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Kas atrodo
Pavergtę Tautę Savaitė Kon

grese susilaukė gausiai pareiš- 

‘ Atstovų Rūmuose buvo Kopos
16. Per porą valandų kalbas 

r., Daniel J. Flood, Pa. d, Bar- 
rat O’Hara, BĮ. d., Thomas J: 
Lane, Mass. d., Harris McDo- 
well, Del- d., William S. Brom- 
field, Mich. r., Dan. Rosten- 
kowski, BĮ. d-, Horace Seely - 
Brown, Conn. r., WiHiam H. 
Miliken, Pa. r., Lucien Nedzi, 
Mich. d., William Murphy, HL 
d., Frank Becker, N- Y. r., John 
C. Kluczynski, UI- d., George 
M. Waiuj^user, N. J. r., John 
S. Monagan, Conn. d., Ray J. 
Madden, Ihd. d-, William Cur- 
tis, Pa. r., Florence Dwyer, N- 
J. r., William Green, Pa. d., 
Harold Ostertag, N. Y. r., Her- 
man Toli, Pa. d., Herman T. 
Scheebeli, Pa. r-, Robert Giai- 
mo, Conn. d., Corneiius Gal- 
lagher, N. J. d., William B.

KAS KALTAS, KAD PREZIDENTO 
PLANAI KONGRESO ATMESTI

Prez- Kennedy liepos 23 
spaudos konferencijoje pareiš
kė:

— Berlyno klausimu pasikal
bėjimai nedavė jokios pažan- 

sitarti.
— Doleris nebus nuvertin- 

gydymo ir kt. nebuvo Kongre
se priimti labiausiai dėl res
publikonų pasipriešinimo, dėl 
jų “negatyvizmo”. Preziden
tas imsis a&cijos rinkimuose, 
kad jo planam pritariantieji 
demokratai laimėtų. Tikisi, kad 
demokratai Atstovų Rūmuose 
gaus daugiau bent 5-10. (Da-

— Amerika nuo reikalavimo bar kongrese demokratai turi 
įsileasti kontrolę į Sovietų Są- daugumą: Atstovų Rūmuose de- 
jungą atominiam bandymam mokratę yra ,262, respubliko- 
patikrinti tuo tarpu neatšsako. nę 174, senate demokratę 64, sę ankstesnię klaidę Azijos po- 
Amerikos atstovo Arthur Dean respublikonę 35). litikojo.
pareiškimas Ženevoje, kad ato
miniai bandymai gali būti kon
troliuojami ir nevykstant kon
trolės komisijai į Sovietų Są
jungą, tuo tarpu nėra Ameri
kos nusistatymas.

— Konge laikas neveikia 
Adoulos naudai. Jis yra be pi
nigų, kurie yra Katangos ka
syklų bendrovės kontrolėje. 
Amerika remia JT gen. sekr. 
U Thąnt pastangas Katangą į- 
jungti į Kongą. (Nepareiškė, ar 
remia karines pastangas ar eko
nominį Katangos eksporto boi
kotą. Anglija griežtai prieš to-, 
kias priemones).

Plačiai aiškino, kad prezi
dento planai dėl žemės ūkio,

KATASTROFOS:
Prancūzi joje liepos 23 trau

kinys taip Paryžiaus ir Mar- 
seiBes nuėjo 'nuo bėgių, žuvo 
48- — Kanados lėktuvas lie
pos 22 Honolulu sudužo ir su
degė. Iš 40 žuvo 28. — Lai
vyno patrulinis lėktuvas' liepos 
23 Georgijuje nukrito į pelkes. 
Visi 6 žuvo.

leista Atlas - Agena raketa 100 
mylių aukštyje nukrypo nuo 
kelio ir buvo susprogdinta. Ki
tą raketą leis prieš rugsėjo 8. 
Jei būtų pasisekę, tai paleisto
ji raketa butų pasiekus Vene
ros sritį gruodžio 8 ir praėjus 
pro Venerą 10,000 mylių atstu. 
Kelias iki Veneros yra 224 nril. 
mylių. Raketa ir įtaisai atsiėjo 
12 milijonų dol.

— Izraelis tebėra sujaudin
tas dėl Egipto raketų, kurių 
keturias Egiptas iššovė liepos 
21. Izraelis kreipsis į Vakaras, 
kad gautų taip pat raketų.

Taip drąsino 
kurios pasipri

rytoj
laikydami pavergtuosius politine realybe, 

yra Sovietą vidaus krizių priežastis

Widnall, N. J. r., Robert R- 
Bany, N. Y. r-, Philip J. Phil- 
bin, Mass. d., William S. Moor- 
head, Pa. d., John H. Dent, 
Pa- d., Edna F. KeHy, N.Y. d-, 
Clement J. Zablocki, Wisc. d., 
John V. Lindsay, N. Y. r., 
Hugh L. Carey, N. Y. d., Tho
mas B. Ctirtis, Mo. r-, John 
Lesinski, Mich. d., Seymous 
Halpem, N. Y. r., Laonard 
Farbstein, N. Y. d..

Senate liepos 17 ir 18 kal
bėjo Alexander WHey, Wisc- d., 
Kenneth B- Keating, N.Y. r., 
Ralph Yarborough, Texas d.

Daugelio pareiškimų būdin
gas mintis randame <sen. K. B. 
Keating išreikštas. Jis kalbėjo:

Netomties ištiktos tautos yra 

vo laisvės norą tokiais drąsiais 

AR NAUJI TIK KARO ŽMONES, 
AR NAUJI BUS IR JŲ PLANAI?

Prez. Kennedy pakeitė daug 
‘karimų viršininkų. Labiausiai 
dėmesio susilaukė, kad jungti
nio štabo viršininku paskyrė iš 
atsargos pašauktą gen. Maxwell 
D. Taylor, kuris buvo prezi
dento patarėjas karimais reika
lais. Buvęs jungt- štabo virši
ninkas gen. Lyman L. Lemm- 
tzer paskirtas Nato karinių jė
gų viršininku vietoj gen. Nor- 
stad, kuris išeina į atsargą.

Gen. Taylor buvo armijos 
viršininkas, tačiau pasitraukė 
dėl nuomonių skirtumo su pre
zidentu Eisenhovveriū. Taylor 
yra šalininkas, kad visai ka
riuomenei būtų tik vienas va
das ir vienas jo žinioje esąs 
štabas; kad armijai būtų ski
riama daugiau reikšmės nei da
bar. (Gen. Taylor yra ir na
rys organizacijos, kuri vadina
si “American Friends of the 
Captive Nations”). Taylor pa
šaukimas iš atsargos ir dabar
tinis paskyrimas laikomas pre
zidento netiesioginiu nepasiti
kėjimu ligšioline Pentagono va- _____
dovjfce. Tas nep^itikėįhnM

mas buvo sutiktas Europoje suprasidėjęs nuo Kubos invazi
jos nesėkmės. Atsakomybė la- 

Lamititzeriui ir adm- Buricei, 
kuris jau yra atsargoje.

Gon. LomnitreHs laikomas taryba, 
drausmingu įsakymų vykdyto- ——— 
ju; juos vykdąs, pridengdamas —Arm
šypsniu, nors ir kitaip galvo
tų dėl jų išmintingumo. Sako
ma, kad dabartiniais skyrimais 
prezidentas sustiprins savo įta
ką karinėje srityje.

žygiais kaip ryty Vokietijoje 
1952, Vengrijoje ir Lenkijoje 
1956. O milijonai pabėgę iš 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Latvijos, Lietuvos, Ru
munijos, Jugoslavijos | Vaka- 

laisvėje, ne komunistinėje Ura
nijoje.

PO LAOSO EILĖ ATEINA PIETŲ VIETNAMU!, 0 TAIP PAT BERLYNUI
KAS TOLIAU AZIJOJE?

Amerikos akys dabar labiau
siai nukreiptos Pietų Vietna
mą. Vyriausybė yra iškilmin
gai pareiškusi, kad Pietų Viet
namu ginti esąs mūsų intere
sas kaip ir ginti vakarų Ber
lyną. Tačiau ginti, pasunkėjo, 
kada pro Laoso teritoriją tūks
tančiais jau buvo gabenami 
komunistų partizanai į
Vietnamą. Nėra garantijos, 
sutartį pasirašius banga 
sustabdyta. O užsitęsusį 
N. Y- Times- vertina: negalė
jimas išgelbėti Pietų Vietnamo 
nuo netikrumo, nuolatinio ka
ro ir teroro tik didins nuo^ 
gąstavnną dėl iVafearų negalės 
prieš komutazrųo bangą.

_ Ženevoje liepos 23 pasira
šyta 14 valstybių deklaracija 
apie Laoso- neutralumą. Prezi
dentas Kennedy tai vertino 
kaip svarbų žingsnį .“taikai iš
laikyti”. Spauda- neslėpė abejo
jimo. N. Y- Times vedamaja
me: jei komunistai norės pa
sinaudoti neutralumo sutartimi 
tolimesnei' subversijai ir kari
nei agresijai, jie galės tai pa- 
daryt-

C. L. Sulzberger (NYT) ver
tino, kad Laosas pasisuko da
bar į rytus, kaip 1940 Rumu
nija buvo pasisukusi į “ašies" 
valstybes, atsisakydama Angli
jos garantijy. Laosas panašiai 
atsisakė SEATO globos, ir So
vietai, kurie iki 1960 nebuvo 
jkėlę kojos 4 Laoso. teritori
ją, dabar įeina į Laosą su sa
vo užsienio pagalbos progra
ma. Negalim sakyti, rašė mi
nėtas korespondentas, kad La
oso sprendimas yra malonus,

■

Kabo viriininka*

"Gan- Norsfad buvo vertina
mas Europoje. Jo pasitrauki
mas ten labai apgailimas. Tarp 
priežasčių, kurios paskubino jo 

toks galvojimas nei Baltuosiuo
se Rūmuose dėl Nato apgink
lavimo atominiais ginklais. Nor- 
stad buvo tokio apginklavimo

MurviOe priminė valst sekr. — Sevtotp įtaka auga Afga- kinorios vyriausybės min. pirm, gydymo. 
Rusk, kad Nato viršininkus ski- nistane- Paskutiniais mėnesiais pavaduotojas, liepos 22 paskel- 
ria ne prezidentas, bet Nato sovietų instruktorių skaičius 

patrigubintas.
Kirgisę reapubHkoj su-

Laoso atitraukti sanrp patarė
jus, kurių ten yra 750. Lauks, 
ar Atitrauks Siaurės Vietnamo 
komunistai. Atitraukti pagal su
tartį turėtų per 75 dienas.

no tik
šauniais žodžiato, bot ir pozi
tyvia politika. Laisvasis' pasau
lis turi būti W defenzyvoje. 
Pavyzdžiui ir ^Berlyno byloje 
Jungtinės V&tybės netari ten
kintis tik defenzyva- Vakaram 
n«a reikalo demonstruoti nuo-

BUVfcgeo. Norrtarf, N 
įcarimy įhgt/

sisavinimą ir spekuliaciją. B 4 
esą du fydai

— Sovietai žada savo ato
minius bandymus atnaujinti 
tarp rogp- 5 ir spalio 20. - 

laidas; tautų laisvės siekimas 
ir apsisprendimo teisė negali 
būti derybų objektu Washing- 
tone ar Ženevoje.

Mes siekiame ne tik išlaiky
ti liniją prieš komunizmo ban
gą Europoje. Mes norime ir 
pozityvių laimėjimų, siekdami 
komunizmą Europoje atstumti.

Piety

ŠNEKĖTIS AR PRITARTI DE GAULLE
DĖL BERLYNO: Atnaujino 
grasinimus ir šantažą 
Sovietai Berlyno klausimą 

vėl išstūmė į priekį po susi
tarimo dėl Laoso? Berlyne pro
vokuoja kliudymus Vakarų lėk
tuvam ir judėjimui autostra
da. Pajūri nuo Lenkijos sie
nos iki vakarų Vokietijos sie
nos aprietė draudžiamąja zona. 
Tebereikalauja, kad Vakarų 
kariuomenė pasitrauktų iš va
karų Berlyno. Grasina dar šie
met pasirašysią sutartį su ry
tų Vokietija.

Amerika gynėsi ir ginasi pa
reinamais. Prezidentas pasikal
bėjime su Sovietų Dobryninu 
sakė, kad negali būti derama
si dėl kariuomenės atitrauki-

JUGOSLAVIJA MASKVOS 
KELKI

Jugoslavijos partijos sekr. 
Rankovič paskelbė, kad nebus 
toleruojamas jokis “liberaliz
mas” ir nukrypimas nuo lini
jos. Titas liepos 23 pareiškė, 
kad vyriausybė buvo davusi 
rašyto am per dideles laisves.

...kaip Sovietai jautrūs Vaka
rų bakam
Amerikos spauda ėmė gau

siai rašyti apie Sovietuose tei
siamus žydus kaip apie anti- 

’ semitizmą. Chruščiovas tuojau 
paskyrė planavimo komisijos 
pirmininku ir min. pirm- pava
duotoju žydą Veniamin E.

Attirą laimi Balto

mm. pirmininką Ben Kbrtta drau^ 
■uzurpatorium”. BeU, remia ar- f” 
mija. Khedda paskelbė, kad su- kur «"*"•
tinka su ąella, jei jam pritars 
parlamentas. Skirtumas tarp jų 
politikoje — Khedda siekia są
jungos su Prancūzija, Betia su 
komunistiniais kraštais.

. Besibaigianti Pavergtų Tau
tų Savaitė — rašo Brooklyno 

tiškai rodo laisvės siaurėjimą 
šių (Kernį pasauly. Nepaisant 
nusiteikimų už laisvinimą, re
voliucijas ir kylančias viltis, 
kurios ir turėtų persverti dvi
dešimtame amžiuje, tautos So
vietų kolonialinėje valdžioje 
kiekvieną dieną skęsta giliau į 
vergiją.

Ką dėl to daro Vakarai:
Prieš metus — rašo toliau 

— kai kurie mūsų lyderiai 
bent kalbėjo apie išlaisvinimą. 
Jungtinių Tautų charta skelbė 
pagrindines laisves visiem. At
lanto charta įspūdingais pareiš
kimais skelbė visų žmonių as
piracijas, keturias laisvės, už 

mo iš Berlyno. Valstybės de
partamentas atmetė siūlymą, 
kad Vakarų kariuomenė va
karų Bėrlyne būtų pakeista 
(Varšuvos pakto valstybių) ir 
Darijos bei Olandijos (Nato 
valstybių) kariuomene. (Įvedus 
į vakarų Berlyną bolševikinę 
kariuomenę būtų ilgainiui nau
ja proga dalyti vakarų Berly
ną). Valstybės sekr. Rusk pa
sikalbėjimai Ženevoje su min- 
Gromyko nieko naujo nedavė 
susitarimui.

Kas toliau? Rusk numato ir 
toliau kalbėtis su Gromyko. 
Prezidentas pareiškė spaudos 
konferencijai, kad ir jis numa
to “periodiškai” 
Dobryninu, kad 
pozicijas geriau 

kalbėtis su 
“vienas kito 
suprastų”.

(NYHT) atsi
liepė priešingai: esą jau atėjo 
laikas baigti tuščias kalbas ir 
pasakyti Maskvai, kad kalbos 
bus atnaujintos, kai Maskva 
bus pasiryžus siūlyti pasitari
mam rimtą bazę. Esą preziden
to de Gaulle atsisakymas kal
bėtis be rimto kalbom pagrin
do yra garbingas. Pakartojo 
korespondentas gen. Clay įspė
jimą: nuotoHnię kataę su tuo 

skaldyti sąjungininkus.' ■

— Kanadoj Saskatchewanos 
gydytojų streikas nuo liepos 
1 buvo baigtas liepos 23. Vy
riausybė sutiko su kompromi
su: gydytojai galės verstis pri-

— Sovietai paskelbė sušau
dę 17, kurie buvo kaitinti 
Minsko srity žudę gyventojus 
kaip vokiečių karinių dalinių 
nariai.

kurias mes buvom tikinami, 
stojame į karą. Daros vis aiš»< 
kiau ir aiškiau, kad tai būro 
tik tušti žodžiai ir net bto^au
— kai: kam tai buvo priemo
nė, sumaniai pavartota, naujam 
despotui įkelti į valdžią- ?•

Kokioc direktyvos eteičiafc
Mūsų lyderiai dabar norėtų 

išvengti oficialaus “Pavergtų 
Tartų Savaitės” skelbtino, kad 
nebūtų provokuojamas didysis 
diktatorius. Politiniai raštai iš 
aukš&ausios valdžios skelbia:

“Su satelitais kraštais pata
riama elgtis švelniai- Jokių ofi
cialių atakų prieš jų režimus, 
kad bet kokia provokacija ar 
net kritika būtų sušvelninta. 
Vakarų Europa tuo metu turė
tų būti labiausiai paskatinta 
imtis artimesnių ryšių su 'sateli
tais ir paraginta duoti jiem pa
ramos.

