
Apgaule, melu, - grasinimais 
ir jėga Sovietai užpuolė prieš 
30 metų Lietuvą ir ją pa* 
vergė. Tarptautiniai Maskvos į-
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SOVIETŲ MELO FARSAS
Vliko pirmininko atsišaukimas

sipareigojimai gerbti 'Lietuvos 
suverenumą ir neliečiamumą

giau. Maskvos tarnai teigia, kad 
lietuvių tauta iš dėkingumo ją 
pavergusiai rusų tautai noriai 
ruošia dainų šventes, sporto o-
limpijadas ir džiaugsmo eise
nas.

Kodėl Sovietai vėl prašneko apie bombardavįmą savo raketom
Sovietę naujas grasinimas pa

skobtu. Apsaugos ministeris, Nori padary ti įspūdį Kongresui, o taip pat JAV sąjungininkam Europoj ir Azijoj
maršalas Rodin Malinovskis ge
gužės 30 davęs raketų daliniui 
Įsakymą:

Jei svetimas lėktuvas par
skris Sovietu Sąjungos ar kitos, 
"socialistinės" valstybės sieną,

SAVAITĖS
EIGOJE:
Triukšmas dėl Paryžiaus ir 

s šnipų aprimsta. Ar nebus 
siekiama užliūliuoti vėl ko-

bombarduoti raketom bazę, iš 
kurios lėktuvas bus pakilęs.

Įspėjo taip pat, kad Sovietų 
ginklai gali pasiekti lėktuvą ne 
tik iki 60,000 pėdų, bet ir bet 
kurioj kitoj aukštumoj. «

IŠVADOS AMERIKOJE
Valstybės departamentui dar 

tylint, atsiliepė šen. George A.

Aiken, užsienių komisijos na- Fulbright taip .pat pasisakė, kad 
rys: pirma raketa, kuri kris ant Malinovskio žodžius reikia” pri- 

J ► imti rimtai ir tokia prasme, kaip

Tai šlykštus melas, kuris 
šaukiasi griežto pasmerkimo. 
Būdami Sovietų neteisybės au
kos ir Kremliaus nusikaltimo 
liudininkai, turime pasakyti pa
sauliui, ko Maskva tuo savo me
lo farsu siekia Lietuvoje, ir 
kaip yra išprievartauti mūsų 
pavergtieji žmonės.

Maskva, aišku, norėtų, kad 
jos niekšiški darbai IJetuvoje 
būtų užmiršti. Jiems užtrinti ji 
naudoja visokiausias priemones.' 
Mes tolygiai turime daryti vi
sa, kad iškeltume tuos Sovie
tų nusikalstamus darbus su vi
sais komunistinio režimo žiau
rumais, deportacijomis, genoci
du, vergų stovyklomis ir visiš
ku mūsų žmonių nuteisinimu 
ir kolonialiniu jų išnaudojimu.

bonįškų -žygių minėjimą, siek- - Kremliaus valdovai, katp-Chruš- 
damas tųomi Įtikinti pasauli, čiovo keiksmai rodo, bijo, kad 
kad Lietuva pati neva savo no
ru pasirinko vergiją. Dar dau-

buvo paneigti. Jie prieštaravo 
• Sovietų agresijai prieš taikin

gą lietuvių tautą. Sovietai pa
mišto ir visus kitus savo paža
dus ir tarptautinės teisės rei
kalavimus nevaržyti tautų lais
vės tvarkytis ir gyventi savo
se nepriklausomose valstybėse. 
Sovietų Sąjunga su ekspansija 
Į Vakarus sutriuškino pakeliui 
mūsų besikuriančio nepriklau
somo gyvenimo pagrindus ir 
visu atšiaurumu nubloškė* tūks
tančius žmonių i nepakeliamo 
šalčio, vargo, bado ir lėtos mir
ties Sovietų arktikos vergų sto
vyklas. Negana to, Maskva ir 
ligi šiol ne tik neatsiteisė šio 
žiauriaus tarptautinio nusikal
stamo darbo, bet priešingai —

Lėktuvo U-2 tardyme

Senato komisijoje, kai C.I.A. 
direktorius Dulles kalbėjo apie 
lėktuvą U-2, posėdžio patalpos 
buvo rūpestingai patikrintos, ar 
jose nėra mikrofonų. Dulles pa
skaitė savo pareiškimą, bet ko
pijos senato komisijos nariams 
nepadalino. Pirmininkas Ful- 
bright paskiau spaudai pareiš
kė, kad C. I. A. direktorius nė
ra atsakingas už U-2 skridimo Kremlius organizuoja savo gruo- 
politines pasekmes.

mušę sąjungininkę žemės, bus imti rimtai ir tokia prasme, kaip 
ženklas, kad j Sovietę Sąjungą jie buvo pasakyti.

KODĖL GRASINIMAS TAR
TAS ŠIUO METU?

Malinovskio grasinimas bom
barduoti bazes, iš kurių lėktu
vas perskris Sovietų Sąjungą, 
skiriamas ne tiek Amerikai, kiek 
Turkijai, Pakistanui ir kitiem, 
kur Amerika turi savo bazes: 
Sovietai siekia atgrasinti nuo 
Amerikos jos sąjungininkus.

Malinovskio grasinimas bu
vo skirtas tam laikui, kada A- 
merikos kongreso komisija pra
dėjo tardymą dėl lėktuvo U2. 
Taip pat tam laikui, kada Wa- 
shingtone susirinko apsaugos 
reikalam Seato (Azijos rytų pie
tų sąjungos) konferencija nuo 
gegužės 30 iki birželio 3 (Seato 
dalyvauja Austrija Naujo
ji Zelandija, Tliailandas, Pakis
tanas, Filipinai).

ims lyti raketų lietus.
Senatorius pasisakė manąs, 

kad Sovietuose sustiprėjusi Ma- 
linovskio arba karo partija. Už
sienio komisijos pirmininkas

Rampa'tarp Rytę ir Vakarę, 
viršūnę pasiekusi Paryžiuje, per 
vieną savaitę atlyžo. Atlyžo iš 
vienos ir antros pusės. Tai ro
do svarbieji savaitės įvykiai:

Prezidentas Eisenhoweris ge
gužės 25 dėl santykių su Sovie
tais ateities pažymėjo, kad A- 
merika tęs pasitarimus su So
vietais ryšiam pagerinti tarp 
dviejų kraštų.

— Chruščiovas pareiškė, jog 
jis tebetikįs, jog Amerikos pre
zidentas nori taikos, tik Ame
rikos užsienio politika esanti ki
tokia nei prezidento geri norai ' 
(čia pasinaudojo Chruščiovas 
proga vėl gelti EisenhowerĮ — 
esą jam daugiau rūpi golfas 
nei prezidentavimas).

— Saugumo taryboje skun
das prieš Ameriką dėl agresijos atmestas. Svarstąs nuo gegu- TIKSIMAS IR GYVENIMAS 

žės 23 iki 26 baigėsi balsavi
mu: 7 prieš 2 Gromyko reikala
vimas pasmerkti Ameriką atmes 
tas; susilaikė Ceilonas ir Tuni
sas. Priimta Argentinos, Ceilo- 
no, Tuniso Ekvadoro rezoliuci
ja, kad keturi galimai greičiau

H. CABOT' LOOGE JR. Saugumo Taryboje parodė Su
vytų dovanota Amerikos atstovui Maskvoje Harrimanui 
Amerikos herbą, kuriame buvo jstaisytas mikrofo *s. 
Nuo 1945 ar46 motų iki 1952 sovietą saugumas galėjo 
pasiklausyti, kas dedas Amerikos jstalgoję. 195Ž 
nikrofonas buvo surastas.

Kaip katalikų skaičius auga Amerikoj
Bendras katalikų skaičius 

1959 — 40, 871, 302. Tai 1, 
365, 827 daugiau nei 1958. Po 
dešimties metų skaičius padidė
jo 47 proc.

1950 katalikai sudarė 20 proc. 
visų Amerikos gyventojų. Da
bar — 23 proc. Padidėjimo 
priežastis — gausesnė katalikų 
imigracija Į. 
nės katalikų 
tai.

Konvertitų
212. Per paskutinius 10 metų

Ameriką, gauses- 
šeimos, konverti-

1959 buvo 136,

Kas bus patarėjas

Prezidento Eisenhowerio 
timiausias patarėjas Sovietų rei
kalais būsiąs toliau Bohlenas. 
Prieš viršūnių konferenciją pre
zidentas nepaklausęs jo apie lėk 
tuva U-2 nesafkyti nei taip nei 
ne. Konferencijoje paklausęs, 
kad neprašytų pasimatymo su 
Chruščiovu aiškintis dėl U-2.

ar-

Pripažino Turkijos naują šluotą, 
kuri šluoja buvusius sąjungininkus

Turkijos karinis perversmas, 
pradėtas gegužės 27, tebeeina. 
Buvęs min. pirmininkės Mende- 
res, vyriausybės nariai ir parti
jos veikėjai suimti, dalis išga
benta į gėlą Vtifcus reikalų mi- 
nisteris Namik- Gedik. gegužės

_ 29 nusižudė; iššokdamas pro liu, kad parlamentas tegali at- 
langą. Tai buvo tą pačią die- statyti min. pirmininką tik sy

kiu išrinkęs jau ir naują jam

Garsei vyriausybė rengia nau
ją konstituciją. Kaip ir pietų 
Korėja Turkija dabar nusižiū
rėjo labiausiai į Vokietijos kon
stitucijos pavyzdi. Laiko, kad 
Vokietijos konstitucija apsaugo
valstybę nuo anarchijos .tuo ke-

ko j e visų suimtų už automobi
lių vagystes 68 proc. yra pa
augliai iki 18 metų. Japonijoje 
paauglių skaičius nusikaltimuo
se nuo 1950 iki 1959 padidėjo 
20 proc. Thailande kas trečias 
kalinys yra 16 - 24 metų am
žiaus.

ną, kada naujasis ministeris 
pirm, generolas Cemal Garsei 
sukvietė naują vyriausybę pir
mo posėdžio. Gegužės 30 Ame
rika, Anglija, Vokietija pasisku
bino naują vyriausybę pripažin- 
tE

KYLA; CHARLES BOHLEN

laisvasis pasaulis nepatirtų tik
rosios tiesos, kas tame milži
niškame dvidešimtojo amžiaus 
tautų kalėjime — Sovietų Są
jungoje — šiuo metu dedasi. 
Maskvos melą turime todėl de
maskuoti 
sovietinio

ir parodyti pasauliui 
gyvenimo tikrovę.

dienomis, kada rink-

atnaujinfų derybas.
— šnipę istorija neteko sa

vo dramatizmo, dėl kurio buvo 
kilęs visas konflinktas Paryžiu
je. Cabot Lodge pademonstra
vo Amerikos herbą, kuriame 
Sovietai Maskvoje buvo įtaisę 
mikrofoną. Amerikos buvęs at
stovas Harrimanas papasakojo 
televizijoje istoriją, kaip antro
jo pasaulinio karo metu Stati- — 1,328,374. 
nas išvarė anglų karo misijos 
šefą generolą Burrows, kadan
gi jis pavadinęs bolševikus bar
barais. Niekas neprisiminė, kur 
jis taip būtų pavadinęs, tik po

* poros mėnesių anglai surado, 
kad jų atstovybės biure buvo 
įtaisyti 28 slapti mikrofonai. 
Toki faktai skundėją Gromyko 
pastatė į pašaipos vertą padė
tį ir jo skundas baigėsi be jo
kios įtampos, nors Gromyko

Vyskupijų yra 140. Iš jų de
vyniose katalikų skaičius kiek 
mažta, trijose laikosi vietoje, 
kitose auga.

Didžiausia vyskupija yra Chi- 
cagos — 2,073,616, antroje ei
lėje Bostonas, trečioje New 
Yorkas. New Yorko arkivysku
pijos ribose iš trijų gyventojų 
vienas yra katalikas.

Naujas šventasis
Popiežius Jonas XXIII gegu: 

įr svaidė agresorių ir taikos žės 26, per šeštines, kanoniza- 
priešų žodžius Amerikai.

Apie Sibiro maldas "The Tablet"
"The Tablet” gegužės 28 la

bai plačiai ir gražiai aprašė Si
biro maldaknygę ir jos autores, 
deportuotuosius į Sibirą lietu
vius. Davė ir porą maldų bei 
ištisų keturių puslapių nuotrau
ką. Informacijas autoriui sutei
kė kan. J. Končius. (Tik jau, 
turbūt, autoriaus bus informa
cijos supainiotos, teigiant, kad 
pirmas lietuviškos maldaknygės 
leidimas išėjęs ... Italijoje, kai 
iš tikrųjų tai buvo Ateities lei- 
dinys Brooklyne) MillieS SainGlltiri?

BUVO:(ADNAN MENDERES

YRA: CEMAL GARSEI

šiomis
simės protestui prieš Lietuvos 
pavergimą ir mūsų tautos’ bei 
jos kultūrinių bei medžiaginių 
gėrybių išnaudojimą Sovietų rei
kalams, atnaujinkime savo ke
tinimą ir ryžtą padėti pavergtą- 

' jai tautai jos žūtbūtinėje ko
voje už Lietuvos laisvę ir atei- 

’ ti. Kas tiesos žodžiu per spau
dą, radiją ar susirinkimus, kas 
darbu ar lėšomis sudėkime sa
vo auką ant tėvynės laisvės au
kuro. Reikalaukime,- kad lais
vieji kraštai priverstų Sovietus 
pasitraukti iš Lietuvos ir jai bū
tų leista pasinaudoti savo su
vereninėmis teisėmis, laisvai 
tvarkytis tvarkytis kaip tinka
ma. Reikalaukime taip pat. kad 
Sovietai grąžintų išvežtuosius į 
Sibirą ir kad šimtai tūkstančių 
atgabentų rusų būtų išvežti iš 
Lietuvos atgal Į savo kilmės 
vietoves. Atskleiskime pasauliui 
Sovietinių kultūrinių mainų ir 
tariamojo taikaus sambūrio ap-’ 
gaulę ir iškeikime Maskvos ūki
nės ofenzyvos kėslus laisvojo 
pasaulio ūkiui ir darbo žmo
nių gerovei sugriauti. Lietuvos 
tragiškas likimas ir jos likimi- 
nė kova tepaskatina visus jai 
padėti, nes lietuvių tauta iš 
naujo aukojas ne vien už sa
vąjį. bet ir visos Europos sau
gumą ir teisingumo idealus.

Pr. A. Trimakas,
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Pimininkas

Alžiras balsavo 
už de Gaulle
Alžire gegužės 27 - 29 buvo 

renkamos vietinės savivaldybių 
tarybos. Rinkimai buvo daromi 
keliais šūkiais: visai rinkimuo
se nedalyvauti, balsuoti už tuos, 
kurie reikalauja Alžirą paversti 
Prancūzijos dalimi, balsuoti už 
tuos, kurie pritaria de Gaulle 
planui leisti Alžirui pačiam ap
sispręsti.

Sukilėliai ragino boikotuoti. 
Boikotuojančių procentas buvo 
didžiausias miestuose — iki 70- 
9O.Labiausiai balsavo kaimai, 
sudarydami pusę turinčių teisę 
balsuoti. Už reikalaujančius Al
žirą laikyti Prancūzijos dalimi 
pasisakė 20 procentų. Apie 60 
procentų pasisakė už de Gaulle 
šalininkus. Jų yra 298 iš bend
ro skaičiaus 425

BORIS PASTERNAK. rūsy rašytojau, mirt geguHs 30. Palaidot** su 
pravoslavu apeigom — jr» buvo tyda». pri«»«fi» pravoslavių.' Sovietu 
spauda nieko apie jj ncraM. ir radijas nutylėjo jo mirti.

Vienu sakiniu:
— Vokietijoje Sovietų atsto

vybės pareigūnas N. Levinov dėl 
šnipinėjimo išvyko, nelaukdamas 
išvarymo. — Amerikos prezi
dentas keliauja Į Japoniją, pie
tų Korėją, Filipinus. Formozą. 
— Belgija nuo birželio 30 sa
vo kolonijai Congo duoda ne
priklausomybę. — Prancūzijoje 
gegužės 31 vienos dienos gele
žinkelių streikas, organizuotas 
komunistų ir socialistų, dėl al
gų pakėlimo 16 procentų. ■— 
Čilės žemės drebėjimas praeitą 
savaitę pareikalavo aukų per 
5.000 žmonių, o žemės drebėji
mas buvo tokios jėgos, kaip 

ta, kad sprogimas bus labai ma- 1200 atominių bombų, kokios 
buvo numestos Hiroshimoje.

