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PETRAS VAIČIŪNAS

Povandeniniai

kokių benauja tarp Amerikos ir Pran-

ATMETĖ

Vakarai

laivas, nuleistas į vandenį Croton,

Komiteto Pirmininkas nuvyks ir į Sibirą.

sinėjimo dėl komunizmo.

minimus.

tindamas, kad komisija netu
ri teisės klausinėti apie jo poli
tinius įsitikinimus.

skrendančios 1,500 mylių. Šia
me laive pritaisyti lizdai 16 to
kių raketų. Laivas atsiėjo 100 
mil. dol.

Tačiau iš kitos pusės Ameri
kos delegacijos nariai pareiškė 
spaudai, kad * Herteris pasiliks 
Ženevoje, kol bus vilties susi
tarti. Nors Vakarai kalba pesi
mistiškai, bet nesiryžta namo, 
vis dar tikėdami Gromyko nuo
laidos.

GEORGE VVASHINGTON, povandeninis 
Conn.

apie konfliktą

—Amerikos Pentagone stip
rėja Įsitikinimas, kad vienuoli-

ore ir vandenyse

Amerikos paštų valdytojas 
Summeriieldas birželio 8 buvo 
laimingas pasiųsti pirma paštą 
raketa. Raketa Regulus buvo 
paleista nuo povandeninio lai
vo Atlante per 100 mylių nuo 
kranto. Po 22 minučių ji lai
mingai, parašiuto prilaikoma.

Admirolas J.S. Thach: “Tu
zinas prieio povandeniniu lai
vų, atgabenę kiekvienas po 20 
raketų staigiu puolimu galėtų 
sugriauti mūsų ūkio 70 proc. 
Nė viena Amerikos vieta nėra 
toliau kaip 1,500 mylių nuo po
vandeninių laivų vandenų".

Vakarų paskutinis siekimas 
buvo: bendrai su Sovietais pa
reikšti, kad Vakarai turi teisę 
į Berlyną pagal okupacinius su
sitarimus. Gromyko nesutiko 
to deklaruoti, ir Chruščiovas 
per spaudą atsakė, kad sovietai 
nesiduos spaudžiami.

—Sovietų maršalas Žukovas, 
kaip pareiškė apsaugos min. 
Malinovskis, dabar gyvena iš 
pensijos, Žuvauja ir rašo atsi-
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ISTORINIS VOKAS, 
ko, kuriame raketa

ir sustoti pažangoje, 
nežinia, ka Sovietai

VOKIETIJOJE VIENYBĖ 
ATSTATYTA

Vokietijos vicekancleris Er- 
bardas, grįžęs iš Amerikos, 
spaudai pareiškė, kad partijos 
viduje kovos prieš Adenauerį. 
Tačiau birželio 10 partijos va
dovybės posėdyje buvo rastas 
susipratimas tarp Adenauerio 
ir Erhardo. Adenaueris atsipra
šė už pareiškimus prieš Erhar- 
dą ir Erhardas sutiko pasilik
ti Adenauerio vyriausybėje ir 
patrinkimų ūkio -jĮainisteriu. 
“Tuo aš esu ' patenkintas”, 
murmtelėjo išeidamas Erhar
das.

nusileido Floridoje prie St. 
Johns River.

Tarp 3,000 laiškų pirmas laiš
kas buvo skirtas prezidentui 
Eisenhoweriui.

Summeriieldas kalbėjo, kad 
paštas bus pristatomas rake
tom anksčiau, nei žmogus pa
sieks mėnulį. Nuo New Yorko 
ar Los Angeles per keletą va
landų paštas pasieks Angliją, 
Indiją, Australiją.

yra prasmės tokiai viršūnių 
konferencijai.

Ligi šiol sovietinis akiplėšiš
kumas užpylė šalto vandens A- 
merikos politikam. Gal tai pa
matę Maskvos strategai vėl 
duos žingsnį atgal, kad tarp 
naivių politikų sukeltų vėl pa
sitikėjimo Maskva.

tas ir dramaturgas. ■_ "’•/ '
Poetas t6 paties laikotarpio, 

kaip Balys Sruoga, Putinas My
kolaitis, Faustas Kirša, Stasys 
Santvaras. Iš visų jį labiausiai 
išskyrė entuziastingas žavėji
masis Lietuvos gamtos ir dar
bo saulėtais vaizdais. Dėl jų 
P. Vaičiūnas buvo vadinamas 
“saulės poetu”.

Poezijos rinkiniai---- Rasoti
spinduliai 1923, Tekanti saulė 
1925, Gimtuoju vieškeliu 1927, 
Saulės lobis; Rinktinė 1946.

Vaičiūno viena daina buvo 
labiausiai prigijusi Lietuvoje ir 
reiškė tautos bendrą siekimą, 
trukusį per visą nepriklauso
mybės laikotarpį — tai “Mes 
be Vilniaus nenurimsim”.

Tačiau didžiausia Vaičiūno 
duoklė lietuvių kultūrai buvojo 
sceniniai veikalai. Bevelk kas 
metai davė po vaidinimą Vals
tybės Teatrui Kaune, kur jo 
žmona Tefa buvo aktorė. Jo 
dramos rado pasisekimo tarp 
to meto teatro lankytojų, Jose 
buvo tas pats saulėtas pagarbi
nimas Lietuvos gyvenimo pa
žangos reiškiniam; pasmerki- 
mas, pašaipa gyvenimo skan
džiam. Lengvas, žaismingas dia
logas, gyvos, dinamiškos sce
nos, nesudėtingi, “geri” ar 
“blogi” personažai, lengva nuo
taika— buvo tai, ko ano me
to publikai reikėjo. Tokis bu
vo publikos lygis, jam tiko ir 
Vaičiūno pjesės, nors kitiem 
rodės tai jau per paviršutiniš-

Vyr. teismas birželio 8 išaiš
kino 5:4 balsais, kad Kongrese 
komisija turi teisę bausti asme
nis, atsisakančius nuo apklau-

— Italijos savivaldybių rin
kimuose krikščionys demokra
tai laimėjo šiek tiek daugiau 
balsu, nei turėjo. Komunistai 
ir socialistai šiek tiek pralaimė-

Birželio 9 buvo nuleistas po
vandeninis laivas Goe. Wash- 
ington. Tai pirmas iš devynių 
povandeninių laivų, iš kurių 
bus leidžiamos Polaris raketos,

visos tautos.

Dalis vo- 
Regulus 

pirmąsyk pristatė paštą.

Tiltas tarp Sibiro ir Aliaskos
Amerikos geologijos tyrinėji

mų narys dr. David M. Hopkins 
samprotauja, kad prieš 35.000 
metų ten, kur dabar yra Berin
go sąsiauris, ture o būti sausu
mos tiltas iki 1000 mylių platu
mo.

Telegrama iš Lietuvos 1959 mą jam būdingos meilės Saų- 
birželio 8 pranešė: lei ir Lietuvai. - . Z

' “šiandieną mirė • rašytojas 
Petras Vaičiūnas".

Ankstesnės žinios buvo skel
busios, kad gyveno Vilniuje, 
sirgo džiova, bet ir sirgdamas 
nebuvo praradęs visą gyveni-

—Nixona$ vyks i Maskvą lie
pos 23. Jį lydės apie 25: tarp 
jų bus prezidento brolis Milto- 

• Dr. A. Trimakas nas Eisenhoweris, George Ailė- 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo nas (ČIA direktorius). Nixonas

SOVIETŲ PAGARSINTAS ANGLIAKASIS. Pravda įsidėjo 
Sį vaizdą, Jame yra streikuojančio Orville Sturgill šeima Ken- 
tucky. Sovietinis laikraštis paskelbė, kad ii šeima pamažu 
miršta baduir neturi kuo apsiauti.

Pats Sturgill Amerikos spaudai pareiškė: Maisto turim už
tenkamai. Vaikai turi batus taip pat. Išsikeliant į savo naują 
keturių kambarių namą. Pridėjo: aš pasirinkčiau mieliau ba
dauti, bet būti laisvas, negu būti miliardierus komunistinėj Ru
sijoje.

Ar Amerika išsi
kels iš Prancūzijos

Amerikos ir Prancūzijos san
tykiuose naujas skilimas. De 
Gaulle nesutiko duoti Amerikos 
raketom bazių ir priimti Ame
rikos atominių bombų, jeigu 
neduodama teisė Prancūzijai 
jas kontroliuoti.

TECHNIKA AUGA 
Raketos

W. Braunas, armijos balisti
nių raketų tyrimo direktorius, 
rotariečių suvažiavime New 
Yorkę aiškino. kad didelis lai
mėjimas yra raketa Saturnas, 
kuri kelia 1.5 mil. svarų, šia 
raketa žmogus galės pasiekti 
mėnulį ir kitas planetas. Lig 
šiol tokios neturi Sovietai. Ta
čiau Įspėjo, kad nereikia di
džiuotis 
nes dar 
rengia.

Jis kaskart labiau reikalaus, 
kad sovietai pasitrauktų iš kraš
to, kad Lietuva galėtų pasinau
doti savo teise į nepriklauso
mą valstybinį gyvenimą ir kad 
Maskvos' ištremtiem lietuviu

Ženevoje vakarų ministeriai 
birželio 9 Įspėjo Gromyko: nė
ra toliau prasmės kalbėtis, jei 
Sovietai nepakeis savo nusista
tymo dėl Berlyno; be susitari
mo dėl Berlyno nebus nė vir
šūnių konferencijos.

Klausimas atsidūrė teisme, 
kai 1954 Lloyd Barenblatt New 
Yorke vienos kolegijos instruk
torius, atsisakė aiškintis, tvir-

netils niekados
Yra nusikaltimų, kuriuos is

torija amžius smerks ir kurių 
jokie išsisukinėjimai nei laikas 
niekados nepateisins. Tai nusi
kaltimai prieš tautų laisvę ir 
žmonių teises tvarkytis, kaip 
tinkami, tikėti ir skelbti savo 
idėjas, burtis, kurti, dirbti ir 
naudotis savo darbo vaisiais be 
suvaržymų ir nusavinimų. To
kius prasikaltimus yra padarę 
Kremliaus valdovai anom bai
siojo birželio dienom. Savo nu
sikalstamą darbą jie tęsia to
liau ir mindo pagrindinius tau
tų teisės dėsnius ir nuostatus. 
Negana to, Maskva grasina lais
vosiom tautom atomo ir bran
duolinėm bombom, jei jos ne
sutiktų su Sovietų reikalavi
mais, leisti jiems nekliudomai

Išgyveno 69 nepilnus metus 
- buvo gimęs 1890 birželio 29 

Piliakalniuose, Ukmergės ap.
Valst. sekr. Herteris tuojau 

atsakė, kad tokis siūlymas yra 
iš viso nesvarstytinas. Amerika 
niekada nesutiks derėtis, kada 
bus terorizuojama grasinimais. 
Jis pasiūlė Gromyko tą 
savo naują pasiūlymą sudras
kyti, kad dar galima būtų to
liau kalbėtis. Anglija ir Pran
cūzija tiek pat griežtai parėmė 
Amerikos atsakymą. Herteris 
jau ketvirtadieni kalbėjosi su 
Gromyko privačiai, norėdamas, 
kad Gromyko savo siūlymus 
formaliai atsiimtu.

Penkių savaičių derybos Že
nevoje davė lig šiol gerų vai
sių. Jos parodė, kad su Sone
tais susitarti negalima, jeigu 
jiem iš to nebus naujų laimė
jimų. Tuo įsitikino Ženevoje 
Vakarų ministeriai, ir per tą 
laiką Vakarų vienybė sustiprė
jo; ji daug stipresnė nei pra
džioj e.-

Konferencijos eiga gerai pa
veikė ir Ameriką, nes ir sena- 

— Sovietų kapitonas 35 me- toriai, kurie pirma šaukė: rei-
tų ir lenkaitė 22 metų iš Gdy- kia tik susitikti Eisenhoweriui
nės birželio 9 greitlaiviu atplau- su Chruščiovu, ir viskas bus

ka Amerikos lakūnų pernai tinius reikalavirrųis priims, ta- kė Į Švediją ir paprašė azylio. sutartą — dabar suabejojo, ar
rugsėjo mėn. buvo paimti gy- da Sovietai garantuos, laisvą Sakės, sovietai neleidę jiem
vi ir laikomi nelaisvėje. priėjimą prie Berlyno. tuoktis.

KAIP KONFERENCIJOS 
VAISIAI VERTINAMI

Sovietai sutiks pripažinti Va
karam teisę pasilikti Berlyne 
dar 12 mėnesių,
priims Sovietų sąlygas. Būtent:

— per tuos metus turi”oūti 
sudarytas bendras rytų ir va
karų vokiečių komitetas lygy
bės pagrindais, vadinas, po ly
gų narių skaičių;

— Vakarų įgulos vakarų Ber
lyne turi būti sumažintos iki 
simbolinio skaičiaus — kokios 
150 žmonių;

— turi būti sustabdyta va
karų Berlyne propaganda ir 
šnipinėjimo organizavimas ir 
atsisakyta nuo atominių gink
lų vakarų Berlyne;

—kai dėl šių purktų bus 
susitarta ir Vakarai tuos sovie-

Vydydama šiuos visa griau
nančius ir naiki Aančius dar
bus,, Maskva turėtų atsiminti 
vieną, kad, kaip rusų tauta ne
užmiršo tų laikų, kai totorių 
ordos mindė jų žemę, niekino 
ir žudė jų žmones, taip ir lie
tuvių tauta niekados nepamirš 
tų skriaudų, kančių, kraujo ir 
ašarų, kurias jai tenka lieti ir 
kentėti dėl sovietų vergijos. 
Nieko nepadės nervai, pyktis, 
nei grasinimai Nuskriaustoji 
lietuvių tauta reikalavo ir rei
kalaus savo teisių grąžinimo. 
Tai yra jos kovos šauksmas, ku
ris nenutils, kol bus atstatyta 
Lietuvos valstybinė nepriklau- Atsakydamas į tai, Nato vy- 
somybė. Šis šauksmas nėra na- riausias vadas gen. Norstad 
cionalistinių — buržuazinių at- pranešė, kad 200 Amerikos 
plaišų reakcija prieš pavergė- bombonešių pasitrauks iš Pran- 
ją, kaip Maskvos tarnautojai cūzijos į kitus kraštus, kuriuo- 
okupuotoje Lietuvoje tą lietu- se yra raketų ir bombų san- 
vių tautos laisvės balsą norėtų dėliai.
vadinti. Ne. Tai yra vieningas Kova dėl atominių bumbų ne

populiariosios dramos: Tuš
čios pastangos, Patriotai, Su
drumsta ramybė (Blaivybės 
draugijos premija), Nuodėmin
gai angelas, Stabai ir žmonės, 
Prisikėlimas, Sulaužyta prie
saika, Aukso gromata, Naujie
ji žmonės, Varpų giesmė (KVC 
premija 1939) ir kt

Kasdieninę duoną pelnėsi il
gai dirbdamas tautosakos ko- 

Sovietų Gromyko birželio 9 — jei per metus Vakarai- ne- -sekretorium prie švie-
privačiai, o birželio 10 jau pu- pasitrauks, tai Sovietai darys *im0 m*mste”Jos’ Paskuj- buvo 
siau viešame posėdy per 22 mi- separatinę taikos sutartį su ry- 7>. ram® nu® 
nutes paskaitė naują siūlymą, tų Vokietija. Vilniuje mokslo akademijos
kuris vakarų buvo priimtas 
kaip naujas ultimatumas:

SOVIETŲ POVANDENINIS 
LAIVAS šiaurės Atlante. Jį kai 
išniro ii vandens, pataikė nu
fotografuoti ' Amerikos patruli
nis bombonešis.

Apie Sovietų povandeninius 
laivus admirolas VVright sako: 
“Rusų veikimo skali padidėjo. 
Mes aptinkame dabar daugiau 
povandeninių laivų negu pra
ėjusiais metais". .

nesamų atplaišų pasiryži- cūzijos. De Gaulle seniai nori, 
kad Prancūzija būtų lygiai in
formuojama apie atomines pas
laptis kaip ir Anglija. Ameri
kos kariniai sluoksniai to bai
dosi. aiškindami, kad, Prancū
zijoje daug komunistų, taigi ir 
paslaptys per juos gali nueiti

bibliotekos (buv. Vrublevskio) 
direktorius.

HERTERIS ULTIMATUMĄ
mas kovoti ir siekti nepriklau
somybės. To siekimo nesulai
kys jokie perekiojimai. priešo 
sukti mainų pasiūlymai ar klas
tingi tariamos taikos pažadai, 
“graždankos” nei pagaliau iš
prievartautų pareiškimų skelbi
mas. Subversyvūs okupanto į Maskvą, 
tikslai yra gerai visiem žinomi. Kuo ginčas baigsis, dar ne- 
Pavergtųjų žmonių Maskva jais aišku, tačiau būdinga, kad jis 
nesuvilios. Lietuvių tautos lais- kaip tik dabar sukeltas, kada 
vės balsas nenutils niekados! eina derybos Ženevoje, žinios 

atominių 
bombų turi tokios reikšmės Že
nevoje kaip gandas apie Angli
jos min. Lloydo atstatymą, apie 
Vokietijos kanclerio Adenaue
rio konfliktą su partija.

vaikam būtų leista grįžti Į savo 
tėvų žemę ir kurti joje savo 
tautos šviesią ateitį.,
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U
riuos buvau tardomas, tai Imis 
pirmas man didesnis pajudėji-

žinodami net kiek laiko Wi sė-

nuvesdavo tik į antrą ar tre
čią aukštą, į tardymo kalinė
tus ir kasdien išleisdavo pen
kiolikai minučių į kiemą pasi
vaikščioti. E kiemo galėjau 
matyti tik Vilniaus mėlyną 
dangų. E trijų pusių viską už
stojo sienos saugumo ministe
rijos pastato, kuris yra U for
mos. Ketvirtoj pusėj buvo auk-

— šta tvora.— - '.
Atsisveikindamas su kiekvie- 1®Kios tai tautybės MmIc 

nu likimo draugu pasibučiavom

• prižiūrėtojas pro langelį panelė, kad ji* tari pasiruošti su driktait. Vidinati, bus iškoL

pavardė, vardas, tėvo vardas, 
gimimo metai ir vieta ir tt

nr. 41

_ OSTERVILLE MANOR, Ine.,VASARVIETĖ.
kurioje Jūs praleisite atostogas, būsite patenkinti.

DUOTI PILNĄ POILSI 
turi 60 kambarių su visais 
Dėl smulkesnių informacijų 

adresu:

Mūsų Sūkis — VASAROTOJUI 
Si vasarvietė naujai atremontuota, 
poilsiui reikalingais Įrengimais. — 
ir kambarių užsakymo kreiptis šiuo

mėnesius tardymo.
Pasirašiau tą demokratiškiau- 

sio pasaulyje teismo, nuospren
dį. Buvo tokių, kurie nepasira
šė. Tačiau ir jų likimas buvo 
ne kitoks kaip mano. Gal ne
pasirašydami jie parodė savo 
protestą prieš 
smurtą, kurio 
vom.... Tokiu 
gus ėsti taip

— Prašau pasirašyti, — pa
sakė kalėjimo viršininkas, bai
gęs skaityti.

—— Pilieti viršininke, gal čia 
kąĮkh klaida, gal supainiojot 
pavardes. Juk dar tik baigiau 
tardymą ir laukiu teismo.

