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Bažnyčia yra jėga. Jos įtakai mažinti reikia'jį skaldyti 
iš vidaus: tikinči’jju mintyse vienus Bažnyčios Galvas 
giriant, kitus peikiant ... Tokia dabar "kryžeivi’/'

■' prieš Bažnyčią taktika
19 CENTŲ , —

Trečias koegzistencijos žingsnis - nepuolimo sutartis
Diplomatiniai pasikalbėjimai, 

šiuo metu gyvi tarp Gromyko 
ir Rusk bei Home, tarp Gromy
ko ir prezidento Kennedy, se
kami su klausimu: kas toliau? 
SUTARČIŲ AR VEIKSMŲ KE
LIAS?

Iš Vakarų diplomatų leidžia
ma mintis, kad dabar, reikia ne 
“sutarčių”, bet “veiksmų”. Vie
nas tokių^veiksmų atoslūgiui ir 
koegzistencijai gali būti kvie
čių prekyba, toliau kariuome
nės atitraukimas iš Kubos, iš 
Vengrijos, pasikeitimas konsu
latais. Tai būtų pereinamieji 
žingsniai į naują didesnę poli-

Derybose tarp daugelio klausimų, kuriem Maskva rodo iniciatyvos daugiausia, 
yra nepuolimo sutartis.' Kodėl jos taip siekia ir kodėl ji Amerikai nepriimtina

Kokius atomus dar uždraus?
Gromyko spalio 2 kalbėjo, 

kad artimiausia sutartis dery
bose su Amerikos ir Anglijos 
ministeriais gali būti pasiekta 
dėl uždraudimo gabenti atomi
nes bombas satelitais apie že
mę.

— Gub. Rockefelleris viduri
niuose vakaruose, Ohio, India
na, Wisconsin, Illinois, visai 
praradęs šalininkus. Kaltos es
ančios jo vedybos. Tarp res
publikonų čia vyrauja Goldwa- 
terio vardas.

— Kinijos ir sovietinio Tur
kestano pasienio abiejose pu
sėse esą sutelkta kariuomenės. 
Sakoma, Sovietų kariuomenės 
150,009, atgabenta net iš euro
pinių satelitų. Kinijos pusėje 
stovįs vyriausias karinis specia
listas maršalas Lin Piao.

linę sutartį — nepuolimo su- puikus žingsnis į koegzistenci- 
tartį tarp Nato ir Varšuvos ko- ją ir šaltojo karo baigimą, 
munistinio bloko, kurios labiau- Tolimesnis žingsnis — nepuo
šia! Maskva ir siekia.

Dėl šios naujos sutarties aš
triausiai ir įspėjamai pasisakė 
R. Drummond (NYH), laiky
damas tą sutarti Maskvos ma
nevru, pavojingu Amerikai. 
SOVIETINĖ PROPAGANDA 
UŽ SUTARTĮ:

Drummondas priminė, kad 
Belgrade tarpparlamentinėje 
konferencijoje Sovietų atstovai 
pristatinėjo nepuolimo sutartį 
labai nekaltom spalvom. Esą 
atominė sutartis — tai pirmas

limo sutartis — pašalintų ka
ro baimes rytų ir vidurio Euro
pos žmonėm. O dar labiau tai
ka pagreitintų ir taika pasitikė
jimą sustiprintų nuatominta zo
na rytų ir vidurio Europoje. 
Kas nuo to sulaiko? — klau
sė kalbėtojai ir atsakinėjo: gal 
būt, tie {taringi amerikiečiai; 
reikia tad patraukti juos į tai
kos šalininkų pusę ...

Su tokia propaganda eina so
vietai labiausiai Į vadinamus 
neutraliuosius.

AMER1KOS KLAIDA:
Drummondas aiškina: mūsų 

pagrindinė klaida, kad mes, už
uot Maskvos derybose aiškiai 
pasakę negalį nieko bendro tu
rėti su sovietinės nepuolimo 
sutarties siūlymais, sakėme: 
“Ne, bėt ... ne, ne dabar, gal 
paskiau, kai pasikalbėsime su

KARO TlRPDYTOJAI. Valstybes sekr. Rusk
ir ministeris Gromyko.

paskiau, kai pasikalbėsime 
Nato sąjungininkais ...”

Stoka Amerikos oficialaus 
reiškimo, kurtub nepuolimo 
tartis būtų parodyta kaip 
reikšmė ir nereikalinga, gali 
sudaryti pasaulio opiniją, kad _ 
Amerika pasiūlymą rim t a i 
svarsto.

KODĖL SUTARTIS NESVARS
TYTI N A?

Nesvarstytina, Drummondo 
samprotavimu, dėl šių motyvų:

— Sutartis nereikalinga, nes 
visos valstybės J. Tautų char- 
toje yra įsipareigojusios nevar
toti jėgos, o Vokietija, kuri nė
ra J. Tautų narys, yra pasiža
dėjusi specialia.sutartim.

SU

— Sutartis bereikšmė, nes 
Sovietų Sąjunga daugelį nepuo
limo sutarčių pasirašė ir jas su
laužė.

— Sutartis žalinga, nes jos 
pasirašymas reikštų, kad Sovie
tų Sąjungos įvykdytas rytų ir 
vidurio Europoje agresijas A- 
merika nelaiko agresijom ir 
tam deda savo antspaudą.

“Kodėl J. Valstybės turėtų 
padėti Maskvai satelitinius kraš 
tus išlaikyti ramybėje ir nevil
tyje, pasirašant ženklą, jog nie
kad jos neatgaus laisvės? Kam 
turim padėti Maskvai užrakinti 
duris kalėjimo, kuriame laiko 
rytų Europą?”

PASIRAŠYS AR NE?
‘'Laimei — baigia autorius— 

Prancūzija ir Vokietija bus 
griežtai prieš tokią sutartį. Aš 
tikiu, kad Jungtinės Valstybės 
ją atmes atvirai, kadangi ji yra 
negera, o ne dėl to, kad mūsų 
stipriausi Nato sąjungininkai 
jai priešinasi".

Stalinas klausė su pašaipa: jų reikšmę suprasti bei įver- 
kiek popiežius turi divizijų, tinti; į “gerųjų” popiežių lūpas 
Tokiu klausimu norėjo nuver- įdėti tai, kas komunistam pa
tinti popiežiaus jėgą, nes tik 
divizijas laikė jėga. Nedaug lai
ko nutekėjo, ir prieš Staliną šo
kęs kazačioką Nikita dabar ki
taip galvoja nei jo bosas. Gal
voja, kad Bažnyčia yra jėga. Jo 
žentas, pasiųstas pas popiežių, 
korespondentam kalbėjo: Vati
kanas turi didelės moralinės į- 
takos.

Moralinė jėga yra nemažes
nis veiksnys pasaulio raidai 
kaip divizijos.

Vatikano moralinę jėgą su
mažinti, neutralizuoti ypačiai 
tarp tikinčiųjų yra komunistų 
siekimas. Komunistinius pasi
sakymus sekant, aiškėja dabar 
itin vertojami tam siekimui me
todai.

Pirmas: suskaldyti ir surū
šiuoti Bažnyčios galvas į “ge
rus” ir “blogus”, kad vieni 
žmonėm patiktų, kiti nuo sa
vęs stumtų. Šiuo metu komu
nistų vertinime tarp gerųjų po
piežių geriausias Jonas XXIII, 
tarp blogųjų . blogiausias Pi
jus XII.

Antras: popiežių mintis tarp 
tikinčiųjų aiškinti taip, kad jos 
būtų priimtinos komunistam, 
nes tik komunistų partija ga
linti teisingai popiežių mintis ir

tinka, ir tada skelbti juos pa
žangiais, humaniškais, taiką 
mylinėmis; į “blogųjų” popie
žių lūpas dėti, kas nuo jų at
stumtų tikinčiuosius ir darytų 
juos atsilikimo,, reakcijos atsto
vais.

Trečia: katalikam . ir - net 
vyskupam prikaišioti ir juos 
smerkti, kad nesilaiko “gerojo” 
popiežiaus mokslo, Jei jie ne
vykdo to, kas komunistam pa
tinka.

Šitokiu būdu katalikų, galvo
jimas laisvuose kraštuose ga
lės atsidurti komunistų kontro
lėje, kaip visas jų gyvenimas 
yra valdžios kontrolėje, kur 
valdo kbmunistai.

KVIEČIAI MASKVAI: Mielai parduo
sime, bet tik ar Maskva iš mūsų pirks?

Prezidentas pritaria kviečių rimo ar opozicijos. Dešimt res- 
prekybai su Maskva. Taip pra- publikonų iš valstybių, kurios 
nešė spauda ir radijas. Tačiau, augina kviečius, telegrama pre- 

cidentui pareiškė negalį pasi
sakyti nei už nei prieš, kol 
vyriausybė nėra paaiškinus ei
lės klausimų. Pvz. kiek kvie
čių prekyba lies Amerikos už
sienių prekybą, ar bus priimti 
užsakymai ir iš kitų komunis
tinių valstybių, ar leista bus ga
benti kviečius i Kubą ir kt.

Spauda (Times. World Tele- 
gram ir kt.) labai aiškiai veda
muosiuose pasisakė už preky
bą. Kai kurie kolumnistai (D.

Chruščiovas anie , L*™1**’ N- Y H- Tribūne) vnrusciovas apie prisakė, kad prieš pradedant 

užsienio kviečius

prieš pasirašydamas sprendimą, 
jis laukia dar palankių balsų 
tam pardavimui iš Kongreso ir 
visuomenės. ,

Kongreso demokratų vadai 
spalio 1 skatino prezidentą leis
ti kviečių prekybą. Labiausiai 
tos akcijos prieky stovi H. H. 
Humphrey. Prezidentas nori 

'. taip pat respublikonų pritari
mo. Jų vadai Dirksenas ir Hal- 
lackas laikosi be aiškaus prita-

The Tablet ilgametis kolum- 
nistas Louis Francis Budenz, 
buvęs komunistų laikraščio re
daktorius, atkreipė dėmesį į 
konkrečius tos komunistinės 
taktikos faktus.

— Lenkijos komunistų bosas 
Gcmulka š.m. liepos pradžioje 
apkaltino Lenkijos vyskupus, 
kad jie neiną popiežiaus Jono 
keliu. Kardin. Wyszynskis de
maskavo veidmainį: tegul, sa
kė, komunistai tik padaro tai, 
ką popiežius Jonas patarė, o ne
kalba tiek daug apie jį.

— Laikraštis Worker, Ame
rikos komunistų organas, ba
landžio 21 paskelbė partijos 
sekretoriaus Gus Hali aiškini
mą: esą “katalikų Bažnyčioje 
daromos milžiniškos pastangos 

. _ ... , , popiežiaus enciklikos Pacem inmo štabo virsinmkas gen. Tay- Vietname daro pažangos ir is 
lor 
tui 
bai 
Po 
munikatas, kuriame atsargiai 
derinamos priešingos nuomo
nės, kilusios tarp valstybės de
partamento ir karinių pareigū
nų: iš vienas pusės pareiškia
ma, kad parama ir toliau P. 
Vietnamui teikiama, iki bus nu
galėti komunistai, iš kitos pa
smerkiamos vidaus politikos re
presijos Vietname. Pagal ko
munikatą:

— Karinė programa Pietų ateity.

DEL VIETNAMO: Pagalba bus tęsiama, ir karas bus laimė- 
1965 galo, nors Vietnamo vidaus politikai nepritaria

Prezidento Kennedy pasiųsti 
į Pietų Vietnamą apsaugos sek
retorius McNamara ir jungti-

INSPEKCIJA VIETNAME. Apsaugos sekr. McNamara ir gen. Taylor 
apianki svarbiausias kovos sritis, kalbėjosi ilgai su prezidentu Diem ir 
viceprezidentu, bet nesimatė su prezidento broliu Nbu.

terris prasmę atskiesti, iškreip- 
.... . ti ir sunaikinti. Tik “pirmyn

~AmTl“,s ka"n,a' pa®r,n’ žvelgiančios jėgos", vadovauja- 
<hn.a. uždaviniai kovoje prieš m05 komunistl| partjjos gali

spalio 2 pranešė preziden- pagrindų sveika, 
ir tautinės apsaugos tary- 
apie padėtį Pietų Vietname.
pranešimo paskelbtas ko- komunistus gali būti baigti 

1965 gruodyje. Dar ir toliau 
bus palikta dalis personalo to
liau kariuomenei treniruoti, bet 
jau šių metų gale galės būti at
šaukti 1000 asmenų ( iš 14, 
000).

— Politinė padėtis labai rim
ta, ir Amerikos vyriausybė te
bėra priešinga bet kokiom vi
daus represijom. Nors jos da
bar neturi žymesnės įtakos ka
rinei akcijai, bet galėtų turėti

pasisase, Kau prieš praaeaani izAiTC'rr'irri r'TT » • z-i * • • i
prekyba turi būti sutvarkyti JvOiTol.1. T IjCJųjA IT dcl SVl'CtllTlO 3 
šaltojo karo reikalai. "

Izvestija spalio 1 paskelbė Prekybines nuotaikas spalio 
Chruščiovo kalbą, iš kurios ru- 2 sudrumstė paaiškėjus faktas, 
sai pirmu kartu patyrė apie 
kviečių įvežimą iš užsienio, Mi
nėjo, kad įvežta 9 mil. tonų 
kviečių. Tai esąs šeštadalis so
vietinio derliaus. Daugiausia į-z 
vežta iš Kanados — 6.8 mil. to
nų, iš Australijos 1.8 mil. Nie
ko neminėjo apie galimą pirki
nį iš Amerikos.

Mokesčių mažinimą atidčs iki 1964?
— Senato finansų komisija — Gėn. Walker iškėlė civi- 

spalio 1 11:4 balsais atmetė linį ieškinį eilei vietos laikraš- 
sen. Douglas siūlymą duoti pa- čių, kad jie neteisingai aprašė 
skubintą eigą mokesčių mažini- jo dalyvavimą įvykiuose dėl 
mo įstatymui. Manoma, kad Į- negro priėmimo į Mississip- 
statymas bus nustumtas į atei- pi universitetą, ir reikalauja 23 
nančius metus. milijonų atlyginimo..

New Yorko gubernatoriui ir liginių bendruomenių kandi- 
majorui spalio 1 įteikė pareiš- datus, nes tai priešinasi “Baž- 
kimus New Yorko arkivyskupi- nyčios ir Valstybės atskyrimo 
ja, protestantų taryba ir rabi- 

čių iš Amerikos ir nežinia, ar nų taryba. Jie pareiškė nepasi- 
užsakys. Atkreiptas dėmesys į tenkinimą dėl švietimo ta- 

Esam 
susirūpinę, kad religinės bend
ruomenės nėra įtrauktos tarp 
tų civilinių, auklėjimo, darbo, 
verslo, profesijos organizacijų, 
kuriom suteikiama atsakomybė 
pristatyti kandidatus į galimus 

nes spalio pabaigoje ir lapkri- pareiškė: derybos su Amerikos švietimo tarybos narius”.
čio pradžioje lankysis Olandi- prekybininkais buvo, bot gėlo
joje, Belgijoje, Liuksemburge, tinio sprendimo nebuvo; mano- 
Europos gkinės bendruomenės kad turime kviečių pakan- 
kraštuose. karnai, ir nereiks šiais metais

— Kongo prezidentas Kasa- pirkti iš Amerikos, 
vubu paleido parlamentą, ir vi
sas teises spalio 1 perdavė vy
riausybei.

— Berberų giminė Alžire pa
skelbė atvirą pasipriešinimą 
Ben BeUos diktatūrai. Pulk. Mo 
hand ou ei Hadj, Beitos atleis
tas iš karinių viršininkų, pasi- consin. Minnesota, N. Dakota, 
traukė į kalnus ir apie jį tel- Montana, Washington, tikisi de- 
kiasi nepatenkintieji. mokratai atsilaikysią.

kad Sovietai dar neužsakė kvie-

/Chruščiovo pareiškimą perei- rybos narių parinkimo, 
tos savaitės kalboje: jei mes 
taupiai duoną vartosime, tai to, 
ką jau turim, užteks gyventojų 
reikalam. Kanadoje Leonid Mat- 
vejev, kuris derėjosi su Ameri
kos eksportininkais, spalio 2

dvasiai ir raidai”. Svarbu ne 
religinis priklausymas, bet as
mens kvalifikacijos. (Tik kai 
Times kalba apie Vietnamą, tai 
aiškina, kad esą nedemokratiš
ka, jei mažumos religijos as
muo Diem valdo daugumos re
ligijos narius; tada Sūri jau ne 
kvalifikacijų, bet religinės pri
klausomybės ir proporcijos’).

— Po prezidento kelionių lt 
valstybių, daugiausia vakarinių, 
demokratais spėja, kad iš devy
nių valstybių rinkimus gali de
mokratai pralaimėti tik dviejo
se: Wyominge ir Utah, o Wis-

Pagal anksčiau buvusią tvar
ką majoras skirdavo Į tarybą 
3 katalikus, 3 protestantus ir 
3 žydus. Nuo 1961 tvarka pa
keista ir pavesta 11 organiza
cijų pristatyti kandidatus. Ir to 
rezultai dabar — švietimo ta
ryboje šiuo metu yra 4 žydai, 
3 protestantai ir 1 katalikas.

N. Y. Times vedamajame aiš
kina, kad negali atsižvelgti į re-

Yorke

duoti enciklikos “teisingą aiški
nimą”. O kokis tas aiškinimas, 
rodo šios jo mintys: esą encik
lika yra “žymus atsitraukimas 
nuo autoritetinio socialinei pa
žangai pasipriešinimo, būdingo 
katalikų hierarchijai ne tik 20 
amžiuje, bet per visą jos isto
riją”. Esą atėjęs laikas, kad ta
po “būtina sustabdyti žvelgi
mą į komunizmą, t.y. socialis
tinį pasaulį kaip į nepermaldau
jamą priešą”. Esą “milijonai 
katalikų dalyvauja socializmo 
statyboje tokiuose kraštuose 
kaip Lenkijoje, Vengrijoje/Če
koslovakijoje, Rumunijoje ir 
Kuboje”. Esą ir J. Valstybių bei 
kitų kraštų “katalikai individu
aliai bendradarbiauja su komu
nistais ‘taikos’ ir socializmo rei
kalais”.

Taigi popiežiaus autoritetu 
komunistai ragina katalikus su 
komunistais bendradarbiauti ir 
duotis jų vadovaujamiem.

— Jugoslavijos kom. laikraš
tis Review International Af- 
fairs, leidžiamas įvairiom kal
bom (tarp kitko padedant A- 
merikos pinigam) ryškina skir
tumus tarp popiežių Jono ir 
Pijaus. Esą Pijus laikęsis “se
nų pažiūrų” ir rėmęs tokius re
žimus kaip Franco. Jonas 
xxm esąs “toli pramatančio 
žvilgsnio, priešingo ribotom pa- 
čelinėm prielaidom”. Ir tas pats 
laikraštis skelbia anketą, kurio
je tariamas įžymus Amerikos 
katalikas pramato 
skelbtam prieš 
šventajam karui, kuris lig 
vyravo Amerikos katalikų 
vojime”.

Taip komunistai mėgina 
brauti Į katalikii galvojimą, 
popiežių klastotu autoritetu 
dengdamiesi. Jiem didelė talka 
yra dar liberalų spauda, kuri 
popiežių pareiškimuose dažnai 
yra linkusi ieškoti sensacijų ar 
politikos.' kur tėra tik religinės 
tiesos.

New Yorko sveikatos valdyba 
numatė sunaikinti miesto ba
landžius. Juos kaltina platinant 
mikrobus, kurie sukelia menin
gitą. Per metus nuo to susirgę

- 20 žmonių, iš kurių 4 mirę. Vie
nas jaunas balandžių globėjas 
ir maitintojas rimtus miesto 
kaltinimus balandžiam sugriovė

...... pareiškimu: *m°nės pavojinges- ET,OP|JOS imperatortee Halle Sehntfe, jau 72 metu, atvyko spalio 1 ir
paskelbs, kad nusavins Visas rn UŽ balandžius nuo JU dau- ,buvo sutiktas prezidento ir Mr». Kennedy (kuri spalio 2 jau buvo Graiki
ni— ---------- ±------------ giau miršta.

