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RHEE, nelaimingas prezidentas
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kraity, kuriem ji savo jėgas pri-

Ryšium su artėjančia viršū
nių konferencija Estija, Latvi
ja ir Lietuva seka su viltimi ir 
susirūpinimu didžiųjų valstybių 
pastangas ir laukia taikos, pa
grįstos teisingumu bei respek
tuojama kiekvienos tautos tei-

lankyti Jungtinių Tautų, kurias laiko “mirusiu kūnu'

yra 85 metų ir greitai turės pa
sitraukti, bet numatomam jo 
vietininkui dabartiniam vicepre
zidentui. 4

New Yorke Amerikos darbo turėjo pasitarimus specialiai 
konferenciją.

Prezidentas George Meany karš
tai ragino prezidentą Eisenho- 
weri neiti i appeasementą vir
šūnių konferencijoje. Darbo u- 
nijos laikosi minties, kad nėra 
jokių ženklų, jog Sovietai, kal
bėdami apie taiką, nori taikos 
nuoširdžiai. Priešingai, atomi-

DE GAULLE
AMERIKOJE

33,000 kareivių; Amerika yra 
sudavus Pietų Korėjai 2.5 mili
jardus dolerių.

Korėjos vyriausybė aiškina, 
kad riaušės buvo komunistų su
kurstytos. Amerikos vyriausybė 
mano, kad komunistų reikšmė 
perdėta; daugiau kaltas Rhee 
diktatūrinis valdymas.

Po Amerikos protesto balan
džio 21 Pietų Korėjos vyriau
sybė pasitraukė. Opozicija skel
bia, kad to dar nepakanka. Stu
dentų riaušės buvo tęsiamos. 
Žuvo dar keliasdešimt žmonių. 
Priskaičiuojama, kad viso žuvu
sių bus jau 115, sužeistų 700.

Ar tai komunistinė įtaka prieš viršūnių konferenciją ar nesubrendimas demokratijoje

Iš Lietuvos atstovybės Wa- 
shingtone gautas tokio turinio 
pranešimas:

Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas, Estijos — Johannes 
Kai v, Latvijos — Amolds Spek- 
ke, Latvijos pasiuntinybės pa
tarėjui Anatol Dinbergs daly
vaujant, turėjo pasitarimą Lat
vijos pasiuntinybėje, balandžio

Ar pavergtosios Europos klausimas gali kilti Viršūnių konferencijo j

rėš. Korėjos ir leisti visiem Ko 
rėjos gyventojam susijungti leis 
vy balsavimu keliu Jungtiniy 
Teuty priežiūroje?"

W. Routheris betgi prikišo 
vyriausybei, kad ji nepasirodo 
su pozityviais reikalavimais, o 
vis tik atsiliepia dėl sovietinių 
siūlymų.

18, suminėtas valstybes liečian
čiais bendrais reikalais.

Balandžio 19 visi trys Balti
jos valfitybiy atstovai buvo pri
imti valstybės sekretoriaus 
Christian A. Herterio. Ta pro
ga Baltijos valstybių atstovų 
spaudai duotas tokio turinio 
komunikatas.

AMERIKOS DAR3IIJNKAI PRIEŠ BROL'AVIMĄSI 
S’J DARSO ŽMONIŲ PAVERGĖJAIS IR KALINTOJAIS

se gyventojų daugumos valia 
apspręsti savo valdymosi formą.

Su šia viltimi Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos diplomatiniai at
stovai kreipėsi į Valstybės Se
kretorių asmeniškai ir pateikė 
atitinkamą notą. Ta proga jie 
padėkojo per Valstybės Sekre-

Ar pavergtųjų klausimas 
kils vhCūniy konferencijoje?

Eltos Informacijos pranešė, 
kad balandžio 13 valstybės de
partamente, lydimas Lietuvos 
atstovo J. Kajecko, lankėsi Vil
ko pirmininkas dr. A. Trima
kas ir Įteikė memorandumą ry
šium su viršūnių konferencija.

Departamento pareigūnai bu
vo painformuoti apie Sovietų 
reikalavimą užpildyti sovietinės 
pilietybės atsisakymo anketą 
norint vizą buvusiem pabėgė
liam gauti. Departamentas pa
žadėjo reikalą ištirti ir padary
ti atitinkamas išvadas.

Ar pavergtųjų klausimas bus 
viršūnių konferencijoje kelia
mas, iš pasikalbėjimo nepaaiš
kėjo. Buvo leista suprasti, kad 
toji problema savaime gali kil
ti diskusijų metu. Tuo atveju 
JAV laikytųsi savo tradicinio 
nusistatymo remti pavergtųjų 
laisvės bylą.

Iš kitų šaltinių teko patirti,

kviečia iš Kauno kunigą. Vie
nos mišios esti sekmadienio va
karais. Gieda jaunimo choras. 
Pažaislio stebuklingasis paveiks
las perkeltas i Kauno katedrą. 
Įgulos bažnyčia Kaune atdara. 
Žmonių esti daug. Mokinių baž
nyčia uždaryta, Šančių uždary
ta, seminarijos uždaryta. Kaž
kokį sandėliai Įrengti. Į bažny
tinius reikalus labai kišasi žmo
nių vadinamas “raudonasis vys
kupas” (Įgaliotinis “kulto rei
kalam”). Tai pasakodama, bu
vusi tremtinė sustoja, apsidai
ro, baiminasi, bet drąsinama, 
kad čia laisvės kraštas, vėl at
sargiai pasakoja, kad žmonės 
turi maldaknygių. Buvo jų iš
leista dabartiniu metu, bet per 
mažai. Atsirado. žmonių, ku.ie 
jas slapta perspausdino;—bot 
juos išaiškino ir suėmė.

APIE SIBIRO GYVENIMĄ
Į Sibirą ją išvežė 1941 bir

želio mėn. Su vyru išskyrė Nau
joje Vilnioje. Tik vėliau paty
rė. kad jis mirė 1942 gruodyje. 
Ją atgabeno į Barnaulą. čia, pa
sakojo, beveik visi susirgome 
dezinterija. Mirė tada vysk. Rei
nio sesuo Emilija Telyčenienė. 
Barnaule mirė ir dr. Gineičio 
motina Domicėlė. Pakvietė ta
da mane į ligoninę, kad jos la
voną paimčiau. Nuvedė i lavo
ninę. Daug priversta lavonų. 
Atpažinau ją, kai jos lavoną at
vertė, iš auksinio kryželio, ku
rio nuo kaklo nebuvo nukabi
nę. Apvilkome mano nuvežtais 
drabužiais. Pareigūnai padėjo į 
karstą ir užkalė. Nė jos vaikai 
negavo pamatyti. Našlaičiai ber
niukai, 11 ir 13 metų, apsika
bino karstą, rauda ir neduoda 
nuleisti į duobę. Tada apsika
binau juos ir pratariau artimie
siem: “Imkim vaikus ir globo
tam; kad gyvensim, kartu gy
vensim”. Sunku buvo tremtyje 
su mažais vaikais. (Daugiau 5 
pusi.).

kuri balandžio 2 dar buvo Kau
ne. Pasisakė, kad apie savo 
sūnaus kun. J. Prunskio krei
pimąsi i Chruščiovienę. ji su
žinojo tą pat dieną iš Ameri
kos Balso.
APIE RELIGINI GYVENIMĄ 

KAUNE
Petrašiūnuose prie bažnyčios 

yra kunigas. Sekmadieniais lai
ko trejas mišias ir dar pasi-

kitas valdžios Įstaigas. Sudegino 
5 policijos nuovadų patalpas, 
liberalų partijos namus, vyriau
sybę remiančio laikraščio redak
ciją, patalpas, kuriose buvo an
tikomunistinė paroda. Riaušėm 
raminti buvo iškviesta kariuo
menė su tankais. Nuo šūvių žu
vo per 80, sužeista 400. Pen
kiuose miestuose Įvesta karo 
padėtis ir cenzūra.

Demonstracijos reiškė protes
tą prieš prezidento rinkimus, 
kurie buvo kovo 15 ir kuriuo
se buvo išrinktas Rhee ketvir
tam prezidentavimo periodui. 
Opozicija kaltino, kad rinkimai 
buvo neteisėti — valdančioji li
beralų partija vartojusi valsty
bės lėšas agitacijai, opozicinės 
partijos demokratų kandidatai 
buvę kliudomi. Labiausiai opozi
cija kurstė neapykantą jau ne 
pačiam prezidentui Rhee, kuris unjų sąjunga balandžio 12 - 20 prieš viršūnių

1924 buvo krašto apsaugos mi- 
nisteris. 1927 vyriausio štabo 
viršininkas. 1928 vėl apsaugos 
ministeris. 1930-34 atstovas P. 
Amerikoje. Nuo 1935 privatdo
centas geografijos reikalam Kau
ne. 1941 bolševikų kalėjime 
Kaune. Nuo 1949 Argentinoje.

Širdies smūgis ji ištiko, kai 
buvo nuvykęs i kroatų susirin
kimą. Seimą išvežta buvo j Si
birą.

SUKILIMAS VENEZUELOJE ___ i______________ ;------------------

Valstybės sekr, Herteris ba
landžio 19 pareiškė Pietų Ko
rėjos prezidentui griežtą įspė
jimą, kad baigtų represijas, ku
rios nesuderinamos su demokra- 
tybe.

Amerikos Įsikišimas į Pietų 
Korėjos vidaus reikalus supran
tamas, atsimenant, kad Ameri
ka kovojo prieš komunistų in
vaziją Pietų Korėjoje; Amerika 
tebelaiko Pietų Korėjoje savo

.. . . . sutapatina su Prancūzija. De Gaulle kai bis Kongrese, bet nesiteiks ap-
renci|Oje, tačiau tam pasiprie
šinę prancūzai. Klausimas buvo

Ar ji pasirengus duoti apsi
sprendimo teisę rytų Vokieti
jai ir leisti Sovietų valdomom 
rytų Europos valstybėm pačiom

Prieš viršūnių konferenciją 
Vakarų valstybės mėgina rody

ti savo vienybę gausiais pasi
tarimais ir vizitais. Tačiau pa
gausėjo ir ženklai, kaip Vaka
rų Įtakoje esančiuose atskiruo
se kraštuose demokratija yra 
nusilpusi ir gresia išvirsti anar
chija ar diktatūra.

Afrikoje prie nuolatinių ne
ramumo židinių Alžire ir prie 
Sueso prisidėjo dar kruvina ra
sinė nesantaika Pietų Afrikos 
Unijoje. Amerikoje prie nuola
tinių sproginėjimų diktatūri
niuose pietų Amerikos kraštuo
se labiausiai neramumų šalti
niu virto Kuba. Azijoje pasku
tiniu metu kruvini Įvykiai bu
vo suorganizuoti Pietų Korėjo
je. Europoje Maskvos įtaka gre
sia anarchija Italijoje ir vis stip
resnių pretenzijų rodo Suomi
joje.

Pietų Korėjos sostinėje Se- 
oule balandžio 19 studentai ir 
mokiniai suorganizavo protesto 
eiseną Į prezidento rūmus ir

tinės agresijos grėsmė tebėra 
gyva, jei ne karine jėga, tai 
ūkine ir propagandine ekspan
sija. Dėl Berlyno pareiškė to

ru. balandžio 10 mirė nuo šir
dies smūgio gen. Teodoras Dau
kantas, išgyvenęs 76 metus.

Buvo gimęs Petrapilyje 1884 
rugsėjo 8-20. jūrų akademiją 
baigė 1914. Iki 1917 rusų Bal
tijos jūros karo laivyno tarny
boje. Į Lietuvą grižo 1922 ir 
dirbo karo mokslo skyriuje.

Departamentas turėjo galvosū 
kį su lova — reikėjo specialiai 
užsakyti de Gaulle lovą 6 pėdų 
10 cdlių ilgio.

Spauda atsiliepia dabar apie 
de Gaulle su dideliu respektu 
kaip apie žymiausią šio amžiaus 
žmogų. Tai daro net ta pati 
spauda, kuri prieš 1958 metus 
iš jo šaipėsi kaip iš diktato
riaus svajotojo.

A F. L. — C. I. O. konfe
rencijoje balandžio 20 kalbėjo 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas Douglas Dillon. Kalbėjo, 
kad sovietinis pavojus ir sovie-

. ............... linmiiiįi

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle ir prezidentienė balan
džio 22 atvyksta i Washingtoną 
iš Kanados, kur svečiavosi 4 die 
nas. Amerikoje išbus 7 dienas, 
lankysis New Yorke. San Fran- 
ciso, New Orleans ir iš ten 
grįš i Paryžių.

Priešingai nei Chruščiovas, 
de Gaulle nenumato nei rankų 
miniai spaudinėti nei vaikų glė
besčiuoti. Jis nedalyvaus nė po
kyliuose,. nors jie bus jo gar
bei rengiami. Jis paprašė, kad 
laikas būtų skiriamas kiek ga
lima labiau darbui, pasitarimam. 
Kai jis buvo kalbinamas atvyk
ti į Ameriką, jis paaiškino: "Aš 
vyksiu, kai turėsiu ką pasakyti".

Ką jis dabar “turi pasakyti”, 
tik spėjama: Prancūzija nori tu
rėti daugiau vadovaujamos ro
lės Nato reikaluose; Prancūzija 
nori būti “atominio klubo” na
rys; Prancūzija nori paramos 
Alžire; Prancūzija priešinga Ber 
lyno klausimui viršūnių konfe
rencijoje.

Pastaruoju klausimu de Gaul
le esą pasakęs Chruščiovui:

"Jūs turite savo vokiečius, 
mes turime savo. Jūs nenorite 
Vokietijos sujungimo mūsų są
lygom, mes nenorime jūsų są
lygom. Palikime tad dalyką to
ki, kokis jis yra, ir atleiskime Buenos Aires, Argentinoje, 
įtampą nusiginklavimu, viršū
nių susitikimais, kultūriniais 
mainais".

De Gaulle atsisakė vaišėse 
nuo bet kokių stipresnių gėri
mų, išskyrus tostam ar deser
tui šampaną. Atsisakė nuo vi
sokių padažų, tegul bus sausas 
steikas, žuvis ar viščiukas.

torių Jungtinių Valstybių vy
riausybei už smurtu Įvykdytos 
trijų Balstijos valsybių inkor- Balandžio lUĮ.Chįcągą at 
poracijos Į Sovietų Sąjungą te- vyko kun, JT Prunckio motina, 
betrunkanti nepripažinimą, o 
taip pat pavergtų tautų vardu 
jie pareiškė dėkingumą Jungti
nių Valstybių visuomenei už mo 
ralinę paramą Baltijos reikalu.

ki Vakarų nusistatymą: “Vir- . . -
šūnių konferencijoje Vakarai ne- ''“T’L
sutiks parduoti Berlyno j vergi- Ar "«•
ją"; esą jei Chruščiovas tikisi ~
Ameriką prigąsdinti, tai jis ap
siriks.

Voži IAV njxrMrxitiiiii TETA- IVONME — čaip Prancūzijoje- populiariai vadinama Kirs, de Gaul-
Kaa UAV SHIie pavorgryiy M R. FRANCE — taip spauda pavadina de Gaulle; kuris kartais save kurt laikosi atokiai nuo vyro politikos ir yra “namų moteris”: nori 
klausimą kelti Paryžiaus konfe- „ . . .. .. pirmoje eilei būti “Madarr.e de Gaulle”. o tik antroje “Prancūzijos pir-~ * sutaoatina su Prancūzus. De Gaulle kai bis Konarese. bet nesiteiks ao- ouu r.rąuan.c , v „r. „uuvje r1«in,uiljv3

moji lady”. “Kai dėl drabužių tai mano idealas turėti dvi tamsių drabužių 
poras; vieną ant savęs, o kitą skalbykloje”.

miestą San Cristobal. kareivi- Indijos min. pirm. Nehru tartis 
nes su 400 kareivių, radijo sto- dėl sienų.
ti. Tačiau vyriausybės kariuo- — New Yorke kelionių biu- 
menė Įaibrovėlius apsupo ir su- ras Cosmos pranešė, kad So-
kilimą likvidavo. Užsienių rei- vietai numato Vakaru turistam
kalų ministeris paskelbė, kad 
sukilėlius rėmęs Domininkonų 
Respublikos prezidentas Trujil-

Dillonas atsiliepė ir dėl pa
vergtųjų kraštų. Esą Sovietai 
kalba, kad reikia baigti su ant
rojo karo padariniais — baig
ti okupaciją. Bet tarp tų pa
darinių —

"Ar Soviety Sąjunga pasiry
žus atitraukti savo jėgas iš ry- . GEGRGE MEANY prie* appease- 
ty Vokietijos ir ryty Europos mentą.

