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Jei mes iš Berlyno, tai jie tegul traukiasi iš Baltijos kraštų
Reikalauja, kad Amerika imtųs ofenzyvos atremti MaskvąŠen. Thomas J. Dodd, Conn. 

d., birželio 16 senate kalbėjo 
apie deportacijas iš Baltijos 
kraštų. Priminęs, kad pirmas 
masinis vežimas buvo prieš 20 
metų, senatorius įspėjo:

“Tiem, kurie tiki, kad dabar
tinis sovietinis režimas skiria
si nuo režimo, įvykdžiusio 
anuos nusikaltimus prieš žmo
niškumą, aš norėčiau pažymė-

SIŪLO ELGTIS SU KOMUNIZMU
KAIP KARO METO PADĖTYJE

Kongresmenas John R. Pil- 
lion (R), N. Y., birželio 12 at
stovų rūmuose pasakė kalbą 
apie komunizmo agresiją. Mi
nėjo, kad nuo 1919 komuniz
mas pagrobė Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Albaniją, Bulgariją,

Traktorius — taip, 
28 milijonus — ne

Traktorių komitetas, vado
vaujamas Mrs. Roosevelt, bir
želio 19 pranešė Castro, kad 
atmeta jo reikalavimą duoti 
traktorių už 28 mil. Komitetas 
pakartojo savo ankstesnį siū
lymą — duos 500 traktorių. 
Jei iki penktadienio Castro ne
praneš savo sutikimo, komite- 

grą-tas likviduojasi ir pinigus 
žiną aukotojam.
GERIAMAS VANDUO IŠ 
JŪROST VANDENS

Prez. Kennedy birželio 21 
paspaudė mygtuką, kuriuo sim-

Čekoslovakiją, rytų Vokietiją, 
Vengriją, Lenkiją, Rumuniją, 
šiaurės Korėją, Kiniją, šiaurės 
Vietnamą, Orutinę Mongoliją, 
Tibetą ir Kubą.

šitie kraštai kalbėjo kon
gresmanas — yra antkapiai, 
kurie žymi musę politikos pra
laimėjimus. Dabar mes stovim 
prieš Berlyno, Laoso, Pietų 
Vietnamo. Kongo. Britų Guia- 
nos, Guatemalos krizę. Prezi
dentas Kennedy iškilmingai pa
reiškė ir pakartojo mūsų padė
ties rimtumą. Žinia, kad ši vals
tybė gyvena didžiausios 
mės valandą.

Kongresmanas aiškino, 
tos grėsmės šaltinis yra 
tautinis komunizmas, kuris iš 
Maskvos diriguoja komunisti
nėm partijom kituose kraštuo
se ir valstybės komunistiniam 
režimam. Kongresmanas pasiū
lė rezoliuciją, kad Kongresas
pareikštų, jog Amerika yra at
viro karo padėtyje su pasaulio 

. . komunizmu, ir paragintų visas 
boliškai paleido veikti fabriką privatines ir viešąsias institu- 
geriamam vandeniui gaminti iš cijas komunistaį elgtis kaip 
jūros vandens. Fabrikas atsi- su Amerikos priešais, 
ėjo 1.25 mil., statomi dar ke
turi toki. Dabar dar 1,000 
galonų geriamo vandens paga
minti atsieina dolerį. Kad galė
tų šitas vanduo konkuruoti su 
natūraliu, jo kaina turi būti 
numušta iki pusės. Tai būsią 

„ pasiekta per 3-5 metus.
DIPLOMATAS ŠNIPAS

Čekoslovakija šaukėsi Į JT 
gen. sekr. Hammarskjoldą, kad 
gelbėtų jų diplomatą Nacvalac, 
kurį Amerika varo lauk kaip 
šnipą. Kai Čekoslovakija tvir
tino, kad Nacvalac tik delega
cijos JT narys, valstybės de
partamentas pateikė foto nuo
traukas, kurios rodo Nacvalac 
Kalifornijoje; jis lankėsi ir ver
bavo | šnipus vieną Monterey 
kursų lektorių, kilimo iš Če
koslovakijos, davė jam 1700 
dol. Tas lektorius pranešė apie 
viską Amerikos saugumui.

Chruščiovas vėl grasina dėl atomų
Chruščiovas birželio 21 atsi

liepė dėl atominių bandymų: 
jei Amerika atnaujins bandy
mus, tai Sovietąi tuojau pada
rys tą pat.

Tai buvo Chruščiovo atsa- ŽENEVOJE DĖL LAOSO 
kymas į prezidento Kennedy 
įspėjimą, kad Amerika bus pri
versta atnaujinti, jei derybos 
Ženevoje nieko neduos. 

Ar Amerika atnaujins? 
Prezidentas to dar nėra pa

skelbęs. Tačiau tvirtinama, kad 
jau nebėra klausimo atnaujin
ti ar ne, o tik klausimas — 
kaip ir kada. 
ŽENEVOJE ATOMAI

Amerika birželio 20 parkvie- 
tė namo delegacijos pirminin
ką Dean. Ar jis grįš ir kada į 
derybas dėl atominių bandymų 
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Amerikos. Anglijos, Prancū
zijos atstovai tariasi dėl atsa
kymo Chruščiovui Berlyno rei
kalu ir dėl priemonių Berly
nui ginti.

Respublikonas Bridges pa
smerkė šen. Mansfieldo siūly
mą sudaryti “laisvąjį Berlyną”.

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
— Prezidentas numato pa

skirti ne tik naują C. I. A. di
rektorių, bet ir pačios įstaigos 
vardą pakeisti. Tai būsią pa
daryta greitai. ! 

— Baltųjų Rūmų patarėju PO 20 METŲ: Wau^* karo btgioja SU deglu apie Berlyną.

kariniam reikalam būsiąs pa
skirtas ats. gen. Taylor, kuris KAS ĮKĖLĖ Į VALDŽIĄ CASTRO 
tyrė C. I. A. veiklą ryšium su c
Kubos istorija. Senato vidaus saugumo ko- Pranešimai, kurie iš Washing-

— Atstovų Rūmuos* birže
lio 20 sukŪuvo vyriausybės 
pasiūlytos paramos mokyklom 
įstatymas. Darbų tvarkos komi
sija nubalsavo jį atidėti, iki 
bus pristatytas ir antras įsta
tymas dėl paramos privatinėm 
mokyklom.

ti vieną paprastą faktą. Mons
tras, atsakingas už Stalino ma
sinas deportacijas iš Baltijos 
kraštų, buvo žmogus, vardu ge
nerolas Ivan Serov. Tai buvo 
tas pats generolas Serov, ku
ris dabar veikia pagal Chruš-

grės-

kad 
tarp-

— Kongrese pasipiktinimas, 
kad vyriausybė apmoka A. Ste- 
vensono butą Waldorf Tower 
po 2.500 doi. mėnesiui. “Tai 
daugiau nei visa mano alga", 
kalbėjo demokratas McClellan. 

C

munistais. jam buvo aišku jau žmonės, padedami N«w York 
1959 pradžioje. Apie tai jis pra
nešė departamentui. Tais pat 
metais gegužės mėn. iš Mask
vos Amerikos atstovybė prane
šė, kad rusai Raul Castro lai
ko komunistu ir “vienu iš sa
vųjų”. Valstybės departamen
tas tuos įspėjimus ignoravo.

Čiovo įsakymus ir kuris buvo 
atsakingas už Vengrijos suki
limo nuslopinimą. Tai tas pats 
generolas Serov, kuris lydėjo 
Chruščiovą į šį kraštą kaip 
Chruščiovo saugumo šefas ir 
tokiu būdu buvo šio krašto 
svečias.

užstenių reikalų min, Ribbentrop sukvietė užsienioPRIEŠ 20 METŲ; Berlyne 1941 birželi* 22 ______, _____, ..... , _____ ___
ir vidaes spaudos atstovus ir paskaitė Hitlerio Sovietam, kuri reiškė karo-pradžią.

NERAMU IR VĖL SUĖJUS 2» M. NUO KARO PRADŽIOS
VIENU SAKINIU:

Maskvoje antrojo pasaulinio 
karo 20 metų išvakarėse bu
vo demonstuojamos griežtos ir 
karingos nuotaikos. Chruščio
vas su generolo uniforma kar
tojo savo reikalavimus dėl Ber
lyno. Karo laimėjimą priskyrė , meni karui laimėti, 
tik Rusijai, primindamas, kad 
Vakarai norėjo sunaikinti So

Times, iškėlė Castro į vildžią".
Tas valstybės departamento 

pareigūnas buvo William A 
Wieland, kurio žinioje buvo 
Meksikos ir Karibų srities rei- 
ties reikalai. Kur jis dabar? 
Dabar jis “Užsieninės tarny
bos institute”.

“Pone pirmininke, žmogžu
dystė nenustoja buvus žmog
žudyste ir genocidas nenustoja 
buvęs genocidu, praėjus 20 me
tų. Aš tikiu, mes turime lai
kyti Baltijos tautų faktus prie
šais pasaulio opiniją. Aš tikiu, 
kad mes turėtume klausimą kel- 

vietus, pasirašydami su Hitle
riu Miuncheno sutartį.

Pravda sumažino viso karo 
istorijojų Stalino, maršalo Žu
kovo ir maršalo Timošenko ro
lę, o iškėlė Chruščiovo vaid- 

‘ Asmeny
bės kultas” atgijo. ....

Berlyne Vakarų kariuomenė 
atliko manevrus, pademonstruo
dama. kaip ji veiktų, jei ištik
tų pavojus.

Kongrese yra pagyvėjęs su
sirūpinimas dėl Berlyno. Ame- 

ti Jungtinėse Tautose kiekvie
na proga.

"Aš tikiu, kad kai komunis
tai reikalauja iš mūsų pasi
traukti iš Berlyno, mes turė
tume reikalauti, kad jie pasi
trauktų iš Baltijos kraštų, mes 
turėtume reikalauti, kad jie 
leistų tų kraštų gyventojam 
pasirinkti savas vyriausybes 
rinkimų keliu Jungtinių Tautų 
priežiūroje".

rikos, Anglijos, Prancūzijos 
atstovai tariasi dėl bendros ak
cijos, jei Chruščiovas savo 
grasinimus vykdys. Anglai, ku
rie lig šiol buvo skirtingos nuo
monės, artėja prie bendro nu
sistatymo. nors Amerikos spau
doje dar pasitaiko balsų, ku
rie nuvertina politinę Berlyno 
perdavimo rytų Vokietijai 
reikšmę. Jie tebekartoja: ar ant 
popierio yra sovietinis antspau- 
dar ar rytų Vokietijos — ko
kis skirtumas.

Laikė tai atsisakymu nuo lig
šiolinės politikos. Reikalavo, 
kad prezidentas įsakmiai pa
reikštų vyriausybės nusistaty
mą.

Amerika birželio 20 pasiūlė 
atitrauksianti visus savo kari
nius patarėjus; siūlė atitraukti 
ir visas kitas svetimas kariuo
menes.

Trijų princų, komunistų ka
riuomenės. “neutraliųjų” ir vy
riausybės. pasitarimas dėl koa
licinės vyriausybės sudarymo 
atidėtas. Priežastis — tariamai 
susirgo “neutralusis" princas 
Souvanna Phouma.

Chruščiovas 
Amerikos pavyzdžiu

Chruščiovas įsakė suorgani- Gizenga. spaudžiami J. Tautų, 
zuoti Bulgarijoje “Laisvosios Tačiau Katangos atstovai pa- 
Albanijos komitetą". Tas komi- skelbė, kad susirinkimą boiko- 
tetas turi “išlaisvinti" Albani- tuos. nes Katangos nebelaiko 
ją iš tiranijos Hoxha. kuris toliau Kongo valstybės dalimi, 
klauso Kinijos, ne Maskvos ko
munistų.

— Alžiras tikisi, kad dery
bos su Prancūzija bus atnau
jintos birželio 28.

— Illinois valstybė, birželio ko Londone Sovietų inžinie- 
20 atmetė siūlymą balsuotojų rius, atvykęs moksliniais tiks- 
amžių sumažinti iki 19 metų. lais.

ŠŪVIAI PER J F K GALV4

‘ Kritika krypsta j preziden- j 
to patarėjus ir nieko neda
rymo politikos specialistus

Sustiprėjo nerimas dėl Ame
rikos politikos: dėl nepasiseki
mo perimti politinę iniciatyvą 
į Amerikos rankas, dėl augan
čių nuolaidų Azijos komunis
tam. dėl susvyravusios Berly
no linijos ir kt. Tarsi užbėg
dama už akių, vyriausybė skun
dėsi visuomenės apatija. O vi
suomenė ėmė skardentis kalti
nimais vyriausybei. Preziden
tas Kennedy yra laimingas, kad 
nepasitenkinimo balsai mažiau 
taikomi jam pačiam. Per jo gal
vą kritikos šūviai labiau taiko
mi jo politiniam patarėjam.

Masėse esama nuomonės, 
kad tie prezidento patarėjai 
sabotuoja jo politiką.

Atvirai ir vaizdžiai tai reiškė 
skaitytojų laiškai. Pvz. Journal 
American skelbė laišką apie 
Americans for Democratic Ac- 
tion. kurie paskutiniu laiku 

“siūlė, kad priimtume poli
tiką ‘šalin rankas nuo Kubos’. 
Šiuo metu jie tikisi Įsiteiksią 
komunistam, kovodami prieš vy
riausio teismo sprendimą, pa
gal kurį partija turi registruo
ti savo narius ir pinigus. Pre
zidentas Kennedy inauguracijos 
kalboje Įspėjo amerikiečius, 
kad jie “klaustų ne. ką jūsų 
kraštas gali jum duoti, bet ką 
jūs galite savo kraštui duoti’. 
Atsižvelgdamas Į šį pareiškimą 
ir faktą, kad tokie žmonės kaip 
Stevensonas. Ribicoff, Bowles 
ir kiti aukštose valdžios vieto
se sėdi yra Įtakingi ADA na
riai, aš galiu tik manyti, kad 
šie džentelmenai nedalyvavo 
inauguracijoje“.

Kitas laiškas pasipiktinęs pa
tarėjų parinkimu: tie asmens, 
kurie per rinkimus rinkėjų bu
vo atmesti, kaip Harriman, Ste- 
venson, Bovvles, o taip pat bū
rys Harvardo profesorių; kurie 
niekas neturi gabaus adminis
tratoriaus reputacijas, dabar 
yra raktinėse pozicijose.

— A. Stevensonas birželio 
22 grižo iš lotynų Amerikos 
su Įspūdžiu: Amerikos presti
žui ten labai pakenkė nepasi
sekęs Kubos perversmas.

— Čekoslovakijos diploma
tas — šnipas Nacvalac išvyko, 
kai valstybės departamentas pa
grasino deportuoti.

— Kongas pažadėjo paleis
ti Katangos prezidentą Tshom- 
bę, jei Katangos atstovai da
lyvaus parlamento posėdyje.

— New Yorko uosto darbi
ninkai visa savaitė streikuoja, 
sutrukdydami 500 laivų aptar
navimą.

— Gagarinas, Sovietų lakū
nas. atvyks liepos mėn. į Ku
bą.

— Amerikos ir Sovietų at
stovai birželio 19 vėl pradėjo 
šnekėtis dėl nusiginklavimo, 
kurio derybas Sovietai buvo . 
nutraukę 1960 birželio 27.

KONGO SAUKIA 
PARLAMENTĄ

Kongo parlamentas susirinks 
šį sekmadienį per 15 mylių nuo 
Leopoldville. Vieta bus atkirsta 
nuo miesto, telefonai išjungti. 
Atstovai negalės turėti nei gin
klų nei pinigų. Kongo kariuo
menė bus nuginkluota, ginklai 
sukrauti Į sandėlius, kuriuos 
saugos JT kariuomenė.

Taip sutarė prezidentas Ka- 
savubu su komunistuojančiu

— Sovietų piliečiai Ignat Ov- 
siannikov. vyras su žmona. 
Londone paprašė globos. Prieš 
savaitę, tokiu pat būdu pasUi-

CHARLES BOHLEN

Toki pareiškimai apie sabo
tažą kilę iš fakto, kad Steven- 
son, Mrs. Roosęvelt, Bowles ir 
kt. demonstravo savo pareiški
mus dėl kom. Kinijos ar Chruš
čiovo, išsilenkdami iš vyriausy
bės oficialios linijos, nors ir 
būdami tos vyriausybės aukšti 
pareigūnai.

Į patarėjus taikė aštrius žo
džius ir buvęs diplomatas Hen- 
ry.,.-J. Talor (VVorld Telegram), 
tvirtindamas, kad patarėjų dėka

"Mes neturime Sovietų at
žvilgiu politikos; teturime sap
ną; tik visuomenė to nežino".

Sovietiniais klausimais dau
giausia Įtakos turį Charles E. 
Bohlen, valstybės sekretoriaus 
patarėjas Rusijos klausimais, 
dabar atstovas Jugoslavijai, ir 
Llewellyn E. Thompson, dabar
tinis atstovas Maskvoje.

“Abudu pagrindiniai specia
listai — rašo autorius — yra 
visą laiką minkštesni Sovietų 
atžvilgiu, nei jūs galite many
ti”. Bohlen esąs nuolatinis A- 
merikos prezidentų ir Chruščio
vo susitikimų advokatas (jis 
buvo vertėjas tarp prezidento 
Roosevelto ir Stalino Jaltoje 
ir kartais vienintelis žmogus, 
kuris jų pasikalbėjimuose daly
vaudavo). Thompson papildinė- 
jo jospaudimą iš Maskvos galo. 
Tai esąs galingas susižaidimas.

Kai šių pagrindinių specia
listų pramatymai dėl Sovietų 
pasirodo klaidingi, jie pasiteisi
na pareiškimu: “Niekas negali 
rusų perprasti”. Kai 1960 
Chruščiovas susprogdino Pary
žiaus konferenciją ir Amerikos 
delegacija susirinko į atstovy
bę pasitarti, kas toliau dary
ti, abudu specialistai kalbino: 
“Dabar mes turime laukti ir 
žiūrėti, ką jis pasakys kitą sa
vaitę Berlyne”, o paskiau pri
dėjo savo magišką formulę: 
“Žinia, niekas negali rusų per
prasti”.

Jų įtakoje dabar vyrauja to
ki sgalvo j imas dėl politikos So
vietų atžvilgiu:

“(1) Komunizmas yra blogas. 
Chruščiovas yra blogas. (2) Ne 
taip blogas kaip kiti, kurie 
ateis po jo. nors jokis Ameri
kos pareigūnas nežino, kas jis 
bus. (3) Dėl to mes turime ne
daryti to, kas pagal teisybę rei
kėtų daryti, ir daugiau ar ma
žiau atleisti Chruščiovui, nes 
kitaip mes galėtume padaryti 
ką nors blogo”.

čia yra priežastis — sako 
Taylor — kodėl Thompsonas 
skrido į Sibirą, siūlydamas 
Chruščiovui Vienos konferen
ciją; kodėl prezidentas turėjo 
spausti ranką priešui, kuris į- 
žeidė jo pirmataką ir tautą, čia 
priežastis, kodėl Chruščiovas 
gali grasinti Amerikai ir net 
jo valdiniai, toki kaip Castro. 
Ameriką šantažuoti.

“Mes nuolaidaujame Chruš
čiovui. nuolaidaujame Sovietų 
Sąjungai. Mes tai neigiame*. Bet 
jie tai žino. Jie tai mato. Jie 
juokiasi iš mūsų. Ir tai dėl to 
mes esame Šiandien pavojuje”.

Ar tai tik "opozicijos” prie
kaištai?