Rockaftlleris sutiko leisti siū
lomas į prezidentus.—Kennedy 
rimčiausias konkurentas konven 
cijoje būsiąs Johnsonas. — A- 
merikot lėktuvas F-4H galįs pa
kilai ligi 98,000 pėdų tiesiai iš 
lėktuvnešio be sąjungininkų ba
zių. — H. Trumanas priminė, 
kad Amerika su Sovietais Pots
dame sudarė 32 sutartis ir visas 
jas .Sovietai sulaužė.—Wa*hir»g-

Nauja bomba bus dat^ baisesnė
Šen. Thomas Dodd gegužės 

12 paprašė vyriausybę paaiškin
ti apie naują ginklą, kuris po
puliariai vadinamas "mirties 
spinduliais". U. S. News a. W. 
Report aiškina, kad Amerikos 
karinė vadovybė apie ji iš vi
so nieko nekalba. Tačiau laik
raštis duoda žinių, kad tai neu
trono bomba. Jos ypatybė bus

vo italą kardinolą Gregorio 
Barbarigo, kuris buvo gimęs 
1625 Venecijoje ir mirė 1697 
Paduvoje. Jis labiausiai pagar
sėjo savo pasiaukojimu dirbda
mas ligoninėse maro metu.

Jaunieji nusikaltėliai auga
Jung. Tautų statistika skel-

Amerikos nusistatymas, kurį pa- bia, kad jaunimo nusikaltimai AootFĄ eichmanhą t,,,™. žas, dėl ’to'nuo jos sprogimo 
reiškė prezidentas. visuose kraštuose auga. Amen- w u nebus pakenkta nei nan?am nei

daiktam, nei medžiam.* Tačiau 
ji duos spindulių srovę, kurių 
negalės sulaikyti nei mūrai nei 

Izraelio sensacija — Adolfas tinos, sako mokant žydiškai, tai- metų pabaigoje jį aptiko Ku- tanko sienos. Per mylią jie ga-
wait. Kai apie tai buvo paskelb- Ii gyvybę nužudyti, mažesnis 

kiekis gali paraližuoti nervų sis
temą. '

Tokios rūšies bombos galimy
bės tiriamos tiek vienoje, tiek 
kitoje pusėje. Sovietam ji itin 
būtų patogi, nes galėtų Ruhro fono 1950 negrų buvo trečdalis, 
krašto gyventojus išžudyti, o 1960 — 55 procentai, o baltie- 
fabrikų nesugriauti. ji išsikelia į priemiesčius.

— U-2 lėktuvo tardymas Kon
grese taip pat neteko aštrumo, 
kai demokratų lyderiai suskilo 
tuo klausimu ir senato daugu
mos lyderis Johnsonas pasisakė, 
kad lėktuvo klausimu tegali bū
ti tik vienas nusistatymas —

Eichmannas, kuris 1938-45 bu
vo pareigūnas žydų reikalam 
Himmlerio įstaigoje. Jam pri
skiriama atsakomybė už 5 mili
jonų žydų sunaikinimą.

gi ir žydiško kilimo.
Po karo pusantrų metų iš

buvo belaisvių stovykloje. Pas
kui pabėgo ir slapstėsi iki 1950. 
Apie šį laiką dingo iš Vokieti- 

Kas jis buvo — neaišku. Vie- jos. Izraelio sekliai gavo Žinių 
ni dokumentai rodo jį kilus iš apie jį iš Argentinos, kad jis 
Ruhro krašto ir mokiusios Aus- esąs Perono policijoje, paskui 
trijoje, kiti kildina jį iš Pales- iš Ispanijos, pagaliau pereitų

ta, jis g;įžo į Argentiną. Iš ten 
Izraelio agentai jį pagrobė ir 
parsigabeno į Izraelio teismą.

Kiti siūlo atiduoti jį tarp
tautiniam teismui, nes iškyla 
teisinis klausimas, ar Izraelis 
gali jį teisti.



NARAS Lionei Crabb

SPAUDA

DARBININKAS

Naras Crabb-miręs ar gyvas?
šaipai pasidarė tarptautinė tema. tik dėl to, kad Sovietę Rusijai prireikė kiek kitaip pasuk

ti savo vidaus ir tarptautinę politiką, paremtą ištisai šnipinėjimu ir grobimu kitę kraitę as
meny — šnipę ir nešnipę. Ar nebus tiktai jie pagccbę ir anglę narą Crabb?

šnipai ir šnipai ... Dėl šni- tekęs po laivo sraigtu ir taip 
pų susikibo į plaukus valstybių sužalotas.
vadai ir susvyravo savo viršū
nėse. Susikibo Amerikoje ir 
partijos. Tarp garsių dabar kal
bų apie legendinį Amerikos lėk
tuvą prisimintas ir prieš ketver
tą metų legendinis anglų naras 
Lionei Crabb, dingęs taip pat 
ryšium su Chruščiovu ir Bul- 
ganinu. Dabar anglų laikraštis 
patvirtino ankstesnį— įtarimą, 
kad Crabbas yra gyvas Sovietų 
rankose. Apie tai rašo ir pasi
rodžiusi apie Crabbą knyga. 
Cituoja pažodžiui slaptą užre- 
korduotą pranešimą, kuris bu
vęs išsiuntinėtas satelitinių vals
tybių žvalgybom.

Miaskov: Lavonas, kuris pakan
kamai išbuvo vandenyje, yra 
tiek susileidęs, kad ir geriausi 
ekspertai negalės pažinti, šitas

O iš uosto viešbutėlio, kuria
me Crabbas buvo apsigyvenęs 
ir iš kurio jis buvo stebėjęs vyras turės tamstos apsirengi- 
uostą, pareigūnai tuojau po 
Crabbo dingimo išplėšė svečių 
knygos lapus, kuriuose buvo 
Crabbas įsirašęs. Taip Crabbo 
istorija buvo tada oficialiai baig

1960 m., birželio 2 d., nr 41
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PASKUTINIU NUTARIMU 3%
DIVIDENDAI IŠMOKAMI —

a PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
specialaus priedo)daugiau

DIVIDENDAS
KETVIRČIAIS

Mada perdažyti istorijos faktus
Sandara gegužės 20 pranešė, 

kaip lenkai sugalvojo paminėti 
Žalgirio kovą, kuriai šiemet su
ėjo 550 metų. Lenkai pagami
no filmą, pastatė Žalgirio lau
kuose paminklą, išleido eilę raš
tų. Viename, parašytame Var
šuvos universiteto profesoriaus 
Oswald Balzer paskelbė, kad 
Žalgirio kovai vadovavęs Jogai
la (ne Vytautas), ir kad Jogai
la esąs kilęs “iš Lenkų kara
lių Piastų giminės — netiesio
giai. bet per Skandinavų valdo
vus. Girdi, atsitiko taip, jog 
lenkų kąrąliaus Meškos I (960- 
992) duktė Sigrida ištekėjusi už 
švedų karaliaus Eryko ■— “Lai- 

.... mėtojo”, kurio ainė, ponKtgeo- 
karčių. tapusi DLK Algirdo žmo
na ir Jogailos motina”.

Nėra ko stebėtis. Juk Varšu
va yra dabar Maskvos globoje 
ir turi sekti “vyresniaisiais bro
liais" iš Maskvos. O ten mada 
istorijos Įvykius pervertinti taip, 
kaip tai dabar naudinga parti
jai ir išrinktajai Maskvos ra
sei. Taip daro ir jaunesnysis bro 
lis lenkas, nors ir profesorius. 
Bet taip. deja, dažnai daro ir 
mūsų labai netolimos praeities 
atsiminimų rašytojai.

Kas dėmesio vertas ir kas ne
Europos Lietuvyje gegužės 4 

pasisakoma dėl Lietuvių Enci
klopedijos minimo R. Mizaros. 
Apie jį. sako laikraštis, kalba
ma net per 53 eilutes, “kad 
net Molotovui, kuris suvaidino 
kad ir neigiamą, bet pasaulinį 
vaidmenį, yra tame pat tome 
skirta tik 41 eilutė. Atrodo, kad 
pilnai užtektų.*jei iš viso rei-

nistai savo enciklopedijoje bū
tų paminėję mūsų veikėjus, 
ypač kovotojus prieš komuniz
mą”.
Tarp kitko tas pats leidinys pa

darė priešingai: minėdamas Lie
tuvos vyriausybių narius, visai 
nutylėjo apie narius laikinosios 
vyriausybės, kilusios iš -sukili
mo prieš Sovietus.

Crabb virto paslaptimi 1956, 
kai į Portsmutho uostą atplau
kė sovietinis kreiseris Ordžonr- 
kidze-- su Bulganinu ir Chruš
čiovu. Kol sovietiniai vadai bu
vo vaišinami, naras Crabbas ga
vo uždavinį apžiūrėti modernaus 
sovietinio laivo šonus. Iš to už
davinio jis negrįžo. Buvo kal
bama, kad Sovietai jį sugavę. 
Laivo kapitonas paskelbė, kad 
jam nieko nežinoma apie Crab- 
bą. Tik po metų žvęjai ištrau
kė netoli Portsmutho iš van
dens lavoną su naro drabužiais. 
Lavonas buvo be galvos ir ran
kų. Buvo jis palaidotas kaip 
naras Crabbas. Gal jis buvo pa-

Dabar istorija tęsiama. Laik
raštis ir knyga apie Crabbą skel
bia, kaip minėta, užrekorduo 
to sovietinio saugumo pareigū
no Miaskovo ir paimto naro 
Crabbo pasikalbėjimo nuorašą.

Sovietę pulkininkas Miaskov: 
Crabb, mes tamstai siūlome 
tarnauti Sovietų marinuose; at
lyginimas bus 1,000 svarų me
tuose. :

Crabb: Sakykim, kad aš su
tinku; ar tai reikš, kad aš. tu
riu tirti ir anglų bei jų sąjungi
ninkų laivus?

Miaskov: Crabb, mes duoda
me tamstai galimybę išgelbė
ti savo gyvybę ir užsidirbti pi
nigų, o tamsta statai mums są
lygas. Arba tamsta priimi mū
sų pasiūlymą, arba tamsta pa
sidarysi pats išvadas.

Kol Crabbas dar delsė su 
atsakymu, Miaskovas įsakė atga
benti neštuvus su lavonu.

mą, kurį tamsta turėjai, kai bu
vai sugautas. Mes norime tams
tai duoti ne tik progą į mūsų 
marinus įstoti, bet padaryti vis
ką, kas palengvintų tamstos vy
riausybei nustatyti tamstos mir
tį. Jeigu betgi tamsta iš kvai

lumo nenorėtum - mano pasiū
lymo priimti, tai netoli Ports- 
moutho bus surastas tikrojo 
naro Crabbo lavonas, išplautas 
į krantą.

Crabb: Tokiom sąlygom aš 
pasiūlymą priimu.

Toliau pagal tos knygos 
(“Frogman Extraordinary” Įda
vimus dabartiniu metu Crabbas 
yra netoli Vladivostoko sovie
tiniame karo uoste, specialioje 
marinę komandoje, bet stipriai 
saugomas, leitenanto laipsnyje 
ir žinomas Lev Lvovič Karab- 
iov vardu.

— Maskva gegužės 23 kalti
no Jugoslaviją, kad ji padeda 
Amerikai laikydamasi neutralu
mo. Būdinga, kad Maskvos puo
limas buvo suderintas su ko
munistinės Kinijos tokiu pat 
puolimu.

(3’4% normalaus ir

31/2% NORMALUS
PER METUS METŲ

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telfefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 
TT H

KINGS COUNTY 
SAVLNGS BANK 
Ą MUTUAL BANK™ ------------- ~ ’

“__ kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!”
BROOKLYN, New York

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

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

Member Federal Deposit

Brodvvay Office: 
135 BROADWAY at Bedford Avė 

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

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

STagg 2-6676

Insurance Coi-poration

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

DOVANŲ PAKETUS I U&S.R.
Ar firma yra patikima?
Ar yra tai įrodžiilsi?
Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?
Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?

. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
Ar ji yra oficialiai patvirtinta?
Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 

klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.

2.
3.

4.
5.
6.

■

1960ANGLŲ naro Lionei Crabb laidotuves 1957

- r

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
VVAInut 5-3455

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILL.

1991 Broadvvay 
NEW YORK 23. N. Y.
LYceum 5-0900

MEVVARK 2. N. J. I
263 Market St. 
MArket 3-1968

6446 Michigari Ave‘. ‘ 
OETROIT 10. 
TAshmoo 5-7560

390 W. Broadway J
8. BOSTON 27. MASS. J
ANdrevv 8-8764

FRontier 6-6399 683 Hudson Avė. 
ROCHEŠTER 21, N. Y.

346 Third Avė.
PITTSBURG 22, PA. :!

1313 Addison Rd. Cor. 
Superior Avė. &. 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

BAker 5-5923 GRant 1-3712 j

979 So. Broad St. 
TRENTON, N. J. 
FXoort 4-6085

351 Hollins Street 
BALT t MORE 1. MO. 
MUlberry 5-5787

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

JULIUS KlfMPIKAS elektros motorų taisymas <JULIUJ nuririnAJ 119 GRAND ST.t brooklyn h, n. y. i
ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS <
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas
Papildomas gazas — Sudedami nauji vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v., 
šeštadieniais — visą dieną.

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

1924

SCHUYLER SAVINOS
and

Tarybinis Mokytojas paskelbė LOAN ASSOCIATION

AMERICAN HOME REMTY

<

(Nukelta j 4 psl.)gavai į
VVTLLIAM J. DRAKE

Licenscd Real Estatc Brokeris

VVOODHAVEN SPECIALS THIS WEEK

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS
JULIUS PA KNIS. Prezidentas

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155 P. W. VELEVAS, Sekretorius
Resid. Illinois 8-71I8Brooklyn II, N. Y.LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

84-14 JAMAICA AVĖ., 
V.'oodhaven 21, N. Y. 
Tcl. Hlckory 1-5220

(Forest Parku-ay stotis)

kėjo Mizara L. Encikl. minė- ., , ... . , - _
ti. parašyti tik. kad jis yra J. Idomll pasirašyt, Pasva- 
A.V. liet, komunistų veikėjas, lio rajono Vaškų vidurinės mo- 
gimęs 1895 m., nes ar komu- kyklos mokytojų ir tėvų komi-

YOUR BEST INVESTMENT TODAY 
•S INCOME - PRODUCING REAL 
ĖST ATE. C a 11

Brick House. Store & 3-ropm apt. on Įsi floor. 4-room apt. on 2nd 
floor. Annual income $2.100. Price $12,000.

Brick House. Store A 2-rooni apt. on Ist floor. 2-3 room apts. on 
2nd floor. Annual income $2.760. Price $15.990.

Brick House. Store with 5-yr. lease on Ist fl. 2 apts. of 6 4 5’į 
rcoms on 2nd A 3rd floor*. Ann. income $3.381. Price $19,990.

Frame House. Store plūs 2-rpom apt on Ist floor. 2-6 room apts. 
on 2nd and 3rd floors Annual income $2.208 Price $1.1.990.

KAIP AIŠKINAMA “KONSTITUCIJOS GARANTUOTA TIKĖJIMO LAISVE”
Kova prieš kun. A. Laesię Lietuvoje vieną,žandą’ atgręžk kitą Gau- 

* ‘ J si į kitą, nulenk galvą iki ze-
‘ mės. Tegul lipa ponas tau ant

tėto atstovo. Laiškas skirtas nigui prikišti. Tačiau laiškas bū- sprando. 0 juk ne vienas po-
Vaškų klebonui kun. A. Liesiui. dingas tuo, kad jis parodo, kaip nas sėdėjo ant darbo žmogaus 
Prieš tai redakcija dar aprašo skatinami galvoti Lietuvoje in- sprando...”
patį kun. Liesį tokiais žodžiais: teligentai, kuriais tenka laikyti Tikrai, nė vien “ponas” sėdi

“Skleisdami mokslinę ateisti- mokytojus. Tą galvojimą paro- ant darbo žmogaus sprando: 
nę propagandą gyventojų tar- do pora minčių. ir partija, ir Maskvos komisa-
pe. respublikos mokytojai atlie- Viena — apie religijos skel- rai ..'. Ir dar kaip sėdi ir iš- 
ka kilnų ir reikalingą darbą ... biamos moralės neigiamą reikš- spaudžia paskutines jėgas ir pa- 
Visa tai labai nepatinka vietos mę visuomenei: jamas ir duoda į veidą, o žo-
klebonui A. Liesiui. “Juk kurugų. jų tarpe ir kun. džio prieš pasakyti neleidžia.

‘ Per pastaruosius metus spė- Liesiaus pamokymų esmė buvo Tačiau propaganda nori net 
jęs apkeliauti kelias parapijas, tokia: nesvarbu, broli Kristuje, mokytojam uždėti ant akių kaip 
kun. A. Liesiu visur pasižymė- kad tau išnaudotojas kerta an- arkliui pakinktus, kad teihaty- 
jo energinga, ‘ganytojiška avė- tausį po antausio - 
lių globa’, grubumu, pagarsėjo

of

Kearny, Ncw Jerscy
vienintelė LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAU
GIJA New Jersey ir New York’o valstybėse.

Įsidėmėkite šiuos svarbesniuosius dalykus:
1. Draugija moka savo taupytojams;
2. Nuo 1960 m. liepos (July) 1 d. mokės 4%
3. Saugi vieta pinigams taupyti, nes kiekviena sąskai

ta yra apdrausta “Federal Savings and Loan Insurance 
Corjx>ration”. Vadinasi, viena šeima gali turėti kelias 
sąskaitas ir kiekviena jų bus atskirai apdrausta.