Venezueloje balandžio 20 bu- — Kom. Kinijos min. pirm, 
vo sukilimas. Sukilėliai atvyko Chou En-lai balandžio 19 atvy- 

nio karo grėsmės tėra vienas Kolumbijos ir užėmė pasienio ko i Indijos sostinę. Ją pakvietė 
šaltinis — Sovietų Sąjunga. Ji 
varo be paliovos subversiją ir 
propagandą prieš taiką. Kai A- 
merikos ginkluotos jėgos yra 
griežtai defensyvinės. Sovietų 
jėgos yra skirtos pirmiausia ag
resijai.

Kai elektrikų unijos atstovas 
pasisakė už pasikeitimą darbi
ninkų delegacijom. Meany ir su 
juo dauguma atstovų pasisakė 
prieš. Tai gali daryti artistai 
ir pirkliai, bet ne darbo žmo-

leisti lankytis ir Rygos pajū
ryje. o leidimą Rygoje pratęsia 
iki vieno mėnesio. Vilniuje iki 
10 dienų.

Mus pasiekė žinios, kad vyk- 
lijonai žiauraus diktatoriaus ka- ti Į Sovietus nebeduodami lei- 
liniy laikyty išdavimu, jei lais- dimai rabinam, nes jie vis blo- 
vosios unijos pradėty broliau- gai atsilieptą parvažiavę apie 

nes, — kalbėjo Meany. — "Mi- tis su jy kalintojais". Sovietus.
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ
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ne rasinė, o ūkinė bei kultūri
nė. Savininkas jaučiasi skriau
džiamas ūkiškai, kada jo kli
entas nesilaiko tam' tikro pri
imto kultūrinio lygio.

Tot&l ųuarterly dividend on balances maintained for 
two or more years
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•meriką. Sudaromas įspūdis, kad 
baltieji žmonės nenčri lygių 
teisių pripažinti kitokios spalvos 
piliečiam. Sudaromas įspūdis, 
kad juodieji kovoja aistringai 

"'dėl lygių teisių su baltaisiais.
Amerikos nedraugai kursto ne
apykantą tarp vienos ir kitos 
rasės. Amerikos Kongresas mė
gina pašalinti priežastį neapy
kantai, “pilietinių teisių” įsta
tymu garantuodamas lygias tei
ses praktiniame gyvenime.

Tačiau kažkas vis kliūva ir 
didina vienų ir kitų nepasiten
kinimą. Įdomų tokio nepasiten
kinimo pavyzdį nurodo D. Law- 

‘ rence, suminėdamas laišką vie
no baltojo piliečio, kuris turi 
motelį. Anas pilietis iš Michi- 
gano rašo tokį dalyką:

“Mes turime motelį ir pagal 
“civilinių teisių” įstatymus, jei 
ateina negras ir mes negalime 
duoti jam kambario, jis gali 
pranešti, kad mes atsisakėm jį 
priimti. Tada mes galime būti 
palaikyti nusikaltę ir be skun
do prieš mus, net be žinios,

> kadesamepraneštiBaus-
mė yra 10,000 arba metai ka- Tačiau, tas pasišiaušimas iš 
Įėjimo arba abi bausmės drau- esmės yra visai ne dėl kitokios 
ge. Kaip matote, mes neturime veido spalvos. Anas motelio sa- 
jokios “pilietinės teises”.

< “Mes visada laikėme savo 
motelį aukšto standarto. Tačiau 
dabar ateina negrai, sėdi lauke 
garsiai šūkauja, žaidžia sviedi
niu, o tuo tarpu baltieji prava
žiuoja pro šalį, visai nesustoda
mi; tokiu būdu mūsų motelis 
stovi pusiau tuščias. Taigi, ma-

■. tote, problema yra ekonominė 
tiek pat, kaip ir socialinė. Aš 
vėl klausiu: kur yra mūsų pi
lietinės teisės?

Taigi jaučiasi skriaudžiamos 
abidvi pusės — baltieji ir gal
votieji. Ir abidvi yra tam tikra 
prasme teisios.

Teisūs ir tie, kurie reikalau
ja, kad prieš įstatymą būtų ly
gūs baltieji ir juodieji ar dar 
kitokios spalvos piliečiai; kad 
abeji galėtų naudotis tom pa
čiom teisėm. Suprantamas juo
dųjų pasipiktinimas, kada jiem 
sukliudoma balsuoti, kada juo
dieji išskiriami į specialias vie
tas autobusuose ar traukiniuo
se.

Teisūs yra ir tie, kurie rei
kalauja, kad būtų apsaugota 
jų verslo laisvė ir kad ūkiškai 
jie nebūtų smukdomi. Supran
tamas dėl to ano motelio sa- 
vininkas/kada jis šiaušiasi prieš 
“pilietinių teisių” įstatymą.

vininkas jaučiasi turįs menkes
nes piliečio teises ne dėl to, 
kad jo motelyje apsistoja neg
ras, o dėl to kad tas naujas 
svečias nesijaučia įpareigotas 
laikytis tokio elgesio standar
to, kuris tame motelyje yra 
priimtas. Jei jis elgtųsi taip kaip 
kiti, vargiai kam kirstę į akis 
ir jo veido spalva, vargiai ki
ti svečiai vengtų to motelio, ir 
vargiai jo savininkas turėtų ūki
nių nuostolių.

Kada tai supras baltieji, jie 
nustos kaltinę negrus, o kaltins 
kultūrinio standarto nesilaikan
čius asmenis, kokių gali pasi
taikyti ir su kitokia veido spal
va.

Kada tai supras negrai, jie 
padarys pastangų pakelti kul
tūrinį lygį tų, kuriem jis kliu
do normaliai santykiuoti su ki
tais piliečiais.

Kąda tai supras įstatymų lei
dėjai, jie įstatymais nustatys 
ne tik piliečio teisę, bet ir lygią 
pareigą. Kas nevykdo lygios 
su visais pareigos, tas atsisako 
ir nuo lygios su visais teisės.

Tokis yra to “rasinio” kon
flikto pagrindas. Jis visai ne ra
sinis, jis yra iš esmės skirtingo 
kultūros laipsnio padaras. Tik 
nesusipratėlių ar Amerikos ne
draugų jis skelbiamas “rasine*’ 
kova. M.
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BANK
1960

“A Century Of Service 
to Savers”

Open an account at either Office 
Come in—write—or telephone

Eastern Parkway Office 
539 Eastern Parkway 

at Nostrand Avė.
Mon. to Fri. 9 A.M. — 3 P.M.
Monday evening 5 P.M.—8 P.M.

PResident 3-7000_
Broadway Office

135 Broadway at Bedford Avė.
Tues. to Fri. 9 AJ4. — 3 P.M.

Monday 9 A.M. — 7 PJ4.
STagg 2-6676 

Brooklyn, New York

VIDUJE IR GATVĖJE. Kapitelio viduje senatui svarstau pilietiniu tei
sių įstatymą, Washingtono negrų kolegijos studentai demonstravo prie* 
“diskriminaciją”.

TIK DU KELIAI —KAPITULIACIJA ARBA MIRTIS
ATENTATAS IŠ PARYŽIAUS

Kapitonui Morris įspėjimas, 
kad mestų ginklus pristatinėjęs 
Alžirui, buvo sutvirtintas aten
tatu prieš Alžiro atstovą. Vo
kiečių kriminalinė policija ėmė
si atentato aiškinti. Vienas pie-

Žmogus iš Liepojos (4)

no pardavėjas buvo įsidėmėjęs 
numerį Mercedes, iš kurio buvo 
paleisti šūviai. Tas automobilis 
buvo patraukęs jo dėmesį, nes 
visą dieną jis važinėjęs gatve 
pagal Tunisu atstovybę. Polici
ja išaiškino > ,kad automobilis

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

GAUSŪS BALSAI DĖL KELIAVIMO l LIETUVI

Brooklyn II, N. Y. Resid. lUinois 8-7118

►
<
<
<

IIII ŪK KlIMPIKAS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS 
JU .6 119 GRANO ST, BROOKLYN 11, N. Y.

ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VftSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI 

Mišinių ir saliūnų laidymo sistemos pilnas aptarnavimas 
Papildomas gazas '■— Sudedami nauji vamzdžiai

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

me buvo pavardė — Ben Ali 
Mahdani, gimęs Alžire, gyvenąs 
Paryžiuje.

Vokiečiu policija kreipėsi į 
Paryžiaus policiją.

Gavo atsakymą, kad tokia pa
vardė ten nepažįstama. Doku
mentas greičiausiai suklastotas. 
Į papildomus vokiečių paklau
simus iš Paryžiaus iš viso nu-

Nuomotojas buvo parodęs tarp- st°j§ atsakinėti, paaiškinę, kad 
tautinį leidimą vairuoti, kuria- Jau politinis dą^rkas, o tokiu ( 

atveju bendradariuavimas nebe
galimas. Tik vėliau vokiečių 
kriminalinės policijos direkto
rius, būdamas Paryžiuje, visai 
atsitiktinai ir neoficialiai gavo 
pamatyti saugumo archyve by
lą su Mahdani pavarde. Ten bu
vo pažymėta, kad jis esąs na
rys “alžiro tautinio sąjūdžio, ku
ris yra “Alžiro išlaisvinimo fron
to” konkurentas. Tačiau kada 
norėjo gauti to Mahdani foto, 
prancūzai nesutiko duoti.

NORVEGAS KAPITULIAVO
Norvegui Lie, kuris prekiavo 

ginklais taip pat, atentatas pa
darė įspūdį. Jis sutiko tartis su 
prancūzų kontražvalgybos agen
tu dėl biznio likvidavimo. Jam 
pasiūlė atvykti į Paryžių. Susi
tiksią viešburyje. Davė telefo
no numerį susižinoti su pulk. 
Mesmeriu. Bet Lie dėl atsargu
mo nenorėjo Paryžiaus. Geriau 
neutrali Šveicarija — Ženeva 
ar Ziurichas.

Lie pasisakė apie savo pasi
gauti vizą ... tai kokioje švie- ryžimą kapituliuoti Puchertui.
soje atsiduria Amerikos Lietu- Puchertui tai nebuvo prie Šir
vių Taryba ir kiti jos padali- dies. Jis užsimojo prancūzų pla-
niai, kurių tikslas kovoti dėl n4 sutrukdyti. Ir jam laikinai
Lietuvos okupacijos nepripaži- pavyko. Kai Lie nuvyko sutar-
nimo?”. — Drauge balandžio tu su prancūzais laiku į Ziuri-

Gana vieningai buvo demas- zicijoje asmuo angažuoja ne 2 St. Daunys nepritarė tokiai chą, .savo partnerio nesulaukė,
tuvių iš užsienių į Vilnių lie- kuotas sovietinis politinis ma- tik save, bet ir savo turimą vi- kelionei ir padarė išvadą, kad Tik grįžusiam ir labai suneri-
pos mėn. rengiamą Lietuvos nevras, kada vizai gauti sovie- suomeninį postą. Ir jei A Var- neatsargūs žmonės neturėtų mūšiam, Puchertas pasisakė, kad
prijungimo prie Sovietų Sąjun- tai reikalauja užpildyti atsisaky- nas turėjo užpildyti sovietinės būtį pristatomi atsakingiem lie- paskambinęs į Paryžių Jean 
gos jubilėjų. Įspėjo dėl Mask- mo nuo sovietinės pilietybės pilietybės atsisakymo raštą, “va- tuvių organizacijų postam. __  Paul Mesmer ir pranešęs, kad

Pernai spaudoje 'buvb ^vas 
klausimas dėl “kultūrinių san-

SPAUDA

tykių”, dėl “kultūrinio bendra- vos noro nuteikti svečius iš už
darbiavimo su kraštu”. Tas sienių, kad jie grįžę būtų So- 
klausimas nuščiuvo, nebegyvas, vietam palankesni. Darbininkas 
nes paaiškėjo pagaliau, kad jis balandžio 1 buvo taip pat įspė- 
nerealus. Jo vietoj pagyvėjo va- jęs susilaikyti nuo važiavimo 
žiavimo į Lietuvą klausimas, ka- tokiu metu ir dalyvavimo tose 
da Sovietai paskelbė, kad Vii- iškilmėse. — Tėviškės Žibu- 
nių aplankyti leidžiama ir trem- riai kovo 31 paskelbė Vliko 

prezidiumo įspėjimą, kuriame 
sakė: “Kas ... šiemet vyktų į 
pavergtąją Lietuvą, kad ir sa
vųjų lankyti, tikrai paremtų sa
vo tautos priešą ir nieku bū
du nesuteiktų saviesiems nei 
džiaugsmo nei laisvės vilčių, 
kuriomis jie tebegyvena. Savo 
neapgalvotais žygiais neturime 
apkartinti jų gyvenimo neda
lios dienose”. —- Draugas ba
landžio 1 : “Būkime labai at
sargūs su bet kokiais sovieti
niais viliojimais dėtis prie jų 
organizacijų sudaromų ekskursi
jų. Kiekvienam kurstymui ir 
viliojimui labai lengva atsaky
ti. kad mes į Lietuvą troksta- 
tame važiuoti, bet tik jau ... 
į laisvą ir nepriklausomą”.

Tuo klausimu spaudos al

tiniam. Klausimas spaudoje bu
vo vertintas iš įvairių pusių.

VAŽIUOTI AR NEVAŽIUOTI
APSKRITAI?

Darbininkas balandžio 1 ve
damajame buvo pasisakęs iš 
principo: “Kelionės Lietuvon vis 
tiek yra naudingos. Tai nėra 
nei Lietuvos okupacijos pripa
žinimas nei Lietuvos išdavimas. 
Kas gali ir gauna leidimą ir 
drįsta juo pasinaudoti — tegu 
sau”. Vienybė regimai tokiam 
nusistatymui pritarė, vadindama 
jį blaiviu. Tai buvo pasakyta, 
kai dar nebuvo paskelbta apie 
Maskvos sąlygas kelionėm.

0 KAIP SU VAŽIAVIMU J 
ŠIEMETINĮ LIETUVOS OKU
PAVIMO JUBILĖJŲ?

Dirva balandžio 6 vedamaja-
. me informavo apie Maskvos pla- sakymas gana vieningas.

nūs sutraukti kuo daugiau lie-

anketą. Darbininko, Dirvos,Drau 
go gana vieningai tai buvo pa
laikyta Sovietų noru gauti pa
bėgėlių pareiškimus, kad jie 
prisipažįsta buvę Sovietų pilie
čiai, taigi pripažįsta ir lietu- 
vos įjungimą į Sovietų Sąjun
gą. Jei tokios anketos reika
laujama, tada atkrinta apskri
tai važiavimo į Lietuvą klausi
mas.

NESUTARIMAS DĖL KONKRE
ČIŲ ASMENŲ

E Amerikos išvyko į Vilnių 
keli asmens — B. Paprockie- 
nė, J. Stukas, A Varnas. Pir
mųjų dviejų išvykimas apei
tas be vertinimo. Kitaip pažiū
rėjo į trečiojo kelionę. Darbi
ninkas, pakartojęs savo princi
pinį nusistatymą, kad kelionės 
gali būti naudingos, skyrė bet
gi, kas važiuoja. Sakė, kad A 
Varnas yra New Yorko Alto
pirmininkas ir šiemet vadova- dinas, pirma turėjo pripažinti 
vęs Vasario 16 minėjimui, tad Lietuvos okupaciją ir tik po to 
jo- kelionė nėra tik jo vieno 
asmens reikalas. — Naujienos 
nesutiko su Darbininku ir aiš
kino, kad A. Varnas išvyko tik 
kaip privatus asmuo. Dirva ba
landžio 8 rašė, kad tokioje po-

PULK. MERCIER, prancūzų kon- 
tražvalgybos agentas, pradėjo ko

vą su žmogum iš Liepojos.

sUmoančios siuntinius j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EKPRESS & Travel Agency, Ine.

ORegon 4-1540
LOS ANGELES 4, C ALI F. 

OUnkirk 5-6550

PHILADELPHIA 23, PA. 
WAfnut 3-1747

CHTCAGO 22, ILL, 
HUmbott 6-2818

HARTFORD, CONN. 
CHapel 7-5164

78 Secend Avenue, 
NEW YORK 3, N. Y.

TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272 J 
NEWARK, N. J. — 312-314 Markei SL Tet. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwting Greea 9-6992 !
BROOKLYN, N. Y.

vietoje — mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka, o Prie firmos {stalgų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
(vairiausių prekių o Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.

i ir įkyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 šeėtad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak.

