
tintas nauja ataistina Amerika.

žįstame savo priklausomybę

namie

n? VĖL AR AMERIKA IMSIS GINTI

jas jam atrodys grėsmė Formo-

Jo brolis buvo taip pat šni-

su Chruščiovu — Stalino paves-

valstybei naujos krypties davi
mo tikslai. Juos' išdėsto skir-

jom ii Baltijos kraity.
1944 deportacijos ir likvida-

AHE SPRENDĖJUS:
' Kongrese > kreipė dėmesio, 
kam tarnaus teismo sprendi
mas rungtynėse tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos.

demo- 
prieš

Ivan Sorovo vardas žinomas 
nuo 1926. Tada jis, būdamas 
21 metų, įstojo į Sovietų sau
gumą- Po 6 tarnybos mėtų ži-

kad tokis konstitucijos akini
mas, kokį parodė vyr. teismas, 
reiškia “vieno iš švenčiausių

Dr. Robert Soblen, New Yor- 
ko psichiatrijos gydytojas, bir
želio 28 turėjo būti paimtas į 
kalėjimą kad atliktų teismo 
jam skirtą bausmę — iki gy Departamentas sutinka su dr. 

Trimako pažiūrom, kad dabar 
Sovietų Sąjungoje , vedamoji 
priešreliginė kova yra ne tik

su- 
vi-

Ga. dem.: sprendimas nustumia 
Ameriką “tik 40 metų už Ru
sijos, draudžiančios jaunimui 
melstis”.

Kongr. Mendel Rivers, S. C-

EARL WARREN, teismo 
pirmininkas. ‘

JONAS MATUSA8

sovietinės vyriausybės pritaria
ma, bet jos planuojama, diri- 
gupjaina ir jai žinant bei bend
radarbiaujant vykdoma. Kaip 
dr. Trimakas neabejotinai žino,

1911 baigęs Plokščių pradfics 
mokyklą, vidurinį mokslą 
Jurbarko ir. Seinų ketaridasė^ 
se miesto mokyklose ir Kaunj| 
Saulės gimnazijoje; kurią'baįl 
gė 1919.' .Mokėsi; Vi&avŽtto 
kunigų seminarijoje, kuniguj-

Velionis nuo 1918 metų ^da
riai bendradarbiavo MetirriŠkn- 
je spaudoje, rašydamas dau-

e ‘ . mirė New Ybrke
■ Birželio 26 ankstų rytą ftpĮ
W Pilypo ir Jokūbo parapijosHe-
F bonzoje (Bromą N. Y-finta^
' istorikas Icun. dr. JuaM

sas. Mirė širdies nriMwwdM 
IBCBfTŲ Palaidotas birželio 38§yčLW- 
‘ rT.1"'"" jj*te kapinėse, I* L, N. Y/ 
' ■ Velionis buvo gmęs Į899

spalio 26 VaigoviSdų

- Valstybės departamentas, pri- — > 
silaikydamas savo pasižadėtų 
principų, kurie išdėstyti Jung
tinių Tautų chartoje ir Visuo
tinėje Žmogaus Teisių dekla
racijoje, griežtai smerkia So
vietų Rusijos visus žmogaus | 
teisių pažeidimus.

Padėti asmenim, Sovietų Są
jungoje gyvenantiem ir religi-

privatiirių asmenų veiklą, kuri 
tokius persekiojimus efektingai 
padeda perduoti pasaulio nuo- 
monei.

O Jungtinės Tautos? \
To rezultatas — Jungtinių 

Valstybių iniciatyva, Jungtinių { 
Tautų Žmogaus Teisių Komisi- ? 
ja nutarė įjungti sekančiuose 
savo periodiniuose raportuose 
ir nevyriausybinių organizacijų į?-į
patariamuosius pranešimus - <į |
1961 - 1962 metų laikotarpy.
Tie raportai liečia žmogaus tei- .*■>- 
šių raidą Jungtinių Tautų na- 
rių valstybėse, ir, galimas daik
tas, bus progos žmogaus Tei- -.7 
šių Komisijoje pasvarstyti su
rinktas ir gerai paruoštas in-
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damos progos, visuomet rėmė

civilinės teisės ir maldos Into-

homoseksualizmo, davė progą 
sakyti: maldai nėra laisvės, ne
padorumui — taip ...

ją Lietuvos pajūrio ir Prūsų 
žemės istoriją- 1944 pasitraukė 
į Vakarus, 1948 atvyko į Ame
riką Grand Rapids, Mich., vys
kupijos seminarijoje dėstė 
prancūzų ir vokiečių kalbas. 
1950 atsikėlė į New Yorką kur 
įvairiose parapijose dirbo pas
toracinį darbą Atliekamą laiką 
skyrė istorijos mokslui.

rios kėlė kaltinimus teismo 
pirmininkui Warren, dabar nau
jos medžiagos, kuri gali būti 
išnaudojama prieš rinkimus. .

Įkaitintos nuotaikos vaizduo
jasi ir būsimą Amerikos isto
rijoje ironiją: Ameriką valdant 
pirmam katalikui prezidentui, 
iš mokyklos buvo pašalinta 
malda ...

vai buvo duotas kitas Lenino 
ordinas ir 1954 jam buvo duo-

PRIEŽ RINKIMUS IR PRIEŠ 
ISTORIJĄ:

R. J. Donovan (H.T.),vaiz- 
duodamas nuotaikas, sako, kad 
tarp teisininkų susirūpinta, 
jog pasitikėjimas teismu bus 
pakirstas. Esą religinės bend
ruomenės paprastai teismo au-

nos laiške minėjau, prezMen- 
rnukelta į 2 p»l J

Nich. r. kreipia dėmesį, kad 
tą pačią dieną teismas, panai
kindamas draudimą platinti žur- 

dem.: demaskuoja teismą: “90 nalus, kurie buvo sulaikyti dėl 
procentų tos gengės laiko yra 
skirta globoti komunistam, jų

■ priespauda eina iš pačios so
vietinės vidaus santvarkos, 
žmogaus teisių srityje dabar 
jau yra plačiai pripažintų stan
dartų ir siekimą panašių į Vi
suotinėje žmogaus Teisių De
klaracijoje išdėstytus- Pasauli- 

‘ nes nuomonės jėga tapo svariu 
faktorium pastangose atbaidy
ti tam tikras vyriausybes nuo 
savo pačios piliečių, dėl reli
ginių ir kitų priežasčių, perse
kiojimo politikos- JV labai prie
lankiai žiūri i organizacija ir

šventintas 1924 rugpjūčio 31-. 
1924 - 1930 studijavo Lietuvos 
universitete istoriją, 1931 už 
disertaciją “Lietuvių rusinimas 
per pradžios mokyklas” gavo 
istorijos daktaro laipsnį. 1936 giausia iš Lietuvos ir kultūros 
Vytauto Didžiojo universitete, istorijos. Iš išleistų veikalų pa- 
apgynęs habilitacinį darbą apie žymėtina: Lietuvos galybės mįs- 
Švitrigailą gavo privatdocento lė 1930, Lietuvos rusinimus

1955 Serovas lydėjo Chruš
čiovą ir Bulganiną kaip “trečia
sis žmogus” į Aziją Serovas 
vykdė Chruščiovo suplanuotas 
1956 deportacijas iš Vengrijos- 
Newsweek pranešimu, 1961 Se
rovas buvo atsiųstas į Kubą

Ar “Sovietų Sąjungos hero
jaus” nuopelnai tautų naikini
me ir nusikaltimuose prieš žmo
niškumą nepralenks Elchman- 
no?

. formacijas ir iš nevyrhusybi- >> 
nių organizacijų. s

JV vyriausybė yra giliai su- - ' \ 
sirpinusi dėl bet kurio pob£- ' 
džio Sovietų varomos priespau-

•tų konstitucijos strripsnis duo
da laisvę priešrriiginei propa
gandai, bet beduoda sąlygų 
propaguoti religiją, 

n
Straipcnis-4124. ‘Piliečių są

žinės laisvei apsaugoti SSSR 
bažnyčia yra atskirta nuo vals
tybės ir mokykla nuo bažny
čios. Laisvė melstis ir laisvė 
priešreliginei propagandai yra n*u cthuu pagrindu perse- 
pripažinta visiems piliečiams’ kiojamiem, JV vyriausybei ga8

Aš vertinsiu tai, jeigu tams- limos priemonės, deja, yra la- 
ta painformuosi dr. Trimaką ribotos, tuo labiau, kad 
kad Valstybės departamentas ' 
yra apkrautas nuolatiniais pra
nešimais apie sovietinės val
džios priespaudinius aktus, var
tojamus prieš religines grupes, 
įskaitant Romos katalikus, ir 
kitus Sovietų Sąjungos gyvento
jų elementus, kurie nepritaria 
komunistų programai arba jos 
neprisiima. Rehg. grupes var
žančios priemonės yra dalis 
bendrųjų priespaudos priemo-

paaiškino New Yorko senatoriam -
Ryšium su žmogaus teisių ir 

religijos persekiojimu okupuo
toje Lietuvoje, New Yorko se
natoriai Jacob K. Javits ir K«n- 
neth B. Koating kreipėsi į Vals- 

šiem senatoriam davė medžia
gos. Žemiau duodamas š. m. 
balandžio- 24 laiškas, kurį Vals
tybės departamentas pasiuntė 
senatoriui Javits (E3ta).

pasekėjam ir problemom, susi
jusiom su National Assodation 
for the Advancement Cdor- 
ed People”.

Karti. Mdntyru: teismas kan
da ranką kuri jį maitiną nes 
visi įstatymai yra Dievo kil
mės. ________ r_r_______ _ ___
„ Kongr. Augusi E. Johamon, toritetą remią dabar ta para

ma menkės, nes teismas pasi- _ _ ______
sukęs prieš religiją. Tokiom teises, 1940 pakeltas docentu, per pradžios mokyklas 1937, 
grupėm kaip Birch Society, ku- Dėstė Lietuvos kultūros istori- Švitrigaila, Lietuvos didysis ku

nigaikštis 1938, Lietuvių kultū
ra senais laikais 1939, Šau
lių Sąjungas istorija 1939, Vla
das Putvis 1939, Tautos nepri
klausymo pagrindai 1940, Se
novės prūsų žemės nukariavi
mas 1940, Vidurinių amžių ilk 
torija 1946. Paskutiniu laiku, 
daug istorinių straipsnių spaus
dino Aidų žurnale.

Valstybės departamentas apie kolonializmą Lietuvoje
nių, nukreiptų prieš įvairių re- 
liginių ir etinių grupių gyven
tojus, gyvenančius Sovietų vy
riausybės jurisdikcijoje esan- ||| 
čiose teritorijose. t

Ar departamentas gali ką

' v - - •• . . - į • . ‘ V- r , -• ■_ r ■ • ■ - ,
■ --T--'' ' ■ į*- ‘‘‘ ■'-'--■•įį' •;"7 .7'. ■_ ■ ; r

Amerika teber sujudus dėl Dievo išvarymo iš
Maldos išmetimo šalininkai stengiasi opiniją šveliinti. Prezidentas ragina priimtiVyriausiojo teismo birželio 

25 sprendimas, kad malda val
džios mokyklose yra priešinga 
konstitucijai, sujaudino Ameri
ką Ta malda buvo New Yor- 
ko valstybės švietimo regentų 
įstaigos parūpinta ir patvirtin
ta. Mokyklose ji buvo kalbama, 
nedalyvaujant tiem, kurie jos 
nenori klausyti- Ji buvo iš 22 
žodžių: :

' ve laiminti mus, mūšy tėvus, 
mūšy mokytojus ir mūšy kraš
te".

Bylą prieš maldos kalbėjimą 
iškėlė 5 vaikų tėvai: 2 žydai, 
2 etinės kultūros išpažintojai 
ir 1 bedievis. Vyriausias teis
mas jų skundą patenkino, 
keldamas aštrias reakcijas 
suomenėje.
KAS UŽ IR KAS PRIEŠ:

Teismas maldą pripažino 
priešingą konstitucijai 6:1 bal
sais. Su tokiu aiškinimu nesu
tiko teisėjas Potter Stewart.

Teismo sprendimą parėmė 
New Jersey rabinų tarybos pir
mininkas. Parėmė laisvamaniai. 
Parėmė dalis protestantų dva
sininkų, bet kita dalis priešin
gi sprendimui, ypačiai pietie
čiai.

Prieš teismo sprendimą aiš
kiausiai pasisakė kardinolas 
Spellmanas, kardinolas Mdn- 
tyre. Pasisakė taip pat buv. 
prezidentas Hooveris ir buv. 
prezidentas Etsenhoweris. O 
Amerikos advokatų tarybos pir
mininkas nesutiko su teismo 
aiškinimu, kad maldos kalbėji
mas mokykloje priešingas 
konstitucijai.

New Yorko spaudoje Times 
atvirai pritarė teismo sprendi
mui, Tribūne pritarė išsisuki
nėdamas. Journal American 
aiškiai nepritarė- Pažymėtinai 
pasmerkė sprendimą jėzuitų 
America.
AKCIJA UŽ MALDĄ:

Kongrese buvo aštrių pasi
sakymų prieš teismo sprendi
mą. Ir Roy A. Taylor, N. C. 
kongresmanas, baptistas, pirma
sis įvykdė tai, ką buvo siūlęs 
buv. prezidentas Hooveris — 
pasiūlė papildą konstitucijai su 
aiškiu maldos ir Biblijos {pilie- vos galvos už šnipinėjimą So

vietam. Jis buvo nuteistas prieš 
metus, bet tik pereitą savaitę 
pirmadienį vyr. teismas jo ape
liaciją atmetė. Iki vyr- teismo 
sprendimo jis buvo laisvėje už

Billy Grabam, evangelistas, 
pasisakydamas prieš sprendi
mą, mano: tai naujas žingsnis 
Jungtinių Valstybių sekuliari
zacijos kelyje.

Kongr. John Bali Williams, 
Miss- d.: tai dalis sąmokslo, ku
ris siekia pakeisti dvasines ver
tybes materializmu.

America žurnalas: tai kvai
las sprendimas, kuris spjauja 
į veidą mūsų istorijai ... žmo
nės, atsakingi už tokios rūšies 
potvarkius yra produktas opi
nijos, kuri vyravo mūsų uni- • 
versitetuose ir teisių mokyklo
se prieš 29-30 metų, šiandien 
ten yra kitas klimatas.

tinimu mokykloje. Senate tokį 
papildą pasiūlė John Stennis, 
Miss. demokratas.