‘stebuklų’ fabrikavimu ... Jis 
tikinčiųjų tarpe kolioja mokyto
jus, net iš ambonos per pamoks
lus grubiausiais, žodžiais, plūsta 
pedagogus, kam šie ‘bedievybę 
platina’ ”,

Po tokio apibūdinimo moky
tojų laiškas nesumini tų “gru
bių žodžių” ir nieko negali ku-

— Pavargtų j ę seimas New 
Yorke gegužės 20 pasiuntė svei
kinimo telegramą prezidentui 
Eisenhowcriui. drąsiai atlaikiu
siam Paryžiuje Chruščiovo lau
kinį dūkimą.

4. Draugija yra narys “Federal Home Loan Bank”.
5. Geraiusiomis sąlygomis duodamos paskolos (mor- 

gičiai) namams įsigyti.
6. Plačiai veikia “Christmas Club”.

Draugijos adresas: 24 Davis Avė., Kearny, Ncw Jcrscy

Telef.:
WYman 1-0091
WYman 1-7260

J BELZA. Iždininkas
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Šiuos lapus parodysiu kardinolui
Eucharistinio kongreso spaudos skyriuj Miunchene apsilankius

— J. MEDAITIS —

jos vyriausybė užleido ji Eu
charistiniam Kongresui, čia tad 
ir įsikūrė visos 24 komisijos, 
atsakingos už Kongreso paren-

Brooidyn, N. Y. 
Hrtf yoar -------
Foroign , -...

Laikrattf tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUŽIEDSLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija tatoo savo nuožiūra. Nenaudoti ctralpa- 
rtai saugomi ir gražinami autoriams pratant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai HreHkia redakcijos nuomone. Už skelbimų turinj ir kalba redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: WiHoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Paremkime komunizmo aukas 
ir savo tautos didvyrius

, verti kitų pasigailėjimo, gaili
si tų, kurie kenčia, kovoja už 
savo tautos laisvę, ir kurie yra 
paguldę savo gyvybę už tėvy
nę. Meldžiasi už juos visus.

&ūsų sustingimas laisvėje, ne 
pakankamas jautrumas ir veik
lumas gali būti palaikytas savo 
tėvynės išdavimu. Negi mes nu
siginsime nuo savo tautos kan
čios ir vargo? Birželio mėnesį, 
tomis mums įprastomis dieno
mis, juhkimės maldoje su savo 
tėvyne, melskimės ūž paguldžiu- 
sius galvas kovos laukuose, už 
kenčiančią tautą, už laisvę, tai
ką ir ramybę visam pasauliui.

Supažindinkime savo aplin-

Tėvas G. Messaglia, S. S. S., 
generalinis nuolatinio komiteto 
pasauliniam eucharistiniam kon
gresam rengti sekretorius, atvy
kęs Miunchenan ir čia susipaži- girną ir jo tobulą eigą, 
nęs su paruošiamaisiais būsi
mo kongreso darbais, konstata
vo, kad šis Eucharistinis Kon
gresas būsiąs pirmasis taip pla
čiai išgarsintas užsienio spau
doje. Jei taip yra. tai ne kieno 
kito, o Eucharistinio Kongre
so (EK) Spaudos Skyriaus nuo
pelnas, t. y. to skyriaus, su ku
riuo ir jūsų korespondentu; 
tenka turėti reikalų. Gal Dar
bininko skaitytojams nebus nuo
bodu palydėti manę kartą į ši
tą įstaigą.

Birželio mėnuo 1940 m. įrašė 
. į mūsų tautos istoriją neapsa

komai tragišką laikotarpį. Juo 
arčiau prie tų įvykių buvome, 
tuo su didesne gedulo nuotaika 
ir su skaudesnių išgyvenimu 
tas dienas minėjome. Būdami 
vėl sotūs, pradedame alkano 
neatjausti. O alkstama ten ne 
tik duonos, bet ir tokių dalykų, 
be kurių žmogus negali gyven
ti, kaip ir be duonos: alksta
ma ten laisvės mylėti...Dievą,, 

j savo tėvynę, laisvai skelbti tie
są ir daugelio kitų dalykų, ku- 

t rie laisvame pasaulyje yra to
kia paprasta kasdienybė. Už ge
ležinės sienos tai laikoma dide
liu nusikaltimu, baudžiama ka
lėjimu, trėmimu, priverčiamo ką, kurioje gyvename ir dirba- 
darbo stovyklom ir net mirti- me, su ta padėtimi, kurioje mū- 
mi.

Mūsų broliai ir seserys būva 
ten maloniai nustebinti ir pa
guosti, kai sužino, kad tautos 
išlaisvinimo idėja dar gyva, kad 
nepriklausomybės paskelbimo 
diena ir tragiškosios mūsų tau
tos dienos yra minimos. Jie 
džiaugiasi tuo. Jie taip pat pra
šo rodyti ypatingą pagarbą mū
sų tautos karžygiam — partiza
nam, kurių dešimtys tūkstančių 
žuvo už savo tautos laisvę ar 
buvo žiauriausiai priešo išnie
kinti. Jie tikrai verti didžiausios 
mūsų pagarbos. Tokiais didvy
riais didžiuotųsi kiekviena pa
saulio tauta. Lietuvoje ta pa
garba partizanam yra savaime 
suprantama. Rytą, vakarą pri
simena juos savo maldose, kaip

sų tėvynė yra atsidūrusi. Pasa
kokime visiem apie mūsų tėvy
nei daromas žiaurias skriaudas, 
apie mūsų tėvynės šventuosius 
ir didvyrius kalėjimuose, darbo 
vergų stovyklose, dykumų plėši
niuose, sovchozų ir kolchozų 
baudžiavoje. Padėkime prabilti 
Sibiro kankinių maldaknygei ir 
kardinolui Richard Cushingui, 
kuris parašė tokį gražų jautrų 
įvadą angliškąja! jos laidai. Te
gul nebūna nė vienos lietuviš
kos šeimos, kurioj nebūtų šio 
maldų rinkinio. Tegul nelieka nė 
vieno atskiro lietuvio, didelio 
ar mažo, kuris nebūtų jos Įsi
gijęs sau ir padovanojęs tą aša- 

j rų ir maldų pynę draugam, 
bendradarbiam, pažįstamiem. 
Jaunimas, kuris lanko mokyk- 

patiriame’ k B Sibiro ’ŪetuvJ- •* ypatingai galėtų daug Ha 
aų maldaknygės. Būdami ne- Pasidarbuoti, Įteikdamas — 
laisvėje, kalėjimuose, žiauriau* maldaknygės anglišką laidą 
šio režimo stovyklose, būdami (Nukelta į 5 psl.)

tos
sa-

............. ......... ALĖ RŪTA --------

ŽVAIGŽDĖ
. VIRŠUM

■ GIRIOS
— romanas ============

(12)
Užvedė Miltautas dainą apie girios ąžuolėlį, apie 

tėvelį ir sūnaitėlį. Kaip ąžuolas užaugo, išbujojo, taip 
tėvo akyse jo sūnus išbuinėjo, išsitiesė ir buvo šau
niu Lietuvos raiteliu, narsiu kareivėliu, tėvų žemės 
gynėju.

Atsirėmė Uogelė, sėdėdama ant kelmo, į storą
uosio atžalą ir užsimerkė. Dainoje matė ji savo bro
lelius, vieną po kito į kareivius beišaugančius, matė 
ašuojiečius, su rūpesčiu veiduose ir su ginklu ran
kose, į kovą traukiančius. Matė pusbrolius, Rindės bro
lį, matė Vydą... Matė Vydą. Atsimerkė. Matė jį ir 
čia, kitoje ugniavietės pusėje, godžiai tebevalgantį ir 
godžiai į ją bežiūrintį. Susigėdo Uogelė. Nukaito. 
Pasiėmė traškią šakelę, krapštė sniegą nuo veltinių, 
bedžiojo pusnį, paskui ėmė šaukti Siautilą. Kur tu jį 
prisišauksi! Tik švystelėjo pro krūmus ir nudulkėjo 
sniegu į kitą pusę, per suguldytus medžius šokinė
damas. Ji negalėjo pakelti Vydo žvilgsnio. Toksai ne
ramumas ją apėmė, kad į Snieguolę pusnį geriau pa
virstų, ar ugnelės skaidrioj liepsnoj ištirptų... 
Atsigręžė į žygę, bet ši jau medžio skusti nuėjusi. 
2ygė valgiui daug laiko negaišina, nei poilsiui. Taip 
įpratusi. Tylonė ilgi jau purtėsi trupinius nuo kelių 
ir siekė peilio, nes Vydas liepė jai dar šakas genė
ti. Ji neramiai dairėsi Rimgaudo. Nuėjo į girią ir nei, 
valgyti negrįžta. Nejuokai vienam po tankynes slam
pinėti, kad ir žmonės aplink šūkauja.

Uogelė norėjo užkalbinti nors Raudę, kad prieš 
Vydo akis nejudančiai sėdėti nereikėtų. Lyg replėse. 
Lyg paukštelis pagautas. Bet Raudė slimpino per 
trūmus. vilkdama savo dideles kojas per kirtėjų iš
purentą sniegą. Dievai žino, kur sugalvojo eiti ta sto- 
a skara apmūturta galva, pelėdiško žvilgsnio veda- 
na. Dar paklys kur? Bet Raudė nepėsčia. Nekartą 
natė ją žmonės girioje. Bindzino kartais beveik su-

UŽSIENIO spauda Viduryje matome porą Darbininkų numeriy. Nuotr,
- J. Medsū4io<' ' ---■ - ■'<’

pinius stikliukus vokiško kon
jako.

— Jūs daug svečiu turite?
— O taip. Kasdieną. Ir kuo 

tolyn, tuo daugyn. Užsuka vo
kiečių korespondentai. Užva
žiuoja iš užsienio, štai vakar 

spinduliai, perlėkę Promenados turėjau interview su italų ko
respondentais. . J

— Tai |ūsų darbo dienos ne
trumpos? *

Ponia Woeifel nusišypso ir 
nukabina telefono rageli.

Prieškambaryje rašomąja ma
šinėle barškina viena iš sekre
torių. Už jos, kitame kambary
je skubiai varto raštus antras 
spaudos skyriaus vedėjas dr. R. 
Renki. Durys praviros. Sekre
torės zuja iš vieno kampo į ki
tą.

— Kasdien mes turime po 
50 telefoninių pasikalbėjimų 
su užmiesčiu, gauname po 50- 
60 laiškę net iš Australijos, Fi
lipinų, Indonezijos. Parašome - 
po 30 atsakymų. Kasdieną da
lyvaujame 3-4 ' konferencijose, 
kurias rengia mūsų komisijos. 
Ką tik įdomesnio patiriame, tą 
tuojau įtraukiame į musę biu
letenį.

Vėl telefonas. Vėl ilgesnis pa
sikalbėjimas. Dr. Renki ateina. 
Trečias stikliukas pastatomas 
ant rašomojo stalo.

— Ar šiandien vėl atnešėt

Kai ryto saulė pakyla virš 
Herderio knygyno pastato, jos

aikštę, sukrinta į spaudos sky
riaus kambarius pirmam namo 
aukšte.

— Kai mes užėmėm šiuos 
kambarius, tai juose nieko ne
buvo, — pasakojo man viena 
iš spaudos skyriaus vedėjų, po
nia dr. I. Woelfel. — Radom 
tik tuščias sienas ir stalą.

— O kada spaudos skyrius 
pradėjo veikti? — teiravausi.

— Seniai jau — pernai, rug- 
atvažiuotumėm piūčio mėnesį, žinoma, pirmiau

sia reikėjo įsigyti keletą 
dų.

Sučirškė telefonas ant 
mojo stalo. Kol ponia 
fel pasišneka, turiu laiko pasi
dairyti po ' kambarį.' Baidų ir 
dabar nedaug: trys kėdės, vie
na spintelė ir šviežiai įrengtos 
pliko medžio lentynos palei vi
sas sienas, nuo grindų ligi lu
bų.

— Kaip vyksta jūsų darbas?
— tęsiame pokalbį.

— Ar jūs geriate?
— Kodėl ne.
Ir ponia Woelfel Įpila į tul-

Jei mes 
tramvajum iki Marijos aikštės 
(Ž. Darb. nr. 17). tektų mums 
paeiti pėsčiom dar kokias 5 
minutes. Peržingsniuotumėm 
Marijos aikštę, nuo kurios skai
čiuojamas miesto nuotolis, pa- 
liktuihėm dešinėj rotušės bokš
tus, naujosios gotikos stiliumi 
besistiepiančius i bavarišką dan
gų, ir netrukus išvystume ketu
rių aukštų namą su iškaba du
ryse: "Pasaulinis Eucharistinis 
Kongresas 1960". Šis pastatas 
yra reprezentatyvus, minimas 
miesto istorijoj, bet savo išore 
jis nieku neprasikiša. Bavari-

bal-

rašo-
Woel-
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SPAUDOS skyrius vedėjai dr. VVoelfei ir dr. R. Renki. Nuotr. J. Medaičio.

porą lapų? — buvo jo pirmi 
žodžiai.

— Ne, šiandien tik vieną.
Ant rašomojo stalo gulėjo 

pirmasis "Tėviškės Žiburiu" nr.
14 lapas. Renki jį atidžiai per
žiūri, pirmą ir antrą puslapį.

— Herrlich (puiku)! Vėl gra
žiai atspausdinote.

— Prosit! — ponia Woelfel 
atsisuko j mus. — Matei, ko
kią vietą gavo EK straipsnis? 
Linksma žiūrėti!

Dr. Renki pritariančiai palin
guoja galva. Jis visad tylesnis 
už kitus. Atsargiai kalba, lyg 
bijodamas, kad vėliau nereikė
tų patikslinti pasakytų žodžių, 
“turiu eiti į posėdį”. Jis atsi
sveikina.

— Kur mes buvom sustoję?
A, tiesa! Jūs klausėte, kada mes 

. darbą baigiame.' Vėlai, Daž
nai tik 10 vai. nakties palieka- laikraščiai publikuoja Kongre- 
me šį kambarį. O ir namie ten- $ą".
ka dar padirbėti, šį tą pareda
guoti.

Sekretorė duryse. “Ponas N.
N. klausia ar jam yra kokios 
nors medžiagos?”. Ponia .Woel- 
fel išeina Į prieškambarį.

“Kaip traukinių stoty”, — pa
galvoju. Ir taip kiekvieną die
ną. kada’ tik užsuku. Niekad ne-

užmirštu pirmųjų vizitų. Ponia 
Woelfel ir pirmą kartą man už
ėjus buvo labai mandagi, dė
mesinga. Bet tik aną dieną, kai 
nunešiau 17 ir 18 Darbininko 
numerį, kuriuose buvo atspaus
dinti ilgesni straipsniai apie Eu
charistinį Kongresą, pasidarėm 
geri pažįstami. Išskleidus tuos 
du numerius prieš ją ant sta
lo, jos veidas tikrai nušvito. 
Žiūrėjo ji į tekstą ir nuotrau
kas, kurias prieš kiek laiko ji 
man pati buvo davusi. Pirmą 
kartą savo gyvenime laikė d r. 
Woelfel savo rankose lietuviš
ką laikraštį. “Dar-bi-ni-n-ka-s”, 
— skaitė ji. "Kokia graži išvaiz
da! Kaip vaizdingai viskas at
likta! Vietos mūsų temai nepa
gailėta. Šiuos lapus aš būtinai 
parodysiu kardinolui, kuris taip 
domisi, kiek ir kaip užsienio

Ir kas tik įėjo tuo laiku į jos 
kambarį, tam ji su pasididžia
vimu rodė lietuviškojo laikraš
čio lapus. Sekančią savaitę pri
stačiau dar. du Darbininko ir du 
Europos Lietuvio numerius.Ir 
vokiečių žurnalistams matomai 
darė gerą įspūdį toks nelauktas

(Nukelta į 4 pusi.)
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temus papelkėmis, velėdavo saulei nusileidus, o. buk
tai kas matęs, net gyvatę raiste užmušusi. Gal ir tei
singai laikė ją kaimynai pusragane: išsiskyrė iš visų 
keistumu, buvo priešinga dievams. Tikroms raganoms 
gal ir nepriklausė, jeigu tarp žmonių valkiojosi, bet 
kažinkas keisto joje buvo. Ir gyveno viena. Mažoj 
trobelėj, netoli Klausigailos, prie upeliūkščio, tarytum 
griovio, karklais, uosiais, apyniais ir meldais apaugu
sio. Tėvas ir brolis buvo žuvę aname kryžiuočių už
puolime. o motiną prieš trejetą * metų Perkūnas 
nutrenkė. Žmonės kalbėjo, kad ir ana buvusi nešva
rių akių, užkalbėtoja ir burtininkė, daug blogo žmo
nėms padariusi iš pavydo. Gal užtat Perkūnas ir nu- 
pleškinęs ją per didžiąją eglę, medį ir burtininkę 
anglim paversdamas. Uogelė atsiduso. -Sunku jai bu
vo patikėti žmonių kalboms, nes jų kiemui nei Raudė, 
nei još motina nebuvo ųieko blogo padariusios. Rau-
dės akyse ji matydavo kartais tokius tamsius šešė
lius, kurie padarydavo jos kaulėtą ir didžianosį vei
dą liūdną. Uogelei tada pasidarydavo jos gaila.

