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Katra pusė pirmoji suspės j Jungt. Tautas su nusiginklavimu?
Ženevoje nusiginklavimo kon 

ferencija birželio 27 nutrūko. 
Pasiskubino nutraukti Mask
va ir jos keturi satelitai, kad 
Amerika nesuspėtu pasiūlyti sa
vo naujo projekto, kuri nusi
vežė delegacijos pirmininkas 
Batonas. Lenkų delegacijos pir
mininkas išdrožė pamokslą ir 
išėjo, lydimas Prancūzų dele
gacijos pirmininko Moch šauks
mo: juk tai chuliganizmas .. .

Amerikos, Anglijos, Italijos, 
Kanados, Prancūzijos delegaci
jos tegalėjo tik paskelbti, kad 
konferencija pertraukta, ir per-

AMERIKA 
PUOLA SAVE

Washingtone stiprėja kritika 
užsienio politikos vadovybei. 
Tos kritikos nepaisydamas pre
zidentas Eisenhovveris pirma
dieni kalbėjo i tautą, kad A- 
merika turi tęsti tą pačią po
litika; kad turi savo jėgas stip
rinti ir nesiduoti -įbauginama 
Nereikia savęs nuvertinti, už
tenkamai tai daro komunistai.

Tačiau prezidento kalba ne
susilaukė didesnio atgarsio nei 
namie nei užsieniuose. Užsie
niuose daugelis spaudos tuo pa
čiu metu pažymėjo, kad Ame
rikos prestižas Azijoje susilau
kė smūgio. O Amerikoje pre
zidento pasakytoji kalba ir jo 
vykdomoji politika susilaukė 
kritikos.

Užsienių komisijos pirminin
kas Fulbright birželio 28 pasi
sakė prieš užsienio politiką — 
prieš užsiliūliavimus ir prieš 
pralaimėjimų vadinamą perga
lėm. Kreipė dėmesį, kad Ame
rikos prestižas niekada nebuvo 
taip nužemintas kaip dabar. 
Reikalavo vyriausybės darbus 
derinti, koordinuoti. Kreipė dė
mesį, kad dabar Sovietai sieks 
.Ameriką atskelti nuo jos sąjun
gininkų ir ją izoliuoti.

Gub. Rockefelleris birželio 28 
kritikavo aštriau nei anksčiau 
vyriausybės apsaugos politiką. 
Jis skelbė, kad

— per 15 metų Amerikos ka
rinis pajėgumas labai susilpo, 
palyginti su Sovietų kariniu pa
jėgumu;

— Amerikos galimybės at
sakyti į Sovietų užpuolimą yra 
labai rimtai pažeidžiamos.

Optimistai mėgina aiškinti, 
kad šita kritika vyriausybės po
litikai esanti skirta rinkimų 
reikalam. Pesimistai aiškina, 
kad rinkimai yra suparaližavę 
vyriausybės veikimą, ir tuo 
Maskva gerai naudotasi.

KOMUNISTAI 
VIENINGI?

Rumunijoje po Chruščiovo 
pasitarimų su satelitų komunis
tų partijom birželio 28 paskelb
ta dekliaracija, iš kurios aiškė
ja santykių išlyginimas tarp 
Maskvos ir Kinijos komunistų. 
Dekliaracija pabrėžė didesnio 
karingumo reikalą visų kraštų 
komunistam. Tai nuolaida Ki
nijos komunistam. Parėmė taip 
pat taikingos koegzistencijos 
galimybes su kitokios sociali
nės sistemos valstybėm. Tai Ki
nijos komunistų nuolaida Chruš 
čiovui.

Pirmas praktiškas tokio ka
ringumo ženklas ir buvo nusi
ginklavimo derybų nutraukimas 
Ženevoje.

Antras toks ženklas — So
vietai birželio 29 paskelbė, kad

Maskva sutiko su Kinijos komunistų reikalavimu aštriau pulti Ameriką

duoti popierius Jungtinių Tau
tų nusiginklavimo komisijai.

Nors Macmillanas dar rašė 
laišką Chruščiovui, kad gavo 
delegaciją grąžintų, bet Chruš
čiovas yra numatęs klausimą 
perkelti i Jungtines Tautas. 
Propagandinėm kalbom čia yra

LONDONE MINĖJO BALTIJOS VALST YBIŲ PAVERGIMO 20 M. SUKAKTĮ
(EI Š. m. birželio 13 Londo

ne. Central Hali salėje Įvyko 
PET suruoštas Pabaltijo tautų 
viešas susirinkimas tų tautų pa
vergimo sukaktį paminėti. Su
sirinko kali šimtai svečių, jų 
tarpe senas pabaltiečiu draugas 
lordas Bossom, pirmininkavęs 
susirinkimui, lordas Cohville of 
Culross. buvęs D. Britanijos pa
siuntinys Lietuvoje. T. H. Pres- 
ton ir eilė kitų svečių.

Susirinkime kalbas pasakė 
lordas Cohville of Culross. buv. 
britų pasiuntinys Lietuvoje 
Preston ir Baltų Tarybos Lon
done pirmininkas dr. E. Aru- 
ja-

Susirinkimo meninę dali iš
pildė Londono latvių choras, 
latvių solistė K. Bėdina ir es
tų aktorė, padeklamavusi trijų 
Pabaltijo tautų poezijos. Solis
tė Bėdina dainavo visų trijų 
tautų kurinius. Lietuvių kalba 
ji padainavo T. H. Prestono 
kompoziciją “Nemunas”. Kom
pozitorius šį kūrinį parašė prieš 
20 metų, atsisveikindamas su 
Lietuva.

LONDONO PABALTIEČIU 
REZOLIUCIJA

Rezoliucijoje pasakyta:
Smerkiame Sovietų Sąjungos 

agresijos aktus, papildytus prieš

BALTIJOS DIENA LONDONE. Minėjimo dalyvių dalis. Pimasis iš kairės yra Lietuvos ministeris B. K. Balutis.

liepos 5-31 Pacifike darys to
limo skridimo raketų bandy
mus. Raketų taikinys 1.000 my
lių nuo Havajų.

Ar tai bus nauja Chruščiovo 
iniciatyva?

Austrijoje laukiama, kad lie
pos 1 atvykęs Chruščiovas pa
siūlys idėją — sudaryti bufe
rinę zorą nuo Baltijos jūros iki 
Viduržemio. Tai būtų praplės
tas Rapackio planas, pagal kurį 
buvo siūloma atitraukti sveti
mas kariuomenes tik iš rytų 
ir vakarų Vokietijos, Lenkijos 
ir Čekoslovakijos.

didesnė auditorija. Vakarai taip 
pat skuba perduoti Jungtinėm 
Tautom, bet jos savo tarpe dar 
turi dėl to susitarti. Tad Chruš
čiovui ir čia bus lengviau ap
lenkti su iniciatyva.

Atominių bandymų draudi
mo konferencija dar formaliai

BALTIJOS 'DIENA LONDONE. Birželio 18 minėta Baltijos valstybių okupacijos sukaktis. Minėjimo prezidiumas iš kairės: A. Dargas ACEN 
biuro direktorius, Rev. J. Taul - estu sąjungos pirmininkas. Vikontas Colville iš Culross, G. Constantinesco - ACEN delegacijos pirmininkas, 
Thomas H. Preston - buv. Anglijos ministeris Lietuvoje/ Dr. Endel Aru ja - Balty tarybos ptrrrrinrntr&š;'_A. Abakuks - Latvių sąjungos pirminin
kas, S. Nenortas - Lietuvių sąjungos pirmininkas.

Estiją. Latvija ir Lietuvą, ir tų 
tautų žiaurų pavergimą.

Kaltiname Sovietų Sąjungą 
už šio tarptautinio nusikaltimo 
prieš Pabaltijo valstybes tęsi
mą. slopinant žmogaus teises 
ir pagrindines* laisves, vykdant 
eksploataciją ir nusavinimus,

STIPRINA DRAUSMĘ TARP KUNIGŲ IR TIKINČIŲJŲ
Popiežius Jonas XXIII. kaip 

Romos vyskupas, parengė nau
jas direktyvas Romos kunigam 
ir tikintiesiem, kuriom sustipri
na drausmę. Tuo tarpu tik ne
oficialiai pranešama, kad tose 
direktyvose bus nurodoma tarp 
kitko:

— kunigai turi dėvėti kuni
giniais drabužiais — sutana ir 
atitinkama skrybėle; '

— neturtinguosius turi lai
doti be jokio atlyginimo ir ki
tais, atvejais, imdami atlygini- 

nenutraukta.
Anglijos min. pirm. Macmil- 

lanas kreipėsi į Chruščiovą, kad 
įsakytų delegacijai grįžti į Že
nevą. Tačiau. W. Lippmannas 
aiškina, kad nusiginklavimo 
klausimas vėl galės būti svars
tomas tik kitų metų pradžioje 

terorą, deportacijas ir vergų 
darbą.

Reiškiame pagarbą estų, lat
vių ir lietuvių tautoms, kurios, 
neatsižvelgiant i karčias, per
gyventas per 20 metų, lieka 
tvirtos savo kovoje dėl teisin
gumo ir laisvės.

ma už patarnavimus, turi bū
ti labai kuklūs;

— turi netuokti žmonių, ku
rie yra žinomi komunizmo ar 
kitokių prieškrikščioniškų prin
cipų skelbimu:

— neturi už proc. skolinti pi
nigų, dalyvauti azartiniuose žai
dimuose;

— nedalyvauti politiniuose 
mitinguose, politinėse partijo
se. ūkinėse bendrovėse, meni
ninkų draugijose;

— motery* vienuolės negali 

(suprantama, naują prezidentą 
tuiint).

Įdomu, kad W. Lippmannas 
pasisako jau prieš Amerikos 
ligšiolinį pagrindinį reikalavi
mą nusiginklavimo derybose — 
prieš inspekciją. Esą ji prak
tiškai neturinti reikšmės.

Reikalaujame, kad Sovietų Są
junga atitrauktų savo karinį, 
policijos ir administracinį per
sonalą iš Pabaltijo kraštų.

Prašome laisvojo pasaulio 
vyriausybes, ypatingai didžiųjų 
valstybių, imtis -visų taikingų 
priemonių atstatyti tautų apsi- 

prašyti išmaldos gatvėse; išei
ti į gatvę moterys vienuolės te
gali tik dviese;

— tikintieji įpareigojami gin
ti tikėjimą nuo puolimų, prisi
minti popiežių pareiškimus apie 
komunizmą, socializmą, libera
lizmą ir laicizmą.

Lakūno Powers Maskvoje by
la buvo numatyta liepos mėn.. 
bet atidėta. — Amerika žada 
1959 - 60 biudžetą baigti su 
500 mil. pertekliaus.

Kai yra kas negero,, kaltina
ma valdžia. Kai Amerikos už
sienio politiką ištiko smūgis po 
smūgio ir jos prestižas krito 
— kaltininkų ieškoma valsty
bės departamente, kuris oficia
liai už užsienio politika atsa
kingas. U. S. News a. W. Re- 
port žurnalas kreipėsi į eilę 
specialistų su klausimu: ar yra 
kas valstybės departamente ne
gero? Kai kurie atsakymai ir 
informacijos dėmesio verti.

— Žmonės, kurie svarsto už
sienio politikos reikalus Wa- 
shingtone, yra labai inteligen
tingi, atsidėję darbui ir tikrai 
darbštūs. Bet jų didžiausias trū
kumas, kad jie tiesiog nesu
pranta revoliucinio galvojimo 
priešo, su kuriuo jiems tenka 
susidurti. Kiekvienas jie savo 
srityje yra geri specialistai, bet

sprendimo teisę Pabaltijo kraš
tuose.

Apeliuojame į visos žmoni
jos sąžinę suprasti neteisingu
mo, kuris buvo padarytas Pa
baltijo tautoms, didumą ir rem
ti pastangas atstatyti tuos 
kraštuose laisvę.

Siunčiam Pabaltijo tautoms, 
dabar esančioms Sovietų vengri 
joje, mūsų sveikinimą už jų ryž
tingą atsparuma prieš engėjų 
pastangas sunaikinti jų tauti
nį savitumą.

Išreiškiame savo gilų įsitiki
nimą. kad Sovietų sistema, kaip 
visos tironijos istorijos bėgyje, 
turi save naikinančių sėklų. Ši 
sistema negalės egzistuoti.

Pasižadame sustiprinti mūsų 
bendra veikla laisvame pasau
lyje Pabaltijo kraštų ir kitų 
Rytų ir Vid. Europos tautų lais
vės bylai kelti.

KAS ARMIJOJE NEGERAI

Atstovų Rūmų komisija po 
ketverių metų tikrinimo pa
skelbė tardymo davinius. Pagal 
juos armija užpirko tankų ir ki
tų motorizuotų ginklų už 1.600 
mil. dol. Bet tarp jų esą 19, 
000 tankų ir kitų ginklų su to
kiais trūkumais, dėl kurių tie 
tankai gali veikti labai neilgą 
laiką. O tai esąs pagrindinis ar
mijos ginklas. Apsaugos sekre
torius ginasi, kad tai netiesa.

Kokis yra Amerikos jaunimo 
auklėjimas

Eilėje mokyklų jas baigusie
ji atsisakė pasirašyti pareiški
mą, kad jie bus lojalūs valsty
bės konstitucijai. New Yorke 
Stuyvesant aukštesniojoj mo
kykloj birželio 29 teko nutrauk
ti iškilmes, kuriose buvo išduo
dami baigusiem pažymėjimai, 
res kai vienam mokiniui buvo 
įteikta Amerikos Legijono dova 
na, kiti pakėlė didžiausį pro
testo triukšmą prieš šią orga
nizaciją.

jie neturi bendro žvilgio į vi
są problemos visumą. Dėl to 
jie neturi vieningos nuomonės 
apie tekamojo laiko Įvykius.

— Kitas dalykas — tai. kad 
sprendimai priklauso ne nuo 
vieno asmens. Tik teoretiškai 
sprendžia valstybės sekreto ius, 
kuris yra atsakingas prieš pre
zidentą. Praktiškai didesni klau
simai eina į valstybės apsaugos 
tarybą, kurioje valstybės sekre
torius yra tik vienas iš narių. 
Griežtas valstybės sekretorius 
savo asmenybės įtaka primeta 
savo sprendimą ir kitiems tary
bos nariams. Bet ne visi vals
tybės sekretoriai yra John Fos- 
ter Dulles. Šiandien valstybės 
departamentas neteko dalies 
savo sprendimų kitų įstaigų nau 
dai.

Minėtoje taryboje yra dvi 
grupės — “planavimo taryba” 
ir “operacijų derinio taryba”. 
Iki klausimas pereina per vie
ną ir kitą, netenka ir savo ak
tualumo ir netenka savo preci
zijos, aiškumo, griežtumo, nes 
tai įvairių nuomonių kompro
misas.

Tokia darbo organizacija yra 
geras stabdis nepadaryti klai
dų. bei taip pat didelis stabdis 
reikalingiem sprendimam ir žy
giam laiku padaryti.

Bet tokia darbo organizaci
ja sukuria daug ir gerai apmo
kamų tarnybų, kurių skaičius 
nuolat vis dar auga. Pvz. 1940 
valstybės departamente buvo 
6.438 tarnautojai, o 1960 jau 
23, 252, minėtais 1940 metais 
valstybės departamento biudže
tas siekė 24 m., 1960 jau 234.7 
mil. Čia neįskaityti tarnautojai 
Amerikos informacijos agentū
ros, kurioje yra 10,919 tarnau
tojų. Neįskaityta nė “Tarpt, 
bendradarbiavimo administraci
ja”, kurioje yra 14,158 tarnau
tojai.
Dėl to žurnalo vienas informa

torius - vertintojas ir darė iš
vadą apie tų tarnautojų dalį: 
“Užsienių sostinėse išaugo pla
čios Amerikos kolonijos, kurių 
didelė dalis yra nereikalingi, 
didelė dalis yra nereikalingi, 
neturi jokio supratimo apie už
sieninius santykius ir yra su
interesuoti tik geru gyvenimu 
bei trupučiu prestižo“.

DA.< PORA IŠ LIETUVOS 
Į CHICAGĄ

Chicagoje birželio 28 Petras 
Kaušas susilaukė iš Lietuvos 
savo žmonos Antaninos ir duk
relės Irenos. Jos gyveno Kaune.

Atvyko iš Lietuvos į 
Woodhaveną

Birželio 30, puse pirmos ryto 
iš Lietuvos, iš Baisogalos, atvy 
ko Danutė Marija Sirusaitė, 16 
metų, pas savo tėvus agrono
mą Jurgį ir Eleną Sirusus. gyv. 
Woodhavene. L.I., N.Y. Atvyko 
per Maskvą. Amsterdamą KLM 
lėktuvų linija. Aerodrome pasi
tiko būrys lietuvių ir vicekon
sulas A. Simutis.

AMERIKA IEŠKO SAVO 
POLITIKOS

Henry R. Luce. Time žurna
lo leidėjas, senato komisijai pa
reiškė. kad Amerika turėtų pa
skelbti ir sutelkti visą Ameri
ką apie jos politinį siekimą — 
laimėti šaltąjį karą.

VIENU SAKINIU:
Anglijoje birželio 28 nuo 

sprogimo anglių kasyki. 1.000 p 
po žeme žuvo 45.—New Yorko 
birželio 27 1500 autobusų šofe
rių sustreikavo užstodami savo 
porą atstovų, kurie unijos buvo 
atleisti iš pareigų. — Paryžiuje 
yra optimizmo, kad pasitarimai 
su Alžiro laikinąja vyriausybe 
įvyks.
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Visa tai verčia darbo žmo-

Birželio 20, 1960

MOŠŲ SKYRIAI
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I-abimKiM Iraihųdtafą pergy- 
« ti

tiriu partijų — Anriijos Dar
bo Partija. Dabartiniu meta ji 
taip suskilusi, kad net konser
vatoriai susirūpinę nebeturėsią 
rimtos opozicijos.

