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gusta ir iki antro pasaulinio ka
ro privedusią Tautų Sąjungą.

Seimo dalyviai susitelkė ta
da 46-toj gatvėj ir ten simbo
liškai paminėjo vėliavų pakėli- 

- mą. Ten šen. Th. Dodd ir Msgr. 
J. Balkonas pareižkc griežtus 
protestus" prieš peticijos veiks
mus, kurie, kaip sakė šen. Th.

ti kalbėtojai nurodė, kad 20, 
000 policininkų gal pakanka ap
saugoti žmonijos budelius, bet 
to toli nepakaks apsaugoti žmo
nijai nuo tų budelių.

Savo posėdyje seimas krei
pėsi į Jungtines Tautas su pra
šymais: . . • ......

— Nepripažinti satelitų kre
dencialų atstovauti pavergtom 
tautom ir neleisti, kad Sovie- 
tųSąjungą atstovautų Lietuvai, 
Latvijai,. Estijai;

— įrašyti į Jungt. Tautų 
šios sesijos darbų tvarką klau
simą apie padėtį rytų ir vidu
rio Europos kraštuose; i

Šitokį reiškiniai skatina su 
rūpesčiu stebėti ir' tolimesnę 
Amerikos laikyseną Jungti
nių Tautų sesijoje: ar parodžiu
si gražios iniciatyvos Maskvos 
agresijai sulaikyti, nesustos vėl, 
leisdama Maskvos smurtui plis
ti toliau.

Maskvos “Pravda” rugsėjo 20 kur kitur tokių sąlygų nėra, 
pasisakė, kad Jungtinės Tautos 
būtų iškeltos iš New Yorko į 
kitą kurią valstybę. Priežastis 
aiški — nesutinka Chruščiovo

PAVERGTOS EUROPOS SEIMO SESIJOJE. Lietu os de.egacijos pirmininkas V. Sidzikauskas ir vice
pirmininkas dr. A. Trimakas. •

Amerika rugsėjo 19 palei
do Atlas raketą per Atlantą. 
Jos tolis 9,000 mylių. Dides
nis nei sovietų raketų.

jo 20 priėmė 13 naujų narių. 
Visi iš Afrikos, išskyrus Kiprą.

— Domia hurikanas buvęs 
nuostolingiausias, kiek žino is
torijai Nuostoliai didesni kaip 
vienos milijardas. Sugriauto 

Saugumo Taryba buvo reko- 1,150 namų, apgadinto 18,165.

PREL. JONAS BALKONAS prie Amerikoj vSliavo* reitkč protestu prie* neleidimą pakelti pavergtų 
kraity vėliavas. —Nuotr. V. Maželio

tėsi su Jugoslavijos Tito, taip 
pat su Ghanos, Nepalio ir Li
bano lyderiais, o lotynų Ame
rikos 18 valstybių isuruošė.pri
ėmimą. Castro ir Trujfllo ne
kviesti.

Prez.. Eisenhoweris fugsėjo 
22 po savo kalbos Jungt Tau
tose pasiliko New Yorke ir ma-

Rytų Vokietijos valdžia vis 
stipriau varžo susisiekimą su 
rytų Berlynu. Rugsėjo 21 pra
nešė, kad dabar turės gauti lei
dimus iš rytų Vokietijos ir dip
lomatai, kurie yra paskirti prie 
Bonnos vyriausybės. Pirmam 
buvo tai pritaikyta nupcijui.

Pagarbinime Hammarskjoldui 
ir J. Tautom betgi neteisingai 
nutylima paties Kongo žmonių 
rodė. Pirmiausia Katangos vy
riausybės, kuri pagrasino už
blokuoti aerodromus, jei lėktu
vais bus gabenama karinė pa
galba Lumumbos invazijai į 
Katangą. Toliau rusus visai iš
varė iš Kongo Mobuto, kuris' bu
vo Belgijoje mokslus s baigęs, 
buvo laikraštininkas ir vakarie-

Sen. Th. Dodd telegrama 
kreipėsi i prezidentą pritarda
mas, kad savo kalboje jis ras
tų galimybės atkreipti dėmesį į 
pavergtuosius kraštus.

Organizaciniuose reikaluose 
seimas išsirinko naują vadovy
bę — pirmininku vieningai iš
rinktas V. Sidzikauskas, vice
pirmininku St. Korbonski (Len
kija), gen. sekr. paliktas tas 
pats B. Coste (Rumunija) ir jo 
pavaduotoju Gaspar (Vengrija).

New Yorko spauda apie sesi
ją tylėjo.

ARGUMENTAS VIEŠBUTYJE.- Nerta kemberie. RnMeutl- 
kSti, dera Jungtiniu Tautu atstovas, gelta parodyti doku
mentus.

gresmanui, studentų taryba pa
siskelbė, kad tie 5 neturi tei
sės veikti studentų vardu, ir 
kvietimą atšaukė. ,__

— Kongo prezidentas Kasa- 
vubu mėgina susitaikinti su Lu- 
mumba. Jam pasiūlė vietą vy
riausybėj. Lumumba tebereika- 
lauja, kad jis būtų laikomas 
ministeriu pirmininku.

Buvo siūloma ir"Westchestery-
Steigiant Jungt Tautas pir- je, bet gyventojai surengė mi

mas projektas buvo Ženeva, bet tingus prieš. Tada išgelbėjo pa- 
ji'buvo atmesta, nes nauja or- dėtį Rockefelleris, pasiūlyda- 
ganizacija nenorėjo savęs šie- mas sklypą prie East River. 
ti su menko atminimo nusibai- Prez. Rooseveltas manė ikur-

klausė, lai kapitonas patį Za- EISENHOWERIO 
charovą išmetė už durų. Pp to PASIMATYMAI 
atsitikimo vėl protestai iš abie
jų pusių. Tai nedidino Chruš
čiovo garbės.
DIPLOMATINIS PRALAIMĖJI
MAS DĖL KONGO

Chruščiovo didžiausias diplo
matinis pralaimėjimas buvo J. 
Tautų nepaprastoje sesijoje 
rugsėjo 20 balsavimas dėl Kon
go. 70 balsų, 11 susilaikius, bu
vo priimta rezoliucija,kad pa
galba Kongui tegali būti tei
kiama tik per Jungtines Tautas. 
Tai buvo dvigubas Chruščiovui 
smūgis. Viena, pasmerktas 
Maskvos tiesioginis pagalbos tei 
kimas Kongo Lumumbai. Ant
ra ir pikčiausia Chruščiovui re- 
zoliucija buvo pasiūlyta Azijos 
— Afrikos tautų. O jas Chruš
čiovas manė turėsiąs savo pu
sėj. Tam labiausiai jis čia at
vyko ir susikvietė visus komu
nistinius lyderius.

PRALAIMĖJIMO KELIU 
TOLIAU

Jungtinu Tautų 15-tos sesi
jos pirmininku rugsėjo 20 iš
rinktas Airijoi atstovas Fr. H. 
Bo':and — 46 balsais; atmestas^ 
sovietų kandidatas Cekoslova— 
kijos atstovas J. Nosek — ga
vęs 25. Po balsavimo Chruščio
vas nustojo šypsojęsis ir nau
jam pirmininkui neplojo. .jgš

Rutgers universiteto (New 
Jersey) 5 studentai pakvietė' 
Chruščiovą su pranešimu. Keis
čiausia, juos pakurstė tai da
ryti universiteto prezidentas 
dr. M. V. Gross, kuris yra ... 
Free Europe rėmėjas. Tik pakė
lus triukšmą piliečiam, kon-

jos narys. Vokietijoje kurį lai
ką redagavo Vliko leidžiamas 
Eltos Informacijas. Atvykęs į 
Ameriką paskutinius dvejus; 
metus dirbo Lietuvių Dienų ad
ministracijoje.

PRADEDA 
su iniciatyva 
-Wadiwoiih manevras

Lietuvoje baigęs teisių ir hu
manitarinių mokslų fakultetus, 

ratų vis dėlto tikrino. Humo- • a. Pauliukonis kurį laiką mo- 
ristai vakarinėje televizijoje jau kytojavo, bet tenkindamas sa- 
šaipėsi: jei tas žudikas esąs vo palinkimą, visai atsidėjo 
Gestapo agentas, tai negi tai žurnalistikai — buvo Ryto, pas- 
bus Molotovas. Jei Chruščiovo kiau XX-to Amžiaus redakci- 
nenužudys Maskvos agentai, tai 
jis gyvens, kaip Europos gydy
tojai, jį matę, spėja dar apie 
trejetą metų.

New Yorke Chruščiovąišti- 
ko pirmi nepasisekimai nuo 
pat atvykimo rugsėjo 19. 
SUTIKIMAS BUVO ŠALTAS 
IR ŠLAPIAS,

kaip spauda pažymėjo. Vals
tybės departamento ir Jungti
nių' Tautų dalyvavo tik žemes
nieji pareigūnai, miesto ir vals
tybės — niekas. O uosto dar
bininkų piketai East River, tau
tybių piketai ir balsai prieš 
Chruščiovą gatvėse, tylos minu
tė nuskambėjo Amerikos ir pa
saulio spaudoje su išvada — to 
jis nusipelnė. Nors Maskvos 
spauda skelbė, kad jis buvo 
sutiktas su “ovacijom”, tačiau 
ta žinia savaime nublanko, kai 
kitą dieną paskelbė, kad “anti- 
sovietinė propaganda pasiekė 
viršūnę”.
PRESTIŽO PRARADIMAS

Spaudoje pastebėta, kad 
Chruščiovo prestižą mažino su
sidėjimas su tokiais kaip Cast
ro, kuriom odisėja iš viešbučio 
pas Hammarskjoldą ir paskui 
į Harlemą buvo sutikta su pa
juoka. Pajuokai save iškišo ir 
Chruščiovas, staiga nuvykęs 
pas Castro į Harlemą. Kai vieš
buty prie jo spaudėsi žmonės, 
ir jo saugotojas Zaeharovas 
juos ėmė stumdyti jėga, tai po
licijos kapitonas jį įspėjo to 
nedaryti. Kai Zacharovas ne-

Amerikos spauda vieningai 
informavo apie Chruščiovo ne
pasisekimus ir demonstravo jo 
siekimus, telaukdama iš jo nau
jų pareiškimų tik propagandos 
ir demagogijos. Iš kitos pusės 
stipriai pabrėžė Jungtinių Tau
tų rolę Kongo reikalam. Hero
jum padarė Hammarskjoldą, ku 
ris pastojęs kelią Maskvos poli
tikai pasidaryti Kongą sateli-

dinti Jungtines Tautas Azorų 
salose.

Kongo Mobuto rugsėjo 21 
kreipėsi į Jungtines Tautas, 
kad jos atsiimtų Ghanos ir 
Guinėjos kariuomenes. Turi do
kumentus, kad jos kišosi į vi
daus reikalus komunistų nau-

mendavusi ir 14-tą — Mali fe- 
iteraciją, bet ji jau suiro. Da
bar narių J. Tautose yra 96. 
Didžiausias blokas yra Afrikos 

22, toliau eina lotynų A- 
merikos — 20.

tinio galvojimo žmogus. J.T. 
nubalsavo tai, kas iš tikrųjų 
jau buvo įvykdyta pačių Kon
go žmonių.

ir jo žmonių taip, kaip Mask
va norėtų; čia “antisovietinė 
kampanija pasiekė viršūnę”.

Anglų spaudoj pasirodė pri
tarimo — iškelti į Kanadą. Fili
pinų atstovas Anglijoje pasisa
kė už J. T. iškėlimą į Aziją.

i
Tokią idėją remia ir dauge

lis amerikiečių. Jei nebūtų J. 
Tautų, nereikto priiminėti to
lau žmogystų kaip Chruščiovas, 
Kadaras ir Castro. Vien jų ap
saugai nereikėtų išmesti per sa
vaitę 3 mil. dolerių, kaip vyks
ta dabar.

D. Lawrence (NYHT) pasi
sakė anksčiau ir dabar pakarto
jo argumentus už tai, kad Jung
tinės Tautos būtų paliktos A- 

šimų, kad 'rytų Vokietijos ka- merikoje: čia yra laisva spau-
riuomęnė rengia staigų puolimą da, yra daug emigrantų ir jie
į Vakarų Berlyną. gali sudaryti viešą opiniją. Nie-

Maskvos politikos dėl Kongo 
pasmerkimas J. Tautų nepa
prastoje sesijoje yra Amerikos 
atstovo Wadsworth diplomatinis 
pasisekimas. Pravedė rezoliuci
ją ir užčiaupė lūpas propagan
dą pradėjusiam sovietų Zori- 
nui. Kai Zorinas Saugumo Ta
ryboje vetavo Azijos - Afrikos 
siūlymą, Wadsworth tuojau pa
siūlė klausimą perkelti į ne
paprastą Jungtinių Tautų pil
naties posėdį. Prieš tolų siūly
mą Zorinas ėmėsi propagandos 
— girdi Amerika nori balsuoti 
J. Tautose Kongo klausimą, kol 
nėra priimti nauji nariai. Atsi
liepdamas į tai Wadsworth pa
siūlė priimti 24 naujas valsty
bes,ir Zorinas .tam- pasi
priešino. ;

Eisenhowerio planas Afrikai 
ir nusiginklavimui

Antras iniciatyvos žingsnis 
yra prezidento Eisenhowerio 
kalba. Nelaukdamas Chruščio
vo kalbos, Eisenhoweris rugsė
jo 22 pirmasis atėjo į Jungt. 
Tautas su konkrečiais siūlymais 
— Afrikos ir kitom naujom 
valstybėm pagalbos planu, ku
ris būtų vykdomas JT priežiū
roje, nauju oro nusiginklavimo 
planu, kuriame nusiginklavimo 
kontrolę vykdytų taip pat Jung
tinės Tautos.

CASTRININKŲ ŠŪVIAI
Castro šalininkai susikovė A. Pauliukonis yra išvertęs 

rugsėjo 21 su Castro priešinio- - keletą veikalų, tarp jų A. Rach- 
kais. Castrininkai vartojo revol
verius'. Sužeidė du Castro prie
šininkus. Viena jų kulka kliu
dė restorane valgančią 9 me
tų mergaitę.

— Kuba apribojo judėjimą 
Amerikos atstovui 10 mylių 
nuo sostinės. >

• Azijos ' prokomunistinių dip
lomatų žiniom, Chruščiovas no
rėjęs atnaujinti “Camp David” 
dvasią. Kai lengvai tuo apgau
ti nepasisekė, dabar rengia kal- 

‘tiniraus prieš Ameriką, kad ji 
trukdanti laisvai veikti Jungti
nėm Tautom, varžydama jos 
narių judėjimo laisvę. -Chruš
čiovas tam tikslui jau paskel
bė korespondentam, kad jis 
laikomas “namų arešte”. O jo 
saugotojas gen. N. Zacharovas 
rugsėjo 21 aliarmavo, kad esąs 
sąmokslas Chruščiovą nužudy
ti. Žudikai — buvę ^‘gestapo 
agentai”; priemonė — ginklas, 
paslėptas foto aparate.

New Yorko policiją į tą a- 
liarmą žiūrėjo kaip į propagan
dos triuką, tačiau eilę foto apa-

Pirmadienį, rugsėjo 19, Los 
Angeles, Calif., mirė širdies li
ga žurnalistas Antanas Pauliu
konis.

New Yorko pcdidja uždraudė Dodd, Imj$o konstitucijos ga- 
Pavergtų Europos Tautų seimo rantuotas pilietines teise*. Ki- 
sesiją pradėti rugsėjo 20 tradi
ciniu vėliavų pakėlimu.- Vėlia
vų pakelti neleido. Taip pat į- 
sakė nuimti plakatą, vaizduo
jantį Chruščiovą pavergusį tau-

Mirė ne ta liga, kuria sirgo 
ir kuri jam daugiausia rūpes
čio pridarė — dėl plaučių li
gos buvo grąžintas iš Amerikos 
į Vokietiją. Kai ten apsigydė, 
buvo vėl įleistas, bet visą lai
ką turėjo būti tikrinamas. Ka
lifornijoje sustiprėjo plaučiai' 
ir tikėjosi netrukus būsiąs nuo 
tikrinimų atleistas.

Velionis buvo nevedęs, pali
ko motiną, seserį ir brolius 
Worcesteryje ir Bostone.

.Prie tokių išsišokimų tenka 
priskirti ir pasiskelbimą spau
doje, kad Chicagos Leonas at
vyko į New Yorką pas Chruš
čiovą prašyti, kad leistų atva
duoti jo dukters sužadėtiniui. 
Yn ir daugiau, kurie kfeipėsi, 
bet nerado reikalo su tuo bėg
li į laikraščius.
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Kas žudė Lietuvos Žydus
The Case Against Adolf Eich- 

mann autorius H. A. Zeiger 
davė dokumentų ir komentarų 
apie žydų naikinimą Lietuvoje, 
o toliau pasakoja ir

APIE GHETTO KAUNE:

Organizuojant ir vartojant 
priemones žydams sunaikinti, 
buvo sudarinėjami ghetto di
desniuose miestuose jau pat 
operacijų dienom. Tai buvo 
ypatingai aktualu Kaune, nes 
čia buvo 30,000 žydų iŠ bendro 
.152,400 gyventojų skaičiaus. 
Dėl to pasibaigus pirmiem po
gromam, žydų komitetui buvo 
pranešta, kad vokiečių valdžia 
ligi tol nematė reikalo kištis į 
konfliktus tarp lietuvių ir žy
dų. Tačiau vienintelis būdas 
normaliai tvarkai atstatyti rei
kią sudaryti žydų ghetto. Į žy
dų komiteto priešingus argu
mentus buvo pasakyta, jog ne
są kito būdo pogromam išveng
ti. I tai žydai tada pareiškė, 
kad jie patys esą pasiryžę pa
daryti, kas yra jų galioje, savo 
rasės bendram perkelti į mies
to rajoną Vilijampolę (autorius: 
Viriampol prie Mamel upės)...