Uogelė buvo dar vaikas, kai kartą, su motule 
riešutaudamos, Raudę susitiko. Jau tada pusragane, 
kaip žmonės ją vadino, buvo suaugusi. Stambi mer
ga, apvalaina, didele krūtine ir pailguotinom, kaip 
eldijom, kojų letenom. Ir šiandien ji beveik tokia 
pat: pilnakraujėm, stambiom lūpom ir storu plaukų 
kuodu. Nei pražilusi, nei į kuprą susilenkusi. Stati, 
galvą iškėlusi, dideliais žingsniais žergsnojanti, aki
mis gręžianti kiekvieną kaip ylom, o liežuviu atsirė- 
žianti į užkabinėjimus kaip peiliu. Niekas su ja mei-
liai nekalbėjo, ir iš jos niekas negirdėjo lakštingalos 
balso, nei malonių žodžių. Uogelė jos prisibijojo, bet 
jai ir pagailsdavo Raudės, kai ją visi pešiodavo žo
džiais arba palydėdavo gujančiu kvatojimu.

Kirtėjai skirstėsi iš aikštelės. Atsigaivinę užkan
da ir pora augštabalsių dainų, atsilepinę nuvargusius 
ii* sušalusius sąnarius prie laužo, grįžo į senas vietas. 
Į kurias buvo paskyręs Vydas. Pasitampę, pasirąžę, 
pasidairę į saulę (šviesesnę dėmę danguje), į kirsti
nų medžių viršūnes, vyrai juosėsi diržus, segėsi kai
linius, maukšlinosi kepures. Pasisotinus ir ugnelės ši
limai paglosčius, lyg snaudulys ėmė. lyg šaltis vis 
šiurpiais pirštais čiupinėjo. Bet darbas pamažu išbiai- 
vė, sušildė. Miškas vėl drebėjo nuo kirtikų smūgių, 
dejavo medžiai, ir dangus tamsėjo, tarytum rųstinda- 
masis dėl žmonių skriaudos gamtai. įsismaginę darbe.

kaikurie vyrų būreliai užniūniuodavo dainą, pritinkan
čią rankų judėjimui ir .kirtimo garsams.

Uogelė vėl sėdėjo su žyge ant storo ąžuolo ir 
tylėdamos dirbo. Vydas, jos nebeprakalbinęs, tik ap-

- žiūrėjęs, nuėjo prie dirbančiųjų. Uogelė matė jo tvir
tą žingsnį, neknapinėjantį sniege, jo statų liemenį 
ir augštus pečius. Tai buvo vyras, prieš kurį dreba 
priešas ir merginų širdelės. Ir Klausigailos dukteriai 
darėsi šilta jį stebint, nes jautė, pati savo minčių su
sigėdusi ir jomis nustebusi, kad tas šaunus vyras be
veik jos.

Klausigaila užmatė dukters ir Vydo susižvalgy-
- mus. Tėvo akis ne stiklinė. Ir jam parūpsta iš nežinių 
į vaiką žvilgterti, nevien motinai. Na, ir kągi? Min
tis buvo saldi širdžiai, kad į žentus dairosi ne koks 
nusmukakelnis. Apglėbė Klausigaila žvilgsniu ir sū
nus, iš peties besidarbuojančius. Vyresniuosius, bū-
simus savo užvadėlius.

Bet kurgi Siautiliukas? — dingtelėjo į galvą tė
vui. Jau kuris laikas jo nesimato. Apėjo Klausigaila 
visus kirtėjus, apsidairė, niekam dar nieko nesaky
damas. Berniuko nė viename vyrų būry nebuvo. Ap
ėjo gerą puslankį giliau mišku, apžiūrėjo augštesnius 
medžius(išdykėlis mėgo laipioti), šūktelėjo keliskart 
vardu. Niekur nieko. Klausigaila nebuvo iš karštako
šių, bet ir jis pradėjo neberimti. Dar kartą apsidai
rė apie kirtėjus, sustojo prie Vydo ir jau kiek dre
bančiu balsu paklausė:

— Ar nematei Siautilos, mano jauniklio?
— Nemačiau. Ne, tamsta. Po pietų jis čia nesi-

sukinėjo.
Klausigaila pastovėjo, tolyn ratu apžvelgdamas, 

norėjo žengti į Uogelės pusę, bet susilaikė ir labai 
rimtai pasakė:

— Ar nepadėtom, Vydai, pajieškoti?
— Gerai, tamsta. — Užkrėstas Klausigailos rim

tumu, Vydas irgi padarė veidą labai rimtą, susirūpi
nusį. — Einu tuoj.

Jiedu susitarė eiti skyrium. Tėvas nužingsniavo 
žemyn raisteliu, o Vydas dideliais žingsniais pakilo į 
kalnelį, žengdamas įvijai, kad didesnį plotą apžvalgy
tų. Tarpais suūbaudavo:

—Siauti-liu-uk!
Bet tiktai duslus aidas* atšokuodavo sniegu ke

purėtomis’ pušimis ir vėl būdavo tylu.
— Siauti-liu-uk! — Girdėjosi iš anos pusės ir

Klausigailos pasidvigubinąs šaukimas.
Kirtėjų erzelis tilo. Tiktai kirvių pokšėjimas dar 

buvo aiškus, per tolumą pavirtęs lyg į genių kale
nimą medžių kamienam Vydas suspaudė savo didelio 
peilio rankeną kišenėje. Jis akyliai sukinėjo galvą į 
visas puses. Mintys lindo į galvą: pasidarbuoti Klau- 
sigailai, pasirodyti, įtikti, dabar proga. Dabar — ta
rytum pačių dievų duota proga.

Nesuspėjo labai nei įsigilinti į tas mintis, šauks
mas. Klaikus, spiegiantis šauksmas, skrodžiąs girią. 
Bežodis, beviltis, priešmirtinis. Vaiko balsas.

— Tenai Siautila! Ne kas kitas, tik jisai! — Už
dusęs šnibždėjo Vydas pats sau.

Niekada taip vikriai jis nebuvo bėgęs. Gal tik 
vaikystėj, kai dūmė į girią, slėptis nuo kryžiuočių. 
Dar vienas riksmas. Ir dar vienas. Visi tokie patys. 
Paskutinieji, be vilties, prieš mirtį.

Vydas artėjo. Dabar jis išgirdo keistą šlamesį, 
murmėjimą, paskui lapatavimą žingsnių, paskui duslų 
smūgį — lyg į supuvusį medį, krioktelėjnną, traš
kėjimą krūmo, žmogaus "ai!” . Ir tyla. Visiška ty
la. Nors užsimerk, ir gėrėkis, kaip spengia žiemos 
tyla gūdžioj girioj, kaip vos pastebimai spragteli nuo 
šalčio trapi šakelė, kaip suglaudęs ausis šlumšteli iš 
snieginio guolio baltai pilkas zuikelis ...

Bet Vydas nebegalėjo užsimerkti. Iš karto per
daug pamatė. Akys išsiplėtė išgąsčiu, nuostaba ir ap
sivylimu. Ir pykčiu ...

Bet nebūtų jis Vydas, jeigu tarp daugybės min
čių neatsirastų dar viena. Ir ta jam išganinga min-
tis!

Vaikas buvo parklupęs ir užsidengęs rankomis 
akis. Vydas vienu šuoliu prišoko prie kraujo klano. 
Vikriu, begarsiu, klastingu šuoliu. Pačiupo kruviną 
kirvį; ištraukė jį iš meškino perskeltos galvos. At
sigręžė į nubalusį gulinčio vyro veidą: jis buvo užsi
merkęs. Žvilgterėjo vėl į vaiką. Sis tebekniūbojo už
sidengęs akis. Vydas ėmė valyti kruviną kirvį. Į snie
gą, dar į sniegą, dar ir dar. Paskui į savo kailinių 
vilnas, kol kirvis ėmė švariai blizgėti.Tada paguldė 
jį prie žemėj ištiestos vyro rankos, o savąjį kirvį 
paskubomis išvilgė kraujo klane. Paskui išsitraukė 
peilį ir keliais smūgiais dūrė meškai į kaklą. į gerk
lę, papilvę. Kraujas dar bėgo; peilio ašmenimis jis 
atoliuogė iki medinių kriaunų, godžiai susisunkdamas.

« (Bus daugiau)



ms nr 41

Rėmėjų seimas
. - - • . ' ' ■ . ■

1 1 ""M ■

Gegužės 22 įvyko 10-tasis 
šios gražios įstaigos Rėmėjų 
Stirnas. Nežiūrint lietingo oro,

milžiniškais pastatais, mo 
mergaičių gimnazija, vif 
nu, puikia koplyčia ir s

atstovų ir svečių. Neperdedant 
galima teigti, kad buvo per 500. 
Atvažiavo penki perpildyti au
tobusai ir daugybė automobilių 
iš Philadelphijos, Minersville, 
Shenandoah, N. Philadelphia, 
ML CarmeL Easton, Worcester, 
New York, Maspeth, Ridgewood 
New Jersey.

Gražioje seselių ir senelių nau
joje koplyčioje 11 vai. už gyvus 

. _ir mirusius Juozapo ir Marijos 
Vilos rėmėjus buvo aukotos mi
šios. Aukojo vilos kapelionas, 
mergaičių gimnazijos mokyto
jas ir rėmėjų dvasios vadas kun. 
dr. C. širvaitis. Pietūs buvo 12 
vai. naujoje, gražiai įrengtoje 
kafeterijoje. Po to svečiai ap
žiūrėjo gimnazijos kambarius, 
knygyną ir senelių kambarius.

Gimnazijos didžiojoje svetai
nėje  ̂:45- vaL -prasidėjo posė
džiai. Rėmėjų draugijos pirmi
ninkė Agnietė McCann atidarė 
seimą, pakviesdama kun. dr. C. 
Širvaitį atkalbėti maldą. Pir
mininkė karštai pasveikino at
stoves ir svečius. Posėdžių pre
zidiumą sudarė: Agnietė Mc
Cann — pirmininkė; Julijona 
Avigenis, vice-pirm. ir- raštinin
kė; antroji vice pirm. Anele 
Spor; antroji raštininkė Agnie
tė Mozdy.

Prel. Jonas Balkonas pasakė 
kalbą angliškai ir nušvietė se
serų kazimieriečių nuveiktus 
darbus įvairiose srityse. Kalbė
tojas pasidžiaugė naujais Vilos metų besiverčiančiu astrologi

niais spėjimais. Pagal žvaigž
des astrologas apskaitė svar
biausius 1960 įvykius. Taigi, pa-

Sutiksim kun. Juozą Matutį gal j0 “pranašavimus”

kalbėjo lietuviškai. Seserų ka- 
zimieriečių generalė viršininkė 
Motina Adorata kalbėjo lietu
viškai ir angliškai, sveikindama 
rėmėjus ir Vilos geradarius ir 
dėkodama už paramą senelių 
prieglaudai.
' Po kalbų, pirmininkė patei
kė dienotvarkę, kuri buvo visų 
priimta. Taip pat pirmininkė 
paskyrė reikalingas komisijas. 
Dienotvarkės klausimai visi rim
tai buvo svarstyti. Pabaigoje 
kun. J. A. Karalius perskaitė 
rezoliucijas, kurios buvo vien
balsiai priimtos.

Rėmėjų Draugijos skyrių pir
mininkės padarė pranešimus iš 
savo skyrių veiklos ir perdavė 
surinktas aukas. Aukų iš visų 
skyrių ir geradarių sudėta per 
25,000 dol. Seimas baigtas 4:15. 
Po pertraukos mergaičių gimna
zijos -mokinės palinksmino sve
čius vaidinimais, dainomis ir 
šokiais. 5:30 toje pat svetainė
je buvo suteiktas palaiminimas 
švč. Sakramentu ir 6 vai. — 
vakarienė kafeterijoje.

JAK Svečias

VASAROJIMO sezonas Lake Notei Asbury Park, N. J., prasidėjo gegužės 28. Nuotr. Vyt. Maželio.

PAREMSIME...
(Atkelta iš 3 p.)

> draugam, mokytojam, profe-
IŠ VISUR I

AR ŽINAI, KAD
Astrologai pranašauja Chruš

čiovui ir respublikonam bėdas
Journal American paskelbė 

Hearsto tarnybos bendradarbio 
pasikalbėjimą su Bruce King, 
jau daugiau kaip porą dešimčių

PIRMOJI LIETUVIU KOPLYČIA AUSTRALIJOJE
Prięš septynetą mėnesių A-^ ir stovin ant keturgubo sklypo. įruošimui jau yra suaukoję apie 

delaidės lietuvių katalikų auko- Iki miesto centro pusantros my- 3,500 svarų? Dauguma remon- 
mis užpirktuose namuose (6 
Third Avė., St. Peters, So. Aus- 
tralia), vietos katalikų arkivys
kupas leido įsiruošti lietuvišką 
koplyčią. Tokį leidimą pirmie
ji visoje Australijoje gavo A- 
delaitės lietuviai. Koplyčioj lei
džiama turėti visas pamaldas 
bei teikti visus sakramentus. 
Koplyčia bus įruošta pačiuose 
namuose,- nes jie labai erdvūs 
—? buvusi kolegija — 2 aukštų

Uos. Be koplyčios, pačiuose na
muose dar bus salė, atskiri kam
bariai katalikiškoms organiza
cijoms, butas prižiūrėtojui ir 
kunigui, kuris rūpinasi lietuvių 
pastoracija. Koplyčioje bus apie 
200 sėdimų ir apie 300 stovimų 
vietų. Koplyčia bus pavadinta 
šv. Kazimiero vardu.

Adelaidės lietuviai katalikai 
nuosavybės užpirkimui, namų 
atremontavimui bei koplyčios

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvię Radijo Melodijos va- nės dosniai jų darbą parėmė au- 

landėlės metinė gegužinė bus komis.
birželio 5 Conrad Ruth’s vilo- Klomanas Pranas Riklickas 
je arba Conrad’s vasarvietėje, (Riggie), naujas lietuvis kuni- 

vv netoli Glen Martin lėktuvų dirb- gas, buvo įšventintas Baltimo- 
Praeitų metų rugpjūčio 15 - Chruščiovas savo viršūnę tuvės valandėlės vedėjai A. rėš naujoje'katedroje gegužės

sv. Kazitmero MBiajag klębo- pasiekė 1959 rugsėjy ir dųbar Jnškį^aus jį.- K.'‘Laskauskas 28. Jo tėva^ Juozas pasimirė 
nu buvo paskirtas kun. Juo- leidžias,. Su 1962 ps nusileis sav0 pagelWninkais turt pa. prieš metų> 0 motina Ma.

ruošę įdomią programą. Tad rija džiaugėsi sūnaus įšventini-

NEW HAVEN, CONN.

— Marianapolio eukšlesnioii 
mokykla (Preparatory School) 
mokslo metus baigia birželio 
5, sekmadienį, iškilmingu aktu. 
Graduantų mišios 10:30 vai. 
tėvų marijonų koplyč. Thomp
son, Conn. Mišias aukoja Anso- 
nijos klebonas kun. F. Gaurons- 
kas. Pamokslą sako kun. S. 
Dranginis iš Baltimorės. Diplo
mų įteikimas 1:30 vai. popiet. 
Taria žodį Marianapolio vienuo
lyno vyresnysis tėvas A. Dam
brauskas, M.I.C. Mokyklą baigia 
36 auklėtiniai.1

- ■— JKunigę Vienybės seimas 
įvyks liepos 20 Knights of Co- 
lumbus Hotel, 1406 Pacific Avė. 
Atlantic City, N. J. •

— Kun. VI. Budreckas, mu
zikas, kuris kelis metus vika
ravo Pittsburgho airių parapi
jose, nuo birželio 1 persikėlė į 
Brooklyno vyskupiją.

— Marcelė Jakutienė, iš Med- 
ford, Mass., išskrido pas savo 
žentą Robertą ir dukterį Ge
novaitę Kirk (Kerdejus) Roches- 
tėr, N.Y:, nes jie susilaukė'duk
relės. Augina dabar tris dukre
les ir vieną sūnelį.
— Alfonsas Dainius gegužės mė 
nesį Miuncheno universitete 
sėkmingai išlaikė valstybinius 
medicinos gydytojo egzaminus. 
Iki 1958 rudens A. Dainius gy
veno Worcestery, Mass., kur 
dirbo fabrike ir taupėsi lėšų. 
Medicinos studijas buvo pradė
jęs dar Vilniuje 1943, paskui 
studijavo Tuebingene (1946) ir 
Miunchene (1946-1949). Iš Wor- 
cesterio į Miuncheną gydytojas 
A. Dainius buvo atvykęs su žmo
na, sergančia vaikų paralyžium, 
ir sūnumi. Dabar visa šeima 
grįžta atgal į Worchester.

