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KAIP SU NUSIGINKLAVIMO

saulinį karą. Lenino pažiūrą, 
kad įtampa tarp kapitalizmo ir 
komunizmo neišvengiamai veda 
į karą, reikia pataisyti, atsižvel-

DEMOKRATŲ VARŽOVAI 
šen. John -F. Kennedy, šen 
Stuart Symington, šen. Lyn- 
don B. Johnson, Adlai Ste

se Mito Cardona užsidarC Argen
tinon atstovybėje.

Po partijų konvencijų prasi
dės jau kova tarp demokratų 
iri respublikonų. Spėjama, "kad 
kova eis labiausiai dėl užsienių 
politikos, ypačiai dėl klausimo, 
kas labiausiai išlaikys Ameri
kos prestižą. Jau dabar renka
mi argumentai propagandos a- 
ruoduose. Demokratų argumen
tas respublikonam nuveikti: 
respublikonų vyriausybė nuže
mino Amerikos prestižą labiau 
nei kas kitas. Respublikonų ar
gumentai demokratam nuveikti: 
demokratų vyriausybė išparda
vė pasaulį Jaltoje ir Potsdame, 
o ir dabar demokratai skelbia 
tolimesnio appęasemento politi

kai žino Chruščiovas, žino 
taip pat, kad dabartiniu metu 
tokio imperializmo Kinija ne-, 
gali pasiekti, nes neturi ato
minių ginklų. Ligšioliniai Ki
nijos spaudimai, kad Maskva

Savaitgalio aukos
Amerikoje per liepos 4 sa

vaitgalį keliuose žuvo 442. Tai 
daugiau nei 1955, kurie buvo 
rekordiniai metai su 407 žuvu-

Amerika 
karštlige. Visi kiti klausimai, 
net ir tarptautiniai, turi palauk
ti, iki ateis naujas Amerikos 
šeimininkas. Kova labiausiai 
šiuo metu eina partijų viduje. 
Ypačiai aštri kova tarp demo
kratų, kurių konvencija bus 
pirmadienį, liepos 11, Los An
geles. I

Konkurentai iškilo keturi. 
Už visus labiausiai prasinešęs 
šen. Kennedy. Rimčiausias kon
kurentas šen. daugumos lyde
ris Johnsonas, kurį labai re
mia didelis autoritetas Raybur- 
nas. Vargiai figūruos Syming- 
tonas, kurį labai remia H. Tru- 
maras. Atsargoje laukia A. Ste- 
vensonas, jau du kartu tautos

Izraelis pranešė Argentinai, 
kad bylą dėl Eichmano pagro
bimo laiko baigtą, nes Izraelis 
jau atsiprašė.

AP pranešė apie naujus į- 
vykius Vokietijos partijų gyve
nime. Esą Vokietijos politinis 
susigrupavimas artėjąs į ameri
kinę dviejų partijų sistemą. 
Pagrindinės partijos yra CDU 
ir socialistai, nors socialiniu at
žvilgiu abidvi “kairesnės” už 
Amerikos partijas. Mažosios 
partijos tirpta. Vadinama “vo
kiečių partija”, kuri buvo są
jungoje su CDU, jau dviem, 
trečdaliais įsiliejo visai Į CDU. 
Dar laikosi “laisvųjų demokra
tų” partija, kuri yra nedidelė, 
savo užsienio politika linkusi į 
socialistus, o vidaus politikoj

SOVIETAI PRADĖJO RAKE
TŲ NAUJUS BANDYMUS

Sovietai liepos 5 pradėjo ra
ketų naujas bandymas Pacifi- 
ke, per 1,000 mylių nuo Ha
vajų. Pirma paleista tolimojo 

vien tiktai komunistai, skridimo raketa nuskridusi 8,

nas apeliavęs į Kennedy, kad 
jis atsisakytų, atsižvelgdamas į 
savo jaunumą (43metąi) ir ad
ministracinį neprityrimą. Prie 
Trumano argumentų prisidėjo 
ir Johnsonas.

Kennedy liepos 4 atsakė Tru- 
manui. Pagrindinis argumentas: 
Amerika turi naujų problemų 
ir naujų galimybių, kurias tin
kamai išspręsti gali nauja ge
neracija. Kennedy ir esąs pa
siryžęs vesti Ameriką į "taikos 
ir pertekliaus ateitį" (šūkis ne
naujas — Eisenhovyerio pakar
tojimas).

Kovos pabaigai griebtasi dar 
vieno desperacinio argumento 
prieš Kennedy — jis silpnos 
sveikatos; jis vaistais gyvenąs.

Vidaus kovos mažiau respub
likonų partijoje. Nors Rocke- 
felleris pakartojo kaltinimus vy
riausybės politikai apsaugos, 
sveikatos, ligos draudimo srity
je, bet Nixonas laikomas ne
pajudinamas respublikonų kan
didatas. Rockefellerio opozici
ja vertinama kaip jo noras pa
ruošti sau palankią opiniją 1964 
rinkimam.

Vakarai gali atsispirti prie! So
vietu galimą agresiją tik būda
mi kariškai stiprūs.

Ką šitas užsienių politikos 
paskelbimas reiškia?. ~ ..

Pirmiausia, tai yra socialde- 
TARP DEMOKRATŲ IR RES- mokrėtų politikos pakeitimas 

visų 180 laipsnių kampu. Tai 
pasmerkimas visam tam, ką 
skelbė iki šiol, pasmerkimas 
visai jų buvusiai opozicijai prieš- 
Adenauerio užsienio politiką. 
Ligšiol socialdemokratai prieši
nosi Vokietijos apginklavimui, 
priešinosi jos buvimui Nato, 
priešinosi užsienių bazėm Vo
kietijoje. Jie vis reikalavo Vo
kietijos neutralumo, tikėdamie
si, kad tuo būdu su Sovietais 
galima bus susikalbėti dėl Vo
kietijos sujungimo.

į CDU, yra panaši į Anglijos 
liberalus.

Nauja ir santykiuose tarp 
dviejų pagrindinių partijų. Jos 
viena į kitą artėja. Socialistai 
jau anksčiau atsiribojo nuo 
Markso, nuo kovos prieš tikė
jimą, nuo suvalstybinimo. o da
bar savo užsienio politikoje at
siribojo huo to. kuo labiausiai 
skyrėsi ruo CDU ir ko ligšiol 
labiausiai reikalavo — nusi
ginklavimo ir neutralumo. Priešpagundai ir-trečiu kartu mėgin

ti. Jo didžiausia viltis, kad Ken
nedy pirmu balsavimu nebus 
išrinktas. Tada, balsam pasida
linus tarp Kennedy ir Johnso- 
no, yra vilties pakišti kompro
misinį kandidatą Stevensoną, 
kuris viešoje opinijoje labai 
krito, ypačiai po to, kai Chruš
čiovas už jį pasisakė.

Paskutinės dienos prieš kon
venciją labiausiai išnaudojamos 
Kennedy “prilaikyti”, “pristab
dyti”, iš kitos pusės — ypačiai 
Stevensonui išgarsinti.
KOKI NAUJI ARGUMENTAI 
IŠKILO KOVOJE DĖL KANDI

DATŲ?
Ligi šiol populiariausias ar-

GALLUPAS KENNEDY 
Į TALKĄ

Gallupo instituto naujausi da
viniai labai palankūs Kennedy 
prieš konvenciją: jei Kennedy 
bus nominuotas, jis laimės , prieš 
Nizoną 52:48. Tik prieš mėne
sį Gallupas surinktais daviniais, 
rodė priešingą opiniją —' 51: 
49 Nizono naudai.

M

dinti 22,400. ~J oje posėdžiaus demokratų, konVjenejja.4.dienai Penktį 'rff>l<®« kofizejume, talpMią. 
105,000. Delegatų bus 4.518, spaudos, televizijos, radio atstovų 5,500 o draugų irbeoMonHntitg-vtao 
būsią iki 45,000.

nigų ir minia parapijiečių. Chruščiovas Austrijoj* sutin-
PreL V. Vaičiulis išklebona- karnas gana tyliai. Ovacijas ke-

vo Jiezne daugiau kaip ŽO mė
tų ir buvo parapijiečių labai Chruščiovas kalbėjo austram, 078 mylias. Amerikos raketa 

Atlas gegužės 20 nuskrido ar
ti 9,000.

gyvena_„rinkimų neišrinktas, bet neatsispyręs gumentas buvo haiigija. Tarp 
protestantų .buvę agituojama: 
~fc8NMea>;j»jįią> jmtfįaroritfan 
tas. O katalikų buvo pasiragi
nama: reikia sulaužyti ligšioli
nę tradiciją, kad tik prėtestan- 
tui rezervuoti gabieji Rūmai. 
Tas religijos ajgumentas vir
šūnėse dabar aptilo, bet masė
se dar stipriai tebevartojamas.

Viršūnėse dabar mastas "ge
neracijų" — jaunumo ir senu
mo argumentas. Su juo šeštadie 
nį, liepos 2, išėjo buvęs pre
zidentas Trumanas. Jis pasi
skelbė nevyksiąs į Los Ange
les. Priežastis — ten jau iš 
anksto viskas surežisuota Ken
nedy naudai; ten demokratinio 
pasirinkimo nebūsią. Truma-

liks dar 300 milijonų kinų ir 
jų pakaks likusiam pasauliui 
valdyti. Tada, žinoma, jų bus 
valdoma ir Maskva.

Pranešimu iš Lietuvos, š.m. 
birželio 6 mirė Jiezno ilgame
tis klebonas kun. Vincas Vai
čiulis, sulaukęs 63 metu.

Palaidotas birželio 9 Jiezno 
bažnyčios šventoriuje. Dalyvavo 
Kaišiadorių vyskupijos valdyto
jas, trys pielatai. daug kitų ku-

Amerikos Kongresas įgaliojo 
prepdehtą nutraukti Kubai cuk
raus kvotas, kada ras taT*rėi-’ 
kalinga. Kubos Castro atsakė į 
tai, kad nusavins visą ameri
kiečių turtą Kuboje.

Sovietų ir kinų technikai naf
tos valyklom, atimtom iš ame
rikiečių, vadovauti jau atvyko. 
Sovietų naftą kom. Kinijos tank 
laivis gabena į kubą, tik lai
vas prie Tuniso krantų susi
dūrė su Norvegijos tanklaiviu.

KOKnOZt I w RcmTiŲ
Nemenčinės rajono komjau- Lietuvos okupasijos sukak* 

nimo organizacija šefuoja Ka
ragandos srities, Norinsko ra- Melžėjos įpareigotos iki liepos mistrą žydą Briscoe. yra kata- 
jono, Pševalskio vardo sovcho- , 1 primelžti iš vienos karvės 17 likai, 
zą, kuriame šiuo metu dirba 00 - 2000 kg pieno; kiaulinin*

AMERIKA IR JUGOSLAVIJA nepAReiMji su castro. j-
Valstybės sekr. pavaduotojas 

Dillones liepos 17 - 20 lanky
sis Jugoslavijoje. Ten aukštas 
Amerikos pareigūnas nebuvo 
nuo 1955, kada lankėsi valsty
bės sekretorius Dulles.

Kai dabar socialdemokratai 
pasisakė už Vokietijos buvimą 
Nato, CDU politikam kilo pa
grįstas klausimas: ar tai yra 
nuoširdus socialdemokratų pri
sipažinimas klydus?

Vieni linkę tikėti nuoširdu
mu. Esą socialistų atstovai, kai 
apsilankė pas Chruščiovą, įsiti
kino, kad jų politika buvo klai
dinga. Kiti, ypačiai atsižvelgda
mi, kad socialdemokratų užsie
nių politiką suformuluoja Weh- 
neris, buvęs komunistas, teis
tas už šnipinėjimą Maskvai, įta
ria, kad čia tik socialdemokra
tų triukas artėjant rinkimam. 
Socialistai pamatė, kad visuo
menė yra palanki ginkluotai Vo 
kietijai. Jei socialdemokratai į 
šią opiniją neatsižvelgs, vėl 
rinkimus pralaimės. Tad takti
kos reikalas diktuoja išimti už
sienių politiką iš rinkiminės ko
vos ir rungtis tik dėl vidaus 
socialinių reikalų; rungtis sa
vo siūlomų kandidatų asmeny
bėm. Tokia populiari socialde
mokratų asmenybė galėtų būti 
Berlyno burmistras Brandtas. 
Taip žiūrintieji į socialdemo
kratų pasukimą mano, kad lai
mėję rinkimus jie vėl suktų 
prie senos politikos.

šiaip ar taip Vokietijos so
cialdemokratai priėjo išvadą, 
kad jų ligšiolinė politika buvo 
žmonių klaidinimas ir kenkimas 
Vokietijos reikalam.

duotų atomus, nebuvo išklau
syti. Tačiau po ketvertų — pen- 
kerių mėtų, mano Sulzberge- 
ris (NYT) Kinija pati juos pa
sigamins. Tada ji nebus pri
klausoma nuo Maskvos. Ar tada 
ji bus atsisakius nuo užgaidos 
dominuoti pasaulyje? Ar tada 
nebus pasibaigęs laikas kom
promisui, kuris buvo dabar pa
skelbtas Rumunijoje?

Katalikų praktika
Airijos sostinėje Dubline lie

pos'4 išrinktas naujas burmist
ras M. E. Dockrell. protestan
tas, nors miestas katalikiškas 
ir visi tarybos nariai išsky

dęs proga įsakytos lenktynės, rus patį Dockrell ir buvusį bur-

OKUPACIJOS SUKAKTIES 
PROGA

giant Į naujas sąlygas, kurių 
Leninas dar nežinojo.

Mao Tsetungo atsakymas:

Tai nukrypimas nuo mark
sizmo tai revizionizmas ... Ir 
laikydamas save ištikimesnių 
Leninui, Mao Tsetungas nori 
karo priemone primesti komu
nizmą pasauliui. Pirmiausia sa
vo artimiausiem kraštam — Ko
rėjai, pietų Azijai, Indijai. Ki
nijos komunistai nesibaido ir 
pasaulinio karo, kuris turėtų iš
nešti juos į viršūnes. Gal būt 

Rijoje: atominis karas nužudys 300 mi-
Tik bepročiai ir lunatikai da- lijonų kinų, su ironija kalbėjo 

bar gali kalbėti apie kitą pa- Kinijos komunistų bosas, bet

silankymą Rumunijoje. Po Ru
munijoje paskelbto komunika
to susidomėjimas turėjo nurim
ti. Buvo paskelbta, kad nuomo
nės tarp Chruščiovo ir Mao Tse
tungo suderintos, ir komunizmo 
linija yra bendra. Tačiau ir po 
šio paskelbimo tebesvarstoma, 
ar kompromisas yra nuoširdus 
ir ar jis yra’ilgam?

Klausimu, į kurį Chruščiovas 
ir Mao Tsetungas turi skirtin
gus atsakymus, yra šis: ar ko
munizmo laimėjimas yra įmano
mas be karo?

Protestantų praktika
Irdianapolyje Albert Levitt, 

buvęs federalinis teisėjas, lie
pos 4 “Amerikos krikščionių 
patriotų” mitinge kalbėjo, kad 
trys didžiausi Amerikos laisvių 
priešai esą “komunizmas, fašiz
mas ir vatikanizmas” (Už vi
sus didžiausias priešas — kvai
lumas).

Amerika apsisprendė nesisku
binti su nusiginklavimo klau
simo kėlimu Jungtynėse Tauto
se. Prieš svarstymą dabar yra 
ir gen. sekretorius Hammars- 
kjoldas. Prancūzija priešingai 
— manė, kad dabar laikas iš
kelti viešumoje medžiagą, kuri 
labai nepalankioje šviesoje pa
rodytų Sovietų Sąjungą.

kad jiem nepadės nei Ameri
ka, nei Anglija, nei Vokietija, 

fr nrafr_ ° bk Sovietai; baugino, kad 
TffiMUb SfOOoIlil ir prote- Vokietija vėl norinti pavergti 

Austriją, nes Adenaueris tai 
antras Hitleris.

vos ir Kinijos komunistų? To-
kis klausimas domino politikos ii 4-5 m., iki Kimios komunistai turės atctmnės ginklus
stebėtojus pnes Chruščiovo at- . .

Eltos žiniom, birželio 26 prie 
f Vilniaus universiteto išsirikia-
Q vo 1400 studentų ir 70 dėsty

tojų. Iš čia jie išvyko į vasaros siais. 
B darbų stovyklas. Jie turės pa-
■ statyti du kultūros namus, 2
■ klubus, Į mokyklą Pasvalio ra-
■ jono kolchoze. 1 karvidę Plun

gės rajono kolchoze. Taip pat 
užbaigs pradėtą statyti Siau-

■ lių rajono ligoninę, statys vilą
B. Nido"*' Didelis universiteto st-
■ denčių būrys visą vasarą dirbs
B trijose laukų darbų stovyklose, apie šimtą? jaunuolių iš Lietu- kės turi nupenėti 200 kiaulių nutruks Ir atominių
B Tai būsią atlikta darbų už vie- vos. Šio mėnesio pabaigoje iš- taip, kad kasdien jos priaugtų bandymų draudimo konforon-
I ną milijoną rublių. i Kazachstaną iš Lietuvos w po 450 - 500 gramų svorio. Be

B' ' m -* ■. * - . - „ 8 mechanfcatoriai, kurie re- to, turi pasistengti, kad 7 kiau- Sovietų delegacijos frirminin-
Nemažas stmientų nurys »- „asfaiaa, o paskiau pa- lės “pagimdytų” po. 10 parše- kas Carapkinas liepos 5 grasi-

siunčiamas į Celiabinską, kur nuvalyti javus (O ttfo pačiu lių. O veršininkės 25 veršiukus no, kad Sovietai atnaujins ato- 
mao ’8tatyi universitetui laboratori- mgui “spedaUstaF siunčiami turi nupenėti, kad jie kasdien mintas bandymus (jeigu jie bu

jos korpusą. ii RusŲos į Lietuvą). priaugtų po 800 gramų. vo kada sustabdyti!).

Amerika ir Anglija pareiškė 
Kubai griežtą protestą dėl naf
tos valyklų nusavinimo. — Ku
bo* atstovas Amerikoje ir bu
vęs Castro ministeris pirminin
kas J. M. Cardona pasitraukė 
iš pareigų, atsisakė ir iš pro
fesūros ir pasiprašė Argenti
nos atstovybėje azylio. — Goid- 
fine. Bostono milijonierius, pa
garsėjęs dovanom Baltųjų Rū
mų pareigūnam ir gubernato
riam, liepos 5 nuėjo į kalėji
mą už atsisakymą pateikti ži
nias apie piniginius reikalus ry
šium su mokesčiais valstybei; 
kalėjime ir'jo sekretorė. — Šen. 
Lyndon John*ona* liepos 5 pa
skelbė esąs kandidatas į prezi
dento nominavimą demokratų 
konvencijoje. tsetunga*
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DARBININKAS

imti, jeigu

BANGA TELEVISION
Nors Rumunijos dekliaraci-

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

kvalifikuota techniko

OMeMMeMMSMMMeMMMMMBMMB

AR JŪS NEPERMOKATE
praneiškony rengiamą

LIETUVIŲ DIENĄ-PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE

IMsMMMMi

nos. Pastebėtą “Yeti” numato 
“pašauti” oro šautuvu, kuriame 
bus tam tikri vaistai pyksta*

vijos Titas aiškina, kad santy
kiai tarp Maskvos ir kom. Kini
jos esą blogesni, negu daugelis 
mano. Rytų Vokietijoje komu
nistai esą gavę įsakymą iš Mas-

Kitą dieną buvo svarstomas 
mokyįr klausimas. Pranešė 
“ministrų tarybos” pirmininko 
pavaduotojas L. Diržinskaitė - 
PilMMka M x aiMN»- Hr-

Palak 
turite susitikti?’’. 