~ Balsai "apie gyventojų nepa
kankamą aprūpinimą vis daž
nesni spaudoje Lietuvoje. Vie
nas tokis baisas pasiskardeno 
ir iš Kauno.

Tel.: APplegate 7-0349

Ingė na galia n sutiko
Utian buw išbalus kaip 1* 

venas, kai ji kitą dieną buvo 
atvertą prie fagės durų- Sukan
dus gautis. greitosiom meto 
žvilgsnį atgal ir |taigė i kam- 
barį, kuriame saugume agem

praėjus porai mėnesių, bene 
tas pats raportas paskatino pa
čius amerikiečius pasvarstyti 
kur gi iš tikro randasi jų pa-

Inge sudrebėjo, kai pranešė, 
kad ją nori matyti moteris rau
donais plaukais, žaliom akim. 
Tai komunisto Enbom sekre
torė Lilian Ceder. Ne, -jokiu bū
du! Ingė nenori jos matyti.

"Jūs turite mum padaryti 
paskutinį patarnavimą, panele 

kaihėv> tebekąri* 
čiuejančiri lūgei saugumo age«’

Televizijos, HI-FI bei vokiikų aparatų taisymas atliekamas RCA 
_ kvalifikuoto techniko

Kovo roto- šiais npetais kon
fliktas kilo 26 asmenų darbie- 
čių partijos vadovybėje. Hugh valstybinimo atsisakyti. Kitaip 
Gaitskellis, partijos lyderis, ma- partija liks, visai gyvenimo uo
te, kad gyvenimas pasikeitė, ir degoje ir valdžios niekada ne-

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

aparatams
o Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

NESENAS SKILIMAS DEL Anglijos balsuotojų dauguma 
SUVALSTYBINU#) nebenori tolimesnio valstybini

mo. GaistskelUs ir siūlė kris- 
ti partijos konstituciją — nuo

ir nuleisdama balsą:"Aš kėsi
ntųsi jus nužudyti".

“Jus?”. Ir Ingės lūpos ėmė 
virpėti.

‘Taip, aš. Matot, Inge, aš il
gus metus buvau automatas kn- 
numirtų mkese- Ilgus metus 
dariau, ko jie poyėjo. Aš išda- 
vton pati pas AnissV 
movą, kad jūa dirbate kitai pu-

* ~Įpfa cįnij * *. •' MHbty 1 ftiH gj vftl* 
'Tačiau įsakymui nužudyti aš 
nebuvau u ius”. v - U" w iijj

toge užtraukė antklodę aukš
čiau to bailiom akim klausė
jo dabar***

ĮJUan vėl išleido dūmą “Aš 
patinau, kas būtų buvę, jei ma
no vietoje kas kitas būtų tu
rėjęs attikti įsakymą nužudyti. 

_ _ ____ _ Srt aš būčiau to toliau savo
mikrofonų. Utian jautėsi, lyg 
praradusi tigtiriinį savim tvto ........ ” *’

Anglijoje daugiau nei betku- 
riame kitame krašte suvartoja 
arbatos — vienam asmeniui 
per metus tenka 10 svarų. — 
Amerikoje nuo tornadų, huri- 
kanų ir potvynių 1950 - 59 
žuvo 3,100. — Jungtines Tau
tas per metus aplanko apie 
milijonas turistų, lankymas ap
mokamas. — Amerikoje psichi
nių ligonių yra 17 mil., girtuok
lių alkoholikų — 3,800,000. — 
Antarktikoje aptikta ledai sto
rumo iki 5,000 pėdų.

DARBININKAS
■ ■ >111 . ■1

Nė vienam darbininkų gyve
namam rajone nėra punkto, ku
riame priima drabužius chemiš
kai valyti. Vienintelė Kaune

Su kiekvienais metais Kau
nas gražėja. Auga naujos įmo
nės, kultūrinės Įstaigos, gyve
namieji namai. Bet maža kas 
pakito gyventojų aprūpinimo 
klausimu.

Šiom dienom buvome Alek
sote. Rajono gyventojam pa
statyta vonia, vandentiekis, sta
toma mokykla. Yra kinas, bi
bliotekos, vaistinė, krautuvės. 
Ir vis dėlto tenka kalbėti apie

jeigu mane apsaugos jūsų žmo
nės. Kai aš dabar su jum kal
bu, mano gyvybė kabo ant 
plauko”.

Ingė, neišgudrinta mergina 
tyli, ir nežino ką atsakyti. Juk 
tik prieš porą savaičių ji bu
vo taip negudriai apgauta. Gal 
dabar naujos spąstos. Bet at
sakyti jai nereikėjo. Prasida
rę durys ir įėjo saugumo agen
tai, klausęsi kitam kambary.

“Panelė Berglund yra tokio
je padėtyje, kad ji negali jum 
patarpininkauti. Bet mes esame 
pasiryžę jum, panele Ceder, pa
tarnauti. Tamstą palydės gai
lestingoji sesuo pro užpakali
nes duris, ir ten laukia mūsų 
mašina. Matote, mes jau esa
me pasirūpinę jūsų saugumu”.

Tęs pat dienos popietę Li
lian nurodė visus tinklo na
riu*? savo simpatiją žurnalis
tą Enbom ir už jį dar pavo
jingesnį jo brolį Martyną, ko
munistus švedus Larsoną, Ka- 
rlssoną ir eilę. kitų.

Tą pat dieną saugumas ryžo
si susemti. Saugumo agentai 
tuojau pat patikrino garsiojo 
Orlovo dviratį, kurį jis tą die
ną paliko prie pašto su naujais 
nurodymais Andefssonui. Bet

.feti aiti vri inHMtastNML^toriril 
no Gaitskelltoriūlymūr soda- __ _  ___________
liamo IMiviiaa; Padėtį aplygi- tas suverenumo laužymo nuši
lo krinojo lyderio Bevaro (ku- kaitimas. Patenkintas Izraelis, 
ris tuo meta buvo ligoninėje) nes Saugumo Taryba nieko ne- 
žmona kompromisu: bendrą sakė dėl Eichmano grąžinime 
valdymą palikti “vadovaujan- Argentinai. Izraelis žino, kad čiom viršūnėm”. =as Hks Izraelio teismui.

Tuo pareiškimu, kuris klek- Izraeliui visai nesvarbu Eich- 
vieno buvo suprantamas jam 
palankia prasme, klausimas bu
vo apramintas. Tačiau metinė
je partijos konferencijoje kai
rysis Frank Cęusins, kurio ži
nioje yra 1,3 mil. transporto 
ųnijų dhrbininkų, pareiškė ir 
toliau kovosiąs prieš Gaitskel- 
lio “revizionizmą”.

ažino daugeliui 
bažnyčių luitus,

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Averot
NEWARK, N. J. — 312-314 Market SL Tel MI 2-2452 ir BU 2-1681. BOvriteg Greea MB82 
• Per mūsų firma siunčiami si imtiniai paskyrimo vM# pasiekia trumptaostu laika • Visi muitai apmokami 
vietoje — mūsų Įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmoo jstaigu yru krautuvės, kuriose galtta gauti 
įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantoojanma 109%.

visokias įkyrias smulkmenas, . .. v__ .. Dirbtuvėje Kapsuko prospek-
kunos trukdo normalų žmo- * Rausėme, ar

galima pataisyti radijo priim- 
Rajone yra tik dvi jgaSžtitės, tuvą

nos siuvyklos. Miesto centre—
pusė visų kirpyklų, kurios yra Pakalnyje statomas kombina- 
“Gegužės 1” žinioje, taip pat tes gyventojų reikalam. Bet šie- 
radijo, laikrodžių taisymo, šalt- met teskirta tik 450,000 rub- 
kalvių, foto atelje ir k. jjų Tįj< pusė to, kas statybai

reikalinga.
Praeitais metais kauniečių 

aptarnavimas šiek tiek pagerė-

cheminė valykla yra miesto 
centre. Ji nedidelė ir nepaten
kina gyventojų reikalų. Visam 
miestui tėra viena dirbtuvė dvi
račiam ir motociklam remon- Kadri lenkai nepasitiki

Amerikos komunistais?

719 BL
FHILAOCSFMIA % FA.
WAImit B-34M

šąlu paskutinius pranešimus.
Istorijos galas, kaip dažniau

siai esti su šnipais, šioje Skan
dinavijos šnipinėjimo garsioje 
byloje Anderssonas gavo iki 

rios yra artelės “Mados” žinio- tįstaisiais 4aikais UV daugiau nei Naudus, ar y'T*1”*-.S“ ju“ Sjni0
je, yra taip pat miesto cent- promSoviet pastotė tik vien, leivyje. Na, žinoma, laisvas drabužiai apsivilko 32 tabi a-
re. O Šančiuose nėra nė vie- ^'Xlį paviljonų batų arte- kraštas ir valia niyti W svmu- SSefi^ektaal^S

lei “Kovai”. Tiesa, dabar 2a- tyti kaip pritinka. ZT" uumeKuaių sinups & gvedijos. Orlovas, pnsi-
dengęs diplomato neliečiamybe, 

Kviesčiau Darbininką, vietoj nors ^ur minti
idant nereiktų u toliau varo- nesąmones apie mane neddelę bausmę. Kur dngo In-
vautis tik dr. Pijum Gngai&u B ^tos spaudos, ar rū- dviratį. Ln^ gavo palyginti 
ir J. Jnš. iš Bostono, kad pinantis autoriaus asmenim, gė> nežinia: gal dirba kitoje li- 

pravesti panašią seriją lietuviš- gorinėję kitu vardu. O Švedija 
turėjo keleriem metam naujo 
darbo, nes radarų, jūrų įtvirti-

maną nugalabyti, žvarbu, kad 
jo teismo proga Izraelis galės 
atnaujinti visų žydų nelaimin
gą istoriją ir sudaryti jos do
kumentuotus puslapius.

Nesuinteresuota nei Vokieti
ja atgauti Echmaną savo teis
mui. Per radijo buvo gausiai 
Vokietijoje kalbama apie Eich
mano nusikaltimą ir pareikš
ta, kad jis tegul bus teisiamas 
Izraelyje. Vokietija pakankamai 
turi nacių bylų. Dabartiniu me
tu esą tardomi 1,200 nacių pa
reigūnų, kurie kaltinami dėl žu
dymo.

TIKĖJIMAS IR GYVENIMAS

Austrija moka reparacijas 
bažnyčiai

Austrija 
viėnuoiynį 
kuriuos iš jų buvo pagrobę na
ciai. Taip pat vietoj reparaci
jų už bažnyčiom padarytus 
nuostolius sutiko kasmet mo
kėti po 4 mil. dolerių katali
kų bažnytinei vyriausybei.

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu j&s savo dovanų paketus nųsite per bet 
kurį iž skyrių:

Jei Kaune reikia taisyti dviratį
medžiagos dirbtuvė neturi (dnų- 
gelis siuvyklų priima užsaky
mus apskritai tik iš klijęntų 
medžiagos).

— O kielę kaštuos vyriško 
kostiumo pasiuvimas iš savos 
medžiagos.

— Tris šimtus rublių, — bu
vo greitas atakymas-

— O . pagal kainoraštį?
— Pagal kaiwa$tį? briga

dininko vęidas ištįso. — Du 
šimtu. Makoto, mos turime ge- . 
rus ir menkesniu siuvėjus. tą paąįtikęjtoto 
mok™”uSia^esriUJuvėm liai’jMUiiė b»imė. VaMiatt , „1****^*”** iDptlen'į!

bijotės”, prabilo Lilian. “Ar ga- rite ryšių su saugumu”. 
Įiu rūkyti?”, ptąbįlo„ rie>^ianiš- toge nepneštaravo. 
kai surigriebus iš rankinuko ci-

kirpyklos, viena vyram, antra . garetę./‘Prašau”, atsakė Ingė te mane su saugumu, aš noriu veltui agentai laukė, kad An-
moterim. Nerasit Aleksote dirb- —geriau jo neneškite, delsdama. Nervingai Lilian už- viską pasakyti. Aš nereikalau- derssonas pasiimtų paliktą dvi-

atsakė meisteris Libusas. — sidegė cigaretę. “Jūs turite pa- ju sau, kad likčiau nebaus- ratį. Tarsi nujausdamas, An-
darbo aš užeisiu į namus grindo manęs bijoti”, patylėjusi ta. Ir gyvalaš išliksi tik tada, derssonas nesirodė. Kai saugu

mo vyrai įsibrovė į jo kajutę 
laive, rado jį naikinant doku
mentus ir rašant nematomu ra-

tl Morton Sobell, nuteisto 30 me-
Algimsntes Šalčius šnipinėjimą Sovietam; pa

sisakė už panaikinimą Kongre- 
P. S. Redakcijos atsakymas so komisijos priešamerikinei 

bus kitame numeryje. veiklai tirti.

tu vės radijo aparatui pataisy
ti, šaltkalvio ir elektrotechni
kos dirbtuvių, foto atelje. Rei- pataisysiu,
kia jum pasitaisyti radijo pri- Nėra reikalo įrodinėti, kad
imtuvą, vežkite į miesto cent- tokis meisterio paslaugumas ne- 
rą. Norėsite nusifotografuoti — reiškė noro patogiau klijentui 
kreipkitės irgi ten, arba kreip- patarnauti. Gerbiamieji,

mano antrasis straipsnis, papra
šius antrajam Darbo redakto- į^jaos padėties klausimais. Pu-
riui, tik jau pabuvę inspiruot hlicistai turėtų būti-parinkti ne

jo. Bet negalima nusiraminti šovietų Sųjų^^ a|sto^~ pagal jų pra^iiomumą gru- nimus, karo medžiagų sandėlius
kai kuriais pagerinimais (So- bes- Kato ^k iešw ■ pelėms, bet jų intelektualines reikėjo pertvarkyti pagal nau-
vetstaja Litva> stačius The Nčw ¥w^ Tw»w. protesto kvalifikacijas. Ar- j,. tari laukta naujo

.Į- gR8** * Ig!? ta, (■«»)-perkšsti per sa- Maskvos agento, jei dar jo nė-
ryje ucerps irom imcąeięH vuoriūs puslapius amerikiečių ra sulaukusi
ler Brothers Fųnd K«pwt ėti. autorių straipsnius. Mielai pa-
Foreign Policy < Ų, g.” panų? ą^u išversti visus iki vieno

Lenkijos buvęs saugumo ka- r0 pasvarstyti lietariifcą padėt| straipsnio, kad tik sudarius
nes kreiptis į privatinį patar- rininkas Pawel Monąt birželio — nesismulkinant Ipir kokia ^rot mūsų išeiviams galimybę Detroite Amerikos ir Kana-
navimą ir mokėti brangiau. Kai 23 senato saugumo komisijai partija, grupė, kur kokios vals- suprasti krašto, kuriame gyve- dos rabinų konferencija (Cent- 
kuriose dirbtuvėse dar neiš- liudijo, kad Lenkijos vyriausy- tybės saugumas, žvalgybos, ga- name, politinę galvoseną Būti- ral Conference of American 
nykęs klijęntų apgaudinėjimas, bė neieško savo agentų, šnipų Wų interesai. įvadas daryti iš faktų, o Rabbis) birželio 24 pasisakė už
Buvome artelės “Mados” siu- tarp Amerikos komunistų. Prie- Sunkiausiomis sąlygomis, at- ne iš svajonių ar interesų mi- Eichmano teismą bet prieš mir- 
vykloje Aleksote Angariečio g- žastis — nepasitiki jais, nes liekamu nuo darbo poilsio mo> ražo.
vėje nr. 94. Brigadininkas Au- pusė Amerikos komunistų esą
gustinavičius įspėjo, kad geros Amerikos FBI šnipai.

DABARTINIS SKILIMAS ..
DĖL NUSIGINKLAVIMO

' Dar š. m. balandy demons
travo 40,000 minia už reikala
vimą Anglijai nusiginkluoti 
nors ir“vienpusiškai”, nelau
kiant kitų nusiginklavimo. Tarp 
demonstruojančių buvo dauge
lis darbiečių. Kairieji su Cou- 
sins stoja už Anglijos vienpu
sį nusiginklavimą, už Ameri
kos bazių likvidavimą (o Ame
rikai bazes buvo pasiūlęs dar- 
bietis Bevanas!), už Anglijos 
neutralumą.

(nukelta į 3 psl.)
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* F*^*®*CA!LFATHEM* VOKIEČIŲ riterių ordinas į- 

sisteigė 1190 Palestinoje, .kai 
Šventoji Žemė buvo vaduojama 
iš turkų. Pirmasis cndino tiks
las buvo slaugyti ligonius. Vė
liau pridėtas antrasis — kovoti 
su nekrikščionimis. Ordiną tada 
sudarė kariai riteriai, kunigai 
ir broliai. Taip atsirado trety
sis toks ordinas, sujungęs ri
terio ir vienuolio įžadus. Pir-

DARBI MINKĄS

Vengrijoje. Pasiūlė ten savo 
paslaugą kovai sū turkate, ku
rie jau buvo prasiveržę j Bal
kanus. Po keliolikos metų trin
ties su Vengrijos karalium And
rium D ordinas iš Vengrijos bu
vo išgintas (1225). Tais pačiais 
metais ordiną pasiekė Mozūri-

tam tikras neatimtinas teises, 
tarp kurių yra teise gyventi, bū 
ti laisvam ir siekti gerovės, 
šiom teisėm užtikrinti sudaro
ma vyriausybė, kurį savo galią 
gauna iš valdomųjų sutikimo. 
Jei kuri valdžia pasidaro kenks
minga šiam tikslui, žmonės tu
ri teisę ją pakeisti arba nuša
linti ir sudaryti naują vyriausy
bę, kuri laikytųsi anų principų 

- -*■ fr valdytų taip, kad žmonės ma- 
tytų, jog tai geriausiai atitinka 
jų saugumą ir gerovę”.

