
TAKTIKA

Bet atstovas Menšikovas to

PREKYBOS RŪMAI DĖL
KULTŪRINIO

PITT3BURGE pirmieji piketai pasiruoM streikui.

Pareiškimą pasirašę Juozas 
Ginkus, pirm., dr. Kęstutis J.

vidus. Nuo 1912 perkeltas Į

vos išlaisvinimo.

iš Maskvos perplautais smege
nim labiau kaip Anglijos min. 
pirmininkas Macmillanas. Pa
sikalbėjimai su Chruščiovu jį į- 
tikinę, kad Chruščiovas gali ka

PASITARIMAI IR ŽYGIAI 
WASHINGTONE

AVEREL HARRIMAN, buvęs guber
natorius ir kandidatas į prezidentus, 
o dabar....

ĮĮĮf.- Sovietų Kozlovas išvyko lie-
jg> pos 13. Jo buvimo metu Ameri

kos visuomenė pasirodė dides
nėje aukštumoje nei Mikojano. 

Masė pasirodė nesidominti 
r Kozlovu.. Tai ypačiai pademon

stravo Kalifornijos visuomenė.
. Gal .tai buvo reakcija po gėdin

to CENTŲ go Kalifornijos gubernatoriaus

Kuboje Maskva nori

Maskva apribojo laiką iki 18 
mėnesių. Tačiau laikas nesąs 
esminis dalykas. Labiau esmi
nis dalykas darant tokias laiki
nas “paliaubas’ išsiderėti rytų 
Vokietijos pripažinimą, išside
rėti propagandos Berlyne pa
naikinimą; išsiderėti rytų vaka-

MASKVOS TAKTIKA 
GRIEŽTUMAS

Vakarai, kaip skelbia kores
pondentai iš Ženevos, yra vie
ningos nuomonės. Bet tik dėl 
vięno klausimo — kad Gromy- 
ko aiškiau .ir raštu pareikštu, 
jog Sovietai nieko nedarys vie
našališkai Berlyno klausimu 
veikiant laikiniam susitarimui. 
Gromyko žodžiu nenori pasiten
kinti.

— Berlyno likimas (taigi ir 
vakarę pasitraukimas iš Berly
no) laikinai įšaldomas, iki bend
ra rytų ir vakarę Vokietijos ko
misija paruoš planus tolimes
niam Vokietijos likimui.

: — Hondūre liepos 12 vyriau
sybė numalšino šiemet jau tre
čią sukilimą. Užmušta 100. daug

HARRIMANAS PARVEŽĖ 
"SAULĘ"

LAIKINIS SUSITARIMAS DĖL 
BERLYNO

Dar prieš išvykstant Į Wash- 
irgtonh ALT vykdomasis komi
tetas parėmė šen. P.H. Doug- 
laso sumanytą rezoliuciją, kad 
JAV prezidentas skelbtų kas
met po liepos 4-sios Pavergtųjų 
Tautų Savaitę. Tą rezoliuciją 
senatas priėmė liepos 6 d. ir tą 
pačią dieną ji buvo Įteikta Ats
tovų Rūmuose. Vykdomasis Ko
mitetas prižadėjo duoti visokią 
paramą tam. kad rezoliucija ga
limai greičiau praeitų ir Atsto
vų Rūmuose. ALT vykd. komi
tetas pasiuntė telegramas vi
siems Atst. Rūmų teisinio komi
teto nariams, ragindamas tą re
zoliuciją rekomenduoti Atstovų 
Rūmams priimti (ji buvo priim
ta liepos 9 d.).

Liepos 7 d. vakarą ALT pa
reigūnai dalyvavo priėmime Lie 
tuvos pasiuntinybėje drauge su

VAKARIU TAKTIKA 
NUOLAIDOS

Brown pataikavimo Maskvai 
Mikojano lankymosi metu.

Amerikos darbininkų atsaky
mai buvo smūgis Kozlovui ir 
pagyrimas Amerikos tvarkai

Vietinių vyriausybių labiau
siai pasižymėjo Detroitas. Bur
mistras iš viso atsisakė Kodo- 
vą priimti. O gubernatorius G. 
Mennen Williams parodė, kad 
galima ir priimti, bet ir priėmus 
galima pasakyti tiesą. .

Gubernatorius: "Sovietų Są
junga dažnai kalba apie tautų 
apsisprendimo teisę. Kada rytų 
ir vidurio Europos tautos, ku
rios dabar yra Sovietų valdo
mos, galės pasinaudoti ta teise 
ir atgauti nepriklausomybę su 
laisvais slaptais rinkimais?"

Kozlovas nuo to klausimo su
pyko. Jis tikino, kad tos tautos 
rinkimais jau pasirinko ir kad 
visa kita tai tik propaganda.

Gubernatorius priminė rvtų 
Vokietiją. Vengriją ir pasakė, 
kad “amerikiečiai netiki nevie
nu sovietų žodžiu, kai jie kalba 
apie rytų Europos laisvę.”

Po to pasikalbėjimo Kozlovas 
aiškino, kad gubernatorius Wil- 
liams “blogai informuotas už
sienio reikalais.”

Gubernatorius po pasikalbė
jimo pareiškė: "Mano nuomo
ne, yra negerai, jei sovietų pa
reigūnai, "čia atvykę, girdi Hk 
pasaldintus žodžius".

. Pavergtų Europos Tautų sei
mas vėl kreipėsi į Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos vyriau
sybes ryšium su atnaujinama 
ministerių konferencija Žene
voje.

Memorandume saku, kad So-

šio mėn. 4-8 dd. Amerikos 
Lietuvių Tarybos vykdomasis 
komitetas lankėsi Washingtone, 
norėdamas: 1) pasitarti su Lie
tuvos laisvinimo veiksniais. 2) 
panaujinti kontaktus su Lietu
vos draugais JAV kongrese ir 
išdėstyti valstybės departamen
tui Alto nusistatymą šių dienų 
opiaisiais tarptautinės padėties 
klausimais, ypač kiek jie lie
čia Lietuvos likimą.

Buvo pakviesti į pasitarimą 
ir jame dalyvavo Vyr. Liet. Iš
laisvinimo Komitetas (dr. A. Tri 
makas — pirm, ir H, Blazas 
-r sekr.), Liet. Laisvės Komite
tas (V. Sidzikauskas — pirm.) 
ir, be jų, dar kai kurie vieti
niai veikėjai. Iš ALT pusės da
lyvavo visi 4 Vykdomojo ko
miteto nariai — L. šimutis, 
prez., E. Barkus, vicepr., 'dr. 
P. Grigaitis, sekr., M Vaidyla, 
ižd. ir informacijos centro di- 
rektore M. Kižytė.

Trijuose bendruose posė- 
* džiuose buvo pirmiausia išsa

miai išdiskutuota susidariusio
ji po užs. reik, ministerių kon
ferencijos Ženevoje tarptauti
nė padėtis. Po to sekė pasitari
muose dalyvaujančių politinių 
veiksnių pranešimai. Kiekvienas 
jų buvo vispusiškai išdiskutuo-

griežtumą. kitais nuolaidas. Ro
dėsi griežtas, primindamas spau 
dos konferercijoje, kad Ameri
ka neapleis Berlyno 2 mik gy
ventojų; griežtas skelbdamas 
prezidento pasiryžimą neiti i 
Viršūnių konferenciją, jei nebus 
pažangos ministerių konferen
cijoje. Bet Herteris rodėsi nuo
laidus. pasakydamas, kad ry
tų vakarų Vokietijos komisijos 
sudėtis nesanti svarbi: nuolai
dus išsiduodamas. kad Ženevo
je gali būti sutarti toki dalykai, 
dėl kurių Berlynas nesijaus lai
mingas ir kažin ar galės priim
ti palankiai pati Herteri. Tai 
jau didelis prasitarimas.

' Keturi ministerių nuo liepos ABIDVI PUSĖS SIEKIA TIEK SUSITARTI, KAD GALĖTŲ (VYKTI VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA 
13 vėl sėdi Ženevoje. Pirmas ------------------------------------------------
pasikalbėjimas baigėsi nelauk- dėjimu. -
tu Gromyko reikalavimų padi-" Pirmininkavo pirmame posė

dyje liepos 13 valst. sekr. Her
teris. Pasiūlė kitai dienat slap
tus'pasitarimus. Slaptuose pasi
tarimuose lig šiol nedalyvauda
vo rytų nei vakarų Vokietija. 
Gromyko griežtai pasipriešino 
tokiam pasitarimui, kuriame ne 
dalyvaus Vokietijų atstovai. Ta
da slaptas posėdis iš viso at
krito, ir trečiadieniui skirtas 
vėl viešas pasitarimas.

kardinolas Spellmanas laikys 
mišias ir vyskupas Griffith sa
kys pamokslą šį sekmadieni 
šv. Patriko katedroje 10 vai. 

sužeista, belaisvių paimta 600. ryto.

kongreso narius, apsvarstė pa-
ruoštą raštą valstybės departa- būriu žymių vietos lietuvių vei- 
mentui ir buvo priimti Europos kėjų ir atsakingų valstybės de- 
reikalų viršininko pareigas ei- partamento atstovų.
nančio Foy Kohler, kurį lydėjo 
Pabaltijo valstybių skyr. virši
ninkas R. Johnson. Valstybės 
departamento pareigūnai su pil
nu pritarimu išklausė Alto pa
tiektas jų dėmesiui mintis ir sa
vo atsakyme aiškiai, nedvipras
miškai pareiškė, jog valstybės 
sekretorius Č.A .Herter niekad 
neužmiršo Lietuvos reikalo'de
rybose su kitų valstybių užsie
nių reik, ministeriais Ženevoje 
ir yra nusistatęs nedaryti Lie
tuvos pavergėjams jokių nuo
laidų, kurios galėtų pažeisti Lie 
tuvos teises.

kupantų iš Lietuvos, sąmonin
gai ar nesąmoningai patar
nauja Lietuvos okupantam, pa
tapdamas jų propagandos įran-

Liepos 6. 7 ir 8 dd. ALT vykd. 
komitetas ir inform. centro di
rektorė aplankė kai kuriuos levizijoje.

Maskvos taktika šiuose pasi
tarimuose kaip ir anksčiau — 
tas pats aiškus griežtumas. A- 
merikos delegacijos spaudos, še
fas A.H. Berding' spaudai pa
aiškino ir apie naują Gromyko 
reikalavimą, kad slaptuose po- 

Averell Harriman grižo sėdžiuose dalyvautų ir Vokieti
jų atstovai: Gromyko siekia di
dinti rytų Vokietijos pripažini
mo faktus.

Tai klausimas, kuriuo nu
mato suktis tolimesni pasikal
bėjimai. Laikinis sprendimas 
Maskvos numatomas toks:

čiant mintimis ir kiekvieno mą. Kad nuo karo ji sulaikytų, 
veiksnio įgytais patyrimais ga- reikią tuojau dviejų dalykų: 
Įima suderinti jų visų darbą, parsikviesti į New Yorką. pri
siekiant bendro tikslo — Lietu- pažinti rytų Vokietiją de facto, 

neužmezgant diplomatinių san
tykių su ja. Tokias mintis Har- 
rimanas pareiškė liepos 12 te-

rų Vokietijos komisijoje po ly
gų atstovų skaičių, nors rytų 
Vokietijoje gyventojų yra tik 
trečdalis to, kas yra vakarų Vo
kietijoje. ' *

Laikinis susitarimas-dėl Ber
lyno atidarys duris į "viršūnių 
konferenciją', kurioje jau bus 
sutariami ir kiti klausimai. •

New Yorko Lietuvių Preky
bos Rūmų valdyba atsiuntė pa
reiškimą dėl vadinamojo “kul
tūrinio bendradarbiavimo su 
kraštu”. Jos nusistatymas:

vietų išprovokuotas Berlyno 
klausimas liečia visos Europos negirdėjo,.... baigia laikraštis, 
likimą. Dėl to Vakarai, atsaky
dami į Sovietų iššūkį,Turėtų pa
teikti "Europos taikos planą", 
paremtą visų Europos tautų tei
se į nepriklausomybę, i laisvus 
rinkimus tarptautinėje kontro
lėje, . pasitraukus Sovietų ka
riuomenei ir jų agentam.

Jeigu Vakarų vyriausybės ne- .. Naw York„ LWuvi Pr„ 
snms klausimo visu platumu ir kbos Rjį ya|dba Jyantj 
sutiks tenkintis tik daliųjų Ber- ,a k|ausima Mvo 
lyno klausimo sprendimu, tai 
Pavergtų Europos Tautų sei
mas prašo Įsakmiai pareikšti, 
kad susitarimas tuo vienu klau
simu su Sovietų Sąjunga nepa
liečia pavergtų valstybių — Al
banijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Estijos, Latvijos. Lenki
jos, Lietuvos, Rumunijos. Ven
grijos teisių Į nepriklausomybę, 
savų vyriausybių sudarymą. To- 
kis rezervas, sako memorandu-

Išklausius ir apsvarsčius mi
nėtus pranešimus, buvo palies
ti dar du klausimai: veiksnių 
darbo koordinavimas ir vadina
mojo kultūrinio bendradarbia
vimo su Sovietų Sąjunga bei o- 
kupuotaja Lietuva. Trečiojoje 
sesijoje į posėdį atsilankė taip 
pat skubiai sugrįžęs iš Chica- 
gos iškilmių Lietuvos pasiunti
nys Juozas Rajeckas.

Pasitarimai praėjo labai ge
roj. nuotaikoj, ir jų dalyviai 
išreiškė pageidavimą, kad tokie 
susirinkimai įvyktų galimai daž- riauti. nes jis neturįs jokio su- . ... _ ..- -i • .. . . Angina labiausiai nuolaidumau, nes tik laisvai apsikei- pratimo apie Amerikos pajėgu- , TT ...c r J kelyje. Valst. sekr. Hertens .pu

siau — vienais žodžiais reiškė

Amerika investiguoja, o Kubos 
diktatorius šaukia, kad kišasi 

į jos reikalus
Kuba pareikalavo, kad Ame

rika išduotų buvusi. Castro a- 
viacijos šefą majorą Pedro Luis 
Diaz Lanz, kuris atbėgo į Ame
riką. Amerika jam davė azylį. 
Visas Castro Įtūžimas prasiver
žė prieš Ameriką, kai senato 
vidaus saugumo komisija pra
dėjo atbėgėli apklausinėti. Jis 
pateikė komisijai sensacingų ži
nių, kaip komunistą! infiltruo
jami Į Kubos vadovaujančias mas, apsaugotų nuo sovietų Valiūnas, vicepirm. Jonas Va
liotas ir pati Castro jie laiko propagandos, kuri siekia palauž laitis vi Pranė 
tik savo Įrankiu. .' ti pavergtų tautų moralę. sekr, adv stephen Bredes jr

sekr., Stasys Gudas, prot. sekr,

KAJECKAS IR MENŠIKOVAS
Lietuvos atstovas. Washingto- 

ne J. Rajeckas liepos 3 daly
vavo Chicagos tarptautinės pre
kybos parodos atidaryme ir ją 
sveikino.

“Chicago Daily News” taik
liai pastebėjo, kad Sovietų ats
tovas Menšikovas stovėjo per 
penkis žingsnius nuo atstovu 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos, 
kurios buvo pirmosios trys val
stybės Sovietų užimtos 1940. 
Tada jis buvo protokolo šefas.

"Kodėl čia laikomos atstovy
bės kraštų, kurie palaidoti prieš 
19 metų?" klausia laikraštis ir 
toliau tęsia:

Mennen Williams, .... . ..Nes ateis diena, — atsake

nos posėdyje ir nutarė, kad jos 
giliu įsitikinimu kiekvienas, ku
ris tik siūlo ir propaguoja ta
riamąjį kultūrinį bendradarbia
vimą nepašalinus rusiškųjų o-

Chicagą ir tik nuo 1916 padary
tas dienraščiu. Pirmas dienraš
čio redaktorius buvo kun. A. 
Maliauskis. Nuo 1920 dienraštį 

'perėmė leisti Tėvai Marijonai 
Tada pirmas jų redaktorius 
Draugui buvo kun. Pr. Būčys, 
dabartinis ilgametis — L. ši
mutis. Tėvų Marijonų stiprėji
mas atsiliepia ir Draugo veidui. 
Lietuviškų kultūrinių tvirtovių 
eilėje Draugo dienraštis pals 
stipriausias.

buvo darbininkų pusėje, aiškin
damas. kad kompanijos pakan
kamai gauna pelno algom pa
kelti, nekeldamos pliero kai
nos. Kompanijos aiškina, kad 
plieno atsargu esą trim mėne
siam. Prezidento Įsikišimas 
streiką nudelsė porai savaičių, 
bet jo nepašalino.

