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Ame- 
para-

V. Sidzikauską (Lietuva); sekre
torius paliko tuos pačius.

Pavergtų Europos Tautų sei
mas šeštos sesijos susirinko 
rugsėjo 29 New Yorke Carne- 
gie Endovvment ... salėje. Po

liau.
— Kom. Kinijos galva rug

sėjo 28 paskelbė viešą kalti
nimą: esą Amerika užgrobusi 
Formozą, ir Kinija negalinti to

su- 
nė

— Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle numato atvykti į A-

ti prekybą su Sovietais, kai bus 
susitarta dėl karo laikų pasko
los grąžinimo. Tos paskolos A- 
merika reikalauja grąžinti bent 
800 milijonų. Sovietai buvo siū-

"Kada Sovietu Rusija — tęsė 
jis toliaū —pradėjo savo im
perializmo kelią prieš 14 mėty, 
ji pradėjo iš nieko. Dabar yra 
17 kraity jos valdžioje. Ir per 

^_14 mėty nieko nepadaryta, kad 
- ' bent žingsnį ji žengty atgal".

buvo priimta į Ženevos konfe
renciją;

— Amerika atnaujino diplo
matinius santykius su kom. 
Bulgarijos vyriausybe.

— O Jungtinėse Tautose no 
tik nebuvo iškeltas Vengrijos 
reikalas, bet jose buvo pagerb
tas tas, kuris labiausiai dėl 
Vengrijos žudyniy buvo kaltas 
(Chruščiovas).

Šitie faktai’ * tenka žymėti

- temimas — maždaug 90 proc.

Kinijoje
—Chruščiovas rugsėjo 30 

atvyko į kom. Kiniją, kuri

,_____
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Saules užtemimas matomas Amerikoje
Mėnulis spalio 2 įslinks tarp 

žemės ir saulės, ir bus pilnas 
saulės užtemimas. Massachu- 
setts pilnas saulės užtemimas

— Chruščiovo viešnagė A- matomas spalio 2 6:50 vai. ry- 
merikos mokesčių mokėtojam tą. Truks tik pustrečios minu- 
atsiėjo 150,000 dol. tės. New Yorke tik dalinis ūž

Paskutinis saulės užtemimas 
buvo matomas Amerikoje prieš 
5 metus. Kitas bus matomas saules užtemimas taip 

■trodš spalio 2 rytą it New 
Yorke pagal Mew Yorke pla
netariumo brtonlus. ,

AR PLIENO STREIKAS 
BAIGSIS?

jama.
Del Sovietu didelės pažangos ”

Prašnekimas apie dvi Vokieti- - • — 1 • • 1 rr
jas gali reikšti arba tik neat. Kova (fel ŠlUlyiUų 1F VlCtŲ J. laUtO&g

SUSKAITĖ JŲ ŽODŽIUS IR DARBUS
Iš Paverg. Europos Tauty seimo posėdžiu

VAKARŲ 
LEGENDA.

SUGRIAUTA
Azijoje ir Afrikoje esanti su

griauta legenda apie Vakarų 
persvarą. Ją sugriovė Sovietų 
Sąjungos imperialistinė ekspan
sija ir raketos į erdves. —Taip 
kalbėjo tarptautiniame polici
jos vadų suvažiavime pakvies
tas Filipinų atstovas Washing- 
tone Carlos P. Romulo, buvęs 
Jungt. Tautų sesijos pirminin-

Viršūnių konferencija numatoma dar šiemet
Artimiausias betgi klausimas ir toliau lieka Berlynas ir Vokietija

Prezidento Eisenhowerio ir 
Sovietu min. pirm. Chruščiovo 
pasikalbėjimai pašalino užsikim
šimus politikos kelyje, ir įvy
kiai žada toliau riedėti. Svar
biausias numatomas įvykis — 
viršūnių konferencija.

Viršūnių konferencija numa
toma prieš prezidento Eisen- 
howerio kelionę į Sovietu Są
jungą — tarp lapkričio ir nau-

jy mėty pradžios. kalavęs, kad viršūnių kohferen-
Tai priklausys nuo pasitari- ei j a būtų šaukiama tik tuo at-

mų su vakariniais sąjunginin
kais. Valstybės departamentas 
tokius pasitarimus su Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos atsto
vais Washingtone pradėjo jau 
rugsėjo

Kaip
29.
su prez. Eisenhowerio 

sąlygom?
Eisenhoweris buvo rei-

veju, jei užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencija parodys 
kokios pažangos Berlyno klau
simu. Prezidentas buvo atsisa
kęs dalyvauti tokioje viršūnių 
konferencijoje, kuri būtų su
šaukta spaudimo, ultimatumo 
keliu.

Susitaikymo su 
likimu išvados

Kadangi nieko negalim pada
ryti, tai šaltąjį karą vadinkim 
taiko* vardu.

Eisenhowerio - Chruščiovo 
pasitarimam pusiau pasibaigus, 
Amerikoje sudarinėjama defe- 
tistinė opinija. Būdingas ir į- 
domus C. L. Sulzbergerio (NYT) 
samprotavimas.

Eisenhowerio ir Chruščiovo 
susitikimas, mano autorius, tai 
“teroro pusiausvyros” padaras. 
Prieš penkeris metus buvo į- 
manoma galvoti, kad konflik
to atveju Rusija gali būti totą- 
liai sunaikinta, nesunaikindama 
totaliai Jungtinių Valstybių. 
Dabar tai daugiau neįsivaizduo- new gretn^

tojais.

mčjo pasitikėjimą?
— * Gallupo institutas patik

rino, kokius įspūdžius Chruš
čiovas paliko Amerikos visuo
menei: ar yra nuoširdus jo pa
siūlymas visuotinai nusiginkluo
ti. Visuomenės daugumas žiū
ri į jį su nepasitikėjimu: pasi
tiki 20 prc., nepasitiki 59,.be 
savo nuomonės 21 proc.

— Amerika numato padidin-'

VOKIETIJOS 
KLAUSIMAS

Vokietijos klausimas pet Ei- 
senhowerio— Chruščiovo pasi
kalbėjimo daros jautresnis

Vokietijos klausimą sujautri-- 
no ne tik paskelbimas, kad Ei- 
senhowerio - Chruščiovo pasi
kalbėjime apie ją buvo daugiau
sia kalbėta, bet ir paskui vals
tybės sekretoriaus Herterio, 
dar paskiau prezidento Eisen- 
howerio pareiškimai. Tik spė
jo valstybės departamentas ap
raminti Vokietiją dėl Herterio 
pareiškimo, jau teko Baltiesiem 
Rūmam raminti vokiečius ir 
dėl prezidento pareiškimo.

Prezidentas spaudos konfe
rencijoje kalbėjo apie Berlyno 
“nenormalią” padėtį, apie 
sprendimą, kuris patenkintų ry
tų Vokietiją ir vakaru Vokieti
ją. .. Lig šiol Ameriką kalbėjo 
apie vakarų Vokietiją, kuri 

ilgos” nėšio- reiškia visos Vokietijos valią.

"MIEGO LIGOS" AUKOS !
New Jersey ligi spalio 1 nuo 

“miego ligos” (encephalitis) jau 
mirė 18. Valdžios įstaigos ėmė
si priemonių kovai su uodais, 
kurie perkelia ligą nuo paukš
čių žmonėm. Ligoniai nuo uo
do įkandimo per porą savaičių 
kamuojasi nuo stiprių galvos 
skausmų, aukštos temperatūros, 
konvulsijų.

New Yorko sveikatos valdy-.w 1 
ba skelbia, kad New Yorkui 
tas pavojus negresia.

, kio (Lenkiją) ir invokacijos, ku
rią atkalbėjo rumunų ortodok
sų bažnyčios New Yorke rek
torius Florian Galdau, viešo 
dėmesio labiau verta darbų a- 
pyskaitl Joje sužymėti kredi
tai ir debitai siekiant paverg- 

laisvės debeto pusėje. Apyskai
ta darė išvadą, kad tie faktai 
Europos pavergtuose kraštuose 
sudarys įspūdį, jog Vakary 
deki iaraci jos priešinasi jy dar
bam.

Seimas, padaręs dekliaraciją, 
kad Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Bulgari
jos ir Albanijos komunistinės 
vyriausybės negali teisėtai kal
bėti tų vardu Jungtinėse Tau
tose, padarė ilgą pertrauką, 
kurios metu buvo susitarta dėl 
naujo pirmininko ir pavaduoto
jo rinkimų. Po pertraukos jau 
formaliai tie rinkimai pirmi
ninku padarė dr. Peter Ženki

tiem kraštam laisvės,
Kredito pusėje pažymėta, 

kad. Sovietam nepasisekė lai
mėti tai, ko jie labiausiai sie
kia — status quo pripažinimo. 
Pavergtų tautų teisę į nepri
klausomybę iš naujo pabrėžė, 
dekliaravo šie Europos opini
jos ir Amerikos valstybės or
ganai: "

— Europos Tarybos pataria
moji asamblėja, Atlanto Kon
gresas;

— Amerikos prezidentas ir 
viceprezidentas pasisakė ne tik 
už pavergtų tautų teisę Į nepri
klausomybę, bet ir pareiškė A- 
merikos įsipareigojimą nepri- ninku padarė dr. Peter Ženki 
pažinti pavergimo ir siekti iš- (Čekoslovakija)“- vicepirmininku 
laisvinimo taikingom priemo- " ..............
nėm.

— Labiausiai buvo apyskai
toje išryškinta Amerikos Kon
greso priimta ir prezidento pa
skelbta pavergtų tauty 
tė.

Tai vis galima rašyti 
to pusėje.

Tačiau tie Europos ir 
rikos nutarimai nerado 
mos nei atgarsio konkrečioje 
diplomatinėje politinėje veik
loje:

— Pavergtos Europos klausi
mas nebuvo net iškeltas Žene
vos konferencijoje. Priešingai, 
toje konferencijoje Vakarai net

dr. AUGUST LINDT, šveica- susilpnino savo 
ras. Jungt. Tautų komisaras pa- <
bėglių reikalam pagerbiamas cniunn+i.
New Verkė ryšium su pabėgę- Vokietijai sujungti, 
lig rnefSrs. ’ ’

Iš neaiškaus prezidento pa
reiškimo spaudos konferencijo
je susidarė įspūdis, kad susita
rimą Berlyno klausimui nesta
tyti laiko griežtų ribų prezi
dentas dabar laiko “pažanga’ 
ir daugiau kliūčių viršūnių kon
ferencijai neturi.

Viršūnių konferencija dabar 
atrodo neišvengiama, sako J. 
Alsop. Jos Chruščiovas reika
lavo jau dveji metai. Savo pa
siekė sukeldamas Berlyno kon
fliktą, paskui jį atleisdamas.

AR JAU ISPANIJĄ 
IMSIM VADUOTI?
YRA ŽMONIŲ, KURIE NEŽI
NO, KO f TUOS NAMUS AT

ĖJO
Pavergtos Europos Tautų sei

me pasitaikė rugsėjo 29 ir to- 
kis kurijozas. —Kai buvo pri
statytos šiai sesijai delegacijos, 
socialistų unija delegaciją pri
statyti atsisakė. Tą atsisakymą 
ji grindė noru protestuoti prieš 
tai, kad seimas buvo nutaręs 

. nusistatymą sudaryti savo delegatūrą ne 
rinkimų reikalavimo Anglijoje, Prancūzijoje, Vo-

• - kietijoje, bet ir Ispanijoje.- Is-
~~ Rytų Vokietija de facto panjja> sako, diktatūrinis kraš-

tų unija reikalauja sau seime 
“lygių teisių”. Mat 0agal statu- 

... .................... . , . _ . ..... ta seime yra 8 pavergtų vals- Prancuzijos užsienių reikalų — Jungi. Tautose Ainjos ir ‘w - . “interna-
min. Murville Jungtinėse Tau- Malajų atstovai pasiūlė įrašy- y ' P® M
tose atmetė Chruščiovo siūly- ti į sesijos darbotvarkę Tibeto 
mą nusiginklavimo kontrolę į- klausimą. Siūlymą Amerika pa
vesti tik tada, kada nusiginkla- laiko, 
vimas bus jau įvykdytas.

Murville taip pat nebuvo op
timistas ir dėl Berlyno. Jis kal
bėjo, kad reikės daug ir ilgų 
derybų, nes dabartinis Chruš
čiovo siūlymas reiškia Vokieti
jos padalinimo įamžinimą.

sargius žodžius arba po tais 
žodžiais paslėptą naują politi
ką, kokios Chruščiovas reika
lavo — dviejų Vokietijų pri
pažinimo. Įtarimą kelia juo la
biau, kad ir valstybės sekreto
rius ir prezidentas apie dvi Vo
kietijas ėmė kalbėti.

Vokietiją nuramino preziden
tas nauju pareiškimu Vokieti
jos atstovui. Tas pareiškimas 
vakarų Vokietijoje sutiktas kaip 
užtikrinimas, kad Amerikos po
litika iš ligšiolinės linijos neiš
silenkia.

Tačiau vakarų Berlyne ne
slepiamas ir pesimizmas. Vie
na, kad to užtikrinimo tekstas 
nepaskelbtas, o iš kitos pusės 
rytų Berlyno spauda skelbia, 
kad Chruščiovo “realistinė po
litika” susilaukianti pritarimo; 
kad pasaulis pradedąs supras
ti, jog yra dvi Vokietijos.

Vokietija liekasi ir toliau 
centre kovos tarp rytų ir va
karu.

riję, apie kurią pakalbėdavo 
neoficialu*, bet vis dėlto Įta
kingi amerikiečiai.

Dabar ir karingiausias rusas, 
ir karingiausias amerikietis tu
ri matyti ,kad karas turi būti 
išvengtas. Vienintelis kraštas, 
kuris galėtų imtis karo, kai Ki
nija. Kinijos lyderiai, sako au
torius, ciniškai pastebėjo, kad 
ir po atominio karo, liks Kini
joj 300 milijonų, kurių pakaks 
pasauliui dominuoti. Tokis 
pratimas nėra paguoda 
Chruščiovui.

Po tokios perspektyvos, 
numatymo, kad nebus galima ię 300, paskui visai nutilę. Da- švenčia savo režimo 10 metų, 
išvengti tarp Amerikos ir So- foar Chruščiovas pasižadėjo vėl Amerikos politikai labiausiai 
vietų ideologinės kovos, faktiš- kalbėtis. seka, kokie bus santykiai tarp
kai turinti pasilikti tokia pade- __  Chruščiovo ir kom. Kinijos to-
tis, kaip dabar — šaltasis k,a- -Kun. J. Prunskis lankėsi 
ras. Jos negalės pakeisti nei Washingtone pas Chruščiovus 
Chruščiovas nei Eisenhoweris. *r Pra^ė užtarimo, kad jo' mo- 
Tad autorius ir siūlo: psichoto- tinai Sibiro leistų atvykti į 
gičkai nepatogu esamą padėtį Ameriką.
vadinti ^iaWuo|u karu, geriau —Amerikos Balso rusų kai- toleruoti. Tačiau savo dešimties RaŽanČiailS mČnUO
jau pakeiiti vardą ir sakyti: t>a sovietai netrukdo ir Chruš- metų režimo sukakties dienom 
*•***•• čiovui išvykus, bet trukdo ki- įsakė nešaudyti Į Quemos ir ki-

’ tom kalbom. tas pakraščio salas.
— Sovietg spauda choru gi

ria prezidentą Eisenhowerį kaip 
taikos prezidentą.

Hurikanas “Grace” iš So. Ca- sauIės užtems 
rolina apsilpdamas nuėjo link Tuo tarpu, sakysim, Chica- 
Pennsylvanijos. Nuo jo žuvo 11 goję, saulė dar nebus patekė- 
žmonių, sugriautų aptvindintų jus, kai bus jos užtemimas, 
namų ir kitokių nuostolių tik 
So. Carolina skaičiuojama už 
kelis milijonus. Jam baigiantis 
jau pastebėtas “Hannanh” hu-

—Anglijos rinkiminiame mi
tinge W. Churchillis rugsėjo 
29 įspėjo: atsargiau dėl nusi
ginklavimo; negalima leistis į 
susitarimus, jei juose nenuma
toma aiški kontrolė; jei nebū
sim tvirti dėl principo, bus fa
tališka klaida.— Sovietai nenori keistis su 

Amerika bibliotekom ir skai
tyklom, — pareiškė Amerikos 
informacijos agentūros direkto
rius George Allen.

— Italijos min. pirm. Segni
ir už. min. Pella rugsėjo 30 
atvyko 3 dienom į Baltuosius 
Rūmus. Jie suinteresuoti la

— Jung.Tautu kuluaruose 
eina aštri kova dėl tuščios vie
tos Saugumo Taryboje. Vietoj 
išeinančios Japonijos yra du 
kandidatai: Turkija ir Lenkija. 
Balsavim-’i reikia dviejų treč
dalių. Sovietai grasina, kad jei-

biausiai viršūnių konferencijos 8U ne Lenkija, tai jie nieko 
sprendimais. kito nepraleis.

POPIEŽIAUS JONO XXIII 
ENCIKLIKA

Popiėžius Jonas XXIII rugsė
jo 26 dienos data paskelbė en
cikliką, vardu “Grata Recorda- 
tio”, kurioje ragina 500 mili
jonus pasaulio katalikų spalyje 
kalbėti rąžančių už “vyrus, ku
rie yra atsakingi tiek už dide
lių, tiek už mažų kraštų liki
mą”. Pasakė, kad jis pats mel- 
džiasi, idant Viešpats atitolin-

* tų ginkluotus"' konfliktus.

Prezidentas Eisenhoweris pa
kvietė plieno unijų ir kompa
nijų atstovus ir paragino, kad 
jie streiką baigtų iki spalio 8, 
kada prezidentas grįš iš savo 
k^trako^iau^oustire^n mėne^ MEMELI !• AUKŠTO — taip ją parotft aparatai Explorer VI, kuris 

kas truko jau pustrečio mene- paleistas rugpIOCio 7. Ka|r*i vaizde tieunnto vidutinio Paciflko da- 
S1O. lis, detintje aeronautikos administracija davinius paryškino gaublyje.

cionalų” delegacijos (kr. demo
kratų unijos, socialistų, libera
lų demokratų, ūkininkų ir pro
fesinių sąjungų unijų). Visi tie 
“internacionalai” dalyvauja sei
me patariamuoju balsu, valsty
bių delegacijos sprendžiamuo
ju. Kadangi socialistai tik pa
tariamuoju, tai siuntę ligšiol 
delegaciją, dabar nutarė jos ne
siųsti.

Tuos pačius argumentus pa
kartojo ir ūkininkų unija (ža
liasis internacionalas); ji dele
gacijos taip pat neatsiuntė. Jų 
argumentus dėl Ispanijos parė
mė ir profesinės sąjungos, bet 
savo delegaciją atsiuntė.

