jai ir svečiai apgailestavo, kad 
bankete negalėjo dalyvauti ra
dijo programos didelis rėmė-

Birželio mėn. bus minima 
20 metų sukaktis, kai lietuviai 
buvo masiškai pradėti depor
tuoti į Sibirą. Nors tūkstančiai 
jų žuvo Sibiro taigose, kalėji
muose, tačiau daugeliui buvo 
galima padėti ir Ralfas pade
da. Balfo šimtojo skyriaus val
dyba nutarė tam tikslui bir
želio mėn. rinkti aukas prie 
bažnyčių (birželio 18) ir atsi
šaukimais, kurie bus siuntinė
jami New Yorko lietuviams.

nebuvusi sūnų. Jie kviečia savo 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti jų džiaugsmo šventėje — sū
naus primicijose birželio 18 Ap
reiškimo par. bažnyčioje.

Individualios Balfo siuntos
Gegužės mėn. Balfo centras 

iš New Yorko išsiuntė 65 in
dividualias siuntas lietuviams 
į anapus. Tai buvo 31 siunti
nys vaistų, daugumoje į Len
kiją, ir 34 medžiagų siuntiniai. 
Individualių pašalpų pinigais į 
užjūrius — 350 dol. Vasario 
16 gimnazijai persiųsta 2,925 
dol. ir saleziečių gimnazijai Ita
lijoje 490 dolerių. Gegužės mė
nesį Balfo centre gauta 6,218 
dol. ir išleista 6.440 dolerių.

Balfo ryšiai Pietų Amerikoje
Esant vilčių gauti materiali

nės paramos Pietų Amerikos 
lietuviams, Balfo centras už
mezgė ryšius su atitinkamomis 
lietuvių bendruomenėmis ir su 
Vyr. Liet. Bendruomenės vado
vybe Kanadoje.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalų Vedėjas

— Vita Valikonytė, solistė, 
liepos 1 Chicagoje susituokia 
su inž. Geraldu Talandžiu.

MŪSŲ NAUJIEJI AKADEMIKAI
N. J. Trys aktin- 
studentai apvaini- 

aukštąjį mokslą a-

Paterson, 
gi lietuviai 
kuoja savo 
kademiniais diplomais: Dalia
Augulytė, Janina Adomaitytė 
ir Algirdas V. Žibąs.

PREL. JONAS BALKONAS

Šauniai pagerbė prel. J. Balkūną

C ATSKILŲ KALNUOSE

S. ir E. KRAUNAICIŲ

vasarvietė

Draskome Hali
jau atdara ir priima svečius sa
vaitgaliams, grupių iškylas, už
sakymus vasaros sezonui ir pen
sininkus reikalingus ilgesnio po
ilsio ir priežiūros. Apie atvykimą 
prašoma įspėti laišku ar telef.:

Andes, N. Y. 2781

JAV nepriklausomybės ka
ram besibaigiant, lordas Mount- 
joy,* aiškindamas Anglijos par
lamente pralaimėjimą, kalbėjo: 
“Ameriką praradome dėl airių 
imigrantų". Kai Lietuvos prie
šas nešdins kudašių iš jos že
mių. aš esu tikras, kad Krem
liaus tironai irgi pasakyti ga
lės: “Lietuvą praradome dėl 
lietuvių imigrantų Amerikoje”. 
Tam- tikslui reikalinga daugiau 
tokių veikėjų kaip L. šimutis. 
Tik tokių asmenybių darbu ir 
meile galime pasiekti Lietuvos 
laisvės. Tad pagerbkime Sukak
tuvininką pasekdami jo pavyz
džiu. kad paskubintumėm mie 
lajam Leonardui ir visai lietu
vių tautai išsiilgtą Nepriklauso
mybės rytą.

Dalia Augulytė, duktė Tama
ros ir Vaclovo Auglių, gimė 
Kaune. Vokietijoje, Kemptene, 
baigė pradžios mokyklos 4 sky
rius. Į Ameriką atvyko 1949.

bams, ateitininkams ir Lietuvių 
Studentų S-gai. Dvejus metus 
buvo Liet. Studentų S-gos N. 
J. skyr. vicepirmininkė. Šią va
sarą pradeda gilinti studijas, 
siekdama magistro laipsnio.

Algirdas V. Žibąs, Kazimie-' 
ros ir Vlado žibų sūnus, gimė 
Kaune. Pradžios mokslą pradė
jo Vilniuje, tęsė Vokietijoje. 
1950 atvyko Į Ameriką. 1954 
Patersone baigė aukštesniąją 
mokyklą ir iki 1957 atliko ka
rinę prievolę. Birželio 10 baigia

Birželio 4, sekmadieni, di
džiuliame demokratų klube bu
vo gražiai pagerbtas prel. Jo
nas Balkonas. V. J. Atsimainy
mo lietuvių parapijos klebonas 
Maspeth, N. Y. Apie 500 pa- 
r-apiečių, giminių, draugų bei 
kaimynų džiaugėsi mielo Pre
lato įvertinimu, sveikino, linkė
jo. Trumpą, bet prasmingą pro
gramą surengė visos parapijos
draugijos. Jaunosios mergytės giai pašoko.

pasveikino draugijų vardu, į- 
teikdames gėlių. Parapijos cho
ras. vadovaujant varg. A. Vis 
minui, pagiedojo sveikinimą 
“Vivat” ir keletą lietuviškų dai
nų. Visų vardu sveikino A. Se- 
rabėjus. Sveikintojų tarpe ir iš 
toliau matėsi dr. P. Vileišis iš 
Waterburio ir k. Rengėjai vi
sus pavaišino. Pobūvyje grojo 
orkestras. Po užkandžių sma-

---------------------------------------------------

AR JŪS NEPERMOKATE 1
už savo automobilio apdraudę?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)

DALIA AUGULYTĖ

JANINA ADOMAITYTĖ

TESKAMBA DAINOS U Z LAISVĄ LIETUVĄ!

DAINŲ ŠVENTE CHICAGOJE

Patersone baigė pradžios ir 
aukštesniąją mokyklą, o birže
lio 7 baigia Douglas kolegiją. 
New Brunswick. N. J. B. S. 
laipsniu. Pagrindinis studijų da
lykas — chemija. Birželio 9 iš
vyksta į Europą vasaros kelio
nei ir tolimesnėm studijom. Ke
lionėje užtruks 3 mėnesius Ap
lankys Angliją, Norvegiją, Vo
kietiją, Prancūziją, Šveicariją. 
Italiją. Austriją ir k. kraštus. 
Po to gilins vokiečių kalbą 
Goethes institute prie Miun
cheno ir tęs studijas Miunche
no universitete. Miunchene bus 
1-2 semestrus. Studijuodama 
priklausė akadeniniams New- 
man ir Chemijos klubams. Bu
vo Liet. Studentų S-gos N. J. 
skyr. pirmininkė.

ALGIRDAS ŽIBĄS

1961 m. liepos 2 d. 3 popiet
INTERNATIONAL AMPH1THEATRE

43 ir HALSTEAD STREETS

Visos vietos numeruotos
BILIETAI paštu užsakomi. kartu siunčiant piniginį čekį, šiuo adresu:

LITHUANIAN SONG FESTIVAL, 2501 West 69th St, Chicago 29. III.
DALYVAUJA CHORAI IŠ J A V. IR KANADOS

Bilietų kainos: 5, 4, 3. 2 ir 1 dol.

Fairleigh Dickinson universite
tą, Teaneck. NJ. gaudamas B. 
S. E.E. (mokslo bakalaureatas, 
elektros inžinierius). Tuojau 
pradės dirbti kaip projektavi
mo inžinierius Bendix Aviation 
įmonėse. Priklauso ateitinin
kams, yra Lietuvių Studentų 
S-gos New Jersey skyriaus pir-

Janina Adomaitytė, duktė An ' mininkas. Taip pat yra narys 
taninos ir Stasio Adomaičių, 
gimė Kudirkos Naumiestyje. 
Vokietijoje lankė pradžios mo
kyklą. kurią baigė Amerikoje. 
Aukštesniąją mokyklą baigė 
Patersone. Į Ameriką atvyko 
1949 . Birželio 7 baigia Rut- 
gers universitetą B. A. laips
niu. Studijavo kalbas — pran
cūzų, ispanų, vokiečių. Priklau
sė ispanų ir prandūzų kalbų, 
dailiųjų menų, Newmano klu-

I. R. E. — Institute of Radio 
Engineers ir I. S. A — Instru- 
ment Society of America.

Patersono lietuviai ir Dar
bininkas sveikina šiuos darbš
čius naujuosius akademikus, 
linki geriausios sėkmės toli
mesnėse studijose ir darbe, o 
Augulių Dalytei dar ir sveikai 
ir laimingai grįžti iš ilgos ke
lionės ir studijų Europoje.

Jurg. Ežer.

APDRAUDOS SPECIALISTAS |
84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y. f

Tel. VI 3-1477 |
NAMŲ ADRESAS 

106-53 — 95th Street Ozone Park 1“, N. Y. ®

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty
PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Dividendai apskaičiuojami
daugiau (3’2%

31/2%
PER M

31* PER METUS

dviems metams armetų ketvirčiais 
normalaus ir ’4% specialaus priedo)

NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METU KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

**__ kur jūsų pinigai
Eastern Parkvay Office: 

539 EASTERN PARKVVAY 
at Nostrand Avenue 

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

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

tarnauja tik j u m s !”
Brodway Office: 

135 BROAOVVAV at Bedford Avė 
Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

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

STagg 2-6676
BROOKLYN. New York

Membcr Federal Deposit Insurance -Corporation
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LIETUVOS VYČIAI RENGIASI AUKSINIAM JUBILĖJUI
Auksiniam jubilėjui rengti 

komitetas savo posėdį turės bir
želio 10, šeštadienį, New Yor 
ker viešbutyje, New Yorke. Ko
mitetui pirmininkauja Juozas 
Sakevich, sekretorė Loretta Ma- 
cekonis. ‘ .

Centro valdybos posėdis šau
kiamas birželio 17 Certer-Pick 
viešbutyje Clevelande, kur rug
piūčio 25, 26 ir 27 bus 48-tas

Kalbės B. Nemickas
Paterson, N, J. Baisiųjų bir

želio dienų ir laisvės kibirkš
tėlės švystelėjimo paminėjimas 
Patersone bus birželio 11 d. 
Iš ryto 10:30 vai. šv .Kazimie
ro parapijos bažnyčioje, 147 
Montgcmery Place, melsimės už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
partizanus ir nukankintus mū
sų brolius baisiam Sibiro ištrė
mime. Popiet 4 vai. parapijos 
salėje bus atitinkama progra
ma.' Kalbės Lietuvos Laisvės 
Komiteto narys dr. Bronius Ne
mickas.

Nors kaitri pavasario saulutė 
vilios mus į smėlėta pajūri ar 
į žaliuosius parkus, nepasiduo
kime gundomi, bet visi susi
rinkime pagerbti žuvusiųjų ir 
iš jų pavyzdžio pasisemti jėgų 
sunkiai kovai už mūsų tautos 
laisvę.

Minėjimui Rengti Komitetas

seimas. Tai bus paskutinis po
sėdis prieš seimą, bus svarsto
mi seimo pravedimo klausimai.

N. Anglijos apskrities vyrų 
rekolekcijos bus birželio 23,24 
ir 25 pas tėvus pranciškonus 
Kennebunkporte, Me. Apskri
ties dvasios vadu yra kun. J. 
Žuromskis, pirmininku Juozas 
Sipas iš Worcesterio.

