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kas diplomatiniais kanalais.

Newsveek, kad ten, kur Ame
rika laikėsi kietaį, jos politika 
laimėjo. To rezultatas yra kles
tinti Vakarų Europa. Kur A-

mais j kompromisus — pralai
mėjo. Tokia buvo1 Perono Ar
gentina, Nuri —. Said Irakas, 
Batistas Kuba.

USN a. W. Report ta pačia

"Reikia stebėtis, kaip giliai žygius* ir taktiką. Tarp jų nu- 
ir greitai sukrėsta Amerikos pa
dėtis pasaulyje tik per vone-

Ateina laikas Amerikai iš nanjo peržiūrėti pigimo priemones
Nors respublikonai rado, kad Anrsrika tebžra kMp; buvus galingiausia vatstype z

ABol tari rdkh tarti b Birt tti

gė savo keliones po Tolimuo
sius Ryt, Filipinus, nacionalinę 
Kiniją, pietų Korėją. Taip pat 
aplankė Okinawą, kuri, yra A- 
merikos valdoma ir kur yra 
pagrindinės Pacifike Amerikos 
bazės. Prezidentas ir valstybės 
sekretorius pareiškė, kad šios 
kelionės padarė daug gero. Po
litiniai komentatoriai aiškino, 
kad jose buvo labiausiai su
krėstas Amerikos prestižas A- 
zijoje. US News a.W. Report 
mini atsiliepimą iš svetimų at
stovybių:

AMERIKA GAL 
BOTI RAMI
Respublikonų komitetas nu

ramino dėl Amerikos saugumo
Respublikonų komitetas, va

dovaujamas kongresmano Ge- 
rald R. Ford, po 4 mėnesių 
tyrimų padarė tokias išvadas 
dėl Amerikos karinio pajėgu
mo:

— Amerika tebėra galingiau
sia, karo, mokslo ir ūkinėje 
srityje.
— Amerika turi daugiau kaip 

2,000 strateginių bombonešių, 
kurie gali pasiekti Sovietų Są
jungos vidų. Amerikos lėktuvai I 
nuo 14 lėktuvnešių praneša’ vi
sas sovietines bombonešių jė
gas. Amerika turi 60 vidutinio 
didumo raketų Anglijos bazę-J 
se. I............................. ....... ............. ................... . . . .

— Amerika gali pasiųsti ra- nauji satelitai, paMsti žž. tafta ta 
ketas iki 2,000 mylių. Erdvės 

. srityje Sovietai yta pranašes
ni tik raketų didumu Bet tai 
neturi didelės karinės reikšmės.

it laivyno ginklavimo Muro.

Satelitas su 
sateličiuku

RINKIMŲ FRONTE

Nixonas pirmauja 
prieš Kennedy

Amerikos opinijoje laimi Ni- 
zonas 51 procentą, Kennedy 
49.

Kennedy pirmauja prieš 
Johnsona

Demokratų vadovaujančių as
menų opinijoje vadovauja Ken
nedy, antroje vietoje eina John- 
sonas, trečioje Symingtonas ir 
tik paskiau Stevensonas, ku
riam sugadino reikalus jo pa
sisakymai užsienio politikos 
klausimais.

Pagal Gallupo instituto ži
nias, demokratų vadovaujančių 
asmenų daugumas pasisakė už 
Kennedy 22 valstybėse, už John 
šoną 14, už Symingtoną 6.

Palyginti su praeitu rudeniu, 
dabartinė opinija yra Kenne
dy naudai tokia proporcija: 29- 
34, Johnsono 17-28, Syming- 
tono 22-21, Stevensono 14-12.

Už ką balsuotų Maskva
Izvestija rašo, kad rinkimam 

laimėti demokratai turėtų į pre
zidentus siūlyti Stevensoną, į 
viceprezidentus Kennedy. Bet 
tokia kombinacija prieš treje
tą savaičių buvo siūlyta Roose-
relUenės. BeiJos populiarumas sOV)eTV raketų BAZES .. 
sumažėjo bėk, kad New Yor
ko demokratai atsisakė ir nuo 
jos ir nuo jos šalininkę Leh- 
mano, kaip atstovo konvencijo
je.

ARGENTINOS—IZRAELIO 
BYLA

Saugumo Taryboje birželio 
22 Izraelio min. Goldą Meir 
pripažino, kad Eichmanas buvo 
išgautas iš Argentinos nelega
liai, bet ji veikė moraliniai* 
argumentais, kad Argentinos 
skundas būtų atmestas. Ameri
ka parėmė Argentinos moty
vus.

matoma:-
— Kol Eisenhoweris dar bus 

rius metus po John Foster prezidentas, daugiau kelionių 
Dulles mirties".

KAS TOLIAU?
Spaudoje prasitariama apie 

reikalą po kelionių kritiškai 
peržiūrėti Amerikos politinius

Amerika iš Cape Canaveral 
birželio 22 paleido dvilypį sa
telitą “Transit D-A”. Pasiekę 
jiem skirtą aukštį, satelitai at
siskyrė ir kiekvienas nukeliavo 

. savo keliu. Didysis satelitas sve
ria 223 ir yra- skirtas naviga
cijos reikalam. Mažasis 42 sva
rų ir skirtas saulės radiacijai 
matuoti.
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Mao prieš 
Chruščiovą

CHRUŠČIOVAS PRIEŠ KINI
JOS "DOGMATIKUS“

Rumunijoje partijos suvažia
vime birželio 22 Chruščiovas 
pasisekė prieš tuos, kurie tvir
tino, jog karas neišvengiamas, 
iki komunizmas laimės. Chruš
čiovas aiškino, kad komuniz
mas laimės ir be karo koegzis
tencijos keliu. Tai buvo nu
kreipta prieš Kinijos komunis
tus. Chruščiovas taip pat sakė, 
kad Marksą reikia aiškinti taip, 
kaip reikalauja šios dienos in
teresai. Kinijos komunistai po 
šios kalbos prikišo Chruščio
vui naivumą.

Sovietai rytų Vokietijoje tu
ri bazes vidutinio didumo ra
ketom — 1,500 mylių, Balti
jos rajone, Čekoslovakijoje, Len 
kijoje, Vengrijoje yra 600 my
lių raketų bazės; Rytprūsiuo
se kai kur yra balistinių ra
ketų bazės. Taip skelbia Vokie
tijos apsaugos ministeris J. 
Strauss, atvykęs į Ameriką.

Ženevoje birželio 22 Sovietai 
jau paskelbė kaltinimą, kad Va
karai boikotuoją nusiginklavi
mo derybas.

nebus.

— Viršūnių konferencijos ar 
ba vadinamos prezidento as
meninės diplomatijos bus ven
giama, iki nebus paruošta vis-

SVEČIUOSE FASLIĖTUWf ATSTOVĄ WASW1NUTONE: — M- J*-m» —esto, motore toryboo pPmtotok*. G.
Grinienę — WasMngtoėo LMA klubo pirm, Mrs. L. Hencferton — vaistytas pasekrotorto žmona, O. Kajedcien* — vaWv Seimininkė, 
J. Kajeckas, — Lietuvos atstovas, L. Bietiukien* — LMA pirmininke, Feldmanis — Latvijos atstovo natie, O. Vitenienž ir L. R u o- 
mens.

General Foderation cf Wo- 
men's Club* 69 kongresas įvy
ko Washingtone birželio 13-17. 
Kongrese dalyvavo 2,000 dele
gačių iš 22 kraštų.

Lietuvėm atstovavo Lietuvių 
Moterų Atstovybės organizaci
jos pirm. Ligija Bieliukienė, 
Washingtono LMA klubo pirm. 
Gražina Grinienė, kuri atstova
vo ir Lietuvių Moterų Atstovy
bės Europos klubam, ir New 
Yorko LMA klubo pirmininkė 
V. Leskaitienė.

Kongrese lietuvių moterų 
vardu kalbas pasakė G. Gri
nienė ir L. Bieliukienė, kreip
damos dėmesį į jau 20 metų 
besitęsiančią Rusijos komunis
tų okupaciją Lietuvoje. Taip 
pat pasisakė ui rezoliuciją, re
komenduojančią Kongresui į-

Amerikos - JąMtijos 
sutartį patvirtino

Amerikos senatas birželio 22 
patvirtino Japonijos — Ameri
kos saugumo sutartį. Du sena
toriai buvo prieš. Sutartis bu
vo nugabenta prezidentui į Ha
vajus pasirašyti ir trečiadienį 
Japonijos sostinėje dokumen
tais pasikeista.

Japonijos sostinėje demons
tracijos nusibodo. Birželio 22 
planuota demonstracija iki 100, 
000 sutraukė tik 40,000. Socia
listai viešai ėmė skųstis, kad 
jiem nepakankamai sumoka už 
demonstracijų “darbadienį”.

Min. pirm. Kishi paskelbė, 
kad atsistaty

priklausan- 
organizaci-

dalyvavo

vesti užsienių pasų išdavimo 
kontrolę asmenim.
tiem komunistinėm 
jom.

Mūsų delegatės
spaudos konferencijoje ir pa
sakė kalbas per radiją. Ta pro
ga L. Bieliukienė perskaitė 
Baltų Tarybos Manifestą. G. 
Grinienė ir ir V. Leskaitienė 
padarė pasikalbėjimus su A- 
merikos Balso lietuviškuoju 
skyrium.

Su mūsų delegatėm rūpes
tingai bendradarbiavo Lietuvos 
atstovas Washingtone J. Rajec
kas ir jo žmona. Pasiuntinybė
je jie suruošė priėmimą žymes- 
nėm delegatėm ir viešniom. 
Priėmime dalyvavo valstybės 
departamentp • pasekretoriau* 
žmona Loy Henderson, GFWC

kryptimi priduriu, lygindama 
Sovietų ir Amerikos taktiką:

“Sovietai nieko neduoda, ei
na kietai, vartoja subversiją 
ir karinį spaudimą kelyje į sa
vo tikslą. Jie žino, ko nori. A- 
merika priešingai — nori da
ryti gera, duoda bilijonus, kal
ba švelniai, neužgauna niekie
no jausmų, kur gali, padeda, 
neturi jokių ypatingų savanau
diškų siekimų. Kai gauna an
tausį, stengiasi atsukti kitą vei
dą ir stengiasi nepykti. Atro
do — sako žurnalas, — kad 
sovietinis metodas duoda ge
resnius rezultatus.

— Nusiginklavimas, nepai
sant visų kalbų, neišeina iš pro
pagandos srities ir Amerika 
bus priversta susirūpinti savo 
saugumu.

Saugumo reikalas darosi la
biausiai aktualus po šios kelio
nės Tolimuose Rytuose. Jį su
aktualino ir patirtis Okir»awo- 
je. Nors ta sala yra Amerikos 
valdžioje, bet pasirodė, kad ko
munistinė įtaka sukurstė vie
tos gyventojus pasirodyti ir ten 
su demonstracijom. Taigi, kai 
bazėje saugumas nėra visai sau
gus, ir kyla pirmas rūpestis 
paieškoti naujų priemonių A- 
merikos saugumui užtikrinti.

pirm. Chloe Gifford. Tarptau
tinės Klubų Tarybos pirm. T. 
C. Carrol, tarptautinių klubų 
parengimų pirm. May Noth 
ir daug kitų.

Kongreso metu Tarptautinės 
Dienos priešpiečiuose, kūnų 
garbės viešnia buvo Pat Nixon, 
taip pat dalyvavo Pandid Ner- 
hu, ponia Romulo, Perle Mes

Sovietų šnipai ant šnipų Vakaruose
Norvegijoje susemtas Sovie

tų šnipų tinklas. Jį išdavė pa
bėgę* lenkas, kuris nurodė, kad 
Sovietai dabar labiausiai šnipi
nėjimui vartoja laivus, preky- 
biidus, žvejų laivus, kurie ran
da įvairių priežasčių užsukti į

Rinkimų kovoje daugiausia 
kalbama apie užsienių politiką. 
Demokratai ir net resp. Rocke- 
felleris kritikavo vyriausybės 
politiką, tad turėjo pateikti ir 
savo programą. Labiausiai tą 
pareigą jautė šen. Kennedy. 
Savo pažiūras užsienių politi
kos klausimais jis labiausiai nu
švietė bįiželio 14 kalboje.

Dėl Ąmerikos saugumo:
Atstatyti Amerikos karinės 

jėgos stiprybę, labiausiai ato
minius ginklus. Tokia Kenne
dy ir visų demokratų ligšioli
nė pažiūra priešinga respubli
konam, kurie mano, kad Ame
rika dabar yra užtenkamai sau
gi-

Dėl atsilikusių kraštų ir 
kontinentų:

Padidinti kapitalą atsiliku- 
siem kraštam, ypačiai Afrikos 
kontinentui, kad jis iš despera
cijos nekristų į glėbį Maskvai.

Dėl Berlyno ir Europos:
Negalima rodyti jokio susvy

ravimo, kad Berlyną reikia gin
ti. Tačiau Berlyno klausimas 
spręstinas tik ryšium su Vokie
tijos ir Europos likimu. Euro
pos klausimu pritarė de Gaul- 
le ir Adenauerio minčiai, kad 
nusiginklavimas galės būti į- 
vykdytas, jei Sovietai atitrauks 
savo jėgas taip pat už Uralo.

Dėl pavergtų:
Pasmerkė Eisenhowerio 1952 

paskelbtą “išlaisvinimo” šūkį, 
nes “tragiški sukilimai rytų Vo
kietijoje, Lenkijoje ir Vengri
joje aiškiai parodė, kad mes 
neturėjome nei intencijos, nei 
galimybės išlaisvinti, ir klai
dingos viltys, sukeltos mūsų 
pažadų, buvo krauju užgesin
tos”. Kennedy kalba apie “pa
slankias realistines priemones’- 

ta, Liatis ir kitos. Šiuose prieš
piečiuose dalyvavo O. Kajėckie- 
nė, kaip ypatinga tarptautinių 
klubų parengimo pirmininkės 
Mary Noth viešnia.

Kongreso dalyvėm mųsų de
legatės išdalino spaudinių apie 
Lietuvą, okupaciją ir Lietuvių 
Moterų Atstovybės organizaci
jos veiklą išeivijoje.

Olandijoje suimtais 32 metų 
rusas Smirnovas, kuris*atvyko 
neva studijuoti, o iš tikrųjų 
šnipinėti.

— Vate*. šok. Herterh parė
mė planą atsisakyti nuo Kubos 
cukraus importo.

mažinti pavergtų kraštų “ideo
loginiam ir ekonominiam pri
klausymui nuo' Rusijos”.

Dėl komunistinės Kinijos:
Nors nepripažintumėm rau

donosios Kinijos ir neprisiim
tame jos | Jungtines Tautas, 
tačiau turime atstatyti bent 
susisiekimą su Kinijos konti
nentu; Taip pat priimti kom. 
Kiniją į Ženevos derybas dėl 
atominių bandymų draudimo.

Kennedy samprotauja, kad 
ligšiolinė Amerikos politika ir 
laikas nex silpnino kom. Kini
ją, bet stiprino. ,

Kennedy pažiūrose nieko 
naujo nematyti. Pakartojo de
mokratų dažnai pasakomas min 
tis. Aiškiausiai dėl raudonosios 
Kinijos ir Formozos. Tai no
ras toliau vykdyti appeasemen- 
to politiką, sakant, jog tai 
“judri, realistinė” politika. Ta
čiau visuose Kennedy pasisa
kymuose jausti noras parody
ti, kad jis neatsisako ir dabar
tinės politikos, pvz. nesiren
gia pripažinti Kinijos. Tai pa
daras nuogąstavimo, kad tie 
tariamai nauji Kennedy pasi
sakymai gali būti nepopulia
rūs rinkikų masėje, kuri nėra 
jau tokia appeasementinė.

Dvi merginos atvyko Į 
Chfcagų iš Lietuvos
Mūsų korespondentas iš Chi- 

cagos Ed. Sulaitis praneša, kad 
ten birželio 21 aerodrome bu
vo sutiktos* dvi merginos, at
vykusios iš Lietuvos — Vida 
Ripskytė ir Sigutė Paulauskai
tė^

Abidvi po 16 metų, abidvi at
vyko tą dieną, abiejų istorija 
tpkia pat, nors jos ir Degimi
nės ir atvyko ne tuo pačiu lėk
tuvu.

Vida Ripskytė buvo tik 0 sa
vaičių kūdikis, kai tėvai Vytau
tas ir Sofija Ripskiai su vyriau
siu sūnum Stasiu išvyko į va
karus, ją palikę močiutės glo
bai. Tokia pat istorija ir Sigu
tės Paulauskaitės, kuri buvo 
palikta pas močiutę, kada jos 
tėvai Pranas ir Ona Paulauskai 
su 2 
metų 
kų.

y.
sitiko dabar brolis Stasys, jau 
19 metų studentas, S. Paulaus
kaitę — seserys Irena 21 me
tų, Birutė Ona 16 metų ir jau
nesnis brolis 13 metų.