Tos naujos iniciatyvos auto
riam buvo paaiškinta, kad ne 
į tas duris pataikė: Pavergtų^ 
jų Europos Tautų seimo tiks
las pagal statutą yra kovoti už 
rytų ir vidurio Europos paverg
tų kraštų laisvę, o ne už Ispa
nijos ar kitos valstybės režimo 
keitimą.

Šiuo žygiu socialistai ir ūki
ninkų unija pademonstravo, 
kad Ispanijos režimas jiem 
svarbiau už savo krašto laisvę: 
jeigu Ispanija gali būti naudin
ga laisvės kovai, tai jos pagal
bos nereikia priimti, nes tai 
iš diktatoriaus. Tai noras pasi
rodyti demokratiškesniem ir už 
Ameriką, kuri tame diktatūros 
krašte rado reikalo turėti sa
vo bazes. Beliktų, kad socialis
tų ir ūkininkų unijos atsisaky
tų ir nuo savo “bazių” Ameri
koje. kadangi ji palaiko santy
kius šu Ispanija. O Lietuvos 
socialistai tokį žygį turėtų lo
giškai pratęsti atsisakydami nuo 
lietuviškų radijo valandėlių iŠ 
Madrido.

Nemalonūs tai žodžiai, bet 
ir visuomenei reikia žinoti, ko
kių nesąmonių pridaro žmonės, 
kuriem yra patikėti aukštesni 
uždaviniai.
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to žiūrėti, 6 nės ne. Td tą D ĖMĖSI O!
RvėHeiR tiems. kurie siunčia siuntinius savo

Europos radijas, 
jūs mėgsta-Chruščiovas: Ką ji 

te pietum? (Kai tas
i ji 

kartojo): koks jū-žiūrėdamas kartojo): koks 
sų, mėgstamiausias valgis?

Phillips: Tegul bus kepta 
tiena.

jau

UNIJŲ LYDERIAI pėtarfby su CarūkMtom: OlA. Knight — naftos chemikaly, atomo unijos, Jamos B. Ca
re), - elektros, radijo ir matinių unijos,' Watter P. Reuther — automobilių ėmėjo*, Paul L. Phillips — po
pierių imlfos, Emile Rieve — tekstiles unijos, Joseph Curran — jūrininkų unijos.

Apie tautų apsisprendimo teisę
Amerikos unijų vadų pokalbis su Chruščiovu (3)

Knight: Jei ji yra ant demo
kratiniųpagrindų, tai nereiktų 
bijotis demokratinių rinkimų."

Reuther: Rytų Vokietijoje.. 
yra tik vienos partijos sistema... 
Po daugelio balsų iš karto pa
sigirsta Knight žodis: Kodėl

targah. Mūsų akyse tai jti por- I 
fetygrafl$L Tai kultūra fatonių, | 
kurie nori pornografijos. Tai Į 
kapitalizmas, kuris pastūmė Į 
merginas šiuo keliu. |

Reuther: Gal būt, tai buvo | 
kvailas filmas — kvailai pada- j 
rė tie, kurie jį rodė jums. Bet | 
tai neturi nieko bendro sū mū- j 
sų klausimu, kodėl negali būti | 
laisvo idėjom pasikeitimo tarp Į 
mūsų kraštų?

Chruščiovas: Kodėl jūs neno- | 
rite su mumis prekiauti? Deš- j 
ros skonis tas pats visuose kraš- j 
tuose ... (Paskui į Reutherio j 
pastabas, kad apie Amerikos gy- J 
venimą iš jo informacijos ėmė 
tik, kas neigiama darbo žmo
nių gyvenime, o jo kalbos, ku
rią jis pasakė gegužės 1, sovie
tai neminėjo, Chruščiovas at
kirto): Mes skelbiame tik tas 
kalbas, kurios stiprina draugiš
kus santykius tarp kraštų... (O 
kai Reutheris nusiskundė, kad 
Amerikos “reakcinė spauda” jį 
vadina Maskvos agentu, o 
Chruščiovas vadina jį Wall 
Streeto liokajum, 'Chruščiovas

sudarė standartinius siuntinius tiems, kurie neturi gali
mybės aplankyti šią firmą asmeniškai.

Siuntinys Nr. 1 $54.40
4 gabalai, 14 jardų rayono medžiagos kostiumams
1 vyriškas vilnonis megztinis
1 moteriškas vlnonis megztinis .

Siuntinys Nr. 2 ; $58,55
2 gabalai, 7 jardai vilnonės medžiagos kostiumui 
2 gabalai, 7 jardai rayono medžiagos kostiumams

Chruščiovbs: O aš mėgstu 
barščius. Jūs ir toliau valgykite 
savo jautieną, o aš barščius.

Reuther: Bet jūs reikalauja
te, kad visi barščius valgytų!

Chruščiovas pakildamas (bu
vo jau 10:22 v.v.): Jeigu jūs ne
skaitote, ką aš esu pareiškęs, 
ko aš galiu daugiau laukti.

Reuther: Jūs peršate didesnę 
prekybą. Kaip jūs galite prie
šintis didesnei laisvai idėjų a- 
pykaitai?

Chruščiovas: Kaip darbo kla
sės galva aš apsaugosiu darbi
ninkus nuo kapitalistų propa
gandos.
s Sulig tuo pasakymu' Chruš
čiovas atsuko į stalą nugarą, 
nusilenkė žemai, rodydamas su
sirinkusiem užpakalį, kilstelėjo 
savo švarką, pamėgdžiodamas ,o 
matytą Hollywoodo ‘Can Can” 
vaidinimą ir tarė: Toks yra jū-

Siuntinys Nr. 3 $58.00
1 gabalas, 31/-* jardo vilnonės medžiagos kostiumui
1 gabalas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui
1 pora moteriškų batų su kailiukais viduje
1 užtiesalas lovai

Siuntinys Nr. 4 $79.50
1 gabalas, 3*Z> jardo vilnonės medžiagos kostiumui
1 gabalas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui
2 gabalai, 7 jardai rayono medžiagos kostiumui
1 gabalas, 4 jardai šilkinės medžiagos suknelei
1 pora moteriškų batų su kailiukais viduje
1 vyriškas vilnonis megztinis
1 moteriškas vilnonis megztinis
Užsakant šiuos siuntinius, reikia nurodyti siuntinio nu
merį, medžiagų spalvą ir batų bei megztinių matus.

meš tuo didžiuojamės. Ten 
tų fašizmas, jei ne mes.

Reuther: Ar Nagy buvo fa
šistas? Aš maniau, jis buvo ko
munistas.

Chruščiovas: Nemaišyk gerų 
daiktų su purvynu ... (Po bend
ro sujudimo apie stalą). Tai 
mes išsėmėm Vengrijos klausi
mą?

Carey: Mes tik jį palietėm. 
Mes jo neišsėmėmė.

bū-

>

norėčiau, kad mes rastume 
bendrų punktų. Bet mes galvo
jame skirtingai. Mums gaila jū
sų-
* Reuther: Mes jūsų pasigailė
jimo nenorime. (b. d.)

Chniščiovo uždarame patikai- Respublika yra ant pačių demo- 
bėjime su septyniais unijų pre- kratiškiausių pagrindų. Joje nė- 
zidentais po karšto susikirtimo ra jokios gamybos priemonių 
dėl sovietų darbininkų teisės privatinės nuosavybės, 
streikuoti reikėjo įtampą vėl

H atleisti, pakeičiant pasikalbėji- 
‘ mo temą. Tai pakūrė C. A.

Knight, naftos, chemikalų ir 
atomo unijos prezidentas. ?.

Knight: Pone Pirmininke,
.... jūs kartojote pareiškimus apie

tautų apsisprendimą ir laisvę / jūs priešinatės demokratiniam 
nuo svetimo kišimosi. Su jūsų 
šiais principais mes sutinkame.

• Tačiau mes negalime suprasti, - 
kada jūs sakote pripažįstą ry-

, tų ir vakarų vokiečiam teisę 
spręsti susijungimą, o tuo 
tarpu priešinatės vokiečių tau- 

' tos laisvam ir demokratiškam
- balsavimui tuo reikalu.

Mano antras klausimas lie
čia jūsų pareiškimą dėl nesiki
šimo į kitos valstybės vidaus ri savo konstituciją ir įstaty-

7 reikalus — kaip jūs suderinate mus ir laisvai plėtojasi.
.'I šitą pareiškimą sų Vengrijos Knight: Tai kodėl Rusija ki-

laisvės kovotojų pavergnnu^ ku- šosi į Vengrijos reikalus? _______ , - ___
l^dė Sovietų karines pa Chruščiovas: Tai nebuvo jo- ir atitinkamai reviduoti laisvi- punktą

jėgos. _ '. kis kišimasis. Ten buvo kontr-
rai^vra^ištienirave^eerai^ tam revoliucija, galvažudžiai ir chu- noma Mano supratimu, tektų metu mūsų veiksniai turi la- rius pareiškia:‘šiuo metu prieš 
rai yra ištreniravę gerai uuu liaunai rinklus is uzsie- • . ,, .
tikras kadrus. Tegul tai bus „io ir paėmė valdžia Budapeš- kreiPt‘ daugiau dėmesio j lie- bai padidinti savo budrumą ir stoja baisus klausimas — 

mo paėmė vaidną Budapes valstybinius liku- Y“ ^akysime
būti”. Kitaip tariant- mažiau 
tektų būti tamsiais pranašais 
(o tai daros mada), daugiau pa-

balsavimam Vokietijai sujung
ti?

Chruščiovas: Tai priklauso ne 
nuo manęs, bet nuo dviejų Vo
kietijų.

Knight: Bet jus pasisakėt sa
vo propagandoje pėr visą pa
sauli prieš demokratinį sujun
gimą.

Chruščiovas: Pasakyk man, 
kur aš taip sakiau. Vengrija tu-

KOKIOS IŠVADOS UĘTUVIAM PO CHRUŠČIOVO
N. Lietuva rugsėjo 23 pa

skelbė dr. J. Karvelio prane-

moteriškų kojinių. '
Šis skelbimas galioja iki š.m. lapkričio men. 1 d.

ADRESAS:

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
132 Franklin Avė., Hartford, Conn. 

Telef. CHapel 64724
SPAUDA

važiavime. Tame pranešime po
litinė apžvalga ryšium su Chruš
čiovo apsilankymu baigiama iš
vada:

aiškiai parodyta, kad mūsų 
tremties metai gali ilgiau užsi
tęsti, negu kad mes tikimės. 
Kadangi greitos aušros mūsų 
padangėje dar nenumatoma, tai

Prieš defetizmą 
lietuvybės išlaikymo srityje 

Drauge rugsėjo 18 M. Kru
pavičius pasisakė dėl lietuvių 
nulietuvėjimo užsieniuose. Kal
bėjo, kad naujoji ateivija grei
čiau nulietuvėja nei senoji Ta-

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

Mūsų laisvinimo vęiksniai .mūsų veikiai turi įrašyti sa- J*
valo iš.šių^mjteflteitimo ve pro^pM. “sustiprintų pa- tTiXįdaryti išvadas stangų VlŽBpM*ės išlaikymui’

■ lietuvių Kainos ne tik mokyk-
loje, bet ir bažnyčioje. Klausi- 

nimo akciją, jeigu ji dar įma- ‘Naujosios diplomatinės eros mą sudramatizuodamas, auto-

DOVANŲ PAKETUS į USJSK
1. Ar firma yra patiktoa?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus

reikiamus dokumentus?

nio ir paėmė valdžią Budapeš-
man leista pareikšti garsiai. Ar jr vyriausybė prašė mus pa-
jūs žinote ką nors apie Vokie- gįjbos, ir mes davėme ją, ir įvykių jau mums pakankamai čius visas 24 valandas”.
tiją? Ar jūs buvote kada nors -__________________________ ___________ _________ ...... ■ - , —......... —
ten? Vokietijos Demokratinė

“ PASIKLAUSYKITE BENT TĖVO LENINO
savo atstovui pareikšti, kad ir .^ginklavimo

; jis aon atvykti> Į Ameriką Jei konferencijoje Mackinac salo-
Chruščiovas galėjo, kodėl Titas

• negalįs. Prieš pustrečių metų
Titas jau buvo įsisiūlęs ir Ei-

... senhoweris jam buvo pasiun- 
tęs kvietimą, bet Amerikos vi
suomenės opinija privertė patį

.. Titą susiprasti ir atsisakyti.

- Amerika šiemet įmokėjo
Jungt. Tautų aukštajam komi
sarui pabėgėlių reikalam jau 1 
mil. dolerių.

4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?

Puodas katilą tebevanoja 
Dirvoje ir Vienybėje tebeei-

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausinius, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:

Kodėl Chruščiovas, Mikoja- Antra, Maskva nori, kad tas 
nas ir kiti sovietu tūzai bičių- prekes Amerika duoty kredi- ”a kova Rastenį, ir prieš 

je, Michigane, šiemet kalbėjo liuojasi su Amerikos kapitalis- tan. 
Gerry. McManus, kuris 19 metų tais

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
jį. Diryoje Bronys Raila tvirtai 
gynė. Vienybėje paskelbtas to 
paties B. Railos laiškas iŠ 1946

Ką reiškia duoti Maskvai pre
kes kreditan, parodė antrasis 

skiriat savo prekybos bent de- pasaulinis karas. Amerika su- metų, kuriame jis Rastenį dar 
ir Kanados jūrininkų unijos šimt procentų komunistiniam davė tada Sovietam prekių už tvirčiau suniekina. Diskusija 

kraštam, tai jūs duodate jiem 12 milijardų. Iš pradžių Mask- davė naujos šviesos ne apie 

krašte krizę bet kuriuo metu, niai pareiškė, kad neftokės. Pa- lėją.

yra buvęs Kanados komunistų 
partijos centro komiteto narys

sekretorius - iždininkas. Taigi 
specialistas komunizmo reika
lais. Jis kalbėjo apie prekybą 
su komunistiniais kraštais:

“Kova už prekybą su komu-

puikią galimybę sudaryti jūsų va žadėjo atsilyginti, o nese- Rastenj, bet apie gynėją - puo-

kai tik jie ištrauks iš po jū
sų kojų tą ūkinį kilimą.

“Jei jūs nenorit manęs pa

sikeitė sąlygos, pasikeitė ir nu
sistatymas dėl paskolos.

Maskva ir dabar apskaito:
. nistiniais kraštais, aišku, yra kĮaUSytj sveikas pro- gausim prekes iš Amerikos

-Bels* uztiknno Jungt. dalis pašautojomasto kovos uz tas reikalautų paklausyti dabar- b. pimgy; pmilreis sulygo., ir 
Tautas, kad savo Konge Mn- raudonosios Kinijos pnpamm- komttn^o b«.wrerfMį9rind~ pinigų

• koja 1960 rengia jau demokra- mų. nes komunistam prekj-ba feuris „mokėti; • Mantiniu
tinius rinkimus. yra ideologinis ginklas. Jei jus

Laisvė nori laisvių
Laisvė, komunistinė, rugsėjo 

18 reikalavo: “Tuojau parapijo- 
nims turi būti suteikta papras
čiausia pilietinė teisė išsirinkti 
savo kunigus, vyskupus ir pas-

716 Walmrt St 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAInut 5-3455

NEW YORK 23, N. Y. 
LYceum 5-0900

263 Market St. 
NEWARK 2, N. J. 
M Ark et 3-1968

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32. U-L. 
FRontier 6-6399

6446 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560

390 W. Broadway
S. BOSTON 27, MASS.
ANdrew 8-8764

1313 Addtoon Rd.
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UTah 1-0807

(33 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y.
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SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS 1

AMBKAN HOME BALTY
94-14 JAMAICA AVĖ., 
Woocfhaven 21, N. Y.
Tel. HIckory 1-5220 

(Forest Parkway Stotis)

WILLIAM J. DRAKE 
Licensed Real Eatate Brokeris

1. JEIGU JOS NORITE PARDUOTI NAMUS — UŽEIKITE PAS 
MUS. Mes turime daugybę klientų su pinigais, kurie nori pirkti 
tuojau ir be Jokių apsunkinimų jums.

2 JEIGU NORITE TSNUOMUOTI JŪSŲ NUOSAVYBĘ — mes 
tuojau patarnaujame be atlyginimo.

3. JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime dideU pasirinkimų vienos, dviejų ar trijų icimų namų 
gražiausiose Queens apylinkėse.

Telefonas HIckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS

"Kada kapitalistinis pasaulis savo pinigus ar prekes galė- 
pradės prekiauti su liiuiMh, tai sim duoti Indijai ar kitiem 
w ta diena jis pradės finan- kraštam, kaip sovietinę paramą 
svoti savo patiek komunistiniam sąjūdžiui vykdy-

Chruščiovas į tai atsakytų: 
o kam jūs kišate savo nosį į 
parapijas ,.. Demokratas nusi
džiaugtų pažanga: dabar bus

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valstybinių ■ 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis :

“The Canadian Intoffigence tL
Service”, preamindaiMs anuos Chruščiovas ištikimas Lėni- Vė ims reikalauti ir rytų Vokie- 
McManus žodžius moralinio ap- nui ir atkakliai siekia, kad A- tiioie s Lietuvoie ir kt tain 
siginklavimo konferencijoje, at- merikos kapitalistai išplėstų pat^vės paarti trtia „p 
kreųna dėmesį, kad SOTietų bo- prekybų ir tokiu būdu imtų for^Tokia žmonėm
sai pmmauna ir taeima akis į kalti vinis į savo pačių grabų. o M k01[i, Maskva
Amerikos lapitalistus, kad su- ....  11 ■——— diktuoja
interesuotų juos prekyba. To la- Ar portorikiečiei labiausiai
blausiai tiekė lankęsis Mikoja- kalti? Visko yra,
nas ir bičniliavęsis su kapita- Senato komisijoje, kuri tiria tik popieriaus triHcsta 
listais Eatoira ir jaunuoju For- paauglių nusikaltimus, rugsėjo Tas pats laftraštis rugsėjo 
du. To Imties siekia ir dabar 24 teisėjas Lėibowitz liudijo, 18 po pranešimų apie gyveni- 
Chruščiovas, prisispyręs rieika- kad per šių metų 9 mėnesius mą Lietuvoje: “B pranešėjų 
laudamas išplėsti prekybą tarp 20 proc. paauglių kriminalinių patirta, kad yra jaudamas vi- 
Amerikos ir komunistinių kraš- nusikaltimų priklauso porteri- šokio popierio trūkumas, o ra
tų. kiečiam, nors jų yra tik 8 pro- šytojų ir raštų perteklius. Pats

Dar labiau dėmesio vertas centai visų New Yorko gyven- Zimanas sakė, kad bevelk pusė 
reikalavimas —kolai tari būti tojų. y “Tiesai” prisiųstų raštų yra iš-
ta prekyba ir kokiom sąlygom. Tuo liudijimu buvo nepaten- metami, taupant popierį. Tai 
Maskva reikalauja tų prekių, kinti portorikiečiai ir tvirtino, kodėl silpnesnius rašytojus ne
kurtas Amerika vadina strategi- kad jiem tenka tik 8 proc. pristatyti prie reikalingesnių 
nėm, karinėm ir kurias kaip tik nusikaitimų. Leibowitz nekalti- produktų gaminimo?” 
dėl to yra uždraudusi gabenti no atvykstančių portorikiečių. Patarimas jau pavėluotas: ne 
į komunistinius kraštus. Vadi- Jie esą toki kaip ir kiti žmo- vienas rašytojas iš Lietuvos bu- 

nės. Bet New Yorke sudarytos vo pristatytas prie anglies, ge-

kalti?

nas,
Maskvai reikalingos prekės, tokios sąlygos, kad jie greičiau Ieties ir miško gaminimo Vor-

[ kurios tikty karo pasirengimam, leidžiasi į nusikaltimus. kutoje ir kitur.