Atstovų Rūmai kaip papras-^ 
ai posėdį pradėjo maldą ir 
urmininkas J. W- McCormack, 100,000 užstatą nes serga leu- 
>aklaustas, ar teismo sprendi- kemija, ir esą jam belikę la- 
nas pakris tvarką ir Kongre- bai trumpai gyventi. Kur jis 
se, atsakė: “Aišku, ne”. dingo, nežinia. Birželio 28 ry

tą radijas skelbė, kad jis pa-CA SPRENDIMAS REIŠKIA:
N. Z Tunas ir N Y.H. Tri- bėgęs į Izraelį, 

•una stengiasi teismo sprendi
mo reikšmę sumažinti, susinu- pas; jis prisipažino ir 1957 bu- 
inti, kad nuotaikas apramin- vo nuteistas 7 metam. Jis iš- 
ų. Pasak Tribūne, teismas te- davė ir savo brolį Robertą 
prendė tik teisinį klausimą, ar 
Iew Yorko regentų tarybos pa
mpinta ir patvirtinta malda, yra 
uderinta su konstitucija. Pa- 
ak Times, teismas norėjo tik 
psaugoti mažumos teises. Ta- 
iau Times neslepia, kad “be 
bėjo, tie, kurie priešingi mal- _ _
ai mokyklose, yra mažuma; vietus dėl keturių^ konferend- 
ad maldos žodžiai nepriklau- 
> nė vienai religinei bendruo- 
lenei, kad daugumai amerikie- 
ų sunkiai bus suprantamą 
uo tie 22 maldos žodžiai gali 
4 nors įžeisti”.
Tie, kurie gina maldos teisę, 
ato, kad už teismo sprendi- 
o prieš maldą slepias daug 
dėsni dalykai, ne teisiniai, o

KAS ARTIMIAUSIO PO RUSK 
KELIONĖS

Valstybės sekr. Rusk savo ..... .
10 dienų kelionę po Europą 28 senato konusijo-
baigia Lisabonoje, Portugalijo
je. Per tą laiką prmas sutar
tas žingsnis — kreipėsi į So-

jos įtampai dėl Berlyno sie
nos pašalinti.

— Gellupo institutas rado, 
kad Amerikoje 48 pręc. pasi
sako už davimą kom. Kinijai 
maisto, 43 prieš, 9 be nuomo
nės.

— J. American pasisakė rem
siąs propagandą už konstituci
jos papildą maldos laisvei.

Prezidentas dėl 
teismo ir maldos
Prezidentas Kennedy birže

lio 27 spaudos "konferencijoje 
pritarė teismo sprendimui, kad 

.malda būtų pašalinta iš viešo
sios mokyklos; ragino teismo 
sprendimą paremti, nors su juo 
ir nesutiktų, ir melstis 
ir bažnyčioje.

Kongrese pareiškimai 
kratų ir respublikonų, 
teismo sprendimą tebeauga. Ta
čiau abejojamą' kad būtų tik-' 
rai duota eiga papildui prie 
konstitucijos ir tokiu būdu mal- — 
da palikta mokykloje.

QUEMOY IR MATSU SALAS?
Kom. Kinija paskelbė, kad 

Amerika kursto nacionalinę Ki
niją pradėti karą. Birželio 23 
Varšuvoje kom. Kinijos atsto
vas kreipėsi į Amerikos atsto
vą. Amerikos atstovas pareiš
kė, kad Amerika nerems nacio
nalinės Kinijos pastangų išsi
kelti į Kiniją. Tačiau vykdys 
sutartį, jei būtų užpulta nacio
nalinė Kinija Formozoje ar 
Peskadorų salose.

Quemoy ir Matsu salų, ku
rios tik 5 mylias nuo Kinijos 
ir kurias paskutiniu laiku ko
munistai vėl ėmė apšaudyti, 
Amerikos atstovas neminėjo. 
Ar tai reiškia, kad duota su
prasti, jog Amerika negins ' neaiškūs ir kelia susirūpinimo.

“Rašau, atsakydamas į Tams
tos 1962 metų kovo 21 dienos 
laišką, kuriuo Jūs prisiuntėte 
dr. A. Trimako, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to pirmininko, laišką departa
mentui pasisakyti- Tai liečia 
laišką, kurį aš kovo 8 dieną

jų Spauda ta proga priminė 
Kennedy pareiškimą rinkimų 
metu, kad tai bereikšmės ir ne
apginamos salos. Tačiau birže
lio 27 pareiškime spaudai pre
zidentas Kennedy pareiškė, 
kad Amerika gins Quemoy ir 
Matai salas, j.i agrMiis p™ v ‘t^stai’V tataj
|as |m atrodys srėsmė Formo. tamstos pavedimu. 14 ta- 
zai' vo atspausdintas kongreso re-

korduose- Apgailestauju, kad 
šis atsakymas yra pavėluotas.

. Kas organizuoja priešreligi-

Valstybės sekr. Rusk ir Ang
lijos užs. reikalų.min. Home su
tarė, kad kom. Kinija nesiren
gia Formoms pulti, nors ten 
sugabeno 400,000 kariuomenės-. 
Prezidentas Kennedy pareiškė, 
kad kom. Kinijos sumanymai

Nusikaltėliai prieš žmoniškumą: EICHMAN^ PAKORĖ, — 
KITAS EICHMANAS TEBERA CHRUŠČIOVO TARNYBOJ 

nomas pirmas jo didelis “žy
gis” — jis likvidavo 40,000 ka
zokų Kubanės srity — kamkao. 
nenorėjo dėtis į kolchozus. 

Stalinas 1934 sudarė “spe
cialų politinę sekciją valsty
bės saugume”. Jos uždavinys— 
likviduoti Stalino priešus. Jos 
viršūnėje buvo Serovas. Sero- 
vui priskiriama ir tai, kad jis 
patį saugumo šefą Ježovą nuga
beno į bepročių namus ir ten 
nužudė.

— J. Tautos birželio 27 nu
tarė, kad Afrikos Ruanda — 

' Urundi. valdoma Belgijos, bū
tų nepriklausoma.

— Valst. dop. politikos pla
navimo šefas Rostovvas birželio 

je 3 valandas aiškino užsienio 
politiką, tačiau savo plano, dėl 
kurio kilo visas triukšmas, ne
rodė

— Konge birželio 26 nutrū
ko derybos tarp Tshombes ir 
Adoulos. Tshombe išvyko, kal
tindamas, kad Amerika kišosi 
į derybas, norėdama gauti Kon
go ūkinę kontrolę.

— Brarilijojo min. pirm- Ne 
ves pasitraukė- Jo vietoj numa
tytas Dantas, buvęs užsienių r. 
min.

jas Ukrainoje.
Karo pradžioje Serovas jau 

slaptosios policijos viršininkas 
Lenkijoje ir iš ten vadovavo 
lenku naikinimui ir deportaci
jom. Jo aukų tada buvo 1.5 
mil. Jo žygius Lenkijoje' nu
traukė karas su Hitleriu-

vimas Kaukaze — gyventojų, 
kurie palankiai sutiko vokie
čius. Aukų 700,000.

Už nuopelnus karo metu Se
rovas gavo Lenino ordiną ir 
“Sovietų Sąjungos herojaus’ 
vardą- Gavo taip pat Kutuzo- 
vo ir Suvorovo ordinus.

Po karo Serovas atvyko į 
„ Berlyną kaip maršalo Žukovo 

pirmas pavaduotojas ir ten or
ganizavo saugumą ir surinko 
ffokietfų specialistus raketų 
reikalam.

1947 Serovas pakeltas į M 
VD ministerio Berijos pavaduo
tojus.

1953 Stalinas mirė, ir Sero
vas perėjo Chruščiovui tarnau
ti. Firmas taikinys šioje tarny
boje buvo Berija. Berija buvo 
pakviestas Kremliuje į priėmi
mą 1953 birželio 26. Tame pri
ėmime buvo Chruščiovas, Ma- 
lenkovas, Žukovas ir Serovas. 
Ten Berija buvo suimtas ir 
gruodžio 23 nužudytas. Sero-
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Kas yra toks jautrus savo gėdai?
Dvieju žmonių pasikalbėjime 

vienas klausia: “Sakyk, ką tu 
dabar galvoji?”. Antras atsako: 
“Tą pat, ką ir tu”. Pirma
sis, didžiai pasipiktinęs: “Koks 
tu begėdis” ...

Pasipiktino ir Maskvos Prav- 
da Amerikos vadais: koki jie 
begėdžiai, veidmainiai, didesni 
už Hitlerį ... jie rengia atomi
nį karą .. •

Begėdžiai.
Maskva turi savo gėdą ir 

stengias ją pridengti nuo žmo
nių akių. Bet tų gėdos vietų 
ne viena.

Kad kiti nežiūrėtų į atomi- 
"nę ir agresinę Maskvos gėdą, 
ji šaukia žiūrėti į Amerikos pu
sę.

Didelė gėda yra ir birželio 
14. Gėdingas yra tai dienai 
skirtas dokumentas, kuriame 
rašoma: “Antisovietinio elemen
to deportavimas iš Baltijos vals
tybių yra didelės politinės 
reikšmės uždavinys . . . Atsi
žvelgiant į faktą, kad didelis 
skaičius deportuojamų turi bū
ti suimti ir patalpinti į specia
lius lagerius, o jų šeimos per
keltos į tam tikras vietas to
limosiose srityse, reikalinga 
vykdyti deportavimo operaci
ją ... nepainformuojant, kad 
jie bus perskirti”.

Perskirti dešimtis tūkstančių 
šeimų ir nieko apie tai joms 
nesakyti — tai Serovo gėda, 
nes tai nusikaltimas prieš žmo
niškumą, tai sovietų indėlis į 
genocido kultūrą -. .

Chruščiovas žino, kad reikia 
pridengti Serovo gėdą, nes tai 
ir jo paties gėda. Serovas bu
vo ne tik praeityje masinis žu
dikas, ne tik Vengrijoje Chruš
čiovo talkininkas, bet ir dabar 
jis yra Chruščiovo patikimiau
sias saugotojas. To kis tokį pa
sirinko.

Biržely ChrušVovas daros 
nervingai jautrus savo gėdin
gom .vietom. Biržely buvo agre
sijos į Baltijos kraštus gėda.

(3)
Vėliau susipažinau su sandėli

ninku. iš kurio gaudavau grū
dų, dažniausiai miežių. Tuos 
grūdus, pasidėję ant akmens, 
kitu trindavome ir taip pasi
gamindavome kruopų, virdavo
me košę. Kai kada dar gauda
vome riebalų ir užsispirgindavo- 
me. Bet dažniausiai košė buvo 
liesa, bet ir taip skani.

Vieną kartą į valgyklą užėjo 
moteris kariška uniforma, vir
šilos laipsnyje. Ją lydėjo civi
lis vyriškis. Manęs paklausė, 
kokiu straipsniu aš nuteistas. 
(Pasakiau 58. 1 a, 58,11 ir 58, 
10). Abudu man pasiūlė būti 
lagerio gaisrininku. Pasakiau, 
kad nežinau, ar tiksiu. “Tikti 
tai tiksi, bet vyriausybė gali 
neleisti su tuo straipsniu. Bet 
kol sužinos, praeis ir pusė me
tų. o mums žmogus dabar rei
kalingas Gi pats per žiemą šil
tai pagyvensi”. Taip ir pasida
riau lagerio gaisrininku

Nuvedė mane į gaisrinės būs
tinę. kur buvo vienas kamba
riukas. Kambarėlyje buvo 5 lo
vos, visos paklotos. Vieną pa

Birželv Baltijos deportaciiu gė
da. Biržely Lietuvos sukilimas 
r|į’eš Maskvos imperializmą. 
Biržely Berlyno sukilimas . •. 
Birželv su dideliu jautrumu 
Chruščiovas puolasi savo gėdas 
dangstyti.

Šiemet Chruščiovo gėdai pri
dengti buvo pasirinktas majo
ras Imoulevičius. Duokit jį šen 
— Maskva kreipėsi į Amerikos 
atstovą. — Mes jį nuteisim, 
sušaudysim kaip nusikaltėlį 
prieš žmoniškumą. Tegul užsie
nio spauda rašo tik apie jį. ne 
apie Maskvos gėdą ■..

Lietuvoje pasirinko sušaudy
ti Juozą Streikų. — Tegul ki
ti birželio mėn. mato, ką reiš
kia sukilimas prieš Maskvą.

Kasmet Maskva mėgina savo 
gėdą dangstyti tai Amerikoje, 
tai Anglijoje reikalavimais iš
duoti “karo nusikaltėlius”, “nu
sikaltėlius prieš žmoniškumą”. .

Amerika palankiai žiūrėjo į 
Maskvos norus prisidengti- 
Nuo pat Niurnbergo teismo. 
Ten Maskva reikalavo savo nu
sikaltimus dengti baudimu nu
sikaltėlių ir iš Baltijos valsty
bių. Bet tada Amerikos karo 
nusikaltėlių prokuroras Robert 
H. Jackson įrašė pastabą, kad 
Sovietų pasiūlytas tekstas, ku
riame Lietuva, Latvija, Estija 
minimos Sovietų Sąjungos plo
te, neturi būti aiškinamas kaip 
Jungtiniu Valstybių pripažini
mas sovietinėm pretenzijom į 
tų kraštų suverenumą. Tada 
jau Amerikos nusistatymas bu
vo pareikštas, kad šitų kraštų 
piliečiai nėra Sovietų Sąjungos 
jurisdikcijoj.

Tas pats Amerikos nusista
tymas tebėra. Tik dar labiau 
sustiprėjęs. Amerikos spauda 
ima plėšti Chruščiovo gėdos už
dangas ir reikalauti pagaliau 
teismo už gėdingus darbus 
tam, kuris yra buvęs Hitlerio 
sąjungininkas ir jo nusikalti
mų dalininkas- 

skyrė man. Vienas iš mūsų bu
vo vyresnysis. Viršininkė gyve
no tame pačiame namuke už 
sienos.

Gaisrininku išbuvau 3 mėne
sius. Valgio parsinešdavome iš 
valgyklos geresnio negu papras
tai ir daugiau. Gaisrininkų bi
jodavo, kad už ką nors nepri
sikabintų. Negalima buvo mal
ku laikyti arti pečiaus ar už 
pečiaus, kad džiūtų. Jeigu tik 
blogesnį maistą gaudavome, tai 
tuoj vienas iš mūsų nueidavo 
ir ieškodavo priekabių. Tai mal
kos sudėtos nevietoje, tai pe
čius perdaug įkurtas, tai kami
nas nevalytas, tai vandens ki
birai nepilni vandens ir tt. Vi
rėjas pradėdavo atsiprašinėti, 
o virėjos bijodavo, kad jų ne
pavarytų. Tada pildavo daugiau 
sriubos ir košės įdėdavo rie
besnės.

Iš kalinių buvo sudarytas sa
viveiklos ratelis, kuris rengė 
koncertus, vaidinimus- Į vaidi
nimus susirinkdavo ir kariškiai 
— lagerio tarnautojai. Gaisri
ninkai turėjo prižiūrėti, kad 
niekas nerūkytų- Vienas iš ka

Ratu apsukę Bdstoną, Šiau
rės linkui važiavome nauju pla
čiuoju keliu. Išvažiavimų ro
dyklės kai kur dar buvo už
dangstytos. Kun. Lionginas 
Jankus, Balfo reikalų vedėjas, 
mus vėžines, atkreipė dėmesį: 
“Ką darysime, jeigu bus už
dengta ir Lawrence, Mass., ro
dyklė?”. Viena iš viešnių savo 
moteriška nuojauta išsprendė 
tą mįslę: “Aš manau, kad vi
sos vietovės • uždangstytos dėl 
to, kad mus vestų tiesiai į 
Lawrence”. Visi sutikome, kad 
sąmojus vykęs- Automobiliai tu
rėjo riedėti į prel. Pranciškaus 
Juro pagerbtuves. Vos tik iš
sukome iš to didžiojo kelio, 
kaip mašina privažiavo prie šv. 
Marijos parapijos salės.

TARTUM SAVO NAMUOSE
Kai kas iš mūsų dairėsi šv. 