Chicago Daily News ir kiti 
laikraščiai aprašė sutikimą ir 
priminė santvarką, kurioje vai
kai gali susijungti su tėvais tik 
po didelių pastangų.

metų Birute • Ona ir 5 
Irena bėgo nuo bolševi-

Ripskytę aerodrome pa-

Vienu sakiniu
N auti lūs, povandeniniame a- 

tominiame laive, pastebėtas 
antras sabotažas. — Sovietų 
radijas paskelbė, kad Castro 
lankysis Maskvoje, Chruščio
vas Kuboje, neminėjo kada. — 
Amerikos turistai 1959 išleido 
2,4 milijardų dolerių, arba 11 
proc. daugiau, nei 1958; šiemet 
ši suma pakils iki 2.5. — Vo
kietijos kanclerio Adenauerio 
ir pavaduotojo L. Erhardo san
tykiai išlyginti ir manoma, kad 
Erhardas bus Adenauerio įpė
dinis.

■r*

t?

NACIAM NĖRA VIETOS

New Yorko mayoras Vagne
ris birželio 22 paskelbė, kad 
“ Amerikos nacių partijai" ne
bus leista rengti mitingą Union 
Sųuare, nes partija skelbia ra
sinę neapykantą. Sprendimas 
teisinga*, tik ji* reiktų taiky
ti lygiai ir komunistam.

4.
i

— AHlre sukilėliai vėl suau- 
bejojo, važiuoti ir nevažiuoti j 
Paryžių derėtis dėl taikos.



Po Pryžiaus konferencijos

licimnkais, kurie nuoširdžiai ir 
didžia kaina mėgina išlaikyti 
pasaulio taiką, padorumą ir 
laisvę. Nenorime suprasti, kad 
plėšikas nemėgsta policininkų 
ir kad negalima laukti 
reguojant krikščionišku 
telmeniškumu. *.

KALBA VOKIETIS:
Dto WaH, Hamburgo

iš jo

laukė daug užuojautos savoje 
tautoje ir tarp svetimųjų. To 
negalima pasakyti po smūgio 
Japonijoj. Atviriau kalbama 
apie jo politiką, virtusia tra
gedija jam ir pasauliui. Tokių 
atsiliepimų pora pavyzdžių.

KALBA AMERIKIETIS:
J. Raston (N. Y. Times) iš- 

■__ vadas, pądarė iš prezidento pa- 
reiškimų spaudai St Paul lai-

*- veJš pareiškimo paaiškėjo, kad 
~ prezidentas visai nepainformuo- J 
~ tas, kaip pasaulis reagavo į

sniūgį Japonijoje. Dar labiau raštis, Japonijos įvykius 
T Restoną stebino tai, kad pre- na prezidento tragedija. 
.. ridentas nemato savo jokios

atsakomybės už įvykius, nes 
kas įvyko Japonijoje, tai esą 
ne prezidento galioje tos rū
šies įvykius pakreipti. Tai jau 
ne pasaulio politikai vadovau
jančių asmenų pareiškimai ...

Visai Amerikos politikai au
torius prikiša nerealumą: mes, 
sako, neišmokstame pažiūrėti į 

. save taip, kaip į mus žiūri ki
ti ir nenorime kitų matyti to
kių, kokie jie iš tikrųjų yra. 
Mes laikome save pasaulio po-

laik- 
vadi- 
Tra- 

gedija esanti ta, kad prezi
dentas norėjo pabaigti savp 
antrą prezidentavimą pasauliui 
taikos atnešimu. Jos vietoj bet
gi jis palieka savo įpėdiniui du 
didžiausius pažeminimus, ko
kius kada turėjo Amerikos pre
zidentas.

Eisenhovveris — nuoširdi ir 
kukli asmenybė ir negalima pa
neigti jam simpatijų, kalba to
liau laikraštis, bet tauta, kuri 
yra pasaulinė galybė ir iškilo 
į vakarų pasaulio lyderius, ne-

1$ LIETUVOS

... Patarnauja ne gyventojam, bet įstaigom
Privatinis darbas nukonku

ruoja kolektyvinį, — sako Vil
niaus laikraštis. Tai pamatysi
te, jeigu tik jums reikia su
remontuoti kokį baldą.

vo jie vidutiniškai už 24 ka
peikas, daugiau kaip pusantro 
karto viršydami metinį planą. 
Kapeikos — kapeikomis. Kaip 
gi šis planas atrodė natūra? Te
gul atleidžia pašvaistiečiai ir 
verslinės kooperacijos tarybos 
planuotojai, kad išduosiu pa
slaptį. Jeigu visas baldų re
monto paslaugas galima būtų 
nusakyti tachtų remontų, tai 
praėjusiais metais visose tri
jose artelės dirbtuvėse turėjo

“Štai paimkim kad ir ‘Pašvais
tę’. Iš esmės tai — labai rei
kalinga artelė: remontuoja kie
tus ir minkštus baldus, atlie
ka įvairius statybos — remon
to darbus, dažo odinius pal
tus. Kitos tokios artelės Vilniu
je nėra. Todėl nuo jos darbo būti suremontuota 100 tachtų! 
žymia dalimi priklausė šosti- Per savaitę maždaug dvi tach- 

' tinės darbo žmonių but$8fž> ap- tos. Ar pasidomėjo planuotojai, 
tarnavimo reikalai. Retai kū- per kiek dienų tachtą suremon-
rioje šeimoje neatsiras remon
tuotinų baldų, retai kuriame 
bute per vasarą nereikėtų įstik
linti langą, padažyti duris ar 
grindis. Iš pirmo žvilgsnio at
rodo, kad artelės meistrai pil
nai pasiruošę gyventojų paslau
gom. Jie turi atidarę net tris 
baldų remonto dirbtuves: Liu
do Giros, Muzėjaus ir Trakų 
gatvėse. Visos dirbtuvės mies
to centre. Veltui ieškotum jų 
N. Vilnioje, Žvėryne, Gerosios 
Vilties rajone. Sugedo tachta ar 
ba matracas,ieškok sunkveži
mio ir dangink į miesto cent
rą, tartum į parodą.

“Nenori, nevežk. Remontuok 
namuose. Artelės meistrai dėl 
to ypatingai nepergyvens, štai 
praėjusiais metais verslinės 
kooperacijos taryba jiem su
planavo suremontuoti vidutiniš
kai kiekvienam gyventojui bal
dų už ... 15 kapeikų per me
tus. Negali čia šia proga nepa-

tuoja vienas privatininkas?
Susipažinę* sū planais, mes

kime žvilgsnį į kainą palygin
kim ją su naujo daikto verte, 
štai naują matracą parduotuvė
je gali nusipirkti už 200 rub
lių. Jei ryžaisi remontuoti se-
ną, už darbą mokėk 163 rub
lius. Naują tachtą nysipirkši 
už 600 rublių, bet jei atremon
tuosi seną, atskaitysi 370 rub
lių.

Nori — nenori, kyla klausi
mas, ar apsimoka iš viso nau
dotis ‘Pašvaistės’ remontininkų

girti pašvaistiečių: suremonta-

paslaugomis?
Baldų kainos per pastaruo

sius metus kelis kartus buvo 
mažinamos, bet šito atkakliai 
nenori žinoti ir prisipažinti bal
dų remontuotojai. Ir, turbūt, 
tai yra pagrindinė priežastis, 
dėl kurios daugelis gyventojų 
kol kas geriau kreipiasi į pri
vatininką negu į artelę.

Jau minėjome, kad artelė at
lieka ir remonto — statybos

■
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be ecnzuroe ir be kultūros

čto rašinį, kuriame tasai savo

Dividendai apskaičiuojami
daugiau (3’.2%

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir specialaus priedo)

31/2%
PER M

< A / * f V NORMALUS
PER METUS METŲ 

NUO padėj;mo/dienos
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK

DIVIDENDAS 
KETVIRCiAIS

.. kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!" 
BROOKLYN. New York

Eastern Parkway Office: 
530 EASTERN PARKWAY 

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

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

Brodway Office: 
135 8ROADWAY at Bedfsrd Ava 

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

Pirmadieniais — 
nuo 9 v ryto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-8878

Member Fedrral Deposit Insurance Corporation

užuojauta. Kitas Jungtinių Val
stybių prezidentas negali va
dovautis tik idealistiniu tikėji
mu taika, kuri buvo Eisenho- ir mUtjcnai žmonių yra gyvi 
werio politika.

1962:
Kremliau! pavergti kraštai

biy. v

"Time“ kalbėjo:
1955: Po pasikalbėjimo 

kiekvienu rusų delagadjos

įrodymai artimo pavojaus, gro
siančio kiekvienai laisvai tou-

litikoje paryškina jo paties žo
džiai, kuriuos' jis tarė skirtin
gais laikais apie tuos pačius, 
Sovietus, iš kūnų jis ir Ame
rika susilaukė tokio ciniško

maitinama naujais žudymais, 
hm kitaip ji bus nužluota ... 
Ar mes galime būti ramūs, ka*

ka vergijoje? Mm tume graso*

su 
na

riu jis (Eisenhoweris) buvo gi
liai įtikintas, kad jie (rusai) vi
sai trokšta taikos taip pat nuo
širdžiai kaip ir jis pats., 

šie žurnalo žodžiai išreiš
kia pagrindinę priežastį, dėl ku
rios didžio prezidento tokis tra
giškas siektosios taikos rezul
tatas, tokis nelaimingas Ame
rikai ir pasauliui, kuris nori 
būti laisvas.

tOTĮtimt Mamų Į Sibirą, san
tykių Bevfcs savo knygoje The 
Long Węik 1S66:

“Vyrai, sujungti draugėn 
bendros nelaimės, kalbėjosi 
laisviau. Išvados ne visada bu
vo draugiškos. Nervai dažnai 
pasileisdvo ir reikėdvo tik ne
atsargios temos, kad kiltų ašt
rus nesusipratimas. Politinės 
temos buvo dinamitas. Aš gir
dėjau, kaip du vyrai pradėjo 
ginčytis dėl Lenkijos ministe- 
rio Becko rolės įvykiuose, ku
rie privedė prie Vokietijos in
vazijos į Lenkiją. Argumentai 
buvo beriami su aistra, iki pa
galiau sprogo žodis “išdavikas” 
Becko adresu. Momentas, ir jų 
pyktis nebebuvo suvaldomas. 
Kai kiti balsai šaukė jiems, kad 
liautųsi, jie beviltiškai stengėsi 
ištraukti rankas ir jomis susi
kibti, mėgino kovoti keliais ir 
kojom, pagaliau atakavo vienas 
kitą dantim. Kaž kaip masės 
sulingavo ir juos perskyrė. Vie
nas turėjo prakąstą antakį, ki
tas turėjo gilius dantų pėdsa
kus veide. Ašaros nuo įdūkimo 
riedėjo jų veidais. Kurį laiką 
jie vienas 
Paskui jie 
užmiršo”.

Panašiai ir lietuvišku atveju. 
Parašė, nurimo, užmiršo. Ta
čiau paliko nemalonu ne tik 
paliestajam asmeniui. Nemalo
nu, reikia manyti, ir ministe- 
riui Balučiui rasti savo vardą 
tokiame kontekste. Nemaloniau
sia, betgi, lietuviškos spaudos 
kultūrai. Tai liudijimas, kaip 
žemai nusileidžia spauda, ten
kindama pairusių nervų tau
tiečius, sudarydama jiems są
lygas bent specialiuose skyriuo
se išsirieti.

Dėmesio verta, kad iki to 
nusileido laikraštis tautininkų, 
kurie Lietuvoje buvo spaudos 
cėnzūroš* šilininkai. Jie tada

KOMUNISTAI Ui NACIUS. Komunistų spaudajfe* radijas dabar kaltina Ameriką, kad ji nepakankamai 
remia Izraelio bylą, d€l nacio E i ch man no. Betiltas paveikslas rodo komunistų kitą veidą; jie 1940 de
monstravo prieS pagalbą Anglijai, kuri, kovojo prie*nacinę Vokietiją.

Msr&ttias tarp dviejų moterų

sėjo 28. Aname laiške Balutis 
patarinėjo E. Turauskui, poli
tinio departamento direktoriui, 
sunaikinti slaptus dokumentus.

Manaitis, tą laišką pakartojęs, 
toliau rašo E. Turausko adre
su:

“Kodėl jis į jį neatkreipė rei
kalingo dėmesio? Ir kodėl jis, 
kai atėjo tikro pavojaus valan
da, nieko nepadarė, kad slapti 
archyvai būtų sunaikinti. To
kius nerūpestingus asmenis, 
tiksliau sakant, tokius neišma
nėlius reikėtų dar gerokai iš
kočioti ir juos griežtai išjung
ti iš bet kokių Lietuvos laisvi
nimo darbų. Ponas Turauskas 
gi dabar dar vis veikia ... 
Prancūzijoj. Ir beveik jau gali
ma tikėti, kad ta jo veikla ten 
daugiau pasireiškia liežuviu ... 
o ne galva. Būtų įdomu susi- 
lauktiTurausko pasiaiškinimų”.

Tai vienas raštas iš eilės ta
me skyriuje skelbiamų raštų. 
Neliesim paliesto asmens veiki
mo ar neveikimo tolimoje pra
eityje, nes tuo keliu pradėjus 
eiti, tektų iš daugelio, labai dau
gelio reikalauti “pasiaiškinimo”

Neliesime nė autoriaus siū
lomo “išjungimo iš laisvinimo 
darbų” dabartyje, nes tuo tar
pu yra lietuviškas interesas lai
kyti kiek galima daugiau as
menų, “įjungtų”, o. ne juos iš
jungti.

Neliesim nė naivaus manymo, 
kad reikia tik atstovo laiško ir 
direktorius sunaikins slaptus 
archyvus be vyriausybės nuta
rimo.

Norim betgi atkreipti dėme
sį, kad autoriaus kabinėjimasis 
prie kitų asmenų dėl praeities, 
tolimos ir nebepataisomos, ka- laikė' cenzūrą, kad nepralįstų 
binėjimasis forma, kuri rodo nepageidaujama politinė idėja, 
galvojimo ir nervų pusiausvy- Dabar leidžia pralįsti spaudą

kitam tebegrasino, 
nurimo ir apie tai

Orlovas, Sovietų marinų at- 
tachė pavadėotojas Švedijoje, 
skubiai suorganizavo pasitarimą 
Susirinko šnipinėjimo šefas Tas- 
so korespondentas Anissimovas, 
komunistų žurnalistas Fritjof 
Enbom ir jo tariamoji sekre
torė raudonplaukė Lilian Ce- 
der. Po ilgo pasitarimo visi 
priėjo išvadą kad Anderssono 
žinios tiek buvo svarbios, kad 
jos turi būti kuo skubiausiai
perduotos į Maskvą. Negalima 
laukti eilinio kelio perduoti jas 
per kurjerį. Reikia pasinaudo-
ti trumpų bangų siųstuvu.

Slaptas siųstuvas buvo įtaisy
tas pas Enbom brolį Martyną 
įo daržininkystėj*, Stockholmo 
priemiestyje^

Buvo ūkanotas vakaras, kai

darbus? įdomu, Jog praeitais 
metais jai niekas net neplana
vo, nors jų buvo atlikta gy
ventojam už 43,000 rublių.

O ar galėjo atlikti daugiau? 
Taip, galėjo. Įvairiom įstaigom 
ar organizacijom Mos rūšies pa
slaugų artelė atliko už ... 3 
milijonus 130 tūkstančių rublių. 
Vadinasi, iš esmės artelės re
montininkai aptarnavo ne gy
ventojus, bet įstaigas ir organi
zacijas, tuo pakeisdami rajonų 
remonto — statybos kontoras.

Kas nežino, kad vasaros me
tu šimtai gyventojų savo ini
ciatyva remontuoja butus. Pra
ėjusiais metais Į artelę kreipė
si vos 5 tokie klijentai, likusie
ji taip pat kreipėsi paramos į 
privatininkus. Akivaizdus fak
tas, kokį didelį autoritetą ir pa 
sitikėjimą gyventojų tarpe kol 
kas turi užsitarnavę artelės re
montininkai.” (Vakarinės Nau
jienos, 1960 gegužės 12).

ORLOVAS STOCKHOLME (6)

Anderssonas pasirodė priemies
čio mažam restorane. Ten bu
vo sutarta jam susitikti su Mar
tynu Enbom. Abudu vyrai ap
sižiūrėjo, ar jų niekas neseka, 
ir tada nuvyko į daržininkys
tę. Ten spindėjo maža švie
sa. Vadinas, viskas gerai. Dar 
sykį pasitikrinę, jie sulindo į 
daržininkystės apgriuvusią pa
šiūrę, kur buvo daržininkystės 
biuras.

Jame jau laukė Lilian prie 
siųstuvo.