ši deklaracija padėjo pagrin
dus JAV demokratijai, kuri te
besilaiko ligi šioliai. Laikosi ne 
tiktai anais teisingais princi
pais, kurie galioja visiems žmo
nėm ir visiem laikam, bet ir 
nusistojusiom tradicijom. Ligi 
šiol dar nereikėjo revoliucijos 
valdžiai keisti ar prašalinti, iš
skyrus skaudžias kovas dėl ver
gų išlaisvinimo. Bet tai, kas ta
da atsitiko, sutarė su deklara
cijos vykdymu: kad visi žmo
nės būtų lygūs savo teisėm. 
Vyriausybei niekada nebuvo 
prikišta, jog ji savo galią pikt- 
naudoja Žmonių laisvei varžyti. 

^Dažni demokratiniai rinkimai 
sulaiko nuo pagundos pasidary
ti 'kenksminga žmonių laisvei 
ir gerovei Kiek ^įtąip yra su 
saugumu.

Krašto saugomas nesudarė 
problemos, kol JAV gyveno ati 
Skirtos didžių vandenų nuo di
džiųjų imperialistinių valstybių. 
Kiek tie vandenys buvo saugūs

rodė Anglija, kuri dar po pir
mojo Didžiojo karo traukėsi 
atatupsta nuo Europos rūpes
čių, prisidengdama siauru kana
lu. Ameriką nuo pasaulinės po- jos.

rūpinti savo žmonių laisve ir 
gerove. Dekląradjos užsimintas 
įpareigojimas rūpintis krašto 
saugumu didesnio rūpesčio ne
sudarė. O kai nebuvo to rūpes
čio, tai nesunki ir nepaini bu
vo ir JAV diplomatija. Ame
rika daugiau tarpininkavo, ne
gu vadovavo. Antai, po pirmo
jo Didžiojo kari) padėjo įsteig- Je» Akkonos mieste, bet Kry
ti Tautų Sąjungą, bet pati jo
je nedalyvavo. Amerikos sau
gumui pakako-izoliacijos.

Izoliacija buvo skaudžiai su
daužyta naujo istorijos vyksmo, * 
kuri pati Amerika žymiai pa
stūmėjo į priekį. Ji labai daug 
prisidėjo prie civilizacijos pa
žangos ir naujų atradimų, Įskai
tant ir atominę jėgą, kuriai jau 
nėbėra kliūčių, pasiekti labiau
siai izoliuotą kraštą. Antra, JAV 
daug padėjo ir leido iškilti So
vietų Sąjungos galybei, kuri pa
sidarė tiesiogine Amerikai grės
me. JAV atsidūrė tokioje tarp
tautinės politikos fazėje, kad 
Baltųjų Rūmų vadovam pasida
rė pirmu ir pagrindiniu užda
viniu deklaracijos įpareigojimas 
rūpintis žmonių saugumu. Nuo 
to priklauso ir teisė gyventi, 
ir laisvam išlikti. Šios prigim
tinės žmonių teisės yra jau pa
vojuje. Nepakanka jas saugoti 
viduje. Reikia jau ginti iš lau
ko, nes izoliacija daugiau ne-

x begina.

Tokiom aplinkybėm JAV 
sienio politika šiandien 
ro pati reikšmingiausia 
šiam kraštui, tiek ir kitiem 
lasviem ir pavergtiem, 
tama, dėl ko 
kai JAV diplomatijai 
drąsos, ryžtumo ir tvirtos tini

dinosi Kristūs karią brtHja 
(Fratres militiae (Įrišti), bet 
pramintas buvo himniškais, 
nes ant savo baito priausto tu
rėjo įrisiūdinę raudoną kryžių 
ir kalaviją. Tie duženklai reiš
kė priemones, kuriomis buvo 
užkariauti latviai su ėstais ir 
buvo puolami lietuviai. Po di
delio lietuviam pralaimėjimo

mieji du buvo prancūzų temp- ** kumgaikšao Konrado kvieti 
liniukai ir italų joanitai. Vokie- p135 kovai su prūsais, mozūrų 
čių ordinas gavo vardą kryžei- kaimynais. Konradas užrašė or- 
vio, nes baltam.savo apsiaus
te turėjo juodą kryžių. Kryžių- ..r .. .. .
mi ir gmklu būva ryžtasi k^ P-nnieji voksiu 

. ? - • . . aiauuu BAUijzrcac auia-------- -
Vėliau buvo p&tatytos Elbin- vininkai susijungė su kryžiuo- gas. nuolat papildomas riterių 
r~ "o*9' v—______ ___________ _____ _ -__ _ ____ i______
Marienburgo (1275) ir kitos pi- ordiną viršininkaTbuvo didy' jos pamaryje" (tarp Vyslos ir 

..xu----- ♦ ™------- ------- <.
* ' w iiiagiouoo Kiujxjvjc> xvcu viray aiouauuc _

sų žemių. Nuo 1309 ordino būs- tininkas — krašto magistras Dvi jų giminės — aukštaičiai bergo garsiose kautynėse (1410) 
tinę iš Marburgo buvo perkel- LivonijojeJPrieš sujungtas jė- ir žemaičiai — gindamiesi su- turėjo lemiamąjį vaidmenį, 
ta į Marienburgą Prūsijoje, kur . - '
susidarė stipri vokiečių kolo- 
nialinė valstybė. Savo žemių 
ir turtų dar turėjo Vokietijo
je, Italijoje, Prancūzijoje, 

tai ordinas bandė įsitvirtinti šiem vokiečių ^kolonistam

voti už krikščionybės plitimą. 
Ilgainiui tas ryžtas pavirto ko
va už vokiečių imperijos plėti
mą Baltijos pamaryje.

Vokiečių imperatorius Frid
richas II suteikė ordino virši
ninkui kunigaikščio vardą. Būs
tinė pradžioje buvo Palestino-

žiaus karam nesisekant, perkel
ta Venecijon, Italijon, o paskui 
Marburgan, Vokietijon. Prieš

_______ __w_ j_____ „_ _ ______________________kūrė rytų Europoje vieną iš 
f? •’ ir’.'sudarė' vieną Vokiečių Vakarų Europoj visame Balti- didžiausių ano meto valstybių.

Z. *• ~ \ ------- c-----------------------—v r-----v— ~ Ji vadinosi Didžiąją Lietuvos
lys, užkariaujant vis naujas pru magistras Prūsijoje, pagel- Narvos) atsilaikfe tiktai lietuviai. Kunigaikštyste, kuri Tannen- 
osi Gamtai 1 _ - _ • . —_ ___

GYVENIMO PRIEKY AR GYVENIMO UODEGOJE?
_ (atkeltą iš 2 psl.) Esą į jo pasitraukimą darbie- gantis piliečių “susikolektyvi-

POsėdyje prieš porą savaičiųpažiūrėjokaip j~ b^mą-^-nimas’7.darbininkiųnuproletą- 
Gaitskelliui pasisekė sulaikyti iš Darbo partijos skęstančio lai-
............. ..................... vo.

Dar nežinia, katras sparnas 
galutinai laimės, nes Gaitskel
lio autoritetas taip pat 
griautas.

> TAS PATS 
VISOJE EUROPOJE

Tai, kas vyksta Anglijoje, 
kartojasi ar jau įvykę ir Vo
kietijoje. Socialiniu atžvilgiu 
Vokietijos socialistai jau pa
keitė savo programą, artėda
mi į “buržuazines” partijas. Už
sienių politikos Srityje jie ski
riasi, artėdami labiau į Mask
vai palankią liniją.

Europos šitokios krypties 
procesą Berlyne leidžiamas 
žurnalas Der Monat (1960 birže
lio nr) taip apibūdina:

— Istorinė raida Europos in- - -lįstų, kūne paskiau sustiprino 
telektualus po pirmojo pasau-^’savo reiškimąsi Darbo. Kova 
limo karo pastūmėjo į kairę prieš religiją yra jiem bendra 
— tai to meto pagrįstas reiš- jungtis su Maskvos politika Lie

rėjimas ir miesčionėjimas, — 
visa tai jei nenuslopino Vaka
rų Europos intelektualų pasi- 
nešimą į kairę, tai jį gerokai 
susilpnino ir atėmė radikalu
mą. (1960 birželio nr.).

IR GAL TARP LIETUVIŲ
Procesas vyksta ir tarp lie

tuvių socialistų. Ypačiai su jau
nesniosios kartos pasireiškiiftu. 
Prieš 5 metus tos kartos vei
kėjai pasisakė prieš klasių ko
vą, prieš marksizmą. Tai buvo 
lyg ir žingsnis ta pačia kryp
timi, kaip Europos socialistų. 
Tačiau prieš tuos penkeris me
tus jaunesniųjų lietuvių socia
listų tarpe pasireiškė net su
stiprėjusi kova prieš religiją. 
Tai .ypačiai stipriai buvo išreikš
ta DDT “Manifeste” tų socia-

ka, pajamų suvienodėjimas, au- riojo sparno kelią. M.

ir socialinių sąlygų. Nuo to lai- Dabartiniu metu iškilo skir- 
ko kai kas pasikeitė. Bolševiz- tingas jaunesniųjų pasisakymas 
mo ekspansija, pažinimas, kad ir dėl, “muzėjinių delegatūrų”, i 
ji vyko nelaisvom sąlygom, ge- dėl pačios nepriklausomybės, 
rovės principo įvykdymas ir Tai jau būtų kelias labiau pa

par

darbiečius nuo tokio vienaša
liško nusiginklavimo progra
mos. Gaitskellio draugai išva
dino Cousins praeitų amžių di
nozauru, kuris nori sugriauti 
Darbo Partiją. Apdairesnieji 
darbiečiai mato, kad anglas nė
ra tekis naivus, kad patikėtų 
Maskvos raginimui nusigirkluo- 
ti. Partija, kuri to nemato, nu
stoja jo akyse pasitikėjimo. Ta
čiau Cousins čia su draugais 
yra dogmatikas. Nuomonių 
skirtumas partijoje tokis ašt
rus, kad partijos sekretorius 
Morgan Philips susirūpinęs šau
kė: ar partija nori susmukti 
bendrame nesutarime?

BĖGIMAS IŠ LAIVO?
Darbo Partijos sparnų kovo

je iškrinta lyderiai. Prieš pu
sę metų kairysis Bevanas bu
vo operuotas ir draugai sako, 
kad parlamentas jo kalbų ne- 
begirdės. Dešinysis sparnas 
taip pat pergyveno smūgį — 
Alfred Robėns pasitraukė iš 
parlamento. Jis buvo galimas 
kandidatas pakeisti Gaitskelliui, 
bet jis nuėjo dabar tarnauti 
Macmillanui kaip nancionaLzuc 
tų kasyklų administratorius.

Ite nesėdi, Raude? Ar nedainuoji? ir lipnūs, kaip jaurios lūpos, tingiai vertėsi į vėje-

gės ir varvalėšos, brukosi į šalis močiakalapiai, stum-
Dainos jau liejosi viena po kitos. Mintautas bu

kimu apcU>ylę aūbentų krūmai styrojo išsiplėtę sodosavo mintis. Jis nusišypsojo linksmu ir nerūpėstin-šo midaus. Dainuodavo dėdė ne taikydamasis kam

sustab-

fio miško. Abipus tako nuo trobos į klėtis stiebėsi 
jauna ždė, minkšta ir purtai, nelyginant pūkeliai

Uogelė augo kaip lepi gėlė, nuolat apravėjama nuo 
piktžolių,, palaistoma tik švariu vandeniu. Ji tiktai 
augę, skleidėsi ir žydėjo. Jai nereikėjo kovoti su 
šalčiu. Jos niekas nemindė, tiktai glostė. Ir dabar

ėjau, buvau 
žemių išdy-

mės glėby, o kiti dar laikėsi tvirtai savo trumpalai
kiu gyvenimu, įsikibę į žiedkotį. Sunkiai kvėpavo 
alyvos, fūpestingai keldamos augštyn tik sūsimezgusių 
žiedų kekes, dar paslėptomis spalvomis, uždarytu kvė- 
pėjimu. Jos kantriai laukė to, ką žadėjo drums-

— Ar jau namo eisi?
— Ne. Kaipgi eisiu? Pats tik atėjai.

— .0 kaipgi! — sužvengė Raudė.
Vydas atidžiai į ją pasižiūrėjo. Susiraukė ir pik-

ALĖ ROTA

plėtiisi stebėjosi Uogelė.

drasko. Žiūriu, katras katrą įveiks. Kad kapojas, tik

— Tai kaip su ta meška buvo?

džiu, kad traškina kažinkas krūmus tankynėj. Tuoj

Išlindo iŠ tankynės baisiai didelė meška, murma pik
tai: gal jai gudobelių šakos kaktą apdraskė. O gal tik

Ji sučiaupė lūpas ir spoksojo vėl tuo pačiu sa
vo klaikiu žvilgsniu. Jos veide užgeso pasakojant at
siradęs nežymus šypsnys, švelnus ir šviesus. Iš jos 
akių pranyko anas minkštas spindėjimas su trupučiu 
liūdesio. ’ .

Uogelė nulenkė galvą, padėjusi mezginį ant ke
lių, ir valandėlę užsimerkė. Aklame žvilgsny jai šo
kinėjo žalsvi brūkšniai, sukinėjosi ratai ir pakaitomis 
rodėsi Rimgaudas — Vydas, Rimgaudas — Vydas .,. 
Jai darėsi silpna nuo minties, kurią įbrėžė Raudės 
žodžiai. Juk Vydas buvo atpasakojęs visą įvykį aiš
kiai ir suprantamai. Ar kliedėjo Raudė? Ar ji mela- 

i vo? Ar ... Uogelės širdin įkrito sėkla. Įtarimo. Ligi
' f šiol ji pasitikėdavo žmonėmis. Ji nebuvo pažinojusi

— Ar tau nebaisu. Raude, žiūrėti? — Akis iš- melo. Priešus, žinoma, ji laikė žiauriais ir klastin
gais, melagiais ir niekšais. Taip girdėjo apie juos 
kalbant. Bet savyje žmonės buvo jai visi geri. Na
muose ji nebuvo girdėjusi bamių.Niekas jai nepa
sakojo apie muštynes, apie plėšimus, suktumą ir 
žmogžudystę. Viltė, jos motina, buvo švelni ir at-

ŽVAIGŽDĖ

VIRŠUM
GIRIOS

romanas

sukriokė, sugargaliavo, dar pūdė ant Rimgaudo, bet

vaikas rėkia, spiegia ... O paskui tai Vydas atėjo...

Vydas dūrė peiliu. Tik sublizgėjo, kad smo-

Ir taip staigiai ji prasižiojo durims atsidarius, tary
tum būtų jai kas į pasmakrę dūręs. Plačiai atver
tose duryse pasirodė Vydas. Nenutilo daina, beveik 
niekas jo nepastebėjo. Jis pasislinko pasieniu ir at
sisėdo ant žemo, medinio suolelio. Raudė atsistojo 
ir, sijoną taisydamasi, priėjo prie jo. Bet daina te
bebangavo. Dar turėjo bernelis mergelę lankyti, dar 
meilius žodelius išsakyti ir aukso žiedelį pasiūlyti, o 
paskui mergelės vainikėlis turėjo nuvysti nuo Š^dnos, 
šiurkščių žodžių ir vargelių pas anytą.

Sunerimo Vydas, kai pamatė Raudę šalia vypsan-

tė apie save, kad patėmytų kitų nuotaikas. Jis ne
pastebėjo, kad Uogelė nenoriai padavė jam ranką, 
einant baugioj tamsoj nuskendusiais laukais. Visu ke
liu ji tepratarė vos porą Žodžių. Priėjus prie namų, 
Uogelė spruko į vidų, nei atsisveikinusi, nei nusišyp
sojusi.

Dangus drumstėsi. Tamsėjantis mėlynumas užsi
nešę skystu debesiokų pilkšvumu, lyg šienuotomis 
rezginėmis tapo užklotas. Pakraščiuose jau vertėsi 
tirštesni kunkulai, nebepermatomi ir keistų pavidalų. 
Virš girios urštė ir dundėjo. Medžiai sušiureno go-

Sargunas — | Uoktės akis žiūrėdamas, Uogelė — 
dabar paskendusi mąstymuose, Daugėris — į Ty
lenės nugarą akis nudelbęs. Eiviltas, glausdamasis 
prie Mažės, lyg netyčia, lyg dainoj svyruodamas .Var-

linguodama gaiva, T>lonė — dar atidžiau prie



LOAN ASSOCLATION

T£V. JUSTINAS VASKYS, OFM KAZYS MOCKUS likirpk *ią atkarpą ir nusiųsk:

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

AUDRONE

ŠVENČIAME ŠIMTMETINĮ JUBILEJŲ 1960

NAUJI LEIDINIAI
NUO PADĖJIMO DIENOS

apskaičiuojame METŲ KETVIRČIAIS

TIE

KINGS COUNTY
SAVENGS BANK

Lietuviškų produktų.

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY
110-04 Jamaica Avenue

filosofijos studijas ėjo Kauno 
kunigų seminarijoje. Teologi
jos studijoms vėliau buvo išvy
kęs j Austriją, Tirolį. Ten

Eaatara Paritway Offtee: 
539 GĄ«TSRN PARKWAY

87 EAST BAY R D. OSTERVILLE, CAPE COD, M A SS.

įskolas (morgičius) 
toney orderius

blaškytus lietuvius pranciško
nus. Daugiausia Jų buvo Itali
joje, kur visi studijavo. Pra
dėjo kviesti į .Ameriką, suda
rydamas įvažiavimo galimybes.