“Seštądteeį vakare, zam-

“SNIEGIMOGIS”, — tokj jo pa
veikslu pateik* vienuoNa Etohin- 
gert*. --

jam užmigdyti. Tokiu būdu pa
imtas gyvas jis galės būti iš
tirtas.
Ekspedicija turinti (vykti atei

nančią žiemą.

“Taip, ir vakar vienas iš Jau- km antstato popierių lapeli 
su pavarde. “Bijau, kad pavar
dė gali kati netikra”.

“Tm jau i&tešlnnsim. O tuo 
tarpu Mgi šeštadienio iš rajo
no niekur-iūifrytete -Aš -jus

Užkulisinės žinios priešta
rauja oficialiom

Trečias: “Kviesčiau Darbi
ninką vietoj citavus nesąmo
nes apie mano rašinį iš Ūtos 
spaudos, ar rūpinantis mano 
asmenim ...”. čia vėl autorius

Sav. V. ZELENIS

Lankytojai prašė žambrychi su- sė: , g
vesti juos su manim”. “Ąr turite Lenkijoje gimi-

“Jų prašymą patenkino?”.
“Taip, pone pulkininke- Su

sitikimai buvo nieku neįtarti- kytojų mane įsivedė į kitą kam- 
ni. Jie kalbėjo apie Lenkiją, barį ir pakepė man kaip tik 
Gyrė naują režimą. Bet elgėsi . tekią pat istoriją apie mano 
visai be priekaišto”. gimines. A* rtekaiavo B mo-

Pulkininko veide atsirado su- nęs ristetikstial šiaip aptemū*
susirūpinimo raukšlių. Perbrau- sp radaro lirtemą. Už tai ža- parikviesra, kai tik išsiaiškin

“Prieš kiek laiko lankytojai, 
užsiminė apie lenką, kuris yra

patingo jam nenutiko. ItaT grį
žo į Angliją, jį aplankė du po
nai iš Lenkijos atstovybės Lon
done. Teiravosi apie jo įspū
džius Lenkijoje. Kitą sykį at
gabeno lenkiškos degtinės. 
Paskui jie nuolat lankėsi.Nese- 
niai jie pradėjo pasakoti, kad 
Žambrychi artimieji Lenkijoje 
yra apkaltinti priešvalstybine 
veikla. Jie tikriausiai bus su-

Prieš porą savaičių Lopdc- 
ne paskelbta, kad rengiama į 
Himalajus nauja jau visai moks
linė ekspedicija. Jos uždavinys 
— ištirti, ar tas legendinis “Ye
ti” yra, o jei yra, sugauti jį 
gyvą. Ekspediciją rengia kan
tiškoji geografijos draugija. Jai 
vadovaus garsusis Everesto nu
galėtojas ' Edmund Ęillary. Jis 
iinašu savimaeptynis iš Nau
josios Zelandijos, penkis iš Ang- morė,

- HIMALAJŲ MJSLE ;
Nežinote, kaip lankytojas f - --

lonfrų afytnvyhfr; vytiny?” Enė metų rašoma apie Hi- lijos ir. penkis iš Amerikos. Jo 
malajų kalnuose pastebėtą keis- planas — užkopti Makalu kal
tą būtybę, kurią vietos gyven- ną, kariš yra 27,790 pėdų aukš
tajai vadina “Yeti”. Vieni sa- čio prie Nepatio — Tibeto sie
ko, kad tai milžinas lokys, ki
ti beždžionė, kiti vadina pu
siau žmogum.

Kalnų laipiotojai, pastebėjo 
sniege išmintas keistas pėdas. 
Jas nufotografavo, rado prie 
uolos rudo plauko ir tie radi
niai davė medžiagos naujom 
kalbom. O kalbos sužadino 
smalsuolių ekspedicijas, kurios 
norėjo jei ir nesugauti tą keis-, 
tybę, tai bent nufilmuoti.

Misijonierius Franz Eichin- 
ger, vokietis, katalikas, išgyve
nęs Tibete 13 metų, pargabe
no naujos šviesos apie tą le
gendų žmogų. Tai esąs visai 
re lokys, ir ne beždžionė, ir 
ne pusiau žmogus, o tikras žmo
gus — vietiniai vienuoliai, ku
rie nedėvi jokių drabužių, ap
augę ilgais--plaukais; jų kūnas 
prisitaikęs prie šalčio; jie lais
vi nuo tų rūpesčių, kurie kan
kina žmones. Eichinger pateikė 
net ir paveikslą tokio vienuo-

AngRtotb yra kurortas Batb, 
kuris iš visų Angluosknrir- 
tų labiausiai domina šnipus ir 
šnipų šnipus., Dominate tik 
dėl to, kad ten prašnteniau-| 
sias kurortas, bet ir dėl to, 
kad tai labiausiai draudžiama 
zona. ’ -:W'.: •

Netoliese nuo policijas būs
tinės kukliame name dirba 
mokslininkai darbus, kone rei
kalingi pirmo Anglijos atomi
nio'povandeninio laivo gamy
bai aštuonių kilometrų yra 
didžiausi Anglijoje municijos 
sandteliai. Batb priemiesčiuose 
yra “Bristai Aircraft Co”, ku
ri gamina Anglijos raketas. Už 
dvidešimt kilometrų yra ir ba
rakai, kuriuose išmėginami Va-, 
karų naujausi šaunamieji gink- « 
lai. O vietovėje, kuri vadinasi | 
Wiltshife, aviacijos specialistai | 
eksperimentuoja priėšlėktuvi- 1 
nius ginklus ir radarus.

1958 birželio 1 d. Wilkshire | 
stoties leitenantas Johny Palak ? 
atvyko pas savo pulkininką. | 
Johny Palak — gimęs lenkas, į 
antrame pasauliniame kare ang- ; 
lų lakūnas, garbės ženklais pa- į 
žymėtas.

“Pone pulkininke”, tarė Pa- į 
lak, “turiu jum pranešti svar- | 
bų dalyką. Mane mėgina ver- į 
buoti į šnipus”.

“Pasakokite toliau”.
' “Aš pažįstu, seniai pažįstų, I 

Anthony Žambrychi, kirpėją, I 
kuris yra čia, Wiltshire”.

“Aš pas jį kerpuosi”, nu- I 
traukė pulkininkas. “Geras kir- į 
pėjas. Ar jis nėra lenkas?”. I

“Taip. Karo metu jis kovojo į 
aštuntoje armijoje. Tai vyras, Į 
už kurį eičiau į ugnį”. I

“Dar nelįsk į ugnį. Pirma J 
pasakok, kas buvo”.

“Žambrychi prieš metus bu
vo Lenkijoje — aplankė savo 
šeimą. Jis netikėtai gayo vizaj 
išvažiuoti. Varšuvoje nieko y-);

Atostogų ir- Lietuvių Dienos reikalais kreiptis:
FRANCISCAN MONASTERY, Kennebunlcport, Maine — WO 7*2011

Alg. Atitians laišką Darbinio- liai priešingos mūsų įsitikini- mus atgaivinti lietuvių tautą, 
ko redakcijai teka skaityti iš mam, kad nėra jokio bendro ir tie pasiryžimai davė “faktą” 
dalies kaip papildomą informa
ciją apie jo straipsnį, paskelb
tą Darte. Laiške jK informa
vo, kad straipsnis buvo parašy
tas ne jo paties, bet Darbo re
dakcijos iniciatyva. Informavo, 
kad įkvėpimą save straipsniui 
jis ėmė ne iš Sovietų atstovy
bės, kaip sakė NMtjtenos ir Ke
leivis, leidžiami tos pačias gru
pės žmonių kaip ir Darbas. In
formavo dar, kad savo mintim 
impulsą gavęs iš amerikiečių 
“intelektualų” pasisakymų, su
organizuotų Life ir N. Y. Ti
mes, bei Rockefellerio fondo 
raporto.

Tai tik informacija, bet tai
joje pasiekta kompromiso tarp nėra nei autoriaus Darbe pa- jo nieko nėra. Ir Lietuvos pra- 
Maskvos ir kom. Kinijos, tačiau 
iš politinių užkulisių praneša
ma ir priešingų žinių: Jugosla- mas. Tad ir Darbininkui nėra 

pagrindo koreguoti savo min
čių, kurias jis birželio 7 buvo 
paskelbęs dėl A šalčiaus 
straipsnio Darbe. A. šalčiaus 
aname straipsnyje pagrindiniais 

kvos likviduoti tuos komunis- mums klausimais (dėl Lietuvos 
tus. kurie yra kom. Kinijos ša- inkorporacijos pripažinimo, dėl 
lininkai. Esą instrukcijoje Mao Amerikos pozicijos’ Lietuvos
Tsetungas vadinamas “pavojin- klausimu, dėl Lietuvos koloni- iš jų darė išvadas. O jų “sva- 
gu komunistu avantiūristu”. zacijos ..’.) yra tiek diametrą- jonės” gimdė norus ir pasiryžt-

to veikla; lygiai toli nuo min
ties atmesti bet kokius origi- Trimaką, Krupavičių ir Ivinskį, 
nalumo ieškojimus. Branginda- Kalbėjo švietimo ministeris M. 
mi kiekvieną gyvą ir dinamiš- Gedvilas, vis dar pasigesdamas 
ką žmogų, kuris nuliekamom ateistinio auklėjimo- Linksmiau- 
nuo darbo valandom imasi į- 6
plunksnos, galime betgi nore- u m . 71
ti vieno — kad savo mintis klausimais* iš Klaipėdos ... K. 
pergalvotų anksčiau, nei palei- Petrausko, operos buvusio so- 
dęs jas į viešumą. listo.

RUGPIOCIO • AUGUST 14
Mišias giedos didžiulis pranciškonų seminarijos choras. Mišios bus 11 vai.. 
Pietums bus įvairių lietuviškų ir amerikoniškų valgių ir gėrimų. • Popiet 
3:30 vai. galėsite pasiklausyti garsiojo šv. Petro parapijos orkestro, ilga
mečio Nauj. Anglijos čempijono . . . pasigrožėti lietuvių ir kitų tautų 
šokiais, vadovaujant Onai Ivaškienei, kuri neseniai su savo šokėjais da
lyvavo tautų festivaly Washingtone. • Atlanto vandenys kviečia pasi
maudyti švelniose bangose. Garsus atostogų kraštas’ Maine laukia visų, 
kad atgaivintų vasaros karščiuose.

• Fedder* (geriausios rūMes) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
e 40% nuolaidos'vokiškiem* Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
o Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčQ televizijoms, bei stereo HI-FI

"Jeigu Žambrychi savo lan
kytojams neparūpins įėjimo į 
mūsv aerodromo rajoną?".

“Visai taip”.
“O ką tai turi bendro su 

tamsta?”

artinti tosMie M gMtiafoM. 
Daug MMta Hm- 
tus, kad ifo MmAMs tautiną 
pagal tarife TWtių fotormtų 
per 7 mėtų planą turi būti pa
statyto ta- BM ptnta 
testengė tetikti $5 protautos. 
Mokyktan trūksta pattepų ir 
priemairių. Norint prtitidbėti 
kolchaus ir vietines tetas į- 
mones, kad petys ergurinotų 
pagalbą mokyklai, kai trūksta 
valdžios pinigų.

Tarp kliūčių švietimui tavo 
prisiminta, kad šiemet dar 4, 
300 moteuių (747 metų) nega
li lankyti mėkyktas. Mbrimi ma
terialiniai trūkumai. Esą pasi
taikę nemaža atsitikimų, kad 
prekybos organizacijos taku ne 
pristato reikalingos avalynės ir 
drabužių- Priminė taip pat, kad 
pagal 1959 metų gyventojų su
rašymo davinius “skąi&um žmo
nių su viduriniu išsilavinimu 
mūsų respublika dar žymiai at
silikus nuo kitų respublikų. 
Tūkstančiui gyventojų tenka 
tik 175 su viduriniu 7 metų 
išsilavinimu”.

Teigiamas faktas — tai nu
tarimas pereiti prie 8 metų pri
valomo mokslo. Dabar jis ne-

pagrindo net dėl jų diskutuo
ti. Belieka tik pakartoti savo 
nusistatymą dėl anų šalčiaus 
tvirtinimų: “Tai tvirtinimai, ku
rie labai artimi tų laikraščių 
(Laisvės ir Vilnies) propagandos 
tvrtinimam. Jie galės būti mie
lai tos propagandos vartojami 
kaip naujas argumentas”.

Skirtingas ir A. Šalčiaus pri
ėjimas prie Lietuvos klausimo, 
kiek tai matyti iš jo laiško. Jis 
stebi amerikiečių “intelektua
lų” galvojimą, laiko jį “faktu” 
ir išvadas daro iš tokios rūšies 
faktų, “o ne iš svajonių ar 
interesų miražų” ... Tiesą sa
kant, šitokiame galvojime nau-

STIPIUNA 
AMERIKOS GYNIMĄ

Armija paskelbė, kad stipri
na Amerikos apsaugą nuo oro 
puolimo Nike Herkules atomi
nėm baterijom. Tokiom bateri- ■ ... .
jom apstatomi pagrindimai ms trūksta mokyklų
miestai: Washingtonas, Balti-" ir,13^i^ Jah 196120’ procen- 

Philadelphia, New Yor- tų 7 metų mdkyklti bus pavers^ 
kas, Detroitas, Chicaga, San tos 8 metų mokyklom, o 1963 

ką jis pasakė. Mes sutinkame, Francisco, Los Angeles. tyn būti visos papildytos -iki
kad ir laisvame krašte reikia ■ 8 metų. Prie jos kalbos kalbė-
rašyti “kaip pritinka” ir ma- tas jau gera pradžia. j0 jaugybę jų į. j
nome, kad “nepritiko” A. šal- ' <7^ toM nuo noro šie- rad _ pakovoti
čiui niekinti Lietuvos nepri- autorių su Lietuvos okupan- -v v
klausomybę, “nepritiko” niekiu- to veikIa: lveiai toli nuo "“n- Lozoraitj, Ršstenj, Sidzikauską, 

ti kitų žmonių, bet jis buvo tuo 
norėjęs pasakyti, kad laisvame 
krašte valia rašyti, kas ant lie
žuvio užeina ...

Antram sakiny sukliūva fak
tai — taria: “norėčiau painfor
muoti — idant nereiktų ir to
liau vadovautis tik dr. Pijum 
Grigaičiu ir J. Jnš. iš Bostono”. 
Jei tokius žodžiusz autorius ra
šo Darbininkui, tai jis prasi
lenkia su faktu, kad Darbinin
kui nereikėjo “vadovautis tik 
Grigaičiu”, nes Darbininkas sa
vo nuomonę pasakė anksčiau 
už Naujienas ir Naujienų ar 
dr. Grigaičio nei vardo nei pa
reiškimų nebuvo niekur cita-

simus sprendžiant mums atro- data aa ftiatatetaMi— o tai, 
do nepriimtinas. kati fem aaftttak* *i<ptana-

Diskuteja gali būti naudinga, sis Mtoteta ameta”. litas 
kai ji laikosi tvirtai logikos, jo fo^atetetitatati gtf bus 
faktų ir pagarbos diskusijos pinais taftas Jmd yafiam 
partneriui. To ypačiai galima aptefatati, idtas asmeais va- 
laukti laiškuose kontraversi- diaate MfOfslfifltate tarskte- 
niais klausimais. Apgailestauti rites”, “peiitinta oportanis- 
tenka, kad ir šiame A. šalčiaus tais”, karte aatajssi <<sveti- 
laiške to pasigendame. Maža i- mate ssaftoatetas”, te “bau- 
liustracija. Su pirmu sakiniu džfonM|jų btefe pafaSte”. Rado- 
sukliūva logika — fantomas: si, kad tokia termfnotoffya ne- 
“laisvas kraštas ir valia rašyti, kalba nė amerikiečiai intetek- 
kaip pritinka” — autorius var- tualai”. Jei dėl Jos autorius 
giai bus norėjęs pasakyti tai, bus ir savim nepatenkintas —

skelbtų minčių patikslinimas eityje buvo žmonių, kurie Ru- 
nei jų reiškimo formos taisy- sijos okupaciją laikė faktu ir 

iš to fakto pasidarė išvadą — 
eiti ir tarnauti rusams, prisi
imant net ir pravoslaviją ir 
nuoširdfiai tikint, kad patar
naus tautai (Muraška). Bet to
je pat praeityje buvo ir kito
kio galvojimo. Simanas Daukan
tas, Jonas Basanavičius, Vincas 
Kudirka turėjo “svajones” ir

— nepriklauomą Lietuvą. 
Mums artimesnis ir teisinges
nis pastarųjų galvojimo ir vei
kimo kelias.

O tas amerikiečių “intelek
tualų galvojimo” faktas mums 
neatrodo tekis tvirtas, kad iš 
jo reikėtų daryti pagrindinius 
savo sprendimus apie Lietuvą. 
Viena, žinom kokis tas “inte
lektualų galvojimas” yra neori
ginalus — Amerikos kai kurie 
intelektualai nemažiau kaip sa
vo laiku Europos, buvo pasi
davę skolintam iš Maskvos gal
vojimui. Antra, žinom taip pat, 
kiek tas galvojimas yra nepas
tovus, kaip toū dabartiniu me
tu tie Amerikos “intelektualai” 
nuo to galvojimo, kuris buvo 
Amenką užtvinęs tik prieš po
rą deMmčhį metų. Trečia, A- 
merikos kai kurių “intelektua
lų” galvojimas nereiškia A- 
merikos tautos daugumos gal
vojimo — regim, kaip Steven- 
sono ir Stasseno galvojimas nu
stūmė nuo savęs mases (nors nusuko nuo tiesioginfo kelio 
Almaus galerija ir .stengiasi diskusijoje cm Darbininku: Dar- 
Stevensoną reklamuoti). Žinom bininkas pirntiautoa citavo “ne- 
taip pat, kad kai kurie lietuviš- sąmones” ne M svetimos q»au- 
ki “intelektualai” mėgino vai- dos, e iš A. CtffoMS straipsnio, 
dinti Muraškos rolę, kviesda- Km šitaip nerūpestingu el- 
miesi pas save okupanto atsto- giamasi su foktate ar svetima 
vą Lauryną Kapočių (bet tas mintim, darote neįmanoma ne 
nesiteikė jų kvietimo išklausy- tik klausimas rimtai svarstyti, 
ti), išeidami iš tam tikrų “fak- bet net ir fem nftstiati ... 
tų” ir tam tikrų “intefesų mi- Tatean vteną dalyką šienas A. 
ražo”. Tas kelias Lietuvos klau- šalčtans laiško pastabiam iš
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Valstybėm nugalėti".
"Mas neturim kito pasirinki

SESELIŲ Vargdienių vadovaujamos mergaičių gimnazijos 
patalpas, čia bus apgyvendinti lietuviai Eucharistinio Kon
greso metu. Nuotr. J. Medaičio.