Štai ir yra visas teismas, 
— išgirdau atsakymą.

vos ypatingojo pasitarimo .Nenorėjau pasirašyti, nes vi- 
sprandimu už antivalstybinę sa, kas buvo prieš minutę per
veiktą yra nutektas 10 motę skaityta, netilpo mano galvoje, 
darbo pataisos lagoriy pagal Būdamas laisvėj, buvau girdė- 
RTFSR baudžiamojo kodekso jęs, kad bylos panašiai baigia- 
58 str. 11 pkt. šis nutarimas mos. Bet kai reikalas mane pa
yra galutinis beapoliadnis. lietė, nenorėjau tikėti, kad So-

mo viršininkas išsitraukė iš sta-( 
lo, sąsiuvinio lapo dydžio po- 
pierį ir perskaitė tiek:

vietų Sąjungoje tikrai gali nu
teisti be teismo už akių.

— Neapsimesk toks naivus, 
— pratarė kitas iš tų trijų.. 
Kaip veikti prieš • Tarybų Są
jungą, tai supratai, o čia tai 
nieko negali suprasti. Visi jūs

ko^, laukdamas kitų prižiūrė
tojo nurodymų. Tą laukimo 

? valandą darės gaila palikti ne
laimės brolius, su kuriais pra
leidom pirmos nelaisvės die
nas, pergyvenom ir dalinomės 
pirmųjų tardymų įspūdžiais. Ir 
už tų mūsų sienų, pogrindyje, 
buvom gyvenę tikrai broliškai 
— taip, kaip Kristus buvo lie
pęs žmonėm gyventi. Laisvėje 
ne visad pasiseka taip brolįš- 
kai gyventi, kaip mes buvom 
susigyvenę nelaisvėje.

Visą savo turimą maistą su- 
dėdavom į bendrą "sandėlį", 
ir kiekvienas ii įe - gaudavo 
vienodą davinį, nepaisant, ar 
jis iš namų ką gaudavo ar ne. 
Rūkalus dėdavom taip pat į vie
ną kasą ir dalindovome vieno
dai.

Bendra nelaimė mus suarti
no. čia visi turi vienodas sąly
gas gyvenimui, visi vienodai^ 
traktuojami. Skirtumas gal tik 
tas, kad vienas gali gauti 25 
metus, kitas 10.

Bet iš čia visi mes išeisime, 
čia esame tik svečiai. Vienas 
anksčiau, kitas vėliau išeisime. 
Tik ne į laisvę. Į laisvę iš čia . 
neišeinama. Geriausiu atveju 
iš čia galima patekti į trem
tį. Kas čia patenka, gali būti 
užtikrintas, jog bus aprūpintas 
bausme, čia vadovaujasi .taisyk-’ 
le: kad tik būtų žmogus, o by
lą visada jam sudarysime....

tą neteisybę ir 
aukos mes bu- 
mementu žmo- 

sujaudintas, jog 
"e«a“ Wras"-,,vlsl )“s ne visada padaro taip, kaip jam esate eta patekę nekalti ir me- — • r >

ko nesuprantate.
Vėliau dar labiau ir man pa

dam paaiškėjo, kad aš tikrai 
buvau naivus. Net labai naivus. 
Paaiškėjo, kai sutikau žmonių, 
"kurie buvo paimti iš namų ir 
net be jokio tardymo tiesiai iš
vežti į lagerius, kur sėdėjo

diktuoja protas.' (b.d.y

ne-

VILNIUS. Gedimino prospektas, dabar pavadintas Stalino vardu. Dešinėje-Saugumo minis
terijos rūmai. • §

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS PRIEŠ, 0 KAS UŽ?
Tėviškės Žiburiuose birželio

22 informuoja, kad A. šalčius
SPAUDA

Iš Lietuvos
Kaip dirba kojinių fabrikas 

Vilniuje
Vilniuje veikia kojinių ir tri

kotažo fabrikas Sparta. Jo me 
džiagų sandėliai, yra išmėtyti į- 
vairiose vietose. Juose paaiš- 
ki medžiagų trūkumai. Sorti- 
ravimo cecho brigadininkas yra 
K. Gučenko, kuris buvo teistas 
už piktnaudojimą ir kyšius. Da
bar jis sistemingai girtauja. Tik 
nuo 1958 vasario iki spalio din
go iš jo žinioje buvusių pre
kių už 8 tūkstančius rublių.

Taisymo cecho priėmėja A. 
Borisenkova pereitų metų lie
poje parodė savo srityje trūku
mų už 9 tūkstančius.

Laikraštis kaltina fabriko di
rektorių draugą Balčiūną, drau
gą inžinierių Vašurkiną, vyriau
sią buhalterį Garšvą, kad jie 
trūkumus ir išeikvotojus den
gia.

Toliau aprašinėja, kad iš fa
briko gaminių, skirtų vaikam, 
dalinamos dovanos. Esą tokios 
dovanos buvo įteiktos fabriko 
direktoriui Balčiūnui, siuvėjų 
cecho viršininkei Samsonovai 
ir kt. Tokia dovana buvo įteik
ta ir siuvimo cecho buhalterei 
draugei Merinai ta proga, kad 
jos seseriai gimė vaikas. Dėl 
tokių dovanų nesudaromi joki 
dokumentai, Lengvosios pramo
nės revizoriai daug dėmesio į

OSTERVILLE MANOR, INC 
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.
Tel.: GArden 8-6991

kai atmeta jo siūlomą “bendra
darbiavimą” dėl to, kad jiem

buvo kreipęsis 1957 spalio Įjg lietuvių bei ju spaudos A- naudinga . Kokios nau- tokias dovanas ir trūkumus ne-
mėn. į dabartinį LTSR uzs. merikoje ir solidarizuoja su dos t turi tie bendradarbiavi- kreipia.
reik, ministerį K. Preikšą, ar valstybės departamento susi- m0” priešininkai, Tėviškės Ži- Laikraštis pasakoja panašias 

Koridoriuje jau žvanga rak- nebūtų galima pasikeisti kul- statybės Griežčiausiai nuo to- burių bendradarbis neaiškina, istorijas ir apie fabriką Elfą.
kio “bendradartriaviriio” atsiri
bojo socialistai. Su savo žur
nalo “Darbo” redaktorium, ku
ris norėjo skelbti to paties T. 
Žiburių bendradarbio straips
nį už ‘bendradarbiavimą”, vi
siškai atsisveikino. Kitoje spau 
doje A. šalčiaus siūlomas “ben 
dradarbiavimas” randa vietos 
tik Tėviškės žiburiuose ir Vil
nyje bei Laisvėje. Tačiau ir pa
staroji į “bendradarbiavimo” 
talkininkus kvietėsi ne A. šal
čių, bet dailininką V.K. Jony
ną.

tai. Ateina prižiūrėtojas pasiim- tūrininkų vizitais, parodomis” 
ti manęs. KĮaupiuosi, ir kuni- Informuoja taip pat, kad už 
gas š drebančia nuo susijau- toki jo siūlomą bendradarbis- 
dinimo ranka skubiai mane lai- vimą “bekompromisiniai” pa- 
mįna tolimesniam gyvenimo sisakė R. Mizara (redaktorius 
keliui, nes dabar Aukščiausio- Maskvai ištikimos “Laisvės”), 
jo palaimos esu reikalingesnis 
labiau nei bet kada.

Kameros durys prasivėrė, ir 
aš palieku savo draugus.

Koridoriuje oras daug gry
nesnis nei tvankioje kameroj, 
kur per visą parą tenka atliki
nėti visokius gamtos reikalus. 
Toks staigus oro pasikeitimas 
veikia svaiginamai. Juo labiau, 
kai nervai įtempti.

Einame jau ne vieną kartą 
eitu keliu Į kalėjimo raštinę. 
Juk išvykstant iš ‘viešbučio” 
reikia išsiregistruoti. Kalėjimo 
raštinėj sėdi kalėjimo viršinin
kas ir dar du čekistai. Praside
da kaip paprastai klausimais:

Tenkinasi ta viena neaptarta, Esą jo sandėlio vedėjas Tara- 
bet labai aiškia diskriminaci
ja — sau naudos ieškojimu....
Tokis metodas suniekinti ir di- ^uo, kad medžiagos į sandėlį

sov išeikvojęs medžiagų už 3, 
409 rublius. Pasinaudodamas

priimamos nesveriant ir netik-

Ten pat informuoja, kad 
prieš tokį “bendradarbiavimą" 
pasisakė valstybės departamen
tas. Esą "kultūrinio bendradar
biavimo skyrius dėlto pareiš
kė, kad kol galios dabartinė 
JAV-bių Pabaltijo politika (ne
pripažinti Baltijos valstybių a- 
neksijos. Red.), jis negalės pri
tarti šitokio kultūrinio bendra
darbiavimo minčiai".

Vadinas, departamentas tokį 
“bendradarbiavimą”, supranta 
kaip Baltijos valstybių pripaži
nimą Sovietam ir dėl to pasi- ,įr apie tuos, kurie jam prita- 
sako prįeš jį. rja .„.Tėviškės Žiburių bend-

Taip supranta ir didžioji da- radarbis aiškina, kad priešinin-

Įdomu pasekti, kaip Tėviškės 
Žiburių bendradarbis atsiliepia 
apie tuos, kurie pasisako prieš 
jo siūlomą “bendradarbiavimą’,

BETTER NUTRITION Nutri~-Bio
S

THE NEW FOOD SUPPLEMENT THATCAN HELP YOU 
TO BETTER MENTAL AND PHYSICAL HEALTH AND ENJOY 

A GREATER ZEST FOR OTNG!
HERE’S WHY SO MANY 
PEOPLE'ARE NOW USING 
NUTR l-BIO AS A 
FOOD SUPPLEMENT
NUTRI-BIO i* a complete VI- 
tamin and Mineral Food Sup- 
plemcnt acientificafly balanccd. 
lt cooto only a few centą a day 
and i* guaranteed. NUTRI-BIO. 
distributors give personai atterf- 
tion to your needs and always 
deliver at n o c h a r j e to you.

YOU CAN EARN
UP PER
TO WEEK

as a
NUTRI-BIO DISTRIBUTOR
FU LL or PART TIME

Call Now for an
APPOINTMENT

' skvalifikuoti oponentui šiom 
dienom buvo pavartotas ir T .ie- rinant, fabriko ekspeditorius 
tuvoje leidžiamo laikraščio ‘Li
teratūros ir meno” prieš prof. 
K. Pakštą dėl jo Britų Hondūro 
idėjos. Esą “už kiekvieną užver
buotąjį profesoriui mokama 
grynais” (Kai vienas ir kitas 
laikraštis žmonių nusistatymo 
motyvu laiko “naudą”, tai tei
sėtas būtų klausimas, kokios 
“naudos” turi ar žada turėti 
tie, kurie pasisako už “bendra
darbiavimą”).

Įdomus kvalifikavimas Lais-, 
vei, 'kuri pritaria Tėviškės Ži
burių bendradarbio idėjom. Ro
jus Mizara, kuris Laisvėje pri
tarė “bendradarbiavimui”, jo 
gretinamas į “pažangiuosius” 
lietuvius New Yorke ,kurie tu
ri "savarankišką, nepriklauso
mą politiką” šiuo klausimu.

Kai šitokiu nepriklausomumu 
T. Žiburių korespondentas žy
mi Maskvos linijai ištikimą laik
raštį, belieka mažiau pasitikė
jimo paties korespondento in
formacijos objektyvumu, ma
žiau tada- ir jo reiškia
mos idėjos nepriklausomumu.

B. Braziūnas drauge su šofe
riu T. Dolnev nudžiovė 397 la 
pus plieno.

Tokias žinias paskelbė Sovet- 
skaja Litva laikraštyje Vilniaus 
miesto prokuroras A. Novikov. 
Jo pranešime įdomus ne tik 
faktas, kad sovietinėje sistemo
je be vogimo negalima išgyven
ti, bet ir tuose fabrikuose pa 
reigūnų pavardės. Jos rodo, 
kaip rusiškos pavardės yra už- 
gožusios Lietuvos ūkį.

Visi kalti
Ryty Berlyno kalėjiman pa

teko trys vyrai už tą patį nu
sikaltimą.

Vienas aiškino: “Pavėlavau į 
darbą, tai mane apkaltino, kad 
esu kenkėjas, sabotažninkas”.

Kitas sakė: “Atėjau į darbą 
per anksti, tai mane apkaltino, 
kad nesu nusikratęs kapitalis
tų išnaudotojų papročių”.

Trečias skundėsi: “Atėjau į 
darbą minutė minutėn, tai ma
ne apkaltino, kad buvau vaka
rinėje amerikiečių zonoje ir 
ten pirkaus laikrodį”.

WINTER GARDEN TAVERN, INC

turite or coO for FREE
Booklet on "WHY A FOOD SUPPLEMENT?”

GEORGE EDLER Distributing Co.
5454 HIGGINS AVĖ. OBCAGO M U. n— MU 5.1411r
Nutri-Bio Food Suplements are sold thru Distributors only — Not available in Stores

VYTAUTAS BELECKAS

GERA NAUJIENA
Nauji katalogai—naujos atpigintos kainos ■

Naudodamiesi ta didžiule parama, kuri ligi šiol buvo : 
mums teikiama įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančių ; 
tautiečių, LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ dabar gali 
jau tikrai iš esmes sumažinti kainas praktiškai visiems tiems 
daiktams, kurie siunčiami į Lietuvą dovanų siuntiniuose. O : 
dabar Bendrovei dar malonu pasirodyti visuomenei su sayo r; 
nauju, padidintu, iliustruotu katalogu lietavių kaHba. Esame 
taip pat atspausdinę katalogus latvių, anglų ir ukrainiečių : 
kalbomis.

Mūsų naujajame kataloge yra aptarta ir paduotos kai- ; 
nos šių dalykų:

1. Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.
, 2. Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir ;

vaikams.
3. Visokių rūšių odos.

, 4. Gatavi batai.
5. Įvairūs laikrodžiai.
6. Foto aparatai.
7. HOHNER akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių 

kainas yra nuo $39.00 iki $1,120.00.
8. SINGER siuvamosios įvairių tipų mašinos.
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, ku

ri tinka visų rūšių siūlams, įskaitant namie verptuo- : 
sius mezgimo siūlus.

10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės su šių kalbų raidy- ;
nais: lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių 
ir anglų. •

11. Vaistai; gaminti Anglijoj, J. A. V., Vokietijoj, Švedijoj, 
Šveicarijoj, Prancūzijoj ir Sov? Sąjungoj.

Mūsiškis vaistų skyrius sudaro vaistus pagal bet kuria 
kalba rašytus receptus.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI
Mums taip pat malonu pranešti visiems lietuviams, kad.; 

visados galima gauti dar kainoraštį mūsiškių standartinių 
siuntinių, kurių kainos yra nenuvaržomos. Tų siuntinių kai-

i nos yra tarp $29.00 ir $80.00. Pavyzdžiui:
1. Už $29.00 (įskaitant į tą sumą muitus ir kitus su pa-'; 

; siuntimu susijusius mokesčius) galite pasiųsti tokį siuntinį,
i kurį sudaro 6*4 jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems ar i 
i moteriškiems kostiumams.

2. Už $32.00 (įskaitant visus minėtuosius mokesčius) ; 
: galite pasiusti 6 jardus vilnonės medžiagos 2 paltams.

3. Už $49.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius! galite ;
: pasiųsti 13 jardų vilnonės medžiagos x4 vyriškiems ar mote- ; 
; riškiems kostiumams. . '■

4. Už $79.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite !
: pasiųsti 23 jardus vilnonės medžiagos 7 vyriškiems ar mo- ; 
I teriškiems kostiumams. <
; O taip pat turime dar ir kitus 22 skirtingus standarti- !
> nius siuntinius su vilnonėmis medžiagomis, pamušalais, ba- : 
I tais, megztiniais ir kt.
; Nuo dabar standartinių siuntinių medžiagas mums spe- 
; cialiai gamina vienas didžiulis britų audimo fabrikas ir žymi : 
I jose “Made in England”, o tai padidina jų vertę Lietuvoje. ;
; SIUNTĖJŲ PREKES
; Įsteigėme specialų skyrių ir dabar jau priimame per- 
; siųsti į Lietuvą pačių siuntėjų supirktuosius daiktus. Siuntė- ;
> jams pageidaujant, prie tokių siuntinių dar gali būti pridėta 
I prekių, pasirinktų pagal mūsų katalogus, ar kuris nors 
; standartinis siuntinys.
> Turint galvoje tai, kad siuntiniai iš čia gabenami be 
: perkrovinėjimų iš laivo į laivą, jie gavėją pasiekia vidutiniš- 
! kai per 3-5 savaites. Pageidaujant siunčiame ir oro paštu.
: MES UŽTIKRINAME, kad

1. Siuntinys pasieks gavėją.
! 2. Jei siuntinys dingtų, grąžintumėm pinigus arba ne-
: mokamai pasiųstumėm kitą tokį pat siuntinį.

3. Visus su pasiuhtimu susijusius mokesčius apmokame ; 
: Londone, dėl to gavėjas už siuntinį jau nieko nebeprimoka.

4. Siunčiamos tik tokios prekės, kokios remiantis apra-
; šymu ar pavyzdžiais būna užsakytos. j

MOKĖJIMAI 3
- Mokėjimus mes priimame: !

a) asmeniniais čekiais, <
b) banko čekiais, .<
c) tarptautiniais piniginiais orderiais, <
d) britų piniginiais orderiais, ;
e) kelioniniais čekiais,
f) pašto orderiais.
MES SIŪLOME:
1. Visiems lietuviams, kurie iki šiol siųsdavo siuntinius 

per kitas firmas, tuojau parašyti mums ir be jokių įsiparei-
: gojimų paprašyti nemokamų katalogo, medžiagų pavyzdžių 
: ir kitokių informacijų.

2. Prieš užsakant kur nors kitur siuntinį palyginti su 
• mūsų kainomis ir mūsų prekių kokybe.

3. Atsiminti, kad iš pat pradžių mes esame stovėję dau- 
; gelio lietuvių reikalų sargyboje. Atsiminti taip pat, kad di

desnė apyvarta mažina kainas ir kad mus remdami jūs 
sutaupote apsSai savo pfadgų.

UTHUANIAN TBADING COMPAhY
1 A, Huut Street 
Loaskm, W. 11 
Great Britafa \



DARBININKAS

Atsitiko taip, kad Amerika neužsitikrino

UtaJcayja

SARGYBINIS

EUROPINIŲ patarėjų komisija: iš kairės Strang (Anglija), Gusev (Sovie
tai), Winant (America).

Birželio siaubingosios dienos 
mums mena lietuvių tautos kan 
čią, kuri savo didumu ir skau
dumu negali būti lyginama su 
jokia kita nelaimę praeityje. 
Kitados buvo šiurpių juodojo 
maro ir bado metų, didelės ne
laimės, suklojusios į kapines 
dešimtimis tūkstančių žmonių, 
bet visi žinojo, kad mirė ne 
nuo pikto žmogaus kruvinos 
rankos. Buvo taip pat sunkių 
ir ilgų nelaisvės dienų, buvo 
persekiojimo ir trėmimų, ta
čiau jie niekada nepalietė ma
sės žmonių ir nebuvo vykdomi 
planingaibeiorganizuotai' su 
tikslu pačią tautą žudyti. Tokio 
žudymo griebėsi tiktai Sovietų 
Rusija.

i Tautos žudymas yra toksai 
nusikaltimas, pro kurį negali 
tylomis praeiti jokia politika. 
Jokia politika dar neišsilaikė 
kitos tautos nekaltu krauju, 
nes jisai šaukiasi ir prisišau
kia atpildo. Turime vilties, kad 
jo prisišauks savo žudikam ir 
kankinama lietuviu tauta.

anglų nei sovietų atstovam.
Tai pirmas sykis, kada Ame

rika atsisakė nuo laisvo kelio 
garantijų Į Berlyną.