Lietuvos chargė d'affaires Juo
zas Rajeckas, nežemindamas

Šis ALT vykdomojo komite
to apsilapkymas Washingtone 
buvo vienas sėkmingiausių ir 
reikšmingiausių ALT istorijoje.

ALT VYKDOMASIS 
KOMITETAS

1959 m. -liepos 9 d.

streikas tBF R
Streikuoja 3

Nu- B
matoma, kad metalo pramonės
85 procentai sustos. Streikas Amerikos parodą Maskvoje Thomas j. dooo, Connecti-
žada būti ilgas ir nuostolingas. papiMė

Darbo sekretorius Mitchell P° astnos kntlkos Ir Prez1' Kongrese, dabar reikalavo ii-
uaroo seKretonus Mitcnen dent0 nepasitenkinimo dėl A- th* komunizmo infiltraciją 

merikos meno parodos Maskvo- Kuboje, 
je nutarta pasiųsti papildomai '
25-30 paveikslų iš 19 amžiaus PAVERGTĄSIAS TAUTAS 
kūrybos.

Tačiau Vakarai nėra vienin-
gi dėl Gromyko siūlomos rytų , r
vakarų - Vokietijos komisijos. j
Griežčiausi tuo klausimu yra -—R
prancūzai — jie tokią komisi- R

rišo atmeta. Palankiausi
anglai nuolaidas pareiškė JBH
darysiąs Herteris. Labiausiai a- 
liarmavo vakarų Vokietijos vy- 
riausybė.

Vakarų Vokietija
komisija, kokia siūlo Gro- ,

myko, reiškia norą Įamžinti Vo- 
kietijos nesujungimą ir faktiš- 
kai pripažinti rytų Vokietiją. B
Vokietijos vyriausybė pasiūlė, B
kad komisiją Vokietijos B
gimo klausimu sudarytų keturi B
didieji, o joje būtų vakarų B
Vokietijos patarėjai. Jei ne- ^B
galima. Vokietija pasisako už B 
klausimo perkėlimą viršūnių B
konferenciją. |BB|ĮB|BBB.. ..BBBBMIBII^

Labai dėmęsio verta, kad KOZLOVAS, Sovietų min. pirm, pavaduotojas, 
Vokietija, Belgija siūlė Mięhigano gubernatorius, kalbasi “atvirai”,
iš anksto Vakaram susitarti 
prieš atnauiinant. derybas su 
Maskva. Tačiau tam nepritarė 
nei Angliją rei Amerika. Her
teris išsisukinėdamas aiškino, 
kad esąs Prancūzijos ministeris 
užimtas.

Vakarų Berlynas laiko Vaka
rų nusistatymą eiti Į naujas 
nuolaidas Maskvai kapituliaci-

12 Draugas pirmu sykiu pasiro
dė VVilkes Barre. Pa. Pirmas re
daktorius buvo kun. K. Urboną-

tis, visuom. reik. vad.

REIKŠMINGA DRAUGO ■

SUKAKTIS
Tarp gausių jubilėjų rinito 

pasidžiaugimo vertas Draugo .
50 metų jubilėjus. 1909 liepos



PABBSItINĮCAS

Aušint ą|Mn pubibtnd unOMy.

thewsukir cnm cmyriarn ay franciscan fathers 
. figa aab tom aubk ttM sajung* Ameriką, los 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIU ŽINIAS

- • v . T -■ _ ■ . _ .____

Popiežius Jonas XXIII š.m. 
kovo 19 apaštališkuoju laišku

T.KONSTANTINAS, OFM CAP Laiškas H Voktotiįos po Vokietiją, Italiją ir siekė 
net Ispanijos. Keliones atlikda-

limas nusižeminimu)- šv. Lau- 
ryną iš Brindisi paskelbė Baž
nyčios daktaru ir visoje kata- : 
tiku Bažnyčioje įvedė jo šven- ;

LaftrattJ tvarto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. ruž. S, SUŽIEDEUS
StralpaniM ir Ko r—redakcija tato> ame mmžMt*. Ilioudctl ctralps- tajam Suteikta ryšium SU JO

Užafecyj*

Vienuolyne be filosofijos ir 
teologijos studijų parodė dide
lius gabumus kalbom. Pramo
ko ne tiktai vokiškai, prancū-

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: S10 WUiouflM»y Avė., Brookiyn 21, N. Y.

Ar galima papildomai paklausti?
. Skaitoma su dėmesiu valsty

bės vyrų pareiškimus ir juos 
komentuojame. Verti panašaus 
dėmesio ir savų įstaigų ar ‘veiks 
nių’ pareiškimai Tokio dėme
sio vertas Alto vykdomojo ko
miteto pareiškimas apie jo at
silankymą Washingtone. Ypa
čiai, kad dėmesį kreipia į sa
ve ir pats Alto pareiškimas, pa
žymėdamas, jog šis “apsilanky
mas Washingtone buvo vienas 
sėkmingiausių ir reikšmingiau
sių ALTo istorijoje’.

Kai pats Altas taip vertina 
savo kelionę, kyla pirmas klau
simas: kuo šis apsilankymas 
buvo taip vertingas, kas jo 
metu naujo laimėta?

Atsakymo ieškom Alto pra
nešime. Dėmesio pirmiausia 
verta pranešimo informacija, 
kad valstybės departamento pa
reigūnai užtikrino Alto parei
gūnus, jog valstybės sekreto
rius Herteris Ženevoje esąs 
“nusistatęs nedaryti Lietuvon 
pavergėjams jokių nuolaidų, ku 
rios galėtų pažeisti Lietuvos 
teises”.

Jei taip, tai Herteris tęs sa
vo pirmatako Dulles politiką, 
šį pareiškimą priimam su pa
sitenkinimu, nes jame išreikš
tas nusistatymas Lietuvos at
žvilgiu griežčiau, nei pats Her
teris tai išreiškė Berlyno atžvil
giu. Spaudos konferencijoje

ti dar du klausimai”. Vienas — 
“veiksnių darbo koordina$- 
mas’.

Klausimas svarbus, tiesa, ne- 
benaujas. Apie jį “veiksnių” 
kalbama pusantros dešimties 
metų. Bet “nesusikoordinavi- 
mas’ išlenda aikštėn, kai tik 
ateina nauji gyvenimo klausi
mai. Paskutiniu laiku Sovietų 
provokacinis skeliamas apie lie 
tuvių veikėjus rado arba veiks
nius nesusikoordinavusius, ar
ba jų valiai ir direktyvom dė
mesio nekreipiančius tuos, ku
rie organizuoja viešąją opini
ją. Žinia, kaip lietuvių spau
dos dalis pakibo ant Maskvos 
meškerės. Juo labiau, dėmesio 
verta, kad taip nutiko su spau
dos atstovais, kurie dalyvauja 
veiksniuose ir prisideda prie o- 
pinijos koordinavimo.

Iš komunikato nežinia, ar to
kiu klausimu susikoordinuota 
ir kokia vieninga linija turėtų 
būti visų lietuvių tuo reikalu 
palaikoma?

bet ir semitų kalbų (hebrajų, 
chaldejų).

Studijom gilinti savo vyres
niųjų buvo pasiųstas į garsų 
ano meto Paduvos universitetą. 
Pats pradėjo dėstyti teologiją, 
dar neįšventintas į kunigus. Po 
šventimų atsidėjo daugiau mi
sijom, apkeliaudamas beveik 
visą Italiją. Pamokslus sakė ir 
žydam hebrajiškai.

VIENUOLYNO VADOVYBĖJE
šv. Laurynas (vardą tą gavo

siminimu. šventuoju buvo pas
kelbtas dar 1881, o palaimin
tuoju — 1783.

ŠVENTOJO GYVENIMAS
Šventam gimė 1559 liepos 

22 Italijoje, ano meto Neapo
lio karalystėje, Brindisi mies
te, Rossi šeimoje. Jis buvo pa
krikštytas Julijum Cezariu. Ber
niukas, Sulaukęs vos 16 metų, 
įstojo į kapucinų vienuolyną 
Venecijoje. (Kapucinai yra vie- vienuolyne) dar teturėdamas 
na iš trijų pranciškonų ordino 41 metus buvo pirmą kartą iš
lakų. įsisteigusi 1525 ir popie- rinktas (1590) Toskanos provin- 
žiaus Klemenso VU patvirtin- cijos vyresniuoju (provincijolu), 
ta atskira vienuolija 1528. Ap- Paskui tas pareigas ėjo bė'per- 
daru nuo pranciškonų skiriasi 'traukos Venecijoje, Šveicari

joje, Čekijoje (Bohemijoje) — 
Austrijoje, Tirolyje, Bavarijoje, 
Genujoje. Romoje savo vienuo
lijai atstovavo 1596 — 1602, o 
visam vienuolynui vadovavo 
1602-1605 metais, (buvo kapu- 
cinių generolų).

- - KOVOJE- SU TURKAIS
Turkai tuo metu vis giliau 

skverbės į Europą. Sultonas 
Mahonetas ni inivo jau užka
riavęs didelę dali Balkanų, įsi
veržęs Į Vengriją. Netoli Buda
pešto kėlėsi per Dunojų į pie-

Alto pranešime antras klau
simas buvo svarstomas — “va
dinamojo kultūrinio bendradar
biavimo su Sovietų Sąjunga bei 
okupuotąja Lietuva’.... Klausi
mas taip pat aktualus. Gal ne 
tiek tuo, kad anksčiau nebūtų 
buvę autoritetingų direktyvų. 
Labiau tuo, kad dalis spaudos 
tos autoritetingos direktyvos 
nesilaikė, nors tvirtai pasisako 

Herteris buvo suabejojęs, ar už veiksnius ir jų vienybę.
vakarų Berlynas priims jį su Ką šiuo klausimu sutarė 
pasitenkinimu, prileisdamas, Washingtone atsilankę “veiks- 
kad Ženevoje gali nebūti apgin- niai”, praneši rne visai nieko ne- 
ti vakarų Berlyno reikalai taip, sakoma. Tad ir lauktum papil
ta1? to norėtų berlyniečiai. domo pranešimo: ‘kas tokiaiskaip to norėtų berlyniečiai.

Pareiškimą palaikysime dė- klausimais konkrečiai sutarta, 
mesyje ir stebėsime įvykius to- kokios gairės reiktų pateikti 
liau. ‘ opinijai?opinijai?

Galima būti labai skirtingos 
nuomonės tais klausimais, ku
rie liečia mūsų tarpusavio san-

tautinės politikos apžvalga ir
ir minčių pasidalinimas dėl jos ^įans^ BetT^ų iii 

^ie tbtaų dalykų, nįngos opinijos klausimais, ku-

tykius, sakytum, “vidaus” rei-

kur\e atsilankymą Wa^ungto- mūgq pažiūras į So-
ne darytų raKnunęausra Alto rietus , ju
istorijoje. Labiau domesį pa*, vieningos nuomonės, sa- 
traukia Alto' pranešimas, kad kytum, konkrečiais mūsų “už- 
po tos apžvalgos ‘buvo palies- sienio” klausimais.

barzda ir ilgu smailėjančiu 
gobtuvu, vauru (cappuccinus). 
Kapucinų dabar yra apie 15, 
000. Red.). Kapucinų vienuoly- 
nan stodamas, Julijus Cezaris 
Rossi buvo įspėtas: “Mūsų or
dinas griežtas; kas nori jame 
gyventi, turi pakelti nemažai 
aukų”. Tačiau paaugęs berniu
kas nesvyruodamas atsakė: 
“Su Dievo malone viską pajėg
siu”. Ir jisai pajėgė labai gerai 
naujojo vienuolyno regulos lai
kytis, daug dirbti, keliauti ir 
rašyti.

tų vakarus. Su 80,000 gerai 
ginkluotų karių 1601 metais 
Mahometas UI buvo pasiruošęs 
kautynėm prie Stuhlweissen- 
burgo (Szekes — Fehervar). 
Krikščionys bėgo nuo anų lai
kų pabaisos —turkų, o ven
grų ir vokiečių kariuomenė
(apie 18,000) buvo visai nusi- 1 
minusi. Savo pamokslais ir mi
sijomis jau pagarsėjęs šv. Lau
rynas, prašomas vengrų ir ska
tinamas pop. Klemenso VUL 
atsirado Vengrijoje. Ugningu 
žodžiu jis taip paveikė kariuo
menės vadus, kad tie ryžosi 
turkus pulti. Kareiviai dieną ir 
naktį ėjo išpažinties. Turkų 
buvo apsupti, tačiau keturių die 
nų kova pasibaigė priešo pasi
traukimu, Visa kariuomenė kal
bėjo apie Lauryno stebuklą.

PRIEŠ REFORMACIJĄ.
Vokietijos žemėse tuo metu 

dar tebeėjo atkaktos kovos pro
testantų su katalikais. Šv. Lau
rynas labai daug triūsė pačio
je Vokietijoje ir Čekijoje, gin
damas ir aiškindamas katalikų 
tikėjimą. Susidarius protestan
tų kunigaikščių unijai (1608) 
savo tikėjimui ginti ir savo

Buvo išgyvenęs lygiai 60 me
tų.

'RASTAI IR ASMUO
Rašymo šventasis nenutraukė 

nei savo kelionėse, nei misijo
se. Jo pamokslai ir apologeti
niai raštai apima apie 15 to
mų; iš jų yra 8 tomai šv. Raš
to aiškinimų. Pakuliniu laiku 
Šv. Lauryno raštų išėjo Sto
mai (1928-1944 metais). “Ma- 
riale” knygoje jisai dėstė šv. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo ir 
Dangun Paėmimo tiesas. Tos 
tiesos tik. vėliau buvo paskelb
tos dogmomis (1854 ir 1950)

Ypatingi jo asmens bruožai 
buvo protingas griežtumas, iš-

PASIUNTINYS ISPANIJON

Neapolis, jo gimtasis kraštas, 
kartu su Sicilija tada buvo val
domas Ispanijos karalių (nuo 
1504), kurie italam valdyti sky
rė savo vicekaralius. Še kar
tais valdė labai despotiškai, šv. 
"Laurynas jau buvo, grįžęs iš 
Vokietijos ir užsidaręs Casertos 
vienuolyne. Tačiau pop. Povilas 
V siuntė šv. Lauryną pas Ispa- mintingumas, nepaprastas darb- 
nijos karalių Pilypą UI su skun- štumas, pasiaukojimas-Bažny

čios reikalam ir tikėjimo gyni
mui. Sakydavo, kad Mišių auka

du. Ten nuvykęs ir savo misi
ją atlikęs, mirė Lisabonoje, 
Portugalijoje, 1619 liepos 23. — tai jo dangus žemėje.

Iš LIETUVOS

Petras Vaičiūnas palaidotas Rasų kapuose 
Gen. Putnos žmona grįžo 

Vilniaus Tiesa 140 nr. įsidė
jo gen. Putnos atvaizdą ir pa
sakojimą apie susitikimą Vil
niuje su jo žmona ir sūnumi. 
Gen. Putna kilęs iš Molėtų val
sčiaus. Anksti dalyvavo Rusijos 
revoliucijoje. Paskui turėjo va
dovaujančias vietas Sovietų ka
riuomenėje, buvo karinis atta- 
chė Japonijoje, Suomijoje, Vo
kietijoje, Anglijoje. Pasikalbėk 
jime su Putniene nėra nė vie
no žodžio, kokiom aplinkybėm 
gen. Putna buvo Stalino sulik- 
viduotas drauge su maršalu Tu- 
chačevskiu.

Pati Putnienė su sūnum da
bar atvyko į Lietuvą iš Novo
sibirsko, vadinas iš trėmimų 
vietos. Putnos brolis Konstan
tinas gyvenąs Molėtuose, o dvi 
seserys, Marija ir Janina, Pa
bradės rajone.

Mergaitės į Kazachstaną
Vilniaus radijas birželio 16 

pranešė, kad-.tą dieną iš Vil
niaus į Kazachstana išvežta tre
čia mergaičių partija, viso apie 
150. Išvyko “nuolatiniam dar
bui’. Tai ne sezoniniam, o pa
stoviai įsikurti. Radijo bendra
darbiui viena pareiškusi: “AŠ 
su tūkstančiais merginų noriu 
vykti ten, kur šaukia partija". 
Vadinas, tai partijos valia, o 
ne laisvas pasirinkimas.

Petras Vaičiūnas, miręs bir
želio 7, buvo palaidotas birže
lio 10 Vilniuje Rasų kapuose. 
Laidotuves organizavo rašyto
jų ir teatralų komisija, kurioje 
buvo E. Mieželaitis, K. Kyman
taitė, J. Marcinkevičius, J. 
Smilgevičius, T. Tilvytis. At
sisveikinimo kalbas pasakė T. 
Tilvytis, Vilniaus miesto vyk
domojo komiteto pirmininko

valdžiai išplėsti, buvo sudaryta “pavaduotojas T Smilgevičius, J 
art. B. Lukošius, kalbininkas 
Lankutis, P. Gruodis. Paliko 
žmona ir sūnus.

