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Amerika prabilo iš erdves
Amerika liepos 10 padarė 

pirmą žingsnį satelitinei televi
zijai. Aplink žemę paleistas sa
telitas, vardu Teistai, kuris pri
ima ir perduoda televizijos pro
gramas, radijo, telefono ir te
legrafo pranešimus- Tam reika
lui yra įrengtos dvi stotys A- 
•merikoje (Andover, Me.; Holm- 
del, N.J.), viena Prancūzijoje ir 
viena Anglijoje. Naujos stato
mos Vokietijoje ir Italijoje.

Satelitas. Telstar yra 34 inčų 
diametro, 170 svarų, aplink že
mę skrieja 16,000 mylių greičiu 
ir apibėga per 2:36 vai- Sate-

IN2. FRANK O’NEILL, su- 
konstruavęs televizijos sate
litą Telstar.

litas turi 15,000 įvairių dalių 
su elektrinėm smegenim. Jo pa
gaminimas atsiėjo milijoną do
lerių, paleidimas — dar du 
milijonus, o visas projektas — 
50 milijonų. Išlaidas padengė 
Amerikos telefono ir telegrafo 
bendrovė; talkininkavo JAV vy
riausybė. Erdvėn buvo paleis
tas Thoro raketos.

Besisukant šeštą kartą aplink 
žemę, iš Andover, Me., buvo 
perduotos pirmos transliacijos. 
Televizijos aparatuose pasirodė 
Amerikos vėliava, pasigirdo 
grojamas JAV himnas. Kalbėjo 
viceprezidentas Lyndon B. 
Johnson iš Washingtono. Pran
cūzijoje buvo matoma ir girdi
ma taip, lyg stotis būtų tiktai 
už keliolika mylių- Anglijoje—

tik trumpą laiką, kaip yra tarp 
dviejų stočių. Reikėtų paleisti 
dar 30-40 tokių satelitų ir pri
statyti daugiau stočių įvairiuo
se pasaulio kraštuose, kad gali
ma būtų bet kuriuo laiku ir bet 
kur tiesiog transliuoti televizi
jos programas ir kita- Bet sėk
minga pradžia padaryta.

Anglų spauda tai pavadino 
“Amerikos triumfu”. Amerikos 
spauda priminė, kad šis sateli
tas niekam negrąso, niekam nė
ra pavojingas, o tiktai naudin
gas. Tai mokslo pasitarnavimas 
žmonijos labai. Maskvos laik
raščiai šį istorini faktą trumpai 
tepaminėjo, pastebėdami, kad 
bandymas “labai sėkmingas”. 
Tokį pat savo laimėjimą rusai 
būtų puste išpūtę...

ANDOVĖR, M E., satelito televizijos stotis, iš kurios buvo parodyta JAV 
vėliava ir sugrotas himnas.

silpniau. Liepos 11 vakare iš 
Prancūzijos Į Ameriką perduo
ta 10 minučių programa. Kalbė
jo pašto ministeris Jacųues Ma- PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SAVAITE NEW YORKE
rette. dainavo Yves Montand, 
žinomas prancūzų dainininkas, 
duota porą vaizdų iš Paryžiaus 
vakarinių pramogų. Amerikoje 
buvo gerai girdima ir aiškiai 
matoma.

Greitai besisukdamas aplink 
žemę nuotolyje tarp 600 ir 3, 
500 mylių, Telstar gali priimti 
ir perduoti vaizdus ir garsus

Pvergtųjų Europos Tautu 
savaitės iškilmės New Yorke į- 
vyks šį sekmadienį liepos 15- 
Iškilmingos pamaldos bus 10 
vai. šv. Patriko katedroje. Pa
maldose dalyvaus ir New Yor- 
ko kardinolas Spellmanas. Tau
tinėm grupėm katedroje rezer
vuotos vietos. Lietuviai prašo
mi rinktis 9:30 5 Avė. vakari

nėje pusėje, priešais katedrą, 
kad visi organizuotai nueitume 
į katedrą.
. Tuoj po pamaldų įvyks vė
liavų pakėlimo ceremonija prie 
Pavergtų Europos Tautų pasta
to (priešais Jungtinių Tautų rū
mus). čia kalbės kongresmanai 
Victor L- Enfuso.ir John V. 
Lindsay.

Koks sprendimas 
dėl Kinijos?

N. Y. Times vedamajame pa
sisakė už tai. kad Amerika dė
tų pastangų išvengti karo ir 
pašalinti ginkluotą sprendimą 
klausimam tarp komunistinės 
ir nacionalinės Kinijos. Nuro
do ir galimybes — paspausti 
nacionalinę Kinija, kad pasi
trauktų iš pakraščio salų ir su
mažintų savo kariuomenę-

J. Alsop (NYHT) rašo, kad 
jų negynimas turėtų didelės 
Įtakos Azijos valstybių nuotai
kom. O jas ginti Amerikos po-

t

TELEVIZIJOS SATELITAS priima programą iš Amerikos ir perduoda į Europą.

Kita Pavergtų Europos Tau
tų savaitės iškilmių dalis įvyks 
liepos 17, antradienį, 1 v. p.p. 
miesto rotušės sodelyje (City 
Hali Manhattan). Čia įvyks iš
kilmingos apeigos, kuriose da
lyvaus Pavergtų Europos Tau
tų tautinės grupės- Kąlbės, be 
kitų, einąs New Yorko miesto 
burmistro pareigas Screvane.

Lietuviai prašomi gausiai da
lyvauti visose trijose dalyse — 
pamaldose katedroje, vėliavos 
pakėlime ir iškilmių apeigose 
miesto rotušės sodelyje.

WASHINGTONE liepos 18 
National Press klube bus pie
tūs, kuriuos rengia Europos 
pavergtų tautų ansamblėja. Pie
tuose 7 vai. vak. pagrindiniu 
kalbėtoju bus Olandijos par
lamento narys Frans J. Goed- 
hart. kuriam bus įteiktas ir at- 
žymėjimas už jo nuopelnus, re
miant pavergtųjų tautų sieki
mus atgauti laisvę- Taip pat žy
menimis bus apdovanoti šen. 
Hubert H. Humphrey ir kong- 
resmanas Walter H. Judd.

zicijos yra tiek pat patogios, 
kiek nepatogios yra pozicijos 
Berlyną ginti. 1958 nacionalinė 
Kinija sėkmingai apsigynė nuo 
komunistų puolimų, nes tada 
turėjo pranašesnius lėktuvus ir 
lakūnus. Dabar pranašesnius 
lėktuvus turį komunistai, todėl 
nacionalinė Kinija būtų reika
linga Amerikos aviacijos para
mos iš karto. Rašo, kad tam 
Amerikos karinės jėgos ten yra 
pakankamos.

ŽMOGAUS ĮŽIEBTA SAULĖ NUŠVIETĖ PAGIFIKĄ

— Amerikos U-2 ir satelitu 
surinktom žiniom. Chruščiovo 
tvirtinimai apie jo raketines pa
jėgas buvo blefas.

New Yorke pasikorė senu
kas Max Kastenbaum, 103 me
tų. Tėvą rado negyvą sūnus 
Abe. kuriam yra 73 m.

Johnstono saloje, Pacifike, 
liepos 9 amerikiečiam iš trečio 
karto pavyko Thoro raketa iš
kelti ir susprogdinti 200 mylių 
aukštumoje atominį krovinį vie
no milijono tonų stiprumo. 
Sprogimas nušvietė it dieną di
džiulį Pacifiko plotą tarp Nau
jos Zelandijos ir Havajų- Spal
vos keitėsi įvairiom varsom, 
tartum Fatimos stebuklo saulės 
šokyje 1917 metais. Trumpam 
buvo nutrūkęs radijo ir tele
grafo susisiekimas su Tolimais 
Rytais. Bandymu norėta suži
noti, kiek galima sukliudyti ra
daro signalus ir apsisaugoti nuo 
priešų raketų. Sakoma, rezulta
tai buvę sėkmingi.

Mokslininkai nėra vienos 
nuomonės, ar atominiai sprogi
mai aukštumoje gali paveikti 
atmosferos sąlygas. Apie galimą 
žalą rėkliai šaukiama, kai ban
do Amerika, bet tylima, kada 
tai daro Sovietų Rusija. Šį kar
tą ypač šaukta Maskvoje, kur

tą pačią dieną susirinko bolše
vikų sukviestas vadinamas “nu
siginklavimo ir taikos” kongre
sas. Amerikiečiai atsakė: Sovie
tų Rusija pirmoji vienašališkai 
nutraukė susitarimą atominių 
bandymų nedaryti ir dėl to ji 
neturi teisės kitiem priekaištau
ti-

TIESOS ŽODIS "TAIKOS” KONGRESE
Maskvoje bolševikiniame “tai

kos” kongrese. į kurį susirinko 
apie 2000 komunistų ir jų sim- 
patikų. amerikietis prof. Dale 
Pontius iš Chicagos pastebėjo, 
kad negalima visa pikta versti 
Amerikai, o visa gera matyti

landų, belgų, norvegų, čekų ir 
lenkų), tuojau buvo atmestas 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos. 
Pareikšta, kad tai ne nauja ir 
visai nesvarstytina, kada Sovie
tų Rusija sau pasilaiko Rytų 
Berlyną.

HONOLULU miestas Havajų salyne atominio sproginlo metu buvo nu
Svitęs it dieną

tiktai “socialistinėje santvarko
je”- Tokiu būdu taikai nepasi
tarnaujama. Yra kaltės abejose 
pusėse. Kai prof. D. Pontius 
kritikavo JAV vyriausybę, jam 
grausmingai plojo. Kai pabrėžė, 
kad negalima už viską kaltinti 
tik Amerikos, buvo tyla ■.. Tai 
parodė, kas yra tas “taikos” 
kongresas.

Liepos 10 kalbėdamas Chruš
čiovas nieko naujo nepasakė. 
Tie patys grasinimai “sulyginti 
su žeme”, jei kas drįstų pulti 
Sovietų Rusija. Chruščiovo siū
lymas Vakarų Berlyną perduo
ti Jungtinių Tautų globai ir 
apsaugai mažu tautų (danų, o- PROF DALE PONTIUS

Kongresmanas Edward J. 
Derwinski liepos 16, pirmadie
nį yra išsirūpinęs Atstovų Rū
muose dvi valandas laiko disku
sijoms apie Europos pavergtą
sias tautas- Kalbas pasakys vi
sa eilė pavergtųjų tautų drau
gu.

PROKLAMACUAS ryšium su 
Europos . pavergtųjų tautų sa
vaite yra jau paskelbę: guber
natoriai — Connecticut. Dela- 
ware. Illinois, Oregon ir Tex- 
as, majorai — Memphis (Tenn.) 
Elizabeth (N.J.), Albuquerque 
(N.M.). Denver (Col.), Kansas 
city (Ka.). Indianapolis (ind.), 
Portsmouth (Va ). Jefferson Ci
ty (Mo.). Detroit, (Mich.), Pro- 
vidence (R.L).

— Pabaltiečių deportacijos 
šiemet birželio mėnesį buvo pla
čiai paminėtos JAV Senate ir 
Atstovų Rūmuose. Apie jas kal
bėjo 34 kongresmanai ir du se
natoriai. Jų visų kalbos tilpo 
“Congressional Record.”

— Elektrėnais pavadino vie
tovę. kurioje pastatė šiluminę 
elektros stotį, kuri bus šildo
ma natūralinėm dujom iš Da- 
šavos. Ukrainoje. Elektrėnai 
yra 30 mylių nuo Vilniaus. Gy
ventojų turi 3000 Stoties sta
tybos darbuose 80 proc. darbi
ninkų buvo lietuviai. Mėnesiui 
uždirbo 50-200 rublių, viduti
niškai 94 rublius.

Kaip Vyt. Misevičius padėjo 
demaskuoti sovietinį melą, 
pasmerkti sovietinį brutalu
mą didesnį už gestapo ir iš
kelti vyskupo Matulionio he
roj izmą

★

Filmas ir filmas — tokia- da
bar yra madinga propagandos 
priemonė. Ją labiausiai įverti
na bolševikai. Bijo filmo, ku
ris demaskuoja bolševizmą ir 
komunizmą. Dėjo didelių pa
stangų, kad būtų išimtas iš apy
vartos Kongreso komisijos pa
rūpintas filmas “Operation Ab- 
olition”. Savo ruožtu deda pa
stangų Lietuvoje propagandą 
varyti taip pat filmais.

Vienas iš tokių filmų, susuk
tų Lietuvoje, yra pavadintas 
“Kryžiaus šešėlyje”. Tai “pir
moji lietuviška kino apybraiža 
antireligine tema”. Taip ją 
apibūdindamas (Laisvėje bir
želio 26). Vyt. Misevičius, ku
ris tam filmui rašė scenarijų, 
papasakojo, kaip jis rinko sce
narijui medžiagą iš operato
riaus režisieriaus R. Gabalio pa
gamintų foto vaizdų.

★ - *

". .. Vatikano rūmu nuo
trauką pakeičia Šeduva, vieti
nė bažnyčia, iš kurios išeina 
vyskupas Matulionis. Nuaidi vo
kiečiu karo fanfarai, būgnai- 
Vyskupas ramiai eina Šeduvos 
gatve." — rašo Vyt. Misevičius. 
Ir toliau:

“Koks kontrastas? Vatika
nas ir mažas Lietuvos miestas 
Šeduva, kur karo metu gyveno 
vyskupas Matulionis, Vatikano 
ir Hitlerio bendradarbiavimo 
liudininkas ir veikėjas. Tai jis 
po hitlerinių fašistų užpuolimo 
koja kojon žygiavo i Leningra
dą su vokiečių kariuomene. Ko 
jam ten prireikė? Jis čia ėjo 
paties popiežiaus Pijaus XII į- 
sakymu. Matulionis, popiežiui 
susitarus su Hitleriu, buvo pa
skirtas po Leningrado okupaci
jos apaštališkuoju Leningrado 
administratorium. Tokia yra is
torinė tiesa!”.

★

Pirmiausia jame žodžius “is
torinė tiesa” reikia pakeisti žo
džiais “sovietinė tiesa”. Ta “so
vietinė tiesa” reiškia: arkivys
kupas Matulionis yra vienas iš 
nekenčiamiausių komunistam 
asmenų- Nekenčiamas tiek pat 
kaip ir popiežius Pijus XII. “So
vietinė tiesa” reikalauja užpil
ti jų vardą melais. Tačiau vaiz
do gamintojas tuos melus sudė
liojo ne kaip įgudęs propagan
distas, o kaip nemokša siuvė
jas, kurio siūtos siūlės išsiver
tė ir demaskavo “sovietinę tie
są” prieštaraujant faktų tie
sai. Būtent:

1. Vyskupas Matulionis 1941 
gyveno ne Šeduvoje bet Kau
ne. šeduvon jį nutrėmė tik 
bolševikai, po Stalino mirties 
vyskupą išleidę 1956 iš Rusijos 
kalėjimų. Taigi Šeduvoje vysk. 
Matulioniui einant iš bažnyčios 
galėjo aidėti karo fanfarai ir 
būgnai bolševiku, bet ne vo
kiečių. Vyt. Misevičius, vaizduo
damas vyskupą Matulionį, Še
duvoje, dokumentavo bolševi
kų pavartotą prieš vyskupą 
smurtą.