Pirmiausia tyrė sąlygas, kur 
būti) galima įkurti lietuvišką 
savarankų pranciškonų vienuo-

'Cicero Lietuvis", spausdi-

mas lietuvių jaunimo siekia 
Mortono ir Marijos aukštesnė
se mokyklose. Mortono mokyk
lą šiemet baigė 12 lietuvaičių.

sfatousito* rektorius. TedsSKvo 
sv.rrancKKius vąrpeqtoray- 
vavo šv. sKaztedero provincijos 
taryboje. Bolševikam 1940 už
ėmus Lietuvą, pasitraukė į Va
karus ir 1941 atvyko į Ame
riką. čia ėmėsi organizuoti iš-

bėjo klebonas kun. E. Gradec- 
kas, kun. W. Vičas skaitė re
zoliuciją, 6 kun. J. Bakšys at
kalbėjo specialią maldą už Lie
tuvos laisvę. Waterbury mies
to majoras pasakė įspūdingą 
kalbą. Dar kalbėjo prel. J. Bal- 
kūnas. Publikos atsilankė la
bai daug. (P. J.)

Už sutaupąs nuo 1960 m. liepos (July) 1 dienos. 
Draugija atlieka šias operacijas:

1. Priima taupyti pinigus
2. Duoda paskolas (morgičius) '
3. Išrašo
4. X-maa C!ub

=Skobna pinigus taupytojams ’*
6. Priima pinigus už elektrą, šviesą ir gazą.

Siunčiu depozito.......  ....... ...........
(Taupytojams pa&to išlaidas apmoka. Draugija)

Aukštąjį mokslą baigė: Mil
da Mamėnaitė — Roosevelto 
universiteto muzikos kolegijo
je gavo magistro laipsnį; Ja
nina Katelytė Mundeleino ko
legijoje gavo bakalauro laipsnį 
su pagyrimu; R. Keliuotis — 
Illinois technologijos institu
te gavo bakalauro laipsni iš ar
chitektūros.

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau _ (3*2% normalaus ii* K %. specialaus priedo)

Birželio trėmimy minėjimas 
buvo birželio 11. Prie miesto

vienintelė
LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAUGIJA 

New Jersey ir New York’o valstybėse mokės

GARSIAME CAPE COD - OSTERVILLE, MASS., KURORTE 
PRIE ATVIRO ATLANTO. LONG-BEACH PLIAŽO. PUŠU PA
VĖSYJE. GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VASARVIETĖS VILOJE

ros — 6,50 dol.

portą, Me, kur dalyba pran
ciškonų provincijos taryboje, 
retkarčiais pa^Mylamąz į toli
mesnes kelkmes, į Ebrook' 
lyną, Pittsburghą, St. ete
rines Kanadoje. šiose kelionė
se mato savo darbo vaisius: 
kaip jo įkurta, suorganizuota

Jietuvtjiprandškonų įk
lija plečiasi ir auga. Tėvas Jus^ 
tinas Vaškys yra Sos lietu 
ko vienuolijas organizatoriuir 
ir kūrėjas Amerikoje. |

Birželio 29 Tėv. Justinas Vaš
kys atšventė kunigystės 25 me
tų sukaktį. Daugiausia metų 
paskyrė provincijos organizavi
mui.

Tėv. Justinas Vaškys yra gi
męs 1909 Liepojoje, Latvijoje. 
Tėvams persikėlus į Lietuvą, 
gimnaziją lankė Ylakiuose, vė- 
liau Kaune. į praneiškonus į-1935 įšventintas į kunigus. > 
stojo 1928. Amžinuosius įža- - Po metų grįžęs į Lietuvą, Vy- 
dus padarė 1932. Teologijos ir tauto Didžiojo universitete stu-

kyklą Gilbertville, Mass,, jau
nas Šimkus stojo dirb
ti į tekstilės fabriką 1914 m. 
k ten per keletą metų patiekė

policija veikė visos valstybės 
mastu ir turi pirmenybę prieš 
miesto policiją. Jos žinioje yra 
didžiųjų kelių apsauga ir pilię- 
<Sj£ saugumas. William Šimkus 
buvo pirmasis lietuvis, patekęs 
į tą policiją. Pasireiškęs neeili
niais gabumais, jis greitai kilo 
laipsniu ir užimamomis parei
gomis 1924 pakeltas į corpo- 
ral, 1925 — į sergeąnt, 1926 
— į first sergeąnt, 1929 lieu- 
tęnant, 1934 — divisional in- 
špęctor, 1942 —• captąįn ir 
ęsėetitive officer.

Kylant H vieno laipsnio į ki
tą, vis reikėjo daugiau rengtis 
ir lakyti bendrojo lavinimo 
bei specialius policijos valdi- 
niako egzaminus. Tuos egzami
nus visada Sėkmingai išlaikęs 
ir pasĮrę&kęę darbe ypatingu 
veiklumų bei sumanumu, Wm. 
Šimkus pasiekę toje policijos

To SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
24 Davis Avė., Kearny, N. J.

* ėjusta Amerika bei Pitttirarghe 
ėdSvDHUS TaFTilOTTTiS

Tėv. J. Vaškto rūpesčiu Ken- 
nebunkporte, Me., buvo pra- 
dėtos rengti berniukų vasaros 
stovyklos. Taip pradėtas auklė
jimo darbas, kuris vėliau pri
vedė prie savos švento Anta- 
vo gimnazijos.

Sveikindami sukaktuvininką 
Tėvą Justiną Vaškį, linkime 
Dievo palaimos visuose jo dar
buose. Linkime ir toliau su to
kiu pat užsidegimu ir energi
ja dirbti lietuviškosios krikš
čioniškosios visuomenės labui 
ir savai vienuolijai.

i-v ■ m w

I TAISYMAS 
;uxn ti, n. v.

namas ofsetu, leidžiamas 
LB apylinkės. Išėjo jau 6 nu
meris. šioji apylinkė vieninte- Petras, Francis, Teodoras da
lė Amerikoje leidžia savo laik- bar yra biznieriai, o brolis Da

nielius yra Mass. valstybės po-

Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidi
mams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.

A VASAROJIMUI JAU ATIDARYTA 
Lietuviai savininkai r. Ed ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. — Kreiptis

Apdrausta “Federal Savings and Loan Corporation” ligi $10,000 
Narys Federal Home Loan Bank 

Julius Paknis, prezidentas
P. Velevas, sekrfetorius J. Belza, iždininkas

Gražiame Bostono priemies
tyje Newtown (30 Belmont St) 
savo namuose gyvena įdomi 
Amerikoje gimusi ir augusi lie
tuvių pora William ir Veroni
ka LubaHė šimkai. Jiedu abu 
yra plačiai žifiOmi netiktarp 
Bostono' ir Worcesterio, bet ir 
tarp visų Massachusetts valsty
bės lietuvių ir nelietuvių. Ta
čiau apie juos reikia žinoti ir 
visiems lietuviams, nes tai la
bai geri, aktyvūs mūsų žmonės, 
savo darbu ir gerumu įgiję 
meilės ir pagarbos, pasiekę 
šiame krašte atsakingų parei
gų ir sykiu išlikę labai arti
muose ryšiuose su save tautos 
žmonėmis. Jiedu yra išauginę 
vieną adoptuotą dukterį, kuri 
jau yra sukūrusi šeimą ir gy
vena atskirai. Gyvendami ato
kiai nuo lietuviškų centrų 
(Newtown yra tolokai nuo Šo. 
Boston), šie Amerikoje gimę 
ir augę .lietuviai palaiko labai 
tamprius ryšius su gyvuoju lie-. 
tuvišku gyvenimu ir patys ja
me gyvai reiškiasi. Visiems, 
kam teko su šimkais susitik
ti, yra žinomas jųdviejų nuo- 

Aukštesnio mokslo' daugu- širdus noras padėti kiekvienam, 
kas į juos kreipiasi arba ką 
jiedu pastebi esant tokios pa
galbos reikalingą. Tokios pa
galbos yra patyrę ne vien tik 
lietuviai. Tačiau, žinoma, dides
nė jų pagalbos, jų lietuviško 
širdingumo dalis yra tekusi sa
vo tautos broliams ir sesėms. 
Tat bent trumpai pasekime 
šios įdomios poros gyvenimo 
ir darbo kelią.
, Nuo fabriko darbininko ligi 
valstybės policijos viršininko.

Šiandieninis jau pensijoje 
esąs buvęs Massachusetts vals
tybės policijos viršininkas Wil- 
liam Shimkus yra gimęs 1899 
Gilbertville, Mass., iš lietuvių 
emigrantų tėvų, kilusių iš Su
valkų gubernijos. Vėliau tėvai 
persikėlė į Springfield, Mass., 
ir išaugino 8 vaikus — 5 sū
nus ir 3 dukteris. Visi keturi

CICERO ŽINIOS
Lituanistikos aukštesniąją 

mokyklą šiemet baigė 8 moki
niai. Tai trečioji šios mokyk
los laida. Nemaža mokinių lan
kė taip pat šv. Antano para
pijos lietuviškąją klasę.

Amerikme ‘moriktonšoma

Tėv. Justinas paskiriamas jo 
rirštoinku — provincijolu. 1947 
jsikHriama Kennebunkporte, 
Me., St Catherines mieste Ka
nadoje ir Bridgevilte, Pa. 
(1949).

Tėv. Justinas Vaškys su di
deliu uolumu atėjo ir. lietuviš
kos spaudos organizuoti bei 
leisti. |949 metų rudenį per
imami Europoje ėję Aidąi. Tuo 
pačiu metu jis daro žygius per
imti Darbininko leidimą. Dar-

AUDRONĖ - JANSONAS
87 East Bay Road, Osterville, Cape Cod, Mass. 

Naujas telefonas: GArden 8-8425

Vyt Alanto, Tarp dviejų gy- yra šv. Antano parapijos mo- 
venimų — 4,5 dol kyklos patalpose. Dauguma kny

gų yra prel. Igno Albavičiaus.

Parapijos banketas buvo ge
gužės 29. Erdvi salė vos galė
jo visus svečius sutalpinti.

broliai yra sukūrę šeimas ir ap
sigyvenę Worcester, Mass., ar
ba jo kaimynystėje. Broliai

ir daugiau laiko gali skirti lie
tuviškiems reikalams. Būdamas 
valstybės policijos viršininku 
įvedė daug sėkmingų pagerini
mų ir įvykdė reikalingų naujų 
statybų. ____ ____ _ _____ _

Lietuviškoj* veikloj*
Joje jis dalyvauja kiek pa

jėgdamas nuo jaunų dienų. Ta
čiau ypač energijos skiria per 
pastaruosius metus. Visai gra
žiai vartodamas lietuvių kalbą, 
jis dalyvauja visokiuose lietu
vių komitetuose bei valdybose, 
seka lietuvišką spaudą, rūpina- 
sį lietuviškų reikalų iškėlimu 
amerikiečių spaudoje, rūpinasi, 
kad Amerikoje gimę ir augę 
lietuviai domėtųsi lietuviškais 
reikalais ir apie juos žinotų. 
Palaiko ryšius su iškilesniais 
šio krašto lietuviais, stengiasi 
juos informuoti apie lietuvišką 
gyvenimą. Pvz. jis nuolat kon
taktuoja prof. Šidlauską, kur^ 
yra Bostono meno mokyklos 

tarnyboje aukščiausios vietos profesdrius ir - kasmet opgapi- 
ir joje išbuvo septynerius me- zuoja plačiai pagarsėjusius Bes
tus —ligi 1949.įstatymas nu- tono meno festivalius.
mato, kad tos policijos tarnąų- Jeigu nueisi į So. Bostono 
tojai gali trati tarnyboje tik Ii- lietuvių parapijos kokio komi- 
gi 50 metų aūffiaus. Todėl 1949 teto posėdį, ten dalyvių tarpe 
teko palikti pamėgtą darbą ir rasi kpt. Šimkų. Kai reikėjo 
pereiti į kitą. Ugi 1954 buvo paminėti nusipelnųsio klebono 
Eastern Mass. Bus Co. perso- prel. Virmauskio sukaktį ar pre- 
nęll manager asistentu, 1954 latūrą, kpt. Šimkus žinojo, kad 
-56 dirbo Trucking CO. Cargo yra kam paminėti lietuvių spau- 
Loss Prevention Division vė^ doje, bet rūpinosi ir labai sėk- 
dėju. Nuo 1956 daugiau-laiko mingai minėjo visuose Bosto- 
praleidžia namie, naudojasi pen- no didžiuosiuose laikraščiuose, 
sija, rūpinasi namų priežiūra (Nukelta į 5 psl.)

rotušės buvo nuleistos Vėliavos 
pusiau stiebo, o vakare prie šv. 
Juozapo mokyklos įvyko de
monstracijos. Programą išpil
dė parapijos choras, vadovau
jamas muz. AL Aleksio. Sugie- 
do Amerikos ir Lietuvos him-

Trilypis piknikas ruošiamas 
LRK Susivienijimo, LDS ir LK 
moterų sąjungos bus rugpjū
čio 28, sekmadienį, Belleview 
parke, Lakewood Rd., Water- 
bury, Conn. Visų trijų draugi
jų valdybos turėjo tuo reikalu 
pasitarimą. Gegužinė įvyks bet 
kokiam orui esant. Visus Con- 
neetieut ir apylinkių lietuvius 
kviečia gegužinėj dalyvauti. Vi
si bus maloniai priimti, skaniai 
pavaišinti ir turės progos pa
silinksminti, grojant geram or
kestrui.

tai — 1,50 dol. -------- nėmjL
R. Kisieliaus, Pirmoji sėja — kas bus fugpiūčio 28. Prašome Mūsa tam

L40 M iš anksto tą dieną pasižymėti, krikštijan^tįv^ norėjo
Darbininkas, 910 Willoughby kad neprateistuinėt retos pro- metri-

Avė, Brroklyn, N.Y. gos. Bua staigmenų. kose tavo fraš^as WI%am var

du ir tuo vardu dabar yra ži
noma;. Turėjęs pragos išeiti

Vykdami atostogų nepamirš- raSt-
MteįyilĮkMišėjmiusSuM ................ .............. Hdj« tarnyboj. Sesuo CicBij.
OehmStas leidimus: kny«v bAhotota M Wor.

V. Biržiškos, Praeities Pate- voką ketvirtadienius nuo 7 o sesuo našlė B«
iki 9 vai. vakaro. Biblioteka HjghUnd gyven, Holden, Mass.

Sesuo Albina yra Air Fore* 
pulkininkas ir gyvena Washing- 
ton, D. C. Visi brotiai ir se

nus ir keletą lietuviškų liau
dies dainų. Taip pat parapi
jos vaikų choras, vadovaujamas 
seselių mokytojų, padainavo 
keletą dainelių, o parapijos jau
nimo skudučių orkestras pa
grojo maršų. Invokaciją atkal- Ch.Karecko vaistinė apiplėš- 
___________________________ ta birželio 13. Vagis įsilaužė 

pro langa. Buvo išnešta narko- 
mvhmo" plokš- tik ir 60 dol p,r.,gais 

teles jau baigiamos išparduoti. 4 P &
Labai ribotas skaičius dar gau- žilvitis tautinių šokių gru- 
namas Darbininko administnh pė, birželio 25 dalyvavo tarp- 
djoje, 910 Willoughby Avė., tautinės parodos atidaryme. 
Brooklyn 21, N. Y. Vieno albu
mo kaina 10 doL

1860
PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

J. švaisto, Jo sužadėtinė 
4 dol.



(Atkelta iš 4 psl.)

Klemensas Čižauskas, bu
vęs Lietuvos kariuomenės sa-

IEŠKANTIEMS

POILSIO IR RAMUMOS

Atostogas be rūpesoiĮ
VERONIKA ŠIMKIENE

Veronikos Šimkienės darbai

Vasaros atostogos prie ATLANTO

ATLANTO PAKRANTĖJE

Šiais metais Apreiškimo pa
rapijos mokyklą lankė 480 mo
kinių. Iš jų 52 mokyklą bai
gė ir gavo pažymėjimus; jų tar-

WORCESTER, MASS

Atsižymėjusieji moksle gavo 
dovanų. "Geriausiai baigė Elz
bieta Ridikaitė ir Povilas Ma-

Kpt. Wm. Šimkaus ištikima 
gyvenimo ir darbų palydovė 
yra Veronika Lubinaitė - šim-

Prel. K. Vasys, asistuojamas 
kun. J. Steponaičio ir kun. J. 
Jutkevičiaus, suteikė palaimini
mą ŠvČ. Sakramentu.

tų stipendįjas mokyklą šiemet 
baigusiems, kurios atiteko Ro
zalijai šmulkštytei (ji yra pri
imta į Visą šventųjų komerci
nę aukštesniąją mokyklą) ir 
Richardui McKeever (įstojo j 
Katedros paruošiamąją'semina- 

(Nukelta į 8 pis.) . ■

kienė. Gimusi Woreesteryje ir 
ten Įsigijusi išsilavinimą bei 
gailestingosios sesers (nurse) 
profesiją, ji ir dabar yra suriš
ta su Worcesteriu, nes ten te
begyvena jos mylima mamytė.

ševikų parodytų 1959 gyvento
jų surašinėjimų. Po paskaitos 
buvo priimta protesto rezoliu
cija, pasiųsta.,JAV vyriausybės 
ir Jungtinių Tautų atstovams. 

