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Kada Amerikos astronautai galės keliauti i mėnulį?
Amerikos spauda tiek nera

šė apie savuosius astronautus, 
kaip dabar kelios dienos rašo 
apie sovietinius Andrian G. Ni-

Po sovietiniij kosmonautų keliones, kuri vertinama ir kaip propagandinė prie
monė Berlyno bei nusiginklavimo reikalu, naujas taikinys — kelionė į menulį

kolajevą ir Povilą F. Popovi-'
čių. Pirmasis pakilo šeštadienį, 
antrasis sekmadienį. Jų kelionė
je, trukusioje apie žemę kelias 
dienas, nauja tai, kad jie susi
tiko erdvėje tiek, jog galėjo 
matyti vienas kito aparatą. Bet 
per kokį tolį jie buvo nuo vie
nas kito, sovietai neskelbė, kaip 
neskelbė net, kokio dydžio jų 
skrendamieji aparatai-

Prezidentas KennedV pasiun
tė sveikinimus Chruščiovui ir 
rugpjūčio 13 kalboje į Ameri
kos tautą pareiškė, kad Ame
rika toje srityje yra nuo Rusi
jos atsilikusi. Pentagonas pa
neigė pasklidusius gandus, kad 
dabar sovietiniai satelitai galės 
sugauti Amerikos raketas. O bu 
vęs prezidentas Trumanas sakė, 
kad astronautam priklauso svei
kinimai. jei žinios apie jų ke
lione yra tiesa, nes "man tie
sos jie niekad nėra sakę per vi
są laiką, kai su jais tariausi".

Spaudoje buvo aiškinama, 
kad sovietų dviguba kelionė 
yra suderinta su politiniu pro
pagandiniu spaudimu — su nu
siginklavimo konferencija Žene 
voje, o ypačiai su spaudimu dėl 
Berlyno. Vokiečių spauda ra
šė. kad šia kelione siekė nu
kreipti dėmesį nuo Berlyno sie
nos metinės sukakties.
KOSMONAUTAM 
NUSILEIDUS:

Sovietų kosmonautai nusilei
do trečiadienio rytą Karagan
doje, vienas po kito per 6 mi
nutes- Nikolajevas išbuvo 95 va
landas ir apskrido apie žemę 
64 kartus. Popovič 71 valandą 
ir apskrido 48 kartus- Pirma
sis padarė tiek mylių, kad su
darytų penkias keliones į mė
nulį.

Po laimingos kelionės sovie
tų gausiai kalbama apie prana

šumą. Anglai minėjo karinį so
vietų pranašumą raketinėm 
priemonėm. Eisenhovveris pasi
sakė netikįs, kad Amerika bū
tų atsilikusi savo tyrinėjimais 
erdvėse. Dr. Braun pareiškė, 
kad dabartinė kelionė neparo
dė naujų technikinių priemo
nių erdvei nugalėti. Bet ypa
čiai daug kalbama apie naujas 
rungtynes — kelionę į mėnulį. 
Sovietai spaudojė paskelbė, kad 
netoli laikas, kada jie keliaus 
į Mėnulį.

Ką Amerika daro tos kelio
nės reikalui?

Pasiruošimas Mėnulio kelio
nei numatytas trejopas. Pirmas 
— Mercury projektas numato 
kitų metų gale vieno žmogaus 
kelionę apie žeme per visą die
ną Antras — Gemmi projek
tas bus dviejų žmonių kelionė 
iki dviejų savaičių. Trečias — 
Apoilo projektas jau galutinis.

Milžiniška raketa Saturnas C-6 
iškels Apoilo laivą su trim as
tronautais ir nugabens iki 100 
mylių nuo Mėnulio- Ten du iš 
trijų įgulos narių persės į ma
žesnį laivą ir leisis į Mėnulį. 
Mėnulyje išbus kelias valandas 
ar kelias dienas, parinks geolo
ginių pavyzdžių ir kitokios me
džiagos ir grįš prie besisukan
čio apie Mėnulį Apoilo — ir ta
da jau namo.

Tai numatoma iki 1970 me
tų, o kai kurie laiko galima 
net 1967. Atseis 20-40 bilijo
nų. Jau pernai prie šio projek
to dirbo 2,000 inžinierių ir 
mokslinnkų, kitas metas dirb
sią iki 13,000, o viso, iki pro
jektas bus galutinai paruoštas, 
bus patelkta apie 100,000 dar
bininkų.

Ar Amerikos astronautai bus 
pirmieji ar Sovietų, tokis klau
simas šiuo metu tiksliai neat
sakomas.

MOKESČIŲ DABAR
Prezidentas Kennedy rugpiū

čio 1 kalboje į tautą davė apy
skaitą apie ūkinį gyvenimą per 
pusantrų metų savo buvimo vai

PREZI DENTAS 
TAUTĄ.

KENNEDY J

MIRĖ KUN. ANICETAS LINKUS
Chicagoje rugpiūčio 13 mirė 

kun. Anicetas Linkus, šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos klebo
nas, sulaukęs 75 metų-

Velionis buvo kilęs iš Suba
čiaus, Panevėžio ap. Į Ameriką 
atvyko 1905, būdamas jau 18 
metų, kunigu įšvęstas 1922. 
Šv. Kryžiaus parapijos klebonu 
buvo nuo 1941.

Atminime veli6nis pasiliko 
kaip kuklus taurus lietuvis, ir 
savo parapijos bažnyčios gro
žiui bei parapijos labdaros or
ganizavimui atsidėjęs ganytojas KUN. ANICETAS LINKUS

NEMAŽINS. GAL NUO KITĘ METŲ
džioje-

— Kai atėjau į valdžą 1961 
sausio mėn. buvo atoslūgis. Mes 
tą atoslūgį pavertėm atsigavi
mu, — kalbėjo prezidentas ir 
aiškino to atsigavimo ženklus:

— Tautos gamybos kiekis pa
didėjo 10 proc. — nedarbas 
sumažėjo 23 proc., — atlygini
mas pakilo 10 proc., — inflia
cijos pavojaus nėra. auksas 
kurio Amerika per 1958, 59, 60 
metus neteko 12 bilijonų, pa
mažu grįžta, — valstybės sko
los, kurios po 1945 sudarė 120 
proc. tautos turto, dabar suda
ro tik 60 proc.

Liepos mėnesio daviniai rodo 
ūkinį gerėjimą, kurį buvo su- 
kliudęs ne tik 1960-61 atoslū
gis, bet ir 1957. Tačiau tas ge
rėjimas ir ūkinis augimas dar

per lėtas- Kad Amerika galėtų 
“plaukti pirmyn, o ne stovėti 
uoste”, prezidentas suminėjo ei
lę įstatymų, kurie turi praeiti 
per kongresą ir kurie turi pa
spartinti Amerikos ūkini ir kul
tūrinį augimą.

Vienas iš jų — mokesčių su
mažinimas, kad pinigas galėtų 
įsilieti į apyvartą ir duoti nau
jo impulso- Mokesčiai gali būti 
sumažinti betgi tik nuo 1963 
sausio 1. Kongreso pritarimas 
tam esąs pažadėtas.

Tokiu kompromisu preziden
to kalba baigė ilgas diskusijas, 
kuriose prezidento ūkiniai pa
tarėjai (Helleris ir kt.) siūlė 
mokesčius sumažinti tuojau pat, 
o valst. iždo valdytojas Dillo- 
nas ir kt. buvo tam priešingi.

NUSILEIDIMAS MĖNULYJE. Taip jsivaizduojama galimybė apie 1970 metus. Kad žmogus atrodo 
lyg skrenda, nieko ypatingo Mėnulio trauka 4 kartus mažesnė nei žemės, ir visai natūralu, jei žmo
gaus šuolis i orą bus 10 pėdų.

UŽ 35 VALANDŲ
AFL-CIO rugpiūčio 13 nutarė 

siekti, kad darbo savaitė iš 40 
valandų būtų sutrumpinta iki 
35. Akcijai vadovauja pats pre
zidentas Meany. Jo pagrindi
nis argumentas — sumažės be
darbių skaičius.

DARBO SAVAITĘ
SIENOS METINIS BALANSAS

Rugp. 13 atšvęstas Berlyno 
sienos metinis Tjubilėjus”. Per 
tu oš metus sieną saugojo 18, 
000 miliciriinkų. Iš jų 1,000 pa
bėgo į vakarus. Iš viso iš ry
tų Vokietijos pabėgo 11,000.

Chruščiovas vėl atvyks į J. Tautas?
Iš Vokietijos pareikštas Įsi

tikinimas, kad Chruščiovas da
bar naudosis kosmonautų su
daryta gera propaganda Berly
no klausimui spręsti. Jis galįs 
atvykti į J. Tautas ir siūlyti 
čia Berlyno klausimą spręsti 
Jo siūlymas senasis — vakarų 
Berlyną padaryti “laisvu mies
tu” ir Į jį perkelti J. Tautų 
buveinę.

Ryšium su tokia galimybe ki
tą mėnesį numato Vakarų mi
nisteriai tartis Washingtone.

TARP RUŽAVA IR JUODA

KODĖL TEN
GRAMA

LOTYNŲ AMERIKOJE

—Brazilijoje vėl padėtis 
tempiasi- Prezidentas nori su
stiprinti savo valdžią, ministe- 
ris pirmininkas pareikalavo sau

Nasvyčio knyga įteikta kon- 
gresmanam
Los Angeles, Calif. Rezoliu

cijoms remti komitetas įteikė 
visiems kongresmanams dr. Al
girdo Nasvyčio kyngą — Leave 
Your Tears in Moscow. Knygas 
Įteikė rezoliucijoms remti ko
miteto narvs Algis A. Lukas, tai 
kinamas Vidos Zubkienės, Jū
ratės Pauliukonytės, Birutės 
Saldukaitės ir Laimos Saldukai- 
tės. Visi Atstovų Rūmų nariai 
šią knygą gavo iš minėtų as
menų 1962 rugpjūčio 9. Į kiek
vieną knygos egzempliorių bu
vo Įklijuotas rezoliucijoms rem
ti komiteto specialus laiškas.

šios knygos buvo nupirktos 
Chicagos lietuvių aukomis Tam 
specialiam komitetui vadovavo 
l^evas Prapuolenis.

(IT)

VIS NETVARKA IR 
NEDUODA PAŽAN GOS

didesnės valdžios. Parlamentas 
jos nenori duoti- Blogiausia, 
kad min. pirmininkas vidaus 
politiką sieja su užsienio politi
ka: sykiu su socialinėm radi- 
kaliom priemonėm siekia užsie
nio politiką sukti į Maskvos 
pusę ir .daryti “nepriklausomą” 
nuo Amerikos.

— Argentinoje kariuomenė 
privertė prezidentą atleisti ap
saugos ministeri, kuris nepri
imtinas kariuomenei. Nori pasi
traukti ir kiti ministeriai. Ka
riuomenė griežtai prieš tokią 
tvarką, kuri leistų sugrįžti į val
džią peronistam ar komunis
tam.

PAŽANGOS PRO-
GYVENIMUI

— Peru kariuomenės per
versmas jau įsitvirtino, ir Ame
rika artimiausiom dienom žada 
pripažinti naują vyriausybę . ir 
atrišti pinigų maišą, iš kurio 
turi byrėti Peru apie 80 milijo
nų.

R. Drummond, grįžęs iš loty
nų Amerikos, rašo, kad Ameri
kos nūmatytas “pažangos” pla
nas ten nepadaręs jokios pa
žangos per metus. Socialinių ir 
ūkinių reformų ten negalima 
lig šiol Įvykdyti, nes nėra pa
ruoštų priemonių, kuriom būtų 
prieita prie masių ir patrauk
tas jų dalyvavimas visoje pažan
gos programoje.

PIETŲ AZIJOJE

— N. Guinejos perdavimas 
Indonezijai rugpiūčio 15 pasi
rašytas. Pradžioje perims J. 
Tautų administracija, nuo 1963 
gegužės 1 bus perduota Indo
nezijai To nelaukdama. Indo
nezija vėl nuleido 400 parašiu
tininku.

— Laoso vyriausybė paskel
bė, kad spausminis lėktuvas su 
Amerikos ženklais Įskrido į La
osą ir buvo nušautas.

W Higgins rašo, kad Ameri
ka savo patarėjų, kurių Laose 
buvo 800, dalį jau atitraukė. 
Nėra jokios žinios, kad šiaurės 
Vietnamo komunistai, kurių La
ose esą 10.000. trauktųsi.

Montblano kalną pragręžę

Rugpiūčio 14 susitiko po 
Montblanu darbininkai, kurie 
gręžė tuneli iš Italijos ir Pran
cūzijos pusės. Tunelis yra 7.25 
mylių. Kelią tarp Paryžiaus ir 
Romos sutrumpins 125 myliom, 
o tarp Ženevos ir Torino, tarp 
kurių žiemą tekdavo važiuoti 
495 mylias, dabar bus tik 170.

— Soblen, Amerikos pabė
gęs šnipas, dar syki laimėjo. 
Kai Izraelio lėktuvas atsisakė 
išgabenti jį iš Anglijos i New 
Yorką, anglai nusprendė jį iš
duoti ir išgabenti kitos linijos 
lėktuvu- Bet tada Soblen advo
katai gavo proga nutarimą ap
skųsti teismui.

— Sobleno reikalu kalbėjosi 
su Anglijos min. pirm. Macmil- 
lanu pats prezidentas Kennedy.

— Martinas Bormannas, ku
nigas, Hitlerio dešiniosios ran
kos sūnus, išvyko į Kongą mi
sijų.

—Izraely rasta 30 dinozau
rų pėdų. Dinozaurai gyvenę že
mėje prieš 70 mlijonų metų. 
Jų pėdų aptikta apie 20 vie
tų — Massachusetts, Connec- 
ticut, Arizonoj, Kanadoj. Bet 
viduriniuose rytuo^ę pirmu kar
tu

Filibusteris paga
liau baigtas 
KONGRESE

— Senatas rugpiūčio 14 su
varžė filibusterio kalbas, kurios 
siekė sutrukdyti satelitinio su
sisiekimo įstatymą. Tai pirmas 
toks balsavimas nuo 1927 ir iš
viso ketvirtas senato istorijo
je. Demokratai liberalai su
trukdė betgi įstatymą 14 dienų.

Komunistinė ir kapitalistinė 
sistema
Komunistinė: Chruščiovas ra

gina sėti, auginti ir baudžia, 
kurie to neklauso.

Kapitalistinė: Amerikos vy
riausybė ragina ūkininkus su
mažinti auginimą ir moka pi
nigus. kurie to paklauso. Šen. 
Williams aiškino, kad 700 ūki
ninkų gavo daugiau kaip po 
10.000 dol- už susilaikymą nuo 
javų auginimo. Didžiausias mo
kestis buvo Arizonos ūkininkų 
bendrovei, kuri gavo 94.092 dol 
Gavo ir garsusis Billie Estes— 
22.875.
Darbininkas ir Mašina

J. ResLon rašo, kad Ameriko
je per metus priauga 3 milijo
nai darbo jėgos- O automatiza
cija per tą laiką išstumia 1,250, 
000 darbininkų.

— Demokratai siūlysią į New 
Yorko gubernatorius Rob. Mor- 
genthau.

— Popiežius rugpiūčio 15 ra
gino melstis už taiką Alžire.

— Alžirą skubiai palieka žy
dai. Iš tenesančių 115.000 jau 
išsikėlę 80,000.

— Amerikos pasiruošimus į 
Mėnulį trukdo rugpiūčio 15 
prasidėjęs ten dirbančių elek
triku streikas

KODĖL PREZIDENTAS NE

PAKLAUSĖ PATARĖJŲ IR 

NEMAŽINO DABAR MO

KESČIŲ
Prezidento Kennedy kalba 

apie ūkinį gyvenimą susilaukė 
daug atgarsio spaudoje. Visi at
kreipė dėmesį į prezidento op
timizmą, kurį įspūdingai de
monstravo skaičiais ir procen
tais, viena akim, anot jam la
bai artimo laikraštininko James 
Restono, žiūrėdamas į lentą ant 
sienos, kita į busimuosius rin
kimus.

Ne visi taip optimistiškai žiū
ri į Amerikos ūkio gajumą, ir 
tie, kurie nėra toki aptimistai, 
traukė savo skaičius ir-procen
tus ir klojo juodu ant balto. 
Iš visų tų skaičių susidarė iš
vada: prezidento sudarytas vaiz
das apie ūkinę padėtį yra ru- 
žavesnis, nei ji iš tikrųjų yra. 
Nei su darbu, nei su gamybos 
augimu, nei su valstybės sko
lom. Tai žino ir prezidentas. 
Tam jis, nurodoma, nori, kad 
Kongresas priimtų kai kuriuos 
skubius Įstatymus, kurie užbėg
tų už akių ir ąųšvelnintų padė
tį prieš galimą ir laukiamą kitą 
ūkinį atoslūgį.

Juodžiau galvojantieji nuro
dė, kad prezidento ūkinis pata-

PRIEŠ SUMAŽINIMĄ DABAR: 
iždo vald. Dillon.

— Gub. Rockefelleris, kaip 
skelbia U S. News . . .. apsi
sprendęs siekti nominacijos 
1964 rinkimuose. Jis mano, kad 
Kennedy galįs būti nurungtas.