Didžioji Panevėžio
DR. PETRAS MAČIULIS

dar 1939 rugai&čto nėn. buvo

buvo tikras, kad jam neteks 
įsivelti | karą su vakariečiais, 
o tuo atveju jam reiktų iš pir
mos dienos kariauti dviem fron
tais: lytuose ir vakaruose. Kad

tai buvo pačios tamsiausios die
nos. Toks pat masinis mūsų 
žmonių žudymas įvyko Pravė- 
niškėse, netoli Kaišiadorių, kur 
buvo iš kulkosvaidžių sušaudy
ta apie 400!

Birželio 26 vokiečiai jau bu
vo pasiekę ir užėmę Panevė
žį. Kai rytojaus dieną po vo
kiečių atėjimo buvo surasti, be 
kitų, Moigio namų rūsyje ir 
trys Panevėžio apskrities ligo
ninės gydytojai chirurgai: Sta
sys Mačiulis, jo asistentas An
tanas Gudonis ir Juozas Žem
gulys — Panevėžys nustėro, žo
džio nebetekdamas ... Ko gi 
dėti tie trys gydytojai? Juk 
jie nebuvo nei dešinės nei kai
rės kokie politikieriai. Žmonės 
suprato be žodžių, kad ligoni
nė paliekama be savų chirur
gų, kurie buvo žinomi ne vien 
Panevėžyje, bet reikale į juos 
kreipdavosi ir Biržai, ir Rokiš
kis, ir Utena, net ir Zarasus

mečio Mke

tragedija

BOLŠEVIKŲ nužudytą dr. Antaną Gudonį apverkia žmona.

WEISS & KATZ, INC
SARO Mt, N. t . C. GB 7*119*

Žinoma, kad ne. Jis tik

čiAms tai buvo ne toks jau pa
prastas reikalas. Todėl vokie
čiai slaptai susitarė su bolševi
kais, tikėdamiesi bent pradinė
je karo fazėje apsidrausti iš 
rytų.

Šiandien galima visaip sam
protauti. Jeigu Hitleris būtų 
nuvokęs, kad Prancūzijoje ka
ras žaibiškai užsibaigs, gal ir pasiekdavo jų gelbstima ranka, 
nebūtų nuėjęs “su velniu obuo
liauti”. Bet, kas jau įėjo isto
rijon, atgalios nebepakreipsi.

Ar Stalinas pasitikėjo Hit
leriu?
norėjo išlošti daugiau laiko ir 
užimti patogesnes pozicijas vi
su rytiniu pasieniu. Vieni ki
tus norėjo apgauti, ir patys ge
rokai apsigavo, gerokai nuken- 
tėdami žmonėmis ir turtu: sve
timų kraštų turtus begrobdami, 
paspringo, svetimųjų ašaromis 
patys nutroško. Ir visos tos 
kruvinos skriaudos galo vis dar 
nesimato!

Birželio 22 rytą vokiečiai pra
dėjo pulti raudonarmiečius prie 
Lietuvos - Vokietijos sienos. Be
sitraukdami galvotrūkčiais nuo 
vokiečių, bolševikai sutiko lie
tuvių pasipriešinimą, tiksliau 
sakant, susilaukė trukdymų: 
žmonės nenorėjo leisti tokia
me Kaune susprogdinti tiltus 
per Nemuną ir Viliją, ar šiaip 
naikinti valstybinį ir privatu 
turtą. Buvo nuginkluojami pa-

Bolševikai su jokiais mora
lės dėsniais nesiskaito: visus, 
kurie neina su jais, arba jiem 
nepadlaižauja, be atodairos nai
kina, vietomis net saviškių pa
dedami. Taip buvo ir čia.

Birželio 29 Panevėžio a. a. 
vyskupas Kazimieras Paltarokas 
iškilminga procesija išlydėjo iš 
Panevėžio katedros rūsio 27 
karstus į naująsias katedros ka
pines. Panevėžio ir apylinkių 
ūkininkai, suvažiąvę Į šv. Pet
ro atlaidus, savo išpuoštais ve
žimais nužudytųjų karstus nu
vežė Į kapines, visam miestui 
palydint.

raus fabriko 
šiaip susipratę lietuviai, kurie 
su bolševikais nebendravo. Bū
dinga, — nors tai būtų gali
ma atsitiktinumu vadinti, — 
bet bolševikų nužudytų skaičiu
je nė vieno žydo pavardė ne
figūravo, o mūsų miestai ir 
miesteliai buvo gausiai jų ap
gyventi.

Ar šios dienos bolševikų pad
laižiai — iškamšos atskleis sa
vo žmonėms, už ką tie Pane
vėžio gydytojai buvo žiauriau
siu būdu nužudyti, netenka 
laukti. Šiuo metu jie susirūpi
nę surasti tariamus “bendrake
leivius” vokiečių, kurie lygiai 
tokiu pat žiaurumu, kaip bolše
vikai, naikino Lietuvos gyven
tojus — žydus. Jiems daugiau 
rūpi išaiškinti, kas žudė žydus, 
kad tuo būdu būtų tiesioginiai 
pridengtos pačių bolševikų kru
vinos rankos, kurios žudė lietu
vius Pravėniškėse, Rainių miš
kely, Zarasų kalėjime, Moigio 
namų rūsyje ir Červenės miš
kuose ...

Kartą žinomas amerikietis 
istorikas 
su žydų ambasadorium, kuris 
labai piktai puolė nacius už žy
dų naikinimą. Pasak Tonbye, 
čia ne tiek svarbu skaičiai, 
kiek pats žudymo faktas, ka
da ir žydai, kaip bolševikai ar~ 
naciai, savo rankas arabų krau
ju sutepė.

Anksčiau ar vėliau istorijos 
teismas vistiek kaltuosius suras 
ir amžiams juos pasmerks.

Tonbye susiginčijo

ŠAUKSMAS LAISVĖS
LOS ANGELES, CALIF.

Lietuvių vadovaujamas jung
tinis baltų komitetas šiais me
tais parodė stiprių pastangų 
išsiveržti iš trafaretinio birže
lio įvykių minėjimo ir paieško
ti reikšmingesnių tam būdų. 
To komiteto pirmininko inž. 
J. Jodelės ir sekretoriaus L. Va
liuko vienas rūpestis buvo mū
sų reikalą išnešti į amerikie
čių visuomenę. Tiesa, viltys pa
tekti į televiziją nepasitvirtino 
(nors tam tikri pažadai buvo 
duoti), tačiau pastangos praeiti 
į spaudą buvo labai sėkmingos. 
Du didieji dienraščiai birželio 
įvykiams Baltijos kraštuose sky
rė savo vedamuosius. Ypač pui
kus Herald Express birželio 10 
vedamasis, kuriuo laikraštis 
kviečia Kalifornijos gyventojus 
laiškais paremti Kuchel - Lips
comb rezoliucijas. Straipsniui 
duota antraštė: Šauksmas 
vės (A Cry for Liberty).

Komiteto pastangomis,

ame- ' 
armi-
Todt,

lais-

Los

armiečiai, tik jų niekas nepuo
lė žudyti, kerštaujant.

Tuo metu, kai Kaune per 
valstybinį radiofoną birželio 23 
buvo skelbiama, kad atstatoma 
Lietuvos nepriklausomybė, ir 
po to buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas, visa Lietuva susijau
dinus išklausė pranešimo. Ap
linkui dar tebebuvo daug bol
ševikų agentų, kurie suiminėjo
lietuvius — patriotus ir gabe
no juos į artimiausią NKVD 
centrą — Panevėžį. Čia, be 
be jokių tardymų ar teismų, su
imtieji pirmomis karo dieno
mis buvo žudomi NKVD būs
tinėje, buv. notaro J. Moigio 
namo didžiuliame rūsyje. Pa
nevėžyje, Telšiuose. Zarasuose miško darbų.LIETUVIAI tremtiniai Rusijoje prie

Angeles apskr. Taryba priėmė 
ta proga specialią rezoliuciją, 
miesto burmistras išleido pro
klamaciją ir gubernatorius — 
atitinkamą pareiškimą.

Pagrindiniu kalbėtojas 
rikietis žurnalistas, buv. 
jos karininkas Georg
tarptautinę padėtį analizavo 
blaiviai ir ateitį pramatė vil
tingą. Tiek jis, tiek trumpiau 
kalbėjęs Lietuvos konsulas dr. 
J. Bielskis išreiškė teisingą min
tį, jog komunizmas yra Rusijos 
imperializmo Įrankis pasauliui 
užvaldyti. Rusijai turi būti sta
tomi ultimatyvūs reikalavimai.

Sveikinimus atsiuntė eilė se
natorių ir kongresmanų. Tarp 
jų šilčiausius — garsiosios re
zoliucijos autoriai Kuchel bei 
Lipscomb ir Richard Nixon.

Minėjimas įvyko gražioje uk
rainiečių salėje, Amerikos him
ną giedojo sol. R. Dabšys, in- 
vokaciją sukalbėjo kun. J. Ku
čingis, meninėje dalyje iš lie
tuvių dalyvavo čelistas P. 
monas ir jauna pianistė 
Apeikytė. Paremdami šen. 
chel ir atstovo Lipscomb 
stangas Lietuvos bylą perkelti I 
i Jungtines Tautas, minėjimo t 
dalyviai priėmė atitinkamą re- Į 
zoliuciją, kuri pasiųsta JAV pre Į 
zidentui, viceprezidentui, vals- » 
tybės sekretoriui ir kongreso Į 
nariams. į

R.
Ku-
pa-

Minėjimas sklandžiai praves
tas. neištęstas, meninė dalis 
graži. Gaila, tėvai paauglių vai
kų į minėjimus nesiveda, jau
nimas gi pats nebeateina.

J. Venys

Patarnaujame daugiau kaip 100 mėty

33%
Ą PER METUS

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (39a%

31/2%
PER X“

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir U%- specialaus priedo)

NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ 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 tarnauja tik jums!1

Eastem Parkvrav Office: 
539 EASTERN PARKVYAY 

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

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

Brodway Office: 
135 BROAOWAY at Bedford Avė 

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

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. rvto Iki 7 v. vakaro 

STagg 2-6676

BROOKLYN. New York

Member Federal Depoatt Insurance Corporation

ELTOS INFORMACIJOS

Alto skyrius, kurio iniciaty- > 
va Kuchel - Lipscomb rezoUu- Į 
cija išvydo dienos šviesą, pla- Į 
nuoja dar kartą kreiptis i Ka- > 
lifomijos ir viso krašto lietu- > 
vius, kviesdamas, kad neliktų > 
nė vieno, kuris savo pareigos ► 
neatliktų. Anot Juliaus Jode- ► 
lės, skyriaus pirmininko, jei ► 
kuris nepajėgia parašyti laiš- ► 
kų visiems komisijų nariams, ► 
tai tegu nors parašo komisijų ► 
pirmininkams, senatoriui J. Wil- ► 
liam Fulbright ir kongresam- ► 
nui Thomas E. Morgan. £

Kongreso daugumos vadas 
John W. McCormack, gavęs iš 
Vliko informaciją apie išleistus 
eilėraščius iš Sibiro ir vieno 
anglišką vertimą, birželio 13 
pasakė žodį ir paprašė išspaus
dinti “Congressional Record” 
Vliko raštą ir išverstą eilėraš
ti-

— Sao Paulo gyvenančių lie
tuvių tarpe keliama mintis leis
ti Brazilijai skirtą Eltos infor
macijų laidą portugalų kalba. 
Tuo klausimu Vliko vadovybė, 
aiškinasi su Sao Paulo lietu
viais.

tų posėdžiui, skirtam birželio 
įvykiams paminėti. Dr. A. Tri
makas taip pat dalyvaus Dainų 
šventėje ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime Chicagoje.

Prel. Pr. Jurą jo 70 metų 
sukakties proga Vliko vardu pa
sveikino pirm. dr. A. Trimakas.

Vliko prezidiumo posėdis į- 
vyko birželio 3 New Yorke. Iš 
Philadelphijos, Pa.."į posėdi bu
vo atvykęs vicepirm. Jonas A. 
Stikliorius. Svarstyta adminis
tracinio pobūdžio klausimai.

Dr. Antanas Trimakas, Vli
ko pirmininkas, birželio 18 'va
dovavo bendram Pabaltijo tau- tu.

Jack J. Štokas, Hillside. N.J., 
savo radijo programoje nuolat 
ragina klausytojus remti Ku
chel - Lipscomb rezoliuciją, ra
šant laiškus Senato ir Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų ko
misijų pirmininkams ir kitiems 
tų komisijų nariams. Anot J.
J. Stuko, neturėtų likti nė vie- laisvę, 
no geros valios lietuvio, kuris 
neatliktų pareigos šio taip svar
baus žygio reikalu.

— N«w Yorko mayoras Wag 
neris pasiskelbė 
datas rinkimuose

čio nuolatinis kolumnistas, pa
sakė įspūdingą ir įdomią kal
bą birželio 10 liūdnųjų įvykių 
minėjime, kuri buvo surengę 
lietuviai, latviai ir estai birže
lio 11 d. George Todt savo 
kolumnoje (birželio 14) mini lie
tuvių kančias komunistų vergi
joje.

Richard Nixon, buv. JAV 
viceprezidentas, atsiuntė pabal- 
tiečių komiteto pirm. J. Jode- 
lei laišką birželio liūdnųjų ir 
kartu tragiškųjų įvykių minėji
mo proga, pažadėdamas visą 
galimą savo paramą kovoje už 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos

; DOMINŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA x

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINĘ!
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt

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

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

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

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

(wholesale) kainomis.

K&K FABR1CS

1158 East lersey Street. Elizabeth. N. J.
Telefonas: Elizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 39.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ABTEZZOZ^G
v IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skarps ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

I. 11 I M. >

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

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Musų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

AL 4-5456 
Dl 5-8808 

H Y 1-5290 
FO 3-8569 
M U 4-4619
LO 2-1446 

HU 1-2750

Licensed by Intourist
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminesnis į bet kurią 
SSSR dalį. ,
SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kamaraičių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — TeL:
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — TeL:
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel.
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — TeL:
• PATERSON 1, N.J, 99 Main Street — Tel.:
• NEW HAVEN, Conn^ 6 Day Street — Tel.:
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.:
• WORCESTER, Mass, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• 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 — Tel,: BR 8-6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILAOELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRANO RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL8-2256
• PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387
• DETROIT, Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355
• ATHOL, Mass, 61 Mt. Pleasont Street — CH 9-6245
• LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994
• VINELAND, NJ, West Landis Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, Šeštadieniais ir sekmadieniais

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

Skyrių veda JONYNĄ SIšIENfi

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

> Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom ciiu- 
[ tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri- 
i Imami užaakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
* {vairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Vladas Barčiausskas, Wood- 
haven. N. Y., yra daug pasi
darbavęs Kuchel - Lipscomb 
rezoliucijos pravedimo reikalu.

būsiąs kandi- pats parašydamas eilę laiškų 
ir trečiu kar- ir padėdamas kitiems lietuviam. 

tą pareigą atlikti.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

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

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

Krautuvė: 15 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsą firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje
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j" V sukilimo
Sukilimas prieš okupantus Lietuvoje (2)

pobūdžio suirutė, pasinaudojant 
karo pradžia. Nebuvo staiga 
prasiveržęs keršto geismas, kaip 
1941 mėgino aiškinti Ameriko-

IMI birželio 23 pusiau de
šimtą valandą Kauną radijofo- 
nas jau buvo užimtas sukilėlių 
būrelio, ir Levas Prapuolenis, 
kaip Lietuvių Aktyvistų Fron
to įgaliotinis, trumpai paskel-

Daugiausia jaunimas, — jau
nieji kariai, studentai, darbi
ninkų jaunimas, net gimnazis
tai. Tokis skaičius žuvusio jau-

suaęcmenoH ratus 
Oooirto ytftriy
•rookty** H* V* •
Hatf •
Porele* --- - '

kuri išryškino griežčiausiais 
bruožais lietuvių rezistencijos 
heroizmą.

neišleido iš Berlyno. Atėmė ra
diją ir visąs kitas susisiekimo 
su kraštu priemones. Neleido 
L. Vyriausybės potvarkių ir

LaitcraSU tvarto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rad. &. 8U21EDEU* 
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'Sveikatos ir tautos sargyboje
Sveikata kiekvienam yra koji pagalba. Priaugo nauja,

"Raudonieji budeliai, žiau
riai kankinę musę kraitę ... 
šiuo metu siaubo apimti netvar
kingai bėga ... Artėja visą Lie
tuvos žemię išlaisvinimo valan
da ... Broliai Lietuviai! Imki
tės ginklo ... Tegyvuoja lais
va nepriklausoma Lietuva".

Paskelbė, kad sudaryta Lai-

nimo yra galingas liudijimas 
nepriklausomai Lietuvai. Jei 
kas rado Lietuvoje šiokių ir 
kitokių dėmių, tai žuvusieji už 
Lietuvą buvo liudijimas, kad

nepriklausoma Lietuva išmo
kė savo jaunimą mylėti kraš
tą, laisvę ir. dėl jos aukotis — 
ne žodžiais.

je kai kurie lietuvių laikraš
čiai. Laikinosios Vyriausybės 
paskelbimas reiškė, kad suki
limo tikslas buvo valstybinė ne
priklausomybė. Ir sukilimo fak
tu tas tikslas buvo pasiektas. 
Bent laikinai. Tai reiškė, kad 
sovietinė propaganda, jog lie
tuviu tauta sava valia buvo

brangiausia. Tai pagrindas bū
ti ir veikti. Pagrindas natūra
lūs, dėlto tartum pabėgąs iš 
akių, kol žmogus jaučiasi svei
kas. Sveikatos neįkainuojama 
vertė pamatoma tiktai tada, kai 
jos netenkama. Dar senieji ro
mėnai yra teisingai pastebėję: 
“Kas mūsų akyse lindi, to lyg 
ir nematome; siekiame, kai iš 
mūsų vyzdžio nutolsta”.

Poetas Adomas Mickevičius, 
kaip žinome, nerado nieko ver
tesnio ir suprantamesnio, su 
kuo būtų galėjęs palyginti tė
vynės netekimą, kaip su svei
katos nutolimu. “Lietuva, tė
vyne mano, tu esi kaip svei
kata; tik tas gali tai suprasti, 
kas yra tavęs netekęs”. Tuo 
būdu išreiškė didelį savąjį 
graudulį, nebetekęs būties tė
vynėje. Sveikata ir tėvynė iš
keltos, kaip dvi didžiausios 
žmogaus brangenybės.

Tėvynės gretinimas su svei
kata tinka ir kitu atžvilgiu. 
Sveikata yra ne tiktai atskiro 
žmogaus, bet ir visos tautos 
egzistencijos pagrindas. Sveika
tingumo indeksu dažnai yra 
matuojamas tautos kultūringu
mas. Kultūroje atsilikę kraštai 
visada yra prastesnėje padėty
je: daugiau mirimų, daugiau li
gų, daugiau invalidų. Nesveiki 
žmonės jau nebegali normaliai 
veikti ir dažnais atvejais — nė 
normaliai mąstyti. Tuo būdu 
gydytojo vaidmuo tautoje pa
sidaro didesnis ir reikšminges
nis už grynai medicinišką jo 
paslaugą. Kovodami su ligomis 
ir nesveikantigumu, jie kelia 
kultūrinę tautos pažangą.

★

Lietuvoje nepriklausomybės 
laikais gydytojų įnašas tautos 
kultūringumui ir sveikatingu
mui kelti buvo nepaprastai ryš
kus. Pakilo ir plačiu tinklu iš-

rūpestinga ir savo krašto žmo
nėm besiaukojanti nauja gydy
tojų karta. Turėjome iškilių, 
pasaulinio masto savo srities 
specialistų. Išaugo moderniš
kos Kaune medicinos klinikos, 
nevisai dar baigtos, bet ir da
bar jomis kiti didžiuojasi. Vi
sa eilė gydytojų buvo labai 
veiklių visuomeniniame ir kul
tūriniame darbe.