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
TeL: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vaL p.p. ligi 5 vai. vak.
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BBOOKLYN 27, N. T.
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Ateiti* nuo žmonių uždeng
ta jų pačių gerui. Geriau iš 
anksto nežinoti liūdnos žinios, 
nes susijaudinimas ir laukimas 
nevienam sugriautų gyvenimą, 
žmogaus gyvenimas yra sutelk
tas dabartyje, ir jis šia diena 
atsiremia, planuodamas savo a- 
teitį. Remiasi kasdieniu darbu, 
savo ir kitų patirtimi bei žino
mais jau faktais ir jų išvado
mis. čia iš dalies prasideda 
ateities spėliojimai. Bet ir pra- 
matant ar nujaučiant būsiant

* ką. blogo,,.yi$.ti^k Įjeka įar jrįL 
tis, jog nebus dar taip prasta, 
kad nebūtų galima gyventi. At
sidengus iš anksto baisiai tik
rove^ toji viltis būtų sunaikin
ta ir gyvenimas išeitų iš nor
malios vagos. Žmonės nuo tos 
nelaimės yra apsaugoti ateities 
nežinojimo ir jos paslaptingu
mo.

terminuota Liucijos mirtinu ar
ba 1960 metais. Liucija, karme
lite vienuolė, dar tebegyvena 
Portugalijos vienuolyne, Coim- 
broje, o surašytoji paslaptis yra 
vietos vyskupo žinioje. Tvirti
nama, kad be Liucijos nežino
ma der nei vyskupui nei pa
čiam popiežiui. Tačiau su Liu
cija bekalbant kun. Augustinui 
Fluentes, kuris rūpinasi dviejų 
mirusių Fatimos piemenukų ka
nonizacija, ji pati priminė, kad 
1960 metai' netoli ir jei žmo- 

_ nė$^esįmęls4r nęątgąįo^ galį^ 
būti visiem labai liūdna.

Ryšium su tuo pokalbiu dar 
1957 metais, po kun. A. Flu
entes pamokslų Meksikoje .pa
sirodė spaudoje žinių, kad jis 
skelbiąs Liuciją pranašaujant 
ateisiant didelę katastrofą. 
Šiom dienom Meksikos kardi
nolas Garibi ir arkivyskupas Lo- 
pez stojo tą puolamą kunigą 
ginti: jis tekalbėjęs apie reika
lą maldos bei atgailos ir neap
silenkęs su Bažnyčios mokslu. 
Nebuvę gąsdinimų kokia artė
jančia katastrofa, juoba, kad 
paslaptis lieka paslaptimi. Nie
kas jos nežino.

Nežinia paliks ligi paslapties 
paaiškėjimo. Laikas artėja. Jis 
parodys, ką Dievo Motina žmo
nijai pranašavo dar 1917 me
tais. Jokie spėliojimai nieko pa-

. . -- * a į* ,W.-» ! *> ■<- ■ • ;

Kas geriau: keliauti Sovietų Rusijon ar bibliotekon
- - y -• . . • ' ‘ - s“’f..'‘-į-.’. ” . . *

Kokiu būdu SovietySę  junga gamina “eks-
pertus” savo komunistinei propagandai?

Soviaty Rusiją šiemet aplan
kys apie 10,600 amerikiečių; 
dvigubai daugiau negu pernai, 
šių turistų kelionė trunka nuo 
savaitės ligi mėnesio. Ji tvar
koma Inturisto — specialios į- 
staigos užsieniečiam priimti, ve
žioti ir vedžioti, sekti ir rodyti 
tai, kas norima parodyti. Ar to
kiomis sąlygomis ir tokiu trum
pu laiku galima Sovietų Sąjun
gą pažinti? Kraštas gana dide
lis, įvairus, žmonių per 200 mi
lijonų, jų gyvenimo sąlygos 
labai skiriasi, valdymo sistema 

' .komplikuota, daug joje slaptu
mo. Viena kelionė į Sovietų Ru
siją negali turisto padaryti eks
pertu — to krašto žinovu.

Tokį klausimą aiškina Euge
ne Lyons spalio mėnesio “Read- 
er’s Digest” numeryje, nurody
damas turistų daromą Ameri
kai žalą. Bet prieš duodami pa
vyzdžius, kaip tie “ekspertai” 
pasitarnauja komunistinei pro
pagandai, susipažinkime su pa
čiu autorium.

KOMUNIZMO UTOPIJOS 
APVILTAS

Eugene Lyons yra pagyvenęs 
ir patyręs žurnalistas, užsienio 
korespondentas, radijo komen
tatorius, visos eilės knygų au
torius, redaktorius. Jis ilgai ir 
uoliai studijavo Sovietų Sąjun
gą ir komunizmą. Jaunas žavė
josi “komunizmo eksperimen
tu’ ir jį gynė; buvo marksisti
nių pažiūrų. Jį perkeitė ilges
nis buvimas Maskvoje (1928- 
1934) United Press korespon
dentu. Jis pirmas iš užsienie
čių reporterių kalbėjosi su Sta
linu. Pažinęs komunistinę rea

lybę, nuo to “baisaus eksperi
mento’ nusisuko ir pasidarė 
kovotojas su bolševizmu. Jo pir
moji knyga “Assignemėnt in 
Utopia” (Utopijos atžymėjimas, 
1937), parašyta apie Sovietų Są
jungą, JAV visuomenei padarė 
didelį įspūdį. Antroji stambi 
knyga apie Sovietų Rusiją iš
ėjo 1954 metais: “Our Secret 
Allies: The Peoples of Russia 
(Mūsų slapti sąjungininkai — 
Rusijos tautos). Abi knygos pa
remtos asmeniniu patyrimu, 
kruopščiai surankiotais faktais. 
Iš jų kalba žmogus, kuris ge
rai pažįsta komunizmą ir Sovie
tų Rusiją.

Dabar Eugene Lyons yra vy
resnysis “Reader’s Digest” re
daktorius. Minėtam savo straips 
nyje nurodo amerikiečių turis
tų parnešamą iš Sovietų Sąjun
gos netiesą.

PRO KITŲ AKIS 
SAVAS AUSIS

Turistai Sovietų Sąjungoje 
pamato tiktai menkutę dalį tie
sos. Daugiau jie mato tai, kas 
jiem rodoma, bet tiki, kad ma
to teisingai. Ir juo daugiau a- 
merikiečių į Sovietų Sąjungą 
keliauja, juo daugiau netiesos 
parnešama. “Keista, — rašb E. 
Lyons, — kad tų žmonių pasa
kojimų šiame krašte plačiai ir 
nekritiškai klausoma’, riyg jie 
būtų kokie patyrę žinovai.

Kai. žmonės lanko kitus kraš-

mato ir ką panori matyti — 
ir viskas. Nepasakoja kasdie
niškų smulkmenų, ir nesideda 
to krašto ekspertais. Bet iš So- kiečiui?” „ 
vietų Rusijos didelė dauguma 
grįžta kaip “specialistai - eks- < 
pertai”: sociologai, ekonomistai, 
teisininkai, literatai ir kitokie, 
pabuvę tik kelias dienas ar sa
vaites. Jie praneša tokias “di
deles naujienas’: vaikai žaidė 
gatvėje, taksi šoferis buvo man
dagus, viešbučio tarnas neėmė 
ar ėmė arbatpinigius, darbinin
kas skaitė laikraštį ... Kur to
kių vaizdų nėra? Bet tai skel
biama, kaip ypatinga, nuostabi 
žinia.

DIDELIŲ IR PROTINGŲ 
ŽMONIŲ MAŽOS IR KVAILOS 

ŽINIOS
Pavyzdžiu E. Lyons yra pri

rankiojęs labai būdingų. Jie api
būdina ne tiek Sovietų Rusi- 
ją. 'jos pranašumą ar pažangą,; 
kiek pačius turistus .štai kele
tas iš jų!

Le Roy Collins, Floridos gu
bernatorius, pirmos dienos va
kare iš Maskvos pranešė kabe
lio telegrama: “Mačiau jaunuo
lius, susikabinusius rankom”.

Robert E .Smylic, Idabo gu
bernatorius: “Aš neradau nė 
vieno Rusijoje žmogaus, kuris 
būtų suinteresuotas keisti val
dymo sistemą”. E. Lyons klau-

šia: “Ar policinėje sistemoje 
gali rastis bent vienas, kuris 
tokią pavojingą paslaptį išsaky
tų atsitiktinai sutiktam ameri-

Dr. Bob Pierce, prezidentas 
evangelikų org-jos “World 
Vision”, paskelbęs, kad Sovie
tų Sąjungoje esanti “religijos 
laisvė”, dar prideda: “Ten vals
tybė yra pačių gyventojų nuo
savybė”. E. Lyons paaiškina: 
‘"Tokiu pat būdu, kaip kalėji
mas yra nuosavybė kalinių”.

Philip D. Reed, biznierius iš 
General Electric: “Ten nėra gi
laus ar didėjančio neramumo 
nei nėra nepasitenkinimo savo 
vyriausybe”. E. Lyons primena 
Aleksandrą Kaznačejevą, sovie
tinį Burmoje diplomatą, ne taip 
seniai pabėgusį į JAV atstovy
bę ir pasakiusį: ”Aš nekenčiu 
Sovietų Sąjungos vyriausybės ir 
jos žiaurios žvalgybos”.

■' Wii|iam Saroyn»į rašytojas, 
būdamas Maskvoje pareiškė: 
“Jūsų triuškinanti ir su nieku 
nepalygintina pergalė — tai 
pergalė knygos’. E. Lyons pri
mena B. Pasternaką, kaip jo 
knyga neleista spausdinti ir No
belio premiją atsiimti.

Prof. L. Scbuman pasirodė 
madų ekspertu skelbdamas, kad 
Maskvoje “žmonių didžiuma la
bai gerai apsivilkę”. Ir tuo pa
čiu metu akylesnis žurnalistas 
James Shepley: “Savo akimis

Paslaptys tačiau žmones trau
kia. Tai nėra tiktai smalsumas. 
Tai yra būties klausimas, susi
rūpinimas tuo, kas gali ištikti. 
Bet šiuo klausimu, mums pa
čiu svarbiuoju, nesame palikti 
be žinios. Yra aiškiai apreikš
ta, kad mūsų gyvenimas prasi
tęs į amžinybę tokia būtimi, 
kokios žmogus užsitarnaus. Ka
dangi realiai tos būties suvok
ti negalime, tai daug kas čia 
neįžiūri nei palaimos nei nelai
mės. Tai tikėjimo dalykai, bet dėti negali, nes paslaptys užden- 
tokię, kurie neatšaukiamai ap- g*a toi, ką žmonės norėtų, iš 

anksto žinoti.
Fatimos paslaptis mums tu

rėtų rūpėti ne tiek dėl galimos 
didelės nelaimės, kuri paliestų 
visą žmoniją, kiek dėl didelio 
skaičiaus žmonių, kurie bet ku
rioje nelaimėje gali būti nesan
taikoje su Dievu, čia bet kam 
laikas gali būti ne mėnesių ar 
metų, o dienų — paskutinis lai
kas maldai ir atgailai.

Spalio mėnuo, skiriamas ro
žančiaus maldai ir Marijos gar
bei, galimas daiktas, gali būti 
paskutinis prieš Fatimos pa
slapties paaiškėjimą. Tai mūsų 
dabartis. Į ją sudėkime visą sa
vo pasitikėjimą Dievo Apvaiz
da ir Dievo Motinos globa.

sprendžia amžinąjį žmogaus li
kimą. Dievo tvarkoje tai pa
grindinis ir esminis ateities rei- 

. kalas, kuris žmonėm labiausiai 
turėtų rūpėti.

Kad tas rūpestis būtų paža
dintas ir išlaikytas, mūsų lai
kam buvo duoti Marijos apreiš
kimai Fatimoje. Jie gerai žino
mi. Bažnyčia jų neneigia, bet 
ir neverčia priimti taip, kaip 
turi būti priimtos tikėjimo tie
sos.

Fatimos apreiškimai paliko 
vieną paslaptį — pranašavimą, 
kas turės įvykti, jei žmonės ne- 
atsigręš į Dievą. Toji paslaptis

nemačius, negalima patikėti, 
kad žmonės taip nuskurusiai 
vilkėtų”.

Pagaliau viena amarticfetė 
moteris, pabuvusi tik tris die
nas, pranešė apie “nuostabią 
pažangą” pramonėje, moksle, 
teatro ir kino mene, literatūro
je ir net dvasinėje kultūroje. 
E. Lyons pašaipiai pašteto: “Vi
sas būrys specialistų,... vargda
mas mėnesius, vargu galėtų ap
imti tokią plačią sritį, kokią 
apėmė savo telegrama toji tri
jų dienų turistė*.

KAS TURĖTŲ BOTI 
VADINAMA STEBUKLU

Komunistinė propaganda sie
kia turistam įkalbėti, kad pra
eityje viskas buvę bloga, skur
du, nelaisva; tik komunistinėje 
tvarkoje žmonės išlaisvinti, pa
daryta stebuklinga pažanga. E. 
Lyons nurodo du dalykus: vie
na, turistam nesakoma, kas iš 
praeities likę gero, nes tai už
skaitoma komunizmui; antra, 
per 42 metus būtų reikėję ne 
tokios pažangos pasiekti. Du pa
vyzdžiai. Japonija prieš pirmą
jį Didįjikarą fęodalinėjetyąr- 
4c6je pabarė ' nuostabią pažan-" 
gą — tiesiog revoliuciją. Vaka
rų Vokietija per 15 metų po 
siaubingo antrojo karo žymiai 
daugiau pasiekė, negu Sovietų 
Sąjunga per trigubai ilgesnį lai
ką. Tegu ir anekdotas, bet so
vietinę pažangą gerai apibūdi- 

' na pašaipa: “Pernai mes sulau
kėme Sputniko, šiemet Luni- 
ko, o kitais metais gal sulauk
sime batų* i ,,x -.■•••

GERIAU SKAITYTI, NEGU 
KELIAUTI

Am«riko* advokatų komisija, 
sudaryta komunistų taktikai ty
rinėti, karštakošiam turistam 
pataria: “Tiem, kurie norėtų pa
žinti komunizmą, mes pasiūly
tume ne 15 dienų kelionę į Ru
siją, bet 15 dienų studijas bib
liotekoje, studijas komunistinės 
konspiracijos”. Sis tikrai svei-
kas patarimas tinka ne vien tu
ristam, bet ir visiem, kurie be
kritikos išsižioję jų klauso.

SS.

AUKLĖJIMAS NEAPYKANTAI

Tuo pačiu metu, kada bolše
vikiniai rusai kitiem skelbiasi 
su savo “taika ir meile”, kaip 
Chruščiovas Amerikoje, jie vi
sai kitaip daro praktikoje. Ry
tų Vokietijoje, Tiuringijoje, 
mokslo metus užbaigiant, diplo
mus gavusieji mokiniai turėjo 
pakėlę rankas prisiekti: “Pasi
žadame savo valstybei atiduoti 
savo darbą, protą ir ginklą. 
Mes žinome dvi Vokietijas: 
vieną mylime, antros nekenčia
me”.

ir kai vėl bus kokia velniava, bijotų ir rankų pa
judinti. Tam aš dabar valsčiaus viršaitis, tam aš var
gą vargau, tam aš neišdaviau tėvynės, kad dabar 
galėčiau kalbėti kietai ir teisingai. Atleiskite, kas yra 
saldžiausias pasaulyje? Tai galiu pasakyti, jei neži
note — teisingas kerštas.

—Rugeli žaliasis, rusai kažkur balų išėjo degio- 
ti, o jų žmonos liko. Pliaukšk kiek nori, bet su 
bobomis nekariausi. Ir kur dabar jas padėsi. Pirmū
nės šaunios buvo, šulinį išpylė ir daržą patvindė be- 
lenktyniaudamos burokų laistyme. Ir šulinys sausas, 
ir daržai paskendo, ir du medaliai iš karto, ir į 
laikraštį pateko. Būdavo linksma, gi kaikurios iš jų

kuri karvė priklausė, čia ne senovės grafai ir gene- 
ratojų dokumentų niekas nevedė, —Bruknys buvo 
piktas.

—Taigi, griūna valdžios. Brakšt, kaip mano dar
žinės sienos. O kas mums? Aš visai kitaip siūlau 
gyventi po bolševikinės mokyklos. Tada mes prikąs- 
davom liežuvį, arba sau per galvą kuolu norėdavom 
užduoti, kai imdavo noras kalbėti. Dabar gali kal
bėti ir nesirūpinti, kas bus toliau. Rūpestis kraują 
gadina ir gyvenimą trumpina, kurio ne taip jau il
gas galas tiko, —buvo laimingas šimulis ir tai er
zino Bruknį. Jis negalėjo suprasti, kaip taip leng
vai galima spręsti reikalai.

nupjauta iš tokio ar kito ploto, iš kieno rąstų su
kaltas tas ar kitas kolchozinis tvartas ir, tegu šim
tas Mykolo Arkangelo ištremtųjų, į ką Lietuva pa
virto, —Bruknį užpuolė melancholija.

—Ne pavirto, bet pakirto, kaip medelį, anot tos 
dainos, —vis neprarado nuotaikos šimulis.

—Balaganas, o ne tauta. Bet argi geriau ir ki
tuose bolševizmo nusiaubtuose kraštuose? —ramino
si Bruknys.

—Balaganas todėl, kad tiesa išduodama. Tiesa 
nežino kompromisų, — Uogintas kalė stiklu į stalą.

—AŠ sakau, kad Vainiui, jei galėsiu, padėsiu iš
eiti iš kalėjimo. O kai išeis iš kalėjimo ir tada pa-

Per galvas nuskrido sprausminis lėktuvas. Nu- 
spragėjo kaip degdama malka. Lange daužėsi širši
nas. Prie vartų kankinosi laukdama veterinoriaus 
karvė.