Tiesa vis "demaskuoja'

Vilniaus Tiesa Nr. 133, 134, 
135 spausdino Igno Velavičiaus 
—Viliaus parodymus. Anksčiau 
jis buvo pasakojęs apie savo ir 
kitų asmenų veiklą masiniuose 
šaudymuose. Dabar jis pasako
ja apie tariamų “diversantų’ 
ruošimą 1944 —45 kovai su 
sovietiniais partizanais Lietu
voje, apie parašiutininkų ruo
šimą Vokietijoje, šiuose paro
dymuose minimos tokios pavar 
dės — Pyragius, Naujokas, Pet
ruškevičius, Čeponis, Ketura
kis, Gužaitis, Vokietaitis, šhga- 
moga, Barzda, prof. Gerulis, 
prof. Ivinskis, kun. Baltutis, 
prof. Pajaujis, gen. Plechavi
čius, gen. Daukantas, Valiukė
nas ir kt.

Tiesos 139 nr. pradėta spau
sdinti “dokumentinė apybrai
ža” vardu “Vanagai iš anapus’. 
Joje pusiau feljetoniniu būdu 
pasakojama, kaip pas pulk, šo
vą Miunchene buvę ruošiami 
agentai permesti į Lietuvą, ben 
dradarbiaujant su amerikie
čiais. Pasakojimas baigiamas 
145 nr. Minimi Juozas Lukša, 
jo bendradarbiai Jonas Kukaus- 
kas ir Jonas Kupstas, taip pat 
Kukausko bendradarbis Bedar- 
fas, kurie buvę prancūzų žval
gybos apmokomi.

ir katalikų kunigaikščių lyga, 
vadovaujama Bavarijos ir re
miama imperatoriaus Rudolfo 
H. šv. Laurynas yra daug pri
sidėjęs tai lygai organizuoti. 
Tais reikalais jis daug keliavo

Bonoslcio giminės Sibire

TURKAI pradėjo veržtis giliai j Europą, užEmę 1453 Konstantinopolį, kuris dabar vadinamas Istambulu. 
čia matome kaip platus tiltas per Bosforo sąsiaurį jungia Europą ir Aziją.
TURKAI

Lietuvoje svečiavosi Ameri
kos rašytojas komunistas lietu
viško kilimo Pilypas Bonoskis. 
Dalis jo giminių tebegyvena 
Lietuvoje, o dalis Sibire. Sibi
ran buvo ištremti Bonoskio te
ta, pusbrolis, pusseserė.

Vosyliūtės jubilėjus
Kauno teatre buvo paminė

tas N. Vosyliūtės Dauguvietie- 
nės 40 metų jubilėjus, kai ji 
dirba scenoje.

davo tėtis, o paskui staiga su- mas močiutės ir kai kada te- jeigu galima vienu ypu peršok- negražios, tiesiog bjaurios! Iš- — Vaike, tik nieko nesakyk 
rimtėdayo, kad man net būda- tos. ”* ti? Man buvo kiek sunkiau, nes svaidyčiau su visais vazonais. Andriukui! Moterys turi susi-
vo pasikeitusio tęčio labai šią vasarą visokiem mažiem suknelė painiojosi ir kabinosi O vakar jomis dar džiaugiausi valdyti.
giila. Tik aš nesuprasdavau, darbam patalkinamas Andriu- už statinių. Andriukas tada ma- laistydama. Visi mane mokė, bet nęvisa
ar jam skaudėjo širdis, kad kas. Aš labai nudžiugau, kad ne nuo tvoros nukeldavo. — Monika, ar girdi?! — teta galėjau gerai suprasti: kodėl 
mama nesimokė matematikos, jisai atvyks be tetos, kitaip sa- Atsiradome sode už namo, dar garsiau šūktelėjo.
ar kad ji buvo anksti mirusi kant be mamos. Kokia ji buvo 
ir mane ugdė močiutė. mums teta, aš taip ir nesuvo-

Močiutė buvo kitos nuomo- kiau iš močiutės pasakojimų a-
nės, kai pasigyriau, kad direk- pie mūsų gimines. Bet dėl tos
torius mane laiko jau subren- tetos Viktorijos negalėjau ra- plaukus. Aš atsisukau į Andriu- jį glostė riebiu savo delnu. Ma-

Kai mano tėvas dar rudenį dusia mergiote. Močiutė ir ma- miai užmigti nuo Velykų. Vis ką, pažiurėjau į jo rankas, ku- ne pasodino ant kėdutės, ėmu-
džiama galvoti apie nieką kitą, atlydėjo mane į mokyklą — no tėtuką dar laikė vaiku, kas galvodavau, ką ji buvo pasalau- rios buvo plikos iki alkūnės, ir si taisyti plaukus.

—Kur taip susivėlei? — pa
klausė. — Sode po obelim?
Mačiau judu su Andriuku su
lipusius. Vaike, tu dar per jau
na tokiem dalykam, — perko- de jo nebebuvo. Obelų viršū- 
šė per dantis. — Andriukas 
už tave trejais metais vyresnis.

M. N.

ATOSTOGŲ laukiau nekan- aiškiai mačiau, kad savo žino- 
traudama. Žinojau, kad tiktai jimu berniukus esu toli pra- 
tada galėsiu laisvai pasvajoti, lenkusi 
Mokyklos suole besėdint, nelei-

kaip tiktai apie matematiką jisai visada taip darydavo moks- man atrodė labai juokinga, si. O atsitiko štai kas.
Jei mano dėmesys nors trupu- lo metam prasidendant, kiek Bet jeigu močiutė yra kitos ♦ •_
tį nukrypsta į šalį mokytoja tik aš prisimenu,—tai mokyk- nuomonės, tai gali sakyti jai ŽALUMA dygo medžių la-

los direktorius aiškiai ir tvir- ką nori, ji savo nuomonės ne- pais ir gėlių pumpurais, kai
— Moniką tu esi dar per' tai pasakė: pakeis. Bent taip yra mūsų Andriukas su savo mama atvy-

jauna, kad s»vo galvą kvaršin- — Mergaitės greičiau bręsta šeimoje! ko Velykom. Teta man atrodė
tum kažin kokiom ten svajo- negu berniukai. Sulaukusios Močiutė niekada neišleidžia kaip teta — nieko ypatingo,

negalima kitam sakyti; 
jeigu tau pasakoma. Ar dėl to, 
kad girdėtus žodžius nešiotum 

žemės. Reikėjo pasilenkus pra- buvo įėjusi į pirkią Stovėjo po širdimi kaip akmenį? Ko-
lysti. Viena šaka įkibo man į prie koklinio balto krosnies ir ki negeri yra suaugusieji žmo

nės!
Lauke jau temo, kai išgver

čiau iš pirkios, peršokdama ke
lis laiptus iš karto. Vos nesu
klupau ir neapsiverčiau kūliais. 
Net nutirpau pagalvojusi, kad 
Andriukas galėjo pamatyti. So-

Obelų šakos balavo žiedais, Palikusi sode Andriuką, nu- 
kaip sniegas, ir siekė beveik bėgau pasišokėdama. Teta jau

pasakiau:
—Ar galėtum man surišti 

arklio uodegaitę? Pati negaliu
— įsibrėžiau pirštą . į tvoros 
virbus, smilių. Matai! — paro
džiau, pačiulpiau ir papūčiau.

________ _ __ Andriukas rišo. Jutau šiltą
nėm. Pirma reikia išmokti mąs- šešiolika metų, jos savo kla- manęs iš akių ir niekada ne- kaip ir visos senos moterys^ jo kvėpavimą prie savo ausies. ______ _ ____
tyti, aiškiai ir nuosekliai mąs- sės draugus prašoka bent dve- palieka be darbo. Vos tiktai nors negalėjo turėti daugiau Mano plaukai slydo jam iš pirš- stos į universitetą dideliame
tyti, susitelkus. Supranti? ------ -—‘-1*1 1“J ----- ---------‘-« --- .

Aš suprasdavau, kad reikia
išmokti gerai skaičiuoti, nes ti. Nubėgau į savo klasę net
matematika yra nuosekli. Pa- pasišokėdamą Grįžusi namo,
vyzdžiui jei prie vieneto dedi direktoriaus žodžius pakarto- imti! Monika, ko tenai murk- Man rodėsi, kad jos degintų,
vienetą tti bus pora, ne kitaip, jau savo močiutei tėčio ma- sai? Palaistyk gėles verandoje! jei tiesiai pasižiūrėtum. Ran-
Vėlum gali pasidaryti trejetas, mai. Mano mama buvo mirusi Monika!.... kos grakšSos, bet stiprios, nes
ketvertas, penketas.... Tai labai ir aš mažai beprisiminiau, kaip Žinote, namie niekada nes- kai spaudė delną vos neklyk- 
nuoseklu, bet vėliau. Aš tai ge- ji atrodė. Tėtis sakė, kad bu- tinga darbo, o ypačiai mūsų telėjau.
rai žinojau iš patirties, ne iŠ vusi labai panaši į mane, tik nedideliame ūkyje prie apskri- Mudu netrukome apibėgti
knygų. O vis dėlto mokytoja jai nereikėję mokytis matema- ties miestelio. Tėtis neturi iš sodybą ir ūkį: nesulaikė nė Viktorijos. Ji lindėjo verandos
laikė mane prasta matematike, tikos. “Ji skaičiuodavo pirštais, . ko darbininkų samdyti ir vie- tvoros. Iš tikrųjų, kam jos sta- lange tarp sustatytų gėlių. Fui,
nesubrendusią, nors taip pat bet labai tiksliai” — nusijuok- nui vienas apsiruošia, padeda- tomos ir kam daromi vartai, kokios tos gėlės man pasirodė

tuojau pastebi:

jais metais. pastebi kad kažko užsimąstau, kaip 40 metų. O Andriukas? tų ir vėl driekėsi ant kaklo, mieste, o tu palieki savo kai-
Man buvo malonu tai girdė- tuojau ir šaukia: Lieknas, tiesus, su papurusiais Kai sruogas ėmė saujon, mane melyje. Ar tu buvai kada di-

—Monika, galėtum pajudė- plaukais ir žibančiom rausvom keistai nudilgino. Jo pirštai džiame mieste? (Aš papurčiau
ti ir skalbinius nuo virvių nu- akim, kaip kaštanų krosnyje, taip pat virpėjo, tartum vėjo galvą). Ten visai kitokios mo*

....................... , šiurenami lapai f T7 ‘ 7^ . ’
Staiga išgirdau mane šau- užmirš,” neliks ištikimas. Ar tu

Idant vardu: tai supranti, Monika?
Aš linktelėjau galva nieko 

neatsatydama. Mano plaukų 
kuodas išslydo iš tetos Viktori
jos rankų. Pakilau ir leidausi 
pro duris, bet tetos Žodžiai ma
ne vijosi:

nėse kabojo vakarinė žara. Die
na geso, o mano širdyje teta 
Viktorija užgesino šviesų žibu
rėlį, kuris taip skaisčiai buvo 
suspindęs.

— Mieste moterys gražios. .. 
Andriukas užmirš,...

Tie žodžiai nedavė atilsio, 
1^5riukas nei tetai Andriuku išvykus.

užmirš nAlilra IšHHmac Ar fii

— Monika, eikš čia! Aš tau 
sudėsiu plaukus.

Balsas buvo šiurkštus, tetos

Visos Velykų atostogos man 
buvo sugėdytos, kaip druskos 
pripylus į medų.

— Mieste moterys gražios....
Kažin kokios jos ten yra ir 

kaip Andriukas į jas žiūrėtų? 
(bos daugiau)



Per šv. Oną Dainavon
Kai sumini šv. Petrą, šv. Po

vilą, šv. Joną af šv. pną, tai 
ir atgyja prisiminimai Leliūnų, 
Debeikių ir Pakalnių, kur prieš 
keliolika metų? keliaudavom į 
parapijinius atlaidus, šventes. 
Prisimena pilnos.bažnyčios, pil
ni šventoriai žmonių, menasi 
giesmės galingos ir procesijos 
įspūdingos. O paskui — po pa
maldų — kermošius; baronki- 
ninkų reklamos, būdelninkų py
ragėliai, ilgi saleainiai, moli
niai gaidžiukai ir arkliukai vai
kams. Pakili nuotaika prie dal- 
giais žvangančio vežimo, jauni
mo klegėjimas, kvietimai į sve
čius “pakermošin’, gegužinėn, 
vakaruškom...

Mėgo ir tebemėgsta lietuvis 
žmogų sutikti, pasikalbėti, pa
sivaišinti. Kad ir kaip komunis
tai kovoja prieš religiją, o vis 
tiek ir po 15 metų atlaidų šven
tės Lietuvoje tebėra švenčia
mos.

Nesakytum, kad ir Ameriko
je lietuvis vietoje stovyniuoja. 
Aną dieną skaitau Darbininke, 
kad tūlas pažįstamas iš Vene- 
cuelos į New Yorką atvyko, o 
po kelių dienų gaunu jo laišką 
iš Los Angeles ... O kiek seimų, 
suvažiavimų, studijų ....dienų, 
sporto švenčių per metus įvyks
ta. Kartais net atrodo, kad sei-

Iškilmingos mišios gamtos 
amfiteatre dus aukojamos 11 
vai Giedos visi žmonės bend
rai. Tuoj po mišių bus meninė 
programa, kurią išpildys sto
vyklavusios mergaitės.

Kadangi pamaldos ir progra
ma bus toliau nuo ežero, tad 
maudytis bus galima visą dieną. 
Pageidaujama tačiau, kad tie, 
kurie bus iškalusę mišių anks
čiau ar kitur, pamaldų metu 
pasistengtų išlaikyti rimtį.

šventės rengėjai norėtų, 
kad atvykstantieji' heapsisun- 
kintų šaldytuvais ir maisto ba
gažais bei gėrimų dėžėm. Visą 
dieną veiks virtuvė -ir bufetas, 
taip, kad už prieinamas kainas

1949 lietuviams gausiai persi
keliant Į Ameriką, nemaža apsi
gyveno Los Angeles mieste. Iš
kilo reikalas vaikus pamokyti 
lituanistinių dalyku, kad jie ne
nutoltų nuo lietuvių kultūrinio 
gyvenimo. Tada kun. J. Kučin
gis pasikvietė seseles pranciš- 
kietes, dirbusias amerikiečių 
mokykloje, ir 1949 rugsėjo 3 
pradėjo darbą parapijos patal
pose. Mokykloje dar Įstojo dirb
ti tik ką atvykusi mokytoja 
Ona Razutienė ir muzikas A.

H. Tumas, O. Mikuckienė, A. 
Audronienė, kun. V. Šiliauskas, 
A. Dūdienė, L Truškauskaitė, 
S. Nuyerges—Juškaitė, F. Ku
dirka, D. Karaliūtė, seserys Eu
charistija, Salvatora ir Raimon
da, muz. B.KBudriūnas, A. Dun- 
dzila.

Dešimtaisiais mokslo metais; 
1958-59, mokyklos vedėjas buvo
I. Medžiukas, mokytojai O. Ra
zutienė (dirba mokykloje nuo 
pat pradžios), A. Balsienė, D. 
Polikaitienė, R. Medziukaitė, J.

Sridulis. Talkininkavo pats kun. Kojelis, kun. dr. A. Bučmys,

Birželio 21 d. Įvyko moky
klos mokslo metų užbaigimo 
aktas. Išeito mokslo pažymėji
mus išdalino prof. M. Biržiška. 
Birželio 28 Los Angeles LB 
skyrius surengė mokyklos de
šimtmečio minėjimą, kuriame 
buvo pagerbti mokytojai, prise
gant jiems gėles, o mokyklos 
steigėjui ir ilgesnį laiką dirbu
siems mokykloje mokytojams 
įteikti atitinkamais įrašais ad-
resai.

mais prasideda ir baigiasi kai 
kurių organizacijų veikla.... Tai 
vis savotiški “kermošiai’, pa
žįstamų ir giminėlių susitiki
mai ,.

Niekas tačiau man nepriar
tina taip Pakalnių šv. Onos, 
kaip ALRK Federacijos jauni
mo stovyklos šventė Dainavoj. 
Ne vien tuo, kad ji vyksta kas
met liepos pabaigoj, bet ir tuo, 
kad ten dunkso kalnai, pana
šūs į Pakalnių piliakalnį, ir eže
rėlis, panašaus žydrumo, x> ir 
mišios_ medžių paunksmėje,
žiogeliams giedant, ano bažnyt
kaimio šventorių mena.

Jaunimo stovyklos šventė 
jau treti metai įvyksta liepos 
paskutinį sekmadienį.