— Vida Vaišnytė gegužės 15 
Philadelphijoje susižiedavo su 
inž. Vytautu Klemu.

Pagarbą kankiniam dar ge
riau parodysime, jei pasiųsime 
iuką ir pagalbą- saviesiem iš 
ikros Širdies, iš artimo meilės. 
Cbuigelią mūsų sąvo artimiem 
okią pagalbą siunčia nuolat. 
Pai labai gražu. Bet dar gra
žiau padėti ir tiem, kurie netu
ri čia nei giminių, nei artimų- 
ių, ir kurie žiauraus komuuiz- 
no yra ištremti į nepakeliamą 
irargą ir skurdą, kurie yra atsi- 
iūrę už savo tėvynės be teisės 
į ją sugrįžti. Tokių nemaža. Jų 
turkas daugiau, negu, tų, kurie 
pagalbą gauna. Garbė, tiem, ku
rie net ištisus siuntinius pa
siunčia visai nepažįstamiem.

Pasekim jų didžios artimo 
meilės pavyzdžiu šį birželio mė
nesį ir, jei negalime to pada
ryti patys vieni, padarykime tai
sutelktiniu būdu, pasiųsdami 
Balfui savo pačių auką ir pa
rinkdami aukų savo draugų ir 
pažįstamų tarpe. Balfe yra ad
resai ištisos eilės besišaukian
čių pagalbos, kurios iš niekur 
nesulaukia. Ypatingai čia tūrė
tų pasireikšti ALRK Federacijai 
priklausančios organizacijos ir 
atskiri nariai.

Taigi, visi lietuviai katalikai 
birželio skaudžių dienų minėji
mų proga turėtų:

1. Malda ir gražiu žodžiu pri
siminti kritusius dėl tėvynės 
laisvės partizanus; ruošti, kur 
tik galima, pamaldas ir minėji
mus.

2. Kelti aplinkos draugų tar
pe Sibiro tremties tragediją, 
tam tikslui panaudojant Sibi
ro maldaknyges.

3. Padėti materialiai kanki
namos tėvynės vaikam tiesiogi
niai ar per Balfą.

kojų mišias ir dažnai prisime- Aukščiau minėtą Sibiro lie- 
n» savo maldose. tuvaičių parašytą maldaknygę
5 Aukotojų pavardės (jei bus “Marija, gelbėki mus” Ifetuviš; 
pageidaujama) bus skelbiamos laidą galima užsisakyti pas 

kun, V. Dabušį, ALRK Federa
cijos sekretorių, 910 Willough- 

r... . . by Avė., Brooklyn 21, N.Y. ODidesnę ar mažesnę auką pir- J J ’

3,500 svarų? Dauguma remon
to darbų atlikta talkos būdu. 
Pilnam koplyčios, namų ir ap
linkos darbų užbaigimui dar 
trūksta apie 3,000 svarų. Vie
niems Adelaidės lietuviams be 
kitų pagalbos tai įvykdyti yra 
per sunku, nors ir dosniai au
koja. Visi norime, kad pirmo
ji lietuviška koplyčia Adelai
dėje būtę graži, tinkama Vieš- 
vaties Dievo ir musę tautos glo
bėjo garbei, bei maloni besi
meldžiančiam lietuviui. Todėl 
ir kreipiuosi į visus geros va
lios katalikus ir katalikiškas or
ganizacijas, prašydamas aukų, 
kad galėtume užbaigti įruošti 
pirmąją lietuvišką koplyčią Aus
tralijoje. Už visus geradarius 
ir aukotojus sekmadieniais au-

zas Matutis. Jis prisistatė la- tiek pat kaip Stalinas.
- Bertyno kritinis Mkas bus ^Tas = i^nuo^u £ 

kupo laišką ir kviesdamas kiek- 1960 paskutinieji trys mene- u Jaunimas gerai pažais- ville, Baltimorės priemiestyje, “ TevIskes Aiduose.
, ........................................ .. ti ir pašokti, o vyresnieji tu- šv. Agnietės bažnyčioje. Po mi- aun4 k L janku

. . kanl Vokietijoje dėl pasikeiti- rės iinksmai praleisti šių vaišės įvyko Town Hali Ar- mai lietuviškai šv. Kazimiero R Kataliku Federacijos iždi-
.. Ku.n’ J“ozas Matutis rūpės- mo valdžios viršūnėse, laiką su savo bičiuliais. Visi butus, Md., kur giminės, drau- koplyčiai _ Adelaidėje prašome . . G g Brooklvn
tingai darbuojasi, jo pamokslai - Lapkrity bus svarbūs smu- kviečiami atsUankyti j gegužine gai ir svečiai turėjo progos pa- siUsti- J- St. Jo- n Ura a B °°Klyn
— įdomus. Be to. jis non ar- giai respublikonų partijai. Ku- tuo paremti Radijo Valan- .................................................................................................. o™
čiau susipažinti su visais para- ris demokratas bus išrinktas ^elę

Vainikę dienos minėjimą su-

vieną stoti į darbą parapijos la- šiai. Lapkrity bus nerimo Va- 
bui.

piečiais. Taigi, kviečiame vi- prezidentu — astrologas dar 
sus parapiečius ir geros valios neapskaitęs.
lietuvius atsilankyti į sutiktuvių — Biržoje birželio paskutinės ruošė Amerikos legiono postas 
banketą, kuris bus birželio 5 10 dienų ir liepos pirmas 5 
šv. Kazimiero parapijos svetai- dienas bus didelis kilimas. Pa- 
nėje, 339 Greene St.. New Ha- lanku dar būsią iki rugsėjo mėn 
ven, Conn. Pradžia 6 vai va- — 1960 paskutiniame ketvir

tyje bus kruvini susirėmimai 
tarp Izraelio ir kaimynų.

Astrologas sakosi, kad patai
kąs apskaityti su 90 proc. tiks
lumu. Jis* pernai rugsėjo mėn. 
buvęs paskelbęs, kad šiemet 

•Eisenhoweris nevažiuos

kare. Bankete dalyvaus daug 
žymių svečių iš apylinkių kolo
nijų ir taip pat atsilankys mies
to pareigūnai.

Klebonui kun. Juozui Matu
čiui linkime sveikatos ir Dievo 
palaimos visuose darbuose.

154. Įdomioje programoje po 
mišių dalyvavo dainininkai: 
tenoras Klemensas Andriekus, 
baritonas Jurgis Galkas, mo
kyklos vaikučiai Dainininkams 
akomponavo Lilė Bekarskienė. 
Vainikus prie ypatingai gražiai 
papuošto kapo padėjo šios or- 
ganizacijos ir asmenys Jonas “baigimas bus sekmadie- 
Mažeriavičius, 154 posto vadas, 4 birželio 12> 3 vaL P°Piet 

parapijos salėje. Kiekvienais me

sveikinti kunigą ir palinkėti sephs Presbytery, 278 South 
jam sėkmingi) darbo Kristaus ’ Kurralta Park, S. A., Aus- 
vynuogyne. tralia.

šeštadieninės mokyklos moks
lo metų baigimo aktas įvyks 
šeštadienį, birželio 4, šv. Alfon
so mokyklos salėje. Vaikai turi 
paruošę įdomią programą. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
šiam mokslo metų užbaigime, 
kuris prasidės 6 vai.

šv. Alfonso mokyklos mokslo

A. L. R. K. Federacijos 
Valdyba

Kun. Juozo Bucevičiaus sukaktis
NASHUA, N. H.

F„..;— Dr. Aldona Balčytė, dir
banti Syracuse universiteto kli
nikose, susižiedavo su Jurgiu 
Graurogku ir Clevelando.

— Kun. dr. Ignas Urbonas, 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos dvasios vadas, savo 25 me
tų kunigystės sukaktį mini bir
želio 5 d., šv. Kazimiero parap. 
Gary, Ind. Ta proga Ateities 
žurnalui atsiuntė 50.00 dol. au
ką. Sveikiname ir labai nuošir
džiai dėkojame.

Ateities Redakcija ir 
administracija

Gegužės 22 šv. Kazimiero pa- pats banketas — vakarienė. Pa
rapijoje įvyko klebono kun. Juo- rapiečių ir svečių buvo pilna 
zo Bucevičiaus 25 metų kuni- salė. Atsilankė ir jubiliato gi- 
gystės sukakties minėjimas. Iš- minė, jo motina, broliai ir se- 
kilmingas mišias 10 vai. aukojo šuo su savo šeimomis, taip pat 
pats jubiliatas kun. J. Bucevi- buvo miesto majoras ir iš kai
čius, asistuojant dviem kuni- myninių parapijų apie 18 ku- 
gam iš Lavaletto vienuolyno ir nigų, kurių tarpe matėsi prel. 

kienė — Lietuvių Karo Motinų programą, kuriai vado- padedant bei tvarką prižiūrint P. Juras, prel. Strakauskas, klė- 
draugijos pirmininkė, Dominin- vau^ mokytojos seserys kaži- parapijos vikarui kun. Adolfui bonas Juškaitis, klebonas Ska-
kas Mičiulis — Lietuvių Tary- monetos. Su šiom iškilmėm mū Vainauskui. Pamaldų iškilmių- landis ir k. parapijų bei vie
tos vardu, Julius šilgalis — sų ParaPiJa baigia savo veik- gumą ypatingai padidino Ko-'

• Lietuvių Bendr. Baltimorės sky- prieš vasarą. lumbo vyčių būrelis su savo uni-
riaus vardu, Kazys Pažemėnas Ona Čepulienė, senos kartos formomis ir špagomis. Gražų,
— Ramovės vardu. Visam žu- lietuvė, mirė savo namuose E. progai pritaikintą pamokslą pa-
vusiųjų karių pagerbimui pir- Pratt gatvėje gegužės 21. Ge- sakė svečias iš Lawrence, Mass.,

, mininkavo teisėjas Tomas Mar- dulingos mišios už jos vėlę bu- prel. P. Juras. Pamaldų metu
cinkevičius. v0 aukotos šv. Alfonso bažny

čioje gegužės 25. Palaidota Ho- 
ly Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdę sūnūs Albertas ir Petras.

Jonas Obelinis

• STOUGHTONO ŽINIOS
KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Maryknoll seserys per šešti
nes šv. Alfonso bažnyčios prie
angyje rinko aukas. Kiekvienais
metais šiuo laiku kleb. prel. L. 
Mendelis jas kviečia pasirinkti 
aukų. Jos dirba misijose. 2mo- g

nuolynų atstovai.

Vakarienei sumaniai vadova
vo advokatas Leonardas Velish- 
ka. Buvo įteikta įvairių dova
nų sukaktuvininko motinai ir 
jam pačiam. Meninę dalį vaka
rienės metu gražiai pravedė 
muz. J. Tamulionis, dalyvaujant 
solistei Onai Skirkevičienei ir

gražiai giedojo choras ir solis
tė Ona Olshewska, vadovaujant 
ir vargonais grojant muzikui 
Jonui Tamolioniui.

Parapijos salėje 4 vai. įvyko Stasiui Makarevičiui.

SIŲSKITE DOVANŲ SIUNTINIUS GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS
j LIETUVĄ, Ukrainą, Baltgodiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas. — (Leista Sovietų Rusijoje)

GARSIAME CAPE COO - OSTERVILLE. MASS.. KURORTE 
PRIE ATVIRO ATLANTO? LONG-BEACH PLIAŽO PUŠŲ PA
VĖSYJE. GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VASARVIETĖS VILOJE

“AUDRONE”
87 EAST’BAY R O. OSTERVILLE, CAPE COD. MASS. 

Tet. GA 8-2748

Juozas Simanavičius, kuris 
jau kelioliką metų dirba P. .Va- 
lęnt ir sūnaus anglių ir dujų 
prekyboje, buvo ištiktas šir
dies smūgio ir išvežtas į vete
ranų ligoninę gydytis. Linki-

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC.

Iš’aigiapa vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu- 
ž'-nas - parkas • šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidi-- 
mams • Geras lietuviškas maistai ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15
Lietuviai savininkai Or. Ed ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iž anksto kreiptis;

DR. ED JANSONAS
89 M t. Ida Rd., Boston 22. Mass. — Tetef. A V 8-5999

arba nuo birželio 15
Audron*-Jansone*. 87 Rast Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

y ;?■ -i»aėjįMį

me greit pasveikti.

Pirmąją komuniją priėmė 134 
vaikai; ii jų 10 lietuviško ki
limo. (M.K.)

prašomas skambinti.

Mūsų didele ir patikim* firma yra jau patenMmial tūkstančius kMjentų. 100% garantuoja, kad kiek
vienas siuntinys bus jteUrtaa. Bus fitaunčiamso- 48 vai. laikotarpyje. Pasiek* savo paskyrimą 8-7 4a- 
valčių laikotarpyje; oro paltu 7-12 dienų. Mūsų įstaigoje jūs gaNta gauti Įvairiausių geriausios Mitas

MOŠŲ SKYRIAI '
135 W. 14th Street 
NEW YORK 11. H. Y.

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY, N. Y.

3216 Suneet Blvd.
LOS ANGELES 26. Calif.

Tel. CHsleea 3-2583 Tel. GRamerey 5-7430 Tel. NOrmandy 5-9887

332 Fillmere Avenue 
SUFFALO S. N. Y. 

Tel. MOh«wk 2874

359 Weet Broadway 
Tel. ANdrew 8-5040 
SO. BOSTON 27, Mace

132 Franklin Avenue 
HARTFORD, Cwi. 

Tel. Chapel 4-4724

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK. N. J. 

Tel. MArket 2-2877

900 Llterary Rd. 
CLEVVLAND 13, Ohk> 
. Tel. TOw«r 1-1461

11339 Jo*. Campau 
OETROiT 12, Midi.

- Tel. TOvvnsend 5-3980

832 W. Girand Ava 
PHILADELRHIA 23. P*.

Tel. WAInut . 5-8878

2134 W. Chteago Av*. 
CHICAGO 22. III. 

Tel. Olekene 2-0232

■yvsi. .ėiJiK ■><

REIKALINGA Real Estate 
įstaigai tarnautojas vyras arba 
moteris (salesman, saleswoman). 
Mes pamokysime. Patyrimas ne
būtinas. Turi būti rūpestingas. 
Dideli procentai (commissions) 
užtikrina dideles pajamas. Tei
rautis American Home Realty. 
84-14 Jamaica Avė., Woodha- 
ven, N.Y. Kreiptis į Drake.

NURSING SCHOOL

Would you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE

Potition* will be available in Hoepi- 
tals. Inetitutiona. Doctors' Office* * 
alt Health Agencie*. For cemptete 

Information phone or write to:
Sieter BEATA MARIA. St. Vincenta 
School of Practical Nursing. 45 Elm 
Street. Montclair. N. J. — PI 6-4000.

DARBININKĄ
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams papiginta kai
na. Užsakant 1960 metams, 
kainuoja tik 3 doleriai. Kas 
prisius 8 doL, gaus laikraštį 
1960 ir 1961 metam.

Adminstracija gali duoti 
Jums .adresų tokių asme
nų, kurie norėtų skaityti 
“Darbininką”, bet netari iš 
ko prenumeratos užmokėti.

Darbininko vajaus meta 
gauta per 400 naujų skaity
tojų. Mūsų ušsimojhnas ir

met 566 naujų skaitytojų. 
Prašome mum toje talkoJe

šykite adreso
DARBININKAS



A PĄOįhįnkąs . 1960 m.,biržoKo 2 <L, n^ 41
sės*

CHICAGOJE ŪKO NEPAĖTEBETASiį
Esame dideli mėgėjai rengti demokratus — tai apsijuokinti." 

įvairias sukaktis ir minėjimus. Rengėjai neišlaikė visuomenių I 
Rengiame sukaktis, kurios nė- nio egzamino, nesugebėdami j 
ra būtinos svarbumu, bet ku- sukviesti platesnės lietuvių vi
rtas sumanūs rengėjai sugeba 
tinkamai suorganizuoti ir išre
klamuoti. ,

Iš esmės tai nėra bloga, nes 
susidaro proga pasireikšti nau
jiem ir gabiem organizatoriam, 
bet negera, kai nepirmaeilės lapkričio 25-27. Nors dar lai- 
sukaktys visiškai nustelbia pir
mojo svarbumo minėjimus. To
kios mintys kyla, prisiminus 
ęhieagoje rengtą Steigiamojo 
seimo 40 metų sukakties minė-

suomenės..