ŽVAIGŽDE

sau

Visame Miuncheno mieste 
kabėjo tuo meta vintetiniai mi
sijų plakatai su kviečio varpa, 
lūžtančio kryžiaus ženklu. Jie 
kvietė gyventojus Į pasinaudoti 
mjdjųmalončmis;‘‘Viešpats

būti paruoštas malda ir auka 
—z kalbėjo Miuncheno ir Frei- 
singo kardinolas J. Wendel

B Dievo kuruos" —- rašė prieš 
tai kardiholas savo dtecyrie- 
čiams. >

atsakymus, paaiškėjo, kad tik 
30 - 31 proc. katalikų atliek* 
sekmadieninę pareigą — teina 
į mišias. Iš šimto bažnyčių lan
kytojų 36 buvo vyrai ir 64 mo
terys. Ištikimesni negu suaugę 
pasirodė jaunuoliai (46 proc), 
© mažiausiai noro ateiti Šven
tadieniais bažnyčion rodo"tik

— Laimės žolyno vaikščiodama jieškojai, a? — 
šyptelėjo Gedas. Su Eikučiu jis baigė nerti didelį 
tinklą žuvims ' /

Uogelė atsistojo prieš židinio ugnį, kuri negau
sia liepsna ruseno kairėje trobos pusėj, arčiau durų. 
Ji gręžė vandeni iš rankovių ir sijono klosčių, net 
iš kasų. Siautila nuleido ant žemės su visais kab
liais savo vejamą virvę, vienu galu užkabintą ant 
durų kabės, priėjo prie sesers ir ėmė ją erzinti:

— Kad taip gražu. buvo, ir išėjau pasivaikščio
ti. Kojas žadėjau nusiplauti, bet lietus užklupo grei
tai, nei nesuspėjau.

SV. JONO bažnyčia Miunchene. Ja naudosis lietuviai Eucharistinio, kongreso metu. Nuotr. 
Medaičio.

dimą iš prietarų, kuriuose są
moningai nori jį kai kas laiky
ti. Tų prietarų pavyzdžių šios 
dienos spaudoje ’andame ne-

Ji nusileido taku iki pirties ir atsisėdo ant ve- naj jų rankomis rūpestingai sukaišioti žolynų gumbai 
Įėjimui lentos, perdėtos tarp dviejų ištrūnijusių žil- y. sėklos 
vičių kelmų; šonuose -apsinešusių žaliais atžalų gum
bais. Vėso i vandeni nuleistos Uogelės kojos, bet — Iš kur tu, vaikeli, tokia sulyta? — paklausė 
nevėso mintys. Guobose čiulbėjo devyniabalsė, krykš- M, I vkių įėjusią, VHtė. Bet tuoj, tarytum, tą savo 
tavo InygMė*, • čirškėjo žvirbliai Po tūstančių medžių rūpestj ir užmiršo. Jos pilnos lupos susidėjo tokia
šiušenimą dudeno ragą juodi debesys. Uogelė žai- meilia ir nerūpestinga šypsena, kokią turėjo VHtė,
dė savo kasomis, laikydama jas ant kelių. Ir dūmo- Klausigailos moteris. Ji dėliojo apšluostytus nuo dul- 
jo, ir dūmojo ... Kad rytoj pavasario šventė, kad “dus į atvirą medinę spintelę galinėj trobos 
jaunimas į vieną būrį sueis. Kad Vydo akys ją seks »enoj, išpjaustinėtą pusmėnuliukais ir paukščiais,
visur, ir kad jai su Rinde bus juoko iš to sekimo ... tarpais perskiriamais karpytomis plokštelėmis, pana-
Upelio vanduo glostė judinamas kojas, lenta nežy- šiomis į ąžuolo lapus.

ro. Sunki, sunki 
pėsi vakarų pusėje, o iš rytų virto, juodas debe
sys, jau guląs ant lieknojo skirpsto viršūnės. Ir stai
ga padrioksėjo perkūnija, supurtindama visą žemę. 
{Žambiai ptirakė žaibas pro baltus beržų stuome-

— Persirenk, dukrele. Dar atšalsi, visa permir
kusi. — Atsigręžė į ją VHtė. Plonu rankšluoščiu ji 
perbraukė didelį, raštuotą molinį dubenį ir atsargiai 
pavožė jį viršutinėje spintos lentynoj. Visoj troboj 
buvo jauki tvarka, kaip ir VHtės, šeimininkės, apda
re ir jos Šypsenoj.

Jis nemėgo žudyti, o nugalėti reikėjo; tad tik išrau
to ginklus, progai pasitaikius, iš priešo rankų, leng
vai sužeidė ir savo nuosavybėn parsivarė. Jis ne- 

— O tai kas, jeigu ir jieškojo? — atsiliepė B- ėmė iŠ bendrųjų belaisvių, kitų nugalėtų; pasilaikė 
kutis. tik savuosius. Klausigaila mėgo medžioti. Čia, atrodė,

jis užmiršdavo ir savo nusistatymą — nežudyti. Me
džiodavo aistringai. Laidė vilyčias arba smogė pei
liu, ragotine drąsiai ir taikliai, todėl mėsos ir žvėrių 
kailių turėjo pervrš. Yra buvęs dešimtininku kovose, 
žmonių rinktu atstovu į svarbius kelių apylinkių su
sirinktus. Būdamas išmintingu, pasipažino ir draugą- 
vo su keliais pilių kunigais, su kriviais ir vaidito-

Nieko, motule nesušalsiu. Jau ir vakaras. Ne- mte~ Argi ne jo dėdė, tikras tėvo broUs, buvo gar- 
sus intymi, promgii smzių užmigęs, | smsciss 
laužo liepsnas pats įžengdamas, dėl žmonių gerovės 
dėl savo krašto meilės ir ateities? Ar nebuvo jau 
vien todėl Klausigaila žmonių gerbiamas, kad iš gar
bingos giminės? Ir jeigu jis pats nešykštėdavo ra
ku dievams bei kunigaikščiams, tai ir jis gaudavo 
už įvairius nuopelnus sidabru apkaustytą ragotinę, 
tai tolimų pirklių pargabentą skarą žmonai, tai sau 
puošnią žygiui kepurę, tai paauksuotą diržo sagtį ... 
O nevieną kartą jam teko savo eikliu žirgu pralenk
ti visus, mirusiojo turtą dalijant. Tai garbingos lenk
tynės. Klausigaila negtemžė visko, nekibo į kiekvie
ną jam priklausančią smulkmeną, bet gražesnį daly
ką, įdomesnį jo tikrai užpelnytą, visada pasiimdavo.

Sode zvimbė kažinkoks vabzdys, gal pirmutinis šie
met garsiai prabilęs. Vos girdimai liuleno pakalnėn 
upelio vanduo, užstotas bailiai lenkiančių galvas mel
dų ir ajarų. Uogelė kvėpavo giliai ir godžiai. Jai buvo 
gera tėvų kieme. Tačiau,, minčių gilumoj krebždenosi 
nerimai. Pirmutinis šiltas pavakarys. Pirmutinė šį 
pavasarį kylanti audra. Jai norėjosi lėkti kažkur, pa
kilti paukšte virš medžių, pasisupti ant kudlotų de
besėlių. Ne, geriau likti čia. Niekur pėdos neatitrauk
ti nuo šito takelio, nuo kiemo, kuriame neseniai su mo
tule sukasė darželiui lysves.

- VHtė vėl tylėjo. Dabar ji atidarė kitą spintelę, 
iš kurios pakvipo tik iškepti kvietiniai papločiai. Ten 
pat kūpsojo džiovintos mėsos dubenys, lėkštė kiau
šinių, prariektas kepalas duonos, puodynė medaus, 
keptos žuvies dubuo ir kitokių valgomų gėrybių. Vi
ta tai buvo sunešta iŠ klėties ir sandėlio, kad Svai
tės rytą nebereikėtų lakstyti, iškilmėms ruošiantis. 
Lyjant augštinį uždarius, buvo pravertas vienas lan
gelis. Pro jį matėsi tolumoj Setekšnio ežeras, susi
liejęs su debesiu į vieną pilką masę. Palangėse suo
lai buvo taip baitai nuMsti, atrodė tyg naujo me
džio. Ant jų nesimėtė joks skarmalas Gate suolo, 
ant Dnrazio ngo^ pnnaio pnv ■anotę KMajn svn* 

Slapia, kaip perekšlė višta. Atsimeni, kuri per- rus raštuotas rsdrihinstir, prie durų, m* metinės

nių idealų, dėl jų aukotis , dau
žau nei kiti, ir dėl to iškilo į 
pirmąsias galybes.

Pavergtųjų tautų savaitė sy
kiu gali būti ir Amerikos mo
ralinė atsigavimo pastanga. Dėl 

Vienas: smerkti vieną totą- to taip ir nervinas Kremliaus

VIRŠUM

DARBININKAS

jaunimas į vieną būrį sueis. Kad Vydo akys ją seks 
visur, ir kad jai su Rinde bus juoko iš to sekimo ... 
Upelio vanduo glostė judinamas kojas, lenta nežy
miai girgždėjo. Mintis užgulė meška. Rimgaudas ar 
Vydas? Kas melavo: Raudė ar tas, kuriuo ji pirma 
grožavosi ... Jos antakiai priartėjo prie vienas ant-

nai žąsiukus vedžiojo? žąsiukai pūkšt į vandnenį, ir 
višta kvakšėdama pūkšt! Kai motulė išbraukė ... Tai 
tu dabar tokia! — Jis peštelėjo Uogelę už kasos.

— Atsitrauk! — Uogelė sušėrė jam per nagus.
— Ar paskui žąsiukus įpuolei?
— O kas tau?
— Kur buvai? — tėvas pakėlė galvą nuo taiso

mo balno.
— Paupėj, — greitai atsakė Uogelė. J motulės 

klausimus galima ir neatsiliepti, bet tėveliui turi at
sakyti.

— O ko ten?

mistras. Bendrame lietuvių, lat
vių ir estų surengtame minėji
me jis paskaitė pagrindinį re
feratą vokiečių kalba.

Memmingeno miesto vardu 
susirinkusius sveikino vyr. bur
mistras. dr. Bemdl. Jis ragino 
čia gyvenančius baltus nepra
rasti vilties grįžti į tėvynę, taip 
pat neapleisti savo kultūros ir 
neužmiršti gimtosios kalbos. 
Kol čia gyvenama, kvietė nesi
jausti kaip svetur, bet kaip ant
rojoje tėvynėje.

Kiekviena tautinė grupė pasi
rodė dar su savo programa: žo
džiu, kalba ir meniniais daly-

vietų tironiją pavergtose tauto
se, ir tokia proga ateina su pa
vergtųjų tautų savaite liepos 
17-22".

Nurodęs, kad Washingtone 
yra tam reikalui “pavergtų 
tautų komitetas”, autorius pa
ragina, kad kiekvienas savo

sės kalbėti Amerikos 
Gerai, sako laikraštis, 
ciam neleista. Bet mes patik
rinom sąrašą organizacijų, ku
rios protestavo prieš nacius, ir 
daugelio jų neradom protesta
vus prieš Chruščiovą. O Chruš
čiovas yra milijoną kartų di
desnė grėsmė už nežinomą 
Rockwell ...

Antras: kalbėti apie saugumą 
ir vengti aukos, apie kurios rei
kalą atsiliepė gen. Nathan Twi- 
ning liepos 4: šiandien yra 
perdaug amerikiečiu, kurie yra 

į3 saugumu 
nuo lopšio iki grabo labiau ne
gu pasiaukojimu, kuris yra rei
kalingas savo laisvei išsaugoti; 
per daug pareigūnų, kurie taip 
susirūpinę savo klaidinga nuo
mone apie visuomenės norus, 
kad bijosi daryti sprendimus ir 
veiksmus ...

Trečias: atimti iš žmonių i- 
dealus L jų vietoje pakišti tik 
“išsilaikymo” siekimą. Tokios 
pastangos matyti iš paskutinės 
Foreign Affairs politinės ana
lizės po Paryžiaus konferenci
jos. Rimtas politikos žurnalas, 
Nobelio taikos premijos laurea
tas autorius, Kanados buvęs už
sienių reikalų ministeris Pear- 
son — o svarsto , tik tokius 

duoklę individualiai atliktų. politinius ėjimus, kurie padė- 
Pavm ųlų tautų prisiminimas Amerikai ir Vakaram “išlik- 

turi sustiprinti Ameriką tai toks Amerikos idealas
naujesnis žvilgsnis. Ir teisingas __ Tai pažeminimas tau- 
žvilgsnis. Pavergtųjų prisimini- tos kuri mokėjo sięktl dides. 
mas turi reikšti amerikiečio bu-

kabės, — kitas, paprastesnio audinio, bet irgi šva
rus, baltas ir stangriai iškočiotas.

Klausigailos troboje nesimatė didelių įmantrumų, 
bet rakandų tarpe pasitaikė ir brangesnių daiktų. 
Klėty kabojo pora drabužių, pasiūtų iš kito krašto 
medžiagų. Moterys prieskrinkiuose slėpė nevieną si
dabro antkaklį, retesnę sagę. Klausigaila nebuvo go
dus turtų, bet ±as jam priklausė, pasiimdavo. Sena
jai Ašuojai sudegus, jo troboms irgi dingus lieps
nose, Viltė išgelbėjo ne tik vaikus, bet ir dalį ver
tingesnio turto. Lakę gyvi ašuojiečiai, žinoma, neiš-

Pavergtų tautų savaitė ir Amerika
Tablet,

nis ir pro senos eglės šakas. Uogelė staiga atsistojo. 
Suėmė sijoną į saują, pasikėlė, kad po kojų nesi
painiotų, ir leidosi bėgti smiltimis šviečiančiu taku 
į trobų pusę. Bet po keliolikos žingsnių sustojo ir 
toliau ėjo lėtu žingsniu. Negalima griaudžiant bėgti. * 
Perkūnas pyksta. Gali pasivijęs nubausti. Ne, ji tikrai 
mirti nenorėtų prieš Pavasario šventę. Prieš tokį gra
žumą! Vėjas visiškai nutilo, lyg susigūžė iš baimės, 
medžių šakose pasislėpė. Pradėjo krapnoti reti, nedi
deli, paskui didesni ir tankesni lašai. Paskui tik su
ūžė medžiai. Vėl padrioksėjo. Nuaidėjo per girią ke
liais atgarsiais. Nukreivuliavo, kaip sulaužytas bota
gas, ugnies juosta. Tarytum atsivėrė dangus: krito 
vanduo čiurkšlėmis, plieskė žaibas viename ir kitame 
debesio šone, lyg staigiu gaisru nušviesdamas tro
bas ir medžius.

Uogelė priėjo klėtį ir, visa peršlapusi, prisiglau
dė prie durų. Ji net paglostė durų šonuose išpjaus
tytus mažus įdubimus, iš tolo panašus į 
paukščius, ir per vidurį įrėžtus devynnuis brūkš
nelius. Paskui prie tų brūkšnelių priglaudė skruos
tą ir atsiduso. Kažkam ji buvo taip dėkinga? Už tai, 
kad laimingai atėjo nuo upės, kad žaluma ir žiedai 
taip godžiai geria Perkūno atsiųstą lietų, kad kiemo 
veja net akį veria žaliomis ir sidabrinėmis varso
mis, kad jų darželio lysvės prisipildė balutėmis; o te
nai jų rankomis rūpestingai sukaišioti žolynų gumbai 
ir sėklos ...

vo žmonių, paimtų nelaisvėn, atsikeršijo kiek galėda
mi, pasigrobė, ką galėjo, nes padegėliams — nauja
kuriams pravertė kiekvienas daiktelis. Klausigaila ta
da ir tris vergus parsivedė: du padovanojo Gied-

Birželio įvykių minėjimas Memmingene
“Jau tarp abiejų pasaulinių 

karų buvo koegzistencija Pa
baltijo kraštų su Sovietų Sąjun
ga. Tai buvo tarpvalstybinėmis 
sutartimis ir įstatymais sutvir
tinta taikinga koegzistencija. 
Kilus antrąjam pasauliniam ka
rui, Sovietų Sąjunga imperaty
viai pareikalavo. iš Pabalti
jo balstybių pasirašyti “drau
gingumo ir savitarpinėns pagal
bos paktą”, šis reikalavimas 
buvo paremtas raudonosiomis 
divizijomis, sutelktomis prie ry
tinių Pabaltijo valstybių sienų. 
Vos devyniems mėnesiams pra
ėjus nuo šių paktų pasirašymo, 
1940 birželio 15 — 17 d. So- kais, 
vietų kariuomenė įžygiavo į Pa- Parengimas buvo baigtas 
baltijo valstybes ir jas okupa- , koncertine dalimi, kurioje “Dar- 
vo. Tuo būdu išgarbintoji ko- nos” choras, vadov. M. Budriū- 
egzistencija susilaukė staigaus no, įspūdingai padainavo tėvy- 
galo”. ' nės ir tremties dainų — lie-

Taip kalbėjo birželio įvykių tuviškų, estiškų, latviškų ir vo- 
minėjime Memmingene R. Lie- kiškų, 
pinš, bvęs* Rygos miesto bur-

Kongroąiri nutarus preziden
tas pernai liepos trečią savai- 

.... tę paskelbė “pąyergtų tratų 
savaite”. B Chruščiovo” piktų 

'kalbų buvo matyti, kokia tai 
buvo skaudi, erzinanti rakštis 
Kremliaus viešpačiam.

Šiemet randam amerikiečių 
spaudoje prasitarimų kad pa
vergtąsias tautas prisiminti nėr 
tik turtingo ir geros širdies po
no labdaros trupinys suskurdu- 

' šiam kaliniui. Pavergtųjų liki
mas yra paties amerikiečio są
žinės ir intereso reikalas.

"Pavergtų tautų dvasia —
sako L. P. Budenz the Tablet - ~ ....... .
—' Imlia nerimą no tik Krem- susirūpinę Ikonom 
liui; įi turi slėgti ir mus, ame
rikiečius. Pirmiausia dėl to, kad 
mes šias tautas beširdiškai iš
davėme į Sovietų rankas. To
liau ir dėl to, kad Chruščiovas 
organizuoja šių vergų ūkines

1959 rugsėjo 6 .Bavarijos Šilu
voje — Altoettihgen suvažia- 
vusiem 10,000 maldininkų, ku- ’ 
rie dieną ir naktį meldėsi, kad 
kongresas pavyktų. Tokių ke
lionių buvo ir į kitas Marijos 
šventoves, kaip Maria Eich, . 
Birkensteiną. Jos nenutrūksta 
nė dabar, kai kongresas jau 
prieš akis.