— Šveicarijoje rugpiūčio 9 
mirė Harmann Hesse, 1946 No
belio premijos laureatas. Buvo 
85 metų, kilęs iš Vokietijos. Jo 
veikalai Vokietijoje Hitlerio bu
vo uždrausti

UŽ SUMAŽINIMĄ DABAR: pa 
tarėjas Heller.

rėjas Walter Heller buvo pa
reiškęs išvadas, kurios nesuta
ria su prezidento ružavu vaiz
du. Helleris skelbė, kad ūkinis 
kilimas yra per lėtas; kad na
tūraliniu būdu nesiduos išspren
džiamas nedarbas nei dolerio 
bėgimas į užsienius; kad ūki
nis atoslūgis kartosis su ateinan 
čia žiema. Tokias mažiau ruža- 
vas išvadas skelbė ir unijų spe
cialistų paruoštas raportas ir 
gailestavo, kad prezidentas ne
sumažino mokesčių jau dabar- 
Tai buvo siūlęs ir Helleris.

Bet prezidentas tokios išva
dos — mažinti mokesčius ne
galėjo priimti. Negalėjo skelbti 
mokesčių mažinimo jau dabar 
Tai nebūtų priimta Kongreso. 
Tai buvo priešinga ir opini
jai, nes iš keturių trys ameri
kiečiai pagal Gallupo tyrimus 
pasisakė prieš mokesčių maži
nimą, jei reiktų didinti vals
tybės skolas. Turėdamas tokią 
padėtį, prezidentas turėjo ir ūki
nį vaizdą rodyti ružavesnį, kad 
būtų pagrindas mokesčių ne
mažinti. Čia jis negalėjo pa
klausyti savo patarėju.

Tačiau patarėjų nepaklausy
ti ne visada išeina į bloga. 
Walter Helleris buvo kitados 
nusiųstas į Vokietiją patarti 
kaip ten atstatyti ūkinį gyveni
mą. Jo patarimų išklausę, vokie
čiai padėkojo ir jų nepaklausė. 
Jų sprendimu, Hellęrio patari
mų vykdymas turėjo vesti Vo
kietijos ūkinį gyvenimą į ka
tastrofą. ir jie padarė savaip. 
Gyvenimas patvirtino, kad sa
va galva veikdami, jie neklydo.

Gal gyvenimas patvirtins, 
kad ir prezidento pasirinktas 
savas sprendimas bus teisingas.

Tai ir yra taip pat ružava 
išvada.



ATOSTOGAS

‘Juos gabena į automobilių 
M •

KAIP toliau tvarkysis Amerikos lietuvių Taryba
SPAUDA

SUPERIOR PIECE GOODS CORP

Tek AL 44319

tankai — Gerimdoa rMiea pi*la—lemis kainomis. Spedataa pa
tarnavimas paraoMant pakistus | Europą Pamėginkite užeiti pas 
mus ir Mkstts patsnkfnti.

Be abejo, vertybės popierių 
kainų kilimą, reikia manyti, 
veikia ir kitos priežastys- Vie
na ii’tų, tai Kongreso išėji
mas prieš administraciją; jis at

randa, kad Kennedyproklama- 
cįjoje buvo nutylėtas visai tau
tų pavergėjas, nutylėti patys 
pavergti kraštai.

“Automobilių kapinesf'Jūs ty
čiojatės iš manęs? Ar ne?”

“Kapinėm vadina. Tai vieta, 
kur senus automobilius suver
čia kaip laužą- Nusiperka nau
ją, tai senas turi keliauti į tą 
vietą”.

“Žinote ką, Genrich Emile-

Rugptūcio mėn. dar yra laisvų kambarių

Petrovna mes>wžytoama. nusk - Dingai. Ar taip yra iš tikrųjų?” “Genrich Emilevič, o ką d* 
oantė 090^ jdSMOb nnst- “Taip”. rosutaissudaužytaisautomo-
rnovė lames^Ęta^n^pe avk “Ar jūs pats matėt?”. bititos ” x

tent — pirmosios Amerikos lie
tuvių kartos atstovą, Ameriko
je gimusį ir tremtinį. Tai ne 
tik simbolinga, bet ir reikšmin
ga, nes norima, kad visos šios 
Teartos’ vieningai dirbtų Lietu
vos išlaisvinimui”.

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Rami vieta • gražus pušų parkas * visai arti pliažas
* geras lietuviškas maistas • malonus patarnavimas*.

pasako- : Petrovna”.
bet ko- “Mačiau filme, kaip ameriMe-v noč, Nina Petrovna”.

čiai vienas su kitu automobi- Traukinys jaa buvo beužsu-

lėtume paduoti rusų okupaciją 
studijuoti norinčiam rimtam 
žmogui?”.

Laikraštininkas rimtai mano, 
kad visa tai turėjo padaryti ki
ti, o tie kiti turi rimtą teisę 
manyti, kad minėti Naujienų 
autoriaus žodžiai yra rimtas 
kaltinamasis aktas Altui, kuris 
turi tam reikalui aukas ir rim-

Viši irfaloniai kviečiami vasaros poilsiui prie Atlanto į 
viešbutį

. Bl >17*7 
LO 2-144* 
MU 4-4*1*

j -

Dėl vadovėlių
Oregono katalikai tėvai krei

pėsi į vyr. teismą, kad panai
kintų vietinio teismo sprendi
mą, kuriuo išaiškinta, kad duo
ti vadovėlius vaikam, lankan-spyrimu “naujai išrinkti parei

gūnai turės mažiau laisvės ką tiem parapines mokyklas, esą 
nors atlikti negu Zarasiškių 
klubo valdyba”.

Draugas rugpiūčio 4 vedama
jame plačiausiai ir optimistiš
kiausiai žvelgia į ateities veik-

Noro prieš du mėnesius ver- metė prezidento pasiūlymą iš- 
tybės popierių kainos buvo leisti nuo palūkanų ir dividen- 
staiga žemyn nusiritusios, bet dų2ū proc. atskatiymą mokes- 
ūtomų pagrindų jos nei kiek ne- čiams. Suprantama, kad šiai 
sukrėtė. Mėginimui nepasitikėti grėsmei atkritus, dividendų ga- 
vyriausybes ūkine politika, pa- vėjai savo mokestiniuose pa-

«C]0 UBtllDRrBMS* * nUpC UALUB 
ankšta, kada trys'vyrai rengė
si ir skubėjo praustis už kupe- 
koridortaje. Radijas grojo mar
šo mužiką, <► konduktorius at
nešė arbatos. Ntoa Petrovna, 
anksčiausiai pakilusi, iš savo 
lagaminėlio išėmė ryšulėlį, iš
vystojo E laikraščio pyragėlius. 
"Dabar toes papusryčiausime”, 
katoėjo Nina, kaip vaišinga šei
mininkė. “Aš ėmiau — sako 
korespondentas — pyragėlį, ku
ris buvo padėtas ant ‘Pravdos’ 
kaip tik ant Chruščiovo kalbos 
ir niekad Rusijoj neturėjau 
skanesnių vaišių kaip Šios”.

Iš minėtų atsiliepimų maty
ti, kad ne visi teigiamai pri
ėmė Alto, statuto pakėitimą, ku- buvusiais skaičiais, o liepos 
ris siekė įjungti į Altą daugiau mėnesį samdinių skaičius buvo 
organizacijų ir daugiau jėgų, pats aukščiausias, koks yra E 
Galima iš jų taip pat nujausti, viso buvęs. Jis pasiekė per 69.5 pramonė, kuri pastaruoju mo
kas ateity gali statuto vykdy- milijono samdinių, 
mą sukliudyti. O tai formaliai 
įmanoma, nes Alto išplėtimas, 
naujo* organizacijos priėmimas, 
yra reikalingas dviejų trečdalių 
balsų.

Kitas momentas, ’ tai nauja 
mokestinė aktualija, jokios opo
zicijos, o tik visuotinį pritarimą 
turinti, tai preooemo pasiūly
mas iš viso sumažinti pajamų 
mokesčius. Kiek ir kam tie mo
kesčio bus sumažinti, paaiškės 
tik pasirodžius įstatymo. Da-

vyrų skynuš .
“A, tai jums nematomi?” f

“O ne, ne tai, kad nemato-, 
nu, tik truputį neįpftsta”, mė
gino. korespondentas suktis.

“O tai jūs; fur būt, niekad 
nekeliavote miegamaisiais trau
kiniais”, atsakė mergina. Tik . 
tada pulkininkas paaiškino, kad 
čia du keleiviai iš Vokietijos; 
o ten vyrai ir moterys turi 
miegamuosius kupė skyrium, 
tai mergina pliaukštelėjo liežu
viu, reikšdama tuo, kad dabar 
suprato.

Traukinys pajudėjo, Merginą 
nusisuko skarą. Veidelis pasi
rodė kokios 20 metų. Tik tik 
pažinęs pieštuką. Koresponden
tas pasiūlė cigaretę. Kai ji pa
purtė galvą, pulkininkas išsi
traukė buteliuką, ir iš arbatos 
puodukų prasidėjo vaišės bei 
susipažinimo ceremonijos. Mer
gina sužinojo - korespondento 
vardą ir tėvo vardą ir jau va
dino jį Genrich Emilevič — 
nes vokiškai jis Henry, o tėvas 
Emil. Ji pati prisistatė, esanti 
Nina Petrovna.

“Ar jums taip dažnai užei
na?” staiga tarė mergina, įsi
klausiusi, kad Genrich Emilei 
vič protarpiais nusibostu Pas
kui pridėjo: “Atidenkit krūti-

“Pataisytasis statutas duos 
galimybę įsijungti į šią lietu- 
vos laisvinimo organizaciją ir ki 
tiems lietuvių sąjūdžiams bei or 
ganizaeijoms ... Tokių sąjūdžių 
bet organizacijų galės būti ne
toli dešimt Jos galės deleguo
ti į Aką po vieną atstovą. Tuo 
tu centro narių skomus pa
didės ... Įsijungusių centrinių 
organizacijų skyriai, bei kuopos 
kolonijose jungsis į Alto sky
rius, kas turės pagyvinti ir pa- 
(Minu vašia periferijose- v 
tai svarini ne tik lėšų telkimo čiai vyriausybei staiga surigrie- reiškimuose dividentfines paja- 
atžvilgiu ...”. bus, praėjo lyg nejučiomis ben- mas deklaruos “savarankiškai”.

Laikraštis informuoja ir apie droje ūkinėje konjunktūroje, Administracija skaičiavo; kad 
ALRKS bei LRKSA atstovus į išskiriant nemaža dalą verty- šitoje sistemoje ji netenkanti 
Alto valdybą. Esą tos organi- bės popierių turėtojų. Pnsimin- apie įį mokestinių pajamų 
zadjos “delegavo po vieną at- tome prezidento striktelejimą 
stovą iš visų trijų “kartų’, bū- dėl plieno kainų sulaikymo ir 

po to labai greitai, tarytum ne
matomą, pasitraukimą.

Savaitės bėgo, ūkis augo ir 
vertybės popierių karnos pama
žu pradeda grįžti atgal, L y. 
tolti aukštyn.

Bedarbiu skaičius birželio 
Semtai. i»ly- «* akw- “

ginus su maždaug dviejų metų
Atstarimis dar tai, tad šia

me krašte visto pramonei duo
da tonų plieno ir automobaių

grėsė toūtino Amerikos infor
macijos agentūrą, vadovaujamą 
Kdvrard R. lfarrow, kad esą mo
kesčių mokėtojų pinigais ji rek
lamuojanti New Frontier idė
jas. Esą surašyti veikalai Gto- 
braith, Bovries, Rostoiv, Fin- 
letter ir to, daugiausia Ameri- 
cans for Demecrtoic Actton 
žmotdu ir tokiu būdu neššba- U* UvtoVU
laasabtto pristatomas užsientto

“NID4”
Amury Park, N. J. 4 7-to« ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-778* 
Svarus kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. Patogus sUSisie- 
kimas traukiriiu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

118-125-130 ORCHAJtb STREET — GR S4525
Cer. OELANCY, N.YX.

BBAOTUVM ATVIBO8 KA2MMN IR BEKMADIENIAIS, 
OBKYKUS mnADOKSBB, NUO » RYTO IKI 6^0 VAK.

“... neturime nė vienos rim- instituciįas 
tos ekonominės studijos apie 
tai, kaip rusai apiplėšė lietuvių Nuo praeities į ateitį: 
tautą”;' Sandara rugpiūčio 3 pana-

“Ar tinime rimtų, dokumen- šaus skonio stilium kaip ir Naa- 
tažs . . paremtą studiją apie jienos sav& pagiežą nukreipia 
kariuomenės išardymą?”. į “bendruomeniirinkų grupę”, 

“Ar yra paruošta bent vię- ir mano, kad Alto veikimo atei
na rimta santrauka, kurią ga- tis tamsi: esą tos^ grupės užsi-

American Civil Liberties 
Union davė instrukcijas per sa
vo 33 skyrius sustiprinti akci
ją prieš religinę dvasią vieša
jame gyvenime visose srityse.

800 rabinę konferencija Mia- 
mi pritarė teismo sprendimui 
prieš maldą. Tačiau ragino Bal
tuosius Rūmus sušaukti ... re
liginių viršūnių kopferenciją» 
nes' reikia suderintos akcijos 
prieš, “viešosios moralės smuk
iną” už padorumo atstatymą 
ūkiniuose santykiuose įr visuo
menės gyvenime.

vienoje gražiausių lietuviškų vasarviečių Cape Cod, Mass.
JANSONŲ VILOJE

“AUBRONE”

Naujienos po Alto suvažia
vimo, rugp. 7, teberašo apie 
netolimą “praeitį” — kaip 
“frontininkai, susitarę su tau
tininkais, liepos 29 dieną ren
gėsi primesti Altui ^svilusį, 
bet nedakeptą Kuchelio bly
ną” . ... Tokiu stilium parodęs 
savo skonį, dienraštis kalba 
apie “rimtus” dalykus, kurie 
reikalingi “rimtiem” žmonėm ir 
kurių neturime:

Kreiptis: 
AUDRONĖ JANSONAS

87 East Bay Rd., OsbermOe, Cape ^od, Mass.; GA 8-8425

IH ir prieš maldą mokratijos klausimam tyrinėti”
Senato teisių komisija, vado- Fund for the Republic atstovas 

vaujama James O- Eastland, rugpiūčio 6 vakarinių valstybių 
pradėjo apklausinėti dėl kons- demokratų konferencijoje ašt- 
titudjos papildymo maldos rei- riai kaltino FBI direktorių E. 
kalu. Šen. Keatingas pareiškė, Hooyerį, kad jis išpučia Ame- 
kad iš New Yorko gavęs 7,203 rikos komunistų pavojų, kad 
laiškus; tik 256 rėiųė teismo remia antikomunizmą. Būdinga, 
sprendimą; kiti už maldą. kad toj konferencijoje dalyva

vo ir prezidento spec- patarė
jas Sorensen.

Ką rodė pevergtpję savaitė 
Hm TaUet vedamajame ra

šė, kad prezidento penkiamari- 
ja pavergtų tautų savaitei šie- 
met pažadino m Ar
dėt to, kad proklamacija buvu
si silpna ar dėl tote, la&- 
rtotis RĮgrantla atsakymo. Ta- 

Kenpedy M Ei

ta efektingai kyla, o su 
tuo tvtrtiau sukasi ir visas 
ūkis, fevestadnio kapitalo -p*

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po IV2 — 2 mėnesių 

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vibumės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3 - jose krautuvėse

priešinga konstitucijai. O tokia 
praktika buvo toje valstybėje 
20 metų. Reikalas ptoiečia 24, 
000 vaikų tikimą. Katalikų tė
vų advokatas aiškina, kad vals
tybė vadovėlius duoda ne pa
rapinei mokyklai, bet moki
niam.

Kodėl prieš Houvorį?
Privatinės organizacijos “de

juot Įftnr Jtta taMte gauti ir kitokių reUnnenų tinkamų stunti- 
niain* pigiau miM kur kitur; DU papiklomų informacijų ir nerno- 
kamų lorinansaų rakykRe ar apiankykite jums
• ATHOL, mum.-— *1 mt- pteeumt *Umt —.
• BOSTON IK Maso. — 271 «fcaw*nut Arenus
• BUFAM.O B N-V- — » FUknore
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenus
• BB00KLYN 7, N. Y. — *00 Suttsr Avsnue



laisvės ateitis. Berlynas šian
dien yra laisvės simbolis ir Va
karų rezistencijos prieš komu
nizmą barometras. ..

TH«

rie, atstovaudami šitą ar aną 
idėją, šitą ūr aną rebgįją, fa
natiškai, nenuoširdžiai ir bru
taliai puola kitaip malančius Ir 
kitaip tikinčius”. (M. P nt. 44 
— 1900). Apie lietuviškų pa- 
rapsui? kunigų puolimus p.

3 numerius (Nr. gtf,g$)ir 
Austraiijos tietuviatns gerai iš
pėrė kailį. ' r

Pirmuosius maudo p. Bedui
nas Australijos lietuvių kape-

su-

lionus. Jis kritikuoja jų pareiš-

nieko panašaus nerandąs- Mes

MOKĖTI REIKIA

Haagoje tarptautinis teismas 
9:5 balsais išaiškino, kad Jungt. 
Tautos nariai turi mokėti nu
tartam “taikos misijom”. Yra 
tuo tarpu dvi tokios misijos. 
Gazoje — kur nemoka Sovie
tai ir arabų valstybės, ir Kon-

tai ir toliau butų pripažįstami 
šiame krašte/

Šios naujos rezoliucijos rei
kalu kongresmaną Sodino kon
taktavo Rezoliucijoms Remti 
Komiteto nariai Jack J. Stukas 
ir Albinas S. Trečiokas, abu iš 
New Jersey valstybės. Rezoliu
cijos tekstą kongresmnatri Ro

torius p. Bachunas matė, ar jie 
prisiderinę prie kunigų pririii- 
tyviosios dvasios, ar dar ne?