Mūsų laikų barbarybe yra tuo 
baisesnė, kad jos talkininkų 
yra tarp laisvųjų, vadinamųjų 
krikščioniškųjų tautų. Nesiste
bime, kad Dievą paneigę žmo
nės patampa žvėrimis ir pami
na Jo įsakymą: Nežudyk? Mus 
supurto, kai tautos žudymo da
lininkais pasidaro ir tie, kurie 
pripažįsta tą Dievo įsakymą ir

nis štabas. 1944 vasario 26 ka
ro departamentas buvo per
siuntęs “europinių patarėjų ko
misijai”

jungtinio štabo planą, pagal 
kurį visos zonos prisiliečia Ber
lyno. Planui buvęs gautas ir 
prezidento pritarimas.

Planas stipriai sumažino so
vietam skiriamą zoną. Tačiau 
šis planas net nebuvo rūdytas 
Sovietam. Diplomatai jį atme
tė. Esą Amerikos ambasado
rius Winant galvojęs, kad to- 
kis planas gali įžeisti Sovietus, 
sumažinant jiem Vokietijos da
lį, kuri buvo jau numatyta an
glų sovietų bendru planu.

Kas Amerikai liko daryti? 
Palaukus iki balandžio 3, teko 
prezidentui pritarti Anglijos— 
Sovietų planui, kuris forma
liai ir buvo priimtas ‘europi
nių patarėjų komisijos” tų me
tų lapkričio 14. Jame, vadinas, 
nebuvo rezervuotas Vakaram 
priėjimas prie Berlyno.

O karas dar nebuvo baigtas. 
Sovietai dar galėjo priimti ir 
Vokietijos siūlymus daryti pa
liaubas ar separatinę sutartį 
tarp Vokietijos ir Sovietų.

Jaltos konferencijoje 1945 
vasaryje Rooseveltas, Churchil- 
lis, Stalinas formaliai priėmė 
okupacines zonas tokias, kaip 
jas sukarpė “patarėjų komisi
ja”. Tik iš Amerikos ir Angli
jos zonų buvo atkirpta dalis 
Prancūzijai. Sovietų zona ne
buvo paliesta, ir jokis raštas 
nebuvo pasirašytas dėl priėji
mo prie Berlyno, (b.d.).

Prieš susirenkant komisijai, 
klausimą svarstė atskirų vals
tybių užsienių reikalų ministe
rijos. Amerikos valstybės de
partamento pareigūnas P. E. 
Mosely dabar liudija, kad tada, 
1943 gruodyje, jis siūlęs suda
ryti koridorių į Berlyną. Kori
dorius pagal jo planą turėjo 
apimti autostradą, geležinkelį 
ir kanalą — apie 20 mylių plo
čio. Tas koridorius jo buvo nu
matytas kaip integralinė dalis 
Berlyno vakarų okupacinei zo
nai. Tačiau departamente jo 
nuomonei nebuvo pritarta. Jo 
planas nebuvo pateiktas nei

1944 m. Amerikos jungtinis štabas buvo paruošęs planą su visų zonų priėjimu prie Berlyno (kairėje), 1945 
m. Jaltoje buvo priimtas tokis Vokietijos padalinimas, aistumiant vakarų zonas per 110 mylių nuo Berlyno 
(dešinėje).

Atėjo 1944 metai. Sausio 14 
“europinių; patarėjų Komisija” 
turėjo pirmą oficialų posėdį.

Amerikos . atsiuvąs.. Winant 
neturėjo jokių instrukcijų iš 
Washingtono ir i posėdį atvy
ko be jokio savo plano. Anglai 
buvo pasirengę.

Jie buvo susiekę su sovietais 
ir turėjo sovietinę nūomonę. 
Tad bendru anglų ir sovietų 
planu Vokietija ir Berlynas bu
vo padalyti į okupacines zonas. 
Bet jame nebuvo minimas pri
ėjimas prie Berlyno vakarie
čiam. Amerikos prezidentas 
nesutiko su planu ir pasakė 
savo veto. Veto ne dėl kelių į 
Berlyną, tik dėl Amerikos An
glijos okupacinių zonų ribų, ty
lom priimdamas sovietinės zo
nos ribas.

Susirūpino Amerikos jungti-

Cordell Hull, Anglijos Anthony 
Eden ir Sovietų Viačeslav Mo- 
lotov. Konferencija sutarė su
daryti “europinių patarėjų ko
misiją” Londone, kuri ištirtų 
pokario Vokietijos padėtį ir pa
teiktų projektą vyriausybėm. 
Į tą “europinių patarėjų komi
siją” buvo paskirti Amerikos 
J.G. Winant, Anglijos Strang, 
Sovietu Gusevas.

KodėĮ Amerika nenorėjo 
sau kelio į Berlyną? '

Gen. Lucius Clay jau ketve- 
ri metai po karo aiškino: tai 
praleista ne atsitiktinai; dėl to 
pačių amerikiečių savo tarpe 
buvo diskutuota. Robert Mur- 
phy departamento atstovas 
prie Eisenhowerio, svarstė su 
Amerikos ambasadorium Wi- 
nant. Esą pastarasis tikėjęs: tei
sė būti Berlyne reiškianti ir 
teisę prieiti prie Berlyno. Esą 
jis jautęs, kad

priėjimo teisių kėlimas galįs 
sukelti Sovietų įtarimą ir pa
sunkinti susitarimą.

Žurnalo žiniom, istorija pra
sidėjo 1943. Tais metais Ame
rika praleido pirmą ir geriau
sią progą užsitikrinti sau lais
vą priėjimą prie Berlyno.

Tais metais pradėta planuo
ti Europos ateitis po karo. An
glai ėmėsi pirmieji. Amerikos 
—Anglijos karinės grupės, va

dinamos Cossac (Chief of Staff 
to Supreme Allied Comman- 
der) viršininkas pulk. Fr. Mor
gan kėlė klausimą, ar iš Vokie
tijos reikia padaryti tris vals
tybes, ar tik tris tos pačios 
valstybės provincijas, kas dary
ti su Berlynu?

Klausimas perduotas užsie
nių reikalų ministerių konfe
rencijai Maskvoje 1943 lapkri
čio 1. Joje dalyvavo Amerikos

BbrlyiMs 1959 yra svarbes
nis kovos punktas nei 1955 
Dienbienphu. Dienbienphu kri
timas atidavė komunstam pusę 
Vietnamo. Berlyno kritimas a- 
tiduotų į Sovietų kontrolę vi
są likusią Europą.

Berlynas kaip ir Dienbienp
hu yra sala komunistų jūroje; 
taigi sala, ne pusiasalis, nors 
Amerikos piliečių, dalyvaujan
čių rinkimuose,. 39 procentai 
to ir nežino. .

Kodėl Berlynas saia, o ne pu
siasalis, kuris galėtų turėti tie
sioginį susisiekimą 1 su tvirtu 
užnugariu? U.S. News a W. 
Report sako, kad yra viena iš 
didžiausių po antrojo karo pa
slapčių, kodėl Amerika ir An
glija nepasirūpino pasilikti sau 
aiškius kelius į Berlyną, kai 
jis atsidūrė sovietinės zonos vi
duje. Žurnalas rinko davinius, 
kad išaiškintų, kas padarė są 
moningai ar nesąmoningai, tą 
klaidą, kuria dabar naudojasi 
Sovietai prieš Vakarus.

Birželio dienos ir dviguba moralė
teisę kitiem gyventi, tačiau silp
nesniųjų ir pavergtųjų bei žu
domųjų tautų negina. Atrodo, 
tartum tauta būtų ne tas pats, 
kas ir atskiras žmogus, o tau
tos naikinimo ir žudymo Dievo 
įstatymai nedraustų. Tai iškreip 
tos, egoistinės ir nekrikščioniš
kos sąžinės pasiteisinimas, ku
riam nėra jokio pateisinimo jo
kiais laikais.

Dar prieš pirmąjį Didįjį ka
rą, kąi rusai laikė pavergę Lie
tuvą ir Lenkiją, lenkų rašyto
jas Henrikas Senkevičius, No
belio laureatas, prikišo Vaka
riečių sąžinei: ‘Gatvėje praei
vis skuba padėti suklūpušiarh, 
nes tai laiko žmogiškumo parei
ga; niekas tačiau netiesia ran
kos parklupdytai tautai”.

Ar tai nėra dvigubos mora
lės matas? Kai žmogžudystė 
smerkiama ir įstatymais persi- 
kiojama, tai tautažudystė pa
kenčiama ir nutylima. Dar dau
giau: su žudiku bendradarbiau
jama ir prekiaujama.

Sovietiniai trėmimai, pradė
ti dar pačioje Rusijoje ir iš
plėsti į kitus pavergtus kraštus, 
nuo 1940 metų apėmė visą lie
tuvių tautą ir visus sluoks
nius: ūkininkus ir darbininkus, 
valdininkus ir inteligentus, pa
sauliečius ir dvasininkus. Nie
kas nebuvo ir nėra tikras, kad 
dieną ar naktį, dažniausiai nak
tį, nebus suimtas ir išvežtas tik 
dėl to, kad yra lietuvis, kad 

^myli savo tautą ir gimtąją že
mę. Kiek tie trėmimai, ypač 
1941-1950 metų, buvo be. jo
kios atodairos ir jokio pagrin
do, rodo tai, kad jie neaplen
kė nei vaikų, senelių ir ligo
nių. Jis galėtų priminti ne
bent senus barbariškus laikus, 
kada užkariauta gentis būdavo 
visa išžudoma arba išvaroma 
vergijon ir sunkių darbų su
naikinama. Bolševikų trėmimai 
yra tokia XX amžiaus barbary
bė! Nužudytų ir nukankintų 
žmonių skaičiumi ji pralenkia 
visus laikus.

PublidMd aaml-wMidy «xc*pt bolidai 
weaks aod July and First Mitale ia 

Augliai wheii pubiiaiiod waekly.

vusio Čekoslovakijos preziden
to vėlė. Vaiduoklis pasakęs, kad 
komunizmo laukiąs galas. Už 
tokį pranašavimą seanso mediu
mas Anna Kujalova gavo 4 me
tus kalėjimo. Jeigu spiritiniai

Sibiro tremtį išgyvenęs vie
nas dzūkas nuo Marcinkonių, 
vėliau paleistas ir pasiekęs Bos
toną, pasakojo, kad jisai su ki
tais ištremtaisiais dirbo miške. 
Daug iš jų vietoje krito. Kam 
jie kirto tuos medžius ir pjovė 
lentas? Ne patiem bolševikam, 
o vakariečiam. Vasaros metu 
jų laivai atplaukdavo į Archan
gelską ir išsiveždavo lentas, 
nuabliuotas ištremtųjų į Sibirą 
krauju. Rusai bolševikai už tai 
gaudavo aukso, kruvino aukso, 
bet jo neveždavo namo. Tuo 
auksu mokėjo savo šnipam ir 
agemtam Vakaruose, kad ant 
tų lentų kada nors patiestų pa
čius pirklius. Tokia yra “didžio
ji politika”, kuri tiktai savo in
teresų paiso ir atsiduria akli- 
gatvyje.

— Varšuvoje, Lenkijoje, laik
raščiai nusiskundžia, kad gele
žinkeliai kai kuriuose ruožuose 
važinėja lėčiau negu prieš 100 
metų caro valdymo laikais. Tai 
reiškia “komunistinės statybos 
pažangą”.

—Maskvoje vienas amerikie
tis turistas nešėsi kišeninį ra
dijo aparatą ir klausėsi muzi
kos. Milicija aparatą atėmė pa
reikšdama. kad Sovietų Rusijo
je tokių daiktų negalima su šal
vim nešioti. Paskui paklausė: 
“Kas čia per aparatas?”
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sau laisvo kelio į Berlyną, vengdama karo 
pabaigoje įžeisti Sovietu Sąjungą

Maskvos “Pravda” priminė, 
kad suėjo metai, kaip Nikita 
Chruščiovas yra SSSR premje
ras. Per tuos metus jisai pasa
kė 97 viešas kalbas, pasiuntė 
105 laiškus kitų valstybių gal
vom, turėjo 13 pasikalbėjimų seanasai yra pokštas, tai kalėji- 
su spaudos atstovais ir 2 spau- mas — tikrenybė, 
dos konferencijas. šveicarų 
spaūda prie tos statistikos dar 
prideda: “tušti plepalai”.

— Norvegijoje, Oslo mieste, 
visi viešbučiai atsisakė duoti 
kambarius Niktai Chruščiovui 
ir jo palydam, jeigu jie atvyk
tų. Vyriausybė turėtų vieną ku
rį viešbutį rekvizuoti. Bet gal 
ir to nereikės, nes yra girdas, 
kad Chruščiovas susilaiko nuo 
savo kelionės į Skandinaviją.

— Pragoję, Čekoslovakijoje, 
viename spiritiniame seanse 
buvo “iššaukta” Masariko, bu-
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JAPONIŠKA SKARELE

už t rankos: — "Einam, bobut, 
pavedėsiu.” — Ji paklusniai, 
smulkiu žingsneliu, basomis 
kojomis nutrepseno greta Ju- 
ziuko, kuris, privedęs prie tvo
ros, paleido jos ranką, ir šuk
telėjęs: “Čia tvora, tupkis!” — 
nubėgo.

Devenienė apgaraibė tvoros 
apsamanojusius statinius. Baso-

taip gaila tos ubagės, tai 
nepasiimi pas save?

— Ir pasiimsiu. Kad ir 
turiu nuosavo namo, kaip 
Zigmiene, bet pasiimsiu, maty
si. O tu atsimink, kad dar

ko

ne- 
tu,

(2)
Senutė suvirpo visu kūnu, 

lyg' šaltos srovės apipilta.
— “Aš, aš.... pritūpiau ato

kaitoj. Nenorėjau pirkioj mai
šytis.” — Tiek atsipašymo bu
vo girgždančiame balse.

— "Saulės pilna gatvė, galė
jai ir patvory pritūpti. Tuoj pa
reis vyrai pietų, sutryps tave 
čia besėdinčią'' — tokiu meta- mis kojomis jautė, kad žemė 
liniu balsu pliekė senutės pe drėgna, bet ir čia saulutė pa
čius. ’ šildys. Sunkiai atsidusdama, — “Taigi, kad ne motina, 

•Teisybė, Zigmien, tei- prisilaikydama tvoros, atsisėdo bet sena ligota. Ji yra motina,

Nenuvokė, kiek laiko išsėdė
jo tame patvory. Nejautė alkio, 
tik gomurį troškulys išdžiovi
no ir staiga ji išgirdo triukš
mą. Kažkas barėsi. ‘Tur būt, 
vyrai parėjo pietų”, pagalvojo
pati sau. Ji nenorėjo įsiklausy- nežinia kokia senatvė tavęs 
ti, nes perdaug barnių buvo laukia. Gal ir patvory vietos 
girdėjusi per žimeą, kai tupėda- tau jiebus, — suriko vyriškis, 
vo kamaros kamputyje. Bet bal
sai aštrėjo, virto riksmu, sprū
do keiksmažodžiais. Devenienė 
persižegnojo. Ji taip nemėgo 
keiksmų. Dar bandė neklausyt, 
negirdėt, bet paskutiniu laiku 
klausa liko tokia jautri.

-Kaip tu gali išvaryt žmogų į 
patvorį!” — šaukė vyriškas 
balsas. — “Q kas ji man, mo
tina ar giminė?” — kirto Zig 
mienė.

'Taigi, kad ne motina,

sybė.... sutryps ne vietoj sėdan- ant žemės pasikamšė savo sku- nors ,r ne tavo!” 
čią — teisinosi vaikiškai. durų sijoną, užsmaukė aptriu-

— "Ei, Juziuk!” — pašaukė šiušiais pakraščiais skarelę ir 
Zigmienė pro šalį bėgantį vai- kažką šnabždėdama vėl ištie
kę,—"pavedėk senę patvorin, sė rankas prieš saulę, pakel- 
pati nenurėplios”.

Senutė Devenienė sunkiai pa
sikėlė prisilaikydama durų stak
tos. Jos smakras drebėjo iš su- tik galva vis dar trukčiojo, bet 
sijaudinimo, o galva kažkaip neužilgo ji aprimo, pasinėrė į 
trukčiojo į vieną šoną. Ji no- užuomaršos stovį, atrodė užtni- 
rėjo pataisyti nusmukusią ska- go.
rytę, bet vaikas temptelėjo ją *

dama į ją pilną nuolankumo 
veidą. Paraudusios akys vėl už
simerkė. Smakras nebedrebėjo.

— Eik, tučtuojau atvesk senu
tę. Jai yra laiškas iš Brazili
jos.

Paskutininieji žodžiai elekt
ros svove nusmelkė senutės 
kūną. Ji pakniubstomis kėlėsi, 
prislaikydama tvoros.

— Devenienei iš Brazilijos 
laiškas? — jau visai nepiktai 
paklausė Zigmienė ir nuskubė
jo patvorio link.

Senutė apgraibomis ieškojo 
kelio. Ji .drebėjo visu kūnu, lyg 
karštligės ištikta. Tvirtai įsika
bino į Zigmienės ranką ir ne
galėjo ištarti nė žodžio.

Ją įvedė į trobą, pasodino 
prie stalo. Paskui jas įėjo ir vy
riškis.

— Tai, ką, Devenien, eisim 
pas mane, Zigmienė perdaug 
čia tave niekina, — prabilo jis 
susivaldydamas.

— Ką čia niekina.... Niekas 
manęs neniekina. Ką čia.... — 
nuolankiai prabilo senutė, —

kirto Zigmienė, — o jei tau — kas pats būsi?

— “Tai tegul ir rūpinasi jos 
vaikai. Man savų rūpesčių už
tenka!

— Bijok Dievo, moteriške. 
Ji juk elgeta, visų pamiršta, 
alda, o tu ją veji patvorin. 
kas su tavo motina taip 
sielgtų?

— Mano motina seniai 
rusi — jau kiek švelniau

Jei 
pa

mi
lt-

— Ogi Tumonių Petras. Ju- 
ziukas sakė, kad tave patvorin 
liepė nuvesti ponia Zigmienė— 
pašiepiančiai pridūrė.

— Petrelis, Petrelis.... pame
nu, stambus gražus juodbru- 
vis, — bandydama nusišypso
ti kalbėjo senutė. i

— Nebe juodbruvis, jau šar
motas ....nusijuokė Petras. 11

— Bet tavo balsas, Petreli, , 
jaunas. O veido tai neįžiūriu, , 
nematau.... — senutė staiga vi-r 
sa susitraukė ir balsas jos nu-i 
trūko. |

Užviešpatavo visiška tyla, į 
Zigmienė dar labiau išblyško. 
Ji suko tarp pirštų vatinuko 
kamputį, žiūrėdama į tuščią, 
stala ant kurio žaidė saulės
spindulys likusiu* vandens laše
liu. \

Petras atsikrankštė.
—Na, tai eisim pas mane?