Tautinis visuomeninis darbas 
buvo tartum kokia tradicija, 
palikta lietuvių gydytojų auš
rininkų ir varpininkų dar iš 
tautos atgimimo laikų. Gydyto
jai ir kunigai tame mūsų tau
tos laikotarpyje savo tėvynės 
meile ir auka iškėlė bei išjudi
no tautinį susipratimą ir pri
artino laisvės dienas. Jų var
dai paliko mūsų tautos istori
jos lapuose neišdildomi, kad 
ir kaip dabar priešas norėtų 
apeiti ar užtepti.

T remtyje lietuvių gydytojų
vardas švyti visu nedalios ke
liu ir naujo gyvenimo verpe
tuose. Patekę į vokiečių na
cių kacetus, jie ten paliko švie
saus žmoniškumo ir didelio pa
siaukojimo pavyzdžius. Ištrem
ti į Sibiro taigas, kur nelai
mingų žmonių sveikata tirps
ta kaip sniegas, gelbėjo visus, 
kiek galėjo ir kiek buvo leista. 
Vokietijos tremties stovyklose 
buvo pirmoji pagalba ir dide
lė paguoda, prisišaukiama kiek
vieną akimirksni.

siplėtė sanitarinė ir mediciniš- Yorke.

Šiame krašte lietuviai gydy
tojai, kad ir labai užimti sa
vo darbu, pasižymi ir talka, ir 
iniciatyva ir stambiomis auko
mis lietuviškam darbui. Jie te
bėra mūsų sveikatos ir tautos 
sargybos postuose. Tad nuošir
džiai sveikiname susirinkusius 
iš viso Amerikos žemyno savo 
suvažiavimui didžiajame New

kinoji Vyriausybė. Paskaitė jos 
pavardes. Sugrotas Lietuvos 
himnas, kuris seniai nebuvo 
girdėtas. Sulig tuo ženklu Lie
tuva sukilo. Atskirose vietovė
se buvę partizanų būreliai pra
dėjo veikti individualiai, Kau
ne ir Vilniuje labiau centrali
zuotai ir organizuotai pagal su
darytą planą.

Sukilimo eiga ar atskiri epi
zodai išsamiai yra atvaizduoti 
L. Prapuolenio Drauge 1951 
birželio 29, Adolfo Damušio Į 
Laisvę 1954 Nr. 3 ir 1955 Nr. 
7, Z. Ivinskio Į Laisvę 1955 
Nr. 6, St. Raštikio Kovose dėl 
Lietuvos II. Čia belieka at
kreipti akis į to sukilimo re
zultatus.

PIRMAS REZULTATAS: per 
kelias kovę dienas žuvo 2,090 
laisvės kovotoją.

Skaičius didesnis nei per tre- 
jis metus kovų už nepriklau
somybę 1918-21. Žuvo ne mobi
lizuoti kariai. Žuvo savanoriai.

Tą tiesą suvokė ir ją išreiš
kė žodžiais Laikinosios Vyriau
sybės atstovas birželio 26 Kau
no kapuose prie išrikiuotų 85 
karstų sakydamas:

“Ne pirmas kartas šioje vie
toje prasiveria duobės, kad pri
imtų kūnus tų, kurių kraujas 
reikalingas palaistyti tautos 
laisvei.

“Tačiau niekados toji duobė 
nebuvo tokia didelė kaip šian
dien ... Tai rodo, kokia stip 
ri tėvynės meilė jau yra išau
gusi jos vaikų širdyse, kad iš
tisi jų būriai — šimtai ir tūks
tančiai — savu noru ryžtasi 
mirti, kad tik svetimiems ne
vergautų. .. Pajaučiam šių gi
lių kapų akivaizdoje visos tau
tos pasiryžimą gyventi per mir
tį”.

ANTRAS REZULTATAS: bu
vo paskelbta Laikinoji Vyriau
sybė.

Jos paskelbimas reiškė, kad 
sukilimas nebuvo tik vietinio

įsijungusi į Sovietę Sąjungą, 
buvo grynas melas.

Taip Laikinosios Vyriausy
bės paskelbimą suprato Laetuvo 
je gyventojų dauguma. Taip ir 
pati Laikinoji Vyriausybė jau
tėsi sukilimo įpareigota saugoti 
nepriklausomybę. Ji dėl to ne
sutiko eiti į jokias nuolaidas, 
kurios paneigtų nepriklausomy
bę. O tam ji buvo kalbinama, 
gundoma, grasinama, šantažuo
jama.

Visas Laikinosios Vyriausy
bės šešių savaičię buvimas bu
vo ištisas ir nuolatinis prieši
nimasis naujam okupantui, ku
ris buvo atėjęs jau ne į sovie
tinę teritoriją, bet į išsilaisvi
nusią, savo vyriausybę turinčią, 
tos vyriausybės administruoja
mą Lietuvos valstybę.

Vokietijos okupacinė valdžia 
Laikinosios Vyriausybės nepri
pažino. Jos pasKelbto pirmi
ninko K. Škirpos ir užsienių 
reikalų ministerio R. Skipičio

LAIKINOJI vyriausybė posėdžiauja.

pranešimų spausdinti laikraš
čiuose. Provokavo naciam pa
lankų elementą rengti petici
jas, o pagaliau ir perversmą 
prieš L. Vyriausybę ... -

Vis tai buvo daroma pirma 
reikalaujant, kad L. Vyriausy
bė likviduotųsi, paskiau, kad 
ji bent pasivadintų “Patariamą
ja taryba” prie vokiečių oku
pacinės administracijos.

Laikinoji Vyriausybė lopė sa
vo sudėtį. Kai neišleido K. Škir
pos, jo pareigas perėmė J. Am
brazevičius, kvietėsi kitus 
trūkstamus narius, šaukėsi vi
suomenės atramos savo nusi
statymui patikrinti. Apie 60 as
menų susirinkimas, kuriame da
lyvavo buvęs prezidentas, buvę 
ir dar likę min. pirmininkai, ki
ti visuomenės atstovai, išklau
sė vyriausybės pranešimus ir 
visi vieningai pritarė vyriausy
bės atsakymui, kurį ji davė vo
kiečiam:

Laikinoji Vyriausybė nesi lik
viduos, ir nesutiks atsisakyti 
vyriausybės vardo, tegu vokie
čiai likviduoja, jei nori.

Vokiečiai pagaliau įsteigė lie
pos 25 Ostlando administraci
ją, ir rugpiūčio 5 Laikinosios 
Vyriausybės paskutiniame po
sėdy buvo nutarta, kad atsi
žvelgdama į vokiečių sudarytas 
kliūtis, ji yra priversta prieš 
savo ir tautos valią veikimą 
sustabdyti ... Principas, ku
riam ji buvo sukilimo įgaliota 
ir įpareigota, nebuvo išduotas.

TREČIAI REZULTATAS: Lai
kinosios Vyriausybės sudarytas 
administracinis aparatas liko to
liau veikti ir jo absoliutinė dau
guma per visą vokiečię okupa
ciją liko ištikima ir vykdė lie
tuvišką liniją.

Su vyriausybės veikimo su
stabdymu nedingo tarp lietu- 
vię vieningos politinės linijos 
ir politinės vadovybės reikalas. 
Iš viešojo gyvenimo jis tiktai 
nusileido į pogrindį ir iš ten 
ėmė vadovauti.

Vadovavo per. visą vokiečių 
okupacijos metą. Vadovavo jau 
kiti žmonės, kitos organizaci
jos ir per antrą sovietinę oku
paciją, kuri buvo sunkiausia, 
pareikalavo daugiausia aukų ir

Aukę gausumo akivaizdoje 
kai kas tarp Amerikos lietuvių 
1941 kėlė klausimą: ar beverta
buvo sukilti; reikėjo palaukti 
porą dienų ir vokiečiai būtų 
išvadavę; kai kas suabejojo ir 
vokiečių okupacijos metu pačio
je Lietuvoje: ar beverta buvo 
priešintis, o gal geriau prisi
taikyti; kilo ir paskiau abejo
nių: ar bevertėje partizanam 
priešintis, ar ne geriau prisi
taikyti ir gyventi?

Negalima norėti, kad į tuos 
klausimus ir abejones būtų vie
nas atsakymas. Atsakymas pri
klauso nuo žmogaus. Nuo žmo
gaus įsitikinimų, ypačiai jo mo- 
alinių įsitikinimų, ką jis lai
ko didesnėm vertybėm. Tuo at
žvilgiu dvejopi kraštiniai žmo
nės išryškėjo, ypačiai paskuti
nio karo metu. Vieni, kurie 
aukščiau už viską vertina gy
vybę, biologinį išlikimą, saugu
mą, prosperity ir tam reikalui 
prisitaikymą prie aplinkybių. 
Antri, kurie aukščiau už patogu 
mus, net už gyvybę vertina to
kius principus kaip laisvė, iš
tikimybė savo tautai, ištikimy
bė tikėjimui.

Tų dvejopų žmonių visada 
buvo ir bus. Ir Lietuvoj sovie
tinėje okupacijoje pirmieji sten
gėsi prisiderinti prie sovietinio 
režimo; vokiečių okupacijos me
tu to paties tipo žmonės, nors 
ir kiti, dėjosi vokiečių bend
radarbiais. To paties tipo žmo
nės ir čia, laisvajame pasauly, 
skuba su iniciatyva pritarti so
vietiniam režimui Lietuvoje ir 
su juo kolaboruoti.

šitokią nusiteikimą žmonėm 
svetima rezistencija, pasiprie
šinimas. Pasipriešinimas yra pa
daras antro tipo žmonię.

Europos ir pasaulio opinijo
je pirmieji, kurie nuėjo kola
boravimo keliu, buvo pasmerk
ti, kai kur net teismų keliu. 
Antrieji susilaukė pagarbos. 
Pirmieji buvo pavadinami ‘quis- 
lingų’ vardu, antriesiem buvo 
skirtas laisvės kovotojų vardas. 
Tokia viešoji opinija.

Lietuvių tautoje per visas 
okupacijas, taip pat ir laisva
jame pasauly vyravo ir vyrau
ja antrąją nuotaikos. Jie išreiš
kė ir lig šiol išreiškia tas ko
lektyvines nuotaikas, kurias va
diname tautos daugumos valia.

M.

tinę iškrėtė mano kaimyno, di
džiai mielo lietuvio studento, 
su kuriuo dirbome vienoje 
“Pierevelkos” brigadoje (1952). 
Ramiai praėjo ir asmeninė kra
ta: tiktai apčiupinėjo, ar nėra 
ko kišenėse, užantyje, kelnėse... 
Jei būtų aptikę švenčiausiąjį, 
būtų išbarstę žemėn ir trypę, 
kaip tai padarė vienam Pakar- 
pačio kun. Abbondio ... Pats 
nemačiau to išniekinimo, man 
pasakojo kiti.

bos. turi dar kasdien suvaikš
čioti nuo 6 iki 7 kilometrų ten 

. ir atgal, vos pavilkdami kojas 
po sunkaus darbo ir svilinami 
šalčio ligi 40 su viršum laips
nių Celsijaus žemiau nulio. 
Sunkūs darbai, kamšatis bara
kuose, nepakankamas maistas 
ir žiaurus klimatas žmonių svei
katą ėste ėdė. Man kurį laiką

ir baudžiama karceriu. Vynas 
buvo uždraustas, kaip ir visi 
alkoholio turį gėrimai. Jis bu
vo slepiamas mažiukuose bute
liukuose, o kiti liturginiai da
lykai — čiužiniuose arba tarp 
kitų daiktų).

Vieną naktį, — pasakoja to
liau autorius — turėjau po pa
galve visą savo šventąjį turtą: 
Šv. Sakramentą, taurę, pateną, 
vyną... Staiga pasigirdo šauks
mas:

— Podymajsia! Kelkitės!
Reikėjo skubiai keltis ir iš

eiti į barako vidurį. Nebuvo 
galima nė valandėlės delsti ir 
tvarkytis, nes tuojau atkreip
tum dėmesį. Skubiai nugriebiau 
savo Gyvąjį Turtą su nedide- tų katalikų. Nedidelė komodėlė rasdavo. Dažnai lankė mane, 

____ . ___  __ _ ______ __  ... _ ______ __________ , liu krepšeliu ir raikšteliu, už- buvo paverčiama altorium, kai
atšyla birželyje, o liepoje ir Pus> sužydi laukinės gėlytės, pai0. Pakako žmogaus raume- je. Autorius aprašo, kaip len- sikabinau ant kaklo, paslėpiau kada buvo net uždegamos žva-

po marškiniais ir dar užsime- kės, nestigo ir tundros gėle-
besišaukiančios Dievo dalijosi). Kalėdose daug kas čiau apsiaustą. Visą kitą pa- lių. Mišiom patarnavo vienas

PIETRO LEONI, S. J.

VATIKANO SN1PAS
IŠTRAUKOS IŠ KNYGOS "SPIA DEL VATICANO“

(22)

gavo truputį vyno ir kelis gaba
lėlius ostijos. Patiesė nosinę 
ant suolelio, padėjo balto popie
riaus skutelę, kuri tarnavo pa
tena, ir paprastą puoduką van
deniui gerti kaip taurę. Jisai 
sėdėjo kojas parietęs, it tur
kas, o aš — ant savo kulnių, 
pakišęs kelius po suoleliu. Abu
du pradėjome kalbėti “Judica 
me, Deus”, paskui “Confiteor”. 
Kun. J. Kuczinskis toliau kalgadoje, kuri visur buvo siun- 

landį, gegužį ir birželį, kada Jojama: į anglies kasyklas, bėjo “Salve, Sancta Parens’
VORKUTOJE, už 67 parale- nutirpsta sniegas ir atlyžta šal- prie statybos, prie vagonų pa- Atmintinai aukojo Marijos mi- 

krovimo ir iškrovimo, sniego šias ... Vėliau aš aukojau nu
valymo ir k. Nepaprastai sun
ku buvo kasti įšalusi žemė su siminiau. Marijos mišių tekstą 
paprastu kapliu ir vežioti stu- susirašiau, padedamas kun. J. 
miamais rateliais — Sovietijo- Kuczinskio.

šaltis ir sniegas — vyrauja Ii- toje žemėje prasikala žolė, je populiaria “tačka’

lės, žiema prasideda rugsėjo čiai. Vasara jiem yra liepa ir 
mėn. pradžioje šalčiu ir sniegu, rugpiūtis. Tada saulės spindu- 
Sniego daug priverčia spalyje, liai pakelia temperatūrą iki 30 

laipsnių Celsijaus, bet pavėsyje 
vis tiek šalta. Saulės pakaitin-

Apkloja visą žemę ir užšalu
sias upes. Tie du viešpačiai —

šias už mirusius; jas geriau pri-

(Kūčiose 1947 jie abu daly-u ------ * - r----------- -----• pvr^/uucuici uivad”, kuriai (Kūčiose 1947 jie abu daly-
gi gegužio pabaigos, žemė kiek skurdūs medeliai išleidžia la- nereikia nei benzino ’ nei te- vavo mažutėje lenkų kolonijo-

metais. Nors turėjo apie 27-28 
metus, bet atrodė labai jau
nuoliškai: nekaltumas švytėjo 
jo veide. Į jį žiūrėdamas, ma
niau matąs prieš save šv. Sta
nislovą Kostką. Tasai “petit 
enfant de la S. Vierge” (ma
žasis Marijos vaikelis), kaip jis 
mėgdavo vadintis, turėjo ne
paprasta pamaldumą į Mariją 
Mergelę ir apie Ją kalbėjo su 
virpančiu švelnumu. Didžiai-^ 
mylėjo Jos išbučiuotąją Gėlę.

Nuo 1951 pavasario barake Neapleisdavo nė vienos dienos 
nr. 35 buvo vienas labai uo
lus ir drąsus lietuvis kunigas, 
kuris kiekvieną sekmadienį su
telkdavo barako kampe grupe
lę mišiom savo tautiečių ir ki-

be komunijos, nors tam tiks
lui jam būtų reikėję apeiti vi
sus stovyklos kunigus. Mums, 
kunigams, tekdavo palikti be 
komunijos, o Algis visada su-

rugpiūtyje sužaliuoja. Senieji šen - ten pasigirsta retas paukš- 
gyventojai pasakoja, jog pasi
taiko metų, kada šaltis neat- neprinoksta, išskyrus laukinės

bet matydavau, kad ne tiek 
manęs ieškojo, kiek To, kurį 
aš turėdavau su savim. Pagar
biai nusilenkdamas tabernaku
liui, kuriuo atsitiktinai aš pats

nų ... Dažnai girdėjosi aima- kai Kūčiose bendrai paplotėliu 
nos, 
bausmės sovietinės valstybės slaptai priėmė komuniją. Kuni- likau Apvaizdai. Ir vis .dėlto klierikas arba anas lietuvis stu- ___ .__ ___________ _ r__

žolės sėklas. Užauga nedideli neteisingumui! (Toliau autorius gų buvo apie 15-16 tiktai vie- drebėjau, kad manęs nekrės- dentas, kurį anksčiau minėjau: būdavau, visas susitelkdavo
_j-i._i._- tz_. i smulkiai aprašo įvairius dar- name (Nr. 8) kasyklų sektorių- tų ir neatimtų švenčiausiojo, tikras angelas ... Tai truko švenčiausiąjį pagarbinti Aš

je. Iš Karagandos buvo atkel- Ryžaus jokiu būdu neatiduoti daug mėnesių, kol tas “skan- jam įteikdavau saugoti, jei ei
davau pirtin ar kiton kurion

telio balsas. Rudeniui nieko

lyžta nė per tuos du vadina
mus vasaros mėnesius. Man, 
išbuvusiam Vorkutoje pusaštun- žų, bet tiktai pašarui. Žemė
tų metų, neteko to patirti, atšyla tiktai paviršiumi, f
nors apskrita klimatas yra tirpstančio sniego vandenys ne- niingų žmonių kančias, besai- Nicolas, su kuriuo išsiskyrė Motiną, šv. Juozapą, šv. Ter- nigas buvo iškrėstas, atimti vi- vieton, kur buvo neatsargu su
toks, kokį nusako pasklidęs po- susigeria, o bėga upokšniais įų išnaudojimą ir k. Sustoja- Maskvoje. Jisai mišias aukojo cizijų. Du kareiviai saugojo, o si religiniai reikmenys ir baus- savim turėti. Mačiau, jog tai
sakis: Vorkutoje 12 mėnesių arba telkši neišbrendamomis me ties tomis vietomis, kur jis kapo įstaigoje, kai tasai išei- kiti du krėtė. Mano dešinėje mei išvežtas į Vladimiro kalė- buvo jam rojaus valandėlės:
būva Žiema, o kitu laiku — balomis, kurias netrukus ir vėl rašo apie .religinę praktiką ir davo ilgesnei valandėlei. Mi- buvo labai grubus: viską vertė jimą. vidinis džiaugsmas ir nuolan-

žiema sukausto. ta proga sumini keletą lietu- šios buvo aukojamos ir kasyk- ir trypė kojomis — čiužinius, Anas lietuvis studentas, an- ki pagarba švytėjo jo veide.

ridikėliai. Kai kur pasėjama avi-
! bus, nežmoniškas jų normas, >.

tad šiurkštų elgimąsi kapų, nelei- tas ir autoriaus draugas kun. ir karštai meldžiausi į Dievo dalas” likviduotas. Lietuvis ku-

vasara ..
buvo labai grubus: viską vertė jimą.