Worcesterio vyčių 26 kuopa 
iškilmingai paminėjo 45 metų 
sukaktį banketu ir šokiais ge
gužės 21 Eden Gardens patal
pose. Kuopa leidžia biuletenį 
“Knight Times”, redaguoja Wil- 
liam Grigas.

VVaterburio vyčių 7 kuopa 
kol kas pirmauja, telkdama lė
šas vyčių istorijai leisti. Jau su
rinko arti 500 doL Visi auko
tojai yra vyčiai.

Visi vyčiai kviečiami pasek
ti VVaterburio pavyzdžiu ir kuo 
gausiau prisidėti prie istorijos 
išleidimo. M. A.

— Raudondvario Padangėje 
— tokiu vardu leidžiamas 
Putnamo mergaičių bendrabu
čio leidinys susilaukė jau 5 nr. 
Eina neperiodiškai. Rašo pa
čios mergaitės: rašinėliai, eilė
raščiai, pasisakymai įvairiais 
klausimais, svarstymai, bendra
bučio kronika ir k. Redakciją 
sudaro R. Durickaitė. L. šilei- 
kytė ir A. Antanaitytė. Spaus
ta Immaculata Press. Putnam. 
Conn.

Kearny, N. J. Metinis New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties susirinkimas įvyko sekma
dienį. birželio 4, Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centre. 
Sukvietė pirmininkas Larry Ja
nonis. Malda pradėjo dvasios 
vadas kun. Vladas Karalevičius.

Susirinkime dalyvavo aštuo- 
nios kuopos. Padaryti veiklos 
pranešimai. Buvo pranešta, kad 
dėl susidėjusių aplinkybių 
met apskritis savo pikniko 
rengia.

Svarbiausias susirinkimo
davinys buvo naujos valdybos 
rinkimai. Išrinkta 1961-62 me
tams pirmininkas Larry Jano
nis iš New Yorko. vicepirmi
ninkai — Mary Motecus iš Eli- 
zabeth, N. J. ir Joseph Sable 
iš Jersey City. N. J., iždinin
ku — Ann Baronas iš Ęliza- 
beth. N. J., finansų sekr. —

Dorothy Dutkus iš Maywood, 
N. J., protokolų sekret. Char
les Strolis, Newark, N. J. Dva- J 
sios vadą paskirs Kunigų Vie
nybės Rytų provincijos valdy
ba. i

Išrinkti delegatai ir šių me
tų seimui, kuris bus rugpiūčio 
24-27 Clevelande, Ohio. Išrink- j 
ta Frank Vaškas ir Albin Janks,* 
abu iš Nevvark, N. J. Jų antri- I 
ninkai — L. Stukas ir J. Sable.

Kuopos pranešė apie šių me
tų savo veiklą. Philadelphijos 
3 kuopa švenčia savo 20 me
tų sukaktį šį rudenį. Tiksles
nė data bus paskelbta vėliau. 
Brooklyno 41 kuopa liepos 
16 rengia pikniką lenkų tauti- _ 
niame parke, Newarko 29 kuo
pa rugsėjo 30 šv. Jurgio sa
lėje rengia pietus ir šokius.

Baigiant susirinkimą dvasios 
vadas prisaikdino naująją val
dybą. Baigta malda ir vyčių 
himnu. Po to dar pasisvečiuo
ta. Vietinė vyčių 90 kuopa ir 
jos pirmininkė Mildred Grine- 
wich buvo šeimininkai. Už tai 
jiem dėkojame.

Susirinkimas buvo aprašytas 
Netvarko arkivyskupijos laik
raštyje ir Jersey Journal. F .V.

i

PROCESIJA Putnamo sodyboje rėmėjų suvažiavime gegužės 28. Nuotr. Beatričės Kerbelienės.

KETURIŲ DUKTERŲ VAIŠĖS MOTINAI
Gegužės 28 d. 5 vai. popiet 

šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje Įvyko nepaprastos vaišės, 
kurias savo našlei motinai, pa
dedamos jos draugių, suruošė 
keturios dukterys. Justina Bu- 
nienė, visiems žinoma Elįzabe- 
the Moterų Sąjungos pirminin
kė ir kitų katalikiškų organi
zacijų veikėja ir pasižymėjusi

ELIZABETH N. J.

IŠ VISUR
— Amerikos Lietuvių Tary

bos (Alto) suvažiavimas šaukia
mas liepos 3-4 Chicagoje, Con 
gress viešbutyje (530 
chigan. Avė.). Tarybai 
so 34 nariai.

So. Mi- 
priklau-

BALTIMORES ŽINIOS
Mindaugo ir Kęstučio pašai- žmona Pranciška. Velionis buvo 

dantistas. Buvo vienas iš ini
ciatorių. kurie įkūrė lietuvių 
postą 154. buvo to posto pir
mas vadas. Jam rūpėjo lietuvių 
veikla ir rinko žinias apie tuos 
lietuvius. kurie pasižymėjo 
moksle, teatre, sporte. Lietu
vos klausimais daug kartų rašė 
amerikiečių spaudoje. Ragino 
lietuvius nesigėdyti savo kil
mės ir daugiau dirbti savo tau 
tai. Birželio 2, palydint legio
no draugams, palaidotas Balti- 
morės tautinėse kapinėse. Liko 
liūdinti žmona Pranciška.

piriės draugijos birželio 4 su
rengė pikniką prie Chesapeake 
Bay vandenų Nekrošiaus vasar
vietėje.

Vincas Čapiinskas praeitą sa
vaitę, eidamas gatve su drau
gu, paslydo ir susižeidė galvą. 
Dabar gydosi savo namuose.

Šv. Alfonso mokyklos baigi
mo aktas įvyks birželio 11. Mo
kyklą baigia 15 berniukų ir 
mergaičių. Baigiantieji dalyvaus 
8:30 v. mišiose, kurias aukos 
prel. L. Mendelis. Mokslo metų 
baigimo programa prasidės 3 
v. popiet. Programą išpildys pa
tys mokiniai. Bus šokiai, mon
tažai. dainos. Tuo bus baigia
ma parapijos socialinė veikla 
prieš vasaros atostogas.

šeštadieninė mokykla savo 
mokslo metus baigė birželio 4. 
Baigimo iškilmės įvyko šv. Al
fonso mokyklos salėje.

Dr. Adalbertas Želvis, senos 
kartos lietuvis ir veikėjas, stai
ga mirė savo darbo kabinete 
gegužės 29. Negyvą jį rado jo

šie-
ne-

už-

aukleti-PREL. P. JURUI 70 metų sukakties proga Putnamo bendrabučio 
nes įteikia rožių puokštę. Nuotr. B. Kerbelienės.

PAGERBĖ PREL PR. JURĄ
LAVVRENCE, MASS.

Cipras Pleikis, senos kartos 
lietuvis, kuris ilgus metus buvo 
viršininku Domino cukraus fab
rike. mirė savo namuose gegu
žės 28. Paskutiniais metais ve
lionis negalojo. Gedulingos mi
šios už jo vėlę buvo aukotos 
šv. Alfonso bažnyčioje birželio 
2. Palaidotas New Cathedral 
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na Ieva ir dukros Magdė. Lilė 
ir Norma.

Prel. P. M. Juro 70 metų 
sukakčiai pagerbti šv. Pranciš
kaus parapijos mokyklos vai
kučiai suruošė gražią muzikalę 
programą bažnytinėje salėje 
birželio 4. Programoje dalyva
vo beveik visi penkių skyrių

M. In- 
perpil- 
vietos.

kyklos viršininkė sesuo 
karnata. Svetainė buvo 
dyta. Daugeliui nebuvo 
Visi buvo patenkinti ir gėrėjo
si vaikučių talentais. Seserų 
mokyklos vaikučių ir jų tėvų 
vardu prelatui P. M. Jurui į- 

vaikučiai, kuriuos moko Nukry- teikta dovanų. Klebonas nuo-
žinotojo Jėzaus seserys iš 
Brocktono. Mass. Progi’amai 
parengti seselės įdėjo labai 
daug triūso ir širdies, ypač mo-

savo gerumu, buvo pagerbta 
200 jos giminių, draugu ir ger
bėjų būrio. Šios vaišės jai buvo 
tikra staigmena, ir ji buvo ne 
tik nustebinta, bet ir giliai su
jaudinta, kai ją įvedė į salę 
visiems susirinkusiems triukš
mingai plojant.

Vakarienę pradėjo prel. M. 
Kemežis malda. Vėliau pasakė 
ir gražią sveikinimo kalbą, iš
keldamas, kaip Justina Bunie- 
nė gražiai išaugino savo šeimą, 
likusi našlė su keturiomis ma
žytėmis mergytėmis. Tai yra pa
vyzdinga motina ir gražiai iš
našlavusi 25 metus moteris, 
kuriai pirmoje vietoje buvo ir 
yra pareiga šeimai ir parapijai. 
Niekur ji neatsisakė, kur buvo 
prašoma padėti, ar tai katali
kiškame veikime, ar savo arti
mui. Ji gelbėjo ir naujai atvy
kusius, o atsiradus galimybei 
siųsti siuntinėlius artimiesiems 
į Lietuvą, nuolat juos šelpia iš 
savo nedidelių išteklių. Lietuvo
je turi 3 seseris ir vieną bro
lį su šeimomis.

Visam pobūviui sklandžiai va
dovavo Jokūbas Stukas. Buvo

pristatyti artimieji giminės ir 
draugai, kurių tarpe muzikas 
J. Čižauskas su žmona Mari
ja čižauskienė atskirai dar pa
sveikino Justiną Bunienę, pasi
didžiuodama sena draugyste ir 
bendru darbu Moterų Sąjungo
je. Moterų Sąjungos vardu svei
kino ir dovanų įteikė Julija 
Radžiuvienė.

Buvo pristatytos visos ketu
rios dukterys, kurios nuošir
džiai pasveikino savo motinėlę, 
įteikdamos dovaną ir pasakyda- 
mos po kelis žodžius. Šio po
būvio viešnia J. Bunienė gale 
padėkojo už tokį gražų jos pa
gerbimą.

Pagerbimo sumanytoja ir di
džiausia darbų vykdytoja buvo 
O. Kakštienė, J. Bunienės drau
gė ir bendradarbė visuose or
ganizacijų darbuose. Taip pat 
ypatingai daug prisidėjo J. Bu
nienės duktė Kristina su savo 
vyru ir kitos dukterys — Bar- 
tienė, Petrikienė, Keturvietie- 
nė ir jų vyrai.

Visi šių vaišių dalyviai skirs
tėsi patenkinti ir maloniai nu
siteikę, pagerbę dorai leidžiamą 
našlystę.

Kuopos korespondentė

— Penkis šimtus dolerių 
vysk. V. Brizgys paskyrė litua
nistiniams vadovėliams. Auka 
įteikta Aukštesniosios Lituanis
tikos Mokyklos vadovybei Chi
cagoje. Ji paskirta iš kun. dr. 
J. Mackaus palikimo.

— Lietuvių Tautinės Sąjun
gos suvažiavime Chicagoje ge
gužės 27-28 išrinkta nauja vai 
dyba New Yorke: pirm. Vytau
tas Abraitis, I vicepirm. Anta
nas Senikas. II vicepirm. dr. 
Bronius Nemickas, sekr. Emi
lija Cekienė ir ižd. Povilas Ali
šauskas. Renkant pirmininką, 
Abraitis gavo 22 balsus, Ju
lius Smetona iš Clevelando — 
15. Išrinkus pirmininką, kiti 
vaidybos nariai taip pat išrink
ti New Yorke. Lig šiol dvi ka
dencijas pirmininku buvo inž. 
Eug. Bartkus Chicagoje. Suva
žiavimą sveikino Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas, atvykęs iš Wa- 
shingtono; raštu diplomatijos 
šefas St. Lozoraitis iš Romos 
ir k. Invokaciją atkalbėjo ir 
seime dalyvavo kun. J. Vaiš- 
nys, S. J.

