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Dižonas kalba

IRAKO min. pirm. Kassem pašautas.

KENO NAUDAI VEIKIA LAIKAS?

kas nėra begalinis.

Ar laiku naudo

kuris dabar vra

ro naudai. Jis sako:

iš New Yorko.

jasi Amerika?

apsaugos. Dėl to Chruščiovas

— Albanijoje suimta vėl 
katalikų kunigų ryšium su 
naujinta propaganda prieš 
kėjimą.

goję tik laikas galės parodyti, 
kiek vizitas buvo vertingas. 
Herteris norėtų būti optimis-

Reston informuoja betgi, kad 
ištikrųjų esą svarstomi klausi
mai, kurie galėtų būti kom
promisas Berlyno reikalu:

— Vakarų iflula Berlyną su
mažinti iš 14,000 iki 7,000 o 
susisiekimą su Btrlyno paves
ti Jungtinių Tautu kontrolei;

—Sumažinti ar visai sustab
dyti propagandą vakaru* Berly-

S®viet»i_wt«ks 
netrukdyti Amerikos Balso.

Tie klausimai būsią pateikti 
sąjungininkam svarstyti, kai tik 
paaiškės Anglijos rinkimai.

CHRISTIAN HERTER, vai 
stybės sekretorius.

Kongreso komisijoje, kuriai 
pirmininkavo kongresmanas O- 
ren Harris. spalio 6 su dideliu 
susidomėjimu prisigrūdusi pub
lika sekė Herbert Stempel liu
dijimus. Tas 32 metų newyor- 
kietis pasakojo, kaip 1956 jis

AR PRIEŠ NEPASISEKIMUS UŽ
SIMERKTI AR ATVIRAI ŽIŪRĖTI? 
Tautinės aeronautikos (civilinės) vir
šininkas T. Keith Glennan (kairėje) 
apsaugos departamento tyrinėjimų 
projektų agentūros (karinės) virši
ninkas Roy Johnson.

Kodėl Amerika atsiliko?
Sovietų paskutiniai ‘Tunikai’ 

nemalonūs amerikiečiam. Ir 
laikas nedirbąs Amerikos nau 
dai. Žurnalas Time rašo:

Ar yra garantijos, kad gra
sinimas nepasikartos?

^—Sovietai nėra atšaukę sa
vo reikalavimo, kad Vakarai 
pasitrauktų iš Berlyno, ir gra
sinimo, kad jie darys taiką su 
rytų Vokietija, perduodami jos 
žiniai susisiekimą tarp vakarų 
Vokietijos ir vakarų Berlyno. 
Jie nėra pareiškę jokių garan-

prez. Trumanas pasinaudojo 11 
kartų, Eisenhoweris 5 kartus. 
Pirmu kartu jis buvo panau
dotas irgi dėl uostų darbinin
kų streiko.

Tačiau prezidentas šio Įsta
tymo nesiėmė plieno streikui 
baigti, nors jis eina jau nuo 
liepos 15. Jis tik paragino su
sitarti iki spalio 8. Tuo tarpu 
nematyti jokių vilčių. Galimas 
daiktas, kad ir šiuo atveju pre
zidentas bus priverstas pasi
naudoti Įstatymu.

U.S. News a. W. Report ra
šo. kad prezidento ekonominiai

Rytų Berlyno komunistai 
spalio 7 Įsibrovė Į vakarų Ber
lyną ir 12 traukinio stočių pri
smaigstė apie 90 komunistinių 
vėliavų. Policija jas pašalino. 
Tačiau- darbininkai iš~ "Vo
kietijos, kurie dirbą vakarų 
Berlyne, uuvo paraginti apmė
tyti policiją akmenim. Penki 
policininkai sužeisti. Tuo pa
čiu metu rytų Berlyne Ulbrech- 
tas kalbėjo apie vakarų Ber
lyną kaip bombą, kuri galinti 
kiekvienu metu sprogtų

Berlyno gyventojai vertina 
tą komunistų darbą kaip pro
vokaciją.

Sovietų norus bus galima 
ti ne iš žodžių, bet iš

— pritarė Menderes 
sekr. Herterio žodžiam.

BERENSONAS IŠ LIETUVOS
Florencijoje. Italijoje, spalio 

6 mirė Bernard Berenson, lai-

cijoje paaiškino politinius san
tykius tarp Sovietų ir Amerikos, 
kurie po Eisenhowerio ir Chruš
čiovo pasitarimų viešojoj opi
nijoj buvo virtę chaosu.

Ką davė Chruščiovo 
atvykimas?

— Artimajai ateičiai šiek 
tiek atleido Įtampą, ir derybos 
dėl Berlyno galės eiti be grasi
nimo. Tolimesnėje santykių ei-

— Ne. Smulkespių diskusi
jų tuo klausimu nebuvo.

Kas dėl atominių bandymų 
sustabdymo? J

—Tarp prezidento ir Chruš
čiovo tuo reikalu nebuvo kal-

Kiek kaštuoja Chruščiovo 
laikrodis

bama. Kalbėjo tik Herteris su 
Gromyko. Nieko naujo tarp jų.

Ar padėtis Tolimuosiuose Ry
tuose palengvėjo, nuvykus ten 
Chruščiovui?

—Valstybės sekretorius ne
mato jokio esminio palengvė
jimo. Kinijos komunistai kar
tojo agresinius pareiškimus 
Jungtinių Valstybių ir Formo- 
zos adresu. Apie taikingas prie
mones klausimam spręsti kal
bėjo Chruščiovas tik Sovietų 
Sąjungos komunistų, ne Kini
jos komunistų vardu. Nuomo
nių skirtumas tarp Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos komunistų

—galimas.
Kada viršūnių konferencija?

—Nei vieta nei laikas ne
sutarta. Aišku tik. kad viršū- 
nitĮTconfėfeiicija gali būti prieš 
prezidento Eisenhowerio kelio
nę Į Sovietus.

DARBININKAS
kitą savaitę dėl Kolumbo 

šventės išeis tik vieną kartą — 
spalio 14, trečiadienį.

Ar Gromyko bus pakeistas?
Londone leidžiamas gandas, 

kad Chruščiovas numato vie-

Valst. 
Douglas 
bedamas 
lėse, apie dabartinius Kinijos 
komunistų grasinimus atsiliepė: 
.. — Kom. Kinija, puldama 
Formozą ir pakraščio salas, ri
zikuotų sukelti totalinį karą; 
už Kinijos komunistų veiksmus 
bus laikoma atsakinga ir So
vietų Sąjunga.

MARIO LANZA, Amerikos te
norą, kilimo italas. 38 metų 
spalio 7 miri Romoje.

Amerikos įspėjimas Kinijos 
komunistam

sekr. pavaduotojas 
Dillon, spalio 7 kal- 
Waldorf Astoria sa-

patarėjai atkalbinėja preziden
tą į plieno streiką nesikišti. 
Jie tikina, kad esą labai svar
bu parodyti darbo lyderiam, 
kad vyriausybė nepadės jiem 
išgauti iš darbdavių tokias są
lygas, kurios pagreitintų kraš
te infliaciją.

buvo nurodoma, kada jis turi 
“nesurasti" teisingo atsakymo, 
nors, anot jo, tuos klausimus 
ir mokinukas galėjo atsakyti. 
Jam taip pat buvo iš anksto 
nurodoma, kaip jis turi elg
tis. kokiu švarku apsivilk
ti. Nors jis pats kilęs iš gana

Atentatas Irake
Irako diktatorius AbdeI Kar- 

rim Kassem spalio 7 sostinėje 
važiuodamas automobiliu gavo 
Į ^pečius -Aris-^fiviūs.^Favojaūš 
gyvybei nesą. Aptvarkytas jis 
pasirodė miniai iš ligoninės 
balkono. Neaišku, ar tai Nas- 
serio šalininkų ar komunistų 
darbas.

Prezidentas ėmėsi žygių tik 
prieš uosto darbininkų streiką, 
o prieš plieno — ne.

Prez. Eisenhovveris spalio 6 
ėmėsi Taft - Hartley įstatymo 
uosto darbininkų streikui nu
traukti. Per tą laiką jo suda
ryta komisija tirs padėti ir mė
gins surasti kompromisą.

Taft - Hartley Įstatymas, ku
ris duoda prezidentui teisę Įsi
kišti Į streiką ir ji pertraukti 
80 dienu, išleistas 1947. Buvęs

Kaip sutiko Herterio paskelb
tus pareiškimus ir kaip * ne
skelbtus projektus

James Reston (NYT) verti
na, kad valstybės sekr. Herte
ris į klausimus atsakinėjęs at
sargiai ir lėtai — kaip moki
nys atmintinai išmoktą pamo
ką. Vertintojui krito Į akis, 
kad valstybes sekretoriaus kal
ba skyrėsi, nuo prezidento. .Pre
zidentas, vengdamas neigiamai 
paliesti Chruščiovą palietė va
karų Vokietiją ir dėl to paskui 
turėjo aiškintis Adenaueriui. 
Valstybės sekretorius eina kita 
kryptimi — stengiasi, kad nei
giamai jo pareiškimo nepri
imtų sąjungininkai, ir sudaro 
įspūdi, kad Camp David nieko 
nesutarta ir netarta, ir kad 
viskas esą likę kaip seniau. Net 
pakaltina Herteris Chruščiovą, 
priskirdamas jam atsakomybę 
už Įvykius Azijoje.

HERBERT STEMPEL, pirmas 
liudininkas.

pavojus 
yra ne jų agresija iš lauko, 
bet jų organizuojama subver-

čia pasiskubino 
paaiškinti: Sovietai turį, telefo
nų taip pat daug; netrukus tu
rėsią tiek kaip Amerika, o to
liau Ameriką pralenksią.

— Prezidentas, ir sekretorius 
Herteris giliai tiki, kad laikas 
veikia mūsų naudai, ar jis bū
tų ilgas ar trumpas ...

130:1,000;
1963 130:1,500.

—Chruščiovas, atrodo, tiki, 
kad laikas ilgame bėgime vei< 
kia komunizmo naudai.

turtingos šeimos, bet jam bu
vo pasakyta, kad turi atrodyti 
kaip neturtingas kareivis, o ka
da bus paklaustas, ką pinigais 
veiks, tai atsakymas taip pat 
buvo paruoštas — išsisukti iš 
piniginių bėdų. Jam buvo leis- 

varžėsi “Twenty One” televi- ta laimėti 10,000.

Pittsburghe vienas darbinin
kas padovanojo Chruščiovui 
cigarą, už tai Chruščiovas nu
siėmė nuo rankos ir atidavė

— Con Edison reikalauja 
leidimo pakelti mokestį už e- 
lektrą. Firma nori papildomai 
gauti apie 31 mil. dol. Tada 
turėtų pakelti apie 7 proc. 
elektros kainą.

— Kinijoje Sovietų žumalis- nėra nė kiek sumažėję. Apie 
spręs- 
darbų 
valst.

Amerika turi didesnį pagrin
dą aliarmui 1959 spalyje negu 
tai buvo 1957 spalyje. Prieš 
dvejus metus rodės tikra, kad 
Amerika, po sovietinių sputni- 
kų pasisekimo, padarys viską 
pasiskubinti. Bet Amerika te
bėra atsilikusi.

Kaltas dėl to esąs erdvės ty
rimo reikalų paskirstymas pir
miausia tarp dvejopų Įstaigų — 
“karinių” ir “ civilinių”. Tokis 
biurokratinis suskilimas vei
kiąs neigiamai. Nei “ karinis” 
nei “civilinis” sektorius neturi

ne vieną — toki kaip prezi
dento Eisenhowerio. Tokis he
likopteris kaštuoja 200.000 dol.

— Sovietų Tąsi agentūra 
labiausiai kaltina buv. prez. 
Tnimaną. kad jis esąs dabar 
didžiausias šaltojo karo šali-

KUO DŽIAUGIASI MASKVA 
IR RYTŲ VOKIETIJA

Rytų Vokietijoje spalio 6 
Chruščiovo pavaduotojas Koz- 
lovas ir min. pirm Grotewohl 
džiaugėsi, kad Vakarai rytų Vo
kietiją jau pripažino de facto. 
Tai padarė jie, įsileisdami ją 
dalyvauti Ženevos konferenci
joje.

Ką sovietai laiko šaltuoju

Kongresas tai matęs, vyriau
sybės pateiktas sumas papil
dęs. Tačiau esą ženklų, kad vy
riausybė vykdys ne Kongreso Toki jau nervingi balsai po 
priimtą, bet savo numatytą Chruščiovo vizito ir po naujo 
programą. luniko.

Life vedamajame:
— Apskritai sutariama, kad 

Chruščiovo vizitas visiem lai
mėjo laiko ... Tačiau tas lai-

Jungt. Tautose spalio 6 So
vietai kaltino Ameriką, kad ji 
norinti' tęsti šaltąjį karą, ka
dangi ji palaiko į saugumo ta
rybą ne Lenkiją bet Turkiją. 
Jeigu Amerika palaikytų tą, ko 
nori Sovietai, tai šaltojo karo 
nebūtų.

Nikita pas prezidentą
Camp David prezidentas, be

sikalbėdamas su Chruščiovu,

Tą klausimą svarsto J. Al- 
sop (NYHT) ryšium su Sovie
tų nauju satelitu apie mėnuli. 
Esmė ne pasiekti mėnuli, bet 
turėti jam pasiekti raketas. 
Raketos yra pavojingos ne ta
da, kai jos šaudo į mėnulį ar 
saulę, bet kai jos šaudyti gra
sina kiek arčiau — į Ameriką.

Alsop^ rašo, kad po naujo 
sovietinio laimėjimo vyriausy
bė^ ekspertas Herbert York

pakankamai nei autoriteto nei 
pinigų. Toliau dar erdvės ty
rimo programa suskaldyta tarp 
armijos, laivyno, aviacijos. Ne
są vienos atsakomybės už pa- ^am buvo -uždrausta lankytis 
žangą tam tikrose Kinijos dalyse kaip
... '— ir kitiem užsienio žurnalistam.

Sovietu tunikas III “ rugsėjo 26-7
Sovietų pranešimu, Lunikas ™¥0 rf5 tt00' 1s?2eIst,a

m spalio 7 buvo per 78.000 10 00°- pastoges 1 o mil. 
mylių už mėnulio ir per 259.000 
nuo žemės. Toliausiai nukeliaus B 
spalio 10 — per 292.000 my- B 
lių nuo žemės. Paskui pasisuks B 
atgal. Pro žemę jis turi praei- ' ''
ti spalio 18, skrisdamas iš 
šiaurės Į pietus. Arčiausia pro 
žemę eis per 24,000 mylių. r <

tijų, kad po naujų derybų lai
ko jie. nepasikesins iš naujo j 
Vakarų teises Berlyne.

Ar yra vilties dėl Berlyno 
susitarti?

— Negaliu užtikrinti.
Ar galima derėtis dėl Vaka

rų kariuomenės atitraukimo iš 
Berlyno nepažeidžiant Vakarų 
teisių?

— Ne. Herteris manąs, kad 
į tokios rūšies derybas negali
ma leistis. Vakarų pozicija bu
vo ta. kad Vakarų kariuomenė 
vakarų Berlyne pasilieka iki 
Vokietijos sujungimo. Ta pozi- 

’tija nėra pašikeittisi.
Ar sutarta kas dėl nusigink

lavimo?
—Ne. Pasitarimuose nusi

ginklavimo klausimas paliestas 
tik labai bendrais posakiais.

Ar sovietai nedavė ženklo, 
kad sutinka su nusiginklavimo 
kontrole?

— Chruščiovas pavedė savo 
atstovui Menšikovui nupirkti 
Amerikoje helikopte.į. ir dar

ir buvęs per paskutinius 18 
mėnesių toks akiplėšiškas. Jei 
dabar taip, tai kas būsią 1966. 
Vyriausybės politiką nepasi
naudoti laiku autorius vadina 
" po mūsų — nors tvanas”.

(Central Treaty Organizatior), 
kalbėjo:

didžiausias dabartiniu metu 
komunistinio bloko

TURKIJOS
Menti eres.

Turkijos min. pirmininkas 
lankėsi Amerikoje ir spalio 6 
pareiškė: nors Chruščiovas su
sirūpinęs baigti šaltąjį karą, 
bet Sovietų spaudimas ir pro
paganda viduriniuose rytuose

toj Gromyko užsienių reikalų 
ministeriu skirti “besišypsantį” 
Menšikovą,
Washingtone. Chruščiovas no
rįs pastatyti žmogų, kuris va
kariečiam atrodo malonesnis.

Tačiau amerikiečių spaudoje 
pastebima, kad Menšikovas 
Chruščiovo vizito metu nepra
leidi progos pašnibždėti Chruš
čiovui. kas jį labiau nuteiktų 
prieš Ameriką.

ramina: Amerika ir Sovietai ba
listinių raketų srityje yra toje 
pačioje pozicijoje. Tuo pasipik
tinęs Alsop pateikia skaičius, 
ką reiškia “ta pati pozicija’ ir 
kaip laikas veikia vieno ar ant-

Esą visi optimistai šiandien 
pripažįsta, kad nuv Sovietų ra- 

Esą jeigu Amerika susigrieb- Retų šiandien Amerika neturi 
tų ir imtų pilnu tempu lenk
tyniuoti, tai ji vis tebūtų kri
tiškoje padėtyje 1961 - 66 me
tais.

TURKIJA LAUKIA DARBŲ Viceprezidentas Nixonas spa- sija iš vidaus. Kalbos apie tai- 
sveikindamas Centro kingą koegzistenciją ir ūkinį 

bei kultūrinį lenktyniavimą pri
dengia pogrindinį veikimą.

1960 Amerika turės 30 b. 
raketų, Sovietai 100; 1961 — 
70:100; 1962

NIEKO NAUJO NĖRA, 0 BETGI... 
Užkulisiuose esą svarstomi kompromisai

komas didžiausiu renesanso me- jam sav0 laikrodį. Patikrinus 
no specialistu, meno kritiku, laikrodis vertinamas 14 dol. 
istoriku. Jis mirė 94 metų.

Bernard Berenson buvo gi
męs Lietuvoje. Į Ameriką at
vyko su tėvais būdamas 10 me
tų. Jo sprendimai turėjo di
džiausios įtakos meno paveiks
lų prekybai visame pasaulyje.

EISENHOWERK> - CHRUŠČIOVO PASITARIMUOSE LAIMĖTA 
LAIKO; BET PO SOVIETŲ LUNIKŲ AMERIKIEČIUS IMA NER
VINTI, KODĖL LAIKU NEPASINAUDOJO AMERIKA

valstybės sekretonus Herte- Herteris atsakomybe už
s cnalm 6 snaudos konferen-

Kinijos ir Sovietą komunistus, o tie provokuoj

— Amerikoje, kaip skelbia 
sveikatos valdyba, vis labiau 
trūksta gydytojų. Dabartiniu 
metu 100,000 gyventojų yra 
132 gydytojai ir 57 dantistai; 
1975 busią 126 gydytojai 'ir 50 
dantistų.

Gydytojų sąjungos čia yra pasisakė norįs atostogų, kur 
labai užsidariusios ir viską da- galėtų pabėgti ir nuo telefonų 
ro. kad apsunkintų naujų gy- Chruščiovas 
dytojų prieauglį.

zijos programoje. Priesaika pa- Panašias istorijas pasakojo ir 
tvirtino savo liudijimus, kad dailininkas Snodgras.
dar prieš pasirodymą progra- “Twenty One” programoje 
moję jam jau buvo pasakomi apgaulę patvirtino ir kiti žū
klausimai ir atsakymai. Jam dininkai. Van. Doren prisipa

žino. kad firma jam buvo iš
mokėjusi avanso 5.000. Firmos 
pareigūnas Alfred Davis sakė, 
kad firmos advokatas patarė 
tardytojam tiesos apie progra
mos organizavimą nesakyti ir 
geriausia .— dingti tuo tarpu



ĮNINKĄS

lt LIETUVOS

JUNGTINES TAUTOS

Anie žodžiai Pavergtos Euro-

NUOSTABUS NAUJIEJI

Įvedami naujo dydžio Fordai

1960 Ford

APLANKYKITE JUMS ARTIMIAUSIĄ FORDO ATSTOVYBĘ

vavo Sovietų Sąjungos smurtu 
pastatytos komunistinės vyriau-

Kokia *uvo Amerikos rolė 
šioje teisės ir moralės išdavimo 
eigoje? —Amerika susitaikė, 
kai buvo balsuojamas ty ketu*

jungos meisteriai Boreiko ir Go- 
lovanovas. Lietuvių sportininkų 
grupė laimėjo trečią vietą.

Tiesa paskelbė, kad Lietuvo
je esą suregistruota apie 6,500

KIEK KAŠTAVO 
CHRUŠČIOVAS

Kalbėtojo trumpo pranešimo 
faktai iškėlė, kaip. Jungtinės 
Tautos palaipsniui darė teisi
nius ir moralinius nusikaltimus, 
nusilenkdamos prieš agresorių 
ir išduodamos agresijos aukas.