Tylą nutraukė kartais norėdamas pykti, kartais 
šypsodamasis Juozas Uogintas. Jo kietas veidas bu
vo sunkiai išskaitomas ir svetimiems jis turėjo bū
ti baisus:

—Supranti, aš Sibire išbuvau aštuonioliką metų. 
Ir manai, aš dabar viską turiu atleisti ir užmiršti. 
Manto, man nereikia karti tų, kurie mus korė? Su
pranti, Vytai, kai tu nebegrįžai, mes čia su tėvu 
gyvenom kaip šunys. Ne taip, kaip ten Amerikoje 
šunys gyvena, bet kaip šunys ligonys ir valkatos. 
Supranti, išbėgom į mišką ir už tai, kad tavo tėvas, 
mano dėdė, jeigu taip nori, mums duonos nešė, iš
trėmė jį į Sibirą. Tu tai jau žinai. Mano brolį nu
šovė ir tam ty^ui, žinai, kas vtolovavo? Manau ži
nai, tu čia žinoma nekaltas, kad žinai, tavo buvusios 
Vyšnios Viršūnėlės vyras. Gi dabar tu sakai, kad 

į reikia, jog žmonės vieni kitiems dovanotų. Ne, rei
kia bausti kaip šunis, kad jie vieną kartą atmintų,

nebjaurios bobos buvo. O dabar su bobom nekariau
si. Mano sodybos dar ne visas trobas nugriovė ir 
aš išsitiesiu. Tegu tvarkosi brolis. Gi jei kokiam Vai
niui galvą nuims, man dobilai geriau neaugs, —links
mai aiškino Šimulis. Bruknys žiūrėjo į jo apvalų 
veidą ir valandėlę galvojo. Paskui tarė:

—Kerštas saldus, bet žmogui gyvenimas saldes
nis. Kodėl jūs manote, kad mes čia turim kovoti 
už kažkieno galvų sveikumą? Todėl, kad žmogus nori 
gyventi ir tada, kai viskas pasibaigė, kai pasaulis 
nusivalė nuo visokių dilrtatorių. Gi žemė —tai kitas 
reikalas. Aš niekam savo žemės neužleisiu. Tie/ku
rie nenori čia dirbti, tegu keliasi į peklą, į kalėjimą, 
ar kur nors į kitą kolchozą, tegu kasasi savo buvu
siose žemėse urvus, bet tegu išeina kaip stovi, čia 
mano viskas' ir prakalba baigta. Aiškiai ir be sen
timentų.

—Yra tiesa pasauly. Reikia ją toleruoti ir tiems, 
kurie kalti, atsilyginti, —tarė Uogintas.

—Velnias, ne tiesa, kai jos šimtai pasaulio tei
sininkų neišriš. Ministerių kabinetai griūva, kaip se
niau Prancūzijoj. O kas bepadalins ir išspręs, kam

—Aš amerikonas, tu kolchozininkas, Juozas si- dėsiu, —sako Bruknys.
toriokas, mes esame lyg komitetas, iš visų sudary- žinoma, stengsiesi paleisti nusikaltėlį, mano 
tas Žmonių nuodėmėms skaičiuoti. Bet kam mums brolio ir tavo tėvo žudiką, vien todėl, kad jis tavo
tiė kttų nusikaltimai? Reikia rugius sėti, sėsim, o jei buvusios panos vyras. Kvailas esi. Tegu dvesia ka
ltas nori, tegu sėdi kalėjime ar namie, ar į kapus Įėjime. Jis man tavo tėvo neštą į mišką duoną at-
kefiatija, — Bruknys stengėsi būti ramus. - ėmė. Bet kam aš tai kartoju? —Uogintas vaikščio-

—Ar Sėsi ar nesėsi, vistiek badu padvėsi, dai- jo po kambarį, mojavo rankomis ir Brukniui atro-
pUodavom kolchoziniais metais, — juokėsi Šimulis, — dė, kad jis tuoj ištrauks pistoletą ir ims šaudyti,
šiandien nepadvėsim, nors ir pirma nepadvėsėm. Tu, —Daug tokių buvo, —gynė Bruknys.
Vytai, amerikonas ir pasakyk, kodėl naujosios filo- —Daug, bet savo žemės laikais, kaip kariamas
sotyto ir doktrinos neišrado aparato, kuris vadin- virvės. Nieko neduodi išvežti. Ginčiji, kad viskas bu- 
hfN arpas. Vėtyklės tokios ti^ai ir netiesto atsi- vo tavo, o šiaip kalbi, kad viskas amnestija. Straips- 
joti. Taip ir atranki kaltuosius nuo nekaltųjų. nį parašei apie vienas kitam atleidimą. Sv. Povilas

—Yra arpas.. Jis vadinasi tiesa. Nereikia į tą apaštalas. Poetas ir evangelistas. Amžinas atleidimas,
tiesą primaišyti gatiestingumo bacilų priešams. Rei- visokių nusikaltimų dovanojimas, užmiršimas. Tfu,
kia laikytis linijos. Kaltas, ir šauk žemėn, — garsiai nes šleikštu nuo to saldumo, —Uogintas negalėjo
ir tikėdamas tuo, ką sako, kalbėjo Bruknio pusbro- užmiršti viso to, kas buvo per tuos dvidešimt pen
tis Uogintas. kerius metus, tos kovos ir pralaimėjimo skaudulio.

—Aš nieko nesuprantu. Visas kraštas pavirto Dabar visa apsivertė, imtynėse buvo viršum ir geidė
policininkais, teisėjais, prokurorais, matininkais ir ag- duoti pralaimėjusiam varžovui.
ronomais. Teisiam, skundžiam, gaudom, jieškom Tačiau Bruknys, kuris puikiai gyveno Amerikoj, 
ežių ir kapčių, norim atsekti iš kokios karvės kilusi nejautė jokio keršto troškulio:
kokia karvė, skaičiuojam, kiek šieno vežimų buvo (Bos daugteu)
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p: Balfo cantran Brookly ne rug- 
k sėjo 22 buvo sukviesti spau- 
^.dos darbuotojai,.Balfo valdybos 
Inariai. Sukviesti davė progos 
- Salomėjos Narkeliūnaitės re-

KUN. LIONGINAS JANKUS, Balfo reikalų vedėjas, prie darbo stalo. Nuotr. V. Maželio

MŪSŲ PRAEITIS ATSIMINIMUOSE (5) PR. PAULIUKONIS

Ka s kH>YO liet u vi ų vien y bei
TAUTINIO ATGIMIMO METU“Pataikavimo” carui, kaip 

praėjusį kartą matėme, daugiau 
būta lietuvių pasauliečių, inte
ligentų eilėse, o ne tarp kuni
gų. Bet vienu ir kitu atveju 

. kalbant apie tą “pataikavimą’ 
arba “nuoširdžiai atsidavusius 
Rusijai”, nereikia to perdėti 

nei kunigų nei pasauliečių at- 
,,-žvilgiu. Reikia tai suprasti, 

kaip priemonę pasiekti spaudos 
draudimo panaikinimui, šia 
prasme reikia suprasti ir kun. 

. J. Tumo žodžius “Tėvynės Sar
ge” (nr. 12, 1900) apie tai, kad 
“Lietuva pripažįsta Rusijos cie- 

•--šorių už tikrą valdovą”. Tie 
žodžiai kai kieno vis dar ima
mi priekaištu kUn. J. Tumui ir 

- sargiečiam, nepaisant ano me-
to sąlygų, kaip tai daro* K,,, inteligentai, bu-

■ vo laikomi tie, kurie netikėjo.beta jų atsilikimu lituanistine- Kaj MTe ..w
vos minties” žmonėmis, laisva
maniais. Tas vardas kitų lūpo
se pasidarė niekinamuoju, kaip 
lietuvybė aplenkėjusių kalboje 
išvirto į pravardžiojamą “litvo- 
maniją”. Laisvamanija ir litvo- 
manija tuo būdu sutapdytos; o 
iš to atsirado drumsties, kurios 
nė šiandien kai kas nenori su
prasti. čia taip lengva kaltinti 
kunigus. Lenkavusieji kunigus 
pravardžiuodavo “litvomanais”, 
besidedančiais su tikėjimo ir 
Bažnyčios neigėjais bei priešais, 
o vadinamieji “apšviestesnie- 
ji’ savo ruožtu kaltino, kad ku
nigam daugiau rūpėjusi katali
kybė, kad ir lenkiškumo ap
traukta, negu lietuvybė.

Tuo tarpu pradėjus pasaulie
čiam inteligentam veikliau pasi
reikšti, ypač kai pasirodė “Auš
ra”, kunigai kaip tik norėjo ir

Tumo, nei su “sargiečių” pozi
cija, bet iš tikrųjų tebuvo vie
nas kovos už lietuvių spaudą 
etapų’.

Toliau V. Biržiška aprašo, 
kaip tas posakis buvo įdėtas į 
“Tėvynės Sargą” ir kaip jis pri
sidėjo prie spaudos atgavimo. 
Reiktų tą straipsnį atidžiai per
skaityti, kad nereiktų visą lai
ką dainuoti pasenusią dainelę 
apie kitų kaltes, užbaigiant vis 
savo nuopelnais apie kovą su 
caru ir kovą už lietuvybę.

apie 1,315, Sibiran įvairių siun
tų 83, Italijon pinigais 2,440 
dol., Austriįon pinigais 500 
doL

Kad šis darbas būtų dar na
šesnis, reikia daugiau aukų ir 
daugiau talkos. Tad Balfas ir 
kviečia visus šį rudenį kuo pla
čiau išvystyti šalpos veiklą*.

(Pr-D*

Aiškindamas apie Balfo šal
pos darbus, kun. L. Jankus o- 
peravo skaičiais, kiek nuveikta 
per šių metų devynis mėnesius. 
Jis ypač pabrėžė, kad šalpos 
darbas būtų koordinuotas. Daug 
kas imasi šelpti kituose kraš- 

- Lionginas Jankus, Balfo reika- tuose lietuvius, bet neatsiklau- 
sia Balfo. Taip ir atsitinka, 
kad vienas žmogus gauna net 
17 siuntinių, o kitas nė vieno. 
Tad Balfas pakartotinai prašo 
visų draugijų bei sambūrių, ku
rie užsimoję organizuotai šelp
ti varge esančius lietuvius, su
sisiekti su Balfo centru, kad 
šalpos darbas būtų sėkminges
nis. Tai neliečia tų, kurie šel
pia savo gimines. <

ŠALPA VOKIETIJOJE
Balfo įstaiga yra ir Miunche 

ne, joje dirba 4 tarnautojai: 
Rugienius, Kairienė, Banevičie 
nė, Grinienė, šelpiamųjų Vo 
kietijoje yra apie 10,000; lietu 
vių — per 7,000. Iš jų: 2,(XX 
vaikų, 904 seneliai, 445 džio
vininkai, 521 chroniški ligonys, 
Vasario 16 gimnazijos 126 mo
kiniai, 14 mokytojų ir 11 tar
nautojų.

Balfas šelpia maistu ir rū
bais dar apie 3,000 latvių ir 
estų. Čia vedėjas paaiškino, 
kaip tai atsitiko. Gaunant gė
rybes iš vyriausybės, jos duo
damos dideliais kiekiais, ma
žiausiai 10,000 šelpiamųjų. Ka
dangi dabar tiek vienų lietu
vių nėra Vokietijoje, tai pri
jungta apie 3,000 latvių ir es
tų. Visos siuntos į Vokietiją 
pervežamos nemokamai. Susi
daro tik nedidelės išlaidos.

Pinigais pasiųsta į Vokietiją 
41,175 dol., iš jų įgaliotiniui 
Miunchene — 25,224 dol., Va
sario 16 gimnazijai — 15,951 
dol., nominuotų pinigą — 14, 
951 dol., BaKo skirtų — 1,000 
dol.

Maisto pasiųsta: miltų 320, 
000 sv., už 17,480 doL (valdžios 
kaina), pieno miltelių 216,000 
sv. už 22,445 dol., -kukurūzų 
dribsnių 80,000 sv. už 2,960 
dol.

Drabužiu pasiųsta septynios 
siuntas laivais, viso 87,424 sva
rai (apie 132,636 dol. vertės). 
Iš jų buvo pasiųsta lietuviams 
Lenkijoje apie 946 rūbų siun-

nių Vokietijoje. Ta proga kun.

lų vedėjas, supažindino su sa
vo įstaiga ir darbu.

Anksčiau Balfas buvo įsikū
ręs antrajame, savo, namų aukš
te, bet nuo^šių metų gegužės 
mėn., miesto valdybos para
gintas,- kad būtų labiau apsi
saugota nuo gaisro, persikėlė į 
pirmąjį aukštą.

Vos įžengus pro duris, rasi 
eilę stalų, spintas, paveikslus, 
surištus su Balfo šalpa, žemė
lapius, nuotraukas. Prie vieno 
stalo dirba ir reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus. Kadaise jis ne
vartojo akinių, o dabar net 
“keturiom akim’ žiūri į dau
gybę raštų. Tai laiškai,, kurie 
ateina iš įvairių kraštų, prašy- 
darni pagalbos. Jups visus rei
kia perskaityti, duoti vienodą 
ar kitokią eigą, čia jam patal
kina visada judri, simpatinga 
J. Grigienė, Balfo sekretorė. 
Nors jie ir stengiasi, bet nor
malių darbo valandų neužten
ka; dažnai jie triūsia iki vėlu
mos, nes šalpa skubi, reikia 
greit pasiųsti vaistus, atsakyti 
skubius laiškus, sutraukti į kar
totekas naujus gautus adresus. 
Taip jie yra suregistravę apie 
1,250 Lenkijos lietuvių šeimų 
ir apie 1,800 lietuvių kitur, ne 
Lenkijoje ar Vokietijoje, ku-

tos, maždaug po 30 svarų kiek
viena.

ŠALPA KITUR
Lenkijon buvo pasiųsta: dra

bužių siuntos 946, vaistų — 
271, knygų — 191 (ne visos

Atkreipkite dėmesį į šiuos svarbesniuosius punktus:
j. Vienintelė Lietuvių Taupymo ir Skolinimo Draugi

ja New Jersey ir New York’o valstybėse;
2. Mandagus ir greitas patarnavimas anglų ir lietu

vių kalbomis;
3. 3|4 dividendo nuo 1959 m. liepos mėn 1 d. Divi

dendas išmokamas keturius kart per metus;
4. Turtas (Assets) — $2,036,619;
5. Geromis sąlygomis duodamos paskolos (morgičiai) 

namams įsigyti;
6. Saugi vieta pinigams taupyti, nes draugija yra 

apdrausta “FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSUR
ANCE CORPORATION” ir yra narys “FEDERAL HOME 
LOAN BANK”;

7. Plačiai veikia “CHRISTMAS CLUB” — vienintelė 
priemonė šventėms pinigų susitaupyti;

8. Priimami pinigai šviesos ir gazo sąskaitoms ap
mokėti

Draugijos adresas: 24 Davis Avė., Kearney, N. J.
Telef.: WYman 1-0001

stangas burti lietuvius į bendrą 
darbą rodė kun. A Vytarto re
daguota ir jo bendradarbio ba
joro L. Kušeliausko lėšomis 
leista “šviesa”. To laikraščio 
“reikšmė buvo žymiai didesnė, 
negu ji paprastai vertinama. 
Prof. V. Biržiška ją stato aukš
čiau už “Aušrą’ ’tokiu apibūdi
nimu: . ■ '

“Buvo labiau prieinama, ne
kvaršino mažamokslių galvų ne
suprantamais ir neįdomiais 
jiems straipsniais apie lietuvių j-įems siunčiama Balfo pagalba.

Už šio didžiojo kambario yra 
dar vienas nedidelis kambarys 
su keliom spintom, rotatorium. 
Toliau sandėlys, kur sudėti at
siųsti drabužiai iš Balfo sky
rių. Čia šeimtaSnkauja VL Kul- 
pavičius. Jis skirsto drabužius, 
mašina presuoja, deda į adre
suotus maišus ir gabena į uos
tą. Besisvečiuodami ir mes ga
vom pakiloti tuos maišus, pa
važinėti vežimėliu, kad supras
tume, jog darbas nėra leng
vas.

Taip iš čia, iš Balfo centro, 
tiesiama pagalbos ‘ranka už 
tūkstančių mylių kiekvienam 
lietuviui Siunčiami drabužiai, 
vaistai.

kilmę ir pan., galiausiai aiškiai 
orientavosi į neabejotinai kata- 

Mūsų tautinio atgimimo me- Ūkišką lietuvių liaudies daugu
mą”. (Bibl. Žinios, 1932, 72 
p).

Maironis ' “šviesoje” įšpėjo 
pasauliečius nekovoti prieš ku
nigiją, ‘nes reikia mums, bro
liai, vienybės, reikia sutarties, 
nes kitoniškai prapuldysime sa
vo negeru pasielgimu tėvynę 
ir būsime įrankiu savo nedrau
gų’ (1887 m .Nr. 1).

Kai dėl nepatyrusių ano me
to redaktorių “šviesa” nusilpo, 
tai tos pačios vienybės vedini 
kunigai pirmus dvejus metus 
nuoširdžiai* rėmė “Varpą’. Rė
mė lėšomis ir Straipsniais, da
lyvavo “Varpo” bendradarbių 
suvažiavimuose ir vienas iš ku 
nigų buvo renkamas į valdybą. 
Kun. A Milukas tvirtina, kad 
“Varpas’ be kunigų ir 
seminarijos klierikų 
pradžioje būtų neišsilaikęs. Bet 
kai “Varpas’ aiškiai pasuko po
zityvistine kryptimi, tai kilo 
reikalas turėti savo atskirą 
laikraštį. Tačiau kai kurių skel
biama mintis, kad tik pasau
liečiai savo antireligine propa
ganda privertę kunigus leisti 
savo laikraščius, nėra teisinga 
Prof. A. Rimka, kuris prieš pir 
mąjį Didįjį karą Bostone reda 
gavo “Ateitį’ ir šiurkščiai kar 
tais puldavo Amerikos lietuvius 
kunigus, o parapiečiam siūlė 
patiem valdyti bažnyčias ir pa 
rapijas, taigi buvo iš vadina 
mųjų pažangiųjų, o vis dėltc. 
anuo kunigų ir pasauliečių

(Nukelta į 5 pust)

tu buvo nelaimė, kad lietuvybė 
dažnai buvo siejama su bedie
vybe. Vadinamieji “apšviestes- WM. POCUS, 

Reikalų Vedėjas

JULIUS PAKNIS,
Pirmininkas

S. DASKER, 
Reikalų Vedėjo padėjėja

je literatūroje.
Prof. V. Biržiška lietuvių 

spaudos atgavimo 50 metų su
kakties proga “Aiduose’ (1954, 
261 p.) yra paaiškinęs tą “gar
sųjį” kun. J. Tumo išsireiški
mą. Velionis, kuris apskritai

’ ^nėbuvo kunigų gynėjas, rašė:
“To posakio kilmės nežinant, 

jau anais laikais, kada tas 
straipsnis buvo išspausdintas, 
šis iškilmingas ištikimybės ca
rui pareiškimas daug kam at
rodė labai keistas lūpose to re-

■ daktoriaus, kuris ... per visus
•r penkeris savo redaktoriaus 

darbo metus kiekvienu straips
niu, korespondencija, eilėraščiu, 
net ir beletristika tik kurstė ir 
kurstė lietuvių kaimo visuome-

’ nę kovoti už savo tikybą, kal
bą, mokyklas ir už visas kitas

^teises, taigi prieš tą patį “val
doną”, kuris ir slėgė per savo siekė bendradarbiauti. Prof. Z.