— paklausė. • 11
— 0 ne, ne. Petreli, man 

čia gerai, — blaškėsi senutė, i
— Zigmienė staigi, bet gera, 
gera, kaip tikra duktė. i

Petras pašiepiančiai ir ilgai 
žiūrėjo į Zigmienės pilkas a-
kis. Pastaroji staigiai atsisuko.

— Sakei yra Devenienei 
laiškas, duok čia, — valdyda
mas! tarė.

(Bus daugiau) HYTŲ VOKIETIJIJE k«r»k«i apmokomas Jauirtmac.
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K U N. PETRAS PATLABA

CHICAGOS BALFO VEIKĖJAM

Jūsų

pareigų. Pikelių parapija prie 
Latvijos sienos, ten daug įvairių 
pažiūrų žmonių ir okupacijos 
metu klebono padėtis čia labai 
sunki. Nežiūrint to, kun. P. Pat* 
labai pavyksta ne tik nugalėti 
visus sunkumus, sutvarkyti pa 
rapijos reikalus, bet ir prisitai
kyti prie naujų sąlygų ir jose 
rodyti žmonėms tikrąjį kelią 
visuotinio sumišimo sūkuryje.

Žinau, kad šešėliai perbėgo 
per Jūsų gretas, tačiau jų ne
suardė; priešingai, Jūsų žings
niai įveikti vargelį, kuris ir ša
koją ir lapoja, liko tvirti.

Balfo Centre žinome, jog vis
ką darote, kad tik šalpai dau
giau lėšų sukaupti: rinkote au
kas Baltui prie bažnyčių, gat-

Gegužės 31 vysk. M. Reinio 
moksleivių ateitininkų kuopa at
šventė savo metinę šventę, 
šventė pradėta pamaldomis. 
Kadangi tą sekmadienį buvo 
Dievo Kūno šventė ir buvo pro
cesija, moksleiviai ateitininkai 
dalyvavo ir procesijoje su savo 
vėliava. Mergaitės, ėjusios vė
liavos garbės sargybą ir kitos, 
dalyvavusios procesijoje, buvo 
pasipuošusios tautiniais rūbais. 
Pamaldų metu ateitininkai pri
ėmė šv. Komuniją.

Po pamaldų parapijos salėje moksleivių ateitininkų reiški-

akiratį fld Vakarų kuttftroB pa- 
8KUHlSw ttOTS SOnus*
lauš diplomo ir trūksta..

apsistoja ir. An
tano parapijoje, Cicero prie 
Cbieagos, pas preL Ig. Albavi- 
čių ir jo remiamas ryžtasi tvar 
kyti visus Amerikos liet kata- 
Ukų akcijos reikalus. Susipaži
nęs su padėtimi, apsigyvena 
Baltimorėje pas preL L. Men- 
delį, šv. Alfonso parapijoje. 
Čia dirbdamas pagrindinai su
sipažįsta su Amerikos lietuvių 
pastoracijos metodais ir prelj

ta į Cicero šv. Antano parapi
ją, kur eina vikaro pareigas, 
vadovauja lituanistienei mokyk
lai, ateitininkams, dalyvauja va
saros stovyklų rengime, ben
druomenės darbuose ir kitose 
organizacijose bei visame lietu
viškame rel. ir kult, gyvenime.

slą Tuebingeno universitete ir 
daktarato dizertadjos temą pa
renka iš savo mėgiamos auklė
jimo srities: “Lietuvos mokyk 
la pirmoje bolševikų okupaci
joje”. Nors dėl tiesioginių pa
reigų gausumo ir emigracijos 
į Ameriką nesuspėjo užbaigti 

kelių parapiją užimti klebono pasirinkto dizertacinio darbo,

Bolševikai okupuoja Lietuvą 
ir kun. P. Patlaba turi palik
ti šią darbo srit| ir vykti į Pi

kun. Dievo ir žmonių meilė yra 
dvasinio pasaulio aukščiausio
ji vertybė ir žmogaus darbų ir 
jausmų gražiausias papuoša
las. Ji žėri ir tamsiausią gyve
nimo naktį, apšviesdama eina
mąjį krikščioniškosios tiesos ke
lią, asmeninio likimo ir tautos 
gyvenimo kryželėse. Meilės 
šviesoje nušvinta mintys ir dar
bai, persunkti savęs išsižadėji
mo, nuoširdumo ir pasiaukoji
mo Dievui ir žmonėms.

Salės vestuvėms, susirinkimams ir kitiems parengimams 
Salėje gali tilpti 200 žmonių 

LIETUVIŠKIEMS SUĖJIMAMS NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienas bus sutiktas.

buvo vaišės, kurias paruošė 
kandidačių mantytes: E. Baltu
tienė, E. Miknienė, G. Slepako- 
vierė ir V. Stanaitienė.

Pusryčių metu pasakė tem
pas kalbas kleb. kun. J. Kinta 
ir kuopos dvasios vadas kun. 
Vyt. Demikis, pasidžiaugdami 
gražia moksleivių ateitininkų 
veikla ir drausmingu dalyvavi
mu šioje šventėje. Ypač klebo
nas buvo patenkintas gražiu

Po šių visų patyrimų, vo
kiečių okupadjos metu, atvyk
sta į Rietavą, į vieną iš žymiau
sių Žemaitijos parapijų. Oku
padjos ir karo pasėkoje Čia at
siveria neaprėpiami darbo plo
tai. Reikia ne tik kelti žmo
nių religinį ir kultūrinį lygį, 
bet ir tvarkyti parapijos me
džiaginius reikalus, pravesti di
deles statybas. Ir kun. P. Pat
laba nieko nelaukdamas vykdo 
visus šiuos darbus, padaro pla
nus ir stato kleboniją ir kitus 
pastatus ir gaivina žmonių re
liginę ir dorovinę dvasią, šiuo 
metu artinasi antroji bolševikų 
okupacija, bet kun. Patlaba tę- 
tęsia pradėtąjį darbą, ir tik pas
kutinį akimirksnį karo veiks
mų verčiamas, nenoromis trau-

Mūsų tautoje yra gražus pap
lotis paminėti didėlius ir ma
žus jubiliejus. Ir patys jubi
liatai mielai papasakoja apie 
save, teikia spaudai žinių ir sa
vo naujausių nuotraukų. Kitoks 
yra kun. Petras Patlaba, šven
čiantis birželio mėn. 14 d. si
dabrinį savo kunigystės jubi
liejų, Jis labai nenoromis kal
ba jubiliejų liečiančiais klausi
mais, tarsi giliai jausdamas, 
kad kunigystės pašaukimas ir 
žmogaus gyvenimas nėra asme
ninis žmogaus nuopelnas, bet 
dieviškasis lėmimas.

Su tokiomis pažiūromis eina 
į gyvenimą didžios dvasios, 
tvirtų principų ir didelio darb
štumo žmonės. O kun. P. Pat 
laba priklauso prie jų. Gimęs 
1909 m: gegužės 1 d. ūkinin
kų šeimoje. Paveldėjęs iš tėvų 
šviesų protą ir lietuviškai kil
nią širdį. Baigęs vidurinįjį mok 
slą, stoja į Telšių kunigų semi
nariją, kur studijuoja filosofiją 
ir teologiją. Studijas baigia vie 
nas iš. .pirmųjų ir 1934 Telšių^ 
vysk. J.. Staugaičio įšventinai 
mas į kunigus. Su šia diena ir 
prasideda kun. Petro Padabos 
kunigiškojo pašaukimo kelias, 
kurį jis sėkmingai eina iki mū
sų dienų.

Pradžioje paskiriamas Kur
šėnų parapijos vakaru, kur su 
visa jaunatviška energija įsijun
gia į parapijinį ir organizacinį 
darbą. Tačiau jam tenka čia 
pabūti tik pusę metų, nes dva
sinė vyriausybė, žinodama jo 
gabumą, skiria ji Skuodo gim
nazijos kapelionu. Nors kun. 
P. Patlaba turi įgimtą auklėto
jo talentą ir gerą padagoginį 
pasiruošimą, tačiau tikybos 
mokytojo darbas be paprastųjų 
pedagoginių savybių reikalauja 
daug platesnių akiračių ir suge
bėjimų. Religijos mokytojui 
tenka išlyginti tėvų ir valkų 
santykius, suprasti įvairių pa
žiūrų mokytojus ir suderinti 
Bažnyčios ir pasaulinės valdžios 
reikalavimus. Ir kun. P. Patlaba

Ilgai neužmiršiu, mieli Čika- tos šalpai lėšos bus tinkamai 
giečiai, Jūsų širdingumo, ku- panaudotos tik brolių — sesių 
riuo priėmėte mane Chicagoje, ašaroms nušluostyti, žaizdoms 
Balfo pikniko proga, pereitais aprišti, vargeliui sumažinti. 
1958 metais. Tuo Baltas rūpinasi ir už tai

E kun. St. šantaro, Balfo pir- atsako.

kraują praleisti, gyvybę paauko- 
Rochestery, New Jersey ir ki- ti. jūs gi jau dabar liejate pra- 
tur panašiuos parengimuose da
lyvauti ir žodį tarti.

Balfo Centre matyti, kad bir
želio mėnesį Amerikoje visuose 
Balfo skyriuose yra gyvas judė
jimas, lėšų Lietuvos kanki
niams telkimas.

Kun. L. Jankus 

s Balfo Centro

Su tikslu padėti tiems, kurie norėtų pasiųsti siuntinį 
savo artimiesiems Lietuvon, arba į kitus kraštus, nedarant 
didelių išlaidų, mes sudarėme specialius siuntinius ir už
tikriname, kad tai yra pats pigiausias ir geriausias pa
siūlymas, kokį Jūs iki šiol turėjote.

1. Angliškos vilnonės medžiagos kostiumams. Iš viso 
5 gabalai, kiekvienas po 3’/-j jardo. Medžiagos atžymėtos 
“Made in England’ ir tas padidina jų vertę Lietuvoje, šio 
siutimo kaina tik $59.90.

2. Vietinės gamybos geros rūšies medžiagos 6 kos
tiumams su priedais. Iš viso 3 gabalai medžiagų, kiekvie
nas po 6 V? jardo, skirtingų spalvų. 19 V2 jardo medžiagų 
su priedais. Kaina taip pat tik $59.90.

Į šias kainas įeina visos išlaidos. Adresatas gaus 
aukščiau paminėtus siuntinius be jokių primokėjimų. Visi 
siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas. 
Prie šių standartinių siuntinių Jūs galite pridėti vaistų, 
arba bet kokį daiktą ir už tai reikės primokėti tik muitą 
ir papildomas pašto išlaidas.

Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiū
roje. Visi užsakymai yra išpildomi skubiai ir sąžiningai. 
Už pačius vaistus mes skaitome urmo kainą.

Papildomų informacijų reikalu prašome reikalauti 
katalogų ir medžiagų pavyzdžių.

Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuvišką 
atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN BOOK CO.
22 Chapin Place, Hartford, Conn.
Telef. CHapel 6-4773

ANTANAS USTJANAUSKAS
Vedėjas

Ir šiuo šviesiuoju krikščioniš- $ 
kosios tiesos ir meilės keliu X 
jau dvidešimt penkerius me- X 
tus eina kųn. P. Petras Patla- $ 
ba su dideliu žinių bagažu, § 
šviesia gyvenimo išmintimi ir X 
nepalaužiamu ryžtu tarnauti x 
Dievo ir savo tautos idealams. 
Nors pavergta yra žemė, ku
rioje pražydo gražiausieji jo 
darbai,nors užsklęstos sienos, 
už kurių liko jo bažnyčios ir 
mokyklos, tačiau jo pasirink
tasis gyvenimo kelias — stovė
ti savo tautos dvasinių verty
bių sargyboje — tęsiasi ir už 
tėvynės ribų ir sidabrinio ku
nigystės jubiliejaus spinduliais 
nušviečia mūsų dienų tamsą.

kiasi į Vakarus.
vykusiai suderina visus šiuos Atsidūręs Vakarų Vokietijo- 
dažnai priešingus dalykus; ne je p Patlaba Regensbur- 
tik puikiai dirba pedagoginį ge Umpa katedros berniukų 
darbą, bet įgyja mokinių mo- choro bendrabučio vedėju, ei- 
kytojų ir savo vyriausybės pa- na vjkaro pareigas keliose vo- 
sitikėjimo ir įvertinimo. Šio į- kiečių parapijose ir plačiai da- 
vertinimo pasėkoje jis skiria- lygauja lietuvių organizacinia- 
mas į vyskupijos centrą, į Tel- me į. visuomeniniame gyveni- 
šių gimnaziją, kapelionu, čia me Nežiūrint šių darbų, po vo- 
ne tik jam tenka eiti religijos kiečių kapituliacijos gilina mok-

! B što labai
P. Padabos kunigiškojo gyveni
mo mątyti, kad jis stengėsi bū
ti kuo toliausiai nuo garbingų 
vietų ir aukštų pareigų, bet vi
sur, kur buvo kviečiamas, ėjo 
dirbti su giliu pareigos ir at
sakomybės supratimu. Mums 
čia svarbu ne tiek jo nueito 
kelio ilgumas, kiek jo gyveni
mo turinys. O kun. P. Patla- 
boe gyvenimo turinys turtin
gas: turtingas didžiais kentėji
mai? ryšium su mūsų tautos li
kimu, turtingas pasisekimais, 
einant daug ir įvairias pereigas, 
turtingas dieviška globa bei pa
laima. Prie visų šių pasisekimų 
prisidėjo ir jo asmeninės soty
bės: šviesus žvilgsnis ir šypse
na, švelni rimtis, sugebėjimas 
rasti pasikalbėjimams temų, ne
suksiančių aštrių prieštaravi
mų ir vengmas viso, kas kitus 
įžeistų, padarė jį visų mėgiamą 
ir visur laukiamą Tačiau ne 
šiuose gero būdo savybėse jo 
tikroji vertė.

Tikroji kun. Petro Padabos 
kaip ir visų kunigų vertė — 
tai atrėmimas savo gyvenimo 
į Dievo ir žmonių meilę. 0

muosi parapijos religiniame gy
venime. Jani' at-kai padarė įs
pūdį, dalyvaudami Dievo Kūno 
procesijoje su vėliava, kur pap
rastai dalyvauja tik senesni se
nųjų lietuvių organizacijų na
riai, o čia dabar išėjo į viešu
mą jaunimas — graži lietuvių 
katalikų parapijos ateitis.

Po pusryčių sekė naujų kan
didatų įžodis ir priėmimas į tik
ruosius narius, šią dalį prave
dė Ateitininkų Federacijos Re
vizijos Komisijos pirm. A. Ma
sionis. Po ateitininkų Credo da
vė įžodį: Dalia Baltutytė, Ange
lė Mikniutė, Violeta Slepakai- 
tė ir Vida Stanaitytė, kurioms 
M. Šaulienė prisegė ateitininkų 
ženklelius. Kandidates gražiai 
ir rūpestingai paruošė M. Šau
lienė, o jai talkino' Danguolė 
Masionytė.

Naujus narius sveikino ir 
pasakė trumpas kalbas A. Ma- 

mininko Chicagoje, esu gavęs jr šiandien yra dar daug i- sionis, At-kų Federacijos Valdy- 
kvietimą atvykti ir šiemet. Gai- dealistų, kurie už Lietuvos lais- 1)05 vardu; A. Rugys, Paterso- 
la, negaliu. Mat, jau pasižadė- Vę reikalui esant yra pasiryžę 110 apylinkės lietuvių bendruo- 
jau birželio mėn. būti Bostone, kraują praleisti, gyvybe paaiiko- menės pirmininkas, bendruo

menės vardu, ir S. Miknius — 
tėvų vardu. Visų buvo išreikš
tas pasitenkinimas, kad mūsų
katalikiškas jaunimas neišsi- 
barsto, bet organizuojasi, sto
damas po vėliavą kurioje įra
šyta “Visa atnaujinti Kristuje 
tarnaujant Dievui ir Tėvynei”.

A. Masionis padėkojo tė
vams, ypač motinoms, supran
tančioms jaunimo organizacijų 
reikšmę lietuvybei ir savų pap
ročių išlaikymui svetimame 
krašte, už jų gražią paramą ir 
bendradarbiavimą, ir M. Šaulie
nei už rūpestingą kandidačių 
paruošimą. At-kas

mokytojo pareigas, bet pla
čiai įsijungti įmokslus einan
čio jaunimo organizacinį darbą 
ir į visą vyskupijos religinį ir 
kultūrinį gyvenimą.

kaitą aukojate skatiką tai .pa
čiai, visad brangiai ir mielai a- 
teities laisvai Lietuvai.

Ką čia rašau Jums į Chicagą, 
noriu pasakyt ir visoms kitoms 
lietuvių kolonijoms JAV, kur 
plušama ir rūpinamasi bend
rais Balfo šalpos reikalais.

Dieve Jums padėk, o Tėvy
nės sūnūs ir dukros — kauki 
niai Jūsų neužmirš niekada.

FESHVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y.
TeL MU 3-2928

GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Kur praleisti atostogas?
Lietuvių vasarvietes savinMkai LUBIAI ir VEITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saulėtų Cape Cod
ir apsistoti Jų puošnioje viloje, kuri šią vasarų turės naujų 
“MEŠKOS” vardų. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo i 
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro i 
riausias sąlygas poilsiui.

• GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI 
o GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
• STROPUS PATARNAVIMAS '
o NEAUKŠTOS KAINOS

*• VANDENS SPORTO {RENGIMAI 
o TENISO - GOLFO AIKŠTES

* O ARTI GOLFO SROVES ŠILDOMI ATLANTO 
VANDENYS

O ARTI TEATRAI IR K. VAKARINES PRAMOGOS 
Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai Taukia svečių.

Kreiptis adresu:
S. M. LŪŠYS, c/c "Meška1*, Monument Beach, Beach St. 
Cape Cod, Mass. — Telef.: Buzzards Bay, Plaza 9-3251

■
B1

vėse, visur, kur tik galėjote; iš- 
siuntinėjote tūkstančius laiškų 
— prašymų (net New Yorke 
gavome); žinome, kad visus į 
š.m. birželio 21 dienos pikniką 
gražiai pakvietėte ir puikiai vai
šinsite; žinome, kad laimėji
mus nusiusite ir tiems, kurie 
dėl kurių nors priežasčių nega
lės piknike dalyvauti, bet bus 
pirkę bilietus ir laimėję.

Iš Balfo Centro galūnė visus 
Jūsų rėmėjus ir aukotojus už
tikrinti, kad visos Jūsų sutelk-

Vasaros atostogos — Asbury Park, N. J. Onos ir 
Petro Lamų (Lanauskų) vasarnamyje 515 — 4th Avė. 
(kampas Emory St.).

Čia Atlanto pakraštyje, ąžuolų paunksnyje, erdviuose 
kambariuose rasite tikrą poilsį. Svečių patogumui galima 
naudotis virtuvėmis, šaldytuvais ii* indais. Norintiems, 
maistas bus gaminamas vietoje. Maudymosi mokestis van
denyne apmokamas savininkų.

Sezono pradžia birželio 14 d.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:
P. O. LANYS 1248 Waverly PL, Elizabeth, N.J.

TeL: EL 3-1169
arba vasarnamis: 515 4th Avė., Asbury Park, N J.