Rytų Vokietija, sako politi
kos nurodymai, negali būti am
žiam izoliuota nuo santykių su 
Jungtinėm Valstybėm ir su ja 
turi būti užmegztas biznis.

O labiausiai — neturi būti 
duota jokio padrąsinimo ar pa
ramos ginkluotiem sukilimam 
rytų Europoje”.

Koegzistencija ar jau kolia- 
boravimas?
Laikraštis samprotauja ir in

formuoja:
Dar daugiau. Mes jau dabar 

finansuojame už Chruščiovą re
žimus, kurie yra pavergę mili
jonus rytų Europos žmonių, ir 
tokiu būdu jie gali savuosius 
išteklius vartoti kitom sritini 
pavergti.

Ši linkmė, kurią taip drama-
- tiškai-^šryšfcina-Paveigtų Tau
tų Savaitė, turi ir savo bendri
ninką srityse, kuriose Vakarai 
dominuoja, čia mes ir Sovie
tai bendrom jėgom siekiame į- 
vesti neutralizavimą Vakarų 
tautų, kurios tebėra dar išliku
sios- O neutralizavimas vis la- 
biau -ir išvirsta jferėji- 
mu į Sovietų galią.

Mes tai jau padarėm Laose...
Žinios iš Cambodia Šią savai- 

' tę paryškina tą pačią linkmę. 
Tos valstybės galva princas No- 
rodom Sihanouk paskelbė at
sišaukimą sudaryti /neutralią’ 
zoną iš Pietų Vietnamo, Laoso 
ir Cambodia ... Vietnamo ko
munistų partizanų vadas Ngu- 
yen Van Hien paskelbė Mask
voje, kad jo politika siekia su
daryti koalicinę vyriausybę, kai 
bus nuverstas prezidentas Ngo 
Dinh Diem ir pasitrauks Ame
rikos karinės jėgos. Tada jis 
sveikins Sihanouko atsišauki
mą. Atstovų Rūmų viena ko
misija turi žinių apie tai, ką 
mūsų planuotojai daro tam tiks
lui pasiekti. Laikraštis sumini, 
kad Committee on Government 
Operations pastebėjo, jog Jung
tinių Valstybių užsienių pagal
bos fondai susijungę su Sovie
tų fondais vykdyti Sovietų sta
tybos projektam Cambodia. Jie 
vartojami ne atsitiktinai, bet 
sąmoningai, kad ten būtų pa
statyta 500 lovų rusų ligoni
nė. Jie ten taip pat vartojami 
statyti gahngiem transformato
riam rasų statomai jėgainei- Jie 
vartojami taip pat finansuoti 
dviem radijo stotim, kurios bus 
kom. Kfaįjos dovana Cambodia.

Ir taip ratiniai einas. Už- 
mirtti yra planai pavergtiem 
broliam laisvinti ...

Laikraštis baigia: Mes visi 
turime veikti šiai politikai nu- e -1- <v KmpCL

Skattytojas gali baigti susi- 
mąstymu: kas čia rašoma, yra 
Žinom ir Buropojeh* dėl to 
visai sopmtaflMB Europos su» 
strūpinlms šutanti pafioa Eu
ropos na tflt ūkinę, bet ta* k» 
rtnę galybę
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JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ
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Trojaus arkliu vadinama ap
gaulė. Senų senovėje graikai, 
negalėdami paimti Trojaus pi-

tetis papuošalas — teitos api- 
kakta. Veidai dar niekad nepa-^pr 
liesti pudros nei lūpų pieštu- .to:

Jeigu abejojate, paprašykite pamftgtahnuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jis patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad JOs tiek lipopabarinot MICHIGAN FARM ŠORĮ, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame te toliau jums ga
minti tik patį geriausių surj.

"Čia tam jie, tie vaikai, yra 
visai pakvaišę, — kalbėjo di
rektorius, %- ypatingai chemi-

VILNONĖS MED21A30S JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės nuritisąos kocttamams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
tiiktaėa, maiėytoo* spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Ir 
kalikai — Geriausios t&ies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruoėlant paklotus | Europi Pamėginkite užeiti pas 
mus ir bosite patenkinti.

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

“PuMriną, Lennontovą, Tols
tojų, Turgenevą ir — finoma, 
mūsų socialistinius rašytojus: 
Sotocfaovą, Gorkį, Majakovsį”.

v užšauni TttSyttJtį? •
“Qn<»ttw\ StętaaMj, Lessingą, 

O*Henry, Jarik Londoną, Drto 
serį Remarką, Hemingway” ..

"Ką jūs laikote įžymiausiu, 
šių laikų žmogumi** klausiu aš 
mergaitę.

“Nikitą Sergejevičių Chruš
čiovą”. Jos akys blizga, susi
žavėjimas nuoširdus.

“Kodėl?”. .
“Nes jis kovoja už taiką’*.

koraątondentasĮ |tary Kotan 
tefotoreporteris t Robert Le- 
beeit Minlnmjofr gavo 
leidimą pabuvoti mokyklojepa- 
nmfcw tetek-
los direktorius nuvedi juos i 
irterijps. pamoką, kaip jie bu-

Laikei, dej>, keičiasi bolše
vikų nenaudai. Bolševikų orga
nizuojami "Trojaus arkliai” at
sisuka į Kremlių — savo tikruo
sius ponus. Toks atvejis buvo

leido įspėjimą.. prieš ‘’pavo- 
jus” prancūzų jėzuito* teologo 
ir mokslininko bandymuose su
derinti tikybą su mokslo atradi
mais”.

Tai visai klaidingas tvirtini
mas, padarytas Naujienų ap
žvalgininko. Minimas pagarsė
jęs krikščioniškasis evoliudonis- 
tas ktm. Teilhard de Chardin 
tokių bandymų visai nėra daręs. 
Jis tiktai, per daug pasinėręs į 
žmogaus kilmės vyksmą (anth- 
ropogenesis), padarė kai kurki 
per drąsių tvirtinimų žmogaus 
išsivystimo atžvilgiu, ko ir šian
dieninė paleontologija nei zoo- 
logigija nepajėgia dar patvir
tinti nei atmesti, būtent, ar 
žmogus išsivystęs iš vienos po
ros ar iš kelių. Kadangi mono- 
genija yra arčiau §v. Rašto aiš
kinimų (nors tai nėra de fide), 
tai suprantama, kodėl galėjo 
būti ir 
minimų 
pusės, (žiūr. Pijaus XII encikli
ką: Humani Generis, 1950).

sis: tai esąs kapitalistų “Tro- J i 
jaus arklys”, bet jo nepavyko j ! I 
Maskvą įtraukti. __ <!

Mūsų manymu, “Trojaus ark- !! 
lys” pačių bolševikų buvo atva- !! 
(imtas į Maskvą kaip savas,, ir < > 
jam pavyko atkreipti Rusijos < ! 
gyventojų ir laisvo pasaulio dė- < > 
mesį, kokia yra Sovietų Rusijo- ■ 
je "laisvė”...

Demokratinė respubi&a, tvirtai nusijuokė- V-TĮjĮ
stovi sodabstiniame taikos la- - “Kuo jūs norite-tote* tafi 
geryje Feo*teaaaa tenM yra tiT*. 
panaikintos. VakarųVokietijo- “Gera mokstainku”. 
JC ĮUO ZSSStSŽ, HU* 1!LF0{K2QS1 Į VIS^
titoristai te nmtatar tarie te jų neri tote teftMi aak- 
vykdo pavojingą karo potiti- versžtete. Visi 21 pakėlė rau
ką”. Ji žybčioja į mane prie- kas- Ttys nori stadfcoti Hte- 
kaištingai, tejos apatinė lūpa ratilį ketai natetaaflfcątene 
pasitempė. "Kada ir Vakarų Vo- npdfefataĮp tetarto^ etanu- ‘ ttekyite prie
kietija prisijungs pne soviete ją te ftdką. 
nės taikingos politikos, tada Keldamas ktente direktorių: '3'

Viskas bite gerai”. _ “Aštumno&a iš 21 pasisako Jį?0* *
Tą patį, klausimą daviau vai- gamtos mokslus. Ar tąa nėra 

kinui, kuris Mausimo metu bu- kasta?” 
vo susijuokęs. 

“Vokietija yra įdomus kraš
tas, — kalbėjo jis, — nes jis 
yra pasaulio centre ir turi di-

AL4-54M 
CH 3-2583 
•I 3-17V7 
L0 2-144*

Jūs esate namuose ar kur keBauJate, visuomet reikalaukite 
Vtem SM». ffls torte jau per ilgus metus gunteaa- 

mas Jorio te Angeltaos Andriuliu ir jų šeimos, Fountato, Mch.

. . . APEARKTKITE MOSV SKYRIUS: 
•RGOKLYN, N. Y. - «74 Manhatbm Avenuu
CHlCAGO 2į, Hk------ 2218 W«t GNcago Avenue
LOS ANGELES* CALIF. - 344 North La Brea Avė.

lies, pastatė prie jos didžiulį vadinamas "taikos kongrese’ 
medinį arklį, o patys išplaukė 
į jūrą. Trojėnai, nusprendę, 
kad priešas jau atitolo, palikęs 
jų pilies dievam dovanų tą me
dinį arklį, jį įsitraukė į julį. 
Naktį iš arklio vidurių išsiran
gė ginkluoti vyrai, užmušė sar
gybą, atidarė pilies vartus, o 
grįžęs priešas sunaikino miestą 
ir išžudė gyventojus.

Tokia yra toji ‘Trojaus ark
lio legenda”, kuria dabar žy
mima kuri nors apgaulė, pri
dengta prisimeilinimu.

Mūsų laikas yra pasitaikę ir 
pasitaiko įvairių "Trojaus ark
lių”. Sakysime, Indijoje įteikia
ma graži dovanų dėžutė, iš ku
rios išsirango nuodingoj gy
vatė — kotea. Vienas tik įgė
limas — ir mirtis. Kituose kraš
tuose yra pasitaikę gauti paštu 
dailų siuntinį, kulį atidarant 
sprogusi bomba.

Labiausim populiarus mūsų 
laikais yra bolševikinis ‘Tro
jaus arklys”, žiūrėk, kur nors 
jau įsirangę užsimaskavęs Mask
vos agentas, komunistas, jų sim- 
patikas- Meilinasi, kalba apie 
taiką, demokratiją, teisingumą; 
pasiūlo rezoliuciją prieš atomi
nį karą, kolonializmą, tautų pa
vergimą. Bet nė žodžio neužsi
mena apie Sovietų Rusiją. Ir 
paaiški — tai "Trojaus arklys”, 
kuris norėtų įvilioti į bolševiki
nį būčį: prievartą, neteisingu
mą žmonių išnaudojimą.

prartįĮįjįft- viipoą pebiyš-
kusį vaikiną. Tas atsakinėjo:

"Indija yra labai didelis 
kraštas su taiką ogtenčtes 
veatajris. Anksčiau jis buvo 
eteųmotas An^tjes imperialis
tų, kurie tai tavo įvedę feo
dalinę tvaiką te išnaudojo 
kraštą. Taip pavyzdžiui 1943 
tfttar vienoje Bengriijos pro
vincijoje išmirė trys milijoaai 
žmonių badu. Po karo anglų 
imperialistai, spaudžiami taiką 
mylinčių gyventoją turėjo duo
ti nepriklausomybę, tačiau 
angių imperialistai vis tiek In
diją padalino į Indijos liaudies 
respubliką ir Pakistano kraš
tą. Indijos respublika, vadovau
jama pažangių jėgų, tokių kasp 
komunistų partija, vykdo tai
kos politiką, o Pakistano vy
riausybė tebėra imperialistų la
geryje ...”.

Korespondentai panoro tie
siogiai su mokiniais pasikalbė
ti, juos paklausinėti- “Prašau, 
paklausinėkite juos”, sutiko di
rektorius.

“Mes žengėme į priekį” — 
pasakoja korespondentas — 
Ir vaikų akys mus atidžiai se
kė. Klasės kambarys švarus, be 
jokio papuošimo. Tiktai šalia 
lentos kabo įrėminti paveikslai 
—. fotokopijos Lenino, Marik- 
so ir Engtiso. Jaunimas atro
do guviai, kai kurie apsitaisę 
pilkom uniformom. Raudoni 
pionierių kaklaryšiai. Vadai 
vaikiškai atviri. Tos vienuolik- 
tos klasės jaunimas gali būti 
17-18 metų, bet mum atrodo, 

^kad jie yra toki kaip mūsiškiai MASKVOJE, Raudonėje aiidttejfr prie* KremKv, ^TaitoiAongn^tr dalyviai

14. Kai kurios mergaitės ner
vingai sukrizeno. Jų jaukai 
lygiai sušukuoti atgal; dvi ne
štojo dar kasas. Tamsios vil
nonės kojinės ir žemi batai, 
aukštai prie ksddo susegtos

botyros mokslui A^e Lietuvą 
kalbėjo. Miuncheno universite
to prof. Baldaufienė - Jurguty- 
tė ir Vaitais Banaitis. Progra
mos metu sudainuota po vieną 
liaudies dainą. Lietuviškai per
duotas “Kalvetis”, įdainuotas

CH V4245 
. Ll 2-1787 
TL 8-2874 
EV 4-4952

Maskvoje.
"Taikos kongresan” šio mė

nesio viduryje bteševtad buvo 
sukvietę kitų kraštų komunis
tus ir savo simpatikus. šūkavi
mai te nutartam prieš JAV ir 
kitas laisvas valstybes turėjo 
atitikti Maskvos finįją Tačiau 
pora amerikiečių te anglų pa
kalbėjo ir prieš bolševikinę li
niją kaltindami, kad ir Sovietų 
Rusija gptso taikau

liepos 13 grupė atstovų išėjo 
demonstruoti Raudonoje aikš
tėje. Viename Įdadtae buvo į- 
rašyta: "Reitaiagjąnia, kad So
vietų Rusija nedarytų atominių 
bandymų”. Demonstrantai tuo
jau tavo užpulti slaptos polici
jos suorganizuoto būrio rusų 
(sųde 100); atimti plakatai. De
monstrantai iškoitoti: “Eto ne 
kritevo” (Tai negražu!).

Vocbnasi, prieš Sovietų Rusi
ją denmstnioti "negražu”, bet 
OKgta^boti demomteaeijas A- 
tttetaje te kituose laisvuos* 
kraštueoc prieš jų vyriausybes

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa- 
steĄšnkite medžiuos išsnmtnnu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po V/2 — 2 mėnesių

WA 5-2737 
TO 1-1088 

> DETROIT, iHch. — 7300 MteMfaii Aveove -------------  VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mieli. — 808 BfMge St, N.W-------GL 8-2258
• HAMTRANCK, Midi. — 11333 te. Campnt------------TO 7-1575
• HARTFORD, CoMi, — 132 FnmkNn AWHM ------------ CH 8-4724
• IRVINGTON 11, N. J. — 782 SpringfleM Avė. ___  ES 2-4685
• LOS ANGELES 22, Caltf. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994

---------------------------- — 4th 8trett _________ __  FO 3-8569

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 
200 Orchard Street

Miunchene pradėta serija 
trumpų (15 mm.) radijo prane
šimų apie Rytų Europos tau
tas. Liepos 16 supažindinta su 
Estija, Latvija ir Lietuva. Pri
minta praeitis, kultūra ir da
bartinė bolševikų okupacija 
Ypač buvo pabrėžtas lietuvių 
kalbos senumas te reikšmė kal-

• LAKEWOOD, N. J. __  _______________
• NEW YORK, 3, N. Y. - 39 - 2n8 tedMN___
• MEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Gertet _
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfleld Avenue
e NEW HAVEN, Conn. — 909 CmgreM Avė. „ 
e FATERSON 1, N. J. - 99 Makt Itraet____________ MU 44619
• FAMAIC, N. J. — 178 Merk et Street ___________  GR 2-6387
• FHILADELFHIA 23, Fa. — 525 W. Ginu* Avu. __  PO 5-5892
• PTTT8UURGH 3, Pa. - 1015 E. Caraun Street ____  HU 1-2750
• 8AR FRANCI8CO, CaHf. — 2078 Suttar 8trwt_____ Fl 8-1571

pManevtm* taniau*, tetai 31 metų dovanų paketėlių siuntimo 
Jteyitaaa tantatote tata jtaų tomttai prtaaiymų ir be jokių 

- ^afilldtMn} rinbHevų- 4M1ON T80R8 vietontate Amerikoje firma. 
kute ėaata įtoėltaDto garaattte teta atunttnya bua pristatytas.



(Aito) suvažiavimas šaukiamas 
liepos 28-29 Chicagoje. Linki
me sėkmės, kaip ir kiekvienam 
lietuvių sambūriui, kurio pro
gramoje yra Lietuvos laisvini
mo reikalai. IGekvtano tekio 
suvažiavtaio pasisekimas yra 
visų mūsų laimėjunas, vedąs į 
vieną tikslą — bolševikinės 
okupacijos pašalinimą Lietuvo
je. 