Kunigų primityvumą p- Ba
chunas mato spaudos klausimu. 
Mes kunigai savo pareiškime 
raginame neskaityti “tokios pa
saulietiškos spaudos, kuri tal
pina neatsakingų ir nuo tikė
jimo nutolusių asmenų raši
nius, klaidingai aiškinančius 
katalikų tikėjimą ir su tikėji-

vo atspausdintas “Tėviškės Ai- 
- duose”. Jį gerokai pakedenęs, 

randa, kad šiuo pareiškimu 
Australijos lietuviuose norima 
įgyvendinti primityvioji dvasia, 
kuri civilizuotame pasaulyje 
yra benykstanti”. (Dirva Nr. 
23).

Koks tas kapelionų pareiški
mas bebūtų, bet kunigus sodin
ti į primityviųjų suolą vis dėl
to per drąsu. Atrodo, kad Aus
tralija yra necivilizuotas avinų

rims lietuviškus la&raščhis — krikščioniškas mintis, puola kn- 
bedievių, komunistų ir k. Mes nigus ir trukdo jiems kurti ka- 
skiriame pelus nuo -grūdų. Ne- talikiškus židinius, šitokią min- 
manau, kad ir Amerikoje lietu- tį p? Bachunas vadina nekrikš- 
riai gyvena be. įsitikinimo, be čtoniška ir melaginga. Jis sa- 
idėjos, be skirtumo, kas gera kosi skaitąs “Mūsų Pastogę” ir 
ir kas bloga. x

Kitame _ “Dirvos” numeryje 1 

(Nr. 24) p. Bachunas stoja ka
poti Australijos Liet. Kat. Fe
deracijos Valdybos pareina
mą, kuris buvo skelbtas •‘Tėv-? 
Aiduose” 1961 m. rugsėjo mėn. 1 
Tą pareiškimą jis charakteri- | 
zuoja kaip “Hollywoodo kaubo- f 

jiškų filmų duelį, kurio nors ; 
laukinių vakarų dykumos mies- S 
telio gatvėje”. Nieko sau išsi- 
reiškimas. ‘Apie primityviškumą 
čia jau nebekalba. Vis geriau. 
Ponas Bachunas randa, kad ; 
Federacijos pareiškimas “para
šytas kaip tik tiesos stokojau- ; 
čių lietuvių”. Jis stebisi, kaip 
“Federacijos valdyba taip me
lagingai gali tvirtinti”.

Kunigų pareiškimą p. Bachu
nas vadina nekrikščionišku, ne
gražiu ir nedoru. O kaip su 

■ p. Bachuno atsiliepimu? Jam

i-* Belgija, Portugalija, Pietų Af- 
ki! rika, Sovietai ir kai kurie ara-

baL J. Tautosdar turės riutar- Kongresmanas Rodmo visą
n, ar tokiem nemokamiem at
imti balsą, . '

tiesomis ir jokia w4trij» “nes gyvenantis Adelaidėje lietuvis 
Retoriškos bažnyčios nematys”. . 
(M. P. Nr. 37, 1950)- Tai neiš
sipildė. Nors kun. J. Kungio / 
palūžo sveikata ir jam jau am
žiną atilsį ..., bet sukūrė jis 
lietuvišką bažnyčią ir jo vieto
je dabar dirba tėvai mrai- 
jonai. Viskas įvyko, ko “Mū- ' 
sų Pastogės” autoriai taip la
bai nenorėjo.

Dar p- Bachunas klausia, ko
kios ten rezoliucijos turima gal
voje, kokia korupcija, kokios 
srovės? Visi šie klausimai buvo 
Australijos lietuvių spaudoj. Jei 
p. Bachunas sakosi sekąs šią 
spaudą, tai turėtų žinoti. Kad 
Australijos liet. Bendruomenė 
sulaikė lėšų telkimą Lietuvos 
vadavimo reikalam, p. Bachu
nas sako, kad “čia nieko blo
go”. Sako, lėšų reikės tik vė
liau. (Gal antkapiui?). Jei mes 
Australijoje, p. Bachuno aki
mis žiūrint, “primityviai” gal
vojame, kad Lietuvos vadavi
mui lėšų reikia, tai manau, kad 
mums pritariančių nemaža bus 
ir Amerikoje.

šiai kovai laimėti Vakarai tu
rėtu laikytis kietai ir reikalau
ti laisvo apsisprendimo teisės kraštas. Kažin kokius kitus lie- 
ne vien pavergtajam Berlyno da
liai ir Rytinei Vokietijai, bet 
visai Sovietų pavergtai Rytų 
Europai. Toji teisė priklauso vi
som tautom, tuo labiau tom, 
kurios buvo laisvos ir kenčia 
sovietu priespaudą. Kol tos tau
tos nebus laisvos, tol ir Berly
no problema nebus išspręsta, 
tol Berlyno gyventojai nesijaus 
saugūs-

Nedviprasmiai pasisakydami 
už Berlyno ir Vokietijos lais
ve ir pasmerkdami Sovietų kės
lus panaudoti šią Berlyno dalį 
komunistinei eksoansijai i Va
karus. kartu reiškiame viltį, kad 
Vokiečių tauta, kaip ir visos ki
tos Vakarų tautos, tolygiai rems 
Lietuvos laisvės bylą ir neati- 
dėliodamos reikalaus jai laisvės 
ir nepriklausomybės.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi-
sis Berlynas kliudo Sovietam jų nimo Komiteto Prezidiumas 
kolonialinei imperijai Rytų Eu- --------------------------------------------------

.k°"S^dU?U' Kf!T“aUS KAUNE SUSAUDYTI VĖL DU 
valdovai puikiai, žino, kad Lie
tuva ir kitos Sovietų paverg- Kaune teismas nuteisė sušau
tos Rytų Europos tautos siekia dyti Moisejų Cūkermaną ir An- 
ir sieks tolygiu laisvių ir gy- taną šakalį. Kiti 8 nuteisti ka- 
venimo sąlygų, kuriomis naudo- Įėjimu 3—15 metų. Tarp jų 2 
iasi ir džiaugiasi Vakarų Ber- moterys, abidvi žydės. Visi bu- 

1 lyno gyventojai. Rytų Europai vo kaltinami spekuliacija auk- 
tai atsiekti ir pasiruošti eks- su, svetima valiuta-

Lietuvos byla vėl keliama Kongrese
Los Angeles, CaHf. Kongres- 

manas Peter W. Rodino, Jr., 
(D. — New Jersey) liepos 26 
įnešė į atstovų rūmus .naują re
zoliuciją Lietuvos ir kitų Pa
baltijo kraštų bylos reikalu, ši

Į nauja rezoliucija (dvyliktoji
Į šiuo klausimu) įregistruota šiuo

numeriu — H. Con. Res- 507.
i ' Savo turiniu ši rezoliucija din0 Pa^j° paruošti adv. C.

(H jCon. Res 507) yra labai ar- Paulis * Jack J- Stukas. Trum- ge — kur nemoka Prancūzija, 
tima Kučhel — Lipscomb ir ki- tariant’ rezoliuciją yra pui- 

tu senatorių ir kongresmanų 
rezoliucijoms, įneštoms į JAV
Kongresą Lietuvos bylos reika- laiką buvo nuoširdus Lietuvos 
lu 1961 ir 1962 metais- Be tri- reikalų gynėjas. Savo paškuti- 
jų punktų, kurie akcentuojami niu žygiu jis tikrai užsipelnė __ Filibusteris dėl satelito
pirmykštėse rezoliucijose; kon- dar didesnės- visų lietuvių pa- susiekimo Kongrese laimėjo 
gresmanas Rodino savo rezoliu- garbos; Visi geros vaBos lietu- klaurimas 10 dienų
djoje dar pabr&ia, kad JAV* viai turėtų jam už tai padėkoti- nukeltas į tomisiją.
ir toliau nepripažintų Pabalti- Laiškai adresuotini:- The’ Hon- ;; /
jo kraštų įkorporavimo į So- orable Peter W.- Rudino; jk, , — Hatonky iš jaunimo festi- 
vietų Sąjungą ir kad tų respub- House Office Building, ■ Wa- valio 14 rytų Vokietijos ątsto- 
likų pasiuntinybės ir konsulą- shington 25, D; C.- '- ' IT vų nebegrįžo į Vokietiją.

Kramfim, negalėdamas pa- pansijai į Vakarus, Maskva 
slėpti komunistinės sistemos kėlė Berlyno krize ir daro vis

ką, kad Bendrajai Europos Rin
kai sutrukdytų sujungti -Euro
pą, o NATO valstybėms sustip
rinti savo pozicijas ir karinių 
jėgų persvarą. Nuo Vakarų lai
mėjimo šiose rungtynėse daug 

_ priklausys pasaulio taika, o taip
tančiais KGB karių su šunimis pat Rytų Europos ir Lietuvos 
sienų saugoti. Rytų Berlynui 
atskirti nuo laisvosios miesto 
dalies, pernai, rugpjūčio 13 d., 
pastatė šiurpiąją sieną, kuri 
iškalbingai byloja, kad už jos 
nėra laisvės, nei gerovės, bet 
vien sovietinis tautų kalėjimas, 
kuriame kenčia ir mūsų žmo
nės.

Niekam ne paslaptis, kad to
ji vergų siena, elektros tvoros, 
sargybiniai su šunimis ir iš
tuštintos pasienio zonos, į ku
rias niekam nevalia įžengti, nė
ra Maginti sistema apsiginti 
nuo agresijos, bet teroro maši
na Sovietų pavergtiem žmonėm 
atgrasinti nuo veržimosi pabėg- 

i ti iš komunistinio “rojaus”. Vi
sos šios priemonės kalba pačios 
už save ir paneigia bet kuriuos 
Chruščiovo pasigyrimus apie ko 
monistinės sistemos pranašumą, 
tariamuosius atsiekimus, pažan
gą ir gerovę.

ir bankroto ir neįstengdamas 
sulaikyti pavergtųjų žmonių 
masinio bėgimo į laisvę, savo 
vergų imperiją apstatė įelek
trintomis vidų tvoromis, aukš
tais sargybų bokštais ir tūks-

Laisvoji Berlyno dalis vaiz
džiai parodo, kad gerovė gali
ma tik laisvėje. Aišku tad, ko
dėl Maskva siekia tąją miesto 
dali pavergti, panaudodama 
aukščiausias priemones- Laisva-

MATAS UDELISį

KANČIOS KELIU

pas “dailininką”, kad dailiai už- žiūrėtojai buvo patys kaliniai, 
rašytų numerį ir kad tratų aiš- Nors jie ir ragindavo dirbti, 
kiai matyti. Pereinant iš lage- bet ne visi jų klausydavo. Jei 
rio į lagerį, numeriai keisdavo- kuris rodės uolesnis, pradėda- 
si. vo jam grasnti ir jis nustieis-

Atvyk^ į nują lagerį, dvi die- davo. Brigadininkai sakydavo, 
nas tvarkėmės, trečią dieną iš- kad žmonės sjlįmi, darbovietė? 
vykome į darbą. Važiavome je suserga. Nenorėdavo pasaky-
sunkvežimiu apie 12 kilomet- ti teisybės. Bet atsirado iŠ pa-

telį, kuriame gyveno daug vie-
Vieną balandžio rytą susi- perspėjimo”. Nors oras ir ne- tinių žmonių, bet daugiausia iš

rinkome prie vartų eiti dar- buvo šaltas, bet ant kelio dar leistų iš lagerio kalinių- Va- 
ban, bet staiga brigadininkai buvo smego. Ėjome lėtai, bet žiavome 6 sunkvežimiais, kiek-

(10) viršinirikas ėmė siųsti į darbo
vietę savo prižiūrėtojus-

Daugiau žmogžudysčių ir suža
lojimų buvo kriminalinių kali
nių tarpe- Bet buvo aiškinama 
taip. Karo metu, kai vokiečiai 
artinosi prie Maskvos ir Lenin
grado, į kalėjimus ir lagerius 
užeidavo viršininkai, paskaity-

vynei” faMstų pavojų ir ragin
davo eit krašto ginti. Tuo bū-

bingai žūti arba užsitarnauti 
garbę ir pasitikėjimą. Tai daž-

Vieną kartą virtuvės darbiniu- pločio, čia buvo numatyta ati
kai išnešė laukan pamazgas. . daryti, naują anglių kasyklą. 
Sargas nespėjo durų užkabin- Darbą pradėjome prieš 1952 
ti, kai įsiveržė žudikai ir vieta- naujuosius metus. Oras buvo 
je nudūrė.

Mes turėdavom daug neramy
bės po tokių . įvykių. Naktį įsi
verždavo čekistai daryt kratą. 
Ieškodavo peilių, geį&Kų, bet

šaltas. Visur degė laužai susi
šilti. Greitomis buvo pastatyta 
virtuvė ir valgykla, kontora, 
kur dirbo inžinieriai, technikai, 
braižytojai. Sargybos bokšteliai

sidžiaugėm, kad turėsim tais- naują gyvenvietę. Tai buvo ne- sunkvežimio priekio buvo ta
vą dieną, ųes beveik kiekvie- seniai pastatytas lageris, kuria- kia tvora, uždedama ir nuima-
ną sekmadieni reikėjo dirbti- me buvo apgyvendinti tik lage- ma. Už tos tvoros stovėjo 2-3
Suėjus į bandais, paliepė su- rio Statytojai. Mus patalpino
rinkti visus valdiškus daiktus vieno barako kambary. Sugrū-
ir sunešti į sandėlį. Daiktus do dvi brigadas. Kambarys bu-
atidavę, pradėjom vėl rikiuotis vo maždaug 8 metrų pločio ir

bo, radome Pozdniakovą su vi
sa jo virtuvės komanda. Pasa
kojo, kad atvykusi komisija, 
ypač viena uniformuota, mote
ris ^majoro laipsnyje, pabūgo,

kųriuo kalinys lašnių iŠ siun
tinio atripiaudavo. Už ttt baus
davo karceriu keltoms paroms.

nors prie išvietės, rasdavo di
delių peilių, grąžtai padirbtų*

Priėjimui prie anglių buvo 
kasamos giltos duobės. Kasa- 
ma buvo kastuvais. Žemę rei
kėjo išmesti ant padirbto tib
teito, nuo tiltelio į . krantą, o 
nuo kranto rankiniais vežimė
liais veždavo į krūvas-

Z; H

Hetnvių, daugiausia jaunimo ir
į nelaisvę. Po karo tokiem be

su savo maišeliais. Pietus atne- 12 metrų ilgio- Tautybės buvo
kariškoje, uniformoje vadinda- straipsnius uf “tėvynės” fida-

ir pradėjom žygiuoti. Už var- metų. Tai buvusiųjų kazokų lieti viršininke). Jauni sargybi-

rų- Kaliniai, iškėlę rankas, mo- ir su chorvedžiu geriau nepa-
javo moterims, moterys — vy
rams. Lagery dar pasiliko 18 linksmiau nuo tų dainų.

numerius rašė tiesiog ant viso rakus iŠ vidauš ir iš lauko ap-

sargytnniai su šautuvais ir au
tomatu. Atsistoti sunkvežimyje 
nė vienas kalinys neturėjo tei
sės. Kalbėtis irgi neleista. Sar

tus kraštus, kaip raudonarmie
čiai jie taip pat plėšdavo ir

gražūs' vyrai Stovykla nėra 
skirta nwįBęm kūdikiam ... Dėl 
to ir tdro apleisti žemės rojų

šė prie vartų. Pavalgius visus įvairių. Daugiausia ukrainie- 
suskaičiavo. Prasidarė vartai čių, jaunų vyrų nuo 19 iki 27

grįžę, radome nauju žmonių

tų laukė sargyba. Daug kas nu- vaikai. Sulipė ant narų, trauk- niai, pavadinti “načalnikais”, kekių
kreipė žvilgsni į daržovių san- davo ukrainietiškas dainas. Ir jautėsi labai patenkinti, fidb 
dėiį. Kiemas buvo pilnas mote- taip sutartinai dainuodavo, kad dus. f.

vyrų virtuvės ir valgyklos dar- *
bam. Lagerio vadovybė buvo rėjome ant nugarų, krūtinės ir ta aukšta lentų tvora. Cla btt-
nutarusi juos palikti aptarnau- kelnių, neatrodė jau tokie bai- vo baigiami statyti .nauji barš
ti moterims, kurių buvo virš sūs. Prpratome. Vėliau tuos kai. Mūsų brigadai rtikėjo bo-
poros tūkstančių. _ ______ . .____

Bėjus ridenta iš lagerio, vir- švarko, ir tokius ddeitts, kad mušti balanomis- Sargyba netū-
šininkas pranešė: “Eiti rainiai, per 100 metų galėjai įžiūrėti. įėjo nieko bendro su dalba/ 
klausyti! žingsnis į kairę ar Gavęs naują vatinuką arba, tik žiūrėjo, kad kaUnys sopa-

vo fietuvis. Jis teėjo savo ži

Tfe 'į

piaustė tie, kuriuos jis anka-

virtuvės sargą- Jis stovėdavo joje vietoje. Reikėjo aptverti ką Mbuvo jokio įtarimo, kad



LENKIŠKAS, KUMPIS

pervežti gėrybes, skirtas lietu
viam šelpti. Buvo paliesta ir 
gimnazijos šalpos reikalai Be 
to, Caritas sutiko pasiųsti siun
tinių į Lietuvą ir į Sibirą tiems 
lietuviams, kuriems jų Vokieti
joje esantieji lietuviai prašys 
per Balto įstaigą Muenchene.