2. Arkivysk- Teofilius Matu
lionis Šeduvoje niekad negyve
no, kol jo ten nenutrėmė rusai 
iš jo diecezijos-Kaišiadorių. Pir
moji rusų okupacija 1941 m. jį 
rado Kaune, šv. Mikalojaus 
(kadaisia benediktinių) bažny
čios rektorium. Jį čia rusai ne
kartą terorizavo, 'atsilankyda
mi valdininkai net iš Solovkų 
kalėjmo. kur jis kentėjo prieš 
grįždamas Lietuvon 1933. Kau
ne jį rado ir karo metas, kol 
po vysk. J. Kuktos mirties A- 
paštalų Sostas paskyrė Kaišia- 
dorio diecezijos ordinaru (1943 
sausio 9). 1946 rusai vėl jį iš
vežė ir uždarė Vladimiro kalėj- 
man, kur išbuvo iki 1956 ru-

ARKIVYSK. T. MATLIONIS

dens. Jo ir kitų ten gyvenimą 
aprašo britas kareivis Frank 
Kelly savo autobiografijoje 
(Private Kelly by Himself).

3. Bolševikus persekioja pa
jautimas kaltės, kaip jie susi
tarė su Hitleriu 1939; kaip jie 
po to susitarimo ėmėsi agresi
jos ir žygiavo į Baltijos vals
tybes, į rytų Lepkiją. Savo kal
tės iš pasąmonio kylantį pa
jautimą nori nuslopinti mela
gingu šauksmu, kad ne jie žy
giavo, bet kad žygiavo į Le
ningradą jų nekenčiamiausias 
vyskupas . . .

★

Lietuvių buvusių Lietuvoje 
ar dabar esančių, atminime la- , 
bai išlikęs faktas, kaip 1943 
rugsėjo 10 Vilniaus apygardos 
komisaro pavaduotojo Roxono 
įsakyti žandarai įsiveržė į Žiež
marių bažnyčią, gaudydami 
merginas ir moteris- darbam Vo- •/' 
kietijoje. Prel. B. Sužiedėlis, 
Žiežmarių klebonas, nesutikęs 
su vokiečių • reikalavimu nu
traukti pamaldas ir išprašyti iš 
bažnyčios žmones, kuriuos vo
kiečiai norėjo suimti švento
riuje, o ne bažnyčioje, ir apie 
tai parašęs raportą vyskupui, 
buvo suimtas. Vyskupas Ma
tulionis parašė protestą ge
stapui prieš bažnyčios išnieki
nimą. Vyskupas buvo iškvies
tas į gestapą ir reikalautas, 
kad protestą atsiimtų. Vysku
pas nesutiko atsiimti. Nebuvo 
suimtas tik dėl to, kad buvo 
visiem žinia, jog vyskupas 12 
metų yra praleidęs bolševikų 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose.

Ko nedrįso padaryti vokie
čių gestapas, tą padarė bol
ševikų enkavedistai — vys
kupą Matulionį antros okupaci
jos metu vėl suėmė ir ištrėmė 
į Rusiją už tai, kad jis taip pat 
protestavo prieš jaunimo ko- 
munistinimą.

★

Toks yra skirtumas tarp 
“sovietinės tiesos” ir faktų tie
sos apie vyskupo santykius su 
vokiečiais ir bolševikais.

Skaitydamas neapykantą ir 
negudriai sdsiūtus melus apie 
taurų, garbingą ir švento gyve
nimo vyskupą, kurio dvasios ne
palaužė nė bolševikų kalėji-* 
mai, iš naujo ir gyvai įsiklau
sai į Vladimiro Solovjovo įspė
jimą, kad viena iš Antikristo 
žymių yra — melas:

“Melu apsisiautęs Antikris- • 
tas žygiuoja per šimtmečius”;

“Antikristo esmei priklauso 
klastoti viską, kas yra dieviš
ka”.

★

Arkivysk. T. Matulionis yra 
gimęs 1873 liepos 4.-taigi 'ki
tais metais jam sukaks 90 me
tų. Šiuo metu jo sveikata dar 
gera, galvojimas gyvas ir blai
vus. Praėjusių metų pabaigoje 
popiežius Jonas XXIII, pagerb
damas ši taurų Bažnyčios dig
nitorių ir bolševikų kankinį, 
pakėlė j arkivyskupus
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mus Ir būsite patenkinti.

Greit atgabenkite savo siuntinius PAS MUS, ir mes greit 
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PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ——

PirmiMk fibMNRB Uetavoje kilimą, tas pats laikrašti* i 
Jokūta* Statas, ąnttajj & Nar- stažavo: “Sušmeižti Birželio 
kežtatatė. Stota Itaes buvo 
tarp Amerikos Betariu priim
tas be ptaų. Aštrių ginčų su
plaukė & Narfcehūnaitės fil
mas. Pasisakymai tavo tiek ašt
rūs, kad Naujieno** J. Berta- 
šius perdavė kažkurio žurna
listo pareiškimą jos kelionę ga
lėjus būti apmokėtą bolševikų 
Dėl tokio kaltinimo' ilgas susi
rašinėjimas tarp Naujienų ir 
Vienybės Narkeliūnaitei pa
reikalavus atšaukti arba išduotį 
ano žurnalisto pavardę, dar ne
baigtas, ir paskutinis lapas*— 
Naujienose birželio 30 J. Ber- 
tašius pasiūlė ginčą perkelti į 
Bendruomenės garbės teismą.

Pasisakymai api* gyvenimą
Lietuvoje:
Dalis laikraštininkų norėjo 

ne tik informuoti faktus iš gy
venimo Lietuvoje, bet ir juos 
pristatyti kaip lietuvių kūrėjų 
laimėjimą. Kiti tuose faktuose 
įžiūrėjo ne lietuvių, bet Mask
vos linijos laimėjimą. Dirva į- 
spėjantį Įurštą atkreipė į E. 
Keturakio raštus Vienybėje. 
Po kurio laiko, gegužės 14, tas 
pats Keturakis Dirvoje aiški
nosi, kad iš Vienybės bendra
darbių pasitraukia, nes Vieny
bės redakcija jo raštų mintis' 
ižk^aipanfi nnbraufciat™*j-Jfflt 
mėntąrus, kūrftuš įs bu^TBA

Dr. Pijus Grigaitis aėkalbin*- 
ja kongresmeną Murphy rem
ti Lietuvos bylos reikalu į- 
neštas JAV-ię Kongrese re- 
zoliudjas
Rezoliucijoms Remti Komite

to barių grupė, lankydama 
1962 birželio 13 — 15 Senato

“Dirvai” atsisakius spausdin- pavedimu V. Rastenis (tas pats 
ti, prašau šį laišką paskelbti minimas B. K. Naujokas, žiūr. 
“Darbininke”. Liet Enc. XXIV t, 513 p.) ir

Birželio 8 d. Dirvos nume- J. čiuberiris. Jie tą skyrių ir

gresmaną Murphy, kad dr. P. 
Grigaitis jokiu būdu neatsto
vauja visiems krašto lietuviam.
- Trumpai tariant, kongresma- 

nas Murphy yra dr- P. Gri
gaičio suklaidintas. Chicagos ir 
visi kiti geros valios lietuviai 
turėtų labai rimtai į tą reikalą

ir Atstovų Rūmų užsienio rei- reaguoti. Visi geros valios lie
tau komisijų narius, aplankė tuviai, ypač chicagiečiai, tuoj manas Murphy tavo atviras 
ir Chicagos kongresmaną WB- turėtų parašyti po laiškutį Tai padės mūsų visuomenei pa
ltam T- Murphy (D. - HL), ko- kongresmanui Murphy, kad jis sidaryti --savo išvadas. Ką su 
ris yra vienas iš minėtų komi- atsargiau žiūrėtų į dr. P. Gri- dr. Pijum Grigaičiu daryti, be 
sijų narių. " - gaičio “patarimus” ir aiškiai abejo rimtai pagalvos Alto

adresuotina: The Honorable 
William T. Murphy, House Of
fice Building, Washington 25, 
D. C.

Sunku būtų šiuo metu pasa
kyti, ar dr. P. Grigaitis yra da
vęs panašių “patarimų” ir ki
tiems kongresmanams ir sena
toriams. Gerai, kad kongres-

Flrma UNION TOURS Įsteigta 1931 metai*. Per 31 metų siun
tinių stanlimo veiklą nė viena* m6*ų ilrtyta* *hmtiny» nebuvo 
grąžinta* siuntėjui ir nė viena* siuntiny* netfngo. Mūsų darbas 
nepalygnti tikrins, sąžiningas ir garantuotas. Mokesti*! už mOsų

kilimą yra vienas iš okupanto 
reguliarių kasmetinių tiksią. 
Kremliaus bolševikai .. - šiemet 
pirmą kartą sėkmingai jaa įkė
lė koją ir į Amerikos tietuvB- 
ką spaudą”. — (Tai, žinomą, 
nebe pirmą, tik šiemet gal da
romės jautresni, dėl to ir dė
mesį imam kreipti ...).

Jono Detanto raikai**:
Dalis spaudos atkreipė dė

mesį į -Maskvos akciją prieš re
zistenciją, prieš vakarų lietu
vius^ Tokios akcijos nauju pa
vyzdžiu nurodomas Jonas Deks
nys.

Jonas Deksnys, buvęs rezis
tencijos veikėjas, 1949 išvyko 
su slapta misija Lietuvon. Ten 
jis atsidūrė MVD rankose ir 
buvo laikomas nežinioje. Tik 
1960 Tiesoje buvo paskelbta 
jo “išpažintis”. Dabar sovietą, 
matyt, rado, kad atėjo laikas 
jam antrąkart prabilti. Prabilo 
Lietuvoje leidžiamame “Švytu
ry”. Jo atsiminimus ir infor
macijas "Naujienos" birželio 29 
sutiko tokiu vertinimu:

“Vanagų iš anapus” gaudy
tojai Lietuvoj bus greit susi
gaudę 1949 metais, kad tokius 
buvusius arus kaip Joną Deks- 
nė neapsimoka šaudyti. Geriau 
ą^gaudotiprcųiagaiMiai, palai-. 

. ....... tas keletą metų kalėjime, kol
vęs kaip ironiją keliamiem fak- ‘prasiplės pažiūrų ribotumas’, 
tam- Naujienose birželio 25 Jonas Deksnys jau rašo ‘Švytu- 
Vyt Sirvydas, kaip Vienybės no’ žurnale Vilniuj, ką tik no- 
redakeijos narys, paaiškino, ri Maskvos propagandistai”, 
kad ne E. Keturakis pasitrau- Kaip J. Deksnys faktus ap- 
kė, bet kad jis buvo “papra-, kaipo ir iškreipia, parodė jo 
Sytas pasekti šalčių į Laisvę” organizacijos draugas K. Drun- 
— esą Vienybei jis netinka- ga. J. Deksnys buvo rašęs apie 
mas Drangą, kad jį, grįžusį 1945

iš koncentracijos lagerio į Kau
ną, “paskyrė universitete che- 

, Birželio deportacijų minėji- mijos katedros asistentu su 
mas dėmesį nukreipė jau ne į pagrindiniu uždaviniu__ sek-
asmenį, bet į laikraštį. Vieny- ti profesorių Pureną”. K. Drun- 
bė ta proga mėgino akis nu- ga dėl to pareiškimo Naujie- 
kreipti į nacių'vykdytas depor- nose liepos 5 paaiškino: “M 
tacijas ir žiaurumus, skelbė GB mane imvo^ suėmus ir spė
tam tikrus ckūmmmitus, palan- daliai mane tampyti pradėjo 
knis bolševikam dabartiniu me- Kauno MGB viršininkas pulk- 
tu. Kitoje spaudoje tai tavo Voroncovas ne ryšium su ma-

nw Statau ml tat kur kttur. Dėl papiMomą t 
aną MMuei—Ne ntyktte sr aphndDklte jone 
ATHOL, Meta. — SI ML Pteaaant Street — 
BOSTON 1*. Mum. — 271 Mawmut Avtnu* 
BUFALLO A N. Y. — 332 FUknor* Arenu*

įp nanmžia visus
gavimui dAtanĮ* 
ĮgĮŽMĮ/ krip ^5 metna*

Kongresmanas William T. išeitų už rezoliucijų rėmimą. Vykdomojo Komiteto vadovybė 
Murphy lietuvius priėmė birže- Laiškai turėtų būti mandagūs,, ir visa patriotiškoji lietuvių vi- 
2io l5. Pašnekesys užtruko ar- bet kartu tvirti. Kongresmanui suomenė- cc,
ti valandos laiko. Pašnekesici 
pradžioje kongresm. Murphy 
tabėjo, kad jis esąs prieš re
zoliucijas, nes dr- Pijus Grigai
tis jam sakęs, kad Chicagos ir 
viso krašto lietuviai tų rezoliu
cijų pravedimo nenorį. Rezo- 
liudjoms Remti Komiteto narių 
grupei, dalyvavusiai šiame pa- ryj® yra atspaustas J. C. pa- tvarkė. Todėl ir už to skyriaus 
šnekesy, pavyko įtikinti kon- sisakymaB “Ne vietoj pasikarš- visus rašinius, nuo pat jo pa- 
----------------------------------------------- čiuote”- Kadangi to pasisaky- sirodymo, tik tie du asmenys,

— Lietuvos laikraštininku* mo įtaiga yra Maitinanti, pra- dabartinės Vilties Draug-
Maskva apdovanojo “raudono- Šas atspausti Šį budo paaiški- jos nariai, ir yra atsakingi, 
sios vėliavos” ir kriukiai* ženk-* nimą. Dėl vieno rašinio, kurį tavo
lai*—Valstiečių Laikraščio red. B MbBto J. C. pasisakymo parašęs V. Bastėsi* ir kuris ta- 
J. Karosą, švyturio redaktorių atradę Kad 1M2 sl vasario rėja tas padas tariamas kgora- 
A. Bieliauską, Šluotos red- J. 23 d. ptoMęs Dtrraje nau- tano “nepatiramo” tendeneft- 
Bulotą, Sovetokaja Litva sek- ja* skyrius “Svarstymai ir nuo- jas, aš pareiškiau griežtą pro- 
retorių Chieną (vieną iš auto- monik” tavo MmgMti>uotas ir testą, spausdinti atsisaIriau ir 
rių, kurie rašė “Vanagai iš ana- redagm^amas tanetinės Dir- jį perdaviau Vilties Draugijos 
pus”). ves redatajob lat taip tabu- valdybai. Tta pačiu metu įvy.

— Trakuose birželio pirmom ve. Dėl to* prtotattse skyriui ko ir mano S Dirvos atleki* 
dienom tavo 10 dienų fizikos padrodant ir tvatitia praneši- mas, tat rainys Dirvoje neto 
teoretikų dienos. Bklataė ketu- mas mtave reddbdjoa pasira- pasirodė.
iMikos pranešimų. Dalyvavo įrtas- Tą skyrių saėiianizavo, Su pagarba 
iš Latvijos, Estijos, Leningra- Taotitas Sąjet<o* ir ilties , Mye GeMBtas*,

patyrimas garantuoja skubų JOsų ahintMe pristatymo Ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOURS vteninttiė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAATIAKAS garantijas, kad shmttays bus pristatytas.

Jei ir jds buvote nepatenkinti snkst—ilsis stauttmo laaldtatsts,

. ■ ■•
.v
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MATAS UDELIS

senatorių Ir kongresmeno, kad 
jie parašytų apie savo pašneke
sių rezultatas su šen. Fuibright 
ir kongr. Morgan.