Pranciškaus bažnyčios bokštų, 
nesgi atvykome pagerbti lietu
viu parapijos klebono. Aš ro
džiau adresą kvietime ir dės
čiau: “šv. Marijos didžiulėje sa
lėje lietuviai jaučiasi kaip na
mie. Kai jie kūrė savo parapi
ją, daugiausia jiem padėjo šv. 
Marijos bažnyčios rektorius, 
ėjęs ir pirmojo lietuvių klebo
no pareigas. Prel- Pr. Juras yra 
ketvirtasis iš eilės klebonas, 
čia paskirtas 1929. Per tą laiką 
daug kartų lietuviai rinkosi šv. 
Marijos salėje didesnėm savo 
iškilmėm- Aš jau porą kartų...” 

PARAPIJOS mokyklos mokiniai įteikia dovaną prel. P. Jurui

riškių kartą užsirūkė slėpdamas 
savo papirosą. Aš priėjęs įspė
jau. bet jis toliau rūkė. Pra
nešiau vyresniajam gaisrinin
kui, bet rūkorius pasiuntė jį po 
velnių. Tada viršininkė ištrau
kė jam papirosą iš rankų ir su
rašė protokolą. Tam kariškiui 
už koliojimąsi ir rūkymą drau
džiamoje vietoje paskyrė 500 
rublių baudos. Tai buvo jo mė
nesinė alga. Žmogus kone verk
damas prašė pasigailėti. Pabau
dą sumažino iki 150 rublių, bet 
turėjo atsiprašyti manęs ir vy
resniojo gaisrininko. Vėliau su
sitikdama? pirmas pasveikinda
vo. Taigi, nors buvome kali
niai, bet ėjome tokias parei
gas, kad turėjo mums nusilenk
ti net tie, kurie mus saugojo.

Sargybą turėjome eiti ir prie 
savo būstinės, nakties metu po 
2 valandas. Budėjimo bokšte
lio nebuvo. Bet kaip ir visi ten 
esančių namų, taip ir mūsų na
mo stogas buvo plokščias. Kas 
20 minučių arba kas pusvalan
dis reikėdavo užlipti ant stogo 
ir pasidairyti aplinkui, ar nesi
mato kur gaisro- Po poros va
landų pamainai ateidavo kitas 
gaisrininkas.

Tame lageryje buvo mechani
nės dirbtuvės ir šiokia tokia 
elektros stotelė, kurią aptarna
vo vienas estas inžinierius- Ten 
pat buvo ir radijo mazgas, iš 
kurio transliuodavo radijo pro
gramas. Vieną dieną tose dirb
tuvėse kilo gaisras, kurį mes

Bet čia mane nutraukė: “Pra
dėkite tik jo klausyti, jis tuoj 
ims drožti paskaitą. Ana, žmo
nės jau suėję salėn. Mums bū
tų nejauku vėluoti”.

Tokiais atvejais išmintingai 
pastabai yra išmintinga nusi
lenkti. Aš nutilau, savo istorinę 
“paskaitą” trumpai užmetęs: 
“Čia lygiai prieš 10 metų buvo 
pagerbtuves, kai kun. Pr. Ju
ras sulaukė 60 metų ir buvo 
pakeltas į prelatus”.

Mes suėjome į salę-
SAVIŠKIAI IR SVEČIAI

Šv. Marijos salė yra tikrai 
didelė. Ji buvo kupina žmonių. 
Galima sakyti, buvo susirinku
si visa parapija, daug artimes
nių ir tolimesnių apylinkių lie
tuvių, prel. Pr. Juro pažįsta
mų ir draugų — kunigų ir pa
sauliečių.

Pagerbimo vaišes pradėjo 
Petras Jaskelevičius (Jaskal), 
pagerbtuvių komiteto pirmi
ninkas. paprašęs invokaciją su
kalbėti kun- Joną Švagždi, 
Brocktono seserų kapelioną. 
Paskui žodį tarė kun. Simeo
nas Saulėnas, vikaras, ypačiai 
rūpinęsis savo klebono pager
bimu. Vaišėm vadovauti pa
kvietė Eduardą Billą.

Po tylos bevalgant, prasivė
rė salės uždanga. Scenoje pa
matėme būrį parapinės mokyk
los mokinių. Jie sveikino Pre
latą, savo mokyklos rektorių.

važiavome gesinti. Turėjome 
poros arklių vežimą, statinę 
vandeniui ir rankinę pompą. 
Gaisro gesinti subėgo visas la
geris. Nudegė stogas, apsvi
lo sienos. Po gaisro reikėjo ei
ti sargybą ir. mechaninėse dirb
tuvėse. Jei dieną vienas iš mū
sų budėdavo dirbtuvėse, tai 
naktį ilsėdavosi. Sargybą rei
kėjo eiti iki 11 vai. nakties.

Mechaninių dirbtuvių patal
pose buvo keli kambariukai. 
Viename buvo sudėti įrankiai, 
kitame buvo šiokia tokia kon
tora, kur dirbo sąskaitininkas 
ir braižytojas. Trečiame kamba
riuke gyveno estas inžinierius. 
Pas jį stovėjo du radijo apara
tai. Vienam reikėjo tiesioginės 
elektros srovės, o antras veikė 
su akumuliatoriais- Vieną va
karą apie 7 vai. pakilo audra 
ir pradėjo taip nešti sniegą, 
kad nebuvo galima nė nosies 
iškišti iš patalpos- Buvo ir įsa
kymas: audrai prasidėjus, nie
kas neturi teisės išeiti iš bara
kų. Teko ir man pasilikti su in
žinierium estu ir apsinakvoti 
dirbtuvėse.

Vėtrai nutraukus elektros lai
dus, buvo sulaikyta ir dinama. 
Inžinierius tada įjungė radijo 
aparatą su akumuliatoriais ir 
mes klausėmės rusų kalba Ame
rikos balso iš Washingtono, nes 
žinojom, kad niekas per tokią 
audrą neateis.

Ryte apie 9 vai. iš gaisrinės 
atėjo vyresnysis gaisrininkas 

deklamacija, recitacija ir dai
na. Tą sveikinimo pynę, kuri 
išreiškė tikėjimą, viltį ir mei
lę, paruošė Nukryžiuotojo Jė- 

ceserys, mokytojos- Mo
kyklos vardu buvo įteikta ypa
tinga puokštė gėlių.

Programą gyvai sekė visa sa
lė ir garbės stalas. Prie to sta
lo sėdėjo:

Lavvrenco miesto majoras 
John J. Buckley, prel. Jonas 
Balkūnas iš Maspetho, N. Y.; 
Rt- Rev. Msgr. David, D.D., PH. 
D., šv. Antano bažnyčios kle
bonas; kun- Jonas švagždys iš 
Brocktono; T. Juvenalis Liau- 
ba, atstovavęs lietuviam pran
ciškonam Amerikoje; Arthur R. 
Flynn. parapijos geradaris. Rev. 
Vincent A. McQuade, O.S.A., 
Ph. D.. Merrimack kolegijos rėk 
torius; Rt. Rev. Msgr. Joseph 
P. Burke, J.C-D., šv. Patriko 
par. klebonas; Tėv. Jonas Jau
čius, MIC, provincijolas, atsto
vavęs lietuviam marijonam 
Amerikoje; kun. dr. Jonas Vaiš
nora, marijonų generalinis pro
kuratorius iš Romos; Very Rev. 
Edward J. Carney, O.S-A., šv. 
Marijos bažnyčios klebonas; 
John P. S. Burke, District At- 
torney; kun- Jonas Klimas iš 
So. Bostono; prof. kun. Alber
tas Kontautas iš Bostono; Ar
thur Geraldi; šv. Pranciškaus 
par. mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas; Alfonsas Lešins- 

manęs parsivesti. Audros metu 
jis ėjo nuo elektros stulpo prie 
stulpo, kad pūgoje nepaklystų. 
Taip ir grįžome. Buvo tokia 
audra, kad už poros žingsnių 
nieko nesimatė. Tarpais aud
ra stapteldavo ir pasirodydavo 
elektros stulpas. Tada pasileis- 
davome bėgti toliau, kad vėl 
būtų galima apsikabinti kitą 
stulpą.

Pūga siautė ištisas tris pa
ras. Gyvuliai bliovė tvartuose, 
buvo neėdę. Šienas buvo už ko
kių 5 kilometrų nuo lagerio- 
Kiekvieną dieną parveždavo ir 
šerdavo gyvulius. Mūsų lagery
je buvo apie 150 karvių, apie 
20 arklių. Visiems reikėjo šie
no. Buvo kalinių, kurie ilges
nį laiką buvo gyvenę tame la
geryje ir vaikščiojo be sargy
bos. Tie daugiau buvo pripratę 
prie apylinkės ir prie oro są
lygų. Blogiausiu oru retai kada 
paklysdavo.

Lagerio viršininkas suorgani
zavo iš tokių brigadą ir pasiun
tė gyvuliams šieno parvežti. 
Drąsai iš šilumai davė po pu
sę stiklinės spirito. Septynios 
rogės su tiek pat žmonių išva
žiavo šieno parvežti. Kadangi 
audra buvo didelė, tai daug šie
no krauti negalėjo, nes šakę 
pakabinus vėjas tuoj nunešda
vo. Kiekvienas parvežė po pu
sę rogių šieno. Arklių valdyti 
nereikėjo, nes arkliai buvo įpra
tę kasdien važinėti.

(Bus daugiau)

PREL. J. BALKONAS kalba prel. P. Juro pagerbtuvių bankete ryšium 
su 40 metų kunigystės sukaktim

kas, Merrimack kolegijos pro
fesorius. Prelato giminaitis; 
kun. Albinas Janiūnas, šv. 
Pranciškaus par. vikaras; kle
bonas kun. Jonas Skalandis iš 
Lowellio; Very7 Rev- Leopold 
Brunelle. S. M., šv. Onos baž
nyčios klebonas; kun. Juoza
pas Petrauskas, šv- Jurgio par. 
klebonas Haverhill, Mass.; kun. 
Lionginas Jankus, Balfo reika
lų vedėjas iš New Yorko; kun. 
Aloyzas Klimas iš Norwoodo; 
kun. Petras Šakalys iš Bostono; 
kun. Vaclovas Paulauskas iš 
Thompson, Conn.; kun. Jonas 
Žuromskis iš So. Bostono- Sa
lėje nemažai sėdėjo Lawrenco 
ir Bostono apylinkių žymesnių
jų lietuvių veikėjų, prel. Pr. 
Juro bendradarbių.
SVEIKINIMAI IR DOVANOS

Prel. Pr. Juras savo sukak
ties proga gavo Šv. Tėvo po
piežiaus Jono XXIII laiminimą. 
Sveikino raštu Vatikano pasek- 
retorius arkivysk. Antonio Sa- 
more; su kuriuo Prelatas yra 
asmeniškai pažįstamas; Bosto
no kardinolas Richard J. Cu- 
shing; vysk. Vincentas Brizgys; 
Lietuvos atstovas JAV Juozas 
Kajeckas; prel. Ladas Tulaba iš 
Romos; Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, O-F.M.. Aidų žurnalo re
daktorius; dr. Zenonas Ivins
kis iš Romos, Juozas Laučka iš 
Washingtono ir daug kitų ku
nigų ir pasauliečių iš Amerikos 
bei užsienio.

Žodžiu sveikinimo žodį tarė 
miesto majoras John J. Buck
ley, prel. J- P- Burke, mari

P. JASKAL ir Ed. Bllla sveikina prel. P. Jur$ parapiečių vardu.
Nuotraukos Beatričės Kerbelienės

jonų provincijolas T. J. Jan- 
čius, Tėv. Juvenalis Liauba, O. 
F.M., kun. dr. J. Vaišnora, Mi. 
I.C., Arthur Geraldi — tėvų ko
miteto vardu, S. Sužiedėlis — 
Ateitininkų Federacijos ir Dar
bininko redakcijos vardu. Pet
ras Jaskelevičius, sveikindamas 
visų parapiečių vardu, įteikė 
piniginę dovaną- Sveikinimuo
se pabrėžti prel. Pr. Juro nuo
pelnai Bažnyčiai ir lietuvių tau
tai ir išreikšti geriausi linkė
jimai ateities darbam.

DVIEJŲ PRELATŲ KALBOS
Prel. Jonas Balkūnas, atvy

kęs š New Yorko, iš ryto au
kojo iškilmingas mišias ir pa
sakė pamokslą. Vaišėse buvo 
pagrindiniu kalbėtoju. Pradžio
je angliškai supažindino visus 
su Lietuva, jos persekiojimu 
caro laikais ir dar žiauresnėm 
kančiom po bolševikų ateistų 
jungu- Priminė, kad šiom die
nom visa lietuvių tauta laisvė
je mini baisius birželio dienų 
trėmimus. Toliau angliškai ir 
lietuviškai iškėlė prel. Pr. Ju
ro pastoracinį, visuomeninį ir 
lietuviškąjį darbą, nurodęs, kad 
prel. Pr. Juras nėra apleidęs 
beveik nė vieno didesnio Ame
rikoje lietuvių suvažiavimo ir 
darbo- Jis yra buvęs ir dabar 
tebėra daugelio draugijų ir kul
tūrinių lietuvių sambūrių in
spiratorium arba pirmininku. 
Kur tų pareigų neina, priside
da savo lėšomis, ypačiai dos
niai remdamas lietuviškų kny
gų ir laikraščių leidimą. Gau- 

(nukelta į 4 psij
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šiai remia ir vienuolynus, šiuo 
metu, yra Putnamo seserų rė
mėjų pirmininkas (Seserys iš 
Putnamo buvo atvykusios ryte 
j pamaldas pasimelsti ir pa
sveikinti).

Prel. Pr. Juras, dėkodamas 
visiem sveikinusiem, kreipė nuo 
savęs nuopelnus kitiem, gi vi
sų jo darbų Įkvėpimo vers
me yra noras atitikti Dievo va
liai, kad būtų atlikta, kas pa
sitarnautų Jo garbei, savo tau
tos bei šio krašto labui. Džiau
gėsi parapiečiais, dėkojo už di
džią talką ir dosnią paramą, 
besirūpinant parapijos ir mo
kyklos reikalais. Skatino mels
ti Dievą, kad visus laikytų sa
vo malonėje, o Lietuvai leistų 
greičiau susilaukti laisvės.
Vaišės buvo baigtos invoka- 

cija, kurią sukalbėjo Merri- 
mack kolegijos prezidentas 
kun. Vincent A. McQuade, O.

' S. A.
VALANDĖLĖ KLEBONIJOJE

Po banketo dar užsukome Į 
šv. Pranciškaus parapijos kle
boniją. Ji yra tokia pat sena, 
kaip ir parapija. Vietos nėra 
apstu klebonui ir dviem vika
ram. Prelato svečių kambarys 
ir jo kabinetas antrame aukš
te apkrauti knygų, laikraščių 
ir paveikslų. Tas kambarys ar
ba salionas yra daug matęs 
žmonių. Kas tik užsuka į Law- 
rence ir aplanko Prelatą, jis

DISPLAY

Special Oiscounts to Darbininkas 
Readers! Ali popular brands Floor 
covering: Lanoleum, Sandran, Ken- 
tile; also Paints, Haravvare, Wall- 
paper. Expert installations. FREE 
Estimates and Delivery. CARL’S 
Floor Covering, 1025 Flushing Avė., 
Brooklyn, H Y 7-3326 or HY 7-1370. 
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— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa- ; 
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU! \

»
’ Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po V/2 — 2 mėnesių
Į Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
i
Į atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės -— J

3 - jose krautuvėse <

S. BECKENSTEIN, Ine. ;
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, | 
MSKYRUS ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK <

8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiAkal J 
V&21U0U BMT išlipant E s 8 e x Street, keltis elevatorium | virtų, < 

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

būtinai pas save vadina, vai
šina ir kalba vis lietuviškom 
temom, šv. Pranciškaus klebo
nijos durys nėra uždaros, kaip 
kitur; svečias nepaliekamas tik 
raštinėje.