Nuvykę Ženevon, Šveicari
jon, aplankė USEP vyriausią 
Europai ir Azijos kraštams di
rektorių. Ten daugiausia kalbė
ta apie paramą neseniai jš Lie
tuvos atvykusiem į V- Vokieti-

515 4th Avenue, Asbury Park, N. J. • TeL PR 6?9783

ATĄLANTA — KRAKUS—TALA

laidotas bažnytinėmis apeigo
mis fi Angelų Karalienės lie- 
titriųbaža^čioą ša. Karolio

' '■ ......

WEISS & KATZ, INC

Retkaimgo virėja v virėjas 
pranciškonų vienuolynui Ken- 
nebunkport, Me. Dėl sąlygų ir 
kitų informacijų prašomi kreip
tis adresu: Frandscan Monaste- 
ry, Kennebunkporl Maine.

Su įgaliotiniu L Rugieniu ap- pą pagalbą, pažadėjo padėti 
lankė įvairias amerikiečių įstai
gas, taurios rūpinasi pabėgėlių 
reikalais. Ten prašė globos nau
jai iš Lietuvos atvykusioms.

Sta tuo pačiu įgaliotiniu apsi
lankė Reutlingene, kur veikia

mų politiką, stengiasi joms pa
dėti.

Freiburge, Breisgau, gyvena 
vokiečių Caritas centro direk
torius Martin Vorgrimler, ku
rį taip pat Balfo pirmininkas 
su įgaliotiniu aplankė ir išdės
tė visus šalpos reikalus. Vokie- tikos lietuviams už pašalpą, kū
čių Caritas pažadėjo visokerio- ri ateina per Balfą.

lietuvaites seseles, kurios Švei
carijon atvyko dar prieš ka
rą. B savo pažįstamų šveicarų 
ji surinko drabužių ir atsiuntė 
visą siuntinį stovyklavusiom 
mergaitėm.

Į Stovyklą atskubėjo ir To
mų šeima, kuri garsėja savo 
darbais ir dideliu pasiaukop- 
mu lietuviškiem reikalam. Ši 
šeima per keletą metų nenuil
stamai organizavo materialinę iš Hageno ir kuri- V. Šarka iš 
pagalbią Vokietijoje gyvenau- Hamburgo- Stovykla gražiai pa
tiem, lietuviam ir rūpinosi, kad vyko. Visiems bičiuliams gera-

žydrieji ežerai pasakiškai mus 
nuteikė.

Bendrabutyje apsigyveno po 
2, 4 ar po 6 viename kambary
je, viso stovyklavo per 50 as
menų. Buvo nustatyta dieno-, 
tvarkė. Buvo organizuojamos 
ekskursijos į įvairius kalnūs, 
ežerus, apylinkės vietoves. Už
siėmimo metu mokytasi lietu
viškų poterių, giesmių, dainų, 
šokių, pasakų- Stovyklą lankė 
šveicarai, belgai. Aplankė ir 
sesuo M. Samuelė - šileikaitė, 
kuri šveicarijoš ligoninėse sėk-

Komunistinė “Laisvė”, norė
dama užtrinti savo buvusio re
daktoriaus ir bendradarbio at
sivertimą, prikiša velioniui ir 
silpną valią, ir veidmainiavimą, 
ir neatvirumą, ir stoką drąsos 
pasirodyti, kuo esąs - Bet 
apie tai kelias pastabas patiek
sime vėliatl. Tuo tarpu.susipa
žinkime su jo paties rašyta ir 
pasirašyta autobiografija. Teks-

Paskutinį sekmadienį’1' aplan
kė Šveicarijos lietuvių pirmi
ninkas dr. Radvila su žmona ir 
viena lietuvaite ir pažadėjo su
intensyvinti pagalbą Vasario 
16 gimnazijai. Tą pačią dieną 
apsilankė ir Tėv. Petras Urbai- 
tis, salezietis iš Torino, kelia
vęs po Vokietiją ir rinkęs kan
didatus saleziečių gimnazijai

Stovyklai vadovavo Ona Kru- 
tulytė - Boehmienė ir jai tal
kininkavo Alina Grinienė iš 
Muencheno, Ona Vilčinskienė

Vasaros atostogas
praleisti O. ir P. LANIAI 

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

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

Iš Ženevos kan. J. Končius 
išskrido į Madridą, šiaip visi 
sutikti Vokietijoje gyveną lie
tuviai nuoširdžiai dėkoja Ame-

skanus - ekonomiškas -maistingas
Geriausias piknikams, pobūviams ir pietums namuose. 
Jūsų vietinėse ar didžiosiose maisto krautuvėse visuo
met paprašyk tikro importuoto lenkiško kumpio —

tojams jie atvežė dovanų ir pa
mpino keletą garsintų filmų 
apie Šveicariją. Beatas Tomas 
papasakojo apie šį kraštą ir 
vietos lietuvius. Jo uošvė, po
nia Mašaiaitienė iš Kanados, pa
sakojo apie jaunimo stovyklas 
Kanadoje ir apie lietuvių gy
venimą tame krašte.

LBK Susivienijimo, Darbinin
kų ir Moterų Sąjungos visų 
Conn. apskričio kuopų metinis 
trilypis piknikas — išvažiavi
mas bus rugpiūęiD 26, sekma- 
chenį, gražiam Bellevieiv par
ke, Lakevood, Waterbury, Con- 
necticut. Prasidės pirmą valan- 

. dą po pietų ir tęsis iki vėlaus 
vakaro.* Vieta yra viena iŠ ge
riausių visoje apylinkėje, nes 
piknikai vyksta ir blogam orui 
esant Yra dviejų aukštų didžiu
lis namas, tau svečiai gali 
linksmintis- Bus visokių valgių, 
gėrimų, laimėjimų Pikniko ren- 
^no komitetas, kuriam vado 
vaųja Petras Jokribauskas, la
bai daug dirba, kad šis išva- 

I žūytmte kup geriausiai pasisek
tų. THųmtri/ kaip ir visais mo
tais, taip ir šiemet Betuviš- 
bąji risaomenė gausiai atsUan*

“Sa. tokiu ‘dvasiniu’ pasiruo- 
šmtt išlaikiau įstojamuosius 
egzaminus ir 1904 m. rudeni 
buvau priimtas į Kunigų semi
nariją Kaune. ’

Seminarijoje išbuvau pustre
čių metų ir, kaip sako duotas 
man liudijimas, patikrintas ir 
pasirašytas seminarijos rekto
riaus sufragano vyskupo Gas
paro Girtauto:

‘Kazimieras Vidikovskis, bū
damas geriausio elgesio, paro
dė gerų pasėkų dėstomuose 
seminarijoje dalykuose, šią gi 
įstaigą jis dėl ligos apleido’.

Liudijimas datuotas 1907 m. 
sausio 20 d.

(Čia K. Vidikas žodžiu pa
stebėjo, kad tas liudijimas bu
vo duotas tam, kad jis galėtų 
stoti į- bet kurią mokyklą be 
kliūčių dėl gero elgesio ir mo
kymosi, bet prie jo buvo pri
dėtas ir vysk- G- Girtauto į- 
spėjamas laiškas nestoti į kitą 
kunigų seminariją. Išstojimo 
priežastis taip pat nebuvusi li- 

MAIRONIO parke VVorceetery, Mas, rugpjūčio 10-12 atidaryta naują _° ^jęs laikas apsispręsti 
sali. li k. j d. Alfonsas Kausevičius, William A. Grigas ir Jonas Staras. — UUu pirmuosius kunigystės 

šventimus ar ne? Apsispren
dęs geriau išstoti, juo labiau, 
kad jo abejojimas kai kurio
mis tikėjimo tiesomis buvo ži
nomas ir. seminarijos vadovy
bei Red.)

(Bus daugiau)

doms padengti. Stovykla pra- tų. Ji papasakojo apie kitas 
sidėjo liepos 16 ir truko tris 
savaites.

Vaikų transportas išėjo iš 
Duessekiorfo stoties. Čia suva
žiavo ir tėvai palydėti savo vai
kų. Taip susitiko po Vokietiją 
išblaškytieji lietuviai ir malo
niai pasikalbėjo.

Įvažiavus į Šveicariją lijo. Su 
lietumi ir visų nuotaika blogė
jo. Kaip pradėsi atostogas? Bet 
pasiekus vietą kalnuose, švietė 
graži saulė. Aukšti Alpių kal
nai, graži gamta, grynas oras, 
romantištei vaizdai šniokščian- lietusių vaikai galėtų atostogau- dariams nuoširdžiai dėkojame, 
tys uprfiai, galvijų varpeliai ti šveicarų Senuose. Stovyklau- UĄ

ta, N- Y. Ktahntonn Vidfcart.
Tai dluydamas pastebėjo, 

kad jo tmvę “draugai” nesadty- 
tų, jog jį bažnytiškai palaidojo 
kas nors savo valia. Su IHevu 
ir Katalikų Bažnyčia vajoms 
susita&ė žymiai anksčiau. Savo 
autobiografijoje pažymi kad po 
labai ilgo laiko išpažintį atliko 
1955, o viso gyvenimo — 1958. 
Prieš mirtį taip pat atliko iš
pažintį ir priėmė komuniją.

Velioniui mirus, į jo butą 
buvo atėję komunistinės “Lais
vės” žmonės ir siūlė laidoji
mui savo pagalbą. Patyrę, kad 
laidojamas bažnytiškai išėjo 
pareikšdann, jog “tokiem jie- 
pagalbos neduoda”. Blizinskio 
laidojimo namuose atėjus kuo. 
Vyt Pikturnai kalbėti rožan
čiaus, kai kurie “laisviečiai” lai
dė nekultūringas kunigo atžvil
giu replikas, maldos metu bal
siai kalbėjo ir triukšmaudami 
išgužėjo prieangiu. Laidojimo 
pamaldose bažnyčioje atsilan
kė keturi “draugai”; du po eg
zekvijų išėjo, du pasiliko per 
mišias.

Ralfo ptamimnkas tam. J. 
Končius šią vasarą išvykoįEu- 
ropą, kur aplankė nemaža He- 
tuvių gyvenamų vietų, rūpinosi 
šalpos reikalais. Savo kelionę 
aprašė ilgame laiške, iš kurio 
čia padarom santrauką.

HanRmrgan pirmininkas at- Vliko vykdomoji taryba, ir Ba- 
skrido birželio 23, susipažino den Badene, kur gyvena dr. P. 
su Hamburgo lietuvių grveni- Karvelis. Jis yra Vliko delega- 
mu- Hamburge sėkmingai vei- tas prie vokiečių valdžios. B 
kia tam. V. šarka, jis ypač su- jo patyrė, kad vokiečiai yra pa- 
maniai organizuoja lietuvių jau- keitę į gerąją pusę savo mari
nimą, kuriam kan. J. Končius 
skaitė paskaitą apie Amerikos 
lietuvių jaunimą. Hamburge jis 
taip pat aplankė Lingių šeimą, 
kurio dukrą Vandą išgydė Bal
tas- Ji dešimt metų išgulėjo Ii 
goninėje, sirgo stuburkaulio 
džiova. Išėjo visai pasveikusi 
dabar baigė braižybos kursus. 
Savo laiku Amerikoje buvo su
sidaręs specialus fondas Van 
dai Lingytei šelpti.

B Hamburgo nuvyko Luebe 
kan ir aplankė lietuvius, dar 
tebegyvenančius barakuose, Jie 
ten suvargę, ligoti, džiaugiasi 
Balto parama. * ,

Kan. J. Končius buvo nuvy
kęs ir į Berlyną, kur nykų ir 
slegiantį įspūdį padarė mūro 
siena. Per Hamburgą atskrido 
į Frankfurtą, kur p pasitiko 
Vasario 16 j£mnazųos atstovai 
ir Lietuvių Sielovados^ tvarkyto 
jas kun. A. Bernatonis.

Buvo nuvykęs į Vasario 16 
gimnaziją. Gimnazijos vadovybė 
dėkojo Amerikos lietuviams už 
paramą, be kurios gimnazija 
nebūtų galėjusi išsilaikyti. Ap
žiūrėjęs gimnaziją, pirmininkas 
rado, kad klasių kambariai skur 
dūs. Reikia paskuginti naujų 
patalpų statybą. f

Keletą dienų praleidęs Bad 
Kissingen, kur gydėsi nuvyko 
į Muencheną, į Balfo įstaigą.

' Šioje įstaigoje“ dirba Balfo įga
liotinis I. Rugienius ir E. Kai
rienė. Norėdamas juos pagerb
ti, surengė pietus, į kuriuos pa
kvietė ir daugiau Muencheno 
lietuvių. I. Rugiemus jau 15 
metų dirba Balfe ir 10 metų 
yra Balto įgaliotiniu Vokietijo
je. E. Kairienė Balfe dirba 11 
metų

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, Miko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant nu&aiiis į užsieni.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
statyti. Statyba atsiėjo virš 
250,000 dol

Taip pat malonu pažymėti, 
kad per dvejis savo klebonavi
mo metus dabartinis klebonas 
išmokėjo virš 100,000 dol užsi
likusių skolų Dabar naujinama 
mokykla, taisomi vargonai ir 
netrukus bus puošiama bažny
čia. žodžiu, Watertrario šv. Juo
zapo lietuvių parapijos visapu
siška veikla, vadovaujant kle
bonui tam. A. Edvardui Gra- 
deckui, tikrai sparčiai žengia 
pirmyn. Geriausios sėkmės!

Lietuvių Sielovados rūpesčiu 
Ona Krutulytė - Boehmienė su
organizavo lietuvių jaunimo sto
vyklą Šveicarijos kalnuose, ši 
trijų vaikų motina įdėjo daug 
triūso ir meilės šiam darbui su
rado stovyklai puikią vietą Al
pių kalimose — Arosa Gr-, Tou- 
ristenhaus, Alpenrose. Tai buvo 
bendrabutis su pilnu aptarna-

Naujas liatuviu pastatas Wa- y“nu- Vienam asmeniui 7 DM 
terbury, Conn. šis gražus sese- ^L Šveicarijoje pigu,, bet 
rų mokytojų vięnuolyno namas,
klebono kun. A. Edvardo Gra- rengėja sutelkė le-
decko bei darbštaus parapijos ® tėvai turėjo pnsideti tik
komiteto rūpesfiu jau baigtas apie 5^*70 DM kclionės mingai darbuojasi per 20 me-



Čia suplaukia lietuvių ašaros
IŠ BALFo metines veiklos v

Remontai Balfo name. 1947 
metais Baltas persikėlė į savo 
atalas, keturių aukštų namą, 
105 Grand St.» Brooldyn 11, 
N. Y. Namas kainavo 10,000 
doi., bet nežinia, kada staty
tas, beveik nuolat remontuoja
mas, taisomas.

Šiomis dienomis užgriuvo to 
namo n aukšto lubos, todėl vėl 
reikia jį taisyti. Namo išlaiky
mas (be remontų) atsieina me
tams per 1,200 dolerių, kuriuos 
nepilnai grąžina du nuominin
kai, gi pirmas ir antras aukš
tai naudojami organizacijos rei
kalam.

Dabartiniam rūbų sandėly 
kadaise yra buvusi garsi šo
kių salė, į kurią lietuviai sku
bėjo pasišokti, stikliukėlį ma
žutį nulenkti ir dažnai iškry
puodavo “pavargę”, šiuo me
tu į tas patalpas atplaukia lie
tuvių ašaros ir iškrypuoja išlin
guoja paramos siuntiniai.

Liepos pajamos ir išlaidos- 
Liepos mėn. Balfo Centras tu
rėjo 4,905 dol. pajamų, o išlei
do aštuonis tūkstančius, iš ku
rių 3,000 pasiųsta Muencheno 
įstaigai trijų mėnesių laikotar
piui.

Siuntiniai ši Balfo Centro. 
Nei karščiai, nei atostogos ne
sulaiko šalpos prašymų srovės. 
Centro Valdyba yra paskyrusi 
pinigines pašalpas lietuviams

Italijon, Argentinon, Vokieti
jon, Prancūzijon. Centras dau
giausia turi vargo su siuntinių 
prašymais iš Lenkijos. Liepos 
mėn. buvo supokuota ir išsiųs
ta 148 individualūs siuntiniai 
(107 rūbų ir 41 vaistų). Jų ver
tė — keli tūkstančiai dolerių. 
Visa tai buvo Amerikos lietu
vių dovana aušros belaukian- 
tiem broliam. Visi prašymai pa
ramos į Lietuvą ir Sibirą ten
kinami pirmoje eilėje.

