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NUO ŽENEVOS PRO PARYŽIŲ 
Paryžiaus dvasia išsklaidė Ženevos 
apgaulias miglas, tačiau spaudpje 
dar mažiau svarstymy, kaip toliau 
vairuoti po Paryžiaus slogučio

Atomam darbo nebus, bet šaltasis karas kurį laiką stiprės
* - ■ ‘, -t į ■ ■ . J

Pasaulio opinijoje Paryžiaus derybų suirimo kaltininku laikomas Chruščiovas

Amerikos spauda gana vie- apie Amerikos lėktuvo įskridi- 
ningai kaltino Chruščiovą dėl 
nusibaigimo Paryžiaus konfe
rencijos. dar nespėjusios nei 
gimti. Tačiau kiekvienas vertin
tojas savo apmąstymuose la
biau sustoja ties viena kuria

ta. {vykiai taip jaudino skaity
tojus, kad daugumas juos se
kė iš radijo, o kiti net skam
bino redakcijai, teiraudamiesi 
naujų faktų ar nuomonės. Laik-

1. KOKIOM APLINKYBĖM 
KONFERENCIJA NUTRŪKO

~ rasčiūi bėlieka^šužymėti jau tikAntradieni, -gegužės T7j~de" 
įvykių išvadas. Gaulte pakviesti Į posėdį atvy

ko Eisenhoweris ir Macmilla
nas. Chruščiovas atsisakė. Tą 
pat dieną Eisenhoweris, Mac
millanas 'ir de Gaulle paskel
bė komunikatą: pasitarimai ne
gali vykti dėl Chruščiovo ypa
tingo nusistatymo. Chruščiovas 
tą pat dieną kaltino, kad kon
ferenciją “torpeduoja” Amerika.

2. KOKIAIS ARGUMENTAIS 
CHRUŠČIOVAS SUSABOTAVO 
KONFERENCIJĄ

Eisenhovveris, atvykęs į Pa
ryžių, gegužės 15 buvo pareiš
kęs, kad Vakarai pasiryžę su- 

- Abudu yra didelio temperamen- sitikti “pusiaukelėje” su Chruš- 
to žmonės. Abiem nelengva bu
vo pakelti Paryžiaus atmosferą, 
kuri kaitino temperamentus iki riko* žvalgybįpių lėktuvų veik- 
nervų pasileidimo ir nuovokos 
praradimo.

Spauda betgi pranešė, kad 
Eisenhoweris visur save mokėjo 
kontroliuoti, rodydamas taikin
gumo ir bendradarbiavimo dva
sią kultūringom formom. Ki
toks buvo Chruščiovas.

Konferencijoje Dievas
Pirmame pasitarime gegužės 

16 Chruščiovas teatrališkai ėmė 
šauktis sau į liudininkus Die
vą, prieš kurį jis kovoja, ar 
kurio buvimu netiki:

"Dievas yra mario liudinin-

DIENOS VEIDAI

BEDIEVIS
ŠAUKĖSI

Diplomatai labiau Įpratę save 
kontroliuoti ir pasitarimuose 
reikštis tik šaltu protu, kuris 
iš anksto turi būti pramatęs 
visas galimybes. Paryžiaus kon
ferencijoje nei Eisenhoweris nei 
Chruščiovas nebuvo diplomatai

čiovo siūlymais. Eisenhoweris 
buvo jau pareikškęs, kad Ame-

la jau sustabdyta ir nebus at
naujinta. šitokia “pusiaukele” 
Chruščiovas nesitenkino ir pa
reiškė, kad Į konferenciją at
vyks tik tada, kai —

— Eisenhoweris atsiprašys už 
“agresinius” lėktuvo veiks
mus;

— pasižadės jų nevartoti 
ateity;

— pasižadės nubausti U-2 
kelionės kaltininkus.

Tai buvo noras Ameriką pa
žeminti, ir prezidentas tai at
metė.

3. KOKI GILESNI PAGRIN
DAI, KAD CHRUŠČIOVAS 
KONFERENCIJOS NĖBENORČ- 
JO

Komentatoriai sutaria, kad
Chruščiovas vyko į Paryžių 

jau iš anksto nusistatęs kon
ferenciją suardyti. Amerikos 
lėktuvas buvo tik tam reikalui 
priekabė. Ameriką ir ypatin
gai prezidentą Įžeidžiančias są
lygas Chruščiovas statė tokias, 
kurių Amerika negalėtų priim
ti, taigi negalėtų Įvykti ir konfe
rencija.

Konferencija Chruščiovui pri
imtina r tik „tokia,- išpkurips jį§į 
galėtų parvežti naują laimėji
mą, kaip tai būdavo iki šiol. 
Bet Vakarų aiškus ir. vieningas 
sutarimas pasipriešinti Chruš
čiovo pagrindinei naujai agre
sijai Berlyne, Amerikos visuo
menės (unijų ir kt.) ir Kongre
so reikalavimas nesikeisti Į 
appeasementus Chruščiovą Įti
kino, kad šiuo kartu jis iŠ kon
ferencijos laimėjimo neparsi- 
veš. Tad geriau jos nepradėti 
ir tik ieškoti priekabių atsako
mybei suversti kitiem.

Chruščiovo siūlymas atidėti 
konferenciją, iki bus kitas pre-. 
zidentas, reiškė jo norą ne tik 
pažeminti Eisenhoweri, bet ir 
viltį, kad su galimu preziden
tu demokratu gali, būti lengviau 
susikalbėti, kaip tai buvo gali
ma spėti iš Števėnsono is ki
tu pareiškimų.

4. KAlPrSUTlKO KONFE
RENCIJOS IŠIRIMĄ OPINIJA

— Amerikoj žinia priimta 
gana ramiai. Kongreso abidvi 
partijos stojo už Amerikos pre
zidento liniją konferencijoje. 
Tik retas kuris politikas norė
jo pasinaudoti nepasisekusia 
konferencija rinkiminei agitaci
jai. — Europoje spauda ap
kaltino Chruščiovą dėl konfe
rencijos sabotavimo — taip, 
kaip ta pati spa'uda buvo kalti
nusi Ameriką dėl lėktuvo U-2.

— Sovietuose skelbiami mi
tingai Chruščiovui sutikti ir jo 
linijai pritarti- Tos griežtosios 
linijos labiausiai reikalauja 
Chruščiovo opozicija — stalinis- 
tai ir kariuomenė. į
5. KOKIOS POLITIKOS

7 CHRUŠČIOVAS IMSIS TOLIAU
Pagrindinis klausimas: ar 

Chruščiovas vykdys savo grasi
nimą — jei nesusitars su Va
karais, rašysis su rytų Vokieti
ja taikos sutartį, ir tada nu
trauks keliu* Vakaram į Berly
ną.

Chruščiovas gegužės 18 Pa
ryžiuje spaudos konferencijoje 
gfasino, kad atnaujins Berlyno 
krizę, ir Vakarai turės trauktis 
iš Berlyno. Į klausimą — kada, 
Chruščiovas atsakė: kada jis pa
norės, tada paims plunksną ir

SVARBIAUSIA — LAIKYTIS TVIRTAI, kalbėjo prancūzė 
sveikindama prez. Eisenhowerį, kai jis lankėsi Sainte-Chapėlle 
bažnyčioje Paryžiuje.

NIKITA CHRUSCIOVAS: VirSūnę jau ir nukirtau!

kas, kad mano rankos švarios 
ir mano siela yra gryna" (tai 
skamba panašiai kaip Evange
lijos Tarizėjaus: Ačiū tau, Vieš
patie, kad aš nesu Eisenhowe- 
ris . . .)

Konferencijoje ir velnias
Tame pasitarime, kreipdama

sis į de Gaulle, Chruščiovas kal
bėjo:

“Kad aš tik žinočiau, kokis 
velnias įnešė ten Jungtines 
Valstybes”. O de Gaulle grei
tai atsakė: “šiame pasaulyje 
yra daug velnių, ir mes čia su
sirinkome kaip tik tuo tikslu, 
kad juos surastume ir išvary
tume!”

Spalvotieji ir bespalviai
Kai po pirmojo susitikimo 

išėjo prie savo automobilio, į- 
kaitęs Chruščiovas šūktelėjo sa
vo šoferiui: “Tik mano veidas 
yra raudonas, Eisenhowerio tai 
baltas, o Macmillano visai be 
spalvos”.

Savo tikrą pašaukimą surado
Antradienį, kada de Gaulle 

pakvietė Chruščiovą atvykti į 
posėdį, Chruščiovas neišlaikė 
Paryžiuje. Jis sėdo į automo
bilį ir vienos krypties gatve, 
priešinga, nei taisyklės reikala
vo, išmovė į užmiestį. Lauko 
kelyje mašina staiga turėjo su
stoti — ant kelio gulėjo nukirs
tas medis, ir darbininkai jį _ A .
smulkino. Iššokęs Chruščiovas P^uje Cesnavidus atsĄe: 
paėmė iš darbininko kirvį ir “Mes negalime tikėti, bd 
buvo patenkinąs, kad tuzinu Chruščiovas galėtų daryti b 
smūgių nurentė trijų colių ša- no!?’. kas^®nktU taikai . Čekoslovakijos komunistai
k,, kurią įgudęs darbininkas Deteg»j« vadovas Kuzma, Chruščiovo pM«n 
nukerta trim smūgiais. Paskui paklaustas, ar girdėjo ką anks- , Čekoslovakijos komunistinė 
spaudė darbininkam rankas.
Nuvykęs į kaimą, vėl spaudė naujinsiąs Berlyno krizę 
rankas ūkininkam ir pasakojo, dar vienas Amerikos lėktuvas, 
kad Eisenhoweris turi atsipra- tai bus karas; nesitarsiąs su A- 

merika, iki iš Baltųjų Rūmų 
pasitrauks Eisenhoweris, prily
gino Eisenhowerį pagautam va
giui ... Veidas raudo nuo pyk
čio, elgėsi, lyg protą praradęs.

Jei negirdėjom, tai ir nepagristi
Kaip turi galvoti ir kalbėti čiau apie sovietinius šnipus A- 

Soviotų žmogus belĮ, Fuchsą, Rosenbergus ir
k., atsakė, kad ^girdėjo tik apie 
Rosenbergus. O dėl kitų, tai 
“jūs turite daug sensacijų sa
vo laikraščiuose, kurios nevi- 
sada yra pagrįstos. Esam tikri, 
kad šitie atsitikimai yra nepa
gristi, jei mes apie juos ne
girdėjom”.

New Yorke gegužės 17 bu
vo Sovietų jaunųjų darbininkų 
4 atstovai. Tarp jų ir Aleksand
ras Cesnavičius iš Vilniaus. Pa
klaustas apie Chruščiovo veiklą

vyriausybė gegužės 18 pareika- 
jei lavo, kad valstybės sekretorius 

Herteris atsiprašytų — esą jis 
įžeidęs Čekoslovakiją, sakyda
mas, kad 1948 vasario mėn. ko
munistai paėmė valdžią Čekos
lovakijoj smurtu.

ĮVYKIAI RIEDA GILINDAMI TARP 
geg^ AMERIKOS IR SOVIETŲ PRARAJA

19 tun būti jau,£eriyne. Tačiau CHRUŠČIOVO FRONTE . . . AMERIKOS FRONTE
spauda abejoja; kad dabartiniu _ chrūš^iovas išvyko iš Pa
metu Chruščiovas tą žygį dary- ryžįaus gegužės 19. Jis sustos ketvirtadienį, gegužės 19, išvy- 
tlL Berlyne. Tačiau nelaukiama, kad

pasirašytų sutartį su rytų Ber
lynu.

mus Chruščiovas žinojo jau se
niai — galbūt, prieš trejis. ket- 
veris metus, bet ligšiol nieko 
nebuvo sakęs.'Taip pat jis ži
nojo, jog kiekviena valstybė 
šnipinėjimo reikalam pažeidžia 

Jritos valstybės teritoriją, kaip 
pasakė Macmillanas. žinojo 

NYT vedamajame rašė, kad Chruščiovas, kad Savietų sate- 
litas perskrenda Prancūziją per 
dieną 13 kartų, kaip tai primi
nė de Gaulle. (Pridėkim dar, 
kad Chruščiovas žinojo, jog ir 
Abelis buvo atvykęs i Ameriką 
nelegaliai, taigi pažeidė Ameri
kos teritoriją). Bet laikraštis 
mano, kad lėktuvas dabar buvo 
tik pretekstas.

Viršūnės savęs nepateisino 
James Restonas (NYHT) iš 

Paryžiaus pa'eiškė nusivylimą 
viršūnių konferencijom iš vi
so. Dabartinės konferencijos 
fiasco rodo reikalą grįžti prie 
‘profesionalų diplomatų” veik- 

, los.
Prezidento pažeminimas

R. Drummondas taip pat pa
stebi, kad “nuo^krauju sutep
tom rankom Nikitos Chruščio
vo. kuris ištikimai gelbėjo 
žmogžudžiui Stalinui Įvesti So
vietuose geležinę diktatūrą, D. 
Eisenhoweris šią savaitę turė
jo patirti daugiausia nenupel
nytų skausmingų pažeminimų 
kaip Jungtinių Valstybių prezi
dentas”.

Kokio prezidento lauks 
Chruščiovas

C. L. Sulzbergeris (NYT) pri
minė, kad Chruščiovas lauks 
kitos konferencijos po 6-8 mė
nesių, kada bus išrinktas kitas 
prezidentas. Jis labiausiai neno
rįs prezidento pareigose Nixo- 
no. Labiausiai norįs Rockefelle- 
rio. Ęsą nuo Lenino laikų ko-

Kiti nenusisekusios konferen
cijos vaisiai — numatoma, kad 
šaltasis karas turės-labiau "i- 
kaisti". Kils klausimas ir dėl 
vadinamo kultūrinio bendradar
biavimo bei ryšių.

6. AR CHRUŠČIOVAS 
TEMPS IKI KARO

Karu Chruščiovas grasino ir
Paryžiaus konferencijoje gegu
žės 18. jei Amerikos kitas lėk
tuvas perskris Sovietų sieną. 
Tačiau tikėjimas, kad Chruš
čiovas gali pradėti karą/ dides
nis buvo iki U-2 lėktuvo, negu 
dabar.
Chruščiovas buvo skelbęs, kad 
per Sovietų sieną varna neper- 
skris. Pasirodė betgi, kad gali 
ir lėktuvas perskristi net ligi 
900 mylių nuo Maskvos. Tai 
nauja Chruščiovui ir Sovietam, 
ir tai gali labiau Sovietus atgra
sinti nuo karo nei anksčiau.

•— Chruščiovas išsikvietęs Į 
Paryžių Clevelando milijonierių 
Eatoną. Tas klusniai išvyko. 
Eatonas neseniai buvo apdo
vanotas Lenino ordenu.

— Amerikos Balsą ir Angli
jos BBC rusų kalba Sovietai 
ėmė vėl trukdyti.