Valandėlę šnekterėję, prel. 
Pr. Juro išlydėti, išvykome. 
Gatvėje jau švietė žiburiai, o 
kelyje — mėnulis. Dabar nesi
dairėme Į uždangstytas išva
žiavimų rodykles — kelias na
mopi buvo žinomas. Keliu ly
dėjo lietuviškos dainos- Vieną 
bendrakeleivi dainininką Law- 
rence buvome pametę, bet ne
sibaiminome. Išvažinėjęs kone 
visą pasauli, Amerikoje jautėsi 
kaip namie. S.

Baigė mokytoj ų 
kolegiją

Dorotėja Žemeikytė, duktė B. 
žemeikienės, gyv. 125 Clark 
Place, Elizabeth, N. J., birže
lio 7 baigė Newarko valstybi
nę mokytojų kolegiją B. A. 
laipsniu- Dorotėja priklauso šv. 
Petro ir Povilo parapijai, gie
da chore, veikia sodaliečių or
ganizacijoje- Baigusi aukštes
niąją mokyklą, gavo stipendi
ją toliau mokytis valstybinėje 
mokytojų kolegijoje Union, N. 
J. Kolegijoje veikė Įvairiuose 
klubuose ir dalyvavo chore. Tu
ri du brokus: kun. Petrą Že- 
meikį, šv. Mykolo parapijos vi
karą Bayonne, N. J., ir Alfre-' 
dą, kuris dar mokosi kunigų 
seminarijoje Darlington, N. J. 
Kitą pavasarį bus Įšventintas 
kunigu. Tėvas Petras Žemeikis 
yra jau miręs. Dorotėja Žemei- 
kytė gavo darbo Elizabetho 
pradžios mokyklų sistemoje. 
Pradės mokytojauti rudenį.

Įdienojus saulėtam ir šiltam 
šv. Trejybės sekmadieniui, bir
želio 17, Omahos ateitininkai, 
lydėdami savo vėliavą, atvyko 
į šv. Antano bažnyčią išklausy
ti mišių, tuo pradėdami savo 
metinę šventę.

Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė dvasios vadas kun. Juo
zas Tautkus. Visi ateitininkai 
priėmė komuniją.

Po pietų šv- Antano parapi
jos saieje buvo tolimesnis šven
tės minėjimas, kurį pravedė 
^endrugių pirmininkas Juozas 
Jonyka. Inž. Jurgiui Damui į- 
nešus vėliavą, kun. J. Tautkus 
atkalbėjo maldą. Buvo sugiedo
tas ateitininkų himnas-

Ateitininkų įžodį davė šie 
ganesnieji moksleiviai: Violeta 
.tuncaitytė, Kristina Jonykaitė 
xi- Petras Jonyka; vyresnieji 
moksleiviai: Marytė Burzdžiū- 
tė, Albina Vingelytė, Joana Va
siliauskaitė, Regina Smailytė ir 
Marytė Smailytė; studentės: 
Virgilija Mockutė, Dalia Kati
liūtė ir Zita Vingelytė.

Moksleivius įžodžio egzami
nam paruošė kuopos globėja 
Vida Ribokaitė.

Naujuosius narius, įsijungu
sius į ateitininkų gretas, svei
kino kun. J. Tautkus, Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos pir
mininkas Jonas Račkauskas, 
specialiai iš Chicagos atvykęs 
į šias iškilmes, ir sendraugių 
pirmininkas Juozas Jonyka. Už 
sveikinimus padėkojo stud. Da
lia Katiliūtė.

Studijų baigimo proga buvo 
pasveikinta Vida Ribokaitė, sėk
mingai baigusi Creightono uni
versitetą, ir Ona Damaitė, bai
gusi vyskupo Rayan aukštes
niąją mokyklą. Iškilmingoji mi
nėjimo dalis baigta Tautos 
himnu-

Po trumpos pertraukos pra
sidėjo meninė programa. Mai
ronio kūrinių pynę išpildė Mai
ronio kuopos nariai, paruošti 
stud. Dabos Katiliūtės. Dekla
mavo Kristina Jonykaitė, Ma
rytė Smailytė ir Petras Jony-- 
ka. Duetą padainavo Kristina 
ir Petras Jonykai. Oktetas pui
kiai sudainavo kelias daineles, 
akomponuojant mūsų jaunai ir 
niekad nepavargstančiai vargo
nininkei Onai Damaitei- Ma
nau, muz. Br. Jonušas tikrai 
džiaugėsi, besiklausydamas šių 
puikių skambių jaunų balsų.

Pabaigai Teresė Gaidelytė, 
Vytuolis Gaidelis ir Violeta 
Kuncaitytė šokiu pavaizdavo 
Lietuvą pridengusius vargus ir 
liūdesį. Abu jaunieji šokėjai, 
Teresė ir Vytuolis Gaideliai,, 
apsirengę tautiniais drabužiais, 

DOROTĖJA 2EMEIKYTĖ

pavaizdavo laimingą Lietuvą, 
grakščiai sušokdami suktinį. 
Čia įsijungė Violeta Kuncaity
tė, išraiškos šokiu pavaizduo
dama Lietuvą pridengusį var
gą. Jei pirmi du jaunieji šokė
jai buvo žavūs savo kūdikiš
ka gracija, tai Violeta sužibė
jo jau kaip aiškus talentas ba
leto šokyje. Tikrai malonu bu
vo gėrėtis ne vien žavia mer
gaite, bet ir jos puikiais jude
siais ir ekspresinga veido iš- 
laiška.

Prie šventės pasisekimo pri
sidėjo Vida Ribokaitė, paruoš
dama moksleivius įžodžiui, vik
riai ir sklandžiai sutvarkyda
ma vaišes, stud- D. Katiliūtė 
— gabiai ir įdomiai paruošusi 
meilinę vakaro dalį, Petras Mi- 
K.x.auoA.as — visur prisidėda
mas darbu ir meniškai sude
rindamas scenos apšvietimą, 
Juozas Jonyka — pravesdamas 
programą. Sendraugiai ir moks
leivių mamytės paruošė puikias 
vaišes.

Susirinkusius šventės daly
vius nemaloniai pasveikino ne
paprasta ledų kruša. Per ke
lias minutes gatvės buvo pa
dengtos ne tik nukapotomis 
medžių, šakelėmis ir lapais, bet 
ir gero kiaušinio dydžio kru
ša. Aprimus audros siautėjimui, 
laukan išsipylė svečiai rado ma
šinų iškultas langas. Įmantriai 
išlankstytas mašinų nosis ir 
stogus- Nukerpėjusiems šis 
gamtos pokštas- apgadino paki
lią šventes nuotaiką. Gei-i, kad 
audra ėjo siauru ruožu, bet ir 
tai padalė didžiulių nuostolių. 
Buvo nuo ledų nukentėjusių 
žmonių, kurie.no teko net ligo
ninėse atsidurti. Kaip amerikie
čiai teigia, niekada dar nėra 
niekas tokios audros matęs.

Elzė Petrikonienė

Du konkurentai demokratai
New Yorko demokratų yra 

du kandidatai į gubernatorius. 
Skiriasi jie nusistatymais dėl 
mokyklų. Vienas sakėsi visai 
sutinkąs su prezidento nusista
tymu prieš paramą privatinėm 
mokyklom — Howard J. Sa- 
muels, milijonierius pramoni
ninkas, žydas. Antras — “labai 
pagarbiai” negali sutikti su pre
zidento mintimi dėl konstituci
jos priešingumo privatinių mo
kyklų paramai — Queens vals
tybės gynėjas Frank D. O’Con- 
nor, katalikas.

— Prancūzę gen- Salanas iš 
kalėjimo laišku kreipėsi į po
grindinę armiją, kad sustabdy
tų kovas, kaip Mastafai ir Su
sini buvo sutarta ir kad euro
piečiai liktus gyventi Alžire.

1ZDD1 duoda A. Vingelytė, J. Vasiliauskaitė, R. ir M. Smailytės, V. Kuncaitytė, K. ir P. Jonykai

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ LONDONE
nės priemaišos. Pavyzdžiui, 10 
atkarpų tokios medžiagos kos
tiumam, po tris su puse jar
dų kiekviena, jūs galite pasiųs
ti už 126 dol., ir tokiame siun
tinyje bus dar 20 jardų pamu
šalo. O šitaip juk iš karto gali
ma aprengti pusę kaimo! To
kios medžiagos ypač tinka kas
dien nešioti.

Standartinių siuntinių turi
me net keliasdešimt. Taip pat 
gerosios medžiagos, specialios 
nailono rūšys, grynas šilkas 
suknelėms, šilkinės ir vilnonės 
skarelės, nailoninės kojinės, ba
tai, lovų užtiesalai, akordeonai, 
siuvamosios mašinos, šveicariš
ki laikrodžiai. Rašykite ir pra
šykite kainoraščių ir informa
cijų.

Be to, įsidėmėtina, kad siun
čiant pagal katalogus pasirink
tąsias ar jūsų pačių supirktą

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

jau ketvirti metai tarnauja sa
vo tautiečiams siuntinių į Lie
tuvą ir kitus kraštus reikalu 
be priekaištų ir be jokių ne
susipratimų. ’

Tie, kurie per ją siuntė ar 
siunčia, labai gerai žino, kad 
viskas pristatoma taip, kaip už
sakyta, be jokių pakeitimų. Be 
to, jie žino, kad ši bendrovė 
kostiumams medžiagos siunčia 
ne po tris ir ketvirtį, ir ne 
po tris ir trečdalį jardų, bet po 
tris ir pusę jardų, kad tikrai 
išeitų geras drabužis, kokius 
mūsų žmonės iš seno mėgsta.

Siunčia ji viską, kas tik už
sakoma: gerąsias medžiagas, ku
rios pasirenkamos pagal kaino
raščius, ir standartinius siun
tinius, viską vyrams, viską mo
terims. vaikams ir visokius na
mų apyvokos daiktus. O kaip 
pavyzdį, štai, galėtumėm nuro- ; 
dyti tokį savo standartinį gry- • 
nos vilnos medžiagų siuntinį:

3 atkarpos labai vertingos, 
geros gražios ir tvirtos angliš
kos vilnonės medžiagos vyriš
kiems ar moteriškiems kostiu
mams, kiekviena po tris su pu
se jardų, Boston serge, 
Worsted ar Barathea, pilkos, 
juodos, rudos ar mėlynos spal
vos su įaustais įrašais ar su 
fabriko antspaudais “Ali Wool 
Made in England”.

Siuntinio svoris 16 svarų. 
Kaina 76 dol., įskaitant visus 
pasiuntimo mokesčius- |

Toks pat siuntinys ir už tą ! 
pačią kainą gali būti ir kitaip ; 
sutvarkytas. Sakysim, ne 3 at
karpos vilnonės medžiagos kos
tiumam. bet 3 atkarpos vilno
nės medžiagos šiltiems žiemi
niams paltams, arba 2 atkarpos 
paltams ir 1 atkarpa kostiumui, , 
arba 1 atkarpa paltui ir 2 at- 
kaipos kostiumam pageidauja
mų spalvų.

Arba standartinis siuntinys,' 
kurio medžiagos yra pastiprin
tos nedideliu procentu medvil- . 

sias medžiagas ar kitokius da
lykus mūsų bendrovės licenzi
jos, pokavimo, draudimo ir pa
siuntimo mokesčiai yra ypač 
žemi — tik 6 doleriai vienam 
siuntiniui. Siunčiant standarti
nius siuntinius, visus su pa
siuntimu susijusius mokesčius 
apmoka pati bendrovė. Atsako
mybę už siuntinių pristatymą 
gavėjui imasi bendrovė. Visi 
siuntiniai draudžiami.

Dėl to nelaukite rudens — 
apsirengti ir pavalgyti reikia 
ir dabar, o žmonės tik kartą 
gyvena ir nori gyventi jau 
šiandien! Rašykite mums vis 
tuo pačiu niekad nesikeitusiu 
ir nesikeičiančiu adresu:

Stankūnas and Masiulis, 
Lithuanian Trading Co. 
108A, Whitechapel Rd- 
London, E. 1 
Great Britain

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- į 
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas ♦ 
mus ir būsite patenkinti. ♦

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Streel New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GE 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius i ušsienĮ-
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

kurie.no
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SV. KAZIMIERO bažnyčioje Los Angeles, Calif. ' Nuotr. L. Kančausko

LOS ANGELES LIETIMAI ATŠVENTĖ SUKAKTĮ
Birželio 17 šv. Kazimiero pa

rapija turėjo neeilinį įvykį- Bu
vo švenčiama klebono kuru Jo
no A. Kučingio 25 metų kuni
gystės sukaktis.

Jau prieš iškilmes bažnyčia 
I ir klebonija įgavo .naują iš

vaizdą: perdažytos sienos iš 
oro; bažnyčias sienos viduje iš
muštos ypatinga medžiaga. Nau
ji altoriai, statulos ir kryžiaus 
kelių drožiniai papuošė Viešpa
ties šventovę. Ypač didingu 
spindėjimu nušvito didysis alto
rius, pagamintas tautiškos or
namentikos motyvais ir iš abie
jų pusių viršuje papuoštas Vy
timi ir Gedimino stulpais. Taip 
pat ir kai kurių statulų atra
mos gavo Gedimino stulpus.

Prieš iškilmes ilgesnį laiką 
oras buvo vėsus, dangus apsi
niaukęs su retais pragiedrėji
mais. Birželio 17 ryte dangus 
pasipuošė žydriu mėlynumu, pa
sirodė pasiilgta saulutė, pripil
dė žemę pavasarišku jaukumu.

PASIŽYMĖJUSI LIETUVIŲ MOKYKLA
CLEVELAND, OH1O

Birželio 17 šv. Jurgio para
pijos mokyklos salėje 8 sky
riaus mokinių išleistuvių pro
ga buvo atlikta graži progra
ma. Iš ryto 9 v. buvo mišios. 
Visi 8 skyriaus mokiniai pri
ėmė komuniją. Klebonas išda
lino baigimo diplomus.

Programa salėje buvo pra
dėta Amerikos ir Lietuvos him
nais. Po to 8, 7, 6 skyriaus mo
kiniai padainavo anglišką dai
nelę ir pašoko “Vienos miškų” 
šokį. Dainavo lietuviškai Daug 
daug dainelių. Plaukia Nemu
nėlis, Vilniaus kalneliai- Daina
vo prie scenoje pritaikytų vaiz
dų, kuriuos piešė 8 skyriaus 
mokinys Karolis Vėlyvis. Mūsų 
mažieji, I skyriaus mokiniai, pa
dainavo ir pašoko “šokį su 
medinėm kurpaitėm”, n sky
rius pavaizdavo šokį iš seno
vės laikų, m skyrius padaina
vo dainelę. IV ir V skyrius gra
žiai atliko dūdelių koncertą, pa

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA

BERNIUKŲ BENDRABUČIO STATYBA MARIANAPOLY

ir PAŠVENTINIMAS KERTINIO AKMENS 
naujo MARLANAPOLIO BENDRABUČIO 

Trečiadienį, liepos 4, 1962 
MARIANAPOLIS, THOMPSON, CONN.

programa
11:00 Iškilmingos mišios ir pamokslas
12:00 Kertinio akmens šventinimas
4:00 Meninė programa — šv. Kazimiero choras, New Haven. Conn. 
5:00 šokiai prie gero orkestro.