Greitai buvo perduotos ži
nios apie Švedijos uostų įren
gimus, Boden tvirtovę, radarą, 
benzino ir alyvos sandėlius. Per 
duota viskas šifru.

Paskui buvo galima atsikvėp
ti po didžio darbo ir, laukiant 
atsakymo iš Maskvos, pasikal
bėti.

“Jūsų mažoji Ingė yra labai 
graži”, kalbėjo Lilian pasver
dama savo žodžius. “Aš su ja 
kalbėjausi. Tik, deja, man ne
atrodo ji tokia protinga kaip 
ji graži”.

“Kaip gali taip sakyti, drau
ge Ceder?”

“Apie politinius dalykus ji, 
atrodo, neturi jokio supratimo’.

“Bet to ir nereikia”.
“Betgi jūs atvedėt ją pas mus 

ir tvirtinot, kad ji nori prie 
mūsų7 prisijungti ... Ar jūs 
laikote, kad Ingė yra visiškai 
patikima?”

“Dėl manęs ji eis ir į ugnį”.
Lilian lūpose susiklostė pa

niekos šypsnys. Ji pasisuko į 
Enbom, tardama: “Vyrai yra 
kvaili. Arba aidi. Arba ir šiolei 
ir toki drauge". Paskui kreipė
si į Anderssoną jau įsakomu

r.... ............  —t IMIS KUMPKAS ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS
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balsu: “Noriu betgi jum per
duoti nurodymą, kad nuo šiol 
jūs negalite prasitarti jokio 
žodžio Ingei Bęrglund apie po
litiką ir apie mūsų misiją. Tai 
nėra tik patarimas, Andersso- 
nai, tai yra ; įsakymas".

Anderssonas buvo pripratęs 
priimti įsakymus ir juos vyk
dyti daug negalvodamas, šiuo 
tarpu jam nelengva buvo save 
nugalėti. Jam rodės, kad jis my
li Ingę pirma meile, didele mei
le ir negali nuo jos nieko slėp
ti. Savo žmonos, kuri yra tiek 
paniurusi ir liguista tiek, kad 
negali dirbti nė kaip padavė
ją jis nemyli, tikrai jau nebe
myli. Tik Ingę jis pasiims xį 
sovietinį rojų • • • |

Iš daržninkystės jis nuvyko 
ne namo, bet tiesiai pas In
gę. Ji jau buvo miegojus. Bet 
Anderssonas prikėlė ją ir ne
norėjo iš jos išeiti. Po poros 
valandą kai degtum atrišo dau
giau liežuvį, Anderssonas išpy
lė jai viską — na tik, kad jie 
pasiuntę žiniM į Maskvą, bet 
ir tai, ką Lilian buvo pasakius 
apie Ingę.

Ingė išplėtė akis:
“Ar ji tikrai jau tokis svar

bus asmuo? O aš ją laikiau tik 
paprasta sekretore”.

“Ną tu tikrai esi kvailiukas”, 
susijuokė Anderssonas. “Ji įsi
kiš į kišenę visus vyrus. Net 
Orlovas ir Anissimovas šoka 
pagal jos dūdelę. Anksčiau ji 
buvo vieno Sovietų atstovybės 
patarėjo meilužė. Jos naujas 
draugas Fritjof Enbom turi bū
ti jai už viską dėkingas”.

“Ir tu vis dėlto drįsti jos įsa
kymo neklausyti?”

“Nes aš myliu tave, Inge”. -
“O tuo tai aš nelabai tikiu”, 

pasakė Ingė pasiremdama ir 
akis nudurdama Į tolumas.

“Kaip tai?”
Ingė palietė ranka Anders

sono galvą. “ErmV— kalbėjo, 
— jei to mane myli, marti li
tą beieę darbą. Od būt dar 
no porvttu. Vieną dieną tavo 
suime ir įkK į kaltįimą. Tw

ros netekimą, yra ypatingas 
nenormalios padėties padaras. 
Jis plaukia iš panašios liguis
tos psichologijos, kurios vaizdą 
yra davęs iš lenkų kalinių —

gali gi ir čia padaryti karje
rą. Aš visada būsiu su tavim".

Anderssonas, atsipalaiduoda
mas nuo Ingės rankos: “Ne, Nie 
kados. Niekados idėjos aš neiš- 
duosiu”.

“Net jeigu ir manęs netek
tum”?

“Net jeigu tavęs ...” 
(bus daugiau)

ir pačius žmones žeminančiam 
chamizmui.

Neseniai Lietuvos okupaci
jos proga viename iš atsišau
kimų skaitėme paskatinimą 
mum patiem:

“Į okupanto laisvųjų lietuvių 
juodinimą, laisvųjų lietuvių 
skaldymą, jų vaizdavimą pra
radus tautinį ir moralinį jaus
mą ir kūrybos pažangą — lais
vasis lietuvis atsako, stiprinda
mas tautinį solidarumą, asme
ninių bei grupinių santykių 
džentelmeniškumą..

Bent jau tais metais.

1924 1960

SCHUYLER SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION
of

Kearny, New Jersey
vienintele

LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAUGIJA
New Jersey ir New York’o valstybėse mokės

4%
už sutaupąs nuo 1960 m. liepos (July) 1 dienos.
Draugija atlieka šias operacijas:

1. Priima taupyti pinigus
2. Duoda paskolas (morgičius)
3. Išrašo Money orderius
4. X-mas Club
5. Skolina pinigus taupytojajns
6. Priima pinigus už elektrą šviesą ir guzą

Apdrausta “Federal Savings and Loan Corporation” 

------- ---------------Hklrpk tią atkarpą ir nu*iu«k: — — — — -- 

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

Prateu sudaryti taupymo sąskaitą

Pavarde, vardas ..................................................

Adresu.......................................... ....................................................................... .

BiunCta depozito............. .. .....................
(TtogytoJasas palto Utaidae apmoka Draugija)
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Aplink altorių plevėsuos 400 vėliavų 
/ •

ŪMI MM MNfa. H81 mUm^S AMERIKĄ. LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

LaMsraMI torto* REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rW- S. SUSIEDtLIS

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA:

Pagerbkime tinkamai Vėliavas
Minėjimu, švenčių, pobūvių, 

stovyklų ir lotomis progomis 
keliame JAV ir Lietuvos vėlia
vas. Norime, be abejo, jas pa
gerbti. Bet dažnokai pasitaiko, 
kad jas pažeminame, užuot pa
gerbę. Norėdami į tai atkreip
ti ypatingą dėmesį, čia dedame 
įžanginio vietoje vieno žymaus 
mūsų veikėjo ir žinovo šias pa
stabas:

*■
“Jungtinės* Amerikos Vals

tybėse iš dalies įstatymais, o 
iš dalies įsigyvenusiais papro
čiais yra nustatyta tvarka, kaip 
privalu ir kaip neleistina var
toti vėliavą. Amerikos Legijo- 
nas, sutelkęs buvusius karius, 
kai kurios kitos patriotinės or
ganizacijos ir didžiosios apdrau- 
dos bendrovės yra išleidusios 
knygeles, kuriose aiškiai ir 
vaizdžiai nurodoma, kur, kada 
ir kaip reikia vėliavą vartoti. 
Daug tų taisyklių tinka ir Lie
tuvos vėliavos vartojimui. Mū
sų veikėjai ir organizacijų va
dai privalėtų su* jomis susipa
žinti ir jų laikytis.

Minėjimų, švenčių, apeigų ar 
kitomis progomis neužtenka vė
liavą tiktai iškelti — reikia dar 
žinoti, kaip vėliava pakeliama. 
Netinkamas vėliavos vartoji
mas įžeidžia savo tautos ir vals
tybės simbolį. Pasitaiko tai be 
blogos valios, nežinant pagrin
dinių taisyklių, šioje šalyje ne
tinkamas vėliavos vartojimas 
yra įstatymais griežtai baudžia
mas.

Teko matyti mūsų skautų 
stovyklų nuotraukas su iškel
tom JAV ir Lietuvos vėliavom. 
Bet kaip netinkamai jos iškel
tos! Abidvi vėliavos prijung
tos prie tos pačios virvutės: 
JAV vėliava aukščiau, Lietuvos
— žemiau. Tokia tvarka leisti- ti$.

A*Mrita*ji MatMM . 
Br**Mya» M.' V. —
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na tik tuo atveju, jeigu šalia 
JAV vėliavos keliama šio kraš
to valstybės (stato), miesto ar 
apskričio vėliava. Bet toji tvar
ka — viena aukščiau, kita že
miau — neleistina, kai šalia 
JAV vėliavos keliama kitos 
valstybės vėliava. Keliant Lie
tuvos vėliavą kartu su JAV, 
abidvi privalo būti vieno dy
džio, stiebai vienodo ilgio, abid
vi keliamos greta ir lygiam 
aukšty: JAV vėliava dešinėje, 
Lietuvos — kairėje.

Viename viešame pobūvyje 
pastebėta, kad Lietuvos vėlia
va buvo prisegta prie garbės 
svečių stalo priešakinėje daly
je. Atrodė, tartum vėliava bū
tų staltiesės dalis. Vėliava yra 
garbės ženklas, tad ji negali 
būti bendrų papuošalų dalimi. 
Vienas Chicagos biznierius at
sispausdino čekius su trim Lie
tuvos vėliavos spalvom ir jų 
tvarka. Čia vėliava paversta pa
prastu čekiu. Toks tautos ženk
lo naudojimas neleistinas. JAV 
įstatymai draudžia biznio reika
lam naudoti valstybės vėliavą 
arba ženklą.

Dar pastebėta, kad vėliava 
pridengiama priešakinė dalis 
automobilio, kuriuo vežamas 
koks žymus pasitinkamas sve
čias. Tai visiškai neleistina. Vė
liava prie automobilio vartoja
ma tik ant stiebelio ir dešinė
je pusėje. Vėliavom padengia
mi tiktai mirusių karių, kari
ninkų ar pasižymėjusių valsty
bės vyrų karstai.

Šioje šalyje Lietuvos vėliava 
viešai vartotina tiktai šalia JAV 
vėliavos. Rimtis daroma tiktai 
Lietuvos valstybės įstaigom: 
pasiuntinybėm, konsulatam. 
Tarptautiniu papročiu keliama 
tiktai Lietuvos vėliava”. J. Bal- 

EucharteHnio kongreso bendri 
posėdžiui ir iškilmės rugpiūčio 
8-7 bus'Teresės aikštėje. Spe
cialios komisijos ji padalinta į 
kvadratinius blokus: vienuose 
bus galima sėdėti, kituose tik 
stovėti. Miuncheno kardinolui 
pageidaujant, norima įrengti 
daugiau sėdimų vietų — per 
468,000. Stovinčiųjų blokai 
sups suolų blokus; juose galės 
sutilpti dar 500,000 žmonių.

Iš kiekvienos vietos gerai ma
tysis didysis altorius. Jis bus 
vienintelis aikštėje. Stovės ant 
paaukštinimo, kuriame bus vie
tos 600 vyskupų ir kilmingų 
svečių. Virš altoriaus kabos 
žvaigždės formos baldakimas. 
Po altoriumi, paaukštinimo vi
duje, bus įrengta zakristija, 
sanitarijos skyrius, susisieki
mo policijos punktas, telefono 
telegrafo, televizijos kabinos.

Altoriaus planus paruošė ar
chitekto dr. Brannekaemperio 
vadovaujamas biuras. Nuo ko
vo 21 šimtas Bavarijos pasie
nio sargybų techniškojo dalinio 
vyrų dirbo Rosenheimo karei
vinių kieme. Altorius yra ga
na masyvus ir padarytas taip,

ALTORIUS Eucharistinam kongresui Teresės aikštėje.

J. MEDAmS

kad ir po kongreso galės būti 
naudojamas. Gegužės mėn. sar
gybų vyrai atgabeno į dalimis 
į Miuncheną. Tai bus jų įna
šas, jų darbo Miką Eucharisti
niam kongresui Be to, jų da
linys padės tvarkyti judėjimą 
Miunęheno gatvėse kongreso 
metu. [

Altoriaus statinį montuoja 
Kolpingo sūnūs iš Vokietijos, 
Austrijos ir Šveicarijos. Jie dir
ba penkiom pamainom po 14 
dienų, dirba savanoriškai be 
atlyginimo savo atostogų sąskai
tom Jie padės sukalti ir suo
lus sėdimuose blokuose, paga
mins 1500 lentelių su įvairiais 
užrašais ir prižiūrės tvarką Te
resės aikštėje paskutinę kongre
so dieną.

PALAPINIŲ MIESTAS

Miuncheno Oberwiesenfeldo 
aerodrome bus pastatytas di- 
džiausias^Europoje palapinių 
miestas, skirtas tik vyrams, ir 
tik pirmoj eilėj jauniesiems. 
Ten galės pernakvoti 100,000 
asmenų. Dabar Oberwiešenfel- 

do aerodrome rausiama žemė, 
pravedamas ^ntidRntifėris, kana
lizacija, tiesiami telefono lai-, 
dat Atskiros palapinės bus pa
statytos paštui, Raudonajam 
Kryžiui, susisiekimo policijai, 
gaisrininkams

Centrinė palapinių miesto 
aikštė vadinsis “Petro aikštė”. 
Joje po atviru dangum bus į- 

' rengtas altorius rytinėms mi
šioms. Jaunuolių grupės gyvens 
kartu su savo kapelionais. Vie
šąja tvarka rūpinsis patys jau
nieji Kiekviena iš 7 Bavarijos 
diecezijų katalikų jaunimo or
ganizacijų deleguos po 200 
tvarkdarių.

Kadangi į kongresą atvažiuos 
250,000 jaunuolių, iš kurių 110, 
000 pasiliks Miunchene ilges
niam laikui, tai planuojama dar 
įrengti stovyklų gretimuose 
miesteliuose. Iš viso . palapinė
se nakvos 140,000. Tik 40,000 
mergaičių turės galimybių per
nakvoti Miuncheno mokyklose.

JAUNIMO DIENA
šeštadienį, rugpiūčio 6, jau

nimo dienai duotas šūkis “Mus 
suvienijo Kristaus meilė”. Bom-

TELEVIZIJA SU RADIJU

IV. PETRO bažnyčia, *eniiu*ia Miunchene. Nuotr. J. Medai- 
čio.

bėjaus kardinolas Gracias ce- 
lebruos jaunimui mišias Tere
sės aikštėje. Per aukojimą 8 
tautinių grupių berniukai ir 
mergaitės užlips laiptais prie 
didžiojo altoriaus su jų kraš
tų dovana. Aplink altorių ple 
vėsuos 400 vėliavų, vokiečių 
mergaičių pasiūtų. Po “Agnus 
Dei” dalyvaujantieji mišiose pa
duos vienas kitam rankas tai
kos pasveikinimui. Po mišių 
tarptautinis jaunimas melsis už 
visų krikščionių vienybę vieno
je Kristaus bažnyčioje.

Po mišių, kurias rugpiūčio 5 
palapinių miesto “Petro aikštė
je” celebruos lenkų arkivysku
pas A Kozlowiecki, keliaus 3, 
000 jaunuolių pėsčiomis į Da- 
chau miestą, į buvusią kon
centracijos stovyklą. Ten jie 
dalyvaus Kristaus Agonijos kop
lyčios pašventinime ir nacių 
nukankintųjų paminėjime. Ar- 
kivysk. A. Kozlowiecki, kuris 
darbuojasi pietų Afrikoje, buvo 
nacių laikais kalinamas tame 
pat Dachau kacete. '

Kongreso išvakarėse Bavari
jos jaunimas uždegs laužus ant 
kalnų ir kalvų .ir jųjų ugnis 
bus kurstoma visą naktį. Ba
varijos kaimai ir miesteliai iš- 
sipuoš taip, kaip jie išsipuošia 
Dievo Kūno šventėje. Mergai
tės pasiryžusios papuošti gėlė
mis Bavarijos pakelių kryžius 
ir koplytėles.

Pirmą kartą Vokiečių televi
zijos programoje tokiu laiku, 
būtent, 11:30 liepos 17, 24 ir 
31 bus perduodamos religinio 
turinio paskaitos. z Kalbės žy
mūs teologai — filosofai: Ro
mano Guardini, Urs von Bąl- 
thasar ir Josef Pieper. Jų pa
skaitos gvildens Eucharistinio 
kongreso klausimus.

Miuncheno radijas nuo Atve
lykio iki rugpiūčio 14 kiekvieną 
sekmadienį 10:30 transliuoja 
religinę valandėlę katalikams 
tema: “Didysis ženklas”. Garsie
ji pamokslininkai, kaip tėvas 
G. Waldmann, S. J., klebonas 
dr. K. Froelich, Bavarijos Kat. 
Akademijos direktorius dr. K. 
Forster ir Wuerzbergo diecezi
jos Kolpingo sūnų dvasios va
das dr. M. Roessler, kreipia 
klausytojų mintis didžiojo įvy
kio link. Religinių valandėlių 
metu gieda bei giedos Miun
cheno, Freisingo, Wurzburgo, 
Regensburgo katedrų, Regens- 
burgo muzikos mokyklos, o tai
pogi Miuncheno šv. Liudviko 
ir Jėzaus Širdies parapijų cho
rai.