— Maskvos' Izvestijos paskel
bė, kad Amerikos armija ren
giasi jau bakteorologiniam ka
rui. Rašo tokiu tonu: “Jie no
ri pralenkti Hitlerio sadistus”.

— Maskvos spauda ir radijas 
atnaujino Nixono niekinimą.

Sovietų šnipai
Viduržemio. jūroje

Graikijos oficialūs šaltiniai
patvirtino, kad Sovietų laivai
Viduržemio jūroje vykdo šnipi- skundu prieš Amerikos 
nėjimą nuo sausio

Prezidentas Eisenhoweris mūhistai tiki, kad jie geriau
siai gali biznį varyti su milijo- 

ko į Portugaliją, kur buvo jam nieriais. Tai kas, kad Rockefėl- 
surengtas iškilmingas sutikimas, leris yra respublikonas. Komu- 

Penktadienį prezidentas grįž- nistų galvojime kiekvienas dė
ta Į Wašhingtoną. Jam čia ren- mokratas esąs geresnis už Ni- 
giama didelė pritarimo mani- xoną, ir jokis demokratas nė 
festacija. ra geresnis už Rockefellerį.

— Amerikos kariuomenė, pa- Chruščiovas tiki, kad didysis
reiškė apsaugos sek. Gatės, yra biznis, kuriam atstovauja Rocke- 
paruošta bet kuriem netikėtu- felleris 
mam. Paruošta esanti ir Ang- priešingi Allan Dulles ir Pen- 
lijos kariuomenė. tagono politikai.

— Demokratę lyderiai Ste- Ar reikia laukti naujo Hitlerio? 
vensonas, Fulbright, Johnson 
ir Rayburn buvo pasiuntę pre
zidentui telegramą, kad praneš
tų Chruščiovui pergalvoti savo 
sprendimą ir grįžti i derybas, 
nelaukiant, iki Amerikoje bus 
nauji rinkimai. Tai reiškė de
mokratų solidarumą su vyriau
sybe.

— Viceprezidentas Nixonas

ir Stevensonas, yra

— Chruščiovas aplankė prie
Paryžiaus Dijono miesto bur
mistrą kanauninką Kir, 84 metų, 
ir jį pabučiavo. Sakės, kad vyks 
vėl Į Ameriką, kai bus kitas 
prezidentas.

— Sovietu užsienių reikalu jai, dirbę Jungtinėse Tautose, 
ministeris Gromyko gegužės 18 Jie buvo susekti tuo momentu, 
kreipėsi į Saugumo Tarybą su kai norėjo perimti informaci-

agre- jas iš savo šnipo amerikiečio.
Diplomatai buvo išprašyti, ne
padarius jokio triukšmo.

D. Lawrence (NYHT) klau 
šia: ar pasaulis susiduria vei
das į veidą su kitu Hitleriu? 
Ar per naujus artimiausius mė
nesius prasidės Vakaruose nau
ja appeasementinių manevrų 
serija, -kaip tai buvo Miunche
ne 1938... Prezidento Eisen- 
hovverio sprendimas sustabdyti 
ir atšaukti žvalgybines keliones

gegužės 18Buffalo pareiškė, kad jau buvo Chruščiovo naujas lai- 
pernai, kai Chruščiovas kalbė- mėjimas. feet Chruščiovas, kaip 
jo Jungtinėse Tautose, Spring- ir Hitleris, reikalauja savo prie- 
field, Mass., buvo suimti du šininką pažeminti.
Sovietų diplomatiniai tarnauto- Tokie amerikiečių atsiliepimai. 

Prie jų galime dar pridėti sa
vus mažus pastebėjimus:

— Ta politikos linija, kuri 
stiprėjo Amerikoje po karo pa
baigos. su šia konferencija su
griuvo ir skaudžiausiai atker
šijo tam. kuris jai nuoširdžiau
siai atstovavo, pasikviesdamas 
Į svečius tą “krauju suteptų

mėn. sinius veiksmus".

f* y 4

AR CHRUŠČIOVAS TAI ŽINO?
Vokietijoje per paskutinius 

aštuonerius metus buvo suimti 
ir nuteisti 1.799 sovietiniai šni- rankų” Chruščiovą.

. pai. — Sukrėtė iš pagrindų šū-
Amerikoje nuo 1950 buvo kius partijos, kuri skelbėsi ve- 

suimta 15 Sovietų agentų, tarp danti i “peace ir prosperity” 
jų 8 Sovietų atstovybės nariai ir privedė prie naujos grės- 
ir 6 Jungtinių Tautų pareigu- m ės.
nai. — Chruščiovas taip pat no-

Galima fotografuoti už 500 rėjo elgtis su Amerika kaip Sta
linas elgėsi su Lietuva: apkalti
no. kad lietuviai grobė Sovietų 
kareivius, ir pareikalavo kal
niniais atiduoti teismui. Tik 
Chruščiovas dar aiškiai nepa
sakė, kad tie Amerikos “kalti- 

dant sienos. VVashingtono mies- ninkai”. įskaitant ir Eisenho-
tas buvo nufotografuotas iš wen. turi būti atiduoti Sovietų
lėktuvo, kuris buvo viršum New. teismui kaip Lietuvos ministe-

mylių
America išmėgino nauja, in- 

fra raudonų spindulių radaro 
kamerą, kuria galima fotogra
fuoti kitos valstybės terįtoriją 
iki 500 mylių visai neperskren-

šyti.
Eisenhowerį palygino su savim

Trečiadienį spaudos konferen
cijoj Chruščiovas prašoko save
— kaip korespondentai paste
bėjo, visai prarado savo kont- Korespondentai retai kada tu-
rolę — šaukė, kumščiais tran- rėjo tokią konferenciją, nes Į
kė, kartojo įžeidimus Amerikai Chruščiovo nervų prasiveržimą
ir prezidentui, grasino atnaujin- buvo atsakyta švilpimais ir sirašė vykti apie 1200 Amerikos #NipiNCJ|mo meisteris išsigando; «o Lenine didysis, tų prakeik- Y°rko, ir visos namų detalės ris Skučas ir direktorius Povi-
siąs atominius bandymus, at- šauksmais. turistų. tųjankiy visur pilna”. fotografijoje aiškios. laitis.

— Šen. Humhrey rinkimų 
propogandai išleido 30,000.

—• Kolionių biure* New Yor- 
ke pranešė, kad j Sovietus ui
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THE Wft|l<|B CuiyrUM) By FRANCI8CAN FATHER3 
Eina rm« 1B15 metu. 051 sujungi AMERIKĄ, LDB 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS

tUMOUFTIOK RATU

DARBININKAS

Eucharistinio Kongreso svečiaiBavarijos sostinės skelbimų 
lentose jau išlipyti vietiniam 
gyventojam taikomi plakatai: "

“Miunchenas laukia svačtę 
iš viso pasaulio. — Pasaulis 
laukia tavo svetingumo“.

POPIEŽIAUS LEGATAS

Garbingiausias svečias Eucha
ristiniame Kongrese bus popie
žiaus legatas, kuriuo šv. Tėvas 
nominavo 73 metų kurijos kar
dinolą Gustavo Testą. Jis bus 
asmeniškas popiežiaus atstovas, 
bažnyčios teisėje pažymimas 
kaip popiežiaus “Alter Ego” 
1 Antrasis Aš). Už Romos ribų 
jam teikiama pirmenybė prieš 
visus kitus hierarchus. Užsie
nyje sutinkamas kaip vyriausy
bės galva.

Kard. G. Testą yra kilęs _įš 
tos pačios Bergamo diecezijos, - 
kaip ir dabartinis popiežius. 
Jau 40 metų, kai Gustavo Testą 
pašvenčia savo jėgas diploma
tinei šv. Sosto tarnybai. Lankė 
Vieną (1920). Kairą (1934-1942), 
Jeruzalę (1948-1953), ir Berną 
(1953-1959). Priešpaskutinėje 
slaptoje 1959 gruodžio mėn. 
konsistorijoje arkivysk. G. Tes
tą buvo priimtas į kardinolų 
kolegiją. Tada jis atsisveikino 
su Šveicarija, kur ėjo nuncijaus 
pareigas. -:r s----

Be savo gimtosios kalbos kar
dinolas G. Testą šneka prancū
ziškai, angliškai ir vokiš’pi. 
Miuncheną yra aplankęs kuni
go rūbe 1923. Po 37 metų kar
dinolas G. Testą vėl užsuks į 
Miuncheną, tik šį kartą jau kaip 
popiežiaus legatas, kuriam Ba
varijos vyriausybė rengia ati
tinkamą priėmimą.
Kongreso metu popiežiaus le
gatas bus apgyvendintas barokiš 
kuose Miuncheno rezidencijos 
kambariuose, kurių sienos yra 
mačiusios popiežių Pijų VI. ka
da jis, iš Vienos atvykęs, sve
čiavosi visą savaitę kurfiursto 
Karolio Teodoro mieste 1782 
pavasari." ~ '

Popiežiaus legato dispozicijo
je bus trys didelės salės, kurio- 

* Viršūnių konferencijom pri- se galės būti priimami svečiai
Sovietu Sąjunga buvo JAV ėjus akligatvį, karinės jėgos ir Eucharistinio Kongreso metu, 

pripažinta tiktai 1933. Vadina- rizikos argumentai dar labiau Grupinėm audiencijom prama
tytas rezidencijos kiemas, talpi
nąs 12.000 žmonių.
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Nors Eucharistinių kongresų 
pradžia siekia 1881 metus, bet 
tik nuo 1906 ėmė popiežiai re
guliariai į juos siuntinėti savo 
atstovus. Paskutiniam Eucha
ristiniam kongrese 1955 Rio de 
Janeiro pirmą kartą kongresų is 
torijoje svarbiausią programos 
dalį sudarė popiežiaus legato 
mišios, o be procesija, kaip kad 
iki tol būdavo.

POPIEŽIAUS NUNCIJUS

Dar vienas žingsnis prie galo
Galas akis bado. kad pradžia Priežastį, manome, gerai nu

buvo negera — pasako Merki- sako šen. Styles Bridges, gegu- 
nės dzūkai.Posakispaiintas iš, žėsL7 pareiškęs: “Rusija pra

dėjo mūsų kraštą šnipinėti pra- -*■ 
slinkus vos 24 valandom, kai ji 
buvo mūsų pripažinta 1933”. 
Po to pripažinimo sustiprėjo 

kytoja, kurios paklausoma tik komunistinis pogrindis, vado- 
tada, kai yra per vėlu. Ligi to vaujamas Maskvos slaptosios 
laiko vis dar tikimasi, kad ne- žvalgybos. Komunistų įtaka 
gera pradžia kokiu nors būdu prasiskverbė į unijas, intelek- 
pasibaigs geru galu. Toksai ti- tualinius sluoksnius ir JAV val- 
kėjimas, priešingas gyvenimo 
patirčiai, neišvengia nusivyli
mo: akių badymo negera pra
džia.

gyvenimo patirties. Gyvenimas
- moko, kad iš negeros pradžios 

negalima tikėtis gero. Tačiau 
gyvenimo patirtis yra tokia mo-

.... -
Pradžia buvo negera nuo pat 

pradžios, kai imta tvarkyti tarp- 
tautiniai reikalai po praėjusio 
karo. Negera ji buvo tuo, kad 
buvo nepaisoma teisingumo. 
Neteisinga buvo po karo palik
ti nelaisvėje daugelį tautų. Va
karai buvo stoję į karą dėl pa
vergtų ir užpultų tautų išlais
vinimo, dėl taikingesnės sant
varkos, dėl demokratijos ir 
laisvės idealų.

Už tuos idealus mirė milijo
nai žmonių. Bet jų kraujo au
ka buvo sumindžiota paliktos 
komunistinės diktatūros. Kuo 
ji buvo geresnė už nacinę? Ko-

džios sferas. Sovietinių agen
tų ir simpatikų įtaka reiškėsi 
Jaltos, Potsdamo ir kitose kon
ferencijose.

Nė šiandien nėra tos piktos 
įtakos visai nusikratyta? Budin
ga yra Eleonoros Rooseveltie- 
nės akcija prieš Kongreso ko
mitetą priešamerikinei veiklai 
tirti.

Kitas įžymus Miuncheno sve
čias bus, be abejo, popiežiška
sis nuncijus Vokietijai arkivysk. 
Corrado Bafile, kuris, kaip mū
sų spaudoj jau buvo skelbta, 
yra arčiau pažįstamas ir mums, 
lietuviams. Dar neseniai, tik— 
balandžio 26, naujasis nunci
jus galėjo įteikti federalinės vo
kiečių respublikos prezidentui 
Luebke diplomato kredencialus 
ir tuo būdu užimti užsienio dip
lomatų prie Bonuos vyriausy
bės dekano postą. Nunciatūra 
Bad Godesberge yra pirmoji 
arkivyskupo C. Bafile, kaip šv. 
Sosto diplomato, veiklos vieta 
už Italijos sienos. Su Miunche
no "miestu jį riša gamtamoks
lio studijos Miuncheno univer
sitete 1922 - 1923.

J. MEDAITIS

CORRADO BAFILE, Vatikano 
nuncijus Vokietijoje.

KARDINOLAI IR VYSKUPAI
Pernai rudenį Miuncheno ir 

Freisingo kardinolas J. Wende- 
lis užkvietė viso pasaulio kata- 

; Jikų- hierarchus. - Į JEuęharistinį 
kongresą Miunchene. Iki kovo 
pabaigos pažadėjo kongrese da
lyvauti

Amerikos politika, be abejo, 
siekė ir tebesiekia gero savam 
kraštui ir pasauliui, siekia tai
kos ir teisingumo. Tačiau sa
vo netaikaus ir neteisingo part
nerio, kokiu yra Sovietų Sąjun
ga, nesisaugo visu atidumu. Ge
rų norų Sovietai nesupranta. 
Palenkia juos savo naudai. Taip 
išėjo ir su koegzistencija, ku
rią pradėjo “Ženevos dvasia”,

kie duomenys galėjo teigti vii- Paryžiuje ji supliuško, durda- 
ties, kad bus galima geruoju ma JAV skaudžiu galu. O bu- 
susikalbėti? Ar gyvenimo pa- Vo nebe kartą ir nebe vieno 
tirtis nepakankamai rodė, kad pasakyta, kad joks sambūris su 
su Sovietų Sąjunga nebuvo ga- Sovietų Sąjunga neįmanomas 
Įima nieko tikro sutarti? jr negalimas.

si, visą 16 metų JAV politikai sustiprės. Tai gali būti pasku- 
turėjo išminties būti atsargūs, tinis žingsnis iki pokarinės po- 
Kas atsitiko, kad to apdairumo litikos galo. Duok Dieve, kad 
pristigo praėjusio karo metu ir tas galas dėl negeros pradžios I Miuncheną kard. 
penkiolikai metų po karo? būtų mažiau skaudus. atvažiuos liepos 31.