Atrodo, kad tokiu metu vyks 
visada, nes stovyklos rėmėjų 
organizacijos statute nusakyta, 
kad “šimtininkų” metinis su
važiavimas vyksta šeštadienį 
prieš paskutinį liepos sekma
dieni.

Kadangi liepos 26 baigiasi 
mergaičių, o prasideda moks
leivių ateitininkų jubiliejinė 
stovykla, kurioje dalyvaus per 
150 vyresnių moksleivių, tai 
jau vien stovyklaujančio jau
nimo bus per 200. Paprastai 
šventė sutraukia apie 2000 de- 
troitięčįų,. klevelandiečių. čika- iiuose, pagrindinę' Toscos rolę 
giškių ir kitų miestų lietuvių.

Ne vienas tolimesnis svečias 
savo atostogas taip sutvarko, 
kad per šventę būtę prie Spyg
lio. Juk tiek seny ir nauju pa
žįstamų, bičiulių ten susitikti 
galima.

bus galima ir pavalgyti ir iš
gerti.

Stovyklos šventė yra graži 
proga ne tik su tuo lietuvišku 
kampeliu susipažinti ar pasi
džiaugti, bot ir paremti tiek 
moraliai, tiek materialiai dar
bus tų žmonių, kurie jaunimo 
labui jau keli motai konkrečiai 
darbuojasi.

Stovykla įkurta plačiai visuo
menei Jos reikšmę ir naudą 
lietuviškumo išlaikyme pripa
žįsta net ,ir ne katalikiškos 
srovės žmonės. Lauktina, kad 
ir visuomenė plačiai savo šir
dį atvers, taip, kaip stovyklos 
vartai yra plačiai atverti.

Stovykla yra apie 60 mylių 
į vakarus nuo Detroito už Man- 
chester miestelio, 4 mylias pa
važiavus Austin keliu. Tad vi
si per šv. Oną Dainavon!

P. Natas

. Nauja lietuviška šeima
Birželio 27 šv. Kazimiero pa

rapijos bažnyčioje susituokė 
vo 25 mokiniai, paskirstyti tri- , , / , , . . Algirdas Puikūnas su Elze Ve-r Mokvkoje buvo mokinių: . ,, ." J n beliunaite. Vestuvių vaisese,

J. Kučingis ir kun. L. Jankus, b Čiurlionienė, muz. A. Narbu- 
Pirmaisiais mokslo metais bu- tas ir seserys Adelė ir Alfreda.

kis ir režisorius G. Velička. Te
legramomis pasveikino giminės 
iš Kauno, jaunosios dėde dr. 
Vamauskas iš Švedijos, kuni
gai Dabušis, Pakalniškis ir Ra
čkauskas iš Brooklyno. Jauna
sis Algirdas yra sūnus adv. Jo
no Puikūno, žinomo tautosakos 
rinkėjo. Jaunoji yra duktė Pet
ro ir Liucijos Vebeliūnų, augu
si ir mokslą ėjusi Brooklyne ir 
tik prieš porą metų persikėlusi 
į Los Angeles.

Prel. L. Tu labą

Nuo birželio 20 iki liepos 19 
Cincinnati miestas džiaugiasi 
reta kultūrine programa. Vasa
ros sezono opera pasirodo su 
19 puikių spektaklių, kuriuose 
sutelktos vietinės pajėgos ir so
listai bei dirigentai iš Milano 
Scalos, New Yorko Metropoli
tan© ir kitų muzikos centrų.

Sis sezonas, jau 38-tas lie
tuviams atmintinas tuo, kad 
jame, dviejuose Toscos spektak-

dainavo mūsų jauniausioji ope-

WORCESTER, MASS.
Šv. Kazimiero parapijos jung

tinės organizacijos rengia savo 
pikniką liepos 19 Maironio par
ke, Shrewsbury, Mass. Bus įvai
rių pasilinksminimų ir skanių 
užkandžių. Visi apylinkės lietu
viai kviečiami prie ežero grą
žai praleisti laiką. Pikniko ren
gimo komiteto garbės pirmi
ninku yra kun. Jonas Bakanas, 
pirmininku* —Vincas Parulis, 
vicepirmininku — Stasys Biek
ša, raštininkės — Amelia Mi- 
lienė ir Rita Brazauskaitė, iž
dininkai —kun. Jonas Jutkevi- 
čius ir kun. Mykolas Tamulevi
čius.

ros pažiba — Prudencija Bič- 
Icienė. Rašančiam šias eilutes, 
pavyko gauti plačią spektaklių 
programą ir Cincinnati Inųui- 
rer muzikos skyriaus iškarpas. 
Iš jų matyti, kad birželio 21 ir 
26 dienų Toscos spektak
liuose solistė Bičkienė (“born 
in Lithuania’ Įdainavo kartu su 
Milano Scalos solistu Constan- 
tine Ego, pastatymuose paruoš
tuose Dino Yanoupoulos iš Met- 
ropolitairioperos.Kadspektak- 
liai solistei Biekienei pavyko, 
matyti iš jos tolimesnių planų: 
gautas užsakymas paruošti nau
ją rolę šį kartą Puccini operai 
Šuorą -Angelica.

Su šitais pasirodymais 
Pr. Bičkienė stipriai 
įsiveržė į pirmaeilių solisčių 
tarpą. Visi lietuviai nuoširdžiai 
linki jai ten ne tik pasilikti, bet 
ir įsitvirtinti, dainuoti daugely
je rolių ir įvairiom kalbom, kar
tu neužmirštant ir savosios — 
brangiausios. K. Da.

WatdriMity CdniL.
Juosi* Augy* mirė birželio 

29. Palaidotas liepos 1 iš šv. 
Juozapo parapijos bažnyčios 
Kalvarijos kapinėse. Paliko 
žmoną, sūnų ir dvi dukteris, 
žentus ir 3 anūkus. Velionis 
priklausė L.D. Sąjungos 5 kuo
pai Darbininką skaitė nuo pat 
jo įsikūrimo dieno*. Daug me
tų velionis buvo šv. Juozapo 
parapijos kolektorius. LDS 5 
kuopos valdyba velionies šei
mai reiškia gilių užuojautą.

Ona Nekrošienė mirė liepos 
3. Palaidota iš šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčios liepos 6 Kal
varijos kapinėse. Paliko liūdin- 
čius vyrą, dukterį, žentą irZ 
anūkus.

Trilypė gegužinė šios apylin
kės lietuviams ruošiamą rug- 
piūčio 23.

L.D. Sąjungos Conn. apskri
čio suvažiavimas šaukiamas 
rugsėjo 13.

L.D. Sąjungos seimas šaukia
mas rugsėjo 19-20 dienomis.

GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA VASARVIETE 

NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI
THOMPSON, CONN.

PRIE Q U A D RI C EŽERO 
su valstybiniu paplūdimiu ir 
parku, norintiems poilsio ir 
ramumos, tinkamiausia vieta 

vasarojimiii

Maistas ir kambarys asmeniui 
35 dol. savaitei.

Adresas:
J. PAKNYS, 

Box 126 Thompson, Conn. 
Telefonas: 

Putnam, VAlnut 3-2836

Lietuvių vasarvietes savininkai LŪŠIAI-ir VE IT Al nuoširdžiai 
kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod

1950-51 mokslo metais mo
kykloje dar dirbo mokytojas 
V. Pažiūra, kuris 1951-52 m. 
buvo ir mokyklos vedėjas. Tais 
metais mokykla, pradėjusi dar
bą rūsyje, ir garaže, persikėlė 
Į erdvesnes patalpas, nes buvo 
pastatyta nauja bažnyčia, o bu
vusioji perversta sale.

1952-53 m. mokyklos vedė
ju buvo J. Kojelis. Mokykla re
organizuota: iš paskirstymo 
grupėmis pereita Į klasių sis
temą. Atkreiptas dėmesys i mo
kinių sudrausmininmą. uolesni 
pamokų lankymą, einamųjų da
lykų mokymą, nustatant pro
gramas ir atsisakant nuo daž
nų mokyklos pasirodymų, ku
rių pirmaisiais metais buvo 6. 
Apskritai stengtasi priartėti, 
kiek sąlygos leido, prie nepri
klausomos Lietuvos mokvklos

šv. Kazimiero kolegijos Ro-

ir apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šią vasarą turis naują 
"MEŠKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba, primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

1949-50 m. 25; 1950-51 m. 30; ,. . ... .. . x - .. . -kurios įvyko sios parapijos sa- moję rektorius, lankėsi liepos Petro ir Povilo parapijoj pra- 
lėje, dalyvavo daugiau kaip 5. Buvo sustojęs šv. Kazimiero sidės liepos 18. Novenos pamal- 
200 žmonių. Jauną lietuvišką parapijos klebonijoje. Lietuvių dos kasdien bus 7:30 vai. vak., 
porą žodžiu sveikino kan. A. visuomenei padarė pranešimą ves kun. V. Gutauskas, S.J. No- 
Steponaitis, prof. M. Biržiška, apie padėti Lietuvoje. Kolegi- venos užbaiga sekmadienį, lie- 
Lietuvos konsulas dr. J. Biels- jai paremti parinkta aukų. LM. pos 26 d, 7:30 vai. vak.

1951-52 m. 42; 1952-53 m. 48; 
1953-54 m. 60; 1954-55 m. 56; 
1955-56 m. 48; 1956-57 m. 45, 
1957-58 m. 38; 1958-59 m. 52.

Tenka pasidžiaugti, kad dide
lė dalis lietuviško jaunimo, ku
ris šią mokyklą baigė ar joje 
mokėsi, yra sąmoningi lietuviai 
ir akytviai dalyvauja kolonijos 
kultūriniam gyvenime. įsijungę 
į tautinių šokių grupę ar reikš- 
damiesi organizacinėje veikloje. 
Minėtini: A. Audronytė. R. Auk 
štakalnytė. G. Fledžinskaitė, D. 
Gustaitė. Z. Balsytė. R. Dabšys, 
D. Karaliūtė, A. Korsakaitė 
(šiuo metu gyvena Chicagoj). J. 
Navickas. G. Radvenis, G. 
ralius. V. Mikuckytė, 
kūtė. I. Stadalnikaitė. 
laite.

GRĄŽOS IR ERDVOS KAMBARIAI 
GERAS IR SVEIKAS MAISTAS 
STROPUS PATARNAVIMAS 
NEAUKŠTOS KAINOS 
VANDENS SPORTO ĮRENGIMAI 
TENISO - GOLFO AIKŠTĖS

• ARTI GOLFO SROVES ŠILDOMI ATLANTO 
VANDENYS

• ARTI TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS
Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. Seimininkai maloniai laukia svečių.

Kreiptis adresu:
S. M. LŪŠYS, % "Meška", Monument Beach, Beach St. 
Cape Cod, Mass. — Telef.: Buzzards Bay, Plaza 9-3251

GERIAUSIAI PAILSĖSI

RAMANAUSKŲ VASARVIETĖJ
TIK 80 MYLIŲ NUO NEW YORKO — 200 AKRŲ —- DIDELIS

Rai-
ATSKIRŲ BUTŲ IR KAMBARIŲ — PRIEINAMOS KAINOS.

Atkelta iš 2 pusi.)

".... koks čia gali būti menas 
iš kryžiaus? Juk vėlesniais lai
kais jis virto kankinimo sim
boliu'.

ĮoIoIoĮcĮO;lygio.
1953-54 m. suformuota pilna 

pradžios mokykla ir dvi pir
mosios gimnazijos klasės. Dėta 
pastangų apsirūpinti mokslo va
dovėliais. . Tėvams prisidedant, 
mokytojams imta mokėti atly
ginimas. Mokyklai vodovavo Laisvė liepos 7: 
mokyt. V. Tamulaitis. Sekan- “Prieš kokią 50-60 metų 
čiais metais mokyklai vadova- “Saulė” gal ir suvaidino teigia- 
vo K. Barauskas (jau miręs), mą rolę, bet vėliau ji virto 
Be pradžios mokyklos, veikė stabdys progresui’.
gimanzijos IH ir IV klasės. Dar- “Dabar panaši gazieta į 
bas perkeltas į šeštadienius. ‘Saulę’ eina Čikagoje — ‘San-

Dar yra mokyklai vadovavę dara’. Tiesa, ji vartoja kitokią 
seserys kazimierietės Augusti- rašybą, bet tame laikraštyje 
na ir Ancilla. Mokytojais yra straipsniai tikri sauliški — tik- 
buvę, be aukščiau minėtų, dar ri Taradaikos plepalai’.

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

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

Sezono pradžia birželio 14 d.
Dė< smulkesnių informacijų kreiptis:
F. O. LANYS 1248 Waveriy PI., Elizabeth, N.J.

TeL: EL 3-1169

Naujai atremontuota

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

ŠVENTĖS PROGRAMA:
11:00 vai. ŠV. MIŠIOS, PAMOKSLAS, PROCESIJA
12:30 Vai. PIETŪS, PRAMOGOS
4:00 vai. MERGAIČIŲ STOVYKLOS PROGRAMA
6:00 vai. JAUNIMO ŠAKIAI RAUDONDVARY

1500 DOVANŲ LAUKIA LAIMĖTOJŲ

Šios šventės proga pelnykime Šv. Tėvo suteiktus pilnus atlaidus. Juos 
gali pelnyti bent 10 maldininkų grupė aplankiusi Marijos šventovę.

lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 7 Avė. ir Park Avė. 
kampas, Asbury Park, New Jersey. kviečia atvykti 

ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO.
Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė 
bloko nuo jūros ir Monte Carlo Pool. Svečių patogumui 
veikia lietuviška valgykla - restoranas.
Mūsų baras ANCHOR ROOM žinomas savo puikia at
mosfera. šokiams groja džezo orkestras.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: Lake Hotel 7 Avė. 
ir Park Avė. kampas, Asbury Purk, Ne# Jrrsej.

TeL: Pltoepeet 4-7788 — PR 6-9671 — PR 6-9619
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Išlydyti lietuviai krepšininkai
Liepos 8 d. iš Chicagos Mid- 

way areodromo Northwest ben
drovės lėktuvu išskrido 10 
krepšininkų ir 6 palydovai bei 
ekskursantai šfešių savaičių kė- 
kkmtd į Pietų Ameriką. Nema
žas būrelis beturiu — spau
dos atstovų, fotografų, išvyks
tančiųjų artimųjų bei pažįsta
mų ištekto te&autojus, kurie yra 
pasiryžę garsinti laisvos Lietu
vos vardą Pietų Amerikos pen- w tus išlydėti atvyko ir Lietuvos 
kiuose kraštuose. Jie taip, pat konsulas Chicagoje dr. Petras 
išvežė ir Chicagos miesto bur- Daužvardis, kurio paklausė-

mistro Richard Daley kvieti
mus P. Amerikos sportinin
kams atvykti Chicagon ir daly
vauti didžiausiose “Pan-Ameri
can’ žaidynėse. Be to, jų ba
gažuose buvo nemaža dovanų 
įvairių valstybių atstovams ir 
gražus informacinis leidinys a- 
pie Lietuvą — “Saludos Ami- 
gos!’

Mūsų krepšinio reprezentan-

bijos sostinę), Buenos Aires, 
Montivideo, Sao Paulo, Rio de 
Janeiro ir Caracase. Išvykos 
metu visos rungtynės (iš
skyrus dvi) bus žaidžiamos 
prieš vietines komandas. Argen
tinoje ir Uragvajuje bus rung
tyniaujama ir prieš lietuvių 
penketukus.

Prieš išvykdama, liepos 6 d. 
lietuvių rinktinė turėjo genera
linę repeticiją ir sužaidė su pie
tinės Chicagos amerikiečių 
“žvaigždėmis’, šiame susitiki
me nugalėtojais išėjo lietuviai, 
rekordine — 111 — 103 paske- 
me įveikę savo varžovus.

Rungtynės buvo gana gyvos

Seserę benediktinių jaukioje
sodyboje, Bedford, N.J., birže- prašydamos Visagalio atlygin
to 28 gražiai praėjo metinis 
piknikas, dalyvaujant gausiai 
svečiam, atvykusiem nė tiktai 
iš gretimd Manchesterio ir ar
timesnių apylinkių, bet ir Nas- 
huos, LoweŪio, Lawrėnc,e Bos
tono, atsitiktinai net iš New 
Yorko ir Kalifornijos.