Bostone ir kasmet Muzika J. Beinorto vedamas

Diplomu įteikimas
Birželio 19 šv. Kazimiero baž

nyčioj įvyko parapijos mokyk
lą baigusiems pažymėjimų itei- regulą ateinančiais metais turi

Jeigu nuvyksi į Jėzaus Nukry
žiuotojo seserų kongregacijos 
pikniką Brockton, Mass., ar į 
Nekalto Prasidėjimo kongrega
cijos pikniką Putnam, Conn., 
ten rasi beplušantį kpt. Šim
kų su savo giminėmis, betvar
kantį automobilių aikštę, šiuo 
metu dalyvauja Putnamo sese
rų rėmėjų centro valdyboje ir 
padeda sykiu su prel. Pf. Juru 
rasti lėšųr bei sudaryti planus 
naujai seselių Matulaičio vardo 
ligoninei ir naujai mergaičių 
stovyklai pastatyti. Kai Bostono 
lietuviai imasi kokio didesnio 
viešo žygio, to 'žygio rengėjų 
ir vykdytojų tarpe būna kpt. 
Šimkus su svaria savo nuomo
ne ir pagalba. Jis rengė ir va
dovavo didžiajai ^pmonstraci- 
jai, kurią vykdė pavergtų tau
tų žmonės Chruščiovo vizito 
metu. Jis dalyvauja Žalgirio 
mūšio komitete. Jo parama bu
vo labai reikšminga, kai sun
kioj pradžioj anais metais J. 
Kapočius- ėmėsi leisti Lietuvių 
Enciklopediją. Kiekvienas lietu
vis, kuris kada kreipėsi pagal-

*Mane patraukė į labdaringą 
veiklą religinis jausmas”, — 
sako" V. Šimkienė. Pagalba ar- '■ 
timui davė moralinį pasitenki
nimą ir pasirodė labai sėkmin
ga. Kai ėmiau siųsti siuntinį 
po siuntinio, jaučiau vis dau
giau malonumo. Ėmiau gauti 
kas dieną padėkos laiškus ir 
supratau, kad vargo gyvenime 
yra daug, ir kad reikia padė
ti jį mažinti. Rinkau daiktus 
ir pinigus. Siunčiau ir siunčiu 
siuntinius lietuviams ir nelie
tuviams. Gavau ir tebegaunu iš 
jų daugybę laiškų”.

Į klausimą, kiek ji tokių siun
tinių yra išsiuntusi, V. Šimkie
nė atsako, kad niekad ners skai
čiavusi ir nežinanti, Tačiau fak
tas,* kad ji .yra jų išsiuntusi 
mažiausiai keletą šimtų į lietu
vių tremtinių stovyklas tais me
tais, kai jose buvo daug lie
tuvių. Ir dabar V. Šimkienės 
pakuoti siuntiniai eina Sibire 
vargstantiems lietuviams/ eina 
misijonieriams, eina visur, kur 
gali spėti ką padaryti. Šalia 
asmeninės j 
nepertraukiamos 
veiklos V. Šimkienė- dalyvauja 
ir organizacijų veikloj. Dirba 
Legion of Mary, dirba sodali- 
cijoj,. yra Nekalto Prasidėjimo 
seserų kongr. rėmėjų pirmi
ninkė So.

nionis, lietuvių kalbos — Da
nutė Pauliukonytė ir Arūnas 
Antakaųskas.

kūnas, Iškilmėse dalyvavo kele
tas svečių kunigų, graduantai 
ir jų tėvai. Pradžioje klebonas 
kun. J. Bakanas pasveikino bai
gusius parapijos mokyklą mo
kinius, linkėdamas toliau tęs
ti mokslą katalikiškose mo
kyklose: “Mūsų noras ir viltis, 
kad Jūs ir toliau tęstumėte 
mokslą katalikiškose mokyklo
se”. šv. Stepono par. klebonas 
preL John Relley pasakė gana 
ilgą pamokslą, nurodydamas, 
kaip tikru krikščionišku gyveni
mu reikia liudyti, Kristų. Po pa
mokslo, kun. J. Bakanas, asis
tuojamas kun. J. Jutkevičiaus, 
įteikė mokyklos baigimo pažy
mėjimus. Mokyklą baigė 38 
mokiniai.

Birželio 19 Maironio parke 
LB apylinkės iniciatyva buvo 
surengtas kuklus birželio įvy
kių' minėjimas. Maldą atkalbė
jo kun. J. Steponaitis, įžanginį 
žodį tarė apylinkės valdybos 
atstovas Pr. Račiukaitis, paskai
tą skaitė dr. B. Matulionis. Pre
legentas pabrėžė, kad tenka 
minėti ne tik birželio, bet dau
gelio tragiškųjų lietuvių tautos 
įvykių, pradedant Kražių sker
dynėmis, nes lietuvių tautos 
naikinimas pradėtas dar, carų 
laikais. Maskoliai rusai nepa
sikeitė, baisūs jie buvo caro 
laikais, o dar baisesni raudonie
ji maskoliai, kurie ištrėmė ir 

per keliolika metų išžudė apie pusantro milijono 
------ i labdarybės lietuvių. Tai aišku iš pačių bol-

pe 29 berniukai ,ir}2Š mergai Parapijos katalikų vyrų < 
tės. Lietuviai ar lietuviško® kil- gija Paskyrė dvi >etarių 
mės tėvų bnva ISmotauių. 
Iš baigusiųjų mokyklą 22 moki
niai lankys aukštesniąsias ka
talikiškas mokyklas, Įriti — vie
šąsias. Domime Valenti ir Ri- 
chard McKeever (pastarojo mo
tina lietuvė! įstojo | paruošia
mąją kunigų seminariją. '

— Pranciškonu piknikui 
Kennebunkport, Me., iš Wor- 
cester, Mass., prisiuntė vertin
gų dovanų: M. Kvietkauskaitė, 
O. Žemulevičienė, E. čiriėnė, 
E. Arlavičienė, E. Kvaraciejū- 
tė, M. Glavickienė, A. Aksti- 
nienė, O. Navardauskaitė, Ro
žė Alęliūhas, Aikšnorienė, Sau- 
rusaitienė ir Košelienė.

TT. Pranciškonai nuošir
džiai dėkoja. *

Didžiausia bėda buvo ta, 
kad Comet automobilių nesu
spėta pagaminti ir pristatyti 
pardavėjams. Nuo liepos 11 
pradeda veikti naujas Fordo 
Comet automobilių fabrikai 
Kansas City.

DARBININKO metinis pikni
kas bus rugpiūčio 28. Prašom 
iš anksto tą dieną pasižymėti, 
kad nepraleistumėte retos pro
gos. Bus staigmenų.

Adresas: M e * k a, Beach Street, 
Monuir.ent Beach. Cape Cod. Mass.

S. M. Lutye, 105 Grand Street,

nų pramonėje.
Comet atomobilis tik

Telef. Putnam, Conn.
WAlnut 3-2836

Sesuo M. Hyacinta 
išbuvusi šešerius metus šv.

Kazimiero mokyklos vedėja, šių 
mokslo metų pabaigoje atsisvei
kino, nes pagal kongregacijos

Genovaitė ir Keneth Kaneb, 
žinomi lietuviškų reikalų rėmė
jai, savo lėšomis išleido vaikų 
laikraštėlio Eglutės 10 metų su
kaktuvinį padidintą numerį.

"Vyties" klubo sportininkų 
pagerbimas, surengtas birželio 
18 Maironio parke.

Ralfo vajaus metu surinkta 
per 570 dol. aukų. Stambesnes 
sumas aukojo: kleb. kun. J. Ba
kanas — 20 dol., VI. Vaitkus

ramia ir gražią aplinką 
erdvius ir patogius kambarius 
gerą ir sveiką maistą 
neužmirštamą Silver Beach ir

prie ežero su valstybės tvarko
mu paplūdimiu. Patogūs kam
bariai, šiltas ir šaltas vanduo, 
dušai. Valgį galima gamintis 
patiems ar gauti vietoje.

praleisti kviečia Lušįai ir Veltai jų 
vilose Meška ir Meškiukas saulėta
me CAPE COD. kurio krantus ska
lauja Golfo srovės šildomos Atlanto 
bangos. Ten rasite tikrai —

būti paskirta į kitą mokyklą. 
Worcesteriškiąi apgailestauja 
netekę buvusios uolios mokyk
los vedėjos ir tikrai susipratu
sios lietuvaitės. Linki sėkmės 
naujoje jos darbo vietoje.

Sesuo M. Scholastika šven
čia sidabrinį jubilėję

Sesuo M. Scholastika, bene 
ilgiausiai iš visų esamų šv. Ka
zimiero parapijos mokyklos mo
kytojų dirbančių Worcesteryje 
(nuo 1953), šiemet švenčia 25 
metų sukaktį, Jcai yra davusi 
amžinuosius vienuolės įžadus. 
Sesuo M. Scholastika (Danevi- 
čiūtė) kilusi iš Plungės para
pijos, baigusi Plungės gimna
ziją, vaikų darželio kursus Kau
ne ir mokytojų kursus Vilniu
je, 1932 rugpiūčio 15 įstojo į 
šv. Kazimiero kongregacijos

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

Apreiškimo parapijos mokyk
la birželio 26 ufiudgė mokslo 
metus. Parapijos klebonas kun. 
Norbertas Pakalnis 9 vai. au
kojo iškilmingas mišias; baigu
sieji mokyklą bendrai priėmė 
šv. Komuniją.

Po piet 3 vai. bažnyčioje bu
vo 'įteikti baigusiems mokyk
lą pažymėjimai. Pasidžiaugda
mas sėkmingu mokyklos dar
bu, klebonas kun . NTPakalnius 
padėkojo seselėms domininko- 
nėms už ūdų ir rūpestingą dar
bą mokant ir auklėjant jauną
ją kartą. Taip pat pasveikino 
baigusius mokyklą ir palinkė
jo visiems toliau tęsti mokslą 
aukštesnėse mokyklose.

Kiekviena parapija turi pa
grindo didžiuotis,;jei gali iš
laikyti parapinę mokyklą. Mo
kykla prie parapijos yra ta gy
vybės srovė, kuri tampriai pri
riša šeimas prie parapijos, o 
per mokyklą lankančius moki- 
nius įteka į parajūjos.^gyyęni- 
mą naujo .-gyvo jauno kraujo, 
kuris laidoja parapijai ilgą am-

— Ateitininkę Sendraugių 
Sąjungos naujoji Centro Val
dyba pasiskirstė pareigom: pir
mininkas dr. V."' Manelis, viče- 
pirm. K. Kleiva, antras vice- 
pirm. S. Balčiūnas, sekr. dr. 
VI. Šimaitis, antrasis sekr. A. 
žemaitis, ižd. P. Strakienė. Vi
ši Chicagoje.

— Neolituanę stovykla bus 
rugpiūčio 27 - rugsėjo 5‘lan
kų vasarvietėje, Edwardsburgh, 
Mich. Vadovas — inž. Vacio 
vas Mažeika.

— Brocktone naują Alto sky
riaus valdybą sudaro: pirm. K. 
Jurgeliūnas, vicepirm. A. Aks
tinas, sekr J Br. Burba, ižd. R. 
Kaminskas, iždo globėjai — 
P. Dūda ir J. činčys.

— Romualdas Kriaučiūnas, 
baigęs Roosevelto universitetą 
Chicagoje psichologijos baka
lauro laipsniu ir prieš pusantrų 
metų pašauktas atlikti karinę 
tarnybą, pripažintas pavyzdin
giausiu gegužės mėnesio kariu. 
Pabrėžtas jo drausmingumas, 
mandagumas, maloni laikyse
na, gabumas kariniam apmoky
mui. Romualdas yra gimęs Lie
tuvoje. Amerikoje gyvena de
šimti metai. Yra aktyvus atei
tininkas. ..

Gražūs kambariai. šviežias maistas. Žemos kainos. Va 
les ra iš šokiams 
pat okeano pa pi

vienuolyną Pažaislyje ir 1935 
rugpiūčio 15 davė amžinuosius, 
įžadus. Mokytojavo Lietuvoje į-

daug aukų surenka tai kongre- lietuvių choras padainavo kele- įkaitis. Geriausius tikybos pa-
gacijai paremti. tą lietuviškų dainų. tojoje Panemunėje. 1944 nuo

Abu Šimkus dažnai matysi Vilius Taku? (Tautkus) bir- ir Ronaldas Anton, anglų kaL 
lietuvių kultūriniuose parengi
muose, piknikuose ir pan. Jei čioje aukojo pirmąsias mišias

— primicijas. Asistavo klebo
nas preL K. Vasys ir Mary- 
knol tėvai misijonieriai. Po pie
tų gražiai meniškai išpuoštoje 
parapijos salėje buvo sureng
tas priėmimas. Naujas kunigas 
misijonierius yra kilęs iš Auš
ros Vartų parapijos.

armijos kapitonas, chicagiečio 
vaistininko Prano Rako sūnus, 

Tšvyko tarnybai į Korėją. Ka
riuomenėje tarnaudamas jau bu 
vo Japonijoje ir Korėjoje, šį 
pavasarį baigė teisės mokslus 
ir gavo advokato teises.

nuvažiuosi į vienuolyno rėmė
jų seimą, ten matysi V. Šim
kienę bevadovaujant šeiminin
kėms. Jei nuvyksi į parapijos 
pikniką, rasi ją loterijos bilie
tus beplatinant ir pan. Gražiai 
ir mielai ji kalba lietuviškai, 
širdingai sutinka kiekvieną žino 
gų, padeda kitoms moterims 
jų visuomeniniame ir asmeni
niame gyvenime, patarimais ir 
parama.

Linkime, kad ši šviesi šei
ma dar ilgus dešimtmečius 
šviestų savo pavyzdžiu mums 
visiems. Linkėkime asmeninės 
laimės, ištvermės, sveikatos. Fordo mašinu bendrovė min., skaitant nuo 1060 pradž. 
Lietuvių katalikų gyvenime jų ^augįagį išleidusi mažuosius kiekvieną pardavimo dieną vi- 
veikla yra įsrežusi jau reikš- automobilius Falcon ir Comet, sas 24 vai. Iki gegužės 31 Fal- 
mingą vagą, .žinome, kad te
bėra, ačiū Dievui, geroje svei
katoje, todėl ir galime tik mels
ti Aukščiausiąjį, kad laikytų 
mūsų tarpe ilgiausius metus!

Nuo pat pradžios Fordo m> 
10 savaičių (parduodamas nuo mašinų pardavimas per 7 
kovo 17) prisivijo kitus ir at- mėnesius ^Jo. B 10 Fordo su
sistojo ketvirtoje vietoje tarp toniobilių rūšių, kurie gamina- 
mažųjų automobilių. mi vietos rinkai, daugiausia
. Falcon mažųjų Fordo auto- Parūu°ta Falcon ir Comet 
mobilių parduodama vienas per

521 vientas kiekv. dieną iš 128 Vagelis ir K Jonaitis; A. J. G. 
pardavimo dienų nuo metų pra- Giedraičiai — 6 dol. Visa eilė 
džios. po 5 dol. ar mažiau. Pr.

Geriausiai pailsėsite atostogų šalyje Ketraebunkport, Me.
Pranciškonų vienuolynas priima pavienius asmenis ir 
šeimas, šiemet papigintos^ kainos ■- Atostogavimo 
sesoaas prasideda liepos 1 ir baigiasi rugsėjo 1.

Daugelio metų praktika rodo, kad tūkstančiai grįžta pa
ilsėję žavioje Maino gamtoje ir gaivinančioje jūroje. Šie
met galėtumėt ir jūs būti jų tarpe. Dėl informacijų kreiptis 

FRANCISCAN MONASTERY, Kmebuakport, Maine

vanoris, birželio 17 Chicagoje, 
Douglas parke, buvo juodukų 
užpultas ir apiplėštas. Sužeis
tasis dar pats nuėjo Į šv. An
tano ligoninę.

želio 19 Aušros Vartų bažny- ~ ^^L?“^S.’/onas ^^1947 ^tvyko^ JAV° čia

dirbo parapijų mokyklose Chi
cagoje, Sioux City, Iowa, ir 
Worcesteryje. Pastaroje vietoje 
keletą metų yra vedusi litua
nistinę klasę ir.dirbusi su moks 
leiviais ateitininkais.

PENKTASIS KLUBŲ 
STUDIJŲ SĄSKRYDIS

Jau tradicija tapęs Lietuvių 
Krikščioniškosios Demokratijos 
Studijų Klubų vasarinis sąskry
dis šiemet įvyks kiek anksčiau
— liepos 2-4 (JAV nepriklau
somybės šventės ilgajame sa
vaitgalyje toje pačioje mieloje 
Sigalas “pakluonėje”, Water- bos į lept. Šimkų, visada buvo 
vliet, Mich., prie vėsiojo Paw labai šiltai išklausytas ir gali- 
Paw ežero. Sąskrydį organiąuo- ma pagalba suteikta.
ja Centro Vald^o^Č Kchniskai ?
— Chicagos klubas, kuris ge- 
ba tokius sąskrydžius meist-
riškai suorganizuoti. Programo- "
je žaidimai, maudymasis, spor- 
tas, linksmavakaris ir k. Są- 
skrydžio metu įvyks ir penkta- 
sis metinis LKDSK atstovų su- 
važiavimas. Jo programoje pa- 
skaita, apskrito stalo diskusi- 
jos tema: Vlikas, Altas. Lie- 
tuvių Bendruomenė ir jų są- 
veika, naujos Centro Valdybos 
rinkimai ir kt. Sąskrydyje ir 
suvažiavime maloniai kviečia- 
mi dalyvauti visi studijų klubų 
nariai, bičiuliai bei vyresnieji
bendraminčiai. Smulkesnės in- .
formacijos visiems bendramin- 
čiams yra teikiamds per LK 
DSK Centro Valdybą ir atski- ■ H ' f y i
rus klubus. Iki pasimatymo 
prie Paw Paw! (r. s.)

— 15, po 10 dol. — National 
Bakery, Br. ir L. Vedeckai, J 

kurių parduota daugiau nei vi-' con parduota. 194,600, arba 1, Dirsa (Funeral Home), inž. A. 
sų užsieninių mašinų drauge. 
Importuotų mašinų parduota 
per pirmuosius 5 mėnesius 230, 
000, gi Fordo Falcon ir Comet 
— 239,000.

Falcųn pirmauja tarp visų 
kompaktinių, mašinų. Jo par
duota 6,500 daugiau už visus 
mažuosius automobilius ir už
ima trečiąją vietą visoje maši-

135 W. 14th Street 141 Second Avenue 3216 Suneet Blvd.
MOŠŲ SKYRIAI NEW YORK 11, N. Y. 

T< CHelsea 3-2583
NEW YORK CITY, N. Y. 
Tel. GRamerc/5-7430

LOS ANGELES 28, Celtf. 
TeL, NOrmandy 5-9887

332 Fiflmore Avenue 359 West Broadwa/ 132 Franklin Avenue 39 Raymend Plaza W.
BUFFALO «, N. Y. 

Tel. MOhawk 2874
TeL ANdrew 8-5040 
SO. BOSTON 27, Maaa

HARTFORD, Co*m. 
Tel. Chapel 8-4724

NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877

900 Litera**/ Rd. 
CUEVELANO 13, OMe 
Tel. TOwer 1-1401

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12. Mtch. 