G. Testą

čių maldininkai, kartą įsirengę 
į tolimą kelionę, norės neabe
jotinai apžiūrėti ir kitus kraš
tus, ne vien Vokietiją. Jų ke
lionių programose yra įrašyti 
Romos ir net Jeruzalės miestų 
vardai. Catholžc Kolping Socie- 
ty of America Phiiadelphijoje “ 
yra pranešusi Miunchenan, kad 
ji savo kongreso dalyviams iš
nuomos keletą lėktuvų. Susipa
žinti su paruošiamaisiais kongi e 
so darbais buvo atskridęs Miun
chenan NCWC informacinio sky 
riaus direktirius Rev. John E. 
Kelly.

EUROPIEČIAI
Daugiausiai svečių suplauks 

į Miuncheną iš pačios Europos, 
pirmoj vietoj iš kaimyninių Vo
kietijos kraštų — Austrijos, 
Šveicarijos, Prancūzijos, Olan-

IcarflinolŲ, 192 vyskupai 
abatai.

Pusė jų turės tolimą kelią: 
iš Afrikos, Azijos, Amerikos, 
Australijos. Kanados katalikų 
priešaky bus kardinolas James 
Charles Mc Guigan (Toronto); 
JAV — kardinolas Francis Spel 
man (New York), Richard Cush- 
ing (Boston), Albert Gregory 
Meyer (Chicago); Indijos—kard. 
Valerian Gracias (Bombay) ir 
k. Ar galės atvykti nors vienas 
hierarchas iš Pabaltijo bei 
telitinių kraštų, paaiškės 
paskutinėm dienom.

AMERIKIEČIAI

Eucharistinio kongreso spau- . . _ .
dos skyriaus žiniomis, į kongre-* dijos, Belgijos.. Vieni~_atvažiuos 
są laukiama atvykstant 125.000 trumpesniam laikui, kiti ilges- 
svetimšalių. Itin didelį susido- niam. Visą kongreso savaite — 
mėjimą Eucharistiniu kongresu nuo liepos 31 iki rugpiūčio 7 
rodo lotynų Amerikos kraštai. — išbus Miunchene 7,000 is- 
Iš ten ketina dalyvauti kongre
se arti 5,000 asmenų. Kanada 
bus atstovaujama 700 katalikų, 
JAV — 3,000. Catholic Travel 
Office organizuoja 20 maldinin
kų grupių į Miuncheną. Kai ku
rie vyskupai patys vadovaus 
savo diecezijom, 1 į ip antai, 
arkiv. K. J. Alter (Cinncinnati),

^ vyskupai Ph. M. Hannen.^Wą-^ 
shington), J. J. Navagh (Ogdens- 
burg), E. C. Daly (Dės Moinse) 
ir S. Metzger(El Paso). Amerikie

20

sa-
tik

MIUNCHEN. žvilgsnis i miestą iš angliško parko.

panų, 5,600 italų, 5,000 austrų, 
3,000 prancūzų, 2,000 anglų ir 
k. '

Italų grupėje matysis net 70 
aukštų dvasiškių: jų tarpe — 
Venecijos “patriarchas ir Genuos 
kardinolas. Sąjungos kaip “U- 
nione apostolica dėl clero” ir 
“Sacerdoti adoratori” iš Turi- 
no atsiunčia Miunchenan po 80 
'kunigų; “Pro'JDivitąte Christia- 
na” sąjūdis iš Asyžiaus sudarys 
atskirą maldininkų vienetą. Ry
tinėm pamaldom yra italam nu
matyta šv. Dvasios bažnyčia 
miesto centre. Italų Kultūros 
Institutas Miunchene ruošia 
eilę paskaitų kongreso tema 
“Pro mundi vita”. Kaip paskai
tininkai, minimi tėvai Lombardi 
ir Spiazzi. Vienas kardinolas 
lankys savo tautiečius jųjų ba
variškose darbovietėse.

. Kaip didelės bus išeivių gru
pės, E. K. spaudos skyrius dar 
nėra pakankamai informuotas. 
Tik kroatų ir slovėnų tautiniai 
E. K. komitetai yra pranešę 
kongrese dalyvausiančių svečių 
skaičių: kroatų — 1.500, slo
vėnų 500 - 700.

Lietuviu kiek žinome iš mū
sų spaudoj tilpusių pranešimų, 
dalyvaus taip pat 500 - 700. 
Bet reikia manyti, kad kongre
se bus atstovaujamos visos ka
talikiškos rytų bei vidurio Eu
ropos tautos. Ukrainiečiai, len
kai, vengrai bus, atrodo, skai
čiumi pranašiausi.

------- -------- ---- rūta

ŽVAIGŽDE
■ VIRŠUM

GIRIOS

dėjo jau jau apsitvarkyti, tuoj, dar šiandien; ir kitą 
dieną buvo taip pat.

Atsišliejęs į pušaitę, stovėjo Rimgaudas. Jie su

— Broliai! — prabilo rikis, apžvelgdamas kirtė
jus. — Tai ir pradėsim darbus. Dėkui, kad susirinkot 
visi, kaip buvau prašęs.

su Giedkantu beveik kaip su lygiu, pašaukė du vyru
kus, kad palydėtų jį prie arklio, o pats palinko į 
Klausigailą. Su juo ilgokai pritildytu balsu kalbėjosi.
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Štai atlapsnojo žygė su Raude, abi raudonais vei

dais, lyg burokų rašalas. Tik iš po Žygės tamsios 
' skaros žvelgė malonios akys, o Raudė spoksojo sta

čiai, laukiniška jėga gręždama kito žvilgsnį, net anas, 
negalėdamas pakelti, turėjo nukreipti akis. Žygė atėjo 
pavaduoti sergantį savo tėvą. Prievoles visada sąži
ningai ji atlikdavo, nors, jei prašytų, gal ją nuo sun
kesnių ir atleistų. Atskubėjo trys Vydo pusbroliai, 
vyrai kaip ąžuolai. Neatsiliko nuo jų ir tėvas, nepa- 
siduodąs senatvei, mėgėjas dirbti ir prie darbų kalbėtis.

— Ei, vyručiai, aš jau buvau čia prieš 
gerą laiko sprindį, saulelė dar tik nosį nuo patalo 
kėlė. — Atsilapojusiais kailiniais Daugėris porino sto
vintiems. — Bet apsidairiau, kad nieko dar nėra, tai 
ir sugrįžau į šiltą pirkią snūstelti.

Vyrai šyptelėjo. Daugėris beveik kiekviena pro
ga truputi pameluodavo. Tingėjo bet kas net ranka 
numoti į niekatauškį.

Užsimaukšlinęs zuikio kepurę, žengė Didžiavyžis, 
dideles pėdas nerūpestingai klodamas prie sniego, 
vietomis jau įlaužto, apardyto. Jo šlubas brolis kli- 
binkŠČiavo iš paskos, nuolat braukdamas rankove 
varvančią nosį. Paskui visus atstyplino Vamagiris, 
uždusęs, skubėdamas, bet voš judėdamas iš vietos. 

, Jo kirvis prie juostos buvo atvirkščiai pakabintas, 
vieną pirštinę jau ateidamas pametė, kita kyšojo iš 
pusiau atplyšusios kailinių kišenės. Iš po atsegtų kai
linių matėsi rudinė, iš po tos — pora dar kažinko- 
kių apvalkalų, — visi atbrizgę, be sagų. Veltui mo
kė jį merginos pačiam susisiūti, apsilopyti. Nebėra 
ko norėti iš senos motinos, neprimatančios ir ne
prigirdinčios. Jai ligonį vyrą reikia apruošti, jai val
gio virimas, daržas. Jis žadėjo, vis šypsodamas, ža

Tylonė atėjo tuoj po Mantvilų vyrų. Tylonė stovėjo 
prie žygės susitraukusi, pabalusiais skruostai, trep
sėdama nušalusiomis kojomis. Ji kantriai laukė nuro
dymo darbui Rimgaudas avėjo storais autais ir seno
mis naginėmis, netgi vienu nutrūkusiu apivaru. Pus
ilgiai kailiniai buvo jam per platūs, ir kepurė kiek 
smuko ant akių. Jis daužė į viena antrą pirštinėtas 
rankas ir, žiūrėdamas pro medžių viršūnes, kažinką 
mąstė.

— Nesamas varnas gaudai? — metė jam žodžius 
praeidamas pro šalį Vydas.

Rimgaudas nieko neatsakė. Tiktai Tylonė atsigręžė
ir liūdnai pasižiūrėjo į brolį. Vydas šiepėsi dar kaž
kokiam pasakymui, bet nesuspėjo: turėjo skubėti į 
pakalnę, kur jį mojo pirštu Giedkantas. Sukinėjosi 
jis pakankamai aplink anuos. Rikiui iš rankų iškritu
sią lazdą greitai pakėlė; Klausigailai padėjo išmatuo
ti storuosius medžius; švilptelėjo po ranka pasipynu- 
siam jaunam berniokui, kad padabotų pamiškėje ark
lį, dėl kurio Giedkantas prasitarė rūpinąsis; Siautilai 
pataisė apikalkę. Vyresniems besikalbant apie kirtimo 
tvarką, jis atsargiai įterpdavo vieną,/ kitą savo pata
rimą. O visa diena buvo dar prieš akis. Vydas tikė
josi apsisukti tiek, kad visų akys prisipildytų jo dar
bais, jo apsukrumu, sumanumu, jo pranašumu prieš 
jaunus ir senus Ašojos vyrus. Dabar buvo proga, 
dabar bvo puiki proga!

Vydas lengvai liuoktelėjo per aikštę. Buvo nu
matęs pakalbinti Uogelę, bet tam dar atsiras laiko. 
Dabar mielai grįžo prie vyresniųjų, nujausdamas ge
ra. Giedkantas sėdėjo ant seno kelmo, lazdos pasirė
męs. šalia jo stovėjo Klausigaila, Mantvilas ir Didžia- 
vyžis. Jie visi įdėmiai sekė lengvus prisiartinančio 
Vydo žingsnius. Žmonės ratu spraudėsi artyn rikio, 
laukdami žodžio pradėti darbą. Vydas sustojo prie
šais, tiesus ir stambus, kaip ąžuolas; sveikai nurau-

— O, kaipgi! Reikia, tai reikia, — atsiliepė ka- 
žinkas.

— Rikis šaukia, kaip neisi?
— Bendras reikalas, Kirsim ir statysim. Tegul 

kryžiokui nagai atšips bepuldinėjant
— Tylėkit! Rikis tebekalba! — tramdė Mantvi- 

las įsisibuojančius palaidos kalbos pasakymus.
— Taigi. — Atsistodamas bakstelėjo lazda į kie

tą sniego plutą Giedkantas. — Nėra ko daug kalbėti. 
Visi dalyką žinote. Reikia dirbti. Būčiau ir su kokiu 
ąžuoliuku pasigalinėjęs, bet ar jau Anapus šaukia, 
ar taip sau tik šaltelis kaulus pačiupinėjo,kad, va,

Paskui išsitiesė visu ūgiu, net galvą augštyn pakėlė, 
ir šūktelėjo:

— Vyrai, klausyt!
Kaikas iš arčiau stovinčių šyptelėjo. Kiti priėjo 

artyn, treti nusipūtė nosis arba nusipurtė nuo kaili
nių užkritusį sniegą. Bet visi nuščiuvo, nutilo. Klau
sigaila atsisėdo ant kelmo, ant kurio pirma sėdėjo 
Giedkantas. Jis atrodė kiek pavargęs, o šiuo metu — 
beveik abejingas.

— Pasidalinsim pirma į tris grupes: vieni štai 
čia, nuo ežero pusės, kalnely vers pušis. Katrie turi 
gerus kirvius ir virves. Kartais ir per šerdį perpjau-

sunkiai begaliu ištverti. Traukia į lovą ir tiek.
— Bent nesusirk, kunige, — rimtai pasakė Mil-. 

tautas. — Gulk, liepžiedžių karštų išgėręs.

— TaigL o dabar po mišką tokiame šalty vaikš
tai! — lyg ir subarė Klausigaila.

— Josiu namo. Gulsiu. Pradėkit, broliai. Kirs
tinus medžius nurodys, va, Klausigaila. Nedaužykit 
kitų ir be reikalo šakų nelaužykit. Jau gana tas pa
kraštys praretintas. Į pavasarį, kai alkani žvėrys bus 
mažiau pavojingi, įlysim giliau, tankumynų prakapo
ti. Jus, vyrai, prie darbų paskirstys štai Vydas, Klau- 
sigailos padedamas. Klausykit jo! Vienam reikia tvar
kos žiūrėti.

— Ogi Klausigaila savo sūnus padėjėjais turi, 
— kažinkas atsiliepė iš už nugarų.

— Per jauni, — griežtai atsakė Uogelės tėvas.
— Ogi ir daugiau jaunų vyrų čia yra! — pa

ti medžiai dar nevirsta. Užmest ant šakų virves ir 
traukti.

— žinom, — atsiliepė balsas.
— Ir nurodysiu, į kurią pusę verst, — tęsė Vy

das. — Kiti pakalnėlėje, va, anoje žemumoje, dar
buosis prie eglių. Prie tų storųjų, kur visas pulkas 
anakur stovi. Iš jų bus geros lentos.

Žinom irgi,. neplepėk, — pasigirdo kitas bal
sas.

Vydas kiek sumišo, bet neilgam. Tik atsikrenkš
tė, ranką prie lūpų pridėjęs, ir tęsė:

— Turėkit ir pleištus. Reikia saugot ,kad nenu- 
virstų ant jaunų skroblų ar uosiukų. Kunigas Giedkan
tas ir, va, gerbiamas Klausigaila sako, reikia taupyti 
mišką. Taigi. Saugot jaunus medelius. Iš jų dar bus 
nauda. Po tiekos metų.

— Gal tada mūsų nebebus, — neiškentė Miltau-
antrino abejojimą tas pats balsas. Tai buvo Daugė
ris. Sunku jam pavydą sulaikyti.

— Užteks! — išsitiesė Giedkantas. — Plepėda
mi darbų nepadirbsim! Sutinti, Vydai?

— Sutinku! — greitai atsakė Vydas. — Dėkui, 
kunige, už manęs parinkimą. Jis pasilenkė, lyg no

tas.
— Vistiek. Taigi. Ir jeigu katrame iš medžių pa

stebėsi! bičių drevę, tai palikit nekirtę.

—Gal ir barsuko olos neliest? — prunkštelėjo 
Daugėris.