Prof. Z. Ivinskis iš Romos 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais 
atvyksta į Bonną, Vokietijoje, 
kur vadovaus Baltų Institutui 
ir skaitys paskaitas vasaros se
mestre.
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(18)
— Jogintas? — Eiviltas vyptelėjo, užtęsdamas 

atsakymą. Jo lėtai dirbančioj galvoj susiraizgė mintis: 
“0, matai, mergelė ir nerimauja dėl mano brolio! Galgi 
kartais ir Mažė šitaip dėl manęs ...”

— Jogintas virves suka. Tėvelis liepė, tai ...
— Virves suka? Ir prieš devintinę? šventvakarį? 

Meluoji!
— Tai, Rindele, ir ko man meluoti? Tikrai su

ka. Linai šiemet buvo užderėję. Daug nuokritų. Tai 
visokiems virvagaliams ...

— Nerūpi man jūsų virvagaliai!
— Tai kas gi tau, Rinde, rūpi? — visu nekal

tu savo veicįu, kaip mėnuliu, šypsojosi Eiviltas, atsi
sukęs į mergaitę.

— Žiopliai! Visi jūs! Netikėliai! Nenoriu jūsų ma
tyt! — Rindei nutrūko siūlas. Sustojo verpusi. Kram
tė lūpas. Ašaros jau buvo giliai nuslūgusios. Tik pyk
tis veržėsi visokiais keliais: norėjosi šaukti, bartis, 
suduoti iš viso peties, bėgti į nepasiekiamus tolius, 
kad nieko daugiau nebematytam ir nebegirdėtam. 
Jei nebūtų čia motulės, gal ir prasiveržtų šita aud
ra kuriuo nors keliu. Dabar gi mergaitė atsiduso iš 
visų plaučių, tarytum kalną nuvertė, sukando dantis, 
prilipdė nutrėkusį siūlą prie kuodelio ir ėmė toliau 
verpti, į nieką nežiūrėdama, atrodydama ramiausia 
iš visų ir labiausiai susikaupusi darbe. Bet jos gily
bėje, pro visas audras, pro dar tebevaikiškus pyk
čius, jau ruseno mažytė kančios liepsnelė. Meilės ir 
kančios. Argi jis nesišypsojo tiesiai į ją aną vasarą, 
ar nepasižiūrėjo meiliai ir kerinčiai? Tai ko jis vėl 
toksai šaltas, kaip užgęsęs ugniakuras? Ko toks ne
paslankus? Argi jis neatjaučia jot ilgesio? Rindė py
ko ir gaiMnosi.

Kokios bebūtų vienoj ar kitoj širdy audros, ko
kie graužai tenai besitrintų, ar žiedai besiskleistų, ar 
pūkuotos kirmėlės besiraitytų, o bendra nuotaika tro
boje buvo lygi, beveik nerūpestinga ir linksma, nors 
rūpimus ir net liūdnus atsitikimus pokalbis už
kabindavo.

— Tai ežeru atičiuožėt, Eiviltai? — paklausė 
žvaigždonė. Ji pastebėjo, kad vargšas bernelis ir į 
Mažę suka galvą, ir į Rindę kraiposi, išraudęs lyg 
ant žarijų, negalėdamas nei su viena mergaite kal
bos sumegzti.

— Taigi, ežerų, — pralinksmėjęs atsakė Eiviltas. 
— Kad ir toliau, bet ... Mes čia su Varnagiriu ... 
Sakom, giria vykti kaip ir nesaugu ...

— Žinoma, visko pasitaiko.
— Gerai, kad į eketę neįsmukot, kaip Dau

kantas, — atsiliepė kažinkuris.
—Kaipgi tenai atsitiko vargšui seneliui? — vėl 

klausė žvaigždonė.
— Kažin ...
— Sako, buktai ...
— Niekas tikrai nė nematė ...
— Tik mano tėvelis ... — pradėjo ir Uogelė; 

bet visų mėginimus pasakoti nutraukė Sargūnas savo 
stipriu ir aiškiu balsu. Jis jau turėjo darbo. Sėdėda
mas ant staklių krašto, padavinėjo Uoktei gijas.

Sargūnas mėgdavo kalbėti, ypač pasakoti atsiti
kimus. Ir dabar nenorėjo praleisti geros progos. Vie
nas malonumas apsakyti netikimą, kai klausosi tiek 
žmonių, , dar kaikurie net beveik negirdėję.

— Taigi. Niekas gerai ir nežino. Atrado po ledu, 
tai atrado. Bet kaip jis tenai papuolė, va, tai ir yra 
svarbiausia. Mūsų Vydas pasakojo, kad buvo šitaip: 
jis tenai, mat, užeina ir su Klausigaila išsikalba.

Sargūno žvilgsnis užkliuvo Uogelės, ši buvo parau
dusi ir galvą palenkusi į mezginį žemiau, negu reikia. 
Jis minutėlę staptelėjo. Žygei nutrūko siūlas, turėjo 
sustabdyti ratelį. Rindė prasijuokė. Miltautas mėgino 
kahnką sakyti, bet Sargūnas tęsė:

— Tai, sako, seniukas paskutiniu metu labai 
nukliedėdavęs. Vis apie tą savo buvusią raktininkys- 
tę! Ir nuolat vis-šnekėdavęs, kad eisiąs kada į Ašuo- 
jos pilį. Į senąją, žinoma. Atsirakinsiąs visus kamba
rius, menę, sandėlius* ir su amžinos atminties Gied- 
kantiene apžiūrėsiąs visa. Vis taip ir taip kalbėda
vęs. Vieną dieną, kaip Giedkanto daržininkas sako, 

būktai senelis išsiprausęs, apsivilkęs švariais marški
niais, girdi, eisiąs dabar į Ašuoją. Pažiūrėsiąs, ar 
kryžiuočiai ko nepavogę. .. Ir išėjęs. Niekas labai dėl
to ir nesirūpinę. Sužiūrėsi pakvaišusio. Kiekvienas 
darbų pilnas. O paskui tai jau Klausigaila, va, Uoge
lės tėvulis, matęs.

— Girdėjau ir aš . . — neiškentė Varnagiris. 
Bet Sargūnas tęsė:

— Sako, žiuri jis kartą, taip apie vidurdienį, ka- 
žinkas paežerėj kruta. Balta visur, šerkšnas ant me
džių, ant ledo sniegas, trobos irgi dūli nubolavęj 
pusnis sutūpę. O paežerėj kruta sau juodas daiktas 
ir tiek, žmogus, ne žmogus; žvėrelis, ne žvėrelis. 
Akys nebe jauno, iš tolo gerai įžiūrėti negali, sako 
Klausigaila. Tai jisai jau ir nusisukęs, galvojęs į tro
bą eiti, bet akys, sako, ir vėl į tą juodą daiktą 
krypsta. Ogi, sako, žiūri, jau ežeru eina. Pamažu, 
pamažu, nei neslidinėja labai Na, ir eina tiesiai prie 
eketės, kur Giedkantų žuvininkas bučius pamerkęs 
laiko. Turi jis tokių ekečių prasikirtęs daugelį, visu 
pakraščiu nuo pilies ligi Klausigaiios lauko. Bet, ma
tai nė į vieną senelis neįkliuvo. Atidrožta vis paeže
re, paežere, ligi pat Klausigaiios ribos. Paskui pėdas 
jo apžiūrėjo. Vietomis atsisėsta, ir vėl eita, vėl atsi
sėsta, ir vėl. Senas, matai, nebestiprus, tai gal ir pa
vargdavo kas keliolika žingsnių.

— Kad ir pavargdavo, bet iki mirties, vistiek 
užteko jėgų nueiti. Taip jau dievų, matyt, lemta bu* 
vo vargšeliui, — atsiduso žvaigždonė.

— Na, tai eina, sako, eina vis eketės pusėn, — 
tęsė Sargūnas. — Jau Klausigailai, sako, nei be šis, 
nei be tas. Jau jis įžiūrėjęs, kad žmogus. Gal Žu
vininkas eina bučių patikrinti? — manąs sau Klausi
gaila. Paėjęs už tvoros, prisidėjęs nuo šviesos ranką 
ir vis žiūrįs. Ogi tik čiūkšt ir eketėj! žmogus rai
kąs kostelėjęs ir įsmukęs. Klausigailai šaltis nuo širdies 
iki kojų padų nuėjęs. Tuoj jis bėgt Pagiry kažžnkas 
kurą sau kapoję, atbėgę irgi. Tai ir atradę Daukan
tą. Stačią, nelabai nė giliai Tarpu bučių įrinarpUo- 
jęs ... Mėginę gaivinti, šildyti, lankstę rankas ir 
kojas. Vilto, va, Uogelės motulė, šildyto medaus su 
kokiom ten žolelėm į pražfodytą burną pylusį. Nebe- 
gelbėjo niekas.

— Kiek ten jam bereikėjo! Vos gyvas krutėda
vo, — ats&iepė Varnagiris. — Pakliuvo vandens, 
žioptelėjo ir teigta.

. i
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— O raktus tai, atradę, prisispaudęs prie krū
tinės abiem rankom ... — užbaigė pasakojimą Sar
gūnas. Uokįė jau, ištiesusi ranką laukė paduodant 
dvi poras gijų.

— Gal jam regėjos, kad jau Ašuojos duris ra
kina ... — pratarė Mantvilo augintinis.

— Gal. Ką gali žinoti, kas mirštančiam vai
denasi.

— Taigi ir nebėra žmogaus. 0, regis, gyveno, 
va, kaip ir mes: valgė, miegojo, dirbinėjo.

— Aha, sako, geras raktininkas buvęs.
— Geras ar blogas, ateina laikas, ir turi mirti.
— Kai dar sava mirtim, tai nieko, o kai priešai 

užpuola, žudo ...
— Kaip čia gali sakyt “sava”? Prigėrė. Būtų 

gal dar gyvenęs. z
— Bet jau, vistiek, buvo senas. Jam jau taip 

skirta. Gal Giedkantienė savo tarną šaukia?...
— Matai, jam vis taip švietė, kad eiti į pilį.

Ir nuėjo ...
— Tai čia ir buvo jo sava mirtis. Negi kitas 

kas jį prigirdė!
— Bet, matai, kai serga, guli lovoj, tai, regis, 

taip ir reikia, jeigu, ilgai pagulėjęs, gydomas — ne- 
bepagydomas numiršta. Bet čia, matai ...

— Kad ir Daukantas sirgo! Galva jo apsirgo, 
tai ir Mvodė, kur nereikia.

— Bet kai, va, priešai bastūnai tau švyst švyst 
su kardais, kai namus padega, vaikus gaudo, žmones 
raiti sutrypia ... Va, tada tai nesava mirtis!

— Oi, vaikeliai, geriau neminėkit! — bailiai ap- 
sidairė Žvaiffedooė. Atsistojo. — Eisiu dar savo Ilgo- 
nio pažiūrėti. .

— Minėti, ar neminėti, o kai užpuola, tai ir Ą 
užpuola, — atriduso Mfltauta*. - reikia minėti, rei- 
na MkU pMUiMui.

— Togu jauni ruošiasi, MilUutai. — išeidama
dar ataigrąte tvrigtoonė. — Mes tik padėsim gintis -jį 
ar no, o daigiausiai tai tik tarusius apraudorim, 
jei patys

— Dievų salia, kam teti, km nežūti. Bet, kol
dar pakruta, kryfiotel taip įsupai gyvas nopasi- -J 
duota!

(ta taM J



Berniuku vasaros

rengiama vasaros stovykla bmr- imami beminkai nuo 7 iki 15 
niukams. Stovyklavimo sąly- metų. Savaitinis mokestis — 
gos ypač palankios. Vienuolyno 25 doL Daroma nuolaida tuns 
didelė uždara sodyba leidžia šetomas, kurtos atsiųs daugiau 
vaikam plačiai žaisti, bėgioti kaip ataką savo sūnų. Mokes- 
pievomis, aikštėmis, miškais, tis mokama* ii anksto, užsire-

plūdynuu, kur laisvai bė
ginėti ir mėtyti sviedinį.

Atlanto pakraščiiM»e toli pa
lieka miesto didieji karšfial 
čia dienep makmiee ir saulė
tos, vakarai vėsūs, čia gera* 
poilsis visiems, ypač stovyk
laujantiems berniukams, ku
riuos nuolat prižiūri pranciš
konų klierikai, auklėtojai. Be 
žaidimų jie turi dar ir pamo
kas ir kitokius užsiėmimus. Mo
koma lietuvių kalbos, istorijos, 
geografijos. Vakarais rengiami 
laužai, bendri pasirodymai.

Minėjo parapijos sukaktį 
BROCKTON, MASS.

Šv. Kazimiero parapijos 60 
metų sukakčiai paminėti bir
želio 12 buvo suruošta parapi
jos salėje vakarienė. Dalyvavo 
daug parapiečių ir svečių. Pro
gramą pravedė vikaras kun. Al
bertas Abračinskas. Iš kunigų 
vaišėse dalyvavo ir sveikino 
buvęs vikaras kun. Aloyzas Kli
mas iš Lawrence, Mass., kun. 
Mykolas Vembrė iš Stoughton, 
Mass. Lietuvos vyčių dvasios 
vadas kun. Albertas Kontautas 
iš Bostono Mass., aviacijos ka
pelionas kun. Juozas Bernato
nis, kun. Jonas Klimas iš Bos
tono, Mass. ir kun. Simeonas 
Saulėnas iš Cambridge, Mass. 
Parapijos lietuvių profesionalų 
vardu sveikino ir džiaugėsi gra
žiu parapijos darbu Vincas 
Mazgelis^ mokytojas, baigęs 
Bostono kolegiją. Nors čia gi
męs ir augęs, bet kalba tai
syklinga lietuvių kalba. Miesto 
tarybos narys Ipolitas Monkevi
čius perskaitė Massachusetts 
gubernatoriaus Foster Furcolo 
ir Brocktono miesto sveikinimo 
raštus. Meninę programą išpil
dė Adomas Barauskas ir Mar
garita Mazgelienė; jie dainavo- 
solo ir duetus. Programai bu
vo parinktos lietuviškos dainos. 
Pabaigoje kleb. prel. Pr. Stra- 
kauskas pasidžiaugė parapijos 
ir Brocktono lietuvių kolonijos 
lietuviškumu ir augimu. Iš va
karienės liko 664,25 dol. pel
no vienuolyno namams staty
ti.

šeštadieninė mokykla moks
lo metus užbaigė birželio 11. 
Mokėsi 25 mokiniai. Mokykla 
naudojosi Stašaičių buto patal
pomis. Mokslo užbaigtuvės bu
vo suruoštos Baškauskų namuo
se. Mokyklos baigimo pažymė
jimus ir dovanų naujas lietuviš

S Ne* Yorto apylinkės bus

štai į stovyklą vienuolyno pa
rūpintomis priemonėmis. Kas 
nori tuo pasinaudoti, prašome 
iš anksto pranešti. Kelionė į 
vieną galą — 5 dol. Nors sto
vykla baigiasi liepos 29,« bet 
norintieji galės pasilikti ir il
giau. Tik nebus oficialios pro
gramos. Berniukai bus ir toliau 
prižiūrimi.

kas knygas gavo Liucija Baš
kauskaitė, Gediminas Senuta, 
Gražina Stašaitytė, Saulius Su
žiedėlis, Jarūna Venčkauskaitė 
ir Vidas Venčkauskas. Mokyklos 
vedėju praėjusiais metais bu
vo Aleksandras Padagas, mo
kytojai — Liuda Senutiėnė ir 
Antanina Sužiedėlienė. Mokyk
la rūpinosi tėvų komitetas: A. 
Ramanauskas, F. Šmitas, O. 
Radzevičienė ir K Pranckevi- 
čius. Dovanom — knygom įgy
ti 25 dol. paaukojo šaulė Li- 
leikaitė. šeštadieninė mokyk
la jau atidirbo 10 metų.

Antanas ir Petronėlė Bukan
tai atšventė 25 metų vedybų 
sukaktį. Birželio 19 jų inten
cija šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo mišios. Abu yra aktyvūs 
parapiečiaL* A. Bukantas yra 
kolektorius ir veiklus šv. Var
do draugijoje.

Kun. Jonas Daunis, šv. Ka
zimiero parapijos vikaras, bir
želio 8 buvo ištiktas širdies 
smūgio. Atsigavęs išvyko pail
sėti pas savo namiškius Dor- 
chester, Mass.

Kun. Jonas Kubilius, S. J., 
Jaunimo Centre direkt. Chi- 
cagoje, praveda Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserim metines reko
lekcijas.