.tarnus visą lietuvių tautą ir 
kurio vardo “Tėvynės Sargas’ 
nei vienu geru žodžiu nebuvo 
paminėjęs. Vėliau gi tais J. Tu- kurių aušrininkų, ypač dr. J. 
mo posakiais kiti jo ir “sargie- šliupo, bedieviškas nusistaty- 
Čių” politiniai priešai pašinau- mas juos atbaidė. Antai, kun.

*~dojo, kad pavertus juos taria- S. Gimžauskas savo išleistame 
“Priešaušryje”- rašė, kad su 
džiaugsmu sutikęs “Aušros’ pa
sirodymą, bet vėliau jąja nusi
vylęs ir todėl leidžiąs “Prieš
aušri”- Taip pat kunigų pa-

į mais “caroslavais” .. . 0 ir mū- 
* sų laikais dar tai kartojama, 
I kaip motyvas prieš “sargiečius’. 
‘ Tuo tarpu visas tas posakis ne- 
! turėjo nieko bendro nei su J.

Ivinskis tvirtina, kad iš 70 
“Aušros’ bendradarbių trečda
lį sudarė kunigai. Tiktai kai

SIUNTINIAI SIUNČIAMI { SOVIETŲ RUSIJĄ 
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu 

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC. 
135 W. 14th S*. York 11, N. Y. M. CBetea 3-3553 

Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 v&L 
141 Second Ave^ New York City, N. Y. TeL GRamercy 5-7430

MCSŲ 308 W. Fourth 8L 132 Fruklte Avė.
Buffato •, N. V. 

TaL M0hawk 2474
Boston 27, Maso, 

fel. ANdroN B-MMO
HartfoHf, Conn.

Tol. CHaąu e-am

Newark, N. J.
Tel. MAHcat 2-2477 Ta*. TOtoor 1-1441

Dotrott 18, MM*.

MdJių dld«» Ir patikima, firma yi* jau patonkinuat tOkstanCtaa KHjN 
vienas siuntinys bus įteikta*. Bus Msiunefamas 44 vai. laikotarpyje, 
valčių laikotarpyje; oro pafttl 7-12 dienų. MOsų ištaigoje JOa galite L 
prekių, prašykite mūsų pilno katalogo, kuriame rasite patarnavimo Ir muitų kainas. Katalogas veltui.

kad kMt-

Nuotr. V. MatsNe

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan SL, Ridgesvood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tek HYaciirt 7-4677

SOMETHING GOOD ČOMING!
Increased dividend of

a year

anticipated for the ųuarterly 
period beginning October 1, 1959, 

>' with the continuance of
satisfactory earnings.

Dividends Paid 4 Times A Year. Start saving N0W!

Z

SAVINGS BANK4
Incorporated 1860 

Assets over $139,000,000
Eastem Parkwav Office:

539 EASTERN PARKWAY, AT NOSTRAND AVĖ. 
Additional Banking Hours—Monday Evenings 5 to 8 P.M.

Broadvvay Office:
135 BROADVVAY, AT BEDFORD AVENUE 

Additional Banking Hours—Monday Evenings until 7 P.M. 
MEMBER FEOEllAL OĖPO3IT INSURANCE CORPORATION
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Dar tą pačią dieną aplankė 
Emaus miestelį, gražią vietą, į 
kurią keliavo du Kristaus mo
kiniai ir pavakarėje sutiko sa-

vyr. red., Rimas Gedei

ečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai

St. Pieža, “Chicago ame-

Prul. L. Mondelis su savo 
seserim Felicija birželio 25, 
ketvirtadienį iš Beiruto, Liba
no sostinės, išvyko į* Jeruzalę, 
tą jos dalį, kuri yra Jordano 
pusėje. Jeruzalė, kaip žinoma, 
šiuo tarpu "yra padalyta tarp 
Izraelio ir Jordanovalstybių. 

Per patį miestą eina siena. Va
dovu Jordano pusėje buvo kun. 
Reinhardas, pranciškonas, tobu
lai kalbąs angliškai. Per dvy
liką dienų jisai buvo gerasis 
saigas ir draugas, vedžiojęs po 
šventąsias vietas ir jas aiški-

žuvusiam Vokietijoje

vo Mokytoją, prisikėlusį iš mi
rusiųjų, bet Jo nepažino. E- 
mąus miestelyje yra graži baž
nyčia ir prie jos pranciškonų 
seminarija.
" Birželio 27, penktadienį, lan~ 
kėsi Betfagėje, nuo kurios Pal
mių sekmadienį prasidėjo iš
kilmingas Kristaus įžengimas į 
Jeruzalę. Tpje vietoje yra pran
ciškonų ūkis; jis aprūpina visus 
šv. Pranciškaus ordino vienuo
lius, esančius jordaniškoje Pa
lestinos dalyje. Be to, teko lan
kyti “Pater Noster” bažnyčią, 
pastatytą toje vietoje, kur Kris
tus mokė žmones tos dieviškos 
maldos. Toje bažnyčioje “Tėve 
mūsų’ malda yra išrašyta įvai
riomis kalbomis.

Iš čia keliavo į Betaniją — 
į Lozoriaus, Marijos ir. Mortos 
buvusią tėviškę. Vietos bažny
čioje dailiais piešiniais pavaiz
duotas Kristaus apsilankymas. 
Lozoriaus -buvusi kapą' dabar 
saugo viena muzulmonų šeima.

Sekmadienį, birželio 28. prel. 
L. Mendelis aukojo mišias Get- 
semano bažnyčioje. Visas baž
nyčios vidus verčia žmogų pa
justi, jog ant šio akmens Jė
zus meldėsi, kad kančios tau
rė praeitų pro šalį. Bet Jisai

veiktus, darbus. Lietuvių postas 
viešai pagerbė ir/įteikė atžymė- 
jimo lapus šiems nariams: P.
J. Galkui, R. K. Andrėkuį, P.
K. Kačauskui, P. L. Bakerskie- 
nei. Ypatingas pagarbos lapas 
įteiktas posto kapelionui kun. 
A. Dranginiu!. Naujasis posto 
vadas yra Mazerevičius (Mazz).

Parapijos vakarienė šiemet 
bus spalio 4, sekmadienį, šv. 
Alfonso salėje. Pradžia 5 v. 
Valgius paruoš darbščios para
pijos moterys. Po vakarienės 
šokiai, grojant J. Lekevičiaus

AND PREFERRED ATTENTION, 
SEK ADAM FIRST*

Atfam Stankūnas, Raattar 
Vytautas Kvtstkauskaa, Salsaman

priėmė savo Tėvo valią, čia ir 
kraujų prakaitavo prie vienai 
akmens Akmuo nudilintas mal
dininkų pabučiavimų. Pačiame 
darže matyti seni alyvų medžiai, 
Jie tūkstančius metų auga iš 
tų pačių šaknų,(kurios buvo iš- 
želdinusios anas alyvas, tarp 
kurių Kristus meldėsi ir buvo 
suimtas po Judo pabučiavimo.

Tą sekmadienio popietę ke
liavo į Jeriką. Pakelėje yra Ge
rojo Samariečio užeiga ir Kris
taus gundymų kalnas. Jerike 
yra pranciškonų parapijos baž
nyčia. Toliau kelias vedė prie 
Jordano upės, kur pagal tradi
ciją Kristus priėmė krikštą iš 
pranašo šv. Jono. Jordanas į- 
teka į Negyvąją jūrą, kurios 
vandenys permatomi kaip kris
talas, bet be galo kartūs. Prie 
tos jūros kiek pasilsėjus, 
liauta atgalios į Jeruzalę, 
lias vedė pro šv. Stepono 
plyčią; ji stovi toje vietoje, 
pirmasis kankinys už Kristaus 
mokslą buvo užmuštas akme
nimis. žudikų rūbus tada sau
gojo Saulius, atsivertęs vėliau 
į šv. Povilą.

Birželio 29 — šv. Petro ir 
šv. Povilo diena — Palestino
je yra šventė. Tą dieną mūsų 
maldininkai keliavo į Betlėjų. 
Kristaus Gimimo bazilika yra 
graikų stačiatikių priežiūroje,

VANIDERSTINE ESTATE
32 Huvvard Av», Bruokljm 21

woodo ir apylinkių lietuvius 
kuo gausiau dalyvauti. .,

REAL ESTATE, SALKS 
APPRAISALS, MORTGAGES 

& MANAGEMENT INSURANCE 
FTRE, CASUALTY, LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS

Pirmąsias mišias šventoje 
Žemėje prel. L. Mendelis auko
jo šv. Karsto bazilikoje. Po jos 
stogu yra Kalvarijos kalnas ir 
Kristaus kapo vieta. Toje vie
toje, kur prisikėlęs Kristus su
sitiko Mariją Magdaleną, yra 
“Noli tangere me’ (Nelieski 
manęs) koplyčia. Po pietų ap
ėjo Kryžiaus kelius kartu su 
pranciškonais ir svečiais mal
dininkais. Pranciškonai tokias 
procesijas atSeka kas’ savaitę. 
Kryžiaus keliai prasideda nuo 
Antonijos pilies, kur Kristus 
ant savo pečių ėmė kryžių, ir 
eina Viešpaties praeitu keliu iki 
šv. Karsto bazilikos. Tasai so
pulių kelias, Via Dolorosa, yra 
Jordano pusėje, mahometonų 
rankose. Pirmosios penkios sto
tys yra siaurutėse Jeruzalės 
miesto gatvėse, o paskutinės 
penkios — šv. Karsto baziliko-

prie aplinkybių, kur nė kalbos šiaurės Amerikos pontifikalinės 
negali būti apie siaurus egois- kolegijos 'šimtmečio sukakties 
tinius sumetimus”. (Aušros ir minėjimą. Mėnesio kelionėje 
Varpo gadynės socialekonomi- lankys taip pat Paryžių ir Liur-

— Sydnėjaus lietuviai, Aus
tralijoje, rugsėjo 5 dalyvavo pa
maldose už pavergtuosius šv. 
Marijos 
laikė ir pamokstą pasakė kar
dinolas Agagianin. Jis buvo vie
nas iš kandidatų į popiežius.

—Los Angeles rusų operoje 
dainuoja Vincent Sharas -ša- 
rauskis, prieš trejus metus at
vykęs iš Austrijos.

— Andriaus Kuprevičiaus, 
pianisto, koncertas ruošiamas 
Montrealyje spalio 25.

— Kun. Charles A. Salatka, 
Grand Rapids vyskupijos vice
kancleris ir šv. Mykolo parapi
jos klebonas, Dennison, Mich., 
pakeltas popiežiaus rūmų cham- 
berlainu Very Rev. Monsignor 
titulu.

Išvyka į vieną seniausią A- 
merikos bažnyčią, paskirtą Sal
džiausiai Jėzaus širdžiai, rengia
ma spalio 11. Autobusas išeis 
nuo šv. Alfonso bažnyčios. Bi
lietus iš anksto galima įsigyti 
klebonijoje. Kelionė ten ir at
gal — 3 dol.

Jonas Obelinis

Lietuvių studentų Sąjungos 
naujas skyrius įsteigtas Kear- 
ny, N. J. Sukviestam steigia
majame susirinkime rugsėjo 25 
dalyvavo 17 New Jersey vals
tybėje gyvenančių studentų. 
Valdybon įėjo: pirm. Algirdas 
Budreckis, vicepirm. Nijolė Ar
minaitė, skr. Aldona Skrip- 
kutė ir ižd. Juozas Mėlynis, jr. 
Revizijos komisiją sudarė Jane 
Adomaitytė, Algis šaulys ir Al
gis Liaugaudas. Susiorganizavu
sius studentus pasveikino N. J. 
apygardos pirm. Vladas Dilis ir 
švietimo reikalų vedėjas Stasys 
Šimkus. Naujas skyrius sieks 
lietuvių studentus jungti į N. 
J. akademinę apylinkę. Visi stu
dentai kviečiami dalyvauti ir at
vykti į spalio mėnesio susirin
kimą. Informacijų teikia sekr. 
Aldona Skripkutė, 146 Forrest 
St., Keamy, N. J. Alg. B

(Atkelta iš 4 psl.) 
bendradarbiavimo klausimu štai 
ką parašė:

‘Kunigam esą tautos reika
lai nerūpėję, ir jie būtų jais 
nesirūpinę, jei pasauliniai inte
ligentai savąja akcija nebūtų 
jų autoriteto palietę. Tačiau ši
toks aiškinimas neatitinka nė

šeštadieninė mokykla spalio
3 pradeda naujuosius mokslo

ka ir Vida Lušytė. Visi studi
juoja New Yorke.

FREE ESTIMATES ON YOUR 
ROOFING «. SI DINO 

Gutters, Leaders & Repairs, Alum. 
Storm Windows, Doors < Jalousies

Ralfo Centras kasdien gauna . . ~ .
daugybę laiškų iš tolimojo Si- ko Patalpose. Po paskaitos-bus 
biro ir kitų Rusijoje esančių mažas pobūvis. Dalyvauti kvie-

meną, J. Zaranką, J. Svidrą. ruomenės pakviestas, skaitys 
A. Tumą, B .Kovą ir lietuvių philadelphiečiams paskaitą te- 
svctainėje pas P. Gaigalą. Bos- ma — Intelektualas ir profe- 
tėne — pas A. Andriulionį, sionalas. Paskaita įvyks spalio 
Broėktone - pas M. Gofensą. 2 d 7 va] „k Uetuyių Ban.

postas 154 ir jų padėjėjos tu
rėjo iškilmingą metinį posėdį, 
kada nauji valdybos nariai per
ėmė savo pareigas. Baltimorės 
Legijono vadas S. Matthews 
padėkojo senai valdybai už nu-

Balfo parengimus, padėsime
Balfo 22 skyrius spalio 4 d., Balfo Centrui m?s'l

4 vai. p.p., lietuvių svetainėje, vargstančių tautiečių pagalbos 
St. George Avė., Nonvood, Pra^ymus- _________ BJG__
Mass., rengia didžiulį banketą **

ti Genovaitė Mačiūnienė 
Birutė Rukšienė.

grėsė, kuris šaukiamas Padėkos 
dienos savaitgalyje New Yorke, 
Commodore viešbutyje, lapkri
čio 27 - 29, pagrindinę paskai
tą “Mūsų pareigos Lietuvai’

Balfo 15 metų veiklos sukak
čiai paminėti. Banketo metu 
pagrindinę kalbą pasakys Bos
tono Balfo apskr. pirmin. kun. 
V. Martinkus. Visi banketo da
lyviai bus apdovanoti Balfo rė
mėjų ženkleliais.

Balfo 22 skyriaus vadovybė 
maloniai kviečia visu? Nor-

P. S. Ilgesnio laiško santrau
ka. Paskatinimas rašyti laiškus 
buvo paskelbtas Drauge rugsė
jo 17. Red.

bet pati Gimimo kripta priklau
so katalikam ir yra pranciško
nų globojama. Prel. L. Mende
lis aukojo mišias prie Betlie
jaus žvaigždės altoriaus. Po pa
maldų ir pusryčių lankė šv. Je
ronimo olą ir koplyčias, pasta
tytas garbei šv. Juozapo, Ne
kaltųjų Bernelių, šv. Euzebijaus 
šv. Paulės ir šv. Eustachijaus.

Čia pat yra kaimas, kurio 
piemenys ganė lauke avis, kai 
pasigirdo dangaus angelų gies
mė, Kristui gimus. Angelų pa
sirodymas pavaizduotas trijose 
freskose vietos bažnyčioje.

Popiečio metu, grįžus į Je
ruzalę, aplankyta šv. Jokūbo 
bažnyčia (armėnų katedra) ir šv. 
Petro (in Gallicantu) bažnyčia, 
stovinti vienoje iš gražiausių 
vietų Jeruzalėje. Toje vietoje 
stovėję Kaipo rūmai, čia Jėzus jo Uetuvių Melodij(į daIijo 
buvo teisiamas Didžiojo ketvir- radijo valandėlė vėl grįžo * sa. kuriuos prel. L. Mendelis įsigi-
tadienio naktj. .čia Jis prieš yo senajį laiką dabar bus j0 Milwaukee, Wisconsin. Iš
mirti praleido paskutinę naktį girdima kas sekm^nį 12.3o dalinta penki / tūkstančiai. La-
Kaiejime. (t>. a.) , ,/al peliuose buvo nušviesti Chruš

čiovo darbai pavergtose tauto- 
Amenkos Legijono lietuvių

99 2nd Avenue 
New York S, N. J.

buvo sudaryta pasauliečių rė
mėjų komiteto, kuris galėtų tuo 
pasirūpinti.

114-55 GUEENS BUVO.
FOREST HILUS, N. Y.

Vlrglnia 3-1477

—H. M. Mamonas, paskirtas 
Lietuvos garbės konsulu Nor
vegijoje dar 1937 metais,' da
bar min. St. Lozoraičio, Lietu
vos diplomatijos šefo, pakeltas 
į garbės generalinį konsulą;* H. 
M. Hanzenas yra daug nusipel
nęs Lietuvai tęsdamas po karo 
savo veiklą ir rūpindamasis 
Lietuvos reikalais ir piliečiais.

— Vokietijoje išrinkta nau
ja Lietuvių Bendruomenės Ta
ryba, į kurią įėjo: kun. Jonas 
Aviža, Juozas Bataitis, kun. Al
fonsas Bernatonis, dr. Jonė De- 
veikė, dr. Jonas Grinius, Adol
fas Keleęis, Juozas Kriščiūnas, 
Liubomiras Prosinskis, dr. Vla
das Raišys, Erdmonas Simonai
tis, Fricas Skėrys, Jonas Stan
kaitis, kun. Vaclovas šarka, 
Stepas Vykintas ir inž. Pranas 
Zundė.

— Vytautui Šalkauskiui, tra
giškai
prieš 13 metų, Uubecke pasta
tytas paminklas. Paminklą pa
šventino kun. Vac. šarka. Savo 
lėšomis paminklą pastatė A- 
merikos lietuvis K. Rapsevičius.

Lietuvių Moterų Piliečių Klu
bas rugsėjo 26 Lietuvių Sve
tainėje surengė įvairumų vaka
rą. Programą išpildė šeštadie
ninės mokyklos mokiniai, šo
kiams grojo Evelyna Višinskai- 
tė, Algirdas Petruševičius ir 
Eugenijus šilgalis. Jaunimas 
gražiai pasilinksmino.