VįMiybė|o balandžio 7 ir 15 j° draugas Lie negalįs į Ziuri- 
J. Tysliava priešingai — dau- CM atvykti.
giauria entuziastiško pritarimo Pucherto triukas nudelsė Lie 
parodė A Varno ir kitų kelio- susitarimą su prancūzų kontr- 
nei ir polemizavo su tais, ku- žvalgyba, bet tik nudelsė. Nor- 
rie jai nepritarė. vegas buvo neatšaukiamai pa-

Mat, kol kalbama ir rašoma sifyžęs trauktis. Už tat Pucher- 
iš principo — tai visi sutaria. tas dar labiau užsitraukė pran- 
Kai paliečiami asmens, kurie cūzll neapykantą. Buvęs mąri- 
vienai ar kitai grupei atstovau- nas nesirengė betgi nusileisti, 
ja, tai jau prašneka savi inte- Jis tik sustiprino budrumą, vie- 
resai ir prireikia teisinti, kas revolverio įsigijo automatą, 
iš esmės nepateisinama. Siūlai tempėsi.
--------------------------------------------- REVOLVERIO TŪTOS

(TAKOJĘ— Satelite* Tiros I per 6
dienas perdavė apie 1,000 nuot- “Kapitonas Morris” gyveno 
raukų. Tačiau viena kamerą, ku- Frankfurte. 1958 gruodžio 6 
ri buvo skirta detaliom nuo- išėjo pasivaikščioti su Seiden- 
traukom, sugedo. Taigi “šnipas“ schnuro buvusia žmona ir duk- 
nebegali veikti. (Nukelta į 4 psl.)

Maloniai pranešame visiems lietuviams gyvenantiems 
Kalifornijoje ir kitose gretimose valstybėse, kad atidarė
me siuntinių siuntimo įstaigą Los’ Angeles mieste vardu:

GENERAL PARCEL & TRAVEL Co. .

'i 
h

3216 SUNSET BLVD. 
Los Angeles 26, Galit. 
Tel. NOrmandy 5-9887

Mūsų įstaiga savo klijentams geriausiai patarnauja visuo
se siuntinių siuntimo reikaluose; kartu pranešame, kad 
turime keletą standartinių siuntinių Įvairios sudėties:
SIUNTINYS Nr. 1 — Pilna kaina .............................. $45.00 11

4 gabalai 14 yardų Rayoninės gabardino medžiagos ■1
vyriškam kostiumui, geriausios rūšies ir visokių spal
vų. (Su 10 yardų pamušalo $52.00).

SIUNTINYS Nr. 2 — Pūna kaina............................... $70.00
2 gab. — 7 yardai Worsted vilnonės medžiagos kos-

tiumui visokių spalvų;
1 gab. — 3 yardai vilnonės medžiagos paltui, visokių 1

Fspalvų;
1 gab. — megztas vilnonis šalikas, visokių spalvų.

(Su 9 yardais pamušalo $79.00).

$80.00SIUNTINYS Nr. 3 — Pilna kaina ..................
3’z^ yardo angliškos medžiagos kostiumui 
3 yardai angliškos medžiagos paltui 
3 vilnonės skarelės labai gražaus rašto

(Su 6 yardais pamušalo $85.00)
SIUNTINYS Nr. 4 — Pilna kaina ....

8 pėdos geriausios importuotos odos ilgiems batams, 
arba 2 trumpiem

8 pėdos prancūziškos pamušalui odos
2 svarai kietų padų
1 svaras vidpadžių
7 yardai Rayon gabardino medžiagos kostiumui
5 yardai dvigubai lovai užtiesalo
2 vilnones skarelės

$68.00

SIUNTINYS Nr. 5 — Pilna kaina ......
3’2 yardo Worsted vinonės medžiagos kostiumui
3 yardai pamušalo
1 yardas klijonkės

$58.00

3Į£ yardo Rayon gabardino kostiumui 
1 vilnonė megzta skara
1 itališka lovatiesė

SIUNTINYS Nr. 6 — Pilna kaina $57.00
3 gabalai — 10 Vu yardo Rayon gabardino medžiagos 

kostiumui
6 yardai pamušalo
1 vilnonis vyriškas arba moteriškas megstinis įvai

raus dydžio
2 vilnonės skarelės

Mūsų krautuvėje yra ir kitų įvairių reikalingų siuntimui 
prekių, /staiga atidaro kasdien nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
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- DARBININKAS

Nepažinimas mus seka it 
koks tamsus šešėlis. Neatstoja, 
kur beeitume ir ką bedarytu- 

~ me. Kaip vaikščiojant saulės 
šviesoje. Nė saulė sudaro šešė
lius, o daiktai ir žmonės. Žmo
nės dar užstoja ir tiesa, ne tik
tai saulės spindulius. Tiesos ne
pažinimu sudaro savo tamsiąją 
unksmę.

Tamsoje graibaliotis nėra mū
sų noras. Norėtume visa švie
siai ir aiškiai matyti, visa ži
noti. Žinojimas tiesos mums 
yra didžiai malonus ir ilgsta- 
mas. Deja, dažnai nė patys sa- 

: yęs gerai nepažįstame. c.Kitį mus 
aiškiau įžiūri, ir mes kitus kar
tais geriau matome negu save. 
Savoji tamsa neatrodo tokia 
tamsi. Apsiprantame ir pasi- 
šviečiame savo žiburiuojančio
mis akimis, 
naktį.

Kaip katės gūdžią

tokia jau lemtis,

Parapijos buvo judriausi mūsų veikimo židiniai
Apie jas telkėsi religinis, tautinis ir kultūrinis darbas

— PR. PAULIUKONIS ----------------
sys, Albavičius, juras, Balkų- jėgomis jas remia. Ir jų vaikų 

dauguma eina tėvų pėdomis.
šiandien, nors daug kur mū

sų parapijose lietuviškasis kul
tūrinis ir tautinis veikimas yra 
gerokai apsilpęs ir nutautėji
mo banga yra užliejusi didelę 
jaunimo dalį ir iš viso šio 
krašto kultūrinis bei socialinis 
gyvenimas yra žymiai pasikei
tęs, tačiau lietuvių parapija tu
rėdama dar gana tvirtą autori
tetą parapiečių tarpe, nėra nu
stojusi savo pirmykštės tauti
nės reikšmės. Tad ir naujiem 
ateiviam šį reikalą reiktų geriau 
įsisąmoninti, glaudžiau su savą
ja parapija susigyventi ir ją 
reikiamai remti: atlikti uždeda
mas pareigas, lankyti savo baž
nyčią ir taip pat pratinti lan
kyti ir savo jaunimą, nors ir 
toli nuo jos gyventų. Jei mes 
patys neužpildysim savo bažny

Senųjų lietuvių ateivių atsi
neštas iš tėvynės gilus religin
gumas ir gimtojo krašto ilge' 
sys buvo svarbiausi akstinai, pa
skatinę steigti savo parapijas 
ir sunkiai uždirbtus centus au
koti bažnyčių, mokyklų bei sa
lių statybai, šiandien tiesiog 
tenka stebėtis, kaip anais lai
kais, mažai uždirbdami, sudėjo 
šimtus tūkstančių dolerių savo 
parapijos pastatų reikalams.

Naujai įkurtos lietuvių pa
rapijos buvo jų religinio, kul
tūrinio ir tautinio gyvenimo 
centrai. Sekmadieniais bažny
čioje jiems lietuviškai buvo 
skelbiamas Dievo žodis, prie

tiek savo parapijose, tiek ir už 
parapijų ribų lietuvių visuome
nėje, atlikdami didelį kultūri
nį ir tautinį darbą. Martynas 
Yčas, lankęs su dr. Jonu Basa
navičium Amerikos lietuvių ko
lonijas 1913 m. savo atsimini
muose apie šio krašto lietuvių 
kunigus yra parašęs šiuos reikš
mingus žodžius:

“... Lietuvių parapijos ir or
ganizacijos gali didžiuotis’

Du mokytiniai ėjo iš Jeruza
lės, kur buvo palaidotos visos 
jų viltys. Negalėjo pasiguosti parapįjH~steigėsi Jkaritatyvinės 
nė kalbom, kad Kristaus kapas 
rastas tuščias. Kas tikrai žino, 
kas ten galėjo nutikti? žmogiš
kai galvojant, reikšmingiau bu
vo tai, kad neišvengė mirties 
nė tasai, kuris buvo “galingas 
darbais ir žodžiais Dievo ir tau
tos akivaizdoje”. O jiedu tikė
jo, kad “jis atpirksiąs Izraelį”. 
Mirtimi ligi tol niekas ir nieko 
dar nebuvo nugalėjęs. Tai jie
du gerai žinojo.

Nieko nepadėjo aiškinimas 
Rašto, kad taip turėjo būti: kad 
tik dabar atpirkimas atėjo: Aiš
kinimas nebe pirmąjį kartą. 
Apie tai kalbėdami su savo Mo
kytoju, buvo išvaikščioję kone 
visą Palestiną. Rodos, galėjo pa
žinti ne tiktai balsą ir žodį, bet 
ir žingsnį, kaip prie jų vėl pri
tapo, kartu ėjo ir aiškino, ligi 
pasibaigė diena. Nepažįstamo 
pakeleivio žodis neprablaįvė ir 
širdies neuždegė. Reikėjo kito
kios priemonės žmogiškajam 
aklumui prašviesti.

pašalpinės ir tautinės įvairiais 
šventųjų vardais organizacijos, 
parapijų salėse būdavo įvairūs 
susirinkimai, seimai, paskaitos, 
vaidinimai bei kitos pramogos. 
To laiko lietuvių kunigai nesi
tenkino tik pastoracijos darbu
bažnyčioje, bet aktyviai veikė sakaitis, Jakaitis, Švagždys, Va-

nas ir visa eilė kitų papildė M. 
Yčo minėtą garbingų lietuvių 
kunigų veikėjų sąrašą.
Kai kūrėsi nepriklausoma Lie

tuva, tai dažniausia parapijų 
salėse būdavo gausūs susirinki
mai ir rinkliavos tėvynės rei
kalam. Praėjusio karo metu 
Lietuvai patekus į naują oku
paciją ir daugeliui mūsų tau

to- tiečių atsidūrus skurde, prie tų 
kiais vardais, kaip “A. Burba, pačių parapijų organizavosi Al
donas Žilinskas, Varnagiris, To- to ir Balto skyriai gelbėti te
mas Žilinskas, Kaulakis, A. Mi- vyne ir į nelaimę patekusius 
Jukas,._kan.--Pėža__Pautienius, brolius.. Dauguma naujųjų ąfei-j;
Skripkus, Ambrozaitis, Krikš
čiūnas, Petraitis, Ežerskis, Ur
banavičius, Bartuška, Matulai
tis, Ambotas, Kaupas, Serafi
mas ir kiti”.

Vėlesni veikėjai, kaip Juškai- 
tis, Saurusaitis. Ncvickas, Ka

vių atvyko į šį svetingą kraš
tą tik per parapijų vadovų — 
klebonų patvirtintas jų parapie- 
čių sudarytas sutartis. Todėl 
nenuostabu, kad senieji atei
viai, Įdėję Į parapijas tiek au
kų ir savo širdies, tvirtai lai
kosi savų parapijų ir visomis

Duonos laužymu atvėrė akis

Žmogaus
kad laikinai jis turi svyrinėti 
tarp šviesos ir tamsos — tarp 
galimybės tiesą pažinti ir su
klysti. Kas manytų, kad negali 
suklysti, jau tuo pačiu klystų.
Ir kas sakytųsi, jog visa gerai ir išblaškė visas abejones. Da- 
ir tikrai žinąs, žinotų nedaug. ^ar aiškiai ir šviesiai suprato, 
Mūsų žinojimas yra menkas, pa- ko anksčiau negalėjo perpras- 
, . * x ti ir suderinti su savo zmogis-
lygmus su tuo, ko dar- neši- ku jojimu. Grįžo viltis ir su- 

stiprėjo tikėjimas.
Reikia tad būti kukliam su Tikėjimas ir mumyse laikosi 

savo išmintimi. Už jos gali slėp- ne vienu tik religinių tiesų pa
tįs akluma. Gali atsitikti, kad žinimu. Jis daugiau laikosi ar-

nome.

bus nepažintas daug kartų gir- timu ^š111 su Dievu — tuo lau’ 
žymu Duonos, kuria gausiai da- detas balsas ir nesuprastas žo- , -liną Amžinasis Pakeleivis, kaidis, pabrėžtinai skelbęs tiesą. pas save: “Pa- 

Tokią pamoką davė Kristus liki su mumis, nes artėja va-
dviem savo mokytiniam. karas, ir diena jau baigiasi’ SV. ANTANO gimnazija Kennebunkporte šiemet išleidžia pirmą ab iurient^ laidą

čių, tai mūsų vietas užims sve
timtaučiai ir tuo prisidėsime 
prie savų parapijų sunaikinimo. 
Dažnai pakaltiname kunigus «.ai 
vienu, tai kitu reikalu, tuo tar
pu patys nesame stropūs savo 
pareigose. Čia yra ne tik reli
ginė, bet ir tautinė pareiga.

Jei šiandien dažnai girdime 
naujiem ateiviam metamus kal
tinimus, kad jie neįsijungė į 
senųjų sukurtas organizacijas, 
tai tie kaltinimai gal tik tiek 
turi pagrindo, kiek liečia nerū
pestingumą savo parapijų at
žvilgiu. šiaip jau visose orga
nizacijose naujieji ateiviai, jei 
buvo įsileisti, gana aktyviai vei
kia. Čia nekalbu apie- įvairias ---- - 
pašalpinės organizacijas, kurios 
prie pasikeitusių socialinių šio 
krašto gyvenimo sąlygų yra jau 
savo reikšmės netekusios.
Būkime verti savo pirmatakę

Būdami objektyvūs, turime 
pripažinti, kad šiais laikais ne 
viskas mūsų parapijose yrą tvar
koje, kad jos ir toliau galėtų 
atlikti ne tik pastoracinę, bet 
ir tautinę misiją. Bostono arki
vyskupas, dabartinis kard.- Ri
chardas J. Cushing, 1953 m. 
sveikindamas Lawrence, Mass., 
lietuvių šv. Pranciškaus parapi
ją 53 mętų sukakties proga, 
savo laiške yra parašęs: 
“.... Lietuvių tautos tikėji
mas niekur krikščionių tarpe 
nebuvo pralenktas. Nė viena 
tauta nėra daugiau kentėjusi 
už savo ištikimybę Bažnyčiai 
ir tikėjimui, kuris sudaro taip 
gyvą jos gyvenimo dalį”.

“Kai šv. Pranciškaus parapi
jos pionieriai atvyko į Lawren- 
ce, jie turėjo dirbti sunkiose 
ir tikrai varginančiose sąlygo
se. Tačiau neatsižvelgdami į tai, 
džiaugsmingai aukojosi, kad 
galėtų praktikuoti savo tikėji
mą ir akivaizdžiai parodė sa
vo Dievo meilę, laikydamiesi 
papročių, kurie jiems buvo bran 
gūs senojoj tėvynėj
mę verti savo pirmatakų, gy
vendami pagal tuos idealus, ku
riuos jie mums paliko. Ir nie
kad neužmirškime žmonių se
nojoj tėvynėj, kurie žengia tik
ru kančios keliu, gindami savo

Būki-

širdis, namus ir tikėjimą. Die
vas tepaskubina dieną, kad kan
čios kelias baigsis prisikėlimų” 
(Lux Christi, Nr. 9, psl. 16).

(bus daugiau)
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Žiemys pavargo. Aptilo, penkias dienas stūgavęs, 
pusnis, kaip antras trobas, suvertęs už daržinės, pa
sodėje ir apie kiemo tvoras. Kur jis nusitrenkė, tasai 
Ūko brolis? Gal girioj, tarp senų ąžuolų, užsnūdo; 
gal atsitrenkė į sušalusius eglių liemenis; o gal Gi
rinis pamojo pirštu ir, nuvedęs prie neataušusio meš
kos guolio, liepė atsitūpti, užakusias švilpynes atsišil- 
dyti? Nutilo žiemys, kaip nebūta, šaltis irgi apgle
bo, atsitraukė nuo žemės, nustojo spausti braškan
čias tvoras ir jaunos Ašuojos pilies sienojus.

Keletą dienų sunkiai dūsavo atvėsusiame tvarte 
karvės, glaudėsi prie motinų ėriukai. Zylės barškino 
snapeliais | langų lenteles, sukinėjosi apie augštinį. 
Giliai čirškavo žvirbliai, o šarkos begėdiškai lindo be
veik į pačias trobas. Stačiai į viršų pro augštinius 
šovė dūmai, lyg norėdami išdidžiai parodyti, kad šal
tis nėra visagalis, kad žmonės moka nuo jo apsiginti 
beržinių ir juodalksnio malkų tyra ugnele.

Su žiemiu nustūgavo, nutratėjo gilyn į girią ir 
alkanos vilkų rujos, nusliuogė piktai lodamos lapės, 
palikusios nebaigtas po tvartu kasti lindynės ir su
nerimusias nuo blogų nujautimų laktose vištas. Giliai 
ežere, po ledu, glaudėsi žiemojimui susispietusios lau
mės, o piktosios — nušvilpavo, nusliuogė pro tanku
mynus; susivėlę jų plaukai kliuvo už medžių šakų, 
nagais jos draskė berželių tošį ir išilgai liemenį ardė 
senų pušų žievę. Su zuikiais nuliuoksėjo per pusnis 
jų draugai kaukai, sulindo į medžių drevės pailsėti. 
Ašuojos trobų rąstus laižė retos snaigės, tingios ir 
išmintingos, kaip senės, atsargiai pasisukinėdamos, 
atidžiai pasirinkdamos vietą nugulti.