Prieš 5 metus, 1954 spalio

FORD— Puikiausia* Fordą* i»torijoj«

Šioje sesijoje Pavergtos Eu
ropos seimas, reikšdamas pro
testą prieš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos suverenumo uzurpavi- 
vimą, prieš Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Vengrijos atstova
vimo klastojimą, priminė šią 
praeitį, nemalonią ir norimą pa
miršti kitoje gatvės pusėje 
Jungtinėse Tautose.

Gutausko pagerbimas
Spaudoje buvo aprašyta ope

ros solisto'J.-Gutausko20me- 
tų dainavimo sukaktis. Kauno 
konservatoriją jis baigė 1939. 
Nuo to laiko valstybės operoje 
atliko 30 rolių, dainavo 900 
spektaklių, Fausto partiją dai
navo 152 kratus.

pos seime greičiausiai ir vėl 
liks nepastebėti kitoje gatvės 
pusėje, negalės, ištižimo ir ka
pų ramybės pavergtose Jungti
nėse Tautose .Tačiau nereikia 
leisti, kad tokis užmiršimas iš
tiktų ir tuos, kurie nėra linkę 
nusilenkti Sovietų smurtui ir 
jų pastangom tą smurtą pri
dengti užmiršimu. Tam ir rei
kia anuos žodžius kartoti.

Irki auto jų rungtynės
Galvės ežere prie Trakų buvo 

irklautojų rungtynės. Dalyvavo 
500 _ sportininkų iš Vilniaus, 
Kauno, Maskvos, Leningrado, 
Kijevo ir kt. Laimėjo Leningra
do ketvertukas, tarp kurių bu
vo ir Europos bei Sovietų Są-

FALCON— N’ujo didumo 
Fordą*

Šoferių bėdos New Yorke
Nuo sausio pradžios 740 tak

si šoferių buvo užpulti ir api
plėšti. To vaisiai — dabar dau
gelis šoferių atsisako naktim 
važiuoti į tam tikrus miesto ra
jonus, atsisako paimti keleivius, 
kurie jiem atrodo įtartini; kar
tais nepaiso ir šviesų, kad ne
reiktų sustoti.

Kitaip pažiūrėjo į tą reikalą 
Danijoje. Dagens Nyheter iš 
Kopenhagos pranešė, kad Da
nijos delegacijos narys Got- 
schalk - Hansen užtarė Hjal
marsson ir pasisakė nebendra
darbiausiąs su Švedijos 
Šališkai

FALCON KETURIŲ 
DURŲ SEDAN
pasaulyje geriausiai 
išbandyta.* naujas 
aut<«nu>bilis. leng
viausias iŠ visu auto
mobilių pasaulyje.

tų Lietuvos valstybės istorijos 
—sakė kalbėtojas — Chruš

čiovas negali išbraukti iš gyve
nimo savo lėkštu melu. Primi
nė, kaip agresiją Lietuvai iš
braukti iš gyvenimo Sovietai 
mėgino aiškinti įvairiais būdais: 
pradžioje — to norėję patys 
lietuviai; paskiau — Chruščio
vas ėmė kalbėti apie “istorinį 
būtinumą” ryti svetimus kraš
tus, apie “istorinį būtinumą” 
praryti. visą laisvąjį pasaulį. 
Kalbėtojas priminė Molotovo 
pareiškimą -Maskvoje 1940.7.2 
prof. Krėvei Mickevičiui: “Lie
tuva negali būti išimtis. Lietu
vos ateitis priklausys nuo vi
sos Europos likimo”. Kalbėto
jas tą mintį praplėtė, tardamas, 
kad šiandien jau Lietuvos li
kimas susijęs glaudžiai su viso 
laisvojo pasaulio likimu.

Laikraščiai jau vertina Chruš
čiovo atsilankymą kaštavus A- 
menkos mokesčių mokėtojui 
arti 500,000 dol., kai priskai
tė policijos apmokėjimą. — 
Septyniuose miestuose papildo
mai reikėjo paimti 9082 polici
ninkus. Dienai jiem skaito po. 
20 dol.; susidaro 418,280 per 
13 dienų. Dalyvavo dar kariuo
menės 2525. Kiekvienam vidu
tiniškai po 5 dol. dienai — 
12,625. Lėktuvai kelionėm — 
17,089 mylios, 40 valandų; lėk
tuvo valanda 750 dol., ir vėl 
29,625 dol. Dar 26 automobi
liai — 6,000 dol., 17,000 vieš
bučiam. Wagnerio pietūs 1000 
žmonių — 10,000 dol.; Baltų
jų Rūmų pietūs.100 žmonių — 
800 dol. ir t.t.

Anglijos karalienei buvo iš
leista 150,000.

Baltijos valstybių klausimas 20 — minėjo pranešėjas — Pa- 
Pavergtog Europos seimo šeš- vergtos Europos seimas pratęs
toje serijoje rugsėjo 29 - 30 tavo tik dėl dviejų valstybių 
iškilo keliais atvejais. . Ą suklastoto atstovavimo Jungti-

Vlėnas — kai Raoul Bossy nėse Tautose — dėl čekoslova- 
(Rumunija) referavo apie Alba- kijos ir Lenkijos, kuriom atst- 
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Rumunijos, Veng
rijos suklastotą atstovavimą 
Jungtinėse Tautose ir Baltijos 
valstybių suverenumo uzurpavi-

THUNOERBIRO-
Labiautiai pageidaujamai pasauly

viena-
sudaryta delegacija

Kaip į tai pažiūrėjo pats 
Hjalmarsson? Stockholme jis 
pasakė kalbą, kurioje skelbė: 
“Mes nė nemanome atsisakyti 
savo teisės laisvai reikšti savo 
nusistatymą (Chruščiovo, Švedi
jos laikysenos ir Baltijos klau
simais)”.

Švedų liberalų dienraščio Da
gens Nyheter vyr. redaktorius 
Herbert Tingsten pastebėjo apie 
ministerį Undeną: “Kaip nuos
tabiai pasikeitė šio vyro laiky
sena. Kol jis dar buvo parla
mento narys, tol jis ištardavo 
labai aštrius žodžius prieš so
vietinę okupaciją Baltijos kraš
tuose, o dabar, būdamas užsie
nių reikalų ministeriu, jis lyg 
pataria anom tautom kantriai 
laikytis rusiškoje bendruome
nėje”.

N. Z. Zeitung rugsėjo 27 pa
skelbė, ko Chruščiovas reikala
vo rengdamasis lankytis Skan
dinavijoje:

Sovietų saugumiečiai iš vie
nos Skandinavijos valstybės 
(Švedijos) reikalavę suareštuoti 
Chruščiovo* vizito metu visus 
tuos rytų Europos emigrantus, 
kurto planuoja demonstracijas 
prieš Chruščiovą. Skandinavai 
tuos reikalavimus atmetė (El-

Vaclovas Sidzikauskas, Lietu
vos delegacijos pirmininkas, po
litinės padėties vertinime pa
lietė ir Chruščiovo pastangas 
lyginti Sovietų ir jų pavergtų 
valstybių santykius su Ameri
kos ir Kalifornijos, Arizonos 
bei Texas santykiais. “700 me-

ŽiOrSkit* "FORO STARTINE' 
antradicnj NBC-TV

Tą pat dieną buvo pareikš
tas taip pat Pavergtos Europos 
seimo protestas ir prieš Sovie
tų Sąjungos uzurpavitną teisių 
kalbėti Lietuvos, Latvijos, Es
tijos vardu.

Jungtinės Tautos tylėjo. Jos 
protesto balsų nenorėjo girdė
ti. Jau kitais metais 1955 rug
sėjo 22 ir 29 Pavergtos Euro
pos seimas turėjo protestuoti 
dėl kitų dar keturių valstybių 
klastoto atstovavimo. Buvo pa- 
reiškusios pretenzijas dalyvauti 
Jungtinėse Tautose komunisti
nės Albanijos, Bulgarijos, Ru
munijos ir Vengrijos vyriausy
bės, pastatytos taip pat Sovie
tų Sąjungos. Nepaisant protes
tų, tos komunistinės vyriausy
bės buvo pripažintos ir 1955 

-priimtos į Jungtines Tautas^
Tuo priėmimu buvo sulaužy

ta Amerikos prezidento dek- 
liaracija. Jis 1945 buvo pareiš
kęs: "Pripažinimas bus atsaky
tas kiekvienai vyriausybei, ku
ri tautai yra primesta smurtu 
ar svetimos jėgos'.

Sulaužytas ir pačių Jungtinių 
Tautų sprendimas, pasirėmus 
tarptautinio teismo aiškinimu, 
kad jos nepriimtinos, nes są
moningai atsisakė vykdyti įsi
pareigojimus asmens teisėm ir 
pagrindinėm laisvėm pagerbti.

2. 1966 Falcon — naujo dydžio Fordas, 
'sukonstruotas panaudojant visą paty
rimą ir yra patogiausias naudojimui.

3. 1966 Thunderbird...
Labiausiai pageidaujamas pasauly.

Dr. Antanas Trimakas spe
cialiai pranešė apie Sovietų į- 
vykdytos agresijos prieš Balti
jos valstybes dvidešimtmetį, ir 
seimas priimtoje rezoliucijoje 
priminė vėl anas nemalonias 
praeities tiesas:

slaptą Sovietų ir nacių Vo
kietijos susitarimą 1939, Sovie
tų primestas Baltijos valstybėm 
"tarpusavio pagalbos sutartis" 
1939, Sovietų įvestas Baltijos 
valstybėse bazes (prieš bazes 

Jęaip dabar Sovietai protestuo
ja!); priminėBahiioskraštųo- 
kupavimą laužant "nepuolimo 
sutartis" (kokias ir dabar So
vietai visiem siūlo!); priminė 
okupacijos tęsimą laužant Jung
tinių Tautų dekliaraciją . w

Seimas pasmerkė Baltijos 
kraštuose vykdomą sovietizaci
ją ir pareiškė solidarumą su 
Baltijos kraštais kovoje dėl lais
vės, nes Baltijos valstybių kaip 
ir kitų pavergtų valstybių lais
vė yra neatskiriamas dalykas 
nuo garbingos ir teisingos tai
kos vykdymo.

4,300. Trumpiausią ir vienin
telę pavardę Lietuvoje turįs ko
rėjietis, gyvenąs Klaipėdoje, 
Aleksandras Y.

Kuo pavers pamokas
Švietimo ministeris Gedvilas 

paskelbė, kad šiemet valstybi
niuose internatuose jau yra 
4,000 vaikų. Kitais metais mo
kyklas su internatais turės jau 
visi rajonai. Mokyklų valdybos 
viršininkas V. Liutikas paaiški
no, kad mokyklos “vykdys mo
kinių ateistinį auklėjimą”. Tai 
bus daroma pamokų metu. Bet 
bus rengiamos ateistinės pa
skaitos bei vakarai ir vaikų tė
vam.

LAISVĖS INSTITUTAS
Prie šv. Jono universiteto ati

darytas Laisvės Institutas. Jo 
uždavinys —informuoti stu
dentus apie komunizmo užsi
mojimus ir konkrečius žygius 
įsifiltruoti į Amerikos gyveni
mą ir kitus kraštus. Kalbėti 
tais klausimais bus kviečiami 
komunizmo patirties specialis
tai. Pirmas pranešimas bus spa
lio 10 — Vengrijos generolo 
ir laisvės kovotojo Belą Kiraly.

švelniai, tykiai, naudojant nor
malų benziną.

Visa viršija tai, kad geriausi 
istorijoje Fordai yra labai žemai 
įkainuoti. Fordai iš viso yra įkai
nuoti žemiau jų tikrosios vertės.

Fordo taupumas prasideda jo 
žemoje kainoje. Po to, sutaupoma 
dar daugiau su Full-Flow alyvos 
filtru, kas leidžia nuvažiuoti 4000 
mylių nekeičiant alyvos. Diamond 
Lustre dažai nereikalauja vaksa- 
vimo... Nauji, saugūs, sunkveži
mio stiprumo stabdžiai yra stip
riausi Fordo istorijoje. Apžiūrėkite 
šiuos nuostabiai puikius Fordus 
pas artimiausią Fordo pardavėją!
PROPORCINGUMU AUTOMOBILIUSFalcon talpina suaugusius keleivius 

ir visą jų bagažą, bet valdomas ir pasta
tomas kaip mažas automobilis... savo jėga 
gali pralenkti ir kopti į kalną, kaip didelė 
mašina.— pagamintas kaip nė vienas kitas 
taupumo atžvilgiu!

Nuvažiuojama 30 mylių su galionu nor
malaus benzino, niekuomet nereikės vaksuo- 
ti. Pigesnė apdrauda. Falcon yra labiausiai 
mirta mašina ... pravažiavusi visus JAV 
numeruotus kelius specialioje mašinos ty
rimo kelionėje.

Falcon bėgių keitimas įrengtas vaire, wc 
grindyse. Motoras įmontuotas prieky stip
riai ir saugiai. Geriausia žinia—tai Falcon 
labai žema kaina. Apžiūrėkite, jį pas Fordo 
atstovą.

FORD DIVISION.

1966 metais, pirmą kartą istorijoje, 
Fordo pardavėjai išstato ne vieną, ne du, 
bet tris naujų linijų Fordo automobilius._
1. 1966 Fordas—puikiausias Fordas viso

je istorijoje, gražiausias savo išvaizda, 
vertingiausias savo sudėtinu.

jime pasikorė. Jo pavaduotojas 
Mueller dar karo' pačioje pabai
goje, kada jau likiiųas buvo 
aiškus, nusišovė, j

Bielefelde iškelta byla kri
minalinės policijos valdininkam 
Ewald Sudau ir Herbert 
Schmidtke. Abu karo metu bu
vo Tilžės gestapo įstaigoje. Jie 
kaltinami masiniu Lietuvos pa
kraščio gyventojų žudymu — 
Sudau kaltinamas dėl žudymo 
Augustave 1941 birželio - lie
pos mėn. apie 130-150 žmonių, 
Schmidtke dėl Palangoje, Kre
tingoje, Gargžduose, Vilkaviš
kyje 1941-42 536 nužudytų.

CalvuiMlžio pagerbimasVilniuje
Vilniuje rugsėjo 11 Taupiu 

gatvėje atidarytas narnėjus Fe- 
Bkso Daėržinskto garbei. Vil- 
nfaus vykdomojo komiteto se
kretorius F. Bieliauskas ir par
tijos centro komiteto šfekreto- 
rius Sniečkus didžiavosi^ kad Kazlauskų; Stankevičių 
Dzeržinskis buvo gyvenęs Vil
niuje, nuo 1895 ten veikęs so
cialdemokratų partijoje, o 1897 
buvo pasiųstas ir į Kauną. Kal
bose buvo pabrėžiama vis, kad 
jis buvo Lenino artimas drau
gas. Tačiau, buvo apeinama ty
lom, kad jis organizavo bolše
vikų “čeką’, kuri žudė* žmones 
masėm be. jokio tardymo, už
teko įtarimo, iki pagaliau jis 
pats buvo nužudytas.

Vilniui tokia pat garbė di
džiuotis sadistu galvažudžiu 
Dzeržinskiu kaip Chicagai plė
šiku Al Capone.

Vengrų paroda
Vilniuje buvo vengrų dailės 

paroda. Buvo rodomi tik 1945- 
1958 laikotarpio paveikslai. 
Spauda giria, kad tai buvo “so
cialistinis realizmas”. Geriausia 
buvusi skulptūra, ypačiai smul
kioji plastika. Menkiausia buvu
si grafika.

Dabar jūs jau galite pamatyti 
puikiausią Fordą visoje istorijojė! 
Labai ekonomišką Fairlane. Aukš
tos vertės Fairlane 500. Elegantiš
ką Gelaxie. Nuostabiai gražų nau
ją Sunliner nuleidžiamu stogu ir 
visiškai naują modelį “hardtop” 
blizgantį Starliner. Be to, rasite 
ir visiškai naują Station Wagon 
Living. Viso yra daugiau kaip 15 
įvairių modelių—gražiausių, nau
jausių, elegantiškiausio stiliaus 
jūsų pasirinkimui.

Fordas taip pat šiemet pakeitė 
mašinų pajėgumą. Fordas Thun
derbird turi V-8 motorą su 292 PS 
ir V-8 su 352 PS, arba nuostabusis 
“Mileage Maker Six” išvysto greitį
FORDAS GAMINA GRAŽIAUSIUS SAVO

Prancūzai apie Va
karus, Vokietiją
N .Y. Times surengė Pary

žiuje radijo pasikalbėjimą, ku
riame dalyvavo 3 prancūzai ir 
2 amerikiečiai studentai. Buvo 
pakviestas kalbėti ir Paul Rey- 
nauld, buvęs Prancūzijos min. 
pirm., kada Prancūzija kapitu
liavo prieš Hitlerį, o dabar par
lamento finansų komisijos pir
mininkas. Jis pareiškė:

— Nato per 10 metų atliko 
svarbų, bet tik negatyvinį už
davinį: sulaikė Sovietus nuo žy
gio Hd Atlanto. Sovietai tuo 
metu turėjo ir pozityvinių lai
mėjimų Azijoje, Afrikoje ir pie
tų Amerikoje.

— Jei Vakarai nepasitemps 
ūkiškai, politiškai ir kariškai, 
jie žaidimą prakiš. Vakaram rei
kalinga stipri Vokietijos ka
riuomenė. (Priminė, kad prieš 
pustrečių metų Chruščiovas 
jam kalbėjęs nesutiksiąs nieka
da su Vokietijos sujungimu).

—Komunistinė Kinija yra 
daug didesnis pavojus nei So
vietai. Kinijos komunistai yra 
aktyvūs vakarietinio gyvenimo 
priešai. O jie svarbūs, nes iŠ 
keturių žmonių pasaulyje vie
nas yra kinas.

Jaunimo atstovas Walewskij: 
Santykiai tarp prancūzų ir vo
kiečių dabar daug nuoširdesni 
nei anksčiau. Kitas studentas 
prancūzas: Vokietija turi vaidin
ti Europoje didesnę rolę, nes 
ji dabar didžiausia ir turtingiau
sia Europos valstybė. Trečias:

Vakarai neturi jokios tvirtos 
ideologijos, kurią galėtų pasta
tyti prieš komunizmą. Vakarai 
žiūri tik ūkinėm ir karinėm 
akim, bet to neužtenka komu
nizmo .ideologijai atremti.

Amerikiečiai su tais prancū
zų pareiškimais solidarizavo.

PUIKIAUSI FORDAI 
ISTORIJOJE

Naujasis Galaxie Fordas, kaip ir 
visi naujieji, gražiai proporcingi 
1960 Fordai, yra visiškai naujai 
stilizuoti. Tradicinė mašinos ele
gancija sujungta su moderniška 
forma duoda nauja dešimtmečiui 
stilių. -

Švedijos užsienių reikalų Jungtinėse Tautose. Tam pri- 
min. Undenas atšaukė konser- tarė ir kiti Danijos delegacijos 
vatorių vadą Hjalmarsson iš nariai ir dėl to
Švedijos delegacijos Jungtinėse Danijos delegacija nuo šiol 
Tautose. nebedalyvaus nė bendruose

Hjalmarsson yra tas pats po- "šiaurės kraštų komiteto" po
litikas, kuris kartu su liberalų sodžiuose New Yorke. 
vadu prof.'Ohlin varė akciją 
prieš Chruščiovo pakvietimą į 
Skandinaviją. Hjalmarsson bu
vo vienas iš tų, kurie planavo 
didžiules demonstracijas už lais
vę Baltijos valstybėm, jei at
vyks Chruščiovas.

Chruščiovas į Skandinaviją 
nevyko. Bet vyriausybė, patyru
si, kad Chruščiovas bus Jungti
nėse Tautose, pasiskubino savo 
atstovą Hjalmarsson iš ten at
šaukti dar prieš Chruščiovo at
vykimą.

Dėl to atleidimo ministeris 
socialdemokratas Undenas aiš
kinosi socialdemokratų mitinge 
Stockholme:

Vyriausybė laikosi neutralu
mo politikos; konservatoriai, 
vadovaujami Hjalmarsson, ,no-o 
ri priversti vyriausybę keisti 
užsienio politikos kursą; prie
kaištai, kad jis, Undenas, pa
taikaująs Sovietam, be pagrin-

Karo nusikaltėlių Lietuvoje likimas
Vokietijoje Ludwigsburge, 

prie Stuttgarto, yra visos Vo- 
kietijos centrinė įstaiga ^ack 
niam nusikaltėliam išaiškinti. 
Įstaiga, išaiškinusi kurią bylą, 
perduoda ją atitinkamos apy
gardos teismui.