Seserys nuoširdžiai dėkingos 
savo rėmėjam už atsilankymą, 
pagalbą, aukas, dovanas ir triū
są pikniką rengiant ir jį pra
vedant. Ypač Antanaičių šei
mai, česnakienei ir jos šeimai, 
Kikučiui, Kiselienei ir jos duk- 

-^TošŠeūtaai,- Viktorijai Antanai
tienei, inž. K. Daugėlai su žmo
na ir dukrele Rūta, Jankauskie
nei su dukra, kurios turėjo sa
vo atskirą stalą, Manchesterio 
lietuvėm ir jų šeimom, vienai a 
pikniko iniciatorei, kuri pano- I 
ro būti nežinoma, Nashuos lie- I 
tuviam kunigam — visiem ir I 
visom tariame nuoširdžiausią I

ačiū už pagalbą ir dalyvavimą,

ti savo gausia palaima.
Seserys džiaugiasi, kad • pik

nikas gražiai pavyko, nors kiek 
linojo, nes geros nuotaikos ne- 
sukliudė, suėjus į šv. Juozapo 
salę. Seserys didžiai vertina taip 
pat parodytą nuoširdumą ir ne- , 
lietuvių —vietinių amerikie
čių, italų, prancūzų ir k. ir 
jiem taria nuoširdžią padėką už 
mūsų darbo supratimą ir parė
mimą.

Gerasis Dievas visiem teat
lygina!

Regina Paeis
Bedford, N.H.

me: ką jis mano apie šią krep
šininkų išvyką. Kiek pagalvo
jęs, konsulas atsakė:

“Šią išvyką reikia vertinti tei
giamai ir ji yra vienas iš reikš- 
nigesnių įvykių mūsų gyveni
me. Be sportinės reikšmės, ku
ri, be abejo,* irgi yra gana svar
bi, čia reikia įžiūrėti ir politinį 
bei Lietuvos reprėzentavimo 
momentą, šiuo metu labai svar
bų mūsų visoje veikloje. Taigi 
mūsų vyrams nieko kito nebū
tų galima palinkėti, kaip geros 
sėkmės jų pasirinktame užda
vinyje.”

Taip pat čia buvo ir dr. Ste
ponas Biežis su žmona, atlydė
ję 3 rinktinės dalyvius, kurie 
buvo pas juos apsistoję treni
ruočių metu. Išlydėti atvykusių
jų tarpe matėsi dail. Adomas 
Varnas, dr. Juozas Prunskis ir 
kt.

Sprotininkams belipant į lėk
tuvą, ant jo laiptų buvo pada
ryta daug nuotraukų ir čia 
jiems rankas paspaudė dr. P. 
Daužvardis, kiti pamojavo ran
komis ir už valandėlės lėktuvas bei išklausyta keletas pašnekė
jau buvo pakeliui į Miami, Flo- siu. T. Remeikis kritiškai api- 
rida — paskutinę sustojimo vie budino mūsų vyresniąją kartą, 
tą JAV. E ten, pakeitę lėktuvą, 
sportininkų grupė, pajudėjo į 
Medelliną, Kolumbijoje, kur 
rungtyniavo liepos 11. Iš ten 
bus vykstama i Bogotą (Kolum-

ir permainingos, o taip pat ir 
augštokos klasės. Po 10 dienų 
rinktinės treniruočių komandi
nis susižaidimas buvo gerokai 
sucementuotas, nors, dar ne vi
siškai tobulas. Trenerio Vyt. 
Grybausko priežiūroje mūsų 
krepšininkai per trumpą laiką 
pasiekė labai daug.

Susitikime puikiai pasirodė 
chicagietis Varnas, kuris vienas 
pasiekė 35 taškus. Po jo ėjo 
Valaitis, sukrovęs 22 taškus ir 
padaręs visą eilę gražių pada
vimų. Kitus taškus laimėjo: 
Skaisgiris 8, Kamarauskas 8, 
Radvila 15, Šimkus 14, švel- 
nys 2, Dirvoms 1, Germanas 6.

Po šių rungtynių treneris 
Vyt.‘Grybauskas nusiskundė ge 
resnių pakaitų stoka, nes ne
galint važiuoti keliems pažan
gesniems žaidėjams, teko pasi
tenkinti esančiaisiais, kurie yra 
silpnesnio lygio. Tačiau bent 
pirmasis ' penketukas* esąs pa
jėgus ir galis varžytis su stipro
komis komandomis. *

Baigiant, tenka mūsų krepši
ninkams palinkėti geros sėk
mės išvykoje, o tuo tarpu lau
kiame gerų pranešimų iš jų ke- 
kionės Pietų Amerikoje. Mano
me. j°g jų pasirodymais nebū
sime nuvilti.

Edv. Šulaitis

AKADEMIKŲ SKAUTŲ VASAROS STOVYKLA
Aukštų topolių šešėlyje ir 

dviejų ežerų pakrantėje (Hud- 
son, Ohio) birželio 28 —lie
pos 5 įvyko 9-ji Akademinio 
Skautų Sąjūdžio vasaros stovyk
la. Pagal vietovaizdį stovykla 
buvo pavadinto Ežerėnų vardu.

Salia pagrindinių vasaros 
linksmybių — maudymosi, lau
žų, šokių ir dainų — Ežerė- 
nuose buvo apšnekėta ir visa 
eilė ASS organizacinių, reikalų

R. Šilbajoris Įdomiai apžvelgė 
mūsįį jauniausią literatų kartą. 
Jis yra ASS paskelbto lietera- 
tūros konkurso jury komisijos 
pirm. .Si komisija yra gavusi

EARN 10% 
PER ANNUM

Will accept loans in minimum 
amounts of $500 secured by ne- 
gotiable promissary notes for 

periods of 3, 6 or 9 months.

INTEREST PAYABLE 
MONTHLY

LOANS WILL BE ACCEPTED 
FROM BONAFIDE ILLINOIS 

RESIDENTS ONLY
NOT FOR R ESĄ L. E TO OUT 

OF ŠTATE RESIDENTS

ASHLEY KING CO.
(Not Ine.)

2415 N. MANNHEIM KOAD 
FRANKLIN PARK, DLL.

PHONE:
GLadstone 1-1765

NOW A'
PAYING **

PER ANNUM
DIVIDEND

RETROACTIVE TO APRIL 1, 1959
Avondale Savings and Lcan Association is pleased to announc^ an inerease 

in dividend rate from 3'/2% to 4% per annum on all SAVINGS ACCOUNTS ... 
retroactive to April 1st, 1959.

The officers and board of directors are constantly on the alert to proyide 
the members of the Association with the highest retu m for their savings, con- 
sistent with conservative business standards, and the highest margin of safety.

A recent study of our eamrings and reserves has demonstrated that it is 
possible for us to inerease dividends.

Actually, we maintain a reserve more than 100% in excess of that reguired.
Dividends are paid September and March 31 each year.

Office Hours:
Monday - Tuesday - Friday

VVednesday 9 A.M. to 12 noon 
Thursday 9 A.M. to 8 P.M. 
Saturday 9 A.M. to 1 P.M.

• 48 YEARS OF SERVICE
• ASSETS IN EXCESS OF

$47 MILLION
• OVER §4 MILLION

Ali money saved by the lOth 
earns from the lst of that month

IN RESERVE

M J 1 Savings & Loan Ass'n
Jjk VO n n H I 2965 MILWAUKEE AVĖ. 

Chicago 18, UI. DIckens 2-7700

apie 20-ties autorių kūrinius, čių. Vyties koroporacijos sen- 
Visi autoriai yra jaunesni kaip joro pasižadėjimą davė 6 vy- 
30 metų. Taigi, galima tvirtin- rai. Sėkmingai baigę studijas, 
ti, kad šio konkurso rezultatai 
atskleis mūsų jaunosios kartos 
tremtyje idėjinį veidą bei kū
rybinį pajėgumą. _

Iš organizacinių reikalų bene Minkūnas 
svarbiausias buvo ASS Filiste- ~ 
rių S-gos statuto projekto pa
tiekimas bei diskutavimas. Sta
tutą paruošė T. Remeikis, dr. 
M. Budrienė, A. Mickevičius, 
L. Maskaliūnas, A. Stepaitis ir 
E. Korzonas.

ASS programos komisija, ku
rią sudaro Toronto akademikai, 
patiekė sekančių metu ASS vei- " 
klos metmenis. Visu temų mot- 
to: jaunatvišku žvilgsniu Į lie
tuvišką gyvenimą. Komisija 
siūlo siekti tauraus ir gilaus lie
tuviškumo per objektyviai per
žvelgtą ir įvertintą gyvenimo 
tikrovę. Ęžerėnai buvo gau
siausia iki šiol buvusi ASS sto
vykla — 133 stovyklautojai. Be 
to, savaitgali stovykloje svečia
vosi Liet. Stud. S-gos CV ir ke
li ateitininkų bei Santaros at
stovai. Čia Įvyko ir pirmasis 
naujos Liet. Stud. S-gos CV 
posėdis. kurio metu pirminin
ku buvo išrinktas R. Vėžys.

Stovyklos metu Į akademi- 
kių skaučių dr-vės tikrąsias na
res .buvo pakeltos 16 studen-

į ASS filisterius buvo pakelti 
16 narių.

Stovyklos vadovybę Sudarė: 
R. Kezys — viršininkas, R.

> — adjutantas, M. 
Dabrikaitė ir R. Tallat Kelpša 

—komendantai, dr. M. Vai- 
tėnas — daktaras, M. Leknic- 
kaitė — sanitarė, R. Stravins- 
kaiiė — registracija, A. Gelažy- 
te ir E. Simaniūkštiene — šei
mininkės. A. Šenbergas — ū- 
kio vadovas.

Stovykla sveikino visa eilė 
organizacijų bei ’ atsWū ’asnTe- 
nų linkėdam 
tijai išlaikyti 
kas vertybes 
ateinančioms

Stovyklą organizavo ASSCle- 
velando skyrius, pirmininkau
jant V. Kamantui. Prie Įvairių 
organizavimo darbų aktyviai 
prisidėjo B. ir A. Juodikiai 
Renė ir Remigijus Vizgirdai. 
Z. Zableckis, A. Mėlinauskas. 
D. Kižys, A. Muliolis, M. žyž- 
niauskaitė, V. Vaivadaitė. S. 
Matas, R. Snieškute, G. Ma- 
riūnaitė, G. Maciulevičiūtė, A. 
Giedraitis. A. Gelažytė, A. Liut- 
kutė, A. Liutkus, J. Laikūnai- 
tė, J. šenbergas, G. Natkevi- 
čiūtė, V. Gelažius. J.M.

akademinei skau- 
ir kurti Jietuviš- 
ir jas perteikti 
kartoms. -

many. t
—Albina Čebatorienė, uoli 

šv. Jurgio parapijos Philadelp- 
kijoje veikėja, po sunkios o- 
peracijos gydosi Nazareto ligo
ninėje Philadelphijoje.

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

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

"AUDRONĖ

— A. Žemaitis yra pirmasis 
ir ligi šiol vienintelis studijuo- 
jas garsiame Oxfordo universi- 0 
tete, Anglijoje.

— O. Kairiūkštienė, gyyehan 
ti Anglijoje, atvyko Į Vokieti- ] 
ją dėstyti Vasario 16 gimna- k j 
zijoje.

— D. Pilta, italas, kurio kny- ''įgs 
ga “Siela už sielą’ saleziečių . 4 
išversta lietuvių kalbon ir iš
leista, rašo panašią knygą iš 
šv. Kazimiero gyvenimo.

— Elzė Lapinaitė — Oželie- 
nė mirė Klaipėdos krašte, grį
žusi . iš Sibiro po 6 metų ka
torgos. Jos vyras, dr. K. Ože
lis, mirė 1951 po 5 metų kali
nimo rytinės Vokietijos komu
nistų kacete. Abu jie nepriklau
somos Lietuvos laikais buvo uo
lūs veikėjai Klaipėdoje. Dr. K. 
Oželis buvo Šilutės apskr. vir
šininkas. Abu jie buvo bolše
vikų suimti Berlyne 1945.

— Jadvyga Peruškevičiūtė, 
Vilniuje 1948 baigusi muzikos 
konservatoriją, bet repatrija
vusi Lenkijon, dabar dainuoja 
Lodzės operoje. Dainuoja lietu
viškai, nes lenkiškai nespėju
si pramokti.

— Dr. Pr. Padalis nuo lie
pos 1 pasitraukė iš Amerikos- *-- įE" —ZĮT”----- —Balso VVashingtone. susitaręs 
profesoriauti Arizonos univer- ‘ 
sitete Phoenix.

— Kun. Julius Danauskas, 
Bi ūsely, Belgijoj dirbąs pasto
racini darbą nuo 1938 metų, 
prieš keletą mėnesių sunkiai 
sirgo plaučių uždegimu, dabar 
guli nervų ligoninėje.

■— Prof. Hans Peters mirė 
birželio 24 nuo širdies smūgio 
Tuebingene, Vokietijoje. Velio
nis buvo vienas žymesnių eko
nomijos profesorių, Europoje, 
teisių — ekonomijos mokslų 
katedros dekanas ir paskuti
niu metu Tuebingeno universi
teto prorektorius. Lietuviai stu
dentai anuo“' metu studijavę 
Tuebingene. gerai prisimena 
prof. H. Peters, kaip vieną iš 
nuoširdžiausių lietuvių globėjų, 
tiksliai supratusių mūsų padė
ti. Kas norėtų pareikšti, jo žmo
nai užuojautą, galėtų rašyti ad
resu: Frau Peters. VValdhaeu- 
ser Str. 42. Tuebingen. W. Ger

87 EAST BAY RD. OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. j 
Tėl. GA 8-2748 J

• Ištaiginga vila, erdvūs kambariai <
• Gražus privatus 2 akrų pušynas - parkas <
• Šiltos Gotfštromo srovės, atviras jūros pliažas vos 5 min. į

pėsčiom <
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams <
• Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas į

4
Atidaryta iki rugsėjo pabaigos <

Lietuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti. j
Iš anksto kreiptis: J

Vffla AUDRONĖ JANSONAS, 87 East Bay Rd. Osterville J
Cape Cod, Mass. į

— Marija Girdžiūnaitė, iš 
Scranton, Pa.. Jurgio ir Elenos 
Girdžiūnų duktė, turėdama tik 
16 metų, mirė liepos 7. Ji aš
tuonis mėnesius sunkiai .sirgo. 
Paliko nuliūdime tėvą ir tris 
seseris. Palaidota liepos 10 iš 
šv. Juozapo parapijos. Pamal
das atlaikė kun. Mykolas Oža- 
Jas.

—Rūta Daugėlaitė laimėjo 
Bedfordo. X.H.. American Le- 
gion skyriaus dovaną — atžy- 
mėjimą. skirtą geriausiai baigu
siam aštuonerių metų pradžios 
mokyklą mokiniui.

Mielos Lietuvaitės, Į 
kurios jaučiat troškimą pašiau- | 
koti Dievui ir mėgstat ramų vie- ! 
ntroli.ška gyvenimą, gražia litur- į 
gija bei pasiruošimų j vairioms į 
ateities misijoms, rašykit arba i 
aplankykit lietuvaites benedikti- | 
nes jų gražiame ūkyje. Adresas: j 
Regina Paeis. Benedictine Sisters. ' 
VVallace Rd., Bedford. N. H. Tel.: | 
GReenleaf 2-4739.



DAR Btlttlt KAS

■

Žaidynės Clevetandinojo 
\ netvarkoje

Kaip jau pereitame Darbi- 
j rinko numeryje minėjome, IX 

; žaidynių futbolo varžybos 
praėjo netvarkos ženkle. Prie 
rengėjų nesugebėjimo prisidė
jo ir miesto viešųjų aikščių de
partamentas, išdavęs dviem or
ganizacijoms leidimą naudotis 

; ta pačia aikšte. Žiūrovai, o taip 
pat ir žaidikai, iki paskutinės 
minutės nežinojo, kur ir kada 
vyks rungtynės. Teisėjai iš De- 
troito — Simutisir Kirvelaitis. -

* tarp kitko savo pareigas visai 
gerai atlikę, tik vėlyvą penkta
dienio naktį sužinojo, kad yra

.'. kviečiami tiesė jauti šeštadienio
* rungtynėms. Futbolo aikštės be 
» tinklų ir nusirengimui kamba- 
•- riti. Mūsų futbolininkai gavo

rengtis viešame parke, rizikuo-
> darni; būti areštuoti už viešųjų 
; padorumo taisyklių ardymą.

Futbolininkai, o taip pat ir 
1 kiti sportininkai, keliaudami iš 
z tolimųjų vietovių, išleisdami 
; nemažai pinigų viešbučiams, su-
* sisiekimui, tikrai turėtų teisę Į
* bent šiokią tokią organizacinę 
- tvarką. Vyr. Faskas turėtų su-

sirūpinti ne vien tik mokesčių
* rinkimu, bet taip pat ir šiuo 

atveju. Clevęlandas, nepajėgda-
3mas sudaryti sumanesnio orga- 

< nizacinio komiteto, ateityje tu
rėtų būti išjungtas iš tokių žai- 

, dynių rengimo. Priešingu atve
ju ir didžiausi entuziastai taps 
atbaidyti.