Toks- išdaigus posakis, be Tokiame klimate, blogesnia- vių).
abejo, negali patikti Komi res
publikos vietos gyventojam, se
niem samojedam, kurie dar ca
rų laikais važinėjo po tą plačią 
žemę rogėmis, traukiamomis 
elnių. Jie pasavariu vadina ba-

me už Sibiro, pučiant nuolati
niam vėjam, tūkstančiai tūks
tančių žmonių dirba atvirame 
lauke. Jie yra išstatyti žiau
raus klimato nemalonei. Kam 
tenka dirbti prie miesto staty-

lose prie gabalo didesnio ang- antklodes; rūbus, kitus daik- gėlo cherubino dvasios, vadi- Išsitiesdavo visa krūtine, kada

MIŠIAS, pirmąsias, baltę lo
kių žemėje, teko aukoti po ke
lių savaičių, kai atvykau į Vor
kutą. Kun. Juozapas Kuczinskis

lies, uolėnos ar ant kelių. Re
liginėm apeigom skirtos reik
menys — patena ir taurė, kad 
ir kažin iš ko būtų pasigamin
tos, jeigu tiktai sužinodavo ir 
surasdavo, — buvo atimamos

tus. Kairysis buvo kiek švel
nesnis. Jis jau artėjo prie ma
no lovos, kuri buvo aukštutinė
je eilėje priešpaskutinė. Jau... 
Ne, šį kartą mano lova liko 
neliesta, tartum šventa. Pasku-

nosi Algis K. Jis skleidė Lietu: 
vos paaukojimą Nekalčiausiai 
Marijos širdžiai ir, galimas daik 
tas, už tai buvo ištremtas, kaip 
“tėvynės išdavikas”. Mūsų sto
vykloje pasirodė 1951 ar 1952

aš dėjau į jo švarko kišenai
tę prie širdies nedidelį krep
šelį. Jo Širdis plakte plakda
vo. Nedrįsdavo ranka nė pri
liesti.

(Bus daugiau)
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Patersono viešoji biblioteka sulietuvejo

Patorson, N. J. Birželio 15 
miesto meras Frank Graves 
priėmė lietuvių — estų dele
gaciją ir paskelbė Baltijos vals
tybių savaitę. Tai buvo padary
ta Juozo Jakubavičiaus inicia
tyva, minint 20 metų birželio 
deportacijų sukaktį. Delegaci
joje dalyvavo J. Jakubavičius, 
vietos antikomunistinio fronto

Ruga ir prie jų prisijungė Jo
nas Krukonis ir Jonas Jasys. 
Vietos dienraštis Morning CaH 
pasiuntė fotografą. Fotografi
ją įdėjo pirmame puslapyje su

mindamas, kad visą savaitę 
miesto rotušėje bus išstatytos 
fotografijos, vaizduojančios bol
ševikų įvykdytas Baltijos kraš
tuose žudynes.

Ta pačia proga Jonas Kru
konis įteikė miesto merui 12 
anglų kalba knygų, už kurias 
meras nuoširdžiai padėkojo ir 
pažadėjo pasiųsti jas viešajai 
bibliotekai. Vienos iš tų knygų 
įteikimas pavaizdliotas minėtoj 
fotografijoj.

KAS TEN PER KNYGOS?
J. Krukonio nupirktos ir į- 

teiktos šios knygos: Soviet Po- 
licy Toward The Baltic States, 
dr. A. Tarulio, The Emergence 
of Modem Lithuania, dr. A. 
Senno, Selected Lithuanian 
Short Stories, redagautos S. Zo
barsko, Crosses, V. Ramono, 

• History of the Lithuanian 
Nation, dr. K. R. Jurgėlos, The 
Forest of Anykščiai, vysk. A. 
Baranausko, The Evening Song, 
F. Beliajaus, Ancient Symbo- 
lism in- Lithuanian Folk Art, 
dr. M. Gimbutienės, Lithua
nian Narrative Folksongs, dr. 
J. Balio, Tannenberg, K. Jur
gėlos, Lithuania Through the 
Ages, dr. A. Šapokos, ir Li
thuania, V. Augustino.

Tikrai žinoma, kad bibliote
ka jau turi dar šias knygas:

buvo sunkoka. Mokykla buvo 
apie 12 varstų nuotoly, ją lan
kyti buvo neįmanoma. Dėlto 
1913 birželio 24 J. Krukonis, 
19 metų vyrukas, nemokėdamas 
nei rašyti nei skaityti, atvyko 
į Ameriką laimės ieškoti. Ap
sigyveno HaverhiH, Mass., JAV 

'batų pramonės centre. Dirbo 
veltinių skrybėlių dirbtuvėje už 
6 dol. savaitėje, vėliau popie
rinių dėžių fabrike už 16 cen
tų į valandą. Iš ten išsileido į 
įvairius Amerikos miestus, dirb
damas įvairiuose'' fabrikuose 
Newton Upper Falls, Boston, 
Lawrenęe, Cambridge, Worces- 
ter ir k. — tai vis jo gy
venvietės, kol 1935 atvyksta į 
Paterson, N. J. Vos atvykęs į 
Ameriką, Jonas gerai suprato, 
kad “iš sunkaus darbo nebūsi 
bagotas, o tik kuprotas”, to
dėl pradėjo mokytis angliškai 
ir lietuviškai. Dabar gerai kal
ba ir skaito angliškai ir lietu
viškai. Neturi didelių sunkumų 
ir su rašymu. Paklaustas, kiek 
jis dabar vertas doleriais, jis 
atsakys: ketvirtį milijono. Vis
kas investuota akcijom. Turi 
apie 90 bendrovių akcijų. Gy
vena iš procentų, visą laiką pra
leidžia tik biržos studijoms. Yra 
didelis tos srities ekspertas, sa-

S. Zobarsko Lithuanian Folk 
Talės, bibliotekos nupirkta D. 
Jasytei prašant, ir inž. T. Viz
girdos Vilnius bei dr. J. Balt
rušaičio Lithuanian Folk Art, 
padovanotos V. Cižiūno. Tuo 
būdu Patersono viešojoje bib-

mo. Tas patyrimas jam bran- I 
giai atsiėjo, nes tris kartus bu- 
vo visiškai subankrutavęs. Pas
kutinį kartą subankrutavo 1937. 
Apie 1941-42 vėl pradėjo, turė
damas tik 500 dol. vertės ak- j 
cijų. Ir dabar jau sekėsi, nes 
už mokslą buvo tris kartus 
brangiai užsimokėjęs. Jo akcijų 
vertė, kaip ir visų, kasdien svy
ruoja, bet jis netiki, kad jam 
atsitiktų tokie bankrotai, kaip 
buvo praeityje.

Jei jūs jo paklausite, ar ap
simoka eiti į akcijų supirkimo 
verslą, jis jus paklaus: “Ar gai- j 
lėsies, jei "subankrutuosi”. Jei 
tavo atsakymas bus “Taip, bū
tų gaila”, tai jis tau sakys: “Tai 
ir neprasidėk”.

Vietos lietuvių buvo labiau 
pastebėtas, kai prieš kelerius 
metus ėmė lankyti Vasario 16 
minėjimus, aukoti didesnes su
mas Amerikos Lietuvių Tary
bai. Lietuviškiems reikalams ne 
sigaili. Šiemet yra aukojęs Bal
tui, Altui, senelių namams Put- 
nam, Conn., užsakęs savo tėve
liams atminti spalvotą langą 
naujoje Šv. Kazimiero bažny
čioje (600 dol. auka), paaukojęs 
naujiesiems lietuvių klubo na
mams JAV ir Lietuvos vėlia
vas (netoli 400 dol. vertės), už
sakęs tam pat klubui Darbinin
ką ir Keleivį ir k. Smulkių au
kų neišminėsi. Tai vis daro J. 
Krukonio gera lietuviškoji šir
dis. Pastebėtina, kad angliškuo
sius raštus pasirašinėja “John”, 
bet kur lietuviškas reikalas, ra
šo Jonas. Paskutinis jo gražus 
darbas — tai 12. paminėtų kny
gų, kuriose įrašyta, kad jos au
kotos Jono Krukonio. Paskuti
nis jo gražus pažadas, kad jis 
ateityje nupirks kiekvieną li
tuanistinę anglų kalba gerą 
knygą ir ją padovanos vietos 

į bibliotekai, kad amerikiečiai ga
lėtų pažinti jo ir mūsų tėvų

J. Krukonis priklauso vietos 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nei ir yra pasiūlytas Erinkti 
lietuvių klubo garbės nariu.

OPERETĖS moterų choras su vadovu muz M. Cibu. Nuotr. V. Maželio.

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ HARRISONE IR BROOKLYNE
Jungtinių Amerikos Valsty

bių ir Kanados lietuvių Dainų 
šventė, kuri Įvyks liepos 2 Chi- 
cagoje, sujudino šio krašto cho
rus. Chorai, kurie yra pasiry
žę vykti į Dainų šventę, smar
kiai 
Bet 
dar 
čių

ruošiasi savo repertuarui, 
geri norai ir pasiryžimas 
neviskas. Ant choristų pe- 
dar guli kita našta — su

rinkti pinigų bent pusei kelio
nės išlaidų apmokėti, nes Dai
nų šventės komitetas negalės 
visų išlaidų pilnai padengti.

liotekoje dabar yra beveik vi
sa lituanistika anglų kalba. Kny
gų vardai čia paminėti tam, 
kad vietos lietuviai, juos išsi- 
kirpę, paragintų ypač savo vai
kus tas knygas paskaityti ir pa
rekomenduotų savo mokyklos 
draugams.

JONAS KRUKONIS

Kas tas J. Krukonis?
Jonas Krukonis gimė 1894 

birželio 5 Kibysiu k.. Merkinės 
v. Tėvai Simonas ir Juozapina 
Vidūnaitė buvo ūkininkai. Jo
no atėjimas į šį pasaulį buvo

motina mirė. Vienerius metus 
jį maitino kita moteris, kurios 
kūdikis buvo miręs, vos pa
gimdžius. Vėliau tėvas vedė pa
motę, su kuria sulaukė 4 sū
nų. E Jono motinos buvo gimę

PAŠTAS ATOSTOGŲ METU
Prasidedant vasaros atosto

goms, Brooklyno pašto viršinin
kas prašo:

1. Paprašyti kaimyno, kad 
Eimtų jūsų paštą iš dėžutės 
ir pasaugotų, kol grįšit E atos
togų. Nelaikyki! dėžutės pri
kimštos. Galit raštu paduoti pa- 
reEkimą savo paštui, ir jis pa
saugos jūsų paštą.

2. Jei norit gauti savo paštą 
atostogaudamas, palikite vieti
niame pašte atostogų adresą. 
Pirmos klasės laiškai toliau per
siunčiami be primokėjimo. ki
tos klasės siuntos reikalauja 
atskiro primokėjimo.

kai tiksliai jus pasiektų, pali
kite tikslų atostogų adresą.

4 Atostogų metu siųsdami 
laiškus ar atvirukus, tiksliai 
priklijuokite ženklus. Papras
tam atvirukui reikia 3 et., di
delio formato — 4 et. Atvi
rukai su įvairiais priedais 
(tautinių parkų prisiminimais) 
sunčiami pirmos klasės paštu.

5. Nesiųskite laiškuose pini
gų. Pinigam panaudokite paš
to perlaidas.

6. Siųsdami siuntinius, ad
resuokite tik vienoje pusėje.

7. E anksto nupirkite paš
to ženklų, geriausia nusipirkti 
ženklų knygutę, kad kelionėje

dvi seserys. Septyniem vaikam 3. Savo draugam ar darbo- nuo drėgmės ženklai nesusi- 
ir tėvam ant trečdalio valako vietei, jei norite, kad jų laiš- klijuotų.

TESKAMBA DAINOS UŽ LAISVĄ LIETUVĄ!

J.A.V. ir KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTE CHICAGOJE
1961 m. liepos 2 d. 3 vai. popiet

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
43 ir HALSTEAD STREETS 

■ •

Bilietų kainos: 5, 4, 3, 2 ir 1 dol. • Visos vietos numeruotos 
BILIETAI pažtu užsakomi, kartu siunčiant pinigini č«k|, Muo adresu:

UTHUANIAN SONG FESTIVAL, 2501 West St., Chicego 29, H
DALYVAUJA CHORAI IŠ JA.V. IR KANADOS

Laiškelis knygos 
reikalu

Londono “Nida” pernai iš
leido mano Vilniaus darbo at
siminimų (Dėl mūsų sostinės) 
I dalį, o dabar ji jau turi spau
dai parengtą ir II dalį. Beliko 
dar parengti m dalį. I-jai da
liai gavau naudotis tam labai 
man reikalingu mano vilnietE- 

S lenkų kalba straipsnių rin- 
jgg kiniu, kurio Vilniuje išleidau 
| 4 dalis, o paskiau Kaune dar 

dvi dali. Rinkinio antraštė “Na 
poste runku wilenskim (Vilniaus 
sargyboje). Štai III atsiminimų 
daliai man reikalingos to rin
kinio V ir VI dalys, tariamai 
Vilniuje EleEtos 1922 m., bet 
Etikrųjų išspausdintos Kaune 
gegužės 1935 m. ir birželio 
1936 m. Jeigu kuris mano tau
tiečių aptiks pas save katrą 
jųjų ar net abi dalE, labai pra
šyčiau jas man paskolinti, ku- 
riomis pasinaudojęs sveikas jas 
grąžinsiu labai dėkingas.

Taip pat labai man reikalin
ga garsaus Vilniaus advokato 
Tado Vrublevskio parengtoji, 
tik jo nepasirašyta, knygelė 
Prasa Litewska w Wilnie przed 
sadem į rzadem “Ljtwy srod- 
kowej”, Kaunas 1921 m. Tai 
Vilniaus lietuvių spaudos bylos 
ir pabaudos 1920 - 1921 m. 
Už šios knygelės paskolinimą 
irgi būčiau dėkingas.

šį laEkelį siunčiu Naujie- 
jienoms, Draugui, Darbininkui, 
Dirva, Sandarai ir Vienybei, 
prašydamas paskelbti.

Mykolas Biržiška

1961 birželio 13

Trijų rytinių valstybių cho- Viena tokių švenčių jau įvy- 
rai — Philadelphijos lietuvių ko Philadelphijoje birželio 3. 

Antra rengiama birželio 24, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Jackson 
Auditorijoje, 756 Harrison Avė. 
Harrison, N. J. Trečia bus bir
želio 25 d., 5 vai. vak. Apreiš
kimo par. salėje Brooklyne. Tu
riningą dainų programą išpil
dys “Rūtos” ansamblis, vado
vaujamas Algirdo Kačanausko, 
Brooklyno operetės choras, va
dovaujamas Mykolo Cibo, ir 
Philadelphijos lietuvių meno 
ansamblis, vadovaujamas Leo
no Kaulinio.

Suprantama, jog Šių chorų 
pasiryžimo pasisekimas pri
klausys nuo to, ar New Jersey 
lietuviai birželio 24 suvažiuos 
į Harrisoną, o didžiojo New 
Yorko lietuviai kitą dieną į 
Apreiškimo parapijos salę Broo
klyne ir savo atsilankymu pa
lengvins šiems pasiryžėliams 
pasiekti Chicagą. Susidomėti 
šia mažąja dainų Švente turė
tų mus paskatinti ne tik pa
reigos jausmas, bet ir tai, kad 
bus išpildyta dauguma dainų 
iš ruošiamos Dainų šventės pro-

meno ansamblis, “Rūtos” an
samblis ir Brooklyno operetės 
choras, viso apie 150 choris
tų, ištisus vakarus praleidžia 
dainų repertuaro praktikai. Va
dinasi, techninė pusė išspręsta/ 
Lieka tik klausimas, kaip nu
važiuoti į Chicagą, nes reikia 
nemažai pinigų. Chorų vadovai 
nutarė suruošti vadinamą ma
žąją dainų šventę.

Ateitininkų Feder. vadovybės rinkimai
Ateitininkų Federacijos Va

do, Federacijos Valdybos ir 
Kontrolės Komisijos penkerių 
mėtų kadencija baigiasi 1962 
metų pradžioje. AF Valdyba 
1961 balandžio 12 posėdyje nu
tarė skelbti korespondentinius 
rinkimus, kurie turėtų būti pra
vesti iki 1962 sausio 15.

Pasiremdama AF konstituci-

1120-1122 S. Magnolia Avė.
Los Angeles 6, Calif.

Vy- 
Bal-

są-

22 posėdyje AF Valdyba pri
ėmė korespondencinių rinkimų

DAYTON, OHIO

Sv. Kryžiaus parapijos lietu
vių šeštadieninė mokykla bai
gė mokslo metus ir paminėjo 
Motinos dieną gegužės 21. Mo
kiniai pasakė eilėraščių, paskai
tė referatų, padainavo, pašoko 
tautinių šokių. Mokyklos globė
jas kun. T. Narbutas ir vedėjas 
Julius Sakas išdalino mokiniam 
mokslo metų mokyklos lanky
mo pažymėjimus paragindami

KandidataE, jei kuris komisi
jos narys negalėtų eiti toliau 
savo pareigų, patvirtinti 
tautas Volertas ir Stasys 
aunas.

Ateitininkų Federacijos
jungų centrų valdybos, viene
tų vadovybės ir atskiri ateiti
ninkai visame laEvame pasau
ly maloniai prašomi paslaugiai 
bendradarbiauti su Vyriausiąja 
Rinkimų Komisija ir padėti jai 
pravesti Ateitininkų Federati-

nuostatus ir nutarė Vyriausią- jos vadovybės rinkimus.
ją Rinkimų Konūsiją sudaryti Korespondencinių rinkimų S™- neužmiršti ką Emoko, o kitais

nuostatai bus issiuntmėti ir ati- » pasigėrėt! lietuvEko- metaįs darbą Me
tinkamos instrukcijos bei in- darnos ^oau t CWr2a tų eigoje mokyklos vedėjui Ju-
formacijos bus skelbiamos Vy- ne neSa^es nuvykti į Chicagą.

Tuos du vakarus pašvieskime 
tik mažajai dainų šventei! Ne- 
ruoškime kitų parengimų. Vie
ni kitus paraginkime ir šven
tėje visi dalyvaukime. Daina 
atgaivina žmogų. J.M. * K.

siaiškinimų,' 1961 birželio 16 
posėdyje patvirtino Vyriausią 
Rinkimų Komisiją tokios sudė-

dolcas (5315 Lothian Rd., Bal- 
timore 12, Md.), nariai — Bi
rutė Bogutaitė (803 W. Lom- 
bard St., Baltimofe 1), Kazys 
Bradūnas (1127 Bayard St., Bal- 
timore 23), Juozas Gailevičius 
(618 Coleraine Rd., Baltimore 
29) ir Jonas Šoiiūnas (5440 
Frederich Avė., Baltimore 29).

riausios Rinkimų Komisijos.
Ragindami visus ateitinin

kus aktyviai dalyvauti rinki
muose, linkime ko geriausios 
sėkmės

Simas Sužiedėlis

Federacijos Vadas A;

Kun. V. Dabušis 

Generalinis sekretorius

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS MIAMI
1

J. Narūne

šia Lietuvos draugė ir užtarė
ja. Ji yra žinomo Fordo šei
mos giminaitė.

“štai eina ambasadorė Peri 
Mesta” — parodo man L. Bie
liukienė puošniai apsirengusią 
Liuksemburgo ambasadorę, gar
siąją Washingtono “Hostes” ra
šytoją. “O čia tai mūsų dabar
tinė pirmininkė Mrs. Lee Oz- 
bim ir jos gražuolė duktė”.

Vietos didžiajame dienrašty
je “Miami Herald” nuskambėjo 
žinios apie tarptautinių moterų 
klubų atstovių suvažiavimą (Ge
neral Federation of Women‘s 
Club). Miami Beach prabangiam 
Fontaine Bleau viešbutyje E 
24 atstovaujamų valstybių su
važiavo apie 1500 delegačių.