Šiemet buvo išaiškintas bu
vęs Kauno gestapo viršininkas 
Jaeger. Dėl savo turėtų parei
gų jis buvo laikomas vienu iš 
svarbiausių- masinio naiKinimo 
nusikaltėlių. Po karo Jaegeris 
buvo pasislėpęs ir gyveno sve
timu vardu Heidelberge. Dirbo 
kaip viešbučio tarnas. Išaiškin
tas ir suimtas šią vasarą kalė-

_ _______ J
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Daugiau nuoširdaus supratimo
Bendruomenės pirmajame su

važiavime Detroite buvo nutar
ta imtis platesnės akcijos lie
tuvių visuomenėje labiau išryš
kinti dviem klausimam: kokia 
yra Lietuvių Bendruomenės pa
skirtis ir kokie atliekami jos 
darbai. To aiškinimo tikslas — 
rasti daugiau paramos ir tal
kininkų. Tam tikslui spalio mė
nuo skelbiamas Lietuvių Bend
ruomenės mėnesiu. Kadangi lai
ko beliko nedaug tai akcijai 
pasiruošti ir ją pravesti, tai ji 

* pratęsiama ir lapkričio mėne
siui. Bandykime per tuos mė
nesius nuoširdžiau suprasti, ką 
mums Lietuvių Bendruomenė 

’T rėiškia'Trkojrsiekia.^- —

Nuoširdumas yra pirmoji są
lyga bet kuriam dalykui išsi
aiškinti ir geriau jį suprasti. 
Tai reiškia, kad turi būti šir
dies atvirumas, gera valia ir 
tikras noras patį dalyką pažin
ti, koks jis yra. Jokių užkuli
sinių minčių, įtarinėjimų, pik
tos valios ir savinaudos, egoiz
mo. Tokie nusiteikimai niekam 
dar nepadėjo ir negali padėti 
susiprasti. Atsiranda tik dau
giau kivirčų ir drumsties. Tada 
kalbama ir įrodinėjama viena, 
o mintyje turima ir slepiama 
visai kas kita.

Lietuvių Bendruomenė, rei
kia pripažinti, nebe vieno ver
tinama tuo kreivu matu. Kada 
sakoma, kad ji nereikalinga 
bendram lietuviškam darbui,
tai sakoma nenuoširdžiai: ne gieji nariai, veikdami kitus, 
dėlto, kad ji būtų iš tikrųjų Lietuvių Bendruomenės vado- 
nereikalinga. Motyvas dažniau- vybė to laukia. Ji reikalinga vi- 
siai yra kitas: prireikia patei- sų mūsų paramos, 
sinti vien asmenine nuožiūra 
dirbamą visuomeninį darbą ir, 
gal būt, daugiau savo naudos 
bei garbės labui. Pastangos lie
tuviškam darbui patelkti visas 
mūsų jėgas ir didesniam lietu
vių tautos labui kai kam atro
do verstinu iš kelio kupstu. Lie
tuvių Bendruomenė gana daž
nai užsipuolama šiuo asmeniniu 
bei sroviniu pagrindu. Tuo tar
pu ji nesikėsina nei į atskirų 
asmenų nei į organizacijų lie
tuviškąją veiklą. Jai labiausiai 
rūpi tie lietuviškojo darbo plo- takai.

Publishcd Mml.WMidy «xcept bolidai 
woeka and July and First week in 

Auguat whon publishod waekiy.

tai, kuriem tebestinga didesnio 
dėmesio ir visų mūsų talkos. 
Bandykime tai suprasti, ir bus 
žymiai lengviau susiprasti.

Supratimas dalyko reikšmės 
yra antroji sąlyga bet kuriai 
veiklai. Supratimas pateikia mo
tyvų, kurie išjudina valią ir 
sukelia ryžtą veikti. Kam, pa
vyzdžiui, nėra suprantama, dėl 
ko jis turįs išlikti savo tautai 
ištikimas, kai gyvena kitame 
krašte, tas nesiryš imtis nė 
tautinio darbo. Jis atrodys jam 
neprasmingas. Kad savo kilme 
tebepriklauso prigimta j ai tau
tinei bendruomenei, jam tai
.Sunku suvokti. Reikia tautinio Taip atsirado Maskvos siūly- 
susipratimo tam Įgimtam ryšiui ... mas Lietuvai perleisti Vilnių ir 
pajusti ir jį išgyventi. jo apylinkes už “draugišką su-F

Lietuvių Bendruomenė šie- tartį” ir raudonųjų bazių pri- 
kia ryšį su savo tauta išlaiky
ti tvirtą, sąmoningą ir visuo
tinį. Ji norėtų apimti visus lie
tuvius, gyvenančius svetur — 
apimti kaip vienos tautinės šei
mos narius. Ir ji to siekia ne 
tiek savo organizacija, kiek 
paskata išlaikyti gyvą ir kūry
bingą lietuvišką dvasią. Jeigu 
tas darbas ligi šiol nelengvai 
vyksta 
tai ne 
menės 
Kliūva

ir dar yra kliudomas, 
dėl Lietuvių Bendruo- 

organizacinės sudėties, 
pačių lietuvių sustipęs 

tautinis sąmoningumas. Jokia
organizacija ir geriausiais sa
vo statutais negali to sąmonin
gumo bei solidarumo įkvėpti. 
Tai gali padaryti tik smonin-

Lietuvię spauda, radijo va
landėlės ir organizacijos, tiki
mės, nepraleis progos ši mėne
sį parodyti nuoširdų supratimą 
Lietuvių Bendruomenės rūpes
čių — ateis į talką jiem pla
čiau paaiškinti. Jei kam dar 
stinga motyvų, galėtų pasirem
ti Merkinės dzūkų liaudine iš
mintimi: “Geriau vienas ke
lias, negu šimtas takų’. Gi 
mums dabar taip gyvai reikia 
vieno kelio, į kurį vestų visi

Gal būt
. saulinį karą gyveno prie dviejų 

aklųjų sienų: geležinės ir šiau
dinės. Nei pro vieną nebuvo 
galima laisvai praeiti.

Sovietinė geležinė siena, bes 
je, tiesioginiai Lietuvos nesiekė. 
Skyrė siauras Vilniaus krašto 
ruožas, užimtas Lenkijos. Tos 
lenkų sienos lietuviai nepripa
žino. Jos laikinumą rodė' pa
gaikščiai su šiaudų gniūžtėm. 
. Abi tos sienos pajudėjo su 
antrojo pasaulinio karo pradžia.' 
Savo geležinę sieną bolševikai 
1939 metų rudenį nukėlė to
liau į vakarus, užimdami dalį 
Lenkijos ir Vilniaus kraštą. Jį 
galėjo užimti pati Lietuva, iš
lygindama jai padarytą 1920 
metais skriaudą. Bet Lietuva 
laikėsi neutraliai ir garbingai: 
užpultos Lenkijos nepuolė. Tad 
geležinė siena susilygino su 
šiaudine. Ligi tos vietos atėjo 
bolševikai ir laikinai sustojo. 
Tolimesnis prasiveržimas būtų 
reiškęs nedraugiškumą jų są
jungininkam hitlerininkam. Iš 
Hitlerio Maskva išderėjo Lietu
vą savo Įtakai gana kietai, ir 
Stalinas tai žinojo. Su visiška 
Lietuvos okupacija reikėjo dar 
palaukti.

ėmimą. Sutartis buvo pasirašy
ta Maskvoje 1939 spalio 10. Tuo 
būdu prieš 20 metu lietuviai 
peržengė šiaudinę sieną, bet su 
tam tikru susirūpinimu. Jis bu

VYTAUTO DIDŽIOJO muzėjus Kaune

vo išreikštas plačiai pasklidu
siu posakiu: “Vilnius mūsų, 
Lietuva rusų”. Posakis virto tik
renybe, kai Sovietų Sąjunga 
1940 metų vasarą okupavo vi
są Lietuvą.

Ryšium su tais įvykiais, ku
rie dėjosi prieš 20 metų, nori
me priminti vieneriais . metais 
senesnius: kaip nepriklausomo
je dar Lietuvoje karo išvaka
rėse jautėsi Lenkijos karinis 
atstovas ir kokį nusidėjimą da
bar jis jaučiasi padaręs?

LEON MITKIEWICZ, lenkų 
pulkininkas, buvo pirmas ir 
paskutinis karinis atstovas (at- 
tache) nepriklausomajai Lietu- 
ai. Atsirado tuojau po Lenki
jos ultimatumo praverti šiaudi
nę sieną. 1938 balandžio 22 
jau buvo Kaune. Kitą dieną vi
zitavo Lietuvos generalinio šta
bo pulkininką Dulksnį. Toliau 
sekė vizitai pas kariuomenės va
dą gen. Raštikį, štabo viršinin
ką gen. Černių, užsienio reika
lų ministerijoje ir tt. Vizitai ir 
revizitai, pobūviai ir vaišės, su
sipažinimas su Lietuvos vyriau
sybes žmonėm ir Kaunu. ~ ’

Visa tai skaitome paties to 
pulkininko surašytuose^ atsimi
nimuose —žurnale “Kultūra”, 
kuris kas trys mėnesiai išlei
džiamas Paryžiuje . Atspausta 
liepos - rugpiūčio mėn. 1959.

Redakcijai ne visa1 patiko. Ji 
pastebi, kad tai no jos pažiū
ros, o paties autoriaus. Supran
tama: yra šiltų žodžių lietu
viam ir tiesos patiem lenkam. 
Tačiau nuo tradicinių pažiūrų 
per daug nenukrypsta. Nė nu
krypti negalėjo. Jam buvo pa
sakyta: "Vilnius yra lenkę mies 
tas ir toks'turi palikti". Tokio. jotojai? 
nusistatymo ir laikėsi.

Lietuvos aukštiesiem kari
ninkam pirmajame pobūvyje 
pasisakė tokią savo kilmę. Jo 
tėvas kilęs iš Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės — Mohile- 
vo srities, Rohačevo prie 
Dniepro; ten iš Žemaitijos nu- 
sikėlusi viena lietuvių bajorų 
šaka dar Vytauto, o gal ir Min
daugo laikais. Motina iš seno
sios Lenkijos karalystės. Taigi, 
unija ... Sakosi, tai pasakojęs 
ir stebėjęs, kokį padarys įspū
di. Tarp jų sėdįs lenkas, bet 
kone Vytauto ginklanešių pali
kuonis. Ką į tai? "Nepastebė
jau nė mažiausios reakcijos. Vi- 
sę lietuvių generolę ir pulki- 
ninkę veidai buvo nepajudina
mi, akmeniniai. Nė vienas net 
nešyptelėįo. Tikri lietuviai!" „

LIETUVIAI jam buvo man
dagūs, taktiški, vaišingi^ Norė
jo, kad nesuprasčiau, jog “len
kų karinis atstovas Lietuvai 
yra svečias, kuris akiplėšiškai 

įsiprašė” (ultimatumas). Bet są
moningai buvo pademonstruo
ta senoji galinga Lietuva.* Tai 
matęs karininkų ramovėje Kau
ne. Ramovė puiki, ištaiginga, 
moderniška. Bet ... gen. Raš
tikis tik rodęs ir rodęs senuo
sius Lietuvos kunigaikščius, 
ginklus ir kitas muzėjines re
tenybes. Viskas nutrūksta su 
uųija. “Bet ką turi bendro Vy- 
tauto laikų Lietuva su dabarti
ne?” Tai keliais atvejais pa
brėžia. Ar tie lietuviai nėra sva-

Lietuvių nuotaikas norėjęs 
dar patirti iš Karo mūzoj aus. 
Vadovu buvo pats gen. Nage
vičius, kuriam prisistatė civili
nėje uniformoje. Generolas dėl 
to kiek sumišęs, nes atėjęs vi
same savo kariškame tvaskėji- 
me. Lenkas pulkininkas buvęs 
atsargus: Karo muzėjus galėjo 
įžeisti jo uniformą, atsiradus 
skyriuj, kuris vaizdavo Vilniaus 
pagrobimą. Čia susimąstęs.ties 
Suvalkų sutarties tekstu ir įra
šu: “Lietuvi! Nepamirški, kad 
klastingas lenkas pagrobė Vil
nių, tavo sostinę’. Aha! “Ilgo
kai stovėjau susikaupęs ir ty
lus ties tuo tikrai liūdnu Lie
tuvos ir Lenkijos praeities ant
kapiu, nes Suvaikę sutartis, 
tikriau sakant, jos nesilaikymas 
iš Lenkijos šalies, palaidojo ga
limybę susiprasti naujai Lenki
jai su naująja Lietuva visai 18 
metę, o gal ir amžinai. Gen. 
Nagevičius, mane stebėdamas, 
pratarė: "Labai gaila, kad taip 
atsitiko; šiandien tarp musę ga-

lėtų būti visai kitaip" F
Karo muzėjus, išskyrus tą ~ 

liūdną paminklą, palikęs gerą 
įspūdį. Tai paliudijo įrašu kny
goje:
'• "Karo muzėjus yra . ryškiu 
liudijimu Lietuvių Tautos ir ka
riuomenės noro palikti atei- 
siančiom kartom tradiajas ko
vę dėl Nepriklausomybe, įgy
tos savo kraujo kaina. Nepri
klausomybė tradicijos ir iš jų 
sekąs įpareigojimas išlaikyti ir 
stiprinti Lietuvių Tautos nepri
klausomumą yra suprantama ir 
labai artima lenko kareivio 
širdžiai".

Tas įrašas buvo šiltai sutik- 
_ Jtąs. lietuvių spaudos ir visuo

menės.

KARINIO atstovo pul. Leon 
Mitkiewicz pažiūros į lietuvius 
ir jų santykius su lenkais, be 
abejo, buvo objektyvesnės už 
kitų Lenkijos atstovų, kurie ta
da buvo Kaune. Jų šefu minis- 
teriu buvo Chorwat, suruošęs 
Metropolio viešbutyje pietus 
lenkų šventėje — gegužės 3, 
1938. Pulkininkas Leon Mitkie- 
wicz nebuvo dar Keune nė ge
rai sušilęs (vos tik 10 dienų), 
o jį pats šefas jau išprausė kal
ba. Prieš visą Lenkijos atsto
vybės personalą, svečius, mi- 
nisterį Jan Wszelaki, atvykusį 
iš Varšuvos, lietuvių patarnau
tojus Chorvatas pakėlė tostą:

... "Kad mes, JL»nkiįos atstovy* r 
bė Lietuvoje, kuo greičiau pa
sidarytume Kauno vaivadijos 
vadovybe!".

“Voila! Štai tau!” — rašo Le
on Mitkiewicz pastebėdamas, 
kad ta savo ‘patriotine’ kalba 
(rašo kabutėse) Chorvatas pro
vokavęs lietuvius ir 
kelią į nuoširdesnius 
santykius.

Tas liudijimas rodo 
rių lenkų anuometinį 
mą: ultimatumu užmegzti su 
Lietuva ryšiai turėję pasitar
nauti nepriklausomos Lietuvos 
prijungimui prie Lenkijos.

užvertęs 
su jais

kai ku- 
galvoji-

TARPTAUTINĖS painiavos 
padiktavo kitokį prijungimą 
abiem kaimynėm: mažajai Lie
tuvai ir didelei Lankįįąi. šio
ji pirma žlugo. Pulk. Leon Mit- 
kiewicz dėl to šiandien jaučia
si nesmagiai, prisimindamas 
vieną pobūvį Kaune pas minis- 
terį Chorwatą—lapkričio 1938.

"Mano uniforma traukė kaip 
magnetas visus — senus ir jau
nus, vyrus ir moteris, rašo. — 
Ką gi? Tie Lietuvos lenkai gal 
būt pirmąjį kartą matė lenką 
kariškį. Suprantama, mano u- 
niforma labiausiai traukė jau
nimą abieję lyčię. Buvau apgul
tas Kauno lenkę gimnazijos 
mokinię, vyresnięję klasię, 
mergaičių ir berniukų. Tūks
tančiai klausimų apie lenkę ka-

(Nukelta į 4 psl.)

—Klaidas reikia atleisti. Ypač jei prašo toks 
pat nekaltas, kaip tu. Elena nemylėdama, bijodama, 
išgyveno tiek metų. Manai, jai būva lengva? —su- 
sentimentalėjo Bruknys.

—O ar Valnys prašė pasigailėti? Jis tebėra toks 
pat bolševikas, koks buvo. Niekas nepasikeitė, kaip 
mes nepasikeitėm tada, kai mus okupavo bolševikai 
Tokių kaip jis — tūkstančiai. Jie privaloftmti su
valyti, —trankė kumštimi stalą. Uogintas. c?

—Jie nebepavojingi —šaukė Bruknys. V
-r-Cia niekas nebekalba apie pavojų, čia mes 

kalbame apie tiesą.
—Kas yra tiesa? Čia relatyvi tiesa. Kristus pri

kėlė Lozorių iŠ mirusių, o fariziejai, tiesos saugoto
jai, sakė, kad vardan tiesas reikia abudu užmušti, 
—Bruknys pyko, —aš kalbu apie gyvenimą.

—O aš apie tiesą. Gyvenimas pilnas netiesos ir 
mes viską išlyginame, —šaukė Uogintas.

—Tu pats didini netiesą taip kalbėdamas.
—Tiesą didina ne tas, kas atleidžia, bet tas, kas 

teisia, — atsisėdo ant stalo briaunos Uogintas, —o

tu dvigubai neteisus. Pamatei bobą ir ištižai. Seni 
sentimentai, turbūt. Aš suprantu tave, broleli, žino
ma, senos meilės. Jaunystę gaudai. Balti batukai, 
suknelė šviesi, sportinė. Plaukučiai gražūs. Septynių 
raidžių vardas. Prisimenu gerai istorijas, tas kvailas 
ir moteriškas, ir kada pagalvoji, kad reikėjo gulėti 
purve ar bristi sniegu, kaip šuniui, ir norėti kartais, 
kad nušautų, tada kai prisimenu tavo sentimentus, 
pikta, ir pačiam kartis ir kitą karti norisi. Spjauti. 
Septynios raidės. O žinai, kas iš septynių raidžių su
sideda? Ogi žodis nelaimė. Nelaimė buvo ketvirti
šimtmečio. Dabar tą nelaimę naujas gyvenimas kaip 
taranu daužo. Aš ne tam nepasidaviau Sibire aštuo- 
nioliką metų, kad čia tavo senų meilių vyrų ir į 
juos panašių dar kartą būčiau apspjaudytas. Aš dan
timis kalendavau po poliarinės nakties dangumi, 
galvodamas apie šį ateisiamą atsilyginimą, ir man 
šilta pasidarydavo, aš gerdavau šaltą ir nesaldžią ar
batą, ir kai pagalvodavau, kad ateis atsiteisimo va
landa, kokia yra šiandien, pasidarydavo saldu. Tu 
krovei prakeiktus dolerius ir dabar tau, jų turint, 
gera atleidinėti. Sakei, kad ir tau anie metai buvo 
nuliniai. Tie nuliai skirtingą prasmę turi tau ir man. 
Tau nuliniai, nes viskas atrodo lyg nebūta, o man 
nuliniai, nes aš teprigyvenau nulį, šiandien aš tą 
nulį padauginsiu. Tai bus mano dvasiai sveikiau, ir 
reumatizmui. O tu, amerikone, išmesk iš galvos is
torijas ir sentimentus. Kaltieji bus nubausti, ir tai 
atlikti mūsų pareiga.

—Nesuprantu, ko mes čia baramės, girele žalio
ji, —pradėjo šimulis, bet Bruknys jį pertraukė:

—Aš atiduodu tau visus pinigus, kuriuos užka
liau Amerikoje. AŠ mėgau eilėraštį, kad atjos balti 
raiteliai vargo sumažinti Lietuvai. O žinai, tie raite
liai — tai kiekviena balta siela. Tai yra pats svar
biausias dalykas. Imk mano tuos tūkstančius ir šį

dvarą, kuris buvo paverstas kolchozu, ir tegu jie at- 
šildo tavo širdį. Žmogus yra svarbiau už viską. Ei
kite, po Stalinų, kaip tu Jonai sakai, aš išeinu. Man 
nieko nereikia. Karkitės kaip kelis kartus korėtės, 
veskite sąskaitas ligi beprotybės, kol neliks nė už
keikto lietuvio. Pasipjaukite likučiai, išlikę nuo prie
šo pjautynių.

—Ėi, kur tu taip skubi, amerikoniškas automo
bili. Iš lėto. Kaip mes čia kolchoziniuose dvaruose 
darėm. Nebūk parakas, — šaukė šimulis.

—Tegu kur nori eina, tegu daro, ką nori. Tie-
sa yra šventesnis žodis už pusbrolį. Už visus senti
mentus, pamačius savo laukus ir savo žmones, —ne
galima buvo suprasti ar Uogintas rimtai pyko, ar 
tik šiaip sau šaukė.

—Eikite peklon. Išeinu kur nors pas žmones, 
žmonės kaip miškas. Išeisiu ir prapulsiu. Mes nebe
mokant užmiršti. AŠ parodysiu, kad moku. Af tiesa, 
kad žmogus, ne vien tik Dievas, moka atleisti? Ne
tiesa. .Žmonių širdys kaip akmuo. Jie nori, kad tik 
kitam būtų bloga. Saldžiau tada kitam, kai tau kar
tu, —Bruknys kalbėjo jau prigęsusiu balsu, bet 
Uogintas jam tarė:

—Tam, kas išeis iš kalėjimo nereikalingai, tam 
Įaš garantuosiu pats mirties galimumus. Kalėjimas 
gali tik apsaugoti nuo mirties.

—Užtenka, —Bruknys vėl užsidegė, —gerai. Gy
venkit. Išvažiuoju aš. Neužmirškit vieno patarimo: 
daugiau kraujo ir nedovanojimo. Daugiau akmeninių 
širdžių. Mūrinė bus Lietuva, —Bruknys trenkė du
rimis ir nuėjo per kiemą.