IR VĖL LIETUVIŲ 
PARTIZANŲ VARDU:

Tolimesniuose dokumentuose 
knygelė mini Slucko komisaro 
slaptą raštą, rašytą Minsko ko
misarui, kuriame Slucko komi
saras pasakoja, kad 1941 spa
lio 27 pas jį atvykęs iš Kauno 
policijos bataliono nr. 11 leite
nantas ir prisistatęs kaip skir
tas žydam naikinti. Tam tikslui 
jo batalione buvę keturios kuo
pos, dvi iš jų buvusios sudary
tos iš “lietuvių partizanų”.
LIETUVOS ŽYDŲ LIUDIJIMAI:

Tarp žydų, išlikusių gyvų ka- 
cetuosė, yra ir pora Lietuvos žy
dų, kurių liudijimai yra pateik-

Tautybių atstovai 
su Nixonu
Sekmadienio vakare, rugsėjo 

18, tautybių atstovai turėjo neo
ficialų susitikimą Washingtono 
viešbutyje. Pirmadienį iš ryto 
malda pradėtas suvažiavimas, 
kurį sveikino Ab. Herman, rin
kimų direktorius. Buvo aptarta 
darbotvarkė ir tuoj pat prista
tytas viceprez. R. Nixonas, ku
ris tarė žodį, o po to prave
dė laisvas diskusijas ir su de
legatų grupėmis fotografavosi.

Lygiai 11 vai. visi nuvykome 
į Baltuosius Rūmus. Nuoširdų 
ir atvirą žodį tarė prez. D. Ei- 
senhoweris ir su visais nusifo
tografavo. Darbininko atstovas 
neturėjo sunkumų prasispausti 
iki pat prezidento.

Popietinėje sesijoje kalbėjo 
darbo sekret. James P. Mitchell 

_ ir kiti respublikonų partijos pa
reigūnai. Visų buvo pabrėžta, 
kad Amerika turi interesuotis 
pavergtomis tautomis. Pats pre
zidentas sakė, kad jis turėtų 
kalbėti vokiečių vardu, tik ne
turįs “prosenių įgaliojimo”. Ni- 
xonas tiesiog reikalavo, kad tau
tinės grupės JAV, geriausiai 
žinodamos pavergtų kraštų sun
kią būklę, turėtų padėti sufor
muoti stiprią JAV politiką jų 
išlaisvinimui.
'Tai būtų bene pagrindinis tau
tinių respublikonų uždavinys, 
tam čia ir buvo sukviesti tau
tinių grupių atstovai.

KUN. L. JANKUS,

Washington, D. C.

Eichmannas, žydai, Lietuva (2)

ti knygelėje. Vienas jų — 
Szloma Gol iš Vilniaus ghetto 
(pusi. 94) liudija, kad Vilniaus 
ghetto buvo Vilniaus miesto ko
misaro Hinkst (gal Hingst? 
Red.) ir apskrities komisaro 
Wolf (bene Wulf. Red.) žinio 
je; pasakoja, kaip žydai iš Vil
niaus ghetto buvo likviduojami 
SA vyrų. Antras — Leib Ki
bant iš Šiaulių ghetto litldija, 
kaip žydus surinko į ghetto ir 
paskui juos išveždavo likviduo
ti “išimtinai £A vyrai”.

The Case Against Adolf Eich- 
mann pradžioje pasakyta, kad 
ji gali būti kaltinamasis ak
tas Eichmannui teisme. Supran
tama, kad kaltinamasis aktas 
surenka pirmiausia tą medžia
gą, kuri labiausiai inkriminuo
ja kaltinamąjį ar kuri galimai 
palankesne šviesa nušviečia nu- 
kentėjusį. Tačiau šio “kaltina
mojo aktą” autorius parodo gi
lesnio istorinio supratimo vi
sai tragiškai bylai. Iš vienos 
pusės parodo Eichmanną kaip 
aklą vykdytoją suplanuotos be
protybės, parodo tos beproty-

Pirmas nukentėjo
Vatikano atstovas
Rytų Vokietija sukliudė įva

žiuoti rytų Berlyno Vatikano 
nuncijui arkiv. C. Bafile. Tai 
pirmas užsienietis, kurio rytų 
Vokietija jau .neįleido į rytų 
Berlyną.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Neseniai clevelandiečių gru

pė, remianti Kennedy kandida
tūrą, priekaištavo man Darbi
ninke, Dirvoje (gal ir kituose 
laikraščiuose), kad aš be pa
grindo atsiliepęs neigiamai apie 
Chester Bowles, vieną iš Ken
nedy politinių patarėjų. Nesu 
turėjęs ir neturiu jokio tikslo 
be reikalo kurį nors asmenį 
užkabinti. Priešingai, esu tos 
grupės remiamą kandidatą net 
viešai gynęs, kai jis dėl savo 
katalikų tikėjimo buvo šmei
žiamas demokratų suvažiavimo 
metu Los Angeles mieste.

Clevelandiečių grupei man 
priekaištauti sudarė keletas sa
kinių. įdėtų lietuvių respubliko
nų biuletenyje. Tas gabalėlis, 
liečiąs Bowles ir Stevenson, bu
vo vėliau įdėtas Dirvoje. Ta ži
nutė nebuvo pilna ir nebuvo 
skirta plačiajai lietuvių spaudai. 
Norėta tik pailiustruoti Ches
ter Bowles galvoseną mūsų 
žvilgiu.

Kai Chester Bovvles buvo 
rinktas prieš daugiau kaip
metų Connecticut gubernato
riumi. to steito lietuvių veikė
jai prašė jį, kad jis, kaip ir vi
sa eilė kitų gubernatorių, va
sario 16 proga paskelbtų lietu
vių dieną. Vienam to steito lie
tuvių darbuotojui tada Chester 
Bowles pareiškęs, kad Lietuva 
yra buvusi Rusijos provincija, 
o dabar esanti Sovietų Sąjun
gos dalis. Lietuvos nepriklau
somybės atgavimas, anot Bow- 
les, yra tik sapnas. Į to lietu
vio pareiškimą, kad Lietuva po 
Pirmojo pasaulinio karo buvu
si vėl nepriklausoma, Bowles 
atsakęs, kad po 1917 metų Eu
ropoje buvo atsiradusių visa 
eilė mažų valstybėlių, kurios 
šiuo metu nebeegzistuojančios. 
Chester Bowles to pašnekesio 
metu tam lietuviui pareiškęs,

at-

iš-
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nu-bės šūmąi 
sikaltfiiąįfis __ _____
timom rankoni ir svetimu var
du. Iš kitos pusės parodo ir 
priežastis' bei aplinkybes, ku
rios palengvino naciam sugun
dyti vietos gyventoją sponta
niškus prasiveržimus, autoriaus 
vadinamus pogromus, parodo ir 
paties nukentėjusio klaidas, 
kurios provokavo vietos gyven
tojų veiksmus ir pasunkino jų 
tragišką likimą.

Šiame teisingame kelyje vi
sai bylai nušviesti krinta betgi 
į akį keletas prasilenkimų su 
faktais, kurie liečia žydų tra
gediją Lietuvoje.

Pirma ir pagrindinė klaida 
yra — sieti žydu pogromus ir 
žydę totalinį naikinimą Lietu
voje su aktyvistu ir partiza
nę vardu.

Tiesa, kad L. Aktyvistų Fron
tas buvo sudarytas kovai su bol
ševizmu; tiesa, kad jis paruo
šė ir įvykdė sukilimą. Bet atė
jus vokiečių kariuomenei, o 
paskiau civilvenvaltungui — 
civilinei okupacinei administra
cijai — jis stojo griežtoje o- 
pozicijoje tos administracijos 
darbam ir buvo rugsėjo 22 už
darytas, jo turtas konfiskuotas, 
o jo įgaliotinis L. Prapuolenis 
išvežtas į Dachau. Tad knyge
lėje minimi “lietuvių partizanų 
junginiai” neturi nieko bendro 
nei su aktyvistais, nei apskri
tai su partizanais, paruošusiais 
ir įvykdžiusiais sukilimą prieš 
bolševizmą. Tai buvo vokiečių: 
verbuojami asmenys, ir jų da-^. 
liniai nesivadino partizanais.

kad jis neigiamai žiūrįs į lietu
vių dienos paskelbimą Connec
ticut steite. Vėliau to .steito lie
tuviai padaru didesnį spaudimą, 
ir Chestėr B$wles savo pirmykš
tį nusistatymą tuo klausimu pa
keitęs ...

Mano redaguojamame biule
tenyje nebuvo tvirtinta, kad 
Chester Bowles 1950 metais 
lietuvių dienos nebuvo paskel
bęs. Iš viso, 1950 metai nė ne
buvo minėti.

Los
Leonardas Valiukas

Angeles, Calif.

EISENA J bažnyčią. 14 Ateitininkų Kongreso. Nuotr. V. Maželio.

Ąntra4 juminėtas Klimaičio 
dalinys ijėturėįo nieko bendra 
su L. Aktyvistę Frontu.

jis buvo tiesioginėje 
knygelės minimo gen. Stale- 
cfcerio Žinioje. O ir Klimaičio 
rolė Kaune yra perdėta — nes 
nei sinagogos, nei tie 60 na
mų Kaune nebuvo sudeginti.

Trečia, papildant knygelės 
teigimą, kad vokiečių adminis
tracija stengėsi nusiimti nuo 
savęs atsakomybę, galima su
minėti taip pat faktą. kad vo
kiečių administracija nejučiom 
yra atsakomybę prisiėmus. Tuo 
atžvilgiu dėmesio vertas

Generalinio komisaro von 
Rentei no pareiškimas, kad žy
dy klausimą rezervuojasi sau.

Tai buvo rugpiūčio 5. Laiki
nosios vyriausybės nariam jis 
paskaitė iš rašto pareiškimą, 
kuriamę tarp kitko kalbėjo apie 
teisinę tvarką Lietuvoje:

“Bylų nagrinėjimas seks pa
gal ankstesnę lietuviškų teis
mų santvarką, tačiau neapima 

. vokiečių ir žydų tautybių as
menų . . . Tai reikia pateikti 
man”.

Vadinas, žydų teisinė padėtis^ 
jų turtas ir kita išimta iš lie
tuviškos administracijos galios 
ir pasilikta išimtinai komisaro 
žinioje.

(Bus daugiau)

SKIRTINGI AIŠKINIMAI APIE ATEITININKŲ PRADŽIĄ
Drauge ryšium su ateitinin

kų kongresu buvo rašoma apie 
ateitininkų organizacijos pra
džią pirmosios ateitininkų kar
tos žmonių — M. Krupavičiaus, 
E. Turausko, D. Jasaičio. Tik 

<50 metų nuo ateitininkų orga
nizacijos pradžios, o dėl jos 
jau išsiskyrė aiškinimai. Senų
jų graikų'7 miestai ginčijosi 
dėl Hom§Yo — kiekvienas lai
kė save poeto tėviške. Lietu
voje riepasidalino Aušros laik
raščiu — .kas buvo jo sumany
tojai. Paskiau nepasidalino ir 
nepriklausomybės idėja — ku-

“Ateitininkų organizacijos gi
mimo tarpas apima dvi svar
bias datas: 1909 m. spalio 28 
d., kai Luvene lietuvių katali
kų studentų buvo paskirtas or
ganizacinis komitetas lietuvių 
katalikų studentų sąjungai kur
ti ir 1910 m. vasario 19 d., kai 
buvo sudaryta pirmoji sąjungos 
valdyba ... Prie lietuvių stu
dentų katalikų sąjungos buvo 
prisidėjusios įvairios lietuvių 
studentų katalikų grupės, pvz. 
Friburgo, Krokuvos, Maskvos ir 

ri partija ją anksčiau skelbė. - k.' Išrinktoji Luvene sąjungos 
Dabar prisideda dar ir ateiti
ninkų klausimas — kas buvo 
šios organizacijos pirmieji su
manytojai.

TRADICINIS ATSAKYMAS ..

Drauge rugpiūčio 27 M. Kru
pavičius cituoja iš “Ateitininkų 
ideologijos” St. Šalkauskio aiš
kinimą:

ATEITININKŲ KONGRESO iškilmingam posėdy; iš k. į d.: prel. J. Bal
konas, vysk. V. Brizgys, J. Kajeckas, prel. P. Juras, dr. P. Daužvardis, 
dr. A. Trimakas, L. šimutis, prel. M. Krupavičius ir k. Nuotr. V. Maželio.

SPAUDA

valdyba greitu laiku, būtent, 
1910 kovo 12 d. perleido savo 
pareigas Maskvos lietuviams ka
talikams studentams su Pranu 
Dovydaičiu priešakyje ... To
kia buvo mūsų organizacijos 
pradžia” ...

Drauge rugsėjo 3 tokį aiški
nimą pakartojo ir dr. D. 
saitis, rašydamas:

Ja-

“1910 m. vasario mėn. Lou- 
vain’e, Belgijoje, buvo išrinkta 
Lietuvių Stud. Katalikų Drau
gijos pirmoji valdyba. Tai gims
tančios ateitininkijos pradžia. 
Tai pirmasis ateitininkų orga
nizacijos gyvasis židinys”.

NAUJAS ATSAKYMAS
Drauge rugpiūčio 27 M. Kru

pavičius:
“Lietuvoje ilgą laiką ateiti

ninkijos tėvu laikė kun. P. Ku
raitį. Čia, tremty, kuun. M. Vait 
kus buvo rašęs, kad ateitininki
jos sumanytojai buvę V. Jurgu
tis ir kun. M. Vaitkus ... Deja, 
reikia juos visus paneigti”. Au
torius skiria dvejopus laikotar
pius — vietinį organizavimą-
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si ir cehtraližavimąsi. Pirmaja
me: grubus pozityvizmas susi
laukė reakcijos daugely mokyk
lų, ir katalikai studentai dau
gely universitetu sudarė savo 
organizacijas. Seniausia buvusi 
Maskvoje, senesnė už Louvaine 
ir Fribourgo.

Kas tas kuopas organizavo? 
“Visos moksleivių ir studentų 
katalikų kuopos ir būreliai dy- 
igo spontaniškai, be jokios or
ganizuojamos rankos iš aukš
čiau”.

Kas ėmėsi centralizuotą or
ganizaciją kurti? Autorius at
meta St. Šalkauskio nurodytą 
Louvaino iniciatyvą ir jos per
davimą Maskvai ir pasakoja, kad
1910 atostogų pabaigoje Mari- 
ampolės priemiestyje Degučiuo
se pas Draugelius įvyko stu
dentų ir moksleivių suvažiavi
mas, kuriame pirmininkavo Pr. 
Dovydaitis. Susirinkimas nutarė 
šį suvažiavimą laikyti steigia
muoju, leisti savo organą Atei
tį (tokio vardo laikraštėlį, šapi
rografuotą, leido ar rengėsi leis
ti jau Kaune K. Bizauskas); 
steigti organizaciją ir pavadinti 
ją savo organo vardu Ateitis; 
pavesti P. Dovydaičiui ir E. 
Draugeliui parašyti organizaci
jos ideologinę platformą; pa
vesti Dovydaičiui sudaryti pir
mą tos organizacijos valdybą; 
Dovydaitis išrinktas pirmuoju 
ateitininkų organizacijos pirmi
ninku. Tuos faktus atsiminda
mas, autorius daro išvadą:

“Tad Ateities organizacija 
buvo įkurta Liet, lietuvių ka
talikų studentų iniciatyva 1910 
m. atostogų metu Lietuvoje, 
Mariampolės Degučių priemies
tyje ,.. Organizacijos gimimo 
diena turi būti ne 1910.2.19, 
kaip kai kurie skelbia, bet De
gučių suvažiavimo diena”.

Drauge rugsėjo 2 E. Turaus
kas minėjo, kad- 1910 Telšiuo
se jam, Talmantui ir visam bū
reliui aiškino, kas tie ateitinin
kai, kapelionas M. Vaitkus, o
1911 ankstyvą pavasarį ir E. 
Turauskas, kaip Telšių kuopos 
pirmininkas, jau dalyvavęs a- 
teitininkų suvažiavime Kaune

(nukelta į 3 psl.)
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-fe:

juostės supešiotų ramunių lapelius. UŽ krūmo girdėjo-

ŽVAIGŽDE
VIRŠUM
GIRIOS

POP. JONO XXIII palaiminimas, atsiųstas Ateitininkų Kongressui. 
Prie mikrofono kalba Ateitininkų Federacijos gen. sekretorius kun. V. Oa- 
buiis. Nuotr. V. Maželio.

Ateittoinkų JuhtlėjĮnfe jKfrb 
spaįatžymėjęs šio judėjimo 
asŠmČfo keHą ir įvykęsi nu

meta partijų viršūnės arba pi
niguočiai. Dauglemia pačių 
kandidatų sugebėjimas ir ener
gija prasimušti, kaip yra su šen. 
John F. Kennedy, kuris turėjo 
įveikti savo partijos stiprią o- 
poziciją. Daug taip pat lemia 
balsuotojai, vad. apačia, kai sa
vo balsais padeda prasikišti 
vietiniam pareigūnam, senato
riam, kongresmanam, guberna
toriam. Tuo keliu ateina ir kan
didatai į prezidentus.

Kiek čia balsuotojai gali 
reikšti, galime suprasti iš to
kių reiškinių. Unijų vadovybės 
kai kur yra pasisakiusios prieš 
tuos senatorius, kurie norėjo 
labiau suvaržyti savivaliavimą 
pačiose unijose. Tie senatoriai 
Šiemet perrenkami. Nuo pilie
čių priklauso, ar jie palaikys 
tuos senatorius, ar paklausys 
savanaudžio Hoffos, kurį sena
tas tardė? Yra laisvė, kurią pi
liečiai gali panaudoti savo kraš
to labui arba jo negerovei.

šypso, ir aš jo nė nebijau. Jis man panašus i žmogų, 
o ne į kryžiuotį!