Kongreso atidarymo dieną, 
birželio 4, atvyko E New Yor
ko ir mūsų laukta viešnia — Prieš mus stovėjo garsi me- 
lietuvių, latvių ir estų atsto- dicinos profesorė Schroeder. 
vė Ligija Bieliukienė. Jos euro- Čia vėl buvo lenkė Bielevič, 
pietiška rimta ir maloni Evaiz- maloniai mane užkalbinusi len
da leido man ją tuojau atpa- kiškai.
žint tarp jūros galvų. Ligija Etaigingoje viešbučio salėje 
Bieliukienė, pasirodo, jau sep- jarp daugybės sveikinimų buvo 
tinti metai E eilės dalyvauja ir prei Kennedy pasveikinimas, 
tose metinėse konvencijose, n-
gametė pirmininkė. Mrs. Cam>l
ją “įdukrino" šiais žodžiais: į""1”*

. .......................... vakarienėje dalyvauja Floridos
šioje organizacijoje Ligi ją už- gubernatorius, Miami miesto 

auginau, kaip savo dukterį. Tai burmistras ir kiti aukšti parei- 
yra mano duktė ir kartu G.F. gūnaj ir svefiai 
W.C. duktė. Pirmą kartą Ligija 8
dalyvavo 1950 Bostone, kur ji ................ '.......1.......L'"........
buvo jauniausioji delegatė. ***, nwėty , skelbtis Darbininke

prašomas skambinti;
Mrs. Carroll, JAV veteranė,

_ _ x GLenmore 5*7281
gyvena Detroite ir yra didžiau-

liui Sakui talkininkavo ponios 
V. Masilionienė ir J. Gineitie- 
nė Mokinių buvo 21.

Parengimo baigoje tėvai, sve
čiai ir mokiniai turėjo vaišes, 
kurių parengimu rūpinosi po 
nios A. Scott ir Kondrotienė.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
Dainos U Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 1S dainų ..._...... $3.50
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 lieL dainų ....................... 5.00
Christmas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mato formato PI. ........ 1.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; .. . 4.00 
Pavergtos Tėvynės dainos ir HeL operos. J. Stukas, Nr. 2.........  4.00
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šok.......... . 4.50
Lietuviškos dainos, Bostono liet. mišr. choro 17 dainų .................... 4.50
8. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalto, giesm. ....... 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos........  ........ 600
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriotinių maršų .... 7.00 
LipL dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po ........... 5.00
Dainas iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo......... . 4.50
AHce Stephens Liet, kompozitorių 3 kuriniai ./...........    500
Alice Stephens Liet, kompozitorių stereo 3 kūriniai..................... — 600
A. Stephens Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės   500 
Čiurlionio ansamblio Mes padainuosim, 16 liet, dainų ................... 6.50
Čiurlionio ansamblio. Mes padainuosim, 16 lieL dainų — stereo .... 700 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio Liet. Dramos teatro

3 valandų vaidinimas trijose plokštelėse albumas ........  1500

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

919 WiBoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

P. ir O. LAMŲ VASARNAMY
Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame 
prie ATLANTO — ASBURY PARK, N. J.
df ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose su priva
čiais dušais ir kt, patogumais už neaukštą kainą, ramiai pailsėsite.
• Tik per keletą minučių pėsčiam pasiekiamas vandenynas —
paplūdimys; taip pat kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai 
ir kitos pramogų vietos. •
• Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis ir šaldytuvais. 
Maudymosi mokestis apmokamas savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. LANYS, 515 4th Ave^ Asbury Purk, N J. • PR 6-9183



LEONARDO SIMUČIO portretas, Adomo Varno. Klitt Draugo.

Kapitoliaus vėliava Chigagoje

t

Leonardo Šimučio sukaktį minint

asmenų. Sveikinusių vardai, pa
vardės ir pažiūros liudijo L. Si
muti esant visų lietuvių vienu 
iš mėgiamiausių asmenų. Buvo 
ir keletas kongresmanų, iš ku
rių kongr. Derwinski tarė šil
tą sveikinimo žodį. Telegramos 
buvo gautos ir iš Baltųjų Rū
mų, iš Illinois gubernatoriaus, 
Chicagos miesto burmistro ir

Iš dovanų ryškiausioji buvo 
dail. A. Varno tapytas L. Ši
mučio portretas, kurį finansavo 
J. Rimašauskas. seselių kazimie-

Liepos 4 šv. Pranciškaus vie
nuolyno daržuose bus Pittsbur- 
gbo ir apylinkės 36-ta lietuvių 
diena.

Programa bus tokia: 6:30 v. 
r. kun. J. V. Skripkus aukos 
mišias už visus geradarius, rė
mėjus ir už tuos, kurie atsi
lankys į lietuvių dieną. Taip 
pat ir seserys vienuolės aukos 
savo maldas už geradarius, 
prašydamos Visagalio palaimos.

šv. Pranciškaus seserys, rė
mėjai ir vienuolyno kapelionas 
nuoširdžiai kviečia atsilankyti 
parapijų klebonus, kunigus, į- 
vairias draugijas, klubus ir vi
sus apylinkės lietuvius. Visi bus 
maloniai priimti ir pavaišinti.

Kun. J.V. Skripkus 

Vienuolyno kapelionas

Tadas Alaliūnas šio mėpesio

— Elžbieta Stopaitionė, 74 
metų, tėvo Modesto Stepaičio, 
O.F.M., motina, mirė Pagėgių 
ligoninėje, Lietuvoje, gegužės 
15. Palaidota Pašaltuonio par. 
kapinėse prie savo vyro ir sū
naus, žuvusio karo metu.

—• Brutonis ir Irena (Lužy
tė) Vaitai, gyveną Pittsburghe, 
Pa., birželio 15 susilaukė ant-

Gegužės 28 liks ilgai atmin
tina ne tik Washingtone ir Chi- 
cagoje, bet visur, kur tik yra 
lietuvių ir kuriems yra žino
mas bei mielas Alto pirmininko 
ir Draugo vyri redaktoriaus L. 
šimučio vardas. Tą dieną L. 
šimutis atšventė savo visuo
meninės veiklos 50 metų su
kaktį. Sukaktis buvo atžymėta 
specialia iškilme ir banketu 
Jaunimo Centro rūmuose. Chi- 
cagoje. L. šimučio populiarumą 
lietuviškoje visuomenėje iškil
mių metu akivaizdžiai paliudi
jo žinia, kad visi, norintieji 
jį pagerbti, nesutilpo į salę, 
nors ir bilietų kaina buvo ne
pigi — 5 doL asmeniui. Apie 
500 vietų salė bematant buvo 
pripildyta jo gerbėjų, atstovau
jančių įvairias partijas bei pa- 
saulėžiūras, ir visas tris lietu
vių kartas.

Šių iškilmių pradžia siejosi 
su Washingtonu, nes ten virš 
Kapitoliaus rūmų tą rytą L, ši
mučio garbei pakilo žvaigždėta 
Amerikos vėliava, o vakare apie 
8 vai. toji vėliava iš Washingto- 
no lėktuvu buvo parvežta į Chi- 
cagą ir 500 svečių akivaizdoje

REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

kitas lietuvis buvo taip pagerb
tas, kaip L. Simutis?

Buvo retas ir antras įvykis, 
labai malonus sukaktuvininkui. 
Tą pačią dieną jo sūnus muzi
kas Leonardas šimutis jr. Mon- 
trealio universitete, Kanadoje, 
gavo daktaro laipsnį. Ekilmės 
Montrealyje įvyko apie 4 vai. 
popiet, o 9 vai. vakare jo sū
nus dr. Leonardas plojimams 
aidint įžengė į salę Chicagoje, 
kurioje tebesitęsė jo tėvelio 
garbingos sukakties minėjimas.

Tai du aspektai, kurie dide
liu džiaugsmu papuošė sukak
tuvininko L. Šimučio širdį. Tre
tysis aspektas — 500 lietuvių 
minia, šimtai telegramų, sveiki
nimo kalbų, gražiausių linkėji
mų ir dovanų.

E kalbų ypač svarbios ir 
reikšmingos buvo iš Washingto- 
no/ specialiai atvykusio Lietu
vos atstovo J. Kajecko, taip pat 
vysk. V. Brizgio, prel. M. Kru
pavičiaus, J. 
Grigaičio, J. 
kalbos.

Ta proga
vienas liūdnesnis momentas: L. 
Šimutis Eaugo, subrendo ir į 

Jaunimo Centro rūmuose per- lietuviškąjį kelią garbingai at
duota sukaktuvininkui. Kažin, ėjo per Lietuvos vyčių organi- 
ar Amerikos istorijoje iki šiol zaciją. Ir tos organizacijos pir-

mininkas Beris, gyvenąs Det
roite, specialiai atvyko į L. ši
mučio pagerbimo iškilmes, pu
sę dienos ruošė gražią lietuviš
ką kalbą ir . .. jam nebuvo duo
ta progos tarti sveikinimo žo
dį. Taip pat buvo pasielgta ir 
su artimu L. šimučio bendra
darbiu. red. Ignu Sakalu, ku
ris į pagerbimą buvo atvykęs 
su specialia Draugo redakcijos 
kolektyvo dovana.

L. Šimuti telegramomis svei
kino visi Lietuvos diplomatai, 
daugelis organizacijų ir šimtai

kapelionas kun. A. Zakaraus
kas. buvo tikrai lietuviška ir 
meniška.

Minėjimą ir banketą pravedė 
inž. A. Rudis,' pats iš savo ki
šenės finansavęs šampaną 500 
svečių.

Atšventęs savo 50 metų lie
tuviškos visuomeninės veiklos 
sukaktį, L. šimutis ir toliau pa
silieka tuose postuose, kuriuo
se jisai buvo — savo kantru
mu, šaltumu ir diplomatiškumu 
derinti mūsų Lietuvos laisvi
nimo žygius ir jiems vadovau
ti, jungiant visas partijas, vi
sokių pažiūrų žmones. Jis ir 
toliau pasilieka galingai plaz
dančiu lietuvišku ąžuolu.

L. šimutis dešimtis kartų yra , 
manęs prašęs parašyti apie ki
tus jo redaguojamam dienraš
tyje. šį kartą jaučiuosi laimin
gas. nors kartą galėjęs parašy
ti apie jį patį jo taip mėgia
mam Darbininke.

VI. Ramojus

Vienuolyno vartai atidaromi 
11 vai. Prie tramvajų stoties 
pasitiks vienuolyno automobi
lis ir pasims visus svečius, ku-

guldytas šv. Juozapo ligoninėj. 
Jis yra Lietuvos vyčių kuopos 
pirmininkės Elenoros Aleliūnai- 

rie bus atvykę be automobilių. Pal>ar iau
Valgykloje 12:30 bus pietūs. "" 
Valgykla bus atidaryta visą 
dieną. Seserys yra paruošusios 
valgių visiems. Atvykstantiems 
savo maisto pasiimti nereikia. ' ... * ........

Prie pat stalų yra įrengtas vo gražią rezidenciją, 
naujas plotas, kuriame galima 
pasistatyti 200 automobilių. 
Aikštės įrengimą atliko lietu
vis kontraktorius Chas. Qua- 
deris. (

eina geryn, išimtas iš oxygen 
tanko. Ligonį galima lankyti 
nuo 9 vai. ryte iki 9 vai. vak. 
šv. Juozapo ligoninėse, 601 
kambary. Visi linkime ligoniui 
greitai pasveikti ir grįžti į sa-

PREL IGNO KELMELIO SUKAKTIS
NEWARK, NJ.

PRADDOCK, PA.

Važiuodami atostogų iš Chi
cagos į New Yorką. kun. dr. 
Andrius Baltinis ir kun. dr. An
tanas Juška apsilankė pas kun. 
Alfonsą Sušinską, šv. Izido
riaus parapijos kleboną. Sve
čiai džiaugėsi kun. A. Sušins- 
ko nuveiktais darbais ir pa
rapija.

Kun. A. 
trečiadienį 
veną prie

Parapijos piknikas 
želio 25 Lithuanian 
Club.

Agota Sutkaitytė, Pittsbur- 
gho veikėja ir visuomenininke, 
kiek anksčiau susirgusi, dar il
sisi šv. Juozapo ligoninėje, bet 
žymiai gerėja ir greitai grįš į 
savo namus. Jos visos drau
gės, kaimynai ir pažįstami lau
kia pargrįžtant.

Baltimores žinios

Bačiūno, dr. P.
Tysliavos ir kitų

į akis krito ir

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS
Iš Hamburgo birželio 14 lėk

tuvu į JAV išskrido: Bene
dikta ir Marytė Adomaitytės į 
New Yorką, Ingė - Uršulė Pus- 
telninkienė Į Brocktoną. Anks
čiau į JAV išvyko Mėta Rau- 
duonaitienė ir Tomas Rauduo-

Atostogom-į Vokietiją šią va
sarą žada atvykti vyrų iš Ang
lijos, Belgijos, 'Kanados ir iš 
JAV. Nori aplankyti Vokietijo
je anksčiau gyventas vietas, 
paatostogauti ir susirasti gyve
nimo draugę.

Tragižldofi birželio įvykiai 
Hamburge paminėti drauge su 
estais ir latviais birželio 11. 
Buvo iškilmingos pamaldos ir 
minėjimas — koncertas. Dai
navo solistė Janina Liustikai- 
tė lietuviškas liaudies dainas 
ir operų ištraukas. Minėjime 
dalyvavo ir vokiečiai.

Jaunimui vasaros stovykla 
rengiama Vasario 16 gimnazi
jos patalpose. Gali dalyvauti 
jaunimas nuo 14 iki 20 metų. 
Pragyvenimas nemokamas. Sto
vykla bus liepos antroje pusė
je ir rugpjūčio pradžioje.

Vokietijos lietuvių krašto 
valdyba numato aplankyti di
desnes kolonijas su meno ko
lektyvu. Paskaitas skaitys val
dybos pirmininkas kun. Br. Lių- 
binas. solistė — Janina Lius- 
tikaitė. Pasiims dar ir porą 
deklamatorių. Liepos 23 žada 
būti Hamburge.

Naujoji Zelandija duoda ga
limybės įvažiuoti svetimšaliam 
pabėgėliam. Visus imigracijos 
reikalus tvarkyti pavesta šv. 
Vincento a Paulio draugijai. 
Priima ligonius ir invalidus ir 
žada jiem parūpinti darbo.

Hamburge veikia lietuviškas 
knygynėlis, kuriam knygas su-

aukojo patys lietuviai.
Dr. Alfonsas Grinkus gydy

tojo praktiką atlieka šiaurės 
Vokietijoje, Fryzų krašte. Jo 
šeima gyvena Hamburge.

Neustadte širdies liga serga 
Juozas Dubauskas, vilnietis, 
tarnavęs Lietuvos pasienio po
licijoje ir tremtyje uoliai rūpi
nęsis lietuviškais reikalais. Lie
tuvoje yra palikęs žmoną ir 
vaikus. Jo brolis prieš keletą 
metų širdies liga mirė Anglijo
je ir paliko 9 namus. Paliki
mu rūpinasi anglų teismas, nes 
paveldėtojai, jo šeima, yra pa
silikę Lietuvoje. (E kun. V. 
šarkos informacijos).

Birželio 25 Nevvarko švč. 
Trejybės lietuvių parapijos kle
bonas prel. Ignas Kelmelis 
švenčia 45 kunigystės ir 40 
metų Newarke klebonavimo su
kaktis. Gimė Kapčiamiesčio pa
rapijoje, Lietuvoje, 1882 lie
pos 30. Pradinę mokyklą bai
gė Kapčiamiestyje, privačiai 
mokėsi Seinuose. į Ameriką at
vyko 1901, baigė šv. Marijos 
kolegiją Orchard Lake, Mich., 
įstojo i šv. Cyriliaus ir Meto
dijaus kunigų seminariją Or
chard Lake, Mich. Baigė 1916 
birželio mėn. Kunigu įšventin
tas 1916 birželio 24 šv. And
riejaus katedroje Grand Ra- 
pids, Mich. Primicijas aukojo 
liepos 2 Plymouth, Pa., ir se- 
cundacijas New
je. Vikaravo Grand Rapids vys
kupijoje Įvairiose parapijose.

Newarko vysk. J. J. 0‘Con- 
nor pakvietė kun. 1. Kelmelį 
į rytus ir 1921 paskyrė vika

skolas, atremontavo ir pagraži
no bažnyčią ir kitus

pastatus. Popiežiaus Pijaus XII 
pakeltas į prelatus 1949 spalio 
20.

Sušinskas kiekvieną 
7:30 v. v. 
šv. Judo

veda no- 
apaštalo. 
bus bir- 
Country

ru pas kun. B. žindžių Eliza- 
bethe. N. J. Newarko lietuvių 
švč. Trejybės parapijos klebo
nu paskirtas 1922 vasario 1.

Išmokėjo dideles parapijos

Sodalietės birželio 25, sek
madienį, rengia gegužinę į Pi- 
nehurst Beach prie gražių Che- 
sapeake Bay vandenų. Prie 
Mountain Road bus pastatytos 
rodyklės, kaip nuvažiuoti į pik
niką.

Lt. Karolis Kačauskas, kurio 
tėvai Kazys ir Marija Kačaus- 
kai gyvena Baltimorėje, tarnau
ja marinuose ir už kelių savai
čių iš Ramiojo vandenyno salų 
grįžta namo.

Juozas Mačiulis po operacijos 
sveiksta šv. Agnietės ligoninė
je. Jis uoliai darbuojasi para
pijos draugijose.

A. L. postas 154 išsirinko 
naują valdybą: vadas — Ro
landas Miliauskas - Miller, pa
vaduotojas — Le Cavanaugh, 
adjutantas Jonas Stefura, ka
pelionas kun. A. Dranginis, tei
sių patarėjas — Ričardas Bar- 
ton, sveikatos reikalam dr. Jo
nas Uralkis, 

Antanas

ma jau augino trejų metų sū
nų Rimantą - Matą.

— Prel. Jonas Balkūnas sa
kys pamokslą Dainavos jauni
mo stovyklos metinėje šven
tėje liepos 23.

— Nekalto Prasidėjimo Kon
gregacijos seserys — M. Feli
cija, M. Bernarda ir M. Mi- 
chaelė — birželio 19 išvyko iš 
Putnamo į Dainavos stovyklą 
vadovauti vasaros jaunimo sto
vykloms. Jaunčių ateitininkų 
stovykla prasideda birželio 23 
ir tęsis iki liepos 8 d.

— Kun. Jonas Kuzmickis. 
gyvenąs 21 Ann Pal., Bradford 
5, Yorks, Anglijoje, birželio 21 
mini savo 25 metų kunigystės 
sukaktį.

— Prel. Klemensas Razmi
nas, buvęs a. a. arkivyskupo 
Juozapo Skvirecko sekretorius, 
dabar gyvenąs Romoje, birželio 
25 sulaukia 25 metų kunigys
tės.

— Anglijoje, Lietuvių sody
boje, Sekminėse, gegužės 21, 
įvyko steigiamasis ateitininkų 
susirinkimas. Ateitininkai buvo 
susirinkę iš Londono, Herefor
do, Leicesterio, Manchestero 
ir Wolverhamptono. Slegia
muoju susirinkimu rūpinosi 
kun. St. Matulis, MIC. Valdy- 
bon išrinkti: Dalia Lūžaitė, 
Danguolė Sadūnaitė-Sėaley, Ra- 
faelis Sealey, Stasys Kasparas 
ir Petronėlė Nonartienė, revi
zijos komisijon — Birutė Val- 
terienė, Jonas Jurkonis ir Vin
cas Jokūbaitis. Būstinė parink
ta Londone.

— Kun. dr. V. Kazlauskas 
kaip laivo kapelionas iš Romos 
gegužės 22 išvyko į JAV. Čia
pasiliks keletą mėnesių.

— Kun. K. Senkus/ muzi
kas. Tuebingeno kunigų semi-

tarnybos reikalam 
Kičas.
svetainės valdyba

narijoje nuo gegužės 1 pa
kviestas dėstyti giedojimą. Jo 
naujas adresas: (14b), Tuebin- 
gen, Wilhelmstift.Lietuvių

rengia pikniką liepos 2 Con- 
rad’s Ruth Vilią, prie Middle 
River. Piknikas prasidės ryte
ir tęsis per visą dieną, šokiam 
groja Jono Lekevičiaus orkest
ras. Autobusai išeina 11 vai. 
nuo lietuvių salės.