TeL: PR 4-6034

SIUNTINIAI SIUNČIAMI { SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

' GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14ttr St New York 11, JL Y. TeL CHetoe* 3-2583

141 Secoad Ave^ New York City, N. Y. Tel GRamercy 5-7430
Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vaL MŪSŲ SKYRIAI:

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
Garsiame CAPE COD ■ OSTERVILLE, MASS., kurorte prie 

atviro Atlanto, LONG-BEACH pliažo, pušų pavėsyje, gra
žioje lietuviškoje vasarvietės viloje

<<AUDRONĖ>>
382 FiBraore Avė. 308 W. Fourth St 132 Fraaklin Avė. 

y Boston 27, Masu. Hartford, Conn.
Tel. MOhawk 2B74 Tel. ANdrew 8-5040 Tel. CHapel 6-4724

39 RRyiRMū Ftara W. 
Nevrark, N. J.

TeL MArkdš S-2B77

MOUterary Bd. 
Cleveiand 13, Ohlo 
TM. TOwer 1-1461

11330 Jos. Campau 
Detrett 12, Mich.

Tel. TOwnwnd 8-3980

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

87 EAST BAY RD. OSTERVILLE. CAPE COD, MASS. 
Tel. GA 8-2748

o Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
o Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas
o šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas vos 5 min. 

pėsčiom
o Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams
o Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas

Mūsų didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančius kUjentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas stontMys bus {teflctas. Bus Msiunaemas 48 vai. laikotarpyje. Pasieks savo paskyrimą 6-7 sa
vaičių laikotarpyje; oro paštu 7-12 dienų. Mūsų ištaigoje jūs galite gauti įvairiausių geriausios rūšies 
prekių. Prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui.. 
Atidarą kasdien nuo 0 vai. ryto iki 6 vai. p. p. — sekmadieniais nuo f vai. ryto iki 4 vai. p.p.

~ 'rv=== i nį~g5=^s==:

Atidaroma nuo birželio mėn. 13 d. iki rugsėjo pabaigos. Lie
tuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis: 
Dr. £d. JANSONAS, 47 Thomas Park, Boston 27, Mass. 

Tel. AN 8-7771
arba 

AUDRONĖ JANSONAS. 87 E«st Bay Rd. OsterviHe



su okupuotos Lietuvos enkave
distais primygtinai perša AL-

J. • ■ . Svetimtaučiams tereikia tik]
gyv. 2735 W. 4 3St, Chicago, mūsų balsų.
32, DL KJ. Jonaitis gimė 1892 Toks nuoširdus ir šaunus lie-J 
m. Kapsų krašte. Iš pat jaunų tuvis yra naujasis “Darbininko” ^ 
dienų pamilo lietuvišką knygą - prenumeratorius Kj. Jonaitis,^ 
ir spaudą, daug valandų praleis- kitados buvęs visos Amerikos 
davo “Žiburio” knygyne, Vilka- Lietuvos vyčių pirmininkas.

lektyvą Chicagoje, būtent, į 
Chicagos vyrų chorą. Sužinoję, 

- kad išeivijos lietuviai ir mūsų 
operos kolektyvas labai norė
tų scenos rampon išvesti lietu
višką operą, žmonės iš okupuo
tos Lietuvos jau pasiūlė Klo
vos -“Pilėnus” ir “Vaivą”. Tų 
operų gaidas ir orkestraciją la
bai lengva būtų gauti: vyrų, 
choras turėtų parašyti oficialų 
raštą okupuotos Lietuvos kul- 

. turas ministerijai ir prašymas 
greitai būtų patenkintas. Beje, 

■ toks oficialus raštas jau reikš
tų viešą kultūrinį bendradar
biavimą su enkavedistais. Mū
sų vyrai ne iš kelmo spirti: jie 
susipratę lietuviai ir puikūs pa
triotai. Tokios kainos už Klovos 
“Pilėnus” jie niekad nemokės. 
Yra dar ir kitas kelias operai 
gauti: privatus, brangių siunti
nių pavidale. Jei tuo keliu mū
sų vyrai pasuks, jie nenusi
kals nei lietuviškos sąžinės 

v jausmui, nei principams.- -

Šiomis dienomis Darbihinką 
užsisakė senas Amerikos lietu
vis ir nusipelnęs lietuvybės vei
kėjas vaistininkas K.J. Jonaitis,

Kur vasaroti?
Pasiteiraukite pas vasaroju

sius d-rės Valerijos Norvai
šienės NIDOJE Cape Code.

Ką iš jų išgirsite — tai ne
bus pasaka, tai bus tikri fak
tai....

Sausi pušynai čia pat atviras 
Atlantas, šiltas Golfo srovės 
vanduo, geriausias paplūdimis, 
naujuose namuose moderniai 
įrengti kambariai, puikus, įvai
rus ir gausus maista — tai 
tik dalis tų malonių apystovų, 
kurios sudaro tikro poilsio ir 
gerų nuotaikų sąlygas NIDOJE 

Vasarvietė veikia nuo birže
lio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

gas. Baigęs pradinį mokslą, ū- 
kininkų prašomas, keliaudavo 
per kaimus ir sodybas, mokyda
mas vaikus lietuvių kalbos ir 
lietuviškojo rašto. Planavo sto
ti į garsiąją Veiverių mokytojų 
seminariją, bet planai pasikei
tė ir jis išvyko į JAV. 1915 at
sirado Bostone. Tuoj buvo 
pakviestas dirbti į “Darbininko* 
spaustuvę ir, šalia rinkėjo dar
bo, tvarkė žinių skyrių redakci
joje. Taigi, KJ. Jonaitis dirbo 
tame pačiame “Darbininke”, 
kuris dabar virtęs tikrai įdo
miu ir kultūringu laikraščiu. < 
Bedirbdamas “Darbininke” K. 
J. Jonaitis rašė eiles, jas skel
bė katalikų spaudoje ir Ameri
kos lietuviai K.J. Jonaičio eiles 
deklamuodavo šalia Maironio. 
Dirbdamas “Darbininke”, Jonai 
tis tęsė farmacijos studijas ir, 
jas baigęs, atsisveikino su 
“Darbininku”, nes jį viliojo 
vaistininko darbas. Taip “Dar- 
bininkas” fr neteko nuoširdaus 
talkininko, o Chicagos lietuviai 
susilaukė lietuvio vaistininko 
ir didelio lietuvybės veikėjo.

Ir dabar, kai reikia vaistų į 
Lietuvą siųsti, tu, nuėjęs pas 
vaistininką Jonaitį, juos visuo
met gauni už stebėtinai žemą 
kainą, nes, Jonaičio žodžiais ta
riant, mūsų tik saujelė tėra,

Paskutinių dienų bėgyje ša- | 
lia Jonaičio štai suradpm dar g 
du naujus “Darbininko” skaity- 
tojus. Pirmoji jų yra muz. |

tuvaitė, gražią savo gyvenimo 
dalį paskyrus lietuviškos muzi
kos puoselėjimui išeivijos lie
tuvių tarpe ir amerikiečių vi- | 
suomenėje. . Muz. A. Stephens 
nuopelnai lietuvybei yra tokie 
dideli, kad tai Imis galima api
būdinti tik atskirame straips
nyje. Įdomu, kad rengdama 
koncertus ir leisdama plokšte- * 
les, muz. A. Stephens niekuo
met nepamiršdavo ir “Darbi
ninko”, laikraščiui duodama ap 
mokamus skelbimus. Ar taip 
paremiam laikraštį mes, naujie
ji ateiviai?

Antrasis “Darbininko” pre
numeratorius yra Vytas Radys, 
mūsų gražaus ‘Daivos ansamb
lio v-bos pirm., Alb. Dzirvono 
įpėdinis. Paklaustas, ar nenorė
tų “Darbininką” užsiprenume
ruoti, jis nieko nelaukęs atsa- - 
kė: “Su mielu noru. Ačiū, kad 
manęs nepamiršot!

Taip jau turim keturius nau
jus prenumeratorius ir tikimės 
greit surinkti dešimtį, nes ge
rą laikraštį netaip sunku lie
tuviui įsiūlyti.

VI. Rmjs.

K. J. JONAITIS 1915 m. Darbininko spaustuvėje

MAIRONIO šeštadieninės mokyklos mokslo metus baigiant. Vidury už stalo — kun. klob. N. Pakalnis. f
Nuetr. V. Maželio

KUN. JUOZAPAS GIRDIS PASKIRTAS KLEBONU
Praeitą rudenį, susirgus kun. 

P. Lunskiui, šv. Vincento liet, 
parapija pergyveno nepastovų 
perijodą. Parapiečiai laukė su
grįžtant savo klebono. Parapi
jos valdytoju buvo tėvas G. 
Paschalis Sabas, O.F.M.

Tuo tarpu kun. P. Lunskfo 
sveikata svyravo. Nespėjus ap
galėti vieną ligą, kita ližpuida- z 
vo. Parapiečiai širdingai atjau
tė savo gero klebono nelaimę, 
nes : jo ilgametė darbuotė šio
je parapijoje buvo tikrai vai
singa. Radęs $54,000 parapijos 
skolos, jis paliko žymų kapita
lą naujos bažnyčios statybai. 
Tai tikrai gausus pažangos 
ženklas, nelengvai atsiekiamas.

Šią savaitę mūsų parapijai 
atsiskleidė maujas istorijos la
pas. Pittsbiirgho vysk. John 
Wright paskyrė naują klebo
ną, kun. Jdozapą Girdį. Nors
kun. J. Girdis čia augęs ir mok- R 
slą ėjęs, bet gerai kalba lietu- ; 
viškai ir yra geras lietuvis. Jis 
čia yra gerai žinomas, nes il
gą laiką buvo kaimyninėje lie
tuvių šv. Khzimiero parapijos 

vikaru. PrftS atvykstant’ į šv.į 
Vincento parapiją, kun. J. Gir- J: 
dis dirbo svetimtaučių parapi- į 
joje. Mūsų parapiečiai džiau- j 
giasi, sužinoję apie jo paskyri- | 
mą. I

PITTSBURGH, PA. mis. Planuojama puikių para
dų — eisenų ir t.t. Ap.

Lietuvių biznierių pikninkas
Pittsburgho lietuvių Preky

bos Buto metinis piknikas ruo
šiamas sekmadienį liepos 12, 
Lithuanian Country Club. Pik
niko vieta pasiekiama važiuo
jant 51 keliu, Coal Vailey Rd,

Sveikindami naują kleboną, 
linkime jam sėkmingai ir il
gai darbuotis šioje parapijoje.

Po ilgų metų energingo dar
bo senosios kartos veikėjai, 
taupydami savo jėgaš, pradeda 
trauktis iš svarbių postų. Ilga- 
metįs šv^ Kązimiero parapijos Jefferson Borough, Pa. Lietip 
klebonas kun. Magnus Kazėnas vių Prekybos Buto ruošiami 
nors dar ne visai pasitraukė, 
bet jau svarbias parapijos vedi
mo pareigas pavedė savo pagel- 
binjnkui kun. V. Karaveckui...

Pittsburgho miestas šiemet 
mini 200 metų nuo savo įsikū
rimo. Minėjimui prie trijų upių 
santakos išpuoštas parkas su 
puikiais fontanais ir ilgų me
tų pažangos pavyzdžiais. Ten 
ruošiamos įvairios programos' 
net su įvairių tikybų pamaldo- pavaišinti alum. Programai va-

piknikai šioje apylinkėje būna 
patys įdomiausi ir sutraukia la
bai daug žmonių, šių metų 
pikniko programoje numatyta 
įvairios varžybos ir daug viso
kių dovanų. Dovanas gaus ge
riausi šokėjai, seniausia įr jau
niausia motina, gausiausios šei
mos motina. Per visą dieną 
skambės lietuviškos dainos, 

l, gros žinomas ukrainiečių or
kestras. Visi svečiai bus veltui

Nepavėluokite užsisakyti kam
barius šiuo adresu: Valerija “ 
Norvaišienė. P.O. Box 367, W. 
Hyannisport (Centerville Avė.) 8ALTIMORES ŽINIOS

f.

dovaus P. Dargis ir A. Savols- 
> kis. Pittsburgho Lietuvių Pre» 

J -= kybos Butas iš gauto pelno yra 
gausiai parėmęs lietuvių kultū
rinius reikalus. Savo stambia 
auka yra parėmęs Lietuvos lais
vinimo darbus, Altą, šv. Kazi
miero kolegiją Romoje, Pitts
burgho universitete lietuvių 
kambarį ir kt. Fr. Žilionis

— AHiHhinkų dvasios vadę 
pasitarimas nukeliamas iš bir-^|l 
žeiio IT į birželio 18, ketvirta- ^g| 
Mienį, ll val. Marijanapolio ko-.;įO 
legijoje, Thompson, Conn. Pra-./^ 

' nešimus padarys Federacijos 
dvasios vadas tėvas V. Gidžiu < 
nas, OFM pranciškonų šv. Ka- W 

: zimięro provincijos provincijo- % 
į ląs, prof. kun. St. Yla, kun :•>.

dr. Pr.- Brazys, MIC, marijonų ? 
vicegenerolas ir kt. Visi kuni- - “^ 
gai, dirbą su ateitininkų viene
tais, ir besirūpiną ateitininkiš- 
komis problemomis pasitarime 
kviečiami dalyvauti.

— Kun. Kazimieras Petraus
kas birželio 28 švenčia 25 me
tų kunigystės sukaktį. Pastora
cinį darbą jubiliatas dirba šv. 
Klaros parapijoje, Central; New 
Merico.

— Immaculata mergaičių va
saros stovyklos registracija jau 
baigta. Yra užsiregistravusių 
virš šimto mergaičių. Daugiau 
šiais metais priimti nėra vie
tos. Stovykla, vedama Putna
mo seserų, darbą pradeda bir
želio 28, baigia liepos 26.

— Kazimieras Jankūnas, gy- ■ 
venęs Watertown, Mass. mirė 
ir birželio 6 palaidotas iš Ne- ' 
kalto Prasidėjimo bažnyčios 
Cambridge, Mass. Paliko nuliū
dime žmoną Sofiją ir dukteris 
Eleną, ir Oaą.-VeimHsbuvo' 
ilgametis Darbininko skaityto
jas, priklausė katalikiškom or
ganizacijom, daug sielojosi lie
tuviškais reikalais.

»
— Kun. Antano Perkumo, sa

leziečio, 50 metų amžiaus ir 30 
metų vienuoliškos veiklos su
kakti birželio 13-14 mini Cara- 
caso lietuviai. Sukaktuvininkas 
ilgą laiką dirbo Kinijoje, o da
bar yra Venezuelos lietuvių 
kapelionas.

— Daušuva — tokiu vardu
išleistas pirmasis numeris biu- ' 
letenio, skiriamo lietuvių kurdi- 
nimo Hondūre reikalam. Reda
guoja J. Vitėnas, 3865 Halsey 
Ter., S.E. Washington, D.C.

— Skautę akademikę vasa
ros stovykla šiemet bus birže
lio 28 — liepos 5 Hudson, Ohio. 
Stovyklautojai registruojasi ad
resu: R. Stravinskaitė, 1234 E. 
86th St, Cleveland 8, Ohio.

Telefonai: Hyannis
ring 5-3987 Boston — AV 
enue 8-8079.

GERIAUSIA
LIETUVISKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

$p Pre|. L. Mendelis, šv. Alfonso 
lietuvių parapijos klebonas, 
birželio 9 išskrido atostogų į 
Europą. Kelionėje aplankys 
Marijos šventoves ir stebuklin
gas vietas, o taip pat šventąją 
Žemę, Kristaus Kryžiaus Kelių 
stotis ir k.

vyskupijos išlaikomos įvairios 
labdarybės įstaigos atlieka di
deliai kilnius darbus. Arkivys
kupas Pr. Keough birželio 7 d., 
10:30 vai. už visus geradarius 
aukojo padėkos mišias.

TRAKAI
THOMPSON, CONN.

PRIE QUADRIC EŽERO 
su valstybinių paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir 
ramumos, tinkamiausia vieta

vasarojimui
Maistas ir kambarys asmeniui 

35 dol. savaitei.

J. PAKNYS.
Box 126 Thompson, Conn.

Telefonas:
Putnam, VAlnut 3-2836

Kun. A. Dranginis, šv. Alfon
so lietuvių parapijos vikaras, 

Šv. Alfonso parapijos moky- gegužės 31 dalyvavo savo gi- 
klos mokslo metu užbaigimas minaičio kun. A. Gražulio, MIC, 

primicijose Švč. Jėzaus širdies 
bažnyčioje New Philadelphia, 
Pa .

su įdomia programa buvo bir
želio 7, sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Parapiečiai labai gausiai atsi
lankė į šias iškilmes. Parapi
jos klebonas prel. L. Mendelis 
baigusiems mokyklą Įteikė pa
žymėjimus ir dovanėles. Sese
lės: mokytojos labai kruopščiai 
buvo paruošusios vaikučius iš
kilmių programai, todėl viskas 
labai gražiai ir sklandžiai pra
ėjo.

bus Demskio vasarvietėje prie 
Chesapeake Bay vandenų, šo
kiams gros geras orkestras, 
vaikučiams numatytos specia
lios pramogos. Rengėjai laukia 
visų atsilankant, o atsilankyti 
verta dėl daugelio priežasčių, 
svarbiausia paremti jų kilnius 
darbus.

Amerikos Lietuviu Atletų 
Klubas, čia veikiąs jau daugiau 
kaip 40 metų, birželio 27, Lie
tuvių svetainėje ruošia pager
bimo vakarienę lietuviui futbo- 
listui Jonui Jonaičiui (John U-

Siuskite Jūsų

pakietus į U SSR

— Encikliką apie masonus, 
paskelbtą popiežiaus Leono 
XIII 1884 metais, lietuvių kal- 
bon išvertė ir išleido kun. A. 
Sabas. Brošiūra kainuoja 50 cn.

— Lietuvię susiartinimo

Rekolekcijos kunigams Balti- 
morės vyskupijoje ruošiamos 
birželio mėn. švč. M. Marijos nitas). Daug lietuvių stebėda- 
seminarijoje. Kun. K, Pugevi- mi sporto Rungtynes gėrėjosi 
čius ir kun. A. Dranginis, šv. savo tautiečio laimėjimais. Kam 
Alfonso parap. vikarai, reko- dar jo neteko matyti, turės 
lekcijų išvyksta birželio 15-19 progos su juo pasisveikinti
d.d., o kun. J. Antoševskis — pasikalbėti. Vaišėse dalyvaus 
birželio 22-26. aukšti sporto pareigūnai ir

Katalikę labdaros vajus la- svečiai. p0 vaiši šoJdai
bai gražiai pasisekė. Žmonėsbu- Gegužinę birželio 21, sekma- .
vo šiam kilniam tikslui labai dienį, ruošia lietuvių radijo va- ®ros ^ono Le^evičiaus orkest- 
duosnūs. Surinkta daugiau kaip landos vedėjai — A. Juškevi- 
milijonas dolerių. Baltimorės čius ir K. Laskauskas. Gegužinė

ras.