Rimgaudas nusijuokė:
— Ar manai, kad kryžiuočiai — žvėrys? Jie tik

tai' blogi žmonės. Ir tai gal nevisi.
— Tai ir mūsų tėvelis taip sako! žinoma, kai

— Aš taip sau galvoju, Uogele: jeigu ne tas 
kryžiuočių bjaurumas, tai mes būtume seniai vieną 
Dievą pažinę. Dabar kad ir tavo dėdė Mantvilas ne
kenčia nei kalbų apie vieną Dievą užtat, kad neken
čia kryžiuočių.

Uogelė bailiai pažvelgė į jį:
— Negi tu priešus mėgtum?
— Aš jų nekenčiu, kai mus puola. Bet, jeigu 

jie būtų, kur yra, nelįstų, neplėštų mūsų, būtų žmo
nės, kaip žmonės ... Aš galvoju, kad ir kryžiuočių

abu ...
Uogelė atsistojo,

motulė negirdi .... -
Rimgaudas* nubraukė dūdelę į savo marškinių 

rankovę ir vėl ėmė dūduoti. Ilgai Uogelė klausėsi jo 
tylių, trūkčiojančių švilpynės garsų. Saulės skritulys 
permetė per ežerą auksinį lieptą, tyliai šlamėjo pa
link^ į vandenį meldai, nuo kalnelio skrido Miitauto 
vedama, daina. Rimgaudui atitraukus švilpynę nuo lū
pų, Uogelė pasakė : . >

— Aš žinau, kad tu teisybę kalbėjai. .
— Apie Dievą? — Ne! Rimgaudą! — PašnSbždomis, bet iš visos
— Taigi. Bet aš bijau, kad kiti nesupras. Nei krūtinės pasakė Uogelė, prisiglaudusi prie Zygės au

sies. Si dar labini atsilošė. įUogelė nusilaužė smilgą ir braukė ją per plačią, 
išpūstą savo rankovę. Ji nežiūrėjo į Rimgaudą.

— Begis, lyg ir teisingai kalbi. Bet, vistiek, man 
baisu: kitiems tavo kalba nepatiktų.

— Patiks ar nepatiks, bet aš tikiu, kad taip yra.
— Aš nenorėčiau, kad tave išgirstų Mantvilas. 

Kad ir dėdė Miltautas gal nepagirtų . Ir ...
— Kad gi ir Mantvilo tėvas kalba apie vieną 

Dievą Apie Praamžių. Taip J| vadina. O kalba, kad 
ir Mindaugo, didžiojo kunigaikščio, tėvas Rimgaudas ...

— Rimgaudas? Tavo vardu ...
— Taigi, mano vardą turėjo. Tai sako, kad ir

M perpinti jausnu, kuris no ouvo Rdejuojmna. kad 
sirodoišviršinėmis formomis, 
bet glūdi Širdyse. Dr. Juozo Ma
nelio žodis iškilmių metai Sė
tuvių tautos egzistencinių klau
simų svarstymas dr. A. Sužiedė- 

,lio paskaitoje ir Federacijos 
vado platus ir įtikinantis jų pa
lietimas krito širdin ne ašarai 
išsunkti, bet mąstymams suža
dinti. Federacijos vado S. -Su
žiedėlio pastabos apie princi
pus, kurie neturi būti lanksto
mi kompromisų net ir gyvy
bės kaina, buvo charakteringos 
ne tik ateitininkų ideologijai, 
bet ir kongreso dalyvių nuo
taikoms.

Vienu iš ryškiausių žanklų, 
iš šio kongreso paliktų, yra ga
rantuotas aVeitininkijcs įstsmei- 
gimas į būsiančius dešimtme
čius. Sąjūdis, atgyvenęs 50 me
tų, iššauktas tuo ląiku Lietu
voje vyravusių sąlygų, galėtų 
būti įtartas pasenimu, ypač 
šioje aplinkoje, kuri tiek daug 
skiriasi nuo 1910 . metų ne tik 
dvasią, bet ir geografine erdve.

Daug dievų. Kaipgi dabar, suprask tu žmogau, katras 
gi iš visų dievų buvo pirmas? Katras didesnis ar 
svarbesnis? Kaipgi tu manai: Perkūnas leido Saulę, 
ar Saulė paleido Perkūną į žemę? Arba: Žemyna bu
vo pirma Perkūno, ar Perkūnas išgriaudė, išlijo Že
myną, kad žmones ir žvėris penėtų? Aš sau galvoju, 
kad juos visus leido vienas Dievas. Užtat ir noriu žinoti, 
kas Jis toksai, kad šitokias galybes mokėjo 
sutvarkyti, paleisti ir suderinti. Dabar tik žiūrėk, kaip 
viskas gražiai surėdyta! Perkūnas ir lietus reikalingi 
žemei; žemė peni visus, kas tik gyvas; saulė šildo, 
mėnulis nakčia pašviečia ... Kaip gražiai žolynai žy
di! Kaip tie paukščiai beiščiulba! Lakštingalos ar ki
ti. Apsakyti negali. Kaip tie visi vabaliukai kruta, 
Tėplioja, gyventi veržiasi! O kasgi taip sutvarkė gra
žiai, kad žiemos atveju, žemei Įrištų pasilsėti, paskui 
vėl pavasaris išbudintų žoleles, vandenį iš ledo iš
vaduotą ir apželdytų miškus? Turi gi kas visa tvar
kyti, kaip ūkininkas tvarko savo sodybą. Ar .gali gi 
būti keli šeimininkai? Vienas! Kiti jam tiktai pa
gelbsti, darbus nudirbti padeda, bet namus valdo vie-

(atkelta iš 2 psl.) 
pas prel. A. Dambrauską. Kal
ba, kad “įspūdingiausias moks
leivių lyderis — vyresniųjų kla
sių gimnazistas — Kazys Bi
zauskas (jis dalyvavo — mini 
Krupavičius — Degučių suva
žiavime). Iš studentų'— di
džiausio įspūdžio man paliko 
savo šviesia išvaizda, gražia gar
biniuota barzda ir šiltu balsu 
— Eliziejus Draugelis”. Nesu
minėjo šiame suvažiavime Do
vydaičio.

IŠVADA

motulei negaliu užsiminti ...
— Kol nesupranta, .tai ir nesakyk. Atris laikas, ' — Rimgaudą? — pakartojo tyliai. Jos akyse pa

mažu sruvo drėgmė. Ji pakėlė žvilgsnį j ežerą, į su-
— Bet tėvelis gal ir nepyktų, jeigu užsiminčiau. tirštėjusį ant bangų auksinį saulės taką, į tolimo,
— O man tai tik to tereikia, kad mažutė Uo- tamsaus debesio ruožą viršum Žibilų pelkyno. Ji žiū-

gelė supranta ... — Rimgaudas paėmė jos kasą. Tuo rėjo įtemptai, nepajudindama blakstienų, nepasukdama
laiku pasigirdo žingsniai ir balsai anapus beržo, už į Uogelę galvos.
didelio krūmo. — Ar ... ar ta manai, Zygele, kad jis man ber-

— Einam, Uogele, atgal, — pasakė stodamasis neita būti negąįi? O gal jb kitai priklauso? Bet man
Rimgaudas. — Taip ir nepritinka .... Čia mes ilgai kasas* paglostė, ir meilius žodelius kalbėjo ir pasakė

tai, ko jis niekam nekaltos .,.
nusipurtė niro sijono ir prie- — Jbai — tavo bernelis. Ir patsai geriausias ..

Amerikos prezidento praė
jusiuose rinkimuose 1956 me- 
tafcturejo -teisę balsuoti 192 
milijonai piliečių. Savo teise 
nepasinaudojo visas trečdalis 
— apie 40 milijonų.

Prieš dvejus metus kai ku
riose valstybėse buvo Kongre
so atstovą, gubernatorių ir ki
tų vietos pareigūnų rinkimai. 
Rinkimuose galėjo dalyvauti 76 
milijonai, bet apie 46 nėjo bal
suoti.

Tie du pastarųjų metų pa
vyzdžiai rodo, kad tik 60 proc. 
piliečių, turinčių teisę balsuoti, 
rinkimais domėjosi ir juose da« 
lyvavo. Kiti buvo apsileidę ar
ba susilaikė balsuoti. Ką toks 
svsilaikyinas reiškia? .-

Demokratinėje santvarkoje 
valdžia prasideda iš apačios — 
nuo eilinių piliečių, kurie savo 
apylinkėje renka įvairius vietos 
pareigūnus. Tie palaipsniui pra
simuša į aukštesnes pareigas ir 
partijų vadovybę. Balsuotojai 
gali jiems tą politinės karjeros 
kelią užstoti arba palengvinti. 
Kiekvienas balsas čia turi di
delę reikšmę.

-Štai statistika rodo, kad iš 
100 užsiregistruoja tiktai 65. 
Iš tų 65 balsuoja apie 40, o 
pirminiuose rinkimuose daly
vauja tik apie 16. Tą skaičių 
skeliant pusiau abiem, partijom, 
kandidato parinkimą lemia tik 
8 balsai. Kad galėtų praeiti, 
jam tereikia 5 balsų. Vadinasi, 
tiktai 10 procentų (atskirai par
tiją tik 5) parenka kandidatą 
visiem kitiem — 90 procentų.

Iš lėto atsisuko Žygė į mergaitę ir ją pabučiavo. — 
Jūs ir tinkat abu labai, panašūs, kaip lašas į lašą ...

— Ar tu taip manai, Žygele? A? Ar tikrai? Ar 
man nemeluoji? Ar nepavydi?

— Nemeluoju. Ir nepavydžiu.. Tikrai nepavydžiu, 
sesele, ne.

Dabar žygė pakėlė akis tiesiai į Uogelę ir jos 
abi susijuokė. Laimingu, pilnu mergiškų svajonių ir 
nujautimų juoku. Net į ežerą atsimušo jų sutartinas 
juokas, net atskambėjo. Senas beržas suošė garsiau. 
Klyktelėjo ant šakos nutūpusi varna. Mergaitės krūp
telėjo, apsidairė. Paskui susikabinusios drauge žengė 
į kalnelį.

Žygės širdy persivėrė juodi debesys ir vėl nuščiu
vo, vėl jos širdelė pleveno aiškia giedra. Jeigu ją bu
vo sužavėjęs Vydo turtas ir galia, tai Rimgaudą pa
ti širdis buvo pamėgusi. Ne, ji nedrįso daug apie jį 
svajoti, būdama vargdienė. Bet širdis užmiršta skir
tumus, užmiršta net ir amžiaus neatitikimą. Rimgau
das gal buvo net kiek jaunesnis už ją.

žygės tėvulis buvo visą gyvenimą silpnakūnis, 
paliegęs, tad neprisiaugino žirgų, neparsinešė karų 
grobio, nelaimėjo jokios mirusių kaimynų palikimo 
dalies. Buvo švelniasielis, tai pamilo jį Zygės moti
na, ištekėjo už jo ir pagimdė gražią dukrelę. Bet 
keista būna žmonių dalia: motina stipri ir apkūni, 
darbininkė, mirė jaunystėj, dukrelei kraičio nesukro
vusi, silpną vyrą vargui palikusi. Todėl ir menkos 
buvo jų bobelės, kad ir Švara spindinčios,, nedaug 
gyvulių, mažai teapdirbtos žemės. Apie atsargas ne
buvo kada galvoti; rūpėjo tik prasimaitinti. Bet, drau
gaudama su Uokte, nueidama į žvaigždonės namus, 
Žygė įsižiūrėjo, kad ir švelniasielis Rimgaudas yra 
ne iš gabiausių ūkininkų. Turtai sukrauti daugiau jo 
tėvelio' ir žuvusio vyresniojo brolio, taip pat, suma
nios motulės ir darbščių seselių. Ir dunktelėjo Zygei 
nekartą širdin: kaip ji laiminga būtų, jeigu galėtų 
tapti Rimgaudui tuo, kuo motulė buvo jos tėvui. Tiko 
jai Rimgaudo dainės, virpino širdį jo dūdelės gar
sai, traukė jo skaidrios w mėlynos akys. Rimgaudas 
nebuvo Zygei Šaltas. Priešingai, jis nekarta 
išskyrė ją ir parodė jai meilumo. Ir žygės šir
delė jau buvo bepradėjusi dainuoti. Matė ji. kad Rim
gaudas šypsosi. ir Uogelei, kad ją šokančią akimis 
palydi.

— Neikim toliau. Lyg ir vėsu darosi prie ežero ... 
Uogelė šyptelėjo. Tai buvo Žygės balsas.
— Palauk, aš tau parodysiu, kur savo trobas 

statysiu, kai ... Va, tenai, už to kalnelio yra graži 
pieva, prieinanti prie girios. Drėgna kiek, bet išde
ginsiu viksvas, išplėšiu žemę ir pamatysi, kaip augs 
miežiai. O gal ir rugeliai pamėgs? Tenai ganydąvosi 
visų gyvuliai, tai ... E, padirbėjus gerai, galima lauk
ti javų per kraštus virstant! O dirbti aš netingiu ...

Tai buvo Sapūno balsas. Lėtas ir kuklus, bet ro
dąs pasitikėjimą savimi, tikrumą ir tikrą apsispren
dimą.

yra gerų. — Aš tai jau Eivilto, nei Joginto nelauksiu. Kol
— Teisybė! Ogi mūsų vergas. Nei jis šnairuoja anie prie savųjų prisiderins ... O tu, Žygele, man

į muš, nei ką; dirba savo darinis, man kartais nusi- patinki. Tai, jeigu tarsi žodelį ...
Uogelė sukosėjo. Rimgaudas jau ėjo į Sapūno 

pusę. -
— Ei, brolau, padėk man apžiūrėti bučius. Ana

me pakrašty mirksta manieji. O gal bus lydekų įsi- 
rangiusių? ,

— O kaipgi nepadėsiu! — atsakė Sapūnas.
Vyrai atsuko merginom nugaras ir nužingsniavo 

sau. Žygė pakėlė rankas augštyu, lyg taisytųsi vai
niku ant galvos sudėtas kasas. Iš tikro gi, ji norėjo 
nuslėpti nuo Uogelės veidų paraudimą. Uogelė stryk
telėjo prie jos ir apsikabino per liemenį. -

— Zygele, aš bernelį tarta. Tikrai, turiu, neme
luoju! — pasakė taip staiga ir tidriu keistai iškilminga 
balsu, kad žygė net loštelėjo.

— Tai ... Vydą, ar ne? Jam gi pasižadėjai ...

Krašto gerovė yra aukščiau
sias įsakymas — sakydavo dar 
senovės romėnai. Demokratija 
duoda žmonėm laisvę savo gero
ve patiem rūpintis. Rinkimai 
duoda progą pasirinkti tokius 
asmenis — visuomenės atsto
vus, kurie geriausiai galėtų 
kraštą valdyti. Tam reikia są
moningo piliečių nusistatymo 
rinkimuose dalyvauti.

Sąmoningi piliečiai supran
ta, kad nė vienas kandidatas 
visų patenkinti negali. Tai nė
ra nė žmogaus galioje. Bet pi
liečiai tūri galią išrinkti tą, ku
ris savo darbais liudija, kad 
yra sąžiningas, stiprus princi- 

Netvisinga tad sakyti, kad puošė, drąsus kovoje už bend- 
kandidatus į prezidentus pri- rą visų gerovę.

jisai apie vieną Dievą vis kalbėdavęs. O buvęs labai 
išmintingas žmogus.

— Gal užtat ir jo sūnus Išmintinguoju pramin
tas?

uis Betartų suyažmrtmas. Jo ^j^-^u ašarai dtaM stito^ 
įspudžiri neišblės, Ees mmtys

O tie kongreso įspū- 
džiai, kuriuos dalyviai parsivežė 
j namus, kaip tik ir juš^ mta- 

fteoAKOJA ir At>iiiNirrRAcŪA» ne wMooąMw erMMya n. v. tys. Ne kitų suformuotos ir 
perduotoSį bet pačios atėjusios 
ir pačios kilusios iš nuotaikų, 
vyravusių kongrese.

Stebėtojo akis turėjo .užkliū
ti už daiyvię gausos. Juk ko
kio kongreso, seūųo ar suvažia
vimo atidaromajame posėdyje 
dalyvavo virš 1,000 asmenų? 
Ir ne tik tai: šią’masę sudarė 
aukštuosius mokslus baigusie
ji, studentija ir moksleiviai. Tai 
iškilminga, gaji ir galvojanti 
bendruomenė.

Deklamacijomis nebuvo rek
lamuojamos nei tėvynės meilė 
nei krikščioniškoji ateitininki- 
jos filosofija. Tačiau šie du mo
tyvai kongreso dienomis jau
tėsi tokia rimtim, tokiu ryžtu
mu ir tokia galia, kad apie juos 
pigiai kalbėti net nebuvo drąsu. 
Savitu būdu jie čia vyravo ap
gaubti pagarbos ir šventumo.

Artumas su Lietuvos kraštu 
ir gilus juo rūpestis sentimen
tu reiškėsi prie Jaunimo Na-

dieną be pagrindo. Ar tik 
sveika ir gaji jaunesnioji kar*| 
ta bus paskatinusi Sendraū^a^ 
Sąjungą atkusti?

Jmmornioji karta, sveika tiri 
gaji, taip gausiai, aktyviai-.Ja 
rimtai dalyvavusi kongrese! T»l J 
čia tasai ateitininkijos~ ti^u^^ 
mas dešimtmečiams, kurie 
kia kažkur už mūšų šiandienai 
nio akiračio. Si ateitininkijes 
karta parodė didelį pajėgumu 1 
ji kongrese išryškino * savo 
šiandieninius ir ateities vadus, ' 
įsigyvenusius, suprantančius ir| 
giliai gvildenančius mūsų visų* 
gyvybinius klausimus. Išmintis, 
drąsa ir pasitikėjimas — pa
grindinės šios kartos žymės.