•
Alto suvažiavimai buvo ir____ __________ ____________

tebėra specialiai skiriami Lie- atviras, iš. tikrųjų pasidarytų 
tuvos vadavimo reftalam. lūo 
atžvilgiu jie patraukia daugu
mos dėmesį- Tėra labai menka 
mažiuna laisvojo pasaulio lie
tuvių, kurie laikom įsikibę ru
siškojo bolševizmo skverno, būtų praloštas visas veikimo 
Bet ir jie Alto suvažiavimam - - - —
nelieka abejingi Jiem rūpi pa
sityčioti ir pasišaipyti iš Letu- 
vos laisvinimo pastangų. Apsi
džiaugia, jeigu pastebi, kad mū
sų tarpe pasireiškia nesutari
mų. Užtat lietuvių suvažiavimų 
darai eiga ir pozityvūs svars
tymai bei nutarimai yra geriau
sias atsakymas lietuvių tautos 
laisvės priešam-

jokiomis■ ■aplinkybėmis kitiem 
nusileisti ir prie jų prisiderin
ti ... yra Smogęs nevisuome- 
ūištas ... Pavyzdžiui, jei no
rėtų kiekvienom aplinkybėm 
elgtis, kaip jam patinka; siek
ti jai, kas jam ateina galvon; 
reikalauti iš visų kitų veikti 
taip, kaip jis laiko tikslinga;
neduoti savęs palenkti į tai, 
kas jam nėra malonu, simpa
tingą ar naudinga, — tai toks 

. žmogus, kad ir visai teisus bei

visuomenėje nepakenčiamas in
dividas. Gyvenimo bei veikimo 
praktikoje dažnai tenka nusi
leisti nuo savo reikalavimų ir 
reikia net tai daryti, kad ne-

vę’(I915 - 1918), norėjo ją pa
silaikyti ir kolonizuoti. Vilniu
je 1917 išrinkta Lietuvos Ta
ryba vedė su vokiečiais sunkią 
politinę kovą..Prieš vokiečių 
valią 1918 vasario 16 buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklauso
mybė. Nors karinė vokiečių 
valdžia Lietuvoje tam griežtai 
priešinosi, bet po mėnesio Vo
kietijos vyriausybė buvo pri
versta Lietuvos nepriklausomy
bę pripažinti. Tai paskelbė Vo
kietijos kaizeris Vilhelmas n. 
Jo rašte 1918 kovo 23 buvo 
pasakyta:

"Pripažįstame Lietuvą laisva 
nepriklausoma valstybe ir pa
sižadame Lietuvoe valstybei at-

reikalas” (St. Šalkauskis).

Mūsę laisvinimo organizaci
jų, taigi ir Alto, pagrindinis 
reikalas yra Lietuvos laisvė, ir 
tam darbui neturi kliudyti kie
no nors grynai asmeniškas už
sispyrimas ar interesai Bend
ras-darbas reikalauja ir bend
ro sutarimo. Vienašališkas dik
tuojamasis vadovavimas tegli 
įnešti tik dagiau trinties ir 
nesusipratimų, kaip tai pasiro
dė ir polemikoje dėl Alto veik
los. Nei kas kėsinosi jį griau
ti nei neigti, kaip buvo' prie
kaištaujama, o tiktai ieškojo- 
naujų būdų ir priemonių, kad 
Lietuvos laisvinimo darbą pa- , 
darytų dar našesnį ir sėkmin-

Kova dėl laisvės tačiau sta
to vieną sąlygą: kai su -prie
varta kovojama, negali būti 
prievarta vartojama. Tai reiš
kia, kad Lietuvos laisvinimo 
organizacijose, kokios jos be- 

__ būtų, turi būti pagerbta asnre- 
ninė laisvė ir iniciatyva: tei
sė reikšti savo nuomonę, teik- gesnį. 
ti siūlymų, priemonių ir būdų 
Lietuvos laisvinimo darbui ge
riau atlikti. Tai reiškia taip kiama Alto suvažiavimui, jau 
pat, kad organizacijos vadovy
bėje negali būti asmenų, ku- timo klausimą. Reikia tikėtis, 
rie siektų primesti tiktai savo kad tas klausimas bus apsvars- 
nusistatymą, savo pažiūras ir tytas blaiviai, atsižvelgiant į

Darbotvarkėje, kuri yra tei

miesi suktos taktikos savo tiks- atstovautų visai lietuviškajai 
lui pasiekti. Tokie asmenys Amerikos visuomenei ir veik- 
darniam visuomeniniam darbe liau pasireikštų mūsų kovoje 

už Lietuvos nepriklausomybę.

MATAS UDELIS

Keturiy V.ūtr-- r

tas tam tikromis sutartimis, ku- vmuM» Mtilb kmi* H 
irios turėjo Lietuvą tvirtai s»- |» IMy Mm Ir jas žą* 
rišti su Vokietija. Sutartys ne- udy v
buvo sudarytos, nes Vokietija Mataras sutartimi taip* pat 
karą pralaimėjo. 1918 lapkri- uostyto-senj* Uetifro& ir Bu
šo 11 buvo sudaryta pirmoji sijos siena 
Nepriklausomos Lietuvos vy- * 
riausybė. Lietuva gavo iš Vo
kietijos pirmąją paskolą ir

RUSAI ATSISAKĖ NUO 
LIETUVOS

. Rueiįos bolševikinė vyriausy
bė nors ir buvo paskelbusi
laisvą tautų apsisprendimą, bet 
norėjo pati. kitus “apspręsti”: 
jėga primesti bolševikinę tvar
ką ir vyriausybę. Lietuvai 1919 
buvo norėta- primesti maskvi- 
hė Vinco Kapsuko vyriausybė. 
Lietuva buvo užpulta. Lietuvos 
savanoriai tą pirmąją bolševi
kinę vyriausybę atmušė. Mask
va buvo priversta sudaryti su 
Lietuva 1920 liepos 12 taikos 
sutartį, kurioje pasakyta:

"Rusija be jokiu sąlygų pri
pažįsta Lietuvos valstybės sa-

tjnef kad Lietuva esanti “pro 
vokiška”, paskui u kad ”Prtl 
bolše vikiška”* Dėl lenkų intil 
gų Uetara nebuvo įkeista: 
Versalio taikos konferencij 
1618 - 1919 metais.'Lentai 
inhinngiai -palaikė praMcūni 
kurie norėjo rytinėje Euippc 
je turėti didelę draugišką Lea
kiją, nukreiptą prieš Vokietiją.:|j 

LIETUVA IR BALTUOS !
VALSTYBtS

Baltijos trys valstybės — Es- | 
tija, Latvija ir Lietuva dM | 
lenkų intrigų nebuvo santarvi- J 
ninku vienodai vertinamos. Tai t 
aišku iš jų pripažinimo. Estija | 

kilusio Juozo Pilsudskio, tams - ir Latvija buvo pripažintos do 
mojosi atstatyti Lenkiją pla- facto Prancūzijos, Anglijos ir 
čiose į772 sienose. Tokia Len- Italijos dar 1918 metais. Lie* 
ldį« valstybė turėjo apimti vi
są Liattnrą ir na* dalį Latvi
jos. Lenkai puolė Lietuvą jė
gą užgrobė Vilnių 1920 me
tais, bet visos Lietuvos užirfiti 
nepajėgė — buvo atmušti.

Tuo pačiu laiku lenkai viso
kiom priemonėm kliudė Lietu
vai megzti tarptautinius santy
kius su kitomis valstybėmis, 
ypač su laimėjusiais karą san-

MILIJONAS PARAŠŲ, įteiktų JAV prez. Warren G. Hardinguf 1921 m. H kairės stovi dr. Julius J. 
iš dešinės — dr. M. J. Vinikas

WARREN G. HARfHNG, JAV-bių 
prezidentas 1921*23

tuvą de facto pirmieji pripaži
no Miglai (1919 rugsėjo mėn.). 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
lūkuriavo- Valstybės departa
mentui tebeturėjo įtakos caro 
laikų rusai, dėl to JAV tebe
laikė Baltijos valstybes Rusijos 
nedaloma teritorija. Jokio pri- tuvą pripažino de iure. Reikia 
pažinimo neteikė. Tiktai bolše
vikam persvėrus ir paaiškėjus 
tolimesniem grobuoniškiem jų 
tikslam, santarvininkų politika 
ėmė pamažu keistis.

Prancūzija ir Anglija 1921 
sausio 26 pripažino de iure 
Estiją ir Latviją, o Lietuvos — 
ne, nors visos trys Baltijos 
valstybės tų pačių metų rugsė
jo 22 buvo priimtos į Tautę 
Sąjungą. Tautų Sąjungos stei
gimo mintį iškėlė JAV prez. 
Woodrow WęLson (demokra
tas), bet jo įpėdinis prez- War- 
ren G. Harding (respublikonas) 
sulaikė JAV nuo įstojimo į Tau
tų Sąjungą.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PASTANGOS

Amerikos lietuviai labai daug 
> padėjo Nepriklausomai Lietu- 
) vai atsikurti: darbu, propagan- 
Fda ir pinigais, Taip • pat ėmėsi - j°s valstybėm. Atskiru raštu. 
F plačios akcijos, kad Jungtinės buvo pripažinta Albanija Bal- 

Amerikos Valstybės pripažintų 
Lietuvą kaip nepriklausomą 
valstybę. Tam tikslui buvo su
rinktas milijonas parašę ir į- _ 
teiktas prez. Warren G. Har- ir dabartį: JAV ir dabar nepri-

■ dingui. * pažįsta bolševikinės okupacijos.
Įteikimo metu Washingtone Bolševikai, kaipžmome, jo- 

1921 gegužės 30-31 įvyko gau- kių sutarčių negerbia. Praėju- 
sus lietuvių suvažiavimas- Da- šio karo metu sulaužė visas su- 
lyvavo apie 200 atstovų. Vįsi tartis su Lietuva, taigi ir 1920 
buvo nuvykę prie Baltųjų Rū- liepos 12- Lietuvą tebelaiko 
mų. Suvažiavimo išrinkta dele- ' okupavę.

gacija lankėsi pas prezidentą 
ir gavo užtikrinimą, kad Lietu
vą de iure pripažins.

AMERIKOS PRIPAŽINIMAS
Amerikos Jungtinės Valsty

bės nebuvo pirmos, kurios Lie-

neužmiršti Vokietijos pripažini
mo (1918) ir sutarties su So
vietų Rusija (1920). Kadangi 
Vokietija buvo nugalėta, o So
vietų Rusija tebevedė vidaus 
karą ir kitų valstybių nebuvo 
pripažinta, tai JAV pripažini
mas buvo ypač reikšmingas.
Pripažinimo aktas paskelbtas 
1922 liepos 27.

Šiemet tam reikšmingam* fak
tui sueina lygiai 40 metų.

Jungtinėm Amerikos Valsty
bėm pripažinus Lietuvą de 
re, ją pasekė ir Anglija 
Prancūzija 1922 gruodžio 
Amerika pralaužė užtvarą.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės tą pačią dieną pripažino 
de iure dar kitas dvi Baltijos 
valstybes— Estiją ir Latviją. . 
Pranešimas apie pripažinimą 
buvo bendras visom tom Balti- *

Minėdami šią sukaktį, reiš
kiame JAV vyriausybei dėkin
gumą ne tiktai už praeitį, bet

prie savo barako, bet jo ne- chas prieš metus laiko buvo pa- vo į tą vietą Nors avį vilkas ir 
priėjo. Nė nejuto, kaip vėjas leistas iš lagerio- Jam pasirodė, palikdavo, ji jau būdavo negy- 
nubloškė į priešingą pusę, ir kad pasiekė jo gyvenvietę- Gro- va. Sustatydavo aktą, pasirašy- 
jis atsimušė į didelį šieno kū- jo muzika. Kazachas stovi prie davo keli liudininkai, kad tiek 

durų ir moja ranka, kad eitų ir dek avių “vilkas nusinešė”.. 
arčiau. Priėjus apkabina ir sa- Piemenims tada būdavo balius, 
ko: “Drauguži, aš leidžiu dūk- Vilkų apdraskytą avį atiduoda- 
terį už vyro, kelta vestuves, vo lagerio centro vadovybei, o 
eikš, pasivaišinsim”. Įveda f į 
kambarį. Bet kambarys nei 
šioks nei toks — vėjas švilpia. 
Prašo sėstis. Kaciubanas pagal
voja, kad galiu užmigti ir su
šalti. Prabunda ir apsižiūri, kad

tekilą, o aš galandau. šienpiū- 
viai maną galandymu buvo pa
tenkinti, nenorėjo manęs nuo 
savęs paleisti. Išgarsėjau visam 
lagery, kad gerai galando.

Artinosi ruduo. Norma šieno 
jau buvo pripjauta. Bet kaip vi
sur Sovietijoje, taip ir lage
riuose, buvo stengtasi dar ir 
virš normos pripjauti. Stengėsi

kiekvienos avies atskirai. Nuo 
avies buvo gaunama nuo 450 
iki 800 gramų ir daugiau vil
nos. Avys buvo didelės, gražios, 
riebios. Ganyklos avims buvo 
geros-

Užsibaigė šienavimas, užsi
baigė ir avių kirpimas- Vėl pri
snigo, atėjo žiema. Dabar šie
ną reikėjo vežti arčiau namų. ■ 
Buvo sudaryta brigada. Sieną 
vežėm iš tolimiausių vietų maž
daug už 12 kilometrų nuo la
gerio.

Šienas buvo vežamas jaučiais. 
Jautis yra bendrai nepaslankus 
gyvulys, o lagery tuo labiau; 
judėdavo kaip vėžys. Lagerio 
jautis riščia nebėgdavo. Jis ei
davo visuomet žingine, lėčiau 
negu žmogus.

šieno vežti išvažiuodavom 3 
v. ryto. Parvažiuodavom 2 vai. 
popiet. Pavalgę pietus, iškrra-

gi. Arčiausias kūgis su šienu 
buvo už pusės kilometro nuo 
barako. Apėjęs kūgį ir nusta
tęs kryptį, vėl pasileido eiti, 
bet priėjo kitą kūgį. Buvo jau 
pavargęs ir pametęs orientaci
ja-

Naktis buvo tamst Apgraibo
mis surado prie šieno lentelę, 
kurioje buvo įrašyta, kiek yra 
kūgyje šieno, kaip toli jis nuo sėdi ant mažos kupečiukės nuo-

tas, Jnrias “vilkai nusinešda- 
vo”, piemenys sudorodavo. Vil
kų sąskaiton piemenys būdavo 
sotūs.

Kazachstane vilkai yra kitokį, 
negu Lietuvoje, čia vilkai pilki. 
Pilkumas toks, kaip kad mūsų 

pagyvenęs, kokių 40 ar dau- Arkliniiūmi įsivedė į vidų ir pa- lagerio, k<Aia rūšis ir Lt Nie- grėbų. Išsijudino ir vėl eina to- sidabrinių lapių, daugiau į bai
giau metų vyras. Lagery dirbo tarė palaukti, kol praeis audra, ko negalėjo išskaityti, nes deg- liau. tumą. Galima sakyti, ne pilki

Nutilus audrai ir išvykus Ka- tie vilkai, o žili- 
ciubano ieškoti, jį rado už 20 
kilometrų. Veltinių numauti ne- 
galėjo. Turėjo perpjauti, tik ta
da numovė. Abiejų kojų pirš
tai buto nušalę. Ligoninėje 
kojų pirštus* amputavo- žmo
gus visam amžiui liko inva-

tė iš kairės. Galų gale atsimu-
Vienas kalinys virė košę ir šė į kažkokią sieną. Apsidžiau- 

sakėsi eisiąs į moterų baraką 
pavaišinti savo draugės, nes ji 
siuntinių negaunanti. Buvo jau

gė. Bet jam besigrabaliojant,

Pasirodo, užtaikė ant arklidžių.

batsiuvta. Naujų batų retaiajam' Bet Kadūbanas (tokia buvo jo tuką tuoj vėjas užpūsdavo. Nu- 
prisieidavo siūti; buvo taisomi pavardė), pasėdėjęs kokį pus- tarė prasikasęs kūgį apsinakvo- 
seni. Kai kurie kaliniai turėda- valandį,* nutarė grįžti į savo ba- 
vo batus iš namų. Tokių lage- raką, 
rio batsiuviai neprivalėjo tai- 1
syti, bet gaunantieji siuntinius Aviganiai labai nustebo, kad to- 
už pataisymą atsilygindavo rie- kiu metu užklydo žmogus. Ra
batais. Taigi ir mūsų batsiuvio tarė nakvoti. Kaciubanas po po- 

? košė buvo gerai užspirginta. ros valandų išėjo pažiūrėti lau-
Vienas iš kalinių perspėjo, kan. Atrodė, kad audra aprims- 

kad palauktų, kol pūga praeis, sta- Protarpiais pasirodydavo 
šviesa lagerio viršininko kam
bariuose. Ryžosi vėl eiti- Nuo 
avidžių iki barako ajue 70-80 
metrų. Tame pačiame barake,

Dabar jis atsitrenkė į avides.

ti. Jau buvo pradėjęs pešti šie
ną ir lįsti į vidų, bet prisimi- 

>. nė, kad atrasdavo kalinius, į

šaltis tada siekė 30 laipsnių

Bet moterų barakas buvo už 
kokių 50-70 metrų. Mūsų bat- 
siuvis ryžosi košės neaušinti ir 
savo draugę aplankyti. Deja, į 
moterų baraką jis ėjo dvi (Be
nas ir dvi naktis ■..