Tel. TOwnsend 9-3980-

832 W. Girard Avė. 
RHILAOCLPHIA ąL Re. 

Tel. WAInut 5-9878

2134 W. Chfcaoe Avė. 
CHICAGO 22, m. 

Tel. Dlokens 2-8232



KILGE*

AIRBORNE MfcDALLION

AUTO REPAIRS

SCHOOLS

THE ORATORY SCHOOL
BUS. SERVICE

ACORN COACH CO.

RETREATS

RELIGIOUS NOTICE

MONUMENTS

CATERERS
SAINT VINCENT DE PAUL

HOME INPROVEMENT

SPORTING GOODS

ŠVIEŽIOS MISOSGR 3-7007

HU 9-6l8l

YU 9-1247

CAUNTRY BOARD PLENTU

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

MONEY? RHJGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

—

FOREST MILLS AUTO BODY 
AND FENDER REPAIRS

-metai or wood. 
availairtę, —r VŠ_ 
given to religious groups. AL 4-1895

qk/eens EOUIPMENT CO. INC.

Rensonably — $35.00 per week 
Mrs. Elmer Hogan, Red Hook. N.Y. 

Platcau 8-6842

MAYWOOD inn rėstaurant 
< COCKTAIL LOUNGE 

122-124 W. Pleasant Avė.. Maywood. 
N j. Šizzling Steak Beatnik. Tossed 
Salad. Vegetablea, Rolls or Bread, 
Stravrtoerry short cake, Coffee-Tee- 
Milk $2.00. — HU 7-9669; DI3-8022

AddrMS: REV. 8ROTHER J. C. BRICKELL 
Rhinecliff-on-Hudboa, New York

royAl hawaiian palms
518 1tnjvwnt Av*^ Ljndlmrzt. N. J. 
Cntering Spec'Uists for Weddtnga, 
Commtmibft Breakfasto Ordinattous,

PEGGY RUNWAY LODGE 
Narrovvsburg, N. Y. A L pine 2-7135 
One of Deietvare VaBey’s finest Re
sorts. Located on Penn. sideof rtver. 
Most everything in sportą. Modem 
pool. Urūque and exceptional new 
cąbin acc. Also housekeeping units. 
Rates $42 up vveekly. Near Catholic 
Church. Booklet. Fr. AR. Behling.

< FLAYF1ELD. INC.
51-26 Broadway, Wo3dside. LLN.Y 
v AtMetic Field Contractors for

BasebaH. Tennis Courts. Trac k, 
Golf and all Surfacing Projects.

Special consideration given to Re 
ligious - institutions. — ' RA 8-966C

cydes, lawn sportą. dandng. & K«f- 
Cath. Church neartoy. Famflles ta- 
yited. $38 to $48. Wrfte or ė»U —

Mrs. Moore, Prop. ._

SANDS WOODWORKING CO.
Route #23. Wayne. N. Y.
• Manufacturer of fine 
CHANCEL FURNITURE 

Special consideration given to 
religious institutions 

OX 4-0312

-N.' Y. City 
ST. JOSEPH OF COPERTINO 

FLYING MEDALLION 
BUtrfld 8-2718 '

STADIUM MOTOR LODGE-- West 167th Street exit of the Major Deegan 
Expressway (the N.Y.Č. continuation of theN. Y. Thrūway) 20 min. 

to Midtowh by car or train. Air cond., Meeting rooms, T.V., Rėstaurant. 
Cocktail Lounge. walk to Yankee Stadium. Special rates for religious 
groups. TeĮephone LUdlow 8-5400. ■>

MAJOR’S CORNER — Dining room 
open every day 12 noon to 10:30 p.m. 
Air conditioned. 6823 4th Avenue, 
Brookiyn, TE 9-1551. -

SUMMTE, NEW JERSEY 
CR 3-1085

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

In YORK, PENN.
THE YORK T0WNE HOTEL — YORK, Penn. — “One of Pennsylvania’s 

Better Hotels”. All Conveniences. Fine Location. Special Consideration 
given to Religious Groupes. York 8-2831

Special Consi leratioa Giren to 
ReMgkms Group* 

WE 9^2390

>-rr» Cttstomer Satis/ied** 
Write for Free Designs and Prices 

iP Ringei St, Satigerties. N. Y.
CH $-8489

ACME BULLET»L«.OIRECTORY 
BOARDCORP. y

37 East 12 -Stx^ New Yprit Cty

ARMIENTO STUDIOS 
17 Morris Street 

Hsckensack. New Jersey 
Stalned & Leaded Gltos Spėčlatiste 

Special consideration given to

lešbaKSn. penn. W.
PLASTERER HOTEL — NINTH & CHESTNUT STS., Lebanon.. Penn. 

■SS Rooms > Ali Conveniences - $3.00 Up. Special Rates to Religious 
Groupes. CHectview 3-1661. . . j

Otdest Shop in Forest Kilis — “No Job 
Too Sniall. None Too Large For Us To 
Handle”. Ouco Auto Painting — Electric 
Weiding, Chasis Straigbtened, Simonizing 
COLIASION WORK OVR SPECIAL.TY 
Carl J. Despagni 4 Son—Austiii St.. 
Forest HilU. N. Y. — 80 8 5146.

RECINE WAY RĖSTAURANT
3371 Eastchester Road, Bronx, N.Y. 
Rėstaurant & Catering Service from 
15 to 1500 — Weddings t^ęonamu- 
nidh Breakfasts - Banquets - and aū 
Sočiai F^nctions. Special consider
ation given to Religious Groups.

6L 4-6495 OL 4-4084

ARCOLA MOTOR LODGE — State Highway #4, PARAKUS, N. J.
HOTEL & MOTEL - Single Units - De Luxe Units & Appartments. 
Tile Baths, Radios, WaD to wall Carpets, TeĮephone service in all hotel 
rooms. Special consideration to religious groupes. HUhbard '7-4)200.

Authorized Distributors —» NĖW 
SMITH-CORONA TYPEWRITER 
(Portables) Remtagton-,Und^rwoodr-

VIDA BEATS THE HEAT 
Air ConcĮition Now — with General 

Electric and save $$$

RECINE MANOR MOTOR HOTEL — FISHKZLL, Route 52. New York 
Open All Year - All Conveniences. Special cnsideration to Religious 
Groups. The Maximum in Service for the most discriminating. 
TW 6-9033 " <

CHURCHES 
Stained Glass and Leaded Glass 

REPAIRS 
HY 2-4214

VVATERGATE MOTOR HOTEL — Albany Post Road, Croton-on-Hudson.
N.Y. 43 Air Conditioned Rooms. Open all year round. T.V. - Pool - Cafe 
Special consideration given to Religiuos Groups.
CRoton 1-4322

K$Y MAN SPORTING GOODS Ine.
116-19 Queens Blvd.

VALLEY CANOLE MFG. C0. INC- 
1$8 Columbia SL. Brookiyn. N.Y.

Ėst. 52 yra. Votive Lights. Stearic. 
Beesvvuc. —- Special Service to the 
Clergy<& Religious Groups. Candles 
of All Oualities. For all Information 
caU MAifi 5-5755. -

CHURCH ARTS CO. INC. 
866 i- 6th Avenue 
New York City 

COMPLETE CHURCH & CHAPEL 
FURNISHINGS 

MU 4-7821

NATIONAL CANOLE CO. INC.
40 Devoe Street. Brookiyn. N.Y. 

CHURCH CANDLES
Gt all descriptions 

Special consideration given to 
Re&glous Institutions

ST 2-4064

BRISTOL HOTEL — 129 WEST 48 STREET. N. Y. City; near Radio City 
Theaters - 5th Avenue Shops - T.V; available - Air Conditkming. 
Reasonable Rates. Special Consideration given to Religious Groups. 
Cl 7-3600

BLUE CROSS CUSHKJN CO. 
169 Murray Street 

Nevvark. N. J.
Manufacturers of Church Cush:ons 
and Kneeling Pads. Special consi- 
deratious-given to religious^ insti;.
tutions. Bl 2-7700 _ . /

FOUNTAIN’S MOTEL — OCEAN & MORRIS AVĖS., Long Branch, N. J.
116 Modern Rooms - wall to wall carpet - Tile Bath and Shower. 
Special Rates to Religious Groups 
CApito4 2-7200 (N.J )

SEASHELL — Motei & Efficlency Apartments. One & two Room Units. 
Open All Year - Air Conditioned - Swimming Pool - TV te Tel. in every 
unit. Spacious Lobby and Sundeck. Reasonable rates. 101 N. Washington 
Avė. (9300 Blk.>, Margate City. N. J. ' ‘ ’ •

LEHNE CATERERS
Route 17 — off Stanley SL East 

Rutherford, N. J.
Specialists tori Weddings. Commu- 
nkm, Breakfasts, Ordinations, Gra- 
duetions, Anniversaries and Church 
Functions. — Special consideration 
given to Religious Groups. WEb*ter 
9-0434.

EVA MARIE’S RELIGIOUS SHOP 
99 Market Street 
Paterson, N. J. 

MISSALS - PRAYER BOOKS 
Bibles - Large Selection of Statues 

Crucifixes - Medai® - Rosaries 
LAmbert 3-4733

TYPEWRITERS
Sold - Rented - Repaired - Cleaned 
Ali Makes - All Work Guaranteed. 
Low Prices — Special rates for 
studentą and religious institutions. 

ALL BORO TYPWRITER CO. 
604 Grand Street. Brookiyn, N. y.

EV S-2863 — EV 8-7356

Boarding School for Boys A Giids 
(Room available for girls only) 
Conducted by Marionites of The 

Holy Cross, Tarrytovvn on Hudsori. 
Grades 1 to 8. Rates $75.00 per mo. 
Inquire: Sr. Sup vrior. 261 So. Broad- 
way; ME 1-1572. Tarrytown. N.Y.

• MANDARIN CAFE
Stiperlativė Chinese Cuisine. Freė 
deUvery for neighborhood. Take out 
orderis. 104-15 Queens Blvd. (at 69th 
Avę.), Forest Hills, L.I.N.Y. Free 
Parking for our patrons — Grand 
Union parkin lot rear of rėstaurant. 
City Service Gas Station opposite 
rėstaurant. TW 7-7000.

Ctothes for the Člergy. “Factory to 
You". Summer Lightvveight Suits — 
Worsteds. Tropicals, Mohair. Top 
coats & Raincoats. Suits made to 
Order.................. ;.. Expert fitting

VILLA LUCIA
FREEpOLD. N.Y. Tel. MEIiomLMSI 
ih view of CatakUl Ata BeautlfUl s^odera 
sarisuniar tarpe room witk jarNatė 
bath. exeeUeirt bot mesi*, tadtvigaal 
Service. Rėereattoa. Booklet on Reguest. 

- Ateo. seitarato enfnu^/N^šįr
Catholic. Church. Mrs. Cartto.

FREDERIC PUŠTET C0. INC.
14 Barclay Street. N. Y. City 

Statues. Rosaries. Pfctures, Medai* 
Catholic Books of All Publisbers. 
Identification Bracelets. Missah for 
Altar and Laity. , \ Bibles.

•Arely 7-1483

B A RG A I N
Good 13 room house, improvements.

- large baru, $14,000. 
Ernest Andrus (Broker) 

Windham, N. Y.

Mii” *o r’-thoifc 
in RED HOOK. N. Y. 

QU»ET COUNTRY HOME 
Family Accommodatlen

PRICE’S RELIGIOUS GOODS 
151 Main Street 

Ridgefield Park. N. J.
Special consideration given to 
groups for — 
Rosaries - Medais - Crucifixes 

Church Goods - Statues 
DI 2-9428

A. J. CIANO CANDLE C0. 
96-45 222 Street 

Queens Village, L.I. N.Y;
Manufacturers: Complete Line of 
CHURCH CANDLES. ^Special con- 
sideration given to religious groups.

HO 5-8660

JOHN KRAUSS, INC. 
117-89 Liberty Avė. (ftetail Store) 

RlOtiMOND HlLL

Wetk-end Retreats For The Laity 
Spend a weekend with God. For: 
MEN. WOMEN, HUSBAND and 
VVlFK. Conducted by the monks of 
Saint PauTs Abbey. Please make re- 
servatiens early. Wrtte for Informa
tion to: Director of Retreats, Queen 
<rf Peace Retreat House, St. Paul’s 
Abbey, Newton. N. J.

8x10 Portrait of 
His Holiness Pope John XXIII 

Sent Postpaid for $1.00 
F. S. Lincoln. Photographer 

114 East 32nd SL, New York 16 
N. Y. -

Church Phoįtos On Assimment 
Color Post Cards Made

WHITE BEAUTY VIEW RESORT — LAKE WALLENPADPACK, PENN.
Accomodations for 200 - Masa on premises four times every 

Sunday. Ajccommoda'tions for Honeymoohers. - Vaęatifln^*- and sales, 
meetings. Special Rates to religious groupes Hawley 3009 (Pa.) ,

for Chri'l? If you are intercs'ed. 
ivrite for further Information; Vo- 
cation Director Columban Fathers. 
869 Prcsident St.. Brookiyn 15. N.Y.

BLACKBURN 
MANUFACTURING CORP.

388 Clinton Street
Haledon. Paterson 2. N. J.

Church Linens. Priests Cassocs & 
Vestments. — Special considerat on 
given to religious groups. M. Black- 
burn. president. LAmbert 3-3647.

MAUftĖR'S HOUSE of 8PORTS 
Everything in Sporte. Athletic Uni
forma te Eguipment at thrifty nholo; 
sale. prices. — Special attenUdn tė 
Church Teams and organižatkms. 
Trophies our speeialty — Catator 
on reąuesL 2024 3rd Avenue, Mafth. 
LE 4-2311 — ask for Herb or Len.

PANIKA CoetMentat RMtaurant 
Rėstaurant. Espresso — UN 1-9227 
152B^>rk ive4-tCor. MM St-) NYC 
Hyngarian - Aineriean Kltchen. Ex- 
cefient . Food - Moderato Prices — 
LUNCHEON - DINNER SERVED 

Dinners from $2.20

B>VEIVVIEW FARM and MOTEL
FnttovUle $. N.Y. TeL AX 

“For Fun.-.for Relasatfai**

Comnlete TJne of 
ALL ATHLDTIC TOTHPMENT 
Special Consi«ier-tion given to 

Religion; I» *ii tions

r*»*'7z'V** 
in CALUCOON. N. Y.

GRAND VIEW MANOR FARM
Cnhc^nn Ccntr®. N. Y. Onr hmur 
provlde restful atmosphcre. beaut. 
vievrs. German - American cuMtae. 
$35.00 weokly. Tel. CelBoMn 39W1,

Catholic Prėparatory for Boys 
Boarding and Day Accredited

Sfctf Ltftf
h. hm JEMRR - toBtt tas ««•» 

.' taikrienemi m Mta>

All Sportą 
7th Grade through 12th Grade 

COMPLETE NEW 
SCHOOL PLANT 
Rev. John 4i Bain 

Headmaster

Special consideration given to Re-- 
ligious Groups for PHOTO NEEDS 

At Prices We Darė Not Print 
Wholesale Photo Supply 

538 Main St., Pateraon — LAmbert 
5-2075. Open Thųršday - Fridą y till 
9: other nights until 6.

Reconditioning Typūrriters. SALES: 
Ali Makes. Late Models, Office Ma
chines—Sold - Repaired - Rented. 
SUPPLIES: Electrics. Addinsr Ma
chines. Check Writers — Sold, Re
paired, Rented. Pick-un - Delivery

C A R R
TYPEWRITER SERVICE 

89-48 - 162nd St., Jamaica 32, N.Y.
(Next to Hanrony Ręst. I 

JA 6-6229 — JA 6-5960

■ GO SURE .GO

BURN'S A O’CONNELL, INC.
Garden State Plaza 

Paramus. N. J.
GIFTS FOR RELIGIOUS & LAITY 
Exits 160 A 161 Garden State Park- 
xvay (Parking area #8). .— Phone 

HUbbard 7-5317

HILLTOP MOTEL—Route 35, BELMAR, N. J. — TeĮephone Glbcon 9-6217
One of the Shore’s Nėwest!
Air Conditioned — Hot Water Heat — Free 21 inch TV 
OPEN ALL YEAR • . ' •

A C A D E M Y
A select boarding and day school 
fer boys, grades 5 to 12. 40 mile? 
from N.Y.C. Small classes, super- 
vised study. indiviJual guidance. 
sporto, play fields, golf and swim- 
ming. Special attention is given to 
development and remedial reading. 
Summer See FaU session bėgius 
September 25. For catalogue address 
Dr. JOHN M. CARR. Headmaster.

Atlantic Higfaiands. N. J.

Visit The All New 

BRIDGE HOUSE 
RĖSTAURANT

Foot of Goethal’s Bridge 
EUzabeth, New Jersey 

Breakfast—Lunch—Dinner
Open 7 Days a Week

424 Madison Avenue 
New York 17. N. Y. 

Pews — Chancd and Classroom 
Fumiture. Folding Chairs. Speeial 
consideration to religious groups. 

PL 5-1626

INSTITUTIONAL CANDLE MFG. 
CORP.

JOE MAJORAS Ręst - Bar A Loung4 
Open every day -4 pjn. to 12 pjn. 
Sunday 12 noon to 16:30 pjn. 6814 
40* Aveniie, Brookiyn, SH 5-9168. 