— AHiro Ben Belą spalio 1

likusias prancūzų žemes.

■galą nepa- 
komunizma 

šiol 
gai

isi-



DARBININKAS

e už taiką it laisvę F

ŠEN. KEATING
rų technologijos laimėjimus.

formavo N. ,Y. senatorius Ken- 
neth. B. Kaatmgas, pateikda
mas Readers Digest konkrečių 
faktų.

SIŲSKITE I LIETUVĄ IR SSSR - • 

/ D0VANŲ SIUNTIMUS
— gerą atraižą medžiagas paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU! ,;

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vftaonSa nedtiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125.130 ORCHARD STREET — ©R M525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.

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

S.'Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uk«Uniškal 
Važiuoti BMT išlipant Essex StreeL keltis elevatorium J virtų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue Ud Delan-cey StreeL 
Atsineškite š{ skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

Ir noriu ir nenoriu ^en. Kenneth B. Keating atsako į lęląusimą: ąr Vakarai pre-
Vakarį sutarta neparduoti * ketvirtadalis statybinių mašinų

kybos ginklą vartoja laisvei ir fctfkąi gipti gr tąikpa j? Jais- *
vės nriesuį Stiprinti? ‘ atsarginių dalių. Tada Vakarų

* • kraštąi ėmėsi eksportuoti į so-
-r j • P ; vietinio bloko kraštus. Dabar 

metus, Prancūzija pristatinėjo eksportas pasiekė viršūnę — už 
garvežius, riedmenis, mašinų keturis bilijonus dolerių per 
dalis. Mūsų vyriausybė net ne
protestavo. _• f. • •
Amerikos kviečiai Vokietijai, 
Vokietijos KiriljM:

Paskutinius dvejus metus 
mes pą^iuntėihe Vokietijai 19 
miL bušelių kviečių. Vokietija 
per dvejus paskutinius metus 
sumalė 19 mil. bušelių kvie
čių ir miltus pasiuntė kom. Ki-

Buvo žinia, kad miltai J““- pa^uftausius Vaka- 
skirti ne badaujančiai liaudžiai, 
bet valdančiai biurokratijai ir 
milijoninei kariuomenei. Mes 
nieko nedarėme šiam bizniui 
sustabdyti. Mūsų vyriausybė 
netgi teisino Kanados ir Aust
ralijos kviečių siuntimą (14 mil. 
tonų per paskutinius trejus 
metus) aiškindama, kad tokiu 
būdu kinai bus priversti išleis
ti savo aukso' atsargas.
Vakarę bendros pastangos or
ganizavo Sovietam pramonę: 

Sovietų pramonė iki 1961 
buvo tiek atsilikusi, kad du

komunistiniam režimam “stra- ] 
teginės reikšmės” prekių. Ame
rika labiausiai to sutarimo lai
kėsi ir kitus skatino laikytis. 
Prieš pusmetį Sovietai pasiūlė 
gerą biznį Vokietijos pramoni
ninkam: užsakė vamzdžių naf
tos tinklui. Amerika spaudė 
Vokietijos vyriausybę, kad už
sakymą panaikintų. Nebuvo 
lengva. Vokietijoje gamyba yra 
privačiose rankose. Kas norės 
atsisakyti milijoninių užsaky
mų. Ir parlamento narių didžio
ji dalis nebuvo linkusi užsaky
mą naikinti. Tik vyriausybės 
parlamentinis - rafinuotas triu
kas įgalino biznį uždrausti. Vo
kietija liko ištikima sutarimui 
neprekiauti “strateginėm” pre
kėm šiuo kartu, nors parlamen
to ir biznio atstovai buvo tei
sūs kalbėdami: mes pinigų ne- 
imsim, tai juos norės paimti 
anglai... '

Dabar pačiai Amerikai atėjo 
didelė pagunda. Po Kanados 
biznio su Sovietais už 500 mili
jonų dolerių Amerikos importi- turi būti siunčiamos Sovietam, 
ninkam sunku atsispirti pagun
dai, kada tie patys Sovietai pa
siūlė nupirkti ir iš Amerikos 
kviečių už 200 milijonų. Noras 
laimėti 200 milijonų daros be
veik didesnis už nenorą pa
remti Sovietų ekonominį gyve
nimą ir karinį pajėgumą. Pa
gunda tiėk didelė, kad ji vie
šai svarstoma ir gresia oficia
liai likviduoti aną sutarimą dėl 
strateginių prekių, nors neofi
cialiai jis dažnai buvo apeina
mas ar laužomas. Kaip neofi
cialiai Amerika ar jos sąjungi
ninkai neatsispirdavo pagundai 
ir darė biznį su Sovietais, in-

Bizniui pasipriešino darbinin
kai:

Long Island mašinistų uni
jos prezidentas Joe Dragol961 
gruodžio mėn. telefonu buvo iš
kviestas į West Babylon, j Fair- 
child Engine a. Airplane Corp. 
dirbtuves: esą darbininkai ren
giasi streikuoti.... Unijos ats
tovas ir Korėjos karo vetera
nas, pusiau paraližuotas, Frank 
Chimera atvykusiajam tuojau 
parodė instrukcijas išsiųsti į Ru 
siją devynis įvairių transmisi
jų komplektus. Buvo aliarmuo
tas dėl to Washingtonas, ir nu
vykusi unijos delegacija ten 
aiškino, kodėl transmisijos ne-

Esą jos gali būti prijungtos 
prie karinių radarų ar radiote
leskopų. Bet darbininkų unija 
pralaimėjo. Vyriausybė leido 
pirkinį išgabenti į Sovietų Są
jungą. lę spaudoje buvo aiški
nama, kad ne darbininkų rei
kalas kištis į užsienių politiką.

Senato vidaus saugumo ko
mitetas — sako šen. Keatingas 
— turi tuzinus panašių atsitiki
mų, kuriuose Jungtinės Valsty
bės ir jų sąjungininkai laisva 
valia padėjo komunistiniam 
kraštam sustiprinti ūkinę ir ka
rinę pažangą šaltojo karo me
tų ...

Balys Pavabalys

PAMEČIAU SAIKĄ UŽ KAPEIKĄ

Taikingo sambūvio aš trokštu. 
Idant Chruščiovas neužtrokštę. 
Aš prieš nenaudėlius kovoju, 
Kurie jam painiojas po koję.

O vyrai stebis ir nežino,
K kur tiek daug semiu benzino

-Grumiuos už taiką visą laiką, 
vis jos nėr nė už kapeiką.

SPAUDA *

metams
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Dabar — Nelaukiant!
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Broadway Offica

Toliau ir mini tokius pana
šius atsitikimus, kurie nepralįs- 
davo spaudoje ar prausdavo 
taip, kad buvo mažai pastebimi. 
Vakarę laivai talkino Sovietam 
Kuboje:

Kuba galėjo atlaikyti ūkinį 
spaudimą tik dėl to, kad Ka
karų laivai padėjo Sovietam ga
benti prekes į Kubą, o tuo ke
liu sovietiniai laivai buvo lais
vi gabenti kariuomenę ir rake
tas. Mes tai leidome ir net, kai 
AFL-CK) uosto darbininkai at
sisakė krauti laivus, gabenan
čius prekes į Kubą, valstybės 
departamentas pavartojo spau
dimą darbininkų pasipriešini
mui sustabdyti. Per šių metų 
pirmus šešis mėnesius laisvojo 
pasaulio laivai padarė 175 ke
liones į Kubą.
Prancūzai talkino Šiaurės Viet
namu):

Siaurės Vietnamui, kurio par
tizanai užmušinėja Amerikos 
karius, per paskutinius dvejus

metus technologinių pažan
giausių mašinų ir net ištisų 

, dirbtuvių!
Amerikos tauta — sako se

natorius — ir Amerikos Kong
resas žino, kad šis priešas pa
žadėjo mus sunaikinti ir tam 
yra pasiryžęs. Sovietiniai vadai 
nuo Lenino , iki Chruščiovo, at
virai sakė, kad jie pirks, kopi-

nąlais, mūsę priešas stiprėja 
dienom* O musę sąjungininkai 
nenori pripažinti, kad prekyba 
yra esminis ginklas šaltajame 
kare, ir musę vykdomoji val
džia nesiskubina pasinaudoti i- 
statymais, kuriuos Kongresas 
yra išleidęs tam, .kad būtę su
laikyta nuo tę ginklu pavarto
jimo prieš mus pačius.

Toliau senatorius pasakoja, 
kokius įstatymus Kongresas bu
vo išleidęs ir kaip tie įstatymai 
buvo apeinami ib.d.)

Laisvėje rugsėjo 27 A. Išlau- l^e visada sutampa ir lietu- 
žas negali paslėpti savo kartu- vių patriotų nuomonės bei sko

niai. Antai, Dirvoje rugsėjo 25 
V. Rastenis visą rašinį skyrė 
kunigam Bendruomenės seime. 
Jų buvę ir perdaug, ir “atmos
fera” buvusi kuniginė, lyg tai 
būtų “lietuvių katalikų bend
ruomenės” seimas... Rodos, 
kunigai ne patys vyko į seimą, 
bet buvo tarybų deleguoti. Ma
tyt, tos tarybos, rinktos bend
ruomenės, neserga alergija ku
nigam ir nesibaido tokios at
mosferos, kokios negali pakęs
ti Dirvos rašytojas. .

mo, kad veiksniai “lankosi pas 
Amerikos politikierius ir įkal
binėja jiems, kad skelbtų be
reikšmes rezoliucijas, reikalau
jant Lietuvai ‘nepriklausomy
bės’. Kokia būtų ta nepriklau
somybė, nesunku įsivaizduoti— 
padėtis tokioj Lietuvoj būtų 
maždaug kaip Pietiniame Viet
name” ... (O kad Lietuvoje da
bar žmogus turėtų tiek laisvės 
kaip P. Vietname!).

Ne visada sutampa nuomo
nės net ir Keleivio bei Naujie
nų. . •,/

Keleivis rugsėjo 4, klausda
mas, “kas rusams atidarė var
tus” į Europą, atsakė: Faktai 
“neginčijamai rodo, kad per 
karą sužalotąjį komunizmą pa
statė ant kojų ir ‘vartus atkė
lė’ į Europos vidurį ne Hitle
ris, bet demokratijų nepadairu- 
mas”. Naujienos rugsėjo 19 
sutinka, kad be “Vakarų demo
kratijų pagalbos Stalino reži
mas būtų žlugęs... Vakarų de
mokratijos. (pirmoje eilėje JAV) 
išgelbėjo nuo žlugimo bolševi
kinį komunizmą ir atidarė jam 
kelią į Europa. Bet vargiai ga
lima sakyti, kad čia buvo tik 
demokratijų “neapdairumas”. 
Buvo daug daugiau".. . Dėl 
komunizmo įsigalėjimo rytų ir 
vidurio Europoje Naujienos te- 
bekaltina tik Hitlerį, o Vaka-

Toki pareiškiami kaip Išlau
žo labai jau aiškiai sutampa su 
bolševikiniais. Bet yra labiau 
maskuotų pareiškimų. Antai 
Drauge rugsėjo 23 J. Sodie
tis Įspėja, kad bolševikų įtaka 
reiškiasi nė tik per porą ko
munistinių lietuviškų laikraš
čių. “Mes dažnai negalime nė 
suprasti, kokiais keliais jų in
filtracija mus pasiekia ir kaip 
Maskvoje ar kur kitur nukal
tas šūkis ima rasti; lietuviško
je išeivijoje vienokį ar kitokį 
atskambį ir veikia mūsų 
svarstymų formulavimus.” Nu
rodęs, kokias tendencijas ko
munistai suinteresuoti skleisti 
tarp lietuvių išeivijoje, auto
rius įspėja: būtų neteisinga, jei 
visas tas tendencijas priskirtu
me tik bolševikinei Įtakai. (At
grasinti lietuvius nuo jų poli
tinių siekimų yra suinteresuoti 
ne tik bolševikai, to siekia ir 
tam tikros amerikinės grupės, 
gal būt negausios, bet veržlios 
ir norinčios turėti Įtakos vy- ram dar
na“?besvspre"d"nan’- T?kl guodos argumento: "Jei ne 
veikėjai kaip Amencans for JAV priešiniroas Sta,inas 
Democraue Act-on ar toki ka.p vįJa
Kalifornijos “jaunieji demokra- o .
tai” negali rasti savo politi
niuose siekimuose vietos lietu
vių siekimam; jų siekimai dau
geliu punktų sutampa ne su lie
tuvių; bet greičiau artimi Mas
kvos siekimam; netenka tad 
abejoti, kad šių amerikinių gru
pių įtaka taip pat siekia pra
siveržti ir lietuviškais kanalais,

Jei nuomonės išsiskyrė tarp 
Keleivio ir Naujienų, tai suta
po tarp Laisvės ir Vienybės.

Laisvė rugpiūčio 27 pakarto
jo Vienybės rašytojo Girnaka
lio abejojimus, ar verta Wa- 
shingtone bažnyčioje rengti Ši
luvos koplyčią. Komunistinis 

prašnekti lietuviškom lūpom, laikraštis jau ir neabejoja: “at-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orčhard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. Tel GB 7-1130

DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
• DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt_ Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. o Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį........................................ Licensed by V/O Vneshposiltorg

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

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar, aplankykite jums artimiausiu skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------------ AL
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street------------CH
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue------------EV
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue----------------Dl
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street------------------ CH
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue --------
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway ....
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue---------
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue------
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Haistead Street - ------
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road------
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue —------
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W.
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau --------
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfielc Avė. ____ CC *
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............- Rl

’ • YONKERS, N.Y. — 235 Nepperhan Avė, —............. GR
• LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN
• LAKEWOOO, N. J. — 126 - 4th Street____________FO
• NEVVARK 3, N. J. — 428 SpringfieM Avenue
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė._
'• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ----------

3- 2583
4- 4952
5- 8808 
9-6245
2- 1767

Tel. 268-0068 
„„ TL 6-2674

BR 8-6966 
_ WA 5-2737 

TO 1-1068 
VI 1-5355 

.... GL 8-2256 
... TO 7-1575

... EŠ 2-4685
3- 0440
6- 2681 
1-2994 
3-8569

. Bl 3-1797 
LO 2-1446 
NU 4-4619 
GR 2-6387

• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. __  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street — HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street -------  Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street------------------- PL 6-6766
• WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street------------ SW 8-2868

CRANE SAVINOS & Loan Association

B. B. PIETKIEVVICZ, Pras.

liną

47 and Rockuell Street. Tel. LAfayctle 3-1083
Nemokamai vieta automobiliams

41 /2 % INVESTAIENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Praiome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir kettirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 rjto — 5:00 vakaro; Seštadienais 
9:00 ryto — 12 00 dienos Trečiadieniais uždarj-ta.
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ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS .

A ' ei f • • • HV 1 ' • ! 1 gyvesni ryšiai, kuriem ne vi-Amerikos Lietuviu Tarybos veikla
“ * lėšų telkimui. Nevisi skyriai at-
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Alai aaugomi ir gražinami autoriams pratent. Pavarde paainatyti straipsniai nebū
tinai HMUkia rsoaiouioa nunmon*. Už stattolm* turinį Ir kalba redakcija neatsako.

Gundymas akmenine duona
Gundymas, kurį skaitome 

Evangelijoje, kad iš akmenų 
rastųsi duonos, nėra išnykęs iš 
žmonių gyvenimo nei iš isto
rijos. Ir niekada nesiliaus, kol 
žmonėm reikės valgyti ir apsi
dengti. Fizinės gyvybės instink
tas yra toks stiprus ir alkus, 
kad visada rasis ^eičiau pati
kinčių bet kokiam pažadui ap
rūpinti kasdienine duona, ne
gu Įspėjimui bailiai nesirūpinti, 
ką reikės valgyti ir kuo vilkė
ti*

Nesakoma — visai nesirū
pinti. Viešpats žino, kad to 
žmonėm reikia, bet žmonės 
dažnai nenori žinoti, jog nerei
kia turėti per daug baimės ar
ba tiek godumo, kad būtų nu
smelkta dvasia. Dvasia apvaldo 
gamtą ir gaminasi duonos, bet 
tik tada sėkmingai ir pakanka
mai. kada nėra užgožta grubaus 
materializmo.

Materializmas yra gundymas 
iš akmenų gamintis duonos, nes 
jisai medžiagines vertybes pa
stato aukščiau už dvasines. Iš 
priemonės padaro tikslą. Tuo 
būdu iškreipia žmogaus gyve
nimo paskirtį, nes žmogus nė
ra tik tam, kad būtų sotus. Jis 
gyvas ne vien tik duona. Nors 
ji neapsieinama, bet pasirodo, 
kad net kasdieninės duonos ima 
stigti, kada materializmas už
valdo dvasią ir ją pavergia tik
tai medžiaginių gėrybių gamy
bai. Čia turime aiškiausią pa
vyzdį iš sovietinio pasaulio.

★

Sovietų Rusija jau beveik pu
sę šimto metų suklojo gamybos 
pažangai skatinti ir kitus kraš
tus pralenkti. Fabrikine gamy
ba paverstas net žemės- ūkis, 
kad tiktai daugiau būtų duonos. 
Tačiau nei sovchozai, nei kol
chozai, nei Sibiro plėšiniai ne
duoda pakankamai vaisių ne 
dėl gamtos sąlygų, bet dėl pa

vergtos žmogaus dvasios. Ver
gui nėra ko per jėgas stengtis, 
jei jisai bent kiek sotus. Prie
varta neišgausi to, kas pasie
kiama laisva valia.

Užtat 'sovietam ir pristinga 
kasdieninės duonos, nors jie 
teismais, mirties bausmėmis ir 
diktatūrine prievarta stengiasi 
savo medžiaginę kultūrą iškelti. 
Tai akmeninė duona — neskal
si ir nesoti

Komunizmas savo kovoje di
džiausiu priešu laiko kapitaliz
mą, bet jie abu iš vieno kelmo 
spirti. Kapitalizmas taip pat yra 
paremtas materializmu.. Jam rū
pi, nepaisant priemonių, kuo 
daugiau gamintis ir valdyti me
džiaginių gėrybių, šiuo atžvil
giu kapitalizmas ir komuniz
mas yra draugiški dvynai, o ne 
priešai. Tiktai jų priemonės 
skirtingos. Komunizmas remia
si valdžios priemonėm, kapita
lizmas — privačių asmenų.

Leonas Cristiani, prancūzų 
autorius, yra teisingai pastebė
jęs. kad komunizmas - nieko 
daugiau nepadarė, kaip ligi 
kraštutinumo išvystė buržuazi
nę filosofiją. Tad visai supran
tama, jeigu komunistų eilėse 
pasitaiko milijonierių ir jų vai
kų, o kapitalistai mielai su ko
munistais prekiauja.

Tokioje mūsų laikų dvasioje 
nesunku suprasti ir kviečių 
prekybą, pasidarusią dienos te
ma. Iš vienos pusės ji rodo, 
kad materialistinis komuniz
mas neparūpina pakankamai 
duonos, ir iš antros pusės rodo 
kapitalistų godumą uždirbti pi
nigą. Kova už žmogaus dvasią 
ir laisvę paaukojama gundy
mui tenkintis tiktai medžiagi
nėmis gėrybėmis. Kuo tada 
laisvojo pasaulio vertelgos ski
riasi nuo bolševikinių?

Ameriko* Lietuviu Taryta* ©nardąs šimutis, iždininku — 
suvažiavime rugsėjo 14 Chica- Mykolas Vaidila. Ilgametis sek- 
goje pirmininkas Leonardas ši- retorius dr. Pijus Grigaitis iš- 
mutis plačiai apžvelgė 
darinis ir rūpesčius. Prafiešmas 
apėmė laikotarpį nuo 1962 lie
pos 28-29, kai Altas naujai per
sitvarkė, iki š. m. rugsėjo 14.