Vėjelis nedidelis, kaip ne žiemio kūdikis, suposi 
liepoj, šokinėjo vyšnyne, tai vėl šiureno berželių vir

šūnėse. Papūtė į augštinį: negalėjo atsistebėti, kur 
dingo Ašuojos žmonės. Gal nė nematė šalčio ir Žie
mio išdaigų? Gal nė nejuto šiurpios Gruodžio pūgos?

Kurie buvo likę pakalnėj, girios properšose, tie 
sėdėjo aplink namų ugniavietę ir mintyse minėjo 
praėjusius senų ir naujų metų išlydėjimus — sutiki
mus. Anie tykiai lenkė galvas dievams ir žemei, ati
dėjo geruosius kąsnius į šalį — mirusiems. Vaikiūkš
čiai trynėsi, čiužėjo apie senelių šonus, įkaitusiais nuo 
šventos ugnelės žandais. Susivėlusiose jų galvose dar 
nesutilpo ateinantieji metai, nei jų vargai.

O jaunimas ir stiprūs seniai jau kelintą dieną 
viešėjo pas Giedkantą, Ašuojos šeimininką, ir erdvio
se jo trobose šventė Kalėdas, senųjų ir naujųjų metų 
susitikimą. Pačiame pūgos įniršime buvo ir didžiau
sias jų linksmybių įsisiūbavimas.

Kai pavaišino mirusius virtų kviečių koše, su me
dum ir aguonų pienu, kai papjovė aukojamų gyvulių 
poras, pagarbino dievus ir pasotino vėles, tada gėrė 
ir valgė patys. Sudeginę šiaudinę senų metų pamėklę 
ir iškilmingai pasitikę didžiosios menės duryse pa
puoštą mažą vaikutį — Naujus Metus, užmiršo pra
ėjusias nelaimes bei vargus ir nebesirūpino rytojum, 
kuris, iš aukomis numaldytų dievų valios, turėjo būti 
geriausias. Dabar — jų džiaugsmo laikas. Ir pakvipo 
kepamos veršių šlaunys, traškėjo skaniai kramtomi 
riebūs avinų šonkauliai. Jauni dantys kirto ir stumb
ro mėsą, ir seno jaučio. Giedkantas nuolat pilstė mi
dų savo goriausiems draugams bei giminaičiams: 
Klausigailai, Miltautui, Didžiavyžiui, Mantvilui ir ki- 
tiems. Tarnai ritino į vidų vis naujas statinaites. Vir- — Nepajėgiu visų reikalų aprėpti. Reiktų ašuo- 
to gėrmai per taurių kraštus .Vaišinosi jauni ir se- jiečiams antro rikio.
ni, vaikai ir moterys. Kaito visų veidai ir širdys nuo — Reiktų, — pritarė Klausigaila. — Reiktų gal.
linksmos ugnelės didžiosios menės vidury, taip pat 
nuo Žemynos dovanų. Ir juo smarkiau siautė žiemos 
pūga pilį supančioj gamtoj — šetekšnio ežere, Žibilų 
pelkėse ir girioj, tuo labiau grimzdo žmonės į links
mybę savo susikurtoj ir pasiruoštoj Žiemos šventėj.

Taip, taip. Senas jau Giedkantas. Jo drebanti 
ranka pilant nemažai nulaisto saldaus gėrimo pro ša
lį. Bet ragą jis kelia dar su šypsena lūpose, ryžto 
atspindžiu akyse. Daug buvo mačiusios jo šviesiai 
pilkos akys, daug priešų nukovusios šitos, dabar gys
lotos, rankos. Ašuoją ginant, savo apylinkei vadovau
jant. Ašuoją — Giedkanto giminės pasididžiavimas. 

šetekšnio ežero, prie upės. Upė. Ta didžiausia nelai
mė. Žiemą ledu atkeliavo pikti kryžiuočiai ir išgrio
vė Ašuoją. Išdegino pilies ir aplinkinius namus, iš
plėšė turtą, išžudė ir pavergė nemaža ašuojiečių. Ge
rai, kad tebebuvo tada stiprios Giedkanto rankos ir 
protas judrus. Surankiojo, sušaukė jis po girią išsi- 
slapščiusius likusius žmones ir įkalbėjo atstatyti Ąšuo- 
jos pilį nebe toj pat vietoj, o anapus šetekšnio, gi
liau įlindus girion kalnelio statumoj, kurį iš priešin
gos nuo ežero pusės gulė žibilų pelkės ir liūnai. 
Nors iš toliau besivelkantį per ežerą priešą pastebė
tų, labiau pasiruoštų gintis. O ir prieiti prie Ašuojos 
kryžiokams dabar sunkiau, ir stipresnių rąstų sienas 
surentė, ir gilesnį griovį aplink iškasė. Ir štai jau 
penkiolikti metai, kaip ašuojiečiai laimingai gyvena. 
Laimingiau už kitus pilėnus. Buvo ir į Čia vėl atsi- *- 
bastę maži priešo būreliai, bet plėšikus sekėsi sutvar
kyti. Dėkojo Giedkantas dievams už laimingą dabar
tinės Ašuojos dalią. Iš už girios, iš užu pelkių vis 
daugiau atklysdavo padegėlių, išgriautų pilių ir kiemų 
benamių, į Ašuoją globos ir saugumo jieškoti. Priimda
vo Giedkantas juos meiliai, priimdavo ašuojiečiai. Kad 
tik jų turto nelietė, trobas sau per gaidžio riksmo nuoto
lį statėsi, jų bičių į savas dreves neviliojo ir jų pa
kluonėj į ežerą žvejoti nelindo. Tegu sau žmonės 
plėšia pagiry kelmus, purena žemelę, tegu naudojasi 
giria ir jos žvėrimis, kurių gausybė buvo neišsibai
giama.

Išplito Ašuoją, taigi. Kalbėjo ir dabar Giedkan
tas kelių metų senumo kalba.

Bet kas čia sutiktų, kad ir renkamas, būti antruoju 
rikiu, kai mūsų Giedkantas tebėra stiprus, ir kai no
riai visi jo klauso.

— Negirk manęs, Klausigaila. Giminės* esam. Ne
tinka savybėje girtis.

Atsilošė vyrai į sienas. Ugnelė, jų ratu apsupta, 
linksmai traškėjo. Kitame trobos gale žaidė jaunimas. 
Tenai sukinėjisi ir smalsios moterys, keli vaikagaliai. 
Jaunnųjų širdys ir galvos buvo pilnos dainų, muzikos 
gaęsų.'Anie judėjo, plėšės išsilieti žaidime, sutartinėj, 
šie, seniai, galvojo. Nejudrūs, apsunkę metais ir 
išgertu midum bei suvalgyta mėsa, jie bebuvo žva- 

sutartinėj, šie, seniai, galvojo. Nejudrūs, apsunkę 
metais ir išgertu midum bei suvalgyta mėsa, jie be
buvo žvalūs protu.

— Teisybė. Gal giminės pagyrimas ir netaip 
limpa. Bet, garbusis riki, mes visi tą patį galėtume 
pasakyti, ką pasakė Klausigaila, jei nežinotume, kad 
į akis pagyrimų nemėgsti.

— Didžiadvasis kalba teisybę, — gi eitai pasakė 
Vydas.

Visi į jį atsigręžė, nes vienas buvo čia atklydęs 
iš jaunimo būrio.

— Taigi, taigi. Lingavo drebančią, žilą galvą apy
kurtis Daukantas. — Tie neprieteliai kryžiokai! O 
durų Ašuojoj daugybė! štai! — Papurtino senelis 
pluoštą raktų, kabančių prie juostos.

— Ne, Daukantai, tie raktai čia nebetinka. Nau
ja pilis, nauji laikai, — atsakė jam liūdnai šypsoda
mas Giedkantas. — Bet, vistiek, tu mūsų raktininkas! 
Ir būsi ligi savo gyvos galvos. Būsi, Daukantai, ne
bijok!

— A? — Pasisuko į kalbantį baltagalvis Daukan
tas. — A? Sakysit, nedaug Ašuojoj durų? Ir klėtys, 
ir indauja, ir seklyčia, ir ... O gėrybių, gėrybių! 
Plėšia, bjaurybės, kumpius, kailius ant arklių krau
na ... Ogi ugnelė tik plykst! Tai jie, nedorėliai, ant 
pilies užskleidė. O aš gi kad bėgu, kad bėgu, raktus 
prie šono prisispaudęs ... Sakau, tegul juos- Perkū
nėlis, kad ir Žiemą, nutrenkia. Raktų jiems neatiduo
siu. Ogi didžioji indauja užrakinta, neprieteliai nie
kaip neįsiplėšia ... Tegul šventa ugnelė geriau su
valgo,. negu jų godumu išsižiojusios burnos. Tai kad 
žinotumėt ...

— Geru buvai raktininku, Daukantai. Tegu die
vai tau atlygina, — mėgino pertraukti senelio pasa
kojimą Klausigaila.

Apie senosios Ašuojos kambarius ir juose tilpu
sias gėrybes raktininkas galėdavo pasakoti visą nak
tį.

— Ogi velionės kunigės verpalų priverpta, pri- 
rūpinta, ogi rietimų, rietimų! Drobė išbaltinta, kaip 
sniegas, o plonumėlis ... — Kretėjo galva senelis ir 
nenorėjo nutilti, nors Giedkantas mostelėjo sunkiai 
ranka, dėl skaudžių prisiminimų negalėdamas žodžio 
ištarti.

(Bus daugiau)Ne šita, senoji pilis. Senoji Ašuoją buvo anapus lūs protu.



DARBININKAS

Katalikų Kultūros Fondas auga
ALR Katalikų Fodo racijos Neck, N. Y. Per prel. Pr. Ju- 

Jentro Valdyba sausio - kovo rą Federacijos Kultūros Fondui 
lėn. turėjo 1,004.97 dol. pa- ' paaukojo: kun. B. Gauronskis, 
amų ir 1,541.50 dol. išlaidų. 
*uo metu sumokėjo nario mo- 
estį Lawrence, Mass. N. Y. 
apskritis, Cicero, III. Chester, 
jRK Susivienijimas, Great

Ansonia — 100 dol.; kun. J. 
Juškaitis, Cambridge, — 50dol.; 
kun. S. Morkūnas, Sioux Ci
ty — 25 dol., preL M.' Urbo
nas, Du Bois — 20 dol; prel. 
J. Balkūnas, Maspeth — 10 dol.; 
prel. Pr. Virmauskis, Boston, 
— 10 dol.; kun. J. Dakinevi- 
čius, Ferndale —. 10 dol. ir 
kun. Pr. Geisčiūnas, Fromberg 

v* ~ 5 dol. V’so 230 dol. Aukos 
:nam verta. Tai ne tiktai Jung- dar tebeplaukia.
ių Amerikos Valstybių sosti- LRK Federacijos Iždas davė 
, bet ir vięnąs iš. gražiausių - 
estų. Jame daug didingų pas- 
ų, plačios ir erdvios gatvės, 
ug istorinių ir meno pamink- 
kurie pavasarį paskęsta vyš- 

į žydėjime. Pernai dar pa- 
ityta puošni Dievo Motinos
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Lietuvi? Radijo Valaadot topaM
Sekmadieniais nuo 11 Bd 12 vaL dtaMB

lt W HIL — 1430 kllocyclea, Mcdtort M, Mota atatte*

Sveikinimus ir pranetimus galima paduoti umsriilirsi arte siųsti 
paštu programos vedB jui ANTANUI F. KNEKIUI. te Cottaga St, 
Nonvood. Mass. Skyriai: LITHUANIAN FURNITUBB CO. — 
Ona IvaildenL 866 W. Broadway ir JONAS ROMANAS. Bjr, 
P. O. Box 132, So. Boston 27, Mana.; ANTANAS DAUKANTAS 
MARKET, 187 Webster Avė., Cambridge. Madt — Talafoaai: 
NOrwood 7-1449; ANdrew 8-7635; ANdrew *-461t; Kirkiate 7-0533

Washingtoną
VVashingtoną pamatyti kiek-

Kongresui, paskyrė “Eglutei” 
50 dol ir “Lituanus” 25 dol.

Kat. Federacijos Kongresas 
surinko įvairių aukų ir pajamų, 
atėmus išlaidas, pelno liko 913. 
47 dol.

LRK Federacijos iždininkas 
prašo ir kitus skyrius atsiliep
ti, nario mokestį prisiųsti, nes 
Federacijos CV išlaidos yra vis 
didesnės negu pajamos.

Iždininkas

BADIO PBOGBAMA Į
Lietuvių Radlo programa iš stoties WLYN, 1MB bangos, i 
veikia sekmadieniais nuo 1:30 iki 2:00 vahntios dLenų. į 

i Perduodamos ve iausios pasaulinių žinių aan- j 
muzika, ir “Magdutės pasaka”. _ '

j Biznio reikalais kreiptis į BALTIČ FLORIŠT gėlių bei j 
į dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone —

Tel. ZkN 8-0439 . . . Ten gaunamas ir “Darbininkas” 
STEPONAS MINKUS

Visa tai matysime keliauda- 
ni su Darbininko organizuoja- 
na išvyka. Evažiuojama auto- 
>usu balandžio 30, šeštadienį, 
grįžtama gegužės 1,-sekmadienį. 
Autobusas labai patogus. Tikras 

malonumas bus keliauti pava
sario žalumos puošiamais ke
liais. Ir pačiame Washingtone Mich.) 1960 metų vasarą sto- 
bus smagu lankyti žymesnes vyklaus: ; jaunučiai (7 - 12 me- 
vietas ir bažnyčias. Ypač visus tų) nuo birželio 18 iki liepos 9, 
patraukia gražiame parke Pran
ciškonų vienuolynas su “Sveika 
Marija” stacijomis, Kryžiaus ke
liais ir katakombom.

Nepraleiskime šios retos pra
buvo įvykdęs Maroke ir kurio S°s aPlankyti JAV sostinę! Dau- 
ieškoįo Maroko policija", pa- Pau informacijų — kada ir 
galvojo kapitonas Morris. Jie iŠ kaip išvažiuojama ■ 
išėjo. Puchertas pajuto, kad šie me žiūrėti 8 pusi, 
žmonės vis arčiau apie jį trau
kia tinklą. Puchertas parašė sa
vo draugam alžiriečiam, kad 
esąs sekamas ir grasinamas. 
Ėmėsi dar didesnių saugumo 
priemonių. Savo automobilį sta
tė per kelis kvartalus nuo sa
vo namų. Žinojo, kaip “me
džioklinių šautuvų” pirklys buvo 
susprogdintas automobilyje.

. Lemtinga diena atėjo 1959 
rautis, kas jam bus už tai, kad į Godesbergo “Dreesen” ręsto- kovo 3. Puchertas apdairiai iš- 
------------------------------------------------------------------ —------------------- ėjo iš namų ir nuvyko prie sa

vo automobilio. Tik įjungė mo
torą, ir baisus trenksmas išdau
žė aplinkinių namų langus per 
70 metrų. Su nutraukta koja 
ir išplėštais viduriais vyras E 
Liepojos, sulaukęs 43 metų, 
baigė savo kovą su prancūzų 
kontržvalgyba.

Liudininkai rodė į tris vyrus. 
Bet tai turėjo būti tie Pucher
tui pažįstamieji “Dreesen” lan
kytojai. Bet jie buvo tik įran
kis rankose žmogaus, kuris pa
sirodydavo vis kitais vardais. 

. (bus daugiau)

PCRCIUNKULIO bažnytėlė pranciškonų vienuolyno sode Washingtone. Jaunimo stovykloje “Dainava” 
(15100 Austin Rd. Manchester,

TIK DU KELIAI — KAPITULIACIJA ARBA MIRTIS
(Atkelta iš 2 pust ) 

teria. Tik išėjęs iš namų paste
bėjo artimų namų tarpvartėje 
du šešėlius. Automato nebuvo 
pasiėmęs. Trauktis buvo per 
vėlu, kai pajuto, jog vienas iš 
tų nepažįstamų įrėmė jam į 
sprandą šaltą revolverio tūtą. 
Pasakęs moterim, kad eitų pir
myn, Puchertas mėgino pažinti, 
kas tie žmonės. To, kuris bu
vo su revolveriu, jis nematė. 
Kitas vidutinio ūgio su randu 
veide pats prisistatė esąs “Ped
ro”.

"Pedro pakartojo, kad tai 
pats paskutinis Puchertui įspė-
{imas.

jis pasitrauks iš biznio. Pedro raną. Jame rado Pedro ir du jo 
staiga darės sukalbamesnis. Su
sitarė dėl kelių dienų apsigalvo
ti.