Naujas žmogus Balfo Centre. 
Kadangi darbo Centre yra ne
aprėpiamai -daug, o pastovūs 
darbininkai turi teisę bent va
sarą kiek pailsėti ir pasikeisda
mi atostogauja, Centro Valdy
ba leido pasikviesti ką nors 
talkon laikinam darbui. Centre 
dirba Petras Gureckas, nese
niai atvykęs iš Lietuvos (Kazlų 
Rūdos). P. Gureckas yra 71 me
tų, savanoris — kūrėjas, ilga
metis laisvos Lietuvos teismų 
pareigūnas (Žemaitijoj). P. Gu
reckas išgyveno visus H karo 
žiaurumus, bolševikų okupaci
ją ir šeimos lizdo išdraskymą. 
Atvyko į JAV &61 metais. Var
gų ir žiaurumų jūras patyręs. P- 
Gureckas nuoširdžiai ir tiks
liai ruošia individualias siun
tas pavergtiems broliams-

306,322 doleriai. Mūsų buhal
terija suskaičiavo, kad per 12 
mėnesių Balfas sukaupė pini-

gaiš ir gėrybėmis per 306,000 
dolerių, o šalpai ir administra
cijai išleido 307,767 dolerių. 
Suprantama, kad skirtumą te
ko paimti iŠ 1961 likučių. Pil
nos metinės apyskaitos jau iš
siuntinėtos direktoriatui ir sky
riams, o Centro personalas ruo
šia dviejų metų veiklos apy
skaitas Balfo' seimui, kuris į- 
vyks Baltimorėje spalio 13-14.

Jau dabar matyti, kad Bal
fo dviejų metų biudžetas vir
šijo pusę milijono dolerių. Tik 
gėrybėmis buvo gauta ir vargs- 
tantiem lietuviam išskirstyta 
per pusantro milijono svarų.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalų Vedėjas

Baltimorės žinios KENNEBUNKPORT, ME., berniukų stovykla vakarinės programos metu. Nuotr. B. Kerbelienės.

IŠ VISUR Į
— Prel. Pr. Juras, šv. Pran

ciškaus parapijos Lawrence, 
Mass., klebonas, išbuvęs pora 
savaičių Bon Secours ligoninė
je, rugpiūčio 6 grįžo namo ir 
jaučiasi sveikesnis. Tarp dau
gelio linkėjimų sveikatos, jį 
nustebino gauta iš Romos tele-’ 
grazna — šv. Tėvo apaštališ
kas laiminimas ir meldimas 
Dievą sveikatos. Telegramą pri
siuntė arkivysk. Antonio Samo- 
re, Vatikano pasekretorius, su 
kuriuo prel. Juras iš anksčiau' 
yra gerai pažįstamas.

— Amerikos lietuvių organi
zacijų kongresas numatytas su
šaukti kitais metais. Tas klausi
mas buvo svarstytas praėjusia
me Alto suvažiavime.

LIETUVIŲ paviljonas tarptautinėje prekybos parodoje (viršuje) Chicago- 
je. Liepos 29 menininę programą išpildė Marijos Gimimo parapijos vai
kai. Nuotraukos Z. Degučio.

Suaugusiųjų klubas, kuris 
gražiai veikia šv. Alfonso pa
rapijoje, rugpiūčio 19 rengia 
gegužinę Robinson vasarvietė
je Pinehurst rajone prie Chesa- 
peake Bay vandenų-

Kun. J. Antoszewski, šv. Al
fonso vikaras, rugpiūčio 19 iš
vyksta mėnesio atostogų.

Sodalietės rugsėjo 17 rengia 
madų parodą Mardi Gras klu
be. Jau dabar platinami bilie
tai.

Albertas Žilinskas turi mais
to krautuvę South Paca gatvė
je. Jis gamina skanias lietuviš
kas dešras, kurios dažniausiai 
patiekiamos per rengiamus pie
tus ar vakarienes.

Prel. L. Mendelis, šv- Alfon
so parapijos klebonas, kviečia 
visus tėvus leisti savo vaikus 
į parapijos vaikų darželi. Tas 
darželis gražiai veikė ir vaikus 
išmokė lietuviškų šokių, dainų, 
dalyvavo Įvairiuose mokyklos 
pasirodymuose. Darželis šiemet 
užsidarys, jei neatsiras bent 20 
vaikų, kurie turi būti įrašyti iki 
mokslo metų pradžios. Tai bū
tų nuostolis visai lietuviškai ko
lonijai.

Jonas Krivickas, senos kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Bal
timorėje, mirė rugpiūčio 7. Ge
dulingos mišios už jo vėlę au
kotos šv- Petro bažnyčioje rug
piūčio 10. Palaidotas Loudon 
Parko kapinėse. Liko nuliūdu
sios sesės Amilija, Agnietė, 
brolis Ignas.

Levickaitė, naujos kartos lie
tuvė, staiga mirė rugpiūčio 7. 
Mišios už jos vėlę buvo šv. Pet
ro bažnyčioje. Palaidota rug
piūčio 11 šv. Petro kapinėse.

Jonas Obelinis

LIETUVIŲ DIENA KENNEBUNKPORT, MAINE

LIETUVOS VYČIŲ 49-to SEIMO 
ŠOKIŲ VAKARAS 

šeštadienį

rugpiūčio -August 18
ROBERT TREĄT HOTEL

Nevvark, N. J.

LAWRENCE, MASS.

Kun. A. Janiūnas, Šv. Pran
ciškaus parapijos vikaras, šiuo 
metu išvykęs atostogų. Tad kun. 
A- Saulėną užgulę įvairūs pa
rapijos darbai.

Šiurpi žmogžudystė. 14 me
tų amžiaus mergaitė Cheryl A. 
Laird, gyv. Lawrence. liepos 30 
vakare išėjo iš namų ir negrįžo. 
Rytojaus dieną pavakary jos 
lavonas rastas krūmuose, Law- 
renco priemiesty Methuen. žu
dikai dar nesusekti-

Drasūs plėšikai. Rugpiūčio 6 
11:30 vai. dienos metu įėjęs į 
CommunitJ' Savings Bank gink
luotas vyras kasininkę papra
šė “paskolos”. Gavęs 1,100 dol. 
išėjo, sėdosi į mašiną, prie ku
rios laukė kiti 2 vyrai, ir greit 
dingo. Banke tuo tarpu tebuvo

Rugpiūčio 5 d. Kennebunk- 
porto miestelis atrodė daug gy
vesnis- Šimtai automobilių iš 
visų pusių skriejo į pranciš
konų vienuolyno sodybą, kurio
je vyko piknikas, vadinamas 
lietuvių diena. Iš žymesnių lie
tuviškų vietovių, kaip Bostono, 
Waterburio, Worcesterio ir ki
tų, keliaiviai atvyko net spe
cialiais autobusais. Sudėjus 
atostogaujančius pranciškonų 
vasarvietėje svečius su tą die
ną atvažiavusiais maldininkais, 
susidarė tūkstantiniai būriai. 
Tai reikšminga, turint mintyje 
didelius nuotolius ir gražius pa
jūrius, į kuriuos taipgi sekma
dieniais traukia žmogų atsigai
vinti. Kelionė Į lietuvišką pik
niką gali būti įskaityta į pat
riotinį darbą.

Šiemet lietuvių diena labiau
siai buvo įdomi tuo, kad net 
3 pranciškonai kunigai teikė sa
vo primicijų palaiminimą. Pran
ciškonų bičiuliams, kurie palai
ko gimnaziją ir seminarijon sto
jančius klierikus, tai buvo įro
dymas, kad jų aukos neša vai
sių.'

Mišias 11 vai. Liurdo grito- 
je giedojo vienas iš trijų pri- 
micijantų, būtent, Tėv. Juoza
pas Bacevičius. Jam asistavo 
diakonu ir subdiakonu kiti du 
primiciantai —- Tėvai Augusti
nas Simanavičius ir Antanas 
Kvederis. Per mišias giedojo 
Bostono lietuvių parapijos cho
ras, diriguojant Jeronimui Ka
činskui- Giedojimas buvo dar
nus ir aukšto lygio. Aktualų 
pamokslą “Pranciškonų uždavi
niai Lietuvai” pasakė Tėv. Le
onardas Andriekus, O.F.M- Po 
mišių, giedant Dievas mūsų 
prieglauda, visa minia iš parko 
žygiavo už vienuolyno, kur bu
vo pašventinta šv. Pranciškaus 
marmorinė statula.

Tai pirmoji lietuvių dienos 
dalis. Po jos prasidėjo poilsis, 
kurio metu kiekvienas gavo 
pietus. Gerai pasistiprinę, sve
čiai apie 3 vai. vėl rinkosi 
prie to paties Liurdo, kur ly-

gumoje buvo išpildyta progra
ma iš dainų ir šokių. Bostono 
lietuvių parapijos choras, diri
guojant tam pačiam Jeronimui 
Kačinskui, padainavo: Adoma
vičiaus — Keleliu ėjau, Žilevi
čiaus — Oi, kad išauštų ir Pa
sakyk, mergele, Šimkaus — Per 
šilą jojau. Be to, sol. S. Povi- 
lavičius dar tris dalykus padai
navo solo. Po dainų Onos Ivaš-. 
kienės tautinių šokių grupė pa
šoko Linelį, Kubilą, Mikitą, Sa
dutę, Aštuonytį ir Malūną. Tiek 
dainas, tiek šokius minia pri-

ėmė nuoširdžiais plojimais-
Iš programos matyti, kad tai 

nebuvo eilinis piknikas. Nekal
bant jau apie įspūdingas pamal
das, šis lietuvių susibūrimas 
Kennebunkporte turėjo aiškų 
kultūrinį antspalvį. Kiekvienas 
čia pamatė ir išgirdo ką nors 
naujo- Norintieji galėjo įsigyti 
ir lietuviškų knygų, kuriomis 
buvo apkrautas ilgas stalas. Jų- 
nemažai parduota. Vakarop sve
čiai skirstėsi namo, tikrai nesi
gailėdami kelionėje sugaišto lai
ko. KM

STOUGHTON, MASS.
šis anūkus; brolį Domininką, 
seserį Petronėlę Kazlauskienę.

Fortunatas - Frederikas Stri- 
pinis mirė liepos 20. Gyveno 
Clapp gatvėje. Buvo gimęs 1891 
liepos 18 Margininkų kaime, 
Židikų parapijoje. 1912 atvyko 
į Kanadą, už pusės metų vedė 
Sofiją Prielgauskaitę iš Eliza- 
betho, N. J. Gyveno Shenan- 
doah, Pa., po dviejų metų per
sikėlė į Stoughtoną- Čia dir
bo įvairiose dirbtuvėse, pasku
tinius trejus metus praleido 

• Corcoran batų dirbtuvėje. Nu
liūdime paliko žmoną, dukteris 
Emiliją, Albiną, sūnus Domi
ninką, Alfonsą. Bernardą ir še-

Stoughtono šalia ki- 
mergaičių dalyvauti 
skaučių stovykloje, 
liepos 18-31 Button

Dvi lietuvaitės — Betty Sa
vickaitė ir Anna Foster (jos 
motina Sakalauskaitė) buvo pa
rinktos iš 
tų dviejų 
Amerikos 
kuri buvo
Bay, Vermont. Vienos sargybos 
vadove buvo ir B. Savickaitė.
Taip pat stovykloje dalyvavo ir 
Audronė Dragūnaitė iš Hart- 

lietuviška
M. Kas

fordo, Conn.. su 
skaučių uniforma.

— Motina M. Augusta (Apo
lonija Sereikytė), Nekaltai Pra
dėtosios Mergelės Marijos se
serų kongregacijos vyresnioji/ 
ir sesuo ML Juozapa (Teresė 
Zablockaitė) atšventė savo pa
šaukimo 25 metų sukaktį. Iš
kilmės įvyko Žolinėje, rugpiū
čio 15, Putnam, Conn.
— Į Lietuvių Fondo pilna

teisių narių šeimą įsijungė Lie
tuvių Dantų Gydytojų Sąjun
ga Chicagoje, įnešdama fondo 
sąskaiton šimtą dolerių. Paža- 
Sąjungos narės yra tikros, 
kad Liet. Fondas jaučiamai pri
sidės prie lietuvybės gyvybinių 
reikalų perėmimo ir taip pat 
pasieks ir atsikuriančią Lietu
vą- Sąjungos pirm, yra dr. Ali
cija Ruibienė, 6753 So. Rock- 
well Avė-, Chicago 29, III. LF 
dėkingas sąjungos vadovybei ir 
visoms narėms už malonų dė
mėsi ir nario įnašą fondo su
stiprinimui.
— Kun. Kazimieras Patalavi- 

čius jau 10 metų vadovauja 
Madrido radijo lietuvių trans
liacijoms, kurių pats klausėsi 
Vokietijoje, Hamburge, lanky
damas savo pažįstamus.
— Windsoro, Kanadoje; lie

tuvių kolonijai vietos vyskupas 
leido įsteigti naują lietuvišką 
katalikų parapiją. Parapijos į- 
kūrimu ir bažnyčios pirkimu, 
parapiečiams pritariant, rūpina
si kun- Vikt. Kaleckis, 1630 
Parktington Avė., Windsor, On- 
tario, Kanada.

Rugpiūčio
Rugpjūčio

Rugpiūčio

Šokiai bus dviejose salėse grojant Juozo Thomas 
dviem orkestram.
Šokiai su žaidimais ir pamarginimais.
Pradžia 9 vai.
Įžanga — 2 dol.

KITOS L. VYČIŲ SEIMO PRAMOGOS:
16 — (vairumų vakaras šv. Jurgio salėje. Newark. N .J.
17 — Kultūros vakaras - koncertas LCCC salėje. Kear- 

ney, N. J.
19 — iškilmingas seimo užbaigimo banketas Robcrt 

Treat Hotel. Newark. N. J.

Kviečia

viena kasininkė. Jau kelintą 
kartą Lawrence ir Methuen ban
kus aplanko šios rūšies “sve
čiai”.

Išsiskyrė iš gyvųjų. Liepos 
30 mirė senosios kartos ateivis 
Jonas Sakavičius, o rugpiūčio 
4 — Elžbieta Kešetienė (Aks- 
tinaitė). - J. P.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-71 18

MOTINA M. AUGUSTA, Putnamo seseų vyresnioji, ir Ieva Ermalavi- 
čienė, kuri paaukojo vienuolyno sodybai Kryžiaus Kelius. Nuotr. B. Ker
belienės.

IEŠKOMI: Jonas Lapeikis ir 
jo šeima- Teiraujasi jo sesuo 
Leonora Lapeikaitė, gyv. Lietu
voje, Anykščių raj. Troškūnų 
pašt., Komjaunimo g-vė Nr. 27. 
Yra žinių, kad gyvenęs Kalifor
nijoje. Žinant ką nors apie jį, 
prašoma rašyti: A. Pątamsis, 
P. O. Box 122, Deer Park, N. 
Y.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

Į R.eikalingas

vargonininkas
i lietuvių parapijai. Sąly

gos gerbs. Kreiptis į Dar
bininko adminstraciją.

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi
są Europą.. MES G A RANTUO- 
JANIE. Didžiausias New Yorke 
pasirinkimas VOKIŠKŲ HI-FI.

Radijo aparaty

• TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE 
GRUNDIG 

LOEWE 
SABA

meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

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

FYT. MAŽELIS

Norite geros
Hi-Fi ir Magnetofon 

Parduoda ir patarnauja patyrę 
vokiečių specialistai.

SYLVERN STORES

GERMAN HI-FI
MANHATTAN

15/4 3rd Avė. (ttatn 4>t.)

I 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. ’ 
| Tel. HYacint lAbll i

F E D D E R S 
ORO VĖSINTUVAI 

$162.00



COLONY INN

JOHN ORMAN AGENCY
DISPLAY

Richmond Hill 18. N. Y

Tel. VIrginia 6-1800

NURSING HOME Tel.: APplegafe 7-0349

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

EXPERIENCED OPERATORS

HOME MAITENANCE

GROŽIO SAUONAS

WHITE HORSE TAVERN9-2147 ABARD PIANO & ORGAN

baras - restoranas

HOME IMPROVEMENTSPray For The Happy Success of The Ecumenical Council

AT THE 9th ANNUAL

***MARIAN WEEK*
Adolfo SCHRAGERIO

AUGUSI I9th THRU AUGUSI žifh

NEBOK ŽILASand

JOLIET, ILLINOIS

Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir Šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

ZENITH HOTEL and MOTEL 
"OPEN YEAR AROUND"

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plankams kirpti, skustuvų, pieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

3- 2689
4- 1521
5- 7046

INSURANCE - REAL ĖST ATE
LUNDS RIVERSIDE INN, (NC. 

“Choice American Cuisine’ Luncheon 
- Dtoner - Coektail lounge. Kitchen 
open till 11 p.m., private dining 
rooms for patriės; accommodations 
to 120 people. Special consideration 
to, Religious Groups. 914 PE 5-8283. 
150 So. Pearl SL, Pearlriver. N. Y.

Jamaica—Solid brirk stone new 
cnstom built 2-family homes, 6 rm. 
3 nn apts, 2-car garage. large yard. 
all modern feabires. 1*4 blk. sub- 
wav & Stores. 179 St Sta. 90-25 to 
90-29 179 St. betveen HilLside Avė. 
and Jamaica Avė. — FRANZESE 
HOMES INC. GL 4-1627; AX 1-5293

raediate occupancy. 140 x 100; Low

Down Payment.. EASY tEkMS.