Aito sudėtis
Alto naujas statutas, priim

tas 1962 liepos 28-29 suvažia
vime, leidžia priimti naujas 
centralines organizacijas. Ligi 
šiol gauti trys prašymai ir visi 
patenkinti Alto nariais priimta taupyta nemažai lėšų. Persi- 
Lietuvių Studentų Sąjunga, Lie
tuvių Katalikių Moterų Sąjun
ga ir Šviesos-Santaros Federa
cija. šalia jų iš seniau yra 4 
ideologinės grupės ir 2 frater- 
nalinės organizacijos. Alte da
bar iš viso yra 43 atstovai. Val
dybą sudaro 11 asmenų su pil
na sprendžiamąja teise. Seniau 
buvo 4 narių vykdomasis ko
mitetas ir 8 narių valdyba. Pa
gal naują tvarką pareigomis 
pasiskirstyta 1962 spalio 27. 
Pirmininku ir toliau paliko Lę

Alto 
laikosi

Alto rinktas I vicepirmininku; kiti

trubas, P. Dargis, dr. 'K. Drau
gelis, A. Rudis, sekretoriai — 
E. Bartkus ir dr. VI. Šimaitis, 
finansų sekretorius — J. Tala-

Alto biure*
Alto sekretoriatas ilgą laiką 

glaudėsi “Naujienų” namuose 
nemokamai. Tuo būdu Altui su

A. GRIGAITIS

Elgetos Suvalkijoje
(2)

Alvite liepos 26 būna garsūs 
šv. Onos atlaidai. Žmonės su
plaukia iš visų pusių, ieškoda
mi sveikatos, suraminimo. Ne- 
atsiliko , ir elgetos — traukė ir
jie visais keliais. Žino, tokiose 
vietose atlaidų metu žmonės 
dosnūs.

Pasakojo, kad vienas ponas, 
su tarnu apėjęs klupsčias ap
link bažnyčią, elgetom dalino 
sidabrinius rublius, o kurie bu
vo be kojų, — gavo net po tris 
rublius. Matyt, šis ponas buvo 
turtingas, bet kartu ir jo siel
vartas buvo nemažas.

Pasibaigus pamaldom bažny
čioje ir pradėjus žmonėm skirs
tytis, dalis elgetų susirinkdavo 
pievutėje prie ežero kranto. Už
kurdavo ugnį, išsivirdavo val
gyti. Prasidėdavo elgetų puota. 

‘Maža, kad jie elgetos. Ir jie 
nori pasilinksminti. Prasideda 
sudėtinės vaišės, atsiranda ir 
degtinės, alaus.

Vaišės tuoj pasidaro triukš
mingos. Pasigirsta linksmi pa

getos pradėdavo per daug 
triukšmauti.

VELYKŲ metu apylinkės el
getos iš anksto susirinkdavo 
Prisikėliman ir susėsdavo šven
toriaus patvoriais arba kur prie 
bažnyčios, šį kartą būdavo šva
riau apsirengę, užsivilkę geres
nį drabužį, palikę terbas. Dėl 
atsargos turėjo tik pintinaitę

sakojimai, dainos. Kartais ir • 
policijai tekdavo įsikišti kai ei*

rankose. šį iškilmingą rytą ir 
jie linksmesni. Pašventinus 
“švenčionus” (pyragus), ir jie 
gaudavo visokiausių gėrybių.

Miestuose pasitaikydavo ir 
žydų elgetų. Nors žydų bend
ruomenė pagelbėdavo savo 
vargšam, bet nevisuomet pa
kankamai. Tokie žydai elgetau
davo mieste, į kaimą neidavo. 
Jie lankydavo krautuves ne tik 
žydų, bet ir krikščionių.

Žmonės manydavo, kad žy
do elgetos malda labai galin
ga. Jei tave kas nuskriaudė, už
prašyk žydą elgetą, ir tas iš- 
poteriaus skriaudėjui kokią ne
laimę. Jei pavogė arklį ar 
pražuvo koks daiktas, užpirk
žydą elgetą, ir daiktas atsiras. 
Jei nori kokios laimės, žydų el-

lėle*
ir kitus Uetu-

LEONARDAS SIMUTIS. Nuotr.
V. Maželio.

cijos Cenfras. Seniau turėjo Altas_____ __ ___ ______
daugiau darbininkų, leido ang- • vos laisvinimd veiksnius remia 

surinktomis Amerikos lietuvių 
visuomenės lėšomis. Daugiau
sia tų lėšų suplaukia iŠ Vasa
rio 16 minėjimų. Jau 20 su vir
šum metų, kai ta proga aukoja
ma Alto vedamajai Lietuvos 
laisvinimo akcijai. “Šiais me
tais ši tradicija buvo šiek tieK 
pažeista, nes Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba JA 
paskelbė atsišaukimą į visu 
menę, kad vasario mėnuo yra 
LB aukų vajaus mėnuo**.. Alto 
pirmininkas viename platesnia
me pasitarime prašė sausio, va
sario ir kovo mėn. palikti Alto 
vajui, šiemet Altas bandė atsi
šaukimas kreiptis į atskirus as
menis ir organizacijas. “Rezul
tatai buvo geri, atsiliepė 
lis lietuvių skaičius savo 
mis”.

lų kalba informacinius biulete
nius, palaikė platesnius ryšius 
su įvairiom įstaigom. Dabar tė
ra likusi viena biuro vedėja 
Marytė Kižytė, ir daug ko ap
imti negali. Vis dėlto ji tebeį- 
stengia palaikyti ryšius su JAV 
valdžios įstaigom, pasirūpinti 
Vasario 16 minėjimais Senate 
ir Atstovų Rūmuose, dalyvauti 
įvairiuose suvažiavimuose, teik
ti informacijų apie. Lietuvą. Ke
liama mintis Informacijos Cent
rą kardinti Washingtone arba 
jungti su Alto biuru Chicagoje. 
New Yorke dabar yra kitų lie
tuviškų institucijų, kurios gali 
informacijos reikalus tenkinti.

Alto skyriai
Savo skyrius Altas turi viso

se didesnėse lietuvių kolonijo
se. Mažesnėse kolonijose sun- 

• kiau organizuoti. Ten ryšiai pa
laikomi su atskirais veiklesniais 

g lietuviais bei parapijų klebo-

tvarkius iškilo reikalas samdy
ti reikalų vedėją ir turėti at
skirą savo patalpą, čia didelę 
paslaugą padarė 
postas, pasiūlęs 
dvejiems metams 
rius. Teko tiktai 
ir prisiimti nedideles šviesos 
bei šildymo išlaidas. Biuras vei
kia nuo 1962 gruodžio 12. Ja
me daromi ir posėdžiai.

Informacijos Centras I
Alto išlaikomas jau eilę me-| nais. Yra pasiryžta skyrius di- 

tų New Yorke veikia Informa-

Don Varno 
nemokamai 
du kamba- 

atremontuoti dide-
auko-

dinti ir stiprinti. Reikalingi ir

||| į 13B t J-fe jgllp r 1 gr v

RAUDONIS PILIS pavergtoje Lietuvoje Nemuno krante.

Alto leidiniai
Lietuvių visuomenei, 

skyriam ir organizacijom 
yra išleidęs keletą aplinkraščiui? 
bei instrukcijų. Spauda nuolatf 
informuojama atskirais Alto 
biuro pranešimais. Angliškajai 
visuomenei informuoti išleis
tas “L i t h uanian Bulletin”, 
(2000 egz.); redagavo dr. P. 
Grigaitis, A. Rudis ir J. Tala- 
las. “Atgarsiai buvo geri”. Tarp 

• tautinės prekybos parodos 
Chicagoje proga išleistas leidi
nėlis apie Lietuvą “Presenting 
Lithuania” (25,000 egz.) ir iš
dalytas. Vienos turistės Įspū
džiai iš Lietuvos išleisti angliš
kai .“A Visit to Soviet Occupied 
Lithuania” (1000 egz.). Leidinys 
baigiamas platinti.

Santykiai su lietuvių 
visuomene

Altui rūpi lietuvių visuome
nėje palaikyti tvirtą kovos už 
laisvę ryžta, aukojimąsi, sutari
mą ir veiklumą. Reikia pripa
žinti, kad šie Alto siekimai ge
rai suprantami ir remiami. 
“Bendrai paėmus, Alto santy
kiai su kitomis lietuvių organi- 
žarijomis yra geri ir sklandūs. 

| Didelėse lietuvių kolonijose, 
kaio Detroite, Chicagoje, New 

g Yorke, Bostone, Clevelande ir 
I kt. organizacijų konferencijas 
I sudaro tų vietovių Alto skyrių 
I vadovybės”. Alto valdybos na- 
I riai dažnai kviečiami Į Įvairių 
I organizacijų suvažiavimus ir Į 

minėjimus su paskaitomis. Ry-

savo
Altas

šiai palaikomi ir susi r ašine jaut 
bei keičiantis informacijomis.

Santykiai su laisvinimo 
veiksniais

Altui “labai glaudžiai tenka 
bendradarbiauti su Vliku, Lie
tuvos Laisvės Komitetu New 
Yorke ir taip pat dažnai tenka 
turėti bendrų reikalų su Lietu
vos atstovu Washingtone ir Lie
tuvos konsulatais. Su paminė
tais veiksniais Alto santykiai vi
sada buvo ir yra geri”.

“Altas remia Vliką finansiš
kai”, o Vlikao “remia visas Al
to pastangas”. Keičiamasi in
formacijomis ir komunikatais 
su Lietuvos Laisvės Komitetu ir 
Lietuvos diplomatais. Būna ir 
bendrų posėdžių bei pasitari
mų, svarstomi “bendri Lietu
vos laisvinimo klausimai.” žo
džiu, nuoširdžiai stengiajnasi 
derinti ir derintis, kad galima 
būtų daryti visa, kas tik mūsų 
jėgomis pasiekiama.

Ryšiai su latviais ir estais
Jie palaikomi ne tiktai atski

rose vietose, mmint Birželio 
trėmimus, Pavergtųjų Tautų 
savaitę, Baltijos valstybių ne
priklausomybės šventes, bet ir 
tiesioginiai Alto valdybos. Nuo 
1961 balandžio 29 veikia Jung
tinis Amerikos Pabaltiečių Ko
mitetas. Altui jame atstovauja 
dr. P. Grigaitis ir L.- šimutis. 
Pirmininkai kasmet keičiasi. 
Pernai buvo latvis prof. P. Le- 
jinš, šiemet yra pirmininku L. 
šimutis, nuo šm. lapkričio per
ims pirmininkauti estas. Apta
riami bendri žingsniai, kai ypač 
reikia veikti Valstybės departa
mentą, Laisvos Europos Komi
tetą ar kitas bendrojo pobū-

getų neprašyk, — jie šiame rei
kale neturėjo jokios galios.

KARTA iš Trumpų atėjo el
geta. Žodis po žodžio prasidė
jo kalbos. Pasirodo, kad jis ki
lęs iš Liubavo. Ten gi prasta 
žemelė, tai ir atsikėlė kur ge
resnė, kur ir vargšam sočiau.

Šis tėvulis nuo Liubavos, 
bernaudamas pas ūkininkus, su
laukė senatvės. Mėgdavo užei
ti karčiamon, nusiraminti. 
Taip ir liko nevedęs, jokio 
turtelio nesusikrovęs.

Senatvėje prisiėjo eiti elge
tauti, šunes lodyti, kad badu 
nenumirtum. Giminių nei arti
mųjų neturėjo, nebuvo kur pri
siglausti.

Kas valgyti išvirs, kas aplo
pys, apskalbs. Ir elgeta nutarė 
vesti tokia pat vargšę elgetą. 
Trumpuose susirado mažą sau 
kampelį. Tamsi ir drėgna ta jų 
pastogė. Vasarą vėsu it rūsy, 
žiemą šalta. Bet jie patenkinti. 
Nuomą reikia atidirbti. Tai se
nelės pareiga. Ji verpia, ravėja 
daržus. Senukas gi parneša vi
są maistą. Jis dar padirba pas 
ūkininkus. Vasarą ūkyje pilna 
visokiausių darbų, tai artelius 
pavarynėja, naktį pagano. Už 
tai gauna grūdų ir kitokio 
maisto.

Nevienam elgetai tekdavo ap
sigyventi ūkininko pirty, kur 
džiovinami ir minami linai. Ži-
noma, tai buvo sunkus ir niū
rus gyvenimas.

MANO vaikystės laikais tė
viškėn užsukdavo elgeta — 
Strungių Juozulis. Tai buvo se
nyvo amžiaus, stambaus sudė
jimo, viengungis, nepilno pro
to žmogus. Keliu eidamas ar 
kur apsinakvojęs, jis kalbėda
vosi su savim arba piktai su 
lazda vaikydavo velnius. Šiaip 
buvo ramus, ir žmonės jo gai
lėdavosi šeimininkės prie duo
nos jam pridėdavo ir lašinių 
bryzuką ar kiaušinį

Man krito į akį kad kartą, 
pernakvojęs ryte, išsigalando 
paprastą juodakraunį peilį ir 
nusiskuto barzdą. Tai buvo 
man negirdėtas dalykas. Vė
liau kine teko matyti, kaip ar
tistas stiklo šuke skutosi barz
dą.

Kartą ryte atėjom Juozulis, sė
do ant suolo ir kalba maldą.

— Juozuli, ar pusryčiavai — 
klausia mama.

— Na, je, na je, šeimininkė
le, pusryčiavau.

— Pas ką?
Juozulis surimtėjo, per vei

dą nusirito viena ašara. Jis 
paminėjo vieną pavardę. Tie 
žmonės nors ir buvo turtingi 
šimtamargiai, bet vargšam ne
turėjo jokio gailestingumo, šei
mininkė virėsi kiaušinius ir 
vandenį nuo kiaušinių atidavė 
elgetai. Tai esanti riebi ir gar
di sriuba.

Tie žmonės į pirktą ūkį at
vyko ketvertą arklių pakinky
tame vežime, o išėjo pėsti.

žmonės sakydavo, kad Dievas 
nubaudė juos už vargšų pa
žeminimą ir pajuokimą.

» Prisimenu ir kitą elgetą — 
Matijoškę, kilusį iš Vilkaviš
kio, dešimt kilometrų nuo ma
no tėviškės. Kapų gatvėje, pa
čiame miesto pakraštyje, jo tė
vai turėjo namelį — lūšnelę. 
Buvo vargdieniai gyveno iš at
sitiktinio darbo mieste.

Matijoškė eidavo bernauti 
pas ūkininkus. Ir mano tėviš
kėje jis bernavo keletą metų. 
Buvo jau virš vidutinio amžiaus 
mėgo juokauti, nugerti. Buvo 
linksmo būdo vyras.

Senatvėje kurį laiką buvo 
mokesčio rinkėjas prie plento. 
Tai buvo varginantis darbas, 
ypač šaltu metu. Nuo ankstaus 
ryto iki sutemos reikėjo stovėti 
gatvių sankryžoje su lazdą ran
koje ir rinkti kapeikas nuo į- 
važiuojančių Į miestą. Nekiek- 
vienas norėjo mokėti. Kildavo 
barniai, o kartais prieidavo iki 
antausių. Įvažiuojantieji sušeria 
botagu arkliam ir nudarda. Jei 
nori, vykis. Tuo tarpu kiti pa
spruks be duoklės.

Nebegalėdamas nieko dub
ti, Matijoškė turėjo eiti elge
tauti. Elgetavo mieste be krep
šio, be lazdų. Visi jį pažinojo ir 
neatsisakė jam duoti.

Matijoškė kalbėjo lietuviškai, 
rusiškai, lenkiškai, o su žydais 
ir žydiškai. Mokėjo kiekvieną 
tinkamai užkalbinti, mokėjo į- 
siteikti ne tik apskrities po

nams, bet ir ulonų pulko kari
ninkams. O karininkai “uno- 
ro” žmonės — žiūrėk, Matijoš- 
kės kepurėje ir atsiranda sida- 
brinukas. Jau gali užeiti į 
smuklę ir vieną stikliuką išger
ti už savo pinigus. Toliau jau 
svečiai “fundija”, nes Matijoš
kė visi pažįsta.

Jis vengdavo Vilkaviškio de
kano, kuris jį bardavo už gir
tuokliavimą. Matijoškė, jai ne
galėdavo išvengti, iš tolo nusi
imdavo kepurę, bučiuodavo 
ranką ir iš anksto prižadėdavo 
daugiau negerti. Dekanas išba
ręs jį, liepdavo eiti klebonijon 
pas šeimininkę ir pavalgyti. 
Motijoškė užsukdavo kalbą 
kad jis nesveikuoja, ir išpra
šydavo “žolių nuo degtinės”.

Klebonijos šeimininkė Bar
bora Matijoškę pasitikdavo pik
tai, bet sodindavo už stalo ir 
duodavo valgyti. Užsiminus 
apie “vaistus”, šeimininkė, ro
dos, nieko negirdi. Tik bara
si rūsti Bet tai nieko nereiš
kia. Matijoškė Barborą gerai 
pažįsta. Reikia kantriai derėtis. 
Išgėrus vieną “vaistų” stikliu
ką, greit bus pilnas ir antras. 
Matijoškė žino visas miesto 
naujienas, kas ir kur ir kaip 
nutiko. Nori ir Barbora žino
ti. Nėtepsi, nežinosi. Ir Mati
joškė jau nėra toks titnagas, 
už Barborėlės gerą širdį reikia 
atsilyginti, — jis pagražina, ir 
nuo savęs prideda ir pripasa
koja būtų ir nebūtų dalykų.

. džios įstaigas. Posėdžiai daro
mi Washmgtone. Ligi šiol jie 
pasirodė labai sėkmingi. “Prak
tika parodė, kad tokio komi
teto sudarymas yra labai nau
dingas bendram Baltijos kraš
tų reikalui”.

Ryšiai su kitomis tautomis
Altas yra atstovaujamas Ry- 

tų ir Vidurio Europos amerikie- 
’ Čių kilmės organizacijoje, ku

rią sudaro albanai, bulgarai, če- 
. ko-slovakai, estai, vengrai, lat
viai, lietuviai, lenkai, rumunai, 

t ukrainiečiai. Lietuviam atsto
vauja prel. J.Balkūnas. V. Bar. 
čiauskas, St. Gudas, M. Kižytė. 
A. Ošlapas. Pirmininkauja prel. 
J. Balkūnas. ši organizacija

(nukelta į 4 psl. >

Kiek kas turi komunistę
Komunistinė Kinija kontro

liuoja 24 mil. komunistų 10 
kraštų. Maskva kontroliuoja 
20 mil. komunistų 24 kraštuo
se.

Ar Sovietai "balti" ar "gelto
ni"?

Kinijos komunistai nuri įsi
teikti Afrikos tautom, saky
dami, kad Kiiija nėra europi
nis kraštas (o afrikiečiai žo
džiu europinis supranta “balta
sis”). Dabar ir Sovietai, pasek
dami kinais, atvykę į Afriką 
aiškinasi, kad Sovietų Sąjunga 
daugiau priklauso Azijai nei 
Europai, nes iš 15 respublikų 
9 yra .izijoje. Dar geriau būtų 
sakyti, kad Sovietai priklauso 
“raudonajai rasei”.
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A. Rukšleles darbų paroda
L.B. Hartfordo apylinkės val

dyba rugsėjo 28-29 lietuvių pi
liečių klube surengė dailininko 
Antano Rakštelės jo darbų pa
rodą. Parodos atidarymas buvo 
rugsėjo 28 d. 4 vai. popiet. Ati
darė L. B. Hartfordo apylinkės 
pirmininkas Alg. Dragunevičius 
Savo žodyje pažymėjo, kad lie
tuviai mėgsta meną. Jau nuo 
senų laikų moterų rankų dar
buose ir staklių nutyse: — juos
tose, staltiesėse ir kitur —ma
tome lietuves menininkes. Po 
1863 metų sukilimo rusams 
žiauriai numalšinus, lietuviš
kas menas, esą, reiškęsis liūd- 
nomis formomis: liūdnomis dai
nomis, kelių kryžkelių koplytė
lėmis, rūpintojėliais ir t.t. Kaip
kiekvienas lietuvis, taip ir mū
sų dailininkai, mėgstą gamtos 
grožį ir jį vaizduoją savo kūri
niuose. Tai šiandien matome ir 
dail. A. Rūkštelės kūriniuose.

Norwood, Mass.
Izabelė Vasiliauskienė, visuo

menės veikėja, švenčia savo 
75 metų sukaktį. Ji yra gimusi 
Biržų apskrityje. Jauna atvy
kusi į Ameriką, apsigyveno Bos
tone, bet neužilgo persikėlė į 
Nor\voodą. kur tuojau įsijungė 
į lietuvių organizuotą veikla. 
Su nepaprasta energija ir ryž
tu ji ir dabar tebedirba Lietu
vos labui.