Good Food £t Good Prices

A few dropi of wnter... Thafs all 
it takes... būt someone mušt do *h-' 
pouring. Could You be the one ? 
Put yourself in the place of Fa;hcr 
Tom Walsh of Boston. M"ss.. a Uo- 
lumbsn Fathėr in Korca. Wmild you. 
too. be ir.temsted in saving souls

A habit you will doublv enjoy... a 
visit to the NATIONAL SHRINE of 
The IMMACULATE CONCEPTION 
Washington, D.C.. and a Snack or a 
Meal in the Shrine Cafeteria located 
on the Crv-pt Level of the Shrine. 
Alfred A. McCąrraghv, Operaior & 
Manager. — Seven Days a Week 
Open 7:30 a.m. to 7 p.m.

FuUy Insured Busses for 
SCHOOLS te CHURCH AFFAIRS 

also PiCnic A Sporting Events 
Night and Day Trips Arranged 

4421 Edson Avė.. Bronx. FAirbanks 
5-8239. K no ansvver — NE 6-9564

m Catholic area ef
N.J. — 41 actus wftfe 3-room buat- 
iiųr eiectridty and <m: moM 
for CethoKc. InstttutMi. 12. infltt 
from EMl 28, N. T. Ttanvny, 4

METROPOLITAN CANDLE MFG. 
CO.

117-19 14th Road. College Point 
L.I. N.Y.

.. Church and Institution Candles 
Special consideration given to 

religious groups. FL 8-1820

' ICE CUBES .
For Graduation Parties 
VVedding Receptions. 

Ali Sočiai Events 
Also specializing in ICE FOR BAZAARS 
24-hr. SeJf-Service. Vendor on Prejnises 
F. A F. ICE and CŲBE SERVICE 
3918 E. Tremom Avė.. Bronx 65, N. Y.

SY 2-4190 '

In Our Lady of Fatlma parink, in 
Debmeon, N.Y. — Buy this 158 aert 
produetive farm from owner. 8 rili, 
house, bath, boCJkcold water. neir 
hotair oUfum. Deep weH, 4 sprtafb. 
45 head of stock. Ali neteis. equip. 
All buildings In good cond. Idenl for 
Cuth. tnstitution. 11 mL to Sennec- 
Udy. N.Y. Secrif. for $17500. M. W. 
Zweemer, RJ>. #2. Delanson, N.Y. 
TeL Turtlight 5-2712.

OUTFTTTED — Baske.b H • Toms . 
Bambai! - 8owling - Football - Soft Bali 
• Gotf — Trophies. Archery 4 Flshing 
Tackle. Special emtmderafloii rtrrn to 
Religiota laMitutiona. BO 1-S233.

DEYLIN MOTOR LODGE — New Britam, Conn, 
14 Air Conditioned Units - Ali Conveniences 
Special Rates to Religious Groups. — VAIIey 8-9393

mm riney raraty ACdomy 
Conducted by the Chrlstian Brethors of Irdand

High School, Prepsratory for Lnading Colleges and SsrMce Schools. 
Registered' under Board of Regente by State of New Yoyk. Small 
Classes. Supervteton. AmpJe facUittei for AR Sporto Located on 
a Scenic 900 Acre Estate. Private Lake for Boating A 8wfmntttig. 
Modem FIre-proof Dormitorie* Classrooms and Gymnastam. ■— 
Two hours from New York on New York Central Bcpres*

U4. ARMY R,0.TX^-N.DX.C. DIVIBfOM
(Honor Rating)

VIDA HOME APPLIANCES
4368 White Plains Rd., Bronx, N.Y.

(Bet. 237 & 238 Sts.) 
Special- consideration given 

to Religious Institutions
FA 4-1387. Open 9-9PM, Tues. 6PM

T«u ean rnnkr over 130% pnrfit. Jtarf 
•>nr No. MM nrvendb’* n«*kf"er wlth lt* 
Genuine Motber of Pearl and cotartUI 
rhinwd>Hw* m»i ' “ “ “

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

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

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

leikomas Stasius Karušaitis. 
gimęs Jurbarke, gyvenęs Klai
pėdoje, dirbęs uosto valdiniu 
ku. Prašoi.ia rašyti: Frank Ka 
rušaitis. 588 Wilson Avė. Brook

86 Sedgetvick St., Brookiyn. N. Y. 
Specialize in Church Candles 

40 Years' Experience
All Merchandi e Ūnconditionally 
Guaranteed — ULster 5-3685

IRISH MAR8LE ROSARY
This< mi'.'nifie-'nt R<w»rv ’’ h”wl-m-><*- 
in Ireland froni the distinctlve t vrortd- 
fnmoiu* !r»tęen eTeen Cmnemara Marbte 
with brillinnt Irish Silver rhain and 
Orucir.y. Gi«tn»nte.<d to hrt a lifetime. 
S>«ir vH> m-iled »•>•’ Ir—-•

tb'in. treland for jnst . . .15. (Special 
pric'^ b»r gnantitv amoitnH). — Send 
check. cn<h or M.O. to U.S. Agont M. 
aifford. 1329 Nelson Av«.. N.Y. 52. NY

Horsėshoe I^ake House i 
— SoHmL M. Y.

ytl V’r Fritndlr-ln'emul
'/ W m mi. irom N.Y.C. 
f| .tSL 1,1 •» «•* ki«kv*I
f $ Ji Į OfENIN* JONE mk 

Eteėflent »wimminr, 
fi.->inr.:boat>>:Kx'LkTge: 
ptivazc natūrai lake. 

Kandy beaeh. AB sportą 
m--rican cuisine. 3 delic’oua 
!y. Our meau offers es.crilcnt 

Jcltoice o; food at every meal, prepired 
' l>y cs-p.-rt cUet. Cocktail lounąe. Orck- 
, cstrx Free Get-Ac-iuaintetl Cocktail 
. l’arty \Vee!dy. Free transportation to 
Ri.Fng Aca«!-thy. Golf Conrse, Churck- 

>s. 1(5 up wky. 39 daily. likit. Kesenre 
, now.

I
Garmio-Irish-AmariCM Man»|»m»at 

Holo 8 Goorga Naubata 
Ikru Utaet/2123 .

STERLING SPORTING GOODS
7206 - 13th Avenue, Brookiyn 

Headquarters for Sporting Equip- 
ment: Tennis, Golf. Boxing. Baisket 
Bali. Bowling. Football. Sportswear, 
BasebalL Special consideration given 
to Rel^ious Institutions. SĖ 6-3200

HOLME’S 
OUALITY MONUMENTS



REPUBLIC

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

PAUL’S RESTAURANT

CHILDREN BOARDED

ROMAN FUNERAL CHAPEL

i**

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!

urnr4

fotografijos

<9*W**WMimmi

JERSEY PEŠT SERVICE CO. 
61 Lewis Street, Paterson, NJ. 

Formally R. H. Young Associates 
Service is our Business. Special con- 
sideration given to Religious Insti
tutions. MU 4-2878. Branch at 150 
Broadway, Hillsdale. NJ. NO 4-2402

midų 
progoms

CHILD CARJTJJy-J’ROFESSIONAL 
< ; f>. .n - 1 ’

NURSE ĄGES. 2-5 DAILY 

Park Place. Reasonable prices. In- 
spection invited. Phone PR J-0555.

Special consideration given to 
Religious Institutions 

DE 3-5839

PRANAS BRUCAS, savininkas

36-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Jei. VIrginia 6-9513 

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WHITE HORSE TAVERN 
baras • restoranas

New Method to Eliminate Bed Bugs 
No Spraying - No Odors- No Fu- 
migating. Permanent type instala- 
tion. Guanuiteed. Special rates/to 
religious institutions. Contact Mr. 
Fisher — APPLIANCE PRODUCTS 
CO, Extenninating Division. MU 2 - 
5844 days. After 6 phone JU 2-0870

FEDERAL VERMIN 
EXTERMINATING CO. INC. 

290 Grove SL, Jersey City. NJ. 
Complete Pešt Control Service 

Complete line of Rodenticides, In- 
secticides. Termite control products. 
Special consideration given to reU- 
gious institutions. — HE 4-0781

D O V A N rrt“Fii

IŠSIUNTIMUREIKALINGA PA8IR0PINTI JAU DABAR!

_ ■ mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu-
Ik Ą Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam riuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

H fgOVIDENCE STREET

-HAVEN BEALTY— 
KELIONIŲ BIURA8 LCKTUVAI8 IR LAIVAIS 

Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas 
Mutual FUDtte -- Pinigų iavestacljoa

87-09 Jamaica Avė, Woedhavm 21, N. Y. TA VI7-4477

THE TARLETON HOUSE, INC.
79 Hopper Avė., Waldwick, NJ. 

FOR RETIRED PEOPLE 
Catholics vrelcome. Reasonable rates 

Inspection invited 
Gllbert 4-6682 .■

atlotai kadi 
aRtaNUM kėitay* 

je išlyta taftta svyravo 
vienų Uta m irtta*. kri 
mūsiškiai praarta rirt leng
vą < kartą trau
kė Mamas su 19 taikų. Gal 
kiek per mažai jis buvo išnau
dotas.

Penktadienį mūsiškiai turi 
tvarkaraštyje numatytas lygos 
rungtynes su New Piaeę ekipą. 
Rungtynių pradžia 8 vai. vak.

Futbolas
Lietuvių Sporto Klubo ir lie

tuvių Atletų Klubo susijungi
mo ženkle keičiasi reikalai ir 
New Yorko futbolui. Koman
dą sudaryti pagaliau pavesta 
šiame reikale nusimanantiems 
žmonėms —■ Trampui ir Bra
zauskui. Kopiandos pasiruoši
mas žaidynėm Chicagoje Dar
bo dienos savaitgalyje, taip pat 
pasirengimas 1960 - 61 metų 
sezonui bus svarbiausi uždavi
niai.

Tarptautinėje futbolo lygoje 
šį šeštadienį Polo Grounds į- 
domus technikų susitikimas 
tarp šių metų Austrijos meis
terio Vienos Rapid ir Jugosla
vijos Red Star.

Lėktuvas Į Chicagą
Darbo dienos savaitgalyje į 

Chicagą keliaujantieji sporti
ninkai galvoja samdyti lėktu
vą. Tuo -atveju kelionė būtų 
per pusę pigesnė. Tam reikia 
apie 60 žmonių. Norintieji pa
sinaudoti retai pigia proga nu
vykti į Chicagą, tegul kreipia
si į S. Remėzą, MI 7-6189.

Atletas

KUR AfflSTMAim?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų 

bėgyje išsenku ir joms atgauti rei
kalingas ramus' poilsis, malonini a- 
tostogos. Mūsų vasarvietėje—Otter- 
ville Manor—Jūs rasite ramų malo
nų poilsi ū* tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus išeikvotas,

OcterviNe Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Codo pu
siasalyje Kur teitosios
srovės vandens temperatūra 70-80*». 
Visi mūsų vasarvietės svečiai nau
dojasi uždaru (privatišku) papiūiįi- 
miu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į ši paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie pa
plūdimio yra automobiliams saugoti 
vieta, už kurių, atskilai mokėti ne
reikia. Mūsų vasarvietės kainos yra 
labai žemos, jas lyginant su kitomis 
panašiomis vasarvietėmis, todėl ti
kime, kad Jūs apsispręsite savo a- 
tostogas. praleisti pas mus — Cape 
Code Osterville Manor vasarvietėje.

t&es būsime iabai laimingi, "jei ap
sisprendę atostogauti susisieksite su 
mumis ir pranešite kuriuo metu ža
date atvykti, kąd galėtume. Jums re
zervuoti- kambarius, kad atvykę ne
beturėtumėte joįio rūpesčio ir galė
tumėte yisų atostogų metų skirti 
poilsiui ir malonumams.

Laukiame >TjĮįinstų pranešimų ir 
prašome klausti, jei- dar kiltų kokių 
nors neaiškumu. Mus galite pasiekti 
ftiais adresais:
Osterville Mappr, Ine., Osterville — 
Cape Cod, Tel. GArdenW991 
arba Bostone ..— 265 C Street, So. 
Bošton-27, ANdrew 8-7730

Jūsų X Kapočius-

UQUORS — BEER — WINES »
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI į

šeštadieniais, sekmadieniais *
' Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras •

Sav. P. VIŠNIAUSKAS "
SI Spring Si, New Britain, Comu TeL BA 3-97H

322 UrioR Ar. tarty* U» H. *■
- TėL: ĖV 74989

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

- Drtefia parirrtEfanag
įvairių vyriu deętiwų, konjal

VYT. MARELIS 
UMiRk.lLJMn«Mfc RuMs K. T.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
visus Sovietų Sųjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt Smulkesnionis tnformacijoua rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patynisiam keliaalų Mūrui j R. Europų

‘: 1..W riteri*1*

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5^525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street keltis elevatorium i viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delaneey Street.
Atsineškite šį skelbimų, kurte bus ypatingai įvertintas

FUNERAL HOME
280 Chemut Stroet New Britain, Čonn.

TeL BA 9-1181

bayonne£xterminating CO. 
728 Broadway, Bayonne. N. J. 

Termite eontroU - Rodento - Insects 
- Vermin - Mbth-proofing - Fumi- 
gation. IndustriaL ResidentiaL Tn- 
stituttonal. — Special considerattou 
given to ReHgious Institutions. — 

► E 9-5119

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, švent&ns 

Vestuvėms ir pokyliams tartai • "'■
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. _

BROOKLYN 6, N.Y.

Tamsta rasi didelį pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(vrbolesaJe) katneris •.

K & KFABRICS

VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
IRidgewoodj 

TeL EVergreen 24440

Salė vestuvėms, ir kito
kioms' pramogoms. Be to, 
duodami^ po Ia idot uvin i a i 
pietūs. Pirmos rūiies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

Coolt & General House
- Worker

WE HA VE OPBNINGS IN
Hūdeon, Esaex & Bergen Ceunty Recto- 
ries in New Jersey. — Good Salary. CSall 

REGINA HUNT
Domestic Employment Ageacy 

(Jersey City) HEndereon 4-42B2

HnuomoiamM viengungei 
gražus, didelis kambaiys East 
New Yerke prie gero sustateti* 
še. Krriptžr Agnės Rfankėri* 
ta, 8^8 Behnont Ave^ Brook- 

8, N. Y. TeL TĄ 7-2866.

ASIATIC EXTERMINATėNG CO.
299 Grove St.. Jersey City, N. J. 

Specializing in
MICE - RATS - ROACHES - ANTS 

TERMITES - BEDBUGS

Hnuomojenw» viengungiui 
gražus kambarys East New 
York prie gero susisiekimo. 
Kreiptis vakarais: 453 Essex 
SL Brooklyn, 8, N. Y. Tetef.: 
AP 7-9835.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PBnRĄB KARALIUS, savininkas 

ptopktorius m balzamuotojas 
74 provideBce Street 

W<Nrcester, Mam.

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausadntis kainomis 

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

PATENKINTI

CHIROPRACTYC CENTER OF 
OUEEN8 A LONO ISLAND 

91-oe SutpMn Mvd.
(Nunr Jemalca Mrtlen, L. f. R.R.) 
KVU8TI8 I NAMUS bet kur ir bet

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASH3NK1MAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL_

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnes 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius j v.žsienj.

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

jBS, tatata fe M. gyvaus 
4Mžkwe Westero Open p-bėse, 
Mihir^iifeoft fruring prasideda 
šiąn^en fe rirtris kepas 4 d. 
DgigiauMa vBeių iš lietuvių 
turi Pavta Ttartvtita, Ch«*- 
gc« fe taeri fe Ka-
gy» akta, kurią įtart Pa
daline pirai* rietu fel meisteriu 
S. PopeL Gm*t Lakęs p-bėse, g 
La Grange, QL

J. Vi&o, Jr. laimėta partija 
su komentarais įdėta į Chess 

' Life, brželio 20 <L Partija buvo | 
žaista Massachusetto p-bėse. 
Vilkas įveikė A. Calhamer.

Du latviai įkelti į JAV stu- |= 
dentų komartą, pasaulio pir- ¥ 
menybėms Leningrade. P-bės ; > 
prasideda liepos 12 d. fe truks < J 
iki rugpiūcio 2 d_ JAV koman- ! 1 
da sudaryta iš: vV. Lombardy, ! ! 
Ivars Katone, Edmar Mednis, ' 
A.- Saidy, R. Weinstein, E ?, į 
Hearst Komandą lydi Jerry G. J [ 
Spann. j

JAV atviros p-bės įvyks rug- ; [ 
piūčio 8-19, St. Louis, Missouri. < > 
Jose dalyvaus erti, pusantro 
šimto JAV ir Kanados sach- ------------------------------------------------------------——
matininkų. Labai derėtų pa
siųsti į šias/pirmenybes lietu
vių reprezentantus: Tautvaįšą, 
Vaitonį ar Kazį Škėmą.

JAV jaunių p-bės (iki 21 m. 
amžiaus) bus liepos 29 - rugp. 
5, West Orange, N. J.

Buenos Aires. Tarpt, šach
matų turnyras sutraukė 20 da
lyvių, įskaitant Sov. S-gą, JAV, 
Jugoslaviją, Čekoslovakiją, Vo
kietiją ir kt Po 3 ratų padėtis 
buvo ši:; Gligorič, Pachman, 
Bzabo po 2-1. Evans, Pischer 
(abu JAV) ptHy2-¥2,. Bazan, 
Ivkov, Unzicker, Wexler po 1^4 
-1%. Sov. S-gos atstovai: Tai- 
manov turėjo 1-1, Korchnoj % 
-14. Kiti JAV dalyviai: P. 
Benko ^-l1/^, S. Reshevsky 
O-l. Jis pralaimėjo prieš Larry 
Evans pirmam rate.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU 

R4YSjUQUQRttS,rORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės fe vynp. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y. 

Telefcmas: VIrginia 3-3544

Termite Service 5 Yr. Guarantee 
ACME EXTERMINATING CO. 
686 Aatrford St., Brooklyn, N. Y. 