—Keisti žmonės, —ramiai tarė Uogintas, —štai, 
ir pirmas vizitas. Žiūrėk, tas kvailys išėjo ir eiifa 
kažkur į laukus. O štai kokį gražų revolveriuką pa
sidėjo ant komodos. Tokie dalykai jam nereikalingi, 
o man, nors ir apsčiai jų visokiausiu amžių ir ka

librų turiu, vistiek jie įdomūs. Toks jau mielas įpra
timas ir pasiilgimas. Man atrodo, kad jis garantuo
ja kažką pastovesnio, nors ištikrųjų tai tik nuo to 
greičiau žūni. Keli ginklą ir turi tikėti, kad kažkas 
kitas ir tau kelia. Bet be jo būdavo neramu. Atsi
menu, kai būdavom miške: jeigu neturi ginklo, esi 
žuvęs, jau nuo minties, kad negali gintis. O kaip 
tau, šimuli?

—Girelė žalioji, —atsakė šimulis, —aš noriu gy
venti. štai, čia šiandien turi imti mitingai Bruknys 
sako, kad reikia viską atleisti. O štai tie piliečiai 
jau nebedirba.

Jie abu nugeria dar po stiklą. Po to Uogintas 
taria:

—Reikia botago. Be diktatūrinės valdžios nebus 
tvarkos. Mes išdraskysim žemę, išplėšysim iš pastatų 
lentas, ir plytas dantim išrausim ir būsim elgetos. 
O tvarka turės ateiti. Bet ta tvarka eis lėtai. Reiks 
dar ketvirčio šimtmečio. Viena generacija turės bū
ti nurašyta vardan prisikėlimo.

Jie vėl abu tyli Girdėti kažkur ūžia mašina. 
Keletą kartų pro duris praeina Dalia. Nematydama 
Bruknio ji rūpinasi. Tie ginčai gadina jos sveikatą. 
O jei jis mes viską ir išeis. Pinigų juk turi.

Po slogios minutės tylos Uogintas atsisveikina: 
—šimuli, aš išvykstu. Pasakyk, kad atvažiuosiu 

už poros dienų. O jei ne, tai tegu užsuka į valsčių.
—Mielai, dobilėli raudonas, —atsako šimulis ir 

jie abu išeina į lauką. Uogintas ilgai startuoja ma
šiną. Ji užsiveda ir. šoka kaip žvėris. Piktai. Kyla 
dulkės ir maži akmenėliai. Kudakina vištos. Skelbia-, 
si kiaušinius padėję ir nevienam kolchozininkui la
bai jau skauda galvą, ne nuo triukšmo, bet nuo min
ties, kaip pirmam jį paimti. Žmonių daug, ameriko
nui nieko nereikia. Ko čia atvažiavo J svetimą ūkį.

(Bus daugiau)

1



. ko norime. Reikia rei-ML PAULIUKONIS

Del ko ginčytasi Petrapilio seime
V‘'

rei-

keliais” (3 tomai), apie ginčą

Lietuvos nepriklausomybės 
, idėja tautinio atgimimo mėtų, 

kaip matėme praėjusį kartą, 
buvo keliama ne vienų tiktai

klausomybės” — sakė jis”.
“Bet jo konfrakdonieriai ne

palaikė. Nepalaikė ir santarie-

nepriklausomybę, aiškiai tą sa- 
tuo 
bu-

mybę, bet to vengė. O kodėl 
vengė, pasiskaitysime tikres- 
nius prisiminimus.

Petrapilio lietuvių seimo da
lyvis Martynas Yčas, žinomas 
ano meto lietuvių veikėjas, Lie
tuvių Tarybos Rusijoje narys,

DAftBtNljlKAS

B

S

gi nesiejo su jokia federacija, 
kaip tai darė socialdemokratai. * buvęs durnos atstovas, išleidęs 
Vilniaus seime (1905), tiesa, bu- objektyviai parašytus savo pri- 
vo dar keliamas autonomijos siminimus “Nepriklausomybės 

— klausimas visų grupių, bet po
dvylikos metų, kilus Didžiajam Petrapilio seime taip sako: 
karui, Petrapilio seime (1917) 
kitos politinės grupės jau ir 
tos autonomijos nebenorėjo. 
Tuo tarpu socialdemokratai pa
siliko senose savo pažiūrose.

Dabar norima tą faktą jau 
kitaip nušviesti. J. Vlks sakosi 
Petrapilio seime pats buvęs ir 
neprisimenąs, kad kas iš social
demokratų būtų kėlęs balsą' 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės skelbimą. Esą aš tai prasi
manąs. Labai gaila, kad J. Vlks 
atmintis tokia trumpa ir kad 
jos neįstengia atgaivinti nė B. 
Grigaitytės - Novickienės 
straipsniu (Karys, 1953, nr. 7- 

-- 8), kuiį nurodo kaip argumen
tą. Tame straipsnyje paskelbta 
socialdemokratų, liaudininkų ir 
sahtariečių rezoliucija. Bet jo
je tekalbama apie apsisprendi
mo teisę; niekur nepasakyta, 
kad Lietuva turėtų būti visai 
nepriklausoma. Jei anuomet 
bėgliai lietuviai Rusijoje galė
jo skelbti, kad lietuvių tauta 
turi apsisprendimo teisę, tai 
jie galėjo taip pat pasisakyti ir 
už Lietuvos visišką nepriklauso-

. Tautos Pažangos parti
ja ir dešinysis sparnas įrodinė
jo reikalą paskelbti Lietuvos

tijos rezoliucija su aiškiu rei
kalavimu nepriklausomos de
mokratiškos respublikos buvo 
Seimo daugumos priimta (už 
140 ir prieš * 128, keturiems 
nuo balsavimo susilaikius), vi
sas kairysis sparnas iš salės iš- - ■ * * • • 

sparno laimė skirtis nuo Rusi- ' 
jos demokratijos. Tiktai vienas 
M. Šleževičius, gavęs teisės kal
bėti, nedyejojąmai pasisakė už 
Nepriklausomą Lietuvą: “Jei 
mes statysim tik apsisprendimo 
reikalavimą, tai rusai manys, 
kad mes dar patys nežinome,

vo sprendime pažymėti, 
tarpu socialistinis sparnas 
vo priešingas, iškišdamas 
aiškų apsisprendimo teisės 
kalavimą”.

“Buvo pastebėta kairiojo

“Tai buvo liūdniausias vaiz
das, kurį aš kada’nors esu ma
tęs. Eina ponia Purienienė 
traukdama: Atsisakom nuo se
nojo svieto”, paskui ją senas, 
pražilęs už Lietuvių tautos lais
vę bekovodamas P. Leonas, o

Gal būt •. •
(atkelta iš 3 psl.) 

riuomenę"... Pulkininkas aiš
kino, ką koks ženklas unifor
moje reiškia. "Kiekvieno akys 
blykčiojo dideliu užsidegimu ir 
tikru noru visam, laikui užsi
dėti lenku kariuomenės unifor-

DR. J. ŠLIUPAS (su lazda) ir M. Yčas (dešinėje) Amerikos lietuvių laikraštininkų suvažiavime Shenan- 
daoh, Pa. 1913 m.

PASTABOS DEL DR. J. ŠLIUPO ASMENS IR VEIKLOS
Darbininko dvejuose nume- gu žmogiškuoju protu galima mokslu nieko bendro neturintį 

riuoše (rugsėjo 22 ir spalio 6) būtų-suimti visas tikėjimo tie- antireliginį pamfletą.
___ ____ ___ .... atsiliepė du senesnės kartos sas, tai turėtume žinojimą, o Dr. J. šliupas savo ateistinį 

tai —lapkritis. Gal būt, anuo- lietuvių veikėjai (dr. J. Januš- ne tikėjimą. Kas to skirtumo nusistatymą parodė dar reda- 
kevičius ir J. Bačiūnas) apie nemato, sau prieštarauja, nes guodamas Aušrą (1883 - 1884).

mą. Taip, tai buvo 1938 me-
>_• i.__ a__ z»-a L-'u. ____

paskui juos kiti socialistai - Toliau, M. Yčas pasakoja, 
Haiutininlcai, socialdemokratai, kaip kai kurių lietuvių akis at- 
horribile dietų, santariečiai, pa- vėrusi pasakyta Kerenskio kal

ba visos Rusijos suvažiavime 
Maskvoje, Jis, kreipdamasis į 
tuo metu paskelbusią savo ne
priklausomybę Suomiją, pasakė: 
“... tegu Suomija nemano, kad 
Rusijos demokratija ... nuver
tus! caro režimą ... yra beje-

sekdami savo yadą P. Leoną”.
‘... Bet atsiminę, kad svar

biausi dalyką Seimas atliko, 
kad seimo dauguma priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią nepri
klausomybės paskelbimo, visi 
džiaugiamės’... ...

“Rusijos lietuviai suskilo. Ne- gė; ji pakankamai turi jėgų ir 
gavusi Seimo paramos, suiro 
Lietuvių Tautos Taryba, kuri 
buvo taip vaisingai pradėjusi 
veikti. Bet nepriklausomybės 
principą išsaugojo Seimo daugu
ma. Tai svarbiausias įvykis Lie
tuvos politikoje,' kuris buvo 
taikomas pačiai Lietuvai Dėl jo 
buvo verta kovoti, ginčytis ir 
bartis, verta buvo paaukoti kad 
ir tremtinių visuomenės suski
limą’. (Pirmasis nepriklauso
mos Lietuvos dešimtmetis, II 
leidimas, 45-46 p.).

-gana patrankų, kad galėtų .. 
priversti Suomiją, o sykiu ir 
kitas tautas, kurios panorėtų 
nuo Rusijos skirtis”. ....

Po šito įvykio ir pavyko Vo
roneže sudaryti minėtą visos 
Rusijos Lietuvių Tautos Tarybą 
“be socialdemokratų, kurie jau 
buvo įsisteigę Petrograde, sykiu 
su komunistais, Kapsukui - Mic
kevičiui vadovaujant, lietuvių ~~ 
komisarijątą, kuris dirbo kaip 

(nukelta į 6 p.)

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALftS PARENGIMAMS IR 
.SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS\ STEPONIS

Rytiniv valstybiy 
mokytojy šuva-

ziavimas
Suvažiavimas kviečiamas spa

lio 18 d. 2 vai. popiet Nekal
to Prasidėjimo lietuvių seserų 

"vienuolyno sodyboje Putliam, 
iConn. Suvažiavimą organizuoja 

Bostono lietuvių mokytojų val
dyba, susitarusi su Putnam 
seserimis. Į suvažiavimą kvie
čiami lietuviai mokytojai iš vi
sų rytinių valstybių. Prašoma 
atvykti šeštadieninėse lituanis
tinėse mokyklose dirbančius 
mokytojus ir parapijos mękyk-. 
lose dirbančias mokytojas. Taip 
pat kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai mokytojai. Pagrindinė 
suvažiavimo tema: “Lietuviškų 
mokyklų metodai, vadovėliai, 
mokymo priemonės’. Referuos 
sesuo M. Felicija (Rogalskytė), 
buvusi Panevėžio gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoja ir 
Montreal šeštadieninės lituanis
tikos mokyklos vedėja. Kore- 
ferentais pakviesti rašytojas A. 
Giedrius - Giedraitis, buvęs Va
sario 16 gimnazijos direkto
rius, ir dr. A. šerkšnas.

met sunkiai nusidėjau, kursty- kevičius ir J. Bačiūnas) apie nemato, sau prieštarauja, nes guodamas Aušrą (1883 - 1884). Taip pat bus svarstomi kiti 
damas jy entuziazmą lenku ka- tretįjį, jau velionį dr. J. Šliu- gyvenime pats daugiau remia- Aušrininkus jis suskaldė, o ku- lietuviško mokymo reikalai į- 
riuomenei savo pasakojimais P4- Tiem atsiliepimam davė si tikėjimu negu žinojimu. Ne- . • ........
apie gražius mūšy pulkus, apie progos ne paties dr. J. Šliu- tikėjimo priežastimi dažniau- 
jy karo žygius ir nesulaužomas po mirtis prieš 15 metų (mirė šiai yra ne tai, kad protu ne- 
tradicijas"... Berlyne 1944 lapkričio 6), bet galima būtų Dievo buvimo į-

Kuo nusidėjo? Kad kurstė mirtis jo brolio
tais Lietuvoje.
tais už velionį 
jaunesnis, bet

nigus atstūmė ne savo kritika, vairiose lietukų mokyklose,

SOMETHING GOOD COMING!
Increased dividend of

>/2% a year

anticipated for the ųuarterly 
period beginning October 1, 1959, 

with the jM>ntinuance -of .
satisfactory ėarnings. "

Dividends Paid 4 Times A Year. Stąrt saving NOW!

THE

SAVINGS BANK
Incorporated 1860 

Assets over $139,000,000
Eastern Parkway Office: 

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

Broadvvay Office:
135 BROADWAY, AT BEDFORD AVENUE 

Additional Banking Hours—Monday Evenings until 7 P.M. 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

TĮT"!'- J jaunimą Lietuvoje. Tegu tai bu
vo ir lenkų jaunimas, bet Lie
tuvoje Įsipilietinęs. Jo pareiga
buvo Lietuvos kariuomenėje

. ■ - tarnauti. Žiebimas entuziazmo
. . ■ į lenkų kariuomenei dvelkė išda

T vimu. Bet ne tai maudžia šir
dį anam lenkų pulkininkui.

Nepraėjo nė metų, kai išgir
ta ir išaukštinta lenky kariuo
menė bėgo ieškodama prisi
glausti mažoje ir nuskriaustoje 
Lietuvoje. Buvo priimta be pyk
čio ir priekaištų, kaip ir pir
masis karinis lenkų atstovas,
kol Lietuva dar buvo nepriklau
soma. Jei ne anoji skriauda,

Roko šiais me- rodyti, bet kad norima gyventi 
Vieneriais me- ir veikti taip, tartum Dievo ne- 
dr. J. šliupą būtų. Tada puolami ir kunigai, 
dar guvus ir kurie Dievo įstatymus skelbia.

judrus, nors jau belaukiąs sa
vo gimtuvių šimtmečio, dr. J. mas, kad gandas apie dr. J. 
Januškevičius sugretino du bro- šliupą kaip bedievį “susidarė 
liūs — Joną ir Roką šliupus anksčiau, negu jis pradėjęs ko- 
(ŠUupavičius). Vienas to apibū- voti prieš tikybas”. Iš kur toks 
dinimo sakinys — “sunku pa- gandas galėjo staiga atsirasti, 
sakyti, kas paveikė jį (dr. J. 
šliupą), kad jis vėliau nekentė 
katalikų, ypač dvasininkų” — 
užkliuvo amerikiečiui lietuviui 
J .Bačiūnui.

J. Bačiūnas stengias dr. J. ___  _____  _______ *vi*ic vilnono
Šliupo priešreliginę akciją aiš- tarp studentų lietuvių, besimo- įacj <jr0Vu juos kartoti. Tai ro- 
kinti “kunigų kritika’; ji bu- kiusių Maskvoje ir Varšuvoje. (j0 ne ^r. J. šliupo “stilių”, 
vusi priežastimi. Bet toks aiški- Maskva buvo vokiškojo mate- apibūdina jo asmenį__ano

’7 ~ J ~ meto oratoriaus ir laikraštinin
ko savotišką etiką.

J. Bačiūno nurodoma Etinės 
Kultūros Draugija, steigta dr. 
J. šliupo ir veikusi Šiauliuose

J. Račiūnas klysta sakyda-

jeigu tikėjimo neneigė? Dr. J. 
Šliupo ateistinis nusiteikimas 
jau buvo išryškėjęs Maskvos je tuoktis, ir visa tai apsisukus 
universitete (tarp kitko beklau- dergti. Jo akcija prieš kunigus 
sant ir prof. Cuprovo paskai- įr Bažnyčią buvo tokia įtulžu- 
tų). Buvo žinomas skirtumas g, išsireiškimai fnkie berniški,

bet “socializmo kvapu”, kaip kreipiant ypač dėmesį į para- 
yra išsireiškęs dr. J. Basanavi
čius. Aušra savo dienas baigė, 
gi dr. J. šliupas atsidūrė Ame
rikoje.

Dr. J. šliupo draugystė su M. Gabrielė. Taip pat suvažia- 
kun. A. Burba buvo neilga.
Kai jo bažnyčioje priėmė ko- St. Yla, Pr. Pauliukonis, J. 
muniją, kad “pasirodytų geras Vaičaitis ir eilė kitų pedagogų, 
katalikas”, o kitoje vietoje tą Laukiama dalyvių iš New Yor- 
pačią dieną iš to tyčiojosi,-tai ko ir kitų tolimesnių vietovių, 
kuris kunigas begalėjo toliau 
su dr. J. šliupu bendrauti? Są
žinė jam leido ir komuniją pri
imti, ir žymiai vėliau bažnyčio-

pinių mokyklų padėtį. Tais klau 
Simais kalbėti pakviesta iš Hart
fordo daktaro laipsnį turinti
lietuvaitė sesuo pranciškietė

vime dalyvaus ir kalbės kun.

Seserų pensionato auklėtinės 
suvažiavimo dalyviams parodys 
jų gražiai parengtą lietuvišką 
“Rugiapjūtę”.

(K.M.)

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155

Resid. ILlinois 8-7118

E
1

prie šiaudinės sienos žaizda, nimas nedarytų garbės dr. J. rializmo, Varšuva prancūziško- 
gal ir pačios Lenkijos ir Pa- Šliupui, nes rodytų jį buvus jo pozityvizmo įtakoje. Pirma- 
baltijo likimas būtų buvęs ki- lėkšto galvojimo: nesugebėjus sis buvo grubesnis ir agresy- 
toks. Kas žino? Viena tėra aiš- skirti religijos nuo dvasininkų vesriis prieš religiją. Du pavyz- 
kū, kad tvirto fronto prie Bal- arba dalyko esmės nuo atsitik- džiai. Dr. V. Kudirka, kuris mo
tuos marių nebuvo nuo 1920 tinumo. ....................
metų — Vilniaus okupacijos, kunigų su ryškiom žmogiškom su kunigais, bet ne taip gru- 
Ir tai atsiliepė naujam pašau- silpnybėm, bet dėl to tikėjimas biai, kaip dr. J. šliupas. Kū
limam karui prasidėjus. Bet ar nenustoja savo vertės ir tiesos, dirka patriotiniam reikalui ver- 
iš to pasimokyta? Redakcijos Negeresnis ir antras argu- tė Schillerio dramą apie šv. 
pastaba prie atvirų pulk. Leon mentas: dr. J. šliupas nepripa- Joaną — Orleano Mergelę. 
Mfitkiewicz žodžių to nepatvir- žinęs ‘to, ko žmogaus protas šliupas išvertė Buechnerio 
tina. SS. negali suimti ir patikrinti”. Jei- Kraft u. Stoff (Spėka ir mede-

Gandu laikytinas ir Ameri
kos lietuvių kunigų lenkišku
mas, su kuriuo dr. J. šliupas 
“kovojęs”. Lietuvoje galėjo ko
voti, bet Amerikoje nebuvo 
tam pagrindo. Kai lenkai liętu- 
vius prigavo Plymouth, Penn- 
sylvanijoje, kuriant pirmąją 
JAV lietuvių parapiją (šv. Ka
zimiero), lietuviai kunigai dau-Atsitinka, kad būva kėši Varšuvoje irgi kovojęs (nM f924). buTO kaip uk

jį, kun reme “Kultūrą’. To zur- Šliupas atvyko Amerikon tik po 
nalo, vienintelio, neuždarė nė 10 metų, kai įvykiai Plymouthe 
bolševikai 1940, kai visi kiti jau buvo pasklidę po visas lie- 
laikraščiai buvo likviduoti. Tai tuvių kolonijas. Jei kur patys 
šį tą pasako. Dr. J. Šliupo as- ateiviai lenkavo, tai jie ir dė- 
meninė tragedija buvo ta, kad josi su lenkais bei kūrė len- 
jis pats turėjo bėgti nuo bolše- kišką parapiją.
vikų — nuo tų žmonių, kurie Pagaliau dr. J. šliupas, kaip 
valstybiniu mastu vykdo mate- aušrininkas, kovotojas už lietu- 
rialistinės ir -ateistinės pašau-, vybę, yra palikęs atminime di- 
lėžiūros idėjas.

NIEKO EXTRA NEREIKIA MOKĖTI

Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION

(Licensed by Intourist)

Dabar pasiūlo savo darbingą, atsakingą ir ekonomišką patarnavimą trijose vietose.