Pačiu futbolo žaidimu gali
me tik pasidžiaugti, nes ir vėl 

’ jokių incidentų nebūta. New- 
yorkiečius slegia amžina bėda 

’ — žaidynės vyksta pas mus fut
bolo sezonui pasibaigus, kuo
met kitur pats pirmenybių į-

* karštis ir žaidikai geroje for
moje. Gražų ir kultūringą žaidi
mą parodęs New Yorkas aiš
kiai šlubavo taktiškai, štai kad 
ir rungtynėse prieš Chicagos 
Bridgeportą, beveik keturias
dešimtmetis Sipavičius Jeqg-4

aiškus atrodo konpndų stip- 
rūmas pagal šią pasekmę tiktai 
“Draugo* Sulaičiui, pagal kurį 
turbūt newyorkiečiams apie 
dešimtį įvarčių primušti reikė
tų, kad savo persvarą įrodytų.

New Yorkas trečią vietą iš
sikovojo sekančiu sąstatu: Re- 
ventas (Naruševičius); Vaitkevi
čius, Daukša^ StaroMs, Stanai-

rėčkas, Klivečka, Rėmėza I, Re- 
mėza n ir Saldaitis. Didžiau
sias atradimas, tai Stanaitis vi
durio saugo pozicijoje, o taip 
pat ir Remėza L kurio šį sezo
ną dar taip gerai žaidžiant ne
same matę_ Jauniai, žaisdami 
net be keturių jaunių — Kli- 
večkos, Budrecko, Stanaičio, 
Remėzos II — turėjo gelbėtis 
keturiais jaunučiais ir aiškiai 

r prakišo prieš fiziškai pajėges
nius chicagiečius. Chicaga savo 
ruožtu turi keletą tikrai iškil- 
lių žaidikų, bet kurią dieną ga
linčių stoti į seniorų ekipos ei
les.

Tenise Grybauskui neatvy
kus. nepasirodė ir Kubes (Roc- 
hesteris), pereitų metų meiste
ris. New Yorko pusiau šlubas 
Arūnas neturėjo daug vargo 
nuskinti laurus. Baigminiame 
susitikime priešininkas dides
nės dalies jo žaibiškų padavi
mų net pamatyti nesuspėjo. A- 
rūnas jau pereitais metais prasi 
mušęs i J A V jau nių elitą ir lai
mėjo New Yorko parkų jaunių 
miesterio titulą.

Atletas

TUTORING SERVICS

M a thematies A Physics Tut ortag by 
scient ist Elem. H. K, Cdt *. highor.

Reas. your bome ar my effiM.
C Loverdalo 8-7026

SPECZAL SUMMERC0UBSS8

CHILDREN 80ARDED 
e Iftyeu yw »»»«> erŪ-'H ■ -

LOVING DAY CARE 
FOR CHILDREN 

INFANCY UP 
EN<X0SBD TARD x 

REASONABLE RATES 
CATHOLIC OWNERSHIP 

WE 3-1977

MOTHER WILL CARE 
FOR CHILDREN - ANY AGE 

HOT MEALS - TV - BACK YARD 
CATHOLIC HOME LIFE 

Jackson Heights 
HE 4-1410 ‘ -

PAINT. & PAPER HANGING

M A X BECKERMAN 
PAINTING - PAPERHANGING 

INTERIOR A EXTERI0R WORK 
3417 CORLEAR AVĖ.

Kl 3-3584
Momings till 12 and after 4 P.M.

VENETIAN BLINDS

ŠAME DAY - 5 BOROS. RETAPED 
CORD $1.50 UP - FREE PICK-UP 

AND DELTVERY
A. A G. MFG. 

G L 3-7274
Ask for “John”

AIR COND. SERVICE

NURSING SCHOOLS

You Are NeedeJ! Write or phone 
regarding the advantages of your 
future as a Nurse.
ST. JOHN’S L. I. CITY HOSPITAL 

School of Nursing
2501 Jackson Avė., L. I. City 

Conducted
BY THE SrSTERS OF ST JOSEPH 

ST 4-8800

HOME NURSING CARE 
FOR ELDERLY PEOPLE 

COUNTRY SETTING 
CLOSE TO CATHOLIC CHURCH

MEdford 1-0807

MEdford 1-4332

vai stabdė jaunųjų newydrk!e-r J”____
čių puolikų akcijas. Beje kitaip
ėjosi kitą dieną aikštėje be žo
lės, kaip Driparasta New Yor- 5 Hilltop aeres - Brook - Two miles 
ke. Ir didžiausiam neišmanėliui to Parkvvay - Eiectricity 
aiškus komandų pajėgumo skir- $975.00 - Tems

YO 5-4939 Eves

Quick As A Wink
Quick help always available 
from Hartford Insurance Agent 
Phone middle of night 
We’ll get up.
Glad to.
That's our job.
Naturaliy.
We’re a Hartford Agency!

ALBERT F. PETERS
Office: 

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

Vlrginia 3-1477

JITf'J

HILLSOALE, N. Y. 
In Catholic Area

KXTCRMINATtNG CONTRACTORS — WINOOW CLEANING 
FLOOR WAX«NG — COMPLETE JANI TORI AL SERVICE 

CbaKkM - Tcheele . HoapKaia - Industrial 
rr«Hngliuywt Avo., Nwk- tf, N.J. — Frattk Eooeo, Janitorial Englneor
Offico: •< 34MB Night: rc 1-0831

★ IV ĮPECIAl ★
• COMPLETE TUNE-UP IN YOUR HOME
• ADJUST AMTĖNNA A LEAO-IN WIRE
• 1-HOUR SERVICE — 24 HOURS DAILY
• 1-YEAR GUARANTEE ON ALL REPAI RS
• USED TV SETS — 1 YEAR GUARANTEE

M Ark of 2-1313 N.J. A&D TV

SUOMI HOVI HOTEL
Nour .Open for tfie Summer Seasorr —-

Ali Sports — Good Food — Fine Accomodations — Reasonable 
Rates — Scandinavian Dancing on Saturdays

SUOMI HOVI HOTEL, Ndan's Peint, Lake Hopatcong, New Jersey 
Pitone: HOpatcong 8-0244

CLEAN CHIMNEY Savęs Money 
CHIMNEY&BOILER CLEANED BY HIGH PRESSURE VACUUM 

SPECIAL FOR MONTH OF JULY — $7.00 
OIL BURNER CONTRACT AT A LOW $10 

No obligation to have your bumer checked. 
CaU: DI 5-9880 .

A. R. LeMIEUX BOYS CAMP
545 PLEASANT ST., ROUTE 56, LEICESTER, MASS

Ideal Camp for Boys 8-15
37 aeres of land including private stocked pond — New Englands 
finest swimming pool — Baseball — Basketball — Archery — 
Boating — Season June 28 to Aug. 23 — Rate $21.00 per Week.
President: Rev. Moise R. Ledoux (non-profit camp)

Registrą r: 545 Pleasant St., Leicester, Mass.

ATTENTION HEAT BEATERS 
Are You or H avė You Installed 
_ an Air Conditioner?

Ha ve it properly wired at 
Reasonable Rates .

DEVINE'S ELECT. SERVICE 
FA 2-7289

381 Stout Avė. Scotch Pins., N J.

H. W. FEMALE

REIKALINGOS MOTERYS
AIRLINE CATERING FIRMAI

40 darbo valandų sav.
Duodamos uniformos 

Dirbama 'eštadien ir sekmatįien.
Geros darbo sąlygos 

Kreiptis j 
KAY KNIPERS 
5414 Archer Avė.

POrtsmouth 7-7087
Naudoti šonini jijimą

DOMESTICS WANTED
Good Jobs waiting - Good Pay - Ąll 
Conveniences - Mušt speak English 

and have recent references 
Cumberland Agency 
345 Cumberland St

NE 8-6129

SOLEMN NO VENA IN HONOR OF ST. ANN 
Sat. July 18 to Sun., July 26 

Neveria Devotions at 4 and 8 P.M.
Conducted by Rev. Christopher J. Coyne, O.F.M.

GROTTO CHURCH OF NOTRE DAME 
405 WEST 114th STREET, NEW YORK 25, N. Y.

Subway: IRT - 7th Avė. B*way Subway to W. 116th SL & B*way 
8th Avė. Subway to llOth St.. Central Park West

Bus: B'way Bus & Amstėrdam Avė. Bus direct to W. 114th St. 
5th Avė. Bus to UOth St. & Momingside Drive

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)

Salė vestuvėms, ir kito-
tioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ'

RADIJO PIKNIKAS
rengiamas NEW JERSEY LIETUVIAMS, įvyks

Sekmadienį, J 959 m. Rugsėjo (September) 13 d.
gražiame ir erdviame ROYAL GARDENS PARKE IR SALĖJE

990 E. Hazehvood Avė. Rahway, N. J.

Pikniko pradžia 1:00 vai. p.p. Šokiai nuo 4:00 vai p.p. iki 10-toš vaL nakties 
Veiks gausus bufetas Įėjimas — $1.00

Programoje: o “Rūtos" Ansamblio Choras ir Tautinių Šokių Grupė 
o Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Misa Lithuania, 

1959”
• Bendras visų svečių sudainavimas 
o šokimo kontestai:
o Išlaimėjimai ir kitokios įvairenybės

Piknikas įvyks brt kokiam orui esant! ------  Visus Maloniai Kviečiame!

.... ... HOME SERVICE BEER CORP.
PRIEŠ VYKSTANT ŽVEJOTI AR PIKNIKAUTI NEPAMIRŠKITE 

PASKAMBINTI GL 6-7801 <
ČIA YRA GERIAUSIAS PATARNAVIMAS IR ŠALČIAUSIAS

ALUS VISAME MIESTE

l SAL AMANDER S
DIDŽIAUSIAS VOKIEČIŲ BATŲ FABRIKAS

IŠPARDAVIMAS
Moteriški — §7.95 V yriški — §9.95

anksčiau iki $16.95
Nors ir neturime visų modelių, bet turime visus dydžius

NEW YORK CITY
TeL: EN 9-3045

STATEMENT OF CONDITION
As of June 30, 1959

ASSETS
First Mortgage Loans ...........
Loans on Savings Accounts
Other Loans ......................... .
Investmens and Securities ...
Cash on Hand and in Banks
Office Building and Eųuipment, Less De- 

preciation ............................. ........ ............
Deferred Charges and Other Assets .... .

.. $10,384,243.84 
214,031.82 
47,22333 

951,785.41 
219,080.94

LI ABILLTIES 
Capital . ...........................
Advances from F.H.L.B. 
Loans in Process ...........
Other LiabiMties . ...........
Specific Reserves ...........
General Reserves ...........

INSURED SAVINGS!

74,615.25
4,452.47

$11,895,433.06

$10,705,989 49 
550,000.00 
209,001.02 

10,622.10 
16,602.35 

400,078.59 
3,139.51

$11,895,433.06

OPEN YOUR ACCOUNT TODAY! SAVE BY 
THE lOth OF EACH MONTH AND EARN 
FROM THE FIRST. YOUR SAVINGS INSURED

UP TO $10,000.

• Jotat Ssvings Accounts
• Wdfare and Pension Funds
• Corpomte Savfaigs Accounts
• Ctab Funds (Busžness or

• Legal for Trust Funds

3¥2%
per annum 
CURRENT
DIVIDEND

NOTICE : SAVE BY THE lOth OF EACH MONTH
AND EARN FROM THE FIRST.

AND

SAVINOS ASSOCIATION
LOAN

2 FOTE PLACE, at McGinley Sguaie

IEBSEYCITT DE 3-1525
Homtb: TUM, WED-, TMUR8„ FRI. 9 to 4 P.M.; MON. 9 to t P.M.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

342S FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

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

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

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

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

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAiCA A VĖL, VVOODHAVEN 21, N. Y
TEL. VI 7-4477 

Siokiadjeniais — 9 vaL ryto fi|^ 9 vai. valu, 
ftekmaffieniafe — 1 vaL p.p. B<i 5 vaL vak

AUS TELEVISION SERVICE - r
Sav. AL. J- MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko

RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.
101-23 112 ST.

Telefonas: Vlrginia 6-68D5

f KOKIAS DOVANAS

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!! 

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE I DIDELI
SEZONINI IŠPARDAVIMĄ

trijose krautuvėse firmos

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

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškal
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IK’ 6:30 VAKARO
ir artimuosius Lietuvoje

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam.
Važiuoti B M T išlipant Essex St., keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avė. iki Delancey St.

Atsineikite tj skelbim*. kuri* bu* ypatingai {vertinta*

SIUNTINIAMS f LIETUVĄ!
Tamsta raM dideli pasirinkimo vilnonių medžiagų vyrų koettamame

«vhoteoale) kainom!*.

K and K FABBICS

Tetefoaas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
MOog kaino* vyru drabužiam* prasideda nuo 930 už pHn* eHutf

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPE3UOR PTECE GOODS CORP.
200 Orehard Stre?t, 1

• TeL: AL 4-3319



............

JAV atviro* šachmatų pirme
nybės įvyksta Omaha, Nebr., 
liepos 20 ~ rugp. 1 d. Į jas 
suvažiuos visas JAV šachmatų 
elitas: P. Benko, L. Evans, A. 
Bisguier, W. Lombardy, J. 
Shanrin, Bobert Byrne ir kt. 
Laikas būtų tokiose pirmeny
bėse turėti lietuvių reprezen
tantų: Povilų Tautvaišų ar Po
vilų Vaitotų.

Bastau Sun^ay Gtabu, liepos 
5, įdėjo Gedimino Šveikausko 
laimėtų partijų prieš Connecti- 
cut expertų A. SURACL parti
ja žaista buvo šių metų Nauj. 
Anglijos atvirose p-bėse.

SydnMaus fistovim Maščins-
kas far Kožeaiauskas dalyvavo 
N.S.W. valstybės šachmatų p 
bėse. Jie pateko į pirmųjį de- 
intakų iš 50 dalyvių.

~ Gediminas Sveftcauskas, pas
kutiniam rate New Yorko p-bių 
prahumėjo prieš meisterį W. 
Shipmanų. Šveikauskas p-bes 
baigė su teigiama pasekme 3% 

į — 2?^.
Paul Benko, vengras, didmei- 

■ steris, kuris laimėjo New Yor- 
? ko atviras pirmenybes, šiuo 

metu rungiasi Milwaukee, ir 
greičiausia bus Western Open 
pirmenybių nugalėtojas, čia pa 
teikiame mūsų skaitytojams 
vienų iš jo laimėtų partijų. N. 
Yorke. .Baltais žaidė E. Epp, 
juodais — Benko. Partija: si- 
ciliška. 1. e4 c5 2. Žf3 Žc6 3. 
d4 cd: 4.Ž:d4 Vc7 5. Žc3 e6 
6.Re2 2f6 .7. 0-0 a6 8.Re3 
Rd7 9.f4 0-0 10.Khl d6 ll.Rf3 
Rd7 12. Vėl Bac8 13 Badl b5 
14.g4 Ž:Ž 15.R: Že5 16:g5 eJl 
17.G:ž d:Ž 18.fR Bfe8 19.V: 
C3 V:V 2O.b:V B:e7 21.B:d6 

5 Bc3 22B:a6 Rc6 23kgl f5! 24.
Bdl Rb7 R15 25.RL5 Rh5 g6 
26.Bb6 g:Rh5 ir balti pasiduoda. 

. Diagramoj padėtis po 23. Kgl

E. Epp

P. Beako

►

> 
►

NOW 1S THE TIME TO 00N8ULT YOUR YRA VĖL 
AM1ENT! THE FQLLOWING TRAVHL AfiENTS ARE 
PREPARED TO GĮVE FREE INFORMATION RE~ 
OARMNG __ PILGUBtAGES - RESORTS . C3ECUISES
AND TOURS — WE EDGHLY RECOMMEND THEM 

FOR REUABUE AND 00URTE0UB SERVICE.

PEORLES TRAVp. BUREAU 
images - Tūbus Cruiae* -Resorts

Your Pteasure Is Our Bustneaa. Pianned Tsucettons - Cruiees - Totus 
Honeymoons - Pilgrimagea. Tikėta for afl Airlines & Stmmboats 

Onlv antborised assent in FtuaHnsr. member ASTA.JkffiliatedTravei-ServMse, SM5 Mato ^Ftinhiag Ll NY IN 1-5300

SPEC1AL NOTICE TO OCR OUT-OF-TOWN GBOUPES 
WHO WELL BE VISEUNG NEW YORK THIS SUMMER. 
WE HJGHLYREOOMMEND THE FOLLOWING RES
TAURANTS FOR MLK30US FOODS - EKCRCLENT 

SERVICE - AND REASONABLE PRICES.