— Dr. J. Pikūnas skaitys pa
skaitą ateitininkų studentų stu
dijų dienose Dainavos jauni
mo stovykloje. Trikampio stu
dijų dienas ruošia Detroito stu
dentų at-kų draugovė birželio 
16-18. Paskaitas dar skaitys dr. 
Arūnas Liulevičius ir Kęstutis 
Skrupskelis.

— Studentų Ateitininkų Są
jungos ruošiama vasaros sto
vykla įvyks Camp Owaissa. 
Lake Ariel, Pa., nuo rugpiūčio 
19 iki rugpiūčio 30 d. Infor
macijas teikia Daina Skirmun- 
taitė, 7813 — 31st Avė. Keno- 
sha, Wisc.

Birželio tragiškieji įvykiai 
bus paminėti birželio 11 d. 4 
vai. popiet Tarptautiniame Ins
titute. 111 E. Kirby kampas 
John R. Minėjimą rengia pa- 
baltiečių komitetas. Pagrindinę 
kalbą pasakys kongresw. Mar- 

. tha Griffits. Taip pat kalbės 
Arturs Deksnis, Detroito Pa- 
baltiečių komiteto vicepirmi
ninkas, kun. John Somer — 
estų atstovas. R. J. Valatka. 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro pirmininkas. Detroito 

* miesto majoras Louis C. Miria- 
ni šį sekmadienį paskelbė Bal
tijos tautų dieną. Tą patį pa
darė ir Michigano gubernato
rius John B. Swainson. Nuo bir
želio 10 iki birželio 18 Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos vėliavos

širdžiai dėkojo seselėms, mo- plevėsuos prie Detroito miesto 
kyklos mokiniams ir vaikų tė
vams už linkėjimus, dovanas, 
labiausiai — už gerą širdį. (L.)

valdybos. Minėjimo meninėje 
programoje dalyvaus šv. Anta
no lietuvių parapijos choras, 
vadovaujamas A. Mateikos.

Lietuvių Organizacijų Cent- 
tras, ryšium su birželio Įvykių 
minėjimu, remia šen. Tom Ku- 
chel ir kongresui. Glen Lips- 
comb rezoliucijas. Centras pa
siuntė laiškus visiem užsienių 
reikalų komisijų nariams, pri
mindamas birželio įvykius ir 
prašydamas imtis laisvinimo ak
cijos.

Pavasario šventė įvyksta šį 
šeštadienį, birželio 10, Daina
vos jaunimo stovykloje, Man- 
chester, Mich. Pietūs 2 v.; va
kare kartūnų balius, šokiams 
gros Clevelando lietuvių stu
dentų orkestras. Visas pelnas 
skinamas jaunimo stovyklai. V.

— Dr. Vyt. Vardys, Wiscon- 
sin universiteto profesorius, 
Milwaukee, Wisc„ pakviestas 
moderatorium SAS vasaros sto
vykloje, kuri bus Camp Owais- 
sa. Lake Ariel, Pa., rugpiūčio 
19 — 30.

— Moterų uždaros rekolek
cijos įvyks birželio 16-18 Nek. 
Pr. Marijos vienuolyne, Putnam 
Conn. Prasidės penktadienį va
kare 8 vai. Uždaras rekolekci 
jas ves kun. Bernardinas Graus- 
lys, O.F.M. Apie savo dalyva
vimą malonėkite pranešti šiuo 
adresu: Sister Superior, Im- 
maculate Conception Convent, 
Putnam, Conn., arba telefonu 
WAlnut 8-5828.

— Putnamo mergaičių vasa
ros stovykloje dar yra likę lais
vų vietų. Stovykla bus nuo lie
pos 2 iki liepos 30. Kreiptis 
adresu: Camp Immaculata, R. 
F. D. 2, Putnam, Conn.

— Daiva Labutytė baigė Syd- 
nėjaus universitete fizioterapi
jos fakultetą.

Jūs ir Jūsų draugai maloniai kviečiami atsilankyti
Jonas Obelinis

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS METINĘ ŠVENTĘ

LIETUVIŲ DIENI
Sekmadienį, birželio 18, 1961

kuri ruošiama

LOS ANGELES BREAKFAST CLUB
3201 LOS FELIZ BLVO^ LOS ANGELES, CALIFORNIA

• 10:30 vai parapijos bažnyčioje pamaldos;

• 11:00 vai. pietūs Breakfast Club sode:
• 2:00 vai. popiet kultūrinė programa:

1> "Kį ai maOiau Lietuvoje ir Rusijoje 1960 metais”, 
papasakos JOKŪBAS J. STUKAS, iŠ Hillside. N. J. 
2> Parapijos choro dainos — vad. B. BUDRICNO.
3) Filmas: “Už geležinės uždangos” — J. J. S TU KO 
suktas Lietuvoje.

• 5:30 vai. popiet — šokiai, žaidimai. laimėjimai, karuselės ir kL

Atvykite ir atsiveskite savo draugus

ĮĖJIMO AUKA — >1.00 — JAUNIMUI IKI 15 METŲ VELTUI 
VISAS PELNAS SKIRIAMAS PARAPIJAI

Daugiau informaciją teirautis NOrmandy 4-4660

— Kun. J. Svirnelis, salezie-
tis. Indijoje neseniai pastatė 
bažnyčią; dabar stato trijų 
aukštų mokyklą.
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DARBININKAS

. RESTAURANTS

COLONIAL INK, Pta* HiU, N. Y.

Didžiu žmoniy didžios min
tys apie tai, kas kur eina ir 
kodėl

'*Kur eina Darbininkas?" su
šuko Naujienose Ed. šulaitis, 
nuėjės į komunistinę Vilnį, ku
rios redakcija jo kelionę taip 
pristatė:

“Kaip pernai pas mus lankė
si grupė Lietuvos rašytojų, pri-

minimaL Įvairūs aportaL temos kai
nos (855 ir viri). Reservuokite Jau 
dabar vasarai Mrs. Ralph Datton, 
savininkė - šeimininkė. Telefonas: 

Pine HiU 2521

WATERFRONT BUNGALOWS 
<MK I8LAND CLUB — 28 minutės 
nuo New Yorko. Atoatogos Šeimom# 
per vasarą; arti vietinio susisieki- 

sala, balto smėlio krantas su

bei 2 kamb. namukai, nuo $750 se- 
zonuL Miss DEVLIN: NE 6-9293. 
DE 7-7000; vakarais: MO 4-3293.

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

Well knovvn for its excellent cuisine 
Luncheon* - Dinner - a la carte

Bar & Lounge. Special considera
tion given to religious groups. Tėl.: 
TE 5-9868. Alpsteg, Mgnit.

LARISON’S Turkey Farm Inn for 
real faraily dinner in home-fashion- 
ed comfort. TURKEY & STEAK 
DINNERS. Special consideration 
given to religious groups. Cocktail 
Lounge. TR 9-5521. Route 206-24, 
Chester, N.J. — (Closed Fridays)

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, 8EIMOS, VAIKŲ

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jum* 
geromis sąlygomis padarys

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

_____  Tel. HYacint 7-4677 ■

rikalų pašluota Ed. Šulaitis. 
Jis maldaute maldavo, kad ‘su
pažindintume’ su garbingais 
svečiais. Žinodami, kad jo ne
švarumai neprilips prie dorų 
žmonių, mes tą ‘paslaugą’ pa
darėme” (Vilnis, gegužės 27).

- AL Gimantas T. Žiburiuose 
pranešė apie savo kelionę pas 
“komunistą”:

“Neperseniausiai teko viešėti 
Cicero padangėje. Sekmadienį 
tik išėjus iš šv. Antano malo
nu buvo spausti šio ir kitų laik
raščių bendradarbio Ed. Šulai- 
čio ranką. Besikalbėdami paste
bėjome ton pat bažnyčion sku
bantį ir J. Kreivėną ... Ir ten
ka pripažinti, kad šis autorius 
atliko kai ką ‘komunistiško: 
besidžiaugiant įvairiomis lietu
viškomis vertybėmis taip ir 
praėjo paskutiniosios mišios, i 
kurias J. K. kaip tik ir sku
bėjo. Taigi teko sulaikyti tau
tietį nuo skemadieninės parei
gos atlikimo”. (T. žiburiuose 
gegužės IĮ).

Kodėl apie tokias keliones 
ir savo atliktus žygius skelbia-

ROCHESTERIO Alto skyriau* vaMyba. I eiMje ii k. j d.: dr. Vladas 
Lelis — vicepimL, Petras Norkelidnas — pirm, R. Sabalis — aekr.; 
antreje eilėje — J. Jurkus ir J. C. Morkūnas — nariai.

Lietuvos konsulas birželio minėjime
ROCHESTER, N. Y.

Birželio 11 žiauriųjų birže
lio įvykių minėjimas prasidės 
9:30 vai. Iš radijo stoties WH- 
EC 1460 prof. dr. A. Klimas 
ir R. Kirsteinas angliškai ir lie
tuviškai supažindins klausyto
jus su Lietuvos okupacija ir 
raudonuoju kolonializmu. Po
piet 3 vai šv. Jurgio parapi
jos salėje minėjimo metu svar 
bu pranešimą padarys Anice
tas Simutis, Lietuvos konsulas 
New Yorke. Meninę programą 
išpildys bendruomenės choras, 
vad. Jono Adomaičio. Įėjimas 
nemokamas.

Danutė Saladžiūtė, kuri 4 me
tus studijavo Vokietijoj, Heidel
bergo universitete, sėkmingai 
baigė medicinos mokslus ir, įsi
gijus daktarės diplomą, grįžta 
pas tėvus Praną ir Bronę Sa- 
ladžius. Ji yra ištekėjusi už Ed
mundo Kasaičio, kuris praėju
siais metais taip pat baigė me 
dicinos mokslus. D. Saladžiūtė 
buvo veikli vietos lietuvių or
ganizacijose ir prieš 5 metus 
yra baigusi Rochesterio univer
sitete meno mokslus.

SUN ‘N* ŠOU NO MOTEL
MONTAUK k, UI.. N.Y.

TU* only Mote* *>: tho Sound, New this 
yoar. Motei A kKicioncio*. Sound proof, 
waM to wali carpottn*, Heated; evory 
room ha* water vt«w. F.ivate boach. 
Attractive rate*. W»lking d'rtance to 
Montauk Harbor A FUhing doata. In 
Ouoanr —- Call OLympla 8-3063.

Casa Carolma Restaurant
356 Kimball Avė., Yonkers, N. Y. 
FINE ITALIAN FOODS. Open 7 
Days. Special consideration given 
to religious groups. Tel. BE 7-9922.

t
Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

PINE GROVE HOUSE 
East Quoque. L. I. N. T. 
Tel. Hampton Bay* 2-0877

Prie Shinnecock Bay (lankos, seniai 
Žinomas gerais valgių patiekalais.. Yra 
maudynės, laiveliai plaukioti. Mielai 
priimamos šeimos. Namukai (cottages) 
savaran kiška m ūkininkavimui Prieina
mos kainos. Dvi mylios Ugi katalikų 
bažnyčios. Savininkas

Mrs. J. E. Tunnell

THETOVVER steak house 
Route #22, Mountainside, N. J. — 
Outstanding Food Service in a Gra
čiovu? Manner. LuncheonCocktaiis 
-Dinner. Special consideration given 
to religious groups. Hosts: BiU & 
Eiizabeth Motter. Tel. AD 2-9789; 
AD 3-5542.