Dvasinis tikinčiųjų atsinauji
nimas yra pats didžiausias ren
gėjų rūpestis. Tam prieš trejis 
metus pradėtas maldos ir au
kos žygis. Į jį buvo šaukiami 
visų Vokietijos ordenų vienuo
liai ir vienuolės, pasauliečiai, 
organizacijos, jaunimas.

Plačiausias, koks tik galėjo 
būti, dvasinis pasiruošimas te
bevyksta Miuncheno mieste, ku
riame gyvena per 750,000 ka
talikų. Dvasinių pratybų bran- 
duolį sudarė misijos. Kad jos ti .misijų. Šv. Kazimiero šven- 
galėtų remtis realiais daviniais, 
visose Miuncheno katalikų baž
nyčiose buvo pravesti tyrinėji
mai. Kiekvienas bažnyčios lan
kytojas turėjo užpildyti, nežy
mėdamas savo pavardės, korte
lę su eile klausimų. Peržiūrėjus

ką vedusieji 20 - 29 metų am- ateina” — visur skaitė plaka- 
žiaus (tik 13 proc.. Pagal pro- tuose skubą fanonės.
fesijas bažnyčios lankytojų tar
pe randame 35 proc. valdinin
kų, 30 — tarnautojų, 12 — 
darbininkų. Iš 100 katalikų po
rų 1953 bažnyčioje susituokė 
80. Iš mišrių santuokų tik 38 
proc tuokėsi bažnyčioje ir tik 
63 proc. krikštijo savo vaikus 
katalikų bažnyčioje.

Tokią tai dirvą — vietomis 
purią, vietomis padžiūvusią — 
rado 160 pamokslininkų iš Vo
kietijos, Šveicarijos ir Austri
jos, atvykę Miunchenan praveš-

tėję kardinolas J. Wendel juos 
katedroje palaimino ir įteikė 
jiems po misijų kryželį. "Jei 
ekonominės gerovės metu ir 
būtų galima iš akmenų paga
minti duonos, tai vistiek tebe- 
galiotų Viešpaties žodžiai, kad

Kad 160 misijonierių, priklau
siusių 18-kai ordenų, pąjėgtų 
apimti 113 Miunchen ir greti
mų miestelių parapijas, vyko 
misijos trimis tarpsniais, prade
dant kovo 5 ir baigiant gegu
žės 15. Mokiniams, gimnazis- 
tams, našlėms, seneliams, gydy
tojams, menininkams, advoka
tams, valdininkams buvo sako
mi atskiri pamokslai, taip pat 
berniukams; mergaitėms, vedu- 
siems vyrams ir ištekėjusioms 
moterims. Lankė misijonieriai 
ligonines, senelių prieglaudas, 
ėjo į fabrikus. Prie 50 didesnių 
Miuncheno fabrikų Vartų buvo 
išdalinta 40,000 egzempliorių 
specialaus darbininkams laik
raščio “Paskaityk ir ateik”. Ir 
ten darbininkai skaitė: "Įmo
nė nėra bažnyčia. Nėra reika-

te, kad fabrikę sirenos skam
bėtų kaip bažnyčių varpai. Bet 
ir fabrikuose turi būti pievui 
atiduota garbė". Dar reiktų pa
minėti, kad apie 20,000 Mari
jos paveikslų per misijas ke
liavo iš šeimos į šeimą, kad 

. visa šeima drauge kalbėtų kas 
vakarą rožančių. Kiek daug'kai-

mynų susipažino ir dabar vie
nas kitam gatvėje nusišypso. 
Apie 10,000 pasauliečių vaikš
čiojo po namus, nešiojo infor
macinę literatūrą. Bet kas iš
skaičiuos visa tai, kas buvo ty
loje mylėta, iškentėta, aukota, 
kad tik Eucharistinis kongresas 
išpildytų į jį dedamas viltis.
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JURGIS IR ELENA SIRUSAI, sulaukę savo dukros Danutės iš Lietu
vos. Vidury — kun. dr. St. Valiušaitis. Nuotr. Tysliavos, jr.

LIETUVA KOVOJE SU VOKIEČIŲ ORDINU
LIETUVA buvo valdoma dar 

atskirų didesnių ir mažesnių 
kunigaikščių, kai vokiečių ri
teriai užpuolė lietuvių giminai
čius — latvius, kuršius ir prū
sus. Lietuviai buvo Įsiterpę 
tarp prūsų pietuose ir kuršių 
šiaurėje. Vakaruose siekė siau
ra. Baltijos marių ruožą ties Ne
muno nutekėjimu. Tasai ne
didelis rėžis su plačiu išsiskė
tusių užnugariu Žemaitija, sky
rė Prūsija nuo Livonijos. Pa
mariu (apie 13 mylių) buvo vie
nintelis sausumos kelias, ku
riuo Prūsijos kryžiuočiai galė
davo susisiekti su Livonijos ka- 
lavininkais. Tiek tasai kelias, 
tiek ir visa Žemaitija vokiečių 
riteriam labai parūpo, kai jie 
galutinai užvaldė kietai kovoju
sius kuršius (1267) ir prūsus 
(1283). Lietuviai nedaug be
galėjo padėti savo gentim, nes 
jų pačių valstybė buvo dar 
užuomazgoje.

Vienas iš pirmųjų ir žymių
jų Lietuvos valstybės kūrėjų, 
karalius Mindaugas rimtai tu
rėjo susirūpinti, kad Žemaitija 
nebūtų užimta. Vokiečių riterių 
puolimai, ypač iš Livonijos ša-

MARIENBURGO pilies kiemas.

ŽALGIRIO SUKAKTIS (3)

lies, grasomai siekė lietuvių že
mių. Puolama buvo tokiais pat 
kryžiaus žygiais kaip Palesti
noje turkai, teikiant kryžinin- 
kam ir tuos pačius atlaidus. 
Mindaugas krikštijosi (1251) ir 
vainikavosi popiežiaus Inocento 
IV atsiųstu karaliaus vainiku 
(1253). Lietuvos valstybė buvo 
paimta tokion pat šv. Sosto glo
bom kaip anksčiau vokiečių or
dino (1234). Bet tai nesulaikė 
vokiečių riterių puolimo. Bu
vo jau kovojama ne dėl krikš
čioniu tikėjimo, bet dėl vokie
čių ekspansijos Baltijos erdvė
je. Mindaugui žuvus nuo savo 
giminaičių rankų (1263) Lietu
va išgyveno neramų ir mainų 
laikotarpį, kol susilaukė pasto
vios ir ilgai tverusios Gedimi
no giminės (1295-1572).

Lietuvos didysis kunigaikš
tis Gediminas (1316 - 1341), lai
komas Lietuvos sostinės Vil
niaus kūrėju, bandė taip pat 
gintis krikšto derybomis. Susi
rašinėjo su popiežium Jonu 
XXII, priėmė Vilniuje jo pasiun
tinius, bet taikos neužsitikri

Susitiko po šešiolikos metų
Jurgis ir Elena Sirusai susilaukė dukreles iš Lietuvos

Birželio 30 agr. Jurgio ir E- 
lenos S i rus y šeimai, gyv. Wood- 
haven, N.Y., paliks visam gyve
nimui kaip viena šviesiausių 
dienų. Tą dieną iš Lietuvos at
skrido jų dukrelė Danutė Ma
rija, kuri savo tėvų nebuvo ma
čiusi.

1944 vasarą, karo audrai 
siaučiant, agr. Jurgis su žmo
na ir dviem mažamečiais sūnu
mis buvo priverstas palikti ne 
tik gražų Žemaitijos kampelį, 
Plinkšes, kur jis sumaniai va
dovavo Žemės ūkio mokyklai, 
bet ir neseniai gimusią dukre
lę. Ji buvo tik dviejų mėnesių. 
Paliko globoti vienai ‘artimai 
senutei, kol ji galės susisiekti 

no. Krikšto derybom nieko ne
pasiekė nė Gedimino sūnūs Al
girdas ir Kęstutis, kurių su
tartinis valdymas (1345 - 1377) 
yra retas valdovų istorijoje. Vo
kiečių riteriai, skverbdamiesi 
Nemuno vaga ir statydami kran
tuose pilis, jau siekė Lietuvos 
gilumos — apie 120 mylių nuo 
Baltijos marių. Marienwerderio 
pilis (1362) buvo pastatydinta 
prie pat Kauno, Nemuno ir Ne
ries santakoje, o karo žygiai 
siekė sostinės Vilniaus ir Tra
kų. Lietuva buvo puolama nuo 
4 iki 8 kartų per metus iš Prū
sijos ir Livonijos.

Vokiečių ordinas ta'm turėjo 
didelių išteklių ir pakankamai 
riterių. Didysis Magistras Win- 
rich von Kniprode (1351-1382), 
vienas iš žymiausių ir suma
niausių, savo valstybę aukštai 
iškėlė, išplėtė, išgarsino visoje 
Europoje. Garsėjo prekyba, na
šia ūkinė tvarka ir tvirta ūki
ne jėga. Ordino pilys gaubė 
Baltijos jūrą dideliu puslankiu 
nuo Oderio žiočių iki Suomi
jos įlankos. Sunkioje kovoje 
Baltijos pamaryje besilaikė Že
maitija, kaip pleištas, nors daž-
nai buvo deginamos gyvento
jų sodybos, grobiamas turtas 
ir žmonės varomi nelaisvėn. 
Žemaitijos užrašymą vokiečių 
ordinas reikalavo kiekvienose 
taikos derybose. Taikos dėl to 
nebuvo, būdavo tiktai laikinės 
paliaubos.

Karu nepriveikęs, vokiečių 
ordinas tikėjosi gauti žemai-, 
čius, įsiterpdamas į ginčą dėl 
Lietuvos sosto. Konfliktas ki
lo sostą užėmus Algirdo sūnui 
Jogailai (1377), kuris susikivir
čijo su savo dėde Kęstučiu. Vo
kiečių ordinas palaikė tai vieną, 
tai antrą šalį. Tarpusavio ko
vose nužudytas narsus Žemai
tijos gynėjas Kęstutis (1382), 
o jo sūnus Vytautas dvejais 
atvejais glaudėsi pas vokiečių 
ordiną. Paramos kaina buvo 
Žemaitija, jeigu Vytautas bus 
įsodintas į didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio sostą. Vokiečių or
dinui atrodė, kad jis buvo vi
sai arti savo tikslo, kai visa 
sumaišė Lietuvos suartėjimas 
su Lenkija. S. Suž.

Knygelės apie šv. Kazimierą 
(anglų kalba paruošė kun. A. 
Kontautas) ir apie Šiluvą (pa 
ruošėj kun. J. Jutkevičius) gau
namos Darbininke. Kaina 1 egz 
50 centų. Abi knygeles išleido 
Lietuvos vyčiai.

DARBININKAS

su mergytės giminėmis.
Pokariniais metais tėvai pa

tyrė, kad Danutę augina mo
čiutė Ona Nakutienė, dabar jau 
veik šimtametė senutė. Išlai
kiusi ketverius metus, ir vos 
begalėdama rūpintis pati savi
mi, pavedė Danutę globoti te
tai Elenai Barkauskienei, Rad
viliškio pradžios mokyklos mo
kytojai, Jurgio sesutei. Pas ją 
mažoji Danutė išbuvo visą lai
ką iki išvykimo į Ameriką.

Nors Danutė ir buvo gerose 
rankose, bet tėvai nerimo dėl 
jos ateities. Vos tik atvykę Į 
šį kraštą, tuojau pradėjo kle
binti įstaigų duris, tikėdamiesi 
pagalbos dukrelei atgauti. Para
šė šimtus laiškų įtakingiems 
asmenims. Visi gražiai atsakinė
jo ir žadėjo daryti, ką gali, bet 
konkrečių rezultatų vis nesima
tė. Pagaliau Danutės reikalas 
buvo primintas pačiam Chruš
čiovui praėjusiais metais, vice
prezidentui Nixonui lankantis

DANUTĖ SIRUSAITĖ, atvykusi iš Lietuvos, su savo broliais Saulium 
ir Vitalių. Nuotrauka: Tysliavos, jr.

WORCESTER, MASS.
Joninių laužas

Birželio 25 - 26 Worcestery- 
je įvyko didelis N. Anglijos 
skautų ir skaučių sporto vie
netų rungtynės. Iš įvairių lie
tuvių kolonijų buvo suvažiavę 
daug gražaus jaunimo.

šeštadienį,birželio 25, Mai
ronio parke suvažiavusiem sve
čiams vietos skautai ir skautės 
surengė Joninių laužą. Susirin
kus gausiai svečių iš Worces- 
terio ir iš kitų apylinkės vie
tovių prie laužavietės, sulieps
nojo laužas, kurį pakūrė Ne
muno tunto tuntininkas P. Mo
lis ir skautų tėvų komiteto pir
mininkas, bene uoliausias spor
to šventės organizatorius, J. Pi
piras. Vietos skautai atliko L. 
Jakubausko parengtą lietuviškų 
šokių ir dainų montažą “Prie 
malūno”.

Baigė kolegiją
Algis Glodas, Clarc univer

sitete gavo chemijos bakalauro 
laipsnį ir mano toliau studijuo
ti magistro laipsniui. A. Glodas 
yra vietos skautų veikėjas ir 
sportininkas.

Rimantas Pauliukonis Holy 
Cross kolegijoje baigė fiziką ba
kalauro laipsniu ir taip pat ga
vo laivyno atsargos leitenanto 
laipsnį. Išvyko į Europą kari
nės tarnybos atlikti.

Maskvoje. Bet vis nieko tikro 
nesimatė. Praeitų metų rudenį, 
atvykus Chruščiovui į Arųeriką 
ir įsigalėjus fcainp David dva
siai, ėmė rodytis ilgai puoselė
tos vilties šviesesni spindulė
liai. Atvyko Leonų ir kitų vai
kai. Jei anuos išleido, sakyda
vo Danutės tėvai, tai reikia 
laukti, kad išleis ir mūsų. Pa
galiau praeitų metų gruodžio 
mėnesį Danutę aplankė sovie
tinės policijos pareigūnai; pra
nešė jai, kad ji galėsianti iš
važiuoti į Ameriką pas savo tė
vus. Liko atlikti daugelį apklau
sinėjimų. Jų neišvengė nė Da
nutės teta. Galų gale, gavusi 
Amerikos ir Sovietų vizas^ jau
noji Danutė, gausių giminių bei 
kaimynų džiaugsmo ašaromis 
palydėta, savo ilgamečių globė
jų Barkauskų lydima, išvyko į 
Maskvą. Iš ten olandų KLM 
sprausminiu lėktuvu atskrido į 
New Yorką.

(Nukelta į 8 pis.)

Elvira Štaraitė baigė dviejų 
metų Becker Junior College ir 
Aleksas Pridotkas Worcesterio 
junior college. Abu studijavo 
prekybos admin. mokslus.

Baigė vidurinę mokyklą
Klasikinę aukštesniąją mo

kyklą baigė: Jūratė Pauliuko- 
nytė cum Įaudė ir priimta į 
Georgetown univers. Washing- 
tone studijuoti politinių moks
lų; Albina Burdulytė, Aldona 
šermukšnytė ir Irena Štaraitė 
toliau tęs studijas Becker Jr. 
Raimundas Štaras ir Romual
das Štaras toliau tęs studijas 
Mass. formacijos kolegijoje; Zig 
mantas šermukšnis — Worces- 
terio Technikos institute; Jo
nas Pauliukonis ir Tomas Gra
žulis — Mass. universitete; Pra
nas Aleliūnas, Juozas Bunevi- 
čius, Jonas Jarzborskis, J. Kni
sas, G. Pinkus, Karolė Zumai- 
tė.

Šv. Jono parengiamąją mo
kyklą baigė: Rimvydas Mikšys 
magna cum Įaudė — studijuos 
Holy Cross kolegijoje chemiją, 
Povilas Kuzmeckas ir Ričar
das Biekša.

Šv. Stepono mokyklą baigė:
M. Galeskaitė, Antanas Gra

bauskas. G. Ridikaitė, B. Volun- 
gytė.

Notre Dame mokyklą baigė:
E. Anusauskaitė, B. Kirklaus- 
kaitė ir Karele Tegminaitė.

Komercijos mokyklą baigė:
Karolina Gudaitė ir Albertas 

Metrikas, laimėjęs stipendiją į 
VVorcesterio Politechnikos insti
tutą.

North aukštesniąja mokyklą: 
Juozas Baranauskas.

Joana švedaitė gavo stipen
diją vasarą studijuoti rusų kal
bą Assumption kolegijoje.

Eastern Parkvvay Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResident 3-7000
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SCHUYLER SAVINOS
and \

LOAN ASSOCIATION
of

Keamy, New Jersey
vienintelė

Į LIETUVIŲ TAUPYMO ir SKOLINIMO DRAUGIJA 
New Jersey ir New York’o va’stybėse 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 taupytojams
6. Priima pinigus už elektrą, šviesą ir gazą.

Apdrausta "Federal Savings and Loan Corporation” ligi $10,000 
Narys Federal Home Loan Bank 
Telef. WY 1-0001, WY 1-7260

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

— — — — — Iškirpk šią atkarpą ir nusiųsk: — — — — —

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

Prašau atidaryti taupymo sąskaitą

Pavardė, vardas .................................................................................................

Siunčiu depozito....... .............................
(Taupytojams pašto išlaidas apmoka Draugija)

Adresas .......... .,.;..:C....:..:..,___ ___ __ .................................... ......................... ..

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
GARSIAME CAPE COD - OSTERVILLE, MASS., KURORTE 
PRIE ATVIRO ATLANTO. LONG BEACH PLIAŽO. PL'ŠU PA
VĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VASARVIETĖS VILOJE

“AUDRONE”
87 EAST BAY RD. OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.

Tel. GA 8-8425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros pliažas 
5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidi
mams • Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas.
VILA VASAROJIMUI JAU ATIDARYTA 

Lietuviai savininkai Dr. Ed ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. — Kreiptis

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

Naujas telefonas: GArden 8-8425

1860 ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILĖJŲ 1960

PASKUTINIU NUTARIMU 03%
DIVIDENDAI IŠMOKAMI C --

PER MENTUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais' dviems metams ar 
daugiau (3’,2% normalaus ir *4 % specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaiauojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE

KINGS COUNTY
• SAVINGS BANK 

A MUTUAL BANK

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

Rrodvav Office: 
135 BR0ADWAY at Bedford Avė 

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

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

STagg 2-6676

; Lietuviškų produktų:
» DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

; PETRO LISAUSKO
! krautuvė
►

► 64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. YATel. TW 4-8087
Į Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams
• Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

A. A. A A * A. A. — - ~ A A. A A A.AAA.AA A A A A

► Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

t INSURANCE - REAL ESTATE

: JOHN ORMAN AGENCY
į 110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

t Tel. VIrginia 6-1800

Member Federal Deposit Insurance Corporation

JULIUS KUMPIKAS elektros motorų taisymasJULIUJ numi 119 GRANO ST., BROOKLYN 11, N. Y.
ELEKTROS MOTORAI • VANDENS POMPOS 
ORO KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI 
EUEKTR, VfiSlNTUVAl • ELEKTR. GRĄŽTAI 

Mėsinių ir satlOnų šaldymo sistemos pilnas aptarnavimas 
Papildomai guzas — Sudedami nauji vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio Iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v, 
Šeštadieniais — viltą dieną.