Rytojaus dieną Puchertas dū
mė į Bonną pas draugus alži- 
riečius (o jų Vokietijoje yra 
apie 4,000 kaip politinių pabė- 

. gėlių). Kai iš Bonnos grįžo, Ped
ro su draugu jau laukė Frank
furto geležinkelio stotyje. Vėl 
pasikalbėjimas. Vėl laimingas 
nudelsimas. Bet amžinai taip 

. tęstis negalėjo.
Keli paskambinimai telefonu 

į namus su vis aiškesniais gra
sinimais.

draugus. Vienas buvo Jean Via- 
ri, atletas iš pažiūros, žinomas 
iš Maroko laikų. "Tai ir bus tas 
žmogžudys, kuris eilę atentatu

me žiūrėti 8 pusi.
prašo-

jubilėjinė ateitininkų sendrau-

mergaitės (7 - 16) liepos 17 - 30, 
moksleiviai ateitininkai (12 - 
18) nuo liepos 31 iki rugpjūčio 
13, vyčių jauniai (7 - 16) rug
pjūčio 14 - 20, studentai ateiti
ninkai nuo rugp. 21 iki rugsė
jo 2.

IR VĖL BOMBA '
Puchertas sumetė reikalą lai- Buvo jau 1959 sausio pabai- ! 

mėti laiko. Jis tuojau ėmė tei- ga, kada Puchertas vėl atvyko

Lietuviai respublikonai New Yorke
Balandžio 12 lietuvių pilie

čių klube, Brooklyne, įvyko 
New Yorko lietuvių respubli
konų susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė ir dienotvarkę patiekė 
Vladas Barčiauskas. Suširinki-

kia pastebėti, kad steigiamai 
lygai pritarė ir į ją įsirašė dar 
ir daugelis tų, kurie dėl vienų 
ar kitų priežasčių pirmajame 
susirinkime negalėjo dalyvauti, 
jų tarpe Juozas Ginkus, dr.

mui pirmininkauti pakvietė Vy- Vaclovas Paprockas, dr. Bladas 
tautą Banelį, sekretoriauti — Vencius, dr. M. J. Vinikas ir 

k. Lygos politinių vadovu iš
rinktas Vytautas Abraitis, pa
vaduotoja Ligija Bieliukienė, 
Lygos pirmininku Vladas Bar- 
čiauskas, vicepirmininkais Do
mininkas Klinga ir Emilija Ce- 
kienė, iždininke dr. Marija Žu
kauskienė ir sekr. Jurgis Siru- 
sas. Į valdybą buvo išrinktas ir 
advokatas Vytautas Banelis, bet 
dėl svarbių priežasčių atsisakė. 
Susirinkimas buvo gausus, dar
nus. Dalyvavo lietuviai iš viso 
New Yorko, jų tarpe advoka
tas Steponas Briedis. Goda But
kienė, Vladas Jackūnas, jūrų 
kapitonas R. Vilkas, ir k. Kor.

Emiliją čekienę. Vladas Bar
čiauskas pranešė apie ligšiolinę 
lietuvių veiklą amerikiečių ko
mitete, kuris veikia prie New 
Yorko valstybės respublikonų 
partijos. Vytautas Abraitis pla
čiau painformavo apie lietuvių 
respublikonų pastangas organi
zuoti į Amerikos lietuvių res
publikonų lygą.

Susirinkimo dalyviams pla
čiau pasisakius apie reikalingu
mą lietuviams respublikonams 
organizuotis, buvo nutarta į- 
steigti Amerikos lietuvių res
publikonų lygą New Yorke. Vi
si dalyviai į lygą įsirašė. Rei-

Kodėl juodinama

Justinas Paleckis komjauni
mo suvažiavime kalbėjo:

“Mes, vyresnės kartos žmonės 
gerai atmename, kokia buvo 
Lietuvoje padėtis iki sovietinės 
valdžios įvedimo. Bet daugumas 
jūsų, gimusių jau sovietinėje 
valdžioje ir neturinčių dar dvi-

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Sėtuvių 
Kultūrinė radi jo programa

WKOX, 1190 kilocykles 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
Nuo 8 ligi 9 vai. ryte

VEDfiJAS —P.VIdGINIS 
-■ - 47 Baaks SL
BROCKTON 18, MA8&

TeL jUniper 6*7209

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WI_OA. 1550 kilecydes 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipldtėa adresu

KNIGHTS OF LITRU ANIA WL0A
BRADDOCK, PA.

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis :

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tel.: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

AR JŪS NEPERMOKATE H
už savo automobilio apdraudę?

Kreipkitės:

ROŽANČIAUS portikas pranciškonų vienuolyne Washingtone~

84-14 Jamaica Avė. Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477 

NAMŲ ADRESAS
106-53 — 95th Street Ozone Parfc 17, N. Y.

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

dešimties metų, negavo pama
tyti. kas buvo anksčiau. Apie 
tai reikia žinoti. Kaip ūkiškai 
atsilikusi buvo Lietuva buržua
zinio valdymo metais, kaip bai
siai grėsė lietuvių tautai hitle
riniai barbarai, sunaikinę ne 
mažiau kaip pusę milijono Lie
tuvos gyventojų, — to negali
ma pamiršti, kaip negalima pa
miršti nė buržuazinių naciona
listų žvėriškumo. Mes taip pat 
neturime užmiršti ir neužmir
šime, kad mūsų tauta buvo ne 
tik .išgelbėta, bet jai buvo ati
darytas kelias į šviesų gyveni-
mą tiktai broliškų tautų, o pir
miausia didžiosios rusų tautos 
kraujo ir nepavydžios paramos 
dėka”.

Šitie J. Paleckio žodžiai iš 
naujo paaiškina, kodėl taip pas
kutiniu laiku niekinami parti
zanai; kodėl taip niekinama ne
priklausoma Lietuva ir kodėl 
taip turi būti keliaklupščiuoja- 
ma prieš rusus.

NIAGARA F
Vaclovo Verikaičio koncertas

Daugumas lietuvių jau yra 
girdėję pasižymėjusį mūsų jau
ną dainininką Vaclovą Verikai- 
tį įvairių vietovių koncertuose 
ir per Kanados BBC radijo sto
tį Toronte.

Buffalo lietuvių klubo kvie
čiamas gegužės 1, sekmadienį, 
jis atvyksta į Niaga FaUs, N. 
Y., ir dainuos klubo pavasari
niame koncerte.

Tikimasi, kad apylinkės lie

tuviai nepraleis progos arčiau 
su juo susipažinti ir gausiai at
silankys į šį koncertą, kuris 
bus šv. Jurgio lietuvių parapi
jos salėje, 1910 East Falls St.

Buffalo lietuvių klubas kas
met daro Niagaroje vieną ki
tą vakarą lietuviškiems reika
lams paremti. Tam tikslui ren
giamas ir šis koncertas.

Po koncerto bus šokiai. Kon
certo pradžia 4:30 vai. popiet.

R. M.

...... .  ...........  ...... ;.........
Norite geros—meniškos fotografijos 

portreto, šefanos, tb&b, hairių progų, 
vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 

nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 
Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Memahaa St, Bidgearood, BrooklysL 
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Sveika, Mama...
Iš Lietuvos atvyko Ona Prunskienė 

J

Reportažas iš Chicagos --------------------

Balandžio 11 O’Hare aerodro
me prie Chicagos įvyko jautri 
scena, kurią perdavė TV sto
tys ir visa Chicagos didžioji 
amerikiečių spauda. Ten nusi
leido Pan American linijos lėk
tuvas. atskraidinęs buvusią Si
biro tremtinę, Draugo redakto
riaus kun. J. Prunskio motiną 
Oną Prunskienę. Atskrido iš 
Maskvos per Helsinki, Kopen
hagą. Frankfurtą ir New Yor- 
ką. Džiaugsmo ašaroms skruos
tais riedant, po 20 nesimaty
mo metų, sūnus kunigas pabu
čiavo mamytės veidą ir rankas. 
Toliau sekė džiaugsmo ašaro
mis palydėtas sveikinimasis su 
dukromis ir kitu sūnumi bei 
su giminėmis. TV reporteriai 
vieloje padarė pirmąjį pasikal
bėjimą. kuris iš aerodromo per 
TV buvo perduotas lietuvių kal
ba. Gal. tai pirmas atvejis, kad 
lietuviškas žodis minutę laiko 
skambėjo 2 TV kanalo bango
mis. Dienraščiai Chicago Ameri
can ir Chicago Sun Time, apie 
Prunskienės sutikimą rašydami 
reportažus, spausdino lietuviš
kus sakinius: Sveikas gyvas, ma
no sūnus \ .-. sveika gyva, ma
ma ...

Balandžio 12 aplankiau Oną 
Prunskienę, pasiryžęs apie ją 
Darbininke parašyti. Man be
laukiant. ji sugrįžo iš gražiosios 
Marųuette lietuvių bažnyčios.

— Taigi, vėl esu pas savo 
vaikus linksma ir laiminga. Po 
tiekos metų . . .

Mamytė dairėsi aplinkui. Jai 
gal atrodė, kad kas Įtartinas 
klausosi.

— Lietuvos bažnyčios atida
rytos. — kalbėjo toliau. — Kas 
nori eina į bažnyčią, kas nori 
— į kiną. Petrašiūnnuose šalia 
bažnyčios pastatytas ir naujas 
kinas. Kur nori, ten ir eik.

Matau, ji baiminasi ir nepa
sitiki. nors jos sūnus kunigas 
mane pristatė, kaip bičiulį ir 
patikimą žmogų.

“Trubadūras” susilaukė kritikos
Retai kada Chicagos lietuviai 

mato tokius žmonių antplū
džius. kaip per lietuviškų ope
rų spektaklius. Jau ketvirti me
tai iš eilės į lietuvišką sceną 
ateina nauja opera.

"Trubadūro"' lietuviški spek
takliai buvo kovo 19, 20 ir 29. 
Juos statė Chicagos vyrų cho
ras "Vytis”, matė apie 4.000 
žiūrovų. Dabar vėl klausiama: 
ką mums duos vyrų choras 
kitą sezoną?

Kai prieš ketveris su viršum 
metų muz. VL Baltrušaitis su 
savo vyrais ryžosi statyti ope
rą "Rigoletto". nevienas pagal
vojom. kad su tuo spektakliu 
viskas ir baigsis, kaip su “Se
vilijos kirpėju” pasibaigė trem
tinių pastangos Vokietijoje.

Šiandien matome, kad kie

Jš ‘‘TRUBADŪRŲ" operos Chicagoje — A. Stempužienč ir St. Baras

Sunkų kančios kelią yra per
ėjusi Prunskienė. 1941 metų 
birželio mėn. buvo ištremta į 
Sibirą. Ten mirė jos vyras, bro
liai ir kiti giminės. Iš Sibiro 
1947 pabėgo ir atsirado Lie
tuvoje. Pasadirbdino naujus do
kumentus mergautine pavarde 
ir prisiglaudė Vilniuje. Tiesiog 
šiurpu buvo klausytis pasakoji
mų apie 1947 metus Lietuvoje. 
Užtenka tik vieno kokio berno 
skundo, ir jau esi Sibire. Klau
santis gyvų tos epochos pasa
kojimų. paaiškėja, kodėl tuo 
metu Lietuvos partizanai, ku
rie plačiai valdė Lietuvoje, su 
tokiu kietumu naikino tą ele
mentą, kuris skundė, trėmė ir 
žudė lietuvius patriotus.

Ona Prunskienė savo gimtų 
apylinkių Daugailiuose, kur likęs 
Prunskių ūkis, nematė nuo 1941. 
Pasirodymas anose apylinkėse 
reiškė ne ką kitą, kaip tik grą
žinimą atgal i Sibirą.

—- Bažnyčių nebeuždarinėja, 
kunigų nebetremia. — vis kar
toja senutė. — Aš nei vieną 
dieną nepraleidau bažnyčios.

Aš puikiai suprantu Pruns
kienę. Prieš išvažiuojant į A- 
meriką jai teko susidurti su 
bolševikų slapta milicija. Pir
miausia ilgas tardymas milici
joje: ar buvai Sibire, kur vai
kai. giminės? Į tuos klausimus 
0. Prunskienė atsakė tiesiai ir 
teisingai. Vėl plaukė neramios 
laukimo dienos. Pašaukė ir: 
pasakė “Sužinojom, kad esi ra
mi ir gera moteris, tad galėsi 
važiuoti į Ameriką”.

Amerikos konsulate Maskvo
je akys visai prašvito: "Koks 
malonus Amerikos konsulas, 
koks geras žmogus. Net foto
grafą pakvietė ir nusifotogra
favo su manim’’ ...

Toliau ilga kelionė ir jaudi
nantis su savo vaikais susitiki
mas. kurio tebelaukia tūkstan
čiai šeimų, kurias išskyrė bai
si bolševikų okupacija.

tas darbas operos administra
toriaus Vyt. Radžiaus, “Vyties“ 
choro valdybos ir abiejų cho
rų — vyrų ir moterų — jau 
sukūrė išeivijoje lietuvių ope
ros istoriją. Į tai smalsiai žvel
gia muzikos autoritetai net iš 
pavergtosios tėvynės. Dėmesį 
yra atkreipusi Chicagos didžio
ji amerikiečių spauda. Savo 
skaitytojams, kaip vieną iš 
reikšmingiausių muzikinių sa
vaitgalio įvykių, ji rekomda- 
vo lietuviškus “Trubadūro“ 
spektaklius. Nei viena kita, ir 
daug gausesnė tautinė grupė ne
pajėgia suorganizuoti pastoves
nės operos. Mūsų operos me
ninį lygį labai palankiai įver
tina Chicagos Lyric operos or
kestrantai, kurie palydi kiek
vieną lietuvių operos spektak-

kVORCESTERIO lietuvės moterys gausiai dalyvavo Mass. gub. Foster Furcolo suruoštam priėmime. Iš k. i d.; gub. Furcolo. Mrs. Til
te Gerulis. Mrs. Kay Furcolo. Miss Francis Cibas.

SVARBU, KAD BALSAVIMUOSE DALYVAUTU KO DAUGIAUSIA LIETUVIU
Juozo Mull - Muliolio išrin

kimas Ohio valstybės atstovu 
Clevelando lietuviams yra jų or
ganizuotumo egzaminas. Tai bu
vo pabrėžta balandžio 10 su
šauktame susirinkime rinkimų 
klausimams aptarti. Pranešimus 
padarė rinkimų komiteto nariai 
St. Barzdukas, P. J. Žiūrys. J. 
F. Daugėla ir J. Deraitis. Kal
bėjo taip pat ir renkamasis Mu- 
liolis. Iš susirinkusiųjų pasisakė 
adv. J. Smetona. F. Baranaus
kas ir K. Gaidžiutis. Nusistatyta 
padaryti visa, kad balsavimuo
se dalyvautų ko daugiausia lie
tuvių ir kad jie savo balsus 
atiduotų už savo tautietį.

Muliolis yra žinomo lietuvių 
veikėjo (jau mirusio) Petro Mu
liolio sūnus, gimęs 1913. Yra 
baigęs (lietuvių) šv. Jurgio mo
kyklą, Cathedral Latin gimnazi
ją, Ohio State universitetą. 1941 
pradėjo tarnauti Amerikos ar
mijoj leitenantu, trejus metus 
išbuvo Europoj žinomojo gen.

lį. ir nevienas iš amerikiečių 
muzikos kritikų įdr. G. Levvner 
ir kiti).

Ir mūsų muzikos kritikų bei 
žinovų vertinimai išeivijos spau
doje ligi šiol buvo gana palan
kūs. o kartais ir entuziastingi. 
Tai skatino kibti į naujus dar
bus ir artėti prie visų laukiamo 
“Jūratės ir Kastyčio" operos 
premjeros. Po "Trubadūro" 
premjeros Drauge ir Dirvoje at
sirado kiek aštresnė recenzija 
Lietuvos operos sol. I. Motekai- 
tienės. "Trubadūro” premjera 
pavadino mėgėjišką, toli atsili
kusią nuo Kauno operos. Ta
čiau operos muzikinė dalis re
cenzijoje beveik neliečiama. 
Daugiau pasisakoma dėl vaidy
bos. Menka tai paguoda buvo 
akt. K. Oželiui, kuris marino 
savo tėvą, o talkos iš kitų ak
torių nebuvo galima prisipra
šyti. I. Motekaitienė gerai at
siliepia apie Lyric operos pro
fesionalus orkestrantus, kurie 
palydėjo "Trubadūrą”. Bet jei 
visi tokie profesionalai būtų su
kviesti. bilietai tikriausiai pakil
tų iki 15 dol. Kas belankytų0 
Kad būtų prieinama kaina, ten
ka daug aukotis ir veltui dirb
ti. Mus išlaiko tik sava kišenė 
ir idealizmas.

Visi pripažįstame kritikos 
reikalingumą. Bet vertinant di
džios aukos darbus, reikia atsi
žvelgti ir į aplinkybes.

Tūkstančiai lietuviu Chicago
je vėl laukia naujojo operos 
sezono. Tai aiškiausiai rodo, 
kad minios eina su lietuvišku 
operų statytojais, kad jos ilgisi 
nauju operų, kurias gimdo ule- 
alisinas. VI. Ramojus

Clevelando rupeslis

G. Pattono daliniuose, iš armi
jos 1945 išėjo pulkininku. Ver
čiasi namų pardavimo ir drau
dimo bizniu. 1954 - 59 buvo 
lietuvių banko direktorium. Au
gina gražią šeimą sūnų ir tris 
dukreles. Savo pasirengimu ir 
charakteriu yra labai tinkamas 
renkamajai vietai, ir būtų di
delis lietuvių laimėjimas, jei jis 
ten patektų.