Išėjęs iš barako, nustatė 
kryptį ir ėjo link moterų bara* 
ko. Atskaitęs tiek Žingsnių, kiek 
galėjo būti iki to barako, nie
ko nerado- Sustojęs pagalvojo, 
kad gal perdaug nusuko | kairę. 
Pasuko tada į dešinę. Vėjas pū-

ir užsižiebęs degtuką, lentelėje 
perskaitė, kad jis yra nublokš
tas už 4 su pusė kilometro nuo 
lagerio. Bet kur link eiti, taip 
ir nesuvokė. Audra siuto dar 
smarkiau.

Kaciubanas ėjo, kur jam at
rodė, kad reikia eiti. Pradėjo ir sirietusią, negyvą prie .krūmo, 
švisti. Kelis kartus vėl priėjo Tuose akmenų kalnuose bu-

vo draugę norėjo pavaišinti rie
bia koše, kai lauke siautėjo au
dra.

Per tą audrą ir viena mote
ris buvo išėjusi. Paklydo ir su
šalo. Sniegą nuleidus, rado ra

Vietiniai gyventojai užstato 
vilkams gaudyti spąstus- Jeigu 
laiku neateina spąstų apžiūrėti, 
tai vilkas nusigriaužia koją ir 
pabėga. Vieną tokį vilką radom 
negyvą, nusekę kruvinom jo 
pėdom. Spąstų savininkas at
ėjęs paprašė jam atiduoti ne
gyva vilką. Davė 2G rublių, o 
jis už vilko kailį gavo 300. Vie-

stengėsi brigadininkas, stengė
si ir visi kaliniai, nes buvo ski
riama premija pinigais-. Kali
niams premijos buvo iki 100 
rublių ir daugiau-

Šienapiūtę užbaigus, buvo 
duodamos kelios dienos atosto
gų- Atvažiuodavo saviveiklinin
kai (taip pat kalimai) iš centro. 
Būdavo ruošiamas spektaklis su 
vaidinimais, pagiriami dalyvavę

premijos. davom šieną prie gyvenvietės.
Man neteko baigti Šienauti, Tuonri darbo diena ir baigda

vęs reikėjo galąsti žirkles avim vos.
kirpti. Avis kirpo moterys ir Kai kelis kartus į tą pačią

nas kalinys nakties metu, be
bodamas avis, prie tvartų 
nudūrė vilką su šakė, tai lage
rio viršininkas jam išmokėjo

retkarčiais matėsi. Viršininko šieno kūgius. Dienos metu bu- vo daug vilkų, kurie daug iš- 
kambary buvo didelė žibalinė 
lempa, o mūsų barake tik spin- 
guolės. Kaciubanas išėjo.

šviesa, trumpam pasirodžius, 
vėl dingo. Vėjas pūtė tiesiai į 
veidą. Kaciubanas bėgte bėgo

vo geriau įžiūrimos lentelės.
Jis buvo toli nuo savo gyvena
mos vietos. Beklaidinėjant vėl 
užėjo naktis. Pradėjo rodytis 
miražat

Vienas jo pažįstamas kata- riksmas, tuoj raitelis pasBetada-

plaudavo avių. Gintis nuo vil
kų buvo priskirti keli raiti avi- 
ganiai, kurie jodinėdavo nuo 
vienos kaimenės prie kitos. Kai

Idos automatizacijos nebuvo, valdyti nereikėdavo. Šieno vež- 
Buvo tokių kirpėjų, kurie nu- ti važiuodavom nuo 6 iki 8 to- 
kirpdavo per dieną iki 40 avių, gių, po porą jaučių rogėse- 
Tokia įgudusi buvo viena mo Priekyje eidavo seniausi jau
telis rusė. Jai niekas negalėjo čiai, patinti sekdavo kiti. Būda- 
prilygti. Mūsų lietuvaitės nu- vo atsitikimų, kad naktis pari- 
kirpdavo iš pradžių po 12-15 taikydavo labai tamst Važiuoji, 
avių, vėliau iki 20. Kitos mo- būdavo, flgokti ir atrodo, kad

Įpusėjus šienapiūtei, teko ir terys ir vyrai nukirpdavo fld turėtum jaubūti vietoje, bet 
lan išvykti prie šieno darbų. 30, o toji rasė niekados mažiau

valdžiai. Valdžia už kiekvieną 
vilko kailį mokėdavo po 300 
rublių.

Reikėjo galąsti pjaunamom ma- nenukirpo kaip 38. Nukirptų rimtuti, 
finom peilius. Moterys rako avių vilnos buvo sveriamos
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A A. KEN. J. PARANSEVIČIUS
Liepos 19 naktį nuo Širdies 

smūgio mirė kun. Jurgis Pa
ransevičius.
....Kun. Jurgis Paransevičius gi
mė 1905 balandžio 24 Paliūnų 
kaime, Punsko parap-, Seinų 
apskrt. Gimnaziją lankė Sei
nuose ir ten pat įstojo į kuni
gų seminariją. Lenkams 1919 
užėmus Seinus, persikėlė į Vil
kaviškio kunigų seminariją Gi
žuose.

Kunigu įšventintas 1929 bir
želio 13. Daugiau kaip dešimt 
metų vikaravo Krokialauky- 
1939 metų pabaigoje buvo pa
skirtas klebonu į Vištytį. Vo
kiečiams okupavus Lietuvą, 
1942 sausio 20 buvo geštapo 
areštuotas ir išvežtas į Dachau 
koncentracijos stovyklą Vokie
tijoje, kur išvargo iki antrojo
pasaulinio karo pabaigos. Kon
centracijos stovykloje buvo už
krėstas flegmona, sunkiai sirgo 
ir gavo plaučių džiovą.

Karui pasibaigus apsigyveno 
Muenchene ir buvo paskirtas 
Muencheno lietuvių klebonu 
bei Bavarijoje susikūrusių lie
tuvių parapijų dekanu.

Į Jungtines Amerikos Vals
tybes atvyko 1952 metų pra
džioje, buvo paskirtas Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos vikaru 
New Yorke, kur klebonauja 
kun. Jurgis Gurinskas. šiose 
paareigose išbuvo iki pat mir
ties.

Velionies nusilpusios širdies 
sunkesni priepuoliai prasidėjo 
1960 metais ir nuo to laiko bu
vo labai rimtas ligonis, dr. A. 
šnieškaus globojamas- Visos 
mediciniškos priemonės ir dide
lės gydytojo pastangos sveika
tos sustiprinti negalėjo. Pasiju
tęs dar silpniau, 1962 liepos 14 
priėmė paskutinius sakramen
tus, o liepos 16, draugų lydi
mas, nuvažiavo pas Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo sese
les Putnam, Conn., ne ribotom 
atostogom- Bet ten nebeilgai

Malda už Lietuvą
'O Dieve, mes maldaujame Ta

ve, pasigailėk lietuvių tautos, 
kuri yra bedievių tironų jungo 
pavergta.

Būk gailestingas Viešpatie 
tiems, kurie yra neteisingai tei
siami, brukami į kalėjimus ir 
tremiami vergijos darbams.

Tu, Dieve, esi kenčiančiųjų 
paguoda ir pagalba, mes nusi 
žeminę meldžiame išklausyk 
mūsų maldų.

Šventoji Marija, kuri stebuk
lingai pasirodei Šiluvoj ir išgel
bėjai mūsų tikėjimą Lietuvoj, 
ir dabar savo gailestingu užtari
mu išprašyk savo Sūnaus Lie
tuvai tikėjimo laisvės ir nepri
klausomybės.

Per Kristų mūsų Viešpatį. 
Amen.
(J. Em. Kardinolas Spellman 
šią maldą 1962 m. birželio 19 
d. aprobavo ir suteikė 300 d. at
laidų už kiekvieną sukalbėji
mą.)

===== PA EB! MINKAI

ilsėjosi. Liepos 18 vidurdieny
je velionį ištiko širdies priepuo
lis, skubiai buvo nugabentas į 
ligoninę ir tos pačios dienos 
vidurnaktyje mirė.

Palaidotas liepos 23 iš Vil
niaus Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios New ,Yorke šv. Ka
raliaus kapinėse Long Island, 
N. Y.

Lietuvoje liko brolis Juozas 
Avikilų kaime prie Marijampo
lės ir sesuo Marijona Ivaškie- 
nė. Brolis Bronius liko Paliūnų 
kaime prie Seinų, Lenkijoje. 
Vyriausio brolio Jono sūnus 
Jonas gyvena Kanadoje, Tim- 
mins miestelyje, o to paties 
brolio duktė Pranskevičienė gy
vena Brooklyne- kun. jurgis Paransevičius

Lietuviu diena
Los Angeles, Calif. — “Šiais 

metais turėsime tikrai puikią 
visais atžvilgiais Kalifornijos 
lietuvių dieną”. —p areiškė An
tanas Skirtus, LB Los Angeles 
apylinkės pirmininkas, šiais me
tais, kaip ir praeityje, Kalifor
nijos lietuvių dieną rengia LB 
Los Angeles apylinkė. Kaliforni
jos lietuvių diena įvyks rugsėjo 
9, sekmadienį, Los Angeles 
Breakfast klubo patalpose, 3201 
Los Feliz Blvd., Los Angeles 
mieste.

Kalifornijos lietuvių dienon 
iš Chicagos atvyksta garsusis 
lietuvių solistas Stasys Baras ir 
duos dainų ir arijų koncertą. 
Tai bus reta proga išgirsti šį pa
garsėjusi lietuvi tenorą. Ta 
proga taip pat rengiama dail. J. 
Paukštienės meno paroda.
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SUSIARTINIMO ŠVENTE

Konkursinis rašinys apie Maironį
develando Maironio metų 

komitetas, siekdamas į Mairo
nio minėjimą prasmingai į- 
traukti taip pat ir jaunimą apy
linkės valdybos iniciatyva bei 
siūlymu, skelbia jaunimui kon
kursinį rašinį apie Maironį. Są
lygos:

1. Rašnys rašomas viena ku
ria čia teikiama tema: a) Mairo
nis — tautos atgimimo dai
nius, b) Maironis tautoje ir dai
nose, c) Gamta Maironio kūry
boje, d) Maironio reikšmė Lie
tuvai. Galima temą pasirinkti 
ir pačiam.

2. Rašoma ranka arba maši
nėle- Rašinio apimtis — ne 
mažiau kaip 4 mašinėle rašyti 
puslapiai, praleidžiant eilutę.

Pageidaujama rašinio pabai
goj nurodyti panaudotąją lite
ratūrą.

3. Konkurse dalyvauja stu
dentai ir moksleiviai, baigę Cle- 
velando aukštesniuosius litua
nistinius kursus ar šeštadieni
nes lituanistines mokyklas, ir 
aukštesniųjų lituanistinių kur

sų klausytojai.
4. Rašinys pasirašomas sla

pyvardžiu.
5. Rašinius vertina komisija: 

pirm- P. Balčiūnas, V. Kavaliū
nas, D. Staniškienė, J. Stempu- 
žis ir J. Žilionis.

6- Skiriamos trys premijos: 
pirmoji 50 dol., antroji 35 dol. 
ir trečioji 20 dol. Lėšas skiria 
Clevelando I bei II apylinkės, 
taip pat kviečiama prisidėti 
draugijas bei atskirus asmenis.

7. Rašiniai kartu su atskiruo
se užlipintuose vokuose įdėto
mis jų autorių pavardėmis, var
dais ir adresais vertinimo ko
misijai siunčiami paštu pirmi
ninko adresu: P. Balčiūnas, 
3092 Euclid Hts Blvd., Cleve- 
land 18, Ohio.

8. Rašinių išsiuntimo pasku
tinė (pašto antspaudo) data — 
ne vėliau kaip 1962 spalio 6-

9. Premijos įteikiamos jauni
mo Maironio minėjimo 1962 spa 
lio 20.

Maironio Metu Komitetas

Be abejo, į šią dieną suplauks 
ne šimtai, bet tūkstančiai lietu
vių iš visos Kalifornijos. Jau 
šiuo metu Kalifornijoje jau yra 
apie 30,000 lietuvių.

LB Los Angeles apylinkės 
valdyba buvo sušaukusi liepos 
13 organizacijų pirmininkų pa
sitarimą- Dalyvavo 27 organiza
cijų atstovai ir pažadėjo šimta
procentinę paramą LB apylin
kei organizuojant ir rengiant 
Kalifornijos lietuvių dieną.

LBIT

Dėmesio tautiečiai!
Mūsų taip mėgiamas ir lau

kiamas piknikas — susiartini
mo šventė Putname, Nekaltai 
Pradėtosios seserų vienuolyno 
sodyboje, jau nebetoli.

Taigi, liepos 29. sekmadienį, 
kas kokią susisiekimo priemo
nę rastų, visi, be luomo ir pa
žiūrų skirtumo, traukite tenai.

Ten juk mūsų tautiečiai su
sitinka savo gimines, bičiulius, 
kaimynus; atnaujina pažintis, 
pasikalba savo gimtąja kalba,

PUTNAM, CONN., mergaitės stovyklautojos deda gėlių vainiką prie kapo, įrengto Lietuvos partizanam pa
minėti. Nuotr. B. Kerbelienės

PIKNIKAS
1962 LIEPOS 29, sekmadienį

N. PR. MARIJOS SESERŲ VIENUOLYNO SODYBOJE PUTNAM, CONN.

DIENOS IŠKILMĖS:

11:00 —ŠV. MIŠIOS, PAMOKSLAS, PROCESIJA

4:00 — MERGAIČIŲ STOVYKLOS PROGRAMA

ATVYK, MIELAS LIETUVI, 
čia pailsėsi, gražiai praleisi 

sekmadienį, o kartu paremsi 

LIETUVIŠKĄ ŽIDINĮ.

BŪK KVIESLYS — PAKVIESK 

VYKTI IR SAVO DRAUGUS!

12:30 —PIETŪS IR PIKNIKO PRAMOGOS

pasigiria pasisekimu, pasiguo
džia vargais.

Ten, tarp tokios didelios mi
nios savųjų, pasijusi lyg anais 
laikais Lietuvoje, įvairiuose at
laiduose, gegužinėse.

Be to, ten pamatysite seselių 
globoje stovyklaujančių lietu
vaičių įdomius žaidimus, išgir
site jų dainas.

Tad nepamirškite, liepos 29 
visi kaip vienas į.Putnamą.

Nesigailėsite!
Prel. Pr. Juras

=•=
— Kun. dr. Pr. Gaida, “Tė

viškės žiburių” redaktorius, sa
kys pamokslą lietuvių susiarti
nimo šventėje Nek. Pr. Marijos 
seserų vienuolyne, Putname, 
liepos 29. Pamaldų metu mer
gaičių choras giedos šiomis die
nomis mirusio muz. J. Gaubo 
mišias.

— Prel. P- Juras šventins 
naujuosius Kryžiaus kelius, ku
rie pagal dail. K. Jatužio pro
jektą pastatyti vienuolyno so
dyboje.

— Maironio metai bus prisi
minti mergaičių stovyklos už
baigimo programoje. Dalyvau
ja 120 mergaičių. Programą pa
ruošė K. Marijošienė iš New 
Britaino, Conn.

Visi kviečiami į

LIETUVIŲ DIENĄ - PIKNIKĄ 
sekmadienį, rugpjūčio 5, 1962 
PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE 

Kennebunkport, Maine
PROGRAMOJE:

11:00 — Iškilmingos primicijų mišios ir primicijantų palaiminimas. Pa
mokslą sakys Tėv. Leonardas Andriekus, šių metų literatūros 
laureatas.
Visa iškilmė yra jungiama su garsiaisiais Porcijunkulės atlaidais. 
Bus šventinama marmurinė originali šv. Pranciškaus, gamtos 
mylėtojo, statula, apsupta gamtos atstovų.

12:00 — Pietūs.

3:30 — Kultūrinė programa:
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.
---------- --- ---------- .. .....