Lietuvių melodijos radijo va
landėlė, kuriai vadovauja A. 
Juškevičius ir K .Laskauskas, 
visą laiką buvo girdima sekma
dieniais nuo 12:30 iki 1 vai. 
Dėl ypatingu priežasčių jie tu
rėjo šį laiką perleisti kitai pro- orkestrui. Visi kviečiami atsi- 
gramai ir pasirinkti visiems Mokyti.
lietuviams nepatogų laiką. Taip Lietuviai patrijotai, vadovau- 
paskutiniu laiku maža lietuvių jami P. Pažemėno, Chruščiovo 
ir tesiklausė, bet sekmadienį, lankymosi metu miesto gatvėse 

skelbimus,

Ouk* help dways available 
from Hartford Insurance Agent 
Phone middle of night 
We’ll get up.
Gadto.
That’s our job.
Naturally.
We’re a Hartford Agency?

ALBERT F. PETERS

skaitys Draugo vyriausias reda 
torius Leonardas šimutis; jam 
koreferentu bus Kaz. Mockus

gyvenimo faktų, nei negali bū
ti pagrįstas kuriomis nors moks
lo ar logikos išvadomis. Iš gy
venimo mes žinome, kad tiek 
kituose kraštuose, tiek Lietuvo
je anksčiau yra buvę'ii* dabar 
yra nemaža dvasininkų, kurie 
darbštumu, pasišventimu ir pa-

— Newtown, Pa., prie Vilią siryžimu dirbti tam tikriems 
Joseph Mane, seserys kazimie- idealams gali lygintis ir net rican” redaktorius religinėms 
rietės stato modemiškus sene- konkuruoti su bet kurios kitos informacijoms, savo laikraščio 
liam namus. Darbai jau gero- profesijos žmonėmis — ir tai siunčiamas Romon aprašyti 

metus. Šv. Kazimiero parapijos ję^j pasistūmėję į priekį. Ker- 
naujasis klebonas kun. K. Ba- tinio akmens pašventinimo a- 
tutis maloniai leido naudotis peigos bus spalio 11 d. 3 vai. 
šeštadieninei mokyklai parapi- popiet, šventins pret Thomas 
nės mokyklos patalpom. Moki- j Rilley ~ niai raštai, 28 p.).

Banketo rengėjai stengsis vi- B“ .ir » ^eči?ni 
sus skaniai pavaišinti, pradžių. v>'k“ < mok>'k1’ 10 «'• 
ginti gražia menine programa Pamokoms prasidėjus, įvyks tė- 
ir palinksminti grojant geram VM pasitarimas, šeštadieninės 
orkestrui. ‘ mokyklos mokytojais sutiko bū-

Į banketą bilietai gaunami 
iš anksto Norwoode pas I. Va
siliauskienę. J. Verecką, K. Ši-

— Gaudeamus, Studentų A- 
teitininkų Sąjungos informaci
nis biuletenis, jau spėtas išleis
ti. Biuletenyje yra SAS naujo 
pirm. Sigito Leimono žodis, va
saros stovyklos aprašymas, me
tinio suvažiavimo rezoliucijos 
ir kitos informacijos. Biuletenį 
redaguoja Gediminas Naujokai-

A .Ragelis iš Rochester, N. 
Y., rašo, kad nėra pakankamas 
tik paraginimas rašyti angliškai 
laiškus saleziečių generolui Ita
lijoje dėl lietuvių saleziečių iš
kėlimo'iš Cedar Lake, Indiana, 
kur lietuvių visuomenės auko
mis buvo kuriama Šiluvos šven
tė. A. Ragelio nuomone, reikė
tų gerai žinoti, kokiomis sąly
gomis ir kokiomis lėšomis visa 
tai įgyta: “kiek pavieni lietu
viai ir lietuvių organizacijos 
prisidėjo prie Šiluvos įgijimo 
grynais pinigais ir paskolomis; 
gal tai sudaro tik mažą dalelę 
— nuo to gi laiškų turifiys pri
klauso”. Gerai turi būti žino
mos ir priežastys padarytų ne
palankių lietuviam patvarkymų. 
Tik tada galima būtų rašyti 
laiškai. Jeigu jie paliktų be re
zultatų, A. Rygelis kelia klau
simą. ar galima būtų teismo ke
liu atsiimti dovanos, kurios nu
ėjo ne tam tikslui, kuriam bu
vo skiriamos. Klausia, ar ne-



DARBININKAS

Kad būt linksmiau
Geras vyras v d

-^Aš labai , patenkinta savo | 
vyru. Jis negeria ir nekortuo- | 
ja,,.v { J

“Ar jis nė nerūko?’ i 
“Taip, po gerų pietų jis už- j 

sirūko cigarą, bet tai labai re
tai atsitinka”. v

Taupi aktorė
’ 1 Kino, žurnalistas norėjo 

tikrinti gandus apie vieną 
no žvaigždę, ar ji tikrai tokia 
šykščiai taupi, kaip apie ją pa
sakojama.. _ _____

“O kaipgis — gavo atsakymą 
iš jos draugių, — ji net | pra
mogas išeina su svetimais vy
rais, savąjį taupydama”.

Vyry ir moterų diskusija 
“Vyram priklauso pirmenybė, 

— aiškino vyrų atstovas, — ir 
Dievulis vyrą pirmiau sutvėrė 
nei moterį’.

“Ne, gerbiamasis, —atkirto
• moterų atstovė, — dar kai bu

vau mokykloje, tai mokytojas 
liepė pirma viską padaryti juod
raštyje”.

Atostogos visiem 
i' Elgeta priprato kas savaitė 
, lankytis vienoj šeimoj, ir šei- 
; mininkė kas savaitę duodavo 
'. ..jani. pųjtiek^pat Sykį jis^pa-
• prašė savo geradarę: “Ponytė- 

le, ar negalėčiau gauti šiandien
1 iš karto už dvi savaites?” Nu-. 
‘ stebusiai geradariai paaiškino: 
; “Nes rytoj aš išvykstu porai
• savaičių į Floridą’.

Taktas
’ “Kas yra taktas?” — paklau

sė dukrytė tėvo.
“Taktas, mažyte, bus tada,

- kai senas ponas, susitikęs jau- 
1 na ponią, neprisimins, kad jie

du maži kartu žaidė”.

Z r :■ ■' ■ ■

Gali nusiskusti tax»
New Yorkas nuo rugsėjo 24 

įsivedė naujovę: toli automo- 
bilinose įsitaisė skutimosi apa
ratus su visais Intais reikme
nim. Keleivis važiuodamas gali 
nusiskusti, nieko už tai nemo
kėdamas. Iš 11,783 miesto tą
si, deja, tokių su skutimosi į- 
rankiais yra tik 25.

BUS. SERVICE

KITCHEN CHAIRS RECOVEREO
Free pick up and delivery 

Specžal eonsiderųttonB given to 
Religious Institutions

MODERN DINETTE CO.
GLenmore 5-3550

FUNERAL DIRECTORS

NEW YORKO NAUJI PATOGUMAI; taxi su skutimosi įtaisais.

FUNERAL HOME
Kenneth W. Kasiam. Lic. Funeral

Dir. & Mgr.
New Modern Air Cnnditioned Chapels
245-01 Francis Lewi« Blvd. Rocedale. L.I.

Tel. LAuretton 8-1180-1181

CONVALESC. BOARD

REAL ESTATE MOTELS HOME MA1TENANCE

in OUR LADY ROSE OP THE SEA 
PARISH, ia CĄPE MAY, N. J.

Guest house, completely fumished! 
hot urater gas heat; Unens; parking 
yard; showers. One-half block from 
ocean. Illness forries sale. Sacrificing 
for $21.000. A. A. Irwin, 23 Ocean 
St, Cape May, JM. J.

IN CATHOLIC AREA 
in FAR R0CKAWAY L.l. N.Y. 

$15.000
9 rooms. 2^4 baths 

50x150 ; 3-car garage, new heating, 
newlj’ shingled 

near schools. shopping. transport.
GR 1-9094

UTTLE FL0WER V1CINITY 
IN BROOKLYN

1 family, 7 room brick 
wall to wall carpets, Rusco windows 
& doors, concrete patio. all modern.

$19.500 
Ovvner — BUckminster 2-8290

IN ST. MARY’S PARISH 
IN MANHASŠET, L. I.

Ideal for Retreat House. Gracious 9 
rm, brick Colonial on professionally 
landscaped grounds, 4 bedrms. 3*4 
baths. modern eat-in kitchen, break- 
fast room. sprinkling system, high 
mtge. Immaculate; inunediate occu- 
pancy. low 40's. Owner. MA 7-2474.

23S Ftanders Road 
Riverheae’, L. I. N. Y.

ON WAY TO MONTAUK 
NOW OPEN FOR GUESTS

Call or write - 
for reservations

PArk 7-4183

FLAT ROOFING / 
OUR SPECIALTY 

SHINGLING.
LEADERS and GUTTERS

MAyfair 3-4787 — IVanhoe 3-0261

KOKIAS DOVANAS v
jūsų artimieji Lietuvoje
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kad atraižas geros. 
------ --- importuotos, vilnonės medžiagos!!! 
DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ---------

SEZONINI IŠPARDAVIMĄ 
trijose krautuvėse firmos

118-125-138 ORCHARD ST.

Kun. Pr. Juškaitis, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebonas, 
paaukojo 100 dol. operos pa
statymui. Opera buvo pastaty
ta kardinolo R. J. 'CuSbirig0> 
pastangomis rugsėjo 25 Bosto
no katedroje. Tai neįprastas re
liginis vaidinimas, kurio sceną 
sudarė katedros sanktuariumas, 
o orkestras sėdėjo altoriaus 
laiptų papėdėje. Pastatyta buvo 
I. Pizzatti “žmogžudystė kated- 

. roję”, pagal T. Eliot dramą. 
Vaidinimas sutraukė virš 2,000 
žmonių ir paliko dideli, gilų 
Įspūdi. Kun. Pr. Juškaitis Į- 
trauktas j to vaidinimo rėmėjų 
sąrašą.

Naujosios Anglijos vyčiy su
važiavimas Įvyko rugsėjo 27 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa-

JAV Lietuvių Bendruomenės sakė kun. A. Kontautas, vyčių 
Detroito apylinkės valdyba pra- dvasios vadas. Dalyvavo atsto-

( AMBKIDGE. MASS.
formacijų reikalu prašoma 
kreiptis į kun. A. Kontautą.

Parapinėje mokykloje vaikų 
.skaičiuspįrmųogę dviejuose 
skyriuose ^didėjo. Mokyklos 
vedėja šiemet yra sesuo Mari
ja Magdalena.

Mirė Elžbieta Kelloski, gy
venusi 49 Cambridge St., Char- 
lestovvn, Mass. Palaidota iš Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios.

S. J.

GRENOBLE NURSING HOME
(Ik.-)

Aged Convalescent Invalida 
24 bour registered nurse 

Nursing Care 
Reasonable Rates

PHgrirn 3 7W N.J.

NEAR CATHOLIC INSTITUTIONS — 
HUNTINGTON vic.: 1 yr. old spacious 
Calif. cont^mp.. maKnificvntviev. l.acrr 
zoning. ncarhv school. privati beach. 3 
bedrooms. GE kitchen incl. dishwasher. 
fireplace. wood paneled dining room. 
20x20 patio. vood-panld den with book- 
cases and nuirai, l’į baths. full base- 
ment with deluxe washer. 2-car garage. 
2-zone heat. štormu & screens thruout; 
owner transferred: $30.500. AN 1-6759.

ROOM ■ BOARD

IN NEWPORT, R. I.
LOVELY rooms for retired folks. 
Community living room. big bed
rooms, 3 meals a day. Very best 
location in Nevvport, R.I. Churches 
& shopping center round the block. 
$35 per week each person. VI 7-9728 
Newport, R.l„ Germann Cottage.

IN ST. MARY’S PARISH 
IN FLVSH4NG L.L. N.V. 
CUST0M BUILT RANCH 

brick & shingle, 4 year old, 6 rooms. 
50 x 95 plot, convenient location;

$19,500
Hlckory 5-7845

Cor. DELANCY, N.Y.C. 8
S. Beckensteino krautuvėse kalbama a
rusiškai, lenkiškai ir ukrainižkai. ė

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, X 
ISSKYRUS SE&TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO $

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje X 
jos vyriškai eilutei arba X 

lutei, apsiaustui! |
Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų x 

medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- | 
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam. X
Važiuoti BMT įlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų, X 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. X
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertinta* £

pasiųsdami tikros vilnones medi 
apsiaustui, moteriškai suknelei,

Vyčiu suvažiavime ruoštos va
karienės vyriausiom šeiminin
kėm buvo P. Miškinienė ir M.

“Mačiukienė. Joms pagelbėjo 
jaunos mergaitės. Vaišės buvo 
rūpestingai paruoštos ir visi sve
čiai bei delegatai buvo labai 
patenkinti. Nekalto Prasidėji
mo parapijos klebonas kun. P. 
Juškaitis dalyvavo visose suva- 

„ s žiavimo sesijose ir bankete irt nesą Detroito visuomenei, kad vai iš Brocktono, So. Bostono,
■ _ .4 nuoširdžiai rūpinosi, kad jo

ji, norėdama Detroite turėti lie- Worcesterio ir visa centro vai- vystąs vyčių suvaib-
’ tuviams visais atžvilgiais tmka-^’dyba. Iš vyčių dvasios vadų bu- yimas H k

mus namus, t. y. geroje vieto- vo atvykę kun. J. žeromskis, Datenkinti 
je ir tinkamus naudoti ne tiek kun. A. Janiūnas. Po pamaldų _ - P“1
senimui, kiek svarbiausia mū- įvyko pasitarimai ir užkandis Regina Dubauskaftė minėjo
so jaunimui; namus, kuriuose parapijos salėje. Popiet 2 vaL savo gimtadienį ir iš savo drau- 
būtų salė ne tik parengimams,, vyčiai dalyvavo šv. Valandoje, gių susilaukė daug sveikinimų 
bet ir mūsų sportininkams, na- o po to sekė posėdžiai parapi- ir gražių dovanėlių, 
mus, kuriuose tilptų mūsų mo- jos salėje. Klebonas kun. Pr. 
kykla, organizacijos ir visas lie- Juškaitis savo kalboje iškėlė 
tuviškas gyvenimas; namus pa- reikalą pritraukti kuo daugiau 
našius į Chicagos Jaunimo Na- jaunimo prie lietuvių vyčių 
mus, — nutarė kreiptis į Tė- veiklos. Kun .A. Kontautas ra- 
vuš Jėzuitus, kad jie ir Detroi- gino jaunimą vykti į vyčių or
te pastatytų Jaunimo Namus. ganizuojamą kitais metais eks- 

Šiuo reikalu JAV LB Detroi- kursiją į eucharistinį kongresą
to apylinkės valdyba jau užmez- Europoje. Ta proga bus aplan- Mirė Tomas Nemeikštis; pa-

• gė tiesioginius ryšius su Tėvais kytas Paryžius, Liurdas, Fati- laidotas iš švč. M. Marijos Ne-.
Jėzuitais Chicagoje ir apie to- ma, Barcelona, Londonas. Eks- kalto Prasidėjimo parap. baž-.
ūmesnes pasekmes Detroito vi- kursija užtruks 4 savaites; jos nyčios.
suomenę painformuosime vė- kaina 1080 dol. Smulkesnių in- Simonas Vareika tragiškai

— žuvo automobilio nelaimėje
Kas norėtų skelbtis Darbininke, Brightone, Mass. Palaidotas iš 
prašomas skambinti

NURSING SCHOOLS

DETROIT, MICH.

Pranešimas Detroito Lietuviu 
Namv reikalu

ST. MARY’S SCHOOL 
OF NURSING

135 South Center St., Orange, NJ. 
Conducted by the Sisters of St. 
Francis. Hastings-on-Hudson, N.Y. 
For Information write or phone — 
Sister Mary Noreen, R. N., M. A. 
Director OR 4-7700.

Darbininkas sekmadieniais 
pardavinėjamas prie visų lietu
viškų parapijų bažnyčių So. 
Bostone, Cambridge ir Nor- 
woode. Spaudos platintojai kvie
čia visus uoliai remti katalikiš
ką spaudą.

liau.

JAV Lietuviu Bendruomenės 
Detroito Apylinkės Valdyba

GLenmore 5-7281
šv. Petro lietuvių parap. baž
nyčios So. Boston, Mass.

ELEK1ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPIKAS
119 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N.Y.

• ELHKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VftSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų 
šaldymo sistemos 
pilnas aptarnavimas
Papildomas garas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v„ 
šeštadieniais — visą dieną.

iw-

K.P.

Dčl d’desnhi užsakymų skambinti 
STerling 9-6534 (po 8 vai. vak.)

PAS dantistą.

ST. PETER'S GENERAL HOS- 
PITAL SCHOOL OF NURSING

Easton Avė.. New Brunswick. N.J.. 
Charter 7-1212; Conducted by Grey 
Nunš of Montreal; For Information, 
contact Sister Eileen Otting, S.G.M., 
RJN.. B.S., Director.

STORES

FRANCIS MANOR 
LIOUOR STORE

2571 Francis Lewis Boulevard
We Deliver BAyside 9-4220

HOME BUSSINES

IN SAČRED HEART PARISH, in 
CatskilL N. Y. — Gas station (2). 
pumps and garaže, modern 5-room 
house. main iūghway, 410x242, room 
for cabins, lunch trade and truck 
trade or used car room; write Ker- 
rigan’s, Box 271, RD 2, Catskiil, NY

HOTELS

On the Beach at Ocean’a Edge 
BRIGANTINE. N. J.

7 Minutes from Atlantic City. 156 Rooms.
• $2.50 up Eur. Plan

$5.95 up with Meals
Free Parking. Cocktail Lounge. Ph. 
6-7854. In NYC Ph. Enterprise 6204

REAL ESTATE

IN ST. MARY’S PARISH 
IN MANHASSET, L.l. N.Y.

8 ROOM ALL BRICK RANCH. 2 
baths. 2-car garage. vrall to wall 
esrpeting, *4 aere landse. 2 blocks 
URR. shopping, schools. $39.500. 
Ovmer. May be seen by appointment 
— call eves: MA 7-6551.

IN ST. MARY’S PARISH
IN EAST ISLIP, L.l. N.Y.

A recently built 3 bedroom ranch 
home. Nicety located on a fenced 
plot 83x140. The kitchen is equipped 
v ith 6 modern eleetrie appliances. 
The screens and storm windows are

buy at $19.900. For further partfcu-

IN OUR LADY OF VISITATION 
IN PARAMUS, N. J.

2 BEDROOM RANCH. Nicely kept, 
convenient to Catholic church and 
parochial school; also near shopping 
erea and bus. Sacrificing for $19,000 

C0lrfax 1-5703

In Moly Family Parish, in New 
Rochelle, N. Y. 3 brms, 2*4 baths, 
Engiish type concrete stucco, slate 
roof. A beautifully landscaped 104*x 
104’ in uneccelled location overiook- 
ing Nature Study Woods, 25’ living 
rm, with fireplace. heated sun porch, 
įerrace off dining rm, large attrac- 
tive kitchen. Reduced to $28.500, 
financing avail. Owner. NE 6-6705.