Kun. Juozapas C. Girdis

Jonas Obelinis Kun. Magnus J. Kazėnas

Su garantuotu pristatymu 
seniausios firmos Amerikoje 

(Įsteigta 1931 ) 
Pristatymo garantija yra 

pažymėta pakvitavime

Mūsų patarnavimo 
kainos sumažintos

Dabar mokėsite 
nuo $5.00 iki $10.00 
pagal siuntinio svorį

UNION TOURS
New York 16, N. Y. 
1 East 36th Street

šventė Putnamo seserų sodybo-
je bus liepos 26 (per šv. Oną),
sekmadienį. Programą atliks 
mergaičių stovykla.

— Antanas Mažiulis, iš Bos
tono, paaukojo 10 dol. Vokie
tijos moksleivių ateitininkų va
saros stovyklai.

— Dr. Antanas Sužiedėlis, 
dirbąs Chillicothe, Ohio, Vete
ranų Administracijos išlaiko
muose pataisos namuos ir ten 
baigiąs atlikti karinę prievolę, 
iš kapitono laipsnio pakeltas į 
majorus.

— Kun. dr. Mykolas Ražaitis, 
seserų kazimieriečių kapelionas 
Newtown. Pa., ir Kunigų Vieny
bės sekretorius, susirgęs ir pa
guldytas šv. Kryžiaus ligoninė
je Chicagoje.

LAIKAS VISADA TINKAMAS
SIŲSTI DOVANŲ SIUNTINĮ GIMINĖMS IR DRAUGAMS Į BET KURIĄ 
USSR DALĮ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, GUDIJĄ IR UKRAINĄ

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
39 SECOND AVENUE (kampas 2nd Street) 

NEW YORK 3, N. Y.
AL 4-5456-7

Kviečia jus aplankyti naujai įsteigtą įstaigą, iš kurios jūsų dovanų 
siuntinys bus išsiųstas skubiai, tiksliai ir taupiai.

; ĮTEIKIMAS GARANTUOTAS
{staiga atidaryta: 9-6 vai. kasdien; šeštadieniais ir sekmadieniais 9-4 vaL 
JŪSŲ PATOGUMUI VIETOJE YRA SIUNTINIAM DIDELIS PREKIŲ

— Antanas ir Ieva Paulaus
kai. atvykę iš Anglijos su duk
terimi Birute ir sūnum Antanu, 
įsikūrė Providence. R.I.

PAŠTU ATSIŲSTI SIUNTINIAI SKUBIAI SUTVARKOMI e

PASIRINKIMAS LABAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS.



NURSING SCHOOLS

NURSING HOMES

RESTAURANT

-NAUJOS PLOKŠTELĖS

AL’S TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

101-23 112 ST.

Telefonas: VIrginia 6-68J5

DISPLAY FURNITURE

S. BECKENSTEIN, Ine.

Cl 6-9270

SIUNTINIAMS | LIETUVAI

1ISS East Jersey Street.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

AMERICAN HOME REALTY

&
SVPERIOR PTFCE GOODS CORP

CITY:

GRADUATION & 
ORDINATION GIFTS

GI 7-9432
Ask for “SAL”

Nė per vienų kitą greičiau nuosavybę neparduos!. 
Niekas kitas greičiau neaura/; Tau tinkamesnių namų

Šioje firmoje apdrausk savo namus, baldus nuo gaisro. Apdrausk 
nelaimingus atsitikimus prie savo nuosavybės.

RKPRESENT ATIVES 
ADDRESS:

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS; IKI 9 VAL. VAKARO
MŪSŲ kaino* vyrų drabužiam* prasideda nuo *30 už pilnų

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

vilnonės skaros ir šalikai

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi
Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

200 Orchard Street, New York 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

VHJSONfiS MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APORAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS |

THE BEACON
COCKTAIL LOUNGE - DINING 
CATERING FOR ALL SOCIAL

FUNCTTONS
“ Our Kitchen is Open T^Days 

Your Hosts: *■
Geo Nagle - Jce Earley - Ed Galvin 
Fourth Avė. 4 94th St. • SH 5-9829 
Beit Pkwy to Fort Hamilton Exit;

BMT — 4th Avenue to 95th St.

WINE AND DINE IN TRUE 
ITALIAN FASHION

In The Heart Of Little Italy

V I C T O R’ S 
ITALIAN RESTAURANT

72 Kenmare St. Nr. Mott & Čenter
CA 6-8539 Closed Tues.

TŪKSTANČIAI SUTINKA 
kad pinigai yra geriausia prie- 
monė padėti jūsų artimiesiems ir 
draugams U S S R. Nėra muito, 
nemokama taksų, nereikia daiktų, 
supirkti, pakuoti O»1ima siųsti 
visokias sumas — dideles ir ma
žas. Kasdien ”is d'>u-au ir dau-

ADAM STANKŪNAS
1120 E. Jersey St. 
Elizabeth, N. J.

BOOK and ART CENTER 
294 Clinton Ave^ Brooklyn

MAin 2-7287 4
Open 9 to 9, Mon. thru Sat.

Geriausios rūšies pigiausiomis kainoob
Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE I ŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

Mes surandame jums paskolų narname'

Telefonas Hlckory 1-5220

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ

SPRING TUNE-UP. WINDOW AIR 
CONDITIONERS SĖT UP FOR 
SUMMER — $7.50. Brooklyn only. 

TE 6-5555

“Staten Island’s Newest” 
PALERMO' S 

Charcoal Haven 
Choice Char-Broiled 

STEAKS, BURGERS, FRANKS 
Cor. Victory & Richmond Avė.

GRAMERCY 
118 Būt 28tk St, 

New York 1% N. Y.

WELCOMES YOU ALL WAYS 
lt will pay you to pay us a visit

84-14 Jamaica Ave^, Woodhaven 21, 
Tel.: Hlckory T-5220 

(Forest Parkway Stotis) 
UTT.LIAM J. DRAKE 

Licensed Real Estate Brokeris
Pagalvok apie savo ateiti, ieškok tin
kamų namų savo šeimai ir sau. Ne
atidėliok. bet ieškok, tad kreipkis į 
AMERICAN HOMT REALTY 
Šiai firmai vadovauja biznyje patyręs 

WILLIAM Jj DRAKE
Jis gerai apylinkę pažįsta, nes čia 
buvo kandidatu } Congresą.

LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

pirmavo su vienodu taškų skai
čiumi Vladas JMikėnas, I. Vis- 
taneckis ir R. Cholmovas.

THE HILLSIDE TAVERN 
at 950 Van Duzer SL 

Staten Island, N. Y.

MAURIELLO FURNITURE CO.
Room and Household Furniture — 
modern new style. “Once you see 
them—yOull want to ow*n”. Low 
prices. We specialize in anniversary 
furniture. Nylon carpet 9x13 FREE 
with the purchase of bedroom sėt. 
Reasonable credit terms.

7003 Ft. Hamilton Parkway
Brooklyn, N.Y. Tel. TE 9-2418

STATEN ISLAND 
TOOL RENTAL SERVICE 

Power-Hand-Garden Tools and 
Eųuipment 

Authorized Agency For Homelite 
Chain Saws—Generators—Pumps 

Cement Mixers
YU 4-2479 EL 1-8275

offer you investment units in multiples of $2,500 with 
iovestments as k>w as . . . $125 Initially and $25 
Periodically. Group Life Insurance is available to 
cover the unpaid balance of the Investment Program 
intbe event the Planholder dces not live to complete 
his program. U ode r a United Periodic Investment 
Plan with Insurance, you invest in

UNITED ACCUMU1ATIVE FI’NB SUARĘS 
a diversified, managed mutual fund with iovestments 
in over 100 American corporations.
For Prospectns and descriptive literature, without 
obligation, filį in and Return This Adverhsement

VVADDELL & REED, INC.
Principal Undervritm

l Btk St. BMr. 40 Wall Strnt

ORIGINATORS 
CONVERTIBLE DOUBLE BREAST 

TO SINGLE — $10XX). 
CHARLES * 
273 W. 47th STREET

h Švarkams, moterų eilutšnah, suknelėm! bei švarkam*.
Maišyto* ir rayoninėe medžiagos parduodam* gTtftal omo 

<whoiesale) kainomis

K and K FABRICS

Dabar jūs jau galite pirkti baldus 
pigiau nei urmo kaina

Sandėliuose išstatyti pardavimui 
miegamojo, virtuvės, saliono baldų 
komplektai ir kiti jums reikalingi 
baldai. Užeikite ir apžiūrėkite.

R. CARULLO & SONS
180 — 4th Avė., Brooklyn, N. Y. 1

MA 4-0196

A Alufucrf Investment Fund 
M
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Iš ATEITININKŲ šventės New Yorke. Davę įžodį moksleiviai ir studentai ateitininkai. Nuotr. V. Maželio.

ROCHESTER, NEW YORK
Elena Nakai jau yra tiek pa
sveikę, kad neužilgo rengiasi 
grįžti darban. Kazys Nakas tu
rėjo sunkią viduriu operaciją, 
o jo žmona tuo pačiu laiku bu
vo susirgusi plaučių uždegimu.

Lietvip. kliena—liepos ,4 -'•=-■
Tradicinė Rochesterio lietu

vių diena šiais metais įvyks lie
pos 4 šeštadienį, vienoje iš 
gražiausių Rochesterio apylin
kės vietovių prie Ontario eže
ro.

....Birželio įvykiu minėjimas
Tragiškųjų birželio Įvykių 

minėjimas Rochestery įvyks 
birželio 14. sekmadienį. Minė
jimo programa: 11 vai. mišios 
už gyvus ir mirusius Lietuvos 
laisvės kovotojus, 3 vai. p.p. 

r parapijos salėje minėjimas, ku- / 
rio metu pagrindinę kalbą pa
sakys svečias kun. L. Jankus, 
Balfo reikalų vedėjas. Meninę 
programos dalį išpildys 
J. Strolios vadovaujamas 
druomenės choras.

Nelaukta mirtis
Birželio 1 mirė Giedrė 

kūnaitė, Antano ir Valerijos 
Burkūnų 16 metų dukrelė, ku
ri buvo Franklino aukštesn. 
mokyklos mokinė, veikli lietu
vių skaučių ir kitų liet, jau
nimo organizacijų narė G. Bur- 
kūnaitė sirgo labai trumpai. Ne
laukta Giedrės Burkūnaitės

muz.
ben-

Bur-

želio nr. viršely talpina Igno 
Balio nuotrauką, sąryšy su jo 

- laimėjimu 1952-3 Golden 
Knights korespondentinio tur
nyro. Prizas 250 doL Šis turny
ras, dalyvių skaičiumi didžiau
sios Amerikoje, buvo pęr 
1500 žaidėjų. To turnyro ap
rašyme'pažymėta, kad kanadie
tis Ignas Žalys yra gimęs prieš 
46 metus Lietuvoje, buvo gim
nazijos mokytoju, šachmatais 
žaidžia nuo 12 metų. Sužymė
ti jo ryškesni pasiekimai 1950 
buvo Montrealio miesto čempio
nas, 1955 JAV “Open” p-bėse 
baigė 17-jų (per 100 dalyvių) ir

You Are Needed! Write or phone 
regarding the advantages of your 
future a* a Nurse.

ST. JOHN’S L. I. CITY HOSPITAU 
School of Nu.sing

2301 Jackson Avė., L. I. City 
Conducted

BY THE StSTERS OF ST JOSEPH 
ST 4-8800

HILLCREST 
"NURSING HOME---------
beautiful setting overlooking

BANGA TELEP1SION
Sav. V. ZEI.ENIS

' 3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8. N. Y.

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air ęonditioner).

TELEFONAS: 
APpkrgate 741349

terio lietuvių organizacijų na
riai. Vietos lietuvių studentų 
sąjungos skr. valdybą baigu
siems aukštuosius mokslus iš
kėlė šaunias vaišes ir visus 
apdovanojo dr. J. Prunskio 
“Rinktinės mintys“ knygomis.

V. PalČiauskas, Chicaga, lai
mėjo 1957 vieno rato Class tou- 
rnamentą su 6:0.

Chicagos Neris sudorojo 
draugiškose rungtynėse Mar- 
quette Parko klubą (jo eilėse 
žaidžia R. Racaitis), santykiu

Chess Life, birželio 5, pir
mame puslapy mini Gedimino 
Šveikausko ir Algio Makačio 
laimėjimus Naujos Anglijos p-

In a _ _
the Delaware River, only 72 miles 
N. Y. C. Complete facilities with 
homelike atmosphere. 5 mn. walk to 
town. 24 hr registered nursing su- 
pervision. Modern accomodations for 
convalescent and senior citizens.
Rates: $50 to $65 wkly (semi-pvt) 

MILFORD, PA.
Tel.: 7711 or 9831

LOVING MOTHERLY CARE
Daytime only — Private home with 
yard — Will boa r d chitdren any age 
— Bronx families only — Moderate 

prices. TA 9-6711.

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

Tėvas ir sūnus vienu laiku 
gavo aukštojo mokslo diplomus

Andrius Naujokas 63 m. šį 
pavasari baigė Rochesterio 
Technologijos Institute chemi
jos skyrių, gi jo sūnus Algis 
26 m., baigė Rochesterio uni
versitete fizikos skr. Andrius 
Naujokas yra buv. Lietuvoj 

. kariuomenės avijacijos kapito-
mirtis visuose Rochesterio lie- nas, gi sūnus Algis jau čia yra 
tuviuose paliko gilius liūdesio spėjęs atlikti karinę prievolę.- 
šešėlius ir visuotinę užuojautą Tėvas ir sūnus yra veiklūs rie
jos tėvams ir kitiems mirusios tos lietuvių bendruomenės na- 
artimiemsiems riai.

Sofiste Lionė Juodytė —Mat- 
hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 

Išsikelia Avižieniai~ Baigė aukštuosius mokslus 16 dainų. Išleido Reųuest Re-
Julius Avižienis su šeima. pavasarį Rochesterio uni- cording Company vardu “Dai- 

likvidavę savo nuosavybe, ar- versitete aukštuosius mokslus nos iš Lietuvos”. Plokštelės ga- 
timiausiomis dienomis išsike- baigė Kurkulis ir

į Kaliforniją. gjs Naujokas, Technologijos In-
Kazys ir Elena Nakai jau stitute — V. Keibaitė. R. Kir- tuvių Piliečių Klube, 280 Union 

šteinas, St. Ilgūnas ir Andrius Avė., Brooklyn, N.Y.; Mane To
Po sunkios ligos Kazys ir Naujokas. Visi veiklūs Roches- toraitis — Cohn, 37 Breveert 

Lane, Rye, N.Y.; J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J.; Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn, N.Y. B. Spūdienė, El- 
derts La., Woodbaven, N.Y., 
telef. MIt2-2970. Alan Borrody, 
30 Sedgewick St, Bridgeport, 
Conn. Galima užsakyti ir paš
tu.

Įima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St., Brooklyn, N.Y., Lie-

sveiki

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REI.IGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155
Resid. ILlinois 8-7118

Bobby Fischer, 16 metų did- 
meisteris iš Brooklyn, N.Y., į- 
veikė garsų didmeišterį Paul 
Keresą Šveicarijos tarpt, turny
re ir buvo susilyginęs taškais 
su turnyro pirmūnu M. Tai 
(Sov. S-ga), abu turėjo po 10- 
3 taškų. Toliau sekė nelauktas 
pralaimėjimas prieš šveicarietį 
Keller ir paskutiniam rate ly
gios su M. Tai. Bobby Fischer 
baigė visas partijas su 101 z— 
4V2. Pirmuoju stovi M. Tai su 
ll’/ž—3',£>. Seka Gligorič su 
1012-3 % ir Keres su 10—4 
(jiedu turi po 1 nebaigtą).

New Yorko atviros p-bės bus 
birželio 26-28 dienomis, West 
Side YMCA, 5 West 63rd St.. 
N.Y. Pirmenybės atviros vi
siems. Iš Bostono žada dalyvau
ti Gediminas Šveikauskas, šiuo 
metu jis laikomas vienu stip
riausių Bostono miesto žaidėju.

Joseph Andrusis Insurance
87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477
Šiokiadieniais — 9 vaL ryto Kgi 9 vaL vak., 
sekmadieniais — 1 vaL p.p. ligi 5 vaL vak.

RICHMOND HILL 19, N. Y.
Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

KOKIAS DOVANAS 
jūsų artimieji Lietuvoje laiko pačiom 

į geriausiom ir brangiausiom?
t Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
| . importuotos, vilnonės medžiagos!!!

i 118-125-138 ORCHARD ST. GB 5-4525 
| COR. DELANCEY, N. Y. C.
A S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai
9 KR AUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 
| ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK* 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
f pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 
$ apsiaustui, moteriškių suknelei, eilutei, apsiaustui!
X Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 

medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- 
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti BMT išlipant Essex St., keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St.

Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintu

U S S R ir tai žemom kainom.

įstaigoje rasi didžiausių pasiūlų namų Woodhaven, Richmond HHL 

Ozone Pafk. Jamalca ir kitur.

AMHOCAN HOME HAITY

NAME:
ADDRESS

L\'l-TED.|
■..............— A r,t d

Periotlie Investnresit FSans
(WITH EVSITBANCE)



DARBININKAS
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THE FOLLOWING CONTRAC
TORS HAVE HELPED TO 
BUILO MANY CATHOUC INS- 
TITUTIONS. CONTACT THEM 
FOR' RELIABLE AND DE- 
PENDABLE SERVICE.

Pereitą šeštadienį pravestos 
srytų apygardos vasaros varžy
bos pasifynkšjo dalyvių Blau
sumu.

Lauko tenise, vykstant ko
mandinėm pirmenybėm Rocheš- 
teryje, laimėtoju išėjo Micke
vičius (Bostono Dainava) baig
mėje įveikęs Škėmą (New Yor- 
kas). Lengvojoje atletikoje be
veik be išimties visi dalyviai 
Bostono Dainavos. Vyrų grupė
je: 100 jardų bėgimas Guimond 
(tur būt motina lietuvė): 200 
jardų bėgimas — tas pats Gui- 

. inondr kuris taip pat laimėjo ir 
šuolį į tolį. 400 m bėgimas — 
Vizgirda, 800 m. — Kriščiūnas, 
šuolis į aukštį — Žičkus, rutu
lio stūmimas — Jurgėla, ieties 
ir disko metimai — Leveckis; 
visi Bostono Dainavos. 4^4 
100 m. estafetė Bostono Dai
nava (Jurgėla, Žičkus, Vizgir
da, Guimond). Jaunių grupėje 
vėl visur Bostono Dainavos at
stovai: 100 jardų — Žičkus, 
800 j. — Austas, ietis ir dis
kas — Urbšas, šuolis į tolį — 
Žičkus, rutulio stūmimas — 
Auštras. Jaunučių grupėje Įsi
terpė vienas iš Waterburio Gin
taro Šerelis laimėjęs 75 jardų

Ine.
225 Gainsboro Avė.
Whtte Pteins, N. Y. 
WHite Plain* 4-8673

WH|FFEN ELECTRIC CO, Ine.
White Plains, N.Y. 
84 Martine Avenue, 
WhHe Plain* 9-3100

GENERAL CONTRACTORS
Rockwool Insulation - Shingling 

Waterproofing - Weatherstripping 
Roofing-Siding-Painting-Pointing 

F.HA. Terms — Work Guaranteed 
Free Estimates — Ėst. Over 25 Yrs.

Approved Contracting Co. Ine. 
300 Flatbush Ave^ Brooklyn, N. Y.

MA 2-4969 •-

Mtscelaneous Iron Works 

WEIHS IRON WORKS 
1512 STILLWELL AVĖ.