Nuoširdžiai kviečia:

Marianapo'io Tėvai Marijonai

Procesija, kurioje buvo ke
liolika kunigų su vyskupu V. 
Brizgiu ir jubiliatu kun. J. Ku- 
čingiu, žengė į bažnyčią, galin
gai gaudžiant vargonams ir 
giedant komp. B. Budriūno va
dovaujamam parapijos chorui. 
Jubiliatas prisiartino prie alto
riaus aukoti padėkos mišių, pri
simindamas savo prieš 25 me
tus primicijas. Mišių asistoje 
buvo kun. A. Olšauskas, kun. 
S. Kulbis ir kun- prof- A. Rub- 
šys. Pamokslą apie kunigo pa
šaukimą pasakė vysk. V. Briz- 
gys, paminėdamas lietuvių ku
nigų atliktus darbus Lietuvoje 
ir už jos ribų. Sveikindamas 
jubiliatą pažymėjo, kad ir po 
ilgo laiko, išnykus čia lietu
viam, likę paminklai bylotų 
apie atliktus didelius darbus ir 
aukštą kultūrą.

Pagerbimo banketas buvo 
erdviose Breakfast klubo pa
talpose. Kalbas pradėjo F. P. 
Speecher, komiteto pirminin

dainavo keletą angliškų ir lie
tuviškų dainelių.

Aukščiausiais pažymiais iš 
27 mokinių baigė Kristina Juo- 
zapaitytė ir Motiejus Kliorys- 
Abu gavo po gražią dovaną iš 
PTU organizacijos. Dar keli ga
besnieji mokiniai gavo po me
dalį iš šv. Jurgio parapijos ka
talikų veteranų posto.

šios mokyklos vedėja yra se
selė Francita, kuri jau eilę 
metų sėkmingai vadovauja mo
kyklai. L ietuvišką programą 
paruošė seselė Valerija. Pro
gramą sekė gausus būrys tėvų 
ir svečių. z

Reikia dar pastebėti, kad šv. 
Jurgio parapijos mokykla yra 
ketvirta aukščiausiais mokinių 
pažymiais egzaminuose iš 184 
kitų Clevelando mokyklų. Trys 
pirmosios mokyklos yra priva
čios akademijos. Tai yra girti
nas reiškinys. S. J- 

kas, kuriam ant savo pečių te
ko pakelti pagerbimo organiza
vimo naštą. Sukalbėjus kun. A. 
Vaikiškai maldą, tolimesnei 
programai vadovavo J. C- Pe- 
ters-

Bankete paaiškėjo, kad kai 
kurie iš rengėjų norėjo pada
ryti jubiliatui staigmeną; su
rinkti pinigų ir nupirkti do
vanų brangų automobilį. Apie 
tai sužinojęs, kun. J. Kučingis 
griežtai atsisakė, nukreipdamas 
rengėjų mintį į bažnyčios pa
gražinimą. Tai ir buvo prieš 
iškilmes padaryta.

Jubiliatą sveikino žodžiu: 
vyskupas V. Brizgys, Lietu
vos konsulas dr. J. J. Bielskis, 
filmų artistė Rūta Lee - Kil- 
monytė, Los Angeles miesto ta
rybos narys J- H. Brown, Chief 
deputy R- A. White. Taip pat 
sveikino Sir D. J. Donohue, šv. 
Gregoriaus riteris komandie- 
rius, didelis šv. Kazimiero pa
rapijos geradaris, ne kartą di
delėmis aukomis parėmęs baž
nyčią. Sveikino ir eilė lietu
viškų orgnizacijų.

Gauta daugybė sveikinimų. 
Vatikano sekretorius kardino
las Cicognani prisiuntė šv. Tė
vo sveikinimą ir laiminimą 
drauge su Jo šventenybės at
vaizdu ir autografu- Telegra
momis sveikino Los Angeles 
kardinolas Mclntire, San Fran- 
cisco arkivyskupas, Sacramento 
ir Bovino Italijoje vyskupai, 
Kalifornijos lietuvių prieteliai 
— kongresmanai: G. P. Lips- 
comb ir G- L. McDonough ir 
senatorius T. Kuchel, Kaliforni
jos valstybės senatorius R. Ri- 
chards. Raštu sveikino Los An
geles miesto meras Yorty. Be 
to, telegramos gautos iš Lie
tuvių pasiuntinio Washingtone 
J. Kajecko, gen. St. Raštikio, 
Alto pirmininko L. Simučio ir 
daugelio kitų jubiliato priete- 
lių ir pažįstamų.

Koncertinėj daly solo daina- ' 
vo Florencija Korsak ir vieš
nia iš Bostono — Daiva Mon- 
girdaitė, kuri publikos buvo šil
tai sutikta. Protarpiais grojo 
R- Novai orkestras, kuris at
liko ir specialiai parašytą šv. 
Kazimiero maršą.

Kunigas J. Kučingis, atsaky
damas į sveikinimus ir dėko
damas visiems, išreiškė viltį, 
kad Kalifornija bus ta vieta, 
kur ilgiausiai išsilaikys lietu
viai-

Vakare šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje vysk. V. 
Brizgys suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą.

Didžioji Los Angeles ameri
kiečių spauda atžymėjo šv. Ka
zimiero parapijos klebono kun. 
J. Kučingio kunigystės sukak
tį, ilgiau ar trumpiai apie jo 
gyvenimą ir darbus aprašyda
mi. Kai kurie laikraščiai įsidė
jo ir nuotrauką. I.M-

leškomi Vincas Venclauskas, 
sūnus Juozo gimęs Lietuvoje, 
Babtų valse. Višletavos - Vilke
nų kaime. Į JAV išvyko pas 
brolius Joną ir Simoną 1909 
metais. Lietuvoje tuomet liko 
sesuo Anelė ir brolis Antanas. 
Jie patys arba jų vaikai ar ži
nantieji apie juos prašomi ra
šyti: Brohislava Venclauskaitė- 
žlobeckienė, Šiauliai, Dainavos 
Takas Nr. 32, Lietuva.

LOS ANGELES, CALIF. birželio 17 po pamaldų prie iv. Kazimiero baž
nyčios stovi kleb. kun. J. Kučingis ir vysk. V. Brizgys.

BANKETE prie staio sėdi kino aktorė Rūta Kilmonytė. Nuotr. L. Briedžio

Patenkinti delegacija į Washingtoną
ROCHESTER. N. Y.

Klebonas kun. Pranas Valiu
kevičius, Petras Norkęliūnas, 
Alto skyr. pirmininkas, Aloy
zas Jančys ir Juozas Stankus 
birželio 13, 14 ir 15 lankėsi 
Washingtone Rezoliucijų priė
mimo reikalu aplankė JAV Se
nato ir Kongreso narius. Vie
nai grupei vadovavo klebonas 
kun. Pr. Valiukevičius, kuris 
yra gimęs Rochestery ir Lietu
vos dar nematęs. Jis labai 
energingai, gynė Lietuvos rei
kalą ir ta proga išdalino savais 
pinigais nupirktas 15 B. Ar- 
monienės “Leave Your Tears 
in Moscow” ir tiek pat anglų 
kalba Sibiro mergaičių malda
knygių. Daug atlankytų Senato 
ir Kongreso narių labai domė-
josi Baltijos kraštų problema, 
nes kai kuriems dabartinė Bal
tijos kraštų kolonialinė padė
tis buvo labai mažai žinoma. 
Visi pažadėjo Baltijos kraštų 
laisvinimo rezoliucijas parem
ti- Klebonas kun. Pr. Valiuke
vičius sako, kad jų asmeniškas 
atlankymas JAV Kongreso ir 
Senato narių gali labai daug 
prisidėti prie šių kraštų laisvi
nimo pagyvinimo.

Baisiojo birželio minėjimas 
įvyko birželio 17. Iš ryto 9:30 
vai. lietuvių radijo valandėlės 
metu Frank Jurlen (Jurgelio
nis), buv- Rochesterio miesto 
ir apygardos legionierių koman- 
dierius, anglų kalba pasakė la
bai gerai parengtą kalbą, iš
ryškindamas 1941, 1945 - 1952 
metų lietuvių tautos tragiškuo
sius sukilimus prieš reguliarą 
Sov. Rusijos armiją ir dabarti
nę žiaurią Lietuvos koloniali- 
nę padėtį. Lietuvių kalba kai

bėjo R. Kiršteinas.
Šv. Jurgio lietuvių katalikų 

parapijos bažnyčioje 11 vai. bu
vo mišios už gyvus ir mirusius 
Lietuvos laisvės kovotojus. Pa
mokslą pasakė kun. A. Račaitis.

Popiet 3 vai- iškilmingame 
minėjime apie birželio įvykius 
ir Sov. Rusijos kolonialines už
mačias padarė pranešimą prof. 
dr- Antanas Musteikis, klebo
nas kun- Pranas Valiukevičius 
papasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės į Washingtoną pas 
JAV Kongreso ir Senato na
rius dėl1 Baltijos kraštų rezo
liucijų parėmimo.

Minėjimas baigtas lituanisti
nių kursų dalyvių parengta me
nine programa ir jiems įteiki-
mu baigimo pažymėjimų. Litua
nistinius kursus baigė 13 mer
gaičių ir bernibkų, lankančių 
įvairias Rochesterio vidurinią- 
sias mokyklas. Jie padeklama
vo porą Br. Brazdžionio ir vie
ną Maironio eilėraščių. A. Jan
kus paskaitė keletą minčių apie 
Maironį. Lituanistiniuose kur
suose mokytojavo Br. Krokys 
ir Jonas Miškinis.

Lietuviškas kryčius šv. Jur
gio lietuvių parapijos sodelyje 
pastatytas klebono kun- Pr. 
Valiukevičiaus pastangomis ir 
parapiečių aukomis. sb

VVORCESTER, MASS.
Tragiškųjų birželio įvykių 

minėjimą vietos Lietuvių Ben
druomenės apylinkė surengė 
birželio 17 Maironio parke. Po 
apylinkės valdybos pirmininko 
V. Mačio įžangos žodžio sugie
doti himnai, pagerbti tremtiniai 
ir kovotojai už tautos laisvę.
Pagrindinę kalbą pasakė “Lais-

— DARBININKAS vasaros 
atostogų metu, pradedant lie
pos 1 ir baigiant rugpjūčio 5, v 
išeis tik vieną kartą savaitėje 
tokiomis datomis: liepos 5, 11, 
18 25 ir rugpiūčio 1 -Mielus 
mūsų bendradarbius ir kores
pondentus prašome tas datas 
pasižymėti.

— Anatolijus Grišonas, Lie- |
tuvos pasiuntinybės Montevi- '
deo, Brazilijoje, sekretorius, mi- * 
rus pasiuntiniui dr. Kaziui 
Graužimui, Lietuvos diplomati
jos šefo ministerio Stasio Lo- /
zoraičio yra paskirtas eiti Lie
tuvos pasiuntinybės charge D’- 
affaires ad interim pareigas/

— Pasaulinės spaudos paro
da ruošiama Londone rugsėjo 
10 — 15. Parodoje galės būti 
išstatyta ir pavergtųjų kraštų 
laisvoji spauda, leidžiama už
sienyje. Lietuvių spaudos išsta
tymu rūpinasi Britanijos lietu
vių sąjungos valdyba (1-2, Lad- 
broke Gardens, London, W.ll, 
England)% Tuo adresu reikia 
skubiai pasiųsti periodinių lei
dinių 3 egz.

— Lenkijos mokslo akademi
ja Wroclawe (Breslau)- išleido 
150 puslapių T. Bucho lituanis
tinį veikalą “Kristijono Done
laičio kirčiavimas”. Veikalas ga
li būti įdomus mūsų kalbinin
kam-
Dviejų profesorių sutuoktuvės 

šeštadienį, birželio 1 , Pary
žiaus Notre Dame katedroje 
lietuvių katalikų misijos direk
torius kun. J. Petrošius, asis
tuojant kun. J. Malmanche, su- , 
tuokė New Yorko universiteto 
profesorę dr. Aldoną šlepety- 
tę su to paties universiteto 
profesorium dr. Kajetonu Jo- 
načiu. Sutuoktuvės įvyko prie 
didžiojo altoriaus, gausiai iš
puošto gėlėmis. Čia pirmą kar
tą Paryžiaus lietuvių kolonijos 
istorijoje . nuskambėjo lietuviš
kas žodis jauniesiems, čia per
skaitytas popiežiaus Jono XXHI ' 
palaiminimas jauniesiems. Su
tuoktuvių ir mišių laiku giedo- ' 
jo Notre Dame katedros vyrų 
choras, pritariamas vargonų.

Vestuvių vaišės įvyko erdvio
je, dideliais įvairiaspalviais 
medžiais apsuptoje viloje Pary
žiaus rytinėje dalyje, kur rezi- \ 
duoja jaunosios sesuo Birutė 
šlepetytė - Venskuvienė ir jos 
vyras inž- A. Venskus.

Sutuoktuvių metu katedroje 
ir vaišėse dalyvavo iš New 
Yorko atvykę jaunosios tėvai 
J- Šlepetys ir T. šlepetienė, jau
nojo brolis architektas ir kiti 
giminės. Sutuoktuvėse ir vai
šėse dalyvavo Lietuvos diplo
matijos šefas min. St. Lozorai
tis, min. Ed. Turauskas, atsto
vybės sekretorius A. Liutkus 
su žmonomis, Prancūzijos Lie
tuvių bendruomenės, ateitinin
kų draugovės bei kitų organi
zacijų atstovai — P. Klimas,
R. Bačkis, skulpt. A. Mončys,
S. ir J. Kavaliauskai ir k-
Jaunuosius raštu ir telegramo
mis sveikino New Yorko ir 
Fordhamo universitetų profe
soriai, jaunųjų draugai ir pa
žįstami. D.

vės varpo” radijo valandėlės 
vedėjas P. Viščinis- Priimta re
zoliucija, kuria JAV vyriausy
bei išreiškiama padėka už ne
pripažinimą Lietuvos okupaci
jos ir prašoma daryti žygių, 
kad pavergtos Pabaltijo tau
tos atgautų laisvę. Minėjimas 
baigtas dainomis, kurias padai
navo meno mėgėjų ratelio vy
rų choras, vedamas muz- J. Bei
norto.

šv. Kazimiero parapijos mo
kykla mokslo metus baigė bir
želio 15. baigusiems pažymėji
mus įteikė birželio 17. Kun. J. 
Bakanas aukojo mišias gradū- 
antų intencija, visi graduantai 
priėjo komunijos. Pažymėjimai 
įteikti 3 v. popiet, šiemet mo
kykla baigė 31 mokinys. 8-to 
skyr. mokė mokyklos vedėja 
Sesuo M Antanila. Pr.

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUL 
Adresas: 40 E. 26th 8^ N.Y.C, N.Y. 

’ Tel.: M U 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIft



WEDDINGS

AUDRONE*

ŠV. ANTANO PARAPIJOJE
BRIDGEVILLE, PA.

BUSS. OPORTUNITY

Tel: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREETRESTAURANTS

Prekės garantuotos

NEAt'S restaurant

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18. N. V110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

PRANAS BRUCAS. savininkas

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

TEDESCO'S RESTAURANT

Z Z g Naujai atidarytas

RĘST KOMES

SCHRAGERIO
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RĖllGlOUS CANDLES OF EVERY DESCRiPTlON

Sov. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street Brooklyn 11, N. Y.