.. > kongresmams William T. Mur- 
tatepą telš- phy (D.4U) & Chucagos,Atro- 

do, kad drP. Grigaitis Šįtao- 
iBMHKįteęę. gresmanjį yn aeigtatad papeš* 
Cari Albe*. tęs rezolhidN reikalu. Ar dr. 
ą vadai- Pra- P. Grigaitis šuo klausimu tavo

kėjo dirbti be paliovos iki 2 
vai. popiet- Avims buvo dar 
vienas lovys su druska. Avys

įjungti visas geriausias jėgas, 
visus geriausius .protam. Eūlė 
mūsų darbuotojų yra' daug pa
darę <■ Lietuvos laisvės reikalui, 
bet jie yra jau išsisėmę, visai 
nebepajėgūs šiam darbui vado
vauti- Reikia naujų jėgų, su ke- 
liariopai didesne energija, už
sidegimu ir sumanumu. Siame 
atominiame amžiuje negalime 
pasikliauti tik praėjusio šimt
mečio veiklos metodais. Esu už 
Altą, bet ne už tokį, koks jis 
yra šiuo metu.

P. Tautę Savaitės akcijos ini
ciatyvą Maskva priskiria egzi- 
lam. Juos laiko vienu iš svar
biųjų kaltininkų, kad JAV Kon
grese aiškiai pasisakoma už pa
vergtuosius. Dėl to yra išplėto- rioje buvo Kapočius, Laurinčiu-

Kongreso narių, taigi ir vi
suomenės, kuriai jie atstovauja, 
pasisakymas už pavergtuosius 
yra pasipriešinimas tokiem bal
sam,' kaip valstybės sekretoriaus 
padėjėjo Bali direktyvos nepy
kinti Maskvos ir neminėti pa
vergtųjų. Tai pasipriešinimas 
tai politikų grupei, kuri siekia 
naujo “appeasemfento”

Pavurgtęię Tautę Savaitę J- 
AV Kongresas paskelbė 1959. 
Nuo tada kasmet prezidentas, 
gubernatoriai, miestų majorai 
ją skelbia kiekvienas indivi
dualiai. Tai virsta jau tradicija, 
kuri turi dvejopos reikšmės.

Viena, Pavergtų Tautų Sa
vaitė pasirodė esąs taiklus gink
las- Chruščiovas 1959 nuo jos 

.čiaudėjo kaip velnias nuo švęs* pavesta lietuvių egzilus ir lie
to vandens. Erzinosi, pyko dėl tuvių tautinę grupę Amerikoje 
jos, ir tai kartojo vicepreziden
tui Nixonui Maskvoje. Ir Lie- turėjo x išvykti, 
tuvoje bolševikinė spauda, pyk
dama už Savaitę, netiesiogiai 
informuoja vietos gyventojus, 
kad tokia savaitė vis dėlto yra.

Antra, P.T. Savaitė vis la
biau įpareigoja Kongreso na
rius pasisakyti už pavergtuo
sius prieš pavergėjus, ypač kai 
Europoje pavergimas pakenčia
mas, o Afrikoje taip skubiai 
naikinamas.

pavergejai
Lietuviai šią pavergėjo akci

ją jaučia nemažiau kaip kitos 
tautinės grupės. Gal net dau
giau. Jiem teko pakelti pirmą 
sovietinę invaziją į Vakarus; 
jiem ir dabar tenka atlaikyti 
stipriausią akciją laisvame pa
saulyje- Lietuviai čia jaučia, 
kad Maskva nėra patenkinta 
savo pareigūnais, kuriem buvo

jų nanai yra už rezojmcijų pra- 
vedimą ir kurie pneš jas.

— Ar apiankate vtsuė abfoję 
komisiję narius?

— Taip. Be to, . aplankėme 
abiejų partijų vadus. Senate ir 
Atstovų'Rūmubse.

—■ Ar demokratę ar' raųpubli 
konę tarpa yra didesnio, prita
rimo .rezoliucijoms?

— Respublikonų vadai ir Se
nate ir Atstovų Rūmuose paža- rezoliucijas, jis jas pravysiąs 
dėjo šimtaprocentinę paramą Atstovų Rūmuose.
rezoliucijų' ir kitais Lietuvos
laisvės reikalais- Anot senato- BHHBFI^^
rių Dirksen ir Kuchel ir kong- vM
resmano Halleck, respubliko- >B
nams rezoliucijų reikalu laiškų ^^^BfOTB
nebereikia ateity rašyti — šiuo < -B
klausimu respublikonai iki vie- . -B
no esą už rezoliucijas. Visas dė- - . B
mesys turis būti nukreiptas į ' B
demokratus. ' B~

vonai kruvink Buvo tyčiomis davo, o vedėja mane kotiojo. 
paguldyti, kad kaliniai, eidami Dar vis.tavo šalta. Steną 
į darbą, matytų. Sargybiniai' veždavo gyvuliam iš tolimesnių 
sakydavo: nebandykit bėgti, kūgių. Vedėju buvo man pik-

. — Kokią pi paramą pažadėjo 
Atstovę Rūmę pirmininkas Mc 
Cormack?

— Jis yra tikrai nuoširdus 
mūsų reikalui, didelis kovoto
jas už pavergtų kraštų laisvę. 
Pažadėjo rezoliucijų reikalu pa
veikti kongresmaną Morgan, o 
taip pat 4r į senatorių Fui- 
bright. Anot jo, jei tik tos ko
misijas teigiamai pasisakys už

į-
B

■. Po poros savaičių vėl atvy
ko naujų kalimų. B naujųjų 
vieną paskyrė avis girdyti. Aš 
gavau kitą darbą. Teko šutin
ti runkelius ir raudonus buro-

1949 metų kovo pradžioje tą druską grauždavo ir geria
mus išvežė į žemės ūkio ir gy- vo daugiau vandens, 
vulininkystės kolchozą.

Pasibaisėję mes nuėjom prie 
savo barako, o tuos vyrukus 
pasišaukė draugai pranešę, kad 
į jų baraką užėjo svetimi ir 
krausto vieno senuko maišelį. 
Senuką apgynę, kraustytojus iš
vijo lauk. Po keliu minučių į 
baraką suėjo daugiau kriminali
nių, norėdami atkeršyti mūsų 
vyrams- Kilo peštynės. Pešty-

apiel2 vai. nakties.Duoną at
veždavo tik retkarčiais- Lauk
davom nuo ryto iki nakties. 
Prisieidavo net po tris dienas 
laukti duonos. Tik su duona 
ir palaikydavom savo gyvybę, 
nes'tai buvo visas mūsų užda
ras.

. , . Persiuntimo punkte buvo i-nem buvo panaudotos narų ” r

rodė lyg kokia duobė. Aplin
kui kalnai iki 150 metrų aukš
čio ir aukštesni. Niekur jokio 
medelio, nei upės, nei ežero. 
Tom moterim čia atrodė baisu- 
Negalėjo įsivaizduoti, kaip čia 
gyvensim. Nors aš jau kelinti 
metai buvau ir kituose lageriuo
se, bet ir man čia nebuvo jau-

žiemą persiuntimo punkte rių už 25 kilometrų nuo cent- 
buvo sunku. Vis tikėjaus, kad 
greitai išveš į pastovius lage
rius. Negalėjau rašyti namo ir 
prašyti siuntinio. Maistą atvež- 

suiminėja masiškai, teisia ir iš- davo iš už zonos, kur buvo mū- 
veža. Pasakojo, kad veža4 ir sų virtuvė. Kadangi buvo už-

litinius, o kriminalinių nusi- nuolius išvežė į Džezkazdano Krasnaja Poliana. Mus šešis liais. Jos graibstė netoli išdrai- Ten, kur mes gyvenome, at- 
žmones nuvežė į to lagerio sky- kytą šieną

Nutaikęs laisvą valandėlę, pri
ėjau artyn ir pasveikinau lie
tuviškai. Išgirdau: “O Jėzau 
Marija”- Abi apsidžiaugė, it sa
vo didžiausią giminę sutikę. Pa
pasakojo, kad jau pora savai
čių, kaip čia. Atvežė iš Vil
niaus kalėjimo drauge su lie
tuviais studentais. Viena buvo 
22 metų mergaitė, kita ištekė
jusi, 30 metų*. Dar dvi jaunos 
mergaitės, su kuriomis drauge 
-atvyko, patiko už 4 kilometrų. 
Susitinka tik šeštadieniais pir
tyje. Jaunesnioji buvo Verutė kėlius ir maitinti silpnesnes 
nuo Alytaus, mokytoja- Kartą avis. Raudoni burokėliai, šutin- 
į mokyklos vakarėlį užėjo par- ti, ir man pačiam buvo pra- 
tizanai. Už tai buvo nubausta varta- Retkarčiais priveždavo 
7 metams- Jos tėvas, buvęs ir morkų, ii karių tik maža da- 
plento sargas, karo meta din- lis tekdavo gyvuliam. Tam aš 
go. Kalbino mane bėgti. Aš ją buvau sąžiningu. Mažai valgy- 
atkalbinėjau: toli rienubėgsi* davau. Galvojau, kad per daug

-j- Koks šiuo motu yra lieto- 
vię pritarimas šiai akdįai?

— šią akciją remia Vlikas ir 
LB. Alto vadovybė, neskaitant 
dr. P. Grigaičio, irgi akcįjai pri
taria. Narių tarpe turime visus 
žymesnius ir veiklesnius lietu
vių darbuotojus.

— Paminėjote dr. P- Grigai
tį. Ar jis tikrai duoda savo "pa-

Karabaso persiuntimo punk
tas buvo kimšte perkimštas. 
Tekdavo miegoti net po narais 
ant grindų- Mudu po narais jau 
turėjome nuolatinę vietą. Kar
tą pavėlavę grįžti, satvo guolį 
radome užtintą- Gulėjo kiti du.

čiau, kai dar buvau Voriratoje. kad ir jie ilhni> kaip fr 
Pab^o du jauni vyrukai. Bvy- todėl nieko nesakydavau. N<w» 
4lo su šunimis apie čekistų » ir būčiau draudęs, nidco nebti- 
jų gaudyti. Sugavo, bet parve- tų padėję. Yptč atvykus nan- 
žė lavonus ir paguldė prie var- . jiem katiniain. Buvo ir tokių.

(5) _ Stasys mandagiai paprašė pa- bare, bet grąžinti kaip nekalti, tai . maisto atgabenimas sudarė
Netikusius į Džezkazganą pa- sitraukti, bet jiedu nė klausyti p ... .. .. sunkumų. Pusryčius gaudavom

liko peistantūno^punkte, iki nenoreįo dar pagraso Stasys aP*e 3 POf*6*- ° —
ataras naujų pirklių. Bet žie- tada gnebe vieną už kojos ir 
mai artinantis mažai kas atva- tas išlėkė švilpdamas, o ant- 
žiuodavo, nes žiemą skubių ras pats paspruko. Pirmasis ru
daity nebuvo žemės ūkio ir sėlis dar bandė kibti, bet nuo 
gyvutinkystės lageriuose. Paim- smūgio nusirito žemėn ir (tin
davo tik tuos, kurie grįždavo go. Mudu sugulėm. Aš galvo- 
iš Džezkazgane rūdos kasyklų jau, kad jiedu atsives draugų 
ir dar galėjo kvėpuoti. .. ir mudviem kailį išpils, bet nie-

Su vienu lietuviu, grįžusiu iŠ kas nesirodė. Po mėnesio Sta
to pragaro, susitikau antrame sį kažkur išvežė, o aš pasilikau 
barake. Tai buvo žinomas spor- per žiemą, 
tininkas dvirutininVas Stasys Dar mums būnant drauge, 
Juodžbalis. Aukštas, stipraNis atvažiavo naujas etapas iš Lie- 
kūno sudėjimo, kilęs iš Kau- tavos, atvežė daug lietuvių, 
no, Lmksmad^ario. Jau buvo Apie 30 iš atvežtųjų buvo jau- 
išsigydęs plaučius. Mudu vie- ni vyrukai, didžiuma studentai 
nas nuo kito, kol jis buvo Ka- iš Lietuvos universitetų. Ki- 
rabaso persiuntimo punkte, nie^ tuose barakuose apsigyveno ne-

lentos. Rezultate iŠ puolusių 
baraką du buvo užmušti, o vie
nas iš lietuvių buvo sužeistas 
peiliu į šoną, bet nugabentas 
į lagerio ligoninę po savaitės 
išgijo.

režimas są ir pasakė: ‘‘Mums yra,sun
ku tuos išgamas perauklėti. 
Gerai, kad atsiranda jaunuo 
lių, kurie mums padeda”- Ne- ¥UUIUIJ*ysw3 Beghtiydamas avis pastebė- grąžindavo gyvus, tik beteisi surado mano kojom uelttatą.
trukus studentas ir kitas jau- Tas naujas lageris vadinosi jau netoli 2 motete su grėb- sumuštas.

Wachinglo«ie?: -« buvo pirmas lahri pėbnkūs rezo&icįjcsns. - jpiraL JtyCbnteBiBk'ltalbė-' 
mano klausimas. YReTsiurijų reikalui pritaria jot ‘Ttežnai tatete pianams pa-

Kunitetas dabar aiškiai r pažadėjo paramą Atstovų Bū- sųntešina Valsty4>ės departa- 
žino, kurie Senato jr ' Atsterų inų pirmininkas (uspeakerls>3 mestas ir Prezidmdas. Su jais 
Rūmų užsienio reikalų komžti- John W. McCorma<±. kovoju. Jūsų rezotiudjoms pri

tariu; kovokite už jas, kol lai
mėsite.-.”

-i- Ką lietuviai turėtę dabar 
daryti . reeoliuciįę . pravedimo 
reikalu?

—r Visas dėmesys nukreųrti- 
nas į demokratus ir Senate ir 
Atstovų Rūmuose. Reiktų -rašy
ti laiškus šiems senatoriams ir 
kongresmanams:

(1) Atstovų Rūmų pirm. 
John W. AAcCormack, prašant 
jo, kad jis darytų visą galima į-

nutildyti. Laurynas Kapočius 
ir jį pakeitė 

Vyt. Zinkevičius, kuriam paves
ta rodyti daugiau aktyvumo.

Nepatenkino nė visuomeninė 
“bazė”, kuria ligšioliniai pa
reigūnai mėgino atsiremti A- 
merikoje — pajuto, kad ta ba
zė, “Laisvės” ir “Vilnies” šali
ninkai, yra be įtakos tarp lie
tuvių ir tarp amerikiečių.

Ateitis priklauso jaunimui, 
kurio didžioji dalis auga iš nau
josios ateivių kartos. Mėgini
mas joje susirasti sau šalinin
kų it talkininkų nedavė, ko no
rėjo. Priešingai, tos pastangos 
visuomenės daugumą padarė 
dar budresnę, apdairesnę. Vie
nas antras laikraštininkas, pa
rodęs palankumo pavergėjui, 
pasijuto tuojau atsidūręs “bim- 
bininkų” eilėse ir iš lietuvių vi
suomenės buvo izoliuotas, o to
ki jau nereikalingi nė pavergė-

kaltėlių nekenčia. Taigi, mes vario rūdos kasyklas, 
pro vielas periindom vieni pas 
kitus ir pasikalbėjom iki sočiai. 
Buvo įdomu sužinoti, kas kal
bama pas mus tėvynėje. Nau
jienos — tos pačios: Žmones

I Suversti kaltę asmeniui, ku
rio jau nėra — nesunku. Ta
čiau sunku Zinkevičiui išsisuki
nėti, kai nusikaltimo dalininkai, 
Stalino bendrininkai, tebevieš
patauja- Juo labiau, kad tai yra 
Chruščiovas ir Serovas, dabar
tiniai Zinkevičiaus bosai.