Joninės rengiamos šeštadie
nį. birželio 24, Jono Nekrošiaus 
Altoona Beach parke.

Jonas Kairys, lietuvių salės 
pirmininkas, po sunkios opera
cijos šv. Agnietės litoninėje 
dabar sveiksta namie.

Jonas Obelinis

Tėvai Marijonai ir Marianapolio rėmėjai skelbia trisdešimt antrą

Naujosios Anglijos Lietuvių Dieną
Antradienį, LIEPOS-JULY 4, 1961

MARIANAPOLYJE, THOMPSON, CONN.
ryto.'
vai. Iškilmingos šv. mišios, aukoja KUN. JONAS VAITEKŪNAS, šv. 

Kazimiero par.. Providence, R.I., klebonas.
Gieda. Jungtinis 60 asmenų ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS cho
ras. Providence, R. I. ir MENO MĖGĖJŲ RATELIS, Worchester. 
Mass.; vadovauja muzikas JONAS BEINORIS.
Pamokslą sakys kun. VACL. PAULAUSKAS, Vila Maria kape
lionas. Thompson. Conn. • Išpažintys bus klausomos prieš mišias.

o p i e t u :
B vai. Meninė Programa:

GYVA DAINA — Šv. Kazimiero par. choras. 'Providence. R. I. 
ir Meno Mėgėjų Ratelis. Worcester. Mass.: vad. Jonas Beinoris. 
Pagrindinis kalbėtojas — JOKŪBAS STUKAS. Hilside. N. J. — 
New Vorko ir New Jersey Radio Valandėlės vedėjas, kuris per
nai aplankė Lietuvą.

Nuo 1 iki 8 vai. šokiai; nuo 4 iki 8 prie gero orkestro, gimnastikos salėje.
Tėvai Marijonai ir Marianapolio Rėmėju Valdyba

Iš 
11

kietijos SAS sekretorius, stu
dijavęs Hannovery inžineriją, 
nuo gegužės 1 persikėlė į 
Muencheną, kur pradėjo eko
nomijos mokslų studijas.

— Europos ateitininkų ir 
LF Bičiulių studijų savaitė 
ruošiama kartu rugpiūčio. 6-13 
Gautinge, netoli Miuncheno. 
Germeringer Str. 30. Studijų 
savaitės tema: Lietuvių sukili
mas 1941 metais ir Rerum No- 
varum enciklikos mintys. Pa
skaitas 
dr. A. 
dr. K. , 
kaltis, 
įvyks 
konferencija.

— Olga Simins, Mary Branau

; skaityti sutiko prof. 
Maceina, dr. J. Grinius, 
J. Čeginskas, dr. J. Nor-
Stūdiju savaitės metu 

Vokietijos ASS metinė

ir Anna šwabas, Darbininko 
skaitytojos iš Brooklyno, su šv. 
Jono universiteto grupe birželio 
23 išvyksta į Europą. Aplankys 
Olandiją. Vokietiją, Austriją, 
Italij, Šveicarija ir Prancūziją. 
Grjšta liepos 25 d.

BRIDGEPORT, CONN.
Praėjusį 

bažnyčioje buvo vaikučių ir 
mergaičių pirma komunija. Pri
rengė kun. J. Juškevičius, o 
komuniją suteikė kun. J. V. 
Kazlauskas. Vaikučių buvo ne
daug, bet garbė tiem tėvam, 
kurie veda savon bažnyčion vai
kučius. Jie dažniausiai čia ir 
lankosi visados.

Praėjusį sekmadienį šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje 10 v. 
miš i o mis buvo prisiminti birže
lio žiaurieji trėmimai Sibiran 
ir ten mirusieji. Choras giedo
jo mišias ir lietuviškas kelias 
giesmes. O.

šeštadienį mūsų



LIETUVIŲ VAIKAI PIRMAUJA MOKSLE ROOFERS

Norwood, Mas*. Baigiant gim
naziją, kiekvienas moksleivis 
norėtų* galimai geriau išlaiky
ti egzafrninus ir kuo nors pasi
žymėti, kad mokytojai reko
menduotų stipendijai tolimes
niam mokslui universitete. De
ja, tokių išrinktųjų nedaug te
pasitaiko, todėl galima įsivaiz
duoti, koks laimingas jaučiasi 
tas, kuriam laimė nusišypso.

Šiais metais tarp baigusių 
Noruoodo gimnaziją savo ga
bumais išsiskyrė Skirmantė Ma- 
kaitytė. Ji laimėjo pirmą vietą 
Essay konkurse ir pilną sti
pendiją 4 metams iš National 
Meri t Cholarship Fondo. Ta 
proga vietos amerikiečių laik
raštis Norwood Messenger pir
mame puslapyje patalpino S. 
Makaitytės nuotrauką ir sim
patingą aprašymą. Tarp kitko 
aprašyme pabrėžiama, kad ji 
lietuvaitė ir su šeima pabėgusi 
nuo raudonųjų teroro. Prie pro
gos tenka pastebėti, kad Makai- 
čių vaikai veik visi gabūs 
moksleiviai. Vyriausioji dukre
lė Nijolė, prieš dvejus metus 
atsiekė tokių pat laimėjimų ir 
dabar studijuoja Radcliffe uni
versitete. Sūnus Algis, kiek te
ko pastebėti, irgi eina pirmuo
ju gimnazijoje: jis jau yra pa
garsėjęs šachmatininkas. Gra
žu. kad mūsų jaunimas pirmau
ja moksle ir iškelia lietuvių 
vardą kitataučių tarpe, bet ypa
tingai malonu, kad nevengia 
savo tėvų gimtosios kalbos!

Taip pat malonu konstatuoti 
faktą, kad ir kitas tremtinių 
sūnus Gintautas Liutkevičius

DISPLAY

No Floor Prcblem is Too Tough for 
KIP FLOOR COVERING CONTRACTORS 

Residential - Commerciat - Institutional 
Our Specialty is TILE all Standard brands 
Free Estimates - Competitively Priced 

All Work Guaranteed. Spėriai considera- 
tion given to religious institutions. Call 
Today—Don’t Delay. 224 St. Mark Avė.. 
Brooklyn. N. Y. ST 3-7744

FLOOR SCRAPING
Water proof, scratch proof applied. 
Special consideration given to re
ligious institutions. Ask — 

PELLEGRINI & SON
OE 5-7410

VVESCO FIRE EOUIPMENT 
and Service

121 Wildey Street, Tarrytovvn, N.Y. 
Sales and Service on all types of 
approved Fire Extinguisners. Spė
riai consideration given to religious 
institutions. Telephone ME 1-5555.

"CALL GALLAGHER"
STilvvell 6-3993 

BETTER ELECTRICAL WORK at 
F AIR PRICES

Special attention to Institutional 
vviring. Licensed since 1933.

PARISI AN
BEAUTY SCHOO-

NATIONALLY KNOWN HONOR
EMBLEM SCHOOL

362 State St.. Hackensack. N. J.
HUbbard 7-2204

The Weathermastic Co. — Ėst. 1941. 
WATERPROOFING. — Authorized 
Insul-Mastic applicators. Rustproof- 
ing all Metai & Steel: Exterior Wa- 
terproofing: Sprayed on Flintkote 
Roofs: Pointing; Special considera
tion given- to religious institutions. 
138 Edgecliff Terrace. Yonkers. 
N. Y. — YOnkers 5-4672.

MEROLLE TILE CO. 30 years ex- 
perience in Tile and Ccntracting. 
Tile. Marble and Slate of every de- 
scription. Special consideration giv
en to religious institutions. 7 North 
9th Avenue. Mount Vemon. MOunt 
Vernon 7-6474. Office &Warehouse: 

14 North Bond. Mount Vemon

L AR JŪS NEPERMOKATE H 
už savo automobilio apdraudę?

' i Virš 21.000.000 automobilių savininkų ! 1
! ! moka daugiau, negu rpikaJinga ! Į
Į * Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. ; į
1 i Jūs esate kvalifikuotas- i i

i Dideliam apdraudė* *utanpymui. geresnei savo apsauga* ' > 
! ! ir greitesniam patamivimni. * !
Į ; reikalaujant nuostoliu atlyginimo ; ;
m Kreipkitės' ! •

ALBERT F. PETERS (Petįmiskas)
I! APDRAITOS SPECIALISTAS i!
O ’ i
j; 84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21. N Y. ’ ;

;; Tei vi <1.1477 :;
į; NAMU ADRESAS
l i 166.53 — 951 h Street bionr Kark 17. N. Y

SKIRMANTE MAKAITYTE

laimėjo stambią 8,800 dolerių 
stipendiją. Jis pasiryžęs studi
juoti sociologiją. Sėkmės!

Parapijos vaikučiu 
pasirodymas

Kiekvienais metais šv. Jurgio 
parapijos seselės su parapijos 
vaikučiais suruošia viešą pasi
rodymą mokslo metų užbaigi
mo proga. Šiais metais toks pa
sirodymas buvo birželio 4. Bu
vo suvaidinti du vaizdeliai: 
••Rūpestinga šeima”, lietuviškai.

GINTAUTUI LIUTKEVIČIUI (k.) Mr. James Donovan į- 
teikia stipendiją.

NEW JERSEY LIETUVIU DIENA
Newarko šeštadieninių mokyk-Erdviame Royal Gardens par

ke. Rahway. N. J., birželio 18 
buvo L.B.N.J. apygardos su
ruoštas didžiulis lietuvių die
nos piknikas. Diena buvo sau
lėta. ne per karšta. Susirinko 
nemaža žmonių. Susitelkė daug 
jaunimo. Kaip LRK Federaci
jos pirm. A. Masionis savo kal
boje. programos gale, pastebė
jo. buvo malonu matyti tiek 
daug besilinksminančio lietuviš
ko jaunimo, o jaunuosius, ypač 
vaikučius — išpildant progra
mą.

Programą atidarė L.B.N.J. 
pirmininkas VI. Dilis trumpu 
pasveikinimu. Kviestinis kalbė
tojas, kun. Petras Baniūnas. pa
sakė gražią kalbą. Po to buvo 
sudaryta teisėjų komisija Įver
tinti atskirų programos grupių 
pastangas. Į teisėjų komisiją 
Įėjo Skučienė. Bartienė. Samo- 
tienė. Vaičiūnienė ir Kontrimas. 
Visų pirma pasirodė Balčiūnie
nės vadovaujama Lindeno šeš
tadieninė mokykla. Julijai Vai
čiūnaitei ir Irenai Stankūnaitei 
juos betvarkant, vaikučiai la
bai gražiai pasirodė. Toliau pro
gramą tęsė jungtinė Kerany - 

ir “Madonna of the Rose” ang
liškai. Akomponuojant muz. V. 
Kamantauskui, buvo padainuo
ta keletas lietuviškų dainelių 
ir pašokta įvairūs grupiniai šo
kiai.

Kaip tenka pastebėti, moks
leiviai geriausiai pasirodo, kai 
pasipuošia įvairiaspalviais - rū
bais šokiam ir dainom. Vaidi
nimai, atrodo, jų nevilioja. Ne 
tik lietuviškus, bet ir angliš
kus veikalėlius vaidina labai 
nenoriai — be įsijautimo. Ma
tant seselių pastangas ir Įdėtą 
darbą, norėtųsi pastebėti, kad 
ateityje seselės parinktų pa
trauklesnius veikaliukus ir no
rinčius vaidinti “aktorius”.

Kad ir mažesnis skaičius, bet 
jeigu būtų geriau paruošti vai
dintojai. gautųsi kitas vaizdas 
ir daugiau pritrauktų žiūrovų.

■ Praėjusiame sezone su mūsų 
parapijos vaikučiais darbavosi 
šios seselės — Gonzaga, Gab
rielė ir Stephėns. Už pasiauko
jimą vaikučių auklėjime, sese
lėms priklauso nuoširdus ačiū!

P. J.

lų grupė, kuriai vadovavo Tik- 
nienė ir Skurvydienė. Trys šios 
grupės dalyviai — Angelė, Da
nutė ir Leonardas Kiaušai — 
tik prieš 11 mėnesių atvykę į 
Ameriką iš Lenkijos, dar nemo
kėdami lietuvių kalbos, dabar 
labai gražiai lietuviškai dekla
mavo ir dainavo. Buvo žavus 
pavyzdys kitiem vaikučiam.

Antrą meninės programos da
lį išpildė paauglių dvi tautinių 
šokių grupės: Patersono jauni
mo šokėjai ir Elizabetho skau
tės. Šių grupių tautiniai rūbai 
buvo spalvoti ir puošnūs.

Teisėjų komisija kiekvienai 
grupei suteikė dovanėlę. Po to 
kun. P. Totoraitis ir Ant. Ma
sionis pasakė trumpas įspūdin
gas kalbas, liečiančias jaunimo 
pastangas išpildyti gražia pro
gramą.

Programa turėjo ir rimtį. A. 
Budreckis perskaitė L.B. apy
gardos rezoliuciją, kuri prašė 
JAV Kongreso atitinkamų ko
misijų pirmininkus balsuoti už 
senatoriaus Kuchel rezoliuciją, 
kurios tikslas prašyti JAV pre
zidento iškelti Pabaltijo klau
simą Jungtinėse Tautose. Pub
lika vienbalsiai pritarė rezotin- 
cijai.

Tardamas užbaigos žodį. Pa
tersono LB veikėjas Ant Ru
gys pabrėžė, kad L.B.N.J. apy
gardos valdyba esanti verta vi
sų padėkos už tokį puikų pik
niko parengimą.

Iš tikrųjų LB apygardos val
dybos pastangos yra girtinos. 
Jaunuomenė viršijo senimą.

Pik.

TREE SURGEONS

R. T. D A VI ES
81 Hillcrest Avė.. Morristovrn. N. J.

TREE SURGEmN
Pmning - Spraying - Removals 

Insurance • Special consideration 
given to religious institutions. TeL:

JE 8-7844

DISPLAY

KOTA OF WESTCHESTER. INC. 
WiMtrom Aluminum Products of 
luburban Bronze Co. — Aluminum 
Storm Windou-s, Doors, Jalousies, 
All Types Sliding Doors, Avvnings. 
Special consideration given to reli
gious institutions. 1022 Yonkers AveM 
Yoakers — Tel. BE 7-8500 A 7-7409

P. J. SHERRY
For Heat’s Sake, Call Him — Boiler 
Maintenance. 24 Hr. Service. Clean
ing. Chamber vvork. Monthly Service. 
Flues Installed. Incinerator repairing. 
Special consideration to religious in
stitutions. 84 Pell Mace, Bronx 64, 
N. Y. TT 5-1691 or LUdlow 3-2822.

AUCELLO ELECTRIC CORP. 
JULIUS AUCELLO 

Licensed Electrical Contractors 
Associate Member I.A.E.I. Special 
consideration given to religious insti
tutions. 45 Columbia Avenue, Thorn- 
wood. N. Y. Tel. 914-RO 9-0539.

DILLERS PAINT A WALLPAPER 
SUPPLIES

Interior and Exterior Pointing
Free Estimates. Special Consider
ation given to religious institutions.
1024 Yonkers Avė., Yonkers 4, N. Y.

BEverly 7-2046

ACCREDITED RESTORATION Co. 
Ine, — Commercial - Industrial 
Wat9trp«*oofing Contractors. — All 
Phases of Exterior Restoration. — 
Special consideration given to reli
gious institutions. 3807 - 10th Avė., 
New York City. — Tel. Wl 2-5010.

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 reli
gious institutions. — 103-17 Metro
politan Avė. Tel. BO 1-9283.

DOMESTIC OIL CO.
Burner Service and Installation 

Petro - Mizer - 20 
24 HOUR SERVICE

Special consideration given to reli
gious institutions. 1099 Boston Post 
Road, Rye . . WO 7-1020

LATEST CUT
In Beauty Salons. Ladies Haircut- 
ting of Distinction. Permanents and 
Coloring with Natūrai Look. NO 
APPOINTMENT NEEDED. — 133 
Dyckman St., near Post Avenue. 
Daily 9 a.m. 7 p.m.; Thurs. & Fri. 
9 a.m. - 9 p.m. — Tel. LO 9-9593.

Hi-Aame Fuel Oil Corp.
Sales - Service - Installations

Yearly Service Contracts. Special 
Consideration given to Religious 
Institutions. 1731 Pilgrim Avenue, 
Bronx, N. Y. — TAImadge 9-5111

J. M. RIZZO & SON, INC.
MASON CONTRACTORS

I ndustrtsrf'- Commercia I 
Residential - Institutional

Special consideration given to reli
gious institutions. 53 Roosevelt Dr. 
Bedford Hills, N. Y. — MO 6-5675

AMBASSADOR CLEANING CO.
*We Shampoo Rūgs - Upholstery in 
Offices, Komes and Institutions; we 
also Wax Floors. Special consider
ation given to religious institutions. 
9 East 40th Street, New York 16. 
N. Y. — MUrray Hill 5-3007.

ARTHUR LORENZO & SONS, Ine. 
Fine Tile, Marble and Terrazzo 

of every description 
Special consideration given to 

religious institutions
225 E. Gatnsborg Avė., White Plains 

WHite Plains 9-8673 - 8-0414

Vasųuez General Contractor,
Ine.

Route 100, Briarcliff Manor, New 
York — DEMOLITION. SHORING, 
EXCAVATING and GRADING. — 
Special consideration given to re
ligious institutions. Tel. Wl 1-7050 
LO 2-8460.

J & G WATERPROOFING CO. 
Waterproofing - Masonry Restora
tion - Expert Brick Pointing - Ce- 
ment Washing - Caulking - Grout- 
infl. Residential, Industrial. Special 
consideration given to Religious 
Institutions. 143 Bennett Avė., New 
York 40, N. Y. — SW 5-5730

THE GIFT OF TOMORROW 
. . . TODAY

Someone special is graduating this 
June. He’s ready for his first job 
— a venture into responsibilities to 
his employer and himself. This first 
job can be a real success if he 
knows his capabiMties — his poten-
tint Our complete testing and re- 
sume Service is designed to equip 
the new graduate with an under- 
standing of himself. Trained coun- 
»ek>rs administer a battery of tests 
follcvced by an evaluAtion confer- 
ence. Ali tęst interpretations are 
under the direction of a certifled 
N.Y.S. Psychologist. As an immedi- 
ate and future aid. the applicant is 
presented with a bound report of 
the. tęst flndings and evaluation 
conference. Why not make our 
service your gift to your favorite 
graduate? It will be the most un- 
nsnal and everiasting one he’ll ever 
have.
825 for complete testing A retume 
Mrvice plos 3% N.Y.C. sale* tax. 
A gift certiffcate will be sent to 
the graduate of your chotce.

TAG
PERSONNEL 

MANAGEMENT 
SERVICE, INC. 

THE TIME-LIFE BUILDING
111 We$t 50Hi Street 

York City LT 1-2110

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

ROOFING CONTRACTORS 
Special consideration given 

to Religious Institutions 
MU 4-6232

ASPHALT ROOFING & Slate Co.
481 Central Avė., White Plains. NY 
A complete Roofing Service. Our 
special Chemical Coating proteets 
and preserves. Wood shingle roofs. 
gutters & leaders installed. Special 
consideration given to religious in
stitutions. Day phone:WH f 
Eve. phone: WH 8-0240. WH_____

I

9-9137; t
6-4729. »

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

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

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

AAA ROOFING CO. INC.
151 Herricks Rd., Garden City. L.I.. 
N. Y.— Roofing - Sheet Metai Work 
- Shingling. Slate and Tile Roofs a 
specialty. Free estimates; complete 
Insurance coverage; All. vvork guar
anteed: FHA terms. Spec. consider
ation given to religious institutions.