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma { namus nemokamai

<

THE MOTEL ON THE BAY
South Jamesport, L.I. N.Y. — New 
Resort Motei Directly on Peconic 
Bay. Private Beach - Bathing - 
Fishing - Golf. Member AAA. Write 
for Brochure “L”. JA 2-3458.

COLONIAL FARMS
FOOD PREPARED & SERVED 

in
AN OLD AMERICAN TRADITION 

Special consideration given to 
Religious Groups 

Middlebush, N. J. Viking 4-2650

JOHNNY MURPHY’S 
BRASS HORN 

Restaurant & Cocktail Lounge 
Banąuet rooms. Organ music night- 
ly. Open 7 days. Corner Cherry & 
West Grand Sts.. Eiizabeth. N. J. 

Te!.: ELizabeth 4-8767

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800

Jonas Morkūnas praeitą sa
vaitę laidotuvių direktorių 11 
distrikto (New Yorko valstybės 
antras savo didumu) suvažiavi
me išrinktas dvejiem metam 
pirmininku. Jonas Morkūnas 
yra buvęs Lietuvos vyčių ir 
JAV liet, studentų organizaci
jų veiklus narys, rašęs medici
nos klausimais vietos medicinos 
ir Lietuvos “Medicinos” žurna
luose straipsnius, ypač kraujo 
tyrimo klausimais, vietos JAV 
respublikonų veiklus narys, ak
tyviai remiąs JAV senatoriaus 
K. Keatingo kandidatūrą 1964 
į JAV viceprezidentus. Penkti

mieji, negalima piktintis, kai metai Alto skyriaus valdybos 
jiem iš šalies primenamos jų naryS> dosnus lietuviškos veik- 
pareigos ir atsakomybė” (Al. 
Gimantas. Draugas, birželio 1)

“čia juk daugelis nori pi
giai pagarsėti, pasirodyti turis 
neeilines pareigas, pademons
truoti savąjį svarbumą ir svo
ri” (Al. Gimantas Drauge birže
lio 1).

Kaip tai reikia vertinti:
“Viskam yra ribos ir nuo

saikumas. Ir jei to nemato ar 
nenori suprasti tiesiogai liečia-

los rėmėjas.

TREE SURGEONS

R. T. DAVIES 
81 HiBcrest Avė.. Morristovvn. N. J.

TREE SURGEUN
Pruning - Spraying - Reniovals 

Insurance • Special consideration 
given to relisious institutions. Tel.: 

; JE 8-7844

Kun. Antano Račaičio 25 me
tų kunigystės jubilėjus gegužės 
21 buvo atšvęstas labai paki
liai. Jubiliatas susilaukė daug 
sveikinimų ir specialaus popie
žiaus palaiminimo.

Bendruomenės choras gegu
žės 27 surengė viešą koncertą, 
kurio metu dainavo daugiausia 
būsimos Dainų šventės reper
tuarą. Choras pasirodė pilnoje 
stiprybėje. Kai kurias dainas 
buvo priverstas kartoti. Taip 
pat pasirodė su atskiromis dai
nomis moterų ir vyrų chorai. 
Choro dirigentas yra Jonas A- 
domaitis, choro valdybos pirm. 
Petras Matiukas.

Ričardas Gervickas laimėjo 
dviejų metų stipendiją Fordha- 
mo universitete ir Vincentas 
Visminas — 3,000 dol. stipen
diją Princetono universitete. 
Stipendijas jie laimėjo kaip ga
būs studentai. __

Spaudos kiosko jau galima 
gauti naujai pasirodžuisias kny
gas: Bernardo Brazdžionio Vi
dudienio Sodai, A. Barono Vie
niši medžiai, R. Skipičio Ne
priklausomą Lietuvą statant, at
siminimai; Katekizmą, R. Spa
lio Alma Mater, Alės Rūtos 
žvaigždė viršum girios ir kt.

Sb.

BOOTH HOUSE
On the waterfront GREENPORT, 
L. I.—American & European plans, 
Complete Boating-FLshing facilities 

NEVVLY DECORATED
Under new management of 

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

FIRE ISLAND’S NEVVEST SEA - 
SHORE MOTEL, Ocean Bay Park, 
N. Y. — Facing the Bay and only 
1,000 feet from the ocean. 20 Units 
with private baths. Ali rooms have 
twin beds. Please make your reser- 
vations now. — Write or Dial 516 
JUniper 3-5860.

ROCK V I EW HOUSE
U-S. Highway (Near Port Jervis) 
£ 206, Montague, N. 4. — 5 mi
nute* waUc to Catholic church. 
Tenni* - GoK - Swimming . dan- 
dng - Excehfnt food. Write for 
brochure "L*' or phone Charles 
or Louise Reinhart — Montague

See You in The Catskills At 
(TSHEA HOUSE 

EAST OURHAM, N. Y.
AU Accommodatūms & Recreational 
Facilities for Your Vacation Needs. 
Large flltered gviftvninft pool - under 
vater lighting with netr safety voltage.

Caih. Church on adjoining grounds 
Paddy and Jo*eph*ne Burke, Prop*.

ME 4-7412 — N.Y.C. RE 4-5102

CAMP ECHO. Exclusive interracial 
Camp for Boys i Giris. Near Cana- 
dian border in historic VermonL Now 
accepting llmited number of applica- 
tions. Age 7 to 14. Camp features all

back riding, crafts, languages, etc. 
Canad. tours. Write: Mrs. R. Klash, 
816 S. 15th SU Philadelphia 46, Pa.

AUTO SERVICE
KUN. A. RACAIČIO PADĖKA

For the Finest Dine at the Good Old 
NEW CAMPUS Restaurant — 106 
West 32nd Street — PE 6-4121 
Under New Management. Proprie- 
tors: Louis Gazza & Philip Mercali. 
Special consideration given to .re
ligious groups. Free Parking after 
6 P.M. Diners Club Member.

Old Timbers
Rte. 69 — Annandale, N. J. 

FRENCH-ITALIAN CUISINE 
Special consideration given to re

ligious groups. COCKTAIL BAR. 
Closed Monday. CLINTON 9493R

THE VVEATHER VANE MOTEL 
and 

BLACKBORN LODGE HOTEL 
in Quoque, L. I.

bffers special consideration to 
Religious Groups 
Old Quoque 3-4783

THE MiLLERIDGE INN—An Early 
American Inn built in 1672. Charrn- 
ing garden patio setting. The ultim- 
ate in American Cuisine. Taproom. 
Luncheon Dinner. Closed Mondays 
except HoUdays. Member of Diners' 
Club. Jericho, Hicksville Rd. & Jeri
cho Tpke. Tel. WEUs 1-2201.

MAGNOTTI’S RESTAURANT
1719 Hylan Blva. 

Dongan Hills, S.I. N.Y. 
Specializing in Italian Seafood 

— PIZZAS —
Special consideration given to 

religious institutions 
EL 1-9304

Buy at the ESSO Sign 
MIKĖS SERVICENTER 

Mechanic on dutv 
TCASHING - SIMONIZING 

Accessories - Batteries - Tires 
Mike Masiniu. Pron. — LO 9-9512 

4566 BROADWAY 
Cor. Nagle Avė & B’way

RADIJO VALANDĖLĖS

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A >— 1550 kil. Brąddock. 
Perinu
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p 

a
LITHUANIAN MELODIES

ved. Ralph J. Valatka 
1400 kil., Detroit,WJLB

Mich.
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD W P O P 

1410 kfc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dienį

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

BENDRUOMENES
BALSAS 

PHILADELPHIA W T E L 
860 ..banga

žettadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalai
335 Titan St„ Philadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO SEIMOS PROGRAMOS

lietuvių kalba: 
kasdien 10-11 vai. r.: 4<e5t. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.: Lietuvitko* vaka
ruškos pirmadieniai* 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v.v. 
Radijo stoti* WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

AČIŪ
sako kun. A. Račaitis tiems, 

kurie pagerbė jį 25 metų ku
nigystės sukaktuvių proga.

1. šv. Jurgio lietuvių para
pijos klebonui kun. Pranciškui 
Valiukevičiui. Jis buvo garbės kojusiems šv. Komuniją mano 
pirmininku, daug padėjo ruoši
mo komitetui. Per jo rankas 
gavau šv. Tėvo apaštalikiškąjį 
palaiminimą.

2. Kunigams: talkinusiems 
man aukojant šv. Mišias — 
klebonui kun. Pr. Valu K (Arch.), 
diak. Vytautui Demikiui. sub. 
Pastor Ventura. Visiems aukš. 
mokyklos studentams, kurie pa
tarnavo.

3. Lietuviams tėvams pran
ciškonams ir Tėvui Gediminui 
Jočiui už patarnavimą ir pa
mokslą. • .

4. Komiteto nariams — pir
mininkui Jurlen Frank, ceremo
nijų vedėjui vet. gyd. dr. Al
fonsui Stankaičiui, nariams Al- 
vin Chapas, Constant Eismont, 
Broniui Krokiui, Petrui Norke- 
liūnui, Pranui Puidokui, pulk. 
Pr. Saladžiui. Paul Sneihus. 
John Slicks. John Zelnis.

5. šv. Pranciškaus ordeno se
selėms — motinėlei už gražų 
sveikinimą, gi vietoj gyvenan
čioms už gražiai papuoštą baž
nyčią ir maldas.

6. J. E. vysk. Vinc. Brizgiui 
už malonų sveikinimą ir palai
minimą.

7. Prelatams — Lietuvos ve
teranui Myk. Krupavičiui, prel. 
St. Dobinui.

8. Visiems broliams kuni
gams, kurie mane sveikino ir 
apdovanojo.

9. Visiems šv. Jurgio para- 
piečiams ir svečiams, kurie da
lyvavo Mišių aukoje ir ypač au-

intencija.
10. Ačiū visiems, kurie ma

ne sveikino ir dovanas davė.
Lyg ir atsilygindamas, pada

riau pasiiyžimą — melsiuos, 
kad iš šio pasaulio išeidami ne
liktumėte nelaimingi.

Jūsų maldoms atsidavęs
Kun. A. Račaitis

TRAVEL BUREAUS

WARD TRAVEL AGENCY 
79-01 Roosevett Avė., Jackson Hetghte, 
L. L, N.Y. — Sprcial consideration given 
to indrrtdnal and groups pianning pil- 
grimages to Europe. Special Pacfcage 
rate* for Honeytnoons in Miami A Ber- 
muda. Call: OLympia 1-56*0. Will de- 
llver tiekei to your bome.