IN BLESSED SACRAMENT Parish ► 
in VALLEY STREAM, L.l. N.Y. t 
5 room brick Ca£e Cod, attached ► 
garage, expansion attic, finished t 
basement, patio, sreen and storm I 
windows. many extras, $21,000, pri- r 
vate, CAstle 1-3792.' L

Dėmesio! Dėmesio!

M E R C U R Y Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue ELIZABETH, N. J.

Phone: Elizabeth 4-7608
Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniam j LIETUVĄ, 
UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ ir kitus kraštus.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei mo
teriškom eilutėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų 
užtiesalai ir k.
Priimami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, 
kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus pa

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais.

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street, TeL: OB 4-3930

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių kfijentŲ visoje Amerikoje

IN ST. BONIFACE PARISH 
IN GLEN HEAD L.l. N.Y.

2 Bedrooms. den. living room. large 
dining room. with fireplace. Panelled 
playroom in basement with fireplace. 
gas heat: patio: near shopping area and 
transportation, Catholic church-and par
ochial school nearby. Miist be seen: Call 
for appointment OR 6-3214.

IN GUR LADY OF MERCY Parish 
Plainfield, Sommerville, New Bruns- 
wick Area. 2 yr. old split leve!, 8 
large rooms. lv2 baths. *4 aere, 
4%% GI mtge. All city Utilities, 
immed. occupancy. $17.000, princ. 
only. ELIiott 6-6419.

IN OUR LADY OF ANGELS 
PARISH IN BROOKLYN

BAY RIDGE, Shore Rd. 1-family 
with rentable apartment ( C. O. ), 
6*4 rooms, 2*4 baths; mušt see to 
Appreciate. SH 5-1134.

IN ST. AGATHA’S PARISH 
IN BROOKLYN

BAY RIDGE (Boro Park) 2 modern 
apartments (1-4 rm; 1-4*4 rm) and 
3 Stores. Comer store and 1 apart
ment available. Reasonably priced— 
Mušt be seen. Weekdays. ST 2-9244

WALK TO CATHOLIC CHURCH
IN BROOKLYN

FLAT
1-family brick. semi-detached

$19,500
8 rooms, 2 baths. garage, 

beautiful block. BU 2-5152 after 3.

In ST. AGNĖS PARISH, in ROCK- : 
VILLE CENTRE — Mušt sacrifice 
12 room tudor on 80x100 weU land
scaped plot; 4 bedrooms up; 1 full 
bath; two baths, extras, suitable 
for laigė family, mother-daughter, 
or professional; asking $28.500; 
make reasonable offer; RO 6-5901 
or RO 6-4741.

In CATHOLIC AREA of JAMAICA 
ESTATES NORTH. 7 room house 
40x100; 2-car garage; near every- 
thing. Mušt be seen. Sacrificing for 
$20.000 — Chance of a life time.

JA 3-6377 
' GL 3-2144

—- DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VAIKU BATŲ, GERIAUSIAI TINKANČIŲ VAIKŲ KOJOMS. PATVAROS, SVEIKI —
Madingi dėvėjimui batai su Nepamainomi valkšiojimui * nn»ŽlATTRlAS V<HQEHŲ BATŲ FABUKAS AefcMee kekyMs BHurta Madingi eportinlet batai su

aukštais kabliukais sportiniai batai su odiniais " ' ' ■ ■ ■■.■■■» eu gumom ienueea dvigubais odiniais padais
*«odi Chevrau* padais Al A A flkl **•*• ••’caH Rudi toveatf
Kojų daktaras LOTTE Ru<" OALlAriAnlLrJDIt Kojų daktaras MILANO Ksjg daktaras HERALO

........ ....... ' “----------- 51295 ■: .
Rudi Lamacalf

Kojų daktaras WALLY
SALAMANDER

gamina
Elegantiškus • patogius o aukštos kokybės

335 East 96th 8t„

NEW YORK CITY I 
TEL; EN 9-3045

56-62 Myrtle Ave^ 
į RlMEWOto- 
Į BROOKLYN

VILNONES MEDŽIAGOS JOSę ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS Ir VIETINES

V 6.6 M’U/lia^VO AVOM UIMfUIJO, M BiyĮRRW HHI

Taip pat šilkines, maišytos, spalvotos, lovoms liš^esalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Specialus patarnavimas paruošiant pakietas

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR tibŠITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanomš

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
¥0M> & k T.200 ORCHARD STREET

TeL: AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIETUVAI
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kMtiatfnams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei ivarkMML
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

Telefonas: Elizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9-50 ut pilng eilutg

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. G* 7-1138

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, sukneita ir kt 
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

kurie siunčia aodtalus | «Meaį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti kttjentam, Praiome užeiti ir paeižiūHti!
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Pereitą savaitę New Jersey 
valstybėje viešėję mūsų futbo
lininkai parsivežė vertingą pir
menybių tašką iš Passaico. Sve
timoje aikštėje pasiektos lygio
sios yra vertingos, nes pagal 
pirmo kėlinio žaidimą už mū
siškių komandą niekas nei cen
to nebedavė. B* tikrai, prieši
ninkas žaidė žymiai geriau.

ir nebuvo. Gynimo klaida ir 
keistokai priteistas baudinys 
duoda Passaicui pirmo kėlinio 
persvarą 2:0. Antrame komy
je mūsiškių padėlį McGee švel
nina iki 2:1. bet vėl teisėjas 
sušvilpia nevisai tikrą baudinį 
Vaitkevičiui, ir priešininkas 
jau turi 3:1. Čia mūsiškiai, at- 

. rodo, užpyksta ir Remėza I at
silygina (3:2), o Klivečka, iš
naudojęs baudinį, visai išlygi
na 3:3.

Mūsiškiai žaidė tokiu sąsta- 
tu: Naruševičius ;Vaitkevičius, 
Mileris; McGee, Murphy, Re- “ 
mėza II ;Vasilionis (Kerekes), 
Didžbalis (Krušinskas), Kliveč- 

---ha, Remėza i, Beleckas. ■■ -
Antrame kėlinyje saugo vie

tą perėmęs Klivečka išjudino 
visą žaidimą: suaktyvėjo abu 
Remėzos, pasireiškė ir Krušins
kas. Klivečkai, nuoširdžiai ko- 
vojusiaiems Mc Gee, Murphy 
ir vartininkui Naruševičiui ga
lime padėkoti už vieno taško 
išgelbėjimą. Jei komanda' taip 
kovotų visą 90 minučių, o ne 
30, galėtų pakilti į lentelės pa
čią viršūnę. Gynimo pozicijose 
silpniausias yra Vaitkevičius. 
Mileris irgi į pabaigą atsileido. 
Bėdos atveju į aikštę išleisti 
kraštiniai puolikai savo uždavi
nį atliko patenkinamai.

Rezervinė be jokio noro ir

CMKttppMtoyML 
feteapatam

ALBERT F. PJBTERS 
Offlee: 

116-65 OUEENS BLVD. 
FOftEST MILLS, N. Y.

Vlrgtata 6*1477

Veda K. Merkis

Estas P. Keres pirmauja pa- 
saulio kandidatų pirmenybėse, 
Jugoslavijoj. Po Į 2 ratų jis tu
rėjo taškų, Petrošiau 7 ts., 
M. Tai 6*/2 (iš 11), Gligorič 6 
(iš 11).

Boby Fischer turi 4 taškus 
ir 2 nebaigtas partijas. Iki šiol 
jis laimėjo prieš Keresą, Gligo- 
ričių ir Benko. Lygiom su Smy- 
šlovu ir Benko. Viso bus su-

ko sužaisti 16 ratų, todėl ir pir
maujančių eilė gali daug kartų 
pasikeisti.

Povilas Tautvaiša, Chicagos 
ir Illinois meisteris, lapkričio 7 
d. Boylstono klube duos simul
taną Bostono šachmatinin
kams, o lapkričio 8 d. dalyvaus

kondicijos krito prieš jauną ir šachmatininkų dešimtmečio mi- 
sparčią Passaico rezervinę net nėjime So. Bostono L.P.D-jos 

, 1= 8Q:3);
Sekmadieni prieš .ukrainiečius , .. ■ .- Didžiom Bostono šachmatų* Ši sekmadieni pirmenybėse . H. • , . ... * . pirmenybės paskirtos dviem šabe pralaimėjimo einanti LSK vaitgaiįm: spalių 23-24 ir 30- 
kukia tikrai įdomios kovos. 51 Jos įvyks Cambridge “Y”. 
Ukrainiečiai, pernai tik per P-bes bus dviejų klasių A ir B. 
plauką neįėję į oberlygą, šiais
metais norėtų groti pirmu smui- Šiose p-bėse rungiamai dėl 
ku. Sugebėję išlaikyti kovos ?o- B??tono Lieturaf ^W‘eCT< 

& J . Draugijos pereinamos dovanos,ambiciją per visas rungtynes, ^mėtojai: 1957 -
Shelby Lyman, 1958 — John

salėje.

mūsiškiai gali drąsiau žiūrėti 
į šias rungtynes. Beje, dar ma
tysime ir Remėza I, kuris ga- p-bės šiemet bus atviros ir kitų

ta mūsų aikštėje New Farmers šy su Bostono p-bių 25 metų 
Ovai Nr. 2. LSK iždininkai mel- jubiliejum.

nuolikės pradeda 3 vai., o re
zervinės 1:15.

šeštadienį LSK vakaras

Chess Life, rugsėjo 20 dieną 
įdėjo tarptautinio meisterio W.
Lombardy partiją su Gediminu

Šį šeštadienį Apreiškimo pa- York o atvirose p-bėse. Lom- 
rapijos salėje LSK turi savo bardy pateikė išsamesnį tos 
rudens vakarą — šokius, gro- partijos (meiliškos) analizą. 
jant R. Butrimo orkestrui.

Atlotas EMPL. ANGENCIES

didelis pasirinkimas darbų
VYRAM ir MOTERIM

dirbtuvėse — Įstaigose — namuose

į FLUSHING UPHOLSTERY CO.

1 Mrs. Hagler, Consulting Decorator 
Ę SLIP COVERS MADE TO ORDER

Ėst. 28 Tears

BA 9-8823

FURNITURE

hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra

cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St, Brooklyn JI, N.Y.,

CHARLTON FURNITURE CO.
Bedrooms Dining Room* 
Liviftg Room* — Beddlng

See Our Fumiture — Compare Our
Prices! — Open Eves. till 9 PJ4. 

except Wed^ Sat
217-20 Northern Boulevard, Bayside

^Tel.: FA 1-2600

lai sumas 
146-06 JAMAICA AVĖ. 

JAMAfCA,U I. — JA 34128

WES$EL TELEVIStON

BA 4-4873

JACK3 SERVICE 
Wtodow Ctaalag - Roor W«xta< A

IH 5-5340

WILLIAM H. GIMLER 
4 SONS, INC.

553 ttnd Street
Breoklyn 9, N. Y.

TErrsce 64200

NOTED FOR. QUALITY 
AND SPECIALTTES 

40-07 Bell BlvcL. Bayside 
BAytide 94265

FOR GENERAL CONTRACTING 
contact

' A. M. HUNTER 4 SON INC.
19 South Dutcher St. 

Irvingtonąn-Hudeon, N. Y.
LYric 1-9000 

Spėria! coMideration given to 
Religious Institutions

ALL KINDS OF CLOCKS 
& WATCHES REPAIRED 

Guaranteed
45 yean ot Experience

S W l SS AMERICAN
7 W. Proapect Avė. 
MountVemon, N. Y.

M0 4-7424

FULTON-THROOF* 
WINES A LIOUORS

The Stone Twinns, Milton & Max, 
Partnere. VTnes & Liąuors — Free 
Delivery. S pečiai Consideration given 
to Religious Institution. Functions 
and Church Githerings.
646 Throop Avė. PResident 4-3320

WINDOW CLEANING SERVICE
238 E, 5«th St, N. Y.

Serving
Manhattan's Etast Side Only

HELP VVANTED

Virėjams. vedusioms poroms, valkų

pramones Saku tarnautoj

ACME EMPLOVMENT AGENCY

CARS VVANTED

TOP PRICES FOR YOUR CAR 
ffi TRUCK

ANY YEAR

*Aūį******ita^^
MAMMF8

MU 44543
uniuue eina

T M I N C H I * S (Fermeriy Vite Beta/**)
BRiAe dinner with Ftoor 8now m our cooi, cool ocean-front 

cuiame or Spectai

Afvtatėr 8-MM6

TTALY

STEAK* RT RESTAURANT
į ĖK tearta* H<«hway, Roekvtte Contar, L. I, N. Y. RO 6-7200 
■teeMtąi dtaMMteo opoc far ezcetent atseka cbops and lobeten. L 12-3, 

$L6043J5^D >12, Sun. from 12, $3.75-$5h0 and a ta carte 
Ptantat eūanlnf Parties. Bar and lounge.

HAŪF-WAY HOUSE — Darien, CaML 
Dėiren (ZMviea 4-7633) 2748 Pont Rd. (35 mitas).

Saafood houae mcaly dėcorated with «panking-wiute woodwork. L. 12-2^0, 
3U5O42; D. 5-10, Sun. 12-9, 3450 & a ta carte. Parties. Bar and lounge.

■och m Honamy Grits - Country Sanaage - Collaras - Mot Biaauits - Fned Cniclcen 
Black-Eyed Peas Hush Puppines - Harbeąue Chicken and Kibs - Home made sweet 
Potatoe and Apple Fie — ai very reasonably rates. 24 hour service. — CH 3-9988.

THE ARCH RESTAURANT Short Hills, N. J. (Drexel 9-3535) 840 Morris 
Tpke (17 milea). Beautuully decorated modern restaurant tor exceiient Continental 
cuisine: crabmeat šaute witn wild nce. crepee a la Arcn. L 12-3, a la carte entrees 
$1.5U up; D 5-U, Sun. from 2. entrees $3 up. Mušk 5-1:30 a.m. Cocktail lounge.

GILDO RESTAURANT
on Manhaset Bay — Port VVashington, L. I. N. Y.

Continental puisine At Its Finest — LUNCHEON - DINNER - COCKTAILS
Ciosed Mondays ,• 7-9750

DAMASCUS GARDEN RESTAURANT 
18 Weat 31«t Street 

New York City
HOME COOKED SYRIAN FOOD 

LO 3-8662

J U L I A”S BUSINESSMEN’S LUNCHES e DFNNERS 
219-01 Northern Boulevard — BA 9-9570

,WINES & LIQUORS — SPECIAL SUNDAY DINNERS — Closed Monday 
Junior Portions for Children Open from 12 to 9 PM.

STEVE PHILIPS RESTAURANT
1144 Yonkers Avė., Yonkers, N. Y. — BE 7-1583

Gay, popular apot* apecializing in prime riba, ateaks, lobaters, chopa, home-baked 
paatries. L 12-3, $L?5-$3; D 5-10, Sunday from 12, $3-$6; a la carte menu after 10.

U-. Cocktail lounge.

WENDOVER ’faRmŠ RESTAURANT, Poughkeepsie N. Y.
Cbarming oountry estate,. finest Continental Cuisine served on an outdoor dining 
terrace. fnslde dining room. of course, as veli as the Wendover Bar. Boneless 
baked chlcken. Open every day except Monday, 12 noon to 9:30 p. m. Luncheon from 
$2.00. dtnner from- $3.50. T>anclng Saturday nights under the stars, also in main 
lounge. Nightly entertainment. AXmini»ter 7-2842

SEAVIEW RESTAURANT, 188-11 Linden Blvd. St. Albana, U i. N. Y. 
St. Albans newest and most intimate Dining Spot 

Reasonable Prices — Corteous Service 
DelicioUs Food Prepared by Experienced Chefs

SEA FOOD — STEAK DINNERS — Orders To Take Out — Phone LA 5-9801

BILL’S STEAK HOUSE, 206-02 Hillslde Avė., Hollis, L.I. HO 5-1252
On Francis va, — Plenty ot. Free Parking. One of Queen's Finest Dlning
Places. FeaturingPRD£E STKAKS and INDIAN OCEAN SHRIMP. Sunday Oinners.

CheTB S]pedantes Every Monday Night. Kitchen open tok 1 A.M. 7 days
' Available For -.^Feddings and Private Parties

Salad — Choice of VEAL PARMIGIANA with Spaghetti or 
Spaghetti with Meat Balis and Coffee. — $1.75

VILLA CANDIDA — S. L NEWEST
Foot ot Sand Lane — South Beach — Near Bus Terminai — GI 7-9105

AT REASONABLE PRICES — OPEN 24 HOURS

DELICIOUS FOOD AND PLENTEFUL

42-20 Bell Blvd. BAyside 9-9643

SUTAUPYSITE PINIGŲ PIRKDAMI 
. THE LITTLE MEAT MARKET 

64-09 56th Road Maspeth, L.l. N.Y.
Prieš V. J. Atsimainymo bažnyčia (k. 64th St.) 

Blokas nuo Sv. Kryžiaus bažnyčios
KUMPIAI LENKIŠKOS GAMYBOS skardinėse po 75^ už svarą. 
SALAMI dešros po 99<f už svarą. KIAUŠINIAI "PULLETS” — 4 
tuzinai 99ę. Raikytas gatavas KUMPIS vidurio gabalo — 95^.

švieži namų gamybos produktai: 
-------- ----- DEŠROS 

Kiekvieną ketvirtadienį 10 vaL 
vos tiktai paruoštos 

Pristatome į namus. — Tel. TWining 4-8087 

Kiekvieną trečiadienį 11 vai. ii

1732 Jerome Ave^ Brome, N. Y.

REAL ESTATE WANTED

DIAMOND SLIPFER LOUNGE — 161 Little Plains Rd., Greenlawn, N.Y. 
located 36 miles from N. -Y. -

We Cater To: Parties - Weddings - Engagements - Bus Outings - Church 
Affalrs — We Serve the FINEST SOUTHERN COOKED FOOD

We provide conveniences for TOURISTS (accomodatfon for 600 people) 
We Present LIVE intertainment THURSDAY to SUNDAY 

FOR INFORMATION CALL: AN 1-3061

HOUSES BOUGHT 
ALL CASH PAID

Immetflarte Actfon

477 Berjefl SL, MA 2-611O

FRANK ANT U N*8 
OLD COONTRY M ANO R

KONIGIN INSTITUTE
SCHOOL OF REMEDIAL AND ADULT EDUCATION
R’s — Science, Math, Languages, — Latin — After-School Help 
^44 79th Street — Jackson Heights 72 — IL 8-0808

BLACK HATS FOR THE CLERGY — Buy Direct From Factory 
at Lowest Prices

MEN'S, LADIES and CHILDRENS HATS — CAPS — NOVELTY HATS
and BRivAL hKAD\v EAR *

MODERN H ATTERS
313 3rd STREET, JERSEY CITY

490 COMMUNIPAW AVĖ., JERSEY CITY — OLOFIELD 9-9300

Re bubi i c
a .