39 2nd Aveirae 
New York 3, N. Y. 
AL 4-5456-7

Skyriai 
116 Main Street 1015 E. Carson St

Pittsburgh 3, Pa. 
HU 1-2750

Paterson 1, N. J. 
MU 4-4619

PRISTATYMAS GARANTUOTAS

dėsnio būrio lietuvių, negu J.
Kad dr. J. šliupas dėjęsis į Bačiūnas mano. Jisai išskaičiuo- 

talką kurti Amerikoje lietuvių ja tik jo draugus, kai tuo tar- 
parapijas, reikalinga priimti la- pu už lietuviškąjį darbą dr. J. 
bai atsargiai. Yra susidaręs tik šliupo nesmerkia ir nedraugai, 
“gandas”, tariant J. Bačiūno Tačiau tiesa reikalauja pripa- 
žodžiais, kad dr. J. šliupas pa- žinti, be . jokių išsisukinėjimų,
rapijas kūręs. Faktai kitokie, kad savo laiku dr. J. šliupas 
Jų gausiai yra surankiojęs kun. buvo vienas iš pačių fanatiš- 
A. Milukas iš ano meto lietu- kesnių kovotojų su tikėjimu, 
vių spaudos. Antai, tokiam New Bažnyčia ir kunigais. Toks jis 
Yorke dr. J. šliupas tik sukliu- paliko istorijoje, savo gi pele- 
dęs lietuvių parapiją įsteigti nūs palikęs tautinėm kapinėm 
anksčiau, negu buvo to pasiek- Chicagoje.
ta. .S. Suž.

AMERICAN HOME REMTY
84-14 JAMAICA AVĖ..
Woodhaven 21, N. Y. 
Tel. HIckory 1-5220 

(Forėsi Parkway Stotis)

WILLIAM J. DRAKE 
Licensed Real Estate Brokeri*

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

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

2. JEIGU NORITE ISNUOMUOTI JCSŲ NUOSAVYBĘ — mes 
tuojau patarnaujame be atlyginimo.

3. JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime didelj pasirinkimą vienos, dviejų ar trijų *eimų namų 
gražiausiose Queens apylinkėse.

Telefonas HIckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS



Lietuviškoji šeštadienio mo
kykla jau .veikia 10 metų, šie
met ji vėl bus šv. Kazimiero 
parapijos patalpose. Pamokos 
pradėtos spalio 3. Mokyklą re
mia lietuvių bendruomenė ir

tų dirbo lįetuvių muzikos sa- . 
lėj, kai ten būdavo Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas. Jis į 
pirmasis su lietuvišku ženkle- j 
liu prie durų stovėdavo, sve- į 
čius sutikdavo ir savo malonia i 
šypsena lydėdavo visus, kurie 
rinkdavosi į lietuvišką paren
gimą. Ilgą metų eilę uoliai ir 
nuoširdžiai dirbo Lietuvai ir lie
tuviams. Kai lietuviui reikėjo 
pagalbos, pirmasis ištiesdavo 
ranką. Jis kvietė .tremtinius, 
jiems padėdavo, rėmė šv. Ka-

> nuolio laimė ir pasididžiavimas zimiero seserų darbus. Velionis j 
būti mokiniu. Girtini tėvai, ku
rie remia tą mokyklą, ir moky
tojai, kurie aukoja savo laiką 
ir energiją lietuviškumui 
skleisti

Kertinio akmens

kyklos vedėja yra E. Mačiūnie
nė. Tikima, kad ši lietuviškoji 
švieselė ir šiemet skaidriai ži
bės ir skambės lietuvišku žo
džiu, daina, istorija ir lietuviš
ka dvasia. Nereikia ir primin
ti, kad kiekvieno lietuvio bū
tina pareiga siųsti savo vaikus 
į tą mokyklą, o kiekvieno jau-

pa-

i-Didžiulė ir graži lietuvių 
staiga Newtown, Pa., senelių 
prieglauda, jau iškilusi virš vi
su savo grožiu. Vidury yra di
delė koplyčia, iš šonų — se
nelių namai ir seserų vienuo
lynas. Visa suderinta gražiame 
trikampy. Kertinio akmens 
šventinimo iškilmės bus spalio 
1L-3 vai. popiet. Šventins prel. 
Thomas Reilley. Į iškilmes su
kviesta visos apylinkės žmo
nės, kad pasidžiaugtų tuo dide
liu įvykiu. Įstaiga pradės veikti 
nuo 1960. Bet jau dabar gali
ma matyti, kiek daug padaryta.
Pagerbs prel. Igną Valančiūną

Spalio 11 d. 6 vai. vakare, 
šv. Kazimiero parapija ir apy
linkė pagerbs ilgametį šv. Ka
zimiero parapijos kleboną prel. 
I. Valančiūną. šiais metais jam 
sueina 40 metų kunigystės ir 
26 metai, kaip yra šv. Kazimie
ro parapijoj. Nuo rugsėjo 8 da
lį savo darbų perleido savo pa
vaduotojui Todėl parapiečiai ir 
jo draugai rengia pobūvį pa
gerbti, padėkoti ir palinkėti 
sėkmės ilgamečhii klebonui Ti-

iškilmingai palaidotas iš šv. Jur
gio bažnyčios spalio 1.

Veiklios moterys
šv. Jurgio parapijos veiklio

sios moterys rugsėjo 28 surert- 
gė pietus šv. Pranciškaus se
serų naudai. Apie 120 moterų 
ir svečių dalyvavo skoningai pa
rengtuose pietuose. Klebonas 
kun. V. Martusevičius dalyva
vo iškilmėse ir parėmė tą jų 
kilnų darbą.

Pagerbė prel. V. Tu labą
Šv. Andriejaus parapijos kle

bono rūpesčiu rugsėjo 28 su
rengtos jaukios vaišės prel. V. 
Tulabai, šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje rektoriui, jo 25 metų 
kunigystės proga. Kun. J. če- 
pukaitis, Kunigų Vienybės pir
mininkas, pasveikino jubiliatą 
ir palinkėjo toliau sėkmės dirb
ti lietuvių labui. Sukaktuvinin
kas visiems nuoširdžiai padėko
jo ir pasidžiaugė, kad Ameri
kos lietuviai dosniai remia šv. 
Kazimiero kolegiją Romoje. Po 
iškilmių svečias išvyko į Ne- 
warką. E ten jį išlydėjo atgal 
Romon jo buvę mokiniai Lie
tuvoje kun. L. Peciukevičius ir 
kun. Jonas Lukšys. (Rs.)

SV. KAZIMIERO parapijos New Haven, Conn. jaunimo globos komitetas su nauju klebonu kun. J. Matučiu ir vikaru J. Rikteraičiu, šalia jo — ko
miteto pirm. Tiškus.

Kas iš musų turi teisę Balfo neremti?
Šv. Petras , kasėsi galvą, ^ne

žinodamas, ką daryti su tuo' 
storu, gerai atrodančiu ameri
konu. Kad būtų suvargęs, su

Vitąlis Žukauskas mėgsta pa
pasakoti tokią istoriją. Numi
rė senas Amerikos lietuvis, 
žmogus buvo geras. Ėjo' į baž
nyčią, sugyveno su kaimynais, džiūvęs žmogelis — kitas rei- 
niekam blogo nepadarė, šv. 
Petras nieko neturėjo jam pri
kišti, kol priėjo prie gerų dar
bų. Kad nieko blogo nepadarei, 
tai dar neužtenka. Sakyk, ką 
gero padarei. Nejuokais prirem
tas prie dangaus durų, žmoge
lis su džiaugsmu prisiminė. 
“Nagi, kartą daviau Balfui du 
doleriu”.

Taip reikėjo ir sakyti iš kar
to. O dabar patikrinsime —šv. 
Petras pašaukė šv. Jeronimą. 
Pastarasis atskubėjo nešinas 
dangaus knygomis. Pavartęs pa-

Balfo 52 skyriaus ruoštos vartęs bakstelėjo pirštu į vieną Vadinasi, už du dolerius į bu yra ypatingai nusipelnę vius, tai galima tik tiek pasa- 
gegužinės - pikniko pelną sky- puslapį ir patvirtino, kad žmo- dangų nepateksi. Tą “istoriją” Balfui. Pasiklausysi geros mu- kyti: tie, kurie, būdami DP

kūne jog tai bus kad ir mažas riaUS. valdyba Paskyrė Vasaio gus sakė teisybę. Aukso rai- visiems verta prisiminti, prasi- zikos, o jeigu bus ūpo, ir pa- stovyklose nieko nenorėjo gir-
atsilveinimo ir sunratimo ženk 16 g™032*!3*- Valdyba dėjo di- dėmis įrašyta švitėjo du dole- dėjus visame krašte Balfo nau- šoksi. dėti apie Balfą, apie jo suda-
Idas už io uolumą, rūnestimm delių kad paren- riai duoti Balfui.Mas uz jo uolumą, rūpestingu- pavyktų, bet dėl
mų ir rūpinimąsi titanaųjų ir osro ujo)

žmonių atsilankė nedaug, todėl
A. a. Kazimieras Žadeikis ir pelno susidarė tik 60 dol. . . . . dpi tain vra atsakvma tain ... . ,...Rkvrianc vairivha nuoširdžiai Susituokė Vytautas Sakalaus- bus spalio 18 - 20 d.d. Pamoks- aeJ yra’ alsaR- ">ą taip V1S1 kltl lietuviai, įune ne.

Rugsėjo 27 vėl vienas iŠ lie- ir vienme nri kas Viktorija Jurgelaitytė lūs lietuviškai sakys marijonas pat rasi tame vakare. Lnksmą-
tavų Bkehavo an^yben Ve- aukomis dar. spalio 3 šv. Alfonso baznyčio- kunigas,
lioms K. žadeikis Philadelphi- j 
joje išgyveno ilgus metus. Jis į.
^šliaukė mgrazaus amzebo- j Ftarie visur
84 metų. Bet svarbiausia, kad . . ; , ,v H . , , ir visuomet dalyvauja, neziu-salia savo sunkaus darbo, vi- . . m J . .... ... .... nnt nei blogo oro nei kitųsa savo širdimi sielojosi lietu- .„ .T . . trukdymų. Aciu visiems.viskumu. Nepaisydamas am- J n 
žiaus, ėjo ir dirbo ten, kur lie

Balto skyriaus padėka

riaus valdyba paskyrė Vasaio

lietuvių reikalais.

kaląs. Užtektų ir tiek. Bet da
bar. .. ir apmaudas suėmė šv. 
Petrą.

Turėjai .gražų hauzą, naują 
karą, savo leidę rėdei pagal 
stailą, nesigailėjai pinigų iš
leisti ant good taimo, o Bal
tui, kuris šelpia vargstančius, 
davei tik du dolerius! — su
barė šv. Petras atvykėlį jam 
suprantama kalba ir atsisuko 
į šv. Jeronimą:

“Atiduok jam tuos dii do
lerius . ir tegul eina į peklą”.

Vadinasi,

jam vajui.

BALTIMORĖS ŽINIOS

BALFO LABDARYBĖS 
VAKARAS HARTFORDE

Šių metų piniginį vajų pra
dėti ir Balfo 15 metų sukakčiai

; paminėti Hartfordo skyrius spa
lio 17, šeštadienį, punktualiai 
7 vai. vak. rengia lietuvių pa
rapijos mokyklos salėje labda
rybės vakarą.

Bilieto kaina tik du doleriai.
Dangaus už tai dar nenupel

nysi, bet nekalto žemiško ma
lonumo turėsi apsčiai.

Su draugais ir pažįstamais 
pasivaišinsi prie geros vakarie
nės stalo. Vakarienės metu kal
bės Balfo centro reikalų vedė
jas kun. L. Jankus, atvykęs iš 
New Yorko. Bus pagerbti tie 
asmens, kurie aukomis ar dar- O kas liečia naujuosius atei-

Kaip žinome, Balfo surinkti 
pinigai eina Sibire, Lenkijoje. 
Vokietijoje ir kituose kraštuo
se į vargą patekusiems lietu
viams šelpti. Taigi, visi tie, ku
rie jaučiasi gyveną Amerikoje 
blogiau, kaip anie minėtuose 
kraštuose, gali lengva širdimi 
atsisakyti nuo visokių Balfo 
rengiamų pramogų.

Antrai kategorijai priklauso 
tie, kurie gyvena taip gerai, 
kad yra pilnai užtikrinti, jog 
jie niekados neturės jokio var
go, jokios nelaimės ir jokios 
ligos nebus ištikti. Nėra tada 
reikalo ir kitus užjausti ar su
prasti.

Atrodo viskas labai viliojan- romas emigracijos garantijas, 
Čiai ir patraukliai. O bilietų aPie dalinamus rūbus ir mais- 
platintojai skundžiasi, kad la- M- tie gali ir dabar nesukti
bai sunku bilietą parduoti. Ko- dėl jo sau galvos.

bus spalio 18 - 20 d.d. Pamoks- dėl taip -vra’ atsakymą taip 
pat rasi tame vakare. Lnksmą- gali riskirti minė. 
ją programos dalį išpildys Vi-

Lietuvię postas 154 spalio 18 Bukauskas. Reikia tikėtis, ją remti, nes tai yra vieninte- 
kad jis duos atsakymus į dau- )ė organizacijai kuri« dkslas 

yra labdarybė. Jeigu kas ir su- 
KAS TURI PILNĄ TEISĘ gebėtų išsisukti nuo aukų rin- 

BALFO NEREMTI kėjų ar bilietų platintojų, bet
vistiek nepabėgs nuo savo są-

bu šia išvyką ruošiant. Dėko- je. Jų moterystę palaimino kun.
K. Pugevičius. Vestuvių puota Baltimorės priemiestyje Town - . .
įvyko lietuvių svetainėje, kur Hali ruošia jautienos kepsnių PanašlU klausimų, 
giminės, svečiai kartu su jau- vakarienę. Bus ir kitų valgių.

Šokiams gros orkestras.
Taupūs lietuviai turi gerą Vieni sako, kad Balfą turė

tų grupių, vis dėlto turėtų Bal-

— Popiežius Jonas XXIII, per 
apaštalikiškąjį delegatą Wash- 
ingtone Kunigų Vienybės jubi- 
lėjiniam seimui, kuris vyko r 
Chicagoje rugsėjo 23 - 24, at
siuntė apaštalikiškąjį palaimi
nimą seimui ir visiems Kunigų 
Vienybės nariams.

— Kun. Vyt. Bagdanavičius, 
MIC, dienraščio Draugo redak
torius, ALR Katalikų Federa-_ 
cijos Kongrese New Yorke, 
lapkričio 27 d. skaitys paskai
tą apie katalikų akciją; jo ko- 
referentas bus Vyt. Volertas iš 
Baltimorės.

— Motiejus Staliulionis, 73 
metų, mirė Worcesteryje rug
sėjo 20. Jis buvo uolus vietos 
lietuvių komunistų veikėjas ir 
rėmėjas komunistinių laikraščių 
“Laisvės” ir “Vilnies”. Tik 
susipažinęs su naujais ateiviais 
ir patyręs apie bolševikų tero
rą Lietuvoje, savo nusistatymą 
pakeitė.

—Juozas Grigaitis Worces- 
ter, Mass., kandidatuoja į mies
to tarybos narius. Rinkimai 
bus lapkričio pradžioje. J. Gri
gaitis jau du kartus buvo 4 
apygardos seniūnu(aldernYanu>. - 
Savo profesija yra mokytojas, 
bet verčiasi ir bizniu. Priklau
so Sandarai.

— Katalikę Federacijos kon
greso, kuris įvyks New Yorke 
lapkričio 27 - 28, vadovui me
džiagą ir skelbimus reikia siųs
ti adresu: Very Rev. Msgr. J. 
Balkūnas, 65-14 56 Rd., Mas- 
peth 78, N.Y. Vadovą redaguo
ja kun. V. Pikturna. Medžiagą 
reikia prisiųsti iki lapkričio 1 d.

—"Marija, gelbėki mus", 
Sibiro lietuvaičių tremtinių 
maldaknygę, kurią išleido Atei
tis, jos anglišką Kęst. Trimako, 
S. J., vertimą su visu lietuviš
ku rankraščio fotografiniu teks
tu kun. Long. Jankaus rūpes
čiu, leidžia Paulist Press, Pau- 
list Fathers, 415 W. 59th St., 
New York, N.Y. Tikimasi, kad 
lietuviškai visuomenei ši maldų 
knygelė bus paruošta iki 1960 
vasario 16. Jos lietuviško Atei
ties leidimo dar galima gauti 
Ateities administracijoje, 916 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y.

- Chicagoje spalio 4, pra-

Parapijos vakarienė praėjo ge
roje nuotaikoje. Jai šeiminiu- vardą, įsigydami namus ir juos tų remti visi lietuviai be jo- žinės.

Balfo 52 sk. valdyba kavo kun. A. Dranginis, kuris gražiai prižiūrėdami, atremon- kios išimties. Kiti sako: kas- Visi, kurie yra pasirengę ei-

MOTERŲ KLUBO VAKARAS 
WATERBURY, CONN.

su pasišventusiomis moterimis 
paruošė skanią vakarienę. Jis 
padėkojo taip pat ir vyrams, 
kurie nemaža prisidėjo darbu, 
ir jaunimui, kuris patarnavo

Lietuvių moterų klubas spa- ko ryšius su latvėmis bei es- 
lio 17 lietuvių parapijos didžio- temis. Keliais atvejais atstova- 
joje salėje rengia tradicinę va- vo lietuves amerikiečių susirin- 
karienę. Pradžia 7 v.v. šiuo po- kūnuose, kalbėjo jų klubuose, 
būriu bus paminėta klubo veik- dalyvavo parodėlėse ir pats kiū

prie stalu.
Kelionė į Marijos šventoję

Mt St. Mary’s kolegijoje ruo
šiama spalio 11. Autobusas nuo 
šv. Alfonso mokyklos išeis 11

tos 5 metų sukaktis. Bus-neil
ga programėlė, vaišės ir šokiai. 
Įėjimas tik su pakvietimais, ku
rie platinami pas klubo nares
ir spaudos knygyne. Klaidoms t anglų kalba miesto knygynui.

bas kelis kartus buvo suruošęs *r
parodėles miesto knygyne; kas- 3 ParaPti0S kunigai ragi- 
met parūpina lietuviškų taygų ”» žn,0“e? “ ankst0 F*®'“ b>- 
bei užsako lietuvių žurnalų betua' ,Tai bus „P1™ kartas-

padengti svečiai , aukoja 2 dol., Keliais atvejais parėmė litua- 
neuždirbantieji jaunuoliai — 1 nistinę mokyklą, Altą, sporti- 
dol. ninkus, paskyrė 50 dol. stipen-

T. t t ... . . dija studijuojančiam lituanisti-Uetuvių moterų klubas pi- dal ^Vomhamo univer- 
steige Waterbury 19d4 rugsėjo
12. Nuo to laiko klubas siun-
tė siuntinius Į Sibirą. Lietuvą, muosf, svaret0 j.

tuodami iš lauko ir iš vidaus.
Daug lietuvių gyvena Hollins 
gatvėje prie lietuvių salės, ne
toli šv. Petro bažnyčios, kur ___  v.. ___ _________
klebonauja kun. A. Dubinskas. jie seni šio krašto gyventojai nės ruošimo šeimininkėms rei-

ne-kas, bet iš naujųjų ateivių ti į Balfo labdarybės vakarą, 
neturi teisės nei vienas atsa- tepasirūpina kuo skubiausiai Į- 
kyti savo aukos Balfui. O vis sigyti bilietus, nes vietos prie 
dėlto yra lietuvių, nežiūrint ar stalų yra rezervuotos. Vakarie-

Šio rajono lietuvių namai ypač ar nauji, kurie turi pilną tei- kia žinoti svečiu skaičių iš anks- 
gražūs. sę nei cento Balfui neduoti ir to. Minėjimas - vakarienė pra-

Jonas Obelinis jo parengimų nelankyti. sidės skelbtą valandą pnnktua-
■ 1 1 1 —liai.

I IU”T’ DAČVTAIII A1VPIIT VAIDA Rengėjai kviečia visus. Už du 
ULIlile IVloIlVjAl AliVFljęJ IvAluiSA dolerius Į dangų nepateksi, bet 

. nors galėsi vesti derybas prie
Į talką atėjus didiesiems mu- Šatrijos Ragana —Irkos tra- dangaus vartu? nes jie bus pa.

sų kultūrinių pastangų rėmė- gėdija, Antanas Vienuolis — aukoti labdarvbei. 
jams, Juozui Bačiūnui ir Neris Paskenduolė ir Užkeiktieji vie- ’ “ '
International direktoriams — nuoliai, Vincas Krėvė —Silkėskai Baltimorės lietuviai važiuo

ja į seniausią Amerikos koply- . _ . „ . . . . , „ . .
tėte, skirta Sal. Jėzaus širdžių dr- Juozul Kazlckul,Ir n- Gilše, Ignas šeinius - Vėl

tučiui Valiūnui, “Selected Lith- anapus geležinės uždangos, Jur- 
t- gis Savickis — Raudoni ba- 

mai laikinai nugalėti ir ši kny- tukai ir Kova, Juozas Grušas — 
ga tikrai pasirodys dar šiais Kelionė su kliūtimis. Vytautas 
metais. Tikimasi, kad prenu- Alantas — Povandeniniai bur- 
meratoriai ją gaus ne vėliau, bulai, Petras Cvirka — Kiškis,

Nina Gailiūnienė

PADĖKA
Didysis choras po vasaros .uanian Stories" leidimo sunku- 

atostogų pradėjo giedoti mi
šias. Vadovauja C. Chapelle. 
Jaunimas raginamas įsijungti

Klubo narės savo pasitari- į parapijos chorą ir savo bal- ________
Lenkija parėmė lietuvius Vo- P^^uuse svarsto į- su garbinti Dievą ne tik per kai-š. m. gruodžio mėn. 10 d. Vincas Ramonas —Agotos ska-
.. . . . . vairius lietuvybės išlaikymo mišias, bet ir per kitas ypatin- Vadinasi, visi, kurie norite ja relė, Antanas Vaičiulaitis —
Kietijoje, paskyrė auką vasario klausimus. Pajamos susidaro iš gas pamaldas, kurios vyksta įsigyti, paskubėkime užsisakyti Auksinė kurpaitė, Jurgis Jan-
16 gimnazijai, tiesiogiai ir per vakarų, narių mokesčių ir au- mūsų bažnyčioje. Choro pirmi- dabar, nes knygos spausdina- kus __  Velnio bala, Nelė Ma- drąsos »r toliau ryžtingai šį ne-
Pabaltijo mot. atstovybę palai- kų. (ml.) ninkas Jurgis Galkas pakvie- mas ribotas kiekis. Tik tie kny- zalaitė — Nežinomas kareivis, lengvą darbą tęsti.