Vydas tęsė dar aiškesniu ir griežtesniu balsu:
dusiu veidu, gražiai gulinčia ant galvos kepure, tam- rėdamas Giedkantui ranką pabučiuoti, lyg jį einantį — Treti eis į aną pusę aikštelės. Tenai sužy*
šiai rudo išdirbimo kailiniais, su balta apikakle; tai prilaikydamas. Paskui pažvelgė į Klausigailą, ir jo sal- mėti ąžuoliukai sienojams.. Nei*vieno nepaliest dau-
priminė, kad jo ir avelės buvo gražiausios ašuojie- džiai šypsantis veidas surimtėjo; pamažu išsiliejo su- giau! Tik tuos, katrie aiškiai užbrėžti anglim. Verst
čiuose — balt ari] nes. Jausdamas visų į save atkręip- sijaudinimo raudonė; antakiai priartėjo prie vienas visus į vieną pusę. Saugot jaunus ąžuoliukus. Bus ir
tas akis, Vydas nesidairė, tik žvelgė pakaitomis į antro ir lūpos susidėjo maišytam vypsniui, > mėginan- skroblų, gal keli beržai. Pažymėti. Nuvferst ir tuos.
Giedkanto ir Klausigailos veidus, laukdamas jų žo- čiam nuslėpti nuolankumą, rūstumą ir didybę. Pas- Tai ir pradėsim.
džių. . kutinis bruožas, buvo aiškiausias. Vydas atsisveikino (Bus daugiau)
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Nutarė bandyti parapiją dar gelbėti
šiaurinėje Amerikoje upės, yra 
šv. Liudviko miestas — St 
Louis. Jam greitai bus 200 me-

data 1764. Rytinę miesto dalį 
upė atkerta Illinois valtybei — 
tai E. St. Louis, UI. Vakarinė 
priklauso Missouri valstybei.

St Louis yra didžiausias tos 
valstybės miestas ir aštuntas 
savo didumu JAV. Su visom 
apylinkėm turi arti 2 milijonų 
gyventojų, pačiame centre — 
arti 900,000.

St. Louis yra kartu ir Missou
ri sostinė, didelis susisiekimo

ri apie 600 asmenų; klebonau
ja kun. Ant Deksnys.

Pačiame St Louis mieste, jo 
viduryje, prie dailaus parko, 
yra antras lietuvių centras — 
šv. Juozapo bažnytėlė. Parapiją 
įsteigė ir joje 46 metus klebo
navo kun. Mykolas Vitkus, ku
ris dėl nesveikatos neseniai iš 
savo pareigų atsisakė.

Naujas klebonas
Parapija jau sunkiai laikėsi 

ir sunkiai beišlaikė kleboną. 
Galima buvo likviduoti, nes pa

mo AkvMefie parapijoje.

tuvių parapijos padėtį, arkivys
kupas siute kun. V. Gelažiui, 
kad liktų prie šv. Tomo Akvi
niečio parapijos ir kartu ad
ministruotų lietuvių. Prašė pa
likti ir prel. Thomas R- Woods, 
klebonas, su kuriuo kunigas Z. 
Gelažius labai gražiai sugyveno. 
Tačiau kunigas Z. Gelažius nu
sikėlė prie šv. Juozapo bažny
čios, norėdamas merdėjančią 
lietuvių parapiją atgaivinti. Pir-

tą, nuo savo parapijos atitrūko, 
įvairios pramonės. Pinnon vie- Tačiau St. Louis arkivyskupas 

Joseph E. Ritter, S. T. D., ne
siryžo to daryti. Jo noras, kad

lio ir aviacijos. Turi daug ir

ton prasikiša prekyba neap
dirbtom odom, dėl to kartais 
pavadinamas “kailių miestu”., lietuvių įsteigta parapija lietu-

Kiek atsparus lietuviškas 
kailis?

St. Louis mieste ir apylinkė
se niekada daug lietuvių ne
buvo. Dabar skaičiuojama arti 
tūkstančio, iš kurių du trečda-

,^liąi.Ša gimę ir daugumas savo 
tėvų kalbą pamiršę. Apie vi
suomeninį pasireiškimą retai 
ką išgirsi, dažniausiai tik, iš E. 
St. Louis. Čia lietuvių Nekalto 
Prasidėjimo parapija įsteigta 
dar 1896. Laikosi ir dabar, tu-

viam ir paliktų. Gegužės 3 pa
skyrė lietuvį kleboną — kun. 
Zenoną Gelažių, kuris nuo 1949 
pastoracinį darbą dirbo šv. To

ėjimo mokestį, palikdamas tik 
rinkliavą bažnyčioje. Pasitiki, 
kad užteks savanoriško parapie- 
čių dosnumo.

Kun. Zenonas Gelažius yra 
joniškietis, gimęs 1903 birže
lio 23. Mokėsi Šiaulių gimnazi
joje ir Kauno kunigų semina-

rijoje. kunigu įšventintas 1927 
balandžio 4. Kaune universite
te toliau studijuodamas gavo 
bažnytinės teisės licencijatą. 
Buvo vikaru Viduklėje, klebo
nu Vertimuose ir Girdžiuose, iš 
kur 1944 karas išbloškė Vokie
tijon. čia buvo Saksonijos lie
tuvių dekanu ir Wunsiedlio bei 
Hanau lietuvių stovyklos kle
bonu. Hanau lietuvių stovykla 
buvo viena iš didžiausių Vokie
tijoje. Kun. Z. Gelažius mokė
jo gražiai su žmonėmis sugy
venti. Amerikon atvyko 1949 
ir kone visą laiką dirbo Šv. To
mo Akviniečio, parapijoje St. 
Louis.^

Naujos pareigos nelengvos, 
norint Įpūsti lietuviškos sąmo
nės prigesusias žarijas ir * išlai
kyti 
prie 
Bet 
gas 
nuoširdžiai linkime.

S. Su

KUN. ZEZONAS GELAŽIUS

DISPLAY

ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILEJŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI *--- '

PER METUS

1860 1960

WORCESTER, MASS.

Motery Sąjungos penkta kuo
pa gegužės 2 paminėjo savo 
dvasios vado kun. J. Jutkevi- 
čiaus dvidešimties metų kuni
gystės sukaktį. Po susirinkimo 
buvo surengtos vaišės. Vaišių 
metu G. Kaneb nupasakojo su
kaktuvininko biografiją, Dau
kantienė — jo nuopelnus Mo
terų Sąjungai, Stanelienė pasi
džiaugė kun. J. Jutkevičiaus lie-

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir specialaus priedo)

31/2%
PER M
U /U NORMALUS 

PER METUS METŲ 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
' apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK

-------- ją-mvtvaV BANK — 7

DIVIDENDAS 
KETVIRČIAIS

*... kur jūsų pinigai tarnauja tik. jums!’ 
BROOKLYN, New York

nedidelę lietuvybės salą 
didelės Amerikos upės, 

tikime, kad geras pastan- 
visi supras ir padės. Ko

EAST COAST WRECKING CO. 
129-18 New York Blvd. 

Jamaica, L.l. N.Y.
Lucien Rizzo—Owner 
HOUSE WRECKING 

Anywhere on Short Notice 
Fūll Insurance Coverage 

LA 5-0087

Eąstcm Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

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

Brodway Office: 
135 BROADVVAY at Bedford Avė 

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

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

STagg 2-6676

Meiriber Federal Deposit Insurance Corporation

*V. JUOZAPO liet, parapijos bažnyčia St. Louis, Mo.

10 aliuminijaus langų ir yienerios 
durys už labai žemų kainų — $95.95 

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

PROGRESSIVE ALUMINUM 
PRODUCTS

: 1524 Alban'y Avė., Brooklyn,-N;* Y.
Interesantai iš Kew Jersey ir Connecti- 
cut gali skambint mūsų apmokamu telef.

DOUBLE BREASTED SUITS re- 
modeled to SINGLE BREASTED 

2 or 3 Button New Style — Expert 
Weawing & all kinds of alterations. 

Ali Work Guaranteed

£ Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

• INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hiil 18, N. Y.

tuviška veikla. Kaip žinome,. KUN. VACLOVO MARTINKAUS SIDABRINĖ SUKAKTIS
kun. J. Jutkevičius daug dir- *
ba su Lietuvos vyčiais. Jubi- Vaclovas Martinkus pro ki- 
lijatas savo kalboje pažymėjo, tus prasikiša savo ūgiu, stipriu ~ mininkas, vadovavo ateitininkų
kad jis niekad nelankė lietuviš- balsu ir dideliu entuziazmu. Su kelias būtų išvažinėtas kun. ekskursijom ir stovyklom že- 
kos mokyklos, bet dar jaunas tokio stuomens ir būdo savy- Vac Martinkaus energijos, veik- maitijoje. Keleris metus iš ei- 
būdamas turėjo didelį norą iš- bėm jam būtų lyg ir per ma- jumo į. judrumo. Kiek tik pa- lės ^ošė moksleiviam ateiti- 

...... .............................. — - ninkam vasaros stovyklas A-

PROVIDENCE, R. I. žeikių rajono pavasarininkų pir-

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

Tel. VIrginia 6-1800

N O W let us put your room Air- > 
Conditioner in perfect order for this J 
summer ►
Change Filter — Check and Adjust * 
Thermostat — Clean Coils for Ef- ► 
ficiency — Oil Motor -— Re-caulk £ 
Windows — Check Relay — Check ► 
Elec. Connections. Only 7.95 & parts. b

► Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

, L A R R Y’ S
RADIO & TELEVISION

64 Richmond Avenue — GI 8-1050 ►

Cl 5-7825 Ėst. 1915

MORTY’S SHOES

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

mokti lietuviškai skaityti. Bū- valstybė, kur jis rado prie- rapijos reikalai leidžia (o turi 
damas kunigų seminarijoje sten- globstį. žinome, kad Rbode Is- ger^ kleboną kun. J. Vaitekū- 
gėsi mokytis lietuviškai ir nuo land valstybė yra pati mažiau- sav0 “žemaituku”, kuris 
to laiko su lietuviška knyga jau sia: penkiasdešimtoji žvaigždė Amerikoje vadinamas fordu, 
nesiskyrė. Šiandien jis yra gra- ant paties galo. Ir lietuvių ne- žemaitis kunigas Vaclovas Mar- 
žus pavyzdys, kaip reikia gra- taip jau daug. Providence tįnkus skrieją šen ir ten: pas 
žiai taisyklingai lietuviškai kai- mieste ir vyskupijoje vienui jaunimą, pas baltininkus, pas 
bėti. Moterų Sąjungos 5-toji viena lietuvių parapija — šv. kitus kunigus, pas siuntinių į- 
kuopa linki savo mielam dva- Kazimiero. Užtat gausu lietu- staigas. Jis, tur būt, yra apvil

kęs didesnę pusę Žemaitijos 
kunigų...

Gimė po Žemaitijos dangu
mi Vaitelių km., Ylakių vlšč., 
Mažeikių apskr. Tada buvo

sios vadui dar daug jubilėjų viU parapijų ir kolonijų visu 
sulaukti darbuojantis Dievo ir Atlanto pamariu nuo Bostono 
tėvynės labui ligi New Yorko. čia, jeigu ir

Korespondentė nebūtų pravesta lygių kelių,

1924 1960

SCHUYLER SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION
Kearny, Nęw Jersey

i vienintelė LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAU-
' GIJA New Jersey ir New York’o valstybėse.

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

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

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

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

Draugijas adresas: 24 Davis Avė., Kearny, New Jersey

Telef.:

WYman 1-0001
WYman 1-7260

JULIUS PAKNIS, Prezidentas

P. W. VELEVAS, Sekretoriui

J. BELZA, Odininkas

1909 kovo 15. Mokėsi Mažeikių
gimnazijoje ir Telšių kunigų 
seminarijoje. Kunigu įšventin
tas 1935 balandžio 21. Lietuvo
je buvo Mažeikių, vikaras ir Ži
dikų klebonas. Klebonauti te
ko bolševikmečio ir vokiečių 
okupacijos metais. Vis dėlto 
Židikuose vadovavo naujos baž-
nyčios, klebonijos ir 
pijos trobesių statybai, nors 
statybinės medžiagos sunku bu
vo gauti. Pastatė paminklinę 
koplyčią rašytojai Marijai Peč-

merikoj. Yra Balto direktorius, 
N. Anglijos Kunigų Vienybės 
sekretorius, daugelio lietuvių 
organizacijų narys ir rėmėjas. 
Nesvetimas jam ir spaudos dar
bas: rašo Darbininkui, Drau
gui, Ateičiai.

FOR THE ENTIRE FAMILY 
Agency for ‘Enna Jetticks’ fashion- 

Bilt and Air Stride Sister Shoes 
769 - 9th Avė., New York 19, N.Y.

(Bet. 51st and 52nd Sts.)

Už $95.00 GARANTUOJAME 
PARDAVIMĄ AUTOMOBILIO 

nereikalaujant jokio 
specialaus įmokėjimo 

Išpardavimui siūloma virš 100 
automobilių dviejose vietose: 

80-09 Cypress Avenue, Ridgewood 
-* 6-1080GL

1545 Bushvvick
GL

Avenue, Brooklyn 
5-6000

GAR ET MOTORS, INC.
Skambinkite dėl paskolos

Speciai Notice to June Brides 
The CLUB SAFARI 

25-67 122 Street, College Point 
is offering the following

KUN. VACLOVAS MARTlNKUS

kauskaitei — Šatrijos Raganai. Sidabrinę savo sukakti mini 
Pasitraukęs į Vokietiją 1944, gegužės 29, sekmadienį. Iš ryto 
dirbo pastoracinį darbą Bavari- vaj §v Kazimiero bažny- 
joj, o nuo 1946 buvo Luebecko Qoj .įus iškilmingos padėkos 
lietuvių stovyklos klebonas. A- mišios. Pamokslą sakys kun. L. 
merikon atvyko 1950. Nuo 1952 Jankus, Balfo reikalų vedėjas, 
yra šv. Kazimiero lietuvių pa- popiet vaišės jubilijato jaukio- 
rapijos Providence vikaras pas je sodyboje prie Providence. 
kleboną kun. J. Vaitekūną.

Lietuvoje, Vokietijoje ir A- Linkme kun. Vac; Martinkui 
menkoje turėjo ir-tebeturi ar- ?ar ,1«ai 
timus ryšius su jaunimu. Lie- eneI®)a
tuvoje penkeris metus bi.vo Ma- ?,os: be,u'1'l1 ‘autos ,r hetuv,š-

* • ko jaunimo labui.

V/EDDING PACKAGE PLAN 
Success Guaranteed!

Manhattan or Martini Cocktail 
Hearts of Celery; Queen Olives 

Supreme of Fresh Fruit — Soup 
. % Broiled Spring Chicken 

or Roast Beef - or Turkey 
All Garden Fresh Vegetables 
Ice Cream - Coffee or Tea 

After Dinner Mints
Plūs: Lavish Wedding Cake; Plūs: 
1 Bottle of Liųuor to Every 10 guests 
-Ice. Soda, Ginger Ale; Plūs: Beer 
(supplied for four hours). According 
to Party;Plus: Beautifully decorated 
tables; Plūs: Waiter's Tip included; 
Plūs: Maitre D” Supervision . . . . 
Ali for $6.00 per person; tax incL 

Accommodation up to 400
Complete Privacy

Hl 5-0818 — Ask for Mr. John M.