HOLY L IG H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B KUČINSKAS

35 So. 8+h Street Brooklyn II, N. Y. :

EVergreen 7-2155 Resid. ILIinois 8-71 18 '•

| Norite geros—meniškos fotografijoš
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

| įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir
| pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums
= geromis sąlygomis padarys

Į VYT. MAŽELIS
i 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
I Tel. HYacint 7-4677
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WEISS & KATZ, INC
187 OBCHAED 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 į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie Atlanto į 
viešbutį

“NID4”
Asbury Park, N. J. • 7-to« ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788 
Švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai



OAtNAI

šventės

Prel. J. Miliausko sukaktis

Jadvyga

cagoje.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS ŠVENTE

DAYTOH, OHO

KUMPISLENKIŠKAS

Antanas Kučas, Vyr. ALKI 
Red."

pos 10 Kalvarijos
Gedulingų pamaldų meta igtodi^P 
jo muzikai B. Budriūnas, 
nas ir solistė Daiite.
tė, kuri išpildė velionie* aukurv 
tą giesmę “Sveika Marija”.
Ronis buvo gimęs 1879 hĮržetar^- 
20 Mickūnų kaime, LygumO? 
valsčiūie. Panini anstaritine^S 
Muzikos mokėsi pas įvairins' 
vargonininkus, kurį laiką var
gonininkavo, muzikos mokslus Z; 
baigė Maskvos filharmonijos 
muzikos mokykloje, kurį laiką 
dirbo Didžiajam Maskvos opei|B 
ros teatre chormeisterio asis
tentu. Grįžęs Lietuvon, moky
tojavo įvairiose gimnazijose.^

AT ALANTA—KRAKUS—TALA

vos stovyklai yra paaukojusi 
10,000 doL Geradarė pareiškė, 
kad ji yra labai laiminga turė
jusi progos pamatyti šį gražų 
lietuvybės išlaikymo židinį ir 
dėkinga kun- L. Jankiu, kad jis 
sudarė galimybes jos santaupų 
dalį skirti fiam kilniam tikslui 

Stovyklautojos dvi savaites 
uoliai ruošėsi paminėti Mairo
nio šimtmetinį gimtadienį. Se
sers M. Bernardo* vadovauja- 

Prie gražiai papuošto medžių mos ir dideho jaunimo ir Ne

šventė prasidėjo vėtoma* pa- flų stovyktaQ 
kėttau 10 vai ryte. Prie vė- nė 
tiaros išsirikiavo stovyklos mer
gaitės. kūrins ta diena baigė 
dviejų savaičių stovyklavimą. 
Šui mecgričių stovyklai kasmet 
vadovauja Nekrito Marijos Pra
sidėjimo kon&regaajos seserys 
iš Putnamo, Conn. Vėliavos pa
kėlimo metu mergaitėms buvo 
išdalintos dovanas už stropiai 
atliktus stovyklavimo uždavi
nius- Mergaičių vardu seniūnė 
Daiva Bajorūnaitė nuoširdžiai 
dėkojo seselėms už globą, o 
kapelionui kun. P. CriiešiiH ir 
visiems vadovams už rūpestin
gą kasdieninės programos pra
vėdintą ir paruošimą šios die
nos išfcihnėms.

ir miesto valdžios atstovai-
Po papuoštų automoilių pa

rado miesto gatvėmis seks pik
nikas su turtingu gaivinančių 
gėrimų bufetu ir puikiu orkest-

-t J. Jasio recenzijoje apie 
dr- K. Girtauto knygą “The- 
American Giri” (Darbininko 48^ 
numery) įsibrovė korektū^g 
klaida. Ten rašoma: G.N. Stats- , ' 
teris dar pasisako, kad autorius 
yra lietuvis- Šio teigimo knyga-■/,į 
je nėra. Už klaidą atsiprašome. {'/į

tuviškos dainos mylėtojo Faus
to Strofos gražiai išmokytos 
Maironio dainų, deklamacijų, 
plastikos ir tautinių šokių, jau
nosios lietuvaitės šios šventės 
dalyviams, kurių tą dieną bu
vo susirinkę į Dainavą ne tik- 
iš Detroito, Clevelando, Chica- 
gos, bet ir iš tolimesnių Ame
rikos vietų daugiau kaip tūks
tantis, labai gražiai, pavaizdavo 
ir nukėlė klausytojus 
vos atgimimo.laikus.

Po programos visi 
dalyviai rinkosi prie 
ežero dienos popiečiui drau
giškai praleisti, laimės išmėgin
ti, su pažįstamais susitikti, pa
simatyti, pasikalbėti, iki apie 
5 vai. lietutis davė ženklą vi
siems skirstytis į namus.- (k-)

E amerikiečių pakviesti šen. 
K. Keating, kongresui. J. Weiss

Darbas atliktas, bet dar liko 
daug skolų. Paminklas pastaty
tas visų Amerikos lietuvių var
du. Todėl, brangus tautieti, būk 
geras ir atsiusk savo auką pa
gal išgalę. Tavo auka bus vai
nikas ant buvusių brolių ir se
serų kapo.

Aukos siunčiamos: Standard 
Federal Savings & Loan Assn., 
No. 94172, 4192 Archer Avė., 
Chicago 32, UI., arba Rev. P. 
Balinimas, 516 W- Burnside St., 
Portland 9, Oregon.

zadja — Lietuvos G;

Kun. Juozas A. Karalius, 
Shenandoah, Pa., šv. Jurgio lie
tuvių parapijos klebonas, yra 
pirmasis iškėlęs sumanymą pa
rašyti platesnę Amerikos lietu
vių katalikų istoriją. Tam tiks
lui jis davė 1,000 doL auką. 
Kunigų Vienybė ėmėsi ūūciaty- 
vos sudaryti tokios istorijos pa
rengimo komisiją, kurios sąsta- 
tan įeina Tėv- Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M., prel. Pranas M. 

Spyglio juras, kan. Juozas B. Končius, 
kun. Juozas A- Karalius, An
tanas Kučas ir Simas Sužiedė-

vienuolijų ir organizacijų. Daug 
medžiagos jau surinkta ir ji 
tvarkoma.

Projektuojama išleisti du to
mus: vieną apžvalginį (lietuvių 
įsikūrimas Amerikoje ir lietu
vių katalikų visuomeninė, kul
tūrinė, tautinė, religinė veik
la), antrą — alfabetinį apie 
lietuvių parapijas.

Istorijos parengimui finansuo 
ti, kun. Juozas A. Karalius 
prie pirmosios tūkstantinės do
lerių dar pridėjo 2,000 dol. au-

Komisija tuojau pradėjo rink
ti medžiagą iš kat- parapijų,

Inž. Vytautas Matulaitis 'su 
Žmona Laimute, neseniai atvy
kę iš Kolumbijos ir apsigyve
nę Lancaster, Ohio, aplankė

Prano Gudelio, lietuvių ka
talikų organizacijų sąryšio sek
retoriaus rūpesčiu miesto ma
joras paskelbė Pavergtųjų Tau
tų savaitę ir-paragino dayto- 
niškius stengtis pažinti paverg
tųjų tautų troškimus ir pagelbė
ti laisvės atgavimą. Majoro at-

— N«wcastelio, Australijoje* 41 
LB išrinko valdybą — pinui? 
ninkas P. Brūzga, vicepirm- K. ! 
Jazbutis, sekretorius J. česa 
tis, ižd. J. Levickas, knygyno į 
vedėjas H. Zakarauskas, vtMf- K 
bos narys kultūros švietano 
kalams dr. . šeškus. Rerizjjok^M 
komisijon išrinkta: J. Skuodas, 
J. Zakarauskas, M. Zakaraus

ką. Tai nepaprastai didelė pa
rama, už kurią yra giliai dė
kinga ne tik ALKI komisija, 
bet ir visa katalikiška visuome
nė. Ta pačia proga prašoma vi
sa lietuviškoji dvasiškija ir vi
suomenė paremti savo auka tos 
istorijos išleidimą- Aukas pra
šome siųsti komisijos iždin. 
prel. Pr. M. Juro vardu: 94 
Bradford St., Lawrence, Mass-

LIETUVIAI su šen. Tom Kuchel. Uk-įd.: !_ VaHukas, A. Jančys, Alg. 
Nasvytis, šen. T. Kuchel, J. Jodelė ir J. Motiejūnas. Nuotr. J. Stankūno

Kiekvienas atvykęs nenuobo
džiaus ir nesigailės. Viri lietu
viai ir jų draugai kviečiami, vi
si laukiami ir visi bus paten
kinti- Visas pelnas skiriamas 
Balfui.

Alto - Balto
Skyriaus Vaidyba

mo stovyklą)*
Mich ); jau šešti šefei topas 
viduryje surengtam metinė 
šventė. Stenat iji vyko Kapos 
22, sekmadienį. Diena tavo sau
lėta ir šilta, anonsų nepapras-

šeimininkės jau laukta tos be
siartinančios savaitės, nes na
muose nereikės rengti vakarie
nės. šventės vadavai visų lau
kia kiekvieną vakarą. KJL

Nors Pittsburgho apylinkėje 
lietuvių skaičius nėra jau taip 
gausus, bet rengiant minėjimus 
ar susiartinimo šventes suplau
kia net apie pora tūkstančių. 
Tai galima buvo pastebėti per 
Jonines, šv. Izidoriaus parapijos 
piknike, liepos 4, pas šv. Pran
ciškaus seseris ir liepos 22 lie
tuvių katalikų radijo valandos 
metinėje šventėje. Čia žmonės 
susirinko ne tik pasimatyti, bet 
ir padėkoti radijo vadovams 
už puikią programą, kurios ga
lima klausytis kiekvieno sekma
dienio popietėje. Valandėlė yra 
išlaikoma lietuviškų parapijų, 
todėl nėra perkrauta skelbi
mais. Duodamos daugiausia kul
tūrinio pobūdžio žinios ir lie
tuviška muzika. Tenka pastebė
ti ir pasidžiaugti, kad visos lie
tuviškos plokštelės yra naujos. 
Muzika ir dainos perduodamus 
gana šyariai.

Kitų komitetų, kaip antai, do
vanų, priėmimo, spaudos, ban
keto, bilietų ir puošimo pirmi
ninkais yra Jonas Stirna, Po
vilas Krause, Frank Cooper, 
William Medelis, Leonardas

Geriausias piknikams, pobūviams ir pietums namuose. 
Jūsų vietinėse ar didžiosiose maisto krautuvėse visuo
met pepaiyk tikro importuoto lenkiško kumpio —

NASHUA, N. H-
Balfo skyrius liepos 18 su

ruošė kortų vakarėli. Mėgėjų 
kortomis lošti susirinko gana 
daug. Dėka geradariams, paau
kavusiems nemaža'daiktų ir pi
nigų, vakarėlis davė gryno pel
no 60 dol. 40 centų.

Ruošiant vakarėlį daugiau
siai pasidarbavo kun. Adolfas 
Vainauskas ir ponios: R- Mit- 
chell, O. Skirkavičienė ir M. 
Matylevskienė. Jiems, o taip pat 
visiems aukotojams; Balfo sky
riaus valdyba nuoširdžiai dėko
ja. Ypatinga padėka priklauso 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nui kun. Juozui Bucevičhri, ku- sišaukimą paminėjo viri vietos 
ris leido nemokamai parinaudo- laikraSčiai. * 
ti parapijos sale ir paaukojo 
5 dol. Skyriaus Valdyte

Kupris, Petras Kantakevičius, 
Aleksandras Klebauskas ir k. 
Meninės programos yedęju yra 

►nininkas Alfon
sas Bulavičius- Ak.

Kun. P. Baltrūnas, Marija 
Tūbelytė^Kuhlmann, Algis 
Garelis, Jonas Kanius, Vla
das Juodeika

Lietuvių dienos atskirose lie
tuvių kolonijose yra pozityvus 
reiškinys, čia lietuviai prieš 
kitataučius parodo, kad jie my
li, savo tėvynę, didžiuojasi savo 
kilme ir tautybe. Parodo savo 
vieningumą ir brolišką meilę. 
Lietuvių dienose lietuviai viešai 
demonstruoja savo tautinę kul
tūrą ir tuo pačiu stiprina ją 
savo tarpe-

čia susitinka ilgai, ilgai ne
simatę bičiuliai, susipažįsta ir 
naują dainą uždainuoja jauni
mas, čia ateina ir mažyčių, ma
mytės už rankučių vedami švie
siaplaukiai, dar. niekad lietuvių 
dienose nebuVę, senolių pasidi
džiavimas ir šypsena. Jie ki
taip dar ir nemoka kaip tik lie
tuviškai.

šiais metais Rochestery lie
tuvių diena bus liepos 29, sek
madienį. Ji žada būt nepapras
ta. Labai daug lietuvių svečių 
pakviesta privačiai ir per orga
nizacijas iš kaimyninių liet, ko
lonijų ir Kanados. Ketina at
vykti iš Toronto, Hamiltono,

Šv. Juozapo lietuvių parapi
ja Scrantone ruošiasi minėti 
25 metų prel. kun. Juozo V. 
Miliauską klebonavimo jubilė- parapijos vargoi 
jų. Rūpestingai prelato vado
vaujama, parapija išlaiko dide
lę parapinę mokyklą, kurią ve
da šv. Kazimiero seserys, ne
seniai atnaujino ir išgražino 
bažnyčią, ir jau seniai yra iš
mokėję skolas ir dar turi ne
maža santaupų.

Iškilmingas padėkos mišias 
rugpiūČio 26 d. 11 vai. aukos 

‘prei/* Miliauskas, dai^vaaiįaiA žymioje
abiem Scrantono vyskupams: šventovėje, Portlande, Oregone. 
Jerome D. Hannan ir Henry Paminklas labai gražus ir didin- 
Klonowski- Pamokslą pasakys gąs, pastatytas pagal arch. J. 
Marywoodo kolegijos filosofi- Muloko projektą. Paminklas 
jos profesorius kun Vincas Pa- vaizduoja lietuvišką kryžių su 
kutka. dviem koplytėlėm ir aštuonio-

Pagerbimo pietūs bus Hotel mis .statulomis, 24 pėdų aukš- 
Casey 1:30 vai. Kalbėtojais bus įįo. Paminklui vieta parinkta 
Juozas Muskett, Scrantono mo- nepaprastai graži gamtos atŽvil- 
kyklų valdybos direktorius, ir . gni Amerikos lietuviai pagrįs- 
Ona Galinienė. tai gali didžiuotis tokiu dideliu

Iškilmėms rengti komitetą su- laimėjimu. Chicagos komitetas, 
daro kun. Jonas Kazlauskas ir Valerijono Šimkaus vadovauja- 
kun. Jurgis Stalavičhis, kaip mas, ypatingai daug pasidar- 
garbės pirmininkai. Generalinis bavo- 
pirmininkas yra Petras Putirs- Paminklą jau lanko tūkstan- 
kas, kuriam padeda nariai: Le- čiai turistų, jį fotografuoja ir 
onardas Kupris, Alfonsas Bu-, filmuoja. Ekskursijų vadovai 
lavičius, Katrina Klimaitienė ir aiškina paminklo prasmę ir lie- 
Juozas Noreika. tuvišką meną. Paminklas per

amžius bylos apie nepalaužia
mą lietuvių tautos kovą už lais-

Lietuviy paminklas 
prie Paeifiko

Paminklas žuvusioms didvy
riams už Lietuvos laisvę ir vi
siems. Sibiro tremtiniams ir bol- 
šėvizmo teroro kankiniams jau 

Amerikos'

žadėjo artimoje ateityje įsijau
ti į Lietuvių Fondą, įmtateB 
fondo sąskaiton po tūkstang 
dolerių.

kos, dr. Elena Weckys, dr. 
nas Tonkūnas ir kiti -—

šie piknikai dar nėra pasku
tinieji. isi dabar rengiasi da
lyvauti šv. Antano parapijos 
ąnotmė|o šventėj*. Ji prasidės 
pirmadienio vafcare (liepos 30) 
ir baigsis šeštadienį (rugpiūčio 
4). Virvaitę po Senos dar- ---------_ .
ta keknenas stengas apleisti gu praleisti Guatemaloje, cen- piginta kaina Katalogus ir in-Sėst, ir aaJJrSettTZ Sndje AmehtaCe. £*tos lormaci^ apie rajomas n-#-

šioje sodyboje prie pat Bridge- pas savo seserį ir švogeiį Da- °^s * lvairias
ville miestelio, tik už 10 my- nutę ir Joseph Harmon, kuris M mašinas ar “Cash Regtoters”
lių nuo Pittsburgho. Tėvai ^ra Amerikos attache Guate- Kun. Antanas Jonušai pava- gausite veltui, tik pnntAę Of 
pranciškonai ir šventės vado- maloje. Kartu su M. Samatiene duoja šv. Kryžiaus parapijos vo adresą: J. L. Giedraitis, 
vai stengsis kiekvieną pavaišin- vyksta jos pusseserė Izabelė kleboną kun. Titą Narbutą, iš- Bany Dr., E. Northport, L. L, 
ti lietuviškais valgiais. Namų Radzevičiūtė. _ vykusį atostogų. AA* N. Y- Patarnaus Jotini ngai

Seserų Sąjunga. Ta proga Fon
do pirmininkui T. BlinstrtML 
Gailestingųjų Seserų Sąjungos 
valdyba atsiuntė laišką^ karite 
džiaugiasi fondo veikla ir tinki: 
duok Dieve, kad fondo įnašM 
pasiekti} savo numatytą pariar^.