• tė senuosius choristus ir laukia ga tikrai gaus, kurie užsipre- Stepas Zobarskas — Monsin- gu malda ir dėkingumu
naujų jėgų. .. numeruos iki š. m. lapkričio joro suoliukas, Marius Katiliš-

« Svarbę posėdį rugsėjo 11 po 15 dienos. Likusieji knygos eg- kis —Duobkasiai, Algirdas Nekaltai Pradėtosios Marijos 
j 8:30 v. mišių turės mūsų pa- zemplioriai bus atidėti JAV vie- Landsbergis — Graikijos vėjas, Seserys
< rapijos naujoji suaugusių orga- šosioms ir mokyklų bibliote- - -
< nizacija. Visi nariai kviečiami, koms. /

FRiOAy, oct. 16 — SATURDAY, ocT. 17 — suNDAY, oct. 18 j Bus išrinkta nauja valdyba. Po Padarius galutine atranka
,6-n P M4 <3 U PM ’ J posėdžio - vaišės. Kviečiami spausdinami šie rašytojai ir jų

f ir kiti suaugusieji įsijungti į šią kūriniai: Juozas Brazaitis —

kus — Velnio bala, Nelė Ma-

F O U N D L I N G’ S 
NINETIETH ANN1VERSARY

BAZAAR
Free RCA Transittor Radio Eech Night

------ ADMISSION FREE ---- -
Come and have a good time youraolf and holp 
u* to provide better time* for our IHtle onę*.
NEW YORK FOUNDLING HOSRTAL

1175 Third Avė. at 6Mh St.

Aloyzas Baronas — Sugrįžimas. 
Knygos gale —trumputės ra
šytojų biografijos.

Charles Ąngoff knygą prista- 
...... _______ _____ _______ to amerikiečiams skaitytojams.

1 organizaciją. Posėdis vyks mo- Lietuvių mažųjų pasakojimų Knygos kainai 5 dol.
< kykloje. apžvalga, Vincas Kudirka — Užsisakykite šiuo adresu:

JK«turi«scMimt valandę at- Lietuvos tilto atsiminimai. Jo- Stepas Zobarskas, 85 - 37 
laidai šv. Alfonso bažnyčioje „ nas Biliūnas — Brisiaus galas, 88th SL, Woodhaven 21, N.Y.

L. K. Darbininkę Sąjungai, 
paskyrusiai mūsų globojamų 
studenčių stipendijoms 400 dol. 
labai nuoširdžiai dėkojame. Jū
sų parodytas palankumas mū
sų pastangoms išauklėti sąmo
ningas lietuvaites teikia mums

Prompt dėl i verte* 
Brooklyn • Gutens - Namu 
Call HY 1-3200-3201 - 0ay« 
Evenings-Saturdays-Sunday* 
Call AT 9-6895

VANIDERSTIMĘ ESTATE
32 Howard Avė.. Brooklyn 21

ėjusj sekmadienį, pašventintas 
naujasis lietuvių jėzuitų vienuo
lynas, koplyčia ir Jaunimo na
mai. šventino vysk. V. Briz- 
gys, asistavo kun. J. Kidykas, 
S.J. ir kun. V. Gutauskas. Svei
kinant jėzuitų lietuvišką dar
bą, tarp kitų kalbėjo Lietuvos
konsulas P. Daužvardis.

Serving Ali North Jėrsey
FREE ESTI MATĖS ON YOUR 

ROOFING i SIOING 
Gutters, Leaders A Repą irs. Alum. 
Storm Windows, Door$ A Jalousies

Call

HACKENSACK ROOFING CO. 
Ali Work Ouaranteed

Ruoikitžs tuojau 
specialiam kursui 
medicinos srityje 

JŪS GALITE BOTI

MEDICINOS 
LABORATORIJOJ 

ar X-RAY TECHNIKU
Mokytis galite laisvalaikiu

• Vyrams ir moterims įvairaus 
amžiaus

o Kalbos nemokėjimas nekliudo 
o Mokoma praktikos
o Patogiai išdėstytas mokėjimas 
PARUOŠIAMA LIGONINIŲ.

LABOROTORIJŲ bei GYDYTOJŲ 
ĮSTAIGŲ TARNAUTOJAI

Visi kursai prižiūrimi kvalifi
kuotų medicinos specialistų 
ĮSIRAŠYKITE TUOJAU 

DIENINEI AR VAKARINEI 
. KLASEI

Daugiau informacijų galite gauti 
telefonu ar raštu prašant knvgoa 

' #50
Aplankykite mūsų modernišku 
mokyklą pripažintą užsienie
čiams* studentams leistą N. Y. 
valstijos mokslo departamento

Darbas surandamas veltui

MANHATTAN
MedicalA Deniai Asaistant a School 
<780 8ROADWAY (57) PL 7-8275

l



DARBININKAS

Petrapilio seime
(Atkelta iš 4 psl.)

- bolševikų valdžios sekcija. Tos 
dvi įstaigos rungtyniaudamos 
stengėsi paimti savo žinion 
tremtinių minias”. (Op. cit. 47

. psl ).
Čia pravartu dar priminti ir 

.. straipsnį Vytauto Vaitiekūno, 
' rašiusio Rusijos lietuvių seimo

40 metų sukaktĮ prisimenant 
Savo str. “Lietuvos nepriklau
somybė revoliucijos paunksnė
je” (Į Laisvę, 1957 m. Nr. 13- 
50) jis teigia, kad lietuvių so- 
cialstinėm grupėm “ne demo
kratija kliudė... pasisakyti už 
reikalavimą Lietuvai nepriklau
somybes, bet socializmas' ... 
(56 p.). 1917 m. gegužės 29 d. 
t.y. kaip tik Petrapilio lietuvių 
seimo metu, Rusijos pavergtų
jų tautų socialistinių partijų 
susivienijimas, kuriam priklau
sė lietuvių socialdemokratai ir 
socialistai liaudininkai, paskel
bė, kad “tautinės socialistinės 
partijos privalo kovoti su na
cionalistiniais siekimais tų par
tijų, kurios, tariamomis istori- 

. nėmis teisėmis ir kitais sume
timais dangsto nedemokratinius 
šovinizmo arba tautinės prie
spaudos ir tautinių skirtybių 
šūkius”... Nors tas pareiškimas 
iš vienos pusės pripažino kiek
vienai tautai apsispręsti būti

- ^nepriklausoma, tačiau iš_ kitos
pusės tuoj pat pridėjo, kad: 
“esamomis Rusijos ūkio ir po
litikos sąlygomis betkurios Ru
sijos dalies pareiškimas nepri
klausomybės reikalavimo prieš
tarauja Rusijos tautų revoliu
cinio proletariato interesams”... 
(57 p.). -

Todėl lietuvių socialistinės 
grupės, laikydamosios visos Ru
sijos tautinių socialistinių par
tijų nusistatymo, po Petrapilio 
lietuvių seimo rusų spaudoje 
(Novaja žizn ir kitur) paskel
bė. kad "socialistinė lietuviu, 
visuomenė lieka ištikima Rusi
jos revoliucijos idealams ir yra 
pasipriešinusi šovinistiniams 
norams išsijungti iš Rusijos" 
(56 p.).

Ar toks lietuvių socialistų 
pareiškimas buvo padarytas ne
priklausomos demokratinės Lie
tuvos labui?

NEWAKK, NEW JERSEY
Praėjusį sekmadienį Newar Kitomis dienomis rytais po pir

kę pas gimines lankėsi Ona 
Kajeckienė, Lietuvos ministe- 
rio Washingtone žmona. Vieš
nia dalyvavo šv. Trejybės baž
nyčioje pamaldose.v Ji buvo su
žavėta šv. Cecilijos parapijos 
choro gražiu giedojimu ir pa
sibaigus sumai užlipo prie var
gonų padėkoti varg. Kl. Bag
donavičiui ir visiems choris
tams, kurie tą sekmadieni įs
pūdingai išpildė lietuviškas 
giesmes.

Tą sekmadienį giedojo šie 
choristai: V. Mėlinienė ir 3 
jos vaikai: Marytė, Valentinas 
ir Vladas, Ona Skurvydienė, V. 
Laukžemytė, V. ir A. Vosyliai, 
O. ir A. Saveikytės, A. And- 
ruškienė, D. Didžbalienė, A. 
Ponelis ir J. Krukauskas.

Po vasaros atostogų susituo
kė: Vytas Kvedaras su Graži
na Jatulyte. Jaunųjų moterystę 
palaimino kun. P. Totoraitis.

Lankėsi prel. L. Tulaba iš 
Romos ir kan. J. Kardauskas 
iš Brazilijos. Prel. L. Tulaba 
darė rinkliavą bažnyčioje šv. 
Kazimiero kolegijai. Surinkta 
aukų 156 dol. Abu svečiai jau 
išvyko į savo gyvenamas vie
tas.

Praėjusį sekmadieni šv. Ro
žančiaus draugija turėjo meti
nę vakarienę. Svečių prisirinko 
apie porą šimtų.

Švento Vardo. draugijos me
tinis paradas Nevvarko'arkiyvis- 
kupijos Įvyksta spalio 11d. Vi
si parapijos vyrai kviečiami 
gausiai parade dalyvauti.

šv. Rožančiaus pamaldos spa
lio mėn. būna trečiadieniais ir 
penktadieniais 7 vai. vak. ir 
sekmadieniais 3 vai. popiet.

mutinių mišių.
Lapkričio 22 Netvarko šv. 

Trejybės lietuvių parapija mi
ni 65 metų jubiliejų. Iškilmin
gose pamaldose dalyvaus Ne- 
warkoarkivysk. Thomas A. Bo- 
land. Tą pačia dieną bus su-

Sutvirtinimo sakramentas. Va-, 
kare parapijos salėje bus di
džiulis banketas.

Teko nugirsti, kad susižie
davo Vera Laukžemytė su Ed
vardu Tamošiūnu. Abu priklau
so Newarko Lietuvos vyčių 
kuopai. T.P.K.

REAL ĖST ATE

IN CATHOLIC AREA
OF BELLEROSE. L.l. N.Y.

NEW 2 FAMILY 
SOLID BRICK 5*4 and 5*s

8Uth A LTTTLE NECK PARKWAY 
BUILDER — TWining 4-9333

REAL ESTATE REAL ĖST ATE WANTED

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

HOUSES BOUGHT 
ALL CASH PAID 

Alt Sections. 
Immediate Action 
No Commission

477 Bergen St.. MA 2-8110

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijos mokykla suruošė ėjimas laisvas. Po koncerto bus 

spalio 2 pagerbtuves klebonui palaiminimas Švč. Sakramentu;
solo giedos Valerija Jankaus-

— kaitė. „ ___  . S. J.
kun. Pr._ - Juškaičiui jo vardi
nių proga. Buvo suvaidinti at
skiri trumpi vaidinimėliai, pa
dainuota liaudies dainų, pašok
ta tautinių šokių ir įteiktos gė
lės bei dovanos. Klebonas pa
dėkojo už gražią programą, ap
dovanojo vaikus saldainiais ir 
paleido namo duodamas lais
vą dieną. Vaidinimui daug dar
bo įdėjo seselės. Dainos, eilė
raščiai ir kalbos buvo tik lie
tuviškai.

Cambridge gimusių ir šiai 
parapijai priklausančių asme
nų, kurie išėjo aukštąjį moks
lą yra nemažas skaičius. K. 
Sutkiūtė dirba mokytoja pra
dinėje mokykloje, Petras Kirš
lys yra Cambridge gimnazijos 
mokytojas, Paulina Lužeckaitė 
yra baigusi Radcliff kolegiją ir 
Bostono universitetą, yra gydy
toja ir turi savo kabinetą 400 
Broadway.

Tretininkių draugija, kurios 
dvasios“ vadu- yra kun. Petraus
kas, turi savo susirinkimus kas 
trečią mėnesio sekmadienį. Tre
tininkių pirmininkė dabar yra 
M. Kirslienė.

Lietuvos vyčiai turi savo su
sirinkimus kas antrą mėn. ant
radieni; ir jų dvasios vadas yra 
kun. Petrauskas.

Šv. Vardo draugijos mišios, 
bendra komunija, pusryčiai ir 
susirinkimas bus spalio 11 d. 
Draugijos pirmininkas — An
tanas Bartkus.

Kristaus Karaliaus dieną, 
spalio 25, 2 vai. popiet, ruo
šiamas bažnytinis smuiko kon
certas. Koncertą ruošia klebo
nas Pr. Juškaitis; programą iš
pildo smuikininkas Iz. Vosy-

Angly kalbos pamokos suau
gusioms pradedamos spalio 13 
d., 7:30 vai. vak. Ridge Tech- 
nical School, Broadway, Cam
bridge, Mass. Taip pat lankyto
jai čia paruošiami pilietybės 
egzaminams. Mokslas nemoka
mai visiems Cambridge gyven
tojams.

Balfo Bostono
skyrius dėkoja

Balfo Bostono skyriaus ruoš
tą gegužinę rugpiūčio 23 aplan
kė netikėtai gausus būrys sve
čių iš plačios apylinkės. Ren
gėjai labai džiaugiasi, kad yra 
tiek daug geraširdžių lietuvių, 
kurie jų pastangas paremia, 
telkiant lėšas Balfo vykdomai 
šalpai mūsų tautiečių vargstan
čių tremtyje, tėvynėje ar išei-

■ vijoje. Gegužinės pelnas -464.38 
dol. perduotas Balfo centrui.

Nuoširdi padėka priklauso 0. 
Ivaškienei ir jos vadovaujamam 
tautinių šokių ansambliui už 
atliktą programą, Balfo sky
riaus pirm. kun. V. Martinkui 
už gražią kalbą, Balfo direkto
riui A. Andriulioniui už ta pro
ga suteiktą auką 26.50 dol., J. 
Lapšienei už vadovavimą už
kandinei, o Martinkienei už 
skanų tortą. Ačiū ir visiems 
kitiems, prie parengimo prisi- 
dėjusiems savo darbu ar atsi- 
lankymu^ Dėkojame ir kaimy
niniams Balfo skyriams, kurie 
paragino savo narius ir kaimy
nus mūsų gegužinėje dalyvauti

IN ST. THOMAS PARISH 
IN WEST HEMPSTEAD, L.l.

STUCCO
3 BEDROOMS. 14 BATHS 

CATHEDRAL GARDENS

call IVanhoe 9-8410

IN ST. CLARE’S PARISH 
IN ROSEDALE, L.l. N.Y.„ __

1st floor 
large living room, kitehen, 

bath and bedroom.
2nd floor 

large bedrooms and bath. large
plot, e.Ktras, $16.500, call LA 5-6850

3

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

2 * Bedrooms. den. living room. large 
dining room.. with fireplare. Panellrd 
playroom in basement with fireplace.

beat. patio; near shopping area and 
transportation. Catholk- church and par- 
ochial school nearby. Mušt be seen! Call 
for appointment OR 6-3214.

IN OUR LADY OF MERCY Parish 
Plainfield, Sommerville, New B ruoš- 
wiek Area. 2 yr. old split level, 8 
large rooms, 1*4 baths. *4 aere, 
4*2% GI mtge. All oity Utilities, 
immed. occupancy. $17,000, princ. 
only. ELIiott 6-6419.

IN ST. AGATHA’S PARISH 
IN BROOKLYN

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

-^ BARGAIN JN BROOKLYN!

5th Street, 337 E. ■ 
2 houses; no heat

FRONT — 5-story, 9 apts. & store
REAR — 5-story. 3 apts. — Owner.

HY 1-5630

Kun. J. Tumas seime aiškiai 
pasisakė už reikalavimą nepri
klausomos Lietuvos: "Federuo- 
tis tegali laisvos šalys ir ju 
tautos; pirma reikia tapti tik
rai nepriklausoma, kad galėtu
me tartis apie susifederavimo 
sąlygas, kaip lygūs su lygiais" 
(51 p).

Žinoma, šiandien kai kam gal 
ir labai nemalonu prisipažinti 
prie anuo metu padarytų klai
dų, ypatingai tiems, kurie de
dasi neklaidingais ir mėgsta 
kiekviename žingsnyje kitus 
kaltinti. Bet tai yra tikra tiesa, 
kurios kad ir suktais aiškini
mais nepakeisi. (B. d.)

ADAMREALTYCO.
o f f e r s

A COMPLFTE REAL ESTATE 
AND INSURANCE SERVICE 

RF.AL ESTATE. SALES 
APPRAISALS. MOF.TCA^r’S

& MANAGEMENT INSURANCE 
FIRE. CASUAT.TY. LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS
FOR FAST ACTION

AND PREFERRED ATTENTION, 
“SEĖ ADAM FIRST”

ADAM REALTY CO
1120 E. JERSEY ST.

Elizabeth, N. J.

EL. 4-I 570
Adam Stankūnas, Realtor

Vytautas Kvietkauskas, Salėsman

Brockton, Mass.
Šv. Kazimiero parapijos me

tinė vakarienė rengiama lap
kričio 1. sekmadieni. Visų 
Šventųjų dieną. Vakarienės me
tu bus deginami dokumentai 
paskolos, užtrauktos naujajai 
klebonijai statyti. Skola jau iš
mokėta. Dabar telkiamas fon
das statyti naujus parapinės f“'*'' -***^*“*““^ y į t atvyko, mokyklos namus. 1,unas » sunus V’leius' I' p y

Rekolekcijos visai parapijai 
bus spalio 18 - 25. Rekolekci
jom vesti pakviestas T. Leonar
das Andriekus. Brooklyno 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas. Pirmąsias keturias die
nas pamokslai bus lietuviškai, 
o paskutiniąsias tris — angliš
kai. Visi kviečiami rekolekci
jose gausiai dalyvauti.

Domicėlė Valatkevičienė, su
laukusi arti 90 metų, mirė rug
sėjo 29 ir iš šv. Kazimiero pa
rapijos palaidota Kalvarijos ka
pinėse. Paliko sūnų Antaną ir 
dukterį kazimierietę seserį Tar- 
sillą, kuri mokytojauja Provi- 
dence lietuvių parapijoje. Lai
dotuvėse dalyvavo šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos Providen- Vilos gražius pastatus. Matysi- 
ce klebonas kun. J. Vaitiekų- te vaisius Jūsų aukų, pasišven- 
naš. Velionė buvo kilusi iš timo ir maldų. Kas gali, pra- 
Darsūniškiu prie Nemuno. (G.) šome ir toliau remti mūsų dar-

IN CATHOLIC AREA 
OF BROOKLYN 

PROSPECT PK. SO.
New 1 family. brick detached, 
garage, finished basement, 5 
rooms vac. $21,000. Princ. only.

H Y 9-0122

1N CATHOLIC AREA j 
OF JAMAICA, L.L N.Y.

JAMAICA HILL. Substantial in- i 
come, detached 10-room house, 3 I 
full baths, beautiful finished base- j 
ment, garage, lovely Street, 2 blocks ; 
subway, private entrance. $29,500. 1 
OL 8-5098.

Bostono Balfo sk. valdyba

Padėka FURNITURE

Visokiems parengimams gra
ži salė su sodu prie Lake Nip- 
penikett ežero kranto. .Vieta

1959 rugpiūčio 15 Schuykill 
County, 45-tos Lietuvių dienos 
komisijos nariams ir visiems 
prisidėjusiems prie to kilnaus 
darbo, tariame širdingą ačiū už 
dosnią mums prisiųstą auką. 
Gera ir malonu, kad turime 
geradarių ir prietelių, kurie at
jaučia mūsų reikalus ir dabar
tinę mūsų sunkią naštą, kurią 
užsidėjome nauja statyba, se
nelių prieglauda. Milijoninė 
skola slegia, bet Jūsų parama 
duoda mums drąsos ir toliau 
tęst sunkų statybos darbą,

Kviečiame visus apsilankyti 
ir pamatyti Juozapo Marijos

buotę aukomis ar bent malda. 
Tai darydami kraunate sau 
turtus amžinybei.