Cnicagos Sėtuvių ruošusi 
sukaktuviniam Balfo seimui

Dešimtasis ir sukaktuvinis 
Balfo seimas įvyks'Chicagoje

ko daug, bet Chicagos lietuviai 
Balfo veikėjai jau sudarė Bal
fo seimui rengti komitetą ir 
stengiasi, kad dešimtasis Balfo 
seimas ■ liktų išskirtinas. Bal- 

jimą. ’ “ To seimo rengimo komitetui
.. Minėjimą rengė Clevelando pirmininkauja V. Šimkus, vice-

dinamos demokratinės grupės, sekretorius J. Arštikys, o nariai 
Kvietė lietuvių visuomenę da- — K. Baužas, A. Dirvonas, . K. 
lyvauti. Deja, labai gausi Chi- 
čagos lietuviškoji visuomenė ne
išgirdo nei to kvietimo, nei lie
tuvių spaudoje paskelbto gra
saus Steigiamojo seimo narių 
atsišaukimo.

Salė buvo apytuštė. Garbin
gos sukakties minėjimas buvo 
pačiu kukliausiu. Pasakyta kal
bų, parodyti Steigiamojo sei
mo narių veidai, bet nebuvo 
tinkamai pagerbta pati sukaktis, 
kaip ir garbingi Steigiamojo 
seimo veteranai, atkeliavę į Chi- 
cagą net iš tolimų JAV vietų.

Jaunoje kartoje sustiprėjo 
priekaištas vyresniem, kad jie 
nesugeba iškilesnių minėjimų 
rengti, siekia tik save parody
ti, o ne juodą darbelį padirb
ti, kad neteisingai kaltina jau
nimą minėjimų nelankymu, kad 
patys vyresnieji rodo savo ne- 
sidomėjimo pavyzdį ...

Kur nesėkmės priežastys? — 
Steigiamojo seimo narių atsi
šaukime būvo pažymėta: “Stei
giamasis seimas vienintelis pigiausiai draudžia iki 75 me- 
Lietuvos istorijoje Įvykis, nes tų amžiaus Ugos> mirties, ne- 
pirmą kartą buvo renkamas vi- laimingo atsitikimo, nekilnoja- 
sų Lietuvos gyventojų demokra- turt0 skolos amortizacijos 
rimais dėsniais . ir kitais atvejais. Gulint ligo-

Rengėjai — tos vadinamos ninėj galima gauti iki 100 dol. 
demokratinės grupės, pasišo- savaitei pinigais, pelno nesie- 
vusios vienos minėjimą reng- kianti organizacija 
tl — buvo nesupratusios atsi- .
šaukimo demokratinės dvasios, The Catho,ic Knights of 
gi grupinių interesų skatina
mos giliai įskaudino kitus. Gy- 230 No. Michigan Avė., Chi- 
vename demokratiniame kraš- cago, m. Rašyti galima lietu- 
te, visi tikime Į demokratiją, viškai. Vakarais skambinti: 
tad kam nors keltis i ultra- WA 5-8715 (slcelb)

Januška ir I. Petrauskas. Ko
mitetui talkina Balfo direkto
riai Chicagoje ir sudaryta spau
dos informacijos komisija.

Paskutiniame Balfo seime 
Newarke buvo įgyvendintas nu
tarimas pusę direktorių rinkti 
suvažiavime, o kitą pusę paski
rai grupės ir susivienijimai. Ko- 

: mitetas patyrė, kad naujovė 
prigijo ir Balfo veiklą pagy
vino. Einama prie -kitos svar
bios naujovės — Balfo direk
toriam rinkti kandidatų sąrašo 
sudarymo ir paskelbimo iš anks
to, % kad seimo dalyviai galėtų 
iš anksto su kandidatais susi
pažinti. Tada pačiame seime 
bus sutaupyta daugiau laiko, 
kuris bus išnaudotas kitiem 
svarbiem reikalam. Tikimasi, 
kad dešimtasis Balfo seimas 
Chicagoje bus gausingiausias ir 
darbingiausias.

J. Žilvytis

KATALIKUS

America

Nepaprastai Svarbus Pranešimas Visiems Tautiečiams, J 
kurie siunčia siuntinus į Lietuvą, arba į kitus kraštus <

MŪSŲ FIRMOS ŠEŠIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA < 
Š.m. gegužės mėn. 16 dieną sueina lygiai šeši metai nuo < 
tos dienos, kai mes išsiuntėme pirmąjį siuntinį į Lietuvą, i 
Gal būt tai yra trumpas laikotarpis, dirbant šioje srityje, 4
tačiau mes labai džaiugiamės, kad per tą trumpą laiką, 
mes sugebėjome įsigyti pasitikėjimą didelio skaičiaus < 
mūsų tautiečių, kurie yra labai patenkinti mūsų sąžiningu < 
ir nuoširdžiu lietuvišku patarnavimu. <
Norėdami iš vienos pusės kuriuo nors būdu atžymėti šias į 
mūsų kuklias sukaktuves, iš kitos pusės susipažinti su < 
tautiečiais, kurie iki šiol neturėjo progos su mumis bend- 4 
radarbiauti, mes siū'ome žemiau išvardintus standartinius 1 
siuntinius, kurių skaičius dėl jų nepaprasto pigumo yra ♦ 
ribotas. <
SIUNTINYS NR. 1 — $49.90

Penkios medžiagos vyriškiems, arba moteriškiems 
kostiumams. Viso 17’jardų
Pamušalų atatinkamos spalvos — 10 jardų
Klijonkes
Kišeniams medžiagos
Siūlų
Sagų 
Adatų

SIUNTINYS NR. 2 — $59.90

— 2Į4 jardo
— 2’-j jardo

— 5 špūles
— 5 setai

— 1 pokeli?

Tas pats, kaip siuntinys Nr. 1 i
Prie to pridedama: Solingen gamybos skustuvas, < 

J Stiklui piauti rėžtukas su tikru diamantu, plaukams <
J kirpti mašinėlė ir 3 poros vyr. ar moteriškų kojinių. <
i SIUNTINYS NR. 3 — $69.90 i
> Tas pats, kaip siuntinys Nr. 2 <
J Prie to pridedama 4 dirbtino šilko medžiagos suk- }
> ne’ėms. Iš viso 16 jardų. <
i Į šias kainas įeipa visos išlaidos, o taip pat pristatymas 4
» Lietuvon, arba į kitus kraštus. Visi siuntimą yra apdrausti <
* ir jų pristatymas garantuotas. Jei kas nors norėtų pa.pil- J
> domai ką nors pridėti, tai tam jokių kliūčių nėra. Šiuo «
> atgeni Jūs salite pridėti kas tik Jums, patinka ir už tai <
£ reikės pepiMomai primokėti tik už pati da’ktą ir nnrtą. . J
* Mes nuoširdžiai siūlome naudotis šia reta ga’imvbe ir to- <
» dėl nrašoce nedelsiant rašykite mums pa pydomų infor- <
> maciju reikalu, o taip pat reikalaukite medžiagų pavyz- <
J dž;”s ir prasme brdėmėti. kad mes pi’nai garantuojame, 1
* kad adresatas gaus tas pačias medžiagas, kurias Jūs f
i pasirinkote. * <
£ Rntvktte lietuviškai Ir JO* gausite nuoširdų lietuvišką atsakymą ’
> A. Uxtj»nawska»—vedėjas 1
J /MERICAN & rOREIGN *nOK CO, 1 
; 22 ChapmPUceB Hartford, Conn. ■ Tel. CHapd M773 1

SPECIAL MOTICE TO QUIĮ JPANV
grou^ u
YORK CITY AREA DURfHG THČ 
FOLLOWING RELIG«OUg G^OD8 DfAL4EA8 
REPUTATtOM FOR COUnE^Ut AMP RELI

VALUE>FOR ALL 1

to SL Philip** Ptrteh ta Huntingtoh L.I. 
N.T. (NnrtiteMMtt are*! Large hou»e with 
laadaespM *80x163 plot wh:eh caa b-- 
purchMed mpantoiy or tnc’v.dcd wHh 
bnii** oa 182x163 plot: totai plot 363x163. 
MOTOM* te«« bedrm*.. extra large Mv-

•akta* 323.000. AdJ*c. property avsRąMę

for Rąiigiott* In 4i tta ions 
at Reaaoaable Pricea 

YUS-1247

FREDERIC PUSTET CO. iMC. • 
14 Barclay Street, N. Y- City 

Statues, Rosaries, Pictures, Medais.

Altar and Laity.
BArdy 7-1463

MULLETS

27 Warren Street, N. Y. City 
Religious Artieles and Piclurea 

Rosaries Rechąined, 
Repaired and Replated z

GALA GIFT SHOP 
76 Rockaway Avenue 

Valley Stream, LJ. N.Y.
Bibles - Missals - Crucifixes 

Siek call sets - Rosaries - Medais 
Hummel statues - Religious gteeting 
cards - Ceramic Pottery&Omaments 

VA 5-4050

AIRBORNE MEDALLION 
CO.

153 EAST 70 STREET
N. Y. City

ST. JOSEP OF COPERTlfaO 
FLYING MEDALLION 

BUtrfld 8-2718

SAINT ANTHONY CHOPPE
4318 4th Avenue. Brooklyn, N. Y. 
Altar Boys Cassocks and Surplices 

A complete stock of 
REUGIOUS ARTICLES 

Rosaries - Cruėifixes - Statuary 
Praycr Books - Bibles - Medais 

Religious and General Cards. Open 
daily 8:30 am.-8:30 pjn. SO 8-9160

Clothes for the Clergy. "Factory to 
You”. Sununer Lisrhtwei<rht Suite — 
Worsteds, Tropicals, Mohair. Top 
coats & Raincoats. Suits made U< 
Order. ...... ................. Expert fittiiig

404 So. Orange Avė.. Newark, N. J.' 
MA 3-2100

SANDERS RELIGIOUS ARTICLES
51 Paterson Street, 

Paterson, N. J.
Ali Types of Religious Artides and 
Goods. Special consideration given 
to Catholic groups. — AR 4-5511

BURN’S & O’CONNELL, INC.
Garden SĮąte Plaza 

Parapiųs, N. J. ,
GIFTS FOR REUGIOUS i LAITY 
Exits 160 & 161 Garden State Park- 
way (Parking area #8). — Phone 

HUbbard 7-5317

EVA MARIE'S RELIGIQUS 9HOP
99 Market Street 
Paterson, N. J. 

MISSALS - PRAYER BOOkS 
Bibles - Large Seiection <rf Statues 

Crucifixeš - Medais - Rosaries 
LAmbert 3-4733

MADONNA GIFT 8HOP
114 Broadvav

RELIGIOUS ARTICLES 
Catholic Books - Chureh Goods 
Special Consideration given to

DA PRATO A CO.

Hoboken. N. J.
Ali Types of Religious Articles et 
Reasonable Prices. Spedal eonsidęr- 
ątion given to groups. OL 9-1998.

STERLING ART 
GLASS WORKS

5610 7th Avenue, Brooklyn, N. T.
CHUB'"tE3 

’Stained Gk'm T«aded Glass 
REPAIRS 
HY 2«4214

vea to relig«Ms granpa. HU 7-8051 
Cfcher Shoc šame ovnerahip — •?
Main SU, Southampton. L.L N.Y.

ROBERT EMMETT TĮRRELU Ine

tnlant Supplies - Mea's Black Lug- 
gage - Sweaters - Shavrts - Etc 

•• i to reUgiouf 
WO 2-1032

». Frter** Partah in Parsippany. N J 
Ranch. just 2 yr* dd. 3 bedrooms. fui! 
dining room. lovely kftcben with bi ch 
vood kabineto, built-in oven. Ali n'ce- 
*to*d ronma. fuii hanement. srtth finished 
recreation rm. and extt* iavatory: inter- 
eom mteen: brtek front. Mvst be s en. 
0*1* 318.990 vith $1700 dovn. Gersld J. 
Viv4o. Rbute 46. Parsippany. Trvy Hills. 
N. J. T-4. CA. 6-6M8 CA 6-0168. Open 
Saturday *nd Sunday.

JOSEPH

—HAVEN REALTY—
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS

Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax u^ildymas
Mutual Funds — Pinigų investacijos

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

AGENCY

groups.

. ROHLF’S
8TAINED * LEAD GLASS Studto
521 < Aims Avė.. New York City 

MOtHvn 9-5083

RFPAIRING - RESTORING 
Churches. Residences, Cath. Inst’ns.

MAJOR'S CORNER — Dining roorn 
open every day 12 noon to 10:30 pjn. 
Air conditioned. 6823 4th Avenue, 
Brooklyn, TE 9-1551.
JOE M A JOR’S Ręst. - Bar A Lounge 
Open every day 4 p.m. to 12 p.m. 
Sunday 12 noon to 10:30 p.m. 6814 
4th Avenue, Brooklyn, SH 5-9168.

Good Food at Good Prices

ACREAGE

Ideal for Catholic Institution in 
TONKERS and COLD SPRINGS. 
N. Y. — Land and Buildings, 
Splendid locations. Catholic areas 

Reasonable prices 
Phone for appointment

YO 9-2735—Days 
............... BE 7-2162—Eves

REAL E STATE

In Maria Regina Parish 
In SEAFORD, L. I. N. Y.

.7 Room Spift.—.garage, Full Base- 
ment, Storm screens, Carpeting, Ap- 
pliances. Many Ebctras; immaculate, 
nėar everything. Parochial School 
starting construction June 1960. 
Asking $19,990. — SU 1-3638.

In Saint Patriek’s Parish 
ta HUNTINGTON L.I. N.Y.

Mušt Sėli — Large 7 Room Cpe. 
Fully air-cond.. modem. center hall, 
4 bedrooms, 2 fuH deluxe bathrooms. 
basemenL garage, aere wooded 
comer plot. Extras. Sacrificing for 
$19.900. Ownėr. HAmilton 7-5378.

■ <- -■ ?» - • ____________

In Saint Aloysius Parish , 
in GREAT NECK. L.I. N.Y.

CENTER HALL CAPE COD
$25,500

4 bedrooms, 2 baths, garage, extras. 
Traffic free, recessed area

HU 7-9376

POINT LOOKOUT
Houses for reift br sato'in desirable 
community. Brtvate beach; excellent 
commuting; churčhes. schools.

POINT REaLtORS, BKRS. 
100 Ucto Btvd.

GEneral 1-3970 General 2-0165

In Catholic area of CĮimax — Mod.
3 bėdrm. custom Cape Cod. .lidden 
amcmgst pines on.2 beat. landseaped 
acte*. 10 yrs. old. Ige full basemeht. 
2-car gar., dil heat, solarium likę

CaU weekday* cOffax 2-5067 INJ.)

In Ghrist the King Parish, in COM- 
MACK. LX N.Y. — large 2-car. 3 
bedroom brfck split, yrs. old. t 
rooms, 2t£ baths, ground fkx>r fa-

$24,500. FOrest 6-1471.

In Catholic are* of Hunterdon Coun y. 
N. J.—Hunterdon Co Comtnuters Special. 
Very cnmfortable and momy old home. 
3^ aere* inciudina 600 t. on fishin? 
stream. Rural būt 16 min. walk to RR 
**n*i<x>.and shoppinai'8 mis. 2 baths on 
t noors: + 3 finished rms 3rd fl or. 
Wonderful big porch: stable now used 
as 2-e*rt rar. & storage. VA mtg now in 
effect. 322.000: tcl. Whitehouse 322.

Ideal for Catholic Institution 
in So. Dutchess County. in N. York 
30 acres, ideal for building. 2.000 ft. 
town road frontage. 2.000 ft. fron- 
tage on wide stream; $28.000. Terms. 
Also additional 55 acres available.
MU 3-5118 or Dial 914. CA C-6833

DOVANOS GIMINĖM - — --'-r 
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTi JAU DABAR! ' 

mūsų giminės SSSR„ Ukrainoje, Gudijoje, 
ITA vaje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ?? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
ITTTD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom par- IaIJU įiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

In Saint Bridget’s Parish

Wėst būry. 3 room Split, Jfully Įand- 
scaped, shade trees, many extras. 
4*6% G.I. mortgage. Excellent lo- 
cation. $25.990. Owner. E D 3-2696.

In Saint Joseph’s Parish 
in MILLBROOK. N. Y.

Beautiful Home, $16,990 
roorns and bath. large fieldstone fire- 

place. 1% acres mostly lawn. large 
maples. year round living. On private 

“road with exit on Rt. 44 and Rt. 82. 
TERMS. Call Owner. T. Foley. Mlll- 
brook. N. Y. ORiole 7-3037. "

Ideal for Catholic Institution 
in PAWLING, N.' Y.

White Colonial. Re~tored. Modern- 
ized. Ten rooms. all conveniences. 
easily accessible. Permanent Rural 
Setting. Quaker Hill. Pawling. — 5 
acres or complete with 70 aere farm 
unit. See your broker or Phone — 

UL 5-6041

In Saint Cyril’s Parish 
in NORTH BABYLON, L.I. N.Y.

8 Room Šplit, 4 bedrdoms. baths »
Huge Playroom - Many extras 

$2400 takes over, 4%% G.I. M‘g.
$16,900. Owner, JU 6-7494.