Zinkevičius aiškins, kokia pa
žanga Lietuvoje padaryta per 
tuos keliolika metų. Bet sunku 
jam tys prisipažinti, kad pažan- 

Prasimušti iš izoliacijos, ku- ga tytų didesnė ir greitesnė, -jei 
Lietuvos neišnaudotų koloniza- 

ta Maskvos akcija nutildyti pa- kas; kurioje atsidūrė ir komu- torius — “didysis brolis”. O jis 
vergtųjų kraštų žmonėm laisva- raštuojantieji lietuviai — daro išnaudoja ne tik ūkines gėry- 
me pasaulyje. Nutildyti viso- pastangų Zinkevičius. Tų pa- bes. Išnaudoja ir intelektuali- 
kiais būdais: skundžiant Ameri- stangų dar tik pradžia. vMėgin- nes bei fizines asmenų pastan- 
kos valdžiai kaip “karo nusi- damas prieiti prie čia esančių gas. Antai, Philadelphijos rega- 
kaltėlius”, “karo kurstytojus”, lietuvių, jis griebiasi naujau- ta rodė, kad geriausi irklinin- 
“koloborantus”; nutildyti įsi- sios maskvinės taktikos — su- kai buvo Vilniaus “Žalgirio”
skverbiant į emigrantų ir bėg- tikti, kad Lietuvoje buvo elgia-, vyrai. Jie buvo įvilkti į Sovietų 
lių tarpą, kad būtų ardoma masi barbariškai (žudymai, de- Sąjungos uniformą, pavesti ru- 
vienybė, silpninamos laisvinimo portacijos), bet aiškinti, kad sų politrukui, ir garbė už Lie- 
pastangos, teisinamas pavergė- tai jau praeitis, kad tai buvo tavos vyrų pastangas ėjo..ru
jas ir tt. Stalino laikai.

loviai prie šulinio. Šulinys bu- tai apturėdavo gy-. vo svirty Uetavo- 
Peštynėm baigiantis, atbėgo dytojų komisija. Kalinys misi- .

viršininkas ir keli lagerio sar- rengdavo nuogas. Jeigu jam Atsikvtodavau tik tada 
kur neriskyrėm. Karta vaikš- ipažai lietuvaičių. Studentai gai. Viršininkas įsakė užmuš- ant sėdynės nebuvo raumenų, tsfcer
čiojom po kiemą, karta valgy- vaikščiojo ir lietuviškas dainas tuosius nunešti į lavonam pa- tš tokius priimdavo į Opę. .
dairom ir karta miegodavom. dainavo. Visi buvo gavę po 10 skirtą pastatą. Ištardęs staden- Patekau ir aš. Sirgau hemoro- wary aną.

metų. Jie priėjo jnie mūsų, tas ir kitus ten esančius kali- jum su kraujavimu. Išbuvau 
Nors buvom už vielų, atskirti nius, pagyrė lietuvius už drą- Ope 6 savaite, 
vieni nuo kitų, bet 
tuo meta persiuntimo punkte 
nebuvo baisus. Visi kalbėjo, 
kad lagerio virtininkas yra ge
ras žmogus, labai atjaučia po

ro- Tas skyrius turėjo dar du 
punktus :— gyvenvietes su .tvar
tais ir namais. Du iš mūsų pa
liko tame skyriuje, o aš su ki
tais kaliniais buvau nuvežtas į 
vieną iš tų taškų, punktų, kur 

tuos, kurie anksčiau buvo Si- versta sniego didžiausi kalnai, vedėjas buvo vokietis nuo Vol
gos, tnaurus žmogus, nors taip 
pat kalinys.

čia buvo avių fauna, apie 
4000 avių. Avis šerdavo lauke. 
Atveždavo rogėmis šieną į lau
kus, priveždavo prie kiekvieno 
būrio avių 
kupstelius. Penkis šeSs šim
tus avių prižiūrėdavo vienas 
kalinys. Išdraikydžvo tą šieną 
ant sniego ir prileisdavo avis, 
saugodamas nuo kitų kupetė- 

taisytas atskiras barakas, vadi- lių. Kai tą Meną sūėsdavo, drai- 
namas Ope, kur patalpindavo kė kitas kupetėles. Vakare avis 
nustipusius kalinius. Ten duo- suvarydavo į tvartus. me, sugaus, dar gali ir nušau- nuskriausta gyvulius. Raudo
davo 4 kartas į dieną valgy- _ Daskirta avis rir- nus burokėBM
ti Maistas buvo šiek tiek su du Buvo tokių įvykių ir ankš- kaliniai išnešiodavo. StiNgaa,
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Association of

NAME.

krautuves ir bankus. Jono Var- BUSS. OPORTUNITY

JULIUS PAKNIS, Prezidentas

BODAMI VIENINGI, BOSIME TURTINGI
TeL HYacmt 7-4677

ATOSTOGŲ LAIKU VERTINGAS IŠPARDAVIMAS!!

NEBŪK ŽILAS
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
TIK ŽIŪRĖK.

Sav. B. KUČINSKAS

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

SALAMANDER EVergreen 7-2155 Resid. ILIinois. 8-7118

TAIP PAT

atstovybėAutorizuota

JUOZAS ARBACIAU8KAS

SAVINOS AND 
LOAN ASSOOAUON

cm.
Pinigus banknotais siųsti registruotu laišku D4A

$5.95 iki $8.95
$9.95

$5.95 &i $8.95

Pasielgsi geriausiai — pirkdamas dabar

MOTERIŠKI BATELIAI
VYRIŠKI BATAI
VYRIŠKI SANDALUI

NEW BRITAIN, CONN.

Nauja* kelia* vedamas per 
New Britain miestą. Jis turė
jo paliesti ir lietuvių bažnyčią 
ir dar apie 300 gyventojų. Pa
rapijos svetainėje buvo sureng
ti keli protesto mitingai, rink
ti parašai ir įteikti valstybės 
kelių tvarkymo komisijai. Tur
būt paveikė protesto mitingai, 
ir kelio tuo ruožu nebeves-

Šiais matai* lietuvių miršta 
mažiau nei praeitais metais. 
Praeitais metais, iš gyvųjų tar
po išsiskyrė 6 lietuviai; nuo 
sausio 1 iki liepos 1 mirė 15 
moterų ir 10 vyrų, šiemet per 
tuos pačius mėnesius mirė 8 
moterys ir 10 vyrų. Sergančių

Beoodwoy ©fficat 
135 Bcoodwqy o* Bodford Ava.

BrooHya,N.Y.

P. VELEVAS, Sekret. J. BELZA, Iždininkas

Asbury Bark, N. J. • 7-toa ir P»rk Avė. kampe • PR 4-7T88 
Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama Įvairiems pobūviams. Prie 
vienučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

- P. ir'C. MAČIULIAI. Savininkai

B. R. PIETKIEWIGZ, Prez.

2555 Vert 47th Street .... TeL LAfsyette 3-1038

690 Hempstead Tpke. • FRANKLIN Sųuare, L. I., N. Y. 
Telef. IV 1-9400

I

LB VAKARŲ AI
LB Amerikos Vakarų apygar- kinojį 

da' apima didžiausius plotas, praMį. __ _____ . _. _
bet rečiausia lietuvių apgyven- gm. 1953 balandžto 1# pūr- 
tus. Jos sudėtin teina Califor. mąji apytinkė buvo jrtaigta 
nia, Arizona, Idaho, Montana, Ixxs Angeles mieste, tairi per 
New Merico, Oregon, Utah iir 
Washington valstybės- Daugiau
sia lietuvių apsigyvenę tik Los 
Angeles mieste, kur yra tos 
apygardos centras ir kur pir
miausia prasidėjo LB veikia 
Amerikos vakaruose.

Jau 1951 spalio 21 Los An
geles mieste buvo sudaryta lan

Ne visi modeliai, bet visų dydžių ir platumo
VAIKŲ BATUKAI $4.95

Dydžio 27-35

ZONE------------ STATE.

GEROS KOKYBĖS VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 

kurių kaina atitinka Jūsų biudžetą 
Išimtis 62-T-Bird-Conv. — $3,2^5.00

TEKS & KATZ, INC.
187OBCHARD ST„ N. Y. O. 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.
■ Spedafiai žemos kainos siunčiant audinius | ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

1962 NAUJAS FORD FALCON 
Tokia žema kaina — tik $1,749, su pristatymu

incorporafed 1860

Dėl informacijų skambinkite PResidęnt 3-7000

.—BSE THB COUPON TO 0FBIYOOt ACCOUNT N0W
Mat 1b Aay Office Of 
THE KB4GS COUNTY SAY1NGS BANK

. ImAnS___________ _____ (UpM$1Wrt>
| «p to *3(MXX) in a Trvct or Joart AccmmO.

HMBa. opca o sovinp* occoaat

Pasinaudok atpiginimu savo ramybei

Yra pigu kada gauni daugiausia už savo pinigus

Gera proga liepos mėn. įsi
gyti rašomą mašinėlę labai nu
piginta kaina. Katalogus ir in
formacijas apie rašomas maši
nėles ir įvairias skaičiavimo

5*4)2 Myrtle Avenue

RIDGEWOOO 

-BROOKLYN

tarp 1 ir 2 Avenue 

NBW YORK CITY 

Tai.: KN 9-3045

itffiėa hf >- jei rMgUĮiartalnmlne
2 kate katur^ms k^virižaina ana’•atonanto Mrttodo
PR®® ..0U& 910 Ui
ą iį>labdiųen jataįg^ HųitaiKM* iki 8100,000 mokama 

nonaalaua ir irto tonai. Ftototoiiitor kaip
xsns mokama 4% (8%% nonnalan, fr *%■ specialaus

MoneydepositedbyJULY 16 
earns divtdends from JULY I
thereafter from Dgy of Deposft _
COMPOUNOED OUARTERLY

PORTRETO, SEIMOB, VAIKŲ 
(vairių progą — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS

tūros ir reprezentacijas srity
se. Ypatingai skyriaus veiklą 
buvo išplėstapirminimkaųjant 
K. liąndąnstaii, J. Ąžuolaičiui 
ir paskutiniuosius dvejus me
tus J. Motiejūnui-

Vėiiau įsisteigė San Frantis- 
co skyrius, kurio nuolatiniu ju
dintoju per eilę metų yra kan. 
dr. V. PBpnftis.

Kurą laiką veikloje grabai 
reiškėsi I/mg Beadi apylinkė, 
vėliau persiorganizavusi į vieti
nio pobūdžio klubą, bet su 
LB apygarda ligškd palaikanti 
ryšius Tikimasi, kad su laiku 
klubas vėl formaliai įsijungs 
LB veikldn, prisiimdamas vi
sus lietuviui daromus įsiparei
gojimus. \

LB Yucaipa apylinkė, kurio
je daugumą sudaro senieji lie
tuviai išeiviai pensininkai, sa
vo laiku veikloje neblogai pa
sireiškusi, paskutiniu laiku dėl 

, kai kurių nesusipratimų veik
loje pajustas atoslūgis- Tačiau 
Šiomis dienomis įsikišus apy- 

yra daug. gardos valdybai, tikimasi, veik-
PlėšauH dažnai apiplėšą la bus įstatyta į normalias vė-

L Medžiukas, iždin- M. Aftu- 
kienė. Paskutiniuoju mėta apy
gardos valdyba daro žygių su
organizuoti LB apylinkę Phoe- 
nix^ Arizona, kur dėl sveiko 
klimato kas metai vis daugiau 
lietuvių įsikuria. Apyg. valdy
bai kurti naujas apylinkes ir 

mašinas ar “Cash Registers” palaikyti kontalrtą su esamo- 
gausite veltui, tik pranešę sa- mis nemaža kliūtis yra dideli 
vo adresą: J. L Giedraitis, 10 atstumai. Ryšiai palaikomi be- 
Barry Dr., E. Northport, L. L, veik tik korespondentiniu bū- 
N. Y- Patarnaus sąžiningai du. , M.

NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario 1<L, 1960
PINIGAI ĮMESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

WvM**S*l mokMnl **wl* ir Kepo* mta. 1 g.

VAI AURA? PIRMAI), ir KETVUrTAD.-------9 ▼. r. Dd 8 p.p.
VALANVVJ: ANTRAD. ir PENKTAD. -------9 v. r. iki 5 p.p.

ttSTAD. 9 ▼. r. fld 11 ▼. d.; Trteted. rtSMytiu

ęOA “Florai Herb” yra nuo 
~ stati priemonė plaukų 

priežiūrai ir natūraliai 
spsdvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežtjimds. Plankai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo datytt AV 
stVkfte 83.00 už cBdeię 8 oa tauki. 
Kanadoje >L00. Garantuojame, bO. 
Bite patenkinti. — TROPICANA, 
Depe. A; PX). Bok 8K, CllstaR, Ind.

zes.
kaip gėrimų krautuvę jau ant- Vėliausia susiorganizavusios 
rą kartą bandė apiplėšti §į apylinkės Portland, Oregon, ir 
kartą plėšikas — jannas vaiki- Seattle, Washington, jau suspė- 
nas — paspruko nepagautas jo savo veiklą gražiai atžymė- 
Prieš porą metų plėšikai jo *i-
krautuvę apiplėšė ir savininką * LB Vakarų apygardos valdy- 
sumušė taip, kad jis metus lai- sudaro: pirm. K. Liaudans- 
ko išbuvo ligoninėje. kas, vicepirm. ir kartu sekret.

Pranas Naunakas
CHERRY HILL RĘST HOME

For Aged and Retired. Home likę 
atmosphere. Reasonable Rates. — 
State approved. — Mrs. Ethel Mc 
Daniel. prop. 500 Cherry St, Eii- 
zabeth. N. J. 201 EL 3-7657

KEABNEY, NEW JERSEY
primena, jog laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau
gijos, turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve
timtaučių tarpe.

Draugija apdrausta FEDERAL SAVTNGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK.

4% dividendo už palūkanas.
Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 

lietuvių ir anglų kalbomis.
Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na

mams įsigyti.

Laukiame atsilankant arba paskambinant:
24 Davis Ave^ Kearney, NJ.; TefeL WY 1-0001

m 11 tBH>»’’ 11-* T ifvsvvuMtl



I J L.......... I I 'MUiyi
DARBININKAS

Prisiminė išvežtuosius Sibiran
Sibiran išvežtuosius ir nu

kankintus šiemet prisiminė ir 
pagerbė Martyno Jankaus šau
lių kuopa.

Minėjimas Sandaros salėje 
birželio 9 pradėtas susikaupi
mo valandėle ir giesme “Mari
ja, Marija”. Įžanginį žodį tarė 
kuopos pirmininkas A. Mantau- 
tas, priminęs Saulių Sąjungos 
kūrėjo' VI. Pūtvio žodžius, kad 
“ne vien ginklu tėvynė gina
ma”- Ragino dar uoliau jungtis 
j Lietuvos gynimo ir laisvinimo 
darbą konkrečiais veiksmais: 
malda, visokeriopu visuomeni
niu lietuvišku darbu, aukomis 
Lietuvos laisvinimo akcijai, rė
mimu savo spaudos, organizaci-

Lietuvių mokiniai turi 
geriausią vardą 
visoje apylinkėje

Amsterdam, N. Y. — Šv. Ka
zimiero mokykla baigė mokslo 
metus birželio 24 ir išleido 15 
graduantų į aukštesnes mo
kyklas- Šioms iškilmėms visi 
vaikai išmoko naujas gregori- 
joniškas mišias bei giesmes ir 
gražiai jas išpildė. Tuojau po 
mišių, - kurių metu buvo Įteik
ti diplomai, buvo bendri pus 
ryčiai, o rytojaus vakarą — iš
kilmingi pietūs. Džiaugiamės, 
kad Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selės taip gražiai išlavina ir iš- 
auklėja vaikučius, kad šios mo
kyklos auklėtiniai turi geriau
sią vardą visoje apylinkėje.