Būdamos Jums dėkingos, 
kongregacijos nr»riu kasdieni-

pasiekiama 138 keliu arba Fall nėse maldose p: aš sime Dan- 
River Expressway, 24 keliu. Mū- gaus Tėvo atlyginti šiame gy- 
sų Country Club of Raynham, venime sveikata, pasisekimu 
Ine., yra prie 104 kelio Rayn- ir gausiomis malonėmis; pra- 
ham. Mass.. North Main ir Elm šysime, kad amžinybėje atly- 
Sts. kampe. Vietos pakankamai gintų amžinu džiaugsmu. Esa- 
mašinoms pastatyti. Įvairiems me Jums dėkingos, 
parengimams ore vietos pakan
ka. Pasiteirauti galima ir tele- Juozapo /Marijos Vila 
fonu VAndyke 2-3850. Newtown, Pa.

Šv. Kazimiero Seserys

CHARLTON FURNITURE CO. 
Bedrooms — Dining Rooms 
Living Rooms —Bedding

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

except Wed.. Sat.
217-20 Northern Boulevard, Bayside 

Tel.: FA 1-2600

IN ST. BRIDGETS PARISH, IN 
HUNTINGTON STATION, L.l, N.Y.
Lovely 3 bedroom Cblonial bunga- 
low. ‘ year old, nice neighborhood, 
large wooded comer plot, convenient 
to churches. schools. RR& shopping, 
sacrificing for $17,000. .HA 1-4783.

PAINHNG

IN ST. HUGHES PARISH, 
IN HUNTINGTON, L.l. N.Y. 

ll/2 old split, garage, finished 
basement, 3 bedrooms 
Sacrificing for $20,000.

HA 7-8717
PAINTING AND DECORATING

PAINTING and DECORATING 
CONTRACTORS

477 59th SL, Brooklyn 20, N. Y. 
Phone: HYacinth 2-6034 

Referentes gladly submrtted'

IN ST. ANTHONY’S PARISH, in 
Northport L.l. — GI, 30 yeanj 4’4. t 
3 year 7 room split. 1*4 baths. ex- * 
tras. fenced1; near Catholic church. '• 
transportation and shopping area. ‘
This home mušt be seen! Immediate 
occupancy. $14,990.ANdrevv 1-3481. '

REAL ESTATE

Flushing — St. Krvin's Parish. Engilsh 
tudro. immacuIatMy kept. sojid brick & 
stone, front terrace. veštibnle. beamed 
ceilins; living rm with fireplacej dining 
rm. hallvay to fully equipped kitehen. 
separately furnished dinette. shower rm. 
rear. flasstone patio vrith large Koolvent 
įvning. 3 bedrms with beautiful Holly- 
wood tile bath shover room. compl*tely 
finished basement witb large reereation 
rm with fireplaęe. laundry rm. lavatory. 
new heatingunit. many estras. excellent 
location. Accross the Street from 
Catholic Church. Stores, transporta- 
tion. 526,500. prin. only. Mušt be 
seen. FL 7-7418. .

MASPETH. 1 Family Brick Honies. 
1’4 baths. Plaster walls including 
basement, garage. Citra, modem 
kitehen, built-in oven and range: 
43. ft. enclosed rear yard. Venetian 
Blinda, color tile bath.

71st Street & 53r<l Avenue
Near all transit. thopping. churches. 
Parochial * Public Scho-Ms; 30 yis.

Mortgage Financirg.

WO 4-2430 NE 9-9509

IN INCARNATION PARISH, In 
QUEENS VILLAGE. L. I. N. Y. — : 
Solid brick 1-family comer house: 
1-car garage, 8 large rooms plūs 2 
room fum. rentai basement apart- 
ment. Ideal location. Incamatior. 
Parish. Near everything. Owner — 
HO 5-4296.

ln Catholic Area of Seaford, L. I. , 
N. Y. — Brick Split. 2 Vi baths, 26” 
mirrored wall, full basement; walk- ' 
ing distance to Catholic school and 
shopping area. You mušt see this 
house! Ali appliances including 
freezer. Pato fence. Asking $23.500. 
C A 1-1539.

IN ST. FRANCIS OF ROME Parish 
in the Bronx — 1 family 6 rooms, 
3 bedrooms. baths. 2 kitehens. 
splendid condition: walk to Catholic 
church. parochial school, transpor- 
tation & shopping arrea; pinevood 
walls in finished basement. garagr. 
Mušt be seen. Sacrificing to right 
party. FA 4-2183.

DIDŽIAUSIAS P ASIRU IRIMAS VAIKŲ BATŲ, GERIAUSIAI TINKANČIŲ VAIKŲ KOJOMS, PATVARUS, SVEIKI
Madingi dėvėjimui batai su Nepamainomi vaiktiojimui DIDŽIAUSIAS VOKIEČIU BATŲ FABRIKAS 

aukštais kabliukais sportiniai batai su odiniais ■ ■— ~ ...... ■■ —-----
tuodi Chevraux

Kojų daktaras LOTTE
padais

Ru<t» Lamacalf

Kojų daktaras VVALLY
SALAMANDER

$895
gamina 

Elegantiškus • patogius • aukštos kokybės

Aukite* kokyM* šliurės Madingi sportiniai batai su 
su gumom tonuose dvigubais odiniais padais

Rudi Bovcalf
Kojų daktaras HERALD

ŠIO95 -

Rudį Boxcalf
Kojų daktaras MILANO

$1295

335 East 86th St„

NEW YORK CITY 
TEL: EN 9-3045

58-02 Myrtle Avė., 
RIDGEWOOO— 

I BROOKLYN 
Tel.: EV 1-3727

KOKIAS DOVANAS |

jūsų artimieji Lietuvoje I
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom? X

Nėra abejonės, kad atraižas geros, x 
importuotos, vilnonės medžiagos!!! X 

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ |
SEZONINĮ IŠPARDAVIMĄ " i

- trijose krautuvėse firmos &

S. BECKENSTEIN, Ine. I
118-125-139 ORCHARD ST. — GR 5-4525 |

Cor. DELANCY, N.Y.C. |
S. Beckensteino krautuvėse kalbama X
rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai. O

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO « 

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje. X 
pasiųsdami tikros vilnones medžiagos vyriškai eilutei arba S 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui! .

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų g 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- X 
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam. $
Važiuoti BMT įlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

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

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 į LIETUVĄ, 
UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus krhšt^r~^

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 lietuve moteris, 
kalbanti įvairiom kalbam. Mandagus, kruopštus ir nebrangus 

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, Tet: OR 4-3930

pa-

Mūsų firmos geriausia rekomendacija —. tai 
tūkstandiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

VTLNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ AB' V t,’, H I K ►
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODŠ CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel: AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, siiknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

(wholesale) kainomis.

K&KFABRICS

Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilng eilutę

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. > 
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti I



Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

SH 5-5340

ne-

ga-

HERTLEINS

SEAVIEW RESTAURANT, 188-11 Lindėti Blvd. St. Albam, L. I. N. Y. 
Sl. Aibans newest and mušt inumate uuung bpot 

' žceasonablt? Prices — Corceuus Service 
Delicious Food Prepared by kbcperienced Chefs .

SKA FOOD — STEAK D1NNEBS — Orders To Take Out — Phone LA 5-9801

WENDOVER FARMS RESTAURANT, . - ----------------
Cbarming oountry e»u*te. tmeaK Connnenral .Ouame aciAeci an. outdoor dimng 
terrace. inside auun« room. of course, as veli as tne Wenoover Bar. Boneiess 
bakea ciucken. Open every oay except Monday, 12 noon to 9:80 p.m. L,uncheon irom 
82.00. dinner from $3.50. Vw„<~ing ^aturday zu£bts under the stars. also in main 
lounge. Aigbtly entert&uunenL AAntimster 7-2842

praėjusį rudenį: pralaimėjome 
pirmo rato pirmenybių rung
tynes ukrainiečiam ir ta pačia 
pasekme 2:5 (0:3). Iš mūsiškių 
žaidė: Naruševičius; Vaitkevi
čius, Mileris; Starolis, Murphy, 
Remėza II; Butrimas, McGee, 
Klivečka, Remėza I, Didžbalis 
(Kleiza),

Ukrainiečiai pradžioje vedė 
3:0. Mūsiškiai prisivijo iki 3:2,
bet čia pasirodė treniruočių I 
stoka ir priešininkas gavo vir
šų (5^).

Reikia pastebėti, kad ir šie
met mūsų žaidikai nen<H*iai 
lanko treniruotes, tad iš pirmo
sios ekipos stebūklų laukti 
reikėtų.

Rezervinė priešžaismyje 
vo 1:6.

Šį šeštadienį pirmenybių 
zoną pradeda jaunučiai ir ma
žučiai rungtynėmis su ukrai
niečiais (Eintracht Ovai, Asto- 
ria L.I.). Mažučiai pradeda 2:30 
vai, o jaunučiai 3:15. Abi ko
mandos turi sunkumų su są
statu. Gera būtų, kad dar at
sirastų tinkamų vyrukų tarp 9 
ir 13 metų mažučių komandai 
ir tarp 13 ir 15 metų jaunu
čių. Nesuradus savųjų, teks 
griebtis kitataučių pagalbos.

Sekmadienį rezervinė ir pir
moji žaidžia pas Kolping SC, 
t.y. New Fanners Ovai 1:15 
vai. ir . 3 vai.

Solistė Lionė Juodytė—Mat- 
hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Albume yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St, Brooklyn JI, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St, Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais į krautuves, duodami 
nuolaida.

ing i

Atletas.

TUTORING
■•■MasmaanBnaMraaMauaaMiuuMHanuanfnana

KONIGIN INSTITUTE
NAMU MOKYTOJAS — geriausia 

PAGELBINE MOKYKLA 
ir SUAUGUSIU PARUOŠIMAS 

3 sritims — 
filosofijai, matematikai, kalboms 

35-84 79th SL, Jackson Heights 72, 
N. Y. Tel.: IL 8-0808

INSTRUCT1ONS

VETERANS’ TRAINING
PROGRAM

įCAL 
IAKTNGCAj

AUTO MECHANICS

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Estas P. Keres baigė pirmuo
ju pirmąją pusę pasaulio kan
didatų turnyro su 10-4 taškų, 
M. Tai 9V-J, Petrošiau 8V2, Gli- 
gorič 8, B. Smyslov 6, Bobby 
Fischer 5^> P- Benko 5 ir 
Olafsson 3|^.v Tolesni 7 ratai 
vyks Zegrebe ir paskutinieji 7
— Belgrade.
- So. Bostono L. Piliečių Drau
gijos šachmatų klubas įkėlė 
dvi komandas į Bostono 1959 - 
60 m. tarpklubinės p-bes (Met
ropolitan Chess League) .A ko
mandos kapitonas K. Merkis, 
B komandos,— inž. R. Karosas.

Boston Sunday Globė, spalių

DiSPLAY

146-05 JAMA1CA AVĖ.
JAMAICA, L. L — JA 3-4120

WE88EL TELEVISION
OUR SPECIALTY IS SERVICE

211-02 Northern Blvd.
BA 4-4873

Special consideration given to 
Catholic Institutions
JACK’S SERVICE

WILLIAM H. GIMLER 
A SONS, INC.
553 92nd Street 

Brooklyn 9, N. Y. - 
TErrace 6-8200

NOTED FOR QUALITY 
AND SPECIALTIES 

40-07 Bell Blvd.. Bayside 
BAyside 9-0265

McKee Vocational High School 
St, Mark’s Place, St. George, 

7-10 P.M. Mon. thi-u Fri.

NURSING SCHOOLS

$T. MARY’S SCHOOL 
OF NURSING

pirmenybes, kurios įvyks spa
lių 23-24, 30-31, pabrėžė, kad 
šioms p-bėms paskirta So. Bos
tono Lietuvių klubo didžiulė ir 
įspūdinga dovana randasi 1958 
m. laimėtojų J. Curdo ir J. 
Goldstein rankose.

Bovrling bąli* drilled whHe you

GILDO RĘSTAURAMT 
on Manhasęf Bay — Port Washmaton. L. I. N. Y.

Continental Cuisine At Ite Fmest — LUNCHBON-DINNER - COCKTAILS
Ckoeed Mondays PO 7-9750

<IULIA”S BUSINESSMEN’S LUNCHES « 0INNERS 
. 219-01 Northern Bouievard -— BA 9-9570

WTNES & LTQUORS — SPECIAL SUNDAY DINNEKS - Ciosed Monday
Jumor Poruosią for Childnen -, Open from 12 to 9 P.M.

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

BILL*S STEAK HOUSE, 206-02 Hillcide Avė., Hollis, L.l. HO 5-1252
On Francis Lewis Blvd. — Pienty ot Free Farking. One oi Qu«en's Finest Dnrtng 
Places. Featuring: PR1ME STEAKS and IND1AN OCEAN SHRiUP. Sunday Oinncrs. 

Chef's SpcCialuea Kvery Aiuiiuay Nigtal. Kitchen open to 1 A.M. 1 days 
Poinpadoug. Room Availabie For Weddmgs and Pinate Parties

SPECIAL DINNER SERVED DAILY & SUNDA.Y 
Soup — Salafl — Choice of VEAL PARMIGIANA with Spaghetti or 

Spaghetti with Meat Balis and Coffee. — $1.75 
VILLA CANDIDA — S. I. NEWEST

Foot of Sand Lane — South Beach — Near Bus Terminai —1 GI 7-9105
FULTON-THROOP

WINES & LIOUORS
The Stone Turinas, Milton & Max, 
Partners. Wines & Liąuors — Free 
Delivery. Special Consideration given 
to Religious Institution Functions 
and Church Gatherings.
646 Throop Avė. PResident 4-332Q

ALL KINDS OF CLOCKS
& WATCHES REPAIRED 

Guaranteed
45 years of Experience

S W I S S A M E R l C Alt-
«- .■ 7 W. Prospect Avė.

Mount Vemon, N. Y. 
MO 4-7424

O’ D O N N E L L’ S 
WIND0W CLEANING SERVICE

238 E. 58th St, N. Y. 
PL 1-0653
S e r v i n g 

■ Manhattan2s.JSast?Side Only

STATIONARY 
CANDY 

ICE CREAM
119-02 14 Road

College Point, N.Y.

SOCIAL SURGICAL APPLIANCE 
■f CENTER, INC.
Wheel Chairs - Belts - Trusses

Arch Supports - Camp Supports 
Special consideration given to reli
gious institutions. 39 East 14th St. 
The block East of 5th Avė, N.Y. 3, 
N. Y. — ORegon 5-8815.

C R A F T DECORATORS INC. 
415 43rd Street

Union City, N. J.

AT REASONABLE PRICES — OPEN 24 H0URS 
BELL DINER 

DELICIOUS FOOD AND PLENTIFUL 
AT REASONABLE PRICES

42-20 Bell Blvd. ---------- BAyside 9-9643

DIAMOND SLIPPER LOUNGE — 161 Little Pląins Rd., Greenlawn, N. Y. 
located 36 nules from N. Y.

We Cater To: Parties - Weddings - Engagements - Bus Outings - Church 
Affairs — We Serve the FINEST SOUTHERN C00KED FOOD

We provide conveniences for TOURISTS t accoęiutiajuon tor 60d-peopįs) 
We Present LIVK intertainment THUKSD a Y to SUNDAY 
ų--" ; FOR INFORMATION CALL: AN 1-3061

To .the Villager whd wants Real Italian Food make it CASA ALLEGRA 
Under New Management of SANTO, former manag.-r of San Rėmo Cafe; RAY. fornier 
headwaiter of Minetta Tavern. Luncheon 90 c, Dinners a la carte. 112 WEST lOth ST. 
(Between WavrIy.Pl. and Greenwich Avė.) — VVAtkins 9-9781 — Ciosed Mondays

OLD GOLDENROD — 85 Washington Ptace (East of 6th Avenue) 
Featuring New England Cooking at MODERATE’ PRICES 

Luncheon - Dinner GRamercy 5-9285
t Party Room Available for Groups — Ciosed Sat. an<T Sun.

CONVALESC. BOARD

GRENOBLE NURSING HOME 

(»u.)
A ged Convalescent Invalids 
24 hour registered nurse 

Norsing Care 
Reasonable Rates 

Pllgrim 317907 N. J.

ROOM ■ BOARD

IN NEWPORT, R. I

HOTELS

THE B RIGA NTIN E 
On the Beach at Ocean’s Edge 

BRIGANTINE, N. J.
7 Minutes from Atlantic City. 150 Rooms 

$2.50 up Eur. Plan 
$5.95 up with Meals

Free Parking. Cocktail Lounge. Ph. 
6-7854. In NYC Ph. Enterprise 6204

MOTELS

Re public 
Wine & Iiquor Store

922 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y
TeL: EV 7-2089

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

PAUL S RESTAURANT
LIQUORS r BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring SL, New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HHX, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ROMAN FUNERAL CHAPFJ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vemon Street Philadelptiia 23, Pa

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street

>■

New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas 
74 Providence Street

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

233 Flanders Road 
Riverhead, L. I. N.Y.

ON WAY TO MONTAUK 
N0W OPEN FOR GUESTS 

Call or ivrite 
for reservations

PArk 7-4183

51 PROVIDENCE STREETLOVELY rooms for retired folks. 
Community living room, big bed- 
rooms, 3 meals a day. Very best 
location in Newport, RJ. Churches 
& shopping ėenter round the block, 
$35 per week each person. VI 7-9728 
Newport, R.I., Germann Cotiage.

PLeasant 4-3865PLeasant 4-3501Inž. Rimas Karosas išrinktas 
Metropolitan Chess League iž
dininku. Pastaruosius du metu 
lygos iždininku buvo K. Merkis;

Kazys Jankauskas laimėjo 
Chicagos Neries baigminį tur
nyrą, įveikęs Tautvaišą, Jakštą 
ir Zujų. Jis sukorė 3į4-l^A tš, 
tiek pat taškų surinko jaunas 
Neries ekspertas V. Palčiaus- 
kas, kuris baigė antruoju.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSSTORES
YORKVILLE EMPLOYMENT

STOP!Director OR 4-7/00. AGENCY

NURSING HOME

BĄYSIDE dirbtuvėse — įstaigose — namuose Aptarnauja New Britain, VVaterbury ir Hartford, Conn.

CATHOLICS INVITED

Located in Gardiner's Ctr.

AD 4-1933
LE7T IRVELEE BUILDING AND DESIGN M0DERNIZE YOUR HOME

HELP W. FEMALE

pasaulio p-bių.

BANGA TELEV1SION

FUNERAL DIRECTORSTel. MI 7-2658

UPHOLSTERY

BA 9-8823

Miss Cannon, MAyfair 3-4000

2571 Francis Levvis Boule»'ard
We Deliver BAyside 9-4220

for the 
Home Commercial - Institutions 

UN 4-6020

VACATION TOURS of CATHOLIC INTEREST 
October - November Departures

For infonnation: YONKERS TRAVEL BUREAU
180 S. Broadway, Yonkers — YO 3-9248

135 South Center St, Orange. NJ. 
Conduc.ed by the Sisters of St. 
Francis, Hastings-on-Hudson, N.Y. 
For Information ivrite or phone — 
Sister Mary Noreen, R. N, M. A.

FRANCIS MANOR 
LIGUOR STORE

caB B. ŽINO CONST. CO. 
CUSTOM BUILDERS 

. PE 5-2896
134 GARDINERS AVĖ. 

LEVITTOWN

200 East 85th St TR 9-4620 
didelis pasirinkimas darbų

VYRAM ir MOTERIM

SWEDISH 
MASSAGE 

IN YOUR HOME
Lic. 468493 Manhattan Only

Mrs. LUCILE CRAWFORD

Financing Arranged 
Avė, Brooklyn, N. Y. — PR 8-7783

FOR RETIRED CATHOLIC 
MEN and WOMEN

EMPL. ANGENCIES

Salė vestuvėms, ir kito*

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniam iki 6 vai vak.

BEFORE YOU THINK 
OF SELLING TllAT 

"HOME, SWEET HOME” 
Get an Expert’s Advice on How He 
Can Custom Build that New 
GARAGE — ATTIC — DORMER

jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

EDWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336

Excellent boarding house. good food- 
Reasonable rates. 84 East Main St., 

Freehold, NJ. A. Jonės 
FR 8-6662

New luxurious. 
fully ėquipped nursing home 

& residential hotel. 
South Shore Nursing Home

LOOK
Buy;Auto Insurance. 
With eyes wide open. 
Don’t buy on price alone. 
You're cheatmg yourself. 
Consider everything. 
Best all around bargain .. 
Hartford Auto Insurance 
Complete proteetion, 
Tel! you why. 
Ask us. Soon.

ALBERT F. PETERS
Office: 

118-55 OUEENS BLVD. 
FOREST MILLS, N. Y 

VIrginia 3-1477

gos Neries labai aktyvus šach- 
matinnikas mirė pr. mėnesį. Iš 
profesijos buvo dipl. inž. staty
bininkas.