Nor\voodo Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrius, vietos Bal- 
fo skyrius, SLA 131 kuopai tal
kininkaujant, spalio 20 3 v. po
piet Lietuvių Amerikos Pilie
čių d-jos salėje, 12 St. George 
Avė., rengia jai pagerbtuvių va
karienę su programa. Kviečiami 
atsilankyti visi. Pakvietimai jau 
platinami. Juos galima įsigyti 
pas Joną Svidrą. lietuvių klubo 
svetainėje ir pas kitus rengė
jus.

Ieva Tvaskienė sunkiai ser
ga, gydosi namie. Ją slaugo L 
Vasiliauskienė. L Tvaskienė uo
li lietuvių parapijos veikėja.

Jurgis Versiackas, ką tik grį
žęs iš ligoninės, mirė savo na
muose rugsėjo 28 d. Skundėsi 
širdies negalavimais. Jis buvo 
veiklus lietuvių parapijos orga
nizacijų veikėjas, taurus lietu
vis patriotas. K. š.

NAUJI ŽURNALAI

Moteris, liepos rugpiūčio nu
meris. Iš straipsnių pažymėti
na: St. Yla — Martynas Mažvy
das ir jo amžininkų tragiką 
prieš 400 metų, D. Petrulytė — 
Šeimos vaidmuo visuotinuoju ir 
tautiniu požiūriu. J. Vaišnora, 
MIC. — Marijos paveikslų vai
nikavimas Lietuvoje, A. Rūta— 
Širdis drožlėse. A. Rukuiža — 
Lietuvos miškai šimtmečių bė
gyje. vaiko auklėjimas, mote
rys pasaulyje, mados, šeiminin
kės kampelis. Redaguoja Izabe
lė Matusevičiūtė.

Padekite pastatyti Dievo Motinos koplyčią 
Kennebunkport, Maine

Koplyčios statybos fondui aukojusieji S500 tampa garbės fundatoriais; 
S100 — fundatoriais; prisidėjusieji mažesne auka — rėmėjais. • Galima 
aukoti ir mirusiųjų prisiminimui (memoriali • Visų aukotojų vardai bus 
įrašyti marmuro lentoje, koplyčios sienoje ir amžinai prisimenami vie
nuolyno maldose ir mišių aukoje. • Galima pasirinkti ir įtaisyti: langų 
vitražus (didesni S1000. mažesni $500). klausyklą — $1300. amžinoji lem
pa — S300. žvakidės — $500. suolai (vienas $150). • Aukas siųsti:

FRANCISCAN MONASTERY — CHAPEL FUND 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Savąja auka įamžinkite save ar savo mirusius, kad būtumėt prisiminti vienuolių maldose

Siunčiu auką

įtaisau mirusiam atminti .. ______

Mirusiojo vardas

Siuntėjas

Adresas

Koplyčios projektas dail. V. K. Jonyno

HARTFORD, CONN.

Ilgesnę kalbą pasakė dr. Ba
lys Matulionis. Pažymėjo, kad 
dabar pergyvename labai sun
kius laikus: mūsų tauta perse
kiojama ir naikinama, dvasia 
prislėgta, o čia vėl, nespėję nė 
padų sušilti, tėvai su vaikais 
jau lietuviškai nesusikalba ar
ba kalbasi grubiu lietuviškai— 
anglišku žarganu. Tačiau mus 

-palaiko viltis, kad vėl matysi
me laisvą Lietuvą, nusivalysi
me ir nuo rusiškų ir nuo ank- 
losaksiškų barbarizmų.

Dail. A. Rūkštelė pastebėjo, 
kad ši paroda jau septyniolikto
ji. Padėkojo L.B. Hartfordo apy-
lįnkės pirmininkui ir visai val-

KAIP ŽMONĖS GYVENA PIVAŠIŪNUOSE
Pivašiūnų miestelis. prisiš

liejęs prie legendinio Margirio 
piliakalnio, yra tik už 30 km 
nuo Alytaus, bet ir ten žmonės 
gyvena taip, tarsi kompartijos 
Alytuj ir visoj Lietuvoj nebū
tų.. . Tai atskleidė okupuotos 
Lietuvos komunistinis “Švytu
rys” (rugpj. 15 d.)). To laikraš
čio korespondentas A. Vabalas, 
rašo, kaip jis vyko į Pivašiūnus 
prastu vieškeliu “visuomenine” 
keleivine mašina, kurioj, dar 
neprivažiavus miestelio, teliko 
tik jis pats ir pagyvenusi, bet 
energinga moterėlė su tuščiais 
kibirais: ji pardavė Alytuj grie
tinę ir dabar grįžo namo. Už
šnekinta korespondento, ji pa
siteiravo. ko jis vykstąs į Pi
vašiūnus. Kai tas atsakė, jog 
“valdiškais reikalais”, moterėlė 
nustebo:

“Valdiškais reikalais? Taigi, 
taigi. Valdiškais reikalais dabar 

dybai už surengtą parodą ir 
domėjimąsi jo kūriniais.

Dail. A. Rūkštelė buvo išsta
tęs 44 paveikslus. Visi piešti 
JAV, tik vienas autoportretas 
— prieš 18 metų svetur. Dai
lininkas daugiausia vaizduoja 
Lietuvą: rugiapiūtė, prinokę ja
vai, lygumos, tolumos su eže
rėliais ir kalvomis, pakelėse 
kryžiai ir 1.1. Kad būtų vaiz
džiau, štai keletas paveikslų pa 
vadinimų: “Kelias į namus”, 
“Rytas prie Neries”, “Vasaros 
šešėliai”, “Rugių gubos”, “So
dybos laukai”. “Berniukai sau
lėleidyje”. “Tėviškės gamta”, 
“Pamiškė”, “Beržai prieš sody
bą” ir kiti. Buvo keletas gėlių 
puokščių vazonuose — “Bijū

autobusu nevažinėja, vis “Vol- 
gomis”...

Bet toliau ji pasakojo, kad 
Pivašiūnuose klebonui sunku 
vienam, nes dažnai būna di
deli atlaidai. Pivašiūnai — tai 
šventas žemės kampelis. Čia 
apsireiškusi Švenčiausioji Ma
rija, ir jos paveikslas, perkel
tas iš koplyčios į bažnyčią, yra 
stebuklingas ir teikia- maldi
ninkams begalės malonių.

Korespondentas ją užpuolė: 
ką sako kolūkis dėl jos važi
nėjimų Alytun per darbymetį. 
Moteris pradėjo aiškintis, jog 
reikia gyventi: kur nugriebusi 
grietinės lašelį, burokėlį, laši
nių bryzelį, vežanti turgun par
duoti. Iš taip susigaudytų ska
tikų ir bažnytėlei išlaikyti duo
danti.

Atvykęs į Pivašiūnus, korės-’ 
pondentas išgirdo, kad klebo
no pagelbininkas, tik ką bai

nai”, “Lelijos”, be to, “Vai
siai” (naturmortas). Asmenų fi
gūrų nedaug, tik Kristus prie 
kryžiaus, Barabas ir Mefistofe
lis. Išstatyta keletas paveiks
lų ir iš šio krašto vaizdų: “Pu
šys Cape Code”, “Osterville 
uostas Cape Code”, “Yellowsto- 
ne parke”, “Popietė Grand 
Canyone” ir kiti.

Nors sekmadienį buvo ir lie
tingas dras, bet parodą žmonės 
lankė gausiai. Iš viso atsilankė 
keli šimtai žmonių.

Rengėjai neužmiršo lankyto
jų pavaišinti ir kavute bei py
ragaičiais. Prie registracijos ir 
prie kavos pilstymo daug pasi
darbavo jaunosios lietuvaitės- 
studentės Audronė Dragune- 
vičiūtė ir Marytė šerkšnaitė.
Bus paskaita apie testamentus

Sekmadienį, spalio 6 d., 3 v. 
p.p., L.B. Hartfordo apylinkė

gęs seminariją jaunas kunigas, 
jau atvykęs ir visi miestelio gy
ventojai labai tuo džiaugiasi. 
Kolchozo pirmininkas Aleksas 
Rakauskas aimanuoja, kad Pi
vašiūnuose atlaidai, religinės 
šventės niekad nesibaigia, kad 
kone visi gyventojai tiki. Dau
gelis prekiauja rožančiais, me- 
dalikėliais, škaplieriais. Du pi
liečiai dirba cementinius kry
žius, kuriuos veža net į Vievį, 
į Varėną. Jaunimui tėvai nelei
džia stoti į komsomolą. Klebo
nas — visiems didžiausias au
toritetas. Bažnyčios varpininkė 
— sveika, gražiai nuaugusi dvi
dešimt aštuonerių metų mergi
na.

Pavardėmis korespondentas 
išskaičiavo “veltėdžius”, tuo į- 
duodamas juos valdžios parei
gūnams Alytuje. Juk tam ko
munistinėje santvarkoje ir yra 
korespondentai kad surastų vi
sus “liaudies priešus”. (E). 

rengia paskaitą apie testamen
tus. Paskaita bus piliečių klu
bo salėje, (227 Lawrence st.). 
Skaitys advokatas Leo Mazotas. 
Paskui bus paklausimai, į ku
riuos prelegentas atsakinės. 
Praeitą sekmadienį liet, prog
ramoje apie testamentus kalbė
jo inž. Valerijonas Balčiūnas 
ir radijo valandos vedėjas Alg. 
Dragunevičius. Ateinantį sek
madienį bus daug plačiau pa
aiškinta testamentų reikšmė ir 
nuostoliai jų nepadarius. J. B.

Iš Alto veiklos
(atkelta iš 3 psl.) 

dažnai rengia įspūdingas kon
ferencijas, minėjimus, prakal
bas, paruošia memorandumus. 
Bendras visų balsas būna sva
resnis valdžios įstaigose bei 
amerikiečių visuomenėje.

Lietuvos laisvinimo veikloje
Altas seka visus politinius į- 

vykius ir nepraleidžia progos 
daryti atitinkamų žingsnių, kai 
tik paliečiami Lietuvos reikalai. 
Šiais metais gerai pavyko Va
sario 16 minėjimai. Senate ir 
Atstovu Rūmuose, čia daug 
padėjo kongresmanas D. J. 
Flood. Kalbos įtrauktos į “Con- 
gressional Record”. Altas savo 
lėšomis jų atspaude 3000 egz. 
ir išsiuntinėjo su kongresmano 
D.J. Flood specialiu laišku ir 
jo pateikta rezoliucija, kad At
stovų Rūmuose būtų sudarytas 
pavergtom tautom specialus 
komitetas. Daryta žygių gauti 
Pabaltijo tautom transliacijas 
Laisvos Europos Radijo progra
moje. Reaguota į žurnalisto Al- 
len Scott paskleista žinią, kad 
JAV politika keičiasi okupuotų 
Baltijos valstybių atžvilgiu; apie 
okupacijos pripažinimą gandai 
paneigti. Valstybės departa
mentui įteiktas memorandu
mas, kai Maskvoje vestos dery
bos dėl atominės ‘sutarties. Rū
pintasis ir kitais atvejais, kad 
Lietuvos klausimas būtų vis iš 
naujo primintas.

Alto reikšmė
“Trumpai suglaudus, kiekvie

nam logiškai galvojančiam lie
tuviui turėtų būti aišku, kad 
kol Lietuva pavergta, kol ne
matyti jos išlaisvinimo prošvais
čių, tol bendras darbas visų 
grupių ir pažiūrų lietuvių, susi- 
spietus į Altą, yra ’ šventa pa
reiga. Alto veiklos planai gali 
būti keičiami pagal laiko sąly
gas, bet pagrindan turi būti de
dami ne atskirų grupių arba at
skirų asmenų interesai, bet Lie
tuvos bendras laisvinimo rei
kalas. Tą darbą gali ir privalo 
dirbti kiekvienas lietuvis. Todėl 
ir Alto uždavinys — įtraukti į 
laisvinimo darbą visus lietuvius, 
telkti tam darbui ideologines 
grupes ir kitas lietuvių organi
zacijas, sutelkti Lietuvos išlais
vinimo reikalams daugiausia lė
šų. ir tik tokiu keliu eidami ga
lėsime būti sėkmingi ir efektin
gi kovoje už Lietuvos išlaisvini
mą” (S.)

LIETUVOS VYČIAI AMERIKOJE
50 metų veiklos istorinė apžvalga

Parašė .
IGNAS SAKALAS ir STASYS PIEŽA

AR ŽINAI, kur, kaip ir kodėl ši reikšminga organizacija įsikūrė? 
Kas davė jai vardą ? Kokius darbus ji atliko Lietuvos labui ?
Skaitydamas šią įdomią knygą, rasi šimtus įvairių faktų, susipa
žinsi su Lietuvos vyčių steigėjais, veikėjais, rėmėjais; dalyvausi su 
jais jų metiniuose suvažiavimuose nuo Maino iki Kalifornijos, gė
rėsies Amerikos lietuvių jaunimo energija, jų lietuviška dvasia. 
Knyga meniškai išleista, kietais viršeliais, su daugybe fotografijų. 
160 puslapių. Svarbi turėti kiekvienai lietuvių šeimai.
Išleido Lietuvos Vyčiai savo auksinio jubiliejaus proga. Knygos 

kaina $5.00; su persiuntimu $5.50. Užsakymą siųsti adresu:
LORETTA MACEKONIS

1520 N. LARAMIE AVĖ., CHICAGO 51, ILL.

(Čekį ar money orderį rašyti vardu KNIGHTS OF LITHUANIA )

Trečiojo ordino ir šv. Kazimiero 
provincijos vadų pasitarimai

Pagal Šv. Sosto patvarkymus 
ir naująsias Trečiojo Ordino 
konstitucijas, šį ordiną norima 
išvystyti Į sąmoningų ir akty
vių pasauliečių organizaciją, 
kurios narių pareiga — siekti 
tobulybės pasaulyje, “duoti pa
tvarumą ir jėgą krikščioniš
kam gyvenimui Bažnyčioje ir 
kartu palaikyti bei skleisti Kris
taus karalystę.” Pijaus XII žo
džiais tariant, šiandien “pasau
liečiai stovi Bažnyčios gyveni
me pirmose eilėse. Per juos 
Bažnyčia tampa gyvybės prin
cipu visuomenėje”.

Kad būtų galima TO narius 
paruošt evangeliškam gyveni
mui, TO federacijų, provincijų 
ir kongregacijų vadovybė pave
dama pasauliečiams, kurie ar
timai bendradarbiaus su šių

AUKA PARĖMĖ TRIS 
VIENUOLYNUS

Rugpiūčio mėnesį Lakevvood 
Park buvo surengta 49-ji me
tinė lietuvių diena ir iš jos gau
tas pelnas jau paskirstytas. Po 
400 d oi. gavo: seserys kazi- 
mierietės. Newtown. Pa., sese
rys pranciškietės. Pittsburgh. 
Pa.. Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys. Elmhurst. Pa. Ketvirtoji au
ka padaryta Šiluvos koplyčiai, 
VVashingtone. paskirta taip pat 
400 dol.

Lietuvių dieną rengė Lietu
vių Kunigų Vienybės Schuyl- 
kill provincija, sudariusi spe
cialų komitetą.

Remlu+e LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
9I0 Willoughby Avenue,

Brooklyn 2I, N. Y. ' 

vienetų kunigais direktoriais.
Pirmasis bendras Amerikos 

ir Kanados TO federacijos va
dovų pasauliečių tėvų pranciš
konų ir pasauliečių kunigų po
sėdis įvyko rugsėjo 27-29 Sha- 
ron, Pa. Trečiojo Ordino šv. 
Kazimiero provincijai atstova
vo dr. R. Sikotanas ir T. Just. 
Vaškys, OFM.

Šv. Kazimiero provincijos T. 
O. tarybos antras posėdis įvy
ko Marijos Nekalto prasidėjimo 
vienuolyne, Putnam, Conn. rug
sėjo 21 d. Posėdyje dalyvavo 
provincijos ministras prefek
tas dr. R. Sikotanas, prel. Pr. 
Juras, patarėjas; prov. sekr. M. 
Hamilton; prov. ižd. R. Mail- 
hot; patarėjas Pr. Tamulevi
čius, ir prov. dir. T. Just. Vaš
kys, OFM. Posėdyje išklausyti 
provincijos tarybos narių įvai
rūs pranešimai, priimti nauji 
provincijos statutai ir svarsty
tas senesnio amžiaus žmonių 
poilsio namų statybos klausi
mas. Taip pat nutarta suorgani
zuoti kitais metais studijų die
ną svarstyti pasauliečių apaš
talavimo klausimam. GL.

MALDAKNYGE:

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 4 dol. Dabai 
patrauKli. iinka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu; —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 WHIouohby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.



DARBININKAS

Tai k a Eglutei Kreipiamės į chorus ir šokėjus IŠ VISUR '5

e

— Kun. J. Valantieji!*, bu
vęs Waterburio lietuvių parapi
jos klebonas, yra susirgęs ir pa
guldytas ligoninėje.

— Darbininko administraci
jos patvarkymu, kitą savaitę 
laikraštis išeis tik vieną kartą, 
spalio 9, trečiadienį.

Los Angolos, Calif. — Danu
tės Augienės rūpestis Eglutės 
reikalais pasiekė ir tolimąją 
Los Angeles koloniją. Į jos šau
kimą atsiliepė mūsų mieloji 
rašytoja Alė Rūta, kuriai didė

rio gauto pelno vėl bus parem
tas šis lituanistiniam ugdymui 
labai reikalingas vaikų laikraš
tėlis. Intensyviai ruošiamasi pa
statyti L. Dovydėno “Pabėgėlį 
Rapsiuką”. . (j. k.)

riškai atėjo- E. Dovydaitienė,
D. Narbutienė k V. Mažei
kienė. Buvo suorganizuotas Eg
lutės talkos komitetas, į kurį 
dar įėjo J. Ą žuolaitis, Bėra. 
Brazdžionis, inž. J. Jodelė, dr. 
J. Jurkūnas, J. Kojelis, D. P<> 
likaitienė ir LB apyl. pirm. A. 
Skirius.

Telkiant Eglutei aukas, bu
vo kreiptasi į Los Angeles lie
tuvių organizacijas.- Atsiliepė 
ALB Los Angeles apylinkė (25 
doL), DLK Birutės (10 dol.), 
ir LRKSA (5 dol). Iš atskirų as
menų aukų parinko Alė Rūta,
E. Dovydaitienė, D. Narbutie
nė ir V. Mažeikienė. Atsirado 
aukotojų, kad ir ne taip dide
lėm sumom, kurie suprato di-. 
džiąją šio vaikų, laikraštėlio 
reikšmę. Eglutei paremti pa
siųsta 88 dol.

Su šiuo aukų vajumi Eglu
tei paramos organizavimas dar 
nesibaigė. Lapkričio 10 Los 
Angeles moksleiviai ateitinin
kai ruošia viešą vakarą, iš ku-

‘ Filmai ne vietoje '
Rugpiūčio 14< nugirdęs kad 

Šv. Kazimiero parapijos patal
pose bus rodomas filmas, nu
vykau pasižiūrėti, žmonių susi
rinko nedaug. Prie aparato’ 
darbavosi du vyrukai — Piš- 
čikas ir Vosylius. Rodė filmą iš 
pavergtos Lietuvos. Viskas dai
lu: gražūs pastatai, linksmai nu
siteikę žmonės.

— Ten komjaunuoliai,—aiš
kino vienas iš vyrukų. Tai kaip 
pas mus skautai.

— Kokias nesąmones pliur
pi, — kažkas pasipiktino iš pub 
likos, atsistojo ir išėjo.

Pasirodo, kad tas Antanas 
Vosylius tai tas pats vyrukas, 
kuris prieš kiek laiko lankėsi 
Lietuvoje; esą ten „ vedęs žmo
ną, o grįžęs Amerikon komu
nistinėje “Tiesoje” pagarbinęs 
Lietuvos pavergėją. Kalbama, 
kad nei tautiniai namai nei 
bendruomenės namai Piščiko ir 
Vosyliaus su filmais į savo pa
talpas - neįsileidę. (D.)

ti adresu: Mr. M. Cibas, 59 
Van Nostrand Avė., Great Neck 
L.I. N.Y. 11024, tautinių šo
kių grupės — J. Matulaitienė, 
188 Logan st. Brooklyn, 8, 
Chorams nurodytu adresų taip 
pat kviečiami registruotis kvar
tetai ir oktetai.