SUMMER RESORTS

VE N DOME PLAZA HO*EL — 510 
Ocean Avenue, Long Branch, N. J. 
Gala Opeidng July 4th. The perfect 
vacation spot in Long Branch, N J. 
Italian-American cHsine. AU sporte 
& actlvttles, Near CsthoUc church. 
Rates from 670.00. Under personai 
directkm of Mr. Amedeo CoUttL

CA 2-6464

WANTED — Summer Boarder* on 
country farm. Home cooked meni*. 
Clcan comf. bedrooms, grif course. 
swimming&farmers uniseum wtthin 
20 min. drive: near Cathotic cb-jrrh. 
VVUI meet at jus or tndn statlon. 
Reasonable rate*; special rate* by

BALSAM SHADE for an Ideal Vacation. 
Spaciou* grovnds, gorgeous vtews. fine*t 
accom., n«w d«<uxe motei-rtyte rooms, 
wall-to-wall carpet and private baths. 
PooL sporte, recreation, 18 hole goK 
course 3 mfle* away, 3 deltcious meals 
daHy. Cathoifc church near. Reasonable 
rate*. May 27 to Oct. 1rt. Reduced rate* 
June and Sopt. BMt. Greenvflle, N. Y. 
Tel. YQtown 6-S316.
4-DAY MEMORIAL VVĖJEKEND $30-35

FRANKS RESTAURANT — 235 
Jersey St., New Brighton, S.I. N.Y. 
Steaks - Southern Fried Chicken - 
Seafood Platters - Shrimps. Open 
All Night Fridays and Saturdays; 
Closed Sundays. Special considera
tion given to religious groups. Tel.: 

GI 7-9781

SUMMER CAMPS

MOTHER*S ATTENTION! — Send 
your chBd to Stuyvesant on the 
Hudson for vacation. The heme 
away from home. For applicatlons 
send to director, Mrs. Minule Mc- 
Nulty, 101 Hoilywood Avė., Crest- 
wood, -N.Y.. Tuckahoe 7. MO 4-5782

RESTAURANTS

MELE’S PAVILION 
Luncheon — Dinner —Supper 

Open Every Day 
Availabie at aD times for Private 
Parties — Special Consideration

CENTEKPORT, Route 25A

AN 1-4415

WE8TBURY MANOR 
Jericho Tpkė, We*tbury, N. Y.

Tel. EdgevroM 3-7117. Your Hort — Erich 
Gru«ntt>er. Now Under New Management. 
Lunch aerved daHy from 12:00-3 P.M.; 
Oinnar: from 5 P.M. Sunday Dinner from 
noon. Cloeed Tu**. Continental Cuisine.

Special consideratinn given to 
Religioua Groups

COMO’S
Famows Italian Cuisine — DINING 
AREA. Now Open 7 Days a Week. 
We DeHver—IL 9-9699. Ali Dinnen

pared in Special Aluminum Foil 
Platės. Special consideration given 
to religious grmq>s. 101-11 Cueens 
•tvd. (off <7 Rd.) Forert HtH», L.I.N.Y.

COOKIES RESTAURANT
652 Central Park Avė.. Yonkers, 
N. Y. — AU Types of Italian Foods 
-Sea Food - Pfzza to go — Open 
seven days a week. Special consi- 
deration given to religious groups.

Y0 9-M7B
PINE3, (M-l) Bok 358, Atlantic

LILLIAN’S RESTAURANT
Route 9 W.. Newburgh. New York. 

“Wonderful Food"
Terrific Steaks. King Size Cocktaiis 
American Express Honored. Spe
cial consideration given to religious 
groups. Closed Tues. JOhn 1-9851.

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

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

EDGEMONT CASINO 
DINNERS DAILY TO 10 P.M. 

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

ALBANESE'S EASTECHESTER 
TAVERN, 7 Waverly Place. East- 
chester, N.Y. — Homemade Italian 
Food. PIZZERIA. Manicotti - Lasag- 
na - Ravoli - Spaghetti - Steaks. 
Special consideration given to reli
gious groups. Phone WO 1-9720.

HENNY’S STEAK HOUSE
2187 Richmond Avė.. New Spring- 
ville. Staten Island, N.Y. — Famous 
for Steaks and Seafood. Special Me
nu for Children. Special considera
tion given to religious groups. Tel.: 

GI 8-8379

THREE JAYS RESTAURANT
201 New Dorp Lane. Staten Island. 
N. Y. — Specializing in italian and 
Amreican Cuisine — Pizza Pieš — 
Cocktail Lounge. Special consider
ation given to religious groups. Tel.: 

EL 1-9724

GRIPSHOLM RESTAURANT, Ine.
324 Ea*t 57th SU New York 22, N.Y. 
Finest SWEDISH SMORGASBORD 

Luncheon-Cock t ail>- Din nėr 
Sprcial slvcn t<>

Rrifsi'”!’ Grorips
PL 9-6280

S & G MEAT MARKET
' buvusi <
J. MIRONO MAISTO KRAUTUV®

Home-Made Bologna į
ANTANAS VAITKUS, vedėjas į

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius '
We take all orders special price for Weddings and Parties '

340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stagg 2-4329 ;

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. Z E LĖNI S

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

' NAUDOKITĖS PROGA!

• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaiaos vokiškiems Blaupunkt radid bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admlral ir Motorui*

23 indų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

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

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmos rūiies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

Ll
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPT1ON

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

Broollyn I I, N. Y.

Resid. ILlinois 8-7118



y SPORTAS

taškus atidavė

ŽAIDIKAS VXYSNIUS ra- 
gir^i savuosius pabaltiečių pirme
nybėse. (Nuotr. Ii naujo “Sporto” 
3 nr.).

Sekmadenį futbolas

Yonkers SC 
mūsiškiams be kovos, pamatę, 
kad lentelėje mūsiškių pralenk
ti negalės. Šį sekmadierų mū
siškiai žaidžia su II lygos ly
deriu Minerva SC, kuriam tai 
paskutinės rungtynės prieš pa
kilsiant aukštesnėn klasėn. Šios 
rungtynės bus Hillside Ovai, 
Bellrose, L. I. Pirmosios prade
da 2:30 vai., rezervinės 12:45.

Geriausi sportininkai
Pereito sezono geriausiu lie

tuvių sportininku buvo paskelb
tas pirmosios futbolo koman
dos vidurio saugas Jonas Kulys, 
šis vyras tikrai užsitarnavo pa
garbos. Važinėdamas rungty
nėm iš New Jersey, Kuljys 
buvo vienas iš mūsų komandos 
stipriausių ramsčių. Komanda 
jo dėka atsidūrė penktoje vie
toje. Geriausiu jauniu paskelb
tas Budraitis. Be to,' futbolo 
komandos vadovo Trampo do
vana geriausiam įvarčių muši
kui teko Klivečkai, pasieku
siam beveik 70 pręc. visų mū
sų futbolo komandos įvarčių.

HMATAI
Veda K. Merkis

Povilas Vaitonis puikiai už
baigė Ontario provincijos pir
menybes, laimėdamas pirmą 
vietą ir pakeliui sudorodamas 
stipriuosius savo varžovus — 
meisterius: Theodorovičių ir 
Vranesičį, kurie praeitų metų 
Ontario p-bėse buvo pirmos ir 
antros vietos laimėtojai. Šiuo
kart: 1. P. Vaitonis su 6^ tš. 
(iš 8), 2-3 v. jugoslavas Vra- 
nesič ir vengras Fuster po 6 tš.

Stiprus Vaitonio pasirody
mas šiose p-bėse duoda vilčių 
sulaukti jo gero pasirodymo 
šių metų Kanados pirmenybė
se ir tarpvalstybinėse rungty
nėse Kanada - JAV.

Kazys Škėma su meisteriu 
S. Popeliu įpusėjo Gr. Lakęs 

__________ ___ __ _ pirmenybes, įvykusias Chica- 
metais prasčiau atrodąs), Tur- S°ie pralaimėjimo, turėda- 
kijos Besiktas, Bukarešto Di- 
namo, Škotijos Kilmarnock ir 
Montrealio Concordia. Kai ku
rios rungtynės, duodamos per 
televiziją, pilno vaizdo neper
duoda._____________Atletas

Tarptautinė futbolo lyga
Polo Grounds trečiadienio 

vakarais ir sekmadieniais būna 
ISL (International Soccer Lea- 
gue) rungtynės. Įpusėta pirmo
sios grupės varžybose. Rimčiau 
šiai į nugalėtojus pretenduos 
Anglijos Evarton. NY Ameri- 
cans, iš anglų žaidikų sudary
ta komanda, pradžioje gerai už
sirekomendavusi, vargu ar su
gebės kvalifikuotos baigmėn. 
žaidžia dar Vokietijos Karsru- 
he SC, Brazilijos Bangu (perei
tų metų laimėtojas, bet šiais

DIŠPLAY

CAPASSO BROTHERS 
55 North Maple Avė.
RIDQEWOOD. N. J.

Industrial Wastes. Building
Materials. Etc.

Special Consideration given To 
Religious Institutions

mi po 4:6 taškų; vienok toliau 
Škėmai teko suklupti prieš Po
pelį ir Robert Byme. Pasek
mės: Robert Byme ir Alfred 
Sandrin po 6 tš. (iš 8), taigi ir 
laimėtojai turėjo atiduoti po 
porą taškų; R. Kirby, Donald 
Byme ir Poshel po 5^4 tš., K. 
Škėma grupėje su S. Popel, 
Kauše ir kt. po 5 tš. Gražiau
sias Škėmos laimėjimas buvo 
prieš meisterį Kirby. Dalyva
vo 70 varžovų, jų tarpe 7 
meisteriai ir 14 ekspertų. Lat
vių buvo 4 su Chicagos nau- 

(Nukelta į 8 pis.)

GI 4-6465
CHILDREN BOARDED

Orctar of SL Francis

PIGUS SOC3ETY OP THE

enilaren throughout tbe vrorld.
At the preaeat ūme ve number approx- 
imately 1100 membera workmg in four- 
teen different countriea. in the U. S. 
and Canada we have 45 panshea. 27 
achools, 2 Homes lor the Aged. a Miaor 
Seminary. a Novitiate ana a Major &e- 
minary. • For further Information a- 
bout the Pioua Society of the Fatbers of 
St. Charies vrite to — VOCATIONAL 
DIRECTOR — SL Charles Seminary, 
Staten Island 4, N. Y.

PASSIONI8T WAY OF LIFE 
A» A PRIEST You Will: Pray and 
Study in Seminary or Monaatery, Be 
Ordained, Preach Misaions, Retreats aa 
Miaaionary Home or Abroad. Wnte for 
imormation — GENERAL VOCATION 
DIRECTOR. Passiomst Monastery. Box 
24. Jamaica 32, L.I. N.Y.

We Preach Christ Crucifted

RELIGIOUS SISTERS OF MERCY 
College Secondary&Elementary Sctiools 
Diocese of Trenton &. Camden. N. J. 
IS GOD CALLING YOU To Be A Sister 
Of Mercy — to serve the poor, siek and 
uneducated. For inforznaūon ivrite — 
MOUNT SAINT MARY NOV1TIATE 
U. S. Hignway 22 and Terrill Road 

Nortn Plainfield, New Jersey

The LITTLE SERVANT SISTERS 
of the IMMACULATE CONCEP- 
TION of the BLESSED VIRGIN 
MARY. The Little Servant Sisters.

z Founded in Poland in 1850 
Founded by a saindy servant of God. 
Edm. Bojanowski, a co-founder Father 
Theophilus Baczynski. • Serving as 
Sisters in the X>iocese of Buffalo. Tren
ton and Camden. in schools. homes, 
novltiates and foreign misaions. For 
further Information write to:

Rev. Mother STEPHANIE C LA RA, 
184 Amboy Avė., Woodbridge, N. J. 
or 
IMMACULATE CONCEPTION 
Novitiate, 
Cropwe:l Road, Marlton, N. J.

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

THE 
FRANCISCAN SISTERS

BALTIMORE CITY 
need help in their work 

for CHRIST and HIS children 
Is He calling you to join them ?