In Saint Peteris Parish
ta PORT WASHINGTON, LJ. N.Y. 
$27,500 — North Salem Split Level. 
Oversized plot. 3 bedrooms. 2 baths. 
pine paneled rec. room, laundry, attic 
storage; w/w carpeting. 2 air-cond. 
available. 4% GI Quick occupancy. 
Owner. PO 7-6839.

In Catholic area of .

COTTAGE on private lake; 4 rooms. 
bath, garage, gas. refrigerator, hot 
water. heat, enclosed porch. Sacrific
ing for $6,700. Mušt be seen!

CL 6-0658

CAMP OR INSTITUTIONAL ŪSE
90 acres — Sceiric, secluded; 5 aere 
good svimming lake; 58 furn. rooms. 
fobbies, dining halls, kitehen, steam 
heat, Owners apartment, recreation 
hall.- Neat and clean, fumished and 
eguipped. Readv for instant ūse. A 
neši buv at $55,000. Farm and Home 
Realty. 69 Water St. Newton. N. J. 
DUpont 3-3620 - 5294. Closed Sunday.

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

MOUMT ST. JOHN ACADEMY Gladstone, N. J. 8 
Peapack 8-0640 t

? A New Resident Hali Now Completed for High School Girls
F The Acadetny offer*
E Complete CoIIeg* Preparatory,
> General tt Commercfal Course*
L of Study.

Excellent Mušte Department, 
AtMetic*, Dramatics, Creative
Writing.

Elementary Gr*dės: Boys A Girls

PACUGE EXPRESS & Travd Ajeoey, Ine.
LKENSED BY U.&SJL '

! BROOKLYN, N. Y. — 1580 Mfard Avone. Tel IN 7-6465 ir IN 7-7272 J
5 NEWARK, N. J. — 312-814 BlriMt St. M BU 2-2432 ir 1O 2-M8L BOw&ag Greea 94992 J 
» e Per mūši) firmą stančšami ątoatfcdsl paskyrimo vistą paaMda trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 1 
J vietoje — mftsų įstaigose, guvėfto nieko nemoka, o Prie firmoa jataigų yra krautuvas, kuriose galite gauti 1 
* įvairiausių prekių o Stuottaių pristatymas garantuojamas 100%. «

MOŠŲ SKYRIAI

NEW YORK S, M. Y.

philaoelphia n, pa 
WAtaut 3-mr

LOS ANGCLKS A CALIF.

8OUTM RIVCR. N. J. 
CUffOrt 7-8320

*

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

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium J viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1180

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

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

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

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

(wholesale) kainomis.

K&KFABR1CS
1158 East Jersey Street,

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKAĖO

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9^0 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 pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

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 j Rytų. Europą

COSMOSTRAVEL BUREAU Ine
45 W. 45 Str. New York A N. Y. • TeL Cfrde 5-7711

nv*iw sumų i ietim
ir j kitu* Sov. Sąjungos valdomu* kraštu*. Garantuotas pristatymą* 
Muitai Ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Rašykite arba aplankykite jum* artimiausiu* mOsų skyrių*

• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenu* — T*L: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenu* — TeL: OI 94808
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO IMR
• PATERSON, N. J, 99 Malti Street — TC MUA4619 
e NEW MAVEN, Cenn.. 6 Day Street . — Tel.: LO2-1446
• PITTSRURGM, Pa., 1015 E. Canon Street — TeM MU 1-1750
• WORC£8TER, Maee^ 22 CartataO Street — TeL: SWS-28M
• HAMTRAMCK, MieA, 9350 to*. Campan — Tel.: TR $-1088

SAN FRANCIICO, C*L 207$ SHtter Strwt — T«L: Fl 8-1671



W»M-

ncan

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT

SUMMER CAAu’S

CAMP Manomet Hii!-Takwita
JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU

EAST COAST WRECKING CO.

RJNERAL HOMEvadov. Tėvų Pranciškonų,

Tel. BA 9-1181

McGUIGAN’S HOUSE

PL 4-6757 PL 4-1165

TeL WOrth 7-2011

Joseph J. & Johanna H. Dirsa

DISPLAY

■ NO HOME ■

F4FJ1T4

atole rates $8 per day or speč. rates 
by week. Ph. New Berita VI7-4948 
orwrite LeRoy Taylor, Edmeston NY

362 Broadway, Newburgh, N. Y. 
For Reservations call JOhn 1-3103

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42r»d St

3-4-5 room - housekeeptag cottages 
for rent, completely furnished; aD 
sportą, movies, T. V.; playground. 
Walking distance to Cath, Church. 
Special rates for June $50 per wk. 
Mary Zaher, R.D. #2, Catskill, N.Y.

baras - restoranas

CORNWALL - FAWN HILL

Until June 20. Atlantic City 5-6917 
Mgr. Mrs. R. McGuigan

'Special 
Memorial Day Weekend Rate**

CALIFANO’S RESTAURANT
WINES and LIQUORS 

Accoaimodations for Weddings - 
Conununion Breakfasts - Parties

VENDOME PLAZA HOTEL — 510 
Ocean Avenue. Long Branch, N. J. 
Gala Opetang July 4th. The perfect 
vacatkm spot ta Long Branch, N.J. 
ItaHan-American cuisine. Ali sports 
9t activities. Near Catholic church. 
Rates from $60.00. Under personai

PLAN Your Mountain Summer Va- 
cation Now — Tel. MonticeUo 521 - 
M2. Modern 2 & 3 room bungalows; 
filtered pool. sport facilities. Week, 
Month, Season — reasonable rates. 
Catholic area. For complete deteils 
write or phone—Valley Bungalows. 
ITo-r-up Vnllėy, New York.

L1QUOES — BEER — WINES

In YORK,. PENN.
THE YOhK. Td^v'NE HOTEL — YORK, Penn. — "One of Pennsytvataa’s 

Better Hotels”. Ali Conveniences. Fine Location. special Constaerauon 
given to rcehgious Groupes. York 8-2831

DARBININKAS

SUNSET HILU MOTEI. & GATEWAY RESTAURANT. At Tumpike tater- 
ctiange. TV, pnones, cnbs, piayground. Doctor avaiiable. Families & large 
groups ueieoxiie! z*-hr. iouuy, rcscaurant A compieie car Service. Rates: 
$(-$»;$; $8-$12 D. Rtipublic u-4o21. R—Gateway inn. Breezewood, Penn.

tesėję pirmauja teteiki: 
Ifakaitis BnaĮnnĄ mo- 
meisteris tari 34) tiL, jį 
Mtegrihs Leonavičios ir J.

ROCK VIEW HOUSE UB. Highway 
#206, Montague. NJ. — 5 minutes 
walk to Catholic church. Tentas - 
Golf - Swimming - Dancing. Excel- 
lent food. Write for brochure “L” 
or phone Charles or Louiše Reta- 
hardt — Montague 3 2263.

ARCOLA MOTOR LODGE — State Highway #4, PARAKUS, N. J. 
HOTEL. & MOTEL - Single utats De Luxe U mis A Appartmenta. 
Tile Baths,:<Radios, Wall to wall Carpets, Telephone Service m ali hotei 
rooms. :s pečiai consiaeration to rei-gious groupes. HUbbard 7-0200.

BEAR MOUNTAIN AREA 
BUNGAl_pWS

$55 weekly and up.’Ideal for small 
children. SvtaMtang, -all recreaticns: 
commuting distance New York and 
New Jersey. El_mwood 9-0S11.

N0RTH BERGEN, N. J.
CHRIS ANN MOTtĖL — 1300 Tonelle Avenue, North Bergen, NJ.

Ali Converuepces - Splendid Location 
UN 3-8300 ’

- .lkbanon, pennt r -
PLAsTERER HOTEL NINTH & CHESTNUT STS., Lebanon, Penn.

38 Rooms - Ali Conveniences - $3.00 Up. Special Rates to Keligious 
Groupes. C H e»tvi e w 3-1661.

FOUNTAIN’S MOTEL — OCEAN & MORRIS AVĖS., Long Branch, N. J.
116 Modern Roon^p - wali to wall carpet - Tile Batu and Shower. 
Special Kates to Keligious Groups 
CApitol 2-7200 (N.J.)

V,’AN~'1~I> — Summer Boarders on 
coutary fa-.m. Home cooked meais. 
CTc-'n c-.i-f. Lcd.ooms, golf course, 
s./unm.a.-Afaz'mers museum within 
20 itaii. drlze; near Catholic church.

WHITE BEAUTY VIEW RESORT — LAKE WALLENPADPACK, PENN. 
Cottage Accomodations for 200 - Mass on premises four tunes ev«y 
Sunday. Acconunodauons for Honeymooners - Vacationers and sales 
meetmga Special Rates to religious groupes Hawiey 3009 (Pa.)

Breakf*st • Landi • Dirnier 
Senke frem 7 JO AM te 8 PM 
Mendsj 1 Thors. Ufl PM

— š. Amerikos liet, sporto 
žaidynių antroji dalis organi
zuojama Chicagoje Darbo die
nos savaitgalyje. Rūpinasi LFK 
Lituanica ir LSK Neris. Netru
kus bus paskelbtas žaidynių or
ganizacinis komitetas. EX

Attractive 3 Room ___
unfumished APARTMENTS

avaiiable. AH modern tanprovetaeats, 
Renta $60. See Supt—560 Saratoga 
Ave^ Near Pftkta Are., Brooktyn.

VACATION — Ręst in Beautiful 
Estate overlooking Berkshire Moun- 
tains, conveniently located; adults, 
ųuiet, ns&r Catholic church. Write: 
Mrs. Vivian Bianchi, Old Chathaih. 
N. Y. Tel. Chatham 5-5409.

RIVERVIEW FARM and MOTEL 
Prattsville 3, N.Y. TeL AX 9-3404 

“For Fun... for Relaxation”
Modern accom. Rooms & cabins with 
private baths. Eacell. cuisine served 
hotei style. Swimming, fishing, bi- 
cyėles, lawn sports, dancing, & golf. 
Cath. Church nearby. Families in- 
vited. $38 to $48. Write or call —

Mrs. Moore, Prop. ....

118 S. Tenessee Avė. 
Near St. Nicholas Catholic Church 

2 Persona $20-$25 week.

Cape Cod, Manomet, Mass.
Resident Brother-Sister Camps 

Boys 6 to 12 years of age; Giris 6 
to 16. years pf^ge. Season: June 26 
- August- 2CC»- - A mndflrh CaEBMic

PALM INN
East Durham 2, N. Y. Greene, Co. 

Tel.: Melrose 4-7412 or 4-7689
(ask operator for FreehoJd.'N. Y.) 

EVERYTHING FOR YOUR 
VACATION PLEASURE!

RQ.fr.. Fterimming Pool - Tentas— 
Badminton - Volleyball—Handbell 
- '■ Baseball—Basketball - Movies— 
Television - Recreation Room.
Special June and September Rates. 
Heated Rooms and Cottages avail- 
able, some with private bath. Book- 
let on reguest. Mr. Mrs. John 
Tarpey,- Prop.

O*SHEA HOUSE 
EAST DURHAM, N. Y.

Ali Accommodations & Recreational 
Facilities for Your Vacatlon Needs. 
Large filtered svimming pool - ur.der 
water Hghting with r.ew safety voltage. 
Cath. Church on adjoining grounds.

. PINE GROVE HOUSE 
East Quoque, L J. N.Y.

Tel. Hampton Bays 2-0877 
Prie Shtanecock Bay įlankos, seniai 
žinomas gerais valgių patiekalais. 
Yra maudynės, laiveliai plaukioti. 
Mielai priimamos Šeimos. Namukai 
(cottages) savarankiškam ūkininka
vimui Prieinamos kainos. Dvi mylios 
ligi katalikų bažnyčios. Savininkas

Mrs. J. E. Tunnell

(N.Y.C. Tel. SH 5-1680). On Spring 
Lake at f bot of Berkshires, Boattag, 
Fishing Swtautang, Beach, nr. Golf, 
Movies, Churches, Shops. Restful A 
ųuiet, 2 hours from New York City.

194 tirand Street, New York City 
ItaHan-American Cuisine 
Communion Breakfasts 

and Ali - Sodai Functions 
6-9631

SEASHELL — .Motei & Efficiency Apartments. One & two Room Utats. 
Open Ali Year - Air Conditioned - Swinuntag Pool - TV & TeL ta every 
unit. Spacious Lobby and Sundeck. Reasonable rates. 101 N. Washington 
Avė. (9300 Blk.), Margate City, N. J.

- Banquets
Complete Catering for Showers

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

- Light Laundry. ReHaMe, recent 
reference*. — Mušt tpesk Engtah. 

Own room with T. V. 
We*tchester Area 

OWene $-0685

PROGRESSIVE ALUMINUM 
PRODUCTS

1904 Albany Ava, BrooMyn, N. Y. 
Interesantai H Ne* Jersey ir Cossecti- 
eut gali skambint mfiaą apmokamu ttiet

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
Sav. P. VIŠN1AUSKAS

31 Spring St, New Britain, Coni}^ TeL BA 3-9771
BRISTOL HOTEL — 129 WEST 4s STREET, N. Y. City; near Radio City 

Tiieaie.3 ai.-! Avenue bhops - T.V. availaoie - Air Concutiomng. 
hea^naole’;:Ėates. epeciai Gonsideraūon given to Keligious Groups, 
C: 7-3500

GREEN ACRES
Leeds, N. Y.

Jty. ■
<ta|mo pirmą vietą su ttq. Jėim 
Budatm (aviacija).

..^SKNHB^T J&UUMUĮKB&I&
pŪSMllte fatrmžjo

N. Yorke labai stiprios sudėties 
Marshaū klubo žaibo turnyrą 
(10 sek. ėjimas), sukoręs 11-2 
tš., A. Bisguier 10, R. Wein- 
stein 9l/j ir kt mažiau.

S. Reshevsky pradėjo 10 par
tijų matčą su kitu didmeisteriu, 
vengru P. Benko, N. Yorke. '

Addaides (Australija) p-bes 
laimėjo, latvis Lucius Endze- 
linš, surinkęs 10-1 tš., seka. A. 
Cuntala 7^4, E. Purkahtis 7; 
Tmidums 6^ tš. Dalyvių tarpe 
penki latviai, deja, nė vieno lie
tuvio.

Massachusetts p-bės, kurios 
vyko Cambridge “Y” pasibaigė 
pirinadienį. Jas laimėjo, kaip ir 
buvo galima laukti, N. Anglijos 
meisteris John Curdo, sukoręs 
51/’ tš. iš 6 galimų, 2. D. Tur- 
ner 5 tš., 3. H. Daly 4% tš. J. 
Vilkas, Jr. likosi su 3^4, o dr. 
Bullockus 21/4 tš.

B klasėj pasižymėjo mūsų 
jaunieji, čia pirmą vietą ir Mas- 
sachusetto B kl. meisterio var
dą laimėjo Algis Makaitis, su
koręs 6-0 taškų! H vietą iško
vojo Algirdas Leonavičius, 14 
m.., su 41/? taškų. J, Vilkas Sr.

MAR8ONA NAPOLITANO 
RESTAURANT

silikti ir ilgiau. A Berniukai 
priimami nuo 7 iki fc metų. 
Stovyklos vadovybė užtikri-

- ■ . - \ .

Chkagoą sporto žinios

— Lietuvos vardas 
nuskambėjo. Amerikos spaudo^ 
je, kada chicagiečio Isaac Blunp 
bergo, Lieta vos žydo, aridįyš 
Vęnetian’ Waw laimėjo X 
vietą Keiitucky Jįerby lenktynė
se. Spauda pia&ai atžymėjo šį 
įvykį, arkfio savininką vadinda- 
ma “Lithuanian Born”, “Ame- 

Lithuanian” ir kitaip, 
r didieji dienraščiai į- 

dėjo plačius pasikalbėjimus su 
Chicagos šiaurinėje dalyje gy
venančiu Blumbergu. “Chicago 
American” (gegužės 20) parašė, 
kad jis yra gimęs Lietuvoje 
prieš 72 metus. Amerikon at
vyko 1912, prieš tai bandęs 
avių prekybą Airijoje. Būda
mas vaiku, Lietuvoje sekė pas
kui arklius, betraukiančius akė
čias ir žagrę. Amerikoje tuojau 
įsigijo arklį ir vežimą, versda
masis visokių liekanų supirki
mu bei pardavimu. Jo arklys 
tada nekainavo daugiau kaip 5 
dol., o dabar Venetian Way yra 
vertinamas apie 1,250,000 dol. 
Kitas jo turtas — mašinų fab
rikas, kurį veda jo sūnus, sie
kia milijonines sumas.

Pabaltiečip pirmenybių H-os 
dalies (lengvos atletikos) varžy
bos bus birželio 18-19tą Chica
goje. Organizuoją latviai.

129-18 New York Bfvd. 
Jamaica, L.I. N.Y. 

Lurien Rizzo—Owner 
HOUSE WRECKING 

Anywhere on Short Notice 
Full Insurance Coverage 

LA 5-0067The Hlllside Inn, Narrowsburg, N.Y. 
Catskills Mts. — Pocono MTS. The 
fun spot on Delaware River. Young 
People - Couples - Families. Main 
Lodge, Deluxe Cottages, Delicious 
Food, Rms. W/R Water or P/Baths. 
Golf, pool, pvt. lake; sports, sočiai 
director, child counselor; Entertata- 
ment, eoektail lounge; nr. churches. 
Write f<w BodMet "L”.