Pagrindinis bažnyčios vidaus 
išdekoravimas bei atnaujinimas 
buvo baigtas kovo- mėnesį, o
štai ir vėl naujas didžiulis už
simojimas. Parapija perka kito
je gatvės pusėje stovinčius ket- 
veris namus ir, juos nugriovus, 
įrengs automobiliams pastatyti 
aikštę, kurioje tilps apie 50-60 
automobilių. Birželio 14 dieną 
šiam tikslui buvo surengtas pa
rapijos pobūvis, iš kurio liko 
pelno apie 2,400 dol. Tikimės, 
kad šį rudeni jau turėsime pa
togią aikštę prie pat bažnyčios.

Lietuvos vyčiu kuopa rengia 
metinę išvyką Į dr. A. Kinde- 
rio vasarvietę rugpiūčio 5 d.

Tėvas Jonas Kubilius, S. J., 
praleis liepos mėnesį Amster
dame, pavaduodamas į atosto
gas išvykusi vikarą. Kęst- B-

ROCHESTER, N.Y.
Liepos 1 šv. Jurgio parapi

jos salėje buvo surengtos vai
šės Gliorijai Balaišytei ir Jur
giui Zlotkui, kurie susituoks 
rugpiūčio 18. Gliorija yra Anta
no ir Onos Balaišių duktė. Vai
šes surengė abiejų motinos. Da
lyvavo apie 200 svečių ir at
nešė gražių dovanų- Nuošir
džiai dėkojame visiems sve
čiams už atsilankymą. Dėkoja
me ir toms, kurios neatėjo, bet 
prisidėjo prie vaišių. Dėkoja
me visoms šeimininkėms už ge
rą patarnavimą. (C.Z.)

BROCKTON, MASS.

jų, mokyklų, jaunimo ir k. To
liau jo žodį pratęsė Alfonsas 
Svilas, buvęs Lietuvos kariuo
menės majoras, priminęs nu
kankintus tremtinius, kurių nei 
vardų nei žuvimo vietos Sibire 
kartais nežinome.

Meninėje programoje Bronė 
Stundžienė padainavo partiza
nų dainą “Ant rankų parimus” 
ir C. Sasnausko “Apsaugok 
Aukščiausias (žodžiai Maironio). 
Patriotinius eilėraščius dekla
mavo Algis Senuta ir stud. Ja
nina Venčkauskaitė. Minėji
mas baigtas Lietuvos himnu.

Minėjiman žadėjęs atvykti 
miesto majoras F. Milton Mc 
Grath bet turėjęs tą dieną iš
vykti birž. 10 buvo aplankytas 
City Hali, kur jam įteikta B-Ar- 
monienės knyga “Palik ašaras 
Maskvoje”. Lietuvių delegaciją 
sudarė mūsų studentai — Liu
cija Baškauskaitė, Jarūna Venč
kauskaitė ir Eligijus Sužiedė
lis, kuris savo žodyje priminė 
trėmimus į Sibirą. Delegaciją 
pristatė miesto mokesčių sky
riaus viršininkė Julija Jakavo- 
nytė. lietuvių atsilankymą Ci
ty Hali paminėjo vietos dien
raštis, įsidėdamas ir atvaizdą.

Birželio 15 buvo užprašytos 
mišios šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje- Mišias išvežtųjų in
tencija aukojo parapijos vika
ras kun. A. Kneižys.

Minėjimo metu buvo dalina
mi lapeliai rašyti laiškam JAV 
senatoriam ir kongresmanam, 
kad būtų priimta rezoliucija, ku 
ria reikalaujama panaikinti Lie-
tuvoje sovietinį kolonializmą 
ir grąžinti Lietuvai laisvę.

AMSTERDAM, N. Y. šv. Kazimiero mokyklos graduantai su klebonu kun. J. Raštučiu ir vikaru kun. K. Balčiu.

Muzikaline programa, atliekama Bostono Šv. Petro parapijos 
choro, vadovaujant komp. J. Kačinskui.
Lietuvių tautiniai šokiai, vadovaujant Onai Ivaškienei.

Bus įvairių žaidimų, laimėjimų, valgių ir gėrimų.

Nepriklausomos Lietuvos tra
dicinė vasaros šventė — Joni
nės buvo taip pat šiemet su
rengta šaulių kuopos birželio 
23 Romuvos parke. Prie laužo 
pagrindinę kalbą apie tos šven
tės reikšmę pasakė A. Mantau- 
tas, laužą padegė Konstancija 
Endriūnienė ir Stasė Gofensie- 
nė. Dainas ir žaidimus pravedė 
inž. Juozas Stašaitis- Prisiminti 
mirę Lietuvos veteranai-veikė- 
jai — Martynas Jankus, Vydū
nas, Vladas Pūtvys ir k. Įspū
dingas Joninių laužas baigtas 
Lietuvos himnu ir giesme Mari
ja, Marija.

Martyno Jankaus šaulių kuo
pos valdybą dabar sudaro pirm. 
A. Mantautas, vicepirm. K. En
driūnienė, sekr- St. Gofensienė, 
ižd. V. Jakimavičius ir narė 
kultūros reikalam O. Kašėtienė.

X.Y.

LOS ANGELES, CALIF.’
Sol. Stasys Baranauskas duos 

lietuviškų dainų ir operų arijų 
koncertą Kalifornijos lietuvių 
dieną, rugsėjo 9, sekmadienį, 
didžiulėje Los Angeles Break- 
fast klubo salėje. Lietuvių die
ną rengia LB Los Angeles apy
linkė, kurios valdybai šiais me
tais vadovauja Antanas Skirius, 
“Lietuvių Dievų” žurnalo leidė
jas.

Julius Jodei ė, Los Angeles 
Alto skyriaus pirmininkas ir 
rezoliucijoms remti komiteto lie 
tuvių skyriaus pirmininkas, iš
vyksta kelių savaičių tarnybi
nei kelionei po Ameriką. Alto 
skyriaus pirmininkas, planuoja 
dalyvauti ir Alto konferencijo
je. kuri bus liepos pabaigoje
Chicagoje. L.A-

BROCKTONO miesto majorui F. Milton McGrath įteikiama B. Armonienčs knyga. iš k. į d.: J. Jaka- 
vonytč, J. Venchauskaitė, majoras F. M. McGrath, L. Baškauskaitė, E. Sužiedėlis.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ PUTNAM, CONN.
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seserų rėmėjų naujoji centro 
valdyba pradėjo savo pareigas. 
Pirmasis posėdis Įvyko vienuo
lyno patalpose birželio 24/ pir
mininkui prel. P. Jurui vado
vaujant. Iš artimiausių valdy-. 
bos rūpesčių yra tradicinė lietu- 
vię susiartinimo diena liepos 
29. Tą pačią dieną bus užbaig
ta ir mergaičių vasaros stovyk
la atitinkama programa.

Vienas didžiausių rūpesčių— 
tai seneliu namu-ligoninės sta- 
tyba, kuri turės būti pradėta, 
kai tik susikaups pati būtiniau-

Visi kviečiami į

LIETUVIŲ DIENĄ - PIKNIKĄ
sekmadieni, rugpiučio 5, 1962 
PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE

Kennebunkport, Maine
PROGRAMOJE:
11:00 — Iškilmingos primicijų mišios ir primicijantų palaiminimas. Pa

mokslą sakys Tev. Leonardas Andriekus. šių metų literatūros 
laureatas.
Visa iškilmė yra jungiama su garsiaisiais Porcijunkulės atlaidais. 
Bus šventinama marmurine originali šv. Pranciškaus, gamtos 
mylėtojo, statula, apsupta gamtos atstovų.

12:00 — Pietūs.

3:30 — Kultūrine programa:

AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIONO DARIAUS IR GIRĖNO 
POSTO NO. 1 IR LIETUVOS KARIŲ VETERANŲ S-GOS, 

,NEW YORKO SKYRAUS

s. m. liepos men. 15 d.
ruošiamo

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMO
PROGRAMA:,

10:00 Prie Dariaus ir Girėno paminklo (280 Union Avė., 
Brooklyn, prieš piliečių klubą) vainiko padėjimas

, ir Posto vado A. Kauno ir Karių Veteranų S-gos, 
New Yorko skyriaus p-ko J. Šlepečio žodis.

11:00 Apreiškimo parapijos bažnyčioje Mišios už Dariaus 
ir Girėno vėles.

12:00 Apreiškimo parapijos salėje paskaita ir rodomas 
filmas iš Dariaus ir Girėno pasiruošimo skridimui. 
Kalbės Legiono vadas P. Jurgėla. Filmą rodys J. 
Zabelskis.

2:00 Toje pačioje salėje užkandžiai.
Norintieji dalyvauti užkandžiuose, aukoja po 3 do
lerius šio minėjimo ruošimo išlaidoms padengti.

Visi lietuviai kviečiami šiose iškilmėse gausiai dalyvauti. 
Pageidautina, kad organizacijos dalyvautų su vėliavomis. 
Ne visos tautos gali tokius minėjimus suruošti ir džiaugtis. 
Juk Darius ir Girėnas amžiams įrašė lietuvių tautą į avia
cijos Istoriją. Tad tinkamai pagerbkime mūsų tautos 
Didvyrius.

Į pobūvį bilietai gaunami:
J. ir O. Valaičių Arlington restorane, 385 Arlington Avė.. Brooklyn;, 
Haven Realty — Juozo Andriulio įstaigoje, 87-09 Jamaica Avenue; 
Ponios Ginkienės užeigoje, Grand Street. Brooklyn;
“Rūta” krautuvėje, 52 Hudson Avenue, Brooklyn; 
Atletų klube, pas legionierius ir ramovėnus.

Rengėjai

.....- ........ ............. ■ ■■' ..... —

sia pinigų dalis statybos dar
bams pradėti- Šiuo metu tais 
senelių namais-ligonine susido
mėjimas labai auga ir brangių 
aukų jų statybos reikalams jau 
ateina.

Liepos 29, susiartinimo šven
tės metu, bus galima gauti 
daugiau informacijų senelių na
mų statybos reikalais.

Mergaičių 19-ji vasaros sto
vykla atidaryta liepos 1. Sto
vyklos vedėja yra sesuo M.
Paulė, kapelionas kun. St. Yla, 
globėja motina M. Augusta. Su

važiavo iš įvairių JAV ir Kana
dos vietų 120 mergaičių- Kata
likiškoje nuotaikoj mergaitės 
mokysis lietuvių kalbos, dainų 
ir šokių. Mokytojų kolektyvą 
sudaro: K. Marijošienė, Vida 
Klemienė, Ramunė Vilkutaitytė 
ir seserys bei kandidatės — M. 
Viktorija, M. Loreta, M. Berna
deta, Onutė Mikailaitė, Gražina 
Marijošiūtė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mykolas Biržiška — DEL 

MŪSŲ SOSTINES, iš Vilniaus 
darbo atsiminimų, nuo 1919 lie
pos 1 iki 1920 spalio 9. Išleido 
Nidos Knygų Klubas Londone 
1962., 244 psl-, kaina 1,50 dol.

DIEVO VAIKAS, maldakny
gė vaikams, paruošė kun- Jo
nas Gutauskas, išleido Žiburių 
bendrovė Toronte 1962, virše
lį -ir spalvotas iliustracijas pie
šė dail. T. Valius. Įrišta į kie
tus viršelius, 127 psl., kaina 
2 dol.

N. Kvietkelis — Išsilaisvinu
sios Lietuvos ūkio atstatyr-?$, 
Tėviškės Aidų leidinys Mel- 
boume 1962, 31 psl.

Rinktinė, Nr. 11. Surinkti 
įdomesni straipsniai iš įvairio
sios lietuviškos pariodikos, 80 
psl. ĮCaina 75 et. Leidžia Nidos 
Knygų Klubas, Londone.

__

IŠ VISUR
...... ...........................

— Seserys pranciškietės 
Pittsburghe, Pa., birželio 29 
išsirinko naują vadovybę, ku
rią sudaro: motina generalė— 
motina M. Gertrūda, pirmoji 
patarėja — sesuo M. Germai-, ' 
ne, antroji patarėja — sesuo 
M- Leoną, trečioji patarėja — 
sesuo M. Innocenta, ketvirto
ji patarėja — sesuo M. Vic- 
toria, generalinė sekretorė — 
sesuo M. Leoną, generalinė 
ekonomė — sesuo M- Laura.

— Dr. Jonas Grinius iš Vo
kietijos į. JAV atvyksta liepos 
27 prancūzų linijos laivu Flan- 
dre. Iš La Havre uosto išplauks 
liepos 20. Laikinai sustos Broo- 
klyne. Rugpiūčio 5-12 dalyvaus 
LF Bičiulių studijų savaitėje 
Wasaga Beach, Kanadoje, iš 
ten vyks į Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos stovyklą Dainavo
je (rugp. 12 - 19). Ateitininkų 
vienetai, kurie norėtų dr. J. 
Grinių pasikviesti su paskaito-
mis, prašomi pranešti AF Val
dybai, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. AF Valdy
bos biuletenyje, kuris išsiun
tinėtas visiems ateitininkų vie
netams, yra nurodytos temos, 
kuriomis dr. J. Grinius galėtų 
ateitininkams kalbėti.

— Muz. Faustas Strolia, ži
nomas lietuviškos dainos ir jau
nimo mylėtojas, ir šiais metais 
Dainavos stovykloje moko sto
vyklautojus lietuviškų dainų ir 
vadovauja meniniams parengi
mams. Jis taip pat sutiko daly- 
tauti ir Rytų apygardos moks
leivių ateitininkų stovykloje 
Kennebunkport, Me.

— Romualdas Šviedrys, fi
zikos mokslus baigęs Cornel 
universitete, N. Y., šiuo metu 
dėsto Begotos universitete Co- 
lumbijoj; birželio 9 d. univer
siteto koplyčioje susituokė su 
Clara Monroy Restrepo .

— Albina ir Stasys Barzdų- 
kai, gyvenantieji 1209 Mel- 

bourne Rd., Cleveland 12, 
Ohio, be anksčiau įmokėtos į- 
našo dalies, įmokėjo Lietuvių 
Fondo sąskaiton 50 dol. Tuo 
būdu A. ir S. Barzdukai tapo 
pilnateisiu L. F- nariu.

— Ateitininkų Federacijos 
Valdybai Ateities pilnam kom
plektui sudaryti reikalingas pir
masis Ateities numeris, išleis
tas Vokietijoje 1946 metais- 
Kas turėtų atliekamą, ir galė
tų mums perleisti, būtume dė
kingi. AF Valdyba



DtSPLAY

Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18. N. V110-04 Jdmaica Avenue

Tel. VTrginia 6-1800

TEDESCO’S RESTAURANT

Sav. V. ZELENISTel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 PULTO N STREET

Prekės garantuotos

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

MASTRANDREA WILSON

SARDELLA'S RESTAURANT

Italian Cuisine

SCHRAGERIO

SAINT PETER’S
COLLEGESTE, ANNE DeBEAUPRE. QUEBEC. CANADA i

HOLLYWOOD LELAND HOSPITAL

LEARN LANGUAGES 
from Record Čourses

N. Y. Šių metų rekolekcijoms 
vadovavo žymus pamokslinin
kas ir rašytojas Tėvas Bertrand 
Weaver, C.P. INSURANCE - REAL ĖST ATE

ZENITH HOTEL and MOTEL 
"OPEN YEAR AROUND"

Slcauty stovykla
Liepos 7-8 dienomis Maria- 

napolyje įvyko skautų vilkiu
kų ir paukštyčių metinė sto
vykla- Tėvų marijonų vadovybę 
stovykloje atstovavo kun. Jonas 
Duoba. Vietos vyresnysis kun. 
Juozas Dambrauskas sudarė pa
togias sąlygas šiems svečiams.