Information can be obtained from: 
Rev. Mother Provmcial 

3725 Ellerslte Avenue 
Baltimore 18, Maryland

ROOFERS

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

W. S. Blair, Prop. koofing - Sliding 
- Leaders - Gutters. All work guar
anteed. Repairs, Alterations, Car- 
pentry. Free estimates cheerfully 
given. FuUy insured. Payments ar- 
ranged. Special consideration given

t

»Mwtmi'Kas

REALESTATE
* ' X

HORN HOMEtMPROVEMENTCo.

metai vrork

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

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

. 44 East Parkway, Beach 
HIU, Yonkers. OWNER ANXIOUS. 
Eugiiah type, uauaT rooms on first 
floor with den. powder room and 
nudds room; Second floor has four 
bedrooms A 3 bsths; nęnr patmrhlal 
A pohttc achoois; upper 30’s. Ebctra 
Lot availabie; Also 3 bedroom split 
overiocddng golf ciub near bus and 
sho^dng. In Scarsdale, Eastchester 
mid 30*s'— For infonoation Phone 

SCarsdale 3-4000
ANN DUNN, INC.

f naujose patalpose — 
skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. as FUNERAL HOME
: 540 East Street, New Britais, Coaa.

TeL: BA 0-2242 — 9-9336 
Aptarnauja NEW BRITAIN. WATERBŪRY ir HARTFORD, Conn

CALL GALLAGHER'
STilvvell 6-3993 CATHOLICS WELCOMED

BETTER ELECTRICAL WORK at
F AIR PRICES

Special attention to Institutional 
wiring. Licensed since 1933.

in privately otvned home on Lenox 
Rd. in Brooklyn. Children boarded 
vveekly only; Special care, eaccellent 
food, reasonable prices. Licensed by 
Welfare Dept. — Tek: UL 6-5260.

THE VILLAGE ROOFER 
1370 Northern Blvd. 

ROSLYN. L. L. N. Y. 
Free Estimates — Repairs our 
Speciality Slate - Gutters - Fiat

PARISIAN
BEAUTY SCHOOL

NAUONALLY KNOWN HONOR

Reroofing - Snow Guards - Roof 
Louvers 'Gutter Screenmg

362 State SL. Hackensack, N. J. 
HUbbard 7-2204

PARAGON Exterminating Co., Ine.
555 De Kalb Avė.. Brooklyn. N. Y.

Special consideration given to 
Religious Institutions

Monthly Service - for Homes - In
stitutions - Stores and Commercial 
Plants. MA 5-5666 — HG 5-1360. 

“We Get Rid of Pests”

Catholics VVelcome. In privately 
ovvned home in Brooklyn. N. Y., 
Retired Trained Nurse will give 
best of motherly care to New-Bom 
and Very Young Infants. Laigė 
yard, reasonable weekly rates. — 
Phone anytime MA 4-2945.

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

RELIGIOUS NOTICE

ANDREW A. BOBEN
113 Curtis Lane, Yonkers, N. Y.

- SIDING. — Special consideration

YO 8-5897

OBLATES OF
No Floor Problem is Too Tough for 

KIP FLOOR COVERING CONTRACTORS 
Residential - Commercial - Institutional 

Our Speciaity is TILE all Standard brande 
Čree Estimates - Competitively Priced 

Ali Work Guaranteed. Special considera
tion given to religious institutions. Call 
Today—Don't Delay. 224 SL Mark Avė.. 
Brooklyn. N. Y. ST 3-7744

ST. FRANCIS

E G I D I Phone YO 8-5050
910 Nepperhan Avė.

1960 VOLKSWAGEN PANEL
1960 ENGLISH FORD PANEL
1958 GMC THERM-KING

EGIDI MOTOR SALES

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

Young men desiring further 
Information, ivrite to: 

DIRECTOR OF VOCATIONS 
P. O. BOX 1452 

WILMINGTON 99, Deleware

A AND S ROOFING AND 
SHEET METAL WORKS 

70 Merridc. Road 
Lynbmok, N. Y.

Alterations and Repairs — 
Guaranteed Work — Free 

Estimates — FuUy Insured — 
Special Consideration given 

To Religious Institutions 
LY 9-1447

AMES FLOOR A WALL COVER
ING. Broadloom Carpeting. Pick -' 
Up & Relay all types of Carpeting, 
Carpet Cleaning. Binding and Re
pairs. — ALL NAME BRANDS.

Special consideration given to 
Religious Institutions

103-17 Metropolitan Avė. BO 1-9283

“If Jesus Cails”, He is offering 
Paradise to you in retum for 

your prayers — love — work — 
and sacrifice. Hearken to His 
Call as a Daughter of Mary.

Write to 
REVEREND MOTHER GENERAL 

Motherhouse of the 
Immaculate Conception 

Osgood Avė.
New Britain. Conn.

T. F. SLOAN CO.
112 E. Railway Avė., Patterson, NJ 

ROOFING CONTRACTORS 
Special conšderation given 

to Religious Institutions 
MU 4-6232

ASPHALT ROOFING A Slate Co.
481 Central Avė., White Plains, NY
A complete Roofing Service. Our

gutters A leaders installed. Special 
consideration given to religious in-

Eve. phone: WH 8-0240, WH 6-4729.

ASE MILLER

FR. CRIBBIN'S PILGRIMAGE

CANADA'S 3 NATIONAL SHRINES

Gutters - Sheet Metai Work. Spe
cial consideration given to religious 
institutions. — 8 WHHams Avenue, 
Jersey City, N. J. Tek H<<-2294.

AUGUST 19 TO AUGUST 25, 1961
Benefit of Summer Day Camp • Apostolate of The Deaf and
Hard of Hearfng- • 25% Diacount for Clergy and Religious.

Reservatlons and further Information apply:
Rev. Thomas Cribbin

118 Prospect Park West, Brooklyn 15, N. Y. — SOuth 8-9756
Parker Catholic A Parochlal Tours

125 WeM 43rd Street, New York 36. N. Y. — OXford 5-7521

GEHLBACH ROOFING — 309 Elm 
Avė., Hackensack, NJ. Lenks re- 
paired. 24 hour Service guaranteed 
on all lenks. No job too small Roof 
Tile spednlists. Special considera
tion given to religious institutions. 
HUbbard 7-2255: If no anmrer — 
pitone HUbbard 7-0764.

ESTATES ROOFING GO. Ine.
151 Herricks Road

Garden City Park, L. i.
Roofing - Sideyvall Shingling 
Reynolds Colored Alunununa

Siding — Gutters and Leaders 
Slate and Tile Roofs a Speciaity 
No Job Too Large or Too Small 

Free Estimates — Friendly Service
Special Consideration given To 

Religious Institutions 
FL 4-1065 Fl 7-1381

In Our Lady of the Seas Parish 
on Staten Island. Annadale — $18,950.

YOU’LL SAVE $500
Pricac will be raiaed from J u ne Ist. 
ONLY 10 HOUSES LEFT FOR SALE!

- HICKORY HILL HOMES 
Amboy Rd.. Annadale, S.L Bay St. up 
to Hylan Blvd.. Hylan Blvd. turn right 
at Barclay, left at Amboy Rd. to the 
Medei Homea. Telephone F L 6-1699.

MIDDLESEX COUNTY — Near New 
Bron*wick. Beautifully landseaped 7 
aeree, 11 room houae, 7 bedrooms, den, 
panelled iibrary, basement. garage, 3 
stall horse stable. Large pool, 2 car ga
rage, zoned for living. Embassy resi- 
dence, organization or church group 
home. 30 miles from New York City;
$50,000 cash. Terms arranged. C. tdanley.

AU 6-1737 XAAA ROOFING CO. INC.
151 Herricks Rd., Garden City, LL, 
N.Y.;— Roofing - Sheet Metai Work 
- Shingling. Slate and Tile Roofs a 
speciaity. Free estimates; complete 
Insurance coveragė; All work guar
anteed; FHA terma Spec. consider
ation given to religious institutions.

PI 7-6320

In St. Teresa’s Parish 
in So. Ozone Park, L.I. N.Y. 

315,500, 5 rooms, garage, basement, 
new gas heat, stove, refrigerator; 
near all schools; by appointmęnt 
only, $15,500. Vlrginia 3-4292 or 

ULster 9-0943

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —

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 ARmory 4-6955

Year Round & Summer Homes 
at Pinecliffe Lake 
Sales & Rentals 

EDWARD A. CASEY 
REALTOR

13 Union Valey Road — PA 8-8931

SUTPHIN ROOFING CO.
191 Hoffman-Ave.

REPAIRLNG A SPEC1ALTY 
Roofing, Gutters & Leaders, Sky
lights, Siding. Special consideration 
given to religious institutions. TeL:

PR 5-9310

J. JOHNSON A SON
100 Roslyn Avė., Sea Cliff, LJ. N.Y. 
Roofing - Siding -Shingling. Gutters 
and leaders, Repairs our Speciaity.

Special consideration given to 
religious institutions

Nassau Co. Phone — O R 6-5780 
Suffolk Co. Phone — 516 JU 7-0508

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

HOME OWNERS
SELLING YOUR HOUSE? 

or TRADING YOUR HOUSE?
Any condition — Free Apparisal. 
Stay as long as you likę. “All Cash 
- No Red Tapė”. Arcada JA 6-7300.

LAN D 

MAHOPAC - CARMEL 
area

I & 2 ACRE 
BUNGALOW S1TES 

as large as 

40 City Lots $990 up 
at "Berkshire Terrace" 

HOMESITES 
Swim-Fish-Boat

No Salešman—Pick your own Home Site 
Take any Westchester Parkway to Haw- 
thorne Circle; Take Taconic Parkway 17 
miles to Route 6: Follow Route 6 to Car
inei, then 5 miles on Route 52 to Kent 
School; Left turn two miles to Berkshire 
Terrace.------------------ -- -------WH 6-0893

Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, MASS., kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pušų 
pavėsyje — gražioje lietuviškoje vasarvietės viloje

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

• Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
• Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas
• šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom
• Rami aplinkuma, daug vietoa poilsiui ir žaidimams
• Geras lietuviškas maistas jr malonus patarnavimas
Atidaroma nuo birželio 10 d. (šeštadienį) iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

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

arba

AUDRONĖ - JANSONAS. 87 East Bay Rd.. Osterville.
Cape Cod, Mass.; Tel. GA 8-8425

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LięLOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

WHITE HORSE TAVERN

PRANAS BRUCAS, savininkas

COUNTRY BOARD

ROOM AND BOARD

BROOKLYN36-38-40 STAGG ST.

baras - restoranas

Complete care for elderly men. Ex- 
cellent food and recreation. Beauti- 
ful home on Long Island. Catholics 
welcome; reasonable prices. — For 
Information call OL 7-2850.

^1®®®®©®©©©®©®©®©©©®©®©©®®©®©©©®®©©©©©©®©©©®*©©®©©®®®^

PURE WATER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PL 4-6757 PL 4-1165
J

VVrite Today 

NO OBLIGATION

I

ŠTEINER ROOFING C0.
1201 Bay Street, Rosebank, Staten 
Island, N.Y. — ROOFING. SHEET 
METAL WORK, Skylights. Lead- 
ers, Gutters, Duckwork, Ventila- 
tion. Special consideration to reli
gious institutions. TeL GI 7-1633.

NURSING HOME

DeGREGORIO BROS 
T AR-SLAGUOOFING 

Special consideration given to 
religious institutions 

YOnkers 3-5414 
122 Park Hill Ave^ Yonkers

CREEKSIDE RĘST—On the Great 
South Bay. Our Service includes: 
continuous care; diet meals; water- 
front landseape; transportation to 
cburches; recreation, etc. Privateor 
semi-private. Under personai care 
of N. D. Demisay, M.S.S.; 54 Clocks 
Blvd., Ąmityvillė, L.L — AM 4-3350

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

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

FLEETWOOD ROOFING CO.
Raymond W. Mancuso, Owner 

ROOFING - SIDING 
Built-up Roofing, Leaders & Gut
ters, Canvas decks, Roof repairs, 
Insulation. — Special consideration 
given to religious institutions. 329 
Rich Ave^ Mt-Vemon; MO 4-2665.