Kongreso metu teko sutikti 
ne tik ateitininkų ideologijos 
žmonių. Vienas jų, dar nepa-

__ (Nukelta į 4 psl.)

vertina kiti _liudijimai. Antai, 
J. Ereto knygoje “Stasys Šal
kauskis” cituojamas viešas Šal
kauskio ir Dovydaičio susira
šinėjimas apie jų pirmuosius 
pasimatymus Maskvoje. Saikaus 
kis rašė: “Per šituos apsilan
kymus papasakojai apie savo 
susirašinėjimą su kun. Kurai
čiu (Louvaine), papasakojai apie 
studentų lietuvių katalikų orga
nizavimo reikalą ...” (31 p.).

Pasiteiravus Ateitininkų Fe
deracijos vadovybėje teko pa
tirti, kad jos archyve esama 

Esminis klausimas šioje se- kitų dokumentų, kurie rodo 
nojo aiškinimo revizijoje yra daug artimesnius ryšius tarp 
Louvaino iniciatyva. M. Krupa- Dovydaičio ir Louvaine buvu- 
vičius ją paneigė, remdamasis šio kun. Kuraičio. Taigi tenka 
labiausiai “tylos argumentu” sugrįžti prie “senojo aiškini; 
— apie Louvainą nekalbėjęs mo”, kurio “naujas aiškinimas” 
aname Degučių suvažiavime nei nesugriovė, o tik jį papildė nau- 
Dovydaitis nei kiti maskvinės jais konkrečiais faktais, kaip iš 
Rūtos nariai. ten atėjusi idėja čia buvo ver-

Tačiau šį tylos argumentą nu- čiama gyvenimu.
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M ARI EN WERDERIO kryžiuočių pilis dabar.

Žygyje į Marienburgą užimta Gilijos pilis
Vytauto ir Jogailos kariuo

menė, susijungusi prie Vyslos, 
1410 liepos 3 patraukė į Marien 
burgą — kryžiuoti 4 sostinę. 
Tiesiu kelių būtų reikėjų nu
eiti apie 130 mylių, bet kelias 
dėl miškų, ežerų ir pe kių vin
giavo. Kariuomenės didelė vo
ra galėjo slinkti labai lėtai — 
tiktai po kokią 13 mylių per 
dieną. Reikėjo gabentis maisto 
ir ginklų, palaikyti ryšį ir sau
gotis puolimo iš šo j., n rs bu
vo žinoma, kad k./Ii.’, ožiai sa
vo didesnius buri ..j lebelaiko 
atokiau, laukdar jiimo iš 
Lenkijos (prie Kulmo) ir Žemai
tijos.

Nesitikėdami r .k.ir priešo, 
lietuviai ir lenkai .ienos 9 pri
ėjo didelę girią ir atsirado ly
gumoje — žaliuojančiuose lau
kuose. Jie^rėmėsi į Jravantos

buvo visi išmušti, o miestelis ; 
padegtas.- Tos pirmosios kau
tynės įvyko be vyriausios ka
ro vadovybės žinios. Kai buvo 
duotas įsakymas nesikauti, la- 

.vonai to įsakymo negirdėjo.
Viskas buvo po mūšio.

Gilijos pilyje buvo rasta ne
maža maisto. Vytautas paliepė 
sotintis ir ilsėtis visą naktį ir 
kitą dieną. Liepos 14 vakare 
užėjo stiprus viesulas su aud
rotu lietumi. Visą naktį taip 
dūko ir šėlo, kad buvo susilai
kyta toliau žygiuoti. Liepos 15 
ankstų rytą nužygiavus apie 4 
mylias, dangus pragiedrėjo. Ka
ralius Jogaila paprašė sulaiky- 

kariuomenę pamaldom. Kai

ŽALGIRIO SUKAKTIS (8) 

jisai ėjo melstis, žvalgai pra
nešė, kad priekyje pasirodžiu
sios priešų vėliavos.

ti

Ulrichas von Jungingenas tik 
paskutinėm dienom susivokė, 
kuria kryptimi žygiuoja Vytau
to ir Jogailos jungtinė kariuo
menė. Kad ji susijungė prie 
Vyslos, jam jau buvo žinoma, 
bet negalėjo nuspėti, kur puls. 
Savo didesnius būrius tebelai
kė prie Vyslos, netoli Marien- 
vverderio (lenkų dabar vadi
nama Kwydzino). Be to, nuo 
Vyslos ir Nemuno puldinėjo 
lietuvių ir lenkų nedideli bū
riai, pritraukdami kryžiuočių dė 
mesį kitur.

Tiktai pasiekus sąjunginin
kam Dravantos upę, paaiškėjo, 
kad ji žygiuoja tiesiai Marien- 
burgan. Bet ir dabar magist
ras Ulrichas Jungingenas padė
tį vertino iš savo galvos. Vy
tauto pasitraukimą nuo Dravan
tos palaikė bėgimu. Kai paga
liau įsitikino, kad tai ne bėgi
mas, o užuolanka naujam ke
liui į Marienburgą, magistras tu 
rėjo skubintis pastoti kelią.

Aną audrotą vakarą ir naktį 
iš liepos 14 į 15, kryžiuočiai 
neturėjo poilsio: jie skubėjo už
eiti Vytautui už akių. Lietuvių 
kariuomenė buvo sulaikyta tarp 
didelio ežero ir miško, kur 1410 
liepos 15 įvyko neužmirštamos 
Tannenbergo — Žalgirio kau
tynės.

KAIP ATSIRADO DIDELES GEROVĖS SKAIČIAI
Sovietinis režimas Lietuvoje 

skelbia nuolatos, kad gyveni
mas Lietuvoje pagerėjo tiek ir 
tiek procentų, gamyba pralen
kė ne tik prieškarinę Lietuvą, 
bet ir Ameriką tiek ir tiek pro
centų. Kaip tie procentai ir 
tie dideli skaičiai atsiranda, ro
do faktai, kuriuos mini Sovets- 
kaja Litva korespondentas V. 
Seregin apie Lazdijų rajono 
kolchozus.

IS LIETUVOS

nė vieno

kitur. Pa- 
“Artojas”

Lazdijų rajono du trečdaliai 
kolchozų dar neparuošė silo- 
zo. Jie neįvykdė k. centro ko
miteto ir vyriausybės nurody
mų, panaudoti silozui nupjau
tą, bet neišdžiūvusią žolę. Kol
chozų vadovai — bara kores
pondentas — apgaudinėja vals
tybę, pranešdami apie savo pa
siruošimą netikrus skaičius. 
“Draugystės” kolchozas birže
lio 30 pranešė, kad turi sukro
vęs 130 tonų silozo. Bet ir po 
mėnesio patikrinus terasta tik 
204 centneriai. “Jaunoji gvar
dija” savo pranešime silozo kie
kį padidino 60 centnerių. “Sa
lomėjos Neries” kolchozas pra
nešė, . kad turi 100 centnerių,

o patikrinus nerasta 
kilogramo.

Skaičiai išpūsti ir 
gal raštus kolchozas
turėjo 1,640 cn. šieno, kolcho
zas “Taikos aušra” — 495 cn., 
o iš tikrųjų abudu neturėjo vi
sai nįeko.

Kokį meną siunčia į Maskvą
Iš Lietuvos siunčiami daili

ninkų darbai į Maskvos parodą. 
Viso 1780 darbų, pagamintų 
270 dailininkų. Daugumas esą 
tų darbų, kurie buvo Vilniaus 
parodoje okupacijos sukakties 
proga. Tarp siunčiamų mini
mos tokios temos: V. Mackevi
čiaus “Partizanai”, V. Dilkos 
“Kolchozo steigiamasis susirin
kimas”, Z. Petravičiaus “Rau
donoji gurguolė”. Taikomojo 
meno bus 600 eksponatų.

Vilniuje planetariumas
Vilniuje prie Basanavičiaus 

gatvės statomas planetariumas. 
Patalpos bus baigtos šiais me
tais, o kitais jau bus galima 
įrengti vidų ir aparatus plane
tų keliam rodyti. Patalpoje ga
lės sutilpti 150 žmonių.

Kita šimtinė į Kazachstaną
Rugpiūčio pabaigoje iš Vil

niaus išvyko daugiau kaip 100 
jaunų vyrų į Kazachstaną iš 
Švenčionių, Raseinių, šakių, Pa
svalio ir kitų rajonų. Išvyko 
metalurgijos darbam kaip šalt
kalviai, betonuotojai, lydytojai.

O batai vistiek blogi
Šilutės vidr. mokyklos moky

tojos V. Ivanovą ir E. Kurašo- 
va (daug sako pavardės) skun
džiasi “Sovetskaja Litva” pusla
piuose:

“Šį pavasarį gavome sanda
lus, pagamintus Vilniaus ‘Rau
donosios žvaigždės’ kombinato. 
Už porą buvo sumokėta po 163 
rublius. Viena pora pasileido 
7 dieną, ir grąžinom ją į Šilu
tės avalynės parduotuvę, ku
rioj buvo pirkta. Nuo to laiko 
praėjo 3 mėnesiai, bet ‘Raudo
nosios žvaigždės’ kombinatas 
taip ir nepranešė, kada bus pa
keisti sandalai ar grąžinti pi
nigai. Kita pora padaryta kiek 
geriau — pasileido po 30 die
nų”.

erniko. buvo pastebė’a. kad per
ėjimas per upę \ a užtvenk
tas ir saugojamas. Sušaukta ki
ro taryba. kuriai vadovavo V.- 
laiilas, nutarė per upę nesikel
ti. bet ją aplenkti. “Veiklusis 
Vytautas, apsuptas septynių ta
rybos nartų; — rašo Jonas 
Dlugošas, — išklausinėjęs va
dovus, davė įsakymą, kur to
liau eiti ir kur sustoti”. Pasi
rinktas vingio kelias per Aien- 
šteiną. Reikėjo pasitraukti kiek 
atgalios į rytus ir paskui pa
sukti Į šiaurę. Dviejų dienų žy
gyje jungtinė kariuomenė lie
pos 13 pasiekė Gilijos pilį (Gil- 
genburgą, dabar lenkų vadina
mą Dąbrowno) prie Didžiojo 
Dameravos ežero. Sustojus nak
vynei prie to ežero, atskiri bū
riai išėjo žvalgybai Gilijos mies
telio linkui. Kryžiuočių riteriai,< 
kurie sudarė tos pilies įgulą, 
neturėjo žinios, kokios lietu
vių ir lenkų jėgos sustojo prie 
ežero. Išėjėję iš pilies kautis,

Raudonieji ir 
žodžio laisve

ir

Baras, J. Vaznelis. Nuotr. V. Maželio.SOLISTAI Ateitininkų Kongrese; S. Stankaitytė, St.
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KVIEČIAME TALKON!
DARBININKO administracija daro visa, kad nerei

kėtų laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO 
skaitytojai gauna laikraštį už 6 dol. Tai pigiausias mū
sų laikraštis..

Norint ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlaikyti, i 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pa- > 
siūlyti DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų i 
pabaigos. Kas prisius 5 dol., gaus 1960 ir 1961 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lie
tuviškų knygų už 15 dol.

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos 
papiginimu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba 
prisidėkite auką, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori 

i skaityti, bet negali užsimokėti.
DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų pre- 

i numeratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti ne
keliant DARBININKO kainos.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Prašau siųsti DARBININKĄ ............................. metam

Vardas ir pavardė .................. .................................... ...............

Adresas ..........................................................................  i............ j 
....................     i
Laikraštį užsakė ...........................................................................

Siunčiu už:
prenumeratą S................ , aukų S............... Viso $................

(Data) (Parašas)

§v. Pranciškaus kolegija
Fordhamo universitetas atme- 

, tė pakvietimą dalyvauti disku
sijose dėl žodžio laisvės, kurios 
rengiamos Manhattane rugsėjo 

. 20. Priežastis —-• tas diskusi- 
’ jas rengia Emergency Civil

Liberties Committee, kuris 2 
Kongreso komisijų yra pripa
žintas prokomunistinis.

dr.
širdis neplakė pusantros 

valandos

Prisipažino 
buvęs neišmintingas

Protestantų dvasininkas 
N. V. Peale rugsėjo 18 prisi
pažino neišmintingai padaręs, 
susidedamas su 150 protestan
tų dvasininkų, kurie paskelbė 
savo pareiškimą, kad katalikas 
prezidentas negalėsiąs atsispir
ti Vatikano spaudžiamas.

— Panamos kanalo zonoje 
prez. Eisenhoweris Įsakė paka
binti šalia Amerikos vėliavos 
ir Panamos vėliavą. O pernai 
dėl tos vėliavos buvo sužeista 
30 žmonių.

Upsaloje, Švedijoje, 20 me
tų moteriai darė operaciją — 
aorta buvo susiaurėjus. širdis 
operacijos metu visai sustojo 
plakusi 97 minutes. Jos parei
gas atliko mašina. Operaciją 
darant temperatūra buvo nu
mušta ligi 12-14 laipsnių Cel
sijaus. Tokioje temperatūroje 
reikėjo deguonies tik 5 proc. 
to, kas normalioje tempera
tūroje suvartojama.

(Atkelta iš 3 psl.)

siekęs trisdešimties metų am
žiaus, . nusiskundė: “Po mūsų 
ateinąs jaunimas yra tuščias ir 
nudvasėjęs”. Lyg sutartinai se
kančią dieną šią mintį patvir
tino antrasis pažįstamas, daly
vavęs kažkokiame Chicagos jau
nimo susibūrime. Tačiau, kon- 
g.e.-e stebint naujai išaugusias 
?-ba augančias asmenybes, su 
tvirta viltim reikia tikėti, kad 
atcitininkijos jaunimas šio nu- 
dvasšjimo išvengs, nes jaunie
ji vadai arba jį sugrąžins jau
nimui. arba be skausmo iš atei- 

' tinirkų tarpo išskirs tuos, ku- 
jie '■ ūdžiui neatneš jokios nau 
ccs. Nors kongreso dalyvių 
skricius yra didžiausiu reiški
nį-.’. tačiau daug svarbiau ver- 
t r. fna jo kokybė, ir, reikia 
tikėkis. kad ji išliks nesumen- 
kė' įsi ir ateinančiuose kongre-

dvasia. Džiugu, kad ir 
tinio kongreso metu ši 
ryškiai matėsi kiekviename da
lyvyje. Mintys nebuvo diktuo
jamos, bet skleidžiamos. Jas 
kiekvienas svarstė savarankiai 
ir pats darė išvadas. Ne as
mens pozicija visuomenėje, baž
nyčioje ar ateitininkijoje darė 
įspūdį, bet žodžio gilumas ir jo 
esmė.

Gal buvo galima šiame kon
grese kai ko ir pasigesti — 
tai tvarkingo ateitininkuos kū
rybinės galios pademonstravi
mo. Sąjūdis, tiek daug davęs 
visose lietuviškojo gyvenimo

dabar- 
savybė

srityse, jubilėjinio kongreso me
tu galėjęs parodyti neišdildo
mą įspūdį paliekantį kūrybinį 
tūrtą.

Kongreso įspūdžius būtų ga
lima nupasakoti ir vienos daly
vės pastaba, 
namo:

— Dar ir 
skriaudą, kad 
nesusipažinau
mis. Net ir neatlaidumo širdy
je nešiojuosi tiems savo anuo
metiniams prieteliams, kurie, 
patys būdami ateitininkai, ma
ne paliko nuošalyje pirmosio
se gimnzijos klasėse.

tarta ruošiantis

šiandien jaučiu 
su ateitininkija 

vaikystės dieno-

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

i teiūninkams visais laikais 
b-’vo būdingas individualus sa- 
visiovumas. Nors šis sąjūdis va- 
cov ujančių asmenybių gausiai 
t .r ė o visais laikais, tačiau jos 
pliekyje ne tam stovėjo, kad 
įsakinėtų, bet kad per jas reikš
tų'7’ \i?o sąjūdžio nuotaikos ir

gyv. 422 Menahan St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti teL HYacint 7-4677

Beit Parkvvay at 20th Avė. — Why Not Join Your Friends

The PREVIEW

JAUNUČIAI ateitininkai eisenoje. Nuotr. V. Maželio.

of the Fabulous New

A L K O N
20th AVENUE (Cor. Cropsey)8800

Was ACCLAIMED by —

BUILDERS, ARCHITECTS, 
To be BROOKLYN’S MOST LUXURIOUS APT. BLDG.
PRIVATE TERRACES - 11-Story fireproof building overlooking 
N. Y. Harbor -Sunny Southern Exposure - "Not hernmed in by 
towering buildings" ............................. THIS IS NOT A PROJEC'f
Richly car;w?«-d hall.M - Panoramic - 1 bluck to beautiful park -
Gorjr*»otij< l«»bby wi! h n.usic - r te c* ihng c*< ».«♦!•< - Built-in Wail Ov^ns, 
glass do«>rs - 11 Birch sabinei* m kitchvns - I>»uvre d<M>rs - AH outmd*'

INTERIOR DECORATORS!

>nditi<>nin£ avaiiabh

shoppin<

Spacious terrac- s * Glaaa cncloacii 5tall showers 
Frcc TV r antcnnas - Frcc - Garajt' S
to Manhattan - 2 blocks Wcst End Line oxp. 
wors<hip - 7 minute deive all beachea - Short 
5 mina deive Golf courjc - Short walk to

Eeautiful Formai Gardens - 1 Fnrc Zonc - No Bus, No Wait:ng 
J R 3. 3', 2, 4. 5 Rooms (1-2 baths)

Reasonabe Reniais—5 Exquisite!y Furnished Model Apts
Opcn Daily. 9 AM to 9 PM including Sunday

PTRECTIONb F.MT W»at End Line rsprens to 20th Avė., then riKht short 
walk t'. XWM) 2t)th Avr. cor Cropsey A\<\ BY CAR Beit P«rkway to Bay 
Parkway Exit. then bft <>n Cropeey Avenue 3 short block.' to:
. . . Look for the building with thc unusual fountain of color ! !