Grandinėlės pavasario kon
certas įvyksta balandžio 24 
(sekmadienį) slovėnų salėj (65 
09 St. Clair Avė.). Rengia žur
nalo “Lituanus" vajaus komite
tas ir Grandinėlės tėvu komite
tas labai geru tikslu: paremti 
žurnalo Lituanus leidimą ir pa
čią Gandrinėlę. Bilietai 2.50 dol. 
— 1 dol.. moksleiviams ir stu
dentams 75 c. Atsilankykite.

Ateitininkai rimtai rengiasi 
gražiai paminėti savo organiza-

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

Tamara Auguiienė užsakė Dar
bininką Malvinai Latvienei, abi 
iš Patersono. N. J. Taip pat iš 
Patersono dar gauti du nauji 
skaitytojai — Stasys Stainaitis 
ir Ona Rekasšienę. P. Narmont. 
iš Centereach. L. I.. užsakė Dar
bininką F. Kaupienei iš Brook
lyn. N. Y. ir atsiuntė auka 
6.00 dol. M. Yancis — A. Gu- 
doniui. abi iš Rochester. N. Y.. 
F. Rumskas — V. Zavadskui 
abu iš New Haven. Conn.. kun. 
J. Tautkus — E. Dapšiui. abu 
iš Omaha. Nebr. Visiems pa
talkinusiems Darbininko vajuj 
nuoširdžiai dėkojame.

Adminnistraci ja.

PAPIGINTA KAlilA
“ D A R B I N I N K A ’’ 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams papiginta kai
na. Užsakant 1960 metams, 
kainuoja tik 3 doleriai. Kas 
prisius 8 dol., gaus laik.aštį 
1960 ir 1961 metam.

Adminstraci.ia gali duoti 
•Jums adresų tokių varguo
lių, kurie norėtų skaityti 
“Darbininką", bet neturi iš 
ko prenumeratos užmokėti.

švenčiu proga administra
cijoje galima užsakyti sau ir 
kitiems lietuviškų naujau
sios laidas knygų, velykinių 
atviručių, plokštelių. Visais 
reikalais rašykite adresu:

DUIBIN’INK \S
910 \Vi loiiglihy \re. — 

Brooklvn 21. N. Y.

Muliolio išrinkimu

cijos 50 metų sukaktį. Bal. 30 
7 vai. vak. įvyks susitelkimo 
valanda šv. Jurgio bažnyčioj. 
Sekmadienį, gegužės 1. 1:30 
vai. pamaldos šv. Jurgio baž
nyčioj. 4 vai. vieša iškilmė su 
Ateit. Federacijos vado paskai
ta. moksleivių ir studentų įžo
džiu. sveikinimais. 5:30 vai. kok
teilis apatinėj lietuvių salėj, 7 
vai. balius — koncertas didžio
joj lietuvių salėj su soliste D. 
Stankaityte (pianu palydi muz. 
J. Švedas) ir poetu K. Bradūnu. 
Koncerto bilietai gaunami pas

Iš motery veiklos
Moterų S-gos 5 kuopos pir

mininkei M. Watkins sugrįžus 
iš ilgai užtrukusių atostogų Flo
ridoje. jos bute įvyko valdy
bos posėdis, kuriame svarsty
ta kaip papildyti kuopos iždą, 
kuris išseko, kai kuopa įtaisė 
parapijos bažnyčiai kilimą. Yra 
ir skolos, bet manome, kad na
rės ta reikią supras ir savo auka 
parems.

Kovo 13 kartu su moterų so
cialiniu klubu buvo surengtas 
bingo vakaras, davęs 218 dol. 
Pinigai paskirti paremti sergan
čia nare Oną Sidabrienę.

WATERBURY, CONN.

Nauja Balfo skyriaus valdy
ba. Balto skyriaus susirinkime 
kovo 19 d. buvo išrinkta nau
ja \Vaterburio Balfo skyriaus 
valdyba, kuri šio balandžio 10 
pareigomis pasiskirstė taip: pir
mininkas Juozas Muraška. vice- 
pirm. Danutė Venslauskaitė. iž
dininkė Genovaitė Valiulienė ir 
Naugatuck’o lietuvių atstovas 
Kazimieras Urbšaitis. Naujoji 
skyriaus valdyba pirmame savo 
susirinkime nutarė birželio 19 
Joniniu proga suruoštiBalfo nau
dai iškyla, kuri įvyks dr. Petro 
Vileišio sodyboje. — Verknė

Viktorija Kupčiūnienė, gauto
mis iš Kauno žiniomis, mirė 
balandžio 16 Kaune. Jos sūnus 
Jonas Kupčiūnas gyvena Brook- 
lyne. o Pranas Kanadoje. Lietu
voje liko duktė ir du sūnū<.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS į
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

\ : I *eim..’>t .11 J
I. t.kl > IP..H 

4R5 GRANO STRFFT ;
B-t»oM>n ■ i N ’ ' V « 2 ] 18 ! 

Ateities klubo valdybos narius 
P. Balčiūną, E Čepulienę ir V. 
Rociūną. Ateitininkai tikisi sa
vo šventei taip pat dėmesio ir 
iš plačiosios Clevelando lietu
vių visuomenės.

Ateities klubo susirinkime 
bal. 10 buvo svarstyti šventės 
ir kiti įvairūs reikalai. Klubas 
turi veiklią inž. Razgaičio vado
vaujamą valdybą, deja, to pa
ties negalima pasakyti apie na
rius — į susirinkimą jų teatvy
ko nedaug. Susirinkimui buvo 
pristatytas atsilankęs J. Mulio
lis, ir ateitininkai pasižadėjo jo 
kandidatūrą į Ohio valstybės 
atstovus aktyviai remti. St. P.

Worcester, Mass.
Gegužės 8 kuopa mini mo

tinos dieną. Visos narės ragi
namos dalyvauti bažnyčioje, pri
imti komuniją 9:45 vai. mišių 
metu.

Balandžio 24 bus apskričio su
važiavimas \Vorcestery. Pasi
stenkime kuo gausiau dalyvau
ti.

Visos narės kviečiamos daly
vauti gegužės 2 kuopos susirin
kime.

Korespondentė

HELP W. FEMALE

Įstaigų išvalymui reikalingos
DARBININKĖS

Išvalyti jstaitta.’ rnodvrniškuosf pasta
tuose Manhattane. Pradedamoji al-

. • Siimt. : .-suoti priimat!:: kasdien 
no'- 10 30 vai p: > špi- t Atsin^škits šį 
sk-ib-.ma ir turimas t rkom.'ndai i jas j 
20 East 27th Street, N. Y. C.. N.Y.

TOURS

SEATS AT ORERAMMERCr.U' 
PASSION PLAY

DINNER PARTY M MAXIM S m PAPUS 
OLYMPICS IN ROME

Visit France - Italy - Switzerland 
Sininniinu' at Lido B-:»rIi-X>e<-Cnpri
JOIN EUROP’S BEST TOUR BUY

Group l.nut- d <’:<!! CL 6 8R30 n<w f->! 
rr-se-rvation.*. or wiit>- t<> Circle Party 
Tour 7601 X* ht A\ Fiklyn 11 XV

17-D A Y Gl'IDED TOTE 
PORTl’G.AL SPAIN X- ROME

June 12th and l.’.th m Fatirna 
a t the Resklem-c of the sister 

of Si stot t.ui’ia

Dcparting Nevv York — Jone 10 
Also tr.p. on July 1Cth A A u-l 'OtO 
Ali Hotels »»'d Meals locludrd

$865 I .itm'.ed < lt. up
< •,.<f h- . I i«m. «n . »•

LIBERTY TRAVEL SERVICE 
\N‘- -s — • s t •

LOoyacr r 4 0V22

rrrrrrrrrrrcirnnmjit, ĮįĮ ĮiriTrrn- - v" —

IŠ VISUR
— ATKARPOJE su šiuo nu

meriu pradedame spausdinti ra
šytojos ALĖS RŪTOS naująjį 
romaną ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM 
GIRIOS. Tai yra pirmoji dalis 
romanų ciklo, pavadinto DI
DŽIOJI MEILĖ. Kiekvienas iš 
jų yra visiškai atskiras (veikė
jų ir intrigos atžvilgiais), bet 
jie surišti vienos idėjos. Tai 
istorinio ir dabarties lietuvio, — 
ne bajoro, ne kunigaikščio, — 
o paprasto žmogaus, anojo ti
kėjimas, viltys, skausmai, rū
pesčiai ir džiaugsmai — didžio
ji jo meilė, kuri tūnojo širdy 
ir per šimtus metų išlaikė gyvą 
Lietuva, nežiūrint kieno valdo
mą. Atkarpoje pradedamas 
spausdinti romanas apima kara
liaus Mindaugo laikus.

— Vacius Prižginntas, iš Los 
Angeles. Calif., atsiuntė penkias 
naujas Darbininko prenumera
tas ir užsakė 10 egz. Spaudos 
kioskui platinti. Tokiu būdu 
Darbininko platintojas V. Priž- 
gintas laimėjo administracijos 
skirtą dovaną knygomis, o taip 
pat ir niusų nuoširdžią padėką.

Darbininko vajus vyksta la
bai sėkminngai. Jau gauta per 
400 naujų skaitytojų. Vajus pra
tęsiamas, iki bus gautas 500-tą- 
sis naujas skaitytojas. Iki šių 
metų pabaigos Darbininko pre
numerata naujiems skaitytojams 
3.00 dol. Šiems ir 1961 metams 
— 8.00 dol.

— Lėktuvo katastrofoje kovo 
15 Kolumbijoje žuvo ir lietuvis 
Adolfas Ciuoderis. Lėktuvui nu
kritus į neįžengiamas girias, iš 
15 žmonių 9 išsigelbėjo. 6 žuvo.

— Vasario 16 gimnazijai rem
ti komitetas per šią žiemą iš 
Baltimorės ALB apylinkės per 
K. Pažemėną trimis atvejais ga
vo §209. Be ALB apylinkės 
Baltimorėje gimnaziją pastoviai 
remia ir P. Bradūnienės rėmė
jų būrelis.

— Pasaulio Lietuvių Archy
vui nepavykus greitu laiku su
rasti naujų patalpų. Šv. Kazi
miero seserų vienuolyno gene- 
ralė viršininkė Motina M. Ado- 
rata, leido pasilikti esamose pa
talpose iki 1961 metų liepos 
mėnesio. Archyvo finansine pa
rama rūpinsis JAV LB Kultū
ros Fondas.

Gimė sūnūs Steponas Povi
las balandžio 12. Louise ir Po
vilui Žukams iš Norwood, Maas.

NURSING SCHOOL

Would you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE 

Positions will be available in Hospi- 
tals. I nstitutions. Doctors’ Offices & 
ali Health Agencies. F or complete 

Information phone or write to: 
Sister BEATA MARIA. St. Vincenta 
Scnool of Practtcal Nursmg. 45 Elrn 
Street. Montclair. N. J. — PI 6-4000.

NURSING HOME

NOAH NURSING HOME

Jcan Kaiser. Dir. Chronics Invalida 
& Ekierly People. Home I:ke stn- 
roiindings. Reg. Nursing Care. 620 
\V. Merrick R<1.. Eimlenhiirst. Cath- 
olics vvekome. Inspeetion invited

Phone TUrner 4-0840

Monthly Communion given at Park 
Haven Nursmg Home. 21-hour fine 
nnrstng care Convalescent. chrome 
& aged. Homelike. friendly atmos- 
phere. Modei n fircproof hklg. Stori 
dirt centro], Recreational prograni. 
Occupational Ihetapy Moderato 
rates. 1301 - Sth Avė . Brooklvn 32 
N. Y. Tol. GE 5-8512.

CLINTON NURSING HOME

115 Chnton Avenue 
Brooklyn. N Y

21 houi NI RSING CARE f«»r ago! 
CHRONIC and BEI' I'\TIENTS

MA 2 4119

RIVER VIEW NURSING HOME

1 17 Beekman St . N N C

f:\cei t.i x r xi ksix<; < \kf
X,. s.-. • ■
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N O W OPEN 
AKTiCLES

C.IFTVVARES - GREET1NG CARDS 
C1BORIUM - CHALICES 

ALTAft M1SSALŠ 
VICTORIA GUILD 

725 West Side Avenue - 
JERSEY CITY 

HEnderson C 5774

Specialtics for Churches & Institu- 
tions for Missions & Novenas. Com 
munion Breakfasts for Holy Nariu 

Socicties
Sp.vial Gmsidvration Given to Groupe 

G & M COMPANY
246 Fifth Avė.. N. Y. 1. N.Y. MU 3-8757

LaHn a Rcadblock
h the PfėšHiocd?

"VeaTchers

ST. P/TRICK’S CLUB
For LATE VOCATIONS

::0 We t 16 St. Nevv York City EAST END HOTEL — *8 STREET & 'Kast River Drive. Nevv York City 
Convenient Location overlooking Kast River. Trunsien.s accdmmodated. 
Ali conveniences. Special Ratcs to Religious Gioupes. For women o.Jy. 
LE 5-5600

HOTEL LE MAROUIS -r- 12 KAST 31st STREET. N. Y. CITY
. Fine Location - TRANSIENTS ACCOMMODATED - Reasonable Rates 
Special Rates to Religious Groupes
MU 4-7480

MONTE SANO HOTEL — 26 \VĖST 27th STREET, NEVV YORK CITY 
TRANSIENTS ACCuMMODATED - Ali Conveniences

. _ Special Rates to Religious Groupes
MU 4-0590

CORNISH ARMS HOTEL — 315 ĮVEST 23rd STREET. N. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - ALL CONVENIENCES 
Special Rates to Religious Groups 
CH 3-7400

LAZAR'S MOTEL Ė RESTAURANT — ROUTE 25A - ŠUORE ROAD.
CENTERPORT. L. I. N. Y. — Ali Cnveniences
Special Rates-to Religious Groupes 
AN 1-5220 — AN 1-S786

CHILDREN BOARDED
DISPLAYSUMMER CAMPS

maudymosi sezonas. Tuo tarpu tik namie. Uuotr. V. Maželio

SPECIAL NOTRE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN 
CATHOLIC GROUPS WH0 WDLLBE SPENMNG SOME 
TIME IN THE NEW YORK - NEW JERSEY, CONN. -

MAGES - CATHOLIC SUMMER CAMPS - CATHOLIC 
STTMMF.R RESORTS AND CATHOLIC GATHERENGS. 
— THE FOLŪOTONG HOTELS AND HOTELS HAVE 
SPLENDID REPUTAT1ON FOR CLEANUNESS, C3M- 
PLETE SERVICES & FRIENDLY HOMELIKE ATMOS- 

. PHERE. WE fflGHLY RECOMMEND THEM FOR THE 
VEEY BEST IN HOTELAMOTEL ACCOMMODATIONS.

SIUNTINIAI I LIETUVA
STANKŪNAS & MASIULIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
LONDONE

Praneša visuomenės žiniai, kad gauta daug naujų įvairių medžiagų 
iŠ ko galima pasirinkti sudarant siuntinius savo artintiesiems: 

100 įvairių medžiagų vyriškiems kostiumams
200 * '* ” moteriįk. kostiumams ir suknelėms
100 ”• ” moteriškiems ir vyriškiems paltams

Vi -os vilnonės medžiagos - angliškos su jaudintu “M.tde in England" 
Medžiagų pavyzdžius galima matyti ir pasirinkti pas mūsų atstovų

JON> DAUGIRDĄ / 337 Union Avė. BrooYyn 11, N.Y.
Tel. EV 4-1232 ir EV *M940

SEAWAY HOTEL — Van Wyck Expressway & Beit P'kwy. FAculty 2-8700 
City Convenienče - Suburbau Atmosphere. Serving International A rport 
Modern Rooms. Reasonable Rates. ĄirCond.-TV. Dining room. Cocktail 
lounge. coffee shop. Catering for Weddings, Clubs, Business Meetings, 
Pick-Up & Delivery Service to Ąirport. For Reservations FAculty 2-8760

DOVANOS GIMINĖM

Are you an older man v.-ho 
vvants to enter the semmery 
būt is unable to find a Latin 
course suiied to your r.eeds?

Interested in a One-Year 
Pre-eminary LATIN Course'T

.'-For full -details vvritė to:

BIBLES and BOOKS 
of all tvpes 
REBOUND 

NEWARK BINDERY, inc. 
Fred Gordon. Pres.