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



CLEVELAND, OHIO

NURSING SCHOOL

IEŠKANTIEMS

POILSIO IR RAMUMOS

Box 126, Thompson, Conn.
Telef. Putnam, Conn.
WAlnut 3-2836

lėtą šoko R. Skiriūtė, o kom
pozitoriaus B. Budriūno moki
niai A. Arbas, J.' Skirtus ir R. 
Apeikytė paskambino pianinu. 
Nežiūrint karšto oro, buvo susi

nę jimo komitete Clevelande pir
mininkas, tai noriu įnešti į vi
są reikalą kiek šviesos iš Cle- 
velando. Manau, tai tinka iš da
lies ir Chicagai.

rinkę daugiau -kaip 200 žmo
nių. Režisoriui G. Veličkai ir O. 
Razutienei įteikta gėlių ir do
vanų. Programos pranešėja bu
vo V. Mitkutė. AV.

pranešti kokį skaičių ir kam 
reikia pasiųsti repertuaro gaidų

5. Visus lietuvius, galinčius 
bent kiek dainuoti, prašoma 
jungtis į esamus chorus, nes 
dainų šventės proga reikia pa
didinti mažėjančihs dainininkų 
eiles. Taip pat kreipiamės į 
tuos, kurie yra pasitraukę iš 
chorų, sugrįžti ir dalyvauti tau
tinėje šventėje Chicagoje. Vie
tovėse, kur yra lietuvių ir yra 
kam vadovauti, steigti naujus 
chorui jei ten dar nėra jokių 
chorų. .

6. Jau pažadėjo dalyvauti 
šventėje ir prašė atsiųsti re
pertuaro gaidas šie chorai, esan 
tieji ne Chicagoje: Bostono lie
tuvių choras (dir. J. Gaidelis), 
Čiurlionio lietuvių tautinis me
no ansamblis (A. Mikulskis), 
Elizabetho lietuvių parapijos 
choras (A. Kačanauskas), Oma- 
hos lietuvių choras (Br. Jonu
šas), Operetės choras Brook- 
lyre (M. Cibas), Varpo choras 
Toronte (St. Gailevičius), Wau- 
kegano lietuvių vyrų choras 
(P. Bujanauskas), Waterburto 
lietuvių parapijos choras (A 
Aleksis), Windsoro lietuvių cho
ras (J. Sodaitis), Philadelphijos 
lietuvių meno ansamblis (L. Ka 
lipti).

Kviečiame ir kitus chorus 
neatidėliojant registruotis ko
mitete.

Čiurlionio vardo galerijoje 
Chicagoje per 15 meno parodų 
buvo parduota 130 darbų, už 
kurtuos pirkėjai sumokėjo 15, 
423 dol: -

. Birželio 19 šv. Kazimiero pa- > JįĮfiTttL 4 
rapijos, salėje įvyko Htuanisti- ■» ? '
nės mokyklos jl-jų mokslo me- ka tikybų. Pačins-mai 
tų ufinūgtuvės, kurias pravedė ligijos mokė ir raaėė

reiškė padėką visiem mokyk
los rėmėjam. - ...

Po piet salėje buvo pastaty
ta V. Franktonės 4 veiksmų 
pasaka “Karalaitė Teisutė”, re
žisuota G. Veličkos. Įpinti šo
kiai ir dainos paruošti O. Razu- 
tienės. Muzika komp. B. Bud
riūno ir J.Bertulio, akompa
nuojant 0. Barauskienei. Deko
racijas piešė A. žaliūnąs. Litua
nistinės mokyklos mokinės, be
simokančios baleto studijoje, 
išpildė šokį “minuetą”. Dar ba-

Metai baigėsi - 
tremtiniai liko

Prieš keletą savaičių Darbi
ninke tilpo iš Chicagos J. Žil
vyčio korespondencija, pava
dinta “Garbingos sukakties mi
nėjimas Chicagoje liko nepaste
bėtas”. Korespondencijoje iš
reikštas nepasitenkinimas Chi
cagos lietuvių demokratinių 
grupių suruoštu Lietuvos Stei
giamojo seimo 40 metų sukak
ties minėjimu ir tom grupėm 
pateikia eilę kaltinimų. Kadan
gi ir aš esu tokių grupių Cle
velande prezidiumo narys, ir 
buvau tų grupių iniciatyva su
daryto Steigiamojo seimo mi-

keliamiems | aukštesnius sky- toyzųi buvopeikn 
rius. Perkelti į antrą „skyrių: moningo, lietimo Į&nHebaa. 
Rima Jodelytė, Linas Kojelis, LB apylinkės irkariu tėvų ko- 
Rasa Kojelytė, Rūta Motėjūnai- ®žteto pirnr J- Motiejūnas PJk 

Nartkitas, Ga&dė Pa- 1
taikytė, Kęstutis Reivydas, Vy
tautas Vilimas. Į trečią — Aldo
na Butkutė, Rimas Norkevičius, 
Jūratė Pažėraitė, Adelė Reklai- 
tytė, Saulius Stančikas. Į ketvir
tą: Donatas Blažys, Edvardas 
Blažys, Adrija Ivanokaitė, Gin
taras Sakalauskas, Vytas Saka
lauskas. Į penktą — Jonans K 
ralius, Daina Kojelytė, Ramu
nė Motiejūnaitė, Adelė Norke- 
vičiūtė, Bernardeta Pakalnišky
tė, Jonas Petrauskas. Į šęštą — 
TE, Jonas Petrauskas. Į šeštą — 
Jonas Butkus, Irena Dantaitė, 
Kazys Domkus, Birutė Kazlaus
kaitė, Eglė Motiejūnaitė, Vale
rija Reklaitytė. Į aštuntą — Ro
mualdas Domkus, Danguolė Ra- 
zūtytė, Laima Stančikaitė, Gy
tis Tamulaitis, Daiva Tamulai- 
tytė.

Ypatingai pasižymėję stropu
mu ir elgesiu*mokiniai buvo 
apdovanoti knygomis, kurias į- 
teikė prof. M. Biržiška. Jis taip 
pat trumpu žodžiu pasveikino 
sėkmingai išėjusius nustatytą 
lituanistikos kursą ir pareiškė 
viltį, kad jie, grįžę po vasaros 
atostogų, ir toliau ryžtingai tęs
tų mokslą. Knygoms pirkti 10

Lietuvi? ųtMbrfMm Šveniė 
rengiama liepos 24, sekmadie
nį, N. Pr. seserų vienuolyno 
sodyboje Putnam, Conn. šven
tė prasidės 11 vai. mišiomis, 
procesija. Po pietų 4 vai. bus 
mergaičių stovyklos progra
ma. - -

visuomenei 
sluoksniams. O vis dėlto pub
likos buvo nedaug. Kažkur bu
vo dingę net pačio komiteto 
nariai. Nors komiteto vicepir
mininku buvo tautininkų pir
mininkas, vis dėlto Dirva, gau
si dailiomis nuotraukomis ir 
įvairiomis žiniomis, neįdėjo nė 
vienos nuotraukos ir tik kelias

Elzbieta Kušlytė - Lipinskienė 
ir jos sūnus Antanas Lapins
kas Lietuvoje prašo atsiliepti 
Oną Kušlytę ir Zuzaną Kušlytę 
(d. Juozo) arba jų vaikus. Ki
lusios iš Žalsvos kaimo, Liudvi
navo valsčiaus, Marijampolės 
apskr. ir į Ameriką atvykusios 

•prieš 1914 metus. Rašyti: An
tanas Lapinskas, Garliavos paš
tas, Garliavos gyvenvietė, Aukš
toji g. Nr. 2; Kauno rajonas, 
Lithuania.

Ateiti ninku Vadovas, pareng
tas kun. St. Ylos, ruošiamas

Clevelar le dar balandžio 
mėn pradžioje lietuvių demokra
tinių grupių prezidiumas nuta
rė Steigiamojo seimo Sukak
tį iškilmingiau paminėti. Pre
zidiumo pavestas, sukviečiau 
Lietuvių Bendruomenės, Ame
rikos Lietuvių-TarybOs, Studen-

GERIAUSIA
POILSIUI VIETA

spausdinti. Dalis teksto jau su
rinkta. Spaudos darbus atlieka 
Nek. Pradėtosios Marijos sese
rys Putname. Finansuoja prel. 
K. Vasys.

dziūkas, apžvelgdamas metų ei- prade«mo"m<Mleė -ve- 
gą. Mokykla dirbo 33 šeštadie- dėjas išdalino pažymėjimus iš
imti. Pradžioje buvo apie 60 atitinkamų kuisą ir
mokinių, kurtų dalis metų bė
gyje mokyklą nustojo lankę. 
Vieni dėl rimtų priežasčių: to
limas ketiaš, sveikata ir k. Bet 
buvoir tokių, kame ir arti 
vendami neištvėrė iki galo, nes 
jų tėvai nekreipė dėmesio, kad 
vaikai augtų sąmoningais lie
tuviais. Apskritai, mokyklos 
lankymo vidurkis buvo maž
daug 45 mokiniai.

Nugriovus senąją kleboniją, 
kurioje tilpo du mokyklos 
skyriai ir dėl naujos staty
bos darbų užėmus kai kurias 
patalpas prie parapijos salės, 
mokyklai kurį laiką teko dirb
ti labai'susispaudus. Vėliau kle
bonui užleidus dvi klases nau
joje parapijos mokykloje, pa
talpomis šeštadieninė mokykla 
buvo visai patenkinta. Turėta 
kai kurių sunkumų su mokyto
jais. Dėl nesveikatos ar gyve-_ 
namos vietos pakeitimo kai ku
riem jų pasitraukus, teko ieško
ti naujų. Antrame pusmetyje 
tačiau viskas susitvarkė. Moky
tojų taryba, baigiant mokslo 
metus, buvo tokia: vedėjas Ig. 
Medžiukas, pavaduotojas ir 7- 
9 sk. auklėtojas V. Tamulaitis, 
5-to sk. mokyt. J. Motiejūnas, 
3-4-to — O. Razutienė, 2-ro — 
E. Kojelienė, ir 1-md — A. 
Balsienė. Dar dėstė J. Juodelė 
geografiją ir kun. A Valiuš-

"Balfaragio malūno" plokš
telės jau baigiamos išparduoti. 
Labai ribotas skaičius dar gau
namas Darbininko administra
cijoje; 91p Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Vieno albu
mo kaina 10 dol.

_ v__ iu prof. M. Biržitka
ir dovanas gavę mokiniai, Pirmoje eU. i* k. j ■£: V. Tamulaitis, J. Mo
tiejūnas, t. Medžiukas (vedėjas}, E. Kojelienė, A. Balsienė, prof. M. Bir
žiška, O. Razutienė, J. Jodelč, trūksta kun. A. Valiužkos. Viršuje iš k. 
j d.: B. Kazlauskaitė, D. Razutytf, E. Motiejūnaite, A. Butkutė, R. Mo
tiejūnaite, O. Kojelytė, V. 'Sakalauskas. Gale — mokyklą baigę A. Ra- 
zutis ir V. Radvenis. Nuo^r. i— Briedžio

tų Sąjungos vietos atstovus ir 
visų. Clevelande veikiančių po
litinių sambūrių atstovus: vals
tiečius liaudininkus, socialde
mokratus, darbo federantus, 
vienybininkus, atgimime sąjun- 
giečius, tautininkus, frontinin
kus, vilniečius ir krikščionis 
demokratus. Visi vieningai nu
tarė įsteigti rengimo komitetą 
ir visi į jį įėjo. Sudarytas pre
zidiumas iš pirmininko — Vliko 
narto, krikščionio demokrato, 
Lietuvą palikusio gimnazistu; 
vicepirmininko — Alto vice
pirmininko — Alto vicepirmi
ninko, Lietuvos kariuomenės 
majoro; kito vicepirmininko — 
Lietuvos universiteto dėstytojo, 
vietos tautininkų skyriaus pir
mininko; sekretoriaus — stu
dentų skyriaus pirmininko, Lie
tuvą vaiku palikusio. Rodos, 
demokratiškesnio ir margesni© 
prezidiumo bet kokiais atžvil- nauja valdyba ir kontrolės kū
giais ir būti negalėjo. Jau se- misija. Lėšos, kurtas dabar tu- 
niai Clevelande politiniai sam- n New Jersey Lietuvių Taiy- 
būrtai taip krūvon buvo suves- ba, šio suvažiavimo nutarimu, 
ti- turi būti laikomos Shuyler Sa-

vings and Loan Assoc. of Kear- 
ny, N.J., ligi ateinančio suva
žiavimo, kuris arba patvirtins 
šio suvažiavimo priimtą nusi
statymą esamomis lėšomis pra
dėti New Jersey Lietuvių Ta
rybos fondą, arba šį nusistaty
mą pakeis kitaip.

Gražų sveikinimo žodį tarė 
Marija Mazevičienė, kuri iš Det
roito buvo atvykusi į svečius.

r V

J. Mėlynis

WouW you likę to become a 
Licensed PRACTICAL NURSE 

Positions will be available in Hospi- 
tals, Institutions. Doctors' Office* A 
all Health Agencies. Far complete 

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

Pradėtas darbas. Rengta pro
grama. Kviesti asmenys viso- 
kiartopai talkai, rėklamuota, 
paišyta, tartasi, posėdžiauta, iš 
Alto net truputi ir pinigų gau
ta. Laikraščiuose koresponden
cijos buvo, prie bažnyčios' du 
sekmadienius lapeliai buvo da
linami, lietuvių radijo valandė
lei mielai talkinant, pats pir
mininkas visuomenę kvietė, ku
nigai iš sakyklos ragino, komi
teto nariai (bent kai kurie) žo
džiu kvietė. Atrodo, reikalas 
buvo išreklamuotas.

Pati programa irgi buvo de
mokratinė, jei taip galima iš
sireikšti. Scena buvo papuošta 
vytimi ir visų trijų preziden
tų paveikslais. Kalbėjo du sei
mo nariai — liaudininkas ir 
darbo federantas. Pirmininka
vo krikščionis demokratas. Bu
vo perskaitytos Steigiamojo sei
mo atidaryme pasakytos trys 
didelių lietuvių kalbos — prez. 
A Stulginskio, prez. A SmetiH 
nos ir pirmosios seimo pirmF 
ninkės G. Petkevičaitės. Tat 
kalbas skaitė trys jaunuoliai 
neolituanas, skautė - ateitimi!* 
kė ir ateitininkas. Programi 
prasidėjo punktualiai, baigėsi 
lygiai ūž pusantros valandom.

Komitetas, kaip matomą 
stengėsi iš paskutiniųjų įtikti 

visiems jot

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

Salvest, Čia ganęs aūgęs ir mok
slus ėjęs savo dvasioje dar tik
ras dzūkas .(tėvai iš Dzūkijos), 
pirmiausiai pažymėjo, jog mūsų 
veikla, anot jo, turi būti ant 
stalo, o ne po stalu. Turi visi 
matyti ir žinoti ką mes darome, 
kur pinigus leidžiame ir kur 
juos gauname.

Laikas jau telkti ir turėti ka
pitalą, kad galėtume reikale 
konkrečiai remti Lietuvos lais
vės reikalą. Tolų kapitalą (fon
dą sudaryti z kviečia New Jer
sey Lietuvių Taryba. Kitas la
bai svarbus reikalas, kurį pirm. 
A. Salvest iškėlė, Lai lietuvių 
vienybė. Jeir kaip ligi šiol, temp
sime stygą kiekvienas sau, tai 
ir dideli užsimojimai nueis nie
kais. Pvz. reikia pagaliau įsisą
moninti, kad visi renkamės vie
non vieton (nesvarbu kur) - ir 
visi organizuotai skundžiamės 
dėl mums padarytos skriaudos. 
Tais pačiais klausimais dar kal
bėjo miesto tarybininkas Pet
ras Velevas. Diskusijose daly
vavo Kearny atstovas dr. St. 
Skripkus, tarybos sekretorius 
VI. Dilis, Elizabetho atstovas 
Bartys, Newarko — Kontrimas.
' Buvo nutarta sušaukti šį ru
denį visuotinį visų New Jersey 
esančių draugijų atstovų suva
žiavimą, kuriame bus aptartas 
1961 ąietų Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas, lėšų telki
mas, paskirstymas, renkamatinių skaičius atsirado po ant

rojo Didžiojo karo. Jų proble
ma pasidarė tarptautinė ir dėl 
to buvo sprendžiama tarptau
tiniu mastu. Atsirado UNRRA, 
JRO, ICEM bei kitos tarptau
tinės organizacijos.

1951 metų pabaigoje Europos 
žemyne baigė darbą pokario 
tremtinių organizacijos. Tačiau 
tremtinių ten liko labai daug. 
Tam tikslui JAV iniciatyva bu
vo įsteigta ICEM — Internatio
nal Committee for European 
Migration. Jos uždavinys —: pa
dėti tremtiniam ir emigrantam. 
Si organizacija per devyneris 
metus iš Europos išgabeno mi
lijoną žmonių. Milijoftinis nu
meris atiteko neseniai į Ame
riką atvežtam latviukui. Dides
nė dalis tų atvežtųjų buvo ei
liniai emigrantai, bet 441,000 
buvo tremtiniai. Jie išvyko iš 
Italijos (279,000), Vokietijos 
(214,000 ir Austrijos (150,000). 
Nuvyko daugumoje į JAV (179, . , ..
000), Kanadą (152,000, Argen- §rantus’ dalis
tirą (104,000). (Nukelta i 7 psl.)

Tačiau tų tremtinių — emi- I 
grantų ir pabėgėlių — vistiek ■ '...---------------
dar liko milijonai ir nežinia. ■ _
ką su jais daryti. Pietinė Ame
rika. Britų imperija ir kiti kraš- 9

yra pasiryžę Tremtinių Me- Mį|lP
tais sukeltu ūpu likviduoti vi- , \
sas stovyklas ir įkurdinti visus ■
emigrantus. JAV Kongrese yra H
jau parengtas Walterio įstaty- 1 H !
mo projektas, pagal kurį JAV 
priima 25 proc. visų emigran- ’ 
tu nežiūrint kas jie bebūtu. PUTNAME birželio 26 prasidėjo mergaičių vasaros stovykla. Ke- 
jei kitus 75 priims visi kiti pa- ^ava- Nuotr‘ K‘ Butkaus 
šaulio kraštai. Tam tikslui ža
dama sukelti 12 milijonų dol. 
Dar šiais metais norima perkel
ti 34,300 pabėgėlių iš Europos 
į užjūrius. Jų pervežimo ir į- 
kurdinimo išlaidas norima pa
skirstyti tom šalim, kurios iš
leidžia, ir tom šalim, kurios 
priima, bei tarptautinėm orga
nizacijom. Yra ir kitokių suma
nymų, kaip sutelkti lėšas, nes 
amerikiečiai jau nenori prisi
imti didžiausios naštos.