Ateitininku moksleivių kuo
pa birželio 18 atsisveikino su 
4 savo nariais — abiturientais: 
Liucija Baškauskaite, Gedimi
nu Senuta, Gražina šeduikyte 
ir Vidu Venčkausku. Eleistu- 
vės buvo Baškauskų namuose. 
Visi 4 gavo atminimi Vytau
to Augustino Lietuvos vaizdų 
albumą, išleistą Ateities. Vai
šes suruošė moksleivių ateiti
ninkų mamytės. Kuopą globo
ja Zuzana Kucinienė.

G. L.

KENNfe 9UNKPORTAB prie Attitato laukti vasaroto}*, tenisas prasi
deda liepos 1. Atvaizde — Angelas prie Liurdo. Nuotr. V. Maželio.

Lietuviškos mokyklos užbaigtuvės 
PHILADELPHIA

Birželio 11 šeštadieninė mo
kykla suruošė mokslo metų už
baigimo valandėlę, kurią .pra
dėjo mokyklos vedėja G. Ma
čiūnienė. Dalyvavo mokiniai, jų 
šeimos, mokytojai ir svečiai; 
tarp jų šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. K Mitutis. 
Mokyklos darbo ir veikto* apy- 
skaitą palakė G. Mačiūnienė. 
Paaiškėjo, kad mokėsi 32 mo
kiniai, mokė 6 mokytojai, bu
vo 6 skyriai. Jaunimas mokėsi 
lietuvių kalbos, istorijos, geo
grafijos, lietuviško giedojimo 
ir dainų, tautinių šokių. Mo
kykla paruošė Kalėdom vaidi
nimą ir Vasario 16 minėjimą. 
Šiais metais prie mokyklos pra
dėjo veikti vaikų darželis, į- 
steigtas lietuviškas knygynėlis.

Po pažymėjimų išdalinimo 
sekė lituanistikos varžybos, kas 
iš mokinių geriausiai lietuviš
kai skaito, deklamuoja. Laimė
jusieji buvo apdovanoti sidab
riniais, kuriuos paaukojo Lietu
vių Bendruomenė, Lit. Tautinė 
Sąjunga. Geriausiai pasirpdė 
Banguolė Raugaitė, Irena A- 
vižonytė, Daiva Makarauskaitė, 
Rimutis Juzaitis, Aldona šal- 
čiūnaitė, Ona Valašinaitė. A- 
teity numatoma Są mokyklą 
išplėsti iki 8 skyrių. Gera bū
tų vyresniem suorganizuoti li
tuanistikos kursus, šiuo tarpu 

jie neturi kur pagilinti savo 
lituanistinių žinių.

Lietuvių'dtona
bus birželio 26. Organizuoja 

Lietuvių Bendruomenė. Iš New 
Yorko dalyvaus J. Šlepetys, 
Tarybos pirpųninkas, ir pasatys 
kalbą. Uetilviškos mokyklos 
mokiniai įpiriš savo dalelę. Lau
kiama gausiai jaunimo. Bus šo
kiai, žaidimai, sportas. Bendruo
menė kviečia visus kaimynus 
gausiai dalyvauti.

P. ir G. Kalantai - Colan 
švenčia 50 metų bendro gyve
nimo sukaktį. Susituokė Potts- 
ville, Pa., dabar gyvena šv. 
Jurgio parapijoje. Jubiliatus 
sveikina visi jų prieteliai ir ar
timieji. Abu yra dar geros nuo
taikos, darbštūs ir mieli savo 
parapijoj ir apylinkėj.

šv. Jurgio parapijos mokyk
lą baigė 24 mokiniai. Baigimo 
dieną birželio 12 buvo iškilmin
gos pamaldos, bendra komu
nija, diplomų įteikimas ir ben
dri pusryčiai. Rasa

"Baltaragio malūno" plokš
telės jau baigiamos išparduoti. 
Labai ribotas skaičius dar gau
namas Darbininko administra
cijoje, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Vieno albu
mo kaina 10 doL

A

BattimorČs žudos
ton** ir Etona ŽydaHaL se

nos kartos'lietuviai, kurie jau 
ilgą taką gyvena Baftimorės 
priemiesty Dundalke, šeštadie- 
pį, birželio 11, gražiai paminė
jo savo 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. IBiimingas mi
šias jų intencija aukojo prel 
L. Mendebs, kuris taip pat įtei
kė kryžių iš Jeruzalės. Po mi
šių žydeliai su savo vaikais ir 
anūkais vaišinosi savo namuose. 
Sukaktuvininkai ilgus metus 
dalyvavo įvairiuose parapijos 
darbuose.

Kun. Juozą* Jasaitis, gimęs 
ir augęs Baltimorėje, senos kar 
tos gerai žinomas, birželio 19 
minėjo savo 25 metų kunigys
tės sidabrinį jubilėjų. Jubilia
tas, kuris klebonauja airių šv. 
Grigaliaus parapijoje, aukojė 
iškilmingas padėkos mišias, ku
riose dalyvavo jo giminės, drau 
gai ir parapie&ai. Po mišių bu
vo vaišės, kuriose visi dalyviai 
turėjo progos pasveikinti su
kaktuvininką ir palinkėti ilgiau 
šių metų.

Birželio trėmimai prisiminti 
birželio 19. Daug žmonių 8:30 
ryte dalyvavo mišiose šv. Al
fonso bažnyčioje. Po mišių ma
šinom nuvyko į Annapolį, kur 
priėmė gubernatoriaus atsto
vas pulk. P. E. Sutherland. Ap
lankė lietuvišką ąžuolą, kuris 
auga gubernatoriaus rūmų kie
me, visi susirinko į senatoriaus 
rūmus, kur iškilmingą posėdį 
malda pradėjo kun. K. Pugevi- 
čius. Kalbėjo kongresm. Edvar
das Gannatz. Minėjimas baig
tas pietumis lietuvių svetainė
je.

Sodelietės savo pavasario 
veiklą utoaigia gegužine, kuri 
bus sekmadienį, birželio 26 Ro- 
binson vasarvietėje, prie Che- 
sapeake Bay įlankos. Sodalietės 
su savo šeimomis ir draugėmis 
turės progos gražiai .pasilinks
minti ir kartu pratarti kelias 
malonias valandėles.
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STANKON9 Bt MASTOMO UBllMEg TĮSOTO* MOTORO Vt 
yra paafryšuM p*attaxnantt vfatems teutiąi^*ną, kurto tik nori 
padųsti mvo irthnMesu Lietuvoje siuntiniu- • Štai šįkart 
8TANK0N0 IB MASIULIO LIETUVIŲ FEUKYBOS BENDROVE ) 
siūto Jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti saviesiems 
viena ar kalia iš itu *tontinin-
SIUHTINYS 3VK: trys atkarpos labai vertino** Ir •aras, grašio* Ir 

tvirtos anqfltfcqa vtteonis m**žUgo* vyriškiem* ar taotertakiem* 
kstiumazns,' kiekviena po- 3% >rai> Boston sarge, vrarste^ arba 
baratbes; pflko*. Juodo*. rudos ar mRynos špaivoa au įausta i ■ 
įrašai* arba au antspaudai* “Ali Wool Madto ta Bagiand**. 
Riimtfrnin kaina. au visais Dasiuntimo mokesčiais STSjUO

SIUNTINY8 3VKP: ttys atkarpos po 3 jardus gry*oe angliškos 
vilnos Ulster medžiagos paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba 
visos atkarpa kostiumui, kaip siuntinyje 3VK ir dvi Ulster pal- 
tinč* atkarpos, arba dvi atkarpos kostiumams ir viena paltui 
pasirinktinai.
Siuntinio kaina su visais pesiuntimo mokesčiais *76.00

SIUNTINYS 3K: trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3^4 jar
dų, tvirtos ir gražios, lygios ar dryžuotos, vyriškos ar moteriškos 
pusvilnonšs medžiagos (vilna su medvilnė* priemaiša), su ant
spaudais “Made in Engiand”.
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $40XM> 

SIUNTINYS 4K: 4 atkarpos kostiumams po 3% jardų tokios pat
kaip siuntinyje 3K medžiagos ....... ........... .'.__ ■■■■ *50.00

SIUNTINYS 5K: 5 atkarpos tokios pa£ medžiagos *60-00 
SIUNTINYS 10K: 10 tokių pat atkarpų ............. - *115100
Prie šių siuntinių galima už papildoma mokestį pridėti dar pamu
šalų, moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų ar kitų daiktų.

Garantuotas pristatymas per 3-5 savaites.
Ypač skubiai vykdomi vaistų Ir visi kiti užsakymai.

Pavyzdžių ir katalogų bei informacijų galima pasiprašyti, o taip 
pat siuntinius užsisakyti tiesiog — STANKŪNO IR MASIULIO 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖJE Londone, arba per šiuos 
jos atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus, 
pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama: 
V. BAčANSKAS, 897 W. Lombard St, Baltimore 1, M d., U.S.A. 
A. DABSYS, 3803 Evans Street, Los Angeles 27, Callf„ U.S.A. 
J. DAGYS AGENCY, 114 N. Rockton Avė., Rockford, III., U.S.A.
J. DAUGIRDAS, 337 Union Avenue, Brooklyn 11, N.. Y. U.S.A.
K. DULKYS, 407 Burden Street, Prince George, B. C., Canada
D. JURJONAS 4 CO. INC., 3251 So. Halstead SL, Chicago8, III.,
K. KUDUKIS, 1702 Whitehall D r., London, OnL, Canada f U.S.A. 
A. KUSINSKI8, 61 Front Street, ApL 3, Sudbury, OnL, Canada 
A. MYLĖ, 991 SL Elizabeth Street, Montteal 18, P. Q. Canada
J. PETRULIONIS, Gaiva-Refreahmente 4 Glfts, 3570 W. Vemon,

Detroft 16, Mich., U.S.A.
L. RADZEVIČIUS, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., Canada
K. STANKŪNAS, 5 MarkvveK St., Bowen Hills, Brisbane, Austraiia 
A. 8TEIKŪNAS, 3824 Hemlock StreeL East CMcago, Ind., U.S.A. 
J. VAIČAITIS, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mase. U.S.A.
J. VALAITIS, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany
G. ZABORSKIS, 130 Bradford SL, San Frandsco 10, Callf. U.S.A.
E. ŽUKAUSKAS, Marųuette Gift Parcel Service, 2439 W. 69 St.,

Chicago29, III.; arba—4839 W. 14th SL, Cicero 50, III., U.S.A.

STANKŪNAS & MASIULIS
Lithiianian Trading Company 
108A, VVHITECHAPEL ED., LONDON, E. 1, 

GREAT BRTTAIN

Pikniką ruošia lietuvių sve
tainės valdyba sekmadienį, lie
pos 3, toj pačioj vietoj, kur bu
vo Radijo Valandėlės <piknikas. 
Vieta tikrai graži, švari, erd
vi. Pėlnas skiriamas svetainės 
įvairiems reikalams. Bus ska
niai pagamintų valgių ir įvairių 
gėrimų. Visi kviečiami ir lau
kiami.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn 11, N. Y. Resid. lUinots 8-7118

CYO jaunimo organizacija, 
kuriai mūsų parapijoj vadovau
ja kun. J. Antoszewski, pradė
jo gražiai veikti. Jaunimas ren
kasi šv. Alfonso mokykloje 
kiekvieną penktadienį 8 vai. 
vak. Ten praleidžia kelias links 
mas valandėles bežaisdami ir 
besilinksmindami. Vakarai bai
giasi 11 vai. Tėvai raginami 
paskatinti savo sūnus ir duk
ras dalyvauti tuose vakaruose.

Jonas Obelinis

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

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

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. žemiau sezono kainos
• 40% 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 atliekama* RCA 

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

Romas Viesulas, gavęs For
do fundacijos stipendiją, dviem 
mėnesiam išskrenda į Los An
geles, Calif. Išvyksta birželio 
gale.

-fcB

LIETUVIŲ DIENA
MARIANAPOLYJE — Thompson, Conn.

LIEPOS 4 D., 1960 M.
PROGRAMA

11 vai Iškilmingo* šV. MIŠIOS su PAMOKSLU. Woruesterio — 
Šv. Ktizivder^pdrap. choras giedos per Mišias. IBPA2INTYS 
bus klausomos prieš Mišias.

3 vai. M B N I N i programa:
1. Kalba — JoAr D. Adam*, Kep. State of Connecticutt 
i. Tautiniai Šokiai.
3. Mtuikalinė programos dalis.

4 vai prasuks ŠOKIAI prie gero orkestro.

Įžanga į parką 50* — įvairios gražios dovanos boa Hfctalinto* kaip DOOR PRIZSS

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
GARSIAM* CAPC COO - OŠTCRVILLK. MAS*.. KURORTE 
PRIE ATVIRO ATLANTO. LONO-OCACM PUASO. PVSU FA- 
VaSTJE, GRASIOJE UBTUVMKOJB VA8AKVUBTM VILOJK

“AUDRONE*
87 KAST BAY tD. OBTCRVILLE, CARE COD, M A SS. 

TeL GA 8-B4M
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražu* privatu* Ž akrų pu
šyne* - paritai • Bllto* Gotfatnano srove*, atviras jSro* pliažas

tšMuvtai aavtaMtai Dr. Ed Ir Marija JANSONAI 
vtaus maloniai kritoM atvytu. — Kreiptis

AUDRONt - JANSONAS



DARBININKAS

SPECIAL NOTICE TO OUR MANY OUT-OE-T6WN CATHOLIC 
GROUPS WHO WILL BE SPENDIMU 8OME TIME IN THE NEW 
YORK CITY AREA DURlNG THE SUMMER MONTMS. THE 
FOLLOWING RELIGIOUS GODOS DEALERS HAVE SPLENQID 
REPUTATIONS FOR COURTEOU8 ANO RELIABLE SERVICES. 
— WE HIGHLY RECOMMENO THRM FOR THE VERY BEST 
VALUCS FOR ALL TYPE8 OF RELIGIOU* GODOS.

HOME IMPROVcMENTS SUMMER RESORTS

JEAN JACQUES pUVAL 
58 West 15th Stre'-L New York City 

LEADED & STAINED GLASS 
for Religious Institutions 

YU 9-1247

ROBERT EMMETT T1RRELL, Ine 
89 Chambers SL, New York City 

Outfitters to the Staterbood - Foa 
tolant'Supplies - Men’s Blaek Lug- 
gage - Sweaters - Shavrla - Etc 
Special 'consideration to religious 
groups...........................WO 2-1032

Home Owaera — Domėn, porėtas, 
garagea. rooflng. eiding.

Lot Ow»er« — Complete b«ne coa- 
%truction or staH only. Summer 
ho-.nes. Lako Cottagea. —■ Ptaas 
avail.-v''<e - v>ee F**r>»*ee. -

JOHN F. CONNORS
SOuth Orangp 2-7116 (New Jersey)

YONKERS and COLD SPRINGS.

HOLME’S
OUALITY MONUMENTS

Wrtte for Free Designa and Prices 
Ft»iae» SL. Saugerties. N. Y.

Cntskffia Mta — Poeono MTS. The 
ftm spot on Delasrare River. Young 
Peopte - Coupies - Fa mil e*. Main 
Losite. Dekite Cott&ges. Debcious 
Food, Rms. W/R Water or P/Baths. 
Goif. pooL pvt. lake; sports. socihl. 
dliector. chid eounselor: Emeri-la
ment, coektall lounge; nr. churebea. 
Write for Booklet “L".

RESTAURANTS

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

Statues. Rosaries. Pictures, Medais. 
Catholic Books of All Publishers. 
Identification Bracelets. Missals for 
Altar and Laity. Bibles

BArely 7-1463

ROHL.F’S

521 St. Ajtms Avė., New York City 
MOtHvn 9-5083 

Manufacturers of - 
Ecclesiastical Church Windows 

Repairing - Restoring — Churches. 
Residences, Catholic Institutions.

Splėndid locations. Catholic areaa 
Reasonable prices

Phone for appointment i
YO 6-2735—Davs
BE 7-2162-Eves

MAJOR'S CORNER — Dining room 
open every P-iy 12 noon to 10:30 p m

SCHOOLS

Brooklyn, TE 9-1551.

JOĖ M AJOR’S Ręst. - Bar * Lounge 
Open every day 4 p m. to 12' pjm. 
Simday 12 noon to 10:30 pjrn. 6814 
4th. Avenue, Brooklyn, SH 5-9168

Good Food at Good Prices

ROCK VIEW HOUSE U.S. Hlghvay 
#206, Montague, N J. — 5 minutes 

t a Catholic church. Tennis - 
G<Af - Suinuning - Dancing. Excel- 
lent food. Write for brochure “L“ 
or phone Oiarles or Louise Rein- 
hardt —* Montague 3 226&

JOSBM ANDRUSK — TRAVEL AGENCY

-HAVEN REALTY—
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS

Namų pardavimas, Apdraudos, Income Tax užpildymas
Mutual Funds — Pinigų investacijos

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

VALLEY CANDLE MFG. CO. INC.
158 Columbia St.. Brooklyn, N.Y. 