-— Illinois lietuvių gj 
draugijos bankete eilė č 
— dr. Pranas ir Aldona

REZOLIUCIJŲ PRADININKAS 
SU LIETUVIAIS

Senatorius Thomas H. Ku
chel (R. — Calif.) buvo pats 
pirmasis, įnešęs rezoliuciją į 
JAV kongresą Lietuvos bylos 
reikalu (S. Con- Res. 12, įneš-; 
ta 1961 metų yasario mėn. 6 
d.). Iki šiol senatoriaus Tom 
Kuchel pėdomis yra jau pasekę 
vienuolika kitų senatorių bei 
kongresmanų. Senatorius Tom 
Kuchel yra respublikonų vado 

, padėjėjas senate ir jis lietu- 
St. Catherines, Niagaros, Wel- yįgms, neseniai aplankiusiems 
landei Syracuse Už- j| Washingtone, kalbėjo: “Res-
kviesti sportininkai, ruošiami puritonų balsai yra mano ran- 
jaummui šokiai. kose Ue.

tavos laisvės reikalais gausite 
visus respublikonų balsus”.

Reikalinga virėja ar virėja- 
pranciškonų vienuolynui Kte 
nebunkport, Me. Dėl sąlygų fr 
kitų informacijų prašomi kreįp^: 
tis adresu: Franciscan McmsMte* 
ry, Kennebunkport, Maine.

>'
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PAVERGT. TAUTŲ SAVAITĖS MINĖJIMAS HARTFORDE
nia iš Collinsvill (DI ) — jau
na pianistė Victoria Kikutis. 
Buvo dar rodomi paveikslai iš 
komunistų vergijos.

John M. Lupton * pareiškė, 
kad tiktai iš Europos atvykę 
naujieji amerikiečiai tegali iš
vystyti politinę veikią prieš ko
munizmą, atidaryti amerikiečių 
akis- Jose Salazar pabrėžė: jei 
amerikiečiai laiku nepajudės Į 
kovą prieš Kremliaus kolonia
lizmą. tai JAV demokratija bus 
sužlugdyta. Dar nurodė, kad 
šiame krašte komunistai skver
biasi į universitetus, kolegijas 
ir valdžios įstaigas, o mokslą 
einąs jaunimas komunistų me
lo ir apgaulės vedamas į ne
laisvę.

Minėjimą atidarė pavergtų

Hartford* veikiąs pabaltie- 
čių komitetas, į kuri įsijungė 
ukrainiečiai, lenkai ir vengrai, 
lipinėjo pavergtu tautų savaitę. 
Minėjimas buvo visapusiškai 
sėkmingas, .nuaidėjo per vie
tos amerikiečių spaudą ir ra
diją

Penktadienio vakare, liepos 
20, lenkų klubo salėje susirin
ko apie 300 žmonių. Kalbėjo 
John M- Lupton, respublikonų 
kandidatas į JAV kongresą, 
Connecticut gubernatoriaus pa
vaduotojas Armatano' perskaitė 
proklamaciją ir tarė žodi. Dar 
kalbėjo Kubos kovotojas inž. 
Jose Salazar, kun. B. Benesevi- 
čius ir k Meninę programą iš
pildė estų solistė May Toosala, 
pianistė E. Miniukienė ir vieš-

tautų komiteto pirm- J. Straz
das, programą pravedė Lucien 
Daum. Ukrainiečių veikėjas 

' Boychuk perskaitė rezoliucijas, 
kurios priimtos vienbalsiai ir 
pasiųstos JAV prezidentui ir 
Kongreso nariams. VMK.

6ILHOUETTE RESTAURANT

• Religious 
568 - 8099

LARISONTS RESTAURANT 
TURKEY FARM INN

24. Luncheon $109 CocktaHs; 
Tnrkey Dinner $3.ŠL Sfeak Dinner 
$&2S up. Special consideration to 
RėligfcMis Groups. — 201 TR 9-5521

TEDESCO’S RĘST AU R ANT
•705 Bergenllne Avė.. West New 
York, New Jersey — Italian Food 
at its Best. Open Every Day ... 
Luncheon 31-30 & up: Dinner $1.50 
A up. Special consideration given 
to Religious Groups. 201 UN 7-7897

Blue Swan tnn Bavarian Sraunaus 
reconunended by CUE Magazine, 
members of Diners Club & Amer. 
Express. Cocktail lounge. air cond. 
Dinners 41a Carte; Banquets. Bus- 
inessmans lunch: dancing Wed. Fri, 
Sat. nites. — 201 West Passaic St.. 
RocheUe Park, NJ.; 201 DI 3-8906. 
Free parking. — Open every day.

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

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

LA.WRENCE, MASS.
Prel. Pr. M Juras ligoninėj- bus asfaltuojamas ir tveria-
Liepos 20 ryte, atlaikęs šv. mas. r - -

mišias, pasijuto negerai. Krei- Dovana bažnyčiai
pėsi pas gydytoją, kuris, pa- , _ J. Šaukimienė paaukojo pa

rapijos bažnyčiai du puikius 
vasarinius arnotus savo miru
sio vvro ir sūnaus atminimui.

Maloni išvyka
Parapijos kunigai kiekvieną 

vasarą mišių patarnautojams 
suteikia malonią progą, išvež-

prie jū- pos 23 d.

* tikrinęs sveikatą, patarė eiti į
> ligoninę. Dabar jis yra Bon

Secours ligoninėje, kur išbus 
keletą dienų gydytojo priežiū- 

I roj. Tuo tarpa jaučiasi neblo-
gai.

Rezoliucijos dėl maldos mo- . _
kyklose darni juos į gamtą
Sv- Pranciškaus parapijos A ros ar prie grafių ežerų. Ke-

fintą iš eilės vasarą jie links- 
Lietuvių B-nės skyrius pasiun- mai praleidžia laiką A. ir J. 
tė savo valstybės senatoriams Josokų vasarvietėj prie puikaus 

ežero. Ir šią vasarą pas juos 
pasinaudojo 32 berniukai (iš 
viso yra 42 patarnautojai) di
džiais malonumais- Be Įvairių 
pramogėlių buvo visi puikiai 
pavaišinti ir suteiktos dovanė
lės. Už tai p.p. Josokams yra 
didžiai dėkingi parapijos kuni
gai, tamiukai ir jų tėvai- J.P.

LRK Federacijos skyrius ir

rezoliucijas dėl Vyriausio teis
mo sprendimo pašalinti maldą 
iš mokyklų. Rezoliucijose pra
šoma papildyti konstituciją ta 
prasme, kad krikščionys ir mo
kyklose turėtų teisę garbinti 
Dievą.

Parapijos remontai
Šią vasarą parapijoj vykdo

mi nemaži remontai. Dažomi 
bažnyčios langai, taisomas sto
gas. Bus dažoma ir klebonija- 
Yra nupirktas žemės sklypas, 
kuris padidins mašinoms sta
tyti plotą. Tas sklypas greit

D1SPLAY

SAS VASAROS STOVYKLA

įvyks rugpiūčio 25 — rugsė
jo 9 Dainavoje. Stovyklos mo
kestis: 50 dolerių už dvi savai
tes- SAS 1961 metų suvažia
vimo nutarimu į stovykla bus 
priimami tik: 1) SAS nariai ir 
kandidatai (neateitininkai pra
šomi pasirūpinti dvasios vadų, 
draugovės valdybos arba SAS 
valdybos rekomendaciją), 2) 
dar į draugoves neįstoję šių 
metų abiturientai. To paties su
važiavimo nutarimų, pritrūkus 
stovykloje vietų, SAS valdyba 
turi teisę iš anksto neužsire
gistravusių nepriimti, todėl pra
šome užsiregistruoti iki rugpiū
čio 20 pas SAS vicepirminin
kę Viktoriją Skrupskelytę ad
resu: 704’į West Nevada St.. 
Urbana, III. Su registracija pri
dedama 5 doleriai, kurie įskai-

EARN■■ 
jpomr

ORĄ PHOTO VTUDIO

own hom»s as visenng nurses. Auz 
IHary skilta in sodai work, physlc- 
al therapy, home. making and busi-

of profess. voiupteers 21-30 yrs of- 
fered. Dominican Sisters of the Siek 
Poor — Mariandale. Ossining. N. Y.

WAVERLY INN
Since 1&I6. Rt. 10. Cheshire. Conn. 
Lunch from $1.85. Dinner from $2.85 
We have extra seleetion of Sea food 
on Fridays. Special consideration 
to religious groups. 203 B

UNWANTED HAIR? — Get Rid 
of it Forever. Miss Mona & Cath- 
erine Massaro. Electrolysis special- 
ists. Hair expertly removed from 
fące or bodv in complete nrivacy 
at our comfortably air conditioned 
salon — 55 West 42nd St. <next to 
Stern’s) NYC BR 9-5659 Suite 1344

A. SCHWAB A SON 
Pork Store A Meat Market

First class Meat Products and nra- 
vi:dons; all kinds of home made 
sausages — Wholesale and Retai!. 
801 Seneca Avė., cor. Putnam Avė. 
Brooklyn. N. Y. • Tel. VA 1-5828

PLAINVIEW FORD
120 So. Cyster Bay Rd.

Syosset. N. Y.
WA 1-5300

SURE SERVICE CORP.
Electric Sewer Cleaning

Cellars pumped ’ ou,. Commercial - 
indurtrial - Eeridential. No digging. 
no eharge if we faiL TVrittcn guar- 
tnteo. — 233 West 19th Street. 
Ncw York 11. N. Y. — WA 9-6850

RĘST KOMES

CHERRY HILL RĘST HOME

tomi I <t0vyldos mokestį. SAS , For Aged and Retlred. Home likę 
radinis nmaavimas įvyta rug į Re*"™.?'
sėjo M itovyklss metu. Į

State approved — Mrs. EtheI Mc 
Dantei, prop. 500 Cherry St.. Eli- 

Valdyba zabeth. N. J. 201 EL 3-7657

VVATERBURY, CONN.
Lietuvių Darbininkų sąjun

gos Connecticut apskričio su
važiavimas šiais metais šaukia
mas Hartford, Conn., rugsėjo 
23, sekmadienį- Smulkesnės 
informacijos bus praneštos vė
liau.

Trijų organizacijų piknikas 
šiemet bus Lake Wood Road, 
Belleview Grove Park, Water- 
bury, Conn., rugpiūčio 26, sek
madieni. Gegužine ruošia LDS 
skyrius, LRK Moterų S-gos sky
rius ir ALRK Federacija. Vi
sų organizacijų nariai maloniai 
kviečiami kuo gausiau dalyvau
ti.

Sv. Juozapo parapijos pikni
kas. Įvykęs birželio 25, nors ir 
blogam orui esant, sutraukė 
nemažai žmonių ir davė parapi
jai pelno daugiau kaip 1,000 
dol. J

Elena Kišenaitė, 42 metų, 
mirė liepos 20. Palaidota iš 
šv. Juozapo par- bažnyčios lie-

C ARMEN’ S 
Italian American Restaurant.

Cocktail Lounge. Steaks. Chons 
PIZZA - MUSSELS our Specialty. 
Carmen & James Gragnaro. prop. 
201 Hubbard 7-4950; 70 Hacken- 
sack Avė.. Hackerisack. N. J. Spė
riai consideration to relig. groups.

MARYKNOLL FATHERS
Established 1911 by the Amer___
Hiėrarchy, our traiiring young me: 
for the Foreign Service Missiom 
Many more priests are needed t 
fili gaps in Asia. Africa & Lati 
America. New students are traine, ___
at Junior seminaries of Clarks Sum- 
mit. Pa., Chesterfield. Mo., and Mt. 
Vievv. Calif. Then on to Glen Ellvn. 
III. for College. Bedford Mass. for 
1 year novitiate and finally the ma- 
jor seminary at Maryknoll, N. Y. 
Your inąuiries about serving God 
as a Maryknoller are welcome. —

Please write: Vocation Director, 
Maryknoll Fathers, Maryknoll, NY

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGEN€Y

P. J.

REAL ESTATE

Florai Park, L. I. Asking $32.990. 
Our Lady of Victory parish. Custom 
built Cape ranch. brick & šhingle. 
Center hall. Hv. rm. din. rm. 4 large 
bedrms, 2 baths. patio. 2-car garage. 
4 semi-finisbed rooms in basement, 
164x100 lot. Large grounds offer 
privacy. — Owner — F L 4-2810.

Flushing, fullv detached 1-family 
Colonial. on 40x100. 3 bedrms, large 
living rm. fireplace. din. rm. large 
pine panelled kitehen, stove, refrig., 
dishwasher. rear porch, laundry rm, 
w/w carpet, storais, screens. bath. 
2 lavatories. '$28.500, St. Kevin’s 
Parish & School. Ovner. FL 8-51K

Douglas Manor St. Anastia’s Parish 
120x100, first floor: living rm. din
ing rm. music rm. kitehen. laundry. 
2 bedrms, lįį baths, oil steam; 2nd 
floor (mother & daughter) 2 bed
rms. 2 baths 2 porches. 2 garagės. 
Extras. Exce!lent residential area 
$39.500. owner. — Call BA 5-8249

Hicksville. UI. Our L«dy of Mercy 
parish. 7-rm eolit, nevvlr decorated. 
IĮ* baths, storins. screens. w w 
carpeting, fire alarm system. attic 
fan. TV A Hi-Fi system, aircondi- 
tioner. sliding glass door to back- 
yard; Expresswav. Northern State 
P rkway. WE 5-1593. $20 600. owner

Garden City South SL Thomas The 
Apostle parish. 6 room Cape Cod. 2 
bedrooms. livin«r. dining. eat-in kit
ehen. large family room, \og burn- 
ing fireplace, w/w carpet. exp. at
tic. attached garage, professionally 
landseaped. $23.500. Mušt be sėen 
to appreciate. Owner. — IV 1-8827.

Richmond Valtey, 8.1. — 3 Bedroom 
house, plot 50x140. partly fumished. 
nw freezer, refrigerator, comb. 
storm? * screens; near transporta- 
tion. shops, schools. Ezcellent buy 
for $15.000. immediate o^cunancy. 
mušt be sold before Aug. 20. Own«'r 
leaving State. — Y v 4-2946.

Westche*ter, Yonkera, St. Dennis 
parish. Cool 3 bedrm. corner home, 
elose to everything, new oil burner, 
xvi'h oversiže tank. brass plumbing, 
220 eleetrie cable: taksa $400; price 
$30.000. For appointment call be
fore 4 p.m. 914 YO 3-3393. Mušt 
be aeen to appreciate.

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

SARDELLA'S RESTAURANT

Italian Cuisine >
Seafood. Reasonable prices. Open 
till 4 ajn. Special consideration to 
religious Groups. -»=-348 Bloomfield 
Avė., Newark, N J. 201-HU 3-9059

UAU-NYAK RESTAURANT 
One of Rocklands newest Restau
rants.Serving eaietic Hawaiian food 
and drinks. Banąuets, TCeddings, 
Sweet 16 parties. Sepcial considera
tion to Religiuos ..Groups. Call *or 
Reservations 914 EL 8-3330 Rt 9W 

Upper Nyack, N. Y.

. VVhy Pay More?

OIL BURNER 
SERVICE CONTRACT

• The repair of all copper floor 
heating colis & heating manifold

• Ali burner parts and labor
• The 275 gallon tank

All this for only
$20.50
per year 

BUDGET PLAN 
AUTOMATIC OIL DELIVERIES

A. C. ENGUSH
PLUMBING & HEATING CO. 

92 GARDINERS AVĖ. 
LEVHTON. L.I.

PE 5-4000
— FUEL OIL CO. 
156DUFFY AVĖ.

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. V

Tel. VIrginia 6-1800

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

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

Patogios išstmokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS 

.TRANZISTORINIUS RAOIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatams.

-------------- -—------------------

THE OASI8 OF BRANFORD

Featuring: Lobsters, Seafood spe- 
cialties, Roast beef. Steaks. Special 
consideration to Religious Groups. 
Reservations 203 H U 8-3970. Boston 
Post Road, Branford. Conn.

DAUGHTERS OF DIVINE RE- 
DEEMER serving Christ in the 
Young, the Siek, the Agėd. Accept 
His challenge — He wants generous 
souLs—Mother Provincial. DIVINE 
REDEEMER MOTHERHOUSE — 
RD 1 - Box 356. Elizabeth, Pa.

Prekės garantuotos Pristatymas greitas

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

Mo-No-Pole Restaurant. 393 Farm- 
ington Avė & College Hwy, Plain- 
ville. Conn. — Serving Fri. broiled 
lobster, special with complete din
ner $2.75; Thurs. night roast prime 
ribs of beef $2.95; luncheon 12-2:30. 
dinner 5-9 daily; Sat. dinner 5-9:30. 
Sun. dinner 12-7:30 — SH 7-0110. 
Air conditioned. Closed Sunday.

LONGO MOTORS for Good Buys 
Ford-58 4-dr Sėd, automotive, nice; 
$695; Cadillac 53 Cpe DeVille FP 
Cream puff $395; DKW 60 Station 
Wagon beautiful $825. Many others' 
to choose from. — 639 E. Fordham 
Rd.. Bronx. CaU FO 4-8899 for fast 
prompt Service.