QUIET VILLAGE, Lovely Park, 
SUMMER GUESTS - RETIRED 
PERSONS: $80 mo., $25 weekly. 

Box 251, Oxford, N. Y.

Phone Vlking 3-3781

Liquor Store, Ine.
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

JAY A JAY ROOFING A SHEET 
METAI. CO, -Ine., 62 Cedar Grove, 
New Dorp Beach, Staten Island, 
N. Y. — New Roofs, Repairs, Gut
ters, Leaders, Sheet metai work; 
Terms. FuUy insured. Special con
sideration given to religious insti- 
tutions. Phone EL 1-5053.

ROOMS AND BOARD
TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS.
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

BERGEN SLATE ROOFING CO.
683 Main Street, Hackensack, N. J. 

Roofing and Sheet Metai Work 
CommerciaL Industrial, Institutional 

Special consideration given to 
religious institutions

Dl 2-1933

Catholics Weljcome 
Croton on Hudson

NEW RANCH, wooded aere, beau
tifully landseaped, large rooms, 
private baths. Reasonable prices.

TE 1-1481

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

CATHOLIC SUMMER HIGH SCHOOL FOR BOYS 

Moiint St. Michael Academy
4300 Murdock Avenue. Brome 66, N. Y. Conducted by The Marist 
Brothers of the Schools • Approved by The Archdiocesan Super- 
intendant of Schools and The University of theState of New York 
July 5 to August 24. All High School Courses Offered. Development 
Reading Center. Enrichment courses offered in German & Russian. 
Fee: Registration plūs a course: $25.00; ea: additional course $20.00.

Registration: JUNE 27, 28, 29, 30 — 9:30-4:30

i 
i i I i

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

Telefonas: STagg 2-5938

sventems

6, N. Y.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
Guaranteed for 10 Years!

Amazing New COLOSTREAM WATER PURIFIER Removes 
RUST, IRON, SULPHUR, CHLORINE, ODORS, etc. from 
City or Well Water.

Now you can enjoy cry»tal-cleart od o r-free water! Coffee and tea taste bet- 
ter. Laundry comee out ctamer, brighter. No more staining of sink» and 
diohes. Easy to inrtall in any water system. Guaranteed in writing for 10 yra.

MERCURY DISTRIBUTlNG CO., INC..NO MOTOR* 
NO MOVI NO PARTS* 

NO REFILLS* 
NO REGENERATION 

FREE
Water Analysis

300 Char»c«llor Avė.. Newarfc. N. J.
I have a water problem. Pleaae arranac 
a free demonstration perlod. I und^ratand 
there is no obligation on my part.

NAME -------------- ---------------------- —
ADDRESS ......... ........... .... ............ ........ ........
CITY _______ ___ ________ ___ __ ________
TEL. NUMBER ................................

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt. Vernon St Phihdelphia 28, P*.

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street 
WORCESf ER, MASS
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Kun. J. Kašėtos
primicijos

ŽINIOS

kuopos narių susirinki-

Česlovas ir Bronė Ja- 
vasaros atostogas pra-

Alto skyrius New Yorke, kar
tu su latviais ir estais, ruošia 
baisiojo birželio minėjimą bir
želio 18 d. 5 vai. popiet Car- 
negie Endowment Center — 
prieš Jungtines Tautas — 345 
E. 46 St., N. Y. Kalbės JAV 
kongreso atstovas. Trumpoje 
meninėje dalyje lietuvius atsto
vaus pianistė Julija Rajauskai- 
tė - šušienė. Lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Kat. Motorų Sąjungos 24 
kuopa birželio 11, sekmadienį, 
9 v. (po 8 vai. mišių), Ange
lų Karalienės parapijos salėje 
šaukia 
mą.

Inž. 
linskai
leis Cape Cod. Apsistos Lūšių 
ir Veitų “Meškos” viloje.

Lake Hotei, Asbury Park, N. 
J., gegužės 27-30 Įvyko sezono 
atidarymas. Nors oras buvo 
prastas, svečių suvažiavo ne tik 
iš New Jersey, bet ir iš New 
Yorko. Malonių šeimininkų vai
šinami, visi gražiai praleido lai
ką ir linksmai pašoko.

L. F. Bičiulių rengiamas 
1941 metų sukilimo minėjimas 
iš birželio 11 nukeltas vėles
niam laikui, apie kurį bus sky
rium pranešta.

SAS New Yorko draugovės 
susirinkimas šaukiamas penk
tadienį, birželio 9 d., 7:30 vai. 
vakare kol. Vidos Tallat-Kelp- 
šaitės bute, 609 llth Avė., Pa- 
terson, N. J. šeštadienį, birže
lio 10, draugovės nariai vyksta 
į iškylą Long Island salos šiau
rinėj daly.

MAIRONIO &EŠ. MOKYKLA 
birželio 4 išleido naują abitu
rientų laidą. Atestatu^ gavo: 
Marytė Ąžuolaitė, Pranas Ą- 
žuolas, Teresė Bendoriūtė, Vio
leta Gerdvilytė, Steponas Gerd- 
vilis, Danutė Kezytė, Goda Ka- 
šubaitė, Laima Minkūnaitė, Rū
ta Ruzgytė, Kazimieras Snieš- 
ka, Saulius šventoraitis. Ates
tatus |teikė Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. N. Pakalnis. 
Pasakyta sveikinimo kalbų ir 
įteikta baigusiem dovanų. Lie
tuvos gen. konsulas J. Budrys 
įteikė kiekvienam po lietuvišką 
vėliavėlę. Mokytojas Pr. Naujo
kaitis •— savo' knygą. LB at
stovas D. Penikas bendruome
nės vardu — knygą. Abiturien
tai apdovanojo savo klasės auk 
lėtoją kun. J. Pakalniški.

Iškilmės buvo Apreiškimo 
parapijos salėje. Įteikus ates
tatus, baigiantieji išpildė meni
nę programą: pianinu skambi
no Teresė Bendoriūtė ir Rūta 
Ruzgaitė, Steponas Gerdvilis 
pagrojo smuiku. Akomponavo 
Kazimieras Snieška, kuris dar 
pagrojo solo akordeonu. Viole
ta Gerdvilytė padeklamavo at
sisveikinimą su mokykla. Pa
šokta ir tautinių šokių.

Pasibaigus programai, abitu
rientų tėvai suruošė visiem vai 
šes prie muzikos ir jaunimo 
dainų. (P.)

McEntegart 
kartu su 35

Apreiškimo

Naujasis kunigas yra sūnus 
Domininko ir Elzbietos Kašėtų, 

.gyvenančių Brooklyne. Čia ji
sai gimė, baigė Apreiškimo pa 
rapijos pradžios mokyklą, Ka
tedros kolegiją ir Nekalto Pra
sidėjimo kunigų seminariją. Ku
nigu įšventino Brooklyno vys
kupas Bryan J. 
savo prokatedroje 
kurso draugais.

Primicijos bus
parapijos bažnyčioje birželio 11 
d. 11 vai. Pamokslą sakys kle
bonas kun. N. Pakalnis. Po iš
kilmingų mišių 1:30 vai., para
pijos salėje įvyks vaišės, ku
riose dalyvaus gausus Kašėtų 
šeimos giminių, draugų ir kai
mynų būrys.

Domininkas ir Elzbieta Ka
šėtai yra žymūs Apreiškimo 
parapijos rėmėjai, katalikiškų 
organizacijų veikėjai ir susi
pratę lietuviai. Jie užaugino sū
nų ir keturias dukteris, kurių , 
viena yra vienuolė šv. Pran
ciškaus seserų kongregacijoje 
Pittsburghe, Pa. (b.)

Lituanistinė mokykla moks
lo metus baigia šeštadienį, bir
želio 10, 9 vai. ryte. Pradžio
je bus pamaldos, o po to visi 
rinksis į parapijos salę. Devy
ni mokiniai baigė aukštesnio
sios mokyklos kursą, ir jiems 
bus įteikti atestatai. Kitų kla
sių mokiniai gaus pažymėjimus. 
Geresniems mokiniams numaty
tos dovanos. Baigimo akte kvie
čiami dalyvauti mokinių tėvai 
ir visi mokyklos bičiuliai .

Lietuviai televizijoje. Birže
lio 25 d. 9:15 vai. ryte Bosto
no arkivyskupijos katalikų pro
gramoje televizijoje kun. J. Žu- 
romskis aukos mišias ir sakys 
pamokslą. Mišių metu giesmes 
giedos šv. Petro parapijos cho
ras, kuriam vadovauja komp. 
Jeronimas Kačinskas. Choras 
giedos penkias giesmes miš- 

. riam chorui lietuvių, anglų ir 
lotynų kalbomis. Perduos 
vizijos kanalas 7.

Draugijos intronizacija. 
želio 9 d. 7 vai. vak. šv. 
ro parapijos Maldos Apaštala
vimo draugija susirenka į pa

V A S AR O S 
ATOSTOGOS 
prie Atlanto

Geriausiai pailsėsite atostogų 

šalyje Kennebunkport, Maine.

Pranciškonų vedami vasarna
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. WOrth 7-2011 

ar 207 WO 7-2011

KUN. JONAS C. KAŠĖTA

tele-

Bir-
Pet-

Nuoširdžiai dėkoju dvasiš
kiams, giminėms, draugams, pa- 
rapiečiams ir organizacijoms, 
kurie sveikino mano kunigys
tės 35 metų sukakties ir pakė
limo į Šv. Tėvo Rūmų prela
tus proga. Dėkoju Kunigų Vie
nybės rytų provincijai, kuri pa
gerbė mane pietumis ir apdo
vanojo. Dėkoju parapiečiams ir 
parapijos draugijom už suruoš
tus popiečius, įteiktas dovanas. 
Prašau visų atskirų asmenų, ku
rie mane sveikino, priimti ma
no padėkos ir pagarbos pareiš-

BROOKLYNO 41 KUOPA
Jau prasidėjo piknikų laikas. , 

Vyčių 41 kuopa džiaugsmingai 
praneša, kad jų piknikas bus 
liepos 16, sekmadienį, naujai 
išdekoruotoje lenkų tautinėje 
salėje, 108-11 Sutphin Blvd., 
Jamaica, N. Y. Pradžia 1 vai.’ 
popiet, baigiama 10 vai. vak. 
Šokiai nuo 5:30. Groja Niek 
Dzvonar ir Lietuvos vyčių or
kestras.

Bus tautiniai šokiai, kuriuos 
išpildys kuopos tautinių šokių 
grupė, Įvairios dovanos, varžy
bos. Visi kviečiami atsilankyti 
piknike. Įėjimas 1.25 dol., vai
kams — 50c. Caroiyn Nagin

Prel. Jonas Balkūnas

ELiZABETH, N. J.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapijos lituanistikos mokykla 
birželio 11, sekmadienį, 5 v.v. 
Laisvės salėje ruošia mokslo 
metų užbaigimą. Bus suvaidinta 
“Motulė paviliojo” ir gyvasis 
paveikslas “Baisusis birželis”. 
Režisuoja Zenonas Baublys, mu
zikai ir dainoms vadovauja Ju
lius Veblaitis. Tėvų komitetas 
kviečia visus.

Visi į Pikniką!
Sekmadienį, ’

BIRŽELIO-JUNE 18 D
Jamaica Polish National Home

108-11 Sutphin Blvd., Jamaica. N.Y.