Air conditioned for your comfort, 
open 7 davs a week. Italiart- Ame
rican Food. Spėriai consideration to 
Religious Groups. 211 Stuyvesant 
Avė. Newark, NJ. 201iEssex 2-9159

BANOUETS - WEDDINGS 
Sočiai Functions

Auklėtinių tarpe buvo kun. 
Ant Jonušas, 1943 m. baigęs 
gimnaziją, dabar Romoje šv. 
Kazimiero kolegijos ekonomas, 
ir kun. dr. j. Grabys, gimnazi-

WOODLAWN MORTICIANS 
For the Finest of Services 

A H Air Conditfoned Chapels 
4418 Whitė Plains Avė, Bronx 

near 238th Street 
Call FA 4-4500 ask for 

MR. ABRUZESE

HE A GUEST AT YOUR W 
PARTY — Maine Avemie Market 
Catering for: priyate palties. wed- 
<flng receptams, Church functions. 
and heme catering. Call Tom or 
Mary Stuart for vour Parties. Tel.: 
VU 1-3353; 262 Main Avė, SJ. N.Y.

JOHN J. O’CONNELL 
DETECTIVE AGENCY

For Civlf. Criminal and Industrial 
Investigations call — YU 6-2262 

Ahvays at Your Service 
245 Rast 37th Street 

New York City

HOLLIS HOUSE RESTAURANT
. Fish - Fowl - Roast - Steaks
. Sauerbraten -Chops - Frog Legs 

Complete Dinner from $2.50
Free parking. Cocktails. — Special 
consideration to Religious Groups. 

197-20 Hillside Avė., Hollis. L. L
, H O 5-9810

FLOORS SCRAPED
Reasonabte Re tęs - Free Estimates 

Special Consideration to • 
Religious Croups 

AX 7-0374

.FORT SCHUYLER INN / 
50 Pennyfiekl Ąvenue, Bronx 

Special consideration to Religious 
Groups TA* 2-9455

3002 HartHng Street

Oceanside. UI., N.T. ROMltt

NEAL*S RESTAURANT

Catering. Weddtngs, Beefsteek par
ties, Bancpiets, Sodais: Seafood - 
Chops -Steaks. SerYing the pubiic 
for over 50 yrs. FOdhara 4-3892,

EARNMONEY.
for your Rariah. Sehool or Club. 
SeU highest quaMty flavnringa, 
Air sanitiaers AFurniture poUŠh. 
Alt on~ conrignemenL .Highest 
cash proftts offered anywhere. 
C. DEL PRETE. 32 Cooper SL, 
BerųenfieML N. <L; DU 5-7935

Over 25 Years Experience * 
RUBBISH REMOVAU-We special- 
ize in CARTING - DEMOLTriON. 
Special contract work. Prompt Ser
vice 24 hours. We do iight work.

SA 2-8245*’
P R A N K P E R N A 

303 E. HSth St., New York 35. NY

DEL FORNO INC. 
150 East 56th Street, N. Y. 
PU 5-3882 PL 5-2845 

PHOTOGRAPHING & 
BALANCING OF COLOR 

for •
Advertising & Publishing Industry

or annlv d(rect to: 
DIRECTOR OF NUR8E8 

Ho(fywood 2-0941 f Call before 5 P-m.)

Modernistlc 18’ Gold Plated. C~oss 
& Chain with large srenuine Rhine- 
stone gift boxed $1.50 post pa i d 
Money back guarantee. Special con
sideration to Religious Groups. — 

RAF SALES
443 4th Street. Brooklyn, N. Y.

THE TOMLiN CO.
233 Medland Avė, Tuckahoe, N.Y. 

WO 1-3671
Fumiture Refinished - Repaired 

Antkjues restored; alcohol, heat & 
water resistant tops.

MANZELLA'S Pink Elephant — 
Specializing in Seafood. Italian • - 
American Cuisine, Banquet & Wed- 
ding facilities. member Diners Club. 
Special consideration to Religious 
Groups, adeąuate parking space. 

201 PRescott 3-9311 
466 Passaic Avė., Lod. N. J.

FICARRA BROS.
Outstanding and. escclusVe Modem 
& Period Fumiture. “We can fum- 
ish your entire home.” Serving the 
pubiic for over 40"yeai« — 1166 E. 
92nd Street, comer Flatlands Avė, 
Brooklyn. N. Y. - ».0U 7-3080

CROSBY PAPER ST0CK C0.
Highest prices for Waste Paper — 
Destruction guaranteed, Office and 
bank records, newspapers, corruga- 
ted paper, bboks sMd stock, IBM 
carčte. etc. — 419-21 West Broad- 
way, N. Y. €5ty — CA 6-7/

SILHOUETTE RESTAURANT
Hudson Terrace, Ęngeiwood Cliffs, 
N. J., near Exit #1 Palisades Park- 
way. Italian - American Cuisirte — 
moderate prices. Luncheon Mon. to 
Fri.; dinner 7 days. Cocktail lounge; 
Spiečiai consideration to Religious 
Groups.’ . ... . 201 - 568 - 8099

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų,. batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvu, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir

? kt Kainos konkuruoja su Orehard gatvės kainomis.
■ Už New Yorko įgyvenantieji savo daiktus gali pri- 

siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

■ Dirbama fau&en nuo a fki 6 «*aro.

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kitolaflro. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

CREDIT PROBLEM?Carnishee? 
Repossession ” Short Tenn Employ- 
ment? No Co-Makers Needed. We 
will deliver a Car to yoū regardless 
of vour previous credit problems!

Call HY 1-3300
BANOR CARS INC.

1606 Bushwick Avenue, Brooklyn

Lackawanna Terminai Restaurant, 
FT of Hudson Place. Hoboken, N J. 
"Tops in every thing būt prices”. 
fūlly air-conditioned. Breakfasts - 
Dinners - Luncheons; Open daily 
from 6 a.m. Modem cocktail lounge, 
bars, dimng rcoms. Special consi
deration to relig. groupsr OL 9-8307

FREIGHT FORWARDERS 
For Fast Shipments to Brazū 

Call BA 7-5850

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

6705 Bergenline Avė,. West New 
York, New Jersey — Ita’ian Food 
at its Best Open Every Day . . . 
Luncheon $1.30 & up; Dinner $1.50 
& up. .. Special consideration given 
to Religious Groups. 201 UN 7-7897

370 Union Avė? Brooklyn 11, -N. Y.
' ■ ' Telj EV 4-4952 -

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk- 
' : rainop ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas muito, pritirikyroas, rūpestingas supakavi- 
* mas ir greitas ^siuntimas.-—mūsų specialybė.

■' Tedtiame teismgiautius patarimus kaip pigiausiai su? 
daryti gerą siuntinį. ‘ ;

Išvyko vasaros kursams
Tėvų marijonų patvarkymu, 

keturi Marianapolio paruošia
mosios mokyklos mokytojai — 
kunigai išvyko vasaros metu 
linti savo mokslo šakų įvairiuo
se universitetuose: kun. Edvar
das Vitckoski į katalikų univer
sitetą Washingtdn, D- C., kun. 
Kazimieras Kuokeli į St. Bona
ventūros ųn-tą, St. Bonaven
tūre, N. Y., kun. Antanas Noc- 
kiūnas į Quebeco un-tą, Kana
doje, kun. Jonas Žalonis — į 
Notre Dame un-tą So. Bend, 
Ind.
~ Metinės rekolekcijos

Užsibaigus mokslo metams, 
įvyko metinės astuonių dienų 
rekolekcijos Marianapolio kuni
gams ir broliams. Be šio vie
nuolyno narių rekolekcijose 
dar dalyvavo kun. Jonas Jau
čius, provincijolas, ir kun- Pet- 
ras Cinikas iš Niagara Falls,

EVENING SUMMER 
SESSIONS

Vizitacija
Birželio 9 d., Saldžiausios 

Širdies šventės vakare, kun. 
Jonas Jančius, tėvų marijonų 
provincijolas, užbaigė savo me
tinę vietinio vienuolyno ir mo
kyklos vizitaciją. Tėvas provin
cijolas pasiliko Marianapolyje ir 
liepos 4-tą, kada* buvo pašven
tintas naujo studentų bendra
bučio kertinis akmuo. AVM

Excel1ent ąccommcdations. ringle uniL« and suites. Ali unitą fiim- 
ished in cscceTlent decor. Combination baths or shorvers. TV. Cot- 
tagea with sitting rooms. Kxcellent dining room serving onlv the 
finest food. "Olose to Shrine.” Free bus servicc. 1000' from Shrine. 
For reservations phone— v.rite—wire. Phone 263-3741 / 263-3595.

ON HIGHWAY 15

RUBBISH REMQVED
Cellar and Atties Clečned. Labor 
available for Demolition. Special 
consideration to Religious Institu- 
tions. Call anytiine — Fl 8-3551

'MO 2-7618
After 6 p.m. MO 6-0366

C A R M E N' S 
Italian American Restaurant.

Cocktail Lounge, Steaks.-Chops 
PIZZA - MUSSELS our Specialty. 
Carmen & James Gragnaro. prop. 
201 Hubbard 7-4950: 70 Hacken- 
sack Ave^ Hackensack, N. J. Spe
cial consideration to relig. groups.

THE, COTTAGE RESTAURANT 
BreakfaM. Lunch. Dinner; Service 
from 7:M) ąjiL to 8:45 pjn., elosed 
Sun.; LuacbeoMs.fram Dinners 
from $L50. Gsrden room available 

doprs away 
Estai Chureh. 

LO 5-4838

STELLA D’ORO Ualian Cuisine — 
"A fabulous Romui Palace setting” 
Cocktail Lounge; Dinner & Sunner 
i la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway. near 238th SL. N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on otir own lot į 

Clcsed-Monday. Call Kl 8-2245

CARDINAL CUSHING ACADEMY 
A RESIDENT AND DAY SCHOOL FOR BOYS—GRADES S-7-8-9 
inaugurates its high sehool division with the opening of the ninth 
grade in Septembęr, 1962. The advantages of attending this resident 
sehool are many:

SOUND SPIRITU A L TRAINING — SMALL CLASSES 
CONTROLLED STUDY - SUPERVISED RECREATTON 
COMPLETE SPORTS PROGRAM & VARIED ACnVTTIES 

BEAUTIFUL LOCATION k
Conducted by the Brothers of Charity. who for more than 150 years 
have dedicated theraselves to the education of youth.

PHOTOGRAPHY
WBDDIHCS

Bart tfane paynaBta hrraiąged.
ORĄ PHDTO 8TUOIO

686 Putnam Avė., Brooktyn, N. Y. 
HY 1-M59

fbrough Octobcįr 28H> 
Dialo0i>e Matoec 10, ij, 12. 12.-45 

Derotions to St. Antbony and 
SMemn:Benediction -i- S P.M. 
Gravmoor is 5 miles’North 
PeekskilI, N. Y. on (taute *9 . 
For torther Information wfite:

Fr. Guardian, $.A.

Graymoor Friars, Garrjton 3,’N.Y. 

Telephane 914 GArriąon 4-3671

Write for FREE VisttoYs Directory

LARISON'S RESTAURANT 
TURKEY- FARM INN 

Chester, Nėw Jersey, Routes 206 & 
24. Luncheon $100 up, Cocktails; 
Turkey Dinner $3.25, Steak Dinner 
$3.25 up. Special consideration to 
Religious Groups. — 201 TR 9-5521

Važiuojant subway: CĄNARSIE t-ine — išlipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan SL — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

Seafood. Reasonable prices. Open 
till 4 a .m. Special consideration to 
religious Groups. — 348 Bleomfield 
Avė., Newark, N J. 201 -HU 3-9059

Famous for PIZZA —
JIMMY’S RESTAURANT

CHICAGOS VAIKŲ festivalyje birželio 17 mokytoja M. PetraitienS, 
solistė Paškuvienė su vaikais. Nuotr. Z. Degučio.

Special Discounts to Oarbininks 
Readers! Ali popular brands Floor 
covering: Linoleum, Sandran, Ken-Z 
tile; also Paints, Rardware. Wall- 
paper. Expert instailations. FREE 
Estimates and DeHvery. CARUS 
Floor Covering, 1025 Flushing Avė.. 
Brooklyn, H Y 7-3326 or H Y 7-1370.

NEWELL ORR A WALŠH, Ine.
Flooring Contractors & Engineers. 
Custom Instailations at contract 
prices. Service - Quality - Satisfac- 
tion — 630 Fifth Avenue (Rocke- 
feller Centre), New York City. Tel.

Cl 6-3791.

SALVADOR TIMAGERO
FREIGHT FORWXRDING 
A GENERAL TRUCKING 

Call ’ 
HA 5-7032 

For Fast Service

ir mokytojų suvažiavimas įvy
ko Hamiltone, Ont., Kanadoje, 
'boržebo 16 dieiią svetingoje 
buv. gimnazijos kapeliono, da
bar Hamiltono klebono, kun. 
įr- A Į^darausko pastogėje-' Reinys ir lotymstas Ant 

Baranauskas. M44 m. kados 
absolventas Vytimtas KĮova Lie
tuvoje iškilo kaip operų kūrė-

NEW CLUB CAR RESTAURANT 
Oam Bar. Famous/for Seafood - 
Steaks - Chops. Daily meat spėriais. 
Spėriai consideration to Religious 
Groups. — 149 Fk’tbush jįč Atlantic 
Avė. (near L.I. R.R. Depot)." Jack 
’O’Connor, owner-mgr. NE 8-5088. 
Dining room elosed Sun.; Parkingi

For further Information write to:
Director of Admissions — Dept. Y

CARDINAL CUSHING ACADEMY • West Newb"rv. Mas*.

PATSY A. CARUS0 — BuikHng 
Contractors. House modernization, 
alteratkms. repairs. carpentry, 
garages, masonry, roofing, siding, 
Alterations - Repairs - Carpentry 
custom-made kitehens; materials & 
workmaiiship guaranteed. — 33. Je- 
rome Avė.. South Beach. S. I.. N. Y.

Free Estimates - GI 2-0833

TUXEDO BALLROOM
Offers The Finest, 

Call F r ed —RE 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radk>-Stereo aparatams.

July 23 - Auguti 23
Ali College Studentą 

(men and tromen) 

accepted on Approval of thelr Dean 

Write or Phdne' for Bulletin 
JERSEY CITY «, N. J.

DEIawart 3-44M

THE CLEMENT HOUSE
Italian - American Cuisine 

Open seven days a week. For the 
finest come to the Clement House. 
Accommodation to 500 — Catering. 
10-24 154th SL, White Stone, L.I.

FL 9-8957 .

Aųuinas Hali is the-Lafeti 
Unif in the Newburg 
Dominican Sitiers 
Educational System.*

The new Four Year Liberal Arta 
Collere knovvn aa the MOtfNT ST. 
MARY COLLEGE OF NEVVBURG. 
Ls the latest Unit in an EducationaI 
System that extendn upward from 
the N’ire*rv S'hool to the Bachefor 
of Arta Degree.
The Dominican Siaters of Newburg 
have served the Archtfioseae of Near 
York since 1853. Motherhouae and 
Novitfate are toeated at Mount SL 
Mrrv on the Hudson. Nevvbun, 
Ney York.
Bntrance Day: Augnat 30th Each 
Year. — For Information addreaa:

in Wot1ywood. Catifomla. 6234 Leland Way 
has exeel1ent imniediate openlngs for 

Registered Nurses - Charge Nurses 
Openings on all sMfta. These are full ffme porttions in fully eųuipned 
31 bed hospttal. now expending to 100 beda. Ercellent peroonnel 
pnltov. gnod sala ries pins differerttal for shlfts, Work in a friendly 
community. nearby rooms and apnrtmcnts available.