THE F ABU LOU S NEW r Z± L, C U IV
8800 20th Avenue (cor. Cropsey) — Telephone: ES 2-9134 
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BALTIMORES ŽINIOS

BALFo NAUDAI VAJUS IR VAKARAS
KEARhlY, N. J.

Newark, N. J<

Saulius Rimkūnas, Ham-

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6*1800
CATSKILL KALNUOSE

Z. ir E. KRAUNAICIŲ

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ DRUSKONIE

Balfo skyrius, susitaręs su 
Sopulingosios Dievo Motinos pa
rapijos vadovybe, spalio ir lap
kričio mėn. skelbia Balfo vajų.

Rugsėjo 17 buvo sukviestas 
Balfo skyriaus narių susirinki
mas, kuriame aptarti ir vajaus 
reikalai Skyriaus globėjas kun. 
D. Pocius pažadėjo paskelbti — Vytautas Marijoiius, kuris || 

profesoriauja Hartfordo muzi//3| 
kos kolegijoje Hartforde, ' nuo ■■ j® 
šių mokslo metų pradžios yra . 
paskirtas dirigavimo klasės (de- 
partamento) vadovu. .

INSURANCE - REAL ESTATE

Šv. Alfonso mokykla pra
dėjo naujus mokslo metus iš
kilmingom mišiom. šiemet mo
kinių skaičius kiek sumažėjo, 
bet vis reikia pagirti tuos tė
vus, kurie iš įvairių Baltimo- 
rės pakraščių siunčia savo vai
kučius į parapijos mokyklą. Tai 
mūsų tautos pažiba Baltimorė-

Toofilė Staugaitiono 
114 Main St., 
Newark, N. J.

Philadelphia, Pa. — Rugsėjo 
25 galėsime išgirsti ne tik soL 
P Bičkienės solo dainų, kaip 
anksčiau skelbėme; dar atvyks
ta solistė Roma Mastienė, mezzo

Dainuoja P. Bičkienč ir R. Mastienė

Kalėdojimas — metinis pa- 
rapiečių aplankymas prasidėjo 
pereitą savaitę. Šv. Alionso pa
rapijos kunigai aplanko namus, 
juos pašventina ir suteikia 
kiekvienai šeimai naujų metų 
kalendorių ir kiekvienam šei
mos nariui plotkeies Kūčioms. 
Surinktos aukos yra skiriamos 
parapijos mokyklai. Gera pro
ga kunigams ir žmonėms ge
riau susipažinti. Žmonės gražiai 
priima ir pasikalba įvairiais 
klausimais -•*

kokios. Tai yra vienintelė ąukš-' gėla — 7-8. M. Lawrer 
tesnioji mokykla visoje Hari- <k M, Teresūą 34, M. 
fordo vyskupijoje. Šiemet mo
kinių buvo apie 300.
Mokykloje dirba seserys pran-

riškietės. Pernai jai vadovavo 
sesuo M. Paschala, bet ji iškel
ta kitur, ir hartfordiejciai jos

Fashion Show, kurią suruo
šė parapijos darbščios sodalietės 
rūgs. 19 gražiam Mardi Gras 
Supper Club, gerai pavyko. Bu
vo pilna salė žmonių, šokiam 
grojo geras orkestras. Vakaro 
programoje buvo daug gražių 
premijų.

Jonas ir Elena Žydeliai, ku
rie birželio mėn minėjo savo 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, šiomis dienomis stai
giai buvo -nelaimės šešėlio iš
tikti. Jonas susirgo plaučių už-

ids, Ansonijos Beturiu parapiją^ 
klebonas, perkeltas į N. Britain*. 
Conn., šv. Andriejaus lietuvių 
parapiją klebonu. ..

—r Kun. "Tito Narbuto, Lnir 
Chriąti redaktoriaus ir Kunigų^ 
Vienybės centro valdybos iždiį^ 
ninko naujas adresas yra: 1922 
Leo St, Dayton 4, Ohio (Tel/ 
BAldwin 8-8902). ' /

J. Steponaitis, Ona ir Vladas 
Vaitkai, Stasys Raudonis. Stu
dentai — A. Narkevičius,R. 
Pauliukonis, Gražina Pauliuko- 
nytė ir Vidmantas Matusaitis. 
Moksleiviai — Povilas Narkevi
čius, Aldona šermukšnytė, Jū
ratė, Živilė ir Kastytis Pau- 
liukoniai.

Baigė mokslu*. Worcesterio 
moksleivių ateitininkų prof. 
Stasio Šalkauskio kuopa žymiai 
sumažėjo šį pavasarį — šeši 
jos nariai baigė vidurinę mo
kyklą ir toliau tęsia studijas 
įvairiose aukšt. mokyklose: Jo
nas Pauliukonis, Jūratė Pau- 
liukonytė, Zigmas šermukšnis, 
Štaraitė ir Irena Burdulytė.

Moly Cross koKgiją baigė 
Rimantas Pauliukonis B. S. 
laipsniu ir išvyko į laivyną dve
jiem metam atlikti karinę tar-

Dalyvavo kongreso iš Wor- 
cesterio gana gražus skaičius 
ateitininkų. Sendraugiai: kun. nybą.

mingos pamaldos bažnyčioje, 
popiet banketas lietuvių laisvės 
salėje, šia proga bus atspaus
dinta iliustruota 50 metų baž
nyčios istorija.

Lapkričio 19, šeštadienį, toj 
pačioj laisvės salėje bus trači
oms Elizabetho skyriaus Balfo 
koncertas. Koncerto programą 
išpildo Brooklyno operetės cho
ras. Po koncerto šokiai ir užkan
džiai. (Bota)

mond, Ind., laimėjęs konkursi
nius egzaminus, gavo ketveriem 
metam stipendiją (po 800 doL) ” į 
iš Inland Steel Co. Toliau stu
dijuoja inžineriją. ./

Solistės PRUDENCIJOS BICKIENESKONCERTAS

Elizabeth, N. J; 3 ?
Vasaros karščiams praėjus, 

Elizabetho lietuviai ruošiasi žie
mos darbams.

Spalio 8, šeštadienį, 6 vai. 
vak. lietuvių laisvės'salėje LB 
apylinkė rengia 550 metų Žal
girio mūšio minėjimą. Paskaitą 
skaitys prof. dr. J. Purinas. 
Meninę dalį išpildo Rūtos an
samblis. ■.

Spalio .29 lietuvių laisvės sa-i

vajų per bažnyčią, paraginti 
parapiečius, kad visomis išga
lėmis Balfui aukotų ir tuo bū
du remtų šalpos darbą. Drabu
žius bus galima nešti į klebo
niją (garažą), o aukas įteikti 
skyriaus globėjui kun. D. Po
ciui arba skyriaus pirm. Juo
zui Mėlyniui, ar iždininkui A. 
Vitkauskui. Aukos bus įrašy
tos į aukų lapą* ir viešai pa
skelbtos.

Lietuviai, būkime dosnūs, kai 
iš jūsų bus prašyta aukos. Ne
išsisukinėkime ir nenumokime 
ranka, o vieningai kartą per 
metus sumokėkime tuos kelis 
dolerius vargstantiems mūsų 
tautiečiams.

— Kun. V. Endriūnos, sale
zietis, paskirtas mažosios se
minarijos prefektu Cedar Lake, *

1-2. Muzikos ir lotynų kalbos kinių, norinčių mokytis Bt 
moko hrpHs KetHįeth, MIC. Re- kvtons, ji dės pastabas 
ligiją dėsto kun. Juozas Dfl- Beturiu kalbos pamokos 
lon ir kun. Bronislavas Bene- įtrauktos j normalių pa 
sevičmą. ežį/,./

Nauja šiais metais, kad mo---y- Rūpinasi ir

Rugsėjo 3 mirė Jonas Stau- Iškilmingą vakarienę ruo- 
gaitis, Sulaukęs 72 metų. Bu- šia tautinė - pašalpinė Mindau- 
vo gimęs Lietuvoje. Į Ameriką go — Kęstučio draugija šešta- 
atvyko būdamas jaunas. Čia su- dienį, splaio 1, lietuvių sve- 
kūrė šeimą, vesdamas Teofilę tainės didžiojoj salėj. Visiems 
Paukštytę, taip pat atvykusią garantuojamas malonus vaka- 
iš Lietuvos. Užaugino keturis ras. Lietuvis su lietuviu po 
sūnus: Joną, Edvardą, Pranciš- bendru stogu galės linksmai 
kų ir Kazimierą. prisiminti praėjusius laikus ir

Prvdoncija Bičkienė studijas 
baigė Muenchene, Vokietijoje. 
Toliau jas gilino Romoje ir Mi
lane. Su koncertais aplankė Be
turiu kolonijas New Yorke, Cle- 
velande, Detroite,* Los Angeles, 
Toronto ir k. 1957 buvo išrink
ta geriausia dainininke Indianos 
steite. 1958 pateko į 8 daini
ninkų skaičių, išskirtų iš visos 
Amerikos, ir turėjo progos de
biutuoti Milano operoje Tosca. 
Po to dainavo Cincindatti ope
roje. Yra pasirašiusi sutartį su 
Community Concerts Ine., vi
sai eilei koncertų. Dainuoja Ly- 
ric operoje Wagnerio “Die Wid- 

Roma Mastienė baigė muzikos kuere” Hehnvrigės rolėj. Ii.)

parapijos veikėja, priklausanti 
daugeliui katalikiškų organizaci 
jų, ir4 didelė rėmėja ir aukoto
ja įvairiems lietuviškiems vie
nuolynams ir katalikiškiems 
laikraščiams ir knygoms, Do

kam ištisus metus buvo pri
minta apie Balfo rūpesčius ir ir čia talka yra reikalinga 
svarbų šalpos darbą, tačiau ne- jos laukiame.
susiprato ir savo aukos neati- J. Mėiynis

Sąjungiečię metinė Šventė 
Katalikių Moterų Sąjungos me

tinės mišios ir pusryčiai pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Rug
sėjo 4 visos sąjungietės organi
zuotai, visą eiseną vedant pir
mininkei Bunienei ir rast. J. 
Radžienei, nuvyko į šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią. Kun. J, Pra* 
gulbickas aukojo mišias, o preL 
M. Kemežis pasakė pamokslu 
pasveikino sąjungietes ir pasi
džiaugė jų parama parapijos 
darbam. Pamaldų metu Avė f 
Maria pagiedojo Mortos ir MiŠki t 
nis, palydimi vargonais vargo- » 
nininko AL Kačanausko. )totę- ! 
rys jiems visiems už tai Jabai » 
-dėkingos. Po pamaldų moteiys > 
ir svečiai (viso apie 90 žmonių) ► 
susirinko į parapijos salę, kur ► 
darbščių šeimininkių jau bu- * 
vo paruošti pusryčiai. Maldą su- ; 
kalbėjo ir pusryčiuose datyvavo ; 
prel. J. Kemežis. Vėliau taip ► 
pat atsilankė kun.'J. Pragulbtc- L 
kas, kuopos dvasios vadas. f

Visos moterys yra patenidn- ; 
tos taip gražiai praėjusia šven- ; 
te ir už tai dėkoja ’
prie to dirbusioms J. Buiifee- F

Velionies našlė Teofilė Stau- pasikalbėti apie planus ateičiai, 
gaitienė, didelė švč. Trejybės Visi keliai veda į šią vakarie

nę šeštadienį, spalio 1;
Jonas Obelinis

kolegiją Bloomington, Imi. Kon
certavo New Yorke ir daug kar
tų Chicagoje. Dalyvavo dvie
juose lietuvių operų pastaty
muose. Dainuoja Lyric operos 

sopranas, ir pianistas Mangirda chore jau 6 metai. Davė savo 
Motekaitis. Tai yra labai džiugi dainų rečitalį rugsėjo 18 Chi- 
naujiena Baltimorėj ir Phila- čagoje.
delphijoj, kur ši trijulė kon
certuos. Koncertas įvyks rugsė
jo 25, sekmadienį, 4 vai po
piet Pennsylvanijos universi
teto muzėjaus auditorijoje.

Mangirdas Motekaitis tik ką 
baigė De Paul universitetą. Jis 
davė rečitalį ir grojo su sim
foniniu orkestru birželio mėn. 
Daug kur akomponuoja jau
niems dainininkams Chicagoje. 
Be to, yra nuolatinis vargoni
ninkas tėvų jėzuitų bažnyčioje 
ųrie Jaunimo Centro. Sūnus ži
nomos operos solistės Izabelės 
Motekaitienės.

mkant aukas, sutiifkama 
J geraširdžių žmonių, bet 

Įėję Elizaitetho skautų tėyų koė nemaža yra ir užkietėjusių Kai 
mitetas roųgia vakarą su skau
tiška programa ir kitais įvairu
mais. r.

Lapkričio 6 šv. Petro ir Po
vilo, par. bažnyčios pašventini
mo auksinė sukaktis. Bus iškil-

— Ed. Sulaitis, rašąs Darbi
ninkui sporto žinias iš Chica* 
gos, rugsėjo 17 susituokė su 
.Ona Ališyte.

keliasdešimt knygų m 
tėvas Petras Raninnas, O. PJt|| 

Dartnninko administr., per 
zą Giedraitį, kuris lankėsi Dar-l 
bininko administracijoje). SėJ 
šuo M. Gabrielė nori sustiprin- J 
ti lietuvišką skyrių ir viešojoj į 
miesto tūbUotekoj. '

Jos planuose yra ir lietuviš
ko jaunimo būrimas į vyčių 
bei ateitininkų organizacijas.

šeštadieninė mokykla Hart
forde veikia 11-tus metus. Per
nai ją lankė apie 60 mokinių. 
Tikimasi, kad ir šiemet ji ne
sumažės, ateis net ir trečios 
kartos lietuvių. Mielai kviečia
mas visas mokyklinio amžiaus 
jaunimas. Mokykla savo darbą 
pradeda rugsėjo 24 d., 9:30 
vai. ryte parapinės mokyklos 
patalpose. Pamokos tęsiasi iki 
12:30 vai. Mokyklai iki šiol va
dovavo Bronė Jocienė.

Prel. J. Ambotas, parapijos 
klebonas, sulaukęs 92 metų, 
dar pilnas energijos, globoja 
visas organizacijas ir rūpinasi 
mokyklom. Jis leidžia nemoka
mai naudotis ir šeštadieninei 
mokyklai parapijos patalpom. 
Hartforde jis klebonauja jau. 
48-tus metus. Iš čia kelis kar
tus buvo nuvykęs į nepriklau
somą Lietuvą. Už nuopelnus 
Lietuvai yra gavęs G^iimino

Alto ir Balto valdyba yra 
bendra. Jai vadovauja kun. B. 
Beneseyičius. Valdybos posėdis 
įvyksta rugsėjo 25, sekmadie
nį, po 10 vai mišių salėje po 
bažnyčia. Planuojama, kaip su
telkti daugiau lėšų Balfui ir Al
tui Taip pat tiriamos galimy
bės atsikviesti lietuvišką ope
rą iš Chicagos. (Z.)

davė. Jeigu kartais išmetame 
nemažai pinigų įvairiems maž
možiams ar-pasilinksminimams, 
kodėl taip drebančia ranka tą 
dolerėlį padedame vargstan
čiam broliui ar sesei? 0 pa-, 
dėti mažiau ar daugiau visi ga
lime, tik reikia truputėlį gai
lestingumo.

Kortę vakaras. Balfo skyrius 
lapkričio 20 rengia kortų va
karą LBBC didžiojoj salėje — 
6 Davis Avė.. Balfo kortų va
karai visada su įvairumais: alu
tis, lietuviški žirniai, pupos, ka
vutė, pyragai ir k. Ir šiemet 
bus daug įvairumų, gal dar 
daugiau negu anais metais. Ti
kimasi sulaukti apsčiai, žmonių. 
Atsiras ir geradarių, kurie šį 
vakarą parems aukomis — na
tūra ir pinigais, nes iš to men
ko mokesčio, 
prie durų, vargiai ar gitiūBtj&bū? 
tų apsimokėti išlaidas. Taigi,

t — Kun. Stasys Yla yra sun- 
kiai susirgęs ir guli seserų ka- 
zimieriečių ligoninėje Chicago- 
je. Ligoninėn atsigulė tuojau 
po ateitininkų kongreso, kuria- 
me dalyvavo ir skaitė paskai- Ž 
tą. Prieš kongresą daug dirbo ti? 
ruošdamas spaudai “Ateitinin- ■Įg. 
kų Vadovą”,
- — Inž. A. Kulpavičius su žmo- c 
na šiomis dienomis grįžo iš Eu- 
ropos po 6 mėn. kelionės. Ap- 
žiūrėjo vakarų Europos moder- // 
nią statybą, aplankė senosios 3- 
klasikinės architektūros pamink / 
lūs ir muzėjus. Be to, archi- M 
tektas paliko savo įnašą Vokie- 
tijos liet. Bendruomenei, pa- 
darydamas Vasario 16 gimnazi- 
jos naujų patalpų projektą. Ar- 
chitekt. dr. A Kulpavičius gy- 
vena Toronte, Kanadoje.

degimu ir gulėjo Lutheran li- 
koninėje. Jam ten bėsveikstant 
jo žmona Elena nukrito ir su
silaužė kelį. Dabar guli John 
Hopkins ligoninėje. Linkime 
abiem greito pasveikimo.

Lietuvio Posto 154 legioni
ninkai sekmadienį, rugsėjo 25, 
kartu su Auziliary. Unit renka
si metiniam susirinkimui, -ku
riame naujai išrinkta valdyba 
oficialiai perims pareigas. Su
sirinkimas bus lietuvių^ atletų 
klube.-

Bull Roastai tai populiarūs 
Baltimorėje jautienos pobūviai. 
Lietuvių Posto 154 legioninkai 
vieną tokį pobūvį rengia Town 
Hali spalio 16. Kviečia visus 
gausiai dalyvauti.