FUNERAL DtRECTORSEVergreen 7-2155 R esi d. ILfinois 8-7118

Lašt Chance at this price

CHILDREN 8OARDED
§19,990

TW 1-6501

Darbininkui paramtL autojo: 
Po 5 dol: J. Juraška, M/Pa- 

žereckas, A. Kalinauskienė, R.

LARISON’S RESTAURANT 
TURKEY FARM INN

Price subject to char.ge 
\vtthout notice

INSURANCE - REAL ESTATE

1 family lovely brick home, 
6 rooms, 3 bedrms., I1 i baths, 
full basement.

Turime nuolat mūsų sandėlyje j vairaus, dydžio 
bei {vairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kurių JAV-b»ų viet*.

Catering. Weddings. Beefsteak par
ties. Banąuets, Sočiais: Seafood - 
Chops - Steaks. Serving the public 
for over 50 yrs. FOrdham 4-3892.

~ 66 West Fordham Road 
New York 68. N. Y.

GROŽIO SALIONAS 
"ROTA"

HOLLIS HOUSE RESTAURANT 
Fish - Fowi - Roast - Steaks 

Sauerbraten - Chops - Frog Legs 
Complete Dinner from $2.50 

Free parking. Cocktails. — Special 
consideration to ReHgious Groups. 

197-20 Hillside Avė.. Hollis. L. I. 
HO 5-9810

NEW CLUB CAR RESTAURANT 
Cls m Bn- Famons for Seafood - 
Steaks - Chops. Daily meat speniais. 
----- ro„ tC ReJjo-iOUS 
Groups. — 149 Flatbush & Atlantk 
Avė. «ncar L.I. R.R. Depot). Jacl* 
OConnor. owner-mgr. NE 3-5038. 
Dining room closed Sun.: Parking

CAR-rnN's 
It a Man American Restaurant.

Cocktail Lounge. Steaks. Cho~>< 
PIZZA - MUSSELS our Spėti n lt v. 
Camien & James Gragnaro. prop. 
201 Kubbnrd 7-'050: 70 Hadm- 
sark Avė., Hackenaack, N. J. Spe
cial consideration to reHg. groups.

Island Park, L.I., Sacred Heart pa
risti. Cape Cod 4 bedrms, 2 baths. 
easi’.y converted to 2-family. $135 
month income for Ist floor aparim. 
Suitable for mother & daughter; 
garage. 4 years old; oil hot water 
heat. Extras included; Near every- 
thing. Asking $21,490. G E 2-2756.

FINANCIAL
Ist and 2nd MORTGAGE LOANS. 
Take that burden off your back. 
Refinance all your debts into 1 easy 
to pay mortgage. 20 years 5^%. 
Borrow $10.000 — pav $68 month.

J. DENNIS COUGHLIN 
2095 Flatbush Avė. CL 8-7800

BARK MOHEY - 
for yow PasM^ SefaopI erCtobJ 
SeU highest ųuaitty flavorings, 
'Air santtiąen te I^umtture pnMsh -

Below list Nutri Bio Vitamin and 
Mineral supplement. Regular $12.00 
3-month supply $6.85; Reg. $24.00 
6-month supply $12.95. Delivered, 
Money back guarantee. Send check 
or money order, no COD’s. P. TOR- 
REGROSSA, 479 Washington St., 
New York 13/ N. Y. — WA 5-8989.

670^ B'4-oenline Avė., West New 
York. New Jersev — Itahjn Food 
at its Best. Open Every Day . , . 
lAincheo*’. $1 30 &■ urr Dinner $1.50 
A up.. Special consideration given 
.-. j ag.^v,^ Groups. 201 UN 7-7897

Po 1 dol.f P. Rady, dr. A- 
Valiuškis. I. Deksnys, A. Sta-

MICHEL’S, Ėst 1910 — Flatbush 
& Eighth Avės. — NEvins 8-4552. 
Ccfmmunion Breakfasts $3.00 Three 
private Banquet Rooms seating 25 
to 300 persons; available at rėason- 
able prices for all Sočiai Functions. 
(Closed Mon.), Free Parking. Ma
nagement & Ownership Michel F am.

ResurrecHon Parish 
Gerritsen Avė. & Bartlett PI.

MANZELLA'S Pink Elephant — 
SpeciaUztavr in Seafood. ItaUan - 
American Cnisine. Bamuet V^ed- 
ding facilities. member Diners Club. 
Spedal consideration to ReHrious 
Groups. nd-'—mte nar’-tn- space 

201 PRcs-ott 3-9311
466 Passaic Avė.. Lod. N. J.

Chester. New Jersey, Routes 206 & 
24. Luncheon $1.00 up, Cocktails; 
Turkey Dinner $3.25. Steak Dinner 
$3.25 up. Special consideration to 
Religious Groups. — 201 TR 9-5521

Fully Eąuipped, Long established. 
Good potential — good opportunity 
for right party. LJthuanian trade.

Call Owner 
Ml 2-4630

Valančius, H. Ka- 
Savičiūnas, T. Ale- 
Sinkus. B. Raščiuš,

THE COTTAGE RESTAURANT
Breakfast, Lunch. Dinner; Service 
from 7:30 a.m. to 8:45 p.m.. closed 
Sun.; Luncheons from 99^, Dinners 
* *'"n si sn. Garden room available 
for rfservations; a few doors away 
i-om.'Su f rancis of Assisi Churdi. 
132 W. 32nd Street — LO 5-4838

422 M«nah«n Sfreet, Ridgewood. Brooklyn. N. Y. 
TaI HYacinl 7-4677

Kun. Antanas Kvedaro, O- 
F. vienas iš trijų įšventin
tų pranciškonų kunigų, birže- 
Mo 17 atlaikęs primicijas savo 
gimtinėje, šv. Kazimiero para- 

Pittsburghe, antrąsias 
mišias birželio 24 
Antano parapijos 

kur ilgamečiu kle- 
Tėv. Aleksandras

CHER'iY HHL RĘST HOME 
For A ged and Retired. Home Bke 
atmosphere. R^a^oneble Rates. -- 
State approved. ■— Mrs. Ethel M- 
Dantei, prop. 500 Cherrv St . Eli- 
zabeth. N. J. 201 EL 3-7657

AMER Caiculating i. Typing Ser
vice. Try American Caiculating Ą 
Typing Service. Machines & Oper
atore fumished in your Office or 
ours. ADL WORK GUARANTEED. 
215 Park AVe. (at 18 St.). N. Y. C.

GR 3-7872

Beilerose, St. Gregory Paristi. New 
2 FAMILY HOUSE. 11 rooms. (3 
bedrooms) complete basement and 
garage; $29,990.

MUROLO HOMF.S
Jamaica, Avė. - 242nd St.. Qveens. 
Tel.: JAmaica 9-3207 or Fl 7-6854

SILHOUETTE RESTAURANT 
Hudson Terrace, Engelwood Cliffs. 
N. J., near Exit #1 Paiisades Park- 
way. Italian - American Cuisme — 
moderate prices. Luncheon Mon. to; 
Fri.; dinner 7 daj’s. Cocktail lounge; 
Special consideration to ReHgious 
Groups. .... 201 - 568 - 8099

Blue Swan Infi Bavarian Brauhaus 
recommended bv CUE Maga’ir.v. 
m^mbers, of Diners Club & Amer — -.-t pj,.
Dinners &la Carte; Banquets, Bus- 
inessmans lunch; dancing Wed, Fri, 
aat nites — 201 Vvest Psssaic St. 
RocheUe Park. N J.; 201 DI3-8906 
Free parking. — Open every day

VILI. AARTURO 
F.^^ellent Fren^h - Ita’ian Cuisine. 
Luncheon. Cocktails. Dinner. ope« 
everv dav ai! year. air conditioned- 
beautiful vista on the Hudcon — 19 
tJvfngston, Avė. <just off B'vvav. 
Rt.9», Dobbs Ferry, NY OW 3-3132

Franko.
Po 4 dol.: P.* Wallant, K 

Šerkšnas, F. Janulis.

PORTRETO. 8E1MO6. VAIKŲ 
įvairių progų — vestuvių, kriknynų. gimtadienių, puouvių u 
pgn ' nuotraukų, norite atnaulintl »n»n.»rėfti«»'> i,w

bingas, M. Staniulis, J. Mikuc
kis, K. -Jankauskienė, M. Šlap- 
kauskaitė, K. Digriūtė, P. Dtm- 
dzelienė, J- Davidkas, A. Knis- 
toft, P. Žvigulis, M. White, J- 
Sakalas, J. Gravrogkas, M. Mel- 
kus, B. Gražulis, I. Žilienė, P. 
Navadauskas,*M. Dunduraitė, P. 
Kutka, J. Sliekus, O. Grinčiū- 
nienė, A. Tilenis, V- Deksnys, 
V. Kniška, V. Rauba, O. Sau- 
laitis, J. Kazakewich, K. Pajū- 
nas, J. Indriūnas, .MGraunas, 
D. Buračas.

Tarp 2-os Ir 1-ot Avenue o TR 9-0400
Atidarvta kasdien trio 9 rvto ii i 9 vai vakaro 
Antradieniai* ir Aettadieniai* 9 iki 6 vai. vak.

TOPiACę 
YOUR AD

CAMCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

gpromti* «Uy»omin padarys

V Y T. MAŽELIS

Bronx, N. Y.. City Island — Qneen 
of the Holy Sea Paristi — 3 New 
1-family houses. Solid brick: half 
blo^k from Beach: 6 rooms. 3 bed- 
rcoms, 1 Įį baths. front aijd back 
porch. complete basement and ga
rage. 100 Pilot Street.
MO 9-3744 TT 5-1529

MAPLE TERRACE RĘST HOME 
Home likę atmosphere — spacious 
grounds. Malė & Female Guests; 
Doctors available. Special Diets. 
State apppoved, Catholics welcome. 
Reasonable rates. 201 JU 4-5359, 
34 Main Street. Succasunna, N. J.

CASH for All Types of Housea.
SpecaUists in Bronx Propei .les

ROMERO’S PROPERTIES -
Ine.

Temporarily at 1023 East 163rd St. 
NYC; Call LU 9-3800 - LU 9-2808

SUNNY RĘST HOME
Exclusive for Elderlv People. kome 
likę surroundings. sna <k»’is vround; 

REASONABLE PRICES 
816 VV. Crcscent Avenue 

Altendale. N. -J.

ffjoje, 
iškilmingas 
aukojo šv. 
bažnyčioje, 
bonu yra 
Žiūbrys, O.F.M. Jis pasakė iš
kilmei pritaikintą pamokslą.

Primicijose dafyvavo kun. 
Antano Kvederio tėvai, gimi
nės ir dviejų busimųjų pran
ciškonų kunigų artimieji. Klie
rikas Kazimieras Venslovas 
bus įšventintas kitais metais, o 
bridgeviliškis (pirmas šioje pa
rapijoje) klierikas Jeronimas 
Fern laikys primicijas 1964 
-metais, parapijai minint 50 me- 
4ų sukaktį. TJK-ž.

P ET E R’ S 
RADIO 4 TELEVISION SHOP

Peter Montecalvo, prop. Service by 
Experts. Authorized dealer for Em- 
merson - Westinghouse - Andrea - 
Motorola - Admiral. For a fast and 
reliable Service call — OW 85092.

Po 3 dol.: A. Lakačauskis, 
M. Keras, A. Gailiūnas, dr. L- 
Plechavičius, E. Davis, P. Vait
kuvienė, A. Drungilas, J. Pet
ronis, J. Shimkus, V- Prakapas, 
A. Anderson, E. Grušas, V. 
Daugėla, J. Vaitekūnas, V.‘Šim
kus, J. Bužaitis, A- Zailskas, 
V. Orvidienė, E. Yanush, A. 
Yurgėla, dr. G. Stapulionienė, 
dr. R. šidrys, W- Wiacek, P. 
•šūkis. E. Ajauskas, J. Jodelis, 
M. Meškinis, J. Bareika, Ch. 
Tarutis, U- Jakunskienė, T. La- 
sauskas, 1 
maitis, K. 
liūnas. V.
M- Williąms, M. Šmulkštys, M. 
Švedas. V. Musinskas — 2

Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

Summ&r and Fall Regi/trat:©*'
Arės 2’j to 6

Catholi'-s Welrome. —- Rensonnblo 
pricę-t — Transportation mnpUcd 

t Phone for .*’v-ointment
LA 7-1544

PRIMICIJŲ BANKETE birželio 17 Pittsburghe, Pa. i * . i o. — Povilas Kvederts, jo sūnus primiciiantas 
kun. A. Kvederis, O.F.M., pamot* Elena Kvederienč, kleb. kun. V. Karaveckas (kalba), TSv. J. Vaikys 
O.F.M., kun. John Gracy, primicianto giminaitis.

CRBZUT PR<»LEM Garnbduse? 
Rųpossesskm* Shori Tjerm iffmpioy- 
aaenž? No Co-Makor* Meeded. We 
,wiH dettvgr jt Car to you regardless- 
of your previous • credit problenas! 

-’Cail HY 1-3300 
8ANOR CARS INC. .

1606 Bushwick Avenue, Brooklyn

Patogios i&simokčjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

— Lietuviu Fondas gavo iš 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Waukegan apylinkės trečią šim
tą dolerių iš pažadėtos įnešti 
vieno tūkstančio dolerių sumos. 
Tai pavyzdys gausiom LB apy
linkėm ir kitom organizacijom, 
įsijungti Į Fondą pilnateisiais 
nariais-

CROSBY PAPER STOCK CO.
Highest prices for Waste Paper — 
Destruction guaranteed, Office and 
benk records, newspapers> corruga- 
ted paper, books skid stock. IBM 
cards, et c. — 419-21 West Broad- 
way, N. Y. City — CĄ 6-7772

87 EAST BAY RD, OSTERVtLLEr CAPE COO, MASS. ■ 
Tel. GA .

Ištaiginga vila, erdvds kambariai . * ' Gražug privatus 2 akrų pu
šynas - parkas • Šiltos Golfstronto srovės, ’atriraš jftros ptiaBaa 
5 min. pėsčiom a Rami aplinkuma, 4aug vietos poilsiui ir žaidi
mams • Geras lietuviškas maištas- ir malonus patarnayimas.

-ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 16
Lietuviai savininkai Biri ED Ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. - ,H inkšto kreiptis:

DR. ED JANSONAS
89 Mt. Ida Rd„ Boston 22, Mass. — Telef. AV 8-5999

■ - ' •> arba nuo
Audrone • Jansonas, 87 East'Bay

Anna Masilionis, diplomuota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber
lyne. Hamburge. Varšuvoje. Turėjusi 
saMoną Biržuose. Klaipėdoje, Palan
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi iš 
Lietuvos įsikūrė Jamaicoje prie 88 
gatvės, šalia J. Andriušio įstaigos. 
Važiuojant Jamaica traukinio linija, 
išlipti Forest Parkway stotyje.

87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6968 
Woodhaven 21, N. Y.

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo- 
kiikiem* “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatams.

ORĄ PHOTO STUDIO
686 Putnam A ve.. Brooklyn,-N. Y. 

HY 1-5259

Hnnry WEYDIG & Son. Ine
TT. "«h!nrT 9-8563 

FUNERAL HOME
. C"■dl'-. T JĮ Mrr

13-39 122nd SL. College Po.r.L N.Y.
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TtĮOZO

RUSSO
AUTO WRECKING

Brooklyn 11

JURGIS J. JOKŪBAITISDISPLAY DISPLAY

PLAINVIEW FORD

ABNOR FURNITURE CO.