Ėst. 52 yra. Votive Lights, Stearic. 
Beeswax. — Special Service to the 
Clergy & Religious. Groups. Candles 
of Ali Qualities. For all Information 
call MAin 5-5755.

ACME BULLETIN A DIRECTORY 
BOARO CORP.

37 Kast 12 Street, Nevv York City 
Changeable Letter Bulletin Boards. 
metai or wood. Illustrated catalog 
available. — Special consideration 
given to religious groups. AL 4-1895

THE ORATORY SCHOOL

AIRBORNE MEDALLION 
CO.

153 EAST 70 STREET
N. Y. City

ST. JOSEPH OF COPERTINO 
FLYING MEDALLION

BUtrfld 8-2718

PRICE’S RELIGIOUS GOODS 
151 Main Street 

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

Church Goods - Statues
Dl 2-9428

Gatholic Preparatory for Boys 
. Boarding and Day Accredited 

Ali Sporte
7th Grade through 12th Grade 

COMPLETE NEW 
SCHOOL PLANT 
Rev. John J. Bain

Headmaster

MARBONA NAPOLITANO 
RESTAURANT

194 Grand Street, New York City 
Italipn-AmeriCrji Cuisine 
Communion Breakfasts 

and All Sočiai Funetions
CA 6-9631

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

"For Fun ... for Relaxation" 
Modern accom. Rooms & cabins with 
private baths. Excell. cuisine served ; 
hotel style. Swimming. fishing, bi- 1 
cycles. lawn sports. dancing. & golf. 
Čath. Church nearby. Families in- 
vited. $38 to $48. Write or call —

Mrs. Moore. Prop......

SUMMTT, NEW JERSEY
CR 3-1085

Staten Island’s newest 
Chinese American Restaurant

CHIN ATOWN
RESTAURANT

VILLA UUCIA
FREEHOLD. N. Y. Tel. MEIrose 4-2854 
in view ot Catskill Jts. Beautiful modern 
swiniming pool. large room with private 
bath. excel!ent hot meals. individual 
Service. Recreation. Booklet on R- quest. 
Also Motei vith separate entrano-. Near 
Catholic Church. Mrs. Cant».

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- K A v°ie> f^itvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntiny ? ? ?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
KITR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- IsUlt įiom, žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

GR 5-4525

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

A complete sAock of 
RELIGIOUS ARTICLES

. Rosaries - Crucifixes - Statuary 
Prayer Books - Bibles - Medais 

Religious and General Cards. Open 
daily 8:30 a.m. - 8:30 p.m. SO 8-9160

BLUE CROSS CUSHION CO.
169 Murray Street

Manufacturers of Church Cushion? 
and Kneeling Pads. Special consi- 
derations given to religious insti- 
tutions. BĮ 2-7700

FILU YOUR CHILDREN’S 
EDUCATIONAL NEEDS

LUNCHEON from 95c 
DINNERS from $145

Clothes for the Clergy. "Factory to 
You”. Summer Lightweight Suits — 
VVorsteds. Tropicals. Mohair. Top 
coats & Raincoats. Suits made t< 
Oroer. ................ ....  Expert fitting

SANOS WOODWORK1NG CO. 
Route #23, Wayne. N. Y. 

Manufacturer of fine 
CHANCEL FURNITURE 

Special consideration given to 
religious institutions 

OX 4-0312

M A N Z I’ S
404 So. Orange Avė.. Nevvark. N. J 

MA 3-2100

SANDERS RELIGIOUS ARTICLES 
51 Paterson Street, 

Paterson. N. J.
All Types of Religious Articles ant' 
Goods. Special consideration giver 
to Catholic groups. -- AR 4-5511

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

COMPLETE CHURCH & CHAPEL 
FURNISHINGS 

MU 6-7821

ADĖLPHI ACADEMY
SUMMER SCHOOL

For Boys and Girls - Grades 7..to 12 
Drivėr Ęducation Course 
for Students who Oualify

July 5 - Augjist 20
DAY SCHOOL

Colle^e Prepara.ory - Kindergarten 
Elementą ry - High School 

Co-educational
Fall Term Begins Sept 12

282 Lafayette Avė, Broeidyn
MAin 2-3725 ‘

We cater to small groups for special 
Occasions—Parties. Luncheons. etc. 
Orders to Take Out. — Enjoy your 
favorite Cocktail or Beer. Weekend 
S ne čia Is. Bar-B-Q Spare Ribs and 
Tx>bster Rolls. Open 7 davs a week. 
Free Parking Lot. — YU 7-1414.

366 New Oorp Lane

VENDOME PLAZA HOTEL — 510 
Ocean Avenue’, Long Branch, N. J. 
Gala Opening July 4th. The perfect 
vacation spot in Long Branch. N.J. 
ItaJian-American cuisine. Ali sports 
& activities. Near Catholic church. 
Rates frort $60 00. Ur.^er personai 
direction of Mr. Amedeo Colitti.

CA 2-6484

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 V AK.

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

' arba IND traukiniu D-6 Avenue iki De l a n cey" Street.

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

CROYDONHALL

PAPRIKA Continental Restaurant 
Restaurant Espresso — UN 1-9227 
1529 York Avė.. (Cor. 81st St.) NYC 
Hungarian - American Kitchen. Ex- 
cellent Food - Moderate Prices —

LUNCHEON - DINNER SERVED

Dinners from $2.20

PEGGY RUNWAY LODGE 
Narrowsburg, N. Y. ALpine 2-7135 
One of Deleware Valley’s finest Re
sorts. Located on Penn. side of river. 
Most everything in sports. Modem 
pool. Unique and exceptional, new 
cabin acc. Also housekeeping units. 
Rates $42 up weekly. Near Catholic 
Church. Booklet. Fr. & R. Behling.

DISPLAY

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

BLACKBURN 
MANUFACTURING CORP.

38S Clinton Street 
Haledon. Paterson 2. N. J.

Church Linens, Priests Cassocs
Vestments. — Special considerat:on 
given’to religious groups. M. Black- 
bu«4i, president. LAmbert 3-3647.

A C A D E M Y Visit The Ali New

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

Queens Village, L.I. N.Y. 
Manufacturers: Com plėtė Line 
CHURCH CANDLES. Special COYY-
sideration given to religious groups 

HO 5-8660

of

NATIONAL CANDLE CO. INC.
40 Devoe Street. Biooklvn. N.Y. 

CHURCH CANDLES 
of all descriptions 

Special consideration given to 
Religious Institutions 

ST 2-4054

ARMIENTO STUDIOS 
17 Morris Street 

H'ckensack. New Jersey 
Stained & Leaded Glass Specialists 

Special consideration given to 
Religious Institutions 

HU 9-6181

METROPOLITAN CANDLE J.-.FG
CO.

117-19 14th Road. Collcge Po:nt

Church pnd Institution Ca «Ues 
Specir'. consideration given to 

religious grouns. FL 8-1820

INSTITUTIONAL CANDLE MFG. 
CORP.

86 Scdgev’ick St.. Brooklyn. N. Y 
Specialize in Church Candles

40 Years' Eropcnence 
All Mercnandi e Unconditionaliv 
Guarr.ntccd ULster 5-3685

&

OUEENS EOUIPMENT CO. INC. 
424 Madison Avenue 
New York 17, N. Y.

Pews — Chancel and Classroom 
Fumiture. Folding Chairs. Special 
consideration to religious groups.

PL 5-1626

A select boarding and day school 
for bovs. era dės 5 to 12. 40 mile? 
from N.Y.C. Small classes. super- 
vised studv. indiviJual guidance. 
sports, play fields, golf and swūn- 
ming. Special attention is given to 
development and remedial reading. 
Summer Sėt ,i'-i. FaB sesšon begins 
September 25*. For catalogue address 
Dr. JOHN M. CARR, Headmaster.

Atlantic Highlands. N. J. i

BRIDGE HOUSE
RESTAURANT

Foot of Goethal’s Bridge
Elizabeth, New Jersey 

Breakfast—Lunch—Dinner
Open 7 Days a Week

TELEVISION SERVICE
By fully Trained and Experienced Men 
Fr-e 10 Point Check-up with Ev»*ry 
Service Call. Pronipt Srrviec. Itf-miz^d 
Bills. 3 M.,nths Čuaranb-e on Parts. 
Special consideration given to religious 
institution;'. . . . Phone BO 1-^848 
Everready Television Service, Ine.

71-09 Austin St.. Forest Hills, N. Y.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA '

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

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

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

RELIGIOUS NOTICE

BURN’S & O’CONNELL, INC. 
Ga rden State Plaza 

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

HUbbard 7-5317

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

MISSALS - PRAYER BOOKS 
Bibles - Large Selection of Statues 

Crucifixes - Medais - Rosaries 
LAmbert 3-4733

MADONNA GIFT SHOP 
114 Broadway 
Paterson. N. j. 

RELIGIOUS ARTICLES 
Catholic Books - Church Goods 
Special Consideration given to 

Groups

DA PRATO * CO. 
52 Paterson Avenue 

Hoboken, N. J.
Ali Types of Religious Articles at 
Reasonable Prices. Special consider
ation given to groups. OL 9-1998.

STERLING ART 
GLASS WORKS

5610 7th Avenue. Brooklyn. N. Y 
CHURCH ES

Stained Glass and Leaded Glass 
REPATRS 
HY 2-4214

STERLING SPORTING GOODS
7206 - 13th Avenue. Brooklyn 

Headųuarters for Sporting Equip- 
ment: Tennis, Golf. Boxing, Basket 
E-11. Bowling. Football. Sportswear. 
Baseball. Special consideration given 
to Religious Institutions. BE 6-3200

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood > 

Tel. EVcrgrcen 2-6410

SaH vestuvėms, ir kito
kioms pramogom*. Be to, 
duodami polaidotuvlnlal 
pietūs. Pirmos rOėie* he- 
tuvtėkas maistas prieina
momis kainomis.

A habit you will doubiy enįov... a 
visit to the NATIONAL SHRINE of 
The IMMACULATE CONCEPTION 
Washington. D C . and a Snack or a 
Meal in the Shrine Cafeteria located 
on the Crvpt Level of the Shrine. 
Alfred A. McCarraghy. Operator A 
Manager — Seven Days a Week. 
Open 7:30 a.m. to 7 p.m.

SAINT VINCENT DE PAUL
Boarding School for Boys & Girls 

(Room available for girls only) 
Conducted by Marionites <rf The 

Holy Cross, Tarrytown on Hudson. 
Grades 1 to 8. Rates $75.00 per mo. 
Incjuire: Sr. Superior. 261 So. Broad- 
way; ME 1-1572. Tarrytovh, N.Y.

8x10 Portrait of 
His Holiness Pope John XXIII 

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

114 East 32nd St, New York 16,

Church Photos On Assignment 
Color Post Cards Made

it ta kės... būt someone mušt do the 
pouring. Could You be the one? 
Put yours*lf in the place of Father 
Tom Walsh of Boston. Mass.. a Co- 
lumban Father in Korea. Would you 
too. be interested in savin g souls 
for Chrirt? If y"’’ are Jnteres*ed, 
write for fnrther nfo matk»: Vo- 
cation Dire-to’- C 'urrban Fathers, 
869 President St„ Brooklyn 15, N.Y.

RETREATS

Week-end RetreaU For The Laity 
Spend a vreekend vv-ith God. Fcr: 
MKN. WOMEN. HU8BAND and 
WTFE. Conducted by the menks of 
Satnt Paul’s Abbey. Please make re- 
servatiens earty. Write for informa- 
tton to: t>rector of Retreats, Queen 
of Pene” Retreai Hnuse, SL Paul’s 
Abbey. Newton, N. J.

RECINE WAY RESTAURANT
3371 Eastchester Road, Bronx, N.Y. 
Restaurant & Catering Service from 
15 to 1500 — V.Teddings - Commu
nion Breakfasts - Banąuets - and all 
Sočiai Funetions. Special consider
ation given to Religious Groups.

OL 4-6495 OL 4-4084

MAYWOOD INN RESTAURANT 
A COCKTAIL LOUNGE

122-124 W. Pleasant Avė., Maywood 
N.J. Sizzling Steak Beatnik, Tossed 
Salad. Vegetables, Rolls or Bread, 
Strawberry short cake. Coffee-Tee- 
Milk $2.00. — HU 7-9669; DI3-8022

BAR AND G R I L L
RIDGEWOOD

Established 10 Years 
BEST OFFER ACCEPTED 

563 Seneca Avė., Ridgewood, Oeens 

EV 2-9663

MANDARIN CAFE

Superiative Chinese Cuisine. Free 
delivery for neighborhood. Take out 
orders. 104-15 Queens Blvd. (at 69th 
Avė.). Forest Hills, L.I. N.Y. Free 
Parking for our patrons — Grand 
Union parkin lot rear of restaurant.
City Service Gas Station opposite 
restaurant. TW 7-7000.

Brooklyn’* OMeat and Moct 
Reliable Rambler Dealer 
WU1 meet or beat any price

For the Best in Sales* Service 
rome to

Rambler Motors
1525 BU8HWICK AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

GL 3-7IOO

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

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

KILGEN ORGAN SERVICE CO.
111 West 57 Street, New York City 

PIPE ORGANS REBUILDING, 
REPAIRING and TUNING 
Special consideration given 

to Religious Institutions 
J U 2-?323

PLAYFIELD, INC.
51-26 Broadway. Woodside. L.I. N.Y 

Athletic Field Contractors for 
Baseball. Tennis Courts. Track, 
Golf and all Surfacing Projects.

Special consideration given to Re
ligious institutions. — RA 8-9660

Authorized Distributors — NEW 
SMITH-CORONA TYPEVVRITER 
(Portables) Remington-Underwood- 
Royal. Our specialty—Rebuilding & 
Reconditioning Typwriters. SALES 
All Makes. Late.Models, Office Ma
chines — Sold - Repaired - Rented 
SUPPLIES: Electrics. Adding Ma 
chines. Check Writers — Sold, Re 
paired. Rented. Pick-up - Delivery

CARR
TYPEWRITER SERVICE

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

JA 6-6229 — JA 6-5960

TYPEWRITERS
Sold - Rented - Repaired - Cleaned 
All Makes - All Work Guaranteed 
Low Prices — Special rates fo 
students and religious institutions 

ALL BORO TYPWRITER CO. 
604 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

EV 8-2863 — • EV 8-7356

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

HOUSE WRECKING 
Anywhere on Short Notice 
Full Insurance Coverage 

LA 5-0087

ICE CUBES 
For Graduation Parties 
Wedding Receptions. 

All Sočiai Events
Also in ICE FOR BAZAARS
24-hr. S',lf-S*’rvic*. V^Bdor on Pn-mtsos 
F. a F. ICE and CUBE SERVICE

SY 2-4190

ROYAL HAWAIIAN PALMS
51S Stuyvensant Avė.. Lyndhurtt. N. J. 
Catering Spec' Uists for Weddings, 
Communion Breakfast*. Ordinations, 
Graduation parties. Church funetions 

Spyriai Consideration (Jtvon to 
Rrllzious Groups 

WE 9-2300

Soecial conrideration given to Re- 
ligiom Group® for PHOTO NEEDS

Whole$ale PMfn Supp’y
Main SL. Paterson — LAmbert 

5-2075. Open Thuraday - Friday tiU 
9; othor ntgfits until 6.

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

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

(wholesale) kainomis.

K& K FABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. K. J.

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

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 89.50 ut pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir sukneiėms.
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 

PATENKINTI

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

TeL: AL 4-8319

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramogines -ir biznio keliones | 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms raėy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
43 W. 43 str. Ne. York SS, N. Y. o Tri. Clrde 5-7711

DOVANŲ SIUNTINIAI Į UHUVA
ir j kitus 9ov. Sąjungos valdomus kraėtus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
s NEW YORK 3, N. Y.. 36 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-6466
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-8808 
o LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street — Tol.; FO 3-8509
• PATERSON, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619 
o NEW HAVEN, Conn^ 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446
• PITTS8URGH, Ra.. 1015 E. Careon Street — Tol.: HU 1-8790 
o WORCESTER. Mass., 22 Cartstad Street — Tel.: SW 8-2888 
o HAMTRAMCK, Mlch., 9350 Joe. Campan — Tel.: TR 3-1608 
o CLEVELAND. Ohlo, 2683 W. 14th Street — Tel.: T01-1068 
o CHICAGO, IIL, 2222 W. CMoago Avenue. — Tel. DR 8-0806 
o SAN FRANC18CO. Cd, 2078 8utter Street — Tel,: Fl 6-1671 
o NEWARK, NJ., 428 8prlngflrM Avenue — Tel.: Bl 8-1787
• PHILADELPMIA 41. Pa, 4625 Old York Rd. — Tel.: DA 4-4401 
o SPRINGFIELD, Mass.. 1716 Mato Street -- TeL: RE 2-7168 
o VINELAND, N. J, Woat Landla Avenue, Gresk Orthedea Btag.