Iš ateitininkę veiklos

Išleistuvės. Rugpiūčio -26 
Staneiių bute buvo suruoštos 
šeimyniškos išleistuvės išvyks
tančiam į Chicagą ateitininkų 
sendraugių valdybos nariui Al
binui Repšiui su dukrelėmis 
Rima ir Gintare. A. Repšys bu
vo uolus ateitininkas ir Lietu
vių Bendruomenės narys. Lin
kime jam sėkmingai įsikurti 
naujoje vietoje.

* Stovyklavo moksleivių atei
tininkų stovykloje Cape Code 
prie istorinio miesto Plymouth 
šie ateitininkai: Aldona šer- 
mukšnytė^ Jūratė ir Šarūnas 
Garsiai, Juozas ir Danutė Pau- 
liukoniai ir Kastytis Pauliuko-

ri su savo vaikais pareikš
ti nuoširdžią padėką vi
siems, kurie prisidėjo prie 
jos brangaus yyro ir tėvo Jo
no Staugaičio laidotuvių: preL 
Ignui Kelmeliui, kun. dr. Jonui 
Matusui, kun. Juozui Pragulbic- 
kui, laidotuvių direktoriui M. 
Bujauskui, vargonininkui Kle
mensui Bagdonavičiui, šeiminin 
kėms p. Borkauskienei ir M. 
Svetikienei už paruošimą už
kandžių šv. Jurgio draugijos 
salės vadovybei, visiems už šv. 
mišių aukas, už gėles, kurios 
puošė karstą, už dalyvavimą šer 
menyse, palydėjimą į bažnyčią 
ir į kapus.

Negalėdama visų išvardinti, 
labai labai nuoširdžiai dėkoju 
visiems, kurie man pareiškė 
užuojautą.

Pasilieku liūdinti

— Voldemaras Blačiauskas, 
Brazilijoje gyvenąs jaunuolė'; 
lietuvis, yra vienas iš geriausių 
tos šalies krepšininkų. Jisai žai- į 
dė Brazilijos krepšinio koman
doje olimpiniuose žaidimuose 
Romoje. Savo meistrišku Žaidi
mu padėjo Brazilijai įveikti So
vietų rinktinę rezultatu 58:54.

— Juozas Marganavičius rug
sėjo 18 sulaukė. 70 metų. Gy
vena Suomijoje, dirba dažymo 
ir valymo įmonėje; yra tos įmo
nės valdybos narys. Sukaktuvi--. 
ninkas yra daug prisidėjęs prie 
lietuvių — suomių santykių pa
laikymo. Nepriklausomos Lietu
vos laikais vadovavo lietuvių 
ekskursijom-po Suomiją: Turė
jo artimą ryšį su prof. Niemi. 
Dabar suomių spaudoje progo
mis primena Lietuvą ir jos vei
kėjus. . Yra kilęs iš Vyžuonų, 
Utenos apskr.

— Vyry choras "Vytis"sa- 
vo dešimtmečio proga spalio 
2 Marijos aukšt mokyklos sa
lėje 3 vai. popiet ruošia didžiu
lį koncertą, kuriame dainuos 
dar moterų choras, vadovauja
mas Alice Stephens, ir. solis
tai: D. Stankaitytė, St Baras, 
M. Kripkauskienė, Brazis ir 
J. Varnelis.

— Iž. Vasyliūno smuiko kon
certas Detroito ir Windsoro lie
tuviams bus spalio 1 Meno ma
žėjuje (5200 Woodyard Avė.) 
Pradžia 8 vai. vak.



CHILDREN 8OARDED

WOMAN wishes to care for

Cathoiic Mother

Reikėtų kurdintis savo parapijos rajone

YOUNG MOTHER
WILL CARE FOR INF ANT

INgersol 9-5062

Neseniai atidarė naują didelę MEDŽIAGŲ KRAUTUVĘ

183 ORCHARD STREET
NEW YORK 2, N. Y.In Cathoiic area of

PAINFING
In St. Teresa of Avila Parish in Tel. GR 5-0160

(Nukeltą-j. 7 psl.) SEKMADIENIAIS.

Na, o tu? CATERERS
-Aš žiūrėjau tėvo, kad kai

tų vedant būtų pigiau.

AR JŪS NEPERMOKATE$14,000 to $27,500
Kaip, aukseli, sūnus jau

RELIGIOUS NOTICE PROFESSIONAL SERVICE

skatiko.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras,

REAL ESTATEHOTELS
ALBERT F. PETERS (Petrauskas)HELP WANTED

POSITION OPEN 84-17 JAMAICA AVĖ.

RADIJO VALANDA

1*30 kil. Mėdford.

STONEY LODGE
AMERICAN HOME REMTY

WLYN

In Cathoiic area

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

In Saint Patrick’s Parish in Brook- 
lyn, N.Y. Bay Ridge—1 family semi 
detached. 3 bedrms.. modern kitchen. 
finished basement, closed porch, par- 
quet floors, oil heat, garage, storm 
windows, near St. Patrick’s Church 
and School. Vacant on title. Asking 
$25.000. TE 6-9311 or SH 8-3945.

Turime didžiausią pasirinkimą vietinių bei importuotų 
medžiagų moterims ir vyrams labai žemomis kainomis.

In Cathoiic area of LEONIA. N. J. 
Split level custom builtby Meeker 
& Meeker Ine. Extra large rooms, 
oversized 2-c^r garage; 6 rms.. rec. 
room and full basement, 2^ baths,, 
removable windows. ideal location. 
GE 8-9215; CApital 6-5106.

WHIL
Mass.

In Saint Eugėne’s Parish 
in N E. YONKERS, N. Y. 

Westchester Hills, 5 years ex- 
mndable Split wz3 bedrooms, fin
ished basement nn.„ fenced in yard. 
64x100 plot; 2 bloc!*; public school 
$25.500. Otvner. Phone SP 9-2575 NORI PIRKTI AR PARDUOTI 

NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 
REIKALAIS KREIPKIS J

Comfortable. Private Rooms 
Excellent food 

OI 3-7152

už savo automobilio apdraudę?

Dore’ Čoatume Jewelry 
Free Traintag. High Commissions.

CaU FL 6-3681

ICON-BOOK SERVICE
Fordham Univ. Ruaslan Center, Bronx 58, N. Y.

TEACHERS - SOČI AL WORKERS 
CRAFTSMEN

Contact the Vocation Director
Brother Bertswald, F.C.

Our Lady of Charity Novrtiate
7720 Doe Lane. Philadelphia 18. Pa..

WASHINGTON TOVVNSHIP. N. J. 
near Westwood, 6-room stucco. 2 
baths. gaisre. 80x100 comer plot, 
landscnnbd. Near Cathoiic Church & 
Pamchial .School NO 4-0659; after 
7 p.m. — CY 2-2866.

WANTED MAID COMPANION — 
middle aged. mušt speak Engttsh 
flucntly. live ta. awn room * bath; 
da eooking ar.d ckanfrtg; 4 rooms, 
N. Y .C. — TEmpleton 6-0633.

blausias tikslas išlikti patiems 
lietuviais ir tokiais išauklėti sa
vo vaikus. Tokiu būdu mes il
giau išsilaikysime, mūsų vaiku
čiai turės daugiau progos iš
mokti lietuvių kalbos, galės į- 
sijungti į lietuvių organizaci
jas, sutaps su-savo parapija ir 
pasidarys mūsų tautinės gyvy
bės pratęsėjai ir įpėdiniai.

Jūs^ kun.A. Kučingis,
' klebonas

Kartą viršaitis Ignas Kunigo* 
nis, išvažiuodamas | apskrities 
miešta, pasišaukė mane ir tarė: 
' —- Še raktą nuo spintos! čia 
yra pasų blankai, įvairūs, do
kumentai ir, svarbiausia, ant-

Duodame dovanų tiems klijentams, kurie pirks nemažiau kaip 
už $10.00. — Ateikite ir įsitikinkite!

UNUSUAL OPPORTUNITY foreM- 
erly person who desires large at- 
tractive room. Food is eoccellent. 
Tray Service. Porch on šame floor. 
Some care if needed. — GI 4-2285.

home-cooked food personai atten- 
tion if required; R. N. on call 24 
hours; State registration No. B. H. - 
537. Phone PR 4-9509.

of TEANECK, N. J. 
6 rooms, nice section; 

near everything; 2 car garage. 
Princ. only. TE 7-6235

for convent in Yonkers. 
live in

NAMŲ ADRESAS 
196-53 — 95tb Street Ozone Paris 17, N. Y.

HAZLET, N. J.
8-ROOM SPLIT. comer. newly de- 
eorated. landseaped: extras. N’ Y. 
bus at comer. $17,750; 4,.į% GI. 
mortgage. Fall occupancy. Phone 

CO 4-0994

VYČIŲ PROGRAMA 
WLOA — 1550 kil. Braddock, 
Penna.

h. 2 car 
Bccfuaive, ___

ELIzSbeth 2-7266 (NJ)

LAISVES VARPAS 
ved. P. VrrCnk 

WK0X

rai negali. Kurdamiesi • toliau 
nuo lietuviško centro, mes tols
tame nuo savo tautinės ir reli
ginės gyvybės šaltinio. Kas ta
da labiausiai nukenčia? Tai mū
sų prieauglis — jaunimas. Jis 
nebegali lankyti savos mokyk
los, patekti į šeštadieninę mo
kyklą, priklausyti lietuviškom 
organizacijom, atvykti į' savo 
bažnyčios pamaldas, sueigas su
sirinkimus. Todėl tokie, netu
rėdami dažno ir nuolatinio ry
šio su savo žmonėmis, lengviau 
nutausta, išsiblaško ir susimai
šo su kito kraujo žmonėmis. 
Tad mūsų noras būtų, kad lie
tuviai. atvykę į Los Angeles, 
kurtųsi arčiau savo parapijos 
centro, kur veikia reguliariai 
pradžios mokykla, šeštadieni
nė mokykla, lietuvių mokykla 
ir parapijos salėje centralizuo- 
jasi beveik visas kolonijos vei
kimas. Be to, parapijos kaimy
nystėje yra “Lietuvių Dienų” 
leidykla, Dūdos maisto krautu
vė. dr. Hagentorno ofisas, A. 
Skyriaus spaustuvė, K. Spee- 
cherio ir P. Ėaulinaičio namų

Los Angeles, Calif. — Kun. 
J. Kučingis, šv. Kazimiero par. 
klebonas, kreipėsi į Los Ange
les lietuvius ir šian pakraštin 
atsikeliančius tokiu žodžiu:

Norėtumėm Įspėti visus lietu
vius kiek galima vengti decen
tralizacijos bei išsiblaškymo, čia 
lietuvių kolonija yra smarkiai 
auganti. Mūsų žiniomis kas sa
vaitę čia atvykstagyyenti beveik 
po 1 - 2 šeimas. Iki šiol ne
maža lietuvių, atvykę į mūsų 
koloniją, kūrėsi netolimoj dis
tancijoj nuo savo parapijos. 
Jiems priklauso mūsų visų pa
garba. Tačiau yra ir tokių, ku
rie palikdami savo gravitacijos 
centrą — parapiją, kuriasi to
liau nuo miesto, pajūriuose, už
miesčiuose. Žinoma, labai leng
vai pasiteisinama: arčiau darbo, 
nėra ^smagu, Yniesto triukšmo... 
Žinome, kad gyvenimas yra au
ka. Visiems ir visur būti ge-

In Cathoiic area of 
BALDVVIN. L. L N.’Y. , 

1 year old Colonial; 8 rooms. 
baths; 2 car garage, patio, alum, 
s. & s.; sewers. A-l area. ideal pro- 
f^sional. Askinsr $27,750. Private 
owner. — Telephone BA 3-3313.

Ideal fer Cathoiic • tnstitution
PORT MONMOUTH. N. J. .

16 Rogm& 5 Baths. Shower. 1 Bun- 
gaknv, 1 Danctng Sakm; Beach in 
froht. Sasdy Hook. Asking $30.000. 
Mušt Be Seen! Kensberg 6 0461 J 

M. J. . s '

Barryville, N. Y. HOTEL - MOTEL. Under new management. E. Maue, propr. 
Rooms - Meals - Tap Room: Hunting. Fishing. Open AH Year Round 
Special Ratas to Rcli?iou«s Groups. 
Telephone: 9481 (Barryvine. N Y )

RICHMOND HILL. N. Y.
2 family. ftfllv detached;- 60x100. 2 
car earaee. Ud; 4 rooms. bath and 
porch. Down: 5 rooms. 2 baths. porch 
and finished basement. —r $24.000. 
(Owner). JA 9-1765.

For the Very Best in CATERING 
for Weddings - Gradiiations - Com- 
munion Breakfasts r Anniversaries -

1360 kilocycles
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p p.

3 rooms, S batho. powder room. 
Largo comer 
Inater oectkMi.

•“ N. J.
l^lne Homa < Citbime ovnerah'p

FOR ELDERLY PEOPLE 
Good home-cooked meals 
Tray aerrice if neeeasary 

Reaaonable pricea. insnectlon invited 
PR 4-8425 (NJ.)

We have a (arge seleetion of homes 
in various desireable North Shore 
communities. Cottage — 2 bedroom 
completely modern. $14.000; Ranch 
— 3 bedroom & den $18.500;Ranch 
Waterview — 3 bedrooms. 2 yra old 
$22 000; Colontal — 3 bedrooms. 1% 
baths. $25.000; Split leve! — 4 bed
rooms, 2% baths, $27,500. Come in 
and see these and others in our p^c- 
ture file. COONEY ASSOCIATES 
Ine., 90 Glen Cove Road. Greenvale, 
L. I. — Telephone MA 1-1620

for experienced chambermaid, 
waitress, Westchester rectory.

VVOOOHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

In Sacred Heart Parish
— ta MERRICK. Ll. N/Y?
Walking dlstance to Sacred Heart 
church: 4 bedrooms. 2 baths; Cape 
Cod. finished basement. come- lot. 
trees. many extras; $25.000. Phone

FReeport 9-6476

aukseli, neišteisk iš rankų rak- 
to ir niekam spintoje nosies' 
kaišioti neleisk. Visa dabok, : 
kaip savo nuosavybę. Jei klan- 
simas sukels abejojimo, lauk 
manęs.

Atsisėdau viršaičio kėdėn ir 
laukiau interesantų. Girdžiu už 
durų kažkas šnabždasi. Paskui 
prasiveria tyliai durys. Kažkas 
pašij&ūri._ Įmūrys visiškai atsi
daro ir iš karto pasirodo gru- ~ 
pė čigonų. -

— Laba diena ponui!
Laba diena. Kuo galėčiau 

patarnauti?
— Ponuli, mes norime pa-

Ossining-on-Hudson, New York
A Private Psychiatric Hospital. completely equipped for 

Dtagnosis and Treatment of Mental and Nervous Conditions. 
Insųlin Ccma Electroshock Psychotherapy 

Masses and Sacraments Avaiiable
LEO J. PALMER. M.O. 

Medical Director
Charles A. Bright. M.O. Maurice J. O’Connor, M.D.

Asrociate Director Associate Director
Telephone 914 Wl 1-7400 ,

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo ^saugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

child of working mother, daily. 
Williston Park vįeinity, — $15 
weekly. Phone Pioneer 2-5347.

4 years and older 
Bensonhur^t area. Reasonable rates 

Inspection invited
CL 6-9821

RADIJO PROGRAMA
ved. Stop. Minkus, Boston, 

Mass,

JERSEY CATERING SERVICE 
59 4th Street. Passaic, N. J.

• GR 1-2170

DAVID HARRIS & SON, INC.
44 Northview Avenue- 

Upper Mountclear, New Jersey 
Pllgrim 4-1534

30 Acre# With Riv'r Frontag*. Ideal 
for Cathoiic Inatitution. Larze rfc- 
tnrHn hnme. lanp> swimmln|t pnol. 
mrdenerv coftaze and bara. "27 milea 
fnwn N.Y.Č. JULtA HEAVEY A CO. 
S5S Ranrnpn VaHey Road. Onkland. 
ICew Jeraey — TH. FEdaraf 7-4366.

pardavimo įstaigos, ir čia dau
giausia lietuvių gyvenama. Tą 
patį reiktų pasakyti ir dosan- 
geliečiams, kurie perkasi nuo
savybes, kad ir jie nesitrauk
tų į periferijas, bet artėtų prie 
savo bažnyčios..
Parapijos rajone gyvena apie 
200 šeimų. Tad lietuviai, pali
kite pajūrio miestelius ir Los 
Angeles priemiesčius pensinin
kams, o vaikingos ir jaunos šei
mos kurkitės mūsų nurodyta
me rajone, kad tuo būdu galė
tume sudaryti kompaktinę ko
loniją. Tiesa, gal čia ir šio to 
reiks atsisakyti, tačiau nenu
kentės mūsų didysis ir svar-

RECINE MANOR MOTOR HOTEL
Fishkill - Route 52. New York 

Open Ali Year. Ali Conveniences. 
Special cons.deration given to Re- 
ligious Groups. The Maximum in 
Service for the Most Discriminating.

TW 6 9033

■BtK'-JbM!*: 8frcl5O 
fiffl'Cning 

Scranton Avenue. 
.LYnbredt 9-8760

1190 kil.. Farming 
haifr, Mass.
Sekmadienį nuo S iki 9 vai. 
ryte.

Tel. Hlckory 1-5220 

WILLIAM J. DRAKE

SMALL PLANT MAINTENANCE
Induftrial or Institutional Boiler 
Room, plnmbing. electrical. etc. 
Contract basis. Special consider- 
ation given to religlous institu- 
tions. For particulars call . . .

BA 9-0845

' for 
HOSPITALS - CHURCHES 

SCHOOLS - NURSING HOMES

references reųuired 
YO 3-14Č9

Catholics VVelcome
at THE BEACH HAVĖN

51 Abbott Avė.. Ocean Grove. N. Y. 
Excellent Food for EMeriy or Re- 
tired People — Reasonable Prices. 

PR 4-7213 NJ.