Visi chorai ir kiti dainos me
no vienetai prašomi praneštu 
kokį skaičių ir kieno adresu rei
kia pasiųsti repertuaro gaidų.

Visus lietuvius, galinčius 
bent kiek dainuoti, o jauni
mą — šokti, prašoma jungtis 
į esamus chorus ar tautinių šo-

K. ČIBIRAS kalba U** Angele* lietuviam* apie P; Amerikos lietuvių gy
venimu. Dešinėje A. Dabšys. Nuotr. L. Kaniausko.

BROCKTON
Kviečiama Į pobūvį

Spalio 5, šeštadienį, Sanda
ros salėje lietuvių bendruome
nės apylinkės valdyba rengia 
jaukų pobūvi ir maloniai kvie
čia visus atsilankyti. Bus ska
nių valgių, dainų ir geros nuo
taikos. Pelnas, kiek jo liks, ski
riamas šeštadieninei mokyklai 
ir Lietuvių Fondui. Pradžia 
6:30 vai. vak.

Remontuojama bažnyčia
Šv. Kazimiero parapijos baž

nyčia, statyta prieš dešimtį me
tų, remontuojama iš lauko ir 
vidaus. Išlaidom padengti pra
vesta rinkliava vokeliais: jie 
išnešioti po namus. Remontas 
gali atsieiti keliolika tūkstan
čių. Be to, yra dar užsilikusių

MASS.
Julija Jakavonytė, Brock- 
miesto asesorė, gatvėje 
užgauta mašinos, dau- 

kaip 3 savaites pragulėjo

tono 
buvo 
giau 
ligoninėje su sulaužyta koja;
dabar sveiksta namie, bet dar 
negali laisvai vaikščioti.

— Almantas Meižys, baigęs 
Northeasterno universitetą, at
lieka karinę tarnybą; šiiio me
tu yra išsiųstas Vokietijon į 
tankų dalim, kuriame tarnau
ja karininku; jo tėvas neprik
lausomoje Lietuvoje taip pat 
buvo tankų dalinio karininkas.

B.G.

LSS Jubiliejinės stovyklos reikalu
Š. m. rugpiūčio mėn. pabai

goje spaudoje pasirodę Bosto
no Jūrų Skautų Tėvų Komite
to, Nemuno Uosto Direkcijos, 
p. Ę. Steponaitienės ir p. B. 
Kovo pareiškimai apie Bostono 
jūrų skautų neįsileidkną į Lie
tuvių Skautų Sąjungos Jubilie
jinę Stovyklą yra reikalingi pa
ryškinimų:

Dar 1963 m. ankstyvą pava
sarį buvo nusistatyta, kad LSS 
Jub. Stovykla yra ruošiama LSS 
nariams ir kviestiesiems sve
čiams. Registracija Jub. Stovyk
lai baigėsi š.m. liepos 15 d. S. 
m. balandžio 1 d. laišku dr. V. 
Čepas pranešė, kad Bostono jū
rų skautų vietininkija nepri
klauso Skautų Brolijos jurisdik
cijai, o š.m. rugpiūčio 5 d. Bos- 
toniškis s. M. Manomaitis teira
vosi apie Bostono jūrų skautų 
dalyvavimo galimybes ir rašė, 
kad savo stovyklą ruošia Mi- 
chigano valstybėje ir Baltosios 
Salos ežere, Cape Code. Kadan
gi priklausomybė LSS-ąį yra ga-

parapijos skolų.
Lituanistinė mokykla

šeštadieninė lituanistinė mo
kykla pradėjo naujus mokslo 
metus. Moko Aleksandras Pada- 
gas ir Jarūna Venčkauskaitė. 
Mokykla naudojasi malonia Sta
naičių pastoge ir paslauga. Tė
vų komitetą sudaro E. Bielke- 
vicienė, L. Šukienė ir O. Kaz
lauskienė.

— Antanina Treinavičienė 
mirė rugsėjo 23, palaidota rug
sėjo 25 iš šv. Kazimiera bažny-

, čios Kalvarijos kapinėse. Liko 
nuliūdęs vyras Juozas Treina- 
vičius, buvęs Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos pirm,, dviište- to tarybos posėdžiuose bei į- 
kėjusios seserys — Marijona ir vairiose komisijose kaip sąži- 
Albina ir viena seselė kazimie- i

. rietė Agusta ir dukraitė Alfre- visuomenės reikalų užtarėjas. Jurgio salėje surengė vakarie- 
dina, taip pat vienuolė kazimie- 
rietė.

lesnės visuomenės, kurios pi
nigai mokesčiais patenka į 
miesto iždą, bet ne tenkinti no
rus įvairių didesnių firmų ir 
lengvinti jų finansinę naštą, o 
tuo pačiu didinti ir jų pelną vi
sų miesto gyventojų sąskaitom 

Būdamas italų ateivių sūnus 
jis taip pat labai gerai supran
ta mažumų reikalus ir juos 
nuoširdžiai remia. Pavyzdžiu 
gali būti šv. Kazimiero parapi
jos mokyklos seselių namų sta
tyba, kada jis ypatingai pasi
tarnavo tarpininkaudamas sku
biam šaligatvių, vandentiekio, 
ir kanalizacijos reikalų sutvar
kymui. Gausi Montello lietuvių 
kolonija Joseph E. Faracos as
menyje, išrinkdama jį savo apy
linkės (Ward 6) atstovu, turės 

miesto tarybą (City Council) ant- • ir vėl nuoširdų draugą Brock- 
ru kartu kandidatuoja Joseph 
E. Faraca. Per paskutinius dve
jus metus jis pasižymėjo mies-

JOSEPH E. FARACA

NUOŠIRDUS LIETUVIU 
DRAUGAS

Šiais metais į Brockton o

tono miesto taryboje. (sk.)

lima per Brolijos, Seserijos ar j 
Akademinio Skautų Sąjūdžio j 
vienetus, interesavęs! tiek laiš- < 
ku tiek telefonu buvo pain
formuoti apie dalyvavimo sąly
gas bei Jub. Stovyklos pobūdį.

Neūūrint apsikeitimo infor
macija, š.m. rugp. 15, dvi 
dienas prieš Jub. Stovyklos ati
darymą, iždininkas gavo “Spe- 
cial Delivery” laišką iš dr. V. 
Čepo. Laiške buvo registracijos 
mokestis 12 Bostono jūrų skau
tų. Iždininkas telefonu susisie
kė su dr. V. Čepu ir dar kartą 
paaiškino Jub. Stovyklos tai
sykles. Rugpiūčio 17, Jub. Sto
vyklos kūrimosi dieną, į Sto
vyklą atvyko Bostono jūrų skau 
tai su s. M. Manomaičiu ir p. 
Manomaitiene. Vėl jiems buvo 
išdėstytos dalyvavimo sąlygos 
ir paprašyta, jeigu būtinai pa
geidauja stovyklauti LSS Jub. 
Stovykloje, palaukti atvykstan
čios LSS vadovybės. Sktn. M. 
Maiiomaitis pareiškė, kad rei
kalą supranta ir korektiškai pa
sitraukė; p. Manomaitiene išvy
ko grąsindama skųstis spaudo
je.

Ryšium su pateiktais duome
nimis ir minėtais skelbimais, 
laikau:

1. Atvykusiųjų vadovams bu
vo korektiškai ir iš anKsto iš
aiškintos stovyklavimo galimy
bės.

2. Atvykusieji nebuvo LSS 
nariai ir nebuvo sutvarkę regis
tracijos.

3. Atvykusiųjų vadovai iš 
anksto ruošė savo atskirą sto
vyklą Cape Code, tačiau plana
vo sustoti LSS Jubiliejinėje.

4. Prieš p. Kovo paskelbimą, 
nei Jub. Stovyklos nei LSS va
dovybė nežinojo apie Sąjungai 
nepriklausančios jūrų skautų 
vyriausios vadovybės pavedi
mą bostoniškiam dalyvaut LSS 
Jubiliejinėj Stovykloj.

Lietuvių dainų ir šokių festi
valis, kuris įvyks pasaulinės pa
rodos metu, 1964 rugpiūčio 23, 
New Yorke, yra visų lietuvių 
tautinė manifestacija. Tų vieto
vių lietuviai, iš kurių chorai ir 
taut. šokių grupės vyks į šį fes
tivalį, prašomi padėti savo cho
rams bei taut. šokių grupėms 
aukomis padengti kelionės iš
laidas.

Šiam festivaliui pasiruošti lai
ko liko nedaug, todėl komite
tas prašo, kaip galima greičiau, 
chorus bei tautinių šokių gru
pes pranešti apie savo dalyva
vimą šiame festivalyje. Komite- kių grupes, nes dainų ir tauti- 
tas ne visų chorų bei tautinių 
šokių grupių turi tikslius adre
sus arba tie adresai yra pasi
keitę, todėl visus choru", bei 
taut. šokių grupes prašo šį pra
nešimą laikyti z oficialiu kvieti
mu ir nedelsiant pranešti ko
mitetui apie savo dalyvavimą 
šventėje. Chorai prašomi rašy-

reikia 
daini- 
Taip 

kurie

nių šokių šventės proga 
padidinti mažėjančias 
ninku bei šokėjų eiles, 
pat kreipiamės į tuos,
yra pasitraukę iš chorų ar tau
tinių šokių grupių, sugrįšti ir 
dalyvauti pasaulinės parodos 
lietuvių dienoje.

Komiteto*

— S. Paltus, dr. P. Pamatai
tis ir A. Skirtus padarys įva
dą politinėms diskusijoms, ku
rias organizuoja Los Angeles 
lietuvių respublikonų viene
tas. Diskusijų bus 1963 spalio 
12 šeštadienį, 7 vai. vakare LB 
Centro salėje, tema “Amerikie
čių politinės partijos ir Lietu
vos byla. Diskusijoms vado
vaus J. Kojelis. '•

BALTIMORES ŽINIOS
Kun. Juozas Anto*zew*ki, ma

loniai praleidęs savo atostogas 
važinėdamas Floridoje ir kito
se valstybėse, grįžo prie savo 
dvasinių darbų šv. Alfonso pa
rapijoje. Savo parapijoje da
bar turime tik tris kunigus; 
kleboną prelatą L. Mendelį ir 
du vikarus — kun. J. Antosz- 
ewskį ir kun. A. Dranginį. Visi 
trys turi labai daug darbo, bet 
stengiasi maloniai visiems pa
tarnauti.

Pareigūnę įvesdinimą atliko 
Lietuvių Postas 154 ir jo rėmė
jos sekmadienį rugsėjo 29, lie
tuvių didžioje salėje. Visiems 
patiko įdomi programa. Visi 
delnų plojimu sveikino posto 
rėmėjų naujas valdybas. Po pro 
gramos mūsų legionieriai links
mai praleido laiką su savo sve
čiais ir draugais.

'šokių vakarą rugsėjo 28 su
ruošė Lietuvių Bendruomenės 
skyrius lietuvių salėje. Dalyva
vo didis skaičius gražaus mūsų 
jauninu). Scenoje pasirodė ak
ordeonistas Kazys Stuperis, tau 
tinių šokių grupės iš Philadel- 
phijos ir Baltimorės. Pirmas šio 
sezono vakaras gerai buvo gar
sintas. Ir kas tik dalyvavo, bu
vo patenkintas.

Lietuvių moterų klubas spa
lio 12, iškilmingai minės 40 
metų sukaktį lietuvių salėje.

SUKAKTIS IR SUTUOKTUVES
.. Newark, N.J. — Lietuvos vy- 

ningąs, geros valios ir drąsus čių 29 kuopa rugsėjo 28 šv.

IPOLITAS
“HIPS

Jo pagrindinė mintis kaip tik nę ir šokius. Vadovavo Jokūbas 
yra atstovauti interesam pla- J. Stukas, maldą sukalbėjo prel.

Ig. Kelmelis. Sugiedota, Ameri-

įvyks ši šeštadienį, spalio 
12 val.su šv. Mišioms, 
Trejybės lietuvių bažnyčioje. 
Sutuoktuvių vaišės bus 5 vai. 
vak. naujoje parapijos salėje.

5 d. 
švč.

5. Skelbtajam skunde cituoti 
Brolijos pastovy klės vadovo j. 
s. B. Juodelio žodžiai yra pa
imti iš platesnio pareiškimo ir, 
pacituo,toj apimtyj, nenusako 
tikslaus vaizdo.

6. LSS Jub. Stovykloje ne
stovyklavo nei moksleiviai atei
tininkai nei lenkai skautai, nors 
LSS narių 
mas kitose 
varžomas.

Vakaro programa prasidės 6:30 
vai. Paruošta įdomi programa.. 
Klubo narės kviečia visus lietu
vius maloniai praleisti vakarą 
ir paminėti 40 metų sukaktį.

40 valandų ' atlaidai šiemet 
bus spalio 20, 21, ir 22. Visi 
parapiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Pamokslus sakys 
pranciškonas misionierius Tė
vas L. Andriekus.

Kalėdojimas — metinis pa- 
rapiečių aplankymas pradeda
mas šią savaitę. Bus pranešta 
iš sakyklos, kada ir kokius ra
jonus kunigai aplankys.

Marijona Agurkiutė, senos 
kartos lietuvė, ilgai gyvenus 
Baltimorėjė, staiga mirė rugsė
jo 21. Velionė buvo ištikima 
šv. Alfonso parapijos narė vi
są savo gyvenimą ir dalyvavo 
įvairiose parapijos iškilmėse ir 
parengimuose. Gedulingos mi
šios už jos sielą buvo šv. Petro 
bažnyčioje rugsėjo 26. Palaido
ta New Cathedral kapinėse. Li
ko nuliūdęs giminaitis Petras 
Dutkevičius ir broliai Vincas ir 
Jonas.

Ona Valulienė, senos kartos 
lietuvė, mirė rugsėjo 26 savo 
namuose, Dundalk Md. Gedu
lingos mišios už jos vėię bu-'O 
šv. Alfonso bažnyčioje rugsėjo 
30. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdę dukra 
Aldona ir sūnus Antanas.

Jonas Obelinis

— Kazys Kleiva pirminin
kauja komitetui, kuris rengia 
ALR Katalikų Federacijos kon
gresą Chicagoje lapkričio 29- 
gruodžio 1.

— Stasys Pilka, buvęs Lietu
vos teatro Kaune aktorius, da
bar su draminiais rečitaliais 
lapkričio mėn žada lankytis ry
tinėse valstybėse. Susidomėju
sios kolonijos gali betarpiškai 
rašyti adresu: St. Pilka, 3259 
So. Halsted Street, Chicago 8, 
III.

— ALRK Federacijos Cent
ro Valdyba, vadovaudamasi 
konstitucijos 26 str., skelbia, 
kad Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos 37 kon
gresas įvyks 1963 lapkričio 29, 
30 ir gruodžio 1. Jaunimo Cent
ro Rūmuose, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, Illinois.

Pagrindiniai darbų tvarkos 
punktai yra numatyti: valdybos 
pranešimai, iždo globėjų prane- 
pranešimai — Ateitininkų Fe
deracijos ir jos sąjungų. Dar
bininkų Sąjungos, LRKSA, Mo
terų Sąjungos, Vargonininkų 
Sąjungos, Lietuvos Vyčių, Kon
stitucijos papildymas.

Paskaitos ir referatai: Reli
gija ir tauta kovoje už paverg
tuosius, Katalikų atsakomybė 
už lietuvišką ir katalikišką veik
lą, Išeivijos likimo klausimu. 
Jaunimo, moterų ir vyrų sek
cijose bus atitinkamos paskai
tos ir pranešimai.

Prašome kongresui ruoštis. 
Kiekviena organizacija
konstitucijos 27 str. išrenka ati
tinkamą atstovų skaičių i kon
gresą; Federacijos skyriai, pa
gal konstitucijos 40 str. paren
ka Federacijos Centro Valdybai 
kandidatus ir jų sąrašus laiku 
prisiunčia Centro Valdybai. 
Kam reikia konstitucijos, pra
šome kreiptis į sekretorių čia 
nurodytu adresu.

Kongresas yra mūsų dvejų 
metų veiklos apžvalga. Jis taip 
pat nustato gaires ateities dar
bams. Energingai jam ruoški
mės ir gausiai dalyvaukime.

Iki pasimatymo 37 kongrese

pagal

asmeninis dalyvavi- 
organizacijose nėra

— Julius Paknis, Kearny, N. 
J., kuris vadovauja tenykštei 
Schuyler Savings and Loan 
bankinei draugijai, atsiuntė Re
zoliucijoms Remti Komitetui 
66.00 dol. auką. Tą sumą sudė
jo tos bendrovės vadovybė ir 
direktoriai: J. Paknis, F.P. Ge- 
lenitis, J.A. Condon, J.M. Bel- 
za, P. Churinskas, G. Bezgela, 
CJ. Nekrosis, G. Katilius, W. 
Plikaitis, J.J. Salvest ir P. Ve- 
levas.

MONCEVICZ
demokratas — Brockton, 
Mass., nori būti perrink
tas Ward 6 kaip

COUNCILLOR.

Būdamas Councillor aš
tuonerius metus, turėjo 
progos susipažinti su jū

sų reikalais, todėl paremkime jo kandidatūrą ir spalio -
October 8 vėl gražinkime Mr. Moncevicz kaip councillor 
Ward 6.“
Jis gyvena 74 Frankton Avė., yra vedęs Josephine P. Kelley. turi 
tris vaikus. Aukštesnį mokslą baigė Brockton High School. vėliau 
baigė katalikišką Holy Cross College ir Brown bei Boston univer
sitetus. Nepaprastai pasižymėjo karo metu, buvo daugelį kartų ap
dovanotas medaliais. Nuolatos lanko Sv. Kazimiero lietuvių bažny
čią, beveik kiekvienais metais vadovauja seselių piknikui Brocktone.

Jis yra vienintelis tinkąs gerai atstovauti jūsų reikalus 
City Council. Jo sąžiningumas bei jo teisingumas nuola
tos bus naudingi jūsų reikalų sprendime. — Rinkime 

“HIP” MONCEVICZ

Abu jaunavedžiai neseniai yra 
kos, Lietuvos ir vyčių himnai baigę aukotuosius mokslus ir 
akomponuojant L. Stukui.

Vakarienės metu prisiminta 
vyčių organizacijos 50 metų su
kaktis. Dalyvavo įvairių organi
zacijų atstovai. Kalbas pasakė 
prel. Ig. Kelmelis, kun: P. Toto
raitis.

Pobūvyje dalyvavo nemaža 
lietuvių, ir tokių, kuriuos ma
tėm gana seniai. Vakaro prog
ramoje buvo pasveikinta gimi
mo dienos proga Charles Stro- 
lis ir šių eilučių autorius. Jie 
apdovanoti gimtadienio tortu. 
Šių eilučių autorius už save ir 
už Charles Strolis dėkoja Eva 
Ellis, Yoan Yankauskas, Anna 
Pocius ir Mary Stonis, kurios 
parūpino gimtadienio tortus. 
Parengimui vadovavo Mary Sto
nis.

Šių eilučių autorius taip pat 
dėkoja visiems, kurie atsilankė 
į šį parengimą. F.V.

dirba savo specialybėse. Inži
nierius Valentinas Melinis pir
mininkauja New Jersey Lietu
vių Tarybai ir Rūtos ansamb
liui. Visa Melinių šeima, nuo 
pat atvykimo į Ameriką, prik
lauso parapijos ir Rūtos cho
rams. Motina, 3 sūnus ir duk
tė, turi gerus balsus. Tėvas mi
rė prieš 8 metus.

Regina Stanaitytė 
kilusi iš garbingos 
šeimos. Jos mamytė
tremties skaudžių pergyvenimų 
ir mirė Vokietijoje palikdama 
Re ginu te dar mažą. Josios dė
dė, motinos brolis kun. Sprai- 
naitis eina kunigo pareigas pa
vergtoje tėvynėje..