PI 7-8320

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

Special consideration giv.-n to 
religious institutior.- 

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

N. J. — Tel. ARmory 4-6955

STEINER ROOFING CO.
1201 Bav Street. Rosebank. Staten 
Island. N.Y. —- ROOFING. SHEET 
METAL WORK, Skylights. Lead
ers. Gutters, Duckvvork. Ventila- 
tion. Snecial consideration to reli
gious institutions.- Tel. GI 7-1633.

FLEETVVOOD ROOFING CO.
Raymond W. Mancuso. Owner 

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

MACK TKAVIS & SON
WATERPROOF - PAINTING 

ROOFING & SHEET METAL VVORK 
Special consideration given to 

Religious Institutions 
All Work Guaranteed

103 W. 104th Street. New York. N. Y.
ACademy 2-5966

ABACOR CORP.
Roofing and Sheet Metai Work 

Gutters, leaders, skylights & duet 
vvork. Special consideration given 
to Religious Institutions. — Phone:

OL 1-9595 OL 1-9596

TAKAC ROOFING & SHEET 
METAL WORKS, Ine.

108 Crescent Place. Yonkers, N. Y. 
ROOFING REPAIRS - GUTTERS - 
LEADERS. Special consideration 
given to religious institutions. Tel.:

BE 7-6606

SOMETHING NEW —
Lifetime aluminum gutters in one 
length. Guaranteed ROOFING RE
PAIRS of all types. Special consi
deration given to religious institu
tions. L. F. REIO. IVanhoe 6-1573. 
Suffolk Branch — call CE 4-5975.

REAL ESTATE

Year Round & Summer Homes 
at Pinecliffe Lake 

Sales & Rentals

EDWARD A. CASEY
REALTOR

13 Union Valey Road — PA 8-8931

HOME OWNERS
SELLING YOUR HOUSE? _ 

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

, LOTS FOR SALE in Catholic area.
ATLANTIC CITY VICTNITY

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

MIODLESEX COUNTY — Near New 
Bruntwick. Beautifully landseaped 7 
aeres. 11 room house. 7 bedrooms. den. 
panelled library. basement. garage. 3 
stalf horse stable. Large pool. 2 car ga
rage. zoned for living. Embas^y resi- 
dence. organization or ehurch grnup 
hom*. 30 mil“s from New York City; 
$50.000 cash; Terms srranged. C. Hanley 

AU 4-1737

Lake Ronkonkoma. N. Y.
RANCHES $11.990 — 3 b.'drm. . 1 hath 
CARE CODS $14.490 up — 4 b-d mis . 2 
bet ha. plūs:
Larg** livine rnm« — birrh kit.. wall 
ovrns — oilomd fflr hiths — full basc- 
mrnta — hardvrood floors — nmplr 
rlosrt sparo — fuMv Hndsrsmod — sr.ns 
hot air h«*at • Walkinx distancc St. 
Jos^ph’s Church school and station.

10% down. 30 yr. mtge. for all 
Mod"l on I-ak<*wood Av«*., nff Chiirch St.

WALTESS IŠSTATĘS
Chureh St. A Ronkonkoma Avė. 

Lake Ronkonkoma, N Y.

S & G MEAT MARKET
buvus!

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVt 
Home-Made Botogna 

ANTANAS VAITKUS, vedlju 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
346 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. — TeL Sfagg 2-4329

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Namu pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. o Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N. Y. Tel. VI7-4477

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

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

NAUDOKITĖS PROGA!

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

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admlral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

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

WTER GARDEN TAVERN, INC

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY—

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

♦^^>4

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietos. Pirmos rūšies lie
tuviukas maistas prieina
momis kainomis.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELI&IOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35So- 8th Street ....... Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

•« I 1111 I S III) I I I I ■ I I I I ( I I I I I I I I I I I I I I I f I t I I I I I I I I I

| Norite geros—meniškos fotografijos :
- PORTRETO, fiEIMOS. VAIKŲ Z
Z (vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir •
Z pan. nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums
• geromis sąlygomis padarys Z

: VYT. MAŽELIS :
Z 422 Menahan Streei, Ridgevrood, Brooklyn, N. Y. X

Tel. HYacint 7-4677 J



HOMESTEAD, PA.

ge-

AN 1-4415ir gy-

IUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
MOTELS

NURSING HOME

baras - restoranas

RELIGIOUS NOT1CE

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

WESTBURY MANOR 
Jericho Tpke., Westoury, N. Y.

Tel. Edgewood 3-7117. Your Host — Erich 
Gruenther. Now Under New Management. 
Lunch served daily from 12:00 - 3 P.M.; 
Dinner: from 5 P.M. Sunday Dinner from 
noon. Closed Tues. Continental Cuisine.'

Special considerątion given to 
Religious Groups

See You m The CatskiUs At 
O'SHEA HOUSE 

EAST DURHAM, N. Y.
All Accommodattons & Recreational 
Facilities for Your Vacation Needs. 
Large fUtered strimming pool - under 
water lighting with new safety voltage.

Catb. Church on adjoining grounds . 
Paddy and Joaaphine Burke, Prop*.

ROCK V I E W HOUSE 
ILS. Highway (Near Port Jervis) 
įį 206, Montague, N. J. — 5 mi
nute* walk to Catholic church. 
Tennis . GoK - Swimming - dan- 
cing - ExceiLnt food. v/rite for 
brochure ••L*’ or phone Charle* 
or Louiso Reinhart — Montague 

3-2263 WHITE HORSE TAVERN

1M. MU 8-2828 
VACYS STEPONtS

pine raustai

10 Day Delta Oueen Cruise

PL 4-6757 PL 4-1165

30 Day Alaska Tour

Ž-9SS6

se Metropolitan lygos rung^r- 
nėse New Yorke, birželio 10 d. 
sužaidė lygiom su Marshall 
klubo čempionu Raymond 
Weinsteinu. Chess Life apie 
Weinsteiną rašo, kad tai nau-

matų scenoje. Jis laimėjo stip
rų Marshall klubo turnyrą, 
trečiuoju baigė š.m. JAV pir
menybėse ir vyks į šių metų 
tarpzonines pirmenybes atsto
vauti JAV. Boston Sun. Globė, 
birželio 18, pabrėžia, kad Švei
kauskas per šį sezoną N.Y. ly
gos pirmenybėse nepralaimėjo 
nė vienos partijos, nežiūrint 
labai stiprių varžybų.

rio p-bes, pasiekė trečią laimė
jimą šiais metais. Be Ontario 
p-bių, jis laimėjo Hamiltono 
miesto ir Lakė Ontario p-bes, 

? Rochestery.
Tautvaišas davė simultaną 

Chicagos Oak Parke, laimėda
mas 13 partijų; lygiom baigė 
vieną ir vieną px*alaimėjo.

Chess Life mini, kad Dis- 
triet of Columbia lygos rung
tynėse, prizus iš pavienių žai- 
dikų. laimėjo meisteris Eliot 
Hearst iš Arlingtono ir Jurgis 
Blekaitis of Health, Education 
and Welfare team. Tai nauja 
pavardė šachmatininkų pasi
reiškimuose. Sveikiname ir 
linkime tolesnės sėkmės!

Nepr. Lietuva, birželio 14 d. 
įdėjo dvi nuotraukas su ant- 
galviu: “Mūsų žymieji šach
matų meisteriai”; tai buvo P. 
Vaitonio — Ontario meisterio 
ir Igno Žalio — Montrealio 
meisterio. Lietuvių Dienos, 
gegužės nr. įdėjo kelias nuo
traukas iš Rytų apygardos 
šachmatų p-bių, Bostone.

Neries šachmatininkas, inž. 
Kazys Jakštas, birželio 17 d. 
susituokė su Irena Maokonyte, 
Chicagoje. Jaunavedžiams lin
kime gražaus ir laimingo gy
venimo!

V. Mikėnas, I. Vistaneckis 
ir E. Čukajevas dalyvauja 
Spartako d-jos baigminėse 

> rungtynėse, Kryme, Sochy
kurorte. .

Zūricho, Šveicarijoj, tarpt, 
turnyrą laimėjo estas P. Ke
res, sukoręs 9-2, Petrosijan 
8V2, Gligorič 7 tš., W. Lom- 
bardy (iš JAV) 6*^», tiek pat 
vokietis L. Schmidt, toliau da
nas Larsen, jugoslavas Matu- 
lovič ir kt.

Maskvoj, tarpt, turnyrą lai
mėjo Boris Smyslov ir Vasiu- 

. kov po 7į4-3Mi» Olafsson 7, 
Aronin 6yį> Bisguier (iš JAV),
Broštein ir Gufeld po 6 tš. 
kiti mažiau.

RELIGIOUS NOTICE

Delayed Vocation?
YOU Gan Be A

PRIEST
of

MARY
We Have

JUST FOR YOU!

MARIST VOCATIONAL

— LT 9-9&H.

VENOOME PLAZA HOTEL — 510

VES. SAUS PARENGIMAMS IB

Juozas ir Anelė Mileriai švn- 
tė savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Abu darbuojasi 
lietuviškose draugijose 
rapijoje. Linkime jiem 
riausios sėkmės.

Petras Galinis serga 
dosi namuose.

Kun. F. Rantės į parapijos 
biuleteni ėmė rašyti ir lietu
viškai. Parapiečiai tuo džiau-

ir pa
ko

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorkei
VOKIŠKU Hi-Fi

GRUNDIG • BLAUPUNKT
SABĄ t TELEFUNKEN

Nuolaidos
ORO VĖSINTUVAM

PASSIONIST WAY OF LIFE
As A PRIEST You Will: Pray and 
Study in Semi nary or Monastery, Be 
Ordained, Preach Missions, Retreats as 
Misstonary Home or Abroad. Write for 
Information — GENERAL VOCATION 
DIRECTOR. Passtonist Monastery, Bos

We Preacti Chriat Crucified

RELIGIOUS SISTERS OF MERCY
College Seeondary AEIementary School*

IS GOD CALLTNG YOU To Be A Sister 
Of Mercy — to serve the poor, diek and 
uneducated. For Information write —
MOUNT SAINT MARY NOVITIATE
U. S. Highway 22 and Terrill Road 

North Plainfield, New Jersey

OBLATES OF
ST. FRANCIS

DE SALES
Devoted to the Christian Educatkm 
of Youth, Acęording to the Spirit 
of the Gentleman SainL

Young men desiring further 
Information, ivrite to:

DIRECTOR OF VOCATIONS
P. O. BOX 1452

WILMINGTON 99, Deleware

THE
FRANCISCAN SISTERS 

of 
BALTIMORE CITY 
need belp in their work 

for CHRIST and HIS chRdren 
Is Hecallhtg yov to Join ttiem?

Information caa be obtained from:

Rev. Mother Provincial
3725 EUerslie Avenue

GOOD USED MINK COATS
Natūrai Wild Mink Coats $150; Natūrai RanCh Mink Coata $195; 
Natūrai Royal Pastel Mink Steles $90; Dyed Black Persian Lamb 
Coats $60; Sheared Beaver Coats $65; Dyed Muscrat Coats and 
Steles $29. Phone now for information BE 5-0621

Phone now for informatton K 5-8621
UNCLAIMED STORAGE
JLJE FURS 178 North Avė.

NEW ROCHELLE, N. Y. (Opp. ARNOLD CON8TABLE)

852 Cypress Avenue
ST. LEONARD’S HIGH SCHOOL

HY 7-9013
our;

Brooklyn 27, N. Y.

SUMMER SCHOOL PROGRAM

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
REMED1AL COURSE IN ENGU8H AND MATHEMATICS — 
Gradea: 5th - 6th - Tth — Boys Only. • Moadsy to FrMay 9:00 am.

2 Subjecte. • 14th SL Canaraie Une to Myrtie Av«<—Myitte Avė. 
"EI” to Wyckoff Avė.; Putnam Avė. Bu.’ to Wyckoff Avenue.

Will meet at uus or train station. 
Reasonable rates; special rates by 
week. Tel. New Benin VI 7-4948 or 
ivrite LeRoy Taylor, Edmeston N.Y.

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

NEWLY DECORATED 
Under new management of 

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

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

BALSAM SHADE for an Ideal Vacatlon. 
Spacious grounds; gorgeous views, finest 
accom., new deluxe motei-style rooms, 
wall-to-wall earpet and private baths. 
Poot, sporte, recreation, 18 hole golf 
coursc 3 miles away, 3 delicious meals

June and Sept. Bklt. Greenville, N. Y. 
Tel. YOtown 6-5315. 
4-DAY MEMORIAL VVEEKEND $30-35

You Are Invited to

UTOPIA LODGE
Greenfield Park, N. Y.

The Fun Resort in the CatskiUs
SPECIAL JULY 4th

$24 Per Peraon Includes: 
Room, Meals and Entertainment 

Extra Added Attraction 
All Night Breakfast Dance 

Music by
Pocho’s Afro Jazz Group

For complete Information, write 
for brochure or phone UN 5-3210 

or Ellenville 3188

SUMMER CAMPS

BOYS - GIRLS AGE 6-12 
Fishing. swimming, hiking. Arta 
erafts. dramaties. croquet, 
gualified counaelors, bealthful appetiz- 
ing meals, character training. JULY 9- 
AUGUST 18, $20 weekly (reduced fam- 
ily rates). Hl 6-7214 — UN 5-7380.

and 
archery.

WENOKA PARK CAMPS

Mts., N. Jeraey. Doctor, nurse, experi- 
enced staff. Spring-fed lake. Land and 
w«ter sporte. Riding. Cabins. tente; bot

Barzda. Garden 6-3421; Kilmer 54X311.

RELIGIOUS

ca l to expandbig God*s King-

Wert Indies. Ctn^o. Urundi. Formom. 
Hongkong; Home Miastons: Tesąs, Ca- 
lifomia. World wide Augustinian Mis- 
stoną offer a chalengc to you who tove 
Cbrist and souls. Information: Vocation 
Dlr., Mt. St. Augustine, Alb*ny4, N.Y.

OUR LADY 
of the H1GHWAY

AUTO VISOR 
CLIP-ON MEDAL 

75d (heavy suverpiate)

AUTO PIN A KEY CHAIN 
$1.00 heavy rtlver ptate 
prepaid—we pay portage

OUR LADY of the SKIES 
FOR AIR TRAVEL 

Sterling Silrer

MEITS 24" Chain —$340 
WOMEN'S 18" Chain $340 

We Pay the PoeUge

MARY ANNE SHOP

8Wi<9 TAVERN 
Oa Pateraon-Hamburg Tunądke, 
UA.Rto.36K Ftkapton Lakęs, NJ. 

W«B knogm* ta* tts exceUent cuisine

tton given to reiigtous groups. TeL:

LARISON'S Turke/ Farm Ina for

ed eamfort TURKEY « STEAK

given to religious groups. Oocktail 
Lounga. TR 9-5521. Route 206-24, 
Chrvter, NJ. — (Closed? Fridays)

Casa CaroKna Restaurant

FENE ITALIAN FOODS. Open 7

THE TOWER STEAK HOUSE
Route Mountainside, N. J. — 
Outstanding Food Service in a Gra- 
ctous Mannor. Luncheon - Cocktail*

COLONIAL FARMS
FOOD PREPARED & SERVED 

in
AN OLD AMERICAN TRADITION 

Special considerątion given to 
Religious Groups 

Middlebush, N. J. Viking 4-2650

JOHNNY MURPHYS 
BRASS HORN 

Restaurant A Cocktail Lounge 
Banųuet rooms. Organ music night- 
ly. Open 7 days. Corner Cherry & 
West Grand Sts.. Elizabeth, N. J. 

TeL: ELizabeth 4-8767

PETER’S MOTEL
223 Flanders Road, Riverhead, LL, 
N.Y. — On way to Montauk Point.

NOW OPEN FOR GUESTS
Special considerątion given to 

Religious Groups
Phone or write for reservations

PArk 7-4183

CREEKSIDE RĘST—On the Great 
South Bay. Our Service includes: 
continuous care; diet meals; water- 
front landscape; transportation to 
churches; recreation, etc. Private or 
semi-private. Under personai care 
of N. D. Demisay, M.S.S.; 54 Clocks 
Blvd., Amityyįlle, LJ. — AM 4-3350

ROOMS AND BOARD

CathoUcs VVelcome 
Grotom on Hgdson 

NEW RANCH, wooded. aere, beau- 
tifully lanrt*įaų>ąd, , .large rooms, 
private baths. Reasonable prices. 

TE 1-1481

AUTO SERVICE

Buy at the ESSO Sign 
MIKĖS SERVICĘNTER

Mechanic on duty 
WASHING - SIMONIZING

Mike Mastrull, Prop. — LO 9-9512 
4566 BROADWAY 

Cor. Nagle Avė & B'way

AIR CONDITIONING

CHOICE-AIRE CONDITIONING, 
Ine.

4704 - 47 Ave^ Wood»de, L.I. N.Y. 
Immediate Service — Guaranteed

given to Religious Institutions. TeL 
ST 6-7834

TOURS

Troopera Vacation Club 
Invlte you to spend 23 Gay wonderful 
carefree days ia the land of Color and 
Contrarts.

MEXICOCITY, ACAPULCO, . 
VERACRUZ, etc.

Visit the Famom National Pajace. Py- 
ramid of the Sun 4 Moon. Exciting Bull- 
fights. Floating. Gardens of SachimiJoo.

Returning: Septeirber 3, 1961
For Information call after 6 P.M.

Mrs. A. Kili — AD 4-4740
Days OR 7-3030 ExL 527

Mrs.'L. Wilkins — MO 3-6456

NEW CAMPU8 Restaurant — 106 
WeM 32nd ttrast PE 6-4121

tora: Louto Gszss A PfaiBp Mercali. 
SpsctaI coniddsratioa glvea to re- 
MČ^ous groups. Frse PsrUng after

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

FRENCH-ITALIAN CUISINE

ligious groups. CuCarAtL isaR. 
Ctosea Atonaay. CLlnTON y4»dR

V1LLE ELENA ITALIAN 
KESTAURANT 

Italian American Cuisine 
Cocktail Lounge 

Facilities h*or Smail Parties 
Orders To Take Out 

Special Considerątion Chven 
To Beįigious Groups

PRtanroae 5-9806 
N«w Hyde Park, 1635 Hihaide avė.

MELE*.? PAVILION

Open Every Day 
Available at all times for Private 
Parties — Special Considerątion 

given to Religious Groups 
CENTERPOKT, Route 25A

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

Y O 9-9878
PINES, (M-l) Box 358, Atlantic

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

COMO’S
Famous Italian Cuisine — DINING 
AREA. Now Open 7 Days a Week. 
We Del.ver—IL 9-9699. All Dinners 
to Take Oit are indtviduaUy pre-

Platės. Special considerątion given 
to religious groups. 101-11 Oueens 
Blvd. (off 67 Rd.) Forest Mills, t-l.N.Y.

MAGNOim’S RESTAURANT
1719 Hylan Blvd.

Special considerątion grven to 
religious institutions 

EL 1-9304

LILLIAN’S RESTAURANT
Route 9 W., Newtmrgh, New York. 

“Wonderful Food”
Terrific Steaks. King Size Cocktails
American Express Honored. Spe
cial considerat.on given to religious 
groups. Closed Tues. JOhn 1-9851.

HENNY’S STEAK HOUSE
2187 Richmond Avė., New Spring- 
ville, Staten Island, N.Y. — Famous

nu for Children. Special considera- 
tion given to religious groups. TeL: 

GI 8-8379

THREE JAYS RESTAURANT
201 New Dorp Lane, Staten Island,

Amreican Cuisine — Pizza Pieš — 
Cocktail Lounge. Special consider-

EL 1-9724

GRIP8HOLM RESTAURANT, Ine.
324 East 57th SL, New York 22, N.Y.

Finest SWEDISH SMORGASBORD 
Luncheon-Cocktails-Dinner 

Special considerątion given to 
Religinis Groups

PL 9-6260Air Cooled

CASSER & TRAVELCADE TOURS
One of America’* leading Tour Operatore, tekės this opportu- 
nrty to introduce you to some of their most popular tour*.