DERN ROOMS - Gas Heat

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas nardomas ir pri
statomas | bet kurtą JAV-bių vietą.

r Chkagas miesto pirmenybės 
Įvyks veik tuo pat metu, rugp. 
31 — rugsėjo 3, Midland vieš
butyje. Jose dalyvaus nemaža 
lietuvių: Tautvaiša, Zujus, Pal- 
fiauskas, Jankauskas, Karpuš- 
ka ir luti. .

tq ir chemikalų atstatoma iunm.u 
plaukų Spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti. sveiki ir lengvai 
Kukuojami Neatrodo dažyti. At
junkite $3.00 už didelę 8 ox. bonką. 
Kanadoje 84.00. Garantuojame. bū- 
lite patenkinu. - TROPICANA

? EARHMOKY '
for your Parish, School or Club. 
SeB hlgbeat qaaltty fla varinga. 
Air **xriti**ni A Pvtndtore pnHA

KARL’S MARINERS INN 
at Northport on the Harbor. Open 
all year. LunCh or Dine where cui
sine and scenic beauty excel. S'-n- 
food. lobsters, steaks, chops. For 
reservations call AM1-9756 or AN 
1-8111, Bayview Avė., Northport. 
Turo No. on 25A at Woodbtae Avė.

Oueens, Bellerose vicinity — Home 
tfith income, corner. 6*į rm Cape,> 
4 bedrooms, 1*4 baths. modern Ht- 
chen, patio. large garage. porch 4- 
4 rm basement apartment, 2 bedrms 
and large kRchen, bath; rent fiir- 
nlshed to airport & hospital Derson- 
el. $23,990. Owner. — FI3-8051.

Lynbrook, L. U Our Lady of Peace 
Parish. Beautiful 7 rm brink Eng- 
lish Tudor. 2*4 baths. fireplace. 
porch. oil steam heat. large land- 
.cf'aped plot. Also convenient to St. 
Ravmond’s Paristi. Immediate oc- 
cupancy. Owner. $22.500. Mu«t be 
seen to appreciate. — LY 9-3019.

PRUIKSMA NURSING & CON- 
VALESCENT HOME. Personalized 
care, post operative. cordiacs, dia- 
betics, arthritic; special diets, 24 
hour professional service. Catholics 
welcome. — 703 Franklin Tumpike, 
Allendale, N. J. — 201 OA 7-3150.

PETER’S BACKYARD — “In the 
heart of Greenwich Village”. Chops, 
Steaks, Seafood charcoal broiled be- 
fore your eyes. Open 7 days. Daily 
4 p.m. to 12 midnight. Sun. & Holi- 
days" 2 pjn. to 12 midnight — 64 
West lOth Street, New York City. 
Teis: GR 3-4476 - Gh 5-9885.

Garden City, L.U St. Joseph’s pa
rišk Custom built top location 2/3 
acte; 3bednns, Imaids rm. 3 baths. 
nmken Hving rm, large din rm 4 
kitchen, with breakfast bay, 16x43 
familv room, 2-car garage. Extras. 
3<dtab*e for professional. Asking 
$67.000. Owner — PI 7-4922

New Hide Park, l_ I. Holy Ghost 
Parish. Contractor’s own home spe- 
dally built. 3 bedrm Cape, 19' oak 
paneled den, 2 fuū tile baths, year 
roimd enclosed porch. . oil steam 
heat, 2-car garage. Extras. Near 
schools and sb6nninsr: convenient 
transportation. $23.000. 4-9180.

GARDINERS RESTAURANT 
Luncheon* - Oinners - Cocktails

Our Driftwood Room is now avail- 
able for small weddings, showers, 
meetings and all sočiai functions. 
62 Gardiners Avė., Levittovra. N. Y.

Barney MurtSgh — PE 1-8330

August 26th — 3:00 P.M. — Blensing of the Siek at the Lourdes 
Grot t o. Sernr.on by Msgr. W. McGrath and Benediction at 
FieM Altar.

LAKE RONKONKOMA — 6 MO

STELIA (TORO Italian Cuisine — 
**A Fabulous Roman Palace Setting'* 
Coektail Lounge. Dinner & Supper 
& la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway, near 238th St., N. Y. C.

Diners Ciub - American Express 
Freeparking on our o^m lot. Closed 
Monday. Call .... „_z - _ Kl 3-2245

Picture Windows - Doors 
WaBs Removed 

Special Consideration to Religious 
Institutions

HO 8-7159 — VA 5-6775

D. H. DEVINE
A. O. SMFTH CORP. 

Box 584
Milwaukee 1. W>scc

Equal Opportunity Employer.

P^U<8H8ilM atviras pbės Įvyks 
f Ottavroje, rugp- 25 — rugsėjo 
B? 3. Tikime, kad šiose pbėse dar 
f tyvaus Povilas Vaitonis iš Ha- J
V- miitono; jis du kart laimėjo T* ^wss
^ Kanados pirmenybes.

MARCTIERE RESTAURANT '
Suburbau Dining^ęith a Čbnven- 
tional Flavor. Spečjal consideration 
to Religious Groups. Yotjr Hosts: 

Peter Corte - Marco GArdenghi
Route 110, Mellville, L.1„ N. Y. 

516 CH 9-8221

RAMBLER
See Jerry Signore

ELM AUTO SALES
Sales — Service —r Parts

WY 8-7311
23 Kearny Ave^ Kearny, N.

New Hyde Park, L.1. Notre Dome 
Parish. Manhasaet EEHs seetton — 
wid<nv will sėli compietely furnisbed 
if derired; landseaped. Z stoty briek 
4 jiingle Cape Cod: Hving rm. fire
place, 4 bednns, 2- baths. basemeht 
with bar, porches; quiet residential 
Street. 833.000. Ovmer. MA 7-7lfe3.

• Naujos Anglijos pilės, įvyks 
rugp. 31 — rujgsėjo 3 Haver- 
hiH, Mass., YMCA patatyose-

i — Noon — Concert of Religious Music of Boys’ 
Choir of Little Singers of the Wooden Crosš.

kandidatų p-bes.

Ignas Žatys, iš MonfreaBo, 
žaisdamas. Quebeco komandoj 
koresp. rungtynes su kitų Ka* 
nados provincijų koniahdomis, 
per 16 ėjimų (!) uŽmatavo sa
vo oponentą. BalBep : Žalys, 
juodieji — Martin Endg. Parti
ja prancūziška. 1- e4 e6 2. d4 
d5 3. Žc3 Žf6 4? Rg5 Re7 5. 
e5 Žd7 6. R:R V:R 7- 14 (M) 
8. Žf3 c5»9. d:c Žc6 10. Rd3 
V:c5 11. R:h7 Kh8 b) 12. 
Žg5 Ve3 4- 13. Ve2 V:f4 14. 
Vh5 V:e5 4- 15- Re4 atid. 4- 
Kg8 16. Vh7 matas.

a) Yanofskis prieš Gligoričių 
žaidė f6 šitoj padėty.

b) Negelbsti K:R, nes seka 
Žg5 Kg8 ir po Vh5 sunku ras
ti apsigynimą.

PHOTOGRAPHY
Part ttne peyinenui arranged 

ORĄ PHOTO STUOIO
686 Putnsm Avė., Brooktyn. N. Y.

HY 1-5259

RIDGELY'S
FABULOUS STEAKS

Music - Danctng Nightly. Special 
consideration to Religious Groups. 
For Reservations call or write —

- Chen Life tik dabar mini 
Didžiojo Bostono p-bes. Plačiau 
apie tas pirmenybes rašo Mass. 
“Chess Horizon”: “Lietuvių gra 
žioji taurė (trophy) yra Didž. 
Bostono p-bių shnbolis ... Lai
mėtojas D. Tūrner įveikė ne 
t& John Curdo, bet ir visus 
kitus, išskyrus tik vieną Gedi
miną Šveikauską, su'kuriuo bai
gė lygiomis ... 1. D. Turner 
5^ tš., 2. J. Curdo 5-1, 3 
v- Kazys Merkis — 4-2 tš”. Se
ka pilna pirmenybių lentelė.

BEAU SEJ OUR RESTAURANT
Bethpa^e. L. I.

Roasted Long Island Duck crisp. 
and brown—our speciaity. Special 
consideration to Religious Groups. 
Member all Credit Clubs. Closed 
Tuesday. — 516 WE 1-0091

SNAPPER INN
s OPEN ALL YEAR

For the Finest Cuisine Shore Din- 
ners our Specialtv. Remember — 
when vou \vant the Finest to rood 
Call LT 9-0248 THE SNAPPER.

John Giordano, prop. Ėst. 1920. 
Showroom —- 392 Kings Highway. 
ES 6-4499; Factory — 1361 61st 
Street, GE 6-8078. '

August 25th - - 10:00 A. M. — Byzantine - Slavonic Rite Mass 
Holy Hour at 3:00 P. M.

~ Boston S. Glebo, rugpiūčio 
12 d. trumpai paminėjo Boylsto 
no klubo laimėjimą prieš Port- 
land, Maine 5y* — 1^. Tose 
rungtynėse Algis Makaitis žai
dė antroj lentoj, o Kazys Mer
kis — trečioj už Boylstono 
klubą. Abu baigė lygiomis.

Marcus Luckit atstovavo Ar
gentinai Lotynų Amerikos pir
menybėse, kurios įvyko Mar dėl 
Plata kurorte. Buvo 18 dalyvių 
iŠ Centrinės ir Pietų Amerikos 
valstybių. 1. Garda, Arg. 14

Syosset. L. I, St. Edvvard’s Parish. 
Attractive raised Ranch. familv rm. 
living rm with dininy ai—a. 3 bed
nns. 1% baths, kitchen, heated ea- 
rage utility rm, landseaped. walk 
to RR. elem. & parochial schools. 
village. $23.500. Immediate occh- 
pancy. Owner. Coli — WA 1-0944.

FiANOS — ORGANS
New and U sėd Piancs. Brooklyn’s 
largest Rebuilder an ’ Distributor. 
Steinvvays, Knabę . and other fine 
Instruments Rebuilt and Restvled 
likę new; Terms arranged. Gulb- 
ransen Transistor Organs. Lovrery 
Electronic Organs.

Lynbrook. L. I. — SL Ravmond’s 
Parish. Corner plot 4 bedrms. 1*^ 
baths, enclosed porch. fireplace in 
living rm. full dining rm, eat-in 
kitchenl on drivevvav garage) short 
walk to all transportation. schools. 
chttrehes. Msv be converted to 2- 
family. $19.990. LY 3-3269. Ovmer.

Mass Daily at 10:00 A.M. — StaUons of the Cross Daily at 3:00 P.M. 
Rosary — Rertted on the Hour at Field Altar begtoning at Noon. 
Religious - Marian fHm3 shovvn daily at Memortal Hali below Shrine.

CandJcMght Procession and Benediction Nightly at 8:00 P.M. 
SernMNis each evenlng by Rev. Joseph Manton, C.S^.R.

Excellent accommodations, single Units and suites. AH unito furn- 
ished to excel!ent decor. Combination baths or shovvers. TV. Cot- 
tages with sitting rooms. Ebccellent dining room serving only the 
finest food. "Close to Shrine.” Free bus service. 1000' from Shrine. 
For reservations phone—ivrite—wire. Phone 263-3741 / 263-3595.

ON HIGHWAY 15
STE. ANNE DeBEAUPRE, GUEBEC, CANAOA

A Liberal Arto Colege for Women 
Cathoilc in Aims — Frandacan in Spirit 

FULLY ACCREDTTED
Offertng Majors in 16 Department* • Gruntą Bachelor 
Bachelor of Science and Bachelor of Music Degrees • 
formation on Curriculum ivrite:

DIRECTOR OF ADMTSSIONS
COLLEGE OF ST. FRANCIS 

JOLIET, ILLINOIS

VILLA ROSA RESTAURANT
Catering to Shovrers, Luncheons. 
Annfversaries and any and all So
dai Functions. Excellent facilities 
for 100 persona, ample parktog. 244 
E. Iterrick Rd.. Freeport, N. Y. (off 
Jonės Beach C»«isewf>'r»

FR 8-5435 — 8-9576

■ ... ‘ . ■ . ■■ .»-■ ■ y
8RUNO'6

CAFE « RESTAURANT 
ML Ephraim & AtMntic Avės.

CAMDKN. New Jersey, 
60B-WO 3-6823 

rMitrry * V— tą
- ' ' rSrėuns.

ŠAUTEIFS RESTAURANT — 55 
years of good coddng. Luncheons, 
Dtanen, Banquets. Coektail lounge. 
Accommodations for more than 300 
— svečiai consideration to religious 
groups. Membefs Diners Club — 
201 WH 3-0925; 153 Bergen Blvd.. 
Fairvievv. N. J.

486 Roseville Avė.
202 Bloomfield Avė.
850 South Orange Avė.
L. In Springfield, N. J.

WESTBURY — Fine location near 
SL Briget’s Parish. Ten year cus- 
tomized, plaster, brick & shtogle 
split on one third' beautiful tree 
shaded lanscaped aere. Į^rge patio 
rear porch, four bedrooms, tv.-o and 
one half bath. fanmense fifteen by 
twenty-four family Mtchen. Pine 
paneiled finished basement with 
waūc in storage cloaeL Luxurious 
waD to wall carpeting AppUances, 
storm Asmens. Quidę sale, busi- 
ness transfer $25.990 (FIrm) Very 
high Mortgage. Call EO 3-7881 
after six P.M.

HOME & OFFICE CLEANING 
Floor Waxtog - Window Cleaning 

Fully Insured - Free Estimates 
Special consideration to Religious 

Institutions 
JUBILEE MAINTENANCE 

PY 6-3479

■. Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

■ Dirbama, kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

Važiuojant aubway: CANARSIE Line —r (tilpti Lorlmer stotyje. 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOVVN Line — Metro
politan SL — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

Patogios iSsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIZIJAS — STEREO HI-FI FONOGRAFUS

940B Jamaica Avė. 
Woodhavefl '21, N. Y. 

VI 7-2573

ON WALLETS 
Steady Work 

Nice Workiny Conditions 
TERRY LEATHER GOODS, INC. 
29 W 30th Street -- LA 4-2892-3

ENGINEERS
EsceBent Opporiunities '

The folloving openings are career 
opportunities with the Process 
Equipment Division of a Progress
ive, dynamic produet Corporation. 
A. O. Smith is constantly on the 
search for men with grovvth poten- 
tiaL If you feel that you are seek- 
ing a new opportunity —one which 
sffords a future based on what 
YOU put toto it, then revievv these 
openings:

ASST. SUPERINTENDENT
Experienced men to direct manu- 
facturing of Pressure Vessels, Heat 
Exchanyers and Nuclear Reactors. 
Mušt know heavy plate welding, 
machining & assemblv. Will super- 
vise approodmately 00 procedūros. 
Engineering degree preferred.
MATERIAL AND PRODUCTION 

CONTROL .MANAGER
Ekperienced ta machine loading, 
scheduling and manntog ta process 
equipment job shop. Should be fa- 
miliar with modern produ^tion con- 
trol techniąues utilizing E. D. P. M. 
application. Degree preferable.

FOREMEN 
(WELDINGOR MACHINERY)

One involving heavy machining and 
one involving code vvelding on 
Pressure Vessels. Nuclear Reactors 
and Heat Exchangers. Will super- 
vise annroximatelv 30 men.

QUALITY ASSURANCE 
SUPERVISOR

Mušt know non-destructive testing, 
X-raz. gamman and ultra-sonic to- 
spection and tęst technique. Should 
ha ve B. S. degree. .

, MANUFACTURING PLANNERS 
Plans and develons methods and 
Drocedures on machine tool opera— 
tions and on assembly and forming 
operations. such as vvelding, brak- 
ing, rolling. etc.

VVELDING ENGINEERS
Will sėt up procedūros, improve ex- 
isting procedūros. B. S. degree pre
ferred.

INDUSTRIAL ENGINEERS
Capable of performinę time studies, 
establishing methods and Stan
dard*. should have a knovvledye of 
vvelding and machining operations, 
Deyroe preferred. būt not essential. 
Send resumė. includtog salary, to:

Gura proga rugp. mėn- įsi
gyti rašomą mašinėlę labai nu
piginta kaina. Katalogus ir in
formacijas apie rašomas maši
nėles ir įvairias skaičiavimo 
mašinas ar “Cash Registers” 
gausite veltui, tik pranešę sa
vo adresą: J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr., E. Northport, L. L, 
N. Y- Patarnaus sąžiningai.

110-04 Jamaica Avenue

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ža
lia J. Andriulio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Fcrest Parkvvay stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo 85.00 ir t.L 
87-17 Jamaica Are. • VI 9-6948

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelė* ouoi«ida* vo
kiškiem* “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatam*.
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BUSS. OPORTUNITY

HAftftlt C4NSTRUCT1ON

JUSTAMERE COMPANY

TUXEDO BALLROOM
GASPARUI VELIČKAI

Lietuvių Menininkų Sujungė

Cellar la 
available 
coųSidera

Cal) anytime

ROXY tlRE SERVICE 
Ertablished 1935

Jankauskas (Reventas);

Berniukų komanda turėjo 13 
pirmenybių rungtynių, iš kurių 
laimėjo 2, lygiomis sužaidė 1 ir 
pralaimėjo 10- Įvarčių santykis 
16:39. Dalyvavo taurės varžybo
se, iš kurių iškrito po pirmųjų 
rungtynių. Komandos sąraše 
buvo 15 žaidikų. J. K-

1883 MADI8ON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgevvood) 

Tel. EVergreen 2-8440

GLEN MAMOR SANITARIŲ M
46 Fremont Avė, Parkridge,'N. J. 
Štate Hcensed. imder memcal su- 
pervision for the care of chronfc, 
convalescent and aged. Excellent 
care. Reasonable prices. CathoHcs 
vvelcome. Phone 201 - 391 - 5191.