71. Clinton Street. Nevvark. N. J.
MA 3-0963

PRESENTATI0N SISTERS 
of STATEN ISLAND 

eonduet elementary schools 
Young. vvomen interested in teachin 

Ivrite -.^JRev^. Mother....
' ” l8( Hovvard

TIVOLI MOTEL — 3400 BRUSH HALLOW ROAD. VVESTUURY. L I. N.Y.
Ali Conveniences - Splendid Location - Rea:,onable Rates
Special Consideration Given to Religious Groups
E D 3-6600

•'•••i-—v'-— -.ij ■ . s... . .... ' ■■ — ■ — - ■
BEACON MOTEL — SMITHTOWN. L I. N Y

ALL CONVENIENCES - REASONABLE RATES
SPECIAL CONSIDERATION GIVEN TO RELIGIOUS GROUPES
AN 5-0602

CHILDREN BOARDED
3 Ver>»-s and Up in Catholic Home 

on East 51 Street, in Brooklyn 
Reasonable prices 
Inspection inv.ted

CL 2-2281

BOYS — SALESIAN CAMP — T.OY!
Lnd'-r s ipetv’sion ■>£ Saksian Fath-'r.
& Broth<-rs. 30tli season. Jnly 3 t > Au
gusi 20. ■— Swinimi:ig. Hiking. Doating. 
Movies. C iinpfin s. Horseback Kid ng 
Tw-> privalė Lakos. 200 nėr. of beautiful 
prope>tv. $30 por week. Writ-' for book- 
let. Salesian Camp. G'-hen. N.Y T--I 
Goshr-n AXi>iinster 4r5138. Route 17 and

CATHOLIC OWNERSHIP
White House Station 

SPECIAL TRAINING
FOR RETARDED CHILDREN 

ON NURSES FARM 
White House 493 (N.J.)

Rs-nu'dial Readins: C->tira»- .
Boys age 8 to 14

SUMMER RESORTS

AUTO SERVICE

OFICIAL AUTO 
INSPECTION STATIONS

Gardner L*ke 
Ne*v HOUSEK.EEPING COTT AGES 

Ideal location. Good Fishing 
VVrite for Brochure "L” 

Arrovvhead Grove, 
Colchester 4, Conn.

JOHNNY T ALT-O REPAIRS 
Servin? patrons of St. Elizabeth, 

4342 Broadvvay — LO 8-3010

Cįolchester 4. Conn. CH 2-9278

G.M. TRANSMISSION SERVICE

Plymouth. Ford. Chevrolet. Buick 
Oldsmobile. Cadillac — any mak< 
auto; we will install a rebuiit trans 
mission. guaranteed 6 months; One 
price ųuoted. no lips; E-Z terms. 1- 
dav Service 331 Hulsev St.. Nevvark 
M12-5574 r AM - 8 P.M. Mon.-Fri.:

The Hillside Inn, Narrotvsburg. N.Y 
Čatskills Mts. — Pocono MTS. Th 
fūn spot on Delav.-are River. Young 
People - Couples - Families. Mair 
Lodie. Deiuxe Cottages. Delicious 
F-v-rL Rms. W/R Water or P/Baths 
Golf, pool. pvt. lake: sports. sočia 
director child counselor; Entertiin- 
ment, cocktail lounge: nr. churches 
Vrite for Booklet “L".

Sat. 4 P.M.

AUTO REPAIRS

CLARKES AUTO REPAIR, Ine.

Su dideliu patyrimu ir sąžiningu 
darbu atliekama automobilių pa
taisymai. — Aplankykite mus, ir. 

matydami kainų pigumą, suprasite 
kodėl risi yra mūsų darbu patenkint: 

29-»6 Pa.-k Avenue, Bronx. N. Y. 
<152nd Street) Tel.: WY 3-0268

Your Son De-erves the Best
CIRPS CAMP 
"Specializing in 

Personai Strimming Lessons" 
Filtered Pool - Riding - Hikes 

Archery - Tennis - Sailing 
Director: R. Cirigliano 

N. Y. A. C. Svrimming Coach
Write:

CIRPS CAMP, Monroe, N. Y.

BAKERY

ROCK VIEW HOUSE U.S. High’.vay 
#205. Montague. N.J. — 5 minutes 
walk to Catholic church. Ter.nis - 
Golf - Swimming - Dancing. Excel- 
Icnt food. Write for brochure "L” 
or phone Charles or Louise Rein- 
hardt — Montague 3 2263.

BUDA BAKERS

Tortai ve tuvėm - pyragaičiai sve
čiam. vaišėm, krikštynom, iškilmėm 
ir kifom nrogom — švieži, tik i? 
pečiaus Tolefcnuckite EL 1-0300.

2110 Richmond Road 
Grairt City, S.I.. N.Y.

CAVE HILL C?mp & Ranch 
"The Frier. lly. Informal Family Re- 

•sort" Moodus 6. Conn. —- 38th year
Horses. Stvimming Pool. Delicious 
Food. River tvąferfront. Churches. 
Colfing. Tennis. Recreation Hali. 
Boating. Fishing. Madera Accom 
VVrite for brochure ’L’. The Pachs— 
TRiangle 3-8347.

PREPARE POR SEPTEMBER !!!
A SELECT ACADEMY FOR RESIDENT AND DAY STUDENTS

Gladstone, N. J. 
Pcapack 8-0640MOUHT ST. JOHil ACADEMY

'?cw Residcnt Hali Novv Completed for High School Girls .
The Academy offers

Comp’e’.e College Preparatory. 
Cęner 1 fz Cnmmercial Courses 
of Study.

Excel!ent Music Department,
Athletics, Dramatics, Creative
VVriting.

Elementai y Grades: Boys & Girls
Scnd for Brochure-—Mothcr Supcrior

WINTER GARDEN TAVERN, INC. i
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

i Ridgcwood»

Tel. EVcrgrcen 2-6440

Salė vestuvėms.
kioms pramogoms. Be 'to, 
duodami polaidotuviniai

kito-

oictū*. Pirmos rūšies l'e-

EAST COAST V/RECKING CO. 
129-18 New York Blvd. 

Jamaica, L.I. N.Y.
Lucien Rizzo—Ovner 
HOUSE WRECKING 

Anywhere on Short Notice 
Full Insurance Coverage 

LA 5-0087

PIRK TIESIAI IR SUTAUPYSI! 
Atnaujiname jūsų matracus.’ Tie»i->- 
ginis aptarnavimas iš dirbtuves. Mat 
racai atnaujinami, apvelkami, st ri'i 
z” >inn>i. TIolK*wo*xi lovos .'*boX 
springs". Pagalves, specialios gurno, 
matracai. Katalikiškoms institucijoms 
sudaromos lengvatos.

GREENWICH BEODING CORP.
Dirbtuvė: 291 Essex St.. Brooklyn 

HA 9-0457 — MI 7-9073

10 aliuminijaus langų ir vienerios 
dury.- už labai žemą kainą — $95.95 

Tel. dienos metu: ES 7-2081 
Po 6 vai. vakare: CL 8-8122

PROGRESSIVE ALUMINUM
PRODUCTS

1924 Albany Avė.. Brooklyn. N. Y. 
Interesantai iš New Jersey ir Connecti- 
eūt gali skambint mūsų apmokamu tekt.

DOUBLE BREASTED SUITS re- 
modeled to SINGLE BREASTED 
2 or 3 Button New Style — Expert 
Weawing & all kinds of alterations. 

All Work Guaranteed 
FOTIS CUSTOM TAILORS 

400 W. 48 St. N.Y.C. • JU 6-8929 
Open Daily & Sat. 9 AM to 7 PM

NOW OPEN ALL NEW

ROYAL LANES
16 Automatic Bovvling Lanes 

1426 St. Nicholas Avenue 
(Cor. 181st Street) 

Open Bowling 24 Hrs.
SNACK BAR — COCKTAIL LOUNGE 

AIR CONDITIONED 
Attention Ladies 

W<* offer iree l»owling instructions 
L*agues Nnw Forniing. 

For Leagnc- Reservations Cal!
SVV 5-6200

Special Notice to June Brides 
The CLUB SAFARI

25-67 122 StreeL College Point 
is offerihg the follouing

WEDDING PACKAGE PLAN 
Success Guaranteed! 

Manhattan or Martini Cocktail 
Hearts of C-'lery Q:>'on Olives 

Supreme of Fresh Fruit — Soup
’į Bro c<: Sp ng Chicken 
or Roast Boef - o. Turkey 

All Gar.ien Fresh" Vcgctables 
Ice Cream - Coffee or Tea 

After Dinner Mints
Plūs: Lavish VVedding Cake; Plūs: 
1 Eottle of Liquor to L' cry 10 guests 
-Ice. Soda. Gingcr Ale: Plūs: Eeei 
(supplied for four hours). According 
to Party:Plus: Beautifully decorated 
tables: Plūs: Waitėr's Tip ireluded: 
Plūs: M titre D” Supervision . . . . 
Ali for $6.00 per person; tax incl.

Accommndation up to 100
C->mpl< t«> Privncy

Hl 5 0818 — Ask for Mr. John M.

BASKFTBALl. CLINIC

RICH’S PLAZA HOTEL — 35 BRADHURST AVENUE, N.. Y. CITY 
TRANSIENTS ACCOMMODATED - ALL CONVENIENCES 
Special Rates to Religious Groupes 
AD 4-7300

THE SUNRISE - BAY SHORE MOTEL & RESTAURANT — 400 West 
Sunrise Highway, Bay Shore L.I. N.Y. — Complete Accommodations for 
A Dav - A Week-end or Longer. Special rates to religious groupes. 
MO 6-7275

ONESTI MOTEL — 379 WEST JERICHO TURNPIKE, Huntington, L.I.N.Y.
ALL CONVENIENCES - REASONABLE RATES
Special Consideration to Religious Groups
HA 3-6510

MEADOWBROOK MOTEL — JERICHO. L.I. N.Y.
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATJON 
Special Rateš- to Religious Groupes
OL 1-4200

LAND’S END MARINA & MOTEL — 70 BROWN’S RIVER ROAD 
SAYVILLE, L.I. N.Y. — All Conveniences - Splendid Location 
Special Rates to Religious Groupes 
SA 4-2040

PINES MOTOR LODGE — LINDENHURST, L.I. N.Y.
ALL CONVENIENCES - SPLENDID LOCATION - Reasonable Rates 
Special Consideration Given to Religious Groupes
TU 8-7100 _

ANCHORAGE MOTEL — ROUTE 25 A Cold Spring Harbour, L.I. N.Y. 
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Rates to Religious Groupes 
MY 2-9863

VERNON HALL HOTEL — 112 SOUTH 3rd AVENUE, Mt. Vernon, N. Y.
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Rates to Religious Groupes 
MO 7-9693

CARVILLE'S MOTOR L00GE — 29 WINDSOR LODGE. WILSON. Conn.
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Consideration Given to Religious Groupes. 
JA 5-1461

EBB T1DE MOTEL — Ocean City, New Jersey. On N.J. State Hwy. 52. on 
the Ocean. New’in '58—large. luxuriously fum. air-cond. rms & suites, 
tile comb. baths. free TV, patio. playground, sun deck. Restaurants near. 
Rates: $10 S: $15 D; $1 each add. person. Approved AAA and Duncan 
Hines. Phone Somers Pt. 3220.

SKYVIEW MOTEL—Fort Lee (NYC) Rts. L. 9. 46. Exit 18 "N-J. Turlnpike. 
1 mi. from G. Washington Bridge, 10 min. to NYC. — 58 Units. Ceramic tile 
shwrs w. glass doors. ind. cont. air-cond. and hot water heat. 24 hr switch- 
board Service, free TV Pets ok. Rates: $9 S; $12 D: $13T. VVindšor 4-1700. 
R—Dining Room opens June Ist.
THE MILROY MOTEL in Catskill. N.Y., on Rip Van Winkle Bridge. 
proach Rts #23, mi. E. of 9-W Hwy„ 3 mi. E. of N.Y. State Thruvvay 
it #21. Ultra modern. tile bath & showers.. Ccnt. heat. air-cond. free 
’ounge. family suites. Special consideration to religious groupes: Rates: 
$10 S: $10-$12 D. R—Restaurant and Cocktail Lounge adi. Tel. Catskfll

Ap- 
Ex- 
TV. 
$8 -

SLEEPING GIANT MOTEL New Haven. Conn. (Hamdeni. 3409 VVhitney 
Avė., Rt. 10. 2’į mi. N. of Exit 61 Wilbur Cross & Merritt Pkwy. Opp. Slcep- 
ing Giant State Pk. New. lux. units with TV, phones. ceramlb tile baths, 
centrai heat & air cond.. 24-hr. scrvice. coir.p. Continental Breakfast. Rates: 
$8 S: $10-$12 D. Tel. ATvvater 8-2505.
»»AINTED APRONS Port Jervis. New York. R D. #2. :2 mi. E. cf toum on 
U.S. 6. Inviting edurt with a hospitable atmosphere. Comfortable units have 
-hmvęr baths. centrai heat X- TV. Plavground & p:cnic area. One mile to 
Catholic church. Rates; $5-$9S; $7-$14 D. Phone 4-9131.
SWIŠS COURT MOTEL Upper S?ddle River. N.J. (Allemdale) On Rt. 17. 
B mi. N. of Erit 163 Gerden Stnte Pkwy. 4 mi. S. of Exit 15 N.Y. State Thru- 
Way. 18 mi. to N.Y.C. Uniqe 29 unit motei, air-cond., TV. tile shwrs. & tubs, 
Relax-a-Matic beds. Special rates to religious groupes. Rates: $7 S; SS-S10D; 
$10-$14 suites. Tel. DAvis 7-2136.
REDWOOD MOTEL in Monticello, N.Y., 104 Broadway, Rt. 17. New deluxe 
•mits with centre 1 heat. indiv. cont. air-cond., phones & TV all rms.. heated 
pool. room Service. An out’tanding motor hotel. 41 units— į mile to Catholic 
church. Rates: $10 S' $14 D; $16T. Lower off season. Ph. 3166. R- Restau- 
-ant and cocktail lounee on premises.
OAK GROVE CHALET, Motei < Restaurant. Kingston. N.Y. Rt. 3. US Hvvy. 
9 W., Thrutvay Exit 19 4 20. <Rt. 3, Bcx 252. Saugeilics). Gatew,-?y to Cats- 
kills. 22 modem units. nicelv appointed: centrai heat: air-cond . free TV; 
pets allcnved. Rates: $7S: $8 D. Ph. Federal 8-9888: TWX:19A-20.
STAMFORD MOTO# HOTEL — 1209 MAIN STREET. Stamford Conn.

ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Consideration to Religious Groupes 
DA 5-2655

For Boys 12-18 Aug. 27 -Sept. 4 
GARDNER LAKE CAMPS

<>n C<>nn»*ftictrt."« M-mt Lake
COI.CHESTER, CONN.

TNSTRtTCTORS
RICHIE GUERRIN 

Nevy York Knlckerboeker*
TOM HEINSOHN—Boston Cclt'ea
<rn:Iing C'dkge Į, H S. Cnerlivs

FACILTTTES:
1. Fk'Vo.-M fl<gi>latl<in Rnskefball Courts
2. Own Str.ble ♦ llorses

-t.«. Arrhnry. Riflnry. Swim»ning.

,:«>nvntt -n r»nd AppFrstion Wrtte;

KNOTTY PINE TOUROTEL in Reading-Lancester. Penn. < Adamstotvn» 
rT.S. 222 Hwy, l’» mi. N of Pa. Turnp’ke, Reading Interchanre. Central 
bent. them. controllcd TV te phones all rooms. lobby: sw;m pool. Restaurant 
’nd cocktail bar adioining. Lmver off season rates. Rates: $6-$l2. Phone

SECAUKAS. N. J.
CHRIS ANN MOTOR COURT — U.S. Highway #3. Secaukas. N. J.

Ali Conveniences - Splendid Location. Special Čons dcration to Rel g ous 
Groupe*. UN 6-3844.

CAVALIER MOTEL 4 RESTAURANT. Fort Littleton. Pcnn. On U S. 522. 
*4 mi. S. of tumpike interchange. An attractive new mo‘el wi»h TV. nir- 
cond.. centrai heat A tiled comb. bath*. Swim poni being built. Rate*.- $6 S: 
$8-$9 D. Ph. McConnelisburg, Pa. HU 5-5671. R—Restaurant on premises
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IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
KA voie- Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abeio. ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
UI TD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IV Uit čįom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti P.MT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 

. arba 4ND. traukiniu -D-6į*Aveaue iki Deia n ę-« y-Streeri- z
Atsineškite šj . skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WĖISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

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

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

(vvholesale) kainomis.

K & K FABR1CS
1158 East Jersey Street, ElizabetK N. f.