Visais amžiais ir įvairiuose 
kraštuose būro Jįj
Senasis Testamentas apie juos 
kalba. Tačiau didžiausias trem-

1. Dainų šventė yra lietuvių 
tautinė manifestacija. Ta lie
tuvių visuomenė bei visos lie
tuvių organizacijos yra prašo
mos prisidėti prie šyentės ge
resnio surengimo. Tų vietų lie
tuviai, iš kurių chorai vyks į 
Chkagą, prašomi padėti savo 
chorams aukomis,’ kad jie į- 
stengtų padenti kelionės išlai
das. Mūsų chorai tikrai yra rei
kalingi visokeriopos paramos.

2. Antroji dainų šventė ren
giama Chicagoje 1961 liepos 
mėn 1-2. Laiko pasiruošimui 
neliko daug, tad jau dabar yra 
svarbu, kad visi chorai tinka
mai pasirengtų toje šventėje 
dalyvauti. Šventės komitetas 
kviečia visus chorus iš JAV 
ir Kanados dalyvauti. Komite
tas ne visų chorų turi tikslius 
adresus, arba tie adresai yra 
pasikeitę, todėl visus chorus 
prašo šį pranešimą laikyti ofi
cialiu pakvietimu ir nebedel- 
siant pranešti komitetui apie 
savo dalyvavimą šventėje. Cho
ro delsimas atsakyti trukdys 
visą šventės rengimo eigą. At
sakymus bei įvairius raštus pra
šome siųsti šiuo adresu: Lithu-

_ anian Song Festival, 7224 Se.
RAMANAUSKŲ vasarvieteje | Ročkai s»., cwc«g» 29, iii. 
r atskyli. K AI N IT n s F f 3. Dainų šventėje kviečiamiCATSKILL KALNUOSE | dalyvauti taip pat oktetai ar
Didžiulis baseinas, 200 akrų žemės plotas su gražiu gam- | kvartetai ir solistai. Jie pra- 
tovaizdžiu ir tik 80 mylių nuo New Yorko. Žemos kainos, g $omi registruotis anksčiau nu-

tam Bta*. XV. TX | Tvi^Si * ttiihta Mvrt

Taryboje
Biritelio & ;LKBC patalpose 

įvyko Jersey Uetuvių Tarybos 
— draugijų atstovų — šuvažia- 
inas. - ■ ‘ " j

Išklausyta Tarybos pirminin
ko A. Salvest, direktorių ir k. 
Tarybos narių pranešimų, pa
tvirtinta pajamų ir išlaidų apy- 
skait< pasisakyta veiklas pagy
vinimo, lėšų telkimo, lietuvių 
veikimo ir k. klausimais.

Birutė Dtlbaitė, Argentinos 
lietuvaitė,, gegužės 21 dainavo 
valstybiniame Argentinos radio
fone. ' L

Jonas Gaidamauskas baigė 
Buenos Aires ūniversitetą ir ga
vo inžinieriaus diplomą.'Argen
tinoje apie šimtas lietuvių bai
gė aukštąjį mokslą.

Ateitininkę Sendraugių Są
jungos naujai išrinktoji valdy
ba išleido savo aplinkraštį, ku
riuo skelbiama ateitininkų sen
draugių jubilėjinė savaitė nuo 
liepos 10 iki 16. Tuo metu 
vyks sendraugių studijų dienos 
Dainavos stovykloje.
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AIRBORNE MEDALLION

McMAHON’S FARM HOUSE

METROPOLITAN CANDLE BFG

RELIGIOUS NOTICE

AUTO REPĄIRS

CATCRERSQUEENS EOUIPMENT CO. INC.

BUPN’S A O'CONNELL, INC.

SCHOOLS

šviežios mėsos

H. Vf. MALĖ * FEMALE
SPORTING GOODS

COUNTRY BOARD

MONUMENTS TeL WOrth 7*2011
REAL ĖST AT E

Platcau 8-6842

CHILDREN BOARDED

FOREST HILLS AUTO BODY
ANO FENDER REPAtflS -

Church Photbs On Assignment 
Color Post Cards Made

',2 Mile to Catholic Church 
in RED HOOK. JI. Y.

OUIET COUNTRY HOME
Family Accommodation 

Reasonably — $35.00 per tJeek 
Mrs. Elmer Hogan, Red Hook, N.Y.

iH MONIKA THE 
8H-END1D

In Our Lady ot Fatima parink, in 
Delanson, N.Y. — Buy. tiiis 158 acte 
productive farm fr. m owner’ 8 rm. 
house. bath. hoc k < okl wate'r, new 
hot air oil fum. Deep well, 4 springs. 
45 head of stock. Ali neeess. «ųuU>- 
Ali buildings in good cond. įdėsi for 
Cath. institution. 11 mi. to Sennec- 
tody. N.Y. Sacrif. for $17500. M. W. 
Zvreemer. R.D. #2. Dcl.~.nson. N.Y. 
TeL Tvrilight 5-2712.

TRASE’E MOTEL A RESTAURANT, 350 Boston Road, Springfield, Mas*.
46 air-cond. units. S. $5.50-$7; D, $7.50-$9; 4 for $13; 'family rates 
avail. free. Good cafė, 7a.m.-10p.m. Cocktail lounge. — State 3-1671 
Spėriai. Consderation Given to Religious Groups.

A habit you will doubly enjoy... a 
visit to the NATIONAL SHRINE o* 
The IMMACULATE CONCEPTION 
VVashington. D.C., and a Snack or a 
Meal in the Shrine Cafeteria located 
on the Crypt Level of the Shrine. 
Alfred A. McCarraghy. Operator & 
Manager. — Seven Days a Week 
Open 7:30 a.m. to 7 p.m.

Chthdics welcome at 
MARLE 8HADE FARM 

Norton Hlil. N.Y. Mis. E. DiensL 
Oak Hill Ccdar 9-4338. Best’hotnc 
cookinę. outdoor acthrities super- 
vUed ai! rime. Transported to Mass 
on Sunday*. 8-15 yri: — $25 wk.

MAJOR'S CORNER — Dining room 
open ėverv 12 noon to 10:30 p.m 
Air. conditioned. 6823 4th Avenue, 
Breoklyn, TE 0-1551.

SANDS WOODWORKING CO. 
Route #23, Wayne. N. Y. 

Manufacturer of fine 
CHANCEL FURNITURE

Special consideration given to 
religious institutions 

OX 4-0312

• OEME’ S 
BUALITY MONUMENTS

CATERING SERVICE for Vįteddings
- Copamunion Breakfasts - Bhxujuets
- Outings - Picnics. Special consider
ation given to Religious Groups. — 
Home Style Catercrs of Woodbridge. 
Ine. — State Highway No. 17 am 
Mocnachie- Avė., Woodridge, N. J 
GE 8-7356; if no ansWfer GE8-5920

ARMIENTO STUDIOS 
17 Morris Street 

Hnckcnsack. New Jersey 
Stained < Leaded Glass Specialiais 

Special considcratįorf given to 
Religious Institutions 

H U 9-6181

Furniture. Folding Chairs. Special 
consideration to religious groups.

PL 5-1626

KILGEN ORGAN SERVICE CO.
111 We«t 57 Street. New York City 

PEPE ORGANS REBUHJMNG. 
' _■ REPAIRING rito TUNING 

Spėriai eoarideratton given 
to Režigious.Institutions 

JU 2-2323

JERSEY PEŠT SERVICE C0.
61 Lewiš Street. Paterson, N J.

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

THE HUNSMAN MOTEL, Springfield, Mass. RE 6-5773 — On 5, just N of 
Mass. Tpke. exit 4. — 12 air-cond. units. S, $6; D, $8-$10; 4 for $12. 
Crib, $1; cot, $2. TV free; radio avail. free. Pets. Cafė nearby, open 
24 hrs. Self-service laundry 1 mi. 
Special Consideration Given to Religious Groups.

PEGGY RUNWAY LOOQE
Narrowsburg, N.Y. ALpIne 2-7135 
One of Delevvare VaDey’s finest Re
sorts. Located <m Penn. side of rtver. 
Most everything in sportą. Modern 
pool. Uniąue and esceptional mw 
cabin acc. Also housekeeping unitą. 
Rates $42 up weekly. Near Catholic 
Churetr Boeklet. Fr. JbRr-BeMing,

■X ; VILLA LUC»A
FRRKHGTJi. N.Y. TĄ MlrOM 44654 
in view of Catakffl Ats- Be0riNjl|Mi0ne 
svlmmiag pool. large room vrttb privhte 
beth. eaeenmt bot menls. indthidttal 
Service. ReerentiOB. BouMet.ea ReoueaL 
Al*, Motei vitb aepnrate estnunee. Ne«r 
Cathūie.Chureh. Mrs. Caa*».

In Catholic a re a of Johnstovrnvillt, 
N. J. — 41 aeres with 3-room hunt- 
Ing lodge. eleetricity and gas; Ueal 
for Catholic Institution. 12 miles 
frorn Exit 28, N. Y. Thrimay, 4 
miles GloversviUe: $4,506. — Pnone 
GRegory 1-0483 (NJ.).

WATERGATE MOTOR HOTEL - Albany Post Road, Oroton-on-Hudson, 
N.Y. 43 Air Conditioned Rdoms. Open all year round. YV. V Pooi" * 
Special consideration given to Religiuos Groups. S-''- “aš- 
C Roton 1-4322 < '

WAG0N WHEEL MOTEL, Springfield, Mass. RE 6-1871 — On 5, % mi. 
S of Mass. Tpke. exit 4. — 50 air-cond. units. Rm. phones. May-Oct.: 
S, $7-$9; D. $12; family rates avaiL Nov.-April: S, $61$7; D, $9-$10. 
Crib, $1; cot, $2. TV/ree. Pleasant cafė,'7 ajn.-2p.m. Self-serv. laundry 
1 mi. Reservations advised. Special consideration to Religious Groups.

REGINE MANOR MOTOR HOTEL — FISHKILL, Route 52, New York 
Open All Year - Ali Conveniences. Special cnsideration to Religious 
Groups. The Maximum in Service for the most discriminating. 
TW 6-9033 '

OUT^F-TOWN CATHOMČ
. _ _ JNG
NEW YORK - NEW JERSEY. CONN. - KNNftYLVANIA AREA8 
0UR1NG THE SUMMER MQNTH8 -e- V184TU«$ «H4MN<* - 
PU.GRIMA<HE8 - CATHOLIC SUMMER CAMM - CATHOLIC 

RESORTS ANO CATHOLIC OATHERiNGS. -- THE 
FOL£OWtNG HOTELS ANO MOTELS HAVE 8PLENO1O RE- 
PUTAT1ON F0R CLEANLINE8S. COMPLETE SERVICES ANO. 
FRtENDLY HOME Lt K E ATMOSPHERE. WE HIGHLY R£COM- 

sMENQ THEM FOR THE VERT BEST 1N HOTEL ANO MOTEL,

JOHN KRAUSS, INC.
117-09 Liberty Avė. (Retail Store) 

RICHMOND HILL 
D E d R O S

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

Better Hotels“. Ali Conveniences. Fine Location. Special Considėfation 
given to Religious Groupes. York 8-2831 . • '

VALLEY CANDLE MFG. CO. INC.
158 Columbia SL. Brooklyn. N.t. 

Ėst. 52 yn. Votive Lights. Stearic. 
Beeswax. - Spėriai Service to the 
Clergy & Religious Groups. (Candles 
of AU Qualities. For all Information 
cuU MAin5 57S5.

JOE MAJOR'S Ręst. - Bar & Lounge 
Open every day 4 p.m. to 12 D.m. 
Simdav 12 noon to 10:30 n.m. 6814 
4th Avenue. Brooklyn, • SH 5-9168 

Good Food at Good Prices

REGINE WAY RESTAURANT
3371 Eastchester Road, Bronx, N.Y. 
Restaurant & Catering Service froni 
15 tp 1500 — Weddings - Commu- 
hion Breakfasts - Banquets - and aU 
Sočiai Functions. Special consider
ation given to Religious Groups.

OL 4-6495 OL 4-4084

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

čia, gžuolų apsupto vasarnamio erdviuose kambariuose ut nedtdtig 
kainą ramiai* pailsėsite, pasimaudysite tvariausiam papKNKmyje H 
visų ATLANTO pakraštyje esančių, o Tik per keletą minučių 
pėsšam nuo vasarnamio pasiekiamas vandenynas - paplūdimys, kino 
teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų vietos. 
Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis, šildytuvais, maitin
tis vietoje. Maudymosi mokestis -apmokamas savininkų, o Kam
barius siūlome užsisakyti iš anksto:

Near Catholic Church 
in CALLICOON. N. Y.

GRAND VIEVY MANOR FARM
Calrcoon Center, N. Y. Our house 
provide-- restful atmosphere. beaut. 
\-ieivs. Cerman - American cuisine 
$35.00 ivcckly. Tol. CaHlceoa 39W1

ROBERT ĘBMETT, YiRRELli lnc 
89 Chambem SL.' New York City

Outfltters to the Slsterhpcd - Bos 
tolant Supplįes - Black Lug- 
gage - Swcateęs - StorurU - EXc. 
Special consideratioff to religious 
groups. WO Z-1032

JEAN JACQUES DUVAI 
15th Street, New York Oty 

LEADFn A STAINED GLASS 
for Religious Institutions 

YU 9-1247

THE TARLETON MOU8E, INC.
79 Hopper Ava. Wakfwick, N J.

FOR RETIRED PEOPLE 
Catholics vrricome. Reasonable rate 

Iruroeetfon invited
Gllbert 4-6682

PLAYFIELO. INC.
51-28 Broadh^uy, Woodside. LJ. N.Y. 

AtMetic Field Contractors for. 
BasebfdL Tennis Courts. Track. 
Golf and all Surfacing Frojects.

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

ACME BULLETIN A OIRECTORY 
BOARD CORP.

37 East 12 Street. New York City 
Changeable Letter BuUetin Boards. 
metui or wood- Hlustrated cntalog 
avaiiable. — Specialuconsideration 
given to religious groups. AL 4-1895'

CHURCH ARTS CO. INC. 
$66 - 6th Avenue , 
New York City 

COMPI.ETE CHURCH & CHAPEL 
FURNISHINGS 

MU 6-7821

ROHLF’S
STAINED & LBAD GLASS Studio
521 SL Anus Avė.. New York City 

MOtHvfr9-5083 ( 
y-« Monufacturera of.

Ecclesiastieal Church Windovrs
Repairing - Restorįng — Churchei. 

Residences. Catholic Institutions.

BLUE CROSS CUSHION CO. 
169 Murray Street 

Neivark. N. J..
Manufacturers of,Church Cush’ons 
and Kneeling Pads. Special consi- 
derations given to religious insti- 
tuUdns5 Bl 2-7709

Special consideration given to Re
ligious Groups for PHOTO NEEDS 

At Prices We Darė Not Print 
Wholesale Photo Supply 

538 Main SL, Paterson — LAmbert 
5-2075. Open Thursday - Friday till 
9; other nights until 6.

MANDARIN CAFE
Superlative: Chinese Cuisine. Free 
dehvery for neighborhood. Take out 
orders. 104-15 Queens Blvd. (at 69th 
Avė.). Forest Hills, L.I. N.Y. Free 
Parjdng for our patrons — Grand 
Union parkin lot rear of restaurant. 
City- Service Gas Station oppoąite 
restaurant. TW 7-7000. i

VIDALIA MOTEL — EAST FALMOUTH, MASS, — KimbaII 8-3635
24 units, 6 air-cond. July 1—Labor Day: S, D, $14; 3 for $16; wkly 
rates avaiiable; May 15—June, ąfter Labor Day—SepL 15: S, $5; D, 
$7; 3 for $9. Special Rates to Religious Groups. Radio avail. free.

TERMTTES - BEDBUGS 
Special consideration given to 

Religious Institutions 
DE 3-5839

EVA MARIE’S RELIGIOUS SHOP 
9<» Market Street 
Paterson, N. J.

MISSALa? - PRAYER BOOKS 
Bibles - Large Selection of Statues 

Crucifixes - Medais - Rosaries 
LAmbert 3-4733

Oidest Shop in Forest Hills — "No Job 
Too Small. None T<k> Large For Us To 
Handle". Ouco Auto Painting — Electric 
Weto<ng, ChasisStraightened, Simonizing 
COLUSION WORK OVR SPECIAJLTY 
Cart J. Despagni & Sop—69-15 Austia SL. 
Forest Hills.' N. T. — BO S 5 >66.

Clothes for the Clergy. “Factory to 
You”. Summer Lightweight Suits — 
VVorsteds. Tropicals. Mohair. Top 
coats & Raincoats. Suits made to 
Ordei. .................... Expert fitting.

5610 7th Avenue. Brooklvn. N. Y 
CHURCHES

Stained Glass and Leaded Glass 
REPAIRS 
HY 2-4214

Authorized DisbHbutora — NEW 
SMITH-CORONA TYPEWRITER 
(PurtaMe*) 8emington-Underwood- 
Royal. Our specialty—Rebuilding & 
Reconditkming Typwriters.' SALES: 
Ali Makes,'Late Models. Office Ma
chines— Scdd > Bepaįred - Rented. 
SUPPLIES: Sectrics, Adding Ma- 
chines, Check Writers — Šoki, Re- 
paired, Rented. Pick-up - Delivery.

C A R R 
TYPĖWRITER SERVICE

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

JA 6-6229 — JA 6-5960

ROYAL HAVVAIIAN PALMS
514 Stuyvensant Avė.. Lyndhurst. N. J. 
Catering Speririists for Weddings, 
Conummion Breakfasts, Ordinations, 
Graduation parties, Church functions 

Special Consi leration Given to 
Religious Groups 

WE 9-2300

FEDERAL VERMlN
EXTERMINATING CO. INC. .

290 Grove St., Jersey City, N.J.
Complete Pešt Control Service 

Complete line of ROdenticides, In- 
secticides. Termite control produets. 
Special consideration given to reli
gious institutions. — HE 4-0781

HUDSON EXTERMINATING C0. 
Ine.

99 N. Dean SL Englewood. N. J. 
Guaranteed Elimination of Rodents 
and Insects. including Termites by 

modern scientific methods 
LOweH 8-2800

8x10 Pprtrait o? 
His Heliness Pope John . XXIII 

Sent Postpaid for $1.90 
F. S. Lincoln. Photographer 

114 East 32nd St., New York 16

BAYONNE EXTERMINATING C0, 
726 Broadway, Bayonne, N. J.

Tgrmite controll - Rodents - Insects 
- Vermin - Moth-proofing - Fumi- 
gation.‘-Industrial. Residential, In- 
stitutionaL — Special consideration 
given to Religious Institutions. — 

’ )E 9-5119

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

to Midtown by car or train. Air cond.. Meeting rooms, T.VM RestauranL 
Cocktail Lounge, walk to Yankee Stadium. Special rates for religious 
groups. Telephone LUdlow 8-5400.

4KI8TOL uw<«iL — lis Vviuo'i 48 oiKcaii. iv. x. vtty; uear KaCMo Cuy 
Theatera - 5th Avenue Shops - T.V. avaiiable - Air ConditSoning. 
Reasonable Rates. Special Consideration given to Religious Groups. 
GI 7-3600

INSTITUTIONAL CANDLE MFG. 
C0RP.