Naujai atidarytas
GROŽIO SAUONAS 

"ROTA"
Anna Masilionis, diplomuota specia
listė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber
lyne, Hamburge, Varšuvoje. Turėjusi 
salioną Biržuose. Klaipėdoje, Falan
goj ir Vilniuj. Neseniai atvykusi iš 
Lietuvos įsikūrė Jamaicoje prie 88 
gatvės, šalia J. Andriušto jstaigoa. 
Važiuojant Jamaica traukinio Unija, 
išlipu Forest Parkway stotyje.

87-17 Jamaica Avė. • VI 9-8948
Wo«dhaven 21, N. Y.

Available in a two-record. ’tv.’O- 
booklet Courses for $2.00 plūs 10ė 
po'toge and handling:
ENGLISH — for the foėovring, and 
including them: ....... FRENCH •
GERMAN - ITALIAN « SPANISH 
For $3.00 plūs 10e: FlNNISH — 
LITHUANIAN; and ENGLISH for 
them. • Also Children's Record 
Courses for $2.00 plūs 10ę for: 
English - French <. German - Ita- 
lian - Spantsh - Hebrew. Ali orders 
send prepaid. Mrs. Knisu Anderson.

Blue Swan Inn Bavarian Brauhaus 
recommended by. CUE Magazine, 
members of Diners Club & Amrer. 
Egpress. Cocktail lounge, air cond. 
Dinners šia Carte; Banquets, Bus- 
inessmans lunch; danring Wed, Fri, 
Sat. nites. — 201 West Passaic St., 
Roriielle Park, N.J.; 201DI3-8906. 
Free parking. — Open every day.

Tarp 2*oa ir 1-ea Avenue • TR 9-9400 
Atiėarvtsf kasdien m?o 9 rvto IM 9 vai vnknro 
Antrodientata ir Mtadtontate 9 iM 6 vai. vak.
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RENT TV

CARDINAL CUSHING

ANDES, N. Y.

PAREMKITE SPORTUOJANTĮ JAUNIMĄ!

HACKH4SACK MELODY BAR

PROGRAMOJE

.a.. A”

Island Paris, LL, Sacred Heart pa-, 
riša. Cape Cod 4 bedrms, 2 baths, 
easiiy converted to 2-family, $135 
month income for Ist floor apartai. 
Suitable for mother & daughter; 
garage, 4 years old; oil hot water 
neaL Extras included; Near every- 
thing. Aridng $21,490. GE 2-27o6.

VYTAUTAS BRIEDIS, vienas it Žalgirio valtfes dalyviu pakrato auto
grafus. čia matome, kaip lietuviam užvettomia nuiilra uniforma. Nuotr. 
V. Gruzdžio.

daug galvojo ir planavo -mū
sų žinomieji lietuviškų koloni
jų arba atsarginės Lietuvos pla
nuotojai. Suinteresuotieji tau
tiečiai yra prašomi tuo klausi
mu rašyti tokiu adresu: Mr. 
Mrs. A. Svilas, Page St, Avon, 
Mass. KM

2 lavatories. $28,500. SL Kevin’s 
Parišk 4 School. Owner, FL 8-5152

veltui —F.TD.

SpeciaHzed Catering at your HaB 
— Hboguisite Catering to VVeddings, 
Communion Breakfasts, Banguets, 
Sodais, Showers. Compiete dinners 
or buffeL Spedal consideration to 
Religious Groups.

JOHN REARS CATERING 
171 McVVhorter SL, Newark. N. J.

MA 4-9425 — ES 2-6234

New and RecOndžtioued Air Condi- 
tioners avaUable for immediate in- 
stallatkm. $50 and Up — Buy Now 
Payments start in Aug. EX 2-0637

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MA0I80N STREET
BROOKLYN 27, NL V

COOPER Wyctoff Service Center, 
Ridgewood. — A Mechanto in Need. 
Compiete Auto-service, Motor over- 
haul, car wash, Esso gas, Batteries, 
Tiers, Tubes etc. German spoken. 
Ask for Carl Wiegelt, 56-41 Cooper 
A v., Ridgewood, Queens, EV 2-9571

Night Pitone: CYpreaa 8-8250 
EMIL A. LANGE

MOVTNG A STORAGE Local and 
Long Distance Movers. “East and 
West LANGE Movė the Best" — 
731 Melroee Ave^ Bronx 55, N. Y.

GETTING MARRIED? 
ENGAGED?

Wedding invitatkms, - Engagement 
annouDcements. Reasonable prices. 
Call CUE PRINTING JA 2-4668 
105 Clinton Street, Brooklyn, N. T.

Franktin Spuare, L.I. New Homes 
SL Catherine A SL Vincent de Paul 
parishes. Suitable for mother and 
daughter 5 rooms up and 5 rooms 
down. Model — South West corner 
Getvin Btvd A Malverae Avė- Call 
Buildėr — FL 24886

Didelis pasirinkimas ' 
Įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

Šventėms bei kitokioms progoms

ces. Spedal attention to Real Ka
tate owners and management com- 
panies. 30-93 - 33rd SL, Astoria, 
L. L — RA 1-8707.

BeRsrose, SLGregory Parish. New 
2 FAMILY HOUSE, 11 rooms, (3 
bedrooms) compiete basement and 
garage; $29,990.

MUROLO HOMES
Jamaica Avė. - 242nd SL, Queens. 
TeL: JAmaica 9-3207 or Fl 7-6854

ADRIAN BAKE SHOP
For the finest in Cakes — Wedding 
A Birthdays. Specializing in fine 
Pastries
214-18 33rd Ave.wBayside, LJ.

HOIlis 4-7444

Bakhrnn, UI. MUŠT SELL, $22,990, 
3% yr SpiiL 60x100, garage, 7 rms, 
3-4 laigė bedrms, 3įk baths, base
ment, 10x16 porch, patio privalė 
community beach. Ebaras. Original 
cost $25,500. — Convenient to SL 
Christopber parišk scbooL Owner. 

BA 3-4393

l$5.00 Weekly 
MA 5-1091

MARŠ TV
339 Atlantic Avė., Brooklyn, N. Y.

FINANCIAL
lat and 2nd MORTGAGE LOANS. 
Take tkat burden off your bacx. 
Refinance all your debts into 1 easy 
to pay mortgage, 20 years 5^%. 
Borrow $10,0U0 — pay $68 month.

J. DENNIS COUGHUN
2095 Fiatbusk Avė. CL 8-7800 LAGUAROIA LANES

Snack bar, Cocktail loimge, Meet- 
ing room, Nursery; air conditioned, 
free parking; 28 Brunswick Gold 
Ctoan automatlcs, telle-scores, sub- 
way returns, pinfirtders. For reser- 
v^ions and League information — 

i call AS 4-1910, Cari NimaL

WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL VIrginia 9-3112

New Rochelle Ward School, Biessed 
Sacrament church; 8 year old spkt 
levei, 2,000 sq ft living space, 3 bed- 
rms, 2% baths, window-wan, cath- 
edral ceihng, iiving-diningrm opens 
onto brick patiojovely kitehen with 
breakfast nn, panelled large family 
rooin, 2-car garage, full basement, 
centrai air-conditioning, corner plot 
110x125, 2 short blocks new Ward 
School A New A. Leonard Jr. H. S. 
Truly fine riiape. $42,000. Owner, 

NE 6-2279

Oardtri City South SL Thomas The 
Apootle partek, 6 room Cape CM, 2 
bedrooms, liytūg, dtaing, eat-in ktt- 
chen, laigė fam&y room, log burn
ine fliopiact, w/w carpėt, «xp. at* 
tie, attatiied guage, piufiiiuli—Hy

Florai Park, UI. Asking $32,990. 
Our Lady Victory parišk. Custom 
built Cape ranck, brick A shingle. 
Center kali, liv. rm, din. rm, 4 large 
bedrms, 2 baths, patio, 2-car garage, 
4 semi-finished rooms in basemenL 
164x100 k>L Large grounds offer 
privacy. — Owner — FL 4-2810.

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo* 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

1(0-55 LEFFEETS BLVD. R1CHMGND HH^ N. Y.
Tdefonas: VIrginia 3-3544

J. MSONO MAISTO KRAUTUVE
M8 Grand Street, Broafrtyn M. N. Y. ThL Stagg 2-4386

kainomis priimame užaatymos
. VESTUVtMS ir POBŪVIAMS 

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir Sūrius 
We take aB ordera spedal prioe for VVoddtnga and Partieo 

Home-Made Botogna

Dengias Manor SL Anastia’s Parish 
120X100, first floor: living rm, (ta- 
ing rm, mušte rm, kitehen, lanndry, 
2 bedrms, 1% baths, otl steam; 2nd 
floor (mother A daughter) 2 ked
rais. 2 baths 2 porehes, 2 garages,

THE REPUBLIC 
caRting CO.

Covering Ali Queens. Pickup and 
Garbage Disposal from — Stores,

uotuiiopo* upoidnMstt; &a toMybUų motauėių* taksų 
bhiikii nipilitont 

11» r. Į

ALUMINUM WINDOW8 
AND ENTRANCE8 

SPECIALIZED ,WINDOWS, INC. 
Spedal cmddeAtion to Religious

HOTEL COMMANDER
240 W. 73rd StreeL EsceDent loca- 
tion, near river, full hotel Service, 
nicely furnisbed 1-, 2-, 3-ROOM 
APARTMENTS. Afl wtth private 
baths and Htchen. REASONABLE 
RATEB — SU 7-1280.

Buvęs Lietuvos aviacijos ma
joras Alfonsas Svilas ir jo 
žmona Birutė yra įsikūrę 
Avon, Mass. Savo kruopščiu 
darbu jie čia yra įsigiję ir iš
plėtę vištų ūkį. Prie to ūkip 
dar yra didelis plotas neapgy
ventos žemės. Kadangi toje apy
linkėje dabar nuolat vyksta vus įnašas į mūsų lietuvišką 
naujų namų statyba, Svilai taip gyvenimą- čia būtų mažesniu 
pat nori išnaudoti savo žemę maštabu vykdoma tai, apie ką 
naujų namų statybai

Jie norėtų savo turimą žemę 
atskirais sklypais prieinama 
kaina parduoti ljetuyiams7 kad 
tokiu būdu vienoje vietoje iš
augtų ištisa eilė lietuviškų so
dybų — savotiškas lietuviškas 
miestelis. Jei atsirastų pakan
kamas skaičius suinteresuotų, 
Svilai tuoj imtųsi kelio prave- 
dimo per vidurį turimos žemės.

METINIS SPORTININKŲ 

PIKNIKAS

West Newbuzy, Mass.
TeL: .... HOmestead

. PRIVAŽIAVIMAS Į PIKNIKĄ:
Autobusais: nuo Myrtle Avė., kuris eina Richmond Hifl kryptimi, 
Ukipti 74th Street ir paeiti du Nokus iki pikniko vietos.
Automobiliais: važiuoti iki Central Avė. ir Cooper Avė. sankryžos.

L. A. K. Sporto Sekcija

ŠOKIAI, ŽAIDIMAI, LAIMES ŠULINYS 
IR TURTINGAS BUFETAS.
Šokiams groja Algio štarolio orkestras.

SaB vestuvėm, u- k»o 
kioms pramogoms. Be to 
duodami polaldotuvlnlat 
pietos. Pirma rūiies Ils-

A ir O. Slepavičiai praneša, 

kad Lm. liepos mėn. 1 d. ati
darė savo naujai pastatytam

Christ Gavę His Life Out Of Love 
For You — Can you give your Hfe’s 
Services as a Sister of Jesus Crud- 
fied out of love for Him? — The 
Sisters of Jesus Crudfied are: Ca- 
techists. Teachers. Nurses, Domest- 
ic & Office vrorkers. For Informa
tion: Our Lady of Šorrows Convent 
261 Tbatcher SL, Brocktoo, Mass.

1 vaL p. p.

DODEY’S P1CNIC GROUNDS
7402 COOPER AVĖ., GLENDALE 27. N. Y.

Nori steigti lietuvių koloniją
Turint galvoj, kad Avim yra 

arti Bostono, dar arčiau Brock- 
tono, kur gyvena daug lietu
vių ir yra susikūrę iš seno lie
tuviškos parapijos bei kitos lie
tuviškos institucijos, atrodo, 
kad Svilų projektas galėtų tu
rėti pasisekimo ir būtų pozity-

name CAPE COD, MarieAve, 
Centerville, vasarvietę

BUILDERS CLOSEOUT 
2 spttt levei modeis, % acte wooded 
plota, 4 bedrooms, 2 bsths, fttdly 
--------  immedtate oe- 

L490 distance
toSLPatrick PartateOR 6-8788 
betsreen 11 A.M. - 4 P.M.

Cardinal Cushing 
Academy

RESIDENT SCHOOL FOR BOYS 
eondueted by

THE BROTHERS OF CHARITY 
amounces th^ opening of its 

HIGH school OIVISION
on September 5, 1962

For further information contact

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

Namas apšildomas, patogūs 
kambariai, graži, rami apy
linkė ir tik ketvirtis mylios 
nuo garsiojo CRAIGVILLE 

Su užsakymais

lietuviška ir earopietiška duona ir pyragai, Iventėmi 
vestovons ir pokyliams tortai.

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, aav.

BEACH. 
kreiptis:

OLGA SLEPAVIČIUS

(Ridgevood) 
Pel EVergreen 2-644*



ADVOKATAS

ADVOKATAS

84-02 JAMAICA AVĖ.

CAPHVE MAITOMS WEEK

INC.

DIDVYRIŲ PAGERBIMAS

i&'ifį

JULY 15-21, 1962

Parduodamas šešių kamba
rių mūrinis namas, du garažai, 
žemės plotas 50x147, gražia
me Great Necko rajone. Prašo 
17,000 dol- Skambinti HU 2- 
4032. .

E. JOSEPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorių*

KnnlvMn- nemokamai vtao*p 
mieatn dalvuer veikia ventiliacija

Tėv.
Tėv-
Tėv-

nigų, primicianto giminės ir 
artimiausi pranciškonų gerada
riai, labiausiai tretininkai, ku
rių čia nemažai atsilankė ir iš 
kitų parapijų. Buvo sveikinimų 
žodžiu ir raštu. Pagrindinę kal
bą vaišėse pasakė prel. J. Bal- 
kūnas, primindamas • nuoširdų 
ryšį, kuris jį kaip tretininką 
jungia su pranciškonais- Pabai
goje visiems padėkojo primici- 
jantas, prašydamas jo nepamirš
ti maldose nė po šių iškilmių.

Po vaišių daug kas dar as
meniškai sveikino jaunąjį ku
nigą. L.K.

Prisikėlimo parapijos choras, 
išpildydamas meninę dalį, pa
dainavo trejetą dainų.

Pertraukos metu dalyviai tu
rėjo progos pasveikinti primi- 
cijantą asmeniškai A B.

ŽSČkus nuo liepos 7 
SgįMtegoiik išvyko pas sąvo bto- 

/Juozą ir jo šeimą | Chicagą. 
i f. Kam Mockus, mokytojavęs 

/NenYorko valstybėje, jau su- 
j Bostoną- Kitais metais 

^smotytojaus vienoje aukštes
nėje mokykloje prie Bostono 

pastoviai gyvens Bostone.
Ptoeftto Balsttytė iš Chica- 

fj^s atvyko atostogų pas savo 
| seserį ir švogerį Mariją ir Katą

T B SW«tTNS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Toronto lietuviai dar tebe
sidžiaugia neseniai pergyventa 
didinga švente — Tėv. Augus
tino Simanąyičiaus, OT.M., pri- 
midjomis.*1**^ ' į

Birželio 24 d. rytas prasidė
jo gana lietingai, tačiau dar ge
rokai prieš sumą visi debesys 
prasisklaidė ir naujasis kuni
gas uniformuoto vaikų choro 
ir pranciškonų buvo palydėtas 
iš vienuolyno į Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčią, kur prieangy
je procesiją pasitiko parapijos

Cambridge, Mos*.
NOTARY PUBLIC

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai 11- 
pildome kiekvieną pageMavi* 
ms- JO* galite pilnai pasttl- 
kMi mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmėm) laidojimo 
reikaluose.,

Joseph C. LuMn

A D V OK A T A8 
37 SharidM Averne 

V Brookiya 8, N. Y. 