Skyrius atidaryta* pmktaG—lala, HRadlinlali ir aakaRBdlantaM



DAU&tNlNKAS

BROOKLYN «, N.Y.

CHILDREN BOARDED

PRANAS BRjUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. W«odliaven 21, N.Y. Tei. Vlrginia 6-9513

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

EXTERMINATiNG SERVICE
PAUL’S RESTAURANT

MOTEL

RJNERAL HOME

TeLBA 9-1181

STIGMATINE FATHERS AND BROTHERS

šviežios mėsos
PL 4-6757OVeriand 7-7172

DIRSA FUNERAL HOME

NUGAROS SKAUSMAI PRANYKO!
MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA

UVIMĄ

•M69NMM6N8M8NNNM

Vyt. mažę

-CHIROPRACTIC CENTER OF 
THE BRONX, 1015 Southern Mvd.

$8,500 Buys 32 Acres and 6-room 
House. Ali improvements, garage, 
bara. Chance of a Lifetime. Terma.

Įdedame Cholmovo laimėtą 
partiją prieš Rytų Vokietijos 
meisterį Uhlmaną. Baltais žai-

CHIROPRACTIC CENTER OF 
OUEENS A LONG ISLAND 
■ 51-02 SutpMn SNO.

1. c4 e5 2. Žc3 d6 3. g3 Žc6 4. 
Rg2g6 5.e4Rg7 6. Že2Žge7 7. 
d3 0-0 8.0-0 Re6 9. a3 Vd7 10. 
Žd5 f5 11. Rd2 Bf7 12. Bbl Baf8 
13.f3h6 14.b4g5 15.b5Žd8 
16.14 g:f 17. g:f Žg6 18. f:e Ž:e5 
19. Ždf4 f:e4 20. R:e4 c6 21. b:c 
b:c bx6 22. Khl Ęh6 23. Bf2 d5 
24.cdc.d5 25. R:d5 VzR+! (į- 
dorni valdovės auka) 26. Ž:V 
BlB 27. R£4 Žf3 balti pasidavė.

In Catholic area of Stone Ridge, N.Y. 
5 Rooms, 1% baths, 2-car garage. 
Threa room Apartment, ten acres. 
Worksbop, exceUent vrater supply. 
OutoMe Barbeąae; $12,500. Derothy 
King Vanderburgh, Stone Ridge, N Y

CATERĮNG SERVICE forWeddings
- Communion Breakfasts - Banguota
- Outings - Kcnics. Spėriai consider
ation given to Reiigious Groups. — 
Home Style Caterers of Woodbridge, 
Ine. — State Highway No. 17 and 
Moonachie Avė., Woodridge, N. J. 
GE 8-7356; if no answer GE 8-5920.

Termite Service 5 Yr. Guarantee 
ACME EXTERMINATING CO. 
686 Ashford S*., Brooklyn, N. Y.

a Scenie 000 Acre Estete. Prtvate Lake for Boating * Strtanralng. 
Modern Flre-proof Dormitoriea, CteasrocoM and Gimnastam. — 
Two hours from New York on New York Central Kkpreea.

U.8. ARMY R.O.TCw—N.OCX. 01VI8ICN 
(Monor RatMfl)

MiCHAELS EXTERMINATING 
84-16 Roosevelt Avė., Jackson Hts. 
Private Cars Certified Operatore

(Our 22nd Year)

In Catholic area of East Strouds- 
burg, Pa. — 10-room Guest House 
suitable for Nuraing Home, Camp 
or Retreat House. 15 acres of high 
land in Pocono Mountains; spring A 
drilled well. Mušt be seen. Asking 
$25,000. Write or phone: S. Ribecky

117-09 Liberty Avė. (RetaH Store) 
RICHMOND HILL 
D E S R O S

MAURER'8 HOUSE of SPORTS 
Evėrything in Sportą. Athletic Uni
forma & Eųuipment at thrifty whole- 
sale prices. — Special attentton to 
Churcn Teams and organizations. 
Tropines our spectaity — Cataiog 
on reguesL 202* 3rd Avenue, Manh. 
LE 4-2311 — aak for Herb or Len.

STRATFOBD MOTOR COURT — ILS. Higiftray #46, T<^owa, N. J.
66 De laixe*Roosns, Radio, Television, Hoc VVater Heat, Air Condittoning 
Near Paterapo.; Zo Mm. to Times Sųuare. Qtuet, jCosnrortable, Convemenc 
Tou>wa — UJS. Hignway xnq. ^t> — CLmord 6-lox3 
NUKTH BERGEN, N. J.

103-55 LEFFEKTS BLVDu BICHMOND HHX, N. Y. 
Telefonas: "Vlrgniia 3-3544

RECINE MANOR MOTOR. HOTEL — FISHKILL, Route 52, Nevv York 
Open Ali Year - Ali Conveniences. Special cnsideration to Reiigious 
Groups. The Mazimum in Service for the most discriminating. 
TW 6-9033

In Bushwick Area
' f Of BROOKLYN, N.Y— - 
Catbolica welcome. Colored Mother

WILL CARE FOR CHILDREN 
Daily — Weekly

GL 3-7968

Exterminating — Immediate Service 
Call Anytime ILJinois 8-3935 

Commercial - Residential 
Institutional

0WNER HAS TO SELL 
' On 1 acre

HOUSE OF 10 ROOMS 
with 2 kitehens A 2 baths, furnished 

3 hra to N. Y. City; — $8,000. 
Ben Chillura, Mariboro, N.Y.

STAOIUM MOTOR LODGE — West 167th Street exit of the Major Deegan 
Expressway (the N.Y.C. continuation of the N. Y. Thruway) 20 min. 

to Midtown,by car or train. Air cond., Meeting rooms, T.V^ Restaiirant, 
Cocktail Loūhge, walk to Yankee Stadium. Special rates for reiigious 
groups. Telephone LUdlow 8-5400.

padėjo. — Mr*. Fraaeea Randairm, 
<25 MaaMa 8L. Ne* York City. TV 7-M79.

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 152 W. 42nd 8L 

(Cor. B* a i ji Oulta SNA) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 
MOOKLYN, 147 Montague SL 

<Near baroupti Hali)

Aflorffc CHy, M- J. — Al 4-4193 
------- _ IMI

PrrvNte

LIC

lehne Caterers
Route 17 — off Stanley St. East 

Rutherford, N. J.
Specialists for: Weddings, Commu- 
nion, Breakfasts, Ordinations, Gra- 
duations, Anniversaries and Churcb 
Functions. — Special consideration 
given to Reiigious Groups. WEbster 
9-0434.

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt. Vemon St FhflsddpMa 28, Pa.

POplar 5-4110

BRISTO L HOTEL — 129 WEST 48 STREET, N. Y. City; near Radio City 
Theaters - 5th Avenue Shops - T.V. available - Air Cunditūming. 
Reasonable--Rates. Special Consideration given to Reiigious Groups. 
Cl 7-3600 ‘

In YORK, PENN. T
THE YORK TOWNE HOTEL — YORK, Penn. — “One of Pennsyivania’s 

Better Hotels”. Ali Conveniences. Fine Location. Special Conmderation 
given to Reiigious. GroUpes. York 8-2831

ARCOLA MOTOR LODGE — State Highway #4, PARAMUS, N. J. 
HOTEL & MOTEL - Single onits - De Luxe Laits & Appartments. 
Tile Baths, Radios, WaU to wall CarpetS, Telephone Service m ail hotel 
rooms. Special consideration to rengious groupes. HUbbard 7-0200.

In Bayridge area of Brooklyn, N.Y.
Experienced Motherty 

DAY OR VVEEKLY CARE 
Llcensed - Reasonable prices 

Inspection invited — DE 1-3158

tfHITE BEAUTY VIEW RESORT — LAKE WALLENPADPACK, PEN1\. 
Cottagg Acęomodauons lor ZUO - Mass on premises tour tunes every 
Sunday. Accommodauons for Honeyinooners - Vacationers and sales 
meetings; sspecMl Kates to reiigious groupes Haw>ey 3UO3 (Pa.)

DEYUN^MOTOR LXįDGE — New Britam, Conn.
14 Air Conditioned Units - Ali Conveniences 
Special Rates to Reiigious Groups. — VAIIey 8-9393

HILLTOP MOTEL—Route 35, BELMAR, N. J. — Telephone Glbson 9-6217
One of thė Shore’s Newest! x
Air ConditiOned — Hot Water Heat — Free 21 inch TV 
OPEN ALL YEAR

NOKTH BERGEN, N. J. ♦ •
CHRiS ANN trtOrfct. — 1300 Tonelle Avenue, North Bergen, NJ.

Ali Gonvemences - Spiendid Locauon
UN 3-8300

THE TARLETON HOUSE, INC.
79 Hopper Avė.. Waldwick, N J.

FOR RETIRBD PEOPLK
CathoUcs vretoomA. Reasonable rates

Inapection invited
Gltbert 4 6682

TRINK: Not just your own future — būt the FUTURE 
of other souls might depend on what you do 
NOW!

SERVE Christ’s erusade for souls as a STIGMATINE 
^iest qk B^other—dedicated to the Frve Wounds 

- erf our Lord.
GET complete Information about Stigmatine activities — 

;i' Apostolate of youth * Retreats • Parishes • 
Voluntary foreign mBsions

FOUNTAIN'S MOTEL — OCEAN & MORRIS AVĖS., Long Branch, N. J.
116 Modern Rooms - wau to wail caipet - Ine Ea^i and snower. 
Special Rates to Reiigious Groups 
CApitoi (N-J.)

LEtSANOiN, r-nuviv. /
PLAdlchtK — NINTH & CHESTNUT STS., Lebanon, Penn.

38 Kooms - .ail Cvjveiuences - $3.00 C p. Speciai Kates to KeUgious 
Groupes. C H esi vi ew 3-1061.

SPECIAL NOTTCE TO OUR MANY OUT-OF-TOWN CATHOLIC 
GROUFC “toteCT WIL1U *E SPENDIMO BOME TINK |N THE 
NEW YORK 4 NEW JERSEY, CONN. - PENNSYLYANIA AREAA 
OUMING TW SUMMER MONTHS 1HSITNIG SŪRINES - 
PILfidtlMAOfeS - CATHOLIC SUMMER jCAMFS - .CATHOLIC 

RESORTS ANO CATHOLIC GATHER1NCS. -- THE 
FOLLOWlMC HOTELS ANO MOTEL* HAVE SMdENIMD RE- 
PUTAT1ON FOR CLEANLINESS^ COMPLETĖ’WRVfCE8 AKIO ■ 
FIHENDLY HOMELIKE ATMOSPHERE. WE HtGHLY RftOM- V 

THEM FOR THE VERY BEST IN HOTB. ANO MOTEL

Itr Cathollo area Of VINELAND, 
N. J. — CHICKEN FARM stoęked 
and eųuipped. 1,700—l-yr.-dd leg
horną; modern 8-rm. house, beautiful 
countryside, churches, schools 5 min. 
Phfia. bus paases door omkį %-fr- 
Sacrifice, $14,000. TAytor 5-3$56 N J.

tetų Klubo krepšinio vte«et» 
pradeda vasaros lygos ymh] 

rungtynėmis su MqeI|mc CfĮj 
Kitą savaitę mūsiaiai ning^* 
nių netuzi Tofi&u fi^ps 8 
džia su New York 
liepos 15 — Felx Mui^l 
pos 22 — St Theresa, Įtepos 
29 — Grande’s ReUauraūt, 
rugpjūčio 4 — Gardės GriB, 
rugpiūčib 12 — Ve^ Jad^B 
FH, nigpiūčio 15 — Kgleen’s 
TavenL Baigminiai žaidimai 
rugpjūčio 29-30. Rungtynės bus' 
<hrover"Qevehmd -parke; Stan- 
hope ir Grandviev Avė. kam
pas, Ridgewood. Pradedamos 
8:30 vaL vak.

Tarptautinė futbolo lyga
Tarptautinės futbolo lygos 

pirmosios grupės varžybos jau 
pabaigtos. Pirmąją vietą ir tei
sę žaisti baigmėje išsikovojo 
Škotijos Kilmarnock, paskuti
nėse rungtynėse įveikęs N.Y. 
Americans (3:1). Antroje vie
toje liko Anglijos Burnley, į- 
veikęs Prancūzijos Nica (4:0). 
Nica savo žaidimu labai pri
mena mūsų Kauno Taurą, šį 
šeštadienį iš televizijos 11 ka
nalo duodamos pereito sekma
dienio rungtynės New york A- 
merieans ir Kilmarnock.

Atletes

A FIVE-DAY RETREAT FOR LAYWOMKN wiU be heM at the 

DOMINICAN RETREAT HOUSE 
rakins Phrk 17, Peamsylrania

J u ne 29 (Dinner at 7 P.M. to July 4 (Clms'3 F.M.)
An opportunity to relax* to pray* to be alone. with God* to ftnd 
peace. Spadous groundo—«ir condttioned foclUUM. Offering: $35. 
For Information or reeervations, write: DOMINICAN 8I8TER8 
Dominican Retreat House. EDdns Phrk 17, JMma, or pbone — 

CApitol 4-0045 lOBrave 5-1977
ahiagte boose. Ko. Kast cor. opp. 3t- 
Bri«ld'a Roctory; 2 4-rm. apte.; 2 S-na. 
apta.. eech bave tevatory. no bntb; 2 
eonervte Moek gnragM; Land 2Sxl50xU9 
ft. Tąsęs SM5 ąuarterty. Aaktng 2kOW. 
Ali caab req«ited. 1 Mock to Port Aotbo- 
rttybaaea. BJfcCortaack Bkr. UN S-8B4S

ReaidenUal - Commercial - Inductrial 
ftąrtjhfrogįt

“ALL WORK_ GUARANTEKT’ 
Special consideration given to Reiigious 
lastitutions — RE 9:1250 - Nl 1-2728

Af A
VERONIKAI SVILAINIENEI

WHITE HORSE TAVERN 
baras • restoranas

6TAMFMMI IN THS GAtSKILLS 

to asktt FnfsKy te HUage of 0teo>- 
n6, *.T. nrea Oaaea ftan Catboile 
baito. 1$ ttoto * tofte ato 2 balf

In Catholic Ana

Of WINDHAM, N. Y.

• AR G A I N

KentSjau labai dMaUua alcaaamua nugaroj*, 
turteli, palvoje padvoBO* rafileoaa* Maunjfaa* 
kojose h- fcaltaoae; janftau todėl j uai rinitu 
me ir kankino namiba. MeldZtai Otava pa- 
ualbo* ir mano maldos buvo tSktauaytoe. 
•ydytojal chiropraktfkal —■ Manhattan, 
Bconx, Brooklyno Ir Ouaana klinlkooe —

Vilniūs. Lietuvos p-bės pasi
baigė šitaip: R. Cholmovas 9, 
Vistaneckis 7, Mikėnas ir Usov 
(Lėningrad) po 6, Baršauskas 
5Vž, šiškin (Lėningrad), MUkov 
(Talinn), Ostrauskas, Krame- 
ris po 5, Česnauskas, Čiukaje- 
vas po 4V^, Maslov 3^ tš.

Lietuva turi 5 šachmatų 
meistrus: V. Mikėnas, R. Chol
movas, L Vistaneckis, V. Bar
šauskas ir L. Maslovas.

SKADSItO VALANDOM StFtKflDA

Edward A^Zigas FUNERAL HOME
549 M, Mmr Brfata, Gma.

TeL: BA 9-2242 — 3^336

Imida eorridon 
tarraerr - iadivi____, _________ __ ____
ticoad and haatad Ihroatooot - Fraa T.V. and 
Hi-R in avery room - Larus nrimmiao poni 
wHfc am dsct and chaba tosngss ■ Bavatar

LIQUOES— BEESI — WINES 
SKANUS LEtUVBKI UŽKANDŽIAI 

ŠeStsdietiiaiM, sekmadieniais ' 
Griežia J. Mortotaičlo lietuvifikas orkestras 

Sav. P. VMNIAU3KA8
31 Spring SL, Nesv Britais, Coon. TeL.BA 3-9771

CHTT.D CARE by PROFESSIONAL

NURSE

Park Piace. Reasonable prices. In

spection invited. Phone PR 3-0555.

New Method te Eliminate Bed Būga 
No Spraying - No Odors - No Fu- 
migating. Permanent type instala- 
tioa. Suaranteed. Spėriai rates to 
reiigious institutions. Contact Mr. 
Fisher — APPL1ANCE PRODUCTS 
CO., Exterminating Division. MU 2- 
5844 days. After 6 phone JU 2-0870

pakartotmą Povilo Tąūtvaišo 
lannėjimą Chib^os p-bėse. Už
baigoj pridurta, kad tų p-bių 
vadovas Eric Gutmanis (latvis) 
stebisi, kodėl Tautvaišas nėra 
kviečiamas į žymiausius USCF 
turnyrus.