PEŠT CONTROL in Komes. Shops. 
* Rooms. Cleaning of Business & In- 

dustry premises. cellars. atics etc.;
HALFWAY HOUSE Restaurant & 
Cocktail Lounge. Luncheons - Din
ners. Intimate banąuets (to 65»•. 
Considerately arranged — ori vate 
dining room and bar. Open 7 davs. 

U.S. Highv-ay i 22 
Mountainside. N. J. — A D 2-2171

tion to relicious institutions. Call 
anytime Fl 8-3553 - MO 2-7618 — 
after 6 pm MO 6-0266. Robinson & 
Webster. 65 W. 172nd St.. N. Y. C.

SAUTER’S RESTAURANT — 55 
years of srood cookin«r. Luncheons. 
Dinners. Banąuets. Cocktail lounge 
Accommodations for more than 300 
— special consideration to religrous 
croups. Members Diners 'Cli’b — 
201 WH 3-0925: 153 Bergen Blvd.. 
Fairvievr. N. J.

BILL’S WOODWORKING
W«» specialize in: Kitehen - Celotex 
ceilings - basement room : - win- 
dows - doors - Formina. Ali kind of 
Repairs. 21-75 35th Street. Astoria.
L. I. — Telephone: RA 8-4951.

Naujai atidarytas
Bi GROŽIO SALIONAS ’ 

•’ROTA”
Anna Masllionls, diplomuota speda- 
Bstė. Baigusi Paryžiuje. Dirbus Ber-

■. f

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
"A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge. Dinner & Suoper 
4 la Carte. Party faciUties. — 5806 
Broadvray. near 238th St.. N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free oarkinc on our own lot. Clo«ed 
Monday. Call .... ________ Kl 3-2245

MAYVVOOD INN
Restaurant and Cocktail Lotin-re. 
Luncheon. Dinner. A la Carte till 
1 A.M. Private banųuet & meeting 
rcoms — up to 250 people. Special 
consideration to feligious groups. 
201 - DI 3-8022 — 124 W. Pleasant

Avenue. Mayrvood, N. J.

BUSS. OPORTUNITY

Good opportunlty for a family. — 
we’l estabHshed Luncheonette - Sta
tionery - Candv - Ice cream -Cigar- 
ettes ėtc. Good location. busy store 
sh<nving excellent profits, next to 
movie. Good income assured. Priced 
reasonable for quick sale. Owner. 
464 New Lota Avė.. Brooklyn, N.Y.

Luncheonette - Stationery A-l con- 
dition, 6’4 days, near 2 schools and 
factories. Retiring. Good foj) 2 part
nere; recentlv remodelled and air 
conditioned. 10 year lease. centrallv 
located. PIER LUNCHEONETTĖ. 
25 Pfer St.. Yonkers. N. Y. Phone: 
TO 9-9668 — GR 6-0727.

FREE HAIRCUT — given to the 
bearer of this Get Aauarn*ed Invi- 
tation bv the eleeant TROIS AMIS 
COTFFEURS Beauty Sa'on. With a 
S' ampoo & Sėt - cr other Services. 
36-52 Main St.. Flushing. One flight 
up. For Information or apnt.. rali 
IN 1-7196. Offer ends Aug. 15. 1962.

lyne, Hamburge, Varšuvoje. Turėjusi 
Ž saKoną Biržuose. Klaipėdoje, Palan- 

ir vjjnjuį Neseniai atvykusi iš 
\ Lietuvos jaikūrė Jamaicoje prie 88 

gatvės, šalia J. Andriušio įstaigos. 
B Važiuojant Jamaica traukinio Unija, 

išlipti Forest Parkvvay stotyje.
Jamaica Avė. • VI 9-6948
Woedhaven 21, N. T.

Adolfo SCHRAGERIO
RESORTS

MOLI DAY LODGE — 181 Ba’-vi—v 
Avė.. Northport. L.I. 516 AN1-7523 
4 mi. from Huntington; 26 mi. from 
N Y.C. Directly on the water. pri
valė beach, salt water. swimming 
pool. Dock anchorage, Cottages & 
Rooms. Restaurant & Bar. Daily 
guests welcome; brochure available.

NEBŪK ŽILAS

“Florai Herb" yra nuo- 
1 stabi priemonė plaukų 
h priežiūrai ir natūraliai 
" <pah-»i atstatyti. Be da

tų ir chemikalų atstatoma natūrai! 
plaukų spalva, itnykata galvos odos 
niežėjimą*. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkžti. sveiki ir lengvai 
aukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už Odelę 8 oz. bonkų. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. TROPICANA,

Vieninteli* atstovas Amerikoje tių vokMky

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baidas išardomas ir pri
statomas Į bet kuri4 JAV-bių riet*.

336 East 86th St.. N.Y.C.
Tarp 2-m Ir 1-o* Avenue • TR 9-0400 
Atidaryta kasdien nno 9 rvto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniala iršeMadieniaia9Iki 6val vak.

B
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FLOORS SČRAPEO

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE

VYTAUTAS BELECKAS

1883 MADISON STREET
HIGH SCHOOL DIVISION

St., Pittsburgh 4, Pa Tel. EVergreen 2-6440

Vasarvietėje

rotojų skaičius su pilnu PARK FLORIST

■L*

STE.ANNE DeBEAUPRE, QUEBEC, CANADA

GENERAL CONTRACTORS

FORT SCHUYLER 1NN 
50 Pennyfleld Avenue, Brome

baigtas malda ir vyčių, himnu- 
Metinis kuopos piknikas bus 

liepos 29, sekmadienį, James- 
burg, N. J. Autobusas išeina po 
8 v. mišių.

DEL FORNO INC. 
150 Kast 56th Street, N. T. 
PL 5-3882 PL 5-2845 

PHOTOGRAPHING & 
BALANCING OFCOLOR

ZENITO HOTEL and MOTEL 
"OPEN YEAR AROUND"

FRANCIS < ROBB1ES GARAGE 
Specialiais oa all automatic trans- 
missions and power steering. For- 
eign carg serviced, tuned-up, igni- 
tion, dutches; pick-up - delivery, 
road Service. AU verk guaranteed. 
678 Jefferson Place, Brome, N. Y. 
DA 3-9933. Ask: Francis ar Kolbie.

veltai —F.TD.

Outstanding and ecsctastve Motas 
A Period Furattnre. “We ean furn- 
toh your enttrė bome.” Saving tie 
puhttc fdr over 40 yeara — 1166 K. 
92nd Street, corner Flatlands Avė, 
Brooklyn. N. Y. CL 7-3660

MASTRANDREA WILSON 
CO.

JOHN KELLY B.8. Me<L-M.8. 
. (Psycbokįgy)

KATHLEEN KELLY BJL M-A.

M. F. Murptiy 'Co. Ine. since 1948. 
House pafnting * stone, wood, as
bestas, shtagie, stacco — aB name 
branda ttndted time ouiy 5196. No 
money domi FHA tems 5 yra. to 
pay, Ist pdyment OcL 1962, 10 yra. 
guanotee. BTdyn: HI6-2300; L. L: 
PE1-1000; Bromą SX A N J.: PL 
1-4070; Vestchester: 9C 5-0100.

NEWELL ORR & WALSH, Ine. 
Flooring Contractors A Engineers. 
Custom. Installations. at contract 
prices. Service - QuaHty - Satisfac- 
tfon — 630 Fifth Avenue (Rocke- 
feller Centre), New York City. TeL 

Cl 6-3791

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

FREIGHT FORWARDERS 
For FastShipments-to Brazil 

CaH B A 7-5850

Moderalstic 18* Gold rtated Crass 
A Chain wtth laigė genuine Rhine- 
stone gift baxed 8130 post paid. 
Money back guarasttee. Spėriai coto- 
sideration to Religious Groups. — 

RAF SALES
463 4th Street, Brooklyn, N. Y.

M-B&Ft Mmer, INC. 
Kiaulienos krafata—Geriausia kiau
liena ir km mtau produktai urmu

. DETECTIVE AGENCY 
Proftaataial Investigafion — Civil, 
Oirntnal, Peraoml; Dtsereet inves- 
tigatkm. Industrtal A Commercial 
PatroL Reasonable Rūtas.- Round 
tfae Gtock Service. — 529 W. 145th 
Street, New York City, AU 6-9190

DIVINE FAIRMOUNT HOTEL
For the Discriminattag Fairmount 
Fine Foods. Fubfic Dining Room. 
Meettag rooms, Coffe shop. Special 
consideration to Religious Groups.

• 201 - Henderson 3-0962
2595 Hudson Blvd., Jersey City, NJ

OCEAN BREEZE 
x SEAFOOD HOUSE

Catering to small parties. Ebccellent 
Food, reasonable prices. Special 
consideration to Religious Groups.

320 CTendeny Avė., Jersey City 
201 - Hendersen 5-0406

CROSBY PAPER STOCK CO.
Highest prices for Waste Paper — 
DestniCtkm guaranteed, Office and 
bank records, nevspapers, corruga- 
ted paper, books skid stock, IBM 
čards, etc. — 419-21 West Broad- 
way, N. Y. City — CA 6-7772

It Cost nei more to make your Bus 
reservation witb us. We represent 
Casser, Tauck,’ P&rker, Greyhound, 
Trailways Tours. Write or Pilone 
for Information 
SCHREIBER..TRAVEU BUREAU 
Myrtle Avė. at Fresh Pond Road, 
Ridgewood 27, N. Y. — VA 1-4660

CRJfiDIT PROBLEM ?—Garnishee ? 
Repossession? Sbort Tenn Eznploy- 
ment? No Co-Makers Needed. We 
will deliver a Car to you regardless 
of your previous credit problema!

CaH HY 1-3300 >
BANOR CARS INC.

1606 Bushwiek Avenue, Brooklyn
Kas norėty skalbtis Darbimnka 
prašomas skambinti:

GLenmoro 5-7281

WAKEFIELO DETECTIVE 
BUREAU

BuikUngs, Industry, Home protec- 
tion. Uniformed guards. prtvate po- 
Hce, eseorts, piatn cloths, agento. 
Investigations—no family matten. 
1334 E. Gunhtid R<L. Brome 09, N.Y.

Telephone: OL 4-5000

WILL ROOM AND BOARD 
1**1 .i.Y TjADĮ 1CS 

in their 70's or over. No objection 
to Welfare. Catbolies welcome. —

NANGANO BROS.
Air Conditioning Specialiais 

RESIDENTIAL. - COMMERCIAL.

Ntatafto, ŠL.U liHaves ^y- 
29 kfiopos. sasĖriBkŠBas htt- 

vo liepos 17 šv. Juępa salėje. 
Smirinfram^ maldą pradėjo pir- 
mimnka« Otarim Strofis.

Daugiausia kalbėta apie me
tinį vyčių seimą, kuris įvyks 
rug^ūčio 15-19 Newarke Bo- 
bert Treat viešbutyje. Kuopos 
dedegatsdš į seimą išrinkta Ma
ry Stonis ir Liudvikas Stukas. 
Taip pat svarstyti ir kiti svar
būs organizacijos reikalai ir pri
imti nutarimai Susirinkimas

Openings on alT shifts. Theee are fuB time positions ta fully eąuipped 
31 bed hospital, now. expemfing to 100 beda. Excellent peraonnel 
policy, good salariee plūs differentlal tor shifts. Work in a friendly 
community, nearby rooms and apartmeats availabie.

Write or apply direct to: 
DIRECTOR OF NUR8ES

Mollywood 2-0941 (CaU befort 5 p^n.)

OUICK'S PHOTO SERVICE
Fast Kodactaome Processing by 
Kodak 1 Day Service; mali order 
service also, {f its qulck service 
you want call SU 5-7848 for Qtrick 
Prompt Service. — 1877 Bellmore 
Avenue, North Bellmore, L. I

polaidotuviniai pietūs. Pir
mo* rūšies lietuviškas mais-

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importdo- 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 

103-55 LEFFEBTS BLVD. BICHMGND HtLL» N. Y. 
Telefonas: Vlrginia 3-3544

Ieškau Jono Jankausko, ki
lusio iš Stakliškių miestelio. 
Turiu labai svarbių žinių iš 
Lietuvos--0Jeigu leafr žinotų jo 
adresą, prašau pranešti adre
su Ona Kukučionis, 202 Elorien

NĖLSON'S delktatessen
IBDer Ftace. K L. RL 2SA — TeL 
88 4-2271. įspėtas - American -

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)

Golten Marine Co, Ine. Diesel Spe- 
dalists. 160 Van Brunt SL, BTcįyn 
31, N.Y. Stap A logine repairs. Af- 
fiHated companies: Atlantic Diesel, 
Oslo, Nonvay; Norlantic Diesel, New 
Bedford, Mass.; Hydraulic Hoist 
Corp^ Rentos Washington. Day A 
Nigtit Services UL. 5-7200. Centri- 
fngal rebabbštttags of bearings, re
pairs of fuel tajectkm equipinent

auto įĮuMpšr REPAIR CO.
Ftaest
Fer Fj

PATSY A. CARUSO — Building 
Contractors. House ^anodernization, 
alterations, repairs, carpentry, 
garages, masonry, roofing, si<bng, 
Alterations - Repairs - Carpentry 
custom-made kitehens; mateliais i 
workmanship guaranteed. — 33 Je- 
rome Avė., South Beach, S.I., N. Y.

Free Estimates — GI 2-0833

Reliable Service CaU: 
D A 9-1000

No Job^Tbb Bigfor Too Small 
72k Garrison Avenue 

*Britax, N. Y.

z Lietuvos vyti? seimui reng
ti komiteto posėdis įvyko lie>- 
pos 29 Jtevarke. Buvo svaesr 
tyti įvairūs Mausimai, susiję sil 
metiniu spimii, kuris bus rng- 
piūčio 15-19 Newarke.

Seimo ^engėju ir globėju 
yra, New Yorko ir New Jer- 
sey apskritis, šiemet laukiama 
ypačiai daug dalyvių.

Posėdyje buvo aptarti įvai
rūs parengimai ir pramogos. 
Šokiai bus rugpiūčio 18, šešta- 
dieią- šokiam gros Joe Thomas 
du orkestrai, nes bus šokama 
dvejose salėse. įėjimas — du 
doleriat

Seimo posėdžiai bus Robert 
Treat viešbutyje. Bus taip pat 
lankomos žymesnės New Yor
ko apylinkės. Seimo rengimo 

--komitetas rūpinasi, kad atvyku
sieji į seimą jaustųsi kaip na- 

■ mie ir išsivežtų didelio džiaugs
mo iš metano visos Amerikos 
vyčių suvažiavimo.

the Health Dept. Work guaranteed, 
Low cost, Free inspection. Special 
cansideratkni to Religious Institu- 
tiona — 293 Nbstrand Avė. Brook
lyn 16, N. Y. — MA 2-3212.

JOHN J. O*CONNELL 
DETECTIVE AGENCY

For Civil, Crlmihal and Industiial 
Investigations call — YU 6-2262 

Always at Your Service 
• 245 Kast 37th Street

New York City

$1795 SURF-SIDE swūnming pools 
include automatic skimmer, recircu- 
lation and filtration plaut, chrome- 
plated brass fittings, coping and all 
plumbing, plūs Steel walls & wa£er- 
proof liner. Complete. Pools avail- 
able in 3 sizes. HERITAGE POOLS, 
Ine. — Midlane So., Syosset, N. Y. 

Telephone W Alnu 11-7148

P E T E R* S 
RADIO A TELEVISION 8HOP

ALUMINUM WINDOW8 
AND ENTRANCES

Bridgo Air CondRHonsrs 
MID SKASON SFBCZAZ. 

New aod RecondUtoned Air Coo*> 
ttarieri atailtae 9dt taintaKate ta- 
atallattoa. 350 and Vn — Buy Nta 
Payrtento atari ta EX2-<N37

General Cpntractora. Custom Built 
Homes, Alterations. Special consi
deration to Religious Ihstitutioais.

DANIELi WADSH — SW 5-4434 
575 W. 175th SL, New York 33, NY

WOODLAWN MdRTICIANS 
For the Ftaest of Services 

AD Air^Condltioned Chapete 
4418 White Plalna Avė, Broun 

near 238th Street 
Call'FA 4-4S00 ask for

baths or shovrers. TV. Cot- 
tages wlth sttttag rooms. Ejccellent’dining room serving only the 
finest food. “Clęse to Shrine.” Free bus service, 1000* from Shrine. 
For reservations phone—write—vrire. Pitone 263-3741 / 268-3595.

ON HIGHWAY 15

VŪSmilB ir FOBiDVIAMS -''į
Pristato į namus Metuvi&us akflsntfitas ir sMus--* 

We take aO ortas special priea for Wotangs and Pąrtte 
Bosne-Msds RAldgno

9iįiB*iair *r*t*^^

240 W. 73rd StrMt Esccellent loca- 
ttoo, neur river. ftdl hotel service, 
nicely tantaM <-> 2-» 3-ROOM 
APARTMENT&. JĖH with prtvate 
hsths and Mtcben. REASONABLE 
RATES — SU 7-1260.