Call PL 3-4858

WEDDING GOWN Size 9-10
GASTON CUSTOM TAILOR

PARK FLORIST

HACKENSACK MELODY.BAR

willia* Clark

NELSON'S deficatessen

Wf«M SCHOOL »tVW0fe

HOLLYWOOD LELAND HOSPITAL GENERAL CONTRACTORS

TeL:
Registered Nurses - Charge Nurses

DODD BROTHERS 
PRINTERS

1510 
CaD:

Brooklyn - Queens - Nassau 
Thhree decades af dependability 

BuUt and Fbcked by GM

ALUMINUM WlNGOW8 
ANO ENTRANCES

120 So. Oyster Bay Road 
SYOSSET, N. Y. 

WA 1-5300

hjii.t i Vm' š>: 
r»-

New and Recondžtioned Air Condi- 
tioners availaide for inunediate in- 
stallation. $50 and Up — Buy Now 
Payments start in Aug. EX 2-0637

▼eltai — F.TD.

Engravers - Uthograpbers. Specia- 
Hžtag in Church A. School Printing. 
386 Third Avė., New York 10, N. T.

(betvveen 27th A 28th Streets) 
Union Printers NU 3-1412

'o.*h. Insured: Stenga tffi 
- TE 9 **'4.

COR2US CHRISTl 
CARM ELITE SISTERS

KAITO YOUTH CENTER Ėst over 
29 yra KagTa Ytoth Center offlcial 
CampOutflttert fof aneamps. Free 
Atterfctton: Name Tapęs eewn free.

International Nevspaper 
Printing Co. "*• 

Newspapers - TaNoids 
WeeKlys - Monthlys 

197 E 4th Street, New York City 
. OB3-1830

Didelis pasirinkimas .. 
(vairių vynų, degtinių, konjakų, mieto 

Šventėms bei kitokioms progom*

draugišką rungtynių, snoaiyu 
rinkriosi tnmatiriai. /

Pereitą šeštadienį LAK lai
dė Jonės Beach stadione 8c30 
vai- vak. prie šviesų. Mažti/ 
stadiono apšvietimas geras,

The Finest ta the Business 
38-19 24th Street, L. L C.

RA 9-9781

BuUt or Repaired 
Psttas, Porcbes and SdeivaDcs 

Concrete and Stone 
- No Job Teo Blg «r Too Small - 

WHALEN CONTRACTORS

Local Movers & Special Delivery 
• ' CaU

ST 6-1833
Nothing.

PRECISION TRANSMISSION 
519 Remsen AVA, bet Linden Blvd. 
- Kings Higinray - Church Avenue, 
Brooklyn, N. T. Phofce OI 5-7730.

Easy Itaie Payuieuts

Furniture Made to Order. Also a 
laigė assortment of Hi-Fi A Stereo 
Cabinets. Fine furniture, Hardware. 
152-00 Northern Bhed-, Flushing 
54,-M Y. . . . .t . FL 9-5799

- 15% Discount with this Ad

.ZCAL BAYRIDGE CARPCT 
CLEANING CO.

69-15 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Roofing of every description; Sky- 
lights - Leadets - Gutters. Repair 
Work a Specialty.
308 Franklin Avė., B’klyn 38, N. Y.

Telephone MAin 2-7730

pet decorating finus ta New Y6rk_ 
We offer an introductory Special: 
Any 9 x 12 Domeatic 'Rog Cleaned, 
Shampooed * Stored for only $8£5. 
509 Tiff any StreeT, Bronx 59, N. Y.

DA 9-5206

BELLECLAIRE HOTEt — Ideal 
for visitors when in New York City 
Coliaeum area; 1-2-3 room apart- 
mepsts, Kitchenettes & Baths; Maid 
service, Television. Tranaient and 
Permanent; air amdttkmed romus, 
reaaonatde rates. EN 2-7700 N.Y.C. 
Broadvray & 77 St, New York City

The finest fSbrics tailored by a 
Master to own exclusive desįgns. 
Imported A domestic cloths: Menrs 
and Women's clothes, Orchestra 
uniforms. — 95-45 Rooseveit Avėų 
Cerata, L. L

INVESTIGATING AGENCY 
CRIMINAJL - CTV1L, Investigations 

PATROLS - BODYGUARDS 
24 Hr. Service

1W. 125th Street New York City 
EN 9-6066

įtĮtlttliiftffti

Chapel Trata, 4 Tier Veil Hoop 
Origtaal cost $250 — Lįke new 
Make Offer - CaU AS 4-4575

RAIMUNDAS KAZLAUSKAS, Krepuninlcas, ir Florencija Karvelyte su
situokė birželio 16 Aprettkimo parapijos bažnyčioje. Nuotr. V. Maželio

GENERAL CONTRACTING CO.
GARAGES Summer Sale — Buy 
Now & Save. 500 Models to choose

Miller Place, L. L, Rt 25A — TeL 
SH 4-2273. Imported - American - 
Home made - Home Caterlng.

Openings on all sMfts. Tbese an full time poedtions in fuUy equipped 
31 bed hospital. now expendtng to 100 beda. EkceDent penonnel 
policy, good nalarles j»lus differer.Ual for sldfts. VVoric ta a ftiendly 
community, nearby roonia and apartments availatis.

Write or appiy direct to: 
OIRECTOR OF NURSES

Hollywood 2-0941 (CaU before 5 pjn.)

VYTAUTAS BELECKAS 
i SAVININKAS

ACE TENT AMUSEMENT CORP. 
Carnival A Bara* SoppNe*

Main attiacžtan—OetopuA Ferris 
VVheel, Kiddte ridės, ToSodr & Out- 
door Booths. Special consfaferatlon 
to Ctanches and Rebgious Societies 
and Groups. — 704 Kast 214th St, 
Brome, N. Y. CaU OL 4-5830.

WM. C. BAUR, Licensed Plumbers. 
24 hour service, Sewer and Drain 
cleaning, new modern eąuipmenL 
Guaranteed results. Industrini and 
Residential. Piumbing and Heating; 
Flooded ceUars pemped out — 1373 
Flatbush Avė., B’klyn, IN 2-4834

CARDINAL CUSHING 
ACADKMY

pasigėrėtina — komandos ir 
faūHkai pristatomi Ktrovams 
per garsintuvus. Gaila, kad tą 
vakarą užpylė lietus. Atrodė, 
jog rungtynių nebus. Vis dėl
to LAK ryžosi ir išėjo tokios, 
sudėties: Jankauskas; Vainius, 
Margaitis; Kulys, Remėza H, 
Kerefces; Trampas, Daukša, Re- 
meza L Žadvydas, Klivečka 
(Vasiliauskas, Bileris).

šias rungtynes mūsiškiai su
žaidė visai neblogai. Puolikai 
parodė keletą gerų derinių, b 
gynikam irgi gerai ėjosi. Jan
kauskui neteko nučiupti nė vie
no stipresnio šūvio.

Jau pirmoje minutėje Remė- 
zos I galva muštas kamuolys 
tik per plauką pralėkė pro sker
sinį. Neilgai trukus, Remėza pa
siekė 1:0,. Klivečka geru bau
dos smūgiu pakėlė iki 2:0, 
Trampas — 3:0, Klivečka užbai
gė pirmą kėlinį žemu kampu
čiu 4:0.

Antro kėlinio dėl smarkaus 
lietaus teisėjas ne^nadėjo.

Iš mūsiškių maloniai nuste- 
teno kovingasis Kerekes. La
bai vertinga parama ir Kulys-

Šį šeštadienį Brennen Field 
mūsi^iai turi treningo pobū
džio rungtynes.

Tarptautinė Futbolo Lyga 
{ūmosios gpipę^,^ar^d>as ^už- 
baigė. Laimėtoju išėjo “Ame-

TONY ASPRAKIS — Painter and 
Decorator, oatšide scaffold work a 
^ecūdty. Inside and outside work, 
inunediate service, reasonable pri- 
ces. Special attention to Real Es
tete owners and management com- 
panies. 30-93 - 33rd St., Astoria, 
L. L - RA 1-8707.

AMETTCO Travel Bureau. Going 
Anyrohere! Land, Sea, Air. Tours 
to Holy Land A Middle EasL Offices 
in ’JerusaJem, Beirut, New York, 
Washington. AH-our Tours to the 
Middle East are pianned" by specia
lias who know the area. Personal- 
ized Service for every travel need. 
1270 BFway, N.Y.C. — LO 5-7926

GETTING MARRIED?
ENGAGED?

Wedding invitations, Engagement 
announcements. Reasonable pricea. 
CaU CUE PRINTING JA 2-4668 
105 Clinton Street, Brooklyn, N. Y.

J O S E P H’ S 
COIFFURES, LTD.

Wonderful Colors - Haircuts by Ex- 
perts - Natūrai Pertnanents - All 
work done to your satisfaction. — 

Open 6 days. CaU WA 9-1760 
27 7th Avenue (bet 12 & 13 Sts.)

BuHt-ta Krtcben Cabinets. Work- 
manship at itg very skilled best — 
Rlchard Freund. Ctutom made De- 
signer A Manufacturer since 1937 
your assurance of guaranted satis- 
tactkm ta vrorkmaiiship and price. 
88-58 MyitJe Ave, (BendaM Queena, 
riear Woodhaven Blvd. VI 7-3758.

Furtber Information about the Hfe 
and vroffc of theee Staters who are 
dedicated in a spėriai way to God 
and Mary —majr be dbžainedf bjt 
wrtting to

MCTHER PRICREM

EMIL A. LANGE
MOVIMO A 8TORAGE Local and 
Long DUltance Moven. "Kast and 
Weet LANGES Movė the Best” — 
731 Mėtom Ave^ Bronx 55, N. Y.

Galima gauti jvainau8K*> rūšies amerikiečių u importu*/ 
tų gėrimų." Dirižianaiai paairinkimas degtines !r vyno 
103-55 usnsšs BLVD. BSCaMGND ttDLlė N. Y 

. Telefonas: Vlrginla 3-M44

ANCAR 
TRANSPORTATION

Importers - Distributors 
Whotesafe - Retail 

Racing Sguipment; Supplies. Parts 
504 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NI5-7774

COOPER Wytkoff Service Center, 
Ridgewood. — A Mechanta in Need. 
Complete Autn-servfce, Motor over- 
hauL car waNi, Eeso gas. Batteries, 
Tlers, Tubes etc. German spoken. 
Ask for Cari Wiegelt, 56-41 Cooper 
A v.. Rjdgewvbd. Oueens. EV 2-9571

Mountain of Northwestern, N. J. — 
CHARMENG HOME & GROUNDS, 
Family atmosphere, Non-sectarian, 
Swedish home cooking and baking; 
relaxation and recreation equaliy 
available. Single—$40, Double—$75 
also Family Rates — May-October. 

MRS. FRIEDA MAZAR

JADE PALACE 
' RESTAURANT

The Ftaest in Ctaneee Cooktag 
You can ahvays get a good chineąe 
meal anytime or hour. Serve Can- 
tonese A Shanghai style. — 860 
3rd Avenue, N.Y.C.. EL 5-5096.

Kete! St James ‘The worid famoųs 
Home Away from Home”^ ta the 
besit et Radio City, Times Sauare, 
Theatres A 5th Avė Stepe. Single 
rates from 34-50, Doubies — from 
38 00. TV - Radto ta every room. 
Speetal weekly rated. 109 W. 45th 
St, (Bet Avė. of Anmfcas A Times 
Sąuare), N.Y.C.; JUdson 2-5190.

Bridge Air Conditioners
MED SEASON SPECIAL

1883 MADISON STREET 
' BROOKLYN 27, N. Y.

"The Pizza King”
Fine Italian Foods: Pizza, SjAag- 
etti. RavioH, Mussels. Special con- 
sideration to Religtous Groups —

201 Hubbard 8-9411
169 Hudson St, Hackensack, N. J.

AQUHJNO B SONS 
PATIOS - tGRCHES 

DRIVEWAYS - SIDEVVALKS 
RubUsh Removed 

Can Kl 7-1519

zilijos- Vos vienu tašku paliko 
užpakalyje gerą! pasirodžiusį 
Vokietijos SSV Reutlingen.

Šį setonadieių pradeda rung-

LORI_________________
«ttl PMRNtAvmss 
NewYark68,N. Y.

tynęs antroji grupė, žaidžia 
Graikijos Panathinaikos, Wie- 
ner SC, Švedijos Elfsborg, M 
TK Budsąiest, Portugalijos Be- 
lenenses ir Ispanijos Real Ovie- 
do, vietoje numatyto FC Sara-

ROCKY LEEn-CNUCHO 
BIANCO RESTAURANT

The Finest of Cuisine

rungtynėse. Laimėtojas dėl pir
mosios vietos žaidžia taip pat 
dvejas rungtynes su. Pragos 
Dt&la, pernykščiu laimėtoju. 
Patymėtina, kad Dūkia koman
doje žaidžia 4 čekoslovdijos 
vaistytu nos rublinės žaidikai, 
laimėję pasaulio pirmenybėse 
antrąją vietą. Rungtynės bus

WORK 
CaU Anytime 

WE 3-0769

Atties, Basements A Kitchens.
LA 5-0278 — LA 5-0095 

THE ORIGINAL BOOTH

RENT TV 
l$5.00 Weekly 
MA 5-1091 

MARŠ TV

Urtoviška ir europietiška duona ir pyragai, 
veRtuvėniB ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8BV.

THE CARMEUTE SISTERS 
NEED YOU 
* AND

-titorąnhllr
■žpUdv«»n«- 

> Ik’ 9 vai
87-09 Jamaica Avk. YTomBiaveB 21. N. V Tel VI7-4477



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Matthew P. Ballas

Stepono Darias® posto
NOTARY PUBLIC

LORENA S. MALINAUSKAITE

TVL Virčiui* 7-4499

THEODORE VOUNN,

)®®©a®>®®®®©@@©@@@@ee®©©©©®®©e®©®®®®©®®@©0e0® WALTERIS TURU LIS

YUcon 8-8310

mas, gi to invalidų globos ko
miteto nariai buvo inž. Alek
sandras J. Čaplikas ir Viliamas 
J. Casey, abu buvę posto ko- 
mandieriai, Justinas Strazdas, 
Mykolas J. .Povilaitis (Powell),

ne pati viena, be jokių arti
mųjų, visą pokarinį metą ilgai 
rūpinosi išvykti iš Lietuvos pas 
savo brolį Lenkijoje. Po dau
gelio rūpesčių ir įstaigų lanky
mų pagaliau gavo leidimą. Dau
giau negu metus išgyvenusi 
Lenkijoje, dukterų rūpesčiu ir 
pagalba po 18-kos išsiskyrimo 
metų laimingai pasiekė Ameri
kos krantus.

Buvo pranciškonų

T B SHBLINS

Postas taip pat rūpinasi ka
ro invalidais, kurių šios apy
linkės ligoninėse yra keli tūks
tančiai. Sumanymą globoti ka
ro invalidus iškėlė Petras J. 
Pečiulis (Pechulis), buvęs pos
to komandieris, antro pasau
linio karo invalidas, šiais me-

DIDYSIS
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

ir teberemia Darbininką, padė
jo išleisti T. Angelaičio knygą 
“Išlikome gyvi”, dosniai parė
mė ir Putnamo seserų spaudos 
darbus.

Dideliam mūsų rėmėjui su
laukus 75 metų, linkime daug 
sveikatos, ilgo dar amžiaus ir 
geriausios sėkmės.