Po šio aprašymo, seka kitas 
— apie J. Vilko, Jr. laimėjimą 
Bostone (Dr. Putzmano turny
ras), kuriame J. Vilkas įveikė 
N. Anglijos ir Massachusetts 
meisterį John Curdo.

Didžiojo New Yorko p-bės į- 
vyks birželio 24 - 26, Edison 
viešbuty. Praeitas p-bes laimė
jo vengras P. Benko, prieš tai 
įvykusias — W. Lombardy.

M. Kartonaitė, kuri laimėjo 
m vietą visasąjunginėse Spar
tako moterų p-bėse, pakviesta 
į Spartako komandą Sovietų 
p-bėms. > .■

R. Cholmov (iš Vilniaus) pa
sidalino pirmą vietą Maskvos 
tarptautiniam turnyre, skelbia 
N. Y. Times birželio 19 d. Pa
sekmės: Cholmo^, Smyslov po 
8$£ (iš 11), Korchnoj 8, Bagi- 
rov-6Vž, ir kt. mažiau.



ŽINIOS

NEW YORK

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Šiuo metu New Yorko koli-

Matthew P. Ballas

HUDSON, MASS.

CATSKHJL KALNUOSE J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

00001ooooik«a

llnuomojsmas vienas kam
barys su baldais Woodhavene, 
85 gatvėje. Kreiptis po 5 vai 
vak. telef. HI 1-5055.

ISnuMnofama* Vierigungitii 
gražus, didelis kambarys East 
New Yorke prie gero susisieki
mo. Kreiptis: Agnės Rimkevi
čius, 875 Beimant Avė., Brook
lyn 8, N Y. Tel TA 7-2866.

Švanč. Jėzaus širdies šven
tėje, birželio 24, šv. Petro baž
nyčioje 7:30 vai. vak. bus iš
kilmingos pamaldos. Parapijos 
vaikai ir draugijos 7 vai. vak. 
renkasi į parapijos salę proce
sijai į bažnyčią.Vytautas Mickevičius su žmo

na Gražina šiom dienom lan
kėsi New Yorke pas tėvus A. 
Mickevičių ir Š . Gudus. Vytau
tas šį pavasarį baigė techno
logijos kolegiją Fort Wayne, 
Ind., įsigijo mechanikos inži
nieriaus vardą.

šv. Mykolo - parapijoj jau 
treti metai dirba veiklus ku
nigas Jonas Paulauskas, kuris 
daug padeda apylinkėje gyve
nantiem lietuviam. Liepos 24 
jis rengia lietuviam gegužinę 
— pikniką, kuris įvyks Hudson 
Rd. ir Gun Club patalpose.

Ieškomas Stasius Karušaitis, 
gimęs Jurbarke, gyvenęs Klai
pėdoje, dirbęs uosto valdinin
ku. Prašoma rašyti: Frank Ka
rušaitis, 583 Wilson Avė. Brook

- Jokūbas J. Stukas daly
vavo National Sales Executives 
International tarptautinės pre
kybos vadovų dvidešimt penk
tame kongrese, kuris įvyko Buf- 
falo, N. Y. Kongreso banke
te pagrindinę kalbą pasakė A- 
merikos viceprezidentas Ri- 
chard M. Nixon. Organizacijos 
prezidentas J. P. Mcllnay Jo
kūbą J. Stuką pristatė Ameri
kos viceprezidentui.

galima gauti batui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutes, virtuves re^tanenyi ir k.

LITNUANIAN
, FURNITURE CO.

Išnuomodamas viengungiui 
gražus kambarys East New 
York prie gero susisiekimo. 
Kreiptis vakarais: 453 Essex 
St. Brooklyn 8, N. Y. Telef.: 
AP 7-9835.

Išnuomojamas naujai atre
montuotas butas suaugusiųjų 
šeimai nuo 1 iki 3 asmenų, 
su šilima, karštu vandeniu, 
prie labai gero susisiekimo. Tei
rautis telefonu EV 1-3723.

grįžo iš atostogų, kurias prald- 
do Atlantic City, ir nuo pirma
dienio eina pareigas.

. MarlanapoKn į tradicinį tė
vų marijonų pikniką liepos 24 
iš-Brooklyno važiuos autobu
sas nuo pranciškonų vienuoly
no, 680 Bushwick Avė. Išvyks 
6:30 vai. ryte ir grįš apie 10 
vai. vak. Kelionės išlaidos 8 
deJ.- Trumpas laikas iki išvy
kos, todėl prašom norinčius 
tuojau skambinti Darbininko 
administracijai arba kreiptis į 
M. šalinskienę, P. Urbonavičie
nę, L. Ulrich, E. Kašetienę, 
O. Sijevičienę, O. Panitauskie-

Vita E. Tailat-Kelpšaitė bir
želio 13 baigė Benedictine Aca- 
demy, Paterson, N.J. Toliau 
studijuos kalbas Marymount ko
legijoje New Yorke, pagrindi
ne prancūzų ir ispanų kalb. 
Jaunoji studentė yra gimusi 
1943 sausio 1 Lietuvoje. Nuo 
1956 metų priklausė Patersono 
vysk. M. Reinio moksleivių a- 
teitininkų kuopai, o dabar į- 
stojo į SAS New Yorko drau
govę* Ji yra vienturtė- agrono
mo Tado Tallat-Kelpšos ir Ju
tos E. Klupšaitės duktė.

tomoinliai, traktoriai, įvairūs 
motorai. Čia rasi ir pigiausią 
ir patį brangiausią automobilį.

Ketvirtame aukšte — garsių
jų Londono kavinių ir restora
nų modeliai, kur pardavinėja 
britišką alų ir kitus gėrimus. 
Ten minios sausakimšai. Yra 
ir kino skyrius, karikatūrų ir 
humoro pavilijonai, Churchillfo 
kampelis, kur nuotraukomis 
pavaizduotas jo gyvenimas, pri
taikomojo meno skyrius (vit
ražai, siuviniai) ir tt.

Paroda parengta Londone ir 
čia atvežta išstatyti. Sutvarky
ta skoningai. Tai pati didžiau
sia šios rūšies paroda, didesnė 
ir už Sovietų Sąjungos pernai 
rengtą parodą. Kai Sovietai tu
rėjo propagandinių tikslų ir 
grūste prigrūdo tris aukštus 
visokių gaminių, diagramų, 
nuotraukų, tai britai nesiver
žė į platumas, nedemonstravo 
savo kultūros, išstatė tik eks
portinius gaminius per keturis 
aukštus.

Paroda prasidėjo birželio 10 
ir tęsiasi iki birželio 26. Ati
darą vakarais iki 10:30 vai

Madison Sq. Gardene nuo bir
želio 17 būna britų kariuome
nės paradas ir kiti kariški pa
sirodymai. Atvežta per 500 ka
reivių su arkliais. Paradas tę
siasi iki liepos 4.

’FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

CAMBRIDGE, MASS.
Nekalto Prasidėjimo parapi

nė mokykla baigė savo moks
lo metus ir išleido gražų bū
rį jaunimo į viduriniąsias mo
kyklas. Diplomų įteikimo iškil
mės įvyko birželio 5. IŠ ryto 
8 vaL klebonas kun. Pr. Juš- 
kaitis aukojo mišias. Graduan- 
tai giedojo naujai išmoktas mi
šias. Popiet 3 vai. buvo įteikti 
diplomai, atlikta meninė pro
grama, pasveikinti baigusieji 
Palaiminimas švč. Sakramentu 
vainikavo dienos įvykius. Pir
muoju mokiniu baigė Jonps 
Paukštis, antrąja mokine — 
Birutė Narkevičiūtė.

Mokyklos patalpos pradėtos 
remontuoti ir iki naujų moks
lo metų mokykla bus gražiai 
atnaujinta. Vaikus jau galima 
registruoti naujiem mokllo me 
tam pas Nukryžiuotojo Jėzaus 
seseles ar klebonijos raštinėje. 
Mokykla yra Windsor St., leng
vai pasiekiama autobusais.

' S..J.

Akademikę skautę tradicinė 
šventė įvyko birželio 11, Lat
vių namuose, Bostone. Buvo 
“Vyties” korporacijos seniorų 
bei akademinės skautų draugo
vės tikrųjų narių pasižadėji
mas. Pasižadėjimą davė ir spal 
vas gavo šios tikrosios narės: 
R. Galdikaitė, D. Gedminaitė, 
N. Razvadauskaitė, D. Tumai- 
tė, D. Vakauzaitė ir D. Venc- 
kutė. Naujais “Vyties” senjo
rais tapo:V. Grinius, A. Kriš
čiūnas, R. Šležas, L Venckus 
ir L. Venckus. Sueigos metu 
įdomias kalbas pasakė garbės 
narys prof. Ignas Končius ir 
senjoras V. Mantautas. Sueigą 
pravedė t n. B. Banaitytė ir 
fil. J^pakevičius. Vakare bu
vo , smagus pasilinksminimas, 
kur visus gyvai šokdino auten
tiškas pietų amerikiečių orkes
tras. Gaurių svečių tarpe ma
tėsi atvykusių iš New Yorko, 
Hartfordo, Worcesterio, Brock- 
tono bei kitų apylinkių. J. š.

Donnel vaido diecezinę m# . ■ 1 
gaičių gimnaziją. Be to, Te-' 
resė yra baigtamojoje(9toj) 
šeštadieninės Mąironto lųokyk- 
los klasėje, kur ji taip pat yra 
viena geriausių mokinių. Ji dar 
randa laiko mokytis piano ir 
dalyvauti lietuviškose mokslei
vių organizacijose, o vasaros 
atostogas praleidžia Putnamo 
mergaičių stovykloje.

ĮVYKS

IS-JULY M

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Bostono kolegijos vadovybė 
šv. Petro parapijos chorą pa
kvietė birželio 26 kolegijos šv. 
Ignaco bažnyčioje giedoti mi
šias. Choras giedos Schweitze- 
rio mišias, Arcadelto Avė Ma
ria ir Gruodžio Tėve Mūsų. Pa
maldos bus 10:36 vai. ryte. 
Chorui vadovauja komp. Jero
nimas Kačinskas.

270 BROADWAY
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: E Vergreen 4-8859
7281

FUNEBALHOME
M. P. BALLAS — Diręctorha 
ALB BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

8a. Bostea 27, Mm 
Ori. Tai.: AN 6-4618 

Hat.: AN 6-6061 
Krautuvėje galima gauti DAR- 

ĮBININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba ufaiaakyti naujai.

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Atsiminimę radijo 
valanda nuo liepos 2 bus gir
dima vieną valandą vėliau, t. 
y. nuo 5 iki 6 (vietoj 4 iki 5). 
Radijo programos vedėjas taip 
pat primena, kad radijo valan
dėlės piknikai bus rugpjūčio 7 
Jamaicoje (lenkų parke) ir rug
sėjo 11 Royal Gardens parke, 
N. J.

Darbininko admininstracija 
Darbo dienos savaitgalyje, rug
sėjo 3-5, ruošia išvyką į Ken- 
nebunkport, Me. Suinteresuoti 
prašom įsidėmėti laiką.

Darbininko metinis pikni
kas bus rugpjūčio 28. Prašom 
iš anknsto tą dieną pasižymėti, 
kad nepraleistumėte retos pro
gos. Bus staigmenų.

WOOOHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbinga* taldotove* 
KoplyCio* nemokame! vfaoae 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL VIrgtai* 7-4499

ma ją tori išsiplauti, o paskui 
ją paldšti p asupu, kadpri- 
bėgtų sulčių. y

Vilnius vaizduose pavasarė
jantis, jau niekur nebėra snie
go, bet medžiai dar be lapų. 
Filmavimas visai pakenčiamas, 
vaizdai gražūs. , ‘—

Toliau eina kelionė į Kauną. 
Parodoma viena pakelė su Lie
tuvos lygumom, apšiurusiais, 
suvargusiais nameliais.

Kaune jie išbuvo tik vieną 
dieną. Tai Ir filmo vaizdai trum 
pi. Parodomas Karo muzėjaus 
sodelis (dabar vadinamas res
publikos muzėjumi), kur vai
kai žaidžia; Laisvės Alėja su 
vidurdienio judėjimu. Ant 
suoliuko sėdi žmonės ir skai
to laikraščius. Toliau matome 
keltą, kylantį į Aleksotą ir 
vaizdus nuo Alek^to kalno.

Kaune jie pritrūko filmo. 
Tolimesniam filme rodo Mask
vą, uninversitetą, Raudonąją 
aikštę, Kremlių. Kai palygini 
tuos vaizdus su Vilniumi ma
tai, kad Vilnius tikrai Europos 
miestas, išaugęs iš įvairių sti
lių savo skonių. Maskva niūri,

labai gerom UteimokAJImo agly- 
gom ir pristatymą 1 vietą u 
; ONOS IVAAKnCNES

BAlMį KRAUTUVES

rinkas, turįs savo popteriaųs 
fabrikus ir daug keliavęs po 
pasaulį, gana įdomiai papasa- 
žojo savo, nuotaikas iš Lietu
vos, pateikdama pavyzdžių apie 
prekes ir jos kainas, uždarbius, 
žmones ir jų nuotaikas. -

Jis pademonstravo if spalvo
tą filmą iš savo kelionės. Fil
mas prasideda žemėlapiu, kur 
atžymimas Vilnius, jų kelionės 
tikslas. Antras vaizdas jau nu
kelia tiesiai į Vilnių, kur prie 
viešbučio matome Jokūbą J. 
Stuką. Vėliau ateina jo giminės 
iš Aluntos. Tolimesniuose vaiz
duose matome Vilniaus miestą:

Parapinės mokyklos patalpos 
bus šią vasarą naujai atremon
tuotos ir perdažytos, šeštadie
ninės mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas inž. Jonas Vasys 
parapijos klebonui pažadėjo su
organizuoti talkininkų grupę, 
kuri nudažys langų rėmus iš 
lauko pusės, šeštadieninė mo
kykla jau 10 metų irgi naudo
jasi parapijos mokyklos patal
pom.

šv. Petro, parapijos globėjo 
šventė, iš birželio 29 nukelia
ma į sekmadienį, liepos 3. Tą 
dieną bus parapijos atlaidai.

vena sovietųpfe žmogus.
Po filmo, kinis užtruko apie 

45 min., dar ^kalbėjo Jokūbas 
J. Stukas, papasakodamas sa
vo įspūdžius. Po visų prane
šimų buvo klausimai, kurie iš
kėlė vieną kitą įdomesnį mo
mentą. Į kjLaušįmųs atsakė ir 
Birutė PąptoėląęDė, kuri šį pa
vasarį lanl&jsireJ>8s savo tėvus 
Vflniu^. .’ J . \ r-

Diskusijos ir'pranešimai už- 
sitęsė apie dvi .su puse valan
dos. Vėliau, btono vaišės. ...;

. APDRAUDOS SPECIALISTAS
84-14 Jamalea Avė, WooAavea 21, N. Y.

TeL VI 3-1477

zėjume vyksta didžiulė britų 
paroda, kuri, kaip skelbia spau
da, atsiėjusi net 200 mil. dole
rių. šios didelės sumos nuste
binti žmones ir plūsta būrių 
būriais į parodą. Įėję gi nu
stemba jos gražiu sutvarkymu 
bei turtingumu.

Vos patekęs į pirmąjį aukš
tą, išgirsti britišką karišką mu
ziką. Pamatai ant milžiniško ki
no ekrano žygiuojantį tradici
nį britų orkestrą — su juo
dom kepurėm, raudonais švar
kais, mėlynom kelnėm. Tech
niškai šis sinemaskopinis kam
pelis įrengtas gerai, sukuria 
tikrovės iliuziją.

Pirmame aukšte sutelktas 
turizmas, kelionės su lėktuvų, 
laivų modeliais, bankai, geležis 
ir plienas, britų radijo sistė^ 
ma, pinigai paštas uostai Paš
to skyriuje įstatyti patys pir
mieji Anglijos spausdinti ženk
lai didėliais blokais. Skyriuje 
ypač gausu diagramų, kurios 
vaizduoja britų gamybą ir eks
portą.
Antras aukštas sutvarkytas la
bai dekoratyviai — primena 
lyg teatrą. Čia pirmauja dra
bužiai, medžiagos, xindai, bal
dai valgomieji kambariai, ku
rių išstatyta nuo baroko iki mū
sų laikų. Trečiame aukšte au
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We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowerš^

Anyvohere 
Weddinqs & Funerals 
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Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge tr Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale iaukite: Tel. TR 6-6434

AR JŪS NEPERMOKATE 
už savo automobilio apdraudę?