Conducted by the Brothers of Charity, who for more than 150 years 
have dedicated themselves- to the education of youth.'

For furtiier Information write to:
Oirector of Admissions — Dept. Y

CARDINAL CUSHING ACADEMY • Wect Newbury, Mm.

WERE there are the young to be 
educated, the homeless to be cared 
for. the poor to be fėd, clothed and 
sheltered — There is Christ to be 
served. Open your heart to Him as 
a Sister of St. Joseph of ,the Og- 
densburg Diocese. 362 West Main 
StreeL Watertown. New York.

CARDINAL CUSHING 
ACADWY 

West Newbury, Mass.

ACE Fuel Oit Corp.
Brooklyn - Queens - Nassau 

Thhree decades of dependability 
Built and Packed by GM

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami

CARDINAL CUSHING ACADEMY
A RESIDENT AND DAY SCHOOL FOR BOYS—GRADES 6-7-S-9 
inaugurates its high school division with the opening of the ninth 
grade in September, 1962. The advantages of attendžng tins resident
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ADVOKATAS

Paul’s

INC.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

JAMAICA POLISH NATIONAL HALL & PARK

MARIJAI AVIŽIENIENEI

E. J08EPH ZE8ROWSKI 
Laidotuvių direktorių*

VASAROS 
KARŠČIŲ 
NĖRA

T. B SHALINS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

Efobusas iš So. Bostono 
s 8 irt. ryto nuo lietu- 
efių klubo, W. Broad- 
E gatvių kampas. Ke-

sys Dėdinas ir Antanas Mažei- Vasaros karščiai, atostogos ir 
ka. tefionės visą veikimą gerokai

Kuopos narių grupė dalyvavo silpnina. Baito Centro darbas 
Angelų Karalienės piknike; ir 
turėjo užėmė du stalus, kur 
linksmai praleido laiką, susipa
žino su naujais žmonėmis.

Liepos 11 kuopos pirmininko
St Dėdino namuose buvo lutas 
susirinkimas, kur aptarta bend
ra išvyka į pajūrį. Išvyka įvy
ko liepos 15.

Kuopa taip pat rengiasi da
lyvauti rugpiūčio 5 J. Stoka 
vadovaujamos radijo valandėlės 
piknike-'

Jaukto su • privačiais dušai* ir kitai* 
patogumais kambariai, netoli pajūrio. 
Protonu M kambarių auritaiti H anksto.

Brooidyna, King’s County li
goninėje,. iš liepos 21 į 22 po 
sunkios ligos (plaučių ir kepe
nų vėžio) mirė Kazimieras Vi- 
dikovskis - Vidikas, buvęs il
gametis (1924 - 1984) komu
nistinės “Laisvės” redaktorius.

Šokimo varžybos
Lietuviškos sutartinės
Veiks Darbininko spaudos kioskas

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

galos vals., Kauno apsk Bai
gęs Raseinių vidurinę mokyk
lą, pustrečių mėtų mokėsi Že
maičių kunigų seminarijoje 
Kaune. Iš seminarijos išstojo

Redaguodamas tą laikraštį pa
sirašinėjo WiUiam Rhodes; taip 
buvo registruojamas ir pašte. 
Be to, pasirašinėjo siapyvardė- 
mis Tauras, Vilkis ir k. Nu
traukęs ryšius su vadinamais- 
“progresyviaisiais”, nuo 1955 
pastoviai ėjo išpažinties. Baž
nyčią lankė ir anksčiau- Mirė 
aprūpintas šventais' Sakramen
tais. Palaidotas . iš Angelų Ka-

pamal-
1. 7:30
- susi-

TeL STagg 2-5043

Wattbew P. Ballas

Kun. Titą* Narbutas, Šv.
Kryžiaus parapijos klebonas
Dayton, Ohio, ir Lux Christi ralienės lietuvių bažnyčios lie- 
redaktorius, liepos 31 išskren- pos 24 šv. . Karolio kapinėse, 
da. į Airiją, iš kur keliaus į Laidojimu rūpinosi Blizinskio 
Romą ir dalyvaus tremtinių (lenko) laidojiffiį) namai.
kongrese- J JAV grįš rugpiū- Velionis buvo gimęs 1885 
čio 21. Parapijos darbe jį pa- kovo 3 Kunigiškių km., Ario- 
vaduoja atvykęs iš Romos kun.
Ant Jonušas.

84-0! JAMAICA A VĖL 
(arfeltaent P*rkwwy Stettoa)

kai Cape Cod, Mass-, praneša, 
kad liepos mėn. nors ir buvo jų 
vila perpildyta svečių, bet rug
pjūčio mėn. dar yra keletas lais
vų kambarių. Dėl užsakymų 
prašome kreiptis: “Audronė”— 
Marija Jansonas — 87 East

irgi kiek nusilpęs, nes keturios 
rankos — tai ne šešios. Mat 
dvi atostogauja. Tačiau ir va
saros mėnesi ai^šalpa nesusto
ja ir aukos laukiamos-

Birželio mėn., Balfo Centras 
turėjo arti 10,000 dolerių paja
mų. Nario mokesčio gauta $688. 
Stambesnieji Balfo rėmėjai bu
vo: Baltimorė — $225; St. 
Petersburg, Fla. — $67; Chica- 
go, 57 sk. — $50; Chicagos 
5 sk. — $1,025; Worchėster — 
$490; Holywood, Fla — $40;

Hfck Imi ’’

bto fosdatoriads A GrigaBfr 
afaRė fc J.Karparičm* S lAng Lietum*

TO mė.nerint*usię 
a — a—~ -

ATiTmtMi flUEKlvOfir 
nį vySų seimą j 
rinktaz Joan MaaeAa ir Caro-

A D V O K A T A S
3J Sheridt* Avenue 

Breetdįy* 8, N. Y.
Tti. APptegate 7-7088

mirus, jos sūnui Jonui Avižieniui, dukteriai Magdalenai 
Barauskienei ir Mykolui Barauskui su šeima nuoširdžią 
užuojautą reiškia

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORI U S 

BALSAMUOTOJAS 
231BEURORD AVĖ.

Brooldyn, N. Y.

• PLIAŽAI ARTI prie Golfo 
srovė* šildomo Atlanto

KAINOS SAVAITEI su pilnu 
ifiaikymu: Suaugusiems $50, 
vaikams $25; gausioms 5d-

84-14 Jamaiea Av*.

Voodhaven 21, N.Y.

M: HBctory 1-5228

Autobusas į Putnamą, Ne 
kaKoPrasidėjimosėserųpikni- 

nios, plytelių sienos vonių kam- jais buvo J. B. Tamašauskai, išeis liepos 29, sekmadie 
bariuose. Prieinama kaina- Du pranciškonų rėmėjai iš ML Ver
bickai nuo Woodhaven sekei- non, N. Y. Jų sūnus Antanas 
jos, vienas tikybas nuo Fulton Tarnas dvylika metų dirbo svri- 
St. Adresas: 165 Nichols Avė., kates tyrimo laboratorijoje EHs 
Brooklyn 8, N.Y. Apžiūrėti ga- Island, N. Y-; yra daug padė- 
lima nuo 6 iki 8 vai- vakaro, jęs mūsų tautiečiams, kurie ten 

dėl nesveikatos ar kitų priežas
čių buvo patekę.

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BAUDAS — IMrectorftM 
ALE BALTRŪNAS - BALTOM

- Reikalu VedSJaa

MOGRAND STREET
BMOKLYN, N. V.

NOTARY PUBLIC

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

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

» ■■-■■■■■■■■■■■ '.I VI K Y. Hta*» -eta ‘naSS 
.. -j--------- -4T8--1- sawk

Vilniaus Aušros Vartų tiehnrtų 
paraptioft ^ikaras-iš**B'¥*ik*, '

K ^tish liepos 19. P&dotos Be-
.'pas 23 šv. Karo&to.kapinė

je se, Lcmg Is!and, N. Y. Ve8o-
.Sf 3<Siž>v<7iKiftūy. uz jo v’Cię’ 
eimelsti ir palydėti į paskutinę 
jo poilsio vietą susirinko dau-

L' ;giau kaip 20 kunigų ir p0na 
C... bažnyčia vdkmies artknųjų, 
g -draugų ir parapiefių. Gedulin- 
f ' gats mišias aukojo panąnjos 

klebonas kun-, J. -{tarinskas, 
diakonu buvo kun. J. Pakal-

|.niškis, subdiakonu kun. P. To- 
£ toraitis. Prie šoninių altinių 

f mišias aukojo kun. V- Demi- 
kiš ir kun. V. Dabušis. Pamoks
lą sakė velionies bendrų kan
čių Dachau koncentracijos sto
vykloje draugas kun. V. Pik
turna. Pamaldose dalyvavo ir 
paskutines palydėjimo iš baž- 
nyčios apeigas atliko New Yor- 
ko diecezijos augziliaras vys
kupas Edw- Furiong. Laidotu
vėmis rūpinosi Garšvos laido
tuvių įstaiga.

Dr- Jonas Grinius iš Vokie-
> tijos liepos 26 atvyko į New 

Yorką. Svečias laikinai apdsto- 
jo pas prof. J. Brazaitį. Rug
piūčio pradžioje dalyvaus LF 
bičiulių stovykloje Wasaga 
Beach, Kanadoje, vėliau vyks 
į ateitininkų sendraugių ir stu
dentų stovyklas Dainavoje. Yra 
pakviestas aplankyti daugelį 
lietuvių kolonijų su paskaito
mis- Lapkričio pabaigoje daly
vaus lietuvių kultūros kongre
se Chicagoje.

Angelp Kar*H*nės parap.
Maldos Apaštalavimo draugija 
ruošia ekskursiją autobusu į 
OakRidge, N J., liepos 29 d., 
sekmadienį. Autobusas nuo An
gelų Karalienės parapijos baž
nyčios išvyksta 8:30 vai. ryto- 
Bilieto kaina 2.50 doL pastatytais 1960, vadinamais 

“Chancel Organ’
bažnyčia yra Bow ir Arrow gat
vių kampe, prie Harvard Sq. 
Lietuvių visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama atsilankyti.

MESKOS viloje ir MEŠKIU
KO vasarnamyje. — Maloniai 
kviečiame atvykti ir būti 
mūsų svečiais.
o MEDŽIŲ APSUPTA labai 

rami aplinka
« KAMBARIAI DIDELE pa

togūs ir gražūs
• MAISTAS GERAS, svei

kas, kas kiek nori

(ARMAKAU8KAS) 

Gralrrios-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN A.VE. 
BROOKLYN. N. Vi

!tf paskutinė diena yni fiepos 
2Tpesitiadieiiis- Rrikia iš anks- 
to žbtoįti, kiek užsakyti auto
buse rieti}. K

yra vienas iš 
pnmųjų šv. Petro parapijos or
ganizatorių ir lietuviškų orga
nizacijų darbuotojas; liepos 14 
buvo paguldytas Tafts univer
siteto klinikon, kur liepos 17 
jam buvo padaryta operacija. 
Ligoms pamažu sveiksta ir po 
savaitės žada grįžti namo pas 
savo dukterį Florenciją Casper.

Mišip patemautoję išvyka 
bus rugsėjo 7. Išvykos dalyviai 
specialiu autobusu vyks į 
Horseneck Beacb, Cape Cod. 
Autobusas nuo šv. Petro baž
nyčios išvyks 10 vai. ryte. Mi
šių patarnautojus paruošia ir 
jiems vadovauja kūli
mas.

Tretininkę brolijos 
dos bus rugpiūčio 2 
vai- vak. Po pamaldų 
rinkimas salėje po bažnyčia.

Vytenio AA Vesyliūno vargo
nų rečitalis bus liepos 31, an- 
tradieių, 8:30 vaL vak- St 
Paul’s bažnyčioje, Cambridge, 
Mass. Rengia Harvardo univer
siteto katalikų klubas. Įėjimas 
visiems laisvas. Programą su
daro Antonio de Cabezon (1510 
-1566), Arnolt ScMick (1460- 
1517), Georg Muffat (c. 1645- 
1704), Dietrich' Buxtehude, 
(1637 - 1707) ir Jobann Sebas- 
tian Bach (1685 - 1750) vei
kalai, kurie bus išpūdyti spe
cialias! barokiniais vargonais,

Mae*. • Telefoną*: Buzžerd* 
Bay, Plaza 9-3251

New Torke: 
105 Grand *t, BTdyn 11, NY 

Telef. — EVergrmn 7-5575

Kun- B. Sugintas (mokykloms) 
$1,200; Waukegan — -50; De- 
troit----- 224; N.Y. slę nr. mok-i
— -200; Chicagos apskr. —- 
-3,650; Linden — -238, Yon- 
kers — -13; Ansonia — -29; 
Kun. B. Sugintas (motykl) — 
$1,180; Cicero — $645. Pasku
tinės dvi sumos gautos jau lie
pos mėn. Taigi vasaros mėne
siai, nors ir labai , sausi gamto
je, buvo gana “derlingi” bend
rajai mūsų visų šalpai.

Balfo veiksniai vasarą
Balfo pirmininkas kan- J. 

Končius važinėja po Europą, 
lanko ten tremtinius, kartu su 
Balfo įgaliotiniu derasi su vo
kiečiais dėl tolimesnės šalpos 
darbų Vokietijoj. Yra gautas 
leidimas aplankyti ir Lenkiją, 
tačiau ten ką nors išgauti ar 
suorganizuoti tikslesnę Balfo 
šalpą gana sunku.

Rugpiūčio pradžioje lietuviai 
(kartu su kitais tremtiniais) 
dalyvaus Romoje ir šv. Tėvui 
įteiks specialią dovanėlę: A 
Tamošaitienės rankdartą-gobe- 
liną “Žemaičių senkapiai”. Dėl 
įvairių priežasčių JAV lietuviai 
vyksta Romon atskirai. Tiesa, 
šv. Tėvui lietuviai dar įteiks ir 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę 
itališkai verstu- ir specialiai į- 
rištą. Šios maldaknygės 200 
egz. pasiekė Balfo Centrą. Ji 
išsiuntinėta laikraščiams ir į-
vairiems veiksniams, bet dar 
liko keli egz. baltininkams, su
venyrų rinkėjams. Itališkas ver
timas, dėka kun. V. Mincevi- 

savo valia ir 1907 išvyko Ame- čiaus, išleistas ganą gražiai,(10, 
nį, 7 v.r. nuo pranciškonų rie- rifam. Pradžioj gyveno Loveli, 
nuolyno Brooklyne, 680 Bush- Mass., vėliau Chicagoje ir New 
wick Avė. ' - . Yorke.

ir Povilo bažnyčioje SzabeHie, 

N. J.

JOSEPH C. LUBIN

NNBULRKf

lšnufl*no|*nM* butas East 
New York iš 3 ifidelių kamba
rių, įskaitant virtuvę- Kreiptis 
telefonu TA 7-9101.

mirties metinių proga bus at

laikytos pamaldos rugpiūao S, 
i '

sekmadienį, 12 vai. Šv. Petro

riti* jMfc. J. KraHfcauska< 
£*«*& N. X, F. ifcelEns, Mu^ 
tagM, Hgts^ Ifidt, Victoria 
StBoiia, Worcerter, Mass., w.

Kdunond BŪR, N. Y., 
P. Šidlauskienė nr M. ŠDridet 
rim^ abidvi iš Cambridgė, 
Mass-, ir A J. M. So. Boston, 
Mass. Kitų spaudos rėmėjų pa
vardės bus paskelbtos v^au. 
Vištoms prisidėjusiems prie 
spaustuvės statybos fondo, reiš- 
kiana nuoširdi padėka.

Dėkingi Tėvai PranctBconai
ML Kazys Pusninkas su žmo

na Adele, gyv. Hastings, Mich., 
atostogų proga lankėsi^ pas sa
vo giminaičius P- O. Grišai- 
čius Frankhn Sųuare, L L, N. 
Y. Taip pat aplankė brolį Ffet- 
rą ir seserį Teklę bei kitus 
gimines ir pažįstamus. liepos 
17 išvyko į savo darbovietę. 
Inž. K. Pusninkas dirba Bliss 
bendrovėje, Hastings, Mich.

Prri- Jonas BaHcūnas šiuo 
metu vieši Šveicarijoje. Rug
pjūčio pradžioje iš čia vyks į 
Romą dalyvauti tremtinių kon
grese.

Romas Kazys, LB New Yor- 
ko apygardos valdybos narys 
jaunimo reikalams, liepęs 23 
darbovietės siunčiamas išskri
do į Europą.

Pardunkulto atlaidai Angelų 
Karafienės par. bažnyčioje bus 
rugpiūčio 1 ir 2. Iškžhningi miš
parai vakarais 7:30 vai >

Julius ir Antanina Trumpai, 
iš Montrealio, brolis pranciš
kono brolio Antano Trumpos, 

Parduodamas mūrinis 7 šei- O.F.M., liepos 22 aplankė pran- 
mų namas Apartamentai po 3 ciškonų vienuolyną ir Dartn- 
faunbarius. Naujos mados vo- ninko administraciją. Kartu su