PLAINVIEW FORD
120 So. Oyster Bay Rd.

Syosset, N. Y. 
WA 1-5300

Sag Harbor. Over 14 acre plota in 
Lily Pond Estates Bftaated off the 
Bridghampton - Sag Harbor Tplte, 
elss than 1 mi. from the center of 
Sag Harbor. With town roads and 
public Utilities. Lily Pond is a sznail 
pond or lake. Prices start.at 31489 
with 399 down. Easy time paymenta 
— as low as 318 per mo. Hampton 
Bays Land Office, Ine. (Flocee Ete- 
tates) Montauk Hwy, H. B. (opp. 
SL Rosalia's Church. B’klyn Office: 
286 Grabam Avė., SL 2-3169. Jacob 
M. Aufrecnt, Managing AgL _

instefutional ..' 
...i Call: EO 4-3232 

58 State «L Wastbury

Sali vestuvėms ir kitokioms 
pramogom*. Be to, duodami 
pofaMotttvtniai pietos. Pir- 
ntos rOMea lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

Grand opportunity for a Family — 
long estabhshed Restaurant Jt Piz- 
zena business in Brooklyn. Good io- 
cation, 20 years šame piace, aoing 
32,500 weealy. Saciifice — Terrific 
Bargam. Good hving or income for 
right party. — 560 5th Avė., B’idyn, 
or caū SI’ 8-9022— Ask for Niek.

EMERALITY CONSTRUCTION 
CORP.

Reliable contractors. Custom buBt 
bouses; alterations. Special consi- 
deration to reUgious institutions.

Razarvinė komanda turėjo 
14 pirmenybių rungtynių, iš ko
rių laimėjo 2 ir pralaimėjo* 12- 
Įvarčių santykis 15:46. Dalyva
vo taurės varžybose, iš kurių 
iškrito po antrųjų rungtynių. 
Komandos sąraše buvo 18 žai-

Wedding Center sf Brobktyn. Wed- 
ding favoTs, over 150 td select from 
entirely new A dtfferent personai*- 
ized china trays. Guestš or Bride A 
Groom nime on e&ch tray— 60 to 
select from. Maiches, stirrers, tavt- 
tatfons. Open daily A Sat_ tifi 10 pan. 
1707 85th SU B3rfyn — Ci_ 6-4199

MASTRANDREA WIL$ON
> CO.

MBISft REMOVED
! Atties deaned. Labor 
'or Demotttkm. Special 
m to ReUgious Instfta-

Fl 8-3551 
MO 2-7818 

After Spjn. MO 6-0396

COLONIAL RĘST HOME 
Home for the Aged with 24 Hour 
Supervision. Public Service. A Rock- 
land Buses pass the door. 

201 PO 8-2383
215Tappan Road Norvrood, N. J.

Motorcyries-Motorseootera. LargeSt 
Dealer on East Coast — American, 
Italian, German, E2nglish, Japanėse. 
Fokhng seooters 395 up. Over 200 
motoreycles A seooters on display. 
Ghost Motorcyde Sales Corp^ 194- 
290-298 Main St., Port WashingtaB, 
PO 7-2540 - PO 7-2825 - PO 7-9887

žiūrovų simpatijas. Beje, eilė 
nesusipratimų būta ir kitose 
rungtynėse, kaip pvz. graikų 
Panatbinaicos su Portugalijos 
Beleneses ir Meksikos Guada- 
lajara ir Italijos Palermo- Fut
bolo žaidimui tai menkas pa- 
tamavimasl Peršasi išvada, kad 
futbolas, išrastas britų, tinka 
džentelmenams vyrams, o ne 
puslaukiniams. Tai jau parodė 
ir šių metų pasaulinės futbo
lo pirmenybės Čilėje.

Tos pačios lygos suorgani
zuotoje jaunių rinktinėje mato
mas ir mūsiškis Vasiliauskas. 
Malonu pažymėti, kad jo stro
pumas buvo riešai atžymėtas 
prieš baigmines Dūkia — Ame
rica rungtynes. Atlotas

1961 -- 62 metų futbolo Bi 
zone LAK dalyvavo su penkio
mis konapdoHB^t ■' ^35 č-..

Pirmoji fcMMMdo turėjo 18 
pirmenybių rungtynių, 
rių laimėjo 5, ^gkanis sužai- 
de V pralaimėjo 11. Įvarčių 
saatykis 25:45. Dalyvavo taurės 
varžybose, kur pasiekė pusfi- 
na$. Komandos sąraše buvo 18

FRANCIS A ROBBIES GARAGE 
on «n'automaiic trans- 

mfciarta and pertrer stettUg. For- 
eign cara aervteed, tuned-up, igni-. 
Obė,' dutehes; pfck-up - delivery, 
n»id betirtea. AB werfc gumnteed. 
678 Jefteraon Piacn, Brome, N. T. 
DA 3-8983. AA: Francis or Kolbie.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

J a m a i C a
KELlYAVOOD PHARMACY 

16MŽ SHL8IDB AVSMUE 
0L I km

OPEN SUNDAY WB DEUTVER

Tire Service. Rec^ping - New and 
Used Tlres - Vulcanizing - Road.' 
Service. Forelgn A Coinpact Tfres. 
51 Bruckner Blvd., Brome, N. T, 

CY 2-0939 or MO 9-9407

tians - Screena. **Hear my Priee’’ 
Free Estimates. — 3164 VVebster 
Avė. (cor. 205 St) — OL 5-5195.

GUS SCHWENGER, High ąuality 
Service. Service statton A Repairs. 
Cars, Trucks, Fenders, Body, etc. 
Business and private cars. — Only 
best mateliai used. AH work guar- 
antied. — 287 E. 7th St., Mt. Ver- 
non, N. Y, Phone MO 7-9510, ask 
for GUS.

Dominican Stetėrs of the Siek Pom
are the answer to Modem Nuratng 
— Care <rf the- needy siek in their; 
own homes ss visiting muses. Attx- 
iMary skins in sodai irorfc, phydc- 
al therapy, hooė maktog and bod- 
ness adminiatratkm. 3 mo. resldency 
<a profess. votanteers 21-30 yra of- 
fėred. DomiMtoMt SMteH M «te Blok

. bfc*ilS<mv£AGENCY 

(Vbfemteoal ĮMtetųpattoa Civil, 
CriB8inal-~Per80aAl: Dtacreet inves-

ir ii-' A Cbtanerdal 
Patrol. ReasonaNe Rate*. Roend 
the Clock Service. — 529 W- 145th 
Street, New York City, AU 6-9190

OCĖAN BRĖEŽE 
SEAFOOO HOUSE

Catering to «nall pnrtfen. TfrterHmt 
Food, tėasohaNb -prices. Spėriai 
cooaideration. to Rrifrious GtoCMm 

320 Oeade^r Aveų’ietney Čtty 
201 - Henderaen 5-0406

R E P U B t 1 C 
Iaquor Store, tnc. 
3& Brioa Ava 

M.: 
JURG3S J. JOKUBATTISk

BURĖAV -
Bulkfings. ThdMbry, Hdeno protee- 
tita. UMfdrmed g0aMa, prtvate jpo- 
Icb* ' pistai dothOp - flfeflbk.
tnvestigažiims—ttB matteria,
1334 E. GonhDd RdL, iHocM N.Y.

Talephahe: OL 4-9000

A1.8ERT MAIER, INC. 
Kiaulienos krautavA. Geriausia, kiau- 
Bena ir kiti mfctaa produktai urmą 
ir mažais kiekinis. Ifą latienĮ žvte- 
fion — namy gamybos "Ktelbassy*’ 
1927 WasMngteė Avėu, Bvohx 57,>

30-15 JAMAICA AVENUE
TeL Vlrginia 9-3112

JOHN KfeLLV BJ8. Med.-MA.
KATHt-EEN KEL^? BJk. M.A.

/(ReedMrLO.'itelte) 
Ooilere GeunoeBlng, Readng Diag- 
noata. CaU: ,
Parmtagdnte, LJ.; FrthkHn Sq.

516 MY 4-2»ė or FL 2-2766

Uetnviška ir europtetiška duona ir pyragai. BventėBM 
vaiUtveaiu ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS BADZIONAS, 8BY.

RAVS UQU0R STORE '
Galima gauti jvairiausiofi rūšies amerikie&ų ir importuo

tų gėrimų. Didžiausias pasirinktinas degtinas ir vyhb.
10S4BJ UEFFERIS BLVD. MCBHKH4D MBA & Y.

Telefonas : Vlrginia 3-3544

Brooklyn, N. Y. Good opportunity 
ror young or middle aged couple. 
Well estaobshed Luncheonette near 
SL Catherines Hospital, 6^ days, 
rent 350 mo, 2 year lease with 5 
yrs option for refievvaL Prtce 31300. 
Cash neeOed 3900, balance terms. 
Good potentiah — EV 4-8434.

Jaunip komanda turėjo 11 
pirmenybių rungtynių, iš ku
rių laimėjo 6, lygiomis sužaidė 
3 > pralaimėjo 2. Įvarčių san
tykis 31:15. Dalyvavo taurės 
varžybose, iš kurių iškrito po 
antrųjų rungtynių. Komandos 
sąraše buvo 15 žaidikų.

Jaunužty komanda turėjo 13 
pirmenybių rungtynių, iš kurių 
laimėjo 1 ir pralaimėjo 12. Į- 
varčių santykis 12-52. Dalyva
vo taurės varžybose, iš kurių 
iškrito po pirmųjų rungtynių. 
Komandos sąraše buvo 16 žai-

For fost snd corteotis serviee H 
Amebie prices ofl — • 

WA4444B — Kr.HNatMeyer.

veltai —F.T.D.
WOODflAVEN 21, N. K*

WAVERLYINN
Since 1896. Rt. 10, CbeeMze, Ccnn. 
Lunch from $1.85, Dtaner from 32.85 
We have eztra seteetien of Sea fbod 
on Fridays. Special eonaideraiton 
to riUgtous grotas. 988 BR 2-5Ž25

HOLIDAY LODGE — 181 Bayvievv 
Avė., Northport, L.I. 516 AN1-7523 
4 mi. from Huntington, 36 mi. from 
N.Y.C. Directly on the water, pri
vate beach, salt water, swimming 
pocū, Dock anchorage, Cottages A 
Rooms, Restaurant A Bar. Daily 
guests weleome; brochure available.

8ACRED ART. Handcarved Wood, 
Martūe, Bronze; Venetian mosaies 
for your Church, yoar convent, 
school or for your grotto or home.

Jos. F. Ancoho Co., Ine.
Show Room: 200 John St W. Islip; 
Mailing address:

P.O. Box 56, West Islip

Devouted excluslvely to Sacred arts, 
complete restoration service of sta- 
tuary. FREE pick up and ddHvery.

516 MO 9-4097 ■

LONGO MOTORS fof <5obd Bty* 
Ford-58 4-dr Sėd, automdUVe, hfd6, 
3695; Cadillac 53 Cpt JJeVKle FP 
Cream puff 3395; DKW66 Stotion 
Wagon beanttful 3325. Many othero 
to cbooee from. — 689 E. Fordham 
RiL, Bronx. Call FO1 Mb for Ant 
prompt service.

For fiirther inforniation contact 
DntĖCrtMt OF ADMIŠSIONS

CARDINAL CUSHING 
ACADEMY 

Weat Newbury, Mass.

Tel: .... HOmestead 2-4663

Termite Control Spedabst

AnpriMA ahytinte; fote mttihfom' 
foną ginftvmtetd, FrfVttta cara Onlp 

boNaFiDe wmrrC coNtftbt 
BAyritte 4-1921

THE BROTHERS OF CHARITY 
announces the opening of its

HIGH SCHOOL DIVI8ION

on September 5, 1962

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia mamytei, gyvenančiai 

Lietuvoje, ir seseriai Uršulei Veličkaitei - Vita, gyvenan

čiai New Yorke, ir kartu su jomis liūdi

Vainius, Margaitis; Kulys, Re- 
mėza H, Kerekes; Trampas, 
Daukša (Vasiliauskas), Kliveč- 
ka H (Remėza I), Budraitis 
(Kiivečka H), Žadvydas.

sekmadienį mūsiškiai žai
džia draugiškas rungtynes prieš 
Vesuvio SC, 4:30 vaL vak. Bren- 
nan Field, Juniper VaHey Rd. 
ir 70th SL,. Middle Village, L. HOTĖL COMMANbER 

240 W. 73MLSttėeL Bm^etet loca- 
tton. near rtver, fuO hotel service, 
nlcriy fiuldsbed 1-, 2-, 3-ROOM 
APARTMENTS. AH wtth private 
bntfo MM MfedNA RBASONABtB 
RATfcS — 3U 7-1200.

ALL TYPES 
OF INCmERATORS

Repairs and ConsuRant Services. 
25 years ezperience in thfe fteid. 
Special coosideration to reUgious 
Institatfons. Fttž Pat Incinerator 
Sales — Wayne, New Jersey; TbL: 
201 TE 5-6780.

tHVtNE FAIRMOUNT HOTEL 
For the Discriminating Fainaount 
Fine Foo*. Ptdttc Dinžng Room. 
Meettag rootas, Catte shop. Spėriai 
coastderailcn to ReUgious Gtaupa.

291 - HeMBtson 3-0902
2595 HttdaMn BlvA, Jersey Ctty, NJ

AN OUTSTANTHNG FACILITY 
^5 per week and up. 24 hour care, 
supervised daily activity, dining 
room arai tray service, TV, auto 
service to Church and town. Mrs. 
T. Fuller, director, Mf. J. Northrop, 
ovmer. Lakehiirst Ledge Ręst Home 
on Lake Ronkonkoma, N. Y. Tel.: 
516 JU 8-9963.

Academy
RKSZDENT 8CE0(M> FOR BOYS 

' eondoeted by

OAUGHTER8 OF OIVINE< RE- 
DEEMER serving Ouist in the 
Young, the Siek, the Aged. Aceųit 
His challenge — He wants ąeitętyus 
souls.—Mgther^ProvincGt^DlriNE 

RD 1 - Box 356, EHzabeUi, Fu

NATALIJAI SUBAČIENfcl, jos mylimam broliui

JONUI SAVOKAIČIUI 
tragiškai žuvus Vokietijoje, reiškiame širdingą užuojautą 

Elena Jurkienė 
Marija Balčiūniene 
Ona Strimaitienė

PAINTING & PAPBUNG 
(XJ> WAXX MMft Kiuri 
For f*Mt and fonturite trifolea m

KUMtuASAM LiUtiXU VISKAS VSSS- 
TUVES. BALAS PARENGIMAMS 
IB SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Ateeenr 40 E. Mth S~, M-YjC, N.Y. 

TeL: MM 3-2928 
Savtabrias VACYS STEPONIA

FREIGBT FORWARDERS 

Fot Fast Shlpments to Brazfl 
Call BA 7-5850

Dulda Praha laimi
Tarptautinės Futbolo Lygos 

(ISL) varžybos baigtos pereitą 
sekmadienį, kai Dūkia Praha, 
pereitų metų laimėtojas, baig
minėse rungtynėse, po lygiųjų 
1:1 Cbicagoje pelnyto įveikė 
America Rio de Janmro 2:1 
(1:1). Tikrojo futbolo mėgėjai, 
deja, rungtynėmis tapo apvilti, 
nes futbolo žaidimo kaip-ir ne
simatė. Demonstruota priešinin
kų kojų katilų ieškojimas bei 
žiūrovų kautynės alaus skar
dinėmis. Brazilai šiais metais 
atsiuntė rafinuotą nekorektiš
ką komandą, kuri visai prarado

i lotoph AMrutte - TR A VĖL AGENCY-REAL ĖSTATE-htenrame

— 4IAVEN REALTY —
kMtotfo Meta* Mctarris ir laivais. Apdrandbnaa gyvyMa, n»- * 
mg, autootoUlių, ta)dq ir k. Namų pardavimas, apdraudos, . 
Income Taz užpUdyihas. Mutual Funds — Pinigų investacijo* -

Kas«en ta»8fld 9 vaL; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL ■ : -j

t/49 Jameto Avu, Woedh«van 21. N. Y. e T«L VI 7-44lX

WALTMAR RĘST HOME 
For The Aged 

Conscientious and Considerate Care 
Cathohcs Welcome 

Margaret Spiers, Director
77 Hampton Rd., South Hampton, 
L. I. — 516 AT 3-2937.

LAK : Bavarian SC (hO
Pereitą šeštadienį draugiš

kame susitikime LAK vienuoli
kė, numatyta žaidynėms Wind- 
sere, baigė su savo lygos Ba
varian SC 0:0- Pasekmė atitin
ka rungtynių eigai, nes dalinai 
šlapioje aikštėje abu vieneto 
nieko neparodė. Pas mūsiškius 
geriau atrodė Kulys. Abu var
tininkai — Jankauskas ir Re
ventas — paėmė po kelis sun
kius kamuolius, bet to . ir vis
kas. Mūsiškiai žaidė šios sūdė-



- ' ■ lute ir ■ A--- a aa ax__ tirt, x— n^s - uuUJ«m Im3 ^•Vv KUBmBuI A»

fr Povilo Sėtuvių parapijas EB-
zabethe klebonas, rugpiūčio 13 ;
buvo nuvykęs f Pfttsbuighą,^ 
įnr dalyvavo seserų pranriškie-
.fių iškilmėje. Vienuolika sese- *** <"ea’l WrP _*“kęi- 
fų davė laikinius ir trys 
finus įžadus. Tvarkinius įžadus 
davė ir sesuo Marija Rožė iš 
Etizabetho parapijos. Dėl jos 
prelatas ir buvo nuvykęs | 
Pittsburghą.