Daug laimės-ir Dievo palai
mos Reginos ir Valentino mo
terystės gyvenime. ” K. P. T.

taip pat 
Stanaičių 
neišlaikė

A.V. D u nd žila
LSS Tarybos Pirmininkas

RASK. G. RAOVENIS rita tėvynta maėgefl įtadj tavu- 
•iemt.Lo* Angele* *k*utam* JuMHJinėj* stovykloje.

Nuotr. K. Kaniausko

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
pratomas skambinti:

Inž. Valentino Mėtinio ir Re
ginos Stonaitytės sutuoktuvės

GLenmore 5-7281

Chicagoje.
Inž. Antanas J. Rudis 

Pirmininkas

Dr. Vladas Šimaitis 
Sekretorius

Naujausios knygos —

MARIUS KATILIŠKIS

ŠVENTADIENIS 
UŽ MIESTO

Rinktinės novelės iš visos ak
toriaus kūrybos. Daii. A. Ku- 
rausko iliustracijos ir knygos 

į; apipavidalinimas. Liuksusinis | 
išleidimas, kieti apdarai.’ 355 
psl.. $5.00.

SALLY SALMINEN
KATRYNA

Išgarsėjęs, švedės romanas iš 
Baltijos žvejų gyvenimo l>u 
tomai vienoje knygoje. 565 p., 
kieti apdarai. $5.00. 
Abi knygas išleido čikagiškė 
TERRA. Užsisakykite jas abi 
ar bot kūną iš jų. kartu pn- 

į* dėdami ir ėck; knygos bu* 
jums tuojau prisiųstos paštu.

T E R R A
3237 VVest 63 rd Street 

Chicago 29. Iii.

val.su
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Sol. G. Vasiliauskienės koncertas
Snalio 19 Eliza bet h, N.J., Lie

tuvių salėje (Libertv Hali). 269 
Seeond St., bus viešnios iš Aus
tralijos G. Vasiliauskienės kon
certas. Koncertą rengia LB 
New Jersey apygarda. Pradžia 
7 v.v.

G. Vasiliauskienė-Stanaitytė, 
jau dau?e’i metu koncertuoja 
Australijoje lietuvių tautinių 
švenčių. minė;;mu procramo 
se. Lietuviam atstovauja Pabal
tijo tautų meno vakaruose. Aus 
traliuos valstybių ir gėlių šven
čių dainų programose.

Da’nav’mo studijas solistė 
nradėio Kauno konservatorijo
je nas nrof. Gedana ir nrof. 
V. Grigaitiene. Vėliau mokėsi 
pas orof. Krvžanowska Vilniaus 

. muzikos mokvkloie. Tremtyje 
I lankė Hamburgo konservatori- 
L ja ir lavinosi nas nrof. Rergeri. 
| Atvykusi Australijon, Įstojo i

Adelaidės konservatorija ir pri
vačiai mokėsi nas dainavimo 
mokytoją Ą. Binkevičiūtę-Gu- 
čiene.

Solistei akompanuos D. 01d- 
ham. žvmi Australijos nianistė. 
Ji koncertuoja Australuos vals- 
tvbinėie radiio stotvie ir dirba 
muzikos konservatoriio’e. Per 
dešimti metų talkininkauja vi
suose lietuviu ©arensimuose. 
Ir šiame koncerte ii paskam
bins M.K. Čiurlionio kurinių.

Solistė G. Vasiliauskienė iš- 
n*Mvs kūrinius A. Karoso.
Tallat-KeTnšns. E. Gailevičiaus, 
St. Gailevičiaus. V. Jakubėno. 
B. Budriūno. A. Kačanausko. Iš 
nasauliniu komnozitoriu —Ch. 
Gounoud. G. Čaikovskio, F. 
David, F. Schubert, Eva Dell 
Acųue, G. Puccini.

Susidomėjimas koncertu yra 
nemažas. Antenas iš Rugių

J.

H. W FEMALE

W0MAN
LOOKTNG FOR A NTCE HOME

. S’nnn.in . honceV-kenlnn- 
coo’-in<>' - c--» for «*mi-invalid

C-U d-vc — f 
o- evenin«s — KT 3-7736

BUSS. 0P0RTUNITY

C ANO Y St?t>on*rv Store — Wood- 
haven artive

p v-epre nw S700 uh’S
Xa<tr St. Eiimheth narieh A 

sehrwM. onnortimitv for a
<rond jn/'nmA Art

fnet. tM« one wi!l be šoki soon. Call 
VI 6-9830.

B0WLING

STRIve * *PARE 
• ANĖS

Ava.. M V. — 44 modern
tnnes. or'°n Hnwlinor ,ni»htlv. snsek

field. You will h»”“ a 
time here..........................CL 8-6900

RESTAURANTS

NAUJI F(LMAi KORNELIJUS BUČMYS, OFM

PORA FILMŲ MOŠŲ MAŽIESIEMS
Galima būti užtikrintiems, 

kad kol bus vaikų, tol susi
lauksime ir filmų apie džiung
lių didvyri Tarzaną. Pagal Ed- 
gar Rice Burrough sukurta vei
kalą vra pastatyta visa eilė fil
mų. Nuo pirmo šio žanro filmo

naują Tarzano charakterį. Liek
nas, be stambių muskulų, 
jis rodo daugiau išsilavinimo ir 
iškalbos. Įprastiniai jo pirm- 
takūnai Afrikos džiunglėse apsi 
ribodavo vos keliais kapotais 
skiemenimis.

A’<F Antom-Hes. Cl’ihB'»r. Cork- 
tail L/r”'"e Rectat”'s»nt. Partv ac- 
rommodations. P^wlin«r buffets — 
Sočiai oto”t>s. Tourr»*ment 
tions at all tiwie«. fnflv air 
t»oncd. — 413 Tūlio Avė.. 
Park. L. I.. 516 FL 4-9449.

condi- 
<mndi- 
Flora)

B 0 W I.
1? RRTTNSWJCt< LA NFS 

Cocktail Lonno’e. F-ree nardino- 
L»a<mes no”’ beiny. form^d. Women 
Afte’-noon Leaeue formin0'. 147-11 
Merfio Ave-'’ie, Riohmond Kili — 

DeTurris Triangel Rowling Ctr.
Hl 1-2790

iš 1918 m. su Elmo Lincoln

A. Mitkus pakviestas vadovauti 
Bridgeporto vyskupijos informacijai

Bridgeport, Conn. — Vysk.
Walter W. Curtis pakvietė laik- 

J raštininką Algirdą Petrą Mit
kų vadovauti Bridgeporto vysk- 
kupijos informacijos biurui. 
Vyskupo pareiškimu, didėjant 
pačiai vyskupijai ir jos Įvairio
mis institucijomis, pasidarė bū
tina atrinkti ir derinti žinias 

i apie vyskupijos veiklą. Visoje
Amerikoje tai bus penktas pa
saulietis. pakviestas tokiam vys
kupijos darbui.

A.R. Mitkus išaugo Bostone.
1955 baigė Bostino kolegiją 
magistro laipsniu, studijavo pe
dagogiką. Mckytojavo Stafford 
Springs, Conn., aukštesniojoje

mokykloje nuo 1956-58. Mil- 
ford, N.H., aukštesniojoje mo
kykloje nuo 1954-56 buvęs 
Wall Street Journal stipendiją, 
1960 studijavo žurnalistiką Mi
nesotos universiteto žurnalisti
kos mokykloje. Kaip laikrašti
ninkas. dirbo The Hartford Ti
mes redakcijoje, teikė žinias 
Ndnvich Bulletin, Hartford Gu
rant. Springfield Daily News. 
Sunday Republican. Worcester 
Press ir Windham County 
Transcript.

Yra vedęs Birutę Levickytę 
iš Kudirkos Naumiesčio ir au
gina du sūnus. (ž.)

Tarzano vaidmeny, šią rolę yra 
perėmę visa eilė stiprių ir au
galotų vvrų. Nauiausias Tarza
nas — tai Jack Mahoney. Išse- 
mus visas pradinio veikalo gali
mybes, paskutiniųjų dienu Tar
zanas savo veiklą iš Afrikos 
džiunglių nukelia i Aziją. Prieš
paskutiniame filme jis padėjo 
Indijoje išgelbėti dramblių kai
mene nuo galimo potvynio. 
Naujausiame to žandro filme 
' ‘Tarzan's Three Challenges" 
veiksmas vyksta pietryčių Azi
joje. Thailando krašte, kur ir 
buvo atliktas pats filmavimas.

Mirštant tautelės vadui, jo 
brolis ruošiasi perimti sostą, 
tuo pačiu užtikrindamas ii' sa
vo sūnui. Bet jis nėra išrink
tasis. Tarzanas atkviečiamas iš 
džiunglių, kad saugiai parvestų 
išrinktąjį mirusio karaliaus ma-

Filmo tekstą paruošė pats re-
žisorius Robert Day su Berne 
Giler pagalba.

Nemaža prie filmo vaizdin
gumo prisideda .spalvingi Thai
lando gamtovaizdžiai, dramblių 
eisenos bei budistų didingos 
šventyklos. Be moralinių prie
kaištų filmas tinkamas ir pa
tiems mažiesiems.

Walter Disney žinomas vi
same pasaulyje kaipo nenuils
tamas vaikų linksmintojas, sa
vo įprastiniame stiliuje prista
to filmą "Savage Sam“. Filmo 
tekstą paruošė William Tun- 
berg ir Fred Gipson. jau anks
čiau davė panašų filmą “Old 
Yeller”.

Sam — sumanus skalikas, 
prisirišęs ir besiaukpjąs dėl sa
vo šeimininkų. 1870 m. Texas 
pasienyje indėnai pagrobia tre-

R 0 W ' I N G
CIRILLO'S JOE PRO SHOP

Member
Professional Bowlers’ Association

Al! The Pros Go To Joe’s
Ebonite Bowlinq Eqi'ipment 
Fitted f- Drilled bv Experts 
- While-U-Wait

• Driliingand Plugging
Bagš - Sho?s—all si-es - Shirts and 
Blouses - Trophies. Engraving done 
on premises.

3838 White Plains Rd.
Kl 7-3749

OIL & HEAT

MICHAEL’S FUEL & OIL CO.

Comnlete Heatins Insta^ation. Ge
neral Motors Delro - Heating. Li- 
censed 1815 GATĖS AVĖ. (bet. 
Onderdonck & Senerh Avė.). Rid^e- 
wood 27. N. Y. — Tel. VA 1-9235.

Plumbers Lic. No. 7843

NAUJAS KLEBONAS
Lowell, Mass. Rugsėjo 2 at

siskyrė su šiuo pasauliu ilga
metis klebonas kun. J. Skalan- 
dis. Į jo vietą klebonu paskir
tas kun. Jonas Žuromskis. Nau
jas klebonas yra gimęs 1914 
lapkričio 11 Amerikoje. Moks
lą ėjo Bostono pradžios mokyk
loje ir Bostono kolegijoje, ku
rią baigė A.B. laipsniu 1936 m. 
Tais pačiais metais Įstojo i šv. 
Jono seminariją (Brighton. 
Mass.). kurią baigė 1941 m. Pri 
micijas aukojo šv. Petro baž
nyčioje. So. Bostone. Vikaru 
buvo 1941 m. Newton, Mass., 
1941-43 VValpole. Mass.. 1943- 
1947 Heverhill. Mass.. 1947-

josios Anglijos Lietuvos Vy
čių dvasios vadas; šiemet gra
žiai pravedė Lietuvos vyčių ju
biliejini seimą. Be to, uoliai rū
pinosi šv. Petro parapijos cho
ru, buvo sodaliečių, ateitinin
kų, skautų ir k. organizacijų 
dvasios vadu.

Nuo 1950 metų yra Massa- 
chusetts nacionalinės gvardijos 
kapelionas, pasiekęs majoro 
laipsnį.

Linkėkim geriausios sėkmės 
naujose klebono pareigose, ir 
neužmiršti lietuviškos veiklos.

Per pusantrų metų Naujoje 
Anglijoje pasikeitė penki kle
bonai: Cambridge, Brocktone,

žameti sūnų iš kalnų vienuoly
no i tautelės centrini miestą, 
čia jo laukia įvairūs bandymai, 
tuo Įrodant jo tinkamumą ka
raliauti. Išrinktojo dėdei nepa
vykus sukliudyti kelionės, pa
skyrimo vietoje visu piliečių 
akivaizdoje turi Įvvkti tinka
mumo išbandymai. Keletą ban
dymų sėkmingai atlieka pats 
mažametis įpėdinis bet jėgos 
grumtynėms paskiria Tarzaną. 
Mirusio karaliaus brolis su Tar
zanu išoilde painią kelionę, sto
ja dvikovon ant iškelto reto 
virvių tinklo, po kuriuo prista- 
tvta verda katilai. Be abejo. 
Tarzanas laimi, minia džiaugs
mingai sveikina jo proteguo
jamą kandidatą.

Jack Mahoney, kuri laiką bu-

jetą nąujųjų pionierių vaikų. 
Sekdamas pagrobėjų pėdas, 
Sam pagelbsti surasti nusikal
tėlius ir vaikus išvaduoti:

Besistengiant pateikti gali
mai autentiškesni anų dienų 
gyvenimo vaizdą, spalvuota fo
tografija puikiai perduoda ne 
tik gamtovaizdžius, bet ir įvai
rius momentus iš retesnių gy
vulių gyvenimo. Jau pažįsta
mu W. Disney stiliumi filmas 
išdailintas iki detalių. Gaminto
jai, skirdami filmą jaunesnių
jų žiūrovu publikai, net ir indė
nus pateikia be įprastinių žiau
rių nuotaikų ir kerštingumo.

Režisoriaus Norman Tokar 
priežiūroje veikia visa eilė jau
nimui pažįstamų artistų — Ke- 
vin Corcoran, Tommy Kirk,

Fuel-O-Matic Cil Corp. Tydol fuel 
oil. Oil burner service inchided at 
no extra charge with your purchase 
of oiL Chimneys, boilers. furnace’ 
cleaned by one of worl<rs largest 
Vacuum Čleaners. 1036 Sutter Avė., 
Brooklyn. Call MJ 7-2000. Special 
consideration for religious groups. 

SLIDING D00R WARDROBES 
Made to Order
(Queens only) 

Call
IDEAL WARDROBES 

37-16 B'vay. Long Island City 
YE 2-3997

DISPLAY

CARRY BACK LIMOUSINE Ser
vice “Courteous uniformed chauf- 
feurs” for VVeddings, Funerals. Air- 
ports. Piers. Terminais (flat rates). 
Special rates on Sundays. 24 hour 
Service. 420 East 80th St. New York 
City. 5 Boro Service. Call R E 4-8689 
Days - Nites.

49 Belmont, Mass.; 1949-50 — Providence, Lowelly. Norwood, ves Iowa universiteto plauki- Marta Kristen, Brian Keith ir 
Chelmfcrd. Mass.: 1950-1953- Mass. M. Kas. mo čempionas, sukuria visai kt.

AMBASSADOR CAMERA
For the Finest in Cameras 

Ūse our special Lay-Away Plan 
Credit Cards Accepted 

1658 Bath Avė. — Brooklyn
BE 6-8206

Braintree. Mass.; 1953-63 Bos
tone. šv. Petro parapijoje.

Nuo 1954 metų buvo Nau-

— Rezoliucijoms Remti Ko
miteto naujos vadovybės rinki
niai įvyks 1963 lapkričio 15 su
sirinkime Los Angeles. Ncmi- 
naciniam komitetui pirminin
kauja J. Kerelis, kiti du komi
teto nariai Kun. E. Caune (lat
vis) ir B. Nurmsen (estas). 
Taip pat sudarytas specialus ko
mitetas peržiūrėti iždo stovį, 
šį kemitetą sudaro: pirm. A. 
Reins 'latvis). A. Skirius ir A. 
Ka’.m lestas). Rezoliucijoms 
Remti Komiteto vadovybė ma
no. ka.l kitais metais, kurie 
kaip t k yra rinkiminiai, pa
vyks pravesti vieną iš jau tu
rimų 3't rezoliucijų.

FUKERAL HOME

HENRY VVEYDING A SON 
Ine.

FUNERAL HOME 
I- L<:Wn- £-%»6", 

CHARLES VVEYDIG. Lir Mgr. 
13-:.9 J23nd St.. Collrgo PoiN Y.

EVERBEST PORK STORE
74 Westchester Square. Bronx. N.Y. 

HOME MADE SAUSACE 
Finest Pork. Veal and Beef

Poultry Fresh Daily 
U N 3-9007

NEMETH & MAIER. Proprietors

BRICKW0RK - PORCHES 
PATIOS - STOOPS - BAR-BE-QS 

SIDING 
Aluminum. asbeste* insulhtion 

Ali work guaranteed. Call: 
P & K

Days PR 4-2316; Nites DE 2-7194

IMPERIAL AUTO BODY
Car repairs. body work. painting 
done by experts. Satisfactfon guar- 
anteed. 24 hour service. Insurance 
agency.

96-14 Northern Blvd., Corona, L.L
Phone — NE 9-9077

DOM’S 
SERVICE STATION

2801 Tilden Avenue. Brooklyn 
General Repairs - Batteries - Tires 
and Accessones. Sspecial consider
ation to religious groups.

Call: BU 4-9677

ECT CASO

And His Miami »each Orchestra 
Distinctive Dance Music 

and Entertainment
3 to IJpiccė orchestra 

DE9-6H0 DE 9-6310

DANCTNG TS FUN at 
La MARTINIQUE CLUB 

Music bv Chic Morrison. Cocktail 
Tzmnye. Restaurant. T<adies invited. 
Admission Fri. Sun. SI .55: Sat. Evs. 
31.75 taie incl. AduRs onlv.
57 West 57th Stebėt st 6th Avenue 

PL 2-2234 *

Fnr.FMANT C A SI NO 
784 Centai Avė . Sr*r<sdale 

R*s. SCnrsdale 3-9784 
German-American cuisine. D*"nars 
served dailv. Sauerhraten. W*»ner 
Schnitvel. Dancin«r FHdav ♦ Satnr- 
dav. Caterin*- t« w»dding and Ban- 
quets from 10 to 200.

DTNTNG OUT? Take your Family 
and Fr»end« tr> . . .

MEI TING RESTAURANT 
? F»st Jericho Tnke. H»>ntin«»ton 
Station. L T. Girinėse cnislne at its 
best. Facilitias for small nrivate 
narties. Member of Diners’ Ch>h. 
For reservation — call HA 3-5937.

TAooEN’S *>fst*URANT 
F=t. 1845 — 3078 Ooean Avenue. 
Famous for shor® din ners since the 
carria«jre davs. O’tdoor dinin«r on 
our Pa»in c-om Mav to Sent. Ran- 
onet facilities *r»r all sočiai fone
tinis — from 10-350. Reservations: 
call Anthonv Marinos — D E 2-4200

OYSTER BAY RESTAURANT
Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 

Banketo stalo snecialistai 
N»o 25 iki 500 žmonių

31-01 BYoadway, Astoria. L. I.- 
Spalio - lapkričio - gruodžio rezer
vacijai skambinti banketo vedėjui: 

LH 5-8402

KARL’S Mariners Inn — Lunrh or 
dine where cuisine and scenic beau- 
tv excel. Sea food. lobsters. steaks, 
chnns. For reservations call AN 1 - 
9756: if no answer. ANdrew 1-8111.

- Bavvievv Avė & James St. North- 
port įturn North on 25A) Enjoy

the Bav-Vievv.

SEA SHORE RESTAURANT;
Enjoy our famous Shore Dinners on 
our beautiful onen terrace over the 
water. Sea food extraordinary, sizz- 
ling stakės. native Italian dishes — 
591 City Island Avė., Bronx - - on 
your right after the bridže. Free 
parking Open all year. TT 5-9849

For Better Wedding and 
Week-End Dančing 

TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest 

Call Fred — RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue

New York City

HILLMANN'S RESTAURANT
Private Dining Rooms for Wed- 
dings. Banquets and all festive oc- 
casions. Seating 20-95 people.
1 Fordham Road. Bronx 68. N. Y. 
For reservations call -- FO 7-2610

DISPLAY

JACKIE ROCHE for the best in 
Irish-American Mūsic. — Call 

JACKIE ROCHE 
and

HIS AVOCA RECORDING 
ORCHESTRA

Telephone: YU '.-8472

The Cup & Saucer COTTAGE
132 W. 32nd St., N. Y. C. — a few 
doors away from SL Francis of As- 
sisi Church. Breakfast - Lunch - 
Dinner. Service from 7:30 am to 
8:45 pm. Closed Sundays. Luncheons 
from 99c. Dinners from $1.50. Gar- 
den Room available for reservations

ALBERT MAIER, INC.
KIAULIENOS KRAUTUVĖ — Ge
riausia kiauliena ir kiti mėsos pro
duktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
"Kielbassy”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-819

U N L 1 M 1 T E D
Mortgage Money Available

Ali areas—all types of Commercial 
& Industrial properties. 25 years ex- 
perience in placing hard to get mtges 
Contact Fr. Cohen, Mtge officer — 
Pilgrttn Funding Corp. 211 Hemp- 
stead Tpke., West Hempstead, N. Y. 