LEADERS
GUTTERS
ROOFING
ALUMINUM SLIDING

JAVA JAY
SHEET METAL

and
ROOFING CO.

■ NO HOFrfE ■
CAN BE CONSIOERĖD MODERN AUTO SERVICE

Phone ELgin 1-5053
62 CEDAR G ROVĖ AVĖ.

Ncw Dorp, S. 1.6, N.Y.
UNLESS

Thcre is a 1960 Chevrolet 
Automobile In the Garage

See Our Btock Ali Mndcls

KING CHEVROLET, INC

G.M. TRAN3MISS1ON SERVICE 
Plymouth, Ford. Chevrolet. BuKIc. 
O1<l!»mob,'e. Cadillac any makt 
auto: we wtll inMall a rebullt trana- 
mission. guaranteed 6 nronths; One 
pricc quoted, no r.pa; E-Z tem.R, 1- 
day aervice.-331 Halaey St.. Newark 
M12-5534 8 AM - S PM Mon.-Fri.; 
Sat. 4 P.M.

AUTO REPAIRS

CLARKE'S AUTO REPAIR, Ine. 
Su d’drtlu patyrimu ir sėmingu 
dirbu atitekame automobilių pa
taisymai. — Aplankykite mus, ir. 

matydami kainų pigumų, suprasite 
kodčl visi vra mūaų darbu patenkanti 
2946 Park Avenue. 8ronx. N. V. 
<152nd Street! Tel.: W Y 3-0269

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
405£ nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

AR JŪS NEPERMOKATE |
už savo automobilio apdraudę?

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

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai $
iir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės: £

ALBERT F. PETERS (Petrauskas) t
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-14 Jamaica Avė. Wocdhaven 21, N. Y'.
Te’. VI 3-1477 |

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

WINTER GARDEN TAVERN, INC. i
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
(RldgeTCood >

Tel. EVcrgrccn 2-6440

SaK vestuvėms, ir kito
kiems pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie- 
tuvlikaa maistas prieina
momis kainomis.
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JUOS LAIMINO POPIEŽIUS, SVEIKINO PREZIDENTAS
Atgimstanti pavasario gamta 

•, ir žavingi gegužės žiedai kiek
vieną žmogų maloniai nuteikia,' 
todėl jaunos, širdys daugiausia 
tam laikotarpy jungiasi bend
ram šeimyniniam gyvenimui. 
Su tokiu pavasarišku nusitei
kimu prieš 50 metų Vincas ir 
Anastazija Kudirkai priėmė mo
terystės sakramentą.

šiais ęaetais tą pačią gegužės 
7 (šeštadienį), jie iškilmingai 
atšventė auksinį jubilėjų. Tą 
dieną sukaktuvininkų intencija 
iškilmingas mišias aukojo ir pa
laiminimą suteikė klebonas kūn. 
F. Norbutas, o jam asistavo menys, kurių čia išvardinti ne- 
kuri. J. Švagždys~i§ Brockton; 
Mass.; ir kun. J. Vaitekūnas 
iš Providence, R. I.

Vėliau sekė vaišės Runenn- 
berg salėje. Vaišių metu svei
kinimo žodį tarė klebonas kun. 
F. Norbutas, kun. Švagždys, 
kun. J. Vaitekūnas, kun.J.Svirs- 
kas, šeimoj vardu Br. Kudirka 

- ir eilė giminių bei iš toliau at
vykusių svečių, žodžiu sveikin
tojus pristatinėjo J. Versiac- 
kas, o laiškus ir telegramas per
skaitė sukaktuvininkų anūkas 
J, červokas. Laiškais ir tele
gramomis sukaktuvininkus svei-

Popiežius Jonas XXIII atsiun
tęs apaštalikiškąji palaiminimą, 
Bostono kardinolas R. Cushing, 
prisiuntęs savo paveikslą su 
linkėjimais ir ganytojišku pa
laiminimu. Taip pat laiškais 
pasveikino prez. D. Eisenhower 
ir vicepre. R. Nixon, Mass. gu
bernatorius Furčolo. šen. J. Ken 
nedy, šen. Saltonstall, televizi
jos programų vedėjai Perry Co- goję ar nelaimėje visada yra 
mo ir Lawrence Welk.

Gauti pasveikinimai iš orga
nizacijų: A. L. R. Katalikų Fe
deracijos centro — A. Masio
nis, Ateitininkų Federacijos —

PETRAS JARAS 
NORWOOD, MASS.

centro vardu :— A. Kneižys, 
Balto centro vardu — kun. L. 
Jankus. Taip pat prisiuntė pa
sveikinimus ir vietos organiza
cijų atstovai. Be to, gauti svei
kinimai prel. Pr. Virmauskio, 
prel. Pr. Juro, kun. P. Vaičiū
no, kun. P. šakalio, kun. A. 
Janiūno, seserų kazimieriečių 
iš Chicagos ir vietos Nonvoodo 
šv. Jurgio parapijos seserų. Dar 
labai daug sveikinimų su do
vanomis prisiuntė atskiri as-

Įmanoma.
Vaišių metų kieb. kun. F. 

Norbutas savo žodyje tarp kit- x 
ko pabrėžė: “Jei ne V. Kudirka, 
tai šiandien vargu turėtume 
Nonvoodo lietuvišką parapiją”. 
Labai teisingai pastebėta, nes 
V. Kudirka buvo pirmasis ini
ciatorius tos parapijos įkūrime, 
o jos išugdymui jis pašventė 
visas savo jėgas. Taigi nenuos
tabu. kad daugelis norvvoodiečių 
jį vadina parapijos “tėvu”.

V. Kudirka nuo pat savo jau
nystės įsijungė į katalikiškų or
ganizacijų veiklą, todėl jo var
das žiribmžs ne tik Naujojoj 
Anglijoj, bet ir visoj Amerikoj. 
Nors jau'eina 79 metus? vis dar 
tebeveikia: LDS Centro ir N. 
Anglijos Kat. Federacijos aps
krities , ir Norvvbodo skyriaus 
pirmininkas. Taip pat ir šalpos 
darbe buvo ir tebėra pirmuti
nis. Nuo pat pirmųjų Balfo 
įsikūrimo dienų per jo rankas 
yra perėję šimtai siuntinių. Li-

Kudirkienė yra kilusi iš Devin- 
duonių km., Gudžiūnų valsč. 
Kėdainių apskr. Į šį kraštą at
vyko 1909. Kol buvo jaunesnė, 
darbavosi katalikiškose moterų 
organizacijose.

V. ir A. Kudirkai išaugino ir 
išmokslino vieną dukterį ir du 
sūnus. Jų vaikai puikiai kalba 
lietuviškai ir priklauso katali
kiškom lietuviškom organizaci
jom. Malonu yra matyti, kad 
jaunoji karta puoselėja lietu
višką žodį ir gerbia savo tėvų 
papročius. Dar gražiau yra, ka
da jų vaikai eina tomis pačio
mis pėdomis, čia sukaktuvinin
kai gali didžiuotis savo anū
ku J. červoku. Tas jaunuo
lis ne tik gerbia savo senelių 
tėvynę; betdėl jos išlaisvini.-—.. . 
mo nekartą ir Washingtone du
ris stipriai paklebeną.

Baigdamas šį kuklų sukaktu
vininkų apibūdinimą, jungiu ir 
vieną posmelį iš jiems skirtos 
poemos:

Lai geras Dievulis globoja, 
Ateities kelyje jus abu — 
Lai eina jaunoji karta.
Jūsų pramintu takelių.

BROCKTON, MASS.

Šv. Kazimiero parapijos 
60 metų sukaktis minima iškil
mingom pamaldom ir vakarie- 
na. Iškilmingos pamaldos bus 
gegužės 30, Vainikų dieną, va
kare. Dalyvaus apylinkės para
pijų kunigai. Vakarienė ruošia
ma birželio 12, sekmadienį, švč. 
Trejybės šventėje.

Lietuviu Bendruomenės apy
linkė, kuriai vadovauja Br. Lu- 
donienė. gegužės 21, šeštadienį, 
Romuvos parke ruošia vakarie
nę ir šokius vietos jaunimo or-

DARBININKAS

VINCAS IR ANASTAZIJA KUDIRKAI, atšventę 50 metų vedybinę sukaktį Norvvood, Mass. 
Nuotrauka McLean.

IS VISUR
— Darbininkas gegužės pa

baigoje ir birželio pradžioje dėl 
šeštinių ir Vainikų dienos išeis 
tokia tvarka: gegužės 23, pir
madienį; gegužės 25. trečiadie
nį; ir birželio 1. trečiadienį.

— Dr. Balys Paliokas paskir
tas The Catholic Knights of 
America lietuvių skyriaus ve
dėju Chicagoje. Ši organizacija 
apdraudžia katalikus ligos, mir
ties ir kitų nelaimingų atsiti
kimų atveju. Pelno nesiekiama.

— Algirdas Mitkus gegužės 
11 perrinktas Lietuvių Bend
ruomenės Putnamo skyriaus 
pirmininku. Sekretore išrinkta

BALTIMORES ŽINIOS
Baltimorės arkivyskupijos va

jus. pratęstas dar vienai sa
vaitei, baigiasi gegužės 22. Ar
kivyskupas dėkoja visiem au- 
'kojusiem ir ragina kiekvieną 
prisidėti savo aukomis prie šio 
kilnaus darbo. Šv. Alfonso pa
rapijos kunigas, kuris vadovau
ja šiam vajui mūsų parapijoj, 
laišku gražiai padėkojo visiems, 
kurie jau atsiuntė ar atnešė į 
kleboniją savo aukas, skirtas 
vajui. į

Tomas Marcinkevičius, pirmi
ninkas “Decoration Day” minė
jimui, Amerikos legijono posto 
154 vardu praneša, kad mišios 
bus 9 vai, Holy Redeemer kapi
nėse. Giedos mokyklos vaikai. 
Kun. A. Dranginis, posto kape
lionas, aukos mišias ir pasakys 
pamokslą. Pirmininkas kviečia 
visus lietuvius gausiai dalyvau
ti ir pasimelsti už tuos, kurie 
žuvo karo laukuose, o taip pat 
ir užsavo mirusius. Po mišių

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

pasiruošęs kiekvienam pagelbė
ti.

Gyvendamas Amerikoje ir
dirbdamas organizacinį darbą, ganizacijom paremti. Vakarie-
nepamiršo senosios savo tėvy- nės pradžia 6 vai. vak., šokių

S. Sužiedėlis, Ateities žurnalo nės. Kada iš griuvėsių prisikė- — 8 val- vak-
vardu — kun. V. Dabušis, LDS lė nepriklausoma Lietuva, tai Mečislovas Tubis, tragiškai

- į jos atstatymo darbą ir jis į- miręs gegužė* 10, iš šv. Kazi-
sijungė. Jo pastangomis 1911 miero parapijos- bažnyčios pa- bus Įdomi programa.
buvo įsteigta Lietuvos laisvės laidotas Kalvarijos kapinėse. Sodalietės gegužės 21 aplan-

Berniukų stovykla gražiau- Paskolos tx)nu- platinimo stotis, paliko nuliūdusią žmoną Juli- kys US Navy Academy ir ki- Radijo valandėlės vedėjai A. 
šiame atostogų krašte Kenne- Toki°je mažoje kolonijoje, kaip ją ir tris vaikus. Velionis buvo tas įdomias istorines vietas Ma- Juškevičius ir K. Laskauskas 
bunkport, Me., pas tėvus pran
ciškonus.

Kennebunkport, Me.

Norwoode, buvo išplatinta bonų į§ naujų ateivių, karo išblokš- rylando valstybės sostinėje An- praneša, kad šiemet jų meti-
Stovykla prasideda 1^,500 dol. Tai buvo didelė tas iš Lietuvos ir gyvenęs Eu- napolis. Iš ten autobusu nuveš nė gegužinė bus kitoje vietoje, 

liepos 1 ir baigiasi liepos 29 suma pagal ano meto uždarbi ropoję tremtinių stovyklose. į šioje apylinkėje pagarsėjusį netoli Glen Martin lėktuvų dirb-
ir dolerio vertę. Brocktone gyvai reiškėsi vi- restoraną Peter Pan, netoli tuvės. Lietuviai šioje vietoje

Laisvės metais V. Kudirka suomeninėje veikloje. G. Frederick Maryland.
buvo nuvykęs Į Lietuvą ir džiau
gėsi jos atsikūrimu bei atsiek
tais laimėjimais, o dabar liūdi, raščių knyga PIRMOJI SĖJA 
matydamas savo brangios 
vynės kančias.

Visus jo nuopelnus čia 
vardinti neįmanoma, 
trumpai tariant, tai žmogus, 
kuris visą savo gyvenimą dir
bo ir tebedirba Dievo garbei 
ir tėvynės labui.

V. Kudirka yra kilęs iš Ži
lių kaimo. Barzdų valsčiaus, 
šakių apskr. Į Amerika atvvko 
1902.

Anastazija Venėkūnaitė -

Norintieji gali pasilikti ir il
giau. Berniukai priimami nuo 
7 iki 15 metų. Stovyklos vado
vybė užtikrina kiekvienam fi-
zinį, dvasinį ir tautini atsigai
vinimą. Dėl informacijų rašy
ti: Franciscan Monastery, Ken
nebunkport, Me., tel. Worth 7- 
2011.

Vasaros atostogos prie At
lanto. Geriausiai atostogauti a- 
tostogų šalyje Kennebunkport, 
Mainę. Pranciškonų vienuoly
nas priima pavienius asmenis 
ir šeimas. Šiemet papigintos 
kainos. Atostogavimo sezonas 
prasideda liepos 1 ir baigiasi 
rugsėjo 1. Daugelio metų prak
tika rodo, kad tūkstančiai grįž
ta pailsėję žavioje Maino gam
toje ir gaivinančioje jūroje, 
šiemet galėtumėt ir jūs būti 
jų tarpe. Dėl informacijų kreip
tis: Franciscan Monastery, Ken
nebunkport, Me. Tel.: Worth 
7-2011.

DARBININKU 
galima užsakyti naujiems 
skaitytojams pap.ginta kai
na. Užsakant 1960 metams, 
kainuoja tik 3 doleriai. Kas 
prisius 8 dol., gaus laikraštį 
1960 ir 1961 metam.