J. ir A. Liudvinaičiri, Dar-

mgpiūrio 18 d. Kenuetaritpor- 
te, Maine, pas tėvetprancte- 

v tftrtps- jAigH kas norttų daly* 
rauti, bet nespėjo užsiregis--' 
tiuoti, ga» vykti, ; tikimasi, 

vietos dar bus.
t Dr. Jonas Grinius, iš Vokie
tijos, atritini nkų sendraugių 
kviečiamas, lankysis Bostone 
rugsėjo 14, 15 ir 16 dienomis.

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Wobdhaven 21, N. Y.

Ta proga padarys pranešimus w w _ į
ateitininkams ir atskirai platės- Mephen Brecles, Jr ' 

tiĮrt. visžems Įfe advokAtas >'
UTvUuIlS. . ’ *

bininko skaitytojai iš Linden, 
N. J., atostogas leidžia pas sa
vo dukterį ir žentą Butvidus 
Šauta Barbara, Calif. Grįžda
mi ketina aplankyti Los Ange
les lietuvių koloniją. Nuo Pa- 
dfiko siunčia linkėjimus Darbi
ninko skaitytojam, redakcijai

viškoje periodikojebuvo rašo
ma apie literatūrą.

Vincu ir Antenų ku
rie verčiasi namų ir butų re
montais, naujas telefonas yra 
DL 6-6799. Naktį f rugpiūčio 
12 jiems iš gatvės pavogė au
tomobilį.

Už a. a.
nos vėlę, minint dviejų metų 
mirties sukaktį, mišios bus au
kojamos rugpiūčio 18, 8:30 vai. 
ryte Apreiškimo par. bažnyčio
je. Prašau giminių ir pažįsta
mų tą dieną pasimelsti už ma
no brangaus vyro vėlę. Prašo 
nuliūdusi žmona Ona Aleknie
nė.

Albina Uknsvičiutė, atvykusi 
pasisvečiuoti iš Melboumo, Aus

Brooldyn 8, N. Y.
TeL APplegate 7-7083

Icų duktė Marija šiais metais, 
aukš&mriais mokslo pažymiais 
užbaigė Notre Dame aukštesnę 
mokj^lą ir įstoja į Notre Dame 
seselių vienuolyną St- Louis, 
Mo. Juozas Matačinskas bosto
niečiams gerai pažįstamas kaip 
ilgametis vyčių veikėjas.

Lietuviškas kaimas yra nu
matyta organizuoti prie Bosto
no šalia didelio kelio. Tam tiks
lui jau turima reikalingas že- 

' mės plotas. Tuo reikalu besi
domintieji tikslesnių informaci
jų gali gauti adresu: Mr. Al. 
Svilas, 274 Page St., Avon, 
Mass-

Krikštai. Sv. Petro parapijos 
bažnyčioje pakrikštyta:

Birželio 14 — Rimanto Ivaš
kos ir Dalios ^udžinskaitės - 
Ivaškienės sūnus Ramūno . ir 
Antano vardais- Tėvai gyvena 
16 Hinckley St.,' Dorchester, 
Mass.

Birželio 16 — Aleksandro 
Austro ir Dalios Kurapkaitės - 
Austrienės duktė Danutės ir 
Teresės vardais. Tėvai gyvena 
149 Boston St-, Dorchester, 
Mass.

Birželio 22 — Juozo Baluko- 
nio ir Birutės Dumšaitės - Ba- 
lukonienės sūnus Juozo ir Pet
ro vardąis. Tėvai gyvena 8 
Frost St., Dorchester, Mass.

Liepos 28 Romualdo Žukaus
ko ir Irenos Dzenkaitytės - Žu
kauskienės sūnus Tomo ir Hen
riko vardais. Tėvai gyvena 22 
Verdun St, Dorchestery.

Liepos 19 — William Dono- 
van ir Kleros Brigley - Dono- 
van sūnus William ir Benjami
no vardais. Tėvai gyvena 57

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St 
Jackson Heights, N. Y.

TeL NEwton 8-662O

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

LietuviŲ Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos Bostono sky
riaus nariai su šeimomis rug
piūčio 19 susirinks Cape Code 
Jansonų Audronėje (87 East 
Bay Road, Osterville, Cape Cod, 
Mass.) vieną dieną pailsėti ir 
pasimaudyti gražiame ir šilta
me Atlanto vandenyje. Tai tra
dicinė vasaros išvyka, kur inži
nieriai ir architektai, kad ir 
vienai dienai gali atsiplėšti nuo 
savo įtempto kasdieninio darbo 
ir pabūti savosios ' profesijos 
kolegų tarpe-

Muz. Jeronimas Kačinskas su 
____ ____ c ____ ___ žmona atostogauja New Hamp- 
vykla bus nuo rugpiūčio 26 shire pas p.p. Aleksonius ir 
iki rugsėjo 2. Su bostoniečiais 
skautais stovyklauti šv. Petro 
parapijos klebonas siunčia sa
vo vikarą kun- J. Klimą. Ka
dangi stovykla vyksta Maironio 
jubilėjiniais metais, tai ji ir bus 
vadinama Maironio vardu.

‘Pilėnai” (muz. Santvaras
garbės tarnyboje- Valstybės gu
bernatoriui J. Volpei pristačius 
(Advokatės Zuzanos šalnienės 
Shallna rekomendacija) JAV 
prezidentas J. F. Kennedy Sta
sį Santvarą paskyrė Naujokų 
Atrankas Tarnybon (Selective

VYČIŲ SEIMAS NEWARKE
Metinis vyčių seimas vyksta K Į Į 1 Į Į f Ąj 

šią savaitę rugpiūčio 15-19 die- v / (//1 

nomis Newarke Robert Treat ŽINIOS-, 
viešbutyje. Apie seimo progra- v
mą jau buvo daug rašyta spau
doje- Dabar norime pranešti, 
kad Newarko arkivyricupas Tho- 
mas A. Bciand rugpiūčio 19 
pašventins lietuvišką kryžių 
prie Sopulingosios Dievo Moti
nos bažnyčios Keamy, N. J., ir 
dalyvaus iškilmingose pamaldo
se.

Seimo metu vyčių medalis į- 
teikiamas kongresui. Ray J-

inninko redaktorius ir Ateiti
ninkų Federacijos reikalų ve
dėjas, yra išvykęs mėnesiui 
atostogų, Grįš apie rugsėjo 9.

, vviuvua ao iuvivvui uvt
U.totuvM Atsiminimu radijo tralijos, apsistojo pas Beną

— - - - - Prekerienę Brooklyne. Ji pasta
ruosius trejus metus studijavo 
dainavimą.

Juozas Parojus paruošė kny
gą “Sulaužytos dienos”. Knyga 
leidžiama Anglijoje. Viršelį ir 
iliustracijas ' piešė M. Žukaus
kienė.

Meškos ir Meškiuko vasarvie- . Madden. Įteiks tain. C. Jutke- 
tėje gyvenimas labai gyvas. Sve
čių yra iš Chicagos, Rodieste- 
rio, Washingtono, Philadelphi- 
jos, New Yorko ir kitų artimes
nių vietovių. Rugpiūčio pabai
gai ir rugsėjo pradžiai vietų 
dar yra. Nuo rugsėjo 1 dienos 
daroma nuolaida 15 proc.

One Karpavičienė, gyv. 105 
Etna St, Brooklyn, N. Y., il
gametė Darbininko skaitytoja, 
yra rimtai susirgusi ir gydoma 
Evangelical Deaconess Hospi- 
tal, 627 Chauncy St. Laikoma 
207 kamb.

v. „ ... Vaclovas Sidzikauskas išvy-
i Cod. AtOSti- 

paskubėti knygutes grąžinti
bent su nedidele auka. Kam Lu^us.

TeL EVergreen 7-4335 

šimte AiiOMisns 
(ARMAKAUSKAS)

piknikas rugpiūčio 5 Jamaica, 
N. Y., sutrankė virš 1,000 as
menų. Buvo žmonių net iš Chi- 
eagos, Washingtono ir k. kolo
nijų. Belankydami giminaičius, 

. piknike buvo atvykę Ona ir Jo
nas Spomeriai net iš Portland, 
Oregon.

Tradicinis radijo piknikas 
New Jersey lietuviams bus rug
sėjo 10 Royal Gardens parke, 
990 E. Hazlewood Avė., Rab- 
way, N. J- Visi kviečiami iš 
anksto įsidėmėti šio antrojo 
pikniko datą.

Darbininko skaitytojam prieš 
kiek laiko buvo išsiuntinėtos 
aukų knygutės spaudos darbui 
paremti. Daug kas parėmė Dar
bininką ir spaustuvės statybos 
fondą žymiomis aukomis, bet 

■nemažai dar neatsiliepė. Kas 
norėtų neprarasti progos daly
vauti laimėjimuose, kurie bus 
Darbininko pikniko metu, rug-

virius.’ F. V.

Lietuvaitės seselės benedik
tinės rugpiūčio 19 ruošia pen- 
kerių metų savo vienuolyne į- 
sikūrimo Bedford, N. H.; su
kaktį ir kartu pikniką. Į šį pik
niką iš Bostono rengiasi vyk
ti gražus skaičius lietuvių.

Atlanto rajono skautų sto
vykla bus Camp Harrison 
Child, Manomet, Mass., ameri
kiečių skautų stovykloje. Sto-

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

FUNERAL HOME

ginta kaina — tik už 2 doL 
ligi š. m- pabaigos, vieneriem 
metam — 5 dol., šiem ir 1963 
metam —- 7 doL

Darbininko administracija

CATSKILL KALNUOSE

Vasarvietėje

Liudas Stukas, pasižymėjęs 
Rūtos ansamblio solistas, drau
ge su ansamblio choru Lietu
vos vyčių 49-tojo metinio sei
mo kultūros vakare išpildys 
Jauno Barono ariją iš op. “Gra
žina” (J. Karnavičiaus); Udrio 
dainą iš op.
V. Klovos), ir Toreadoro ariją 
ir op. “Carmen” (Bizet)- Vaka
ras įvyks rugpiūčio 17, 8:30 vai. 
vak. Liet. Katalikų Bendruome
nės Centro salėje, 6 Davis Avė., 
Kearny, N. J.

Kulbokus.

ALB. BALTRŪNAS - B ALTON 
— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC
SVARBUS PRANEŠIMAS

So. Bostono lietuviu piliočiy 
draugija rugsėjo 16, sekmadie
nį, 5 vaL p<ų>iet nuosavoje 
trečiojo aukšto auditorijoje ren
gia banketą, kuriuo pagerbs na
rius veteranus. Bus vakarienė, 
meninė programa, veteranų at- 
žymėjimas ir mirusių vetera
nų pagerbimas. Vėliau—šokiai- 
Jėjimo bilietas 3 dol. Juos ga
lima įsigyti pas draugijos vai- Baiiey st, Dorchester.

Liepos 29 Adolfo Ivanausko
Be to, yra ruošiama tai die ir Nijolės Ramanauskaitės - Iva

nai pritaikyta programos knyga nauskienės duktė Nijolės ir Ve-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A P O R I U S 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooldyn, N. T.

_ . . dybos narius ir klube.
Service System) nuo š. m- rug-

gauja “Meškos” vasarvietėje COLLEGE PO1NT, L. I. sek- piūčio 9. 32 tarnybos apylin-
- - rijoje arti St. Fidelis ir St kėn, Dorchester, Mass. Toji į- - . - ~ , . _. .

Antra. Modaliuos, 83 me- Agnes Academy parduodama staiga sprendžia šaukiamųjų su veteranų vardais, prekybi- romta vardai^ Tevm gyvena
2 šeimų mūrinis (5-7 kambarių) klausimus, kai jie dėl kai ku- 
alyva šildomas namas su gražiu rių priežasčių prašosi atleidžia- 
rūsimi ir 2 automobiliam gara- mi nuo karinės tarnybos, 
žu. Graži aplinka. Dideles pa
jamos. Namą galima užimti 
tuoj. Kaina $28,750.00. Dėl są
lygų teirautis Tel. IN 3-4492-

tų, gyv. 36 Marcy Avė., mirė 
rugpiūčio 12, palaidotas iŠ Ap
reiškimo bažnyčios rugpiūčio 
16. Nuliūdime paliko žmoną An 
tosę, dvi dukteris — Reginą 
ir Danutę ir anūką Jonuką.

Irena ir Algirdas Eitmanai, 
gyv. Paterson, N. J., susilaukė 
sūnaus. Irena Mikulskytė - Eit-

energinga darbuotoja Brookly-

. skautų veikėjas.
Vytui ir Vandai ValaiSams 

rugpiūčio 13 gimė trečioji duk-

su 7000 talpos vištide ir 10 
kambarių alyva apšildomu gy
venamu namu. Visi pastatai 
yra nauji Kaina 25,000 dol. Mo 
kejimo sąlygos labai prieina
mos- Rašyti: Mr. Joseph Col- 
lins, RF.D. 1, Scotland R. 97, 
Box 193, Hampton, Conn.

rugpiūčio 1-3, organizuojama iš
vyka į Kennebunkport, Me. Bus 
lankomas Lundas, Kryžiaus ke- kandi-) iš Europos atvykusiai

Autobuse dar yra vietų. Kas Ridgewoodo rąjone, bet gali bū- 
norėtų važiuoti, kreipiasi į Dar- ti ir kitur. Buto kaina netarė- 
trininko administraciją telef. tų būti didesnė kaip 75 doL 

mėnesiuL Skaninti telefonu 
H 1-6637.

“Aš surinksiu jus iš visų

buveinę”... Pagal šį Vieš
paties žodį 1959. VHL 20 
buvo ten pašaukta mano 
neužmirštamai brangi žmo-

LEONĖ LUKAŠEVIČIENĖ.

Jos 3 metų mirties su
kakties proga pamaldos bus 
New Yorke, Tėvų Pranciš
konų koplyčioje, 680 Bush- 
wick Avė., 1962. VUL18 d- 
10 vai.

Prašau gimines ir drau
gus prisiminti mūsų mielą 
Leonę maldoje.

Dr. Henrikas Lukcšcvičius

J. B. SHALINS
- ŠRlinslms 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(Frie Foreat Parfcw*y Statkm)

; ninku skelbimais ir žmonių 119 King St., Dorchester.
sveikinimais — sponsoriais. Rugpiūčio 5 — Jcmo Win- 
Skelbimų kainos: puslapis 25 chus ir Onos Sakovitch - Win- 
dol., pusė puslapio 15, ketvir chus duktė Renee ir Marijos 
tis puslapio 10, aštuntadalis vardais. Tėvai gyvena 50 Eme- 
puslapio 5 dol. Sponsoriais bus line St, N. Quincy.
ae, kurie įmokės vieną dolar Po geda]ingų
daugiau. Skelbimus neatidelio- petm 
jant reikia įteikti draugijos sek-

dininkui S. K. Griganavičiui. 
Kiekvienas narys, kuris surinks 
skelbimų, gaus 20 procentų už 
darbą.

Veteranais yra laikomi tie, 
kurie nariais išbuvo 25 metus 
be pertraukos. Jie atleidžiami 

' nuo mokesčio ir laikomi vete
ranais. Tokių narių draugijoje 
yra arti 150. Visiems bus iš-

Antanas švedas (birželio 25) 
73 m. Velionis gyveno 261 At- 
hens St Nuliūdime paliko žmo
ną. Palaidotas Naujos Kalvari
jos kapinėse. .

pos 5) 82 m. Velionė gyveno 
188 L St Nuliūdime paliko tris 
dukteris, kurių viena yra šv. 
Kazimiero vienuolyne sesuo A- 

________ _____ _ ______sumta. Palaidota šv. Mykolo 
mentariniai bilietai į banketą, kapinėse.
Banketo metu bus įteikti ati
tinkami ženkleliai. Bilietus pra
šome įsigyti iš anksto.

A- P. Naviera
CARROL 

Funeral Home

Suteikiam garbingas laidotuvea 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TėL VBrgtete 7-4499

TNEODOffi VOLRMM,
INC.

E. JOSEPH ZEBROW8Kt 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Conditkm

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

VAITKUS

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NOTARY PUBLIC

Nm> moderniška koplyčia ter-

DARBININKO METINIS PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 26, sekmadienį POLISH NATIONAL HOME

108-11 SŪTPHIN BLVD, JAMAlCA, N. Y.

Laukiame visų spaudos rėmėjų, kurieni bus proga susitikus draugus bei pažįstamus, praleisti sekma* 
dienio popietę; kartu laimėti visokių dovanų, kurios skiriamos spaudos pųlaikytojams. Veiks spaudos

PETRAS KARALIUS 
savininku 

Laidotuvių Direktorius

74 PROVIDENCE ST. 
WORCE8TER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1145

Puikus patarnavimas naujo 

JOSEPH C. LUBIN 

FUNERAL HOME

KARLONAS
Funeral Home

CME8TNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tai. BA 8-11*1

TTie6ai» mieato tdsno ritmus 
•

Rflpesttngai patarnaujame vi
suose reikaluose, atytHUal B- 
pOdome Idekvisnt pBgtfdmri- 
mų. Jūs galite pilnai paslU-

Telefonas: 168-5185

v-
 

.