— Aukseli, reikėjo paimti 
lazdą u* tokius interesantus iš
vyti laukan. Tegul žino, kaip 
reikia be bažnyčios gyventi.

Mokykla pradėjo darbą. Rug
sėjo 6 parapinė mokykla pra
dėjo mokslo metus. Veikia 4 
skyriai ir vaikų darželis. Viso 
170 mokinių. Jų tarpe 36 lie
tuviai. Mokyklos vedėja yra se
suo M. Alfreda. Lietuvių kalbą 
dėstys mokytoja Ona Razutie- 
nė. Malonu pastebėti, kad šiais 
metais lietuvių mokinių skai
čius žymiai padidėjo. Sudarytas 
komitetas, kurto tikslas parū
pinti lėšų lietusių kalbos pa
mokom. Komitetą sudaro pirm. 
A. švežas, sekr. L. Ringienė, 
ižd. L. Ruigienė.

Bet aš juntu, kad čia yra tik 
viršaičio žodinė gražbylystė, kad 
pasai iš tikrųjų duotini. O kaip 
bažnyčia atliko savo aktą, tai 
čia jau jos dalykas.

or child 3 - 5. years in my home.
St. Jerome’s Parish. Flatbush area.

Catholics Welcome
. Bogota, N. J.

LICENSED BOARDING HOME 
for ĖLDERLY PEOPLE

KRAUTtrve ATVIRA KASDIEN 
ISSKYRUS SESTADIENIVS nuo 9 ryto iki 6:30 vakaro

Eaeterh Churches And Spirttvaltty 
Byzantlne Liturgfeal Books in Various Languages 

MĖTAL WOkfc e BYZANTYNE BAPTISMAL CROSSES 
COLORED SLIDES • H AND PAINTED ICONS 

Vl-'dtmtr Mataer of Cod rPamphletl '........      — S .15
Chrlrt or B.V.M. Pestcard Prima. Blk Whlte ___  25 For 5 .40
Coloretf lc»n Printa. Aasortad..................      25 For 51.25
Lamlnatod l^on. 6x10. Chrlat or B.V.M   __________ Ea. 1.95

Lamlnatod leon. 4x5. Chritt or B.V.M............ .....  Ea. 1.00
leon Chrlstmaa Cardo . ........................     — Par Ooa. 1.00

IVRITE FOR FREE PATAI OCVE
Op>-n M‘>n«!ay Thrmtjrh Frid.ty 10 N«»>n; 2 5

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Cathoiic Mother - 
WILL DAY CARE CHILDREN

St. Anastasia Parish 
TEANECK, New Jersey

4 Bedroom - Brick and Frame - 1 % 
Baths -'Living room - Fire' place - 
Dining room - TV roim - Erc!o~ed 
porch; $24.900. — TEaneck 7-3202.

from 9 A.M. to 5 P.M. 5 days a week 
-Ages 2% to 5

Hot lunches and afternoon snack. 
$20 week. Inspection invited.

ES 6 0359

In Our Lady of Visitation Parish
PARAMUS. N’ J.

Attractive 3 Bedroom - Ranch % 
Acre - near schools - N. Y. Bus - 
Oversized Garage — $18,500. Phone

1 CO 5-4701

- Rytojaus dieną visi atbildėjo 
vėl ta pačia tvarka, ir aš, vir
šaičiui dar esant Alytuje, iš: 
daviau čigonams pasus.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. JoktoM Stuk** t 

WEVD — 1330 kfl., New York, 
N- Y. . J

fieitad. nuo 5 iki 6 p.p.
ooooooooooooooooooooooooo*

Well known licen “d firm dealing 
ta American indusuy. Part or fidl 
time, high commb^ion, no age bar- 
rier. training pror-am. < :-o«md fioor 
opportunity fgr rapid edvnncemcftL 
INDUSTRIAL INCOMES, Ine.

OF NORTH AMERICA

L A D I E S
EARN ENTRA MONET 

Denu

Parvažiuoja viršaitis, ir aš da
lyką reft/uoju.

— Kokius dokumentus turi
te? Metrikas?

— Tiirime, ponuli, tik vedy
bų metrikas.

Abu vyriškiai griebėsi už ki
šenių ir ištraukė po suglamžy
tą popierį. Skaitau:

“Petras Kūgis ir Marija Kery- 
tė susituokė Smolensko R. ka
talikų bažnyčioje; liudininkais 
buvo Antanas Kūgis ir Ona Žy- 
gaitė”.

Skaitau antrą dokumentą:
“Antanas Kūgis ir Juzė Pet- 

ryte susituokė Smolensko R. ka
talikų bažnyčioje; liudininkais 
buvo Petras Kūgis ir Marija Ke- 
rytė”. Abiejų dokumentų data 
ta pati.

— Palaukite, čia kažkas ne 
taip. Kaip tu, tėvas, galėjai bū
ti liudininkas sūnui, 0 sūnus 
tėvui? Abu tą pačią dieną ir 
toj pačioj bažnyčioje. Vedei 
pirmą kartą?

— Ponuli, nebuvo skatiko. 
Tai vestuves atidėjau, kol sū
nus užaugs. ■'

Putnam Valley. Stone house on lake. 
compL ftamiRbed. 23
mtag, boat, AU year accesibility. 2 
bedimą., tile bath. panelled liv idin. 
rnw. fireplace, mod. kitchen, he»t. 
targe basement, guest cottage. .bath 
house. bam. todfataėd. garage; 55 nri. 
fmm N V. MR 000. T».r-s S675. OP 
^.Y. BU 8 4448 or PEekskilI 7-4458.

suaugęs, o tėvas veda tik pir
mą kartą?

— Taip. Sakosi, neturėjęs



PAWŠ RESTAURANTRESTAURANTS

U5me$)

PL4-6757

HACKENSACK

Toomey's Grill
Cor. Rogers Avė. 4 Empire Blvd. 

Brooklyn 29. N. T.
GOOD PLACE TO EAT 

Air Ctmditiooed 
PR 2-2541

nis vis dar buvo viršūnėj, ta
čiau “pribaigė” j| VRlliams, kai 
Vaitonis išlošęs figūrą užbaigė 
partiją su minusu. .

JAV negali pasiųsti koman
dos į pasaulio p-bes Leipzige. 
Amerikos šachmatų federacija 
neturi pinigų, beto valdžios or
ganai nenori duoti leidimo į 
kraštą su kuriuo nėra norma
lių santykių. P-bės čia pat, nuo 
spalių 14 iki lapkr. 9 d. Daly
vaus 36 valstybės, priešaky su 
Sovietų: Tai, Botvinik, Keres, 
Korčnoj, Petrosiah, Geller. N. 
Yorke susidarė komitetas (Rev. 
Frank Beal) sukelti $6000 rei
kalingus tai kelionei.

Boylstono šachmatų klubas, 
Bostone, rengia dr. Putzmano 
atminimui turnyrą pas save, 
nigs. 24, 25 ir spalių 1, 2 cLd.

Boston Sunday Globė, rugsė
jo 18, įsidėjo dvi miniatiūrinės 
partijas iš N. Anglijos p-biq, 
Hartforde. Viena, 15 ėjimų — 
Algio Makaičio, davusi jam B 
klasės meisterio vardą, kita — 
Mass. meisterio John Curdo, į- 
veikusio savo oponentą perll 
ėjimų. Makaičio partiją pakar-

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

- Vestuvėms ir pokyliams tortai

Dalia ir Albertas 'Radžiūnas, sav.
36*38-40 8TAGG ST. BROOKLYN 6, NX

C A R M E N’ S
ItaUan - American Restaurant 

DAILY LUMCHEONS 
SUNDAY DINNERS

nes turi/690 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pairi- 
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Bkdkymas tik apie 100 
doL mėnesiui. Adresas: Benrice bet kas, pamėginęs pašaus A- 
Blekis, OldTown Farm, Tenry- talanta, Krakus aria Talatym- 
yiDe, Conn. TeL Bristo! LUd- pfo, < vrigys.su geru apetitu. 
low 2-5113. v fAriU)

REGINE WAY RESTAURANT
3371 Eastchester Road, Bronx, N. Y. 
Restaurant and Catering. Service 
from 15 to 1500; WeddingB - Com- 
munion Breakfasts - Banguets, and 
Ali Sočiai Funetions. Special consi- 
deration to Religious Groups. Phone 
OL 4-6495 .... OL. 4-4684

DOVANOJ GIMINĖM a-

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Ga^ijoje,ZietUr K A t»jet Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 
vertina gautam siuntinj/?? ?

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VUJiO 
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
I(| l|> galima pirkti vilnones medžiagas dotxxnom pa- 

įįofn žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

LOUE’S CHATEAU 

624 Rermont Roed, 
CLOSTER, N. J.

Italian - American Cuisine 
Home Čooking

Our Service is Fainoua for it* 
ProtnpCneas A for it* Efficiency 

Special eoMideratioB given to 
Religious Groups

PO S-6777

kiantijaulimtių, rugsėjo 17 
pradėjo savo darbą. Mokyklai 
vadovauja Ignas Medžiukas. Pa
mokos vylsta šeštadieniais *9 
vai ryto. Visi lietuviai ragina
mi. pasinaudoti, šia mokykla ir 
leisti savo vaikus pramokti lie
tuvių kalbos. 7

Kun. Vad.Sttiauskui rugsė
jo 14 šv. Juozapo ligoninėje 
Burbank, CtiiLbuvo padaryta 
sunki viduriu operacija. Kun. 
Vaclovas Pliauskas 6 metus 
yra dirbęs šv. Kazimiero para
pijoje. > ‘

Parapijos choras ruošiasi 1961 
m. dalyvauti. Antroje dainų 
šventėje Oucagoje. Chorui va
dovauja komp. Bronius Budriū- 
nas. Pirmininkauja Algis Rau- 
linaitis. Choras turi 65 narius 
ir yra pajėgus meno vienetas. 
Los Angęte£&etuviai yra pra
šomi paremti, parapijos ir cho
ro pastangas,* kad mūsų cho
ras, kuris taip uoliai kas sek
madienį gipda bažnyčioje ir 
gražiai pasirodo visuose dides
niuose kotaajos parengimuo  ̂? 
se, visi 66-pariai -galėtų daly
vauti daĖriį šventėje Chicagoje.

Balfo.vąfcaras ir šokiai Kis 
spalio.9 parapijos salėje.

Lietuvos vyčiai spalio 16 pa
rapijos saleje feirės savo meti
lų pšrėngMsą,' kur tarp kitų 
programas numerių bus rodo- 

^jnas filmas iš Lietuvos.
Vadovai Mikuckis kreipėsi į 

visus Los - Angeles .lietuvius, 
prašydamas aukoti lietuviškų 
knygų šv. Kazimiero parapijos 
knygynėliui. Knygos priimamos 
sekmadieniais klebonijoje ar
ba paskambinus DU 4-3503, pa
imamos iŠ namų.

Ona Gaįauskienė gavo pra
nešimą, fatd jos mamytė, 79 
metų amžiaus, jau gavo vizą ir 
netrukus atvyksta iš Lietuvos 
į Los Angeles. (LX)

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. OELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, .nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VĄK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT Išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium i viršų, 
' arba INI) traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

Tol.: AL 4-5456 
Te!.: UI 5-6806 

TeL; FO 3-8969 
TeL: MU 4-4619
Tat: LO2-14I6 
Tel.: HU1-2790 
TeL: *W 8-2868 
TeU TR 3-1866
- TeL: T01-1068
- Tel.: M 8-6966
- TeL: Fl 6-1*71

TcL: 81 3-1787
- Tel.: OA 4-4401 
Tel.: RE 2-7163

Tel.: FLaza 6-6786 
N.W. — GL8-2296

Herman Wedefs 
SUNRISE VILLAGE

Sunrise ETway, Behnore, L. I-
SU 5-1132 - SU 5-®573,_ , 

2 Show> and Daneing Nitely. GALA 
CONUNENT AL REVUE. EscceUent 
Cuisine, Luncheon served from 11:30 
AM. — Private Banųuet FacHities.Dabar jus galite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 

MOsų Įstaiga taip pat sutvarko pramones ir bfemio keliones 1 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. .Mes parOpinaine vizas, 
sutvariaBne rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui 1 R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New Torte 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

DtMESlO!
Kas netari kur rainiai Įriš

ti gyvenimo dienu. krežDkitės 
į Old Town Farm — poilsio Atsiminkite,
namų — šeimininkę. Čia lietu- kumpis visuomet nrinkSaš, riil- 
viškta 1r visad Šviežias maistas, ringas, šyiežias, maistingas ir 

ekonomiškas. Jūsų patogumui, 
lenkiškas kumpis yra gaunamas 
3, 4 ir 5 svarų dėžutėmis. Ga- 
lima'nūsipiriĖti visose JAV vie
tovėse vardu Atrianta, Krakus 
arba Tria.

Jūs garite būti užtikrinti, kad

l.lei ŽfŠ Žc3 e6 3. g3 c6 4. 
Rg2Rb4 S. Vc20-0 6. Žf3d5 7. 
c-dcxi8.0-0 Vc7 9. d4Žbd7<10. 
Rf4 Vc6 U. Bari R:Ž 12. VR

13. Va3j7:^2 (lahni pėsti
ninkas, bet įklimpsta.) 14.Bfel 
Vb5 15. Rfl! juodi pasidavė^ 
nes pagauta jų valdovė.

IMPORTUOTOS ir VIETINfiS
Vilnones medžiagos kostiumams, paltams ir suimtiems. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis baisomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą 
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BOSITE 

PATENKINTI

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST^ N. X - C. GB 7-1130

f DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDEIJS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt._

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Spedariai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsieni.

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

UąUtms — BEER — VHNES 
skanOsuetuviški užkandžiai 

Seštlriiėniais, sekmadieniais
Gridtia X MortotaiČio lietuviškas orkestras 

8»V. P. YTŠNIAUSKAB
31 Sprtųg St, New Britain, Oran. TeL BA 3-9771

x CYPRESSMANOR 
AvkUabie for Weddtag RoceptionA 
Dfnners Sodai 
Alr-conditioned. Acc. 50-500. Ltccu- 
rious Banųuet npms. Cor. Cypresa 
Ave.AMyrtle Ave„ Ridgewood, N.Y.

Tel. VA 1-41M

JUOZO m IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQUOR STORE

Garimi*, gauti jvairftusioe rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Diffitiabslas pasirinkimas darinės ir vyno.
183-55 UCTFE&TB BL VD. RICHMOND HHX> N. Y.

.......... _

z DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir 1 kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesCia1 apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mfisų skyrius 

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
Licensed by Intourist 

o NEW YORK 3, N.YW 39 - 2nd Avenue - 
o BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue - 
o LAKEW000, N. J. 126 - 4th Street — 
o PATER8ON 1, N. J, 99 Main Street — 
o NEW HAVEN, Conn^ 6 Day Street r— 
o PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Carson Street - 
o WORCE8TER, Mase, 174 Millbury Street - 
o HAMTRAMCK, Midk, 9390 Jos.»Campan - 
o CLEVELANO 13, Ohio. 2683 W. 14th Street 
o CHICAGO 22, IIL, 2222 W. Chteago Avenue 
ė SAN FRANCI8CO> CaL, 2076 Sutter Street 
o NEWARK 3, N. 428 Springfleld Avenue ■ 
o PHILADELPHIA 41, Ak, 4925 Old York Rd. 
o SPRINGFIELD, Msss., 1716 Maln Street 
o WATERBURY, Conn., 6 John Street — 
o GRANO RAPIDS, Mlch^ 414 Soribner Avi

o pASSAIC, N. A, 211 Monroe Street 
P OETROi'LNich^ 7300JBloMsas Avmum, __
•• VTNELANO, N. J, WsM UHMM AvSLuš, OHO* OMMRM RN*.

liiioNis
FUNĖtAL HOME 

2®0 Ctanul SfrOri Nmr Britam, Conn.
TeLBA9-ll8l

BREAKFAST - LUNCB - DLNNSR 
SERVICE FROM 7:30 AM. TO 8:30 P.M.

Open 6 Deys — Ctoeed Suuday 
Luncheon* from 99c; Oinners from 81.50 
Gerden Room Avaiiable for Reeervatkms

A F*w Doors Away From 
St. Francis of Assisi ChurCh

LENKIŠKAS KUMPIS — PUI
KUS PATIEKALAS 

šiandien kiekvienas tino, 
kad tikras lenkimas kunąns, 
importuotas iŠ Lenkijos, yra 
gerfaririas ricĖUiėrias. •

TaupidS^JŠtiniiniiikės visoo- 
lėnkišku kum- 
švečfam. Tad 

rrikalauktte tik puikaus, 
ruošto importuoto feū&o 
kumpio. Galite vartoti 
kaip svarbiausiu patiekalą ar
ba kaip šaltą uScan<Q. Kaip be
vartosite, galite būti rifai, pan 
tenKusne savo, seimą ir savo

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 
2M OBCHABD STBEET NKW YOBK 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilptėms, suknelėms bei švaztamu.
Maišytos ir rayoninės medžiagom parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

Kriv^ ;(Ntimekas I1C
Pirmame kčtiBy — mūsų gy

nimas nesušĘįįšudė ir gavnm 
trejetą (varčių. Antrione ktii- 
nyje ža^nas prad&oje gerti 
atrodė, bviem O’Haros įvar
čiais pasivijome iki 2:3. Bet čia 
Vaitkevičių ištiko baudinys, o 
MčGee pasirodė netinkamas vi
durio saugas, ir vėl 2:5. Kliveč- 
ka dar išnaudojo baudinį, bet 
ir vėl pasitaikė mūsų gynimo 
klaida, taip baigėme 3:6.