516 IV 3-6300

YOU ARE INVITED
to join tiu 

BISHOP NEUMANN

PILGRIMAGE
to ROME for his beatification. Oc- 
tober 13th; includes audience with 
the Holy Father, Lourdes Shrine. 
Paris, etc. Espemallv lo'” —
Group Travel. In cooperation with

SEA GATE TRAVEL AGENT
420 Madison A v.. N'w York 17. NY 

PL 2-7410 (Helen Kelly Rand)

SCHOOLS

KAY-LAURE' >
For A Beauty Career

• Beginners. Day 
andevening 
classes

• Ref resher course
• Manicuring 

emirse 
Free placement

service
Write for brochure

KAY-LAURE'
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

8 Duffy Avenue 
Hicksville. New.York 

Overbrook 1-5313

THOMAS i. VAI ENTINO. Ine.

Ay.-TAo pf>V PPSPONSF4? PP- 
COPDTNGS (3) 1’" Reeords ♦AO’i 
in plHnrn. --- 150 W 46*h St.. NYr
36 N.Y.. Cl 6-4675. No COD’s. send 
check or money order . with order.

WEDDING PARTY

Getting Married? Kavine a Party? 
Be sure the CAKE comes from —

LONG FRENCH BAKERS

P^tissier sneciaMsts in Birthdav & 
Wedding Cakes desi«med to vour 
snecifications. 1042 Madison Ave^ 
hetween 79»h gr 80th Stš. New Vork 
City. — BU 8-7880 or BU 8-0798.

ANTONIO VENIERO
Finest Italian Pastries

We snecialize in Weddin<»-. Birthday 
and Partv Cakes. Cookie Travs - 
Cake« &■ Pastries fr>»- all occasinns. 
34? East llth St.. New York City 
Phone orders accepted - - OR 4-7264

HOME BAKERY ėst. 1900 Snecial- 
iv»nv in Cream Cakes. Weddingr. 
B’rthdav. Partv and Recentions. 
"Where butter m a kės the differt-nce 
vou can taste it in ev^rv hite”. 
Phone orders accented. Call ST 8- 
9209 — 290 5th Avenue. near Ist 
Street, Brooklyn.

For wedd)ng party, annlvcrsary & 
sočiai affai»-s see SKANDIA Im- 
pnrted Foods and Delicpeies from 
all nations. Also imnorted beer. — 
Phone orders accented NE 8-1077. 
Come in see the tho>’san<ls of im- 
norted items. - 244 Flatbush Avė. 
Brooklyn, N. Y.

HOTELS

LOMBA0DY HOTEL
“A Fine Homr awav from Home” 

T»-ansients - Permanrnts. Air con- 
ditioned. TV. Near 5th Avė. shons 
- St. Patrick’s Cathedral - Radio 
City and Theatres.
Reasonable rates. special attention 
to religious srroups. Laurent Rest- 
aurant - Cocktail loungre. PL 3-8600 
111 E. 56th Street. New York City.

BEST LANDSCAPING CO.

HOME ACCORDTON 
SPECIAL ATTENTION 

TO BEGINNERS

DISPLAY

ne—

WOLCOTT HOTE*.
4 West 31 st Street. New York City 
near Penn Station, Macv’s. Gim- 
bel’s. Fifth Avė. Shons. St. Francis 
of Assisi. Single from $5, Doubles 
from $7. all nrlvate baths. kitehens. 
TV’s available. Soecial considera
tion to religious groups. LA 4-7800

SCAFFOLDTNG
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION

Longfellou- Viele Avės. 
Bronx 59. N. Y. 

WY 1-2500

Certified A.A.A. Teacher 
GL 1-9471

Ernešt J. Gleisner Coach Workc, Ine. 
553 W. 51st Street, NYC. CO5-2143 
Leather - Canvas quality works — 
tops, tonneaus, side-drapes. rūgs, 
spring gaiters; aU body works, gal- 
vanising and woodwork. Free esti- 
mates. Landau leather covers, up- 
keep and Service.

ECONO — AUTO REPAIRING A 
T0WING - General Auto Repairs, 
Ine. Automatic transmsisions, tune- 
ups, brakes, motor jobs. mufflers. 
All work guaranteed. foreign car 
specialists — 56 22 Church Avenue 
< corner E. 57th St. 1 B"klyn 3. N. Y. 
H Y 5-1603 — ask for Bob or Ahron

THE QUIN LUMBER CO.
43 Van Brunt St.. Brooklyn. N.Y. 

Marine Contractors - Marine Car- 
pentry and Dunnage. The ultimate 
in lumber produets. the best grades 
of lumber at prices you will appre- 
ciate. Mav we serve you ?

TR 5-7034 and TR $-8564

Top Soil - Soda - Trees - Shnibs 
Ali work done at rea.nonable rates. 
Special consideratton to religious 
groups. 4412 BEDFORD AVĖ.

Nl 8-1196

RIDGEVOOD CATERERS
I00I IRVING-AVENUE, RIDGEVVOOD. Ni Y.

A beautiful catering Hali for weddings. engagements and 
all festive parties .... Seats anyw’nere from 100 to 500.

Phone GLenmore 6-9890 — Mr. Biock



s???

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk- 
. loję, todėl kainos pigios. Piricdami bet 

ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes toip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stols). — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

SPORTAS

Didelis pnririjifrimoiT 
Nelaukite pasfccctinės valandos

CHdsea 2-1079 • CHeisM 2-0535

ALEX DIMANT
FUR CO.

150 West 28th Street • New York. N. Y. • Room 402

■ Sekmadsanį futbolas
Pereito sekmadienio - visos 

futbolo rungtynės dėl lietaus 
buvo atšauktos, šeštadienį žai
dė mažieji: jaunučiai, pralai
mėję BW Gottschee 0:4, mažu
čiai — O-.M).

Ateinantį sekmadienį abi se- 
niorų vienuolikės žaidžia na* 
mie (Bushwick aikštėje) su če- 
koslovakais. Pirmosios koman
dos pradeda 2:30 vai., rezervi
nės 12:45 su čekoslovakais mū
sų 14 metų istorijoje dar ne
teko nei karto žaisti Ar pa
vyks mūsiškiams pirmas šio se
zono pirmenybių laimėjimas, 
paaiškės sekmadienį.

šeimyniškos žinios

CANCBL OR CHANGE 
M LO W»l

DiSPLAY

GENERAL CONTRACTING 
? Plumbing and Plaatering 

\ Cement W«rk
Lųwest Rates - Special considera- 
tkn to Rdigioua groupa — Call: 

•UL 8-3470
except Tues.

STERN'8 PA8TRY SHOP "Patar
navimas ir kokybė pirmoj eilėj" — 
Pobūvių, snkąfrftti. vardinių. krikš
tynų kepintai pristatomi mokyklom.

VYTAUTAS BELECKAS

W1MTER GARDEN TAVOM

Salė vestuvėms ir 
mogoms. Be to, 
turiniai pietūs. Pirmos 
tuviškas maistas prieinama

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIŲUOR STORE

a) mūsų- meistro Povilo Tautvaišo 
laimėjimu Fox VaUey turnyro, pa
sekme 5:0; b) įdėtos kaitos žymes
nės partijos iš JAV p-btų, jų tarpe

INTERNATIONAL 
NEW8PAPER PRINT1NG 

CO.'

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

206 East 86th Street 
(tarp 2 Ir 3 Avė.) 
New York. N. Y.

TeL RE 4-4428

• Vedėjas: Helmut VoHmer
KASDIEN KONCERTAInuo 4 vaL popiet

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

| Norite geros meniškos fotografijos —
| PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
i įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- 
3 traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
j padarys —

I VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Tel. HYacint lAbll

Ilgo grojimo plokštelė —

MYLĖSI 
LIETUVĄ 
IŠ TOLO

1 , ll-sios Dainų Šventės rinktinė
High Fidelity — $4.00 Stereo K— 5.00

c Galima įsigyti:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 

910 Willoughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221
Užsakymai iš kitų vietovių priimami adresu:

rapijos bažnyčioje prie alto
riaus žengia Irena Arminaitė ir 
Vytautas Gintautas, abu žino
mi LAK krepšininkai. Jiedu ir 
susipažino žaisdami krepšinį. • 
Lietuviško krepšinio dėka turi
me naują lietuvišką šeimą. 
Džiaugdamies nauja lietuviška 
sportininkų pora, linkėdami ge
riausios sėkmės ateityje.

Pereitą šeštadienį, sporti
ninkų sporto sezono pradžios 

‘proga surengtas vakaras pra
ėjo sėkmingiau negu rungty
nės aikštėje. Žmonių tiek prisi
rinko, kad kai kam teko grįžti 
namo. Pravestos tradicinės šo- . . .. . -
kių varžybos. Valso varžybas skaičluntu s 4000 iki 7500- 
laimėjo svečiai iš tolimojo Los 
Angeles — ponas ir ponia But- 
kiai. Tango pirmoji vieta teko 
Remezos I šeimai, o tvistą ge
riausiai sušoko Jakelaitis su 
partnere.

Vakaro metu atžymėti LAK 
veikėjai: Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas, Saulius Remeza, Alek
sas Vakselis, Petras Katinas, 
Birutė Kidolienė, nusipelnę vie
tos lietuvių sporto gyvenime.

Šokiam grojo visiem pažįsta
ma Starolio kapela. Muzikos 
pertraukos galėtų būti ir trum
pesnės. Atletas

103*55 LEFFEETS BLVD.

K. KASAKAITIS
4719 So. Maplewood Avė., Chicago, III. 60632

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon- - 
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

FUNERAL HOMES

A. A. PRANAS JOCIUS

turnyro \Washini^M»; DC) lentelėj 
Edvardas Staknyš įvardintas sų 
4:4 taškų.

■ — ėacha T^saule paskeJbė. Bal- 
tiečių turnyro-lentelę. Iš lietuvių 
geriausiai pasirodė A. Šukys, surin- 
Kės T «.*91 ir R. Ado
maitis 6 *t£' TRitnyrų kdmėjo latviai 
Pamiljens ir Znotinš, surinkę po 8^ 
tš. Kiti lietuviai užbaigė šitaip: S. 
Trojanas 414. A. Vasiliauskas ir H. 
Strolia po 4 tš.

— Bostono p-bės prasideda spal. 
11 d. 7 v.v. Cambridge YMCA na
muose; juose rungiamasi dėl Lietu
vių pereinamos dovanos, kurią 1957 
m. įsteigė Šo. Bostono lietuvių piL 
draugija.
.— JAV šachmatų federacija per 

pastaruosius 3 metus paaugo narių

— Vilnietis Vladas Mikėnas, Mas
kvoje, po 12 ratų (beliko 3 ratai), 
buvo šeštuoju su 7 tš., priešaky 
didmeistrių Simagino ir Vasiukovo, 
kurie turėjo po 6%. Pirmuoju ėjo 
didmeistris Polugajevskis su 9% tš. 
Iš šių varžybų keturi pirmieji pa
tenka į baigmines Sovietų p-bes, 
kurios įvyks gruodžio mėn.

— Havanos tarpt, turnyre Kapa- 
blankai atminti, po 19 ratų pirma
vo V. Korčnojus su 15 tš. ir čekas 
L. Pachman su 14 tš.

— Partija-iš Pasaulio koresp. p- 
bių baigmės. Baltieji: Romanas Ar
lauskas, Australija; juodieji — dr. 
Bergraser, Prancūzija.
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lankymą.’. Giminėms ir drau- 
ir Šv. Vardo Draugijai, 

Šv. Onos, Lietuvių Klubui ir 
Lietuvių Auditorium valdybai 
va mišių aukas ir gėles.

Velionies šeima

197 E. 4th Street, New York City 
‘ OR 3-1830

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SLIDING DOOR 
WARDROBES 
Hade to Order

■ _(Queens only)
ŽĄL JMARDROBE YE 2-3997 
i B*way,’ Long Island City

WHTTE HORSE TAVERN
r baras - restoranas

Brickwork. Porches Patios Stoops 
Bar-BeQs Siding Aluminum Asbes 
tos Insulation. Ali work Guaranteed. 
Call P &K Days PR 4-2318 Nites 
DE 2-7194

GLENDALE LUMBER CO., 
Ine.

CASH & CARRY 
Quality and Service since 1920 
73rd Place & Cooper Avenue 

Glendale 27, L.L 
VAn Dyke 1-1840

MOVIHG

Prompt, courteous Moving & Truck- 
ing — JOE’S MOVING & EXPRESS 
Local and Long Distance. Packing, 
Shipping, Storage. Reasonable rates 
- Free Estimates

TR 8-8583
3854 3rd Avenue Bronx, N. Y.

We Handle Your Fumiture 
As if it were our own!

R. K. DĄVIS MOVING & STORAGE 
Local & Long Distance Moving 

Residential & Commercial 
Packing — Storage— Shipping— 

Crating
Freė' Estimates

187 Ne^v York Avė., Huntington.L.I.
HA 1-0100 WA 1-0020

REAL ESTATE

Queęns Springfield Gardens, Christ 
the King Parish. Brick detached 
English Tudor. 5 bedrms. 2 compl. 
bathrms, garage, terrace, large liv- 
ing rm. full sized dining rm. dinette, 
large kitehen, oil steam heat, storms 
& screens; near transit, schools and 
shopping. $27,500. Owner. BU 8-1873

PRANAS BRUCAS, savininkas «
• WOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-9519 
SALĖJ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

. 86-16 JAMAICA AVĖ.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 3-5OT1 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖJ

340 Grand Street, Brooldyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

------We take all orders special price for Weddings and Parties-------- 
Home-Made Bologna

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Incomė Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

' 
f 

•»
 ‘ 

1 I'
■?

: :■ 
■

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav. '

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Resid. I l-linois 8-7118

“FOR THEM ALSO”
A resurne of fundamentais to tire by. 

A practical reader for prospective converts.
By

CHARLES FRANCIS BUDDY 
Bishop of San Diego

University of San Diego Press, Publishers 
Calholics who vrish to be well informed and alert to answer 
tions of non-Catholics will find in "For Them Also" a refi

PADĖKA
Rugsėjo 9 d. mirė Pranas 

Jočius, gyvenęs Maspethe. Pra
nas atvyko į Ameriką 1904 me
tais. Jis buvo kilęs iš Šešuolių 
parapijos, Užupio kaimo, Uk
mergės apskrityje. Nuliūdime 
paliko žmoną Apoloniją, sūnų 
Zigmantą, dukteris Mariją, 
Eleną, Prancišką, Oną ir dešim
tį anūkų ir penkis proanūkus. 
Taip pat daugelį gimimų Lie
tuvoje.

šeima yra dėkinga prel. J. 
Balkūnui, kunigams P. Leke- 
šiui ir P. Bulovai ir vargoni
ninkui A. Vismantui ir kitiem 
dviem vargonininkam už gra
žias gedulingas pamaldas. Ro
džio laidotuvių įstaigai už gra
žų patarnavimą. Giminėms ir 
draugams bei pažįstamiems už

Ėst. 1929 NEvins 8-3600
STEFANO

FUNERAL HOME 
EMIL STEFANO, Director 

575 Vanderbiit Avė. B*klyn 38, Ni Y.

HESS-MILLER FUNERAL HOME 
Serving the Community In a 

Dignified and Persorttd Manner 
For 50 Years 

Air Conditioned Chapels In 
All Localities

Harold J. Meoney, Mgr.
64-19 Metropolitan Avė.

Middle Vilkige, 1*1. VA 1-6660

GLENN R. COOK
Syosset Funeral Home 

Distinguished Funeral Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs. 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St.. Syosset, 1*1. 

WA 1-1372

When the need arises choose Fa
nerai sėrvice with disėretion — 
Charles GANNON Funeral Home. 
152 East 28th SL, N.Y.C. LE 2-6579. 
A superior Funeral Service giving 
comfort and solace to those in grief 
— every wish observed. Air condi- 
tioned. Chapels in all localities.

course in Catholic doetrine. Less than a heavy theology, more than 
a catechism, a down to earth lift for High School A College students. 
Hard cover 83.75. soft cover 31.25; special consideration for quan- 
lity orders. Dealer inguieries invfted.

Alcaia Park, San Diego, California 92110

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrų 
Tarp New Sunrise Hwy Ext.’ ir New York - Riverhead Ebcpressway. 
Arti įvairios darbovietės darbui gauti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Island sa
loje galimybės didelės — gudrūs pinigų investuotojai tai gerai fino. 
Prieš penkis metus čia akras žemės kaštavo 399, dabar 83000. Sun
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus į augantį Long 
Island. Nepraleiskite šios auksinės progos — Pirkite tuojau pat!

$49.00 įmokajimas, $10.00 mėneMnis mokasfis
Land Offices — 729 Jericho Turnpike, Route 25, Three^miles past 
Smithtown, and 2950 Jericho Turnpike, Route 25, one mile east of 
the Smithtown By-pašs, and 376 Jericho Turnpike (Route 25), Sel- 
den. Hurry out — Office open every day induding Sundays. Over 
fifty years in the land busineas.

K. H. LEEDS —LAKE RONKONKOMA

Bronx — Parkchešter Vicinity 2 fa- 
mily house. 2 apartments, 5 and 6 
rooms, vacant on possession. ideal 
mother & daughter. oil hot water 
heat; near transit. shoping. schools. 
St. Anthony Parish. Immediate pos-* 
sesion on title. Excellent buy price# 
in $20’s — TY 2-2755.

P
Batdvvin, L.l. St. Christopher’s Pa
rish — 7 room Colonial, 4 bedrms, 
1% baths, eat-in kitehen, very large 
unfinished attic, attached garage; 
near transit, shopping, schools. Im- 
mediate possession on title. Excel- 
lent buy, mušt see to appreciate. 
$22,990. — 516 BA 3-8691.

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond HiH i 8, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-1800

— SEAFORD —
NEW HIGH RANCH, 6 Rooms, 3 
Bedrooms, 1% Baths, Cabinet lined 
kitehens, full basement attached, 
garage — $18,990 — BUILDER:

CA 1-5511

C. A. VOKET 
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights. N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

SCHALLER & WEBER
— AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New York e — 1654 2nd Avenue — TR S-3047 : ; *

(Tarp 85 - 86 g-vių) '• • A”
RWgewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068 •'
Astorijoje — 28-28 8telnway SL — AS 4-3210

Hempateade — 816 FrpM. Strtot — IV 3-5540 
Ftaatdnge41-06 Maln Stroež — Hl 5-2552 
Jaefcson HelgMr

— OE 5-1154

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimų gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų Mankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Aabury Park, N. J. • 7-tea Ir Park Avė. kampe • Tel. PR 4-7788 
Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. Ir C. Maėiulial,' savininkai



BaHo 100 skyriaus valdybos > 
posėdis įvyko spalio 2 ir nu-' 
tarė Bako vajauš komitetan' 
kviesti visų organizacijų pirmi
ninkus. Vajus New Yorke nu
matomas nuo lapkričio 5 iki 

•gruodžio 5.
Commodore viešbutis, kuria

me spalio 20 įvyksta Ateities 
koncertas, lengvai pasiekiamas 
Lezington (IRT) linija, važnuo- 
jant iki Grand Central stoties. 
Vienoje iš gražesnių salių po 

* koncerto bus šokiai, grojant Joe 
Thomas orkestrui. Bus paruošti 
taip pat ir staliukai, kur, besi
šnekučiuodami su pažįstamais, 
maloniai praleisite vakarą.

Prof. J. Puzinas, Lietuvių En
ciklopedijos redaktorius ir LB 
Kultūros Tarybos pirmininkas 
lankėsi Darbininko redakcijoje.