6 Day Old VIrginia-WiUiamsburg Tour —................... ..........4 9640
7 Day New Ehg.-Cape Cod-Nantucket-Martha’s Vineyard 114.75
7 Days Niagara Falte-1000 Islands-Montreal Tour ---------- 115.45
8 Day Quebec-White Mts.-SL Anne de Baupre Tour______ 15340

13440 
17545 
18240 
17440

14 Day Tour Nova Scotia-New Brunswick Tour ... 22340 
.. 25540 

21245 
53040 
49940

88545
(from) 767M

Numeroue VVeekend and Midweek Toura 
On hollday weekends, there is a choice of 18 different toura. 

The above rates inelude tranapnrtatlon—Irt rate hotel arcommodationa. tipą.

CONSOLIDATED TERMINAI
BRyant 9-1000

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS —
Garsiame CAPE COD-OSTERVILLE, MASS., kurorte 
prie atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, puių 
pavėsyje — gražioje lietuviikoje vasarvietės viloje

AUDRONĖ^
87 EAST BAY RD, OSTERVILEE, CAPE COD, Mas*.

* Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
* Gražu* privatu* 2 akrų pušynas - parka*
o šilto* Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 5 min. pėsčiom 
o Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams
* Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas 
Atidaroma nuo birželio 10 d. (šeštadienį) iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvyktu Iš anksto kreiptis:

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

arba
AUDRONĖ - JANSONAS. 87 East Bay Rd.. OsterviBe. 

Cape Cod, Mass.; Tel. GA 8-8425

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMGND HILU N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

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

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

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS.

Manager

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 ML Venos SL

POplar 5-4110

naujose patalpose



ŽINIOS
LAIDOJIMO DIREKTORIAI

BIRŽELIO (VYKIŲ 
MINĖJIMAS

Šiemet birželio tragiškieji į- j 
vykiai paminėti drauge su lat-

- viais ir estais. Minėjimas su- 
r rengtas Carnegie Endowment .žį 

International Center. Nedidelė 
salė buvo žmonių perpildyta.

Minėjimui vadovavo dr. An
tanas Trimakas. Pradžioje su
giedota trijų tautų himnai ir 
perskaitytos rezoliucijos. Tele
gramas bei laiškus prisiuntė 

mu atėjo vyčiam į pagalbą, pa- Yorko miesto burmistras 
remdamas organizacijos 50 me
tų gyvavimo istorijos išleidimo 
reikalą šaunia 100 dol. auka.

Kunigų Vienybes New Yor
ko - New Jersey provincijos 
susirinkimas šaukiamas ketvir
tadienį, birželio 29, Tėvų pra- 
ciškonų vienuolyne Brooklyne. 
Pradžia 3 vai. popiet. Progra
moje bus diskutuojama pasi
rengimas Kunigų Vienybės sei-

Kun. Norbertas Pakalnis, 
Apreiškimo parapijos klebonas, 
kuris nuo pat savo jaunų ku
nigystės dienų rodė didelį pri
sirišimą prie Lietuvos vyčių ir 
dar iki šių dienų savo parapi
joj globoja ilgametę 41 kuopą, 
dabar vėl su tipišku entuziaz-

Robert Wagner, šen. Javits, Pa
vergtos Jungtinės Tautos ir 
apie 10 kongresui anų. Perskai
tė Marytė Kižytė.

Meninę programą išpildė tri
jų tautų menininkai: latvis ba
ritonas Visvaldas Gedutis ir es
tų tenoras Heinz Riivald padai
navo po tris dainas, pianistė 
Julija Rajauskaitė paskambino 
M. K. Čiurlionio Preliudą F. 

mui liepos 19-20 Marianapoly- Minor Ir sudėtingą Franz Liszt 
je.

Vincentas ir Kazimiera Ra- 
dzevičiai, Apreiškimo parapi
jos parapiečiai, birželio 21 at
šventė savo vedybinio gyveni
mo 30 metų sukaktį. Jų inten
cija buvo mišios, o artimieji 
ir draugai pagerbė iškilmingais 
pietumis.

Julija Uždavinienė, 71 metų, 
po sunkios vidurių vėžio ope
racijos, mirė birželio 16. Palai
dota birželio 20 iš New Yorko 
Aušros Vartų parap. bažnyčios 
Arlington kapinėse, Newark, N. . 
J. Savo palikimą testamentu už
rašė Nekalto Prasidėjimo kon
gregacijos seserų vedamai se
nelių prieglaudai Thompson, 
Conn. Velionė septynerius me
tus tarnavo Aušros Vartų pa
rapijos klebonijoje šeimininke.

Maldos Apaštalavimo drau-

Funerailles.
Kongresmanas Comelius Gal- 

lagher, turėjęs kalbėti minėji
mo pradžioje, pasivėlino ir kal
bėjo tik minėjimo gale. Jo kal
ba buvo ugninga, pertraukta 
daugybe plojimų. Palietė Ame
rikos politiką ir pavergtų kraš
tų laisvinimo idėjas. Minėjimas 
praėjo sklandžiai ir suglaustai.

KUN. N. PAKALNIS, Apreiškimo parapijos klebonas, kalba Maironio šeštadieninės mokyklos užbaigtuvėse, 
išdalinęs abiturientam atestatus.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE
šeštadienį ir sekmadienį, bir

želio 24-25, New Yorke bus A- 
merikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavimas Park-She- 
raton viešbutyje, 7 Avė. ir 55 
St. Pirmąją dieną programa 
prasideda 12 vai. Bus paliesti 
organizaciniai reikalai. Politi
nę apžvalgą padarys V. Sidzi
kauskas. Dr. Aleksandrą Kur:

birželio 24, 4 vai. popiet An
gelų Karalienės parapijos salė
je. Kviečiamos narės ir svečiai.

guldytas tyrimams į University 
Hospital, New Yorke, 303 E. 
20 St, kambarys 378. Ligoninė
je išbus apie dvi savaites.

Važiuodamas į Chicagą Dai
nų šventėn automobiliu, kas 
gali paimti du asmenis, pra
šomas skambinti Darbininko re
dakcijom

Išnuomojamas žema kaina, 
gražus, apšildomas atskiras 
kambarys su virtuve, dalinai 
apstatytais baldais arba be bal
dų. Susisiekimas Canarsie lini
ja ir autobusais betkuria kryp
timi. Teirautis vietoje kasdien 
po 6 v. v., šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8 vai. r. iki 
2 vai. popiet 77 Wyckoff Avė., 
Brooklyn 37, N. Y.

Išnuomojamas 5 kambarių 
tratas suaugusiem su visu Įren
gimu, vonia, šiltu vandeniu, a- 
liuminijaus langais (stonu win- 
dows), pirmajame aukšte, Rid- 
gewoodo rajone, netoli Schwa- 
ben Hali, už 79.50 dol. mėne
siui. Teirautis tel. HIckory 3- 
3073 betkuriuo dienos 'laiku.

, . i

DR. VACLOVAS PAPROCKAS, gydytojų suvažiavi
mui rengti komiteto pirmininkas. Nuotr. P. Gaubio.

Prieš 325 m. indėnai pardavė Brooklyną
Birželio 16 suėjo 325 me

tai, kaip prie dabartinio že
mutinio Manhattano atplaukė 
laivelis su indėnais. Tai buvo 
Canarsie giminės vadas Pena- 
witz ir jo padėjėjas Kakape- 
teyno. Jie susitiko su New 
Amsterdamo valdytoju Wouter 
Van Twiller.

Prieš dešimtį metų ta pati 
giminė olandam buvo pardavu-

si Manhattano salą už Įvairias 
prekes, kurių vertė buvo apie 
24 doL Dabar giminės vadas 
irgi pasiūlė pirkti dalį Brookly
no. Tai buvo 1636 birželio 16. 
Tada indėnai pardavė maždaug 
vieną šeštąją dalį dabartinio 
Brooklyno ploto, pardavė už 
kelis šautuvus, paraką, kirvius, 
spalvotus drabužius, odinius 
švarkus, kailius ir peilius.

Aidų nr. 6, birželio mėn., jau Taip prasidėjo Long Island 
atspaustas ir išsiuntinėtas skai- salos išpardavinėjimas. Kai bal

tasis žmogus čia veržėsi, vieti
niai indėnai nenorėjo kariauti. 
Geriau pasiėmė civilizuoto žmo
gaus prekes ir patys pasitrau
kė. .

tytojams. Liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais žurnalas neišeina.

Leonardas Žitkevičius guli De 
Kalb ligoninėje Brooklyne. Jam 
padaryta tulžies operacija.

TRIJŲ RYTINIŲ VALSTYBIŲ CHORŲ

MAŽOJI DAINŲ ŠVENTĖ
ruošiama

birželio 25 5 vai. vak.
APREIŠKIMO PARAFUOS SALĖJE

N. 5th Street ir Havpmąyer Street kempes, Brooklyn, N. Y.

Dalyvauja šie chorai:
Į 1. PHILADELPHIJOS L. TAUTINIO MENO ANSAMBLIS, dirig. L. Kaulinio

& BROOKLYNO “OPERETES" CHORAS, dirig. Mykolo Cibo
Programoje:

■ Dainų šventės repertuaras, atskirų chorų pasirodymai ir bendras jungtinis choras. 
Po programos šokiai • Įėjimo auka tik 2.00 dol.; studentams ir moksleiviams 1.00 dol.

W PAREMKIME MŪSŲ CHORUS VYKSTANČIUS Į II DAINŲ ŠVENTĘ
x CHICAGOJE, LIEPOS 2 D.

Rengėj a i

šių, pirmąjį New Yorko lietu
vį gydytoją, prisimins A. Simu
tis. B. Paprockienė papasakos 
kelionės Į Lietuvą įspūdžius. 
Vakare priėmimas, 7 v. v. va
karienė — banketas — 8 v.v. 
Banketo meninę programą iš
pildys aktorius Vitalis Žukaus
kas ir J. Gaidelio moterų trio 
iš Bostono. Į banketą kviečia
ma ir lietuviškoji visuomenė. 
Šokiai 10 v. v. Į šokius lietu
viškoji studentija bilietus gau
na nemokamai, kreiptis pas 
Kristiną Paprockaitę.

Sekmadienį 11 vai. pamal
dos Apreiškimo par. bažnyčio
je. Nuo 1 iki 5, vai. popiet 
paskaitos Park Sheraton vieš
butyje. Paskaitos skirtos moks
liniam reikalam.

Suvažiavimo komitetui pir
mininkauja dr. Vaclovas Pa- 
prcckas. Jau yra gauta visa ei
lė sveikinimų. Kun. St. Yla sa
vo sveikinime rašo: “Mano gal
vojimu, mūsų mieli gydytojai 
yra nūdien pajėgiausias profe
sinis — visuomeninis veiksnys

išeivijoje. Dėl to suvažiavimas 
Įgyja platesnės reikšmės. Mū
sų akys krypsta Į jus su vilti
mis ne tik mūsų sveikatai, bet 
ir mūsų bendruomenei, jos kul
tūrai, o ypač tautinei — laisvės 
kovai”.

'Kun. Juozas Trinka, kuris yra 
vikaru šv. Rožančiaus parapi
joje Medford, Wisc., birželio 

' 10 parvyko trijų savaičių atos- 
i togom pas savo motiną, gyve- 
: nančią So. Bostone.

Kun. Potras šakalys birželio 
į 25 išvyksta vieno mėnesio eks- 
r kursijai į Europą, kur aplankys 
į pažįstamus, Romą ir Liurdo bei 
i Fatimos šventoves.

Vasaros metu sekmadieniais 
vietoje Sumos bus skaitytinės 

, mišios su palaiminimu švč. Sa
kramentu. Popiet pamaldų ne
ims. šv. Valanda bus pirmai
siais mėnesių penktadieniais 
7:30 vai. v. Šv. Teresėlės no- 
vena — trečiadienių vakarais 

1 7:30 vai.
Laimėjo dovanas. Birželio 16 

d. šv. Petro parapijos CYO 
benas dalyvavo muzikos varžy
bose Everett aikštėje ir bir
želio 18 Bostono kolegijos aikš- 

; tėję, kur laimėjo trečią vietą ir 
dovanom — taures.

Pakrikštyta šv. Petro bažny
čioje birželio 17 Petro Pun
dzevičiaus ir Dalijos Dikinytės- 

! Pundzevičienės duktė Lavinos, 
Daivos ir Marijos vardais. Tė
vai gyvena 21 Monroe St., Dor- 

• chester, Mass.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) .

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 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) 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

Vladas ir Paulina Umbrasai 
birželio 17 buvo pagerbti jų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Pagerbimo vai
šės įvyko V. Belecko svetainė- siuntinius priima į Sovietų Są

jungos kraštus pagal Intourist 
leidimus, be to, priima siunti
nius į Lenkiją, t. y., supakuo
ja ir pasiunčia. Įstaigai vado
vauja J. Vaičaitis.

je Ridgewoode. Dalyvavo dau
giau kaip 150 artimųjų, priete- 
lių ir svečių iš New Yorko, 
Brooklyno, New Jersey apylin 
kių. Pagerbimo surengimu rū
pinosi jų vienturtė dukrelė Nas- 
tutė Umbrasaitė ir Charles 
Slevin. Nastutė yra baigusi An- 
nhursto kolegiją Putnam, Conn. 
Nors čia gimusi, bet puikiai 
kalba lietuviškai. Buvo veikli 
studentų ateitininkų Putnamo 
draugovės narė. Dabar priklau-, 
so ASS New Yorko skyriui ir 
yra Pax Romana Egzilų komi
sijos narė. /■

N. Y. centras buvo netekęs šviesos
Pereitą savaitę, birželio 13, 

New Yorko centre, Manhatta- 
ne, dviejose apylinkėse užge
so šviesos ir neteko elektros 
energijos vėsintuvai, o diena 
buvo karščiausia, sustojo kel
tuvai dangorėžiuose. Ir taip at
sitiko dviejuose miesto dalyse: 
pirmiau vienoje ir neilgai tru
kus kitoje. Kaip žinoma, New 
Yorkui elektros energiją tiekia 
žinoma Con Edison firma. Tos 
įmonės inžinieriai ir į namus 
beiną darbininkai skubėjo ieš
koti priežasčių. Priežastys bu
vo surastos. Pasirodo, sunegala
vo du jungikliai tose miesto 
srityse, kur sustojo veikusi 
elektros energija.

Jau kitą dieną pasigirdo į- 
vairūs nusiskundimai ir reika-

mas nustoja veikęs, jis tuoj bū
tų pakeistas kitu. Ta kryptimi 
Con Edison jau pradeda dar
bus.

Con Edison pareiškime spau
dai praneša, kaip skubiai su
tvarkė energijos tiekimą tą die
ną. Kartu pabrėžia, kad deda 
visas pastangas pagerinti meto
dus bei įrengimus, rūpinasi, 
kad energijos tiekimo trūkio 
ateityje būtų išvengta, žinoma, 
reikia suprasti, kad tokios kom
plikuotos mašinos, kurios tie
kia elektros šviesą ir energi
ją, kartais sustoja veikusios be 
įspėjimo. Con Edison pareiškė, 
kad jie turėjo nemalonumų ir 
atsiprašo, kad miesto gyvento
jai turėjo nemalonumų. V.B.

General Parcel and Travel
Co., Ine., 359 W. Broadway,

muzikos

naujasis 
Valka vi-

CAMBRIDGE, MASS.

Kamerinės baroko 
koncertas

Lietuvių parapijos 
vikaras kun. Vincas
čius, gražiai besidarbuojąs su 
sodalėmis, sakąs gyvus pamoks
lus, pasižymįs geru balsu ir gra
žiu išlavintu giedojimu, sutiko 
dalyvauti parapijos naudai ruo
šiamame koncerte kaip smui
kininkas. Su smuikininku Izido
rium Vasyliūnu jiedu sudarė 
įdomią ir originalią kamerinės 
baroko muzikos programą, bū
tent: Arcangelo Corelli (1653- 
1713) bažnytinė sonata op. 1 
Nr. 6 ir jo kamerinė sonata 
op 2 Nr. 2, Antonio Vivaldi 
(1680 - 1743) plati bei gyva 
g moli sonata ir Johann Se- 
bastian Bach (1685-1750) gili 
bei įspūdinga sonata C dur. Vi
si veikalai originale rašyti 
dviems smuikams su
pijono pritarimu (tada for
tepijono vietoje vartojo har- 
sichordus, čembalo ir kitokius 
klavišinius instrumentus). For
tepijono partiją atliks Vytenis 
M. Vasyliūnas. Koncertas bus 
sekmadienį, birželio 25, 2 vai. 
popiet, Roberts School salėje, 
Broadway ir Windsor gatvių 
sankryžoje. Koncertas truks va
landą ir 15 minučių. Paaiški
namąjį žodį tars Elena Vasyliū- 
nienė. Bilietų kaina vienas do
leris. Pelnas skiriamas parapi-

forte-

lavimai Con Edison bendrovei. 
Vieni galvojo, kad elektros e- 
nergijos tiekimas nustojo veikti 
dėl perdidelio jėgainių apkrovi
mo. Tačiau Con Edison inžinie
riai ir pakviesti specialistai yra 
kitos nuomonės, žodžiu, Con 
Edison, ieškodama užtemimo 
priežasčių, pirmiausia iššaukė 
įmonės specialistus, kurie ga-

Paterson, N. J. birželio 24, 
šeštadienį, 6 v. v. iškilmingai 
atidaromi Lietuvių klubo nau
ji namai — gražiausia miesto 
salė ir kitos patalpos. Ta pro- jos naudai, 
ga išleista graži 32 pusi, pro
grama su klubo istorija. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami 
atidaryme dalyvauti. Klubo ad- 

mino tuos jufigiklius. Con EMi- resas: 62 Lafayette St., Pater
son reikalauja, kad tie jungik- s0“, N. J. 
liai būtų peržiūrėti, kaip gali
ma susitprinti, nors mieste vei
kia dar 14 tokių jungiklių, ir 
su jais jokių sunkumų neturė
ta. Taip galvojama. Tačiau Con 
Edison savo pareiškimuose sa
ko, kad iš šio liūdno patyrimo 
pasimokyta, kad kaikurie page
rinimai galimi ir siekiama, kad 
automatiškai būtų išvengiami 
tokie užgesimai. Jei kur įrengi-

CATSKILL KALNUOSE

S. ir E KRAUNAIČIŲ

vasarvietė

Draskome Hali

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

MEŠKOS VILOJE 
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje.
Seimininkai užtikrina • Gražią 
ir ramią aplinką • Erdvius, pa
togius ir jaukiu* kambariu* • 
Gerą ir sveiką iki soties maistą 
• Malonų patarnavimą • Pava
karėlių* su programėlėmis vai
kam* Ir k.

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto:

jau atdara ir priima svečius sa
vaitgaliams, grupių iškylas, už-

Rci kai ings moteris prižiūrė
ti 5 metų berniuką. Atskiras 
kambarys, maistas ir atlygini
mas. Pradėti nuo rugpiūčio 1. 
Tel. MI 1-6893.

sininkus reikalingus ilgesniu po
ilsio ir priežiūros. Apie atvykimą 
prašoma įspėti laišku ar telef.:

MONUMENT BEACH, pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis; 
8ILVER BEACH, gražiausias 
Cape Cod per 10 minučių auto- 
moMUu. Vasarotojus be automo
bilių nuveža ir parveža savinin
kai. Sesono pradžia birželio 17 d.

Kreipus: 8. M. LUIYS 
Vila ~M«6ka”, 48 Beach St.

TsL: Buzzard* Bsy Plszs t-3291

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 VVEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY 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 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

^tephen A romi skis
(ARMAKAUSKAS) 

Grabortas-BaJsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

VASAROS 
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 7-20II

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.