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET

Tel.: AL 4-8319
NEW YORK 2, N. Y.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio 
keliones į visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. 
Mes parūpiname vizas, sutvarkome rezervacijas ir kt 

Smulkesniems informacijoms rašykite ar skambinkite daugiausiai 
patyrusiam kelionių biurui į Rytų Europą

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

DOVANŲ SfUNTINiAI Į LIETUVA
IR Į KITUS SOVIETŲ SĄJUNGOS VALDOMUS KRAŠTUS

GARANTUOTAS PRISTATYMAS
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
o NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-54’6 
o LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel-: FO 3-8569 
o PATERSON, N.J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619 
o NEVV HAVEN. Conn.. 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446 
o PITTSBURGH, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750 
o WORCESTER, Mas*., 22 Carlstad Street — Tel.: SW 8-2866 
o HAMTRAMCK. Mich., 9350 Jot, Camp-n — TeL: TR 3-1666 
o CLEVELAND. Ohio. 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068

Tet. BR 8-6966• CHICAGO. III., 2222 W. Chlcago Avenue,
• SAN FRANCISCO. CaL. 2076 Šutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• VINELANO, N. J.. Weat Landi* Avenue, Greek Orthodox Bldf. 

Skyrių* atidarytas penktadieniai*, šeštadieniais Ir sekmadieniai*
tuviškas maistas prieina
momis kainomis. Jame* F. Hanrahan ’ 

♦11 North Benton Rd. Falrffald, Conn.
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SPORTO LAIMĖJIMAI 
LIETUVOS GARBEI

Vliko pereinamoji taurė
Lietuvių sportininkų veikla 

siekti išeivijoje sportinės dva
sios pakėlimo jaunųjų tarpe, 
o taip pat jų ryžtas kovoti už 
laimėjimus sportinėse varžybo
se su kitais, tuo pačiu garsi
nant Lietuvos ir lietuvių var
dą, yra teigiami įnašai, lygiai 
į lietuvybės išlaikymą išeivijo
je, lygiai ir į Lietuvos laisvi- 
nimo. pastangas.

Didžiai vertindamas' lietuvių 
sportininkų norą grūdintis ir 
tobulėti, o taip pat puikiai su
prasdamas reikšmę, kurią jų 
veikla turi laisvajame pasau
lyje, Lietuvos bylai ir jos tau
tines spalvas ginant ir norė
damas lietuvius sportininkus, 
ypač jaunuosius, paskatinti, Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas įsigijo pereinamąją 
taurę. Taurė bus įteikiama kas 
žaidynės, kaip pereinamoji do
vana, žaidynes laimėjusiai krep
šinio jaunių komandai. Taurė 
turi tokį įrašą:

“L. S. Žaidynių Krepšinio 
Jaunių Nugalėtojui — Perei
namoji Taurė — 1960 m., New 
Yorkas, — Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitętas”.^
~ Pirmą- kartą taurė bus įteik
ta krepšinio žaidynes laimė
jusiai jaunių komandai š. m. 
balandžio 30 d. New Yorke.

Vik.

Mes paruošiame jusy

VESTUVIŲ POKYLI 
Su mūsų pilnu aptarnavimu 
talpiname T e r r a c e salėje 

nuo 50 iki 150 žmonių. 
Didžiojoj salėj iki 400 žmonių. 

Dfl smulkesnių informacijų 'skamblntir
DANNY DEVLIN — RE 4-7335

- Veja*. Heritis

22 d. 7:38 vai. v. Bostono BoyF 
stan kiube. Lietuvių šaciųnątų 
klubas įvardintas tų rungtynių 
spnncĮgrm, greta. Ampr šach
matų federacijos, MSCA ir 
Boyūrtono klubo. Apie tai rašo

Globė, lietuviai šachmatinin
kai kviečiami dalyvauti.

Botaniko - Tai matčas Mask
voje rodo 71/i-51/2 Tai naudai.

CHf(įa ĄĄN

18, reievuMn, mu votMulMMung
jmul (u M“*** vnūvmueiu.

iwuO ToneUe Ąvenpe, Norta Ęęrgen. ĮM.

AUluu AVttnUC, i*QrUl «t. j.
Aii UMivchpnces - *uie lqc&u<«l apačiai CttuuauLuuou to ttehg
Groupes. U01»93ąi.___________ _________________________________

UvKAMOE iiGTfeL — &07 TUCILMiOfi; RuAD, YOftKNftft, N. ¥. įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

REPUBLIC
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. BroeUyn 11, N. Y.
TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

b*

MIU. RtVfcH MUFEL — Uaw MiU River & VaUey Avė.,
«B). x. — ’ieiepiujine - T.v. - x>re«^KiH8< - ■ e-s

&pec»ai naics u> rteligaiua v>roupes 
L» 3-/3Ū ’

Favoritai Žaidynėse
Balandžio 30 ir gegužės 1 

dešimtosios lietukų žaidynės 
New Yorke žada būti tikrai įdo
mios.

Vyrų krepšinis, kaip papras
tai, bus dėmesio centre. Per
nykštis meisteris, Detroito Ko
vas, kažin ar apgins savo titu
lą. Chicagos Neris, pernai ne
lauktai pralaimėjusi, šiais me
tais bus atsargesnė, kad galė-

meisteris, Hamiltono Kovas, 
Toronto Aušra ir gal net Mont- 
realio Tauras. New Yorko mo
terų LSK galės džiaugtis, jei 
bent kiek padoriau sužais. LAS 
bus vienintelė JAV mūsų mo
terų komanda.

Jauniy grupėje Chicagos Ne
ris, atrodo, apgins meisterio ti
tulą. Clevelando Žaibas — geras 
varžovas. Worcesterio Vytis - 
vargu beprilygs pirmom dviem. 
Waterburio Gintaras ir Brookly- 
no LAK visai be vilties.

Vyrų tinklinio meisterio — 
Bostono Dainavos — laukia 
sunkus bandymas. ~ Clevelando 
Žaibas ir Chicagos Neris stu
miasi pirmyn, bus stiprūs var
žovai. Hartfordo Grandis — tik 
eilinis dalyvis. Grandies7 laimė
jimas būtų staigmena.

Moterų tinklinio bus du kait
rūs varžovai — Clevelando Žai
bas ir Chicagos Neris. Jų rung
tyniavimo patariame 
nam nueiti pažiūrėti.

Stalo teniso vyrų 
meisteris, Gvildys iš

Spassky turėjo 13-1, B. Fischar 
12^, Bronštein lO1^, Olafsson 
10 tš. Spassky suporuotas su 
Wexler, Argentinos meisteriu, 
o Fischer su Luis Marini, Ar- 

d gentina.
Lietuvos moterų p-bes laimė

jo N. špikienė antrą kartą iš 
eiles, šiose p-bėse pasižymėjo 
16 metų Kauno moksleivė N. 
Stendelytė (pasidalino 4 vietą). 
Ji pasiųsta į Maskvą dalyvauti 
Sov. S-gos jaunių p-bėse.

RESTAURANTS

MEET YOUR FRIENDS IN THE 
FRIENDLY PLACE 
2035 JEROME AVĖ.

Near Bųmside Avenuę, Bronx,_N.Y. 
jF<j 4 8301’

“See Our New RAINBOW ROOM” 
Fecilities for 400 Persona 

PRIVATE PARTIES - WEDDINGS 
ENGAGEMENTS 

VECCHIARELLO’S
136 Mehrhof Rd. — HUbbard 7-9562 

Little Ferry, NJ.

kiekvie-

vieneto 
Toronto 

Vyties, atrodo, toliau pratęs sa
vo pirmavimą. Neaiškus vyrų 
dvejeto, bei komandinės var
žybos. Moterų vienete gražus 
susitikimas butų Kasperavičių 

tų atsigriebti/ Chicagos litua- 80 Rutelioniene;
nica, laimėjusi 1956 metais, šachmatai, jei atvyktų ir su- 
taip pat turi gerų vilčių. Ne- sitiktų Vaitonis su Tautvaiša, 
būtų nuostabu, jei baigmėje visus patrauktų. Matytume tarp- 
abi susidurtų. Mūsų sporto svo- tautinio masto šachmatų par- 
rio centras pamažu svyra Chi- tiją. Šachmatų mėgėjus, be abe- 
cagon, nes ten daugiau lietu- jo, domins bostoniškių žymū- 
vių. Chicagai kelią į laimėjimą nų K. Merkio ir G- Šveikausko 
galėtų pastoti nebent Brookly- pasirodymas.
no LAK. Brooklyniečiai yra lai- Nukelta ; 8 pusL
mėję 1955 ir 1957. --------- .. . _

Tel. CY 5-2933 Air Conditioned
CALIFANO’S RESTAURANT 

WINES and LIQUORS 
Accommodatioris for Weddings - 
Communion Breakfasts - Parties

- Banųuets
Complete Catering for Showers 

695 East 187th St. Bronx 58, N.Y. 
PLEASANT HOME - SINGLE....

MARBONA NAPOLITANO 
RESTAURANT

194 Grand Street, New York City
Italian-American Cuisine

CA 6-9631

HOME IMPROVEMENTS

Home Owners — Dormers, porches, 
garages, roofing, siding.

Lot Owners — Complete home con- 
struction or shell only. Sumjner 
homes. Lake Cottages. — Plans 
available - Free Estimates.

JOHN P. CONNORS
SOuth Orange 2-7116 (New Jersey)

i he New HOTEL YORK — 7th AVENUE & 36th STREET, N. Y. CITY 
livo biocifa irom Penu. Srarion. — TitAKSlENTa aCcuMhuDaiuj. 
bpecuu ttauas to neugious Groupes

MfLšŠTLR HiJTfcL — 40 wEŠT 40th STREET (aust' uu. oih Avenue)
AoŲ ftOUMS — ALL PRIVATE SATHS — ųuigiea - Douoies. 
iransieuta accomin<xia>ed - Keascmatae naies - Special considerauon 
giveu. to ręUgious groupes. Mu 2-4aa0. . " ' -

c.XCfcLSIOR HOicL — 4b WEoT žįst' SlRkET, N. ¥. C1TY 
iKAiNSiENrs aCCOMUDaieD - Keasonaoie Kates - Centrally located 
Special <jon±>iaerauon uiven to Religious uroupes ana r aminęs

FOURTEEN HOTEL — 14 EAST 60th STREET, N. Y. CITY 
TjtCAJSblEi\-A'S AiAJLhuuuAiri) — KĖA.£>ONAKLE KATES 
bpecial coiuuae.auon uiven to Religious v»roupes

HOTEL BKIERFIELO — 215 V^EST 83rd STREET, N. Y. CITY.
.Nicely iurmsned — one- two- ana tnree rooms. Siutęs with kitehenettes. 
$20.Uu U p. Daily - Weekly -Montbly. Special Kates to Religious Groupes. 
TK 4-64UO.

NATHAN HALE MOTOR INN — 1605 VVHALLEY Avė., New Haven, Conn. 
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Rates to Religious Groups 
FU 9-9504 „

ILAYfcoFr^iroTELT^^ŪiE^^-^^Ūl^FsAlSi^FTr  ̂
ALL CONVENIENCES - EKCELLENT LOCATION 
Special Rates to Religious Groups ’■ ' " -
SO 3-5410 '

PASCACK MOTEL — ROUTE #59 — MANUET, N. ” 

ALL CONVENIENCES - SPLENDID LOCATION 
Special Rates to Religious Groups 
NA 3-8511

SUNSHINE VALLEY MOTEL — 317 W. JERICHO TURNPIKE 
HUNTINGTON, LJ. N.Y. — Ali Conveniences - Fine Location. 
Special Rates to Religious Groups 
HA 3-0844

SWAN MOTEL — 311 U.S. Highway #1, Linden, NJ. 7 ml. from Newark 
.. , Airport, 15 mi. to NYC. located between Exits 135 & 136 Garden State

Parkway; bet. Exits 11 & 13 NJ. Turnpike. 75 deluxe rooms with tile 
baths, TV, radio, air-cond., rad. heat, room phones. Rates $6-8 S $8-12 D 
HUnter 6-7875

TOWN HOUSĖ MOTOR HOTEL — Berita Turnpike, Weathersfield, Conn. 
Near Hartford, Conn. — Ali Conveniences - Splendid Location 
Special Rates ,to Religious Groups 
JA 9-8226

LAKEWOO»a COURT MOTEL — U .S. Higbway #30, New Brunsvrtck, N J.
25 Rooms - $5.00 Up - Spacious grounds - Frontage
Special Rates to Religious Groups 
DA 7-3971 1L 

NYACK MOTOfiLODGE A RESTAURANT — Routes #303 and 59, 
West Njiačlį- N. Y; — Ali Conveniences - Fine Location 
Special Rates to Religious Groups 
ELmwood 8-410G

THREE JUD^EŠ MOTEL A RESTAURANT — 1560-1600 VVhalley Avė., 
New HaVen, Cdim. — Ali Conveniences - Ideal Location 
Special' Considėration Given Religious Groupes 
FU 7-8761; FU 7-6624

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Bąking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

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

Telefonas: STagg 2-5938

WHITE HORSE TAVĖRN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas '

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. T. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
UQUOBS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring SL, New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU
RAYS UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

Moterų krepšinio pernykštis ei 5-7825 
meisteris, Toronto Aušra, vos 
neiškrito iš žaidynių, kai Ka
nadoje gavo tik trečią vietą. 
Bet moterų krepšinio laurai vis- 
tiek krypsta į Kanadą. Gali lai
mėti Toronto Vytis, senasis

CAPE MOTEL — CAPE MAY, NEW JERSEY
30 Rooms -'$6.00 - Ali Conveniences - Fine Location 
Special Rates to Religious Groups 
TU 4-4256

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND IHLL, N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

Ėst. 1915

MORTY’S SHOES
FOR THE ENTIRE FAMILY 

Agency for *Enna Jetticks’ fashion- 
Bilt and Air Stride Sister Shoes 

769 - 9th Ave^ New York 19, N.Y.
(Bet. 51st and 52nd Sts.)

ROOM ■ BOARD

X ROOM & BOARD 
on Staten Island 

FOR ELDERLY PEOPLE 
$5.00 a Day and Up 
Catholics welcome.

Inspection invited — Y U 4-O94O

ATLANTIC MOTEL —- 1840 BERLIN TURNPIKE, Weathersfield, Conn. 
ALL CONVENIENCES - FINE LOCATION 
Special Rates to Religious Groupes 
JAckson 9-2565

YALE MOTOR 1NN — WiIber Cross Parkway, at Erit 66 "*
WALLINGFORD, Conn. — A.U Conveniences - Splendid Location 
Special Considėration to Religious Groupes 
CO 9-1491

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St.

POplar 5-4110
Philadelphia 23, Pa.

DEŠIMTOSIOS SUKAKTU VINE S | 
ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTINES |

ŽAIDYNIŲ POBŪVIAI
ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 30

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
FUNERAL HOME

ŽAIDYNES Programoje: LINKSMIEJI BROLIAI Iš LINDENO, N. J.
VAIŠES - ŠOKIAI
Groja CLUB TEN ORKESTRAS — Pradžia: 8:00 v.v.

SEKMADIENĮ, GEGUŽES 1

UŽBAIGTUVŽS - SPORTO AKADEMIJA

BALANDŽIO 30 ■ GEGUŽĖS 1 New Yorke

Žaidynių programoje

STALO TENISAS, ŠACHMATAI 
KREPŠINIS, TINKLINIS

žaidyniųsalės:

FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL, Ederts Lane & Jamaica Avenue 
(Jamafca Une taukiniu iki Elderts Lane stoties)

YMCA HIGHLAND PARK, 570 Jamaica Avenue 
(Jamaica Line taukiniu iki Cleveland stoties)

280 Chesnut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine

Programoje: 1. Dešimtųjų Sportinių Žaidynių sukakties minėjimas
2. Jauna dainos pajėga AUŠRA VEDECKAITfi
3. Iškilmingas Taurių-dovanų įteikimas laimėtojams.

Groja STARUGHT Orkestras — Pradžia: 6:00 i

Abu pobūviai bus modernioje LEN0X CHALET CATERERS salėje — 
252-4 2nd Street, New York

Stalai (10 asmenų) rezervuojami pas J. Nakutavičių. telef. VI 9-5097 
Bilietai gaunami: Lietuvių Atletų Klube ir pas p. J. Ginkų

Lenox Chalet Cateren salė pasiekiama: BMT Canarsie Line iki Union Square. Ulipus 
važiuoti autobusii Line A ar B iki 3rd Street; Jamaica Line 
važiuoti iki Essez Street, paeiti 5 Mokai, IND Line iki DHancey.

Žaidynių pradžia

Sekmadienį, gegužės 1 d., 9:00 v. ryto 
Angelų Karalienės parapijos bažnyčioje 
Sv. Mlžias laiko kun. LIONGINAS JANKUS

I ! ŽAIDYNIŲ ATIDARYMĄS — šeštadienį, balandžio 30 d. 3:00 v. popiet
I ; ; PAGERBK IR PAREMK SAVO ATSILANKYMU LIETUVI SPORTININKĄ!

: SPORTININKŲ PAMALDOS

ŽAIDYNES GLOBOJA BALFas

PETRAS KARALIUS, savininkas
LAIDOTUVIŲ DIRE3CTORIUS IR BALZAMUOTOJ AS

74 Providėnce Street

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMĄ

Edward A. žigas FUNERAL HOME

9-9386