Privažiavimas labai geras Jamaicos linija iki Sutphin 
Blvd.; iš čia autobusu iki 108th Avė. arba pėsčiom 10 min.

Piknike gros nuo 2 vai. plokštelių muzika, o nuo 5 vai. 
šaunus VYČIŲ ORKESTRAS vadovaujant Niek Dzvonar.

Bus proga laimėti turtingų krepšių . . . Veiks 
baras su gaivinančiais gėrimais ir gardžiais užkandžiais.

Visus kviečiame dalyvauti! — Iki pasimatymo piknike!

APREISKIMO PARAPIJOS KUNIGAI 
Ir ORGANIZACIJOS

Gydytoju suvažiavimas New Yorke
JAV ir Kanados trečias lietu- 

, vių gydytojų ir dantų gydyto
jų suvažiavimas šaukiamas bir
želio 24 ir 25 New Yorke, Park 
Sheraton viešbutyje, kampas 7 
Avė. ir 55 St.

Šeštadieni, birželio 24
Programa bus Foru m Room 

patalpose. Registracija nuo 10 
iki 12 vai. Atidarymas 12 vai.

* Trumpas kalbas pasakys dr. A. 
Starkus, New Yorko lietuvių gy
dytojų draugijos pirmininkas, 
ir dr. A. Montvidas, Am. Liet. 
Gyd. Sąjungos pirmininkas. 12: 
25 — sveikinimai ir praneši
mai, 12:45 —- šių dienų politi
nė apžvalga (Vacį. Sidzikaus
kas), 1:15 — paskaita: gydyto
jas — visuomenininkas (dr. B. 
Matulionis); 1:30 — dr. Alek
sandro Kuršiaus. pirmojo lietu
vio gydytojo New Yorke (1659- 
1661) prisiminimas (A. Simu
tis); 1:50 — įspūdžiai iš 1960 
kelionės į Lietuvą su filmo de
monstravimu (B. Paprockienė); 
2:10 — pietų pertrauka: 3:15 
— Amerikos Liet Gyd. Sąjun
gos atstovų posėdis. 7 vai. vak. 
kokteilis. 8 vai. vak. — 2 vai. 
r. banketas su menine progra
ma ir šokiais — Bali Room.

Sekmadienį, birželio 25
Pamaldos už žuvusius ir mi

rusius lietuvius gydytojus Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. Toliau programa She
raton viešbučio Colonial Room.

1-1:30 r— gydytojo vaidmuo ir 
atlikti darbai siekiant Lietuvos 
tautinio atgimimo ir nepriklau
somybės (dr. V. Tercijonas), 
1:30 - 1:50 — lietuvių fondo 
reikalai ir diskusijos (dr. A. 
Razma); 1:50 - 2:20 — polio- 
myelito skiepai- (dr. V. Pavila- 
nis); 2:20 - 2:50 — arcinoido 
sundromas (dr. A. Kisielius), 
2:50 - 3 — pertrauka; 3:30 — 
nėštumo sėdyninė padėtis ir 
komplikacijos (dr. G. Balukas), 
3:30 - 4 — dažniausiai pasitai
ką vaikų akių negalavimai (dr. 
M. Arštikaitytė). 44:30 — He
moglobino tipai (dr. E. Kamins
kas), 4:30 — 5. — sisteminės 
mikotinės infekcijos (dr. V. Va
laitis), 5 - 6 diskusijos, rezoliu
cijos. sumanymai, suvažiavimo 
uždarymas.

Suvažiavimo rengimo komi-

tetas kviečia dalyvauti suvažia
vime ir bankete ne tik gydyto
jus ir jų šeimas, bet ir plačią rapijos salę. E salės procesi- 
lietuvių visuomenę ir ypač tuos, 
kurie sielojasi lietuviškais rei
kalais. Bilietus į banketą gali
ma rezervuoti iki birželio’ 22 
pas komiteto nares: dr. Mariją 
Žukauskienė, 28 Catherine St., 
Brooklyn 11, N. Y., tel. EV 4 
2623; Elena Legeckienė, 85-19 
164 St., Jamaica 32, N. Y., tel. 
JA 3-0398; dr. Jadvyga Vytu- 
vienė, 85-29 86 St., Woodha- 
ven 32, N. Y., tel. VI 62980, 
dr. Irena Giedrikis, 11 Kings- 
man Rd. So. Orange, N. J.

Suvažiavimo rengimo komi
tetą sudaro šie gydytojai ir 
dantų gydytojai; dr. V. Avižo
nis, dr. V. Kanauka, dr. J. Vy- 
tuvienė, dr. M. Žukauskienė, 
dr. I. Giedrikis ir dr. V. Pa- 
prockas — pirmininkas. Taip 
pat suvažiavimo pasisekimu rū
pinasi New Yorko Lietuvių Gy
dytojų Draugijos valdyba, ku 
rios pirmininku yra dr. A. Star
kus.

Suvažiavimo komiteto vardu
dr. V, Tercijonas

jos būdu eis į bažnyčią ir da
lyvaus Jėzaus širdies šventės 
pamaldose ir draugijos intro- 
nizacijoje.

Užbaigė mokslą. Birželio 8 
mišiomis 7 vai. vak. šv. Pet
ro parapinė mokykla užbaigė 
mokslo metus. Mokyklą baigė 
30 mergaičių ir 22 berniukai. 
Po pamaldų parapijos salėje 
buvo graduantų pagerbimas. 
Sveikinimo kalbą pasakė kun. 
A. BaltraŠiūnas.

LDS suvažiavimas Birželio 11 
d. 1 vai. popiet šv. Petro pa
rapijos pobažnytinėje salėje 
pradedamas LDS apskrities su
važiavimas.

Parapijos piknikas. Šv. Pet
ro parapijos metinis piknikas 
bus birželio 11 Romuvos par
ke, Brockton, Mass. Vadovau
ja kun. J. Svirskas. Piknikas 
pradedamas 12 vai. vidudienį. 
Specialūs autobusai išvažiuos 
nuo Liet, piliečių klubo 11:30 
ryte ir 1:30 vai. popiet.

Gražiajame MAINE krašte — 

KENNEBUNKPORT, Maine, va

sarvietėje, prie Atlanto,

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

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

FRANCISCAN MONASTERY, 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Tel. WOrth 7-2011

ar 207 WO 7-2011
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.

Šachmatai
(Atkelta iš 7 psl.)

juoju meisteriu J. Tums. Iš 
lietuvių — tik vienas Škėma. 
Praeitų metų Great Lakęs p- 
bėse Škėma su Popeliu dalino
si 1-2 vietas.

Šveicarijos tarpt, turnyre 
pirmauja estas Keres su 4-1 
tš.. Gligorič, William Lombar- 
dy (iš N. Y.) ir šveicaras Kup- 
per po 3*2 tš.. Petresian ir 
Larsen po 3 t$.

Maskvoje tuo pat metu 
vyksta kitas tarpt, turnyras. 
Čia pirmauja: Smyslov, Bis- 
guier (iš N. Y.), Olafsson po 
3-2 tš., Bronštein, Partisch. 
Rabar po 2’į> tš. Viso 12 da
lyvių.

Partija iš 1961 m. Great 
Lakęs p-bių, Chicagoje. Balti: 
K. Škėma, juodi — R. Kirby.

1. d4 2f6 2. Rf4g6 3. 2c3d5 
4. Vd2 Rg7 5. 2f3 0-0 6. Rh6 
b6 7.R:RK:R 8. h4h5 9. Že5 
c5 10. f3a6 H.g4Vd6 12.0- 
0-0 c4 13. e4 e6 14. 2:c4 d:2 15. 
e5Ve7 I6.e:2+V:f6 17. g:h 
g:h5 18. R:c4 2c6 19. Bhgl +- 
Kh8 20. Bg5 ir juodieji pasi
davė.

DAIL. KAZIMIERO žOROMSKIO parodoje Bostone. Pirmoje eilėje iš k. 
į d.: Mickūnienė, dali. K. žoromskis, p. Vaičaitienė, antroje eil. J. Vai
čaitis, p. Mickūnas. A. Vileniškis, p. Ausiejus.

Devintinių procesija. Birželio 
4 d. šv. Petro parapijos bažny
čioje buvo Dievo Kūno šven
tės iškilmingi mišparai ir pro
cesija. Malonu pažymėti, kad 
procesijoje baldakimą nešė šv. 
Vardo draugijos vyrai, šią gar
bingą pareigą draugija prisi
ėmė ir ateičiai.

Šeimų šventė, šv. Petro pa
rapijos sodalietės ir šv. Vardo 
draugija birželio 4 d. suorga
nizavo bendrą šeimų komuniją 
ir pusryčius. Šventė praėjo la
bai įspūdingai. Pamaldose ir 
pusryčiuose dalyvavo virš 200 
asmenų.

NAUJI 
DARBININKO SKAITYTOJAI

Vitolis Budrys^ Milwaukee, 
Wisc., Pranas Zunde. Fairfax, 
Va.. E. Skujenieks, Cleveland, 
Ohio. O. Šlepavičienė. Dorches- 
ter, Mass., Jonas Mikalauskas, 
Brooklyn, N. Y.

Artinasi Tėvų diena — bir
želio, 18. Darbininko adminis- 
tracija kviečia užsakyti Darbi
ninką papiginta kaina tėvams 
kaip dovaną. Darbininko pre 
numerata iki šių metų galo 3 
dol., visiems metams 5 dol., 
šiems ir 1962 metams 8 dol. 
Administracija, gavusi užsaky
mą tėvams, už tą pačią kainą 
prisius dovanai ir lietuvišką 
knygą 2-3 dol. vertės bei atvi
ruką su pasveikinimu nuo už
sakytojo.

Darbininko Administracija

KUR ATOSTOGAUTI? —
LŪŠIAI ir VETTAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų 
puošnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
šeimininkai užtikrina • Gražių 
ir ramių aplinkų • Erdvius, pa
togius ir jaukius kambarius • 
Gerų ir sveikų iki soties maistų 
• Matomi patarnavimų • Pava- 
karėlius su programėlėmis vai
kams ir k. ,

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto:

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis; 
SILVER BEACH, gražiausias 
Cape Cod per 10 minučių auto
mobiliu. Vasarotojus be automo
bilių nuveža ir parveža savinin
kai. Sezono pradžia birželio 17 d.

B. M. LUBYS 
105 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

WORCESTER, MASS.

šv. Kazimiero pašalpinė drau
gija rengia savo pirmą pikni
ką birželio 11 Maironio parke 
Shrewsbury, Mass. Draugija yra 
viena iš seniausių, nes gyvuo
ja 70 metų. Draugija kviečia 
visus vietinius ir apylinkės lie
tuvius kuo gausiau dalyvauti 
piknike. Macys

Išnuomojamas butas netoli 
“L” gatvės maudynių ir lietu-, 
viškos koplyčios; naujai atre
montuotas, 4 kambarių. 3 aukš
te. Yra vonia, nauja gazo vir
tuvinė krosnis (virti ir šildyti) 
ir kiti patogumai. Teirautis tel. 
AN 8-2814.

MOTELS

PETER’S MOTEL
223 Flanders Road. Rlverhead, L.I., 
N.Y. — On way to Montauk Point.

NOW OPEN FOR GUESTS
Sprcial jrtvrn to

Group* 
Phone or wrtte tor mervatkmn

PArk 7-41B3

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL STagg 2-5043

Matthevv P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME 
M. P. BALLAS — Directorius 
ALE. BALTRŪNAS -BALTOM

— Reikalu Vedėjas 

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

N0TARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
* Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Td. VTrginia 7-4499

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
N0TARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-4434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Gnhorins-Balsanraotojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y.