Birželio 26 lietuvių pranciš-

Čižiūnu ir Žibę šeimos, Pa- 
terson, N- J., susilaukė vieš
nios iš anapus geležinės uždan
gos- Birželio 8 olandų KLM 
linijos lėktuvu atvyko pas sa
vo dukras, Reginą Čižiūnienę ir 
Kazimierą žibienę, jų motina

*♦-**«**» 1 Rwnwt Ubdos-ii 
mlšhMi aukos Faįimoie- Lienos 
4 Madride kaJbte per radiją
1 Lietuva. Liepos 9 aplankys 
Liunią. Iš ten vyks dvfisn sa
vaitėm i Šveieariią.Romoje 
nuo liepos 28 Dd rugpšūi$k> 18. 
Paskui trim savaitėm sustos 
Wiesbadene, Vokietijoje, oasi- 
ffvdvti. Rugsėjo 7 grįš į Mas- 
pethą. v

Dr. V. Paoroekas nuo liepos
2 iki fiepds 15 išvyksta atosto
gų i Maino valstybe.

Mariia Sketarvtė ir Daukšų 
šeima, Antanui ir Barborai Ži
linskams š. m. birželio mėn. mi
rus, vietoj gėlių, Balfui paau
kojo 15 dol.

Antanas Jurgita ir Elena 
Micketiūnianė, a. a. Onai Nar- 
vydienei mirus, vietoj gėlių, 
Vasario 16 gimnazijai paauko
jo po 10 dol.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
metinis piknikas bus rugpjūčio 
12, sekmadienį, Dodey parke 
(Dodey’s Grounds), Cooper 
Avė. ir 74th St. kampas, Glen- 
dale, L- I. Pikniko pradžia 1 
vai. popiet, muzika gros nuo 
6 iki 10 vai. vak. Nuo šv. Jur
gio bažnyčios 1 vai popiet iš
eis autobusas. Bilietus galima 
užsisakyti jau dabar.

Lietuvių katalikų darbinin
ku klubui Brooklyne už 5 dol. 
auką spaudos darbams parem
ti nuoširdžią padėką reiškia 
Darbininko administracija.

Tel. EVergreen 7-4335

SlEPHBi AROMISKB

dabar yra mėgiamas, nors jau 
seniai tą klubą apleido.

Prieš 24 metus netekęs žmo
nos Natalijos, kuri mirė 1938 
rugsėjo 24, gyvena vienas Rich- 
mond Kili, N. Y.

Nors seniai yra palikęs gim
tąjį kraštą, bet, negalėdamas 
ten nuvykti, pasidarė visų gi
minaičių gerasis dėdė, kuris 
yra pasiuntęs jau daugiau kaip 
75 brangius siuntinius, bpie 
15,000 dol. vertės. Nesvetimi 
jam šalpos darbai ir Ameriko
je- Jau ilgus metus yra Ange
lų Karalienės parapijos komi
teto narys bei nuolatinis pa
rapijos rėmėjas.
• Keletą vasarų praleidęs atos

togas Kennebunkporte, ten lie
tuviam pranciškonam paauko
jo didesnes sumas šv. Antano 
gimnazijai, koplyčiai ir staci-

tanas Rugys, Patersono lietuvių Marija Gimbutienė. Likusi Kau- 
bendr. pirmininkas; knygų au
kotojas. Jonas Krukonis; Mrs- 
Mabel Troy, vice - pirmininkė 
ir bibliotekos direktorius —ve
dėjas Mr. Leo R. Etzkorn. 
Nuotrauka “Paterson Moming 
Call”.

Paterson, N. J. Jonas Kruko
nis Patersono viešajai biblio
tekai nupirko 17 lietuviškų 
knygų, kurias buvo įteiktos bi
bliotekai, dalyvaujant jos di
rektoriui Mr. Leo R. Etzkorn 
ir bibliotekos globos komite
tui. Knygų įteikimą paminėjo 
didieji Patersono dienraščiai: 
Paterson Evening News apra
šė, o Paterson Morning Call įsi
dėjo šią nuotrauką. Nuotrau
koje iš kairės į dešinę sėdi: 
Mr. Lawrence Dente, bibliote
kos globos komiteto pirminin
kas, Mrs. Florence Wederits, 
sekretorė; Mrs- Emily Del Pre- 
te, iždininkė. Iš kairės į dešinę 
stovi: Antanas Masionis; An-

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį

Bostono ir apylinkės lietu
viai, pirmojo pasaulinio karo 
veteranai, prieš 25 metus įstei
gė Amerikos Legiono postą, ku
riam davė Stepono Dariaus 
vardą- I ši postą vėliau įsijun
gė antrojo pasaulinio karo ir 
Korėjos kovų veteranai.

Posto nariai dalyvauja Vasa
rio 16 minėjimuose, eisenose 
ir kituose lietuvių parengimuo
se. Kasmet pamini tragiškąją 
sparnuotų Amerikos lietuvių 
Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno — mirties sukaktį. Šie
met toks minėjimas bus liepos

New York, N. Y. BU 8-0541 
Penktodien), birželio 29 —-• Iki 
Ketvirtadienio, liepos 5, 1942

Pirm* kartą New Yorke

M. P BALTAS — DhvcMrhM 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

draugijos susirinkime birželio 
21 iš 1700 -narių dalyvavo 
tik 150. Keli akmenys —Kon- 
trim, Janeliūnbs ir Zerolis -r- 
reikalavo, kad draugija nere
montuotų klubo pirmojo aukš
to moterų kambario. Namų ko
mitetas, norėdamas pagyvinti 
prekybą, pasiūlė direktorių ta
rybai gerai atremontuoti pirmą 
aukštą. Direktorių taryba pri
tarė. Klubo veikla plečiasi, na
rių skaičius kasmet didėja, tai 
reikia gerinti ir klubo patal
pas. Direktorių taryba prašo, 
kad tuo klausimu pasisakytų ir 
kiti draugijos nariai- Savo su
manymus ir pasisakymus siųs
ti: 368 West Broadway, So. 
Boston, Masą.

Balfo skyrius ir šiais metais 
skelbia piniginį vajų nuo bir
želio 15 iki rugpjūčio 15- Ats
pūru atsišaukimu kreipėsi į 
Bostono lietuvius, kad aukotų 
vargstantiems broliams parem
ti. '‘Toji auka, kaip koks ce
mentas, sujungs mus su pa
vergta Tėvyne dar glaudesniais 
ryšiais” -— rašoma atsišaukime. 
Aukas prašo siųsti,arba asme
niškai įteikti Balfo skyriaus iž
dininkui V. Stelmokui (Baltic 
Reaity) 389 W. Broadway, So. 
Bostone, Mass., ar kitiems val
dybos nariams. Siųsdami auką, 
pažymėkite, ar norite būti Bal
fo nariu (nario mokestis 1 dol. 
metams). Balfui duotos aukos 
gali būti atskaitomos, mokant 
valstybės mokesčius. Bostono 
Balfo skyriaus pirmininku yra 
A. Andriulionis, iždininku V- 
Stelmokas ir sekretorium P. 
Jančauskas.

Bostono Žalgirio tuntas, ku
riam vadovauja inž- K. Nenor
tas, šį pavasarį naujai persi
registravo pas amerikiečius 
skautus. Tuntui paskirtas nau
jas grupės numeris 152. Tun
tą globoja Bostono lietuvių pi
liečių draugija.

PRIMICIJOS MASPETHE
ši sekmadieni liepos 1, Mas- 

petholietuvių bažnyčioje Iras 
pranciškono kun. Augustino &- 
manavičiaus primicijos. Iškil
mingos mišios 11 vaL Pamoks
lą pasakys nrel- Jonas Bal- 
kūnas. Po mišių 1 vai. parapi
jos salėje bus vaišės. Jaunojo 
kunigo tėvas su šeima, atvykęs 
iš tremties, gyveno Maspethe. 
Čia primidjantas turi ir dau
giau gimimų bei draugų.

Lietuviai pranciškonai nuo
širdžiai dėkoja Vaitiekui Ma- 
čiokui iš Woodhaveno, 
kuris, atsiėmęs iš SLA savo il
gametę apdraudą, paaukojo 
Brooklyno vienuolynui.

Kun- Alg. Kezys, S. J., at
vyko iš Čhicagos ir svečiuoja
si pas savo tėvus Brooklyne. 
šį sekmadienį, liepos 1, 10 vai. 
kun- A Kezys aukos mišias 
naujoje Maspetho par. bažny
čioje. Jis išvyksta į Paryžių pra
leisti vasarą studijoms. Rude
nį studijas tęs Belgijoje.

Dr. Regina Sakiaitienė iš
vyksta atostogų nuo liepos 1 
iki liepos 16, ir jos dantų gy
dymo kabinetas bus uždarytas

Akademikię skaučių draugo
vės sueigoje, kuri įvyko birže
lio 7 d., 7:30 vai- vak. And- 
riušių bute, buvo išrinkta nau
ja valdyba: Laima šileikytė — 
pirmininkė, Ligija Babarskaitė 
— kandidačių globėja, Regina 
Kulytė - korespondentė. Seną
ją valdybą sudarė Ligija Ba- 
barskaitė ir Daiva Alytaitė - 
Kezienė. Nauja valdyba per
ims pareigas rudenį, kai> oficia
liai prasidės naujas mokslo se
mestras- R. K.

206 Ea*t 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė. > 
New York. N. Y.

TeL RE 4-4428

Pranciška Šeputienė, 81 me
tų, gyv- Woodhavene, mirė bir
želio 20- Palaidota iš Apreiš
kimo par.. bažnyčios šv. Jono 
kapinėse, 
fundatorė, priklausė tretinin
kam. Paliko sūnų Albiną ir 
kitus giminaičius. Laidotuvėmis 
rūpinosi šalinskų laidotuvių į- 
staiga.

Steponas Janeliūnas, Pranas 
Romskas, Juozas N. Aucoin, 
Juozas V. Nevarąs ir Stanley 
Drevinskas- šis komitetas su
rinko 712.53 dol. aukų. Iš lie
tuvių naujakurių nė vienas ne
atsisakė paremti savo aukomis. 
Iš surinktų aukų komitetas sau
sio 30 suruošė pobūvį Soldiers 
Home, Chelsea, Mass. Invali-

Valteris Turui is, gimęs ši- parėmė auka ir darbu. Taip 
lų parapijoje 1887 birželio 26, pat vertindamas lietuvišką 
dar jaunas 1906 atvyko į JAV spaudos reikšmę, yra parėmęs 
ir 1915 čia vedė. Vos atsista- 
čius nepriklausomai Lietuvai, 
1921 metais su nemažomis 
santaupomis buvo grįžęs tėvy
nėn, bet po penkerių metų vėl 
išvyko Amerikon ir pastoviai 
įsikūrė New Yorke, nors ap
lankė kone visus Amerikos 
kampelius.

Daugiausia yra dirbęs Brodk- 
lyno aristokratų klube, kur ir konų koplyčioje Brooklyne bu

vo atlaikytos jubiliato intenci
ja šv. Mišios, Brooklyno klu
bas jam surengė pagerbimo pie
tus. D. Adm.

• Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAInuo 4 vat popiet
Puikiausia
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E. JOSEPH ZEBROWSKf 
Laidotuvių direktorių*

dams buvo įteiktos dovanėlės. 
Vasario 23 komitetas nuve

žė šv. Petro parapijos CYO dū
dų orkestrą į veteranų ligoni
nę Brockton, Mass. Koncerto 
pasiklausyti susirinko apie 300 
invalidų. z

Kovo 19 ir gegužės 21 komi
tetas suruošė pobūvius vetera
nų ligoninėje, Jamaica Plain, 
Mass-, kur buvo Įteiktos dova
nėlės karo invalidams. y

Be. viršminėtų pobūvių komi
tetas Įteikė dovanų, kurių tar
pe buvo vartotas šaldytuvas, 
V. A. Out Patient Clinic Day 
Treatment Center, Bostone*

'Lietuvių atsilankymas ir do
vanos invalidams teikė daug 
malonumo. Jie džiaugėsi, kad 
lietuviai jų nepamiršta. Postas 

tais jam talkininkavo posto ko- gavo daug padėkos laiškų ne tik 
manderis Bronius L. Kontri- iš pačių ligonių, bet ir iš li

goninių vadovybių.
Komitetas reiškia nuoširdžią 

padėką visiems, kurie aukojo 
ir tiems, kurie padėjo padaryti 
malonumą mūsų karo invali
dams. ' . J. R.

860 GRANO STREET 
BROOKLYM, N. Y.

GRABORTUS 
BALŠAMTTOTOJAS 

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklya,N. Y.

namie gamintos saloto* 
ivtežia rtkyta žuvis

1655 Sscond Avenue 
(kampu 86th Street) 
N*w York a, N. V.

ASBURY PARK, N. J.
Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Prašome dėl kambarių susitarti U anksto.

(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Bakttunuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLVN. N. Y.

atesteraat
MEtKOS vno> Ir Maikllim 
vasarnamyje: 42 Beach SU 
Monument Bea^ų-Cape Cod, 

i Mas*w Telef. Buzzards Bay.
Plaza 9-3251. Maloniai kvie
čiame atvykti ir būti mūsų 
svečiais.
e MEDŽIŲ APSUPTA Ubai 

rami aplinka
• KAMBARIAI DIDELI, pa

taite ir jrražOs
* MAISTAS GERAS, svei

kas. kas kiek nori
e PLIAŽAI ARTI prie Golfo 

srovės šildomo Atlanto
Sezono pradžia — birželio 16.
KAINOS SAVAITEI su pilnu 
išlaikymu: Suaugusiems 350, 
vaikams $25; gausioms šei
moms daroma nuolaida.
15% nuolaida vasarolantiems 
nuo birželio 16 iki liepos 7. 
Iki sezono pradžios kreiptis:

S. M. LŪŠYS
105 Grand SU B'ktyn 11, NY 

Telef. r- EVergreen 7-5576

Snt«*Odsm rarbfnsras tefdotuve* 
Knnlvčior nemokamai visose 
miesto dalyse; veiki* ventntadja

Lorena S. Malinauskaitė, 
duktė Anelės ir Igno Malinaus
kų, baigė pirmąja mokine Ap
reiškimo par. mokyklą Rego 
Parke, L. I-, ir gavo stipendi
ją toliau mokytis seserų domi- 
ninkomų aukštesnėje mokyk
loje Jamaica, N- Y.

prel. pr. juro

Pataisyta* III leidimas 
išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

Angelę Karalienės parapijos 
piknikui, kuris Įvyks liepos 8 
Polish National Home parkely
je, 108-11 Sutphin Blvd., Ja
maica, uoliai ruošiasi parapijos 
draugijos ir rengiasi gražiai 
priimti svečius.

Rimas Gedeika, Stud. Ateiti
ninkų S-gos New Yorko drau
govės pirmininkas, birželio 22 
išvyko į Fort Pęyens, Mass., še
šioms savaiteniš karinei tarny-

Malom susHUnmo vieta Yodcvilė|e 
Kiekvieną vakarą Mdai ir šiaip maloniai lai-' 
kas praleidžiamas prie Niek Averąano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Vlctor, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

Juozas Audėnas, ekonomis
tas, geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252
Cleveland St, Brooklyn 8, N. jom. Brooklyne. kuriantis pran-
Y. Tel. TA 7- 9518. ciškonams, vienas iš pirmųjų

Vaidina:
Gunther PMltpp, Watter Grosą, Re
nate Ewert. H. Frank, A. Rosar.

Priedinė ftima:
. und fUhre um nicht

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air ComBtion

123 E. 7th 8U New York 9, N.Y.
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