Fernšchaeh, tarpt, koresp. 
federacijos organas rugsėjo nr. 
įdėjo Romano Arlausko (Aust
ralija) partiją su R. B. Potter 
(JAV) iš baigminių pasaulio 
koresp. p-bių. Partija, sužaista 
lygiomis. Ten paskelbtas Ar
lausko laimėjimas prieš J. Niel-

Išnuomojamas kambarys vy
rui ar moteriai su visais pato
gumais. Geras susisiekimas, 
graži aplinka, netoli parko — 
112 Jerome St, Brooklyn 7,

Išnuomojamas vienas atski
ras didelis kambarys. Galima 
naudotis vietuve. Gražiame 
Woodhaveno rajone. Teirautis 
po 6 vai. vak. telefonu MI 2- 
4117

FLUSHING UPHOLSTERY CO. 
Mrs. Hagler. Consulting Decorator 
SLIP COVERS MADE TO ORDER 

Ėst. 28 Years 
41-06 Bell Blvd., Bayside, L. L

BLACK HATS FOR THE CLERGY — Buy Direct From Factory 
a+ Lowe$t Prices

FINEST NAME BRAND QVALITY — also
MEN’S, LADIES and CHILDREN S HATS — CAPS — NOVELTY HATS 

and BRIDAL HEAJDWEAR

MODERN H ATTERS 
313 3rd STREET, JERSEY CITY

BRANCH AT: 490 COMMUNIPAW AVĖ, JERSEY CITY - OUDFIELD 9-9300

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms i; kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją K. Vaitaitį.
BROOKLYN 11, N. Y.280 UNION AVENUE

Tel. EVergreen 4-9672

GIRLS WOMEN
LIGHT BENCH 

ASSEMBLY WORK
No Experience Necessary
Overtime Liberal Benefits 

Air-Conditioned Plant 
DYNA MAGNETIC DEVICES 

Duffy Avė. Hicksville

FUNERAL HOME
Kenneth W. Kasiam, Lic.. Funeral 

Dir. & Mgr.
New Modem Air Conditioned Chapda
245-01 Francis Lewls Blvd, Rosedale, L.I.

Tel. LAarettoo 8-1180-1181

WEDDING RECEPTIONS

OLD COUNTRY MANOR 
For the niurnate In Wedding Recep- 
tions, Banguets * Functions.

244 OLD COUNTRY ROAD 
(W. of Nevrbridge Rd) 

Hicksvflle. LI.
Peter Petruliu, Mgr. OV 1-3300-1-2

MICHAEL ROMANELLI & SONS
Bundled Newspapers, Rags, Brass, Copper, Lead and Scrap Iron 
Delivered to our Shop :— — — —-------- Open Saturdays
101-60 99th STREET, Ozone Park 16, N. Y. Phone VIrginia 9-4960

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

BROOKLYN 27, N. Y
(Ridgewood)

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų 
vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.
Geriausia proga įsigyti Fedderą 
oro vėsintuvą (Air conditioner).

TELEFONAS:
APplegate 7-0349

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
-aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

WavrIy.Pl


gom ir pristatymu j vieta i* 
ONOS IVA6KIKN6S

SCENA iš “Viengungių” operetės.

Lietuvos vyčiai organizuoja 
ekskursiją į eucharistinį kon
gresą, kuris kitais metais rug- 
piūčio pradžioje įvyks Vokieti

joje. Ekskursiją organizuoja vy
čių dvasios vadas kun. Al. Kon- 
tautas lėktuvu, kuris išskris 
liepos 24 ir sugrįš rugpiūčio 
19. Ta proga aplankys dar 
Ldndoną, Paryžių, Liurdą, Švei
cariją, Vokietiją, Italiją, Ispa
niją. Liepos 31 dalyvaus Kris
taus Kančios vaidinimuose O- 
berammergau. šiom dienom 
kun. Al. Kontautas gavo iš ke
lionės agentų pranešimą, kad 
ekskursijai jau rezervuoti kam
bariai Miuncheno viešbučiuose 
ir taip pat gauti bilietai į Kris
taus Kančios vaidinimą. Eks
kursijai yra rezervuota 32 vie
tos, bet tą skaičių dar galima 
padidinti. Ekskursijos organiza
torius laukia skubaus keliauto
jų apsisprendimo.

Prel. Pr. Virmauskis spalio
4 šventė savo vardines ir kar
tu 75 gimtadienį. Pagerbimo 
programą suruošė parapinės 
mokyklos vaikučiai, vadovauja
mi mokytojų seselių.

Antano Kneižio radijo pro
gramai palaikyti spalio 11 d.
5 v.v. rengiama vakarienė lie- 

^.iūyįų^pilięčių
. Kun. St. Kulbis, ’S. J., kuris 

šiuo laiku dirba Mpntreal, Ka
nadoje, lietuvių parapijoje, lan
kėsi Bostone ir parapijos kop
lyčioje spalio 4 atlaikė mišias 
ir pasakė pamokslą.

Domininkas Šiaučiūnas, 85 
metų, po gedulingų pamaldų 
šv. Petro parapijos bažnyčioje, 
spalio 2 palaidotas N. Kalva
rijos kapinėse. Velionis gyve
no 681 E. 5-th St. Nuliūdime 
paliko du sūnus.

Jurgis Strazdas, kuris anks
čiau gyveno Brocktfjne, o vėliau 
nusikėlė į Bostoną, dabar įsi- 

Kun. A. Račkauskas Mrozinskas, o taip pat buvo nau ste’£ė savo kirpyklą prie Brain- 
—------------- -------------------- jas mėginimas prie Br. Jonu- tree’ Mass-’ (Shopping Center).

: . .. - , £---------,----------- ------------- ALR Katalikų, Federacijos šo tobulai dūdų orkestro įgro- BILIETAI
numeris Darbininke buvo pa- si studentai, pradejusieji stu- metais piknikai būtų ruošiami New Yorko apskrities susirin- tų plokštelėn maršų priderinti ; operetę "Viengungiai

” skelbtas senas. Naujas telefono dijuoti ir jau su diplomais, Franklin Sųuare, L.I., į kur pa- kūne spalio 2, Apreiškimo pa- choro dainas. Mėginimas įdo-
_ numeris yra kitoks: UL 2-o666. kviečiami į Lietuvių Studentų togu .suvažiuoti ir brooklyniš-

■V. Batfo vajus New Yorke šie- Sąjungos linksmavakari ba-
met pradedamas operetės cho- lių spalio 10, šeštadieni, 7 vai.
to koncertu — vaidinimu lap- vsk- Steponio svetainėje, 40 E.

26th St., New Yorke. Bus res-

mas sausio 17, sekmadienį, 
Webster Hali, New Yorke.

ALR Katalikų Fadaradjos 
NewYorko - New Jersey ap
skrities susirinkime, spalio 2, 
Apreiškimo parap. salėje, daly
vavo 27 atstovai. Buvo apsvars
tyta ALR Katalikų Federacijos 
kongreso reikalai, išrinkti 5 at
stovai į kongresą ir pasiūlyti

vo valdybų sąstatus ir adresus 
tuojau pat nusiųsti ALR Kata
likų Federacijos New York© 
ąpSfcriMCS> - ValuyDOS ScUcUhu 

Ekn. Vaišnoraitei, 103 So. 4th 
St, Brooklyn 11, N.Y. Čia pri
mename, kad šios apskrities 
valdybai priklauso ir visos 
New Jersey lietuvių parapijų 
draugijos bei organizacijos.

* Laimėjimų vakarą ruošia 
Maldos Apaštalavimo draugijos 
Angelų Karalienės parapijos 
skyrius spalio 10, šeštadienį,

9 kandidatai į naują ALRK Fe
deracijos centro valdybą, ap
tarta Kristaus Karaliaus šven- 

minėjimo programa. Visi 
susirinkimo dalyviai pasiryžo 
uoliai įsijungti į Katalikų Fe
deracijos kongreso metu ruo
šiamo banketo bilietų platini
mo talką ir patys jame daly
vauti. Visos draugijos bei or
ganizacijos paragintos duoti sa
vo sveikinimus kongreso pro
ga leidžiamam leidinyje.

Futbolo rungtynėse spalio 11, 
sekmadienį, 3 vai. p.p. New 
Farmer Ovai aikštėje, Metropo
litam Avė. ir 68th St. kampas, 
susitinka Lietuvių Sporto Klu- 

futbolo komanda su Kol- 
German - Am- ■- 

lygos varžybose.
A. a. Leokadijos Simutienės 

f atminimui, konsulo A. Simučio 
draugai vietoj vainiko per Bal- 
fą paskyrė Vasario 16 gimna
zijai 70 dol.

ALR Katalikų Federacijos 
New Yorko apskr. susirinkime, 
spalio 2, Apreiškimo parap. 
salėje, išrinkti atstovai į Fede
racijos kongresą, kuris įvyks 
New Yorke, lapkričio 27-29 d. 
d., Commodore viešbutyje, kun. 
A. Račkauskas, St. Dzikas, Pr. 
Vainauskas, Em. Sandanavičie- 
nė ir Jan. Gerdvilienė.

erican futbolo

4 vai. p.p., parapijos salėje. -j
ALR Katalikių Moterų sąjun- .] 

gos New Yorko - New Jersey 
apskr. suvažiavimas šaukiamas 
sekmadienį, spalio 11, Apreiški
mo parapijos salėje. Mišios už 
gyvas ir mirusias sąjungietes 
bus aukojamos tą dieną 11 vai. 
Apreiškimo parap. bažnyčioje, 
suvažiavimas prasidės 2 vai. p. 
p. parapijos salėje, 259 No. 5th 
St., Brooklyn 11, N.Y.

Vakarienę ALR Katalikių Mo
terų suvažiavimo atstovių pa
gerbimui ruošia Moterų Sąjun
gos 29 kuopa spalio 11 d. 4 
vai. p.p. Apreiškimo parapijos 
salėje. Vakarienės metu bus ir 
kultūrinė programa....Dalyviaį 
bilietus pasirūpina iš anksto.
s Maironio šeštadieninės mo-

gallma gauti butui modern,*ki 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURN1TURE CA

Off. Tol.; AM 6-4616

Krautuvėje- galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą. arba užsisakyti naujai.

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

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Braad Street 
Hartford, Cona^

Sąžiningas patarnavimas

BUVO MALONU KLAUSYTIS DAINŲ
ko ir apylinkių lietuviškoji, vi
suomenė džiaugsis, jeigu okte
to dalyviai paklausys klebono 
kun. J. Aleksiūno padėkos žo
dyje išreikšto raginimo nepa
lūžti, o ir kitais metais mums 
taip pat gražiai padainuoti, nes 
taip mąža beliko, „ kas puoselė
ja lietuvišką dainą. /

Buvo malonu klausytis dau
gelį kartų girdėtų dainų: Jos 
visos parinktos geresnės 'iš ge
rųjų, todėl taip mėgiamos cho
rų ir ansamblių dainuoti. Kas 
met vis gražiau išpildomos, to 
dėl ir klausytojai nenuobodžiai 
klauso. Tik gal šiek tiek' “pyks
ta’ ir “nekantrauja” tos lietu
viškos dainos, prie kurių vis 
dar neprisirengiama prieiti ir 
publikai parodyti. Kad taip kas 
met bent po vieną dvi naujas 
išmoktume...

Koncerto programoje kaip 
solistas pianistas pasirodė Al. 
Mrozinskas, o taip pat buvo nau

vo akt. Vitalis Žukauskas, leng
vu jumoru paįvairindamas pro
gramos įtarpas. Programą iš
pildė Angelų Karalienės parap. 
choras, vadovaujamas vargoni- 
ninkp Myk. Liuberskio, akom
panavo Al. Mnoziniskas. Skautų 
vyčių oktetas, ;kuris: būyp pa? 

žus pavyzdys kitiems rengė- siškelbęs išsiskirstęs, šiai pro- 
jams.. Atseit, kai norim, galim gai susirinko ir koncerto pro- 

kyklos mokinių tėvų susirinki- ir publiką laiku sukviesti, ir 2rama^ davė visą svorį. Gaila 
- - - - -- . ' ■ būtų, jeigu istikro šis gražusprogramos dalyvius suprašyk ir palyginti gerQ lygio

Koncerto programai vadova- vienetas išsibarstytų. New Yor-

Angelų Karalienės parapijos 
metinis koncertas gražų spalio 
4 dienos sekmadienio popietį 
į šv. Stanislovo parapijos salę 

. Greenpointe sutraukė 500 pa- 
rapiečių ir svečių. Programą 
pradėjo punktualiai. Tai labai 
sveikintinas reiškinys ir^.gra-.

EVergreen 8-9794

M. and Z.
JULIUS MALDUTIS.

Sulankstyta aattneMtiy te-

mas šaukiamas sekmadienį, 
spalio 11 d. 12 vai., Apreiš
kimo parapijos mokyklos pa
talpose. Bus renkamas naujas 
tėvų komitetas ir svarstomi ki
ti mokyklos reikalai. Visi tė
vai prašomi dalyvauti.

Lietuviu Moterų atstovybės 
klubas sekmadienį, spalio 11 d., 
5 vai. p.p., Free Baltic House 
patalpose, 131 E. 70th St., New 
Yorke, ruošia arbatėlę,, kurios 

m metu žurnalistė Sal. Narkeliū-
Dr. P. J. Begdonav.c.aus, nuo fll reportažą iš

spalio 1 uždariusio savo pnva- lietuvi Vokietijoje,
tų kabinetą 185 Chnton Avė., J J
Brooklyn, N.Y., buto telefotib Studentų linksmavakaris. Vi-

širdžiai dėkoja H. Arbačauskui, 
kuris išnuomavo piknikui salę 
ir aikštę ir savo pinigais sumo
kėjo 125 dol. nuomos. Dėkoja
me taip pat visiems prisidėju
slėms prie pikniko parengimo 

tuviai, kurie nuolat gyvena to- bei pravedimo. Iš šio pikniko 
Ūmesnėse Long Island vietose, parapijai pelno liko 359.75 dol. 
nes jiems patogioje vietoje šį 
kartą piknikas buvo suruoštas. 
Jie pageidavo, kad kiekvienais 

. i   __ Z-—
dijuoti ir jau su diplomais, Franklin Sųuare, L.I., į kur pa-

ravimas 
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. T.

Apreiškimo parapijos pikni
kas, ruoštas rugsėjo 20, Frank- 
lin Square, L.I., praėjo labai 
sėkmingai Gražus oras į pik
niką sutraukė apie 700 žmonių. 
Ypač buvo patenkinti tie lie-

William J. Drake» 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas HHcory 1-5239

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiski*

gaunami šv. Petro par._ kle- 
rap. salėje, kandidatais į nau- mus- labai gera Vyt. Zelinke- bonijoje, Onos Ivaškienės bal-

kiams ir lietuviams, gyvenam ją ALR Katalikų Federacijos vičiaus aparatūra puikiai per- dų krautuvėje, St. Minkaus ge
riems Long Island tolimesnėse centro valdybą išrinkti prel. J. davė maršų muziką, choras yų krautuvėje, A. Daukanto

vietose.
kričio 15, Apreiškimo parapi- 26th St., New Yorke. Bus res- Turtingą krepšį laimėjimui

1 jos salėje, ir tęsis iki gruodžio torano paruosti užkandžiai, suorganizavo E Kašetienė, jį St. Lūšys, kun. V. Dabušis, O.
linksma programa ir ai. laimėjo N. Rekienė. Parapijos Labanauskaitė, St. Dzikas ir Pr.
Programoje dalyvaus poetas L. N pakalnis nu(> Vainauskas
Žitkevičius, aktorius A. Vasi
liauskas ir pianistė V. Dabu- g 
žinskaitė. |

Kristina Paprockaitė, dr. V. I 
Paprockio duktė, spalio 18 iš- I 
vyksta studijuoti į Vokietiją, I 
Heidelbergo universitetą, vie- I 
na iš pirmųjų ir seniausių Vo- I 
kierijoįe. K. Paprockaitė anks- 1 
čiau mokėsi Putname ir gyve- 1 
no seserų pensionate, šią va- 1 
sąrą atostogavo Prancūzijoje. I

15 d.
Studijų dienas rengia Aka

deminio Skautų Sąjūdžio New

Paskaitos ir diskusijos lies lie
tuviško meno sritis — teatrą,

- muziką, dailę ir literatūrą, šeš
tadienį, lapkričio 14, bus vie

S: šas vakaras su Šokiais ir me
- * nine programa.

Great Necko lietuviams
Fotografas Vytautas Maželis

r- spalio 18 vyksta į Great Ne-
cką su visom studijinio portre-
tavimo priemonėm. Norintieji
pasidaryti gerų individualių,

- šeimos ar vaikų nuotraukų, pra
šomi skambinti HU 2-4062.

Lietuvių Amerikos Piliečių
Klubas savo patalpose veikian-

Steponui Karveliui, Brookly- 
no lietuviams gerai žinomam 
veikėjui, šiemet sueina 70 me
tų. Brooklyno Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubas šia proga 
jam rengia pagerbimo banketą

__ . .... . lapkričio 7 d., 7 vai. vak., klu- mais ir indais non perleisti 2g0 Unjon A
FT,aČ,am . asme"lu1.-KP1™,em Broiklyn H, N.Y. Bilietai į ban- 
šeš>em mėnesiam išbandymui keĮą 5 d(į) B

nemokamai. Gera proga jsigy. an^t? u^“mi 
.. . . .. . Z.. raškai ar telefonu - EV 4-9672ti pelningą bizni. Del smulkes- ... .... - , .. \ ... . T. . ir pas klubo valdybos narius

p“
. Kostą Vaitaitį, 280 Union Avė’ t”“"

BroSlyn 11, N.Y .Tel. EV a P“^"“5 dalyvautl- 
9672. BAL PilfeSy Klubo Valdyba

įsikūrimui viskas duodama

__________________ linuomoiami 2 kambariai WAGNER THEATER . . . .. . „* kartu arba pasim-aj Galima
naudotis virtuve. Geras susi
siekimas prie Jamaica linijos. 
Kreiptis — MIchigan 2-4151

110 Wyckoff Ave^ prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ri<lgewoc<i, tel. VA 1-2613 
Km> atldara: Penktadieniais 8 vai. p.p.

e<0tMieniai« iki filmo* pabaigoa. 
tr^iadieDiai* 12 vai. dieno*. 

Penktadieni, spalio 9 iki trečiadienio,
•palto 14, 1950

Balkūnas, dr. Vyt. Vygantas,
Kaz. Krušinskas, Ant. Masionis,

g M

l||te
- ■

- / 
f >'

[r *•' ;.
■■ y- 'Z

Spaivuota filmą laikomas Liudvikas StecHs,
WENN DER VATER gyvenęs Chicagoje. Yra žinių, 
MIT DEM SOHNE” kad prieš keletą metų yra mi

ręs. Kas apie jį žinotų, prašo
me pranešti S. Steckaui, 133 
Tsuian Rrmklvn S N V D*NUT6 LE8KATTYT6 ir Gediminu Stasiukynas susituokt Apreiikimo
ix>gan ou, nrvuKiyn o, n. z. banyCioje spalto 3. Vestuvių puota {vyko Festivalio restorane.
Yra svarbus reikalas. Nuotr. v. Matelio

vaidina: Heinz Ruehmarm, Ollvar Crimm 
ir W«ltr«rt Haas —-~"Pri»-dln4 filmą —

"VERONIKA DIE MAOD” 
Be to. naujausia Voklrtljoa įvykių

Mvaitia* aptvalK*

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitai* Are. 

BrooHyn, N. Y.

pradžioje nedrąsiai, vėliau sten- maisto krautuvėje Cambridge, 
gėsi prisiderinti. pas Benzevičius, B. Gailiūnienę,

Po programos šokiams gro- S. Rimaitę, N. Grabol, V. Va
jo Joe Thomo orkestras. latką, šv. Petro parapijos cho- 

kvd. ristus ir tretininkus.

1959 Rugsėjo mėn. 30 d.

I
 KVIEČIAME VISUS Į TT. PRANCIŠKONŲ

SPAUDOS VAKARA»
įvyksiantį

OcL-Spalių mėn. 18 dieną, 
sekmadienį 3 vai. p.p. 

THOMAS PARK HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE 
So. Boston, Mass.

Šio vakaro svarbiausia atrakcija — D. Andriulio 
!2 veiksmų operetė “VIENGUNGIAI” su Choro koncertu, 

kuriam vadovauja ilgametis muzikas J. B e i n o r i s. 
Operetės statytojai: Meno mėgėjų ratelis iŠ Worcester, 
Mass- .

X ’ ✓ JUžtikrindami Jums puikų vaidinimą su maloniu kon- 
| certu, lauksime Jūsų atsilankymo. $

| I Ta pačia proga visi Pranciškonų leidiniai bus galima c 
užsisakyti papigintomis kainomis: “Darbininkas” metams ''

|į £ tik už $5.00, “Aidai” — $5.00, “Varpelis” — $2.00. Bus £
$ didelis lietuviškas spaudos kioskas. **
$ Kviečiami visi apylinkės lietuviai gausiai dalyvauti Š 
$ ir tuo pačiu paremti katalikiškąją Pranciškonų spaudą. £

RENGĖJAI

Tel. STagg 2-5043
Matlhew P. Baliai

(BIELIAUSKAS)

ALB. BAL.TRONAS-BAL.TON

660 Grand Street

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Bed'ord Ave^ 
Brooklyn, N. Y.

Jalinskas
Laidotuvių DirektoriuB 
84-92 JAMAKA AVĖ.

miesto dalyse; veikia venUteeijB
TeL VTrgiate 7-4499

PRANAS WATTKUS
Laidotuvių Direktorių* 

ir BahmmuotojM 
Cambridge, Mm 
nutarv FUtelC

menims dykai. Aptarnauja Ctai-

m iaaslomis kainomis. Kainas ta*