BEACON RESTAURANT in Hotel Beacon
2130 Broadway, at 75 SL EN 2-4230. — Mgt.: Joschy Gruenfeld. 
Well known for the finest Vienneae food A specialties. Breakfast, 

lunch, dinner. Dailyv Expert catering — snaH, large parties.
Banąuet rooms. Moderate prices. Air-conditioned.

CHINA GARDEN — White Plains
Tel: WH 6-2220 — 55 Tarrytown Rd. (22 miles) A lovely, modem 

Chinese restaurant for excellent gourmet specialties. L 12-3, 
$l-$2.70; D 3-9, $2J.5-$4^0 4 a la carte until 12, 

SaL until 2 a.m^ Sun. 12-12. Bar & lounge

INDIAN HEAD RESTAURANT
German-American Cooking — Luncheon — Dinner —— Cocktaits 
Sauerbraten - Duck - Seafood • Steaks&Chops — Air Conditioned. 
Exit 45 No. State Pkway on Jericho Tpke bet. CommackASmithtown 

Closed Wednesdays — Tel.: FOrest 8-9840

------ SCANDIA MANOR ------  Swedish Food Fit For A Champ!
RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE - SMORGASBORD 

1086 Teaneck Rd. at Route 4 
TEeneck 7-9810

Teaneck, New Jersey
Entrance off South Bound Ramp

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDIES OF EVERY DESCRIPTION
SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
Brookiyn II. N.Y.

EVergreen 7-2155 
Resid. Illinois 8-7118

SONNY KNAPP presents . 
A NEW STEAK HOUSE 

On the Ocean in Point Lookout

♦3-50 52 

SIRLOIN STEAK 
YOU CAN EAT 

Includes Appetizer, 
Stuffed Baked Potato 

and Salad

TheChester-Bdloc 
147 Ocean Boulevard 

(Comer Freeport Avė.) 
Point Lookout, L. I. GE 1-2563

PORK STORE

AJLBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVE 

Geriausia kiauliena ir kita mėsa, 
parduodama urmu ir smulkiais 

kitidais
1927 Washington Avenue 

Bronx 57, N. Y.
TRemont 8-8193

E X P R ES S BUSES
DIRKTL.Y TO

PLAYLAND
Buses Leave at 10:00 A.M. Each Day from:

YONKERS
Hudson St aad South Broadway

MT.VERNON
Stevens Avenae a»d Wilson Place

THE YONKEBS BAIUOAD CO.

TeL: YOnkere 3-2430
WE CHARTER BUSES

DIDŽIULIS ATIDARYMAS

De Mara Appliances
20 Main Street, Yonkers, N. Y.

Aplankykite ta krautuve 
atidarymo dienoje — 

gausite dailia dovana

ŠALDYTUVŲ IR KITOKIŲ ELEKTRINIŲ REIKMENŲ

LABAI ŽEMOS KAINOS

Paslaugus patarnavimas — Teiraukitės “FTank” 
Broliai de Marco tari dar kitas dvi krautuves:

271 North Avė., New Rochelle, N. Y.
356 White Plains Rd., Eastchester, N. Y.

RESTAURANT

THE BEACON —
COCKTAIL LOUNGE - DINING 
CATERING FOR ALL SOCIAL 

FUNCTIONS
Our Kitchen is Open 7 Days 

Your Hosts:
Geo Nagle - Joe Earley - Ed Galvin 
Fourth Avė. & 94th SL • SH 5-9829 
Beit Pkwy to FOrt Hamilton Exit;

BMT — 4th Avenue to 95th St.

gripshoLm 
— RESTAURANT —

324 East 57th Street, N. Y. 
Finest Swedish 

SMORGASBORD 
LUNCHEON — COCKTAILS 

DINNER
Open Every Day

For Plastering
Contact

MC KEOWN PLASTERING Co.
1541 Stilhvell Avenue

N.Y. 61, N. Y. 
SY 2-3400

FURNITURE

ATNAUJINAMI BALDAI
Pataisomi - Atnaujinami 

Nupoliruojami - Pertraukiami 
Sofas-k>vos . Cigarečių išdeginimai 

Indaujos 
Visas darbas garantuotas 

Viskas apdrausta — Daugiausiai 
darbas atliekamas namuose 

Apkinuojama nemokamai 
Specialios nuolaidos daromos 

religinėms įstaigoms

U. S. FUBNITUBE SERVICE
45-55 Pearson St, L.I.C.

EBfpire 1-2040

MARBLE TABLES

Didelis pasirinkimas
MARMURO STALŲ

Pastatomos ir pakabinamos lempos, 
tradicinio ir modernaus stiliaus su 
mediniu ar bronziniu pagrindu. Vi
sokio didumo, rūšies ir spalvos bal

dai daromi pagal užsakymą.
Atvira kasdien ligi 9 v.v. 
taip pat sekmadieniais; 
uždaryta penktadieniais.

518 Rockaway Avė, Brookiyn, N. Y. 
D1 2-1479

MONUMENTS

WILLIAM G. CAMPBELL

Tik katalikiški projektai

509 Ftfth Ave^ New York 17, N.Y. 
Skambinti MU 7-0890

GARAGES

FAIRWAY GARAGES
Garage SpeciaHrt* 

Ali Types - Block A Sriek Atties

Reascriable Prices 
1141 Hempstead Tpk.. 

Frartklin Suvarė,. L.I. N.Y.
FL 4-0111

WMh Plato*, N.Y. 
M Martine Awme 
WMk Pteia* 8-SM9

Indurtrad-Commercial-Rertdential
5791 — Ttfe Avė, Brookiyn 20, N.Y. 

HY 2-9125

SUMMER R2SORTS

THE LETCHWORTH
Directly on the Ocean

Spring Lake Beach DepL “L” N. J. 
Modified American Plan — Private 
Beach — Homelike Atmosphere — 
Attractive Rates. Walking Distance 

to two Catholic Churches.
Glbaoa 9-5327 — 9-9700

A. McCaffrey . R. & W. Schreck

NEAR CATHOLIC CHURCH ON 
SHELTER ISLAND. Family vaca- 
tion paradine on former millionaire s 
300 aere estate. Cottages, private 
beach, all sportą, Shorewood, Mid- 
way Road, near So. Ferry; Owner, 
LOngacre 4^10.

HOTELdBRIGHTON
211 Third Avė., Asbury Park, N.J. 
One Block to Beach - Open All Year 
Efficiency Apartments for Family 
of 3 or 4 from, $65 Weekly — Ad- 
joining Fam. Rooms - 4 People $56 
Weekly — Rooms with Private Bath 
— Frėe Ocean JSathing — TV Room 
for Chlldreta '-^-*€hurch nearby — 
Rates $3 per person daily. D£l. Occ.

M Mr. A Mrs. John Kawas
PR 4-8826 Aąbury Park PR 5-9508

SUMMER RENTAL

McCANN’S HOTEL
A'Whole Block of it at 15th Avė. 

Belmar, N. J., Ocean Front
Ocean Bathing Directly from Your Room 

European 4dtd American Plans
BEAUTIFUL AIR-CONDITIONED DIN- 

TNG ROOM AN» COCKTAIL LOUNGE 
Walk to Catholic Church

Reservations —' Phone MUtual 1-0611 
PAT A K. McCann, Owners-Mgrs.

ROOM ■ BOARD

IN CATHOLIC AREA 
of STATEN ISLAND 

ROOM & BOARD

GOOD HOME AND GOOD FOOD. 
REASONABLE k 

YU 1-6344

REAL ESTATE

FOR SALE — Modernized 7-rm house. 
also 2% rm. Bungalow Over 2% Acres 

.— Reasonable. Good Terms — Oil heat. 
mostly furnished. Wash. mach. Large 
cellar. sep. work shop. Can be Income_ 
Property. Bus stop 3 blks. By car—Rte. 
17 to 302 — Atf’Pine Bush. left on to 
Rte. 52 — 5 miles to Walkcr Valley — 
to Sign. Dora s Court. D. Gut^rman — 
Pine Bush 4—2599— N.Y. TW 9-9813.

HIGHLAND LAKĘS — Highest Lake 
Community in N.J. — $7.750. Attractive. 
new. rustic cabins almost completed. 2 
bedrooms and sleeping balcony. living 
room vrith fieldstone fireplace. kitchen. 
bath. screened porch. Immediate posses- 
sion. Club Community. Terms arranged. 
Directions: Take Rt. 46 to Rt. 23. North 
on Rt. 23 to Stockholm. then turn at the 
Highland Lakęs arrow and follotv signs 
to the Office of Seckler A Shepherd, Ine.

1N ST. THOMA8 OF APOSTLE 
PARIŠK in HEMPSTBAD — Cath- 
edral Garden eection, 3 large bed
rooms, full dinmg room. 25* living 
room, laigė kitchen, dinette. sun- 
room, patio. 2-car gJB3®ę, 2^beths, 
askfog $26.500. IVanboe 9-8328.

In CathoHc Area in ROOSEVELT — 
Colonial; 4 bėdinoms, enclosed 
porch; 2-car garage; 100x150 {Uot; 
m baths; laigė modem kitehen; 
$16,900. FReeport 9-3689.

In Catholic area of HEWLETT PT. 
BEACH. Ali year home. % block 
from private beach and yacht clūb; 
3-bedroom ranch. Enclosed porch, 
45 min. to NYC. Opposite private 
beach and yacht club. Owner. 
LY 9-1009.

Near two Catholic Churches in 
LEVITTOWN — 4 bedroom fenced 
Levitt Cape Patio, alum. awnings, 
storms, screens, other extras. Beaut. 
landscaped on oversized plot, near 
shopping. $13,700. Owner PE 5-3383

ln Catholic area of PELHAM MA- 
NOR — Upper 20's. Reduced! Mušt

for the young Executive - spacious 
8 room Colonial 75’xl00’; secluded 
grounds. playrm., porches, extras. 
LOW TAXES. Owner. PE 8-0091.

IN SAINT JOSEPH’S PARIŠK, in 
LAKE RONKONKOMA — Custom 
built homes; old residential section; 
walking distance to parochial grade 
and high schools. shopping center. 
$17,500. Rustic Road Builder, Ine. 
Havvkins Avė., Lake Ronkonkoma. 
ROnkonkoma 9-3020 or 9-6274.,

NORTH PORT, L.l. N.Y.
6 Rooms - 3 Bedrooms 

Near Beach, Center of Town and 
Catholic Church 

2-car garage 
$18,000.

Telephone BA 7-8010 — N. Y . C.

IN SAINT IGNATIUS PARISH, In 
LONG BEACH — 5 ępoms; enclosed 
porch; 3 bedrooms; not water oil 
heat; radiators; attic, cellar; A-l 
condition; one block St. Ignatius 
church, school and beach; $13,000; 
immediate sale, settle estate; owner, 
G E nėra I 1-5338.

IN CATHOLIC AREA 
of

ROCKAWAY POINT

heat, all improvements, 3 bedrooms, 
$6,500. NEptune 4-7818.
OCEANSIDE WINDSOR PLACE — Plot 
60x130; 3 bedrms; 1% baths; large re- 
creation rm; 2-car garage; convenient to 
shopping. schools; valking distance to 
station. ROCKVILLE CENTRE -r- Plot 
60x100; 4 bedrms; 2*4 baths; full bsmt; 
2-car garage; convenient schools. shop
ping. walking distance to station and 
church. 218 Brower Avė. A &. B Builders, 
ROckville Centre 6-7673.

SUMMER RESORTS

UNCLE TOM’S MOTEL
Montauk, N.Y. — Tel. MO 8-2952 
Friendly resort motei - located on Fort 
Pond Lake, rooms & effi. maid service, 
free TV and boats. fishing on prėmises, 
shuff board. grills&tables on our lawns. 
500’ to surf bathing. walk to church & 
Stores. Brochure on reęuest. G. & A. 
Accardi. Turn left at Tydol Gas Station.

<wnu nrsvKAKTCE)

investments as low as . . . $125 Initially and $25 
Periodically. Group Life Insurance is available to

his program. Under a United Periodk Investment

in over 100 American corporations.

obligacion, fili in and Return This Advektisement

WADDELL & REED, INC.
" 40 W*n Street

New Terk S. M. T.

ADAM STANKŪNAS

M W«at Mi SL BW.

REPRESENTATIVES 
NAME;

Wine & Liquor Store
BrooldyB 11, N. V. 

Tek EV 7-2888

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

kitoms progoms

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

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

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt Verno* Street PhBaddphia 23, Pa.
POplar 5-4110

KARLOHAS

PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas 

74 Providence Street

Worcester. Mas*
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS. 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIBEKTOEIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo - 

valandoje suteikia puikų patarnavimų.

EDWABD A. ŽIGAS FUNEBAL HOME
540 East St, New Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britain, Waterbury ir Hartford, Conn.

BARAS IR RESTORANAS

GERIAUSI GtRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

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

X kalų vedėjų K. Valtaių.
X 289 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. T.
\ Tet EVergreen 4-9672

18.fR


Ateities .leidykla padovanojo

diį albumo Lietuva. Kitus 1O 
egz. pažadėjo nupirkti Faska 
arba surasti geradarį. AlbumaO 
bus įteikti Pietų Amerikos vy-3 
riausybių nariams ir sporto at-3 
stovams, kaip reprezentacinė į 
dovana, geriausiai informuo-j 
janti apie Lietuvą. "

Angelų Karalienė* parapijos j 
piknikas, įvykęs pereitą sekma-1 
dienį, liepos 12, National Home į 
parke praėjo sėkmingai. Ne- j 
žiūrint nuolatinės lietaus grės- j 
mės, parke žmonių buvo apie j 
800. Visų dėmesyje buvo lai- i 
mėjimui leidžiamas Fordo au
tomobilis. Jį laimėjo parapijos ! 
kolektorius Jurgis Staliauskas J 
(George Stolin).

Kan. Zen. Ignatavičius, pro
fesoriaująs Rio de Janeiro ku
nigų seminarijoje, liepos 9 at
vyko trims mėnesiams į JAV. 
Trumpam sustojo New Yorke, 
aplankė Darbininko redakciją 
ir pranciškonų vienuolyną. Nu
matęs vykti į Montreali, Kana
doj, aplankyti ten gyvenančio 
brolio.

f vyresniųjų moksleivių atei
tininkų vasaros stovyklą, kuri 
vyksta nuo liepos 26 iki rug
pjūčio 8 ALRKF jaunimo sto
vyklavietėje Dainava, Manches- 
ter, Mich., stovyklautojų regis- 

bus šeštadienį, liepos 18. Kvie- tracija baigiasi liepos 17. Visi 
čiami. ir rytinio pakraščio stu
dentai ateitininkai, santariečiai, 
neolituanai. Programoj paskai
ta, maudymasis, sporto žaidy
nės, laužas ir šokiai. Rinktis 11 
vai. ryto. Esant blogam orui, 
išvykos nebus.

Vincentas ir Ona Skupeikai, 
iš Hollywood, Fla., prieš 10 
metų atvykę iš Vokietijos, lan
kėsi pranciškonų vienuolyne ir 
Darbininko redakcijoje-su žmo
na ir sūnum Romualdu bei dūk

Mergaičių sodalicijos pamal
dos įvyks liepos 15 d. 7:30 v.v. 
Po pamaldų parapijos pobažny- 
tinėje salėje vyks jų susirinki
mas.

Išnuomojamas butas iš 4 
kambarių 2-me aukšte be šilu
mos. Nuoma 35 dol. 752 Mac 
Donough St., Brooklyn. (BMT

Kai vairuojate autemoMl 
pasiimkite su savim

ŠV. ANTANO

Išvyka į Putnam, Cocuu,
Nekalto Prasidėjimo Seselių 

metinę šventę, organizuojamą 
autobusu iš Brooklyno liepos 
26. Autobusas 6 vai. rytosus- 
tos prie Apreiškimo parapijos 
bažnyčios, o 6:30 vaL prie pran- 

t ciškonų vienuolyno, 680 Bush- 
wick Avė. Seselių vienuolyno 
koplyčioje pamaldos 11 vai. Po 
pietų kita šventės programa. 
Programai pasibaigus, apie 6 
vai. vak., autobusas grįžta at
gal į Brooklyną. Kelionė vienam 
asmeniui 8 dol. Gautas tik vie
nas labai patogus autobusas,tad 
prašoma greitu laiku užsisakyti 
kelionei viėtas Darbininko ad
ministracijoje, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N.Y., tel.: 
GLenmore 5-7281.

šv. Onos garbei novena An- 
jelų Karalienės parapijoj prasi
dės šeštadienį, liepos 18. Kas
dien po 8 vai. mišių bus kalba
mos novenos maldos. Novenos 
pabaigoje, šeštadienį liepos 25 
d., 9 vai. bus sudėtinės iškil
mingos mišios prašančiųjų in
tencija. Onų garbei pusryčiai 
ruošiami šeštadienį, liepos 25, 
po 9 vai. mišių parapijos salėje.