Pranciškonę vienuolyne Broo- 
klyne sekančią savaitę bus me
tinės rekolekcijas, kurias ves 
T. Norbertas Švambarys, OFM., 
iš Kennebunkport, Me.

Lietuvię Atletę Klubas rug
sėjo 28 atžymėjo sporto dar
buotojus bei rėmėjus • Įteikda
mas jiems plaketes: Aleksand
rą VakselĮ — LAK pirmininką 
už sportinio prieauglio suorga
nizavimą, Saulių Remėzą — 
Liet Atletų Klubo sporto sek
retorių už nepailstamą sporto 
reikalų tvarkymą, Tėvą Pran
ciškų Giedgaudą už nuoširdžią 
pagalbą sportui, Petrą Kateną 
už moralinį ir materialinį spor
to rėmimą ir Birutę Kidolienę 
už nuoširdžia pagalbą sportui.

Živilei ir Zenonui Jūriams 
rugsėjo 18 gimė antroji duktė 
kuriai duotas vardas Vilija Ele-
na.

DARBI H IMK A S 1W3 m., spalio 4 (L, ar. 67.

MADŲ PARODA BOSTONE

skridęs valdyba šaukia visa 
nį organizacijų bei draugijų 
sirtekimąisp'alio 13 d. 12’ 
'tuoj po 11 vai pamaldų) .
reiškimo parapijos patalpos!
Bus svarstomas Kristaus Kan 

'l liaus minėjimas, -Šiluvos kopi’ 
čios įrengimo klausimas ir k 

i ti. Organizacijos ir draugija 
prašomos kuo gausiau dalyvai 

ti............................... - -■

Spalio 20 Piliečių klubo salė
je bus madų paroda. Parodo
je sutiko dalyvauti drabužio 
meno specialistės Gražina Da- 
nasienė ir Regina Leveckytė. 
Taip pat dalyvaus visa eilė jau
nų moterų ir mergaičių drabu
žių meno mėgėjų, kurios suge- 
ba dailiai pasisiūti drabužius, 
būtent, Adomavičienė, Adoma- • 
vičiūtė, Ausiejienė, Ausiejūtė, 
Aušrienė,. .Barūnienė, Eikinie-

rafę Sąjungos New Yorko skj^a 

rius šankia narių susirinkūnag 
spalio 5 d. 6 vai. v. Vainių ną-1 
muose (80-39 87 Kd., "Woodha-j

• ven, N.Y.;. Vliko pirmininkas, j 
dr. A. Trimakas padarys poKrl 
tini pranešimą, bus renkama i 
nauja valdyba ir aptariami ak-1 
tualūs reikalai. 1

Vytautui ir Ivonai Baneliam I 
rugsėjo 1 gimė sūnus kuriam I 
duotas Lino-Pauliaus vardas.

Vacys Steponis pardavė savo ?
Festivalio restoraną, kuriame 

‘būdavo nemažai lietuvių paren- j 
girnų. Naujas šeimininkas res- : 
toraną tvarkyti perėmė spa
lio 1.

Juozas Audėnas, diplomuo
tas ekonomistas ir investavi
mų fondų registruotas atsto
vas, mielai teikia informacijų 
tų fondų reikalais. Kreiptis ad
resu 109 Warwick Str., Brook
lyn, N. Y., arba skambinti tele- | 
fonu TA 7-1518 arba PL 3-67 sollione Jodyte po savo koncerto Town Hali rugsėjo 29. Nuotr. v. goninėje, 
28. Maželio. *

Valstiečių liaudininkų suvažiavimas New Yorke

Woodhave.<o moterę koniite- 
fas pranciškonų naujoms sta
tyboms paremti ruošia susipa
žinimo popietę lapkričio 17,
sekmadienį, nuo 3 v. iki 10 v. 
v. Kolumbo vyčių salėje, 8o - 
22 85 St., Woodhaven. Bus į- 
vairi programa. įėjimas ik 50
centu.

Dirbanti moteris ieško 11Z2- 
2 kambarių buto su vonia ir 
šiltu vandeniu Woodhaverie ar 
Richmond Hill rajonuose. Skam
binti vakarais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais visą dieną. Tel.
VI 9-1531.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas, su šilima, pirmame 
aukšte, prie Jamaica Line, ne
toli Highland Parko. Teirau
tis vakarais nuo 6 vai. Tel. 
TA 7-6617.

86th CASINO THEATRE
210 East 86th St., New York, N. Y. 

RE 4-0257 • BU 8-0561 
Penktadienį, spalio 4 d..— iki 
Ketvirtadienio, spalio 10, 1963

Pirmą kartą New Yorke —
DAS IST DIE LIEBE

DER MATROSEN 
Vaidina:

G. Riedman - G. Philipp - H. Schlack 
Priedlnė filmą:

Oas fliegende Klassenzimmer
Ir nauja Vokietijos savait. apžvalga

Spalio 12-13 New Yorke 
Shereton-Atlantic viešbutyje 
(Broadway ir 34 St.), bus dvie- ( 
jų dienų valstiečių liaudininkų i 
suvažiavimas, kuriame bus pri- 

.siminta ir 75 metų: sukaktis. 
Suvažiuoja JAV ir Kanadoje gy
venantieji valstiečiai liaudinin
kai.

Šio sąjūdžio pradžia siekia 
1888 metus, kai Marijampolėje, 
Lietuvoje, per Petrines sutiti- 
ko būrelis lietuvių studentų, 
parvykusių vasaros atostogom. 
Pasitarimas Įvyko Kriaučiūno 
ūkyje prie Šešupės. Nors jau- 
vo tvirtos lietuviškos dvasios. 
Jie svarstė būdus ir priemones 
išjudinti visuomenini gyvenimą 
kuris tarytum dar labiau apte
mo, kai nustojo “Aušra” beiš- 
aušti. “Reikia juk ką nors da
ryti” — galvojo draugėn susi
ėję maskviečiai ir varšuviečiai 
studentai lietuviai. Ten buvo: 
Kazys Grinius, Petras Leonas, 
Vincas Kudirka, Jonas Staugai
tis, Jonas Gaidamavičius, Juo 
zas Kaukas, Motiejus Lozoraitis, 
Jurgis Puišys, o gal ir dau
giau. Visiems buvo aišku, kad 
pirmon vieton reikia pasirūpin
ti nauju laikraščiu. Susitarė dėl 
paties reikalo, bet dar neturė
jo konkrečios programos.

Rudenį grįžę į universitetus, 
susirašinėjo tuo pačiu reikalu. 
Tuo tarpu Vincas Kudirka Var
šuvoje suredagavo ir varšuvie- - 
čių pastangomis išleido pirmą 
Varpo numerį (1889). Maskvie-

JUOZAS AUDĖNAS Jeigu šios srovės žmonės, ka
ro audros ir sovietinės okupa
cijos išvyti iš tėvynės, per 20 
metų nepaskendo ir neišnyko 
svetimų kraštų bangose, tai yra 
tvirto pagrindo itkėti, kad pa
vergtoje Lietuvoje varpininkų- 
liaudininkų idėjos taip pat ne
išdilo. o yra gyvos žmonėse. 
Tautos ir žmogaus laisvės sie
kimas ir kova dėl jų yra am-

1963 spalio 19 
LIETUVIŲ LAISVES SALEJE 

269 SECONO STREET, ELIZABETH, N. J.

Solistės iš Australijos

C. VASILIAUSKIENĖS

KONCERTAS
KONCERTO PRADŽIA 7 V.V. 

------- PO KONCERTO ŠOKIAI -------

Bilietai: $2.50 ir $2.00 Studentams $1.00

JAV Liot. Bondruomoni — N«w Jonoy Apygarda

čiai studentai dėl to buvo kiek 
užsigavę, bet pamažu viskas iš
silygino.

Taip prieš 75 metus studen
tų pasitarimas atvėrė didelį • vi
suomeninės, tautinės ir politi
nės versmės šaltini, iš kurio 
gyva srovė tebesiverčia ir da
bar. Srovė išsiplėtė po visą taiu- 
tą, “Varpas” skambino visiem 
ir nuolatos ragino keltis ir kel
tis, iki pamažu prisikėlė laisva 
nepriklausoma demokratinė Lie 
tuva.

Jei Lietuva ir dabar būtų 
laisva, tai šis deimantinis jubi
liejus būtų labai plačiai mini
mas. Dabar tegali suvažiuoti 
tik JAV ir Kanados lietuviai, ir 
tai nevisi, o trumpuose posė
džiuose nebus kada aptarti nei 
varpininkų atliktosios misijos 
prieš t Lietuvos valstybės atsta
tymą, nei valstiečių liaudininkų 
įnašo į politinį, kultūrinį ir ūki
nį gyvenimą laisvoje Lietuvo
je. Tiesa, “Varpo” ir varpinin
ku vaidmuo mažiau ar daugiau 
būna ryškinama Lietuvos isto
rijos ir lietuvių literatūros va
dovėliuose, ir jaunajai 
svetur esančiai, duodama pro
gos bent šiek tiek susipažinti, 
bet politinė nepriklausomosios 
Lietuvos gyvenimo dalis daž
niausia paliekama nepaliesta. 
Mat, mūsų publicistikoje, vis 
dažniau pasisakoma prieš poli
tines sroves, kurios, kaip kam 
rodos, esančios nebereikalin
gos. Nei jau taip yra nei nepa- 
mn'ština, kad valstiečiai liaudi
ninkai Lietuvoje suvaidino di
delį vaidmenį. Tauta jais pasi
tikėdavo, nes demokratinių sei
mų rinkimuose, atiduoda iki 25 
procentų savo balsų.
Spalio 12-13 suvažiavime New 

Yorke bus paliestos dabartinės 
mūsų kovos dėl Lietuvos lais
vės, tautos &silaikymas ir at
eities klausimai: 1. Lietuvos 
laisvinimas šiandien, (referuos 
Juozas Audėnas), 2. Tautos iŠ-, mokė pianinu skambinti Alek- 
laikymo problema, ( Pranas 
Zunde), 3. Lietuvos valstiečių 
liaudininkų nusistatymas pag
rindiniais ateities 
(Henrikas Blazas).

Meninėje dalyje, 
Festivalio restorano 
pasirodys dainininkė Juzė Kriš- Tcherepniną. 
tolaitytė ir aktorius Vitalis 2u- Po poros metų Manigirdas 

t kauskas. atsidėjo vien muzikos studijom

klausimais.

kuri bus 
svetainėje.

■ Kun. J. Žuromcklo išleistuvių 
bankete rugsėjo 28 dalyvavo

į virš 300 parapiečių ir svečių.
> Meninę programos dalį Išpildė 
| sol. B. Poyilavičius ir parapijos

choras. •• : “*> . ?
[ . Marijos šil Petro. parapijos

bažnyčioje baigiamos moterim t .
ir spalio 7 d. 7:30 v.v, pradeda-
mos vyram. Misijas veda kuo. lyte, Ivgtaene. hfciduene Kle>

■ dr. T. Žiūraitis, Q.P.
Rožančiaus pamaldos šv. Pet- 

į ro bažnyčioje kalbamas, visą 
spalio mėnesį vakarais 7:30 v., 
tik sekmadieniais 3val. popiet.

I Moterę-Merginę klubo susi
rinkimas bus spalio 10, ketvir
tadienį.

šv. Petro parapijos CYO or
kestras spalio 4-5 rinks aukas

| miesto gatvėse. Aukos skiria
mos tolimesniam orkestro pa- 
laikimui. Spalio 11 parapinės

I mokyklos patalpose kviečiamas 
I parapijos darbuotojų susirinki

mas, kuriame bus tariamasi dėl 
parapijos CYO rengiamo baza-

• ro. Bazaras bus lapkričio 17.

Ateitininkę studentę draugo- 
| vė išsirinko naują valdybą 
Į 1963-1964 mokslo metam: pir- 
I mininkas R. Pauliukonis, vice- 
I pirm. R. Mikšys, ižd. J. Venč- 
I kauskaitė, sekr. A. šermukšny- 
I tė, korespondentas R. Liutkus.

Dail. V. Andriušis yra vėl su
sirgęs ir paguldytas Kamey Ii- 

kur jam padaryta 
sunki operacija.

Poetas Faustas Kirša, po ope
racijos ilgesnį laiką išbuvęs li
goninėje, perkeltas Į Dorches- 
terio prieglaudą. (Nursirig Ho
me, 45 Coffėy St.), bet jo svei
kata tebėra prasta. '

Nepamirškim atsilankyti Į 
Balfo skyriaus 20 metų minėji
mą ir pobūvį spalio 6, sekma
dienį, 5 vai. vak. piliečių klu
bo salėje.

nienė,. Karosaitė, Kriščiukaity- 
t tė, Laurinaitienė, Manomaitie- 

nė, Paliulytė, Veitiėnė, Valiuko- 
! nienė. L

Parodos reikalais buvo’ su
šauktas pasitarimas, kuriame 
dalyvavo dauguma madų paro-

žini ir nepasensta reikalavimai 
kovoje prieš visokius despotus.

Ateities koncerte, kuris bus 
spalio 20 Commodore viešbuty
je, pirmą kartą New Yorko lie
tuviškai visuomenei pasirodys 
jaunas, talentingas ir daug ža
dantis pianistas Manigirdas Mo* 
tekaitis.

Gimęs Lietuvoje, Kaune, pra
dėjo domėtis ir skambinti pia
ninu su pirmaisiais vaikščioji
mo žingsniais bei žaidimais. 
Nuolatiniais klausinėjimais ir 
bandymas muzikos temomis 
ankščiau už kitus mokslus susi
pažino su muzikos teorija bei 
pačiu pianino skambinimu.

Tremtyje pirmuoju jo muzi
kos mokytoju buvo prof. Vla
das Jakubėnas. 1949 atvykus 
į Ameriką, Manigirdą toliau

dos dalyvių. Visos jau projek
tuoja ir siuva įdomius drabu
žius, tinkančius šio rudens ir 
žiemos sezonui. Pasitarime taip 
pat dalyvavo ir aktorė Alek
sandrą Gustaitienė, kuri pa
kviesta pravesti parodą.

WUIAMJ. NAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS (.

84-14 Jamaica Avenue i
VVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

MįRUSIEJi

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti:

Katarina Taurelienė (rugpiū- 
čio 6) 73 m. Velionė gyveno 
702 E. 5th St. Nuliūdime pa
liko dukterį, du sūnus ir sese
rį. Palaidota N. Kalvarijos ka
pinėse.

Bronius Zuzevičius (rugsėjo 
3)51 m. Velionis gyveno 266 
W 3nd St.. Nuliūdime paliko 
brolį. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Jokūbas Šimkus (rugsėjo 16) 
76 m. Velionis gyveno 11 Sprin- 
ger St. Nuliūdime paliko žmo
ną, dukterį ir sūnų. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Ona Paulauskienė (rugsėjo 
17) 70 m. Velionė gyveno 305 
W. 3nd. Nuliūdime paliko dvi 
dukteris, du sūnus ir tris sese
ris. Palaidota N. Kalvarijos ka
pinėse.

Emilija Kulpin (rugsėjo 18) 
41 m. Velionė gyveno 6 Linew 
Terr. Nuliūdime paliko vyrą ir 
du sūnus. Palaidota N. Kalvari
jos kapinėse.

Vladas Nauskūnas (rugsėjo 
26) 63 m. Velionis gyveno 37 
Stenley St. Dorehester, Mass. 
Nuliūdime paliko vyrą, dvi du 
teris ir sūnų. Palaidotas šv. My
kolo kapinėse.

Elzbieta Treskevičienė (rūg
ščio 28)-81 m. Velionė gyveno 
3 Delesio et. Nuliūdime paliko 
vyra, dvi dukteris ir sūnų. Pa
laidota šv. Mykolo kapinėse.

muzikos
Petronėlė Kasmauskienė, 

(rugsėjo 28) 78 m. Velionė 
gyveno 726 E. 7th St. Nuliūdi
me paliko vyrą, du sūnus, dvi 
dukteris ir seserį. Palaidota N. 
Kalvarijos kapinėse.

Rokas Janulevičius (rugsėjo 
28) 69 m. Velionis gyveno 315 
W 5th St. Palaidotas miesto ka
pinėse.

Rožė Baranauskienė (rugsė
jo 30) 82 m. Velionė ©rveno 
859 E. Ist. St. Nuliūdime pali
ko dukterį ir du sūnus. Palai
dota šv. Benedikto kapinėse.

Aleksandras Bernotas (spalio 
2) 74 m. Velionis gyveno 36 
King St. Dorehester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, du sū
nus, seserį ir brolį. Palaidotas 
N. Kalvarijos kapinėse.

Atvyksta pianistas. M. Motekaitis 
ir - pereitais metais baigė kon
servatoriją piano 
magistro laipsniu.

Besimokydamas jis davė du 
savo rečitalius ir du kartus 
kaip solistas grojo su simfoni
niu orkestru; diriguojant Paul 
Stasseviteh, išpildė Tcherepni- 
no “Fantaziją” ir Prokofjevo 
Koncertą Nr. 3. Pereitais me
tais jis dalyvavo Van Clibumo 
vardu tarptautinėse pianistų 

■ varžybose Fort Worth, Teias. 
šiuo metu Rudolf Ganzo prie* 
žiūroj ruošiasi tarptautinėm pia
nistų varžybom, kurios bus 
1964 m. Belgijoj, Briusely.

Viešumoj koncertuoti M. Mo
tekaitis pradėjo labai anksti: 
pirmieji piano solo koncertai 
buvo Vokietijoj, vėliau Ame
rikoj lietuvių ?ir amerikiečių 
publikai. Kaip pianistas, jis yra 
laimėjęs du kartus Chicago Tri
būne pianistų suruoštuose var
žybose pirmas vietas su aukso 
medalių atžymėjimais. Taip pat 
keletą kartų laimėjo vienkarti
nes pinigines premijas ir šiais 
metais varžybų keliu atrinktas 
iš Chicagos pianistų lapkričio 
22 groti su simfoniniu orkest
ru Prokofjevo koncertą Nr. 3.

Labai daug talkininkauja lie
tuvių ir amerikiečių partngi- 
mams kaip akompaniatorius. 
Pradėjęs vaikystėje akompa-

sandras Kučiūnas. Baigęs jo 
privačią studiją, Manigirdas į- 
stojo į De Paul universitetą fi
zikos studijuoti ir lygiagreičiai 
lankė to paties universiteto 
konservatoriją, tęsdamas piani
no studijas pas prof. Aleksan-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

SlffHBi AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public 

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(pne Forest ParKway statioa) 
WOODHAVEN, N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-RMgevrood, tel. VA 1-2613 
K«m atldara: Penktadlealai* C nl. p.p. 

•rfudieniata iki filmo* pabaigon. - 
Trečiadieniais — ’2 it!. dienos. 
Penktadienj, spalio 4 d. — iki 
Trečiadienio — spalio 9, 1M3

Puiki spalvota filmą —
FRAUENSEE

B. Ruetting - B. WicJ-' - I. Dėsni 
Priedinis filmas: 
Grafln Marica

Ir naujausia Vokietijos įvykių ap
žvalga.

nuoti savo motinai solistei, jis 
akompanuoja kiekvienam mū
sų ar tai pradedančiam, ar iš
kiliausiam dainininkui, ar inst
rumentalistui, chorams, reika
lui esant, vargonuoja bažny
čiose, tiek pat talkininkauda- 
nyis ir amerikiečių parengi
mams. šiuo metu yra nuolati
niu akompaniatorium vienos iš 
seniausių ir garsiausių Chica- 
goj amerikiečių studijos, kur 
paruošiama talentingi daininin
kai operoms. Baigęs De Paul 
konservatoriją, jis yra pa
kviestas mokyti pianinu jaunu
čius pianistus. Tas pareigas ei
na ir dabar.

Jo piano muzika Ateities 
koncerto klausytojams tikrai 
suteiks daug džiaugsmo.

Be jo dar koncerte daly
vaus jauna ir talentinga solis
tė L. šukytė iš Toronto ir 
dramos aktorė-rašytoja Birutė 
Pūketari&Gtė iš Montrealio, Ka
nados.

TOTORE fOUNHIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSK! 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Man.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 Eaot Broadvray

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus 

• •
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai 16- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite {Alnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Takioms: 2M-5I85