TeL APplegate 7-7083

WHUAM A MAKE 
DRAGŪNAS

Išnuomojamas kambarys
East New Yorke UŽ pigią kai
ną ir prie gero susisiekimo. 
Teirautis: 453 Essex Street,

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

maloniai kviečia visus į jų vasarnamį r 
ASBURY PARK, N. J.

Jaukūs su privačiais dušais ir kitais 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
PraSome dėl kambarių susitarti ii anksto.

Thorna* Cuite. Nember
NattoBol CspUve Nstions Commtttee 

dvrlstopliei Emovet. Ch»irm»n
American Friends of the Captive Nations

Staven J. Jaram*. Chairman
American Conference for tbe Liberation 
of tbe Non-Ruraian Nations in the LSSR 

. Feranc Nagy. Chairman
Aseambly of Captive European Nattons

Šiemet suėjo 29 metai nuo, mūsų karžygių lakūnų Dariaus ir 
Girėno skridimo J Lietuvą. Ta proga yra rengiamos pagerbimo 
iėkilmės ė. m. liepos 14 (ėeėtadlenj) 2:30 vaL po pietų, prie Da
riaus ir Girėno paminklo. Lituanica Square, Unofn Avenue ir So. 
2nd Street. Brooklyn. N. Y.
Invokadjų sukalbės kun. V. Pikturna, Angelų Karalienės p. vikaras. 
Kalbas sakys žymūs visuomenininkai Antanas Sodaltis. Povilas P. 
Dargia, SLA prezidentas, ir kiti. Himnus giedos solistė Lionė 
Jodyti. Prie paminklo bus padėta gėlių.
Maloniai kviečiame atsilankyti visas patriotines organizacijas su 
vHtavomta, ir pavienius asmenis. — Dalyvavimas laisvas.

Dariaus ir Girėne Paminklo Komiteto*

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

94)8 Jamaica Ava 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573:

wkl«j*Ht Grand Irią Laka 
ChamplaiiL netoli Burtingtoa. ■ 
Vt Skautininkas Edw. ADbeee ; 
Ričardą Novaką mokė plaukimo^ 
ir kaip gelbėti skęstantį. Moki
nys gerai atsilygino savo mo
kytojui. I

Anoety Karalienės parapijos 
piknikas liepos 8 praėjo labai 
sėkmingai, dalyvavo apie 1000 į 
žmonių ne tik iš New Yorko, 
bet ir iš Pennsylvanijos, Nev ; 
Jersey, Marylando, Connecti- 
euto-

Havana į šv. Oną Angelų Ka
ralienės parapijoje prasideda 
liepos 18, baigsis liepos 26 ben
drais pusryčiais po komunijos 
10 v. Pusryčius rengia Amžino
jo Rožančiaus draugija.

LAK futbolo vienuolikė žai
džia draugiškas rungtynes su 
Pfallcer S.C. šį šeštadienį Bren- 
nan Ovai, Middle Village- Mas- 
peth. Rungtynių pradžia 6:30v.

Jonas Ališauskas, gyvenęs 92 
Crystal St., Brooklyne mirė lie
pos 11. Laidojamas liepos 13 
iš Angelų Karalienės bažnyčios 
šv. Jono kapinėse.

Dr. H. Montvilienė tarnybos 
reikalais buvo išvykusi į Wash- 
ingtoną, D.C., kur ji išbuvo 
virš savaitės laiko. Ta pačia 
proga ji atsilankė Lietuvos At
stovybėje pas Rajeckus, aplan
kė Washingtone gyvenančius 
draugus ir pažįstamus.

Kazys Karuža, iš Los Ange
les, Calif., su sūnumi Šarūnu, 
keliaudami automobiliu po A- 
m&riką, lankėsi New Yorke, 
sustoję, pas J. Andriušį Wood- 
havene ir, jo palydėti‘aplankė 
Darbininko redakciją.

Dail. A Kairys su dukra Eu
to zonos numerio. Pašto ženk- frozina atostogas praleido Flo- 
lai klijuojami kuo arčiau adre- ridoje, iš kur Darbininkui at-

(ARMAKAU8KA8) 
Graborfas-Balsajnuotojaa 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

Liepos 1 Viešpaties Atsimai- 
nimo parapijoje Maspethe iš
kilmingas mišias aukojo primi
ciantas Tėv. Augustinas Sima
navičius, O.F.M. kuris, iš trem
ties atvykęs, priklausė šiai pa
rapijai- Tai jau tryliktas iš čia 
kilęs lietuvis kunigas.

Iškilmingos' mišios buvo pra
dėtos 11 vai. Primiciantui asis
tavo pranciškonai T.T. Bene
diktas Bagdonas, Viktoras Gi
džiūnas, Kęstutis Butkus. Cho
ras, vadovaujamas muz. Vismi
no, pradžioje mišių jaudinančiai 
pragydo Veni Creator Spiritus. 
Paskui per visas mišias pasigė
rėtinai skambėjo vargonų, so
listų ir choro melodijos. Pa
mokslą pas&ė prel. Jonas Bal- 
kūnas, išve^damAs kunigystę iš 
seniausių šv. Rašto vietų Po 
mišių Tėv. Augustinas Simana
vičius kiekvienam 'paskirai su
teikė palaiminimą ir dovano
jo prisiminimui paveikslėlį.

Vaišės parapijos salėje pra
dėtos 1 vai- Dalyvavo 150 as
menų. Tarp svečių pirmiausia 
pažymėtina gražus būrelis ku-

so tik vienoje pusėje siuntinio, siuntė sveikinimus
Siuntinius reikia kuo geriau su- ! Autobusą* į Nekalto Prari- 
pakuoti, kad persiunčiant neiš- d^hno seselių pikniką Putnam, 

Conn., išvažiuos liepos 29, sek
madienį, 7 vai. ryto, nuo tėvų 
pranciškonų vienuolyno Brook
lyne, 680 Bushwick Avė., Broo
klyn, N-Y. Kelionė ten ir atgal 
vienam asmeniui 8.00 dol., į- 
skaitant ir įėjimą į pikniką. Vi
sais kelionės 'reikalais kreiptis 
į Darbininko administraciją 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N-Y. Telef.: GL 5-7281, o vaka
rais GL 5-7068.

MEžKOS vfloje ir Meftkiuko 
vasarnamyje: 42 Beach St, 
Monument Beach, Cape Cod, 
Mas*, Telef. Bozzards Bay, 
Plaza 9-3251. Maloniai kvie
čiame atvykti ir būti mūsų 
svečiais.
• MEDŽIŲ APSUPTA labai 

rami aplinka

1. On Sundav. July 15. at 10:00 am. 
a Solemn Mas* at St. Patrick's 
Cathedriil. — National groups. with 
flags. are reųuested to assemble at 
9:30 am on the west side of Fifth 
Avenue opposite the Cathedral.
2. On Sundąy, July 15. at 12:00 
noon. at ACEN House. 769 First 
Avenue, aeross the Street from the 
United Nations. Flaų-Ra sinq Cere- 
mony of the Assemblv of Captive 
European Nations. The principai 
speakers will be'— The Honorable 
Victor L. Anfuso and The Honor
able John V. Lindsay. United States

84 * 14 Jamaica Avė. 

Woodhaven21» N.Y.

Yri.: Hkkory 1*5298

PRANAS WAITKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Representatives. ' į'
3. On Tuesday, July 17. at 12:00 
noon, in front of City Hali. Captive 
Nations Week Ce rėmo n v The Hon. 
Paul R. Screvane Prėsident of the 
City Council. representing Mayor 
Robert F.- Wagner. will be the prin
cipai speaker.

Each of these funetions providė

/ Skaitę sporto šventė, kuri 
įvyko Worcestery, bostoįriš- 
Itiams skautams buvo gana sėk
minga, jie laimėjo pirmą vie» 
tą* vyresniųjų klasėje krepšiny 
ir tinkliny, o lengvoje atleti
koje pirmą vietą pasidalino, per 
pusę su Worcesteriu. Sporti
ninkai dalyvavo iš Bostonų,. 
New Yorko, Brocktono, Eliza- 
betho, Hartfordo ir kitur.

Izidoriaus Vasyiiūno moki
nių koncertas buvo birželio 22. 
Programoje dalyvavo: Laimą 
Antanavičiūtė, Gintaras Karo
sas — smuikas, Rūta Maskvy- 
tytė — fortepionas, Arvydas 
Maskvytis — fortepionas ir 
smuikas, Edmundas Maskvytis 
— fortepionas ir Bernardas Ži
linskas — fortepionas. Po pro
gramos mokinių tėvai suruošė 
vaišes, o mokiniai įteikė dovaną 
savo mokytojui.

Edmundas Ketvirtis, Ameri
kos oro laivyno karininkas, pa
keltas į pulkininkus. Paskuti
niaisiais metais jis pradėjo gy
viau reikštis ir lietuviškame gy
venime- Dabar jra didžiausios 
lietuvių organizacijos — So. 
Bostono lietuvių piliečių drau
gijos — pirmininkas.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRA BORTUS 

rai^aMttotojas .
231 BEDFOB®AVE.

TeL STagg: 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAtHOME
M. P. BALLAS — Dfreetorta* 
ALB. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalu Vedėja*

eeo GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

klebonas Tėv. Placidas Barius, 
O.F.M.

Tėv. Augustinas savo pirmą
sias iškilmingas mišias aukojo 
iš pranciškonų sudarytoje asis- 
toje: asistuojąs kunigas — 
Tardzijus, dijakonas — 
Kornelijus, subdijakonas 
Rafaelis.

Mišių metu turiningą 
mokslą pasakė specialiai atskri
dęs iš Maspeth, N. Y., tenykš
tės lietuvių parapijos klebonas 
prel. Jonas Balkūnas.

Kun. Br. Jurkšo rūpestingai 
paruošto parapijos choro dar
nų giedojimą mišių metu paį
vairino ir primicijanto brolių 
kvartetas........

Pavakarėj svečiai gausiai rin
kosi į iškilmėms paruoštą Pri
sikėlimo parapijos salę.

Vakarienės programai sklan
džiai vadovavo parapijos komi
teto pirmininikas dr. S. Čepas. . „ ... ....
t>_. . . . . • xs * Ieškau pusbrolio IzidoriausPristatytų garbes svečių tarpe _ . . , „ _

.. ... . . Rulio, kuris anksčiau gyvenomateme Lietuvos konsulą Ka, XT ' .. . „ T.nadai dr. J. žmuidzin, s^onia, New Bntan ConiL Jis patear- 
Pasaulio Lietuvių ^udrGome- pt^m
nės Centro Valduos pirminio-
ką dr. J. SungST su ponia, ’
šventės pamokslininką prel. J. ’ _.'. u
Balkūną, Hamiltono lietuvių pa- 
rapijos kleboną kun. dr. J. Ta- 
darauską, Toronto šv. Jono pa
rapijos kleboną kun. P- Ažuba
lį, “Tėviškės Žiburių” redakto
rių kun- dr. Pr., Gaidą, kun. 
B. Pacevičių, Tėv. Placidą, Tėv. 
Tarcizijų, Nekalto Prasidėjimo 
seserų Toronto vienuolyno vir
šininkę Sės. Margaritą su pa
vaduotoja. Gausias šeimos na
rius, vieningai suvažiavusius į 
brolio šventę, prie garbės sta
lo atstovavo sesutė Zuzana Ra- 
jeckienė su vyru..

Sveikinimo žodžių nebuvo 
daug. Konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas apibūdino Šv. Kazimierą 
kaip mūsų tautos kovoje už 
laisvę ryžto simbolį- PrandSio- 
nų ir Prisikėlimo parapijos var
du sveikindamas, Tėv. Placi
das išreiškė dėkingumą, kad 
primicijantas šioms iškilmėms 
pasirinko mūsų parapiją, taip 
mos narių vardu sveikino vy
riausias brolis — Vincas Š-

Parduodamas dviejų būtų na
mas su kiemu ir garažu. Apa
čioje— du kambariai, virtuvė 
ir vonia, viršuje — trys kam
bariai, virtuvė ir vonia. Namas 
švarus ir gerame stovyje, Wood- 
havene, . netoli Forest Parko. 
Skambinti HI 1-4872.

• MAISTAS GERAS, svei
kas, kas klek nori

• PLIAŽAI ARTI prie Golfo 
srovės Šildomo Atlanto

Sezono pradžia — birželio 16.
KAINOS SAVAITEI su pilnu 
ižlaikynni: Suaugusiems $50. 
vaikams $25; gausioms šei
moms daroma nuolaida.
15% nuolaida vasarojantiems 
nuo birželio 16 iki liepas 7. 
Iki sezono pradžios kreiptis:

8. M. LU6Y8
105 Grand 8L, B’ktyn 11, NY 

Telef. — EVernrean 7-5578

an appropriate occarion to mani- 
fest ‘ support for tbe aspirations of 
the captive nations to freedom.

You are cordiatly invited to at- 
tend. in national garb if po^sible. 
Bring along your flagš and ban- 
ners. Advtae your friends and re- 
latives and exhort them to come.
Msgr. John Balkunao, Ch»,rm«n 
Coafereace of Americ'ms <>f Central-

semsi; • IF81-
Tfaflirftnąf apgilanfrA Darbininko 
redakcijoje, šią savaitę išvvfcs- 
ta pas savo tėvus—dr. St Bač- 
kį Washingtonan.

Kun. A J. Ba&is nuo š.m- 
pta^Sos yra priimtas į Pontifi- 
da Accademia Ecdesiastica ir 
kartu studijuoja kanonų teisę 
Laterano Universitete.

MotofŲ Vienybės išvažiavi
mas įvyks liepos 15, ši sekma
dienį, 2 v. popiet Sinušienės so
dyboje, 361 Highland Blvd, 
Brooklyn, N.Y.

AMcsandras ir Ona ŠulaiSai, 
pirmajam Balfo direktoriui An
tanui Žilinskui mirus, vieton 
gėlių prie jo karsto, Balfui pa
aukojo 50.00 dol.

Alfonsas Osalis turimą laik
rodžių ir brangenybių parduo
tuve ir taisymo krautuvę iš 
Hollis, LI., perkėlė į savo na
mą, 267 St. Nicholas Avė., Rid- 
gewood, 27, N.Y. Čia atlieka į- 
vairių laikrodžių, žiedų ir kito
kių aukso ir sidabro dirbinių 
pataisymus, taip pat brangeny
bes parduoda prieinamomis kai
nomis.

Antanas Tarabeiza, žinomos 
Brooklyne veikėjos Julės vy
ras, atšventęs 72 metų amžiaus 
sukakti, išėjo pensijon. Ta 
proga žmonos rūpesčiu birže
lio 30 -buvo suruoštos vaišės, 
kuriuose dalyvavo Antano se
suo Joana Slouskaitienė iš 
Waterburio, Conn. ir būrelis 
artimųjų. ♦

Broc^dyno pašto viišininkas 
Edward J. Quigley prašo, kad, 
siunčiant siuntinius, adresas 
bfitų užrašmnas ir kituose, siun
tinio šonuose. Tai palengvina 
siuntimų persiuntimą. Adresai 
prašomi rašyti kuo aiškiau, ne
užmiršti ir siuntėjo adreso, paš-
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