2 to 6 rooms. Filtered swimming 
pool. Sočiai Hali. Children’s piay
ground: near Catholic church. Write 
— Tirnrn. R.F.D. No. 1, Highland 
Mills, N. Y.; Call KEIIogg 4-8047, 
N. Y. C. phone — FOrdham 7-0960.

CHIROFRACTIC CENTER OF 
OUSENS A LONO I8LAND 

91-02 ftrtphln BNU.
(N»ar JamatM etatfen, L. I. R.R.)

Camp with a wide variety of land & 
water sports includtag horseback 
r.ding and sailing. Two new. profes- 
sional blacJį top tezinis courts. Tu- 
toring avaiiable. Rates: $35 per 
v.-eele; $130—4weeks; $240—8weeks 
Resident nurse. Resid. Priest offers 
daily Mass. Director: Dantei E. Sul- 
l.van Jr^ Holy Cross College 1950. 
122 Russell Avė., Watertowp, Mass. 
TeL W A 4-6389. Member National 
Catholic Camping Association.

ĄžK4;

.. ■j.»i .......

• REPUBLIC .
' ~ ’ M* ■: Wine & Iiquor Store
- rOMĮ m 11, N. Y.

Tels EV 7-2989
|*ĮgĮ Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

ydSSBfr l ' putarinMmaa
įvairią vynų, degtinių, konjakų, midų ;

švent&na bei kitokioms progoms

RQ.fr


Želiuojančiuose ir žydinčiuose 
Catskill kalnuose

SushrMjimo tokiai, rengia
mi Maspetho Lietuvos vyčių 110 
kuopos bus birželio 4 Viešpa
ties Atsimainymo par. salėje,

no rėmėja, ndatafogai BkĄ 
tad B trečio aukšto, mirė gegu
žės 6. Paliko Bildesyje dukrą 
Jozefiną ir sūnų Joną su šeimą.

Minėjimas
Rfc Birželio 5, sekmadienį, 3 >val. 

popiet International Institute 
patalpose, 190 Beacon St., Bos-

DRUSKONIE 
HALL

liežlrių kaimo, yądbidių 
Ramygalos rajono ieško brolio 
Lucino Mickevičiaus ir ištekėjau 
sios sesers Uliesės, kurios 
ro pavardė nežinoma,tikjarj 
vaikai buvo Kazimieras ir Zoį 
sė. Mickevičiai kadaise gyveno" 
76 Market St. Brighton, Mass. 
Kas apie tas šeimas žinotų, pra
šomas rašyti: Mr. V. Tureliu. 
119-17 Hillside Avė., Richmond

64-25 Peny Avė., prie 64 St., 
Maspethe. Pradžia 9 vaL vak. 
Yra pakviesti Nevarto, Eliza- 
betho, Kearny, Bayonnės, Lin- 
deno ir tolimesnių apylinkių vy
čiai. Vyčių, 110 kuopos valdybą 
sudaro: pirm. Walter Wezwick, 
dvasios vadas kun. Frank Bulo
vas, vicepirm. Peter Purus, fin.
sekr.Helen Yocis, sekr. Terry Hill 18, N.Y.
Hennelly (Kazickas) ir Mary Eleni Giedris, gyvenusi 120- 

, ąg 132 Ozone Park, mirė gegu
žės 30. Anksčiau gyveno Mas-

kbaltįjo kraštų 20-fįes. metų oku- 
| padjos sukaktį. Minėjime kal- 
Br bės ir savo įspūdžius iš paverg- 
L tos Lietuvos papasakos neseniai 

3š ten sugrįžęs Jokūbas Stu- 
r kas iš New Yorko. Jis taip pat 
& pademonstruos savo 45 minu- 
bčių filmą, padarytą dabar oku- 
r- puotoje Lietuvoje. Muzikinėje 
h minėjimo dalyje dalyvaus lat-

vasarviete jau priima svečius 
savaitgaliams ir ilgesniam lai
kui. Priimami užsakymą! Me- 
morial Day savaitgaliui ir va
saros sezonui. Rašyti:

Mrs.S.Kraunaitis, Andes, N.Y.
Tel. Andes (Epdis) N. Y 278b

. Kulis. x
Dr. V. Vygantas, Pax Ro

maną Studentų Sąjungos pirmi
ninkas, praeitą šeštadienį, sek
madienį ir pirmadienį dalyvavo 
Pax Romana studentų ir alum- 
nų komiteto pirmininkų ir gen. 
sekretorių posėdyje Paryžiuje. 
Po to matėsi ir Pax Romana 
reikalais kalbėjosi su Unesco 

' generaldirektoriumi V. Vere- 
nese, kuris labai gerai yra in
formuotas ir lietuvių reikalais.

Angelę Karalienės parapijos 
salėj birželio 4, 5 vai. popiet 
Maldos Apaštalystės Draugija 
rengia vakarienę. Įėjimas tik 
60 centų. Kviečiama atsilanky
ti.

Veronika Jomantienė, ilga
metė Darbininko skaitytoja ir 
pranciškonų rėmėja, praleidusi 
žiemą Floridoje grįžo vėl į New 
Yorką.

Konsulas V. Stašinskas susir
go ir gydosi vienoje Manhat- 
tano ligoninėje.

Maželio.birželio 3 iš Maspetho parapijos 
bažnyčios. Pašarvota šalinskų 
laidojimo koplyčioje. Nuliūdi
me liko šeima.

Dr. Halina Montvilienė šio
mis dienomis buvo išrinkta N. 
York Mokslų Akademijos akty
via nare. N/Y. Mokslo Akade
mija Cibe New York Atradė
ju y of‘Sciences) savo narius pa
renka balsavimo būdu, remda
masi mokslinio komiteto reko
mendacija. Akademijos narius 
sudaro įvairių mokslo šakų atšto 
vai, kurie Akademijos moksli
nio komiteto nuomone yra pa
rodę gyvą susidomėjimą moks
lo propagavimu ir yra patys 
savo įnašu prisidėję prie moks
lo pažangos.

Malonu konstatuoti faktą, kad 
iš mūsų tarpo atsiranda pro
fesionalų, kurie yra įvertinami 
JAV aukštųjų mokslinių sluoks- teikė pirmaujančio 
nių. (A. S.) ’ *——- j.

Bostono šv. Petro parapijos choras ruošiasi koncertui .
šv. Petro parapijos choras, 

išaugęs skaičiumi ir kokybe, 
šiuo metu uoliai mokosi įspū
dingas* Ch. Gounod šv. Cecili
jos mišias. Energinga choro val
dyba su pirmininku H. Čepu 
priekyje įdėjo daug sumanymo 
ir triūso tvarkant choro reika
lus. Reikia pasidžiaugti, jog cho
ristų nuotaikos pakilusios, to
dėl darbingumo netrūksta.

Vienas iš svarbiųjų choro už
davinių artimiausiu laiku yra 
surengti didelį koncertą Bosto
ne, Jordan Hali, kuriame be 
kitų kūrinių bus atliktos Ch. 
Gounod mišios su simfoniniu

vo sukviestas gausus parapijos 
kunigų, visuomenininkų ir kul
tūrininkų susirinkimas. Suma
nymui visi pritarė ir nutarė ne
delsiant pradėti veikti. Tuoj bu
vo sudarytas 30 asmenų kon
certo renginio komitetas. Prel. 
P. Virmauskis buvo pakviestas 
komiteto garbės pirmininku, 
kun. J. Žuromskis — komiteto 
pirmininku.

Atiety vėl bus šaukiami ko
miteto posėdžiai ir plačiau ap
rašoma programa ir jų atlikė
jai. Maloniai prašoma visų . Bos
tono lietuvių, organizacijų tą 
dieną nedaryti jokių parengi
mų, o tačiau savo atsilankymu 
prisidėti prie šios ypatingos 
Bostono lietuvių meno šventės.

tų violenčelistas Endel Kalam. 
Po minėjimo bus kavutė. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Birželinės pamaldos šv. Pet
ro bažnyčioje bus pirmadieniais, 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
8:30 vai. rytais, trečiadieniais,, 
penktadieniais ir šeštadieniais 
7:30 vai. vakarais ir sekmadie
niais 2:30 popiet.

nės pyragus (cake sale) po kiek
vienų mišių parap. salėje prie 
E. 7tos gatvės ir salėj po baž
nyčia. ’

Prof. Ign. Končiy Skautų Ta
rybos Piranija gegužės 15 apdo
vanojo Geležinio Vilko ordinu, 
šis ordinas Skautų Sąjungoj 
yra pats aukščiausias.

šv. Petro parapijos sodalie- 
tės birželio 5 ruošia maldinin
kų kelionę į Šiluvos Marijos 
šventovę Marijos Nek. Prasidė
jimo vienuolyne Putnam, Conn. 
Autobusai nuo parapijos bažny
čios išvažiuos 12 vai. Kelionė

(B.) ten ir atgal kainuos 3 dol.

Mišiose yra trys solo balsai: 
sopranas, tenoras ir bosas. Dau
gelį vietų solistai gieda indi
vidualiai, duetais, trio arba kar- 
tu su choru. Būsimam koncer
te solines mišių partijas atliks 
mūsų vični iš iškiliausių daini
ninkų — St. Baras, D. Stankai- 
tytė ir J. varnelis, šv. Petro 
parapijos choras sudarys bran
duolį šv. Cecilijos koncertinių 
mišių išpildyme, tačiau koncer
to pobūdis reikalauja gana gau- 
sąus choro. Choro valdyba ir 
dirigentas kviečia talkininkų iš 
buvusių parapijos choristų. Dau
gelis jų jau įsijungė Į darbą ir

orkestru. sudaro žymią balsinę paramą.
Ch. Gounod šios mišios su- Taip pat yra kviečiami visi, ku-

- - Europos j-ie norėtų savo balsais paremti
kompozitoriaus vardą. Tai ne- didelį kultūrinį įvykį Bosto- 
paprastai melodingas, romanti
nio stiliaus kūrinys su pakilio

je! viskas vyks sklandžiai, 
koncertas bus neeilinio lygio.

tos viena dali salima nadddti i “f?®“'1*"“’ ------------- - ------ :------ Koncerto datą nustatyta 1961 Alfonsas Sakityi, gyvenąs apylinkėse gyveną lietuviai yra
kaip komoda Kreiptis nuo 6 J9, ^^madienį, visus kvie- ELIZABETH, N. J. 8 * va^: P0?16!- Cambridge, vedė Oną Tamulio- nuoširdžiai kviečiami pobūvyje

4 Gegužės 14 Sv. Petro ir Po- 4 ’

St., Woodhaven.- N.¥.. antrame gražiame Royal Gardens parke, vil0 bažnyčioje vysk. W. Martin abejo, didžiausią išlaidų dalį. čihi0*^^ 'įb.aig“n0
aufate ____________ Rahivay, NJ., kur kiekines Stanton. asistuojant preL Ig- Reikalinga gera organizacija b - ^atau^as iškdmmgas diplomų peikimas

lietuvis galės girdėti senas liau- nu* Kelmeliui ir prel. M. Keme- 
Išnuomojamas 5 kambarių dies dainas ir pasigrožėti gra- suteikė Sutvirtinimo sa- 

butas antrame aukšte su karš- fia ta. Programą atliks New Ramentą 133 asmenim. Iškil
tu vandeniu ir šiluma Bushwick j Uetuvi jaunimas. Ne_ mėse dalyvavo 14 kunigų.
Av. sekcijoje. Kaina 57.50 men. jog Amerikos LB Gegužės 28kun.V. Karalevi-
tik suaugusių šeimai. Kreiptis yiena tų ^turinių or. čiaus ir seselių prirengti 50 vai- 
St. 9-8367. ganizacijų, kurios rūpinasi lie- priėmė pirmą kartą šv. ko-

tuvybės išlaikymu ir lietuvišku- sūniją.
mu. ši šventė tikrai bus įrody- Birželio 5, 4 vai. popiet Lais-
mu, ką gali lietuviškasis jauni- salėje bus lituanistinės pra

džios mokyklos mokslo užbaigiu 
mas. Bus vaidinamas montažas 
“Ant Nemuno krantų”. Režisuo- 

Keturiasdešimtės atlaidai švč. ja Locija Kliučmkienė. ifuzi- 
Trejybės bažnyčioje prasidės dalimi rūpinasi muz. Alg. 
birželio 5, sekmadienį, 10:30 vai. Kačananskas Po vaidinimo bus 

Kennebunkoort Me ir M Gar- sumos metu procesija ir išstaty- pasilinksminimas ir užkandžiai. 
KenneounKport Me, ir M^uar mu sakramento, kuris taip pZxome dalvvautt A. Z. 
bačiauskienei iš Ehzabeth N. bus išstatytas pirmadienį k 
J. pnsiuntusiems po 25 dol. ^tn^fonto ryte 6 vaL Išm
auką maldaknyges “Didysis ra- pamokslai

vakarais 7:30 vai. Pamokslus 
sakys tėvai pranciškonai iš 
Brooklyno. Bus daug. svečių 

visi para-

Kazimierui Baltrušaičiui iš

ne.

NEWARK, NJ.

gi aukojo kun. Petras šakalys, buv birželio 12 mokyklos sa- 
platus visuomenės pritarimas, jam asistavo domininkonas kun. įėję. Kleb. kun. Pr. Juškaitis 

Prel. Pr. Virmanddn inicia- A. Jurgelaitis ir kun. J. Petraus- aukos mišias 8:30 vai., o gra- 
kas. Pamaldose dar dalyvavo duantės giedos pamaldų metu. 
Jam. J. Žuromskis ir So. Bos- Tikimasi parapiečių atsilanku- 
tono ir kiti kunigai. Mišių ir mo ir dėmesio, 
moterystės sakramento teikimo
metu giedojo solo solistas Sta- Mokyklos vaikai, seselių mo- 
sys Liepas, pagražindamas rim- kytojų paruošti, suruošė gražų 
tą momentą. Buvo susirinkę ’ minėjimą sava parapijos jubi- 
daug žmonių dalyvauti retai iš- lėjui ir Motinos dienai atžy- 
kilmingose ir gražiose apeigo- mėti‘ ^domiu vaidinimu, kuris 

vaizdavo mokyklos istorinius į-

praleisti 
kviečia Lūšiai ir Veitai jų 
vilose Meška ir Meškiukas 
saulėtame CAPE COD, kurio 
krantus skalauja Golfo sro
vės šildomos Atlanto bangos. 
Ten rasite tiktai
.• ramią Ir gražią aplinką
• erdvius Ir patogius kambarius 
s gerą ir sveiką maistą
o neužmirštamą Silver Beach ir 

jo bangas.

Kainos neaukštos, o užsisa
kiusiems iki birželio 15 d. 
dar 10% nuolaida. Adresas:
Meška, Beach Street, 

Monųment Beach, 
Cape Cod, Mass.

Iki birželio 10 dienos kreiptis — 
S. M. Lutys, 105 Grand Street, 

Brooklyn 11 N. Y.
Telef. EVergreen 7-5576

^Parapiįos metinis pobūvis, 7_kius’
vadinamas Field Day, bus bir- žiūrovus. Kleb. kun. Pr. Juš- 
želio 19 Romuvos parke Brock- kaitis Pasakė momentui pritai- 
tohe. Metinę iškylą į Romu- žodį.
vos parką ruošia Nekalto Pra- Parapijos koncertas parapijos 
sidėjimo parapija. Pelnas ski- jubilėjui atžymėti bus spalio 
riamas parapijai. Cambridge ir 9. SJ.

Pridnuniausiomis kainomis su 
labai gerom Usimokijhno sąly
gom ir pristatymu į vietą U 

ONOS IVA.6KIENRS

BALDŲ KRAUTUVES
gaMma gauti butui modemiiki * 
baldai, (vairios lempos, vaikam 
levutis, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

- 366 We$t Broadway,
80. Boston 27, Maos.
Off. Td.: AN 8-4618

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje^ galima gauti DAR
BININKĄ; pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

VAITKUS
FUNE RA L HOK E

197 V/EBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS 

laidotuvių direktorius 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

Wm. J. frake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ.
WOODHAVEN 21, N. Y.
(Forest Parkvay stotis)
Tel. Hlckory 1-5220
Rez. JAmaica 6-7272

Since 1889
OUR ONLY STORE 

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers t

Anyujhere
Meddings & Funerals 

oūr specialty

LAS K AS FLOWERS
« FLOWERS 
VOR ETVERY 
OCCASION"

2 70 BROADWAY
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 «
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski?
^RMAKAUSKAS)

Gnbortas-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Bajlas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME
X. P. BAXXAS — Directortut 
ALB BALTRŪNAS - BALTOM

- Reikalu Vedėjas

NO GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joscph Garszva
GRABORTUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFOKD A VE.

Brooklyn, N. Y.