N. Y. 61, N. Y. 
TAImadge 9-3588

HOME IMPROVEMENTS

H. W- MALE'FEMALE 
maaaaiaaaM**********' 

OIŠHWASHER8 (2) 
' NIGHT PORTER (1) 

Good Pay - Steady Ali Benefito 
Apply:

' CARL. HOPPL'S
100 Wect Guarise Highway 

BaMwin L. t. N. Y.

ACTORS and ACTRESSES
for TV, Broadway Theatres 

Free audition now bcing given 
for regiatration in the 
HOLLYWOOD JR. VVORKSHOP 
a school devoted to the theatre 
art with courses in DRAMA, 
SPEECH, ELOCUTION and 
THOUGHTS IN MOTION. 
Age* 6 to '12 and 13 to 20. 
90-50 170th St. (cor. Jamaica Av) 

JAmaica 3-8366

RELIGIOUS

CHINA? 
WHY NOT CABOLINA?

For Further Information 
Write: Rev. Mother Superior, 

Sisters of Charity of .Our Lady of 
Mercy, P. O. Box 3345, Charleston, 
S. C.

SUMMER RESORTS

NOW 18 THE TIME TO C$*ISULT YOUR TRAKU, 4M3ENT! 
THE FQUjOWING TRAVE£ AGąNT> ARE PREMBKO TO 
G4VE FREE INFORMATION REGAROING IMLNIMAgES - 
RESORTS>CRUISES ANO TOURS — WE HIGHLY REC0M- 
MENO THEM FOR RELIABLE ANO CORTEOUI JERVięE.

*»»***«*****>•»•***»*»*»•**»••

ACADIA TRAVEL SERVICE. Ine. SHoneymooo Specialisto” 
Air. Steamship and Bu* Tickets Secured. Domeatic and Forelgia Toura. 
Cruises and Vacations. Our Representative vili call at your kone. Never 
a charge for our scrviee. 2771 Nostrand A Bet. Kino* Hwy-A* N CL 2-4070

ANDREW TRAVEL AGENCY
Pilgrimageš — Tours — Cruises — Honeymoons — Resorts — Hotels 

Detailed Piauing
340 — 9th Street. Brooklyn, N. Y. ST 8-6037

EXPRESS EXCHANGE INC.
Air A Steamship Tickets - Tours - Pilgrimageš - Cruises • Resorts 

. 201 E 86 Manhattkn SAcramento 2-4232
■■ ' — ' ■ 1 r i . . . ' II .'i i ii. j .____ ;___

WORLD-WIDE TRAVEL BUREAU
For Every Tipe of Travel — See Us First — Especially tw PilgnriaMges
1094 Flatbush Avė., Brooklyn, N. Y. IN 9-1797

JOSEPH S. REILLY TRAVEL AGENCY 
Pilgrimageš - Tours - Cruises - Resorts 

642 Sterling Place, Brooklyn, N. Y. ~ MA 2-5464

PETERS TOURS INC.

301 W. 41 Street, Manhattan Phone LO 5-3235
PETERSON TRAVEL SERVICE — GARDEN CITY HOTEL. Garden City 
AIRLINE Regepations & Tickets Call Pioneer 7-3233: STEAMSHIP. Tours. 
Cruises. Resorts — Pioneer 7-4233. Specialists in European Itineraries; 
Reservations Hade - World-Wide; Travelers’ Checks - Foteign Remittances.

Roofing, Waterpraofing 
Steara Cleanlng 

Painting < Oeoornting
320 E. 92nd St, N«w York 28, N. Y. 

ENright 9-0778

Wholo Salo & Rotaif.. 
Good businoso Mcticttu 

Phono Darbininkas GL-.sį

Republic 
line & Liquor Store

322 Uitas Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
a _ TeL JEV7-2088_____ -_____

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

Futbole varžėsi New Yorko 
LAK su Waterburio Gintaru. 
Newyorkiečiai laimėjo 5:1 (2:1) 
ir tuomi užsitikrino teisę daly
vauti žaidynėse liepos 4 Cleve- 
lande. New Yorkas žaidė se
kančio sąstato: Naruševičius; 
Stanaitis, Mileris (Kerekes); Sta- 
rolis, Daukša, Birutis (Vaitke
vičius); Butrimas, Būdreckas, 
Klivečka, Remėza II, Remėza I. 
Newyorkiečiai, nuvažiavę su ne
parengta ekipa, tikrai nieko y- 
patingo neparodė ir Waterburis 
kurį laiką visai rimtai grasino 
mūsiškiams. Esant pasekmei 
2:1, antrame kėlinyje tik keli 
drąsūs vartininko Naruševi
čiaus paradai išgelbėjo mūsiš
kius iš bėdos. Gynime geras se
nasis Mileris, vėliau kaž ko už
siožiavęs ir iš aikštės išėjės— 
tikrai menkas pavyzdys jaunie
siems. Puolime neatvykus Di- 
džbaliui, kairysis kraštas visai 
prapuolė ir tik gerai, kad šal
takraujis Klivečka išnaudojęs 
susidariusias progas, pasiekė 
ketverto įvarčių. Pirmame kėli
nyje siaučiant baisiam lietui, 
Remėzos I šūviu vedėm 1:0, 
bet čia tuoj Starolis laiko prie
šininko žaidiką rankomis bau
dos aikštelėje. Priteistą baudinį 
užtikrintai įkerta Waterburio 
Jasiulevičius. Ir toliau newyor- 
kiečiai nekaip atrodo ir tik Kli- 
večkos įvartis duoda kėlinio pa
sekmę 2:1. Antrame kėliny tas 
pats klivečka, išnaudojęs bau
dini, dar įkerta du gabalus. Iš 
waterburiečių pažymėtini savo 
laiku New Yorko eilėse žaidę 
Kubilius ir Teihertas bei vidu
rio saugas Bučinskas.

Išrinkti goriausi sportininkai
Ištaigingoje Steponio salėje 

New Yorko LSK ir LAK pa- 
(Nukėltii į 8 psL)

EXPERTWORKMANSHIP 
on ATTICKS - BASEMENTS 

EKTENSIONS 
Reasonable Pridės 

EMIL BONGE 
1106 Hicksville Rd. 

Massapequa, L. I. N. Y. 
PY 8-4838

CERAMIC TILE WORK
Luxury Bathrooms & Kitchens 

Free Consultation Service 
for Remodelling and Alterations 

All Wtork Guaranteed — Ėst. 1908
CANNUSCIO TILE CO. INC. 

FReeport 8-2462
Night phones: PY 8-3891; PY 8-8588 
1848 Lansdowne Avė., Merrick, N.Y.

HOME OWNERS NOTE!
Bldg. Dept. Violations Removed 

Bathrooms, Kitchens, Alterations
Licensed Plumber 

SAMUEL SODIROFF 
1111 Utica Avė.— Brooklyn, N. Y. 

Dl 5-2300

FOR OUALITY IMPROVEMENTS 
AT MINIMUM EXPENSES

contact

ISLAND CONTRACTORS
660 Newbridge Road

East Meadovv, L.l. N.Y.
Personai Supervision - Alterations - 
Garages - Atticks - Skilled Crafts- 
men - Extensions - Dormera - FHA 
Terms - Fully Insured - Free 
Planned Estimate.

Phone now

SU I-7662
o:o:o:o:o:o o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o

PAINTING
o:o:o:o:o:o:o:o:o:o

TIME TO PAINT?
30 Years Experienee, PLŪS expert 
eraftsmen, PLŪS Dutch Boy Paints 
EOUALS perfection. INTERIOR — 
EXTERIOR. Insured. Special consi- 
deration given to religious institu- 
tions. PALEY. Kl 7-7380.

Here’s A Real Painting Bargain! 
Kitehen Cabinets and Appliances 
Homes Sprayed or Brush Painted 

At Low Low Prices
CENTRAL PAINT SPRAYERS 

35 Shady Glen Court 
New Roch^lle, N.Y. 

NE 3-5880

@@
SPOTS

Nhenever you’re siek, 
go to bed and don’t worry. 
While you're healthy, 
ask us ab&ut Hartford 
Accident-Skkness Insurance. 
Then you W0N7 have toworry 
about rr.edical bills! 
Please call us soon.

ALBERT F. PETERS
Office:

116-55 QUEENS BLVD. 
FOREST MILLS, N. Y.

VIrginia 3-1477

ė__________IMKIM
t HUTFU8 ICCUttt m4 MR^MTT CBPISf

9 HMtt.8l.ca.

HICKEY’S SUNSET FARM 
Shohola, Pike Co., Pa. — Ml 2316 
Nevy Modern C ot ta ges. Ali conveni
ences; 106 aeres of fun; 80 mis from 
N. Y .C.; American cooking, Fishing 
bathing, hiking, swimming pool! 
Beautiful rooms; private showers. 
Church nearby. Rates $40 t<r$45 pėr 
week. Children urider 10 half price. 
JOHN J. HICKEY, Prop. Brooklyn, 
Tel. BU 4-9692.

REAL ESTATE

IN ST. LUKE'S PARISH 
What Do You Want In A House? 
Top Location? Garden? 2 or 3 Bed
rooms ? Recreation Room ? Plūs 
some extras thrown in! If so, come 
to see us. Asking $23,500; Terms. 
L A N Z A 150-19 12th Rd.

IN 1-0703 or FL 8-2309

IN ST. ROSE OF LIMA PARISH, 
in MASSAPEQUA. Brick Custom 
Built, beautiful aere estate, 4 bed- 
room Cape, 9 yr. old, 2 baths, fin. 
basement, encl. breezeway, garage. 
Mušt be seen to appreciate. Owner 
transferred, $26.500. Ll 1-1484.

IN MARIA REGINA PARISH, in
SEAFORD. $18,900. 4-bedroom split. 

baths, paneled den, asphalt tile 
. basement,
washer, fenced yard, large garage. 
Owner transferred. C Asile 1-5467.

dish-

IN ST. CHRISTOPHER’S PARISH, 
in BALDWIN — Brick, 4 bedrooms, 
2 baths,, all eleetr. kitehen; sewered, 
fenced, full basement, near parochial 
school bus, and shopping; Ovvner 
transferred, 2922 Eastern BlvčL, 
BAIdwin 3-6327.

BEDLMORE (3) NEWCAPECODS 
Ali Conveniences - Station - Buses - 
Stores - Public A. Parochial Schools 
Large plot, full dining room. eat in 
eleetrie kitehen, tile bath, full base
ment, oil hot water heat, expansion 
attic. fuH dormer, rough plumbing 
for additional bath installed, garage, 
attached. BUILDER. SUnset 5-2387.

IDEAL FOR RETREAT HOUSE, 
Summer Camp or Nursing Home 

14 Room House on Ocean; Block 
60 x 100; Excellent condition. Mušt 
be seen. Call for appointment 

NEptune 4-6383

IN AREA OF WESTBURY. Large 
immaculate, brick split level, 3 bed
rooms, 2^2 baths, den, sunken living 
room, oversized doublė garage, large 
finely landseaped corner. Engineer 
-Owner transferred — mušt sėli.
ED 4-6704.

L I C I T Y LANES
36-01 47th AVĖ, LONG ISLAND CITY, N. Y. — Tel.: ST 6-4939

ATIDAROM NUO BIRŽELIO 12
37 BRUNSWICK .

Crown Imperial Lanes
JAU PRIIMAMOS REZERVACIJOS IR ORGANIZACIJOMS

PRADEDANTIEJI YPAČ LAUKIAMI!
Sudaromo* vasaros grupės — vyrų, moterų ir mišrios 

Užeikite pavieniai ar su visa grupe 
Kokteilių kambarys - Restoranas 
. Pietūs - Išnuomojami batai

Didelfi aikštė mašinoms pastatyti - Spintelės su užraktais 
Įvairios krautuvės - Informacijos veltui - Oro vėsintuvai 
Užkandinė - Kėgliavhno salė - Automatinis kėgliavimas.

Ali D ADA building ALdL DVltV SPECIALITIES
5112.8th Avenue, Brooklyn, N. Y. — TR 1-1400

GJERLOW - ORSLAND 
VIOLATIONS 

REMOVED 
Kitehen Cabinets 

Finished Basements 
Finished Atties - Roofings 

Shingling . Siding 
Alterations - Painting 

Stucco

(Vi snakker norak) 
ALUMI NUM

Storm Windows 
Storm Doora - Jalousics 

Picture Windows - Screens 
Awnings - Tub Enclosures 

Folding Doora 
Radiator Covera

Venetian Blinda - Sidings
GENERAL CONTRACTORS

HEMPSTEAD TRAVEL BUREAU, 75 Washington St., Heampstead, L.I.N.Y. 
STEAMSHIP & AIRLINE TICKETS at our Ticket Counter. No extra 
charge. Fast and efficient Service. Cruises - Tours - Hotels - Resorts - 
Charters. Travel to any part of the world. American Express & Cooks Tours. 
Inimigration Service. Evelyn C. Ryan - Authorized Bonded Agent. IV 3-7672.

CAPOBIANCO RENO TRAVEL BUREAU
AIR & STEAMSHIP TICKETS — FOREIGN REMITTA^NCES 

Travelers’ Checks, Baggage Insurance
2077 FJULTONL .... - EVergreen 5-1200

DUECKER TRAVEL AGENCY
248 E. 84th STREET. N.Y.C. RE 4-0606

PILGRIMAGEŠ - TOURS - HONEYMOONS - HOTELS

ARCO TRAVEL AGENCY INc%
200 W. 54th STREET PL 7-8496
TRAVEL CONSULTANTS FOR S. AMERICA '& CARIBBEAN

BROOKLYN’S TRAVEL BUREAU, INC.
164 Remsen St. (Boro Hali) Brooklyn, N. Y.

MAin 5-2264

KING TRAVEL ORGANIZATION
570 Bergen Avenue, Bronx, N. Y. LU. 5-6100

SPECIALISTS IN AFRICA, CARIBBEAN

PAGASSO
220 W. 42 St.— L O 4-7580

TRAVEL BUREAU INC.
‘CRUISES AND TOURS’

, AMITY TRAVEL SERVICE, INC.
Reservations & Tickets for Airline, Steamship, Bus, Hotels, Cruises

Licensed and Bonded
116 Broadway, Amityville MYrtle 1-8440

, STENECK TRAVJLBURREAU „ 
Pilgrimageš - Tours Resorts '- Cruises 

Bus - Railroad - Steamship
1280 Lexington Avė, N. Y. City

CALTA WORLD TRAVEL SERVICE

496 2nd Av/e. N. Y. City
Air - Railroads - Bus - Hotels

SA 2-9063

Cruises

MU 9-6053

. ALICE FAY TRAVEL SERVICE
World Wide Economy Group Tours for Clubs, Unions, ėtc., 

Air & Surface
9 3rd St. - P.O.Box 42 - Springfield Gardens 13, N.Y. - FI 1-2644

SUFF0LK TRAVEL SERVICE
Cruises - World Wide Tours - Sea-Air - Tickets, Hotels, Car Rentai 

Ask Operator for Hamilton 7-8471
341 New York Avė. ~ Huntington, L. L

MAHER TRAVEL BUREAU, INC.
Pilgrimageš - Tours - Resorts - Cruises 

Steamship - Bus - Air Lines
209 Merrick Road, Oceanside, L.l. N.Y.

REFERENCE TRAVEL AGENCY 
Pilgrimageš - Tours - Resorts - Cruises 

'■ Air - Busses - Ships 
204-04 Hillside Avė, Hollis, L.l. N.Y.

OR 8-5806

HO 5-4990

MATHIAS TRAVEL BUREAU 
Pilgrimageš - Tours - Resorts - Cruises 

1532 Myrtle Avė, Brooklyn, N. Y. EV 6-6155

CENTRAL TOURS INC.
Free Ticket Delivery — Air - Ship - Rail - Bus — Honeymoon & 
Package Tours — Free Asst. Visas to Russia, Lithuania & E*oland 
153 Delancey, Manhattan GR 5-4055

48 years >ęxperience serving the Seven Continents of the *Worid 
Pilgrimageš - Tours - Cruises - Hotels — No Reservation Charges
135 E. 42nd St, N.Y.C. YU 6-7890

-^^IIVESTHEIM TRAVEL SERVICE, INC.
Pilgrimageš "^ Tcurs - Cruises - Resorts - Air - Steamship • Hotels 

165 W. 46th St, N.Y.C. PL 7-2522
EUROPEAN A AMERICAN TRAVEL BUREAU, INC.

Experts in Ulė Travel Field since 1929. Authorized Agentą for all 
Steamships, Airlines. Cruises and Hotėls. Escorted and Indepemdent 
Toura. 507 5th Avė. N.Y.,17 Bet. 42nd443rd St*. MU 7-M77(ExL 2>

RIVERSIDE TRAVEL SERVICE Ėst. 1925
Steamship and Air Tickets - Cruises - Toura - Hotels 

No Service‘Charge — Official Bonded Agents — A.S.TA Member 
2095 Broadway (near. 72nd SL), N.Y.C. — TRafalgtt 3-1400

KARL HARDACH TRAVEL SERVICE
Specialists on Air - Railroad - Steamship. Reservations to all paris 

of the world. Toura - Cruises - Pilgrimageš
11 West 42nd St, N.Y. 0X 5-1952

VITA TOURIST SERVICE, INC.
Ali Travel — Business - Dr^nestic - Pleasure F 
by Expėrts for Your Grt 
Everywhere. 50 E. 42nd SL
CARIBBEAN Vacation Service — BERMUDA Vacatlon Service

MEXICAN Vacation Service — NASSAU Vacation Service
European Travel Service - Pilgrimageš - Tours v Resorti • Cruises 
55 We*t 42nd St, N. Y. LA 4-8050

' YUtofl 6-9080

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
Transliuoja it stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kltocyctos 

KTEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO ‘1:30 TKL 2:00 VAU 
Jei norite ttoje radijo programoje skelbtis, kretpMtli įdreau

KNIGHTS OF LITHUANIA WL0A
BRADDOCK, PA-

2»a88iniitooe86»6

PAUL’S RESTAURANT
LIpUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St, New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY'S LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon Street Phfladelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

K AR LOMAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-II8I

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 
74 Provjdence Street 

Worcester, Mass.
PL 4-6757 . PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

x LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 

valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD JL ŽIGAS FUNERAL HOME
540 Esat St, New Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242- 9-9336
Aptarnauja New Britais, Waterbury ir Hartford, Cona.

BARAS IR RESTORANAS

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'HS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms i? kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa-

kalų vedėją K. Vaitotų.
386 UNION AVENUE

Tet. KVergreen 4-tott
BROOKLYN 11, N. T.
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tTARBIN

EVergreen 8-9794

NEW YORKO majorai R. Wagnertui įteikiama Vengrijos vėliava (Žiūr. straipsnelį apačioje)

kasiniu- j

LAIDOJIMO DIREKTORIAIo Šeštas su-

(Atkelta iš 7 pst)
Tel. STagg 2-5043
Matlhew P. Ballas

ELIZABETH, NJ.

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLICjauja Long Island meno moky-

Rašyti: I

ĮVYKS
F U NE R A L HOME

Taupvk Čia—Daugiau Uždirbsi—Nelauk!

PADĖKA

Įeinant aukojama $1.00

Jonas PašutonH 5-7281.

tų straipsnį apie jo kūrybą ir 
jo pažiūras į dabarties ameri-

N.Y. Liet. Gydytoju draugi
ja paaukojo 50 dol. kalbininko 
prof. Kazio Būgos aklai našlei, 
kuri, susirgus dukrai, atsidūrė 
varge. Ji gyvena Scranton, Pa.