86 Sedgeirick St;. Brooklyn. N. Y.
Specialize in Church Candles

40 Tears’ Experience 
AU Merchandise Unconditionally 
Guaranteed — ULster 5-3685

THIS IS IT
Good old days on the farm, perfeet 
sivimmin’ — efegant eatin — grand 
sleepin*. Your ov.-n private cottage.

R. D. 3. Kingston. N. Y.
L. C. HUNT. 

Edgewater Farm

153 EAST 70 STREET
N. Y. City

ST. JOSEPH OF COPERTINO 
FtYlNG MĖDALLION

BUtrfld 8-2718

PAPRIKA Continental Restaurant 
Reataurant Espresso —r UN 1-9227 
1529 York Avė.. (Cor. 81st SL) NYC 
Hungarian - American Kitchen. Ex- 
cellent Food - Moderato Prices — 
LUNCHBON o- DINNER SERVED.

424 Madisom Avenue
Ne\v York 17. N. Y.

Pews — Chancel and Classroom

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

CHURCH CANDLES ' 
of aH descriptions 

Special consideration given to 
Religious Institutions 

ST 2-4054

Leeds. N. Y. — Newly renovated hiodern 
rooms. 3 co»>ked meals daily aerved 
family style. July - A uitus t rate* $37.50 
w«-eklyAup. All lawn sports te Churches. 
svrimmiHg. horseback riding nearby. — 
Call. ..Catskill .1755J for ręservatiomi oi 
,wwte: Box 310, R.F.O.Catik'lf,;-Y.~ 
M. and K. McMahon — Open AlFTear

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

Queens Village, L.I. N.Y. 
Manufacturers: Complete Line of 
CHURCH CAUDLES. Speciąl con- 
šidėratiaf given to religious groups.

HO 5-8660

PRICE’S RELIGIOUS GOODS 
151 Main Street 

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

Church Coods - Statues 
Dl 2-9428

ICE CUBES
■ For Graduation Parties 

Wedding Receptions. 
All Sočiai Events

Also specializing in ICE FOR BA2AARS 
24-hr. &4f-Service. Vendor on Premisas 
F. A F. ICE and CUBE SERVICE 
3918 E. Tremont Avė., Broiix 65, N. Y. 

SY 2-4190

TYPEWRTTERS
Sold - Rented - Repaired - Cleaned 
All Makes All Work Guaranteed. 
Low Prices * — Special rates for 
students and religious institutions.

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

J- . ^EV. 8-2863 — EV 8-7356 _

FREDEIHC l»U8TET CO. INC.
14 Baiday St^oeL 'N. Y. City 

Statues. Rosaries. Pictures, Ifedąls. 
Catholic Booka of Ali -Pubttahers. 
Identification Braceleta. |OĄa!s for 
Altar and Laity. BIHes.

' lArcty 7-1483

Visit The AU New 
BRIDGE HOUSE 

RESTAURANT 
Foot of Goethal’s Bridge 

Elizabeth, New Jersey 
Breakfast—Lunch—Dinner 

Open 7 Days a Week

•». f -H»tomer ScUisrltd" 
Write for Free Designs and Prices 

»»* Fhiger SL, Saugerties, N.Y.
ČH 6-8480

ASIATIC EXTERMINA7.NG C0.
299 Grove St.. Jersey City, N. J. 

Specializing in
MICE - RATS - ROACHES - ANTS

HILLTOP MOTEL—Route 35, BELMAR, N. J. — Telephone Glbson 9-6217
\ One ot the Shore's Newest! ; ' :

Air Conditioned — Hot Water Heat — Free 21 inch TV 
OPEN ALL YEAR

8PECIAI. NOTICE TO OUR 
GROUP6 W«0 WILL BE

117-19 llth Road. CoUege Point 
L.I. N.Y.

Church and Institution Candles
Spėria! consideration given to 

religious groups. FL 8-1829

A C A D E M Y
A select boarding and day school 
for boys. grades 5 tp 12, 49 miles 
from N.Y.C. SmaU classes, super- 
vised study, individual guidance, 
sparta, play tields, golf and swim- 
ming. Spėriai attention is given to 
development and remedial reading. 
Summer Ses.J'-n. FaU session begins 
September 25. For catalogue address 
Dr. JOHN M. CARR, Headmastor. 

Atlantic Highlands. N. J.

BLACKBURN 
MANUFACTURING CORP.

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

Church Linens. Priests Cassocs & 
Vestments. — Special consideration 
given to religious groups. M. Black- 
burn. president. LAmbert 3-3847.

Eacellent Mušiu Department, 
AtMuHcu, Dramatlca, Creative 
Wrtti««9.

Elementary Grades: Boya A Giria

STERLING ART 
GLASS WORKS

THt GOVERNOR HAINES Mansėon of former Govemor of NJ.
Built in 1800

STERLING SPORTING GOODS 
*206 - 13th Avenue. Brooklyn 

Headquarters for Sporting Eųuip- 
ment: Tennis, Golf. Boxing, Basket 
Bali. BovvUng. Football. Sportsa-ear. 
BasebaU. Special consideration given 
to Religious Institutions. BE 6-3200

Garden State Plaza 
Paramus, N. J.

GIFTS FOR RELIGIOUS & LAITY 
Exits 160 & 161 Garden Stote Park- 
way iParking area #8). — Phone 

H Ubbard 7-5317

■ "r - LUNCSEOiN- frnm: 95ė 
- v frūm 3145 ■.
We čator to amaU groapa for special 
OeeaMoo-'Partiea. Luncheona. ete. 
Orderi to Take <fet — Enjoy yoūr 
fotorife Cocktail or Beer. Weekend 
8peoL"ls. Bar-B4) Spare Ribs and 
Lobster RoBa. Open 7 days a week 
Free Parfctag Lot — VU 7-1414.

366 New Dorp Lane

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

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUV* 

ę U Ą LIT Y MEAT MARKET 
Home-Made Boiogna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame atsakymus 

VE8TUVBMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders spėriai prtoe for Weddlaga and Psrtlm 
M6 Graad Stew«, Bmeklyn 11, R. T. — TsL Btagt

Termite Service 5 Yr. Guarantee 
ACMF FXTFRMINATING CO. 
6B6 Ashferd St., Brooklyn, N. Y.' 

Resiuenual - Commercial - industrial 
Institutjonal

FALMOUTH HARBOR MOTEL — SCRANTON AVĖ., FALMOUTH, Mass. 
27 units. July-Labor Day: D. $15; 4 for $20; wkly. D. $98; 4 for $126; fa/nily 
rates; May 25 - June. after Labor Day - Oct. 15: lower rates: ręst of jrear: 
S. $6. D. $8: 4 for $12. Special Rates to Religious Group*. TV free; radio 
avaiiable free. Klmball 8-1110. ' ,

Near Catholic Churches in FrankHn, 
N. Y. FARM FOR SALE 103 nice 
layfng sens, large new bara, good 
7 room house, all conveniences, alee 
location, a bnrgain at $11490. $7600

Long Branch j on the beach —
FOUNTAINS MOTEL of Long Branch — Ocean & Morris Avės. CA 2-7200 

RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE. 116 deluxe rooms all with tile bath & 
showers. 100% Air conditioned. Ocean Bathing—Swimming Pool. Convenient to 
Monmouth Park. 40 minutes to N.Y.C. — Reasonable Rates.

ST. ANNE’S SHRINE 
Isie La Motte, Vermoat

Site of first white settlement and site 
of first - Mass in Vermont.

Masses: Daily week day Mass—8:00 A.M.
Sunday Masses:
St. Anne’s Shrine—8:00. 9:00. 11:0(1 A.M. 
Village church—9:30 A.M.
Masses at St. Anne's Shrine on H«A»- 
Days t First Fridays at 8 ;00 A.M. and 
8:00 P.M. Confessions before each Mas?. 
Sunday aftemoon devotions at 2 o'ciock. 
Solemn Novena of St. Anne — July 17

- July 26. • High Mass and candle- 
light proc»-ssion each evening at 8 
o dock. Parisb family pilgrimages 
Sundays until Oct. 2.

IRISH MARBLE ROSARY
Tliis magniiicont Rosary is hand-made 
in Ireland from the distinetive k vorld- 
faiuous sateen green Connemara Marble. 
with brilliant Irish Silver chain and 
Crucifiz. Guaranteed to lašt a. lifetime. 
your Rosary wiH be' mailed to you from 
Dublin. Ireland for just . . . $5. (Special 
prices for ąuantity amounts). — Send 
check. cash or M.O. to U.S. Agent M. 
Clifford. 1325 Netson Avė.. N.Y. 52, NY

Cook & General House 
Wo?ier

WE H AVĖ OFENINGS IN 
Hodeon. Cnix A Bergen Cbuhty Recto 
ries in N«w Jersey. — Good Salary. Call

REGINA HUNT
Donvurtie Emplnyment Agency 

(Jersey City) HEnderaon 4-6262

BLACK HORSE MOTEL — SPRINGFIELD, MASS., 2 mi. N on 5, 2% mi. 
S of MASS Tpke. exit 4..52 air-cond. units. Rm. phones. S. $8; D. $12-$14; 
4 for $16-$18. Special rates to Religious Groups. Crib. cot. $2. Sitter lįst. TV 
free. radio avail. free. Playground. Cafe near. open 24 hrs. Self-serv. laundry 
2 mi. Attractive building. grounds. RE 7-6723.

FEDERAL PLAZA MOTEL — 50 Federal Street, SPRINGFIELD, Mass.
* 50 Federal St.. off 20. — 80 air-cond. units. some 2-story. Rm. phone*. s. 

$7.50-$9.50: D. $U-$14; 4 for $15; suites. $20-$50. Special rates to religiousgroups. 
Sitter list. TV free. Free Continental bieakta.-'t. 7:30-9:30 A.M.; many cafe* near. 
Many rm. baleonies: larg- lobby w. fireplace. On top of Federal Hill. ST 8-7371.

PRAARĖ FOR SEPTEMBER H!
A 6ELCCT ACADEMY FOR RE8IDENT AND DAY STUDENTS

VIDA BEATS ‘ THE HEAT 
Air Condition Now — with General 

Electric and save $$$ 
VIDA HOME APPLIANCES 

4368 White Plains Rd.. Rronx, N.Y.
(Bet. 237 & 238 Sts.) 

Special cousiderauoii g,ven 
to Religious Institutions

FA 4-1387. Open 9-9PM, Tųęs. 6PM

"ALL WORK GUARANTEED" 
Special consideration given to Religious 
Institutions — RE 9-1250 - N f 9-2721

Imida corridora - Csacstiva' aaifcc - Flli»*s 
taracot - IsdMdsaHy eoatrollad air caadk 
fioMd «ad b«st»d Hirosąfcast • Fma T.V. kad 
HėH i« «*wy room * lorgo astaaalM paat 
Wifb MM • VMMiEC
•orvica - C odos Aop aad Drsgdaiu - 
crootioa Hoom - Froo covarad parMbg • Opa* 
M hasn yoor romd.

KEY MAN SPORTING GOODS Ine. 
116-19 Queens Blvd.
Forest HUls. LLN.Y.

Complete Line of Spcrt Goods. TEAMS 
OUTFITTED — Baaketball - Tė®n& - 
BaaebaU • Bowling . Football - Soh Bali 
. Golf r— Tmphies. Archery k Fishia* 
Tackle. Spėriai consideration given to 
Religious Institutions. 60 1-52&.

Ilorserhoe Lake House Į 
Brikai. N. Y.

Lis Fri«od,y-tnform*l |
Į Į . \«X HO <ni. from N.T.C. ;ffl on M» h>'*bw«y
itl J'l OfčNING JUNE 171h

IĮ Escelleet skinamus. į 
boa’ia*. Larje į 

pra-ate natūrai lake,' 
sandy beach. A U -portą.

Gerniaa-.' m.-ncan cuisine. 3 delic’ous • 
meal* • ai’y. ,<hir menu offera exceil«nt į 
choice of food at etery meal, prepared , 
fcy rvpert ehet. Cocktail lounge. Orci- 
e tr;i. Free Get-Acųuainted Cocktail 
Party \Veekljr. Free transportatūm to 
RitlinZ Aca-lemy. Golf Conrse. Church- 
e». $+5 up wky, $9 daily. Bklt. Reserve 
now. ' •

Sorman-Irirh-AmoriCM Managemoat
Holas I Goorga N ■ubam

Phoao Liberty 2123 į

Vasaros atostogos prie ATLANTO
Geriausiai pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport, Me. 

Pranciškonų vienuolynas priima pavienius Asmenis ir 
šeimas. Šiemet papigintos kainos ■ Atostogavimo 
sezonas prasideda liepos 1 ir baigiasi rugsėjo 1.

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

FRANCISCAN MONASTERY, Kennebimkportp Maiše



TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

PAUL’S RESTAURANT

Bažnytinių žvakių dirbtuvė
ROMAN FUNERAL CHAPELRaiGJOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y. Resid. lUinois 8-7118

PATENKINTI

s, kad galėtume geriau 
te užeiti ir pasižiūrėti!

Tarptautinės futbolo lygos 
rungtynės, perduotos per tele- 

tapo tikrai gera futbolo 
reklama Amerikai. Jugoslavijos 
meisteris Red Star įveikė Aus
trijos mešsterj Rapid 5:2. Pir
madienio rungtynėse Brazilijos 
Bangu prieš Italijos Sampdoria

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
......j

86-16 JAMA1CA AVĖ. W<Mdhaven 21, N.Y. TeLVlrgini* 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

kr»r»lin nmgtyėto neįvyko. 
$ |—lĮpdHit Uetevių Atletų 
Baįbo krriffirinlrii turi bene 
snnki—rfą pirmenybių uždavi
nį prieš lygos favoritus New 
York Natkmals. Rungtynės pra
dedamos 8:30 vai. vak. Stan-

Šį šeštadienį žaidžia Belgra
do Red Star prieš Sampdoria. 
Laukiama karštų rungtynių, ku
riose italai su jugoslavais kie
tai kabinsis, prisiminę Triesto 
miesto problemas.
- • - Atletas

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
NEW YORK 2, N. Y.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDIiJN .IR SEKMAJHKNĮAIS, 
ISSKYRUS SEŠTAĮMENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

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

arba INO traukiniu D-6 Avenue ją Delancey Street 
Atsineškite šį skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. —

36-3840 STAGG ST. BROOKLYN 6, N.Y-

UQUORS — BEER — WENES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Šeštadieniais, sekmadieniais
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. VTSNIAUSKAS
31 Spring St., New Britam, Cenn. TeL BA 3-9771

-HAVEN REALTif-
KELIONIŲ BIURAS LĖKTUVAIS IR LAIVAIS < 

Namų pardavimas, Apdraųdds, Income T» nljpiMyMMMr

WEISS & KATĄ. INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA.

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

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

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

CHIROPRACTIC CENTER OF 
OUEENS A LONO ISLAMO 

91-09 ietpNti Bita.
(tar tamta Marta, L.1. R.R.) 
aVuurim i namus bet mr tr m

DOVANOS G t M I N t M

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABABt

’ ' mūsų atminės SSSR, Ukrainoje, <7i»tfjBfr,K Ą vaje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje likhmaiBt 
vertina gautam siuntiny???

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI,

NAUJI LEIDINIAI
Vykdami atostogų nepamirš

kite įsigyti tik ką išėjusius šiuos 
lietuviškus leidinius:

V. Biržiškos, Praeities Pabi
ros — 6,50 dol.

Vyt. Alanto, Tarp dviejų gy
venimų — 4,5 doL
~~J. Švaisto, Jo sužadėtinė — 
4 dol.

Pulgio Andriušio, Rojaus var
tai — 1,50 dol.

R. Kisieliaus, Pirmoji sėja —
1,40 doL

Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė, Brooklyn, N.Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNU 

RAYS

CHIROPRACTIC CENTER OF 
MANHATTAN, 199 W. 42M 9L 

(Cor. ynoj autu MBA) 
CHIROPRACTIC CENTER OF 
BROOKLYN, 147 Montagm 9L 

(Noor Borovgb HoH) 
chiropractic center of 

THE BRONX, MUS tevttara Bita.

IK ATOSTO6AOTI?
Kiekvieno žmogaus JCgoe metų 

bėgyje išsenka ir joms atgauti rei- 
kalingas ramuą poilsis, malonios a- 
tostogos. Masu- vasarvietėje—Oster
ville Manor—Jūs rasite ramų malo
nų poilsi ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus išeikvotas,

Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Codo pu
siasalyje prie Atlanto, kur šiltosios 
srovės vandens temperatūra 70-800. 
Visi mūsų. vašandetės^gvgėiai nau
do jasiS uždaru (privatišku) paplūdi
mių, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie pa
plūdimio yra automobiliams saugoti 
vieta, už kurią atskirai mokėti ne
reikia. Mūsų vasarvietės kainos yra 
labai žemos, jas lyginant su kitomis 
panašiomis vasarvietėmis, todėl ti
kime, kad Jūs apsispręsite savo a- 
tostogas praleisti pas mus — Cape 
Code Osterville Manor vasarvietėje.

Mes būsime- labai laimingi, jei ap
sisprendę atostogauti susisieksite su 
mumis ir pranešite kuriuo metu ža
date atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę ne
beturėtume te jokio rūpesčio’ir galė
tumėte visą atostogų metą skirti 
poilsiui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir 
prašome klausoj, jei dar kiltų kokių 
nors neaiškunųj.’ Mus galite pasiekti 
šiais adresais:, f ,
Osterville Maąįr,Ine., Osterville — 
Cape Cod. Masą. TeL GArden 8-6991 
•arba Bostone — 265 C Street, So. 
Boston 27,*Mass. Te! ANdrew 8-7730 

Jūsų X Kapočius

fftąjjfr rašome, kad BaHo šalpa 
teikiama aeptyateBK' - tfijpjūąi- 
OBSM ueurvių V3KWU VOOetb 
joje. Prie jų gtemdžiame dar 
tris tūkstančius latvių ir estų. 
Šatam būriui likusių tremtinių 
(įskaitant Vasario 16 gimnazi
ją) išleidžiama per metus apie 
75,000 doL pinigais ir už kelis 
šimtus tūkstanrių gėrybėmis, 
maistu, rūbais avalyne. Visa 
kartu sudėjus, Vakarų Vokie
tijoje esą lietuviai tremtiniai 
kasmet gauna iš JAV ir Kana
dos lietuvių per pusę milijono 
dol.- vertės paramos. Ta&au-ši 
parama neišsprendžia mūsų 
tremtinių klausime. Net ir pa
dvigubinta norma jų neįkur
dins, p daugelis yfaų laiką bus 
reikafingi paramos iš šalies. 
Mat, jie yra invalidai, ligoniai 
ar senukaL Neturėdami Vokieti
jos pilietybės, negauna iš vie
tos valdžios pilnos socialinės 
paramos.