Akademikų skautų išvyka į 
Devenių ūkį Watertown, Conn.

stovyklautojų sąrašai turi būti 
pasiųsti MAS CV pirm. V. Klei
zai. 7248 So. Fairfield Avė., 
Chicago, m., iš rytų pakraščio 
— EI. Sužiedėliui, 68 Gelen- 
dale St., Brockton, Mass. Vėliau 
užsiregistravę nebus priimti.

ji —sūnūs Kęstutis, dukterys 
Birutė ir Bernadeta — likusios 
namuose senelės priežiūroje. 
V. Skupeika dirba Jcaip sodi
ninkas, aptvarkydamas ‘ pieveles 
ir medžius prie naujų pastatu.

Apsilankymo proga užsisakė 
Darbininką ir palikio auką 
pranciškonų vienuolynui. Adv. Wm. J. Drake-Dragūnas 

liepos 28 d., 2:30 vaL p.p..

JAUNIEJI ŽVAKIŲ ŠVIESOJE. Elvita Ruokytė ir Leonas Karmazinas, 
susituokę liepos 11 d. Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Pokylis įvyko 
Schow Boat salėje. Nuotr. V. Maželio.

Išnuomuojami trys kambariai 
su virtuve, vonia, apšildomi, su 
karštu ir šaltu vandeniu, gra
žiame rajone — 69-53 Grand 
Avė., Maspeth 78, N. Y. Pigi 
kaina.

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas 
nuo rugpiūčio 1 yra pakviestas 
vargoninkauti į Nek. Prasidėji
mo lietuvių parapiją Cambrid- 
ge, Mass., kurios klebonu yra 
kun. Pr. Juškaitis. Vasyliūno •

- vietą Lawrence, Mass., užima 
muz. J. Norkus iš Bostono, o 
į jo vietą ateina J. Kačinskas, < 
kuris Bostono lietuvių šv. Pet
ro parapijoje jau yra vargonia- linija Halsey St. elevatoriaus 
kavęs, bet buvo išvykęs Chica- stotis). Telefonas HY 1-4104. 
gon. Ten jam nepavykus įšilai- - 
syti, grįžęs .atgal į Bostoną, 
iki šiol buvo vienas iš vargo- 
ninkų airių Dangaus Vartų pa
rapijoje.

Laimėjo taurę. Liepos 11 d. 
į Braintree šv: Tomo More pa-

rapija surengė muzikos festi- - 
val| Quincy sporto "štadijone. 
Benų muzikos varžybose dalyva
vo ir šv. Petro parapijos CYO 
beras, kuris laimėjo antrąją 
vietą ir gavo taurę.

Kun. Jonas Rusteika, kuris 
klebonauja Angelų Karalienės ; 
parapijoje Fort Scott, Kansas, 
atostogom buvo parvykęs pas 
savo tėvelius Kazimierą ir Oną 
Rusteikas, gyvenančius Bosto
ne.

Izidorius Vasyliūnas prel. Pr. 
Virmauskį ir kitus parapijos 
kunigus pakvietė dalyvauti jo 
rengiamame smuiko koncerte 
liepos 25 d. Memorial Music 
Hali, Methuen, Mass.

Kun. Jonas Znotinas, kuris 
vikarauja amerikiečių parapijo
je Washingtone. D.C., keletai 

buvo- atvykęs Bostonan
aplankyti savo giminaičių p. 
Siaurių, gyvenančių 51 Tampa 
gatvė, Mattapan, Mass. Ta pro
ga svečias buvo užsukęs šv. 
Petro parapijos klebonijon ir 
liepos 12 laikė mišias parapi
jos bažnyčioje.

Išvyko Indijon. Liepos 11 
Tautininkų Sąjungos namų sa
lėje buvo suruoštos išleistuvės 
Dr. VT Čepui, kuris liepos 14 
d. išskrido Indijon dalyvauti 
pasaulinėje Skautų džemborė- 
je. Dr. V. Čepas yra egzilų 
skautų komiteto pirmininkas 
ir šioje džemborėje atstovaus

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas gražioje apylinkėje, ne
toli paiko, prie Jamaica gele
žinkelio linijos. Kreiptis pas sa
vininką 112 Jerome St., Brook
lyn 7, ,N. Y. MI 7-2658.

Išnuomuojamas kambarys su 
baldais ir visais patogumais vie
nam ar dviem asmenim. Gali
ma naudotis ir virtuve. 414 
So. 5th St. (treti laiptai po de
šine); Brooklyn, N. Y. .

Išnamuojami 3 dideli kamba
riai. Kreiptis Mr. J. Jonaitis, 
152 Bradford St., Brooklyn 7, 
N.Y.

Radijo programos

Keturių colių auk&Cio statulėlė, 
spalvota, su magnetinių statyvu, 

nėra pavojaus nupulti
Siųskite $1X»

BEST OISTRIBUTlNG 
Company 
Box 205 

Watertown, N. Y.

Prekybos Rūmų valdybos po
sėdis Įvyko trečiadienį, liepos 
8, Arlington restorane. Valdy
bos pirm. J. Ginkus posėdžiui 
pirmininkauti pakvietė dr. K.
J. Valiūną. Posėdyje buvo svar
stomas lietuviškosios išeivijos 
kultūrinių santykių su kraštu 
klausimas ir priimta atatinka
ma rezoliucija, dr. Aleksandro
K. Kuršiaus, pirmojo New Yor- 
ko aukštesnėsės mokyklos mo
kytojo, 390 metų nuo jo-atvy
kimo sukaktis. Į Prekybos Rū
mus nariais priimti: K. Alge- 
nis. J. Andriušis, dr. L Giedri-

ŽINIOS

RADIJO VALANDA ’

ved. Antanas- F. Keižys
WHIL — 1430 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS
WK0X — 1990 kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį, nuo 8 iki 9 ryto

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles

Per Bostono inžinierių d-jos 
birž. mėn. eiliniam susirinkime 
įdomią ir turiningą paskaitą a- 
pie architektūros evoliuciją ‘šešių tautų, kurios yra komu- Sekmadien. nuo 2:30 iki 3 p.p. 
valdybos pakviestas skaitė arch. nistų pavergtos, egzihis skau- ★
Vladas švipas įš New Yorko. tus. Egzilų grupėje lietuvius re- 
Tam pačiam susirinkime buvo prezentuos dr. V. Čepas ir trys WL0A — 1550 kil. Braddock, 
nuoširdžiai pasveikintas dipl. skautininkai iš Australijos. Penna.
inž. E. Manomaitis jo 50 metų Muzikos festivalis, šv. Petro Sekmadien. nuo 1 iki 2 p. p.

VYČIŲ PROGRAMA

sukakties proga. Apie sukaktu- parapijos jaunimas (CYO) lie- ★
kienė, archit. St. Giedokis, J. yininką ilgesnį žodį tarė dipl. pos 26 East Bostone prie aero- hctuvac A-rencnnuAi 
Gruodis, inž. K.J. Jesaitis, A j Dačys. Susirinkimas, į- dromo esančiame sporto stadi- , uk-kac c*, t, 
Kaunas, dr. E. Noakas, inž. J VykęS Dabrilų bute, baigėsi jone ruošia didžiulį muzikos ‘ v .
Petrulis, dr- V Slavinskas, dr. tradicinėm vaišėm. festivalį, kuriame dalyvaus ge- N v ’’

F.„.. K S“s’ dp»A pSdžto V’si,iOn» ir jo sfl- Bortono arkivysl^ijos ^d. nuo 4 jki 5 p.p.
Kęstutis ir Regiu. Ku<Hn»i statler-Hilton viešbutyje Ame- Svečius Sino restorano Si Vy‘enio SITk° k.onT’ I?UnT v u™ r

-------t z— — svečiui pavaisino restorano sa ruošiamas šeštadieni, be- Dnll Teams. Festivalis prasidės 
vininkas J Valaitis.

Po posėdžio
su sūnum Linu nuo liepos 12 
dviem savaitėm išvyko atosto
gų prie Campbelhvood ežero, 
Connecticut valstybėje.

rikos advokatų suvažiavime, ku
ris-vyksta nuo liepos 6 iki 31 d. 
prie New York Prac- Adomas Stankūnas, gyvi 120
ticing Law Institute, skaitys pa- Jersey St., Elizabeth, N.J., 

tema: “Commercial priimtas Residential Appraisers

PRANEŠIMAS

televiziją, radiją, patefoną 
{rengia Hi-Fi

BARZDUKAS ir ZUBRIS
273 Chestnvt Street,

Kearny, N. J. Tel. WY 1-B390

174 Nutley Aveuue
Nutley, N. J. Tel. NU 2-MBB

William J. Drake-
Dragunas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas Hlkory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen A romiški*

(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Aę*

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

M P. BALLAS—IMrelctortua 
ALB. BALTRONAS-BALTON

Reikalų Vedėju 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLICpos 25 d., 8 vai. vak., Memo- 2 vai. p.p.
rial Music Hali salėje, Methuen, B. Skabeikaitė, šv. Petro pa- Osterviile Manor, Ine. (West 
Mass. (Rt. 28). Programoje Mo- rapijos klebonijos šeimininkė, Bay Road, Ostreville — Cape
zarto sonata B dur nr. 15, Bra liepos 10 išvyko kelių savaičių Cos, Mass., telefonas GArden

_ ____________ hmso sonata A. dur ir Gruo- atostogoms pas savo giminai- 8-6991) vasarvietė nuo š.m. lie-
čiavimu Practicing Law Insti- dirba Adam Realty Co. Jis yra džio sonata D^moll. Jaunimas čius p. Bielskus Chicagoje. Dar- pos mėn. 13 d. nustatė naujas

įrašytas j sąrašą rekomenduoti- iki 16 metų įleidžiamas nemo- be dabar ją pavaduoja Barbora vasarojimo sąlygas:
Naujai atremontuotas kam

barys su dviem lovom, šiltu bei 
šaltu vandeniu ir pilnu išlaiky
mu (aptarnavimu ir maistu; 
valgis duodamas 3 kartus per 
dieną) vienam asmeniui savai
tei tik 50 dol. Vaikams, iki 13 
m. amžiaus, gyvenant kartu ta
me pat kambaryje su pilnu 

* maistu tik 30 dol. savaitei.
) Kambarys su dviem lovom ir
> atskira vonia su pilnu išlaiky-
> mu (maistas ir aptarnavimas)
> savaitei vienam asmeniui 60
> dol.
> Osterviile vasarvietė turi at-
> skiras, uždaras (tik vasarviečių
> svečiams) maudykles. Greta yra 
’ viena geriausių Naujosios An-

> glijos golfo aikščių, kuria mū- 
J sų svečiai taip pat turi teisę

Šeštadienį,^ naudotis.

Kotryna Linienė mirė liepos skaitą ------- ----------------
6. Palaidota g Angelų Karalie- frauds” — kaip kovoti su suk- nanu A. Stankūnas

n v- • ___ _______ ▼____  ▼__ dirna Adam R^altv Cn Tie vro
nės parap. bažnyčios liepos 9 -
— tute veikia jau 20 metų, jam

priklauso daugelis JAV advo- 
katu. Šiais metais sesijoje lau- 

x kiama apie 1,500 davokatų.
Adv. Drake-Dragūnui šia tema 

teko kalbėti įvairiose mokslo 
įstaigose, jų tarpe New York 
University, City College of the 
City of New York, The New 
School ir kitur. Kovoje su suk
čiavimu prekyboje advokatas 
Drake — Dragūnas laikomas 
specialistu. National- Commer- 
cial Finance Conference, ku
rios vykdomuoju vicepirminin
ku yra Wm. J. Drake — Dra
gūnas yra įsteigusi biurą kovai 
su suktybėmis. Ir šiai įstaigai 
vadovauja adv. Wm. J. Drake—

Kalvarijos kapinėse.

skrido 1933 liepos 15. šiemet 
nuo to įvykio sukanka 26 me
tai. šiai sukakčiai paminėti lie
pos 18 d., 5 vai. p.p. iškilmės 
Lituanicos Aikštėje. Union Avė. 
ir Stagg St. kampas, prie jų 
garbei pastatyto paminklo. Prie 
paminklo bus iškeltos JAV ir 
Lietuvos vėliavos, pasakyta kal
bų ir progai pritaikinta meninė 
programa. Invokaciją atkalbės 
tėvas pranciškonas. Draugijos 
ir pavieniai asmenys paminklui 
papuošti prašomi prisiųsti gė
lių. Iškilmėse dalyvavimas vi
siems laisvas. Visus kviečia.

Paminklo Komitetas Dragūnas.

nų draudimo firmoms, priva- karnai, 
taus bei valstybinio turto ap- 
kainuotoju.

Gailiūnienė.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

PRANEŠIMAS.

Siuvėjų unijos lietuvių 54-to 
skyriaus —Amalgamated Clo- 

- thing Workers of America — 
Local 54, AFL-CIO — mėnesi 
nis susirinkimas įvyks trečia
dienį, liepos —July 22, 1959 
5:30 vaL vakare, unijos patal
pose, 11 Arion Place, Brooklyn, 
N.Y. .

Nariai prašomi gausiai daly
vauti.

Kipras Sakalauskas 

Skyriaus Sekretorius.

DARIAUS - GIRĖNO MINĖJIMAS
DARIUS IR GIRĖNAS, LIETUVIŲ TRANSATLANTINIAI LAKŪNAI, 

PERSKRIDĘ ATLANTĄ PRIEŠ 26 METUS, BUS PRISIMINTI 
LIEPOS 18, ŠEŠTADIENI.

MINĖJIMAS ĮVYKS BROOKLYNE, LITUANICOS AIKŠTĖJE

Jei būtų prastas oras, minėjimas įvyktų Lietuvių Piliečių Klubo salėje
prie pat tos aikštės.

Iškilmėse kalbas pasakys Jonas Valaitis ir kiti organizacijų ir visuomenės 
atstovai. Taip pat žodį tars Dariaus - Girėno Paminklo Komiteto nariai: 
J. šaltis, St Briedis, B. Spudienė ir P. Montvila. Meninę programą išpildys 
solistė L. Juodytė-Mathews. Įėjimas laisvas.

PAMINKLO KOMITETAS

Iškilminga Novena ŠV. ONOS garbei Šv. Onos bažnyčioje 
FRONT and GOLO STS., BROOKLYN, N. Y.

Pradedama iežtadienį, liepos 18 — Baigiama sekmadienį, liepos 26 
Pamaldos kiekvieną vakarą 8 vai. Per kiekvienas pamaldas bus 
garbinamos šv. Onos relikvijos. — Vanderbilt Avė., autobusas 
sustoja už vieno bloko nuo bažnyčios (Gold & York Sts.)

Kun. . Bemard J. McBride, Pastor

METINIS PIKNIKAS
f ŠOKIAI — ŽAIDIMAI —
t VERTINGŲ ĮŽANGOS DOVANŲ TRAUKIMAS — 
| TURTINGAS, ĮVAIRIAIS GĖRIMAIS BARAS — 
| GROJA JURGIO KAZAKEVIČIAUS ŠAUNUS 
| “LINKSMŲ KRIAUČIŲ” ORKESTRAS — 
| ĮŽANGA: 90c

Šiai vasarvietei vadovauja J. 
Kapočius ir J. Vasiliauskas, ku
rie šiais metais ją perėmė į sa
vo rankas.

Mes esame įsitikinę, kad Jūs

LIEPOS-JULY 25, 1959 |
Jamaica National Home f 

PIKNIKU PARKE I
108-11 Sulphlll Boulevard | kiekvienas būsite patenkinti 

| praleidę pas mus savas atosto- 
j gas.PRADŽIA: 2 VAL. P. P. 

LYJANT AR GIEDROJE

RENGĖJAI:
LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 54-TAS SKYRIUS

A.C.W.A. - AFL-CIO
KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

Laukiame Jūsų laišku ar te
lefonu (Garden) užsakant pas 
mus kambarius, kad atvykus 
Jums mes turėtume Jums skir
tą laisvą kambarį.

Gilią 
kame

pagarbą reikšdami lie-

231 Bed.*ord Avė.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S Ii a 1 i n s
Jalinskas

81-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Statloa) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai TMuse 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TrL Vlrgiaia 7-4499

F U N E R A L H O M E
197 Webster Avtmb 
PRANAS W AITRUS 

Laidotuvių Direktorius
ir BalsamuotojM

• NUTARY PUBLIC 
PatamavlmM dieną Ir naM|

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
taldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainoa tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel.

Kas norėtų skelbtis Darbininke.
J Kipočlur Prašomas skambinti 

J. Vasiliauskas
GLenmore 5-7291