Wine & Iiquor Store 
. 322 Unkm Avė. BrooMy* U, N 

, TeL: EV 7-2689
8av. M. ir-J. JOKŪBAIČIAI

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
švaitėms bei kitoms progoms

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St, New Brftain, Conn. TęL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

vyno.
RTS BLVD. RICTMOND HILL, N. Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERĄL CHAPEI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES 3 RAMANAUSKAS

1113 Mt. Veraon Street PhUadelphia 23, P8.
POplar 54110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

PL 4-6757

74 Provideilee Street 
Worcester, Mass.

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa.

51 PROVIDENCE STREET

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 Eart St, New Britahi, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336

BARAS IR RESTORANAS

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO’ HS

Salės šokiams, vestuvėms 1? kitokioms pramogoms prieina-

kalq vedėją K. Vaitaitį.
28© UNION AVENUE BROOKLTN 11, N. Y

Teu EVergreen 4-9672



LAIDOJIMO DIREKTORIAI

ir Newell St., Greenpointe.

423 Metropolitan Avė.

Matthev P. Ballas

VISI Į TALKĄ SPORTUOJANČIAM JAUNIMUI!

SPALIO 4 OCTOBER 4
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS1959/9# METŲ SEZONO ATIDARYMO PROGA

METINIS VAKARASRUOŠIA

SPALIO 3 D. 1959 (ŠEŠTADIENI) PROGRAMOJE

Gros ROMO BUTRIMO orkestras

VAKARO PRADŽIA 7.30 V AL V AK.

VACY* BTEPONIS

Vyt. Valaitis, Newsweek žur
nalo foto korespondentas, rug-

' Aprei&fano parapijos' balny* 
Bojo nuo ateinančio setanadie- 
nio, spalio 4, prasideda rude* 
ninė.pamaldų tvarka. Pamoks* 
lai sakomi bus per kiekvienas 
mišias. Rožančius visą spalio 
mėn. bus kalbamas kasien 7:30 
vai. vak., sekmadieniais 3 vai 
p.p. Ateinantį sekmadienį ant
roji rinkliava bažnyčioje bus 
daroma parapijos mokyklos rei
kalams.

SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS
Angelų Karalienės parapijos choras vedamas 
muz. MYKOLO LIUBERSKIO
Bus sudainuoti muz. BR. JONUŠO lietuviški mar
šai, grojant dūdų orkestrui. Dainoms akomponuos 
muz. ALEKSAS MROZINSKAS.

palio 4, sekmadienį 
prasidės 5 vai. popiet (punktualiai)

Vakaro programą ves aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 
Šokiam gros JOE THOMAS orkestras

kongresas pradedamas nuSt^ 
mis Aušros Vartų KažūyčkijB 
9 vai. ryte. Mišias aukos prei. 
J. Balkonas Federacijos dvasios 
vadas. Pamokslą pasakys pre^' 
Pr . M. Jun^ Po pamaldųlf 
vat Commodore viešbuty kon
greso atidarymas, vysk. V. Bri»- 
gio ir Lietuvos atstovo J. K»- 
jedrio žodžiai ir pranešimai: 
Centro Vaidybos, apygardą. 
Kultūros Instituto ir Jaunimo 
stovyklos. Popiet L. šimučio 
ktlii. V. Bagdanavičiauš paskaĮT 
tos ir diskusijos. Vakare BaĮ-

priminti, kad bilietus reikia pa
sirūpinti iš anksto, kad vien
gungiai jų nęišgaudytų. Jie la
bai smalsūs šiam vaidinimui.

New Yorko Lietuvių Sporto Klubo jaunimas maloniai 
kviečia Tave, Mielas Bičiuli, savo atsilankymu

. . _ . . Kovo 27 dainuoja moterųims Federacijos kon- . .„ —. . - I
ikso J j choras is Toronto. Chorą pneš uvo 1956 m. rudeni , . > . . . ,“ * , .. ‘ keletą metų suorganizavo kom-Nuo to laiko Federa* .. . . .. . 7 .• J/i. -k* a pontonus ir dirigentas Udo nininku buvo inž. An- t-___ . . ___ .j® .. _____

ną ir apsigyveno 361 Highland 
Blvd.

Apie kitus dalyvius ir antrą- Eugenija Mačiulienė (rugsėjo 
ją programos dalį — kitą kar- m Velionė "buvo atvy
tą. Bet jau šį kartą norime ^us/ Chicagos pas savo se-

TeL EVėrgreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
GraboriuskBalsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA

WORCESTERIO meno mėgėjų ratelis su vadovu muziku Jonu Beinoriu.

Vincas Kaunas (rugsėjo 29) 
90 m. Velionis gyveno 65 Ne-

Broniaus Po- 
Žicka-Posius 

Roberto var-

ve-
Pa.

na vargonininko pareigas ame- * 
rikiečių parapijoje Worchester, 
Mass. Opera susilaukė didelio 
pasisekimo ir joje dalyvavo apie 
2300 klausytojų.

komitetą 
prel. Ji 
K. Kru-

mis viengungiais — Zikaru,

Rodys filmą. Spalio 11 šv.
Petro parapijos salėje dr. V.
Čepas rodys filmą iš savo ke- ponset Avė., Dorchester, Mass’ 
lionės ir dalyvavimo pasaulinė-

* Apreiškimo parapijos naudai 
laimėjimų žaidynės. (bingo) 
vyksta kiekvieną ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak., Grand Paradise 
didžiojoj salėje. Visi susidomė
ję šiomis žaidynėmis prašomi 
dalyvauti:

Gyvojo Rožančiaus dr-jos su
sirinkimas šaukiamas sekmadie- 
nį, spalio 4, po rožančiaus pa
maldų.

Pranciškonu provincijos ta
ryba posėdžiavoj^igsėjo 29 Ken 
r*' y- 
vienuolyno dalyvavo T. L And- 
riekus, T. B. Bagdonas, T. 
Giedgaudas.

Tėv. Vytautas Balčiūnas 
dė 40 v. atlaidus Chester,
~ Muz. Aleksas Mrozinskas 
skambins, pianu solo Angelų 
Karalienės parapijos metinia
me koncerte spalio 4, sekma-

pu$ę bloko nuo buvusios vie- ręs. Kas. apie jį žinotų, prašo- 
tos. Telefonas liko tas pats: me pranešti S. Steckiui, 133 
VIrginia 9-2502. Pacientus jau Logan St, Brooklyn 8, N. Y. 
priiminėja naujoje vietoje. Yra svarbus reikalas.

18.'Paroda adara kasdien nuo
2 iki 7 tai vak., sekmadieniais 
ir šeštadieniais nuo 2 iki 5 vai.

Elena Vilčinskienė ,DDS, dan- popiet.
tų gydytoja, perkėlė dantų gy- -
dymo kabinetą į savo nuosa- Ieškomas Liudvikas Steckis, 
vus namus: 86-29 104th St, gyvenęs Chicagoje. Yra žinių, *

parapijos kunigai spalio 5 pra- navo Brodvėjaus New Yorke 
dės lankyti parapiją. Kun. J.
Žuromskis aplankys parapiečius 
gyvenančius Dorchesterio ir ki
tuose Bostono priemiesčiuose, 
o kun. J. Klimas — :
tone. •ri&SI

Kasemets ir pasižymėjo savo - - - -
vainų netikėtumų. Veiks tur- gungiai”. Vadovauja ir akom- Nuliūdime paliko du sūnus ir

___ , panuoja muz. Jonas Beinoris, dvi dukteįis. Palaidota Naujos 
Opera katedroje. Rugsėjo 25 režisuoja Pranas Račiukaitis. Kalvarijos kapinėse.

Bostono šv. Kryžiaus katedroje, 
< ... .. .. .. _ kardinolui Richard Cushing pa-

V kvietus, buvo pastatyta PĖzetti 
Petro^rapųos bažnyaoje nig- katedroje”,
sėjo 29 ■ spalio 1 poptebmu re^av

L laiku buvo pravestos misijos kuris
parapiją vaikams Anglų kai- unJversitete Teda
ba jas vedė kun. P. Remeika, . . .MIC o lietuviu — kun J Vaš- mos skynų' Š10S operos chore 

- ® “etuvlH Kun- J- va$- dainav0 muz Mažeika kuris eį.
r' - - .. . kas, MIC.

Pa™^ •*•*** Spalio 4 d

- 2:30Petro para- 
S9>o 29 B Akron, Ohio, persi- 3^ P’J« baloje užbaramos

metinės misijos parapijos vy
rams lietuvių kalba. Po pamal
dų parapijos salėje įvyks šv. 
Pranciškaus garbei susirinkimas 
ir kartu bus pagerbtas para
pijos klebonas prel. Pranciškus

tų laisvės namuose pobūvis.
šeštadienį, lapkričio 28, pa- j 

maldos Aušros Vartų bažnyčio* j 
je 8 vai. ryte; mišias aukoB 
prel. J. Baltusevičius iš Šcran- 
ton, Pa. Po pamaldų jaunimo, 
moterų ir vyrų atskiri posė
džiai. Popiet naujos konstituci
jos svarstymas ir priėmimas, 
Centro Valdybos rinkimai, re- 

hebunkpoirte, Me B Brooklynb zoHiifcijoš Vakare banketas'ir 
šokiai Commodore viešbutyje:

Sekmadienį iškilmingos mi
šios Apreiškimo bažnyčioje; mi
šias aukos vysk. V. Brizgys, pa
mokslą sakys preL K. Vasys 
iš Worcester, Mass.

Kongresui rengti 
sudaro: pirmininkas 
Balkūnas, vicepirm. 
šinskas, sekr. Pr. Vainauskas, 

dienį, šv. Stanislovo parap. sa- ižd. kun. J. Guripskas. Nariai; 
lėjfe/ Greenpointe.

Initium semestri ruošia Lie
tuvių Studentų Sąjungos New 
Yorko skyrius šeštadienį, spa
lio 10 d., 7 vaL vakaro, V. Ste- 
ponio svetainėje. Linksmavaka- . , .
no programoje užkandžiai fršo- B- -
kiaL Visi maloniai kviečiami. vyrų posėdžiu

Paskutinis Federacijos kon- 
Joo Thomo orkestras gros grešas buvo 1956 m. rudenį 

šokiams Angelų Karalienės pa
rapijos metiniame koncerte spa
lio 4, sekmadienį, šv. Stanislo- tanas Rudis.

Snorto vakaras ... , . Mirusieji. Po gedulingu šv.Vaidins ir dainuos Worces- „ , •• ,7 . x- - -Dainavos sporto klubas spa- terf e 0 mėgėiu ratelis su- Petr0 ParapiJ0S bažnyčioje pa
lio 10 Strand kavinės viršuti- 7 x°- F Jų rateUs’ su maldų palaidoti:
u”. 1V ®7:ana . V1irsuu darytas iš jaunimo, viengungių " v
neje salėje ruoąia pasilinksmi- jr nejjg viengungių. Ratelis su- Ona Valienė (rugsėjo 5) 74 
nimą ir šokių vakarą. Pradžia vaidins D. Andrulio sukurtą m. Velionė gyveno 1672 Dor- 

tfrafiais koncertais 7 —1 f*rogram°je bus U dvieju veiksmų operete ‘Vien- chester Avė., Dorchester, Mass.
vo parapijos salėje. Driggs Avė. - gražiais Koncertais. vainų ' --------- ......

p p J J Seserys pranciMoetėSA sesuo j0 kūrinius yra išpildę įvai- tingas bufetas.
t M. Immaculata ir sesuo M. Irė- riuose koncertuose Kanadoje.

Angelu Karalienės parap. me- na, vasaros atostogas praleido Bilietai visiems trims kon- 
tinio koncerto vieta, šv. Stanis- pas savo motiną St. Miltenie- certams — 5 doL ir 3 dol. 
lovo salė, pasiekiama iš Vili- nę, 324 Plyihouth St, Brooklyn 
įamsburgho Driggs Avė. auto- 1, N.Y. Ta proga aplankė gi- 
busu, iš Brooklyno Bushwick minės ir pažįstamus. Jų motina 
šeircįjošGrabam Avė. auto- St. Miltenienė nuoširdžiai dėko- 
busti, o iš visur kitur — po- ja visiems, kurie bet kokiu bū- 
žeminio traukinio Independeht du sėseris pagerbė ar paaukojo

-finija (GG) iš Nassau Avė. seserų prandškiečių vienuoly* 
stoties.

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas Hlkory 1-5220

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

281 Bedford Avė. 
BrooklyB, N. Y.

J. B. Shalins- 
z Jalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Ftakway Statlcn) 
Woodhavea, N. Y.

Suteikiam garMngas laidotUVM. 
Koplyčios ■ nemokamai vtoMO 
miesto dalyse; veikla ventUiacl>

TeL Vlrgtaia 7-4400

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą U 

ONOS rVASKIENCS

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 
Off. TeL; AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR- 
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

Sąžiningas patarnavimas

197 Weteter Aveme
PRANAS WAITKUS

Laidotuvių Direktorių® 
ir Balsamuotoju 
Cambridge, Mass. 
NUTARY PUBLIC 

PstsmavimM dieną Ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia ak
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdge ir Bostono kolonijas ie- 
miausfomis kainomis. Kainos toe 
paCios ir | kitus mtastus. 
Reikalo teukket TeL TR B-B6M

galima gauti butui modem'ški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

M. P. BALLAS—Direktonus 
ALE. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalą Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

P. Montvila, kun. V. Dabušis
— rūpinasi informacija ir jau
nimo posėdžiu, A. Dumbrienė
— moterų posėdžiu; St. Lūšys _ 
ir inž. A. Mažeika — banketu, 
kun. V Pikturna — kongreso

tenoras Stasys Baras.

“VIENGUNGIAI” BOSTONE
Viengungiai, sakoma, yra re-

1 ti žmonės dvejais atžvilgiais: Paukšteliu ir Serbentą — ma-
' ~ Vieda,' kad jų nėra daug, o ant- tysime So. _ Bostone, Thomąs 

ra, kad jie daugiau-kalba apie Park aukštesnėje mokykloje, 
spalio 18, sekmadienį. Savaime 
suprantama, kad bus dar dvi 
merginos — Irena ir Onutė, 
nes koks ten būtų vaidinimas 
be moterų (ir koks gyvenimas’). 
Irenos tėvas Balanda ir jos nu
žiūrėtasis studentas Daugėla 
(kas i jauną ir žvalų studentą 
neįsižiūri?) taip pat suksis ta
me vaidybiniame verpete, kuris 
dar paįvairinamas kaukių sū
kuriu. Bus ir vaidinama, ir šo- 

, karna, ir dainuojama. O koks 
bus galas viengungiam ir ne- 

‘viengungiam — pamatysi atė
jė

Pabaltiečiv koncertu serija vedybas, negu vedusieji. “Anie 
Jau kelinti metai, kaip Bal

tų - Amerikiečių draugija N. 
Anglijoje rengia koncertų seri
jas Bostone. Šiems metams nu
matyti irgi trys koncertai.

Spalio 22 dainuoja latvių so
pranas Paula Brivkalns, kuri 
dabar reiškiasi operose Vakarų 
Vokietijoje. Ją buvo pasirinkęs 
Richard Strauss dainuoti titu
linę rolę Salomės operoje. Taip 
pat ji buvo angažuota dainuoti 
ir Wagnerio operų festivalyje 
Bayreuthe. \

Sausio 29 dainuoja lietuvis

jau apsirūpinę” — atsidūsta ir 
vėl pradeda savo pasakojimą iš 

‘ naujo, kaip jiem nesisekė ir 
kaip nesiseka. ^Gal žinai vieną 
tokią tinkamą? Sakysime, ką 
galvoji apie Ireną?” Atsakai, 
kad verta bandyti, o viengungis 
ir vėl atsidūsta: “Kad apie ją 
kiti sukasi”. Ir taip susisuka vi
sokie nuotykiai su tais vien
gungiais, o rašto žmonės ir mu
zikai kartais susuka scenos vai
dinimus iš tų nuotykių..

Vieną tokį vaidinimą su tri- 

Potyna Stoska pakviesta dės
tyti dainavimą Bostono univer
sitete. Ji yra kilimo iš Worėes- 
terio; dainavimo mokėsi Bosto- 

Virmauskis. ne, New Yorke ir Europoje;
Pradės kalėdoti, šv. Petro debiutavo Berlyne; paskui dai-

į operetę 'Viengungiai 
gaunami šv. Petro par. kle
bonijoje, Onos Ivaškienės bal
dų krautuvėje, St. Minkaus gė
lių krautuvėje, A. Daukanto 
maisto krautuvėje Cambridge, 
pas Benzevičius, B. Galiūnienę, 
S. Rimaitę, N. Grabolienę, V. 
Valatką, šv. Petro parapijos 
choristus ir tretininkus.

muzikiniuose spektakliuose, 
Metropolitan operoje ir su Bos
tono, Minneapolšo, Cincinnati 
ir Toronto simfoniniais orkest------------ , _ ----------------------------- ---------- _. . . Nuliūdime paliko žmoną ir duk-

So. Bos- rais. Dainavimą dėstė Indianos jė skautų džemborėje, kuri įvy- terį. Palaidotas Hope Hill kapi-

Krikštai. Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje pakrikštyti:

Rugsėjo 5 William Czolada 
ir Vandos Martin-Czolada dvy- 

• nukai: sūnus Jokūbo ir Welch 
"Vardais, o duktė Jayneir Lo-; 

reta. Tėvai gyvena 652 E. 6-th 
St.

Rugsėjo 6 —Harry Travis 
ir Stellos Wallan-Travis duktė 
Andriejos ir Marijos vardais. 
Tėvai gyvena 117 floridą St., 
Dorchester, Mass.

Rugsėjo 13 — 
sius ir Gražinos 
sūnus Algirdo ir 
dais. Tėvai gyvena 117 N ST.

Rugsėjo 20 — Juozo Mafcin 
ir Stefanijos Wiešnewski-Mar- 
cin sūnus Juozo ir Alan var
dais. Tėvai gyvena 159 W. 3rd 
St.

kusi iš Chicagos pas savo se
serį, kuri gyvena 15 Burrell 
PI. Nuliūdime paliko vyrą ir 
seserį. Palaidota Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Simonas Vareikis (rugsėjo 
21) 39 m. Velionis gyveno 40 
Litchfield St., Brighton, Mass. 
Tragiškai žuvo automobilio ne
laimėje grįždamas iš darbo. 
Nuliūdime paliko žmoną, 4 vai
kučius, 4 seseris ir motiną. Pa
laidotas šv. Mykolo kapinėse.

Antanas Sapamis (rug
sėjo 28) 83 m. Velionis gyve
no 48 G St. Nuliūdime paliko 
seserį ir brolį. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

BALDy KRAUTUVES
■■ «■

ęyeęgreen.^97M „ __

M. artd Z.
ColHsion Works
JULIUS MALDUTIS

SnlankstytV automobilių da
lią ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y.

ko praėjusią vasarą Indijoje. nėse.