Vokiečių vyriausybė padeda 
tremtiniams

Vokietijos vyriausybė nėra jų 
palikusi visai be globos., Pra
gyvenimui minimimą suteikia. 
Viena šeima, kurios tėvas 100 
proc. nedarbingas, bet kuri tu
ri septynis nepilnamečius vai
kus, iš vokiečių gauna 553 DM 
šalpos mėnesiui. Kita šeima su 
dviem Vaikučiais gauna kas mė
nesį 393 markes.

Kai kurie mūsų tremtiniai 
jau įsikūrė, tačiau jų uždarbiai 
menki, retai viršija .mėnesiui 
400 markių.

KELIONĖS Į L1ETUV4
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga, taip pat sutverfco pramogines ir biznio keliones 1 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL SmuTkesnioms informacijoms rašy- 
kite/skambinktte daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS PARCELS EKPRESS Corp.
• NEW YORK 3, N.Y., 39 - Eta Atatae — Tri.: AL4-9&6
• BROOKLYN 7, N.Y. NO Euttar AtalMM — T«L: OI 9 MM
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4tB ttrwt — TeL: FO 3-9969
• PATERBON, N.J, 99 Matu ttftat — TsL: MU4-4619
• NEW HAVEN, Cenn., 6 Day Ebtak — TeL: LO9-M46 
o P»TT»BURGH, Pa., 1015 E. Caram Btreet — TeL: HU 1-2790
• WORCEOTER, Maee^ 22 CarirtaO Otreet — TeL: «W 9-9960 
e HAMTRAMCK, MteK, 9390 JOK Campen — TeL: TR 3-1060
• CLEVELAND, Oftie, 2003 W. M* ftree* — TeL: T01-1090
• CHICAGO, IIL, 2222 W. CklĮtal Ataifoe, — TeL M04909
• OAN FRANCIOCO, CaL, 20M Mer Olreet — TeL: Fl 64571
• NEWARK, N 490 Opi liiftaM AtaROp' — TėL: Bl LUF
• PH1LADELPHIA 41, Paw
• SPRINGFIELD, Ma**, IĮ
• V1NELAND, N. L, WM I

plua Tkx Reund Trip 
Leavec foom 0:45 to 9:15 am.

PORT AUTH0R1TY 
TEMSINAL

Avė. A tlstSL, N.TC.

Bate Sunday, June 5th 
SPECIAL KKCURSIONS 
Via Deluze Motor Coach

GRAYMOORE

VYTAUTAS BELECKAS
" SAVININKAS

1883 MADISOM STREET
SROOKLYN 27, N. Y.

(Rite v™ o ii)
TA JEVepgtata MM0

Amerikos lietuviai 
ir tremtiniai

Tremtinių metais Balfo va- 
vodybė nutarė pasekti kitų šal
pos organizacijų pavyzdį ir pa
dėti lietuviam tremtiniam įsi
kurti, skirdama tam tikslui 20, 
000 dol.

Ko tremtiniai lietuviai nori?
Norinčių emigruoti beveik 

nebėra. Kiti žino, kad negali 
ir niekad negalės, tad apsi
sprendė palikti Vokietijoje ir 
norėtų, kad Amerikos lietuviai 
padėtų jiem įsigyti šiokį tokį 
namų židinį. Balfas turi 356 
šamų (914 asmenų) davinius. 
Jie norėtų gauti per 90,000 do
lerių įsikūrimo lėšų; gaus tik 
trečda^ tos sumos.

Mes, kaip įprasta, vis vėluo
jame. Tik tremtinių metam pa
sibaigus, pradedame jų įkurdi
nimu ar stipresne parama kon
krečiai rūpintis. Balfą slegia 
gausūs šalpos šauksmai iš ki
tur. Jie, greičiausiai, dar ilgai 
plauks į Balfo centrą, nes ir 
Krasnojarske, ir Ukrainoje, ir 
net Sovietų kalėjimuose Balfas 
yra žinomas.

Tačiau Amerikos lietuviai, 
ypač buvę tremtiniai, patys tvir
čiau atsistoję ant kojų, tikrai 
gali atkreipti dėmesį į likusius 
Vokietijoje vargo brolius, ku
rių daugumos daba beviltiška.
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LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Stephen Aromiskis
(ABMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
PADĖKA

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. BallasLAISVĖS VARPAS

(BIELIAUSKAS)

PADĖKA
Rūkalų Vedčjas

660 GRANO STREET

DANUTE MILUKAITĖ

Atostogas be rūpesčhį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSVLADAS>UDCBAS

Tel. Virgin* 7-4499

Stephen Bredes, Jr.ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

72-sis metinis piknikas

neužmirttamą Sitver Beach ir 
jo bangas.

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkirsy Statioa)

Columbus 
City, N J.

DARIAUS-GIROO MINĖJIMAS

Joseph Garszva

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

amas liepos 20^ trečiadienį, 
Atlantic

Važiuoti Jamaica linijos traukiniu iki Sutphin Boulevard stoties, o S ton važiuoti 
autobusu arba eiti pėsčiomis kelis blokus. • MALONIAI PRAŠOME ATSILANKYTI

Dariaus Girėno skridimo mi
nėjimas rengiamas liepos 16, 
šeštadienį, Iškilmės ftus Litua- 
nicos aikštėje prie lakūnų pa
minklo. Pradžia 3 vaL popiet 
Vaišės bus 5 vaL popiet Lietu
vių Piliečių klubo salėje. Visi 
kviečiami atsilankyti. Minėjimą

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

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

galinta gauti butui modemiški 
baldai, fvairioa lempos, vaikam 
lovutes, virtuves reikmenys ir k- 

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

■ 366 West Braedway,
So. Boston 27, Mase.

- Off. TeL; AN 8-4618 
Res.:< AN 8-5961

Vysk. Vincentas Brizgys pir
madienį, liepos 4, iš NeW Yor- 
ko išskrido į Europą. Prel. Jo- 
nas Balkūnas suruošė išleistu
vių vaišes, kuriose dalyvavo

VYČIŲ PROGRAMA 
WLOA — 1550 kil- Braddock,

Kainos neaukštos.
Adresas: Meška, Beach Street,
Monument Beach. Cape Cod. Mass.

S. M. Lūšys, 105 Grand Street,

LAIKROblHlNKAS 
- JUVELYRAS

Auksas. Sidabras, Deimantai 
LaikrodžiaiBilietų | valias galima gauti pas komiteto nartus ir Liet PitieHų Klubo ved. K. VaitaiŲ 

VISUS KVIEČIAME KUO GAUSIAU DALYVAUTI!

DARBININKO metinis pikni
kas bus rugpiūčio 28. Prašom 
iš anksto tą dieną pasižymėti, 
kad nepraleistumėte retos pro- j™as lietuviškoje šeimoje sa- 
gos. Bus staigmenų. va“ne įprantamas ir tuo pačiu

RADIJO VALANDA 
ved. Antanas F. Kneižys

pažymėtinas. Pagarba priklauso 
Elenai ir Matui Milukams, ku
rie įrodė, kad lietuviškos šei- gėlių puokštes. Apreiškimo pa
mos prieauglis viršija vidutinį ra pi jos kunigams už paskutinį 
amerikietį. Toje pačioje mokyk- sutvirtinimą, mišias ir prie kn- 
loje be pačios Danutės, iš se- po tartus paskutinius žodžius 
kančių šešių apdovanotų bai- bei maldą. Ilsėkis ramybėje! 
gusiųjų, penki yra lietuviškos Antanas BaCiunas, Sr.
kilmės. Antenas, Jr. ir Mildred ibaraz

Prteinamlauatomls kainomis bu 
labai gerom išsimokėjlmo aąly- 
g<pn ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAftKIKNfcS

Druskonie Hali vasarvietė
je, Ardės, N. Y., šiuo metu atos
togauja L. Šileikienė, O. Kašu- 
bienė, Al. Okunienė, V. S. Či
žiūnai iš Patersono, N.J., J. Pa- 
kalka su žmona ir k. Prie lau
žo linksmai atšvęstos Joninės.

WEVD - 1330 kil., New York, 
N. Y.

šeštad. nuo 5 iki 6 p.p.

Seimai arba pavieniui asme- Išnuomojamas viengungiui 
niui išnuomojamas naujai at- gražus kambarys East New 
remontuotas butas su šiluma York prie gero susisiekimo, 
ir karštu vandeniu prie gero Kreiptis vakarais: 453 Essex

Agnė Balčiūnienė, mirusi bir
želio 23, buvo palaidota birže
lio 27 šv. Trejybės kapinėse, 
iš Shalins koplyčios po pamal
dų Apreiškimo par. bažnyčio
je. Nuoširdžiai dėkojame gimi
nėm ir visiem pažįstamiem, ku
rie aplankė ir palydėjo į kapus 
mūsų mylimą žmoną — moti
ną. Taip pat visiem, užprašiu- 
siem mišias ir dovanojusiem

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

s ramią ir gražią aplinką 
• erdviu* Ir patogius kambarius

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Mirus mano brangiai ir myli- WHIL — 1430 kil. Medford, 
mai sesutei a. a. Veronikai Svi-

231 BEDFORD AVĖ. 
BrooUyn, N. Y.

F UN E RAL H O M E
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

DARBININKO administraci
ja Darbo dienos savaitgalyje 
rugsėjo 3-5 ruošia išvyką į 
Kennebunkporte, Me. Suinte
resuoti prašome įsidėmėti laiką.

Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

PROGRAMA:
Komiteto pirmininko J. Šalčio kalba .
Invokad ja
Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. Vaclovo Sidzikausko kalba 
Kitų svečių sveikinamosios kalbos prie paminklo ir vaišėse 
Jokūbo Stuko radio programa su įspūdžiais iš Lietuvos 
J-A.V. ir Leituvoe himnai

atgauti tėvams savo_____c, .. . T. . .
nors jau 16 metų kai baigėsi fui, ALB skyriui ir k. Šiuo me- gams V artimiesiems ir ginu- 
karas tu yra Balfo valdybos vicepir- nėms, paaukojusiems šventoms

Agr. Jurgis ir Elena Sirusai mininkas. L.V. mišioms, puošusiems jos kars
tą gėlėmis, palydėjusiems į am
žiną poilsio vietą, išreiškusiems 
man užuojautą, taip pat kleb. 
kun. J. Aleksiūnui ir kunigams 
V. Pikturnai ir S. ValiuŠaičiui, 
atlaikiusiems mišias ir maldas, 
vargonininkui M. Liuberskiui už 
jausmingas giesmes gedulingų 
mišių metu ir visiems; J. Garš
vai už mandagų patarnavimą 
ir Amžinojo Rožančiaus pirmi
ninkei E. Kašetienei ir Gyvojo 
Rožančiaus pirmininkei J. Plak- £enna- ,
tonienei už atkalbėjimą rožan- Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 <p.p.
flų; visiems, pagerbusiems ve- L|ETUV0S ATSIMINIMAI 
borų, tariame nuoširdžią pade- yed<

LITUANIKOS AIKŠTĖJE 
I«ie jų garbei pastatyto paminklo 

Unkm Avenue - Stagg SL - Hewes St. sankryžoje, BrooMyne 
Po programos žuvusiems pagerbti bus 

VAIŠĖS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE
5 vaL popiet. • Į vaišes įėjimo auka — $2.00

ved. P. Viščinis
WKOX - 1190 kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai.

Nuliūdusi sesuo Julija T«re- 
bnhienė ir broliai Benediktas ir 
Jonas su.šeimomis

NEW YORK

Krautuvėje galima gauti DAJl- 
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Fordo stipendiją kūrybai.

BAIGĘ šiais metais Apreiškimo parapijos mokyklą.

ŽINIOS.

Stasys Pilka, grįždamas iš 
Bostono į Chicagą, buvo susto
jęs pas aktorių Vitalį Žukaus
ką ir lankėsi Darbininko re
dakcijoje. Bostone St. Pilka tu
rėjo poezijos rečitalį.

Maspetho lietuvių Kristaus 
Atsimainymo parapinės bažny
čios projektai patvirtinti. Lietu
viškame stiliuje projektą pada
rė archit. Jonas Mulokas. Sta
tybą vykdys inž. Kozmas Bal
kus ir rangovas Jonas Stan
kus. Statyba tuojau pradedama.

šios apylinkės kunigų būrelis.
Romas Viesulas praeitą sa

vaitę išskrido į Los Angeles, 
Calif., kur jis išbus du mėne-

birže-
Velio-

rengia Dariaus Girėno pamink
lui statyti komitetas.

Vietota Marija Gardvilytė bai
gė Apreiškimo par. mokyklą su 
aukščiausiais pažymėjimais, ga
vo už taf aukso medalį ir yra 
priimta su stipendija į vyskupo 
McDonnel vardo mergaičių gim
naziją. Be to, Violetai Gerdvily- 
tei birželio 9 buvo įteiktas gar
bės atžymėjimas ir dovanėlė už 
gerą elgesį ir pažangumą moks
le. Atliekamu laiku ji mokosi 
muzikos, žaidžia šachmatais, pa
deda mamytei namų ruošoje.

mokinių vidurkį, taip, kad jai 
pranašaujama gera ateitis ir 
Richmond Hill aukštesnėje mo
kykloje, kur ji numato toliau 
tęsti mokslą. Gimusios 1946 me- 
|ąjs Brooklyne ir čia užaugusios 
Danutės lietuvių kalbos varto-

nutė, šiais 7 metais ■■ baigusi ♦ (Atkelta iM psL) 
z, , . Tėvai .ir broliai, gavę žinią,

kad Danutė jau yra pakeliui į 
New Yorką, pamiršo ir miegą 
ir valgį. Jiems niekas nerūpė
jo, tik mergaitės kelionė. Lau
kimo valandos buvo milžiniš
kai ilgos. Lyg tyčia lėktuvas vė
lavo net tris valandas. Į Inter
national aerodr. sulėkė būrys 
artimųjų ir bičiulių. Čia jau 
buvo tėvai ir broliai, belaukią 
Danutės tartum iš anapus gyve- 

ir pralenkia vidurinės mokyklos nimo. Prieš lėktuvo nusileidi
mą atvyko vicekonsulas A. Si
mutis, dr. V. Paprockas, Vice
konsulas A. Simutis aerodromo 
įstaigos biure greitai sutvarkė nikos įmonė, gaminanti sūdė- cesterio Aušros Vartų parapi- 
reikalingus formalumus, bet Da tingas lempas radarui bei ra- joje, kur rėmėjų nariam rodė teri- Palaidotas N. Kalvarijos
nutė išėjo tik paskutinė. Ji liek- ketoms. Yra gimęs Ukmergėje, savo kelionių po Europą foto- kapinėse iš šv. Petro bažny-
na, geltonkasė,žydraakė, kiek Lietuvoje, Ukmergės amatų mo- grafijas. Aušros Vartų parapi- 
išvargusi. Jos susitikimas su tė- kyklą baigė 1942, o 1949 Schw. joje veikiąs rėmėjų skyrius yra *
vėliais ir broliais visus sugrau- Gmuende beturiu gimnaziją, viekas iš veikliausių N. Angli- p j- nrooramne
dino. Nesulaikė ašarų ir mergai- Į Rutgers (Newąrk, N.J.) uni- joje. J r &
tė ir tarė, jog visus atpažinu- versitetą įstojo 1953- ir lankė 
si.

Ar ne keista komunistinė nevičiūtę ir augina dukrelę Da- 
santvarka, kad reikia nepapras- nutę. Vladas Audėnas yra veik
tų, veik nežmoniškų pastangų lūs Newarko lietuviškųjų orga-

versitete studijuojąs fizikos 
mokslus, liepos 6 išvyko į Ko
lumbiją atostogom. Kolumbijo
je gyvena jo tėvai z

Kun. Kazimieras Paulionis, 
buvęs šv. Jurgio par. klebonas, 
susirgo ir paguldytas šv. šei
mos ligoninėje.

Vytautas Virbickas ir Algutė 
Didžbalytė susituokia rugpiūčio 
13 šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je Elizabethe, N. J.

Kings County Amerikos Le- 
gijonas birželio 9 apdovanojo 
garbės ątsižymėjimais 1959 - 

• 60 metų geriausio elgesio ir 
aukščiausio mokslo klasėje 600 
mokinių iš 300 mokyklų. Džiu
gu, kad pagerbtųjų mokinių 
tarpe yra ir. lietuvių: Violeta 
Gerdvilytė ir Vytautas Koncė.

DANUTĖ MILUKAITĖ 
PIRMOJI

Richmond Hill gyventojų Ma
to jį Eįęnos^Milųkų duktė Dą^

Queens P. S. 121 davė progos 
pasidžiaugti ne tik tėveliams, 
bet ir visiems lietuviams. Danu
tė Milukaitė iš 260 baigiančių
jų mokyklą, baigė pirmąja su 
aukso medaliu. Be to, jai teko 
Amerikos karo veteranų ypatin
gas atžymėjimas, skiriamas pa
sižymėjusiems mokiniams. Mo
kyklos vedėjų pareiškimu, Da
nutės Milukaitės mokslinis pa
jėgumas lygintinas, o vietomis

darė pastangas JAV valstybės 
departamente ir Amerikos am
basadoje'Maskvoje. Jų reikalu 
rūpinosi ir viceprez. Nixonas.

Laimingi tėvai, sulaukę duk
relės, yra dėkingi Amerikos į- 
staigom, savo giminėms ir ar
timiesiems Lietuvoje. S. K. V.

Jozefina Saveiktonė šv. Pet
ro parapijai įteikė 200 dol. au
ką ir prašė, kad tie pinigai bū
tų panaudoti vienuolyno įren- 

, gimui. Parapijos klebonas prel. 
Pr. Virmauskis tikisi, kad iki 
rudens vienuolyno patalpos bus 
užbaigtos įrengti.

Kun. Al. Kontautas, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų rėmė
jų pirmininnkas, lanko lietu
viškas parapijas ir rėmėjų bū-

Vladas Audėnas birželio 8 
baigė Rutgers universiteto biz
nio administracijos skyrių. Jis, 
jau keli metai dirba įvairio
se įmonėse administracijos dar
bą. Šiuo metu dirba S. F. D. 
Lab., Union, N.J., Tai elėktro- relius. Biržepio 16 lankėsi Wor-

Šv. Petro parapijos CYO or
ganizuojamas muzikos festiva
lis buš liepos 17 31, 1 vai. jpo- 
piet East Boston Stadium. Fes
tivalyje dalyvaus 31 muzikinis 
vienetas iš Bostono apylinkės.

Alena Rymaitė mirė birže
lio 27. Velionė su savo seserim 
gyveno 177 H St. Prieš kele
lis metus atvykusi gyventi Bos
tonan, visą laiką dirbo šv. Pet
ro parapijos klebonijoje. Bir
želio 30 palaidota iš šv. Pran
ciškaus par. bažnyčios Law- 
rence, Mass.

Ignacas Žigulis mirė 
lio 26. Buvo 76 metų, 
nis gyveno 288 E. 8tn St. Nu
liūdime paliko žmoną ir duk-

V A I Tie
F U N E R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

' X--1' Since 1889 - /

OUR ONLY STORE 
We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialfy

L A S K A S FLOWERS.
“ F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADWAY
BROOKLYN 11, N. Y. 

Phone: EVergreen 4-8859 
7281