Dail. K. Žoromskis buvo pa
kviestas dalyvauti šiose paro
dose: vienos dailininkų grupės, 
priklausančios Chicagos Meno 
Institutui; Hartford, Conn., me-

3 •/»% metams

Camegie Hali birželio 14, 
sekmadienį, bus prisimintos ko
munistų Uranijos aukos ryšium 
su birželio baisiom dienom Lie-

kurioje galima gauti visam bu
tui moderniškJausi baldai.")vai
riausios lempos, vaikam lovutės, 
virtuvės reikmenys ir k.

Dail. Povilą Puziną paminė
jo American Artists žurnalas

dėtos vardais. Tėvai gyvena 
253 Gold St.

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas n aukšte suaugusiem su 
apšildymu ir šiltu vandeniu gra-

Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeilma; 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. T*l.; AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR- 
BININK^.^pratęstiprenumera- 
tą. arba užsisakyti naujai. Pri
imami taip pat skelbimai.

LIETUVIŲ SPORTO KLUBO IR 
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO

Prieinamiausiomis kainomis su * 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į-vietų pa
tarnauja visiem lietuviam

ONOS IVA&KIEN&S

BALDy KRAUTUVE

M. and Z.
Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

televiziją, radiją, patefoną 
š Įrengia Hi-Fi

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnut Street, 

Kearny, N. J. Tel. WY 1-8390

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

174 Nutley Avenue 
Nutley, N. J. Tel. NU 2-1880

VASARVIETE 
CATSKILL KALNUOSE 
JAU PRIIMA SVEČIUS

f
S
1

84-02 J AM AICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves.

SOPHIE KRAUNA1TIS 
And e s, N. Y 

ar skambinti: 
ANDES 2781 

nuo 7 vaL vak.

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI IR PAREMTI 
N. YORKO SPORTUOJANTĮ JAUNIMĄ

Antano Jankausko 
motina, birželio 17 švenčia 80

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 
* 231 Bedford Avė. 

Brooklyn, N. Y.

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalą Vedėjas

reguliaraus ir 1’4% extra)

SKAIČIUOJAMAS

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Bašramootojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Koplyčios nemokamai visose* 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Td. Vlrgiiiia 74499

ir.5 Broadway prie Bedford Menur
Eastem Parkway prie. Nostrand Avė 

Member Fedeml Imurance Corporation

. SAV1NCSBANK
2 PATOGIOS ĮSTAIGOS:

Į 
k h

ŽINIOS

ALRK Fodorodjos Kongresui 
Rengti Komiteto posėdis šau- metais, būtent —4dtewfld Park 

v- , . v, Inu. (Max Restaurant), Hook
. tarnas treėudiein, birželio W jfetortje. jūres įlankos 

iškyšulyje, jaukiame sodelyje, 
žilvičių * payėsyje. Vieta leng
vai pasiekiama automobiliais 
(Rockaway Blvd.) ir autobusu, 
einančiu į Far Rockaway. Nu
matyta gyva ir įvairi 
ma: dairios, tautiniai 
laužo programa, šokių 
tas. Sodas atidaromas 
p.p., programos pradžia — 3:30 
vai. p.p., šokiai 4:30 — 9:30 
p.p. Apygardos Valdyba malo
niai kviečia jaunimą ir visus 
lietuvius birželio 28 d. susitik
ti ir linksmai praleisti laiką už 
miestyje — lietuviškoje gegu
žinėje. Smulkesnių informaci
jų spaudoje bus duodama vė
liau.

LK Motery Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas šaukiamas sek 
madienį, birželio 14, po 8 vai. 
mišių Angelų Karalienės para
pijos salėje. Visos narės prašo
mos susirinkime dalyvauti. Tai 
paskutinis susirinkimasprieš 
vasaros atostogas.

: d., 7:30 vaL rak, V J. Aisi- 
'« mainymo parapijos kleįjonijo- 

je, Maspethe. ALRK Federaci- 
'> jos Kongresas įvyks Padėkos 

Dienos savaitgalyje, lapkričio 
I 26-29, Commodore viešbutyje.

. nūs J. Ginkus ir reikalų vedė
jas kun. L. Jankus išsiuntinėjo 
500 laiškų — prašymų birželio 
baisiųjų dienų trėmimo au
koms šelpti. Visus tuos tautie
čius, kurie minėtų laiškų nega
vo, o taip pat ir visuomeninius 
sambūrius, kurie rengia birže
lio liūdnųjų dienų minėjimus, 
prašoma skirti tam pačiam tiks
lui aukų ir'atsiųsti Balfo Cen
trui, 105 Grand St., Brooklyn 
21, N.Y.

Kęstutis Skrupskelis, Litua- 
nus redakcijos narys, baigė 
Fordhamo universitetą bakalau
ro laipsniu. Studijavo filosofi
ją. šios savaitės gale išvyksta 
į Hartfordą, kur gyvena jo mo
tina. Praleidęs vasarą, studijas 
tęs Toronto universitete.

ALIAS Now Yorko skyriaus 
metinis susirinkimas šaukiamas 
birželio 19, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Lietuvių Atletų Klu
bo salėje. Archit. J. Okunis 
kalbės šių dienų architektūros 
klausimais.

Maironio mokykla

mokslo metus baigė įspūdin
gu vakarėliu praėjusi sekma
dieni. Išleista nauja abiturien
tų laida. Mokyklą šiemet baigė 
Rimantas Budraitis, Violeta Ci- 
bulskaitė, Jūratė Kleizaitė, Ire- 
Aa Kybartaitė, Ramutė Matulai-

progra- 
šokiai, 

kontes- ;
1 vai.

MASPETHO ŽINIOS
L.K. Motery Sąjungos New 

Yorko ir New Jersey apskrities 
suvažiavimas įvyko gegužės 24 
d. V.J. Atsimainymo parapijos 
salėje. Dalyvavo 25 skyrių at
stovės ir vietos skyriaus valdy
ba bei narės. Į suvažiavimą at
silankė prel. J. Balkūnas ir kun. 
P. Lekešis. Suvažiavime buvo 
apsvarstyti organizaciniai rei
kalai ir aptarta kuopų dalyva
vimas visuotiniame sąjungos* 
suvažiavime. Po suvažiavimo 
viešnios buvo pavaišintos.

VJ. Atsimainymo parapijos
tyte, Vytautas Radzivanas, Kęs- L.K. Motery Sąjungos pusmeti- 
tutis Ramančionis, Vida Solomo nis kuopos susirinkimas Šaukia- ,, . ._ --
naitė ir Audronė Sileikytė. mas birželio 15. pirmadienį. Vi- 13’ šeštadienL Bendri pietūs Queens moterų lygos pakvies- Brazaitis, i. Lietuvių tautos is- ' terims 

R ”al ”” tas jis dalyvavo jury komisijo- torija iki Liublino unijos —
J ieva Jankauskienė advokato

Young

BIRŽELIO SIAUBINGŲ DIENŲ MINĖJIMAS NEW YORKE
Birželio šiurpiųjų trėmimų tuvoje 1941. New Yorko majo- 

minėjimą lietuviam rengia New ras Robertas Wagneris birželio^ 
Yorko Altas birželio 14, sekma- 14 paskelbė kaip ^Laisvės die- 
dienį, 1 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių Klube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N.Y. Pagrindinę kal
bą pasakys Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas ministe- 
ris Vaclovas Sidzikauskas. Bus 
ir atitinkama meninė dalis. Vi
si kviečiami gausiai dalyvauti, 
įėjimas nemokamas.

na”, t.y. diena vilties, kad pa
vergtos tautos susilauks lais
vės. New Yorko majorui tą die
ną skelbiant, buvo įteikta Ven- 
rijos vėliava, kuri buvo išga
benta iš Vengrijos bolševikų 
teroro metu. Toji vėliava yra 
laisvės ir kovos simbolis. Vė
liavą įteikia (žiūr. paveikslą): 
lietuvaitė Regina Kulytė, ven- 
graitė Aranka Kapin, ukrainie
tė Anna Jelovega ir Albert Mc-

Lain, kuris vadovaus minėji
mui Caęnegie Hali. Rezoliuciją 
skaitys prel. Jonas Balkūnas, 
pirmininkas draugijos, kuri 
jungia 15,000,000 amerikiečių, 
kilusių iš Rytų. Europos. Minė
jimas prasidės 3 vai. popiet. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Papildymas

Pereitam Darbininko numery 
je, skelbiant Lituanistikos In
stituto Fordhamo universitete 
programą, buvo praleistas sep-

Springfield, tintasis punktas,

Išvyko W*shingtonan
Šv. Petro parapinę mokyklą ! 

šiais metais užbaigė 29 moki- • 
niai. Visi graduantai, lydimi ; 
kun. J. žuromskio, trijų sese- ; 
lių mokytojų ir keleto tėvų, : 
birželio 11 traukiniu išvyko I 
trijų dienų ekskursijai į Wash- ■ 
ingtoną. Ekskursantai griž bir- ; 
želio 14. Kelionei lėšas parūpi- : 
no mokyklos PTA ir Paul Kel- ! 
ley, kuris padovanojo dviem J 
žmonėms, kurie turės laimę, ke ; 
lionės ir savaitės atostogų iš- ; 
laidų„j)ądengimą.______ • __ ;

Kopia vis aukštyn
Birželio 8 Bostono stadijone : 

įvyko trijų Bostono arkivysku- 
pi jos CYO geriausių benų var- ► 
žybos. šiose varžybose šv. Pet- ► 
ro parapijos CYO benas laimė- ► 
jo antrąją vietą vos tik 4 taškų ► 
skirtumu nesumušęs ilgamtį | 
čempijoną šv. Williams parapi- ► 
jos CYO beną. ►

Pasikeitė vadovybė ►
Birželio 4 Įvykusiame šv. Pet- F 

ro parapijos moterų sodalici- ► 
jos susirinkime buvo išrinkta ► 
nauja valdyba: Jozefina Satke- » 
vičienė — pirmininkė, Myra A- 
lukonienė — vicepirmininkė, 
WnjaH!lfickėViČi€&ė~i;-- sekre
torė ir Ona Evans 
kė.

Prisimins ištremtuosius
Bostono Balfo skyrius birže

lio 13 d. 7:30 vai. vak. šv. Pet
ro parapijos salėje rengia bir
želio 14 — masinio lietuvių 
trėmimų į Sibirą minėjimą. Už 
visus tremtinius mišios, parapi
jos bažnyčioje bus birželio 14 
d. 10 vai. ryto.

Kun. Juozas Venckus, S.J., 
kuris jau keletą metų profeso
riauja jėzuitų universitete Ura- 
gvajuje, birželio 6-10 buvo at
vykęs Bostonan ir apsistojo šv. 
Petro parapijos klebonijoje. Iš 
Bostono birželio 10 išvyko į Ne-

Tradicinę išvyką į Rova
Farms, Carsville, N J., rengia 
lietuvių, latvių ir estų inžinie- no akademijos, Puh^, u »u- . .. Mariin<; Pracidėiimn viP
rių ir architektų New Yorko ir Mass., muziejaus, Silverman gil painiotas. Turėjo būti: 6 Lie- Ka , rras°ej o ye
Philadelphijos skyriai birželio dos New Engiand. Taip pat tuvių tautosaka - prof. J. S’oUkrSl
-- -............ _ r r « praves savaitgalio rekolekcijasBrazaitis, 7. Lietuvių tautos is-

Neries International preky- s®5. ”?}oniai„ Prašomcs ® P P' 
Krvc, oi T IT o SUSlEinkimC (lalyVSlltl. į Mmuiimtai ■ va - __ ,

Dėkojame Darbininkui už mū Apygardos Valdyboje skyrė prem.jas Nationa Art Trumpa.
biržei ik o ma'fėo oi Vokietno. aPskričio suvažiavimo garsi- Pasikraukus iš Lietuvių Ben- I-13?11® American VVomen ■ 
birželio 2 matėsi su Vokietijos , . . ... . _ , . _T ,, . . surengtai parodai.ūkio ministeriu Ludwig Erhard mm,, taip pat dėkojame ir J. druomenes New Yorko Apygar- P
ir kartu pietavo Waldorf As- Stuku1’ Lletuvos Atsiminimų dos Valdybos buv. pirmininkui 
toria viešbutyje Taip rad1^0 valandos vedėjui, kuris J. Šlepečiui ir sekretoriui A.
nat abu Nmim direktoriai da- mums visuomet yra labai prie- Gureckui yra pakviesti į Valdy- gegužės numeryje. Įsidėjo pla- J lankus °- P®*™lienė ba kandidatai J. Maurukas ir
lyvavo penktajame tarptauti
niame alyvos kongrese, kuris
vyko New Yorke praeitą savai
tę.

Pasikeitimai LB New Yorko je’ kuri atrinko paveikius ir pa- prof. A. Vasys ir lėkt.

Pr. Naujokaitis. Savo posėdy
je, įvykusiame birželio 4 die- kiečių meną, vieną spalvotą ir
na, LB New Yorko Apygardos 10 nespalvotų reprodukcijų.

Tragiškojo birželio minėji- Valdyba taip pasiskirstė parei- Paskutiniu laiku Long Island
Motery Vienybė iš savo ju- ruošia vietinis Balfo sky- gomis: pirmininkas — D. Pe- League parodoje jis laimėjo ^erL^. neišskiriant pa-

L21x.JL.Cw .-L-.Lwww r*us drauSe au Lietuvių Bend pikas, sekretorius — J. Mau- pirmą premiją už savo paveiks- " " * ~
skyrė po 25 dol Balfui, Mairo- ruomenės Elizabetho apylinke nikas, vicepirmininkas — V. lą kaip geriausią parodoje. Jau
nio šeštadieninei mokyklai, Va- birželio 14. Tą dieną 11 vai. Alksninis, vicepirm. kultūros kelinti metai, kaip jis mokyto

jus atlaikyta suma už žuvusius jr informacijos reikalams — jauja Long Island meno moky-
Pr. Naujokaitis, kultūros rerka kloję,
lų vadovas — A. Dimas, iždi
ninkas — A. Maceika, organi
zacinių reikalų vedėjas — A. 
Varnas, ūkio reikalų vedėja—

biliejinės vakarienės pelno pa- rius~ drauge^ su JLi e tuvių Bend nitas, sekretorius — J. Mau- pirmą premiją už savo paveiks-

sario 16 gimnazijai ir Tautos 1
pon(jui ir kenčiančius dėl Lietuvos lais

vės. Po sumos prie kryžiaus 
Dr. Vyt; P. Avižonio sodyboje kieme bus gedulingos pamal-

51 Maple Avė., Bay Shore, LL, dos. Vėliau parapijos salėje į- 
liepos 12 N.Y. Lietuvių Gydy- vyks trumpos prakalbos. Kal- 
tojų Draugija drauge su Dantų bės svečias, Lietuvos Laisvės 
Gydytojų draugija ruošia bend- Komiteto narys J. Audėnas.
rą pikniką. BV

PIKNIKAS
GEGUŽINE

BIRŽELIO 21, SEKMADIENĮ
POLISE NATIONAL HALL 
108-11 SUTPHIN BLVD., JAMAICA

ŠOKIAI, BUFETAS IR LAIMĖJIMAI

Pradžia 1 vai. p.p.

William J. Drake- 
Dragūnas 

Lietuvis advokatas
Telefonas JAmaica 6-7272

G 4 c ' savo gimtadienį, šia proga jos
intencija mišios šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje bus 8 vai. 
ryto.

skelbė geriausius pereitų metų Krikštai
savo sportininkus. Jaunių gru- Gegužės 31 šv Petro bažny. 
pėje Otas Stanaitis kurj jkan- {|Oje pakrikštyta Ajgjrdo Vait- 
din sekė Evaldas Remeza, bu- jr jj,rgos Jasutytės—Vait- 
vo pripažintas geriausiu. Mo- Werės duktė jr

Artimiausiuose Valdybos dar- *j°j gerfm^stov^j^ AdreS? 2 3°
bu^e numatyta apylinkių nbų 75 s w<į*taven 21 
nustatymas ir naujų narių tel
kimo vajus. Posėdyje taip pat 
aptarta Lietuvių Dienos, įvyk
stančios birželio 28 programa.

vienės sportininkės, buvo atžy
mėta visa krepšinio ekipa. Vy
rų grupėje futbolininkas sau
gas Antanas Krušinskas. Vaka
ro metu, kuriame galėjo gal 
kiek daugiau žmonių būti, gro
jo Rūtenio perorganizuotas 
“Club _10” orkestras. Tai tik
rai puiki ir netingi kapela, są
žiningai linksminusi susirinku-

DRUSKONIE 
HALL EVergreen 8-9770

Josepli Garszva

Atlotos

Laidotuvių Direktorius

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS 

laidotuvių Direktorius 
ir Ralsamuotojas 
Cambridjje, Mas**.
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
hriilge ir Bostono kolonijas Se
niausiomis kainomis. Kainos ton 
načios ir į kitus miestus. 
Reikale Saukite: Tel. TR 8-B434

(pranešti bent dieną ankščiau) 
Sportininkų piknikas IR UŽSAKYMUS VASARAI.

N.Y. Kreiptis Yhlefonu nuo 5 Patartume visiems pasižymė- 
val. vakaro MĮchigan 2*0101... ti birželio 21, sekmadienį, nes

--1 '■■■ — tada Polish Hali, Jamaicoje, į- 
Išnuomojamas 5 kambariu vyksta pirmasis šių mėtų spor-

Lithvanian Folk Talės (Lietu- butas grąžoje ^apylinkėje, ne- tininkų piknikas. Pikniko Rie
vių liaudies pasakos) paruoštos toli parko, prie Jamaica gele- tu galima bus laimėti televizi- 
Stepo Zobarsko, jau išėjo an- žinkelio linijos. Kreiptis pas sa- ją. 
tra laida. Rinkinys papildytas vininką 112 Jerome St., Brook- 
9 naujomis pasakomis ir kelio- ]yE 7, N.Y 
lika naujų iliustracijų, iš jų 4---- .....---------------------------------
spalvotos. Nežiūrint į knygos Mko buto. Lietuvių šeima, 
padidinimą, kaina pasilieka ta trjjų suaugusių asmenų, ieško 
pati 4.50 dol. Knygą gali- 5 kambarių buto Highland 
ma gauti pas autorių St. Zo- Part Woodhaven ar Richmond 
baršką: 85-37 88 Aye. Woodha- sekcijose. Apšildymas ne- 
ven .21, N.Y\ Liet. Piliečių svarbu. Kas tokį butą turėtų 
Klubo spaudos kioske, 280 U- žinotu kas turi, prašom 
nion Avė., Brooklyn 11, N.Y., skambinti Darbininko adminis- 
arba Darbininko administraci- tracijai telef.: GLenmore 5-72 
joje. 910 Willoughby Avė., Bro- gj 
oklyn 21, N.Y. ___ ________________________

Parduodami mažai nąudoti 
nauji baldai. Skambinti po 5 

Jon*a Vištartaa, Liet. .Pilie- vElizabeth 2-8472 
čių Klubo tarnautojas, rado ______________ ____________

— Ubai geras gumą nuŽlrt^dėkojj^ Į^’L>V!;rtigri?d pian™J 
gumą nuusiruzui ueauju. SJumbinti GL

J. B.Shalins- 
Jalinskas