Reeidentiai - Commercial Industrial 
, I nstitutional —

• ALL WORK GUARANTEED” 
Special consideration given to Religious 
Institutions — RE 9-1250 - NI 9-2728

DOVANU SRMIMAI1 UETOT4
ir į kltiM Sov. Sujungė* v*M*mu* ki*ft—. Unrantųnto* prtetotyma* 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiaustaB nafta) akyrtaa

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Av*mn
• BROOKLYN 7, N. V. 899 Strtter Awmi
• LAKEWOOO, N. J. 128 - 4th Street . . _______
• PATERSON, N.Jn. 99 Mato Strret — TeL: MU 4-4S19
• NEW HAVEN, Corn^ 8 Day Street — TeL: LO2-144S
• PITTSBURGH, Pa., 1915 E. Caraen Street —. Tel.-. HU 1-2750 
e WORCE8TER, Maec., 22 Cartetad Street — Tel.: 8Wl 298S 
e HAMTRAMCK, Miete, 9350 Jee. Campan —• TeL: TR S-H98 
e CLEVELAND, OMe, 2993 W. 14th Street — TeL: TO1-MM8
• CHICAOO, Ite, 2222 W. OMoage Aremm, — Te*. BRM*M 
e SAN FRANCISCO, CaL, S07S Sattvr Btreet —. Te*.: PI S-1S71
• NEBARK. NJ^ 429 SprinoHeM Avenue — TeL: BĮ S-17V7 
e PHILAMLPNtA 41, Pa, 4K5 OM Verk M. — TM.: PA4 Š5O1 
e SPRINGFIELO, Mana, 17U Mato tmš — TęL: RE 2-711

raute rašyti ar skambinti norint amt- 
kesni* informacijų apie tai. kaip nma jte 
pėdute — Mra. rrancen BaatatoA 
<35 Itaakla SL. «ew York dfer. TB 7-M2A

9HIROfUtACTIC OENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42nd SL 

(Cor. B*wny Saite S38A) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 
RICPOKLVN, 147 Mentagve SL 

. (Near Boro o ak HaN)
CHIROPRACTIC CENTER OF 

THB BRONX, 1015 Southern Bfvte
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Mokyklos tibaigtuvės

NAUJIENOS, Ai™:

Kun. Jurgis Gurinskas, Auš
ros Vartų lietuvių parapijos 
klebonas New Yorke, nuo lie
pos 1 d. išvyksta atostogų į 
Mastic Beach, L.I., N.Y.

Darbininko administracija 
Darbo dier.os savaitgalyje rug
sėjo 3-5 ruošia išvyką į Ken- 
nebunkport, Me. Suinteresuoti 
prašomi įsidėmėti laiką.

Katalikių Moterų Sąjungos 
24 kuopa (Angelų Karalienės 
par) prisiuntė Darbininkui 5 
dol. auką, už kurią adminis
tracija labai dėkoja.

Juozas Ginkus grįžo iš li
goninės, kur dr. Paprocko prie
žiūroje per septynias dienas 
jam buvo padaryta eilė tyrimų. 
Dabar jaučiasi stipriau ir vėl 
palengva įsitraukia į brookly- 
niškių veiklą.

Angelė Miklaševičiūtė ir Olga 
Simins atostogų išvyko į Hava- 
ju salas. Abi yra čia gimusios 
lietuvaitės, gyvena Brooklyne 
ir yra Darbininko skaitytojos. 
Artimieji, draugai ir pažįstami 
linki gražių atostogų.

Jūratė Kazickaitė birželio 24 
baigė New Rochelle. N. Y. aukš
tesniais kataliku mokyklą ir 
pirmadienį, birželio 27. išskri
do su tėveliu dr. J. Kazicku 
atostogų į Europą. A. Kazickie- 
nė su 4 sūnumis atostogų nuo 
liepos 1 išvyksta į savo vasaros 
rezidencija East Hempton, L. 
I., N. Y.

Skautų ir jų tėvų su svečiais 
vienos dienos liepos 31, sekma
dienį, bendrą išvyką iš New 
Yorko į artimą apylinkę ruo
šia Lietuvių Skautams Remti 
Komitetas. Kas norėtų pasinau
doti autobusu, prašomas pra
nešti iki liepos 15 šiais telefo
nais: Ali 2-1795 (M. Klivečka), 
MI 7-6491
MI 1-0532 (dr. A. Noakas). 
Malonėkite

Dr. Vyt. P. Vygantas, Pax 
Romana pirmininkas, birželio 
30 išvyko į Šveicariją, kur Fri- 
bourge dalyvaus liepos 1-2 die
nomis Pax Romana centro val
dybos posėdyje.

JOANA MAŽEIKAITĖ
birželio 26 baigė aukštesniuo

sius mokslus su garbės pažy
mėjimu. Lankė The Mary Louis 
Academy, Jamaica Estates, N. 
Y. Iš penkių kolegijų, kurios 
mielai sutiko ja priimti. Joana 
pasirinko neapmokamą (tuition 
free) Queens kolegiją. Studijuos 
svetimas kalbas ir muziką.

Joana Mažeikaitė priklauso 
Lietuvos vyčiams. Pradžioje bu
vo jaunučių eilėse, o dabar yra 
Queens 41 kuopos sekretorė, 
tautinių šokių grupės ir įvairių 
kuopos komisijų narė, kores
pondentė. Ji yra duktė inž. An
tano ir Zuzanos Mažeikų, ilga
mečių Lietuvos vyčių ir lietu
vių katalikų organizacijų vei
kėjų. Jos brolis Antanas yra 
41 kuopos pirmininkas; lanko 
Queens klegijos medicinos 
(pre-dental) skyrių jau treti me
tai. Antrasis jos brolis Denis 
lanko Arkivysk. Molloy aukštes
nę mokyklą, o sesutė Marytė — 
parapijine. (Q)

(Atkelta iš 5 psl.) 
riją).

Kiekvienais metais mokykla 
turi savo vakarą. Jo programą 
paruošia seselės su savo kla
sės mokiniais, šiemet toks mo
kyklos vakaras buvo gegužės 
8. Kiekviena klasė pasirodė su 
savo programa. Lietuvišką pro
gramą paruošė antrasis skyrius 
(auklėtoja sesuo M. Christine,
O. P.) ir ketvirtasis skyrius (auk
lėtoja sesuo M. Nikodemą, O.
P. ). Antrojo skyriaus paruošto
je programoje mokiniai vaiz
davo laimingą keliautoją, kuris 
per Olandiją, Romą atvyko į 
Lietuvą, ir čia labai gražiai pa
vaizdavo Šiluvos švč. Marijos 
apsireiškimo gyvąjį paveikslą. 
Ketvirtasis skyrius savo pro
gramoje davė lietuviškas dainas 
ir tautinius šokius, o pabaigo
je sugiedojo Marija, Marija. Ki
ti skyriai taip pat savo progra
mą atliko iabai gerai.

Mokykloje kaip . kapelionai 
pasiskirstė klasėmis dirba kle
bonas kun. N. Pakalnis, kun. 
J. Pakalniškis, kun. A. Rač
kauskas. Muz. VI. Baltrušaitis 
moko dainavimo ir turi suor
ganizavęs vaikų chorą, ■ kuris 
mokslo metu gieda kasdien 8 
va1., ir sekmadieniais per 9 vai. 
mišias. Per parapijos 40 valan
dų atlaidus su parapijos cho
ru labai gražiai išpildė Panis 
Angejicus.

Mokykloje dirba 8 seserys 
dominikonės. Mokyklos vedėja 
sesuo M. Dominic. Parapijos 
mokykla rūpinasi 
parapija- klebonas 
kalnis.

ir globoja 
kun. N. Pa- 

-kvd-

DarbininkoJ. Lludvinaitis, 
skaitytojas iš Linden. N.J., atos
togų išvyko į Lakevvood, Colo.

(P. Matekūnas) irskambinti vakarais.
Regina S. Saidaitienė, dantų 

gydytoja, išvyko atostogų ir 
jos kabinetas bus uždarytas nuo 
liepos 1 iki liepos 11 dienos.

PAMALDOS Apreiškimo parapijos bažnyčioje už baigiant mokslo metus. Nuotr. V. Maželio.

ŽINIOS
a>3|į

iii?
p _ w ■

CATSK1LL KALNUOSE

lietuvių vasarvie+ė

DRUSKONIE

MŪSŲ KOMPOZITORIAI IR VISUOMENĖ
Šiais metais daug aktyvu

mo rodo Bostono lietuvių mu
zikai. Ypač minėti J. Kačinsko 
ir J. Gaidelio pasirodymai a- 
merikiečių visuomenei su savo 
kūriniais. Išeina ir jaunimas, 
kaip D. Mongirdaitė ir V. Va- 
syliūnas. Kad ir būdami nela
bai gausūs, Bostono lietuviai 
savo kultūriniu pajėgumu įgy
ja gerą vardą svetimųjų tar
pe. Mes visuomenė, teisingai

JOANA MAŽEIKAITĖ Nuotr. V. Maželio.

galėtume tuo džiaugtis ir di- 
džiuotis. Bet ką vertina ‘ameri
kiečiai, negalime negirdomis 
praleisti ir mes.

Šie naujosios muzikos kon
certai, būdami didelė vertybė 
savaime, lankytini pagaliau ir 
solidarumo bei kompozitorių ar 
dirigentų pastangų parėmimo 
delei. Kaip jaučiasi tokiame 
koncerte kompozitorius ar diri
gentas. kai iš savųjų mato tik 
vieną kitą, na, daugių daugiau
sia dešimtis?! Kūrybos darbas 
atspėjamu nuo tiesioginių pa
reigų laiku reikalauja didelio 
visų jėgų įtempimo, nemigo

MIRUSIEJI

Ona Kairienė, gyv.
Hill, mirusi birželio 
dota iš Apreiškimo 
šv. Karolio kapinėse,
dintį vyrą Juozapą ir kitas gi
mines.

Richmond 
22. palai- 
parapijos 

Paliko liū-

Agnė Balčiūnienė, 69 metų 
amžiaus, iš Richmond Hill, mi
rusi birželio 23, palaidota iš 
Apreiškimo bažnyčios švč. Tre
jybės kapinėse. Paliko liūdinti 
vyrą Antaną ir dukterį Mildred 
su šeima.

Karolina Butėnienė iš Glen- 
dale. L.I., Darbininko skaityto
ja. mirusi birželio 25, palaido
ta iš Apreiškimo bažnyčios šv. 
Jono kapinėse. Paliko liūdesy
je Aleksandrą A. Norbury 
šeima, gyv. Richmond Hill,

su 
L.

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

Mirusiųjų giminės dėkoja vi
siems už užuojautas, užprašy
tas šv.mišias, vainikus ir ku
nigams bei laidotuvių direkto
riui Shalins - Jalinskui už pas
kutini patarnavimą.

naktų. Teisėtai kūrėjas gali 
laukti bent moralinės paramos 
tiem savo darbam, kurių reikš
mė nėra praeinama, o vis di
dėjąs svoris mūsų tautos ir jos 
aspiracijų pripažinimui. Kultū
riniai draugai reikšmingesni už 
politinius ar ekonominius, ku
rių interesai dažnai trumpalai
kiai ir nepastovūs. Pagaliau vie
nu atsineštiniu iš Lietuvos kul
tūriniu kapitalu toliau senosios 
kartos neišgyvensime: čia au
gančiam mūsų jaunimui reikia 
naujų kultūros žygių, reikia 
kuo gyventi ir didžiuotis da
bartiniu dvasiniu pajėgumu. 
Vienomis liaudies dainelėmis 
jų nepatrauksime. Kūrybos lai
mėjimai pagaus juos, patrauks 
ir pastūmės taip pat prisidė
ti, dalyvauti juose ir tautos gy
vybę tremty išlaikyti.

Š. m. bala..ožio 10 d. uni
versitetiniame Sanders teatre 
Cambridge, Mass., Jeronimas 
Kačinskas labai sėkmingai di
rigavo savo kūrinį Simfoninę 
Fantaciją Nr. 2, atematinėsmu- 
zikos kūrinį, bet nepaprastos, 
nesikartojančios, vis iš naujo 
gimstančios melodijos. Jo me
lodijos sudėtinga kalba kilo iš 
ekpresionizmo elementų ir im
presionistinio stiliaus spalvingo 
paralelizmo. Šį stiprų mūsų lai
kų sielvartus atspindintį kūrinį 
autorius dirigaV* su dideliu į- 
kvėpimu ir ugifimi; klausytojai 
entuziastiškai jį sutiko ilgiau
siais plojimais. Amerikiečių 
muzikai, sveikindami dirigen
tą. aiškino jo veikalą ir diri
gavimą. Sveikino ir lietuvių 
draugų būrelis, apgailestauda
mas. kad tiek maža sa ujų, kai 
savas kompozitorius — dirigen
tas pasirodo rinktinei amerikie
čių publikai ir laimi jos pri-

72-sis metinis piknikas
ĮVYKS

LIEPOS - JULY 10
National Home - Picnic Grounds — 108-11 Sutphln Blvd., Jamaica, L I.

ŠOKIAMS GROS PUIKUS ORKESTRAS
Pikniko pradžia I vai. p.p.

Važiuoti Jamaica linijos traukiniu iki Sutphin Boulevard stoties, o iš ten važiuoti 
autobusu arba eiti pfeflomts ketts blokus. • MALONIAI PRAŠOME ATSILANKYTI

t
Ė

JŪROS MfiGfiJL'S VASAROS ATOSTOGAS PRALEISTI 
KVIEČIAME PRIE ATLANTO, ASBURY PARK, N. J.

P. ir 0. LANIŲ vasarnamyje
Čia. ąžuolu apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose už nedidele 
kainą ramiai pailsėsite, pasimaudysite švariausiam paplūdimyje iš 
visų ATLANTO pakraštyje esančių. • Tik per keletą minučių 
pėsčiam nuo vasarnamio pasiekiamas vandenynas - paplūdimys, kino 
teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų vietos. 
Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis, šaldytuvais, maitin
tis vietoje. Maudymosi mokestis apmokamas savininkų. • Kam
barius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. Lanys ■ 515 4+h Avė., Asbury Park, N. J. ■ PR 6-9783 
arba

P. Lanys ■ 1248 Waverty Pi., Efizabe+h. N. J. ■ EL 3-1 169

Bostono Žinios
Dr. M. Alseikaitė - Gimbutie

nė, paremta Mokslų Akademi
jos Washingtone, išvyko į Grai
kiją ir Balkanus rinkti medžia
gos savo studijai apie Rytų Eu
ropos priešistorinius laikus.

Akt. Vitalis Žukauskas birže
lio 25 Lietuvių Kultūros Klu
bo susirinkime kalbėjo apie se
nuosius Lietuvos teatro laikus. 
Jisai jau senokai tuo klausimu 
rankioja medžiagą ir yra pa
rašęs stambų veikalą.

Kultūros Klubo išrinkta nau
ja valdyba: pirm. dr. J. Gimbu
tas, nariai — K. Nonertas, A. 
Puskepalaitis, E. Vizgirdienė ir 
T. Stankūnaitė. Pereitais me
tais Klubui pirmininkavo An
tanas Mažiulis.

Domininkas Piika, ilgametis 
Bostono lietuvių gydytojas, nuo 
širdies smūgio mirė balandžio 
27.

pažinimą. Skaudu, bet reikia 
šis faktas pažymėti, kad ateity
je nebesikartotų.

Š. m. liepos 7 d. 8:30 vai. 
vak. J. Kačinskas vėl pakvies
tas diriguoti savo simfoninę 
fantaziją Harvardo universite
to salėje Sanders teatre, netoli 
Harvard Square. Šis koncertas 
bus taip pat viešas, bet šį kar
tą laukiama dar daugiau Har
vardo universiteto profesūros 
ir studentų klausytojų. Už 
daugiausia laukiame savųjų 
tuvių!

Buvusieji pirmą kartą
pasiryžę ateiti ir vėl. Nebuvu
sieji ateikite, ir išgirsite kokių 
talentų yra mūsų tarpe ir kaip 
jie vertinami svetimųjų. Ypač 
laukiamas ir jaunimas, pasiil
gęs naujo muzikos žodžio! At
eiti į šį koncertą laikykime sa
vo širdies pareiga, savajai kul
tūrai ir mūsų kūrėjam! V. K

vis 
lie-

visi

Radijo programos
RADIJO VALANDA 

ved. Antanas
WHIL — 1430
Mass.
Sekmadien. nuo

F. Kneižys 
kil. Medford,

11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. Viščinis

WK0X — 1190 kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį 
ryte.

nuo 8 iki 9 vai.

#
PROGRAMARADIJO

ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 2:30 iki 3 p.p.

VYČIŲ PROGRAMA
WLOA — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūbas Stukas

WEVD — 1330 kil., New York, 
N. Y.

šeštad. nuo 4 iki 5 p.p.

į 
X y. £

HALL
priima užsakymus vasaraidar

ir liepos 4 (4 July) savaitgaliui.

Rašyti:

Mrs. S. Kraunaitis, Anelės, N.Y.
Tel. Andes (Endis) N. Y. 2781

F U N E R A L H O M E

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSANUOTOJAS

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 į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

Since 1889
OUR ONLY STORE 

We Deliver Anyujhere 
We Telegranh Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our special+v

L A S K A S FLOV/ERS
“ FLOWER S 

FOR EVERY 
OCCASION”

70 BROADVVAY
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

2

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 74335

Steplien Atomiški*
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERALHOME
M. P. BALTAS - Directorius 
ALE. BALTRŪNAS-B ALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. V.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
GRAB0RI US

BALSAMUOTOJAS
231 BEDF0RD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHAL INS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

AR JŪS NEPERMOKATE | 
už savo automobilio and rauda? f

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

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
J ūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaica Avė. VVoodhaven 21, N. Y’.
Tel. VI 3-4177

NAMŲ ADRESAS
106-53 — 95th Street Ozone P»rk 17, N. Y.

■NemeMMNitttNtteN