Kaip minėta, buvo visiškai 
silpnas gynimas, išskiriant vie
ną Krušinską, sužaidusį paten
kinamai. Puolime buvo tik 3 
žmonės — Kulys, O’Hara, Kli- 
večka. Vartininkas Naronis dėl 
6 įvarčių nekaltas.

Rezervinė pirmą kėlinį (vos 
septyniese) spyrėsi, kiek galė
dama, ir gavo du įvarčius. Ant
rame kėlinyje pasirodė ir li
kusi komandos dalis, kuri pa
kelyje buvo pasiklydusi, žais
dami su 11 žmonių mūsiškiai 
gavo net 3 įvarčius — 0:5 (0:2).

Atletas

WHTTE HORSE TAVERN : 
baras - restoranas 
PRANAS BRUCAS, savininkas

į N-is iAatfabs AVĖ. Woedhaven 21, N.Y. TeL VlrgUla6-9513 !

^kE ytatavCm, siMli<H>liiism ir kitiem pobūviam *"•' 

Stiėje įaM tapti 100 dalyvių 

įMeėBtateBMnRBRBBUBBBaėoeBeeBaosaesBeeeaBeeBsaoBOR

vrigys.su


NEW YORK

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Matthew P. Ballas

PIANO STUDIO

BANGA TELEVISION RICHMOND HILL
WOODHAVEN

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION JOHN J. TORMEY
SAV 8. KUČINSKAS

Lietuvių Demokratų komitetasResid. lUinois 8-7118

■FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

Ieškomi Mikasė, Ignas Lauri
navičius iš Krakių, Kėdainių 
apskr.; Marytė Indianauskas iš 
Kauno; Alytė, Alfonsas Daubu- 
kas, iš Norkūnų kaimo, koo
peratyvo vedėjas Krekluose. 
Jie patys arba kas žino apie 
juos prašom rašyti Darbininko 
administracijai 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N.Y.

270 B R O A D W 
BROOKLYN 11, N. Y.

Fhone: EVergreen 4-8858 
7281

Ieškomas Jonas Pilkauskas, 
sūnus Antano, gimęs 1926 Gi
žių km., Svėdasų vlsč. Rokiš
kio apskr. Ieško sesuo, gyve
nanti Kaune. Prašome praneš
ti: M. Slavinskui, 200 Highland 
Blvd., Brooklyn 7, N. Y.

linuomojamas gražus butas 
Darbininko kaiminyst ė j e, 
je, 899 WHloughby Avė. Pagei
daujama moteris, kuri galėtų 
kartu su savininke gyventi, ar
ba atskirai. Skambinti' po 5 vaL 
vak. GL 34022.

M«bMantexM*

Lituanistikos semestro vajus 
tebevykdomas. Praėjusią vasarą 
organizuotas lituanistikos se
mestras Fordhamo universite
te neįvyko dėl per mažo už
siregistravusių studentų skai
čiaus. LB New Yorko apygar
dos valdyba praneša New Yor
ko visuomenei, kad pradėtasis 
piniginis vajus nėra - nutrauk
tas, o tik pratęstas iki ateinan
čios vasaros. Vajaus organiza
toriai už atsiųstas pinigines au
kas nuoširdžiai dėkoja ir lau
kia naujų aukų. Aukotojų pa
vardės bus paskelbtos vajui pa
sibaigus. Ateinančios vasaros 
Semestrui, jau iš anksto ruošia
masi ir tikimasi surinkti rei
kiamą lankytojų skaičių. Stu
dijuojąs jaunimas kviečiamas 
iš anksto pagalvoti apie atei
nančios 1961 vasaros lituanisti
nes studijas.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais ir visais patogumais 
vienam ar dviem asmenim. Ga
lima naudotis ir virtuve. Mrs. 
Dome, 414 So. 5th St., Brook
lyn 11, N. Y.

Kuhteog Klubo snsžriBfcbnas 
bus rugsėjo 2V ‘šeštadjerį?, 
7:36 vai -vak. TarptautinioIn
stituto patalpose. Dr. M.Gixn- 
butienė padarys iliustruotą pra
nešimą apie susitikimą sw lie
tuviais archeok^ais Vilniuje ir 
tarptautiniame kongrese.

^kautininkę Ramovės sueiga 
šaukiama rugsėjo 25, sekma
dienį, 8 vai. vąk. Al Treinio bu
te, 57 Vermont Št., W. Rox- 
bury1, Mass.

z Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
rėmėja spalio 1 parapijos po- 
bažnytinėje salėje ruošia Whist 
party. Pradžia 8 vaL vak. Pel
nas skiriamas seselių koplyčios 
statybai Brocktone.

Nijolė Vinkšnaitytė, kuri .iš 
Brazilijos buvo atvykusi į Chi- 
cagą dalyvauti ateitininkų kon
grese, rugsėjo 7 - 10 lankėsi 
Bostone pas savo gimines. Vieš
nia rugsėjo 14 iš New Yorko 
išskrido atgal į Braziliją.

Vajus Nukr. Jėzaus seserų 
rėmėjų seimeliui, kuris įvyks 
spalio 2 Worcesteryje, Mass., 
pradėtas rugsėjo 18 parengimu 
'šv. Petro par. salėje. Kun. Al. 
Kontautas parodė įdomių pa
veikslų iš Lietuvos vyčių kelio
nės po Europą. Pora šimtų se
selių geradarių dalyvavo paren
gime ir savo auka prisidėjo 
prie bostoniečių įnašo koplyčios 
statybai.

Dr. M. Gimbutienė; Harvardo 
universiteto (Cambridge) atsto
vė, archeologų orientalistų kon
grese Maskvoje (rugp. 1 — 16), 
grįžo iš kelionės. Kongrese da
lyvavo apie 2,000 atstovų, 
tarp jų 200 amerikiečių. Kelio
nėje be Sovietų Rusijos aplan
kė dar Balkanus (Rumuniją, 
Bulgariją), Kaukazą ir Lietu
vą (Vilnių).

BRONĖ STARKIENĖ 
tuntu MILTONAS STARKUS

Vasario 16 gimnazijai rem
ti E. Baltrušaitienės vadovau- 
jaman būrelin Brooklyne įsi
rašė šie nauji nariai: M. Norei- 
kienė, Aid. 2ukienė, Fl. Kon- 
drotienė, J. Maurukas, Vacį. 
Butkys ir adv. Frank Alexis.

Stoughtono žinios
Mr. Martinkus Brocktono sese

rims pikniko reikalams padarė 
10 naujų pastatų.

Petras Lukas, policininkas, 
rugsėjo 8 netoli Canton sulai
kė girtą vairuotoją. Kitas žmo
gus iš Nonvood, važiuodamas 
pro šalį smarkiai sutrenkę po
licininką Petrą Luką, sulaužy
damas dviejose vietose dešinę 
koją ir dešinę ranką, sutrenk
damas galvą. Ligonis paguldy
tas Goddard ligoninėje. Jo tė
vas yra kilęs iš Kobrynės mies
telio.

Diana Tumas, gyv. 62 Fam- 
ham Rd., rugsėjo 11 įstojo į 
seselių mokyklą Brocktone.

Mk.

jos, Vak. Vokietijos, Olandijos, 
Graikijos, Luxemburgo, Italijos, 
Lenkijos (egzilinės vyriausybės), 
Ispanijos, San Marino. Vengri
jos sukilimo metu 1956 Msgr. 
Edw. E. Swanstromas buvo nu
vykęs į Austriją padėti pabėgė
liams. Jo rūpesčiu per CRS į- 
staigą į JAV iš 28,000 atvyko 
22,000 Vengrijos pabėgėlių.

Praeitų metų spalio mėn. 
Msgr. Edw. E. Swanstromas bu
vo apdovanotas taikos žyminiu, 
kurį, suteikė “The Catholic As- 
sociation for Intem. Peace. 
1945 buvo pakeltas į popie
žiaus rūmų prelatus. Lietuviai 
džiaugiasi naujo vyskupo^ pa
skyrimu ir-yra jam dėkingi už 
visokeriopą pagalbą.

Kario žurnalo, atgimusio A- 
merikoje, dešimtmečio minėji
mas ruošiamas spalio 1, šeš
tadienį, 6:30 vaL vak. Lietuvių 
Atletų klubo salėje, 1332 Hal- 
sey St., Brooklyn, N. Y.

Ekskursija autobusu į Vilią 
Joseph Maria, seserų kazimie- 
riečių koplyčios ir senelių prie
glaudos šventinimą Newtown. 
Pa., organizuojama Darbininke 
administracijos spalio 9, sek 
madienį, 7 vai. ryto. Norintie 
ii važiuoti prašomi kreiptis te 
lefonu GL 5-7182. vakarais — 
GL 5-7068.

■><r*

demokratų kandidatą i State Assembly 
U 13 A-D

tų projektui panaudotų.
Rugsėjo 10 New Yorke tary- 

6osK prezidiumo pirm, bute bu
vo sukviesta gausesnė įstatams 
peržiūrėti komisija, kurioje da
lyvavo: pirm. J. Šlepetys, S. 
Barzdukas, A Saulaitis, V. Vai
tiekūnas, dr. B. Nemickas ir 
D. Penikas.

Priėmusi dėmesin kai kurių 
tarybos narių, c. valdybos bei 
kitų asmenų atsiųstus konkre
čius siūlymus, komisija paruo
šė galutinį LB įstatų pakeitimo Katalikų šalpos prie NCWC vyk 
bei papildymo projektą, kuris 
bus pateiktas LB tarybos sesi
jai, įvykstančiai rugsėjo 24-25 vyskupu, kardinolo Fr. Spell- 
d. d. Chicagoje, spręsti ir pri
imti.

VrĮMIKnlŲC>Wi lapkr. 8, antradienį Balsuoti sklandesniam
'r ''•-/' turi tefcę visi JAV pajėgai, su-

Lituanistikai Columbijos unš- lauke 21 metų. Tačiau jie tu-
venHėte studijuoti rudens'se- ri būti užsiregistravę. Kai kur
mestre registracija ims. rugsė- riose valstybėse tm^registruo- kiamąpakiįC
jo mėn. 28 Low MemoriaI Lib- tis prieš kiekvienus rinkimus. Pliektą,
rary - patalpose, 116 a. 
Broadway, New York 27, N. Y. 
Veiks keturi kursai: pradeda-' 
maris ir vidurinysis, kuriems 
skiriama po du kreditus, ir 
aukštesnysis ir literatūros is
torijos, kuriem ^skiriama po ,3 
kreditus. Pirmiesiems dviem 
kursam lingvistinės laboratori
jos pratybos tarčiai ir grama
tikos pradmenims pagilinti. Dėl 
smulkesnių informacijų tęl. 
UN 54000, Ext. 2229. A.Š.

VacL Verikaitis, šiuo metu 
dainuojąs H. M. S. Pinafore 
operoje New Yorke, rugsėjo 4 
ir 18, sekmadieniais, per su
mą giedojo Angelų Karalienės 
par. bažnyčioje o taip pat rug
sėjo 10 per Stuko‘vedamą Lie
tuvos Atsiminimų radiio pro- 

. gramą. Solistas prižadėjo kol 
bus New Yorke dažniau pa
sėdėti per pamaldas bažnyčio-

IrifcaniM Jurgis BauBnaitis, 
(apie 70 m. amžiaus), seniau 
gyvenęs Hartford, Cocm. Ieško 
žmona ir dukterys. Km žino jo 
likimą arini dabartinę gyvena
mą vietą, prašom rriyti: O. Rau- 
linaftienė, Tteyttnči Armijos 
24, Prienai, Lietuva, arte: Jfiss 
M. Kazlauskas, 674 N. Bteateth 
St, Urna, Ohio.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški** 
(ARMAKAUSKAS)

N AU JI ’ . ■
DARBININKO SKAITYTOJAI / \ —

Darbninką užsisakė: .........
V. Rudzinskas, Maspeth, N H 

Y., A. Budraitienė. Richm. Hil? ■ 
N.Y.. P. E. Gu^tait.'S. Jamaic
N.Y., A. S'fievKier.ė, Brookly;' S

Y.. E. Kckalas. Jchnscn C' iMrafl 
ty, N.Y. kun. K. Rūkas, Altą 
mont, N. Y., A.Predienė, Olr 
Bridge, N.J., V. Kinkys, Hill I 
side, N.Y., H. Johnson, Duarte ■ 
Ca^-f., J. Kamarauskas, Lo M|I||||L J 
Angeles, Calif., A. Leščinskie Z~"x
nė. So. Boston. Mass.. J. Straz B--‘\ /' '
das, Dorchester, Mass., sesuc I 
Christina, Chicago, Iii., B. Ta- H 
mešaitis, N. Britain, Conn., A. I 
Petrosky, Waterbury, Conn. H

Darbininką užsakė: x
Kun. M. Vembrė — Martin- S 

kui. Stoughton, Mass., V. Bud- , '/■“'X? 
reckienė, Elizabeth, N.J. — V. H 7 >
Mariani, Bethesda. Md., V. Za- I 
blackas, Brooklyn. N. Y. — M. I f"\ 
Yurkevich, L. L. N.Y.. B. Ba- ■ / . Ą
cevičienė — C. šlažienei, abi ■ \
iš Cleveland, Ohio. j j

Naujus skaitytojus nuošir- 
džiai sveikiname ir dėkojame ■ 
už paramą laikraščiui. • - ,

Darbininko Administracija DEMONSTRACIJOS

New Yorko valstybės daugu- j^mmžnėini
moję apskričių yra nuolatinė Ur^>os 
registracija. Taip pat tarp tų X ^Ztmoto.iams ^.Winti h--- 
apskričių yra ir visos penkios “ 
New Yorko miesto apygardas.Registracija Yorke truks J®8*1- 
ttcgiount-tja ąvi ne komisna dar iki LB tarybos se-
nuo spalio 10 flti 15, pirma- ' - r**dietų - penktadienį. vS M® J““ apsvarstytų u. pa- 

nuo 5:30 iki 10:30, šeštadie
nį visą dieną ir vakarą nuo 7 
vai. ryto iki 10:30 vaL vak.

Registruotis turi:

1. Nauji balsuotojai; 2. Se
ni balsuotjal, kurie nebalsavo 
1958 ir 1959 ir 3. tie seni bal
suotojai, kurie permainė gyve
namąją vietą.

Registracija bus tose pačio
se vietose, kur vyksta balsavi
mai. Reikia eiti į artimiausią 
mokyklą. Jei kartais ne toje 
vietoje būtų jūsų balsavimo vie
ta, tai policija ar rinkimų ko
misijos nariai nurodys, kur yra 
jūsų rinkiminis distriktas. Nau
ji balsuotojai turi turėti moks
lo diplomą ar išlaikyti raštin- Aidv 7> rugsėjo mėn., 
gurno egzaminą, kuris yra la- jau atspausdintas ir išsiuntinė- 
bai lengvas. D. Klinga tas skaitytojams.

BAiijnainOTB
gattba |»ati btiM modernilki 
IhMai, bmlrtoe tempei vaikam 
lovutta. virtmrih vMkinenya ir k.
' LITRUANIAN 

fuKniturr co.
3M West Broodamy, ■ 
te Boatoa 27, Mass.'
Off. TaLs AN B-4812

Res.: AN S-5M1
Krautuvėje galima gauti DAR-

profesoriui KAZIUI PAKŠTUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai, giminėms ir 
kartu liūdime.

Since 1888
OUR ONLZ STORE

We Deliver Anywhere
We Telėgra^h FJowers

' Anywhere
Weddinqs & Funeralš 

our specialty .

Visi lietuviai, gyveną z 
GLENDALE 
OZONE PARK

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER AVe;
PRANAS WATTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
. ir BALSAMUOTOJAS

Cambrktge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus. 
Reikale kaukite: Tel. TR 64434

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMA1CA AVĖ. 
(prie Forest Parktray Statfon) 

WOOOHAVEN. N. Y.
Suteildam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiiiacijB

M. P. BALLAS — Dlrectorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedžjaa

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Lieturių bičiulis paskirtas vyskupu
Msgr.' Edward Swanstrom, su esama padėtim vietoje, įstei

gęs skyrius, per kuriuos teikia 
domojo komiteto direktorius, visokeriopą pagalbą. Už nuo- 
popiežiaus Jono XXDI paskirtas pelnus šalpos srityje Msgr. E.

~ ~ Swanstromas apdovanotas
mano pagelbininku New Yorko pagarbos žymenimis Prancūzi- 
arkivyskupijoje.

Naujasis i|yskupas Edvard 
E. Swanstrom yra gimęs 1903 
kovo 20 šv. Cecilijos parapijo
je Manhattan, N.Y. Jo švedų 
kilmės tėvai vėliau persikėlė 
į Long Island City, į Our Lady 
of Mt. Carmel parapiją. Mokėsi 
Bryąnt aukštesnėje mokykloje 
ir Fordhamo universitete. Mė
go sportą, 1924 metais daly
vavo olimpnuuese žaidimuose 
Paryžiuje/šv. Jono kunigų se
minariją baigė 1928 ir birželio 
2 vysk. Th. Molloy buvo įšven
tintas kunigu. Vikaravo šv. 
Petro, šv. Teresės, Šv: Stanis
lovo parapijose- Brooklyno vys
kupijoje. Nuo T9M dirba katali
kų ' šalpos srityje Brdoklyno 
vyskupijoje. Nūd 1943 dirbo 
Amerikos vyskupu/įkurtoje ir 
išlaikomoje katalikų šalpos į- 
staigoje nukertėjusiems nuo 
karo šelpti.

Msgr. Edw. E., Swanstromųi 
vadova^ant, CRS - NCWČ 
įstaiga išaugo į didžiausią pa
saulyje privatinę šalpos organi
zaciją. Lietuviai per šią įstai
gą, Balfui tarpininkaujant, yra 
gavę ir gauna daug rūbų ir 
maisto.

Naujasis vyskupas yra apva
žiavęs daugybę nuo karo nu
kentėjusių kraštų, susipažinęs

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bot stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko