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

Darbininko vajaus metu 
gauta per 100 natrių skaity
toji!. Mūsų užsimojimas ir 
gyvas reikalas pasiekti šie
met 54;O naujų sliaity to jų. 
Prašome mums tojr talkoje 
padėti. Visais reikalais ra
šykite adresu:

DARBININKAS 
910 HTlouęhhy Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

CAUNTRY BOARD

CARE FOR ELDERLY PEOPLE 
DURING THE DAY *

in Physicians Residence in Queens 
Physician alvvays in attendance 

Reasonable
VI 7-7295

CHILDREN BOARDEDj

SUMMER CARE FOR CHILDREN

(6-12 yrs) irv Saratoga Springs N.Y.
Lovely home owned by colored 
mother. ExceUęnt food & care! 
Spacious grounds. Reasonable 
rates. Phone after T.P.M. or

. all day Sat. & Sun. TW 8-7190

— Marytė Saulautytė. 
hurst kolegijos studentės. Gy
vena Putnamo Nekalto Prasi
dėjimo seselių bendrabutyje. 
Pirm. A. Mitkus. Marianapolio 
aukštesniosios mokyklos profe
sorius, dėkodamas už pasitikė
jimą, nusakė LB tikslus bei už
davinius. Jo rūpesčiu bus su
jungti visus lietuviškos kilmės 
piliečius, gyvenančius šioje a- 
pylinkėje, rūpintis lietuvių kul
tūriniais reikalais, stengtis iš- 
Jkelti ij;,pąlaikyti_ lietuviškus pa
pročius, steigtis padėti liety< 
viams, esantiems varge už JAV 
ribų ir remti kovą už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą.

— Los Angeles Lietuvių Tei
sininkų Draugijos skyriaus val
dybą sudaro pirm. dr. V. Rau- 
linaitis, sek. A. Dabšys ir ižd. 
Ig. Medžiukas. Iš lietuvių teisi
ninkų Los Angeles yra Balfo 
pirm. A. Dabšys, Alto skyriaus 
pirm. A. Raulinaitis, Ateitininkų 

, Sendraugių pirm. Ig. Medžiu
kas, Vyčių sendr. J. Puikūnas.

Veronikos Rimšaitės — Gu- 
tauskienės, duktės Juliaus, ir 
jos sesers Domicėlės Rimšai
tės — Motiejūnienės, gyv. Broo- 
klyne, N. Y., ieško Vlada Gai- 
dbkaitė, duktė Alekso. Atsiliep
ti: V. Domeika, 80 Lacke No. 
Hamilton, Ont., Canada.

NURSING HOME

NOAH NURSING HOME

Jean Kaiser, Dir. Chronics InvalidsCATHOLIC CHILDREN VVelcome! 
Able Mother WILL CARE FOR 
CHILDREN Hourly. Daily, Weekly. 
Reasonable prices. Inspection invited 

LA 5-6345 
JA 9-1839

dar nebuvo turėję gegužinės. 
Visi lietuviai prašomi nepaiųirš-

— Romualdo Kisieliaus eilė- Suaugusiųjų jaunimo organi- ti, kad piknikas bus sekmadie
nį, birželio 5. Tą dieną visi ke
liai ves Į Lietuvių Melodijos 
pikniką, kur galėsite pasilinks
minti lietuviškoje nuotaikoje, 
pašokti ir padainuoti.

tė- jau išėjo iš spaudos. Knyga 
turi 52 pusi. Pašvaistės lei
dyklos yra įdomiai išleista ir 
puikiai iliustruota dail. Jinos 
Totilaitės. Kaina 1.50 dol. No
rintieji šią knygą įsigyti, rašy
kite autoriui adresu: Mr. R. Ki
sielius, 1722 Grove St., Brook
lyn 37, N.Y., arba skambinti 
telef. VA 1-4445. Taip pat ga
lia gauti Darbininko adminis
tracijoje. 910 VVillotfghby Avė.. 
Brooklyn 21, N.Y.

bet

zacija gegužės 22 ruošia pikni
ką State park prie 40-to ke
lio. Visi nariai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti. Proga malo
niai praleisti laiką gražiuose 
laukuose su savo šeimom ir pa
žįstamais.

Prel. L. Mendelis ir parapijos 
kunigai iš sakyklos priminė, 
kad liko tik trys' savaitės at
likti velykinę išpažintį. Laikas 
baigiasi birželio 12. švč. Trejy
bės sekmadienį.

šv. Alfonso mokyklos moks
lo užbaigtuvės bus sekmadienį, 
birželio 12. Klebonas ragina vi
sus rezervuoti tą dieną ir da
lyvauti mokslo metų užbaigimo 
iškilmėse. Kiekvienais metais 
mūsų vaikučiai savo gabumais 
suteikia publikai smagios valan
dėlės.

Licensed Mother 
WILL CARE FOR CHILDREN 

2-6 Yrs. Old and Up 
in private home by Catholic family. 
Reasonable prices. Inspection invited

MA 1-7616

Highly recommended 
Catholic Mother will DAY CARE 
Children in own home. Fenced-in 
Yard; Hot Meals. Ali Conveniences. 
Reasonable prices, inspection invited 

Fl 7-2951

& Elderly People. Home likę sur- 
roundings. Reg. Nursing Care. 620 
W. Merrick Rd,' Lindenhurst. Cath
olics welcoft>e. Inspection invited - -

Phone TU rner 4-0840

Monthly Communion given at Park 
Haven Nursing Home. 24-hour fine 
nursing care Convalesccnt, chronic 
& aged. Homelike. fnendly atmos- 
phere. Modern fireproof bldg. Strict 
diet control. Recreational prograrn. 
Occupational therapy. Moderate 
rates. 4301 - 8th Avė.. Brooklyn 32. 
N. Y. Tel. GE 5-8512.

CLINT0N NURSING HOME

J

/ 5
- :

Jonas Kuzlevičros (Castle) po 
trumpos ligos staiga mirė Beth- 
sada ligoninėje birželio 10. Ge
dulingos mišios už jo vėlę bu
vo šv. Alfonso bažnyčioj gegu
žės 14. Palaidotas Loudons pk. 
kapinėse. Liko nuliūdusi žmo
na Roselinda ir sūnus Jdnas.

Catholics welcome at the
CLINTON NURSING HOME 

in Bay Shore. L I. N.Y.
Chronics - Convalescents - Diabctics
Senile — 24 Hour'-Nurses - A-l 
Meals — $50 Week. Inspection in
vited. M O 5-0334.

415 Clinton Avenue 
Brooklyn, N. Y.

24-hour NURSING CARE for aged 
CHRONIC and BED PATIEN'I S

MA 2-4119

NURSING SCHOOL

Marė Grajauskienė, senos kar
tos lietuvė, staiga mirė gegu
žės 11. Mišios už jos vėlę šv. 
Alfonso bažnyčioje buvo gegu
žės 14. Palaidota Holy Redee- 
mer kapinėse. Liko nuliūdę sū
rius Jonas Albertas ir Raimon
das.

In VVEST ISLIP, L.I. N.Y. 
Catholics vvelcome. Licensed mother

WILL CARE FOR CHILDREN 
any age in privetly owned home. 
Reasonable prices. Inspection invited

J U 7-0984

ln Bushwick area of Brooklyn, N.Y.
* Colored Mother

Jonas Obelinis

CHILDREN CARED FOR DAILY 
IN CATHOLIC HOME 

Reasonable Prices 
Inspection invited

GL 2-9430

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV 8 KUČINSKAS

EVerqreen 7-2155

Brookly Resid. Illinois 8-7118

Woufd you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE
Positions vviH be avaUable in Hospi- 
tais. I nstitutions. Doctors' Cffices & 
all Health Ajencies. For complete 

Information phone or ivrite to:
Sister BEATA MARIA. St. Vincenta 
School of Practical Nursing. 45 Elr.i 
Street. Montciair. N. J. — PI 6-4000.

Hsm MSTMMMT

tt’OŠlAMĖ LIETIVISKAS VESTI'
’ES. SALES FA KENKIMAMS 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI

Tel M C .1-292$
VACYS STEPONIS
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Praeitą šeštadieni mūsų jau
nučiai pralaimėjo pirmenybių 
rungtynes 
0-2 (0:0).

JJSEP1I ANDRUSIS —TRAVEL AGENCY

8
In CENTER MORICHES. L J N Y.

In Saint Mary’

PATERSON. N.J.

S. BECKENSTEIN, Ine
GR 5-4525

HOME IMPROVEMENTS

<KUR ATOSTOGAUTI ?

s'

WEISS & KATZ, INC
GR 7-1130187 ORCHARD ST., N. Y . C.

REAL ESTAT3

In Sacred Heart Paristi

Jonas Sprainaitis

In Saint Joseph's Parish SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

Lafin a Rtadblock Extra large Cap- C'Kj <>n lot 191 ft. de<-p

to the Priesthood? (wholesale) kainomis.

K&K FABRICS

ElizabetK, N. J.1158 East Jersey Street
Telefonas: ELizabeth 4-1711For full details v.-rite to:

Jūsų J. Kapočius ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ART■ 1
GRAŽIAI ATREMONTUOTAM ir NAUJAI PERORGANIZUOTAM IMPORTUOTOS ir VIETINES

PATENKINTI

Maloniai Jus visus atsilankyti kviečia-
U L 5-6041

L* I i K.; i

bio-k. vieterižr-d. Plot 55 x 137. Prieisi.950. Wil! tai;*-- sm»l! mtge. B<>x 282. 
Sh«4t»-r Island. N.Y. SHelter Island 9-0116

LAKE HOTEL
Prezidentas Edmundas Kubsitis

JURGIS IR ONA GRAINIAI. Brooklyne, N. Y., Sv. Jurgio parapijoje atšventė 25 metų vedybinio gyve
nimo sukakti. Dėžinėje jubiliatai, kairėje svotai — NJė Augustienė ir Klemensas Linartas.

$2400 takes over.
$16.900. Owner. J U 6-7494.

DOVANOS GIMINĖM

In Catholic arra of Hunterdon County. 
N. J.—Hunterdon Co Commuters Speciah 
V.-ry conifortable and roorny old home. 
3’s aer-s including 60CT *t.on fishing

Eeautiful Home. $16.990
7 rooms and batlT.’ large fieldstone fire-

125. Completely remodeled. $21,900.
FReeport 9-6798

o-l heat. firep’ac*'. p t:o p iv—te 
beach. boat basin Fm'nishr d r r un-

for Sll.5v0.
IV 1-3707

ST. P.'TRICK’S CLUB
For LATE VOCATIONS

20 West 16 St. Nevv York City

plac*-.'- 1’- acr*-s mostly larn. larg*- 
mapli-s. year 'roOnd living. On privat*- 
r<»ad with exit <>n Rt. 44 and Rt. 82. 
TERMS. Call Own*r. T. Foley. MJ1- 
briH>k. N. Y. ORiole 7-3037.

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

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

in NORTH MERRICK. L.l. N Y. ■ 
Colonial. 3 'bedrooms. 2 full baths: 
2*2 car garage, attached, plot 100 x •

In Saint Catherine’s Parish 
in GLEN ROCK. N. J.

RELIGIOUS ARTICLES

Futbolas

NOW IS THE TIME to provide that 
niucli need.-d «-xtra living space. We ar>- 
Sp«*eialists in: Additions - Exten^ions ■ 
Atties - Dormers "you may always b. 
assured of expvrt craftsmanship at iva- 
»>nable co.«t”. — Spyriai Consideratiun 
givcn to Religious Instituti.-ns.

ROY G. PATTERSON 
GENERAL CONTRACTOR

For Fr,-e Estimates call v(j 7.0?54

SAINT VINCENT DE PAUL
BOARDING SCHOOL FOR BOYS AND 
GIRLS CONDUCTED BY MARIONIT€S 

OF THE HOLY CROSS
T;.: . vt i>n H>ids->n. ęr:‘d-'S 1 to 8 

;>p;ATEŠ’'Š75"od PER 3IONTH “ •
Inųuir--: Šr. Superi»>r. 261 S<>. Broadway

KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS 
pardavimas, A į draudęs Incėme Tax užpildymas 

Mutual Fur.;is — - Pinigų Jnvestacijos

87-09 J'mniei 1 ve.. W ><'d 'nve>i 21. N. Y. Tel. 4’17-4477

CHlCAGO, III., 2222 W. Chicago
SAN FRANCISCO. Cal.. 2076 Sutter St eet — Tel : Fl 6-1571

futbolo komandom
1360 ir Manchester

Žymiom
Miunchen
United baigiant gastroles JAV, 
gegužės 25 New Yorke praside
da didžiosios tarptautinės lygos 
futbolo rungtynės. Gegužės 25 
Polo Grounds pirmąsias rung
tynes žaidžia Miuncheno Bayern 
su Škotijos Kilmarnock. Lyga 
suskirstyta 4 dvi grupes. Pir
mąją grupe, be jau minėtų Ro- 
imandų.r sudaro: New Yorko 
Americans. Airijos Glenavon, 
Anglijos Burnley (šiemetinis 
Anglijos meisteris), Prancūzijos 
Nica. Antroje grupėje yra: Ju
goslavijos Red Star. Austrijos 
Rapid, Brazilijos Bangu. Itali
jos Sampdoria. Portugalijos S. 

_C. ir Švedijos Norkoepping. 
Rungtynės bus vakarais Polo 
Grounds Nevv Yorke arba Roo- 
sevelt Stadium Jersey City.

Hill. A'.tractive s'one and 
c h Colonial. dronp''d living 
bay v.-inderved dinįr.g r-’6m 
Studv .<■ Frniily room on f!f: 
3 lar«e rooms up; semi fin. bsmL. 
80 k-KTI ndsdapi'd,- $3r50u~Phom- 
MAnhasset 7-4740.

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

‘ mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- KA voje. Latvijoje. Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntiny ? ? ? < '

draugija šia-
Įsikūrimo 60

Kazimiero 
mini savo 
sukaktį. Draugija Įsteigta 
pradėjus Į Patersoną at-

BIBLES and BOOKS 
of all tvpes 
REBOUND

NEWARK BINDERY, Ine. 
Fred Gordon. Pres.

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

AIRBORNE MEDALLION 
CO.

153 EAST 70 STREET
N. Y. City

ST. JOSEP OF COPERTINO
FLYING MEDALLION

BUtrfld 8-2718

In Our I.adv of the Lakęs, rarsh 
in LAKĖ MOHAVVK. N. J 

>iust -i-ttle estate. trilf a-ro lake- 
front Slanitou Island. all-year-round 
hbuse. 5 bedrooms. oil heat. many 
extras, parochial giade an-l h gh 
school. $27.500. PArlvvray 9-6264 or 
LYnbrook 9-0826.

t Be abeio. ATRAIŽAS GEROSE IMPORTUOTCiS VILNO- 
J NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI » .
J IZITD galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa-
► IYUI< ėjom žemiausiom kainom mieste?
► TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

Šv. 
met 
metų 
1900.
vykti lietuviam, kurie darbo ieš
kojo šilko dirbtuvėse. Draugi- 
jon tuojau Įsirašė kone visi vy
rai,— apie Į20; ji buvo Įsteig
ta kaip pašalpinė tik vyram. 
Draugija taip pat rūpinosi šv. 
Kazimiero parapijos steigimu ir 
bažnyčios statymu? Lietuvai at
sikuriant draugija pirko laisvės 
paskolos lakštus, kurių dar te
beturi už 4.000 dol.

Šv. Kazimiero Draugijos su
kaktis bus paminėta gegužės 
29 pikniku Lindberg parke, 
No. Haledon, N.J. Pikniko pra
džia 2 vai. popiet. Gros Romo 
Butrimo orkestras. Galima bus 
pasišokti ir smagiai pasivaišin
ti. Kviečiami visi lietuviai, 
ypač buvę kazimieriečiai, iš 
New Yorko. Newarko, Kearny 
ir kitų vietų. Atsilankydami į

Kiekvieno žmogaus jėgos metų 
bėgyje išsenka ir joms atgauti rei
kalingas rantus poilsis, malonios a- 
tostogos. Mūsų vasarvietSėje-į Oster- 
ville Manor- Jūs rasite ramų malo
nų poilsį ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metiijš" išeikvotas, 
jėgas. ■

Osterviile Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Codo pu
siasalyje prie Atlanto, kur šiltosios 
srovės vandens temperatūra 70-80". 
Visi mūsų vasarvietės svečiai nau
dojasi uždaru tprivatišku) paplūdi
miu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir-sijojamas, to
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie pa
plūdimio yra automobiliams saugoti 
vieta, už kurią atskirai mokėti ne
reikia. Mūsų, vasarvietėš kainos yra 
labry žemos, jas lyginant su kitomis 
panašiomis vasarvietėmis, todėl ti- 
tXaTpr£stTp:srS:se - c^ Paniką paremsite naujos baž- 
CiKie Osterviile Manor vasarvietėje. HVČiOS Statvma.

FREDERIC PUSTET CO. INC.
14 Barclay Street. N. Y. City 

Statites. Rosaries. Pictures. Medais. 
Catholic Books of All Publishers. 
Identification Bracelets. Missals. for 
Alt«:r and Laitv. Bibles.

BArc'ly 7-1463

Home Ovvners — Dormers. porches, 
: . .... garages, roofing, siding.
Lot Ovvners — Complete home con- 

struction or shell only. Summer 
homes. Lake Cottages. — Plans 
available - Free Estimates.

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

In Mary Qneen of Heaven Parish I 
. in BROOKLYN. N. Y.

East Flatbush Į
1 family bondstone, 6 large rooms. 'I 
garage. gas heat semi - detaehed.. | 
newlv\ decorated. Private. Price | 
$16.500. Call CL 2-9492.

Mes būsime labai laimingi, jei ap
sisprendę atostogauti su'sisiek»iį5«ii 
mumis, ir pranešite kuriuo metu ža-

zervuoti kambarius, kad atvykę ne- « 
beturėtumėte jokio rūpesčio ir galė
tumėte visą ato;togų metą sk’rti 
poilsiui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir 
prašome klausti, jei dar kiltų kokių 
nors neaiškumų. Mus galite pasiekti Are an 0 j d e r man who 
siais adresais. , cvants to enter the seminary

būt is unable to find a Latin 
course suited to ' your necds ?

Interested ir. a One-Year
Osterviile Manor, Ine.. Ostervil’e - 
Cape Cod. Ma~s. Tel. GArden 8-6991 
arba Bostone - 265 C Street. So.
Boston 27. Mass. Tel. ANdrevv 8-7730

BRIDAL FASHIONS

BROADIVAY BRIDAL
irides and their Entire Party

COCKTAILS. FORMALS 
ent ai your convenience
LAmbert 5-9774

;-678f>
102 BDROADVVAY. Paterson. N.

$

MULLE VS 
RELIGIOUS ARTICI.ES

27 Warren Street, N. Y. City 
Religious Articles and Pictures 

Rosaries Rechained, 
Repaired and Replated 

BA 7-8717

LOT OVVNERS 
custom built any priee range 

SHELL CR COMPLETE 
a 3 bedroom split $12,900' 
a 4 bedroom cape $13,900 

spacious 42” split vvith 1 tį baths. 
finished recreat. room $15.500. All 
homes feature built-in caloric ovens. 
birch eabinets, colored bath fixtures. 
ceramic tile baths. oak floors, com
plete decorating and plans.
Custom Builders — Cash for Land 

Complete Financing Arranged 
CHARLES PALUMBO 

95 GROVE ST., LODI — PR 7-2130

118-125-130 ORCHARD STREET - 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.■' ' " s- k'?--'.-■ "■ -r . -c -. ■'

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

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

High School Boys — Young Men 
Follov.- Chr st—Save Souls—Imitate 
St. Francis by spreading peace. jov 
and love— anetifv vourself by be- 
comin? CAPUCHIN-FRANCISCAN 
PRIESTS. If you think God is cal- 
ling you to dcdicate your. liyes to 
preaching. teaching. . parish work. 
sočiai work, home’ and forelgn_’mis- 
sions. then vvrite immediately to: 
Rev. Director of Vocations Immacu- 
late Heart of Mary Seminarą’ Capu- 
chin—Franciscan Fathers. Geneva. 
N.Y. Young Men, if you feel attrac- 
ted to become Brothers in the Ca- 
puchin Ot’der and serve God in the 
various occupations of the Monaste- 
ries and parishes. write for further 
Information to above addres®.

stream. Rural būt 10 min. walk to RR 
station and shopping: 8 rms. 2 baths on 
2 floors: ė 3 finished rms 3rd floor. 
Wonderful big porch: stable now used 
as 2-car gar. & storage. VA mtg now ii. 
effect. $22.000: t-l. Whitehoiise 332.

In Saint Lawrence Parish
in BAYPORT. L.l. N.Y.

5 Rooms. Custom home. 6 yrs. old; 
garage, screened porch: plot 120 x 
100: near two shopping areas. near 
water and schools. Sacrificing for 
$13.500. Mušt be seen. Phone —

BAyport 8-2483

■with brook. Center hall -ntrance. Hv:nir 
ro-»iii vith fireplace. powder rm.. bath: 
2nd floor: 2 large bedrms (can cenvert 
to 3) i bath. Jalousied porch. cov<-red 
patio. attach. garage. fin. r<-c. room in 
basemett: miny extras. 528.000. Prin
cipais only. Phone Glbert 4-1316 (N.J.)

GALA GIFT SHOP
76 Ročkaway Avenue 

Valley Stream. L.l. N.Y.
Bibles - Missals - Črucifixes 

Siek call sets - Rosaries - Medais 
Hummei statues - Religious greeting 
cards - Ceramic Potterv&Ornaments

VA 5-4050

In Our I^ady of Loretto & Saint Ladis- 
Iat:s Parish. s in HEMPSTEAD, L.I.N.Y. 
Hempstead-—Colonial brick & stone 
3 bedrms., l!į baths, living room. 
14x24 fireplace, full dining room, 
70x100 fully landseaped. Convenient 
to everything. Reašonably priced. 
Mušt be seen to be appreciated.

IVanhoe 1-6399

In Our Te.dy of th»- įsiės parish — on 
SheJter Island. N.Y. Mobile home — 2 
bedrms. kitehen. living rm. sun-poreh. 
Complete bath. Fcmishfd. Automatic oi! 
heat. water heater: automatic deep w‘-ll 
■yrater supply: 600 gal. oi! tank. storage' 
shop: ya»: beaut>f”Uy landseaped u'ith 
split rail fen.ee. Mobile home on cement

Seventh & Park Avės.. ASBURY PARK, N. J. Tel. Prospect 4-7788
GRAND OPENING

įvyksta 1960 m. gegužes 23 d. 3 vai. Programą išpildys aktorius 
Vitalis Žukauskas ir akordijonistas Charles Daubaras. Po to. bus 
vaišės su gėrimais ir šokiai, griežiant puikiam orkestrui. Dalyva- 
vjnms asmeniui $5.00. Bilietus galima įsigyti pas E. Kubaitį, Lake 
Hotel ir na s A Žemaitį. 307 Bond Str.. Ėlizabeth. N. J. Tel. EL. . 
5-963S. Kotelis ir Baras jau veikia ir svečiai gali nebrangiai užsi
sakyti kambarius savaitgaliams ir Atostogoms.

Ideal for Catholic Institution 
in Šo. Dutchess County. in N. York 
30 aeres, ideal for building. 2,000 ft. 
town road frontage. 2,000 ft. fron
tage on viade stream; $23.000. Terms. 
Also additicnal 55 aeres avaUable. 
MU 3-5118 or Dial 914. CA 6-6833

In Saint A gries Parish, in Rockville 
Center, L.l. N.Y. — 7 room English 
Tudor. living room.. dining rm.. new 
Cabinet kitehen, dinette, fireplace 
first floor. 3 bėdinoms. lĮį baths. 2 
car garage, 60 x 100 ulot. Ask ng 
$24.500. ROckville Centre 4-9035.

Ideal for Catholic Institution 
in PAVVLING, N. Y.

V/liite Colonial, Re tored. Modem- 
ized. Ten rooms. all conveniences 
easiiy accessible. Permanent Rural 
Setting. Quaker Hill, Pawling. — 5 
aeres or complete with 70 aere farm 
unit. See your broker or Phone —

In Saint Agnės Parish. in Rockville 
Center L.l. N.Y. -— 12 rooms: ideal 
for large family or professional ūse. 
ideal forx--nvalescent home: can be 
convert«r into two-family. Char.ce 
of a Metime. Asking $27.000. Sun 
porch. hot vvater oil heat: garage, 
plot 5M5O. ROckville Centre 6-5516

In St. Petcr’s Parieti in Paretppany. NJ 
Ranch. just 2 yrs’old. 3 b**dro'>niš. fui! 
dining r'K>m. k*v«4y kitehen wit’i bi. ' h- 
w<>od kabin-ts. built-in *>v»'n. All n c*- 
siZ' d rooms. fui! b.ns< m> nt wlth fini.<h‘-d 
r«-creation rm. and extra lavatorv: inter-

ln Saint Cyril’s Parish
in NORTH BABYLON. L.l. N Y.

8 Room Split, 4 bedrooms. !’•> baths 
Huge Playroom - Many extras

G.I. Mg.

In Saint William the Abbott parish 
in SEĄFORD LI N.Y. — 3 yr. old 

. split level. 8 rooms. 4 bedrms, and 2 
baths. modern kitehen, recr. room. 
fullbasement. oil heat. garage. large 
patio. štormą & screen;: vvalk to 
schools. Stores and LIRR; $23.500. 
prin. only. Phone SUnsct 5-6518.

Ir. St. Andrew’s parish in Westwood. 
N. J. — 3tz-yr.-old split leveL fire
place. dining room. birch kitehen. 3 
bedrms, 1 full. 2 ’5 baths. rec. im: 
vvall oven. full basement, sęreens & 
storms. patio, garage: conv. to Ber
gen County High School. walk to 
shoppin* area; hugė trees. sesvers. 
$25.500. Ovvner, NOrth 4-3976.

Saturdav and Sunda

ACREACc

Ideal for Catholic Institution in 
YONKERS and COLD SPRINGS. 
N. Y. — Land a id Buildings. 
Splcndid locations. Catholic areas 

Rcasonable prices
Phone for appoinimont

YO 9-2735—Davs
........... .. BE 7-2162 Evcs

ROOM ■ BOARD

Pine Street, Brooklyn, N.Y.
Reputable Colored Family has 

comfortable rooms for Elderlv Men 
Privalė home. Excel!ent care and 
food. Fricndly atmosphere. C.rh Jics 
vrclcome. Insprction invited. Phone

- Ml 7-3363

Breakfasl • Lunch • Dinner 
Service frwi 7:30 A.M. to 8 P.M.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės
x Specialiai žemos kainos tiems, 

kurie siunčia audinius į užsienį.
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

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

\ vilnonės skaros ir šalikai .
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

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

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

Tel.: AL 4-8319

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs gafite aplankyki savo artimuosius LIETUVOJE 

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

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

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Te!. CIrde 5-7711

DOVANU SIUNTINIAI I LIETUVA
ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiui apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EYPRESS Corp
NEW YORK 3. N. Y„ 39 - 2nd Av 
BROOKLYN 7, N.Y. 600 S>ttcr Av< 
LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street 
PATERSON. N. J.. 99 Main Street

OI 5 6808 
FO 3 8569 
MU 4 4619

ARTICI.ES


OAKBIHtMKAS

m
ŽINIOS—

Žaliuojančiuose ir žydinčiuose 
Catskill kalnuose

1DRUSKONIE
sulas, pakviestas universiteto 
Bridgeport, Conn., gegužės 16 
skaitė dvi paskaitas socialinių 
ir 'politinių mokslų studentam. 
Pirmoji paskaita buvo apie A- 
merikos lietuvius, antroji — 
apie Baltijos valstybių okupaci
ją ir sovietizaciją.

čiurlioniočty pagerbimas
Po koncerto, kuris bus ge

gužės 21 Academy of Music 
salėje, ruošiamas čiurlioniė- 
čiams pagerbimas Apreiškimo 
parapijos salėje. Norintieji da
lyvauti, registruokitės pas T. 
Levėckienę, 89-01 102 “St.* Rich
mond H., 18 N.Y., tel. VI 6-8185 
Visi kviečiami ir laukiami.

Čiurlionio ansamblio kon
certo reikalais informuokitės 
pas: K. Vasiliauską, 149 Starr 
St., Brooklyn 37, -N.Y. Tel.GL- 
64591, T. Leveckiene, 89-01 
102 St.. Richmond Hill, 18 N.Y. 
tel. VI 6-8115. Koncerto progra
ma prasidės paskelbtu laiku — 
7:30 vai. vak. Publika prašoma 
nesi vėluoti.

Sodaliečiv metinis suvažiavi
mas bus sekmadienį, gegužės 
223JX) vaL popietAngelų Ka
ralienės parapijos salėje, Brook- 
lyne. Ekilmingos pamaldos ir 
procesija Angelų Karalienės 
parap. bažnyčioje 4,30 vai. po
piet. Po pamaldų banketas pa
rapijos salėje. Suvažiavime da
lyvauja New Yorko ir New Jer
sey lietuvaičių sodaliečių vie
netai.

Jau laikas pagalvoti, kur ge
riausiai pailsėti per atostogas?

Vila “AUDRONE” Osterville, 
Cape Cod, šiais metais svečių 
patogumui patobulinta ir pri
taikinta tikram atostoginiam po
ilsiui ir ramybei, atidaroma va
sarojimui nuo birželo 15. E 

_____ anksto kreiptis: Dr. Ed. Jan
kams atsilankė per 60 dvasiš- sonas* 89 Mt. Ida Rd., Boston 
kių, jų tarpe keletas prelatų. 22, Mass., tel. AV 8-5999. 
Muziko Al. Kačanausko vado- a. C. W. of A. Unijos,

"Čiurlionio" ansamblio kon* 
cartas Academy of Music, Ope
ra House salėje, 20 Lafayettą 
Avė., Brooklyn, 17, N.Y., gegu
žės 21 d. 7:30 vai. vak. auto
mobiliais pasiekiamas: iš New 
Jersey ir Pennsylvanijos: išva
žiavus iš Holland tunelio sekti 
rodykles į Manhattan Bridge; 
Henry Hudson West Hway va
žiuojant nusileisti į Canal St., 

į - - kuri veda Į tą ’patf Manhattan 
Bridge. Pervažiavus tiltą važiuo
ti Flatbush Ext. iki Lafayette 
St., sukti į kairę iki salės. E 
Conn. — Whitestone Bridge, 

i Grand Central Pkway, Inter
national Airport kryptimi iki 
Long Eland Expressway to 
Brooklyn; L. I. Expressway iki 
Washington St. Evažiavimo, suk 
ti į kairę iki Lafayette ir į de
šinę iki salės.

Moterų Vienybė birželio 4 
Wąrwick viešbutyje, 65 W. 54 
St._N.Y-C., ruošia pavasarinius 

. ■"“ "šokius. Teinąs skiriamas šaipos 
ir kultūriniams reikalams.

Lietuviu Bendruomenės susi
rinkimas

Trečiadienį, gegužės 25 d. 
7:30 vai. vak. St. Dariaus pos
to salėje, 170 H St., skyriaus 
valdyba ir revizijos komisija 
padarys savo veiklos praneši
mus ir bus renkama nauja val
dyba bei revizijos komisija! Lie
tuvių Bendruomenei priklauso 
visi lietuviai, netiūrint ąmžįaus___x 
ir bet kokių pažiūrų skirtumo, 
todėl kviečiama visus lietuvius 
gausiai į tą susirinkimą atsilan
kyti, o ypač, kad gegužės 7 
kviestas susirinkimas neįvyko 
dėl mažo atsilankiusųjų skai
čiaus.

HALE
vasarvietė jau priima svečius 
savaitgaliams ir ilginiam lai
kui. Priimami užsakymai Me- 
morial Day savaitgaliui ir va
saros sezonui. Rašyti:

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

Prieinam įaustomis kainomis su 
labai gerom iSsintokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAŠKIENES

BALDŲ KRAUTUVES

Lietuviu Sporto Klubo pikni- j 
kas šiemet ruošiamas birželio j 
19, ne birželio 26, kaip netiks- ■ 
liai buvo anksčiau pranešta.

ELIZABETH, N.J.
Motinos dieną prasidėję 40 

valandų atlaidai per visas tris 
dienas buvo iškilmingai šven
čiami. Per visus vakarus* pa
mokslus sakė tėvas Leonardas 
Andriekus, O.F.M. Savo gilio
mis ir suprantamai reiškiamo
mis mintimis aiškino Dievo ga-

GRUPĖ jaunųjų čiuritoniečių. Pirmoj eilčj — L. Obeienytė ir R. Neimantais, antroj eilėj — I. Sta
šaiti ir A. Gelažyti. Nuotr. V. Pliodžinsko.

Motinos minėjimas baisiogaliečių klube
Baisogaliečiy klubas gegužės 

8 pagerbė motinas ir Stasius: 
kun. dr. Stasį Valiušaitį, Stasį 
Jakštą, Stasį Liogį.

Buvo girdėti priekaištų klu- koncentruotą 'trumpą žodį ta- 
biečiams, kad, girdi, Motinos rė Stasys Jakštas, iškeldamas 
diena yra šeimos šventė, 0 to- motinos meilę Jr pasiaukojimą 

___„ ... _ ___, r kie pobūviai motinas iš šeimos savo šeimai, visas motinas gy
vaujamas choras per visus va- lietuvių siuvėjų 54-to skyriaus atitraukia. Atrodo, baisogaliečiai lėmis papuošė. 13metė Birutė 
karus nuotaikingai mišparus gie mėnesinis narių susirinkimas ir norėjo motinas ištraukti iš Sodaitytė, pa^elbstima Vinco aukojo Juozas Valiušaitis 10

lybę ir reikalą. Jį iškilmingai 
gerbti. Apskritai per tuos va-

kalbėti.
Motinos minėjimą pravedė ir 

visą programą tvarkė Juozas 
Valakas. Motinos dienos proga,

dojo, ypatingai paskutinį va
karą. kai jis talkon pasikvie
tė muz. J. Cižauską vargonais

stalų, 
ruošė 
Tere-
Bud-

Prie puikiai papuoštų 
skanių valgių, kuriuos 
E. Padvarietienė ir Julija 
beizienė, padedant Onai 
raitienei ir Agotai Kvėglienei,
bičiuliai ir svečiai vaišinosi iki 
vėlyvo vakaro. Svečių buvo š 
Stamford, Conn., New Jersey. yaj .

Baisogalos parapijos fondui '

Adv. Jonas Grigalius gegu
žės 1 paskirtas Massachusetts 
valstybės prokuroro padėjėju 
(Assistant Attorney General). 
Jis yra gerai žinomas Bostone 
lietuvis advokatas, visuomenės 
veikėjas ir Lietuvių Piliečių Klu 
bo draugijos pirmininkas. Mas
sachusetts valstybės prokuroru 
(Attorney General) yra Edward 
J. MacCormack, Jr; sūnaitis kon 
gresmane John W. McCormack. 
Yra vedęs įietuvaitę Emiliją Ru 
lyte, kurios tėvai tebegyvena 
Bostone, F

Kat. Federacijos skyriaus su-> 
sirinkimąs šaukiamas gegužės 
20 d. 8/val. vak. parapijos sa
lėje po bažnyčia.

Gegužės procesija miesto gat
vėmis bus gegužės 22 d. 2 vai. 
popiet. Eis West 4th, Dorches- 
ter, Broadway ir B gatvėmis. 
Procesijai sugrįžus bažnyčion, 
bus gegužinės pamaldos.

Parapijos piknikas bus birže
lio 12 Romuvos parke, Brockton 
Mass. Pikniką rengia parapijos 
jaunimas.

šeštiniu šventėje, gegužės 26, 
šv. Petro bažnyčioje mišios, bus: 
6, 6:30, 8, 9, ir 10 vai. ryte.
Salėje prie E. 7-tos St. 6 ir 7

įvyksta gegužės 25, trečiadienį, kasdieninės aplinkos. Jei vai- Padvariečio. Prisiminta motina dol., Fr. Juraška 2 dol.
unijos patalpose — 11-27 A- kai gerbdami motinas, jas kvies- kankinė Sibiro taigose. Ją at- " ' "*
rion Place, Brooklyn, N.Y., 5:30 tusi pas save, apdovanotų, pa- stovavo kun. dr. Stasio moti-

palydėti, ir sol. L. Stuką cho- vaj va^ .......................................... “ ' - - -
ratinėm dalim atlikti. Muz. Al.

K. Laužinis

Be svarbių pranešimų, bus 
Kačanauskas parodė savo mu- nominuojami kandidatai sky

riaus delegato ir valdybos pa
reigoms užimti. Prašoma sky
riaus narius aktyviai dalyvau
ti. T. Yagella

Skyriaus sekretorius

zikinius sugebėjimus, nors ir 
neseniai su parapijos choru vei
kia. Altoriaus berniukų choras 
gražiai giedojo Magnificat pa
kaitom su choru. Per visus va
karus buvo pilna bažnyčia žmo
nių, atvykusių net iš kitų ko
lonijų. Rep.

REIKALINGA Real Estate 
įstaigai tarnautojas vyras arba 
moteris (salesman, saleswoman). 
Mes pamokysime. Patyrimas ne
būtinas. Turi būti rūpestingas. 
Dideli procentai (commissions) 
užtikrina dideles pajamas. Tei
rautis American Home Realty,

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 

Penktadienį, gegužės 20 iki — 
Trečiadienio, gegužės 25, 1960 

Linksma spalvota filmą
"HEUTE BLAU UNO MORGEN 

BLAU”
Vaidlna: P. Dahlke - G. Godden - M.
Orschel - H. Moser -R. Platte ir k.

Priedinė filmą 
"SARGEANT BERRY”

84-14 Jamaica Avė., Woodha- 
ven, N.Y. Kreiptis į Drake. T™?”* _

vaišintų, tai suteiktų tėvams 
tikrą šventę. Tuomet ir prie
kaištai būtų pateisinami. O kaip 
iš tiikrųjų yra?

Tėvai, laukdami vaikų vizito, 
jau visa savaitė tam ruošiasi, vokaciją, pasveikino motinas, 
Motinos 
nemato, 
lėkštes, 
vanoja 
puokštę, kas skepetaitę ir t.t. 
Gerai pasivalgę, susirenka į at
skirą kambarį, patogiai susėda, 
užsirūko, vaišinasi “aibolu”, 
šnekučiuojasi, juokauja. O kas 
motinai? Motina tuo tarpu triū
sia virtuvėje apie puodus, ruo
šiasi vakarienei Vaikams šven
tė, o motinom — nuovargis, 
žinoma, yra vaikų, kurie su
pranta ir moka atiduoti pagar- Stasiams sudainuota: 
bą tėvam. Apie juos nereikia šių metų!”.

nos paveikslas. Jai pirmąjai pri
segta gėlė. Birutė Sodaitytė pa- skiliems asmenims. Yra du kam 
deklamavo Putino “Motinai” ir • bariai po 12 dol. į savaitę ir 
paskambino keletą kūrinių. Kun 
Lionginas Jankus sukalbėjo in-

Kambariai išnuomojami at*

Latviam gegužės 22, 12:30 
ryto šv. Petro bažnyčioje bus 
mEios, kurias aukos ir latviš
kai pamokslą pasakys kun. Jur
gis Pudans.

MARIJA KALBA PASAULIUI

dieną nieko daugiau 
kaip virtuvę, puodus, 
Žinoma, vaikai ąpdo- 
m otinas: kas gėlių

kurių garbei buvo suruoštas pa
gerbimas.

Stasius sveikino ir atitinka
mai iškėlė kiekvieno asmens 
reikšmę Vaclovas Alksnims, 
Jurgis Sirusas, Antanas Diržys 
ir kit. Stasio Jakšto sukurtą 
poemą kun. dr. Stasio garbei 
skaitė Genovaitė Diržienė. Klu
bo vardu Stasiams dovanas 
(Vlado Kulpavičiaus medžio dro
žinius) įteikė su atitinkamu žo
džiu Elena Padvarietienė ir 
Kazys Radauskas. Motinoms ir

Tlgiau-

vienas — 17 dol. Visi kam
bariai atskiri. Galima naudotis 
virtuve ir šaldytuvu. Teirautis 
telef.: HIckory 1-5041 arba už
eiti pasižiūrėti bet kuriuo lai
ku, 87-28 97 St. Woodhaven, 
N.Y.

Išnuomojamas kambarys su 
pilnu apstatymu. Kreiptis kiek
vienu laiku adresu: 85-21 85th 
St., Woodhaven 21, N.Y., telf. 
HI 1-5055.

Ko Marija nori iš žmonijos? 
Kokia Rusijos ateitis?
Tikrą atsakymą duoda kny

ga lietuvių kalba apie Fatimą:
Marija kalba pasauliui

Ją parašė pfof. K. Fonseca, 
kuris Vatikano laikraščio Osser- 
vatore Romano š. m. vasario 1- 
2 d. laikomas didžiausiu autori
tetu Fatimos klausimu. Autorius 
kelis sykius lankėsi Fatimoje, 
kalbėjo su Liucija ir kitais į- 
vykių liudytojais. Knyga turi 
264 psl., didelio formato, iš
versta į septynias kalbas, kainaReikalingas 5 kambarių bu

tas 3 suaugusiom asmenim. Pa- 2 dol. Užsakyti galima šiuo ad- 
geidaujama Woodhaven, Rich- resu: Mėlynosios Armijos Są- 
mond Hill ar Jamaica rajonuo- jūdis, 665 E. 7th. St., So. Bos- 
se. Pasiūlyti telef.: GL 5-0288. ton 27, Mass.

galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27. Mass. 
Off. Tel.; AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961 
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

F U N KKAL HO M E
I97 V/EBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

Wm. J. Drake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN 21, N. Y.
(Foreet Parkway stotis) 
Tel. HIckory 1-5220 

Rez. JAmalca 6-7272

Since 1889
OUR ONLY STORE 

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers

Anywhere
Weddinqs & Funėrals 

our specialty

LASKAS FLOWERS
‘FLO WERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 B R O A D W A 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 74335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Baisamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Matthew P. Ballas

EVsrgreen 8-9770

Joseph Garszva

GEGUŽES 21 D, 7 VAL 30 MIN

TeL Vlntate 74499

-PROGRAMOJE—charakteringos lietuvių liaudies ir kom
pozitorių dainos, išpildomos solistų, mo
terų, vyrų ir mišraus chorų, palydint 
lietuvių liaudies instrumentams.

Forest Parkway, Woodhaven 21, N. Y., te'ef. VI 90193; 
P. Vasiliauską—149 Starr Street, Brooklyn 37, N. Y., telef.
GL 64591. - ---------- -- Bilietų kainos nuo $1.50 iki $4 00

.■ 20-TIES METŲ SUKAKTUVININKO, REPREZENTA
VUSIO LIETUVIŲ DAINĄ [VAIRIUOSE PASAULIO 
KRAŠTUOSE IR VISUOSE DIDESNIUOSE ŠIAURĖS 

AMERIKOS MIESTUOSE,

FUNERAL HOME 
M. P. BAIXAS — DU^ctorlus 
A LB BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedčjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

G R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Lietuviu Tautinio Meno Ansamblio

KONCERTAS Bilietus galima įsigyti per Mokyklos administraciją; 
P. J. Ginkaus krautuvėj, 495 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.; 
Heaven Realty (J. Andriušis) įstaigoje, 87-09 Jamaica 
Avė., Woodhaven; “Darbininko” ir “Vienybės” administra
cijose ir pas: P. Leveckienę—89-01 102nd St., Richmond

ACADEMY OF MUSIC. OPERA HOUSE SALĖJE
30 LAFAYETTE AVĖ., BROOKLYN 17, N. Y. MAIRONIO MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

ŠVENTAM ATMINIMUI 

MANO MIELOS ŽMONOS

LEONĖS LUKAŠEVIČIENĖS
ant jos kapo yra pastatytas paminklėlis, kurio

dieną šia tvarka:
10 vai. gedulingos pamaldos Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje — 680 Bushwick Avenue, Brook
lyn, N. Y,
Po paamldų vykstama į St Charles kapines, 
Farmingdale, L.I. (Southern State Parkway, 
Exit 34; kapų sekcija — I, eilė IE, kapo 
Nr. 343), kur įvyks pašventinimo apeigos. 
Dėkingas būsiu kiekvienam, kas malonės daly
vauti pama’dose bei pašventinime.

DR. HENRIKAS LUKAŠEVICVUS

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prW> P»rkwnv STstton)

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam carbinints laidotum 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija


