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Prieš 11 metę

sku-

Suminėjo taip pat ii Cteve- 
lando Praną Alekną, kurio žmo
na ir duktė buvo deportuoti į 
Sibirą. Dabar jie grąžinti į Ue-

Rakota satatitvi nušauti
Bombonešis B-47 spalio 13 

paleido viriam Atlanto balisti
nę raketą kryptimi satelito, ku-

Viršūnię konferencija 
ir KinijaEgipto diktatorius Nasseris 

650 studentų, kurie buvo pa-

Kiirioje Amerikos pramonėje eina šiuo metu streikai

Mėsos pramonėje nuo

Tta tai pirma palabintoji 
taljĮĮ^tatatat ir savo kilimu.

Btatattl Seton mergautinė 
patapta teta Ann Bayley; ji 
gitai Nmv York* 1774. Ji iš- 
taMta ui protestantų pastoriaus 
tatai ir smfiaukė penkių vai
ką. Kai vyras mirė, ji labai 
starte ta vaitais. 1805 ji pri- 
|mė katalikybę. Rūpindamasi 
tata taikų mokslu, ji įsteigė 
privattoę mokyklėlę, kuri išpli
to Ir teta pradžią katalikų mo
kytei Amerikoje. 181$ ji į- 

.vaikam

ir nėra reikalo

jos mato čia pasikėsinimą prieš
unijas iš viso. / -

Unijų teisės jaugta vo iš da-

Maskvos radijas spalio 10 jęs rizikuoti pačia konferend- 
skelbė^ kad Egipte esą uždraus
ti platinti sovietiniai žurnalai 
ir knygos, o tuo tarpu leista 
platinti Amerikos žurnalus ir

ja ir tokio pažado nedavęs. Tai 
viena iš priežasčių, kodėl ir 
bendro komunikato po Chruš- tuvą, bet pas tėvą ir vyrą jų 
flovo — Mao Tsetungo pask" jj Lietuvos neišleidžia, 
tarimų nebuvo.

kas eina nuo iiėpos 15.
— Uosto darbininkų streike 

nuo spalio 1 dalyvavo 85,000. 
Reikalauja valandai pakelti 50, 
siūlo 30. Bet kompanija reika-

neteko dar kitose įmonėse -200, Hartley įstatymą. 
000. Reikalauja pakelti valan
dai 15 cn., siūlo 10.2 cn. Strei-

Antrasis rea|taš labiausiai 
ir kelia unijų baimę, kad* jų 
per ilgus mėtos laimėta teisė 
nustatant darbo Sąlygas nebūtų 
atimta ir kad tas sąlygas nenu
statinėtų tik įmonių adminis
tracija. Unijos, prisibijo, kad į-

minėjo, kad prieš 11 metų at
vyko pirmas laivas .su nacių ir 
komunistų aukom — tremti
niais, žadinamais DP, pagal A* 
menkos 1948 birželio aktą. Su
minėjo tuo pirmuoju laivu at
plaukusius seserį ir brolį Gur- 
vič (dabar jau Gure) kilusius 
iš Lietuvos. Jų tėvai žuvo kon- 

Newsweek spėja, kad kom. centracijos lagery. Jiem pasisė

tų Mtatto žmonių, bet nieko — Vokietijos kancleris Aden- 
Mtata Btoktedtenį pasirodė aueris gruodyje pakviestas į

tad tik sutemo. Valdžios Londoną. Angių spaudos dalis 
jMtegtato ajungl nliktnnršvie- aiškuu įspėjo, kad jis nelaukia
ma bataytaje ir aplinkui, tik mas. Mat, Adenaueris nepagai- 
itatetoi* ar tai tara toki švie- Įėjo karčių atsiliepimų apie 
tat tapžtatet Bet paveikslas Anglijos politiką.

žmoetię, ir be /darbo atsidūrė 
dar mažiausia 280/108 taftose 
įmonėse, kurtę gamyba priklau
so nuo streiko palaužtę įmonię.

Aštriausias streikas yra plie
no gamyboje. Streikas eina nuo 
liepos 15 ir visoje spaudoje su
kėlė paskutiniu metu aliarmą. 
Prezidentas paskyrė komisiją, 
kuri apklausinėja abidvi puses.

Streikuojančių unijiį lyderis 
McDonald spalio 12 pareiškė: 

niekad ir niekas iš musę ne
nusileis kompaniję reikalavi- 

..... ..  . mapv juos .galės įvykdyti kom- 
UNbpti *4taere <rf Charity” or- ponijos tik pėr'mūsę lavonus; 
dtab. tauto ir šiandien žinomas . mes esame pasiryžę į klasės 
■ta Mtotaumn mokyklom ir kovą. Jei prezidentas panaudos 
itaRteatem. Mirė 1821. Taft - Hartley įstatymą, tai po

Į. tuos tuščius “dinamiško 
konservatizmo’ žodžius nori į- 
sprausti tokį turinį:

Vyriausybė neturi kištis į 
žmogaus reikalus. Tai sakyda
mas atmetė valstybinį sveika
tos reikalų draudimą. Labiau 
pabrėžė mokyklų statymo rei
kalą, visų piliečių lygybę vyk
dant integraciją. Užsienio po
litikoje vietoj "išlaisvinimo" 
siūlo "emancipaciją", kuri reiš
kia "taikingą satelitę išvadavi
mą iš Maskvos įtakos". “Mes 
turime — sako — skatinti ir 
išnautetitat ^>kį satelitų.^ 
šio str Ifaskva fl.

toriai ir buvo išėję su šūkiu: 
"‘Jūs niekad neturėjot taip ge
ni kaip datas; neleiskite dar
inėtam tai sugriauti". Darbie
čiai negalėjo išeiti su sociali
ne radikalia programa, nes jų 
pradėtas valstybinimas pasida
rė nebepopuliarus. Darbiečiai 
tegalėjo rinkimų propagandoje riš buvo paleistas iš Cape Ca- knygas.

Priekį pro visus. Jei jis bus 
išrinktas kandidatu į preziden
tus, lai numatoma siūlyti Rocke-. 
fellerį į viceprezidentus — jei 
Sutiks? ‘ ;

Rockofellerts norįs pralenkti 
NųŪMką'savo griežtesne progra
ma dėl Sovietę. Jau pirmoje 
kalboje jis pasisakė prieš pre
kybos 'didinimą su Sovietais 
(tik jo pažadas gubernatoriaus 
rinkimuose nekelti mokesčių ir 

;tų mokesčių pakėlimas, kai iš
rinko, mažina pasitikėjimą jo 
pažadais).

Demokratų partijoje yra dau
giau kandidatų, kurie nori bū
ti prezidentais. Labiausiai mi
nimos dvi. kombinacijos: Ste- 
yensonas — prezidentas, Kęn- 
nedy — viceprezidentas; Sy- 
mingtonas — prez., Brown 
viceprez. Bet kandidatai gali 
būti taip pat Johnsonas ir 
Humphrey. ...

Dar 108,000 pabėgėlių lau- 
■ sakyti, kad jiem geriau seksią- naveral rugpififio 7. Raketa Ha globos.

| si. susikalbėti su Sovietais nei aukštyje 150 mylių priartėjo — Arabę blokas jungt Tau- —- Jungė.. Tautas nutarėB' Macmillanui. prie satelito per 10-20 mylių, tose šiemet buvęs nustebintas, svarstyti Tibeto klausimą. Prieš — Amerika davė. 100,000
paskui nusileido į Atlantą už kad Sovietų atstovas atidary- svarstymą kalbėjo ne tik ko- ddl. Tibeto pabėgėlių, kurie yra

— KomunteHnėje KMjefo 1,000 mylių. mo dieną nepasisakęs už ars- monistinis Uotas, bet ir Indi- Indijoje, reikalam. Indijos vab
Egipto Nasseris apšauktas "im- Laikoma, kad pasisekė pada- bų reikalus. Per eilę metų vis ja. Už svarstymą balsavo 43, džia prašiusi Ameriką to daly- 

taTON periatizmo liokajum”. ryti ginklą, kuriuo galima nu- taip bodavę. prieš 11 ir 25 susilaikė. to neskalbti.

tuvą, turėjo iš jos bėgti antru 
kartu.

PREZIDENTAS EtSENHCSVERIS kafba su pfieno kompanijų atstovu Roa«- Ū:tr uftUU atsto ftausybės kritika. TaČiau rinki- 
vu David J.‘McDonald pfdėžineje)

KADA VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

Gallupo instituto tyrimžs’ 
nuotaikas randa palankesnės 
respublikonę kandidatam.

KOKIOS BUS PROGRAMOS?
Respublikonų programą su

darinėja 40 asmenų komitetas, 
vadovaujamas Chkagos biznie
riaus Charles Percy. Programai 
nori duoti pagal įpratimą skam
bų pavadinimą. .Šiuo metu nu
matoma programa vadinsis, “di
namiškas konservatizmas”;- NL 
xonas pagrindė kodėl taip: 
"Mes norime būti , konservaty
vūs, nes mes siekiam progre-

ant dviejų kėdžių. Stęvensonas 
buvo pasisakęs už Chruščiovo 
kvietimą, pasisakė už kom. Ki-

■ Plieno streike dalyvauja kus palikti be darbo. Preziden- — Tekstilės nuo spalio 4 niją. Jei Chruščiovo vizitas iš-
500,000; ryšium su juo darbo tas šiam streikui pritaikė Taft- New Yorke, New Jersey, Pen- eis Amerikai netrukus į naudą,

nsylvanijoje streikuoja 10,000. tai demokratai pasirems Ste-
Reikalauja 13 Cn. ir šiaip pa- vensono politika: mes visad
gerinimų, siūlo 19 ir 5 cn. ėjom su Stevensonu. Jei ChruŠ-

— Vario pramonėje nuo rug- 
piūčio 10 streikuoja 30,000. 
Streikas palietė visos vario pra- — Stiklo pramonėje nuo rug- “ovo 'nzi5a®meJ° ,g®ro ”e" 
monės 75 proc. Reikalauja va- sėjo 13 streikuoja 79 dirbtu- duos, tai kritikuodami Eisenho-
landai priedo 15 cn. ir dar ki- vėse 2,000. Nori 13.5, siūlo 8.5. werio ir respublikonų politiką,
tų pagerinimų už 35 cn., siūlo ----------------- — ^ės sakyti: mūsų politikos
5 ir 13 cn.

tos apribotas Są vasarą įsieis- 
tu EtaŠreta darbo įstatymu. 

'Dabar vyriausias teismas ėmė
si svarstyti bylas: ar untjoa tu
ri taftą išskrityti todariMnin- 
ke togo* mmmc potftfaMt veik
lai? Tokią bylą iškėlė 1853 še
ši Macon, Ga., geležinkeliečiai, 
kurie buvo verčiami $toti į uni
ją ir mokėti mokesčius. Geor^ 
gia vyriausias teismas š.m. ge- 
gužės->t išaiškino, kad goiriSn- 
keHečfy laisvo žodžio taiso bu
vopaimta, kai įę pmigę da^ 
lis buvo skirta politinei veik
lai, kuriai jie nepritaria.

Tie visi įvykiai rodo, kad 
unijos turi pergyventi stiprė
jantį spaudimą iš viršaus, po to,’ 
kai jos viduje jgšpite korupci-

.-S?". ■■T- . •

planuotojas Achesonas buvo 
pasmerkęs Eisenhowerio nuo- 

mažinti darbininfrų skaičių ten, , mėsos pramonėje nuo konferenuja laidas Chruščiovui • ir tai yra
kur galimadarbąsuautomatinti. Viršūnių konferenciją skubi- mūsl* politikos pareišH-
Unijos tai atmeta ir aiškina: darbininkų 37 dirbtuvėse.

mą 365 (turėjo 345), darbiečiai 
258 (turėjo 277), liberalai 6 
(turėjo 6).

Koneerveloriam buvo pelen
iniu Anglijos ūkinės ir politinėj 

kteetodMtoetotiTiŽMtiū- —Chruščiuvos, kalbėdamas gautas metas. Bedarbių skai
to tol Mtorote. Krasnojarske, smerkė sovietų ®°s nukritęs iki 1,9 proc., tuo

oMtete *»taižių vienodumą ir reikalą- tarpu gamyba pakilo 7 proc.,
" r""* vo reformų. palyginti su metais anksčiau,

tofgyito ir Į rajoną telei^ia Užsienio politikoje MacmillenoS j Maikvą įdavė į jo ran-‘ faTvatarę įmflro. fnidaty-

vą. *Tad rinkimuose konserva-

A9 agtaltea pranešė apie karo metu visas rajonas buvo Anglijoje spalio 8 rinkimuo- 
taityMtototasą Varšuvoje dėl aplinkui bombę išgriautas. Ta- se konservatoriai gavo 49.4 
ttevu Motinos vaizdo pasirody- čiau bažnyčia liko nepaliesta, proc. visų balsų (1955 buvo ga- 
toP vMta augustijonų bažny- Net medžiai, kurie augo šven- vę 49.8); darbiečiai gavo 43.9 
(Mp btodto. toriuje, taip pat išliko žaliuoti proc. (1955: 46.4); liberalai 5.8
. Mtate iš eilės tris naktis, »"l> •plinkinię griuvėsię. proc. (1955: 2^7). Taigi balsų nekliudytų
sttoto 7, 9, 18. P™ tos agentūros žinios prieauglis didžiausias teko h-

tetoto 1 ’ šv Mariios ražan- belieka pastebėti, kad 1917 spa- beralam. Labiausiai smuko dar- 
* v® tmmm biečiai, šiek tiek smuko kon

servatoriai. Skirtumas tarp šių 
rinkimų ir 1955 konservatoriam 
kilo gal dėl to, kad 1955 bal

niam jie nori išnaudoti ir 
Chruščiovo reikalą, sėsdami

Satelitas Esploror VII šauti satelitus. Šiuo kartu ne- binti. Vokietijos kancleris A?
Cape Canaveral spafio 13 pa- buvo norėta ano besisukančio denaueris — reiktų prieš vir- 

leido satelitą Eaptoror VII. Jo ’ satelito 18,000 mylių greitumu Šurnų konferenciją susirinkti 
svoris 91J svaro. Apie žemę nušauti. dar Washingtone Vakarų vy-
apsisufca per 101 minutę. To----------- ----- --------------—- riausybių pirmininkam,
lis nuo žomto 664 « 346 my
lios. Mano, kad išsHaftcys 20 
metę. Satelitą palotdo armijos 
gaminta raketa Juno IL

Satdito uždavinys — jame siųsti į Maskvą, atšaukė ir per- Kinija norėjo gauti iš Chruš- kė pabėgti. Kai su antra so-
sudętais aparatais matuoti sau- kilnojo į vakarų kraštus. Aiš- čiovo pasižadėjimą spausti Va- vietų okupacija jie grįžę į Lie-
lės kosminius spindulius, kurie kino, kad Maskvoje jie daug a karus kom. Kinijos naudai __
eina į žemę, matuoti taip pat girdi apie komunizmą, bet ma-' pakviesti ir ją į viršūnių kon-
žemės spinduliavimą, atmosfe- žai apie kitus reikalus. ferendją. Chruščiovas nenorė-
ros susidarymą.

gię metę spalis gertoje atrėš- 80 <fionę mes vėl turėsimo tei- dnrite'. 
kais, kokię Amerika neturėjo, sę stroftą tęsti. •'

ISl tų neaiškių, bet ryžtin
gų žodžių slypi kova dėl dvie
jų dalykų:

—Dėl algę kėlimą. Visos 
streiko paliestos įmonės sutin
ka pakelti maždaug trečdalį — 
pusę unijų reikalaujamos su
mos. Daugiau atsisako: aiškina, 
kad keliant atlyginimą reikės 
kelti gaminių kainas, o tai ves 
į infliaciją. Unijos atsako: 
gyvenimas brangsta, mokesčiai 
auga, tad atlyginimas turi bū
ti keliamas, o jeigu kompani
jos tenkinsis mažesniu pelnu, 
tai gaminiams kainų kelti ne
reikės, ir'infliacijos .pavojaus 
nebus.

— Dėl įmonię noro pasiim
ti sau visas teises peržiūrėti

CARLES PERCY, padarasresj>ub^ 
likonam “dinamišką kpnservątjaT^
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EUROPOJE

ŽEMAIČIŲ Kalvarijos bažnyčia.

VAISTAI

PINIGAI

UŽ SUVAŽIAVIMUS

■?

Kovai su religine pasaulėžiū
ra už ateistinio “žmogaus auk
lėjimą”, mokyklų valdybos vir
šininkas V. Liutkus pranešė, 
bus panaudojamos visos pamo-

Taigi "Chruščiovas jaučiasi 
tvirtas. Kova stiprina. Belieka 
toliau stebėti eigą. M.

KĄ ATSAKĖ 
GUBERNATORIAI

nuolyną, koris ton* tattai var
tojamas kalėjimai, • data* sto
vėjo visai taHtat. Tttetaft ra
do, kad tas kalėjimai eaą> taip 
tik toks, kokiame jis svajojo 
apsigyventi. Nupirko, jstadtaė 
visus modernios statytas pato
gumus ir jaučiasi jame latatin- 
giausias žmogus.

tė ant kojų ne socialistinės 
priemonės, ne suvalstytnnimas, 
ne valstybės planavimas, bet 
ministerio Erhard laisva ūkio 
sistema, paremta visų asmeni
niu suinteresuotumu ir laisvu 
lenktyniavimu. Tuo tarpu rytų 
Vokietijoje, kur pritaikytos vi
sos socializmo skelbiamos prie
monės, ūkis yra subankrutavęs.

Teoretikai gali surasti viso
kių aiškinimų, kurie mokėtų iš
teisinti socializmą. Tačiau eili
nis pilietis mato gyvenimo fak
tus irt daro savo išvadas, ne
balsuodamas už socializmo skel-

ataikėta tik IttB.' Tokia yra 
bolševikinė tiesa ir visai kito
kia faktų tiesa ...

PRIEŠ ŠILUVĄ
Kovoje prieš Šiluvos atlai

dus, kaip pranešė ta pati So- 
vetskaja Litva, šiemet atvykusi 
milicija išvaikė suvažiavusius, 
kovodama tariamai su speku
liantais. . _

1989 Ford Mufe Tomi Vietorta 
modrity taijas, yra pasatas j grtatag T 
yra vienu eota tasenta ui viena FMto 
vietos Ir kasyti katytes B suauMtai ai 
tari uaujri tfkakta priežda? daf stogo,

susidėję ir^tL
Kad tuo skaitytojas patikė

tų, rdtaa,^^| sumaityti su 
faktais ir meluojant kalbėti da
tom, vardais, pavardėm. Antai, 
sako, kad 1937 vienai ligonei 
mergaitei Žemaičių Kalvarijos 
klebonas Kostas Bileniškis lie
pė apšliaužti apie bažnyčią, ir 
ji pasveiksianti Mergaitė šliau
žė, buvo lietingas oras, peršalo 
ir po dviejų dienų mirė. Vadi
nas^ stebuklo nebuvo, ir nelai
mė. įvyko paklausius klebono 
Košto Bileniškio. Pažymėtina 
betgi, kad tokio klebono no tik 
1937, botlriš viso Žemaičię 
Kalvarijoje nėra buvę.

Kad parodytų, kaip žemai-

Vardas Karolio Markso, ku
ris sukūrė Vokietijos socialde
mokratų partiją, jau išnyko. 
Jis paliktas bolševikam.

Tokį perversmą socialistų 
galvojime padaręs pats gyve
nimas. Socialistai pamatė, kad 
vakarų Vokietijoje ūkį pasta-

Naujienos spalio 6 pranešė 
apie Amerikos gubernatorių at
sakymus į ARO memorandumą, 
išsiuntinėtą rugpiūčio 13, dėl 
gubernatorių konferencijoje nu
tarimo kviestis kitais metais 
Sovietų Sąjungos respublikų ly- 

Dirvoje spalio 3 A. Musteikis derlus. Altas buvo parašęs, kad 
rašo, kad ginčą, ar reikalingas tai nesuderinama su ligšioline 
bendruomenės visuotinis šuva- -Amerikos politika •—nes kaip 
žiavimas ar tik rajoniniai, iš- galima kviesti iš Lietuvos šu- 
sprendė pats suvažiavimo f ak- mauską, kada Amerika nėra pri- 
tas Detroite. Jis įtikinęs, kad pažinusi Lietuvos inkorporad- 
reikalingi visuotiniai suvažiavi- jos į Sovietų Sąjungą.
mai. Ateičiai “tokie suvažiavi- Gubern. Boggs, buvęs guber-

U. S. News a. W. Report partijos" ateina "tautos parti- 
korespondentai iš Bonuos ir 
Londono informuoja apie nau
jus vėjus Europos socialistų 
partijose.

Vokietijos socialdemokratai 
lapkričio kuntorendjoie numa
to savo prayramojo išmesti to
kius žodžius kaip "socializaci- 
ja, "maiklijunai", klostę kova', 
^rutaterlatas". Ję vietoje at- 
oina hąuįt tydSai: "laisvos į-

■įlotoy . ptatorlafNU*

mas", "leistas vartotoj? pasi
rinkimas", vietoj "darbininkę

Otrų KIĮmOk 
fr aMridMdiM* ta»

vieną pąsg feu tatyt jtaM 

sutrumpins tallĮtaU :wtaB W

Laisvėje spalio 2 S. Pen- 
kauskas pasakoja, kaip juos 
švietė Lietuvoje. Apie deporta
cijas:

“Klausiau apie išvežtus į Si
birą, kokie buvo vežami. Atsa
kė, jog vežė nutėmytus užlai
kant banditus. Daugeliu ątvoję 
tai buvo daroma apsaugai ję 
počty gyvybės..." (Betrūko pri
dėti: ir Sibire jie buvo šalčiu 
ir badu marinami tam, kad ap
saugotų jiem tiesių linijų gro
žį- Rat).

Apie pagalbą iš Sovietų — 
ji buvusi labai reikalinga,. nes 

“naciai iš Lietuvos tavo iš
vežę viską, rispoMce nė vieno 
gyvulėlio" MatytizbetgkkaB^ 
sigalvojo perdaug parakę*, nes 
jei vienas “priešas” — naciai 
nė vieno gyvulėlio nepaliko, tai 
kaip jau tada tariaus kitas 
“priešas” — “banditai”. Tad 
pasakojime pasitaiso: “O kur 
dar tavo užsilikęs paslėptas, 
tuos atėmė nacionalistiniai ban
ditai”. Vadinas, viskas, ką da
bar Uetuva tari, tai tik Mask
vos dovanos.

KUO DŽIAUGIASI
Vilnis, komunistinė. spalio 2

t-L-* i • - *rLaikraštis, tokios “koegzis
tencijos” nepripažindamas, ra
gina kovą prieš tikėjimą sustip
rinti ne tarp komunizmui išti
kimųjų, bet tarp tikinčiųjų, kad 
“galutinai ir visiškai būtų su
naikinti religiniai prietarai”

Tai buvo paraginimas ir įspė
jimas. Jį pakartojo bolševikų 
spauda Lietuvoje, sustiprinda
ma kovą prieš tikėjimą.

Stebime, kuo dabar ta kova 
prieš tikėjimą Lietuvoje reiš
kiasi

PRIEŠ KUNIGUS IR 
ŠVENTOVES

kalbėjo Lenkijoje h Vengrijo
je ‘' ■
. Taip, ten kur Ctatacvas 
yra įsigalėjęs; jis Ri bėti ir 
etrirta ... Jo tikrą nusžstaiy- 
mądėl religijos yra išreiškusi 
ir Prąvda, -partijos organas, 
skelbdamas:

Dabartiniu matu, kada so- 
cializmas mūs? šalyje laimėjo 
visiškai ir galutinai, — kova . 
prieš tikėjimą reiškia kovą už 
naujo žmogaus, komunistinės 
bendruomenės piliečio, auklė
jimą. Religija ... kliudo komu
nistinę statybą, atitraukia žmo
nes nuo aktyvaus dalyvavimo 
joje ... Religini? pergyvenimę 
likučiai padeda išsilaikyti bur
žuaziniam nacionalistiniam nu
siteikimam. (1959 rugpiūčio 21).

Taigi, kol bolševizmas nesi
jautė tvirtas, galima buvo pro 
pirštus žiūrėti į religiją. Dabar 
bolševizmas tvirtas, tai galima 
jau atnaujinti kovą su religi
ja. Tai labiausiai matoma Len
kijoje.

Laikraštis priminė, kad 1954 
partijos centro komitetas pa
reiškė savo nepasitenkinimą 
kovos ir propagandos per men
ku vykdymu.

Suminėjo tris kraštus, kur 
labiausiai spaudos propaganda 
nepatenkinama — Lietuvą, Lat
viją ir Azarbeidžaną.

Partijos laikraštis įspėjo, kad 
susilpnėjusią komunistų ideolo
gine kova esą pasinaudoję ‘kul
to tarnautojai”. Jie norėję 
prisitaikyti prie padėties ir įro
dyti, kad “komunizmas kaip 
Meotogij3 gali koegzistuoti su,

• TAZAB’t mMo iMMa paraitai (fcteJta 
rS^Unguniu.
Katalogų Betarti} Ir kitom kalbom prarykite raita: 

T A Z AB of L9 S D Ū3 .
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- Telef.: ALgouųtau 4-41W
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natorių konferencijos pirmi- 
ninkas, atrašė, kad gubernato- 

mai turi būti daromi ne rečiau riai nieko nekvies be pasitari- 
mo su valstybės departamentu.

Arizonos gub. Fannin atsakė, 
kad jis viekas iš nedaugelio 
balsavusių prieš kvietimą, ir 
solidarizuoja su Alto argumen- 
tais.

S. Carolinh gub. Emest Hol- HUGH gaitskell Angii 
lings buvo griežčiausiai protes- ’4Xrfa,fcrt* 'y<^»- 
tavęs prieš kvietimą ne tik-to- 
kių kaip šumauskas, bet ir 
prieš Chruščiovo.

SU KOKIOM ŽINIOM
PARVYKO IŠ LIETUVOS ■

bėjų partijas. Tai labiausiai ir 
vmrčia persigalvoti politikos ly
derius.

Anglijoje darbo partija yra 
padariusi gerų reformų kai ku
riose srityse. Tačiau, jos refor
mos neina į sveikatą pačiai par
tijai.

Po angį*** *r pilono suvals- 
tybinfeno daitamniori nepaju
tę skirtume tarp buvusiu boso 
tr dabartinio boso, tarp priva
taus savininke ir valstybinio 
savininko. Jie taip pat kovoja, 
jie taip pat streikuoja Ir prieš 
naują savininką.

Viešosios nuomonės tyrimas 
parodė, kąd 85 procentai gy
ventojų pknsakd'prieš tolimes
nius suvalštybinimus. .Net pa
čioje partijoje prieš tokius imu- 
jus suvalštybinimus pasisakė 
75 proc.

Vietoje valstybinimo šian
dien labiau stiprėja ir popu
liarėja visuomeninės nuosavy
bės idėja — kad įmonės bū- 
tę ne privataus asmens ir no 
valstybės, bet bendrovių nuo
savybė, o tose bendrovėse da- KAR0LI8 maimmas ęs m meta 
lyvautę ir dirbantieji. ' metamas H lyderių.

savo kolegoms Siaubuose ir kt kytų: meluoja. Ungviw
Tai moralinės menkystes kalti- ti, jei kaftaca apie giaėUu 
nūnai Katolftų dvasinei vyrės- knn^uš, ne apie dabarties. KM- 
nybei to lig šiol nedrįso pri- tani apie praeitį gabma paa- 
mesti nei kunigo Ragausko nei tikėti, kad 
kun. Ramašausko “išpafintyse”. no ttaros padėties. Taty yrą darni ššatafitą vanctaų”; jie 
Tur būt, prisimeha Pravdos j- nutikę ir su žemaifių Kaivan- gęraljnriMjėriMą poįieijri įdavi- 
spėjimą propagandoje neperdė- ja, kurią niekinti “Sovetskaja nėję, paškąi su hitlerininkais 
ti ir neužgauti žmonių. Kitaip Litva” ėmėsi rugsėjo 9.

Malonūs svoUdataiai -
Anglija norėjo apianku A- 

mąyiką. Amerikoje, stafttada- 
mas
ar kitus dorus žmoita, pM iš
sakyti, kad su telegrama {Me
tų ir gMių ar saMtadų dMę. 
Anglijos telegramų įstatys su
galvojo, kad tas dar geriau, 
jei prie telegramos bus pridė
tas dar šampano butelis. Ta
čiau tik pradėjo lirMtiiignmą 
praktikuoti, ir anHaltataMni 
lyga pareiškė skundą pariamen-

Draugo vedamasis spalio 3 
taikliai pastebėjo tokį reiškinį 
mūsų organizacijų gyvenime:

“Esame gana daug girdėję kaip (kas), treji metai”. Ir vis 
nusiskundimų, kad daugelio naujose vietose.
mūsų organizacijų skyriai kolo- Autorius pabrėžia dar ir ki- 
nijose nebegali savo valdybų tą išvadą iš suvažiavimo — 
besudaryti, nes niekas nenori bendruomenės reikšmę tiek lie- 

Spaudoj* šiuo motu labiau- apsiimti jiems dirbti, pasišvęs- tuviškai spaudai, tiek Altui, Jie, 
šiai prašnekta prieš kunigus ir ti. Tačiau, laimei ar nelaimei,"* remdami bendruomenę, remia 
prieš šventąsias Lietuvos vie- į centrines valdybas kandida- save pačius.
tas, kur žmonės tebesusirenka tų nepritrūksta. Ir tai gerai, 
per atlaidus. Bet jei ir toliau mūsų centri-

Kunigam suniekinti populis- nių, bendrųjų organizacijų ar 
riausia priemonė — susirasti - sąjūdžių (“visuomeninio me- 
kunigą, kuris atsisakytų tikėji- džio”) šakos — skyriai vis la
mo, kunigo pareigų, ir skelbti biau ir labiau džius, ir patiems 
jo “išpažintį”. Tokių “ekskuni- centrams bei jų veiklai išslys 
gų” ieško ir tarp katalikų ir pagrindai iš po kojų”, 
tarp stačiatikių.

Tačiau skiriasi lig šiol kalti
nimai katalikę kunigam nuo 
kaltinimę stačiatikiam.

Poras stačiatikią šventikų pa
reiškimai aiškina, kad jie me
tę tikėjimą ir kunigystės parei
gas dėl to, kad jų dvasinė vy
resnybė esą girtuokliai, pasi
leidėliai ir tt Tokius kaltini-

f*
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DARBININKAS

sutartys tavo Baltijos.

Tad net tuo metu, kai Euro- voje įvestos sovietų įgulos. sutarties, Lietuvos. okupaciją

gurnu esąs nuoširdus ir sutam-

ir to krašto, su kunuo tie kar

tinamas su Lietuvos nepriklau-

Amerikoje

ap- 
su-

atveju būtų kilusi. Kad pasisa
vintų Hitlerio skirtą jam grobį, 
Stalinas pasirinko atsargesnį 
kelią. Jis privertė Baltijos vals-

proga prisiminti politines 
linkybes, kuriomis sakyta 
tartis buvo pasirašyta.

DVIEJŲ DIKTATORIŲ

dešimts metų nuo pasirašymo 
nelemtos “Lietuvos draugingu
mo ir tarpusavios pagalbos su
tarties su Sovietų Sąjunga”. 
Lietuvai primesta toji sutartis
visa pagrįstai yra laikoma pir
muoju atviru Sovietų Sąjungos

trijose Baltijos valstybių sosti
nėse tavo kalbama, kad sovie

klausomybę ir įvadu į Sovietų 
’ Sąjungos planuotą tuomet Lie-

Nereikia ir aiškinti, kad įgu
lų klausimas sudarė Kaune slo
gų įspūdį. Lietuvos vyriausybė 
iš pradžių mėgino tą klausimą 
apeiti, įrodinėdama, kad sveti-

tuvai tą karčią piliulę, pasiū
lyta Lietuvai grąžinti sostinę

suos Baltijos valstybes. O kai 
Vokietija dar kreipėsi į Latvi
ją ir Estiją dėl vokiškos kilmės 
gyventojų iš tų kraštų repatria-

padjos pavyks kaip nors iš
vengti. —
- KAUNE NEBUVO ILIUZIJŲ

Kai Maskva privertė tokias 
pat sutartis priimti Latviją ir

.ilgai spyrėsi, ieškodamas para* 
mos užsieniuose, bet vakarie
čių dėmesys tada tavo nukreip
tas į didelius įvykius fauno lau
ke. Baltijos valstybių likimas

do ir platesnėje Baltijos visuo-

Ir MKTUVtV »**>AS

vietų pasikėsinimą į nepriklau-

UBataoyte

to.
Tuo tarpu banditizmu besi- 

reiškią priešai, kad ir dėtųsi 
draugais, neatsisako paniekos 
kitų kraštų didvyriam. Chruš
čiovas nelankė Arlingtono ka
pinėse paminklo JAV karžy-

Chniščaovas vengrų laisvės ko- giam. Gal būt, abi šalys suta- 
votojus išvadino padvėsusiom 
tartėm. Lietuvos laisvės kovo-

tįsojo prekyviečių aikštėse, ko-

te: amerikiečiai vengė pagar
bos to asmens, kurio rankos 
pasruvusios nekaltų, žmonių 
krauju; bolševikai nėra linkę 
pripažinti jokios pagarbos ki
tų kraštų kovotojam. Tikras 
žmoniškumas jiem yra sveti
mas.

1939 rugpiūčio 23 ir rugsėjo 
28 susitarimais Hitleris ir Sta
linas pasidalino Lenkiją. Rumu
niją ir Baltijos valstybes. Tuo 
būdu Hitleris susidarė Rytų 
Europoje reikalingas jam sąly
gas užpulti Lenkiją ir pradėti 
antrąjį pasaulinį karą. Jau pa
čioje karo pradžioje Sovietų Są
junga užėmė Lenkijos ir Ru
munijos žemes, numatytas ana 

. sutartimi. Lietuva, kaip ir Lat
vija bei Estija, buvo paskelbu
sios savo neutralumą ir karan 
nesitraukė. Be to. tų valstybių 
santykiai su Sovietų Sąjunga 
buvo tokie, kad negalima bu
vo rasti bet kurios priekabės 
jom pulti, o juo labiau užgrob-

mas, naujas “draugingumo ir 
tarpusavio pagalbos” sutartis, 
kurių vykdymas turėjo duoti 

/Sovietų Sąjungai reikalingas 
(Baltijos valstybių puolimui prie- 

Rabes.
SOVIETŲ REIKALAVIMAI
Kai bolševikai puolė Hitlerio

tematai tą klausimą kėlė, gavo 
patarimų geriau nesipriešinti 
dėl raudonųjų įgulų ir pasitar
nauti bendram taikos reikalui.

Tokiom aplinkybėm raudo
nos įgulos buvo panaudotos 
kaip Trojos arklys. Išgalvoda
mi visokias priekabes ryšium 
su tom įgulom, sovietai po as
tuonių mėnesių, 1940 m. birže
lio 15, visą Lietuvą okupavo. 
Toks tai buvo Sovietų “drau
giškumas ir tarpusavio pagal
ba” prieš 20 metų.

tuvoje galįs tik padidinti už
puolimo pavojų Bet Molotovas 
jokiu būdu nuo įgulų atsisaky- 

parblokštą Lenkiją, Maskva bu- ti nesutiko. Kad pasaldintų Lie- 
vo pasiūliusi Lietuvai užimti 
Želigovskio 1920 m. užgrobtą 
Vilniaus sritį. Lietuva nuo to 
sovietų gundymo atsisakė. Už
pultosios Lenkijos nepuolė, 
nors ir turėjo pagrindą atsiim- _ ___ ___
ti lenkų užgrobtą Vilnių. Tada viskas, nes Sovietų Sąjunga dėl d.d. Watavliet, Mich", apsvars- 

’ " tę politikos prasmės ir apim
ties lietuvių išeivijoje klausi
mą, tąria jog

, I. Lietuvių išeivi joje esama 
nesusipratimo, liečiančio poli
tikos teoriją, praktinę politinę 
veiklą bei jos apimtį, šis nesu
sipratimas ir iš jo kylą neaišku
mai neretai yra sąmoningai gi
linami ir taip formuojama poli
tikai -nepalanki viešoji opinija 
bei žalojama pati lietuvių po
litinė bendruomenė. Klaidingos, 
pažiūros kartu negatyviai įtai
goja mūsų inteligentinį jauni
mą, nes politikos išjungipas 
iš jo mąstymo ir veiklos palie
ka spragą jo pilnutiniam išsi- įeina ir jaunimo politinis auk- 
lavinime.

II. šiai nesveikai tendencijai 
išryškinti ir sveikai visuomeni
nei minčiai formuoti yra būti-

mis. O kai ir tai negelbėjo, 
Molotovas griebėsi atvirų grasi
namų; girdi, taip turi būti ir

Politikos prasmė ir apimtis išeivijoje
Lietuvių Krikščioniškosios De

mokratijos Studijų Klubų atsto
vai, susirinkę į IV-jį suvažiavi
mą, 1959 m. rugsėjo 5-7

nėra-sąlygojamas nei valstybės 
buvimo, nei jos įvairiopų insti
tucijų egzistavimo. Sis faktas 
yra išryškintas amžių būvyje 
įvairių politinių bendruomenių 
ir valstybių gyvenime . 'Nepri
klausomos valstybės nebuvimas 
tik kiek aprėžia politinės veik
los lauką, iš jo išjungdamas 
valstybės administravimą.

IV. Politinė lietuvių išeivija 
kaip tik yra apspręsta pasta
rojo fakto. Tačiau Lietuvos 
valstybės suverenumo laikinas 
sutrukdymas tik susiaurina po
litinės veiklos lauką. Idėjinėje 
srityje, užsienio politikoje, po
litiniame planavime — laisvi
nimo darbe, gyva ir sveika po
litinė bendruomenė ne tik gali, 
bet ir privalo kūrybingai reikš
tis. Į šį išeivijos politikos laukąTuo pačiu metu pavergtie

ji verčiami garbinti savo tau-

mo krašto, klastingus ir žiau
rius. Jie nieko bendro neturi

užtikrinti Sovietų Są- statyti save į pavojų. Nežinia, 
saugumą iš vakarų šo- kas būtų atsitikę, jeigu Lietu-

Įėjimas ir lavinimas bei prak
tinis reiškimasis politikoje, ku
rių tikslas yra sąmoningas jau
nimo įaugimas į politinę bend
ruomenę ir teoretinis bei prak-

vais drabstomi, tebedraskant

Maskva iškįšo kitą argumentą: Lietuvos užsispyrimo negalinti 
reikalą 
jungos

• 4’

Feliksui

drauge su Lakštuone toli laukais nuo savo dvaro 
?s. Juk

Pavergtuose kraštuose žmo
nės šiandien gyvena sunkioje 
padėtyje tarp karžygių ir ban
ditų. Pavergtieji parodo daug 
karžygiškumo nelygioje kovoje: 
karžygiškumo pakeldami sunkią 
kovą ir kančią, išgyvendami 
skaudžią mirtį tėvų ir vaikų, 
giminių ir pažįstamų, draugų.

yra tie tikrieji banditai
Akivaizdoje tokios padėties 

pavergtajame krašte, lieka kiek-

pajėgiame išlaikyti du dalykus:

kio bendravimo su bolševiki
niais banditais ar jų pašiau-

ir auka? Be abejo, tai sameniš-

yra laisvos, kilnios valios pa-
NEMUNAS ties Alytum, kur

ALOYZAS BARONAS

VIENIŠI MEDŽIAI
ROMANAS

lėtai Visur laukai, o prieky, anot jo paties, girelė 
žalioji

kartais šokdamas per akmenis. Dabar jis paplatėjes

politinė bendruomenė (body po- 
kai orentuotas žmonių apsijun- 
litic), kuri yra pirminis politiš- 
gimas, siekiąs sukurti savo 
valstybę, o jau nepriklausomoj 
valstybėj — piliečių visuma, 
nežiūrint įvairiopų skirtumų 
Tad politinė bendruomenė, o 
ne valstybė yra viena iŠ dvie-

mam valstybiniam gyvenimui.
V. Tokia pažiūra į politikos 

prasmę ir apimtį išeivijoje ap
sprendžia ir Lietuvių Krikščio
niškosios Demokratijos Studi
jų Klubų siekiamą tikslą, kuris 
yra per politinių klausimų stu-

mokratiją, per politinės asme
nybės ugdymąsi jungtis į Lie
tuvos laisvinimo darbą ir dis
ciplinuotos politinės bendruo
menės kūrybą, kilti į politinio

(Nukelta į 4 psL)

ką užmiršti, tačiau atsižadėti to, kam tėvas paauko
jo savo gyvenimą, negalima.

nekvieno bolševikų naujai padaryto ar sugadinto 
daikto.
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lengviau, negu bešališkai rašy-HL FAULIUKONIS

Praeity ieškotina šviesių vaizdų

PADĖKA

kiek

sukurti, bet galima ir rei- 
iš jos pasimokyti. O ji mo- 
kad netiesa vistiek išlen- 
kaip kas besistengtų ją vy

atsakyti į kaltinimus, K. BielP 
nio atsiminimuose mestus že
maičių vyskupijos kunigam, ir 
į priekaištus, man padarytus J.

_ Vlks ‘Naujienose”. Tų netiks-

Septyniais “Darbininke” at-

DAfcBIftfINKAS

šomi savo ideologijos^ar parti
jos nuopelnams iškelti, o prie
šingai pusei apkaltinti ir pa
smerkti, ar tik savo šeimai iš
aukštinti bei savo asmeniui išr 
teisinti, tai jau nėra tikri at- 

____  _____ siminimai, o tam tikra “apolo- 
taip, kaip jie iš tikrųjų^ įvyko, getika”. Aišku; “kiekvieno pirš- 
o ne taip, kaip šių dienų aki
mis žiūrint jie turėjo įvykti. 
Atsiminimų tikslas yra kiek ga
lima tiksliau nušviesti praeities 
tautos įvykius, jų sąlygas ir 
panašiai. Kai atsiminimai ra- RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU

VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS STEPONIS

mo, ar socialistai su liberalais, 
ar katalikai kunigų vadovauja
mi, dar yra didelis klausimas. 
Tai rimtos studijos uždavinys 
tą klausimą objektyviai nušvies
ti. Ir nereikia manyti, kad ša
liškai sudurstyti atsiminimai 
tą klausimą išspręs autoriaus 
norimu būdu. Praeities negali
ma 
kia 
ko, 
da,

jo parašyta knyga prisidės prie 
teigiamo ar neigiamo mūsų jau
nosios kartos tautinio brendi
mo. Mūsų tautos praeitis turi 
tiek daug gražių, šviesių* ir he- 
roiškų momentų, kurių vispu
siškas ir bešalis išryškinimas 
pirmoje vietoje turėtų būti, o 
ne šališkas vien savęs aukšti
nimas, o kitų purvais drabsty- 
mas.

Kas daugiau prisidėjo prie 
lietuvių tautos .sąmonėjimo ir
jos nepriklausomybės atstaty- nioti į savo prisiminimų rūbą.

Bet jeigu iš istoriko reika
laujama bešališkumo ir kritiš
kumo, tai ir iš atsiminimų au
toriaus, kuris turi surinkęs ver
tingos istorinės medžiagos vi
suomenei paskelbti, taip pat 
tenka reikalauti, kad laikytųsi 
arčiau objektyvumo ir tiesos.

Be to, atsiminimai, kaip ir 
tautos istorija, turi auklėjamo
sios reikšmės. Juos skaito ir 
skaitys ateityje jaunimas, ku
ris apie mūsų tautos praeitį 
labai mažai ką arba visai ne
žino. Tad kiekvienas atsimini
mų autorius, leisdamas į viešu
mą savo raštus, turėtų jausti - 
atsakomybę ir pagalvoti,

nimų knygą ir linkėti, kad jų 
daugiau išeitų.

Atsiminimai yra ne kas ki
tas, kaip pasakojimas savo pa
ties patirtų, išgyventų įvykių 
to meto sąlygom. Dėl to atsi- 

______ . ... minimuose aprašomi įvykiai 
lumų yra ir daugiau, bet juos ' — -1
visus paliesti ir paaiškinti reik
tų antros tokios knygos, kaip 
K. Bielinio “Dienojant” (I to
mas). Jokio laikraščio apimtis 
to neleistų padaryti, nei reikė
tų tai daryti. Kas netolimą mū
sų praeitį rimtai studijuos, su
gebės atsijoti iškreiptus faktus. 
Man terūpėjo atkreipti dėmesį, 
kaip šališkai atsiminimai kar
tais rašomi, ir tuo norėčiau 
šias pastabas baigti, pridėda
mas pabaigai tik keletą api
bendrinimų.

Atsakydamas į kaltinimus 
bei priekaištus, savo tvirtini
mus gundžiau Lietuvos praei
ties kultūrinio gyvenimo tyri
nėtoją autoritetu bei and" me2 - 
to veikėjų liudijimais. Gal vie
tomis tos ištraukos buvo kiek 
ilgokos, bet jomis norėjau aki
vaizdžiau parodyti, kad mano 
tvirtinimai apie kunigų kultūri
nę veiklą ir kovą su rusifika
cija nėra pagrįsti “žiūrint pro 
klebonijos langelį”, kaip mano 
“Naujienų” bendradarbis J. 
Vlks. Ano meto ideologinių ko
vų įkarštyje įvairių rašeivų su
kurtos klaidingos nuomonės 
apie mūsų kunigų ir apskritai 
katalikų veiklą, kaip šmeižto —---------- -------------
priemonė, deja, buvo vartoja- ___
ma ir Lietuvos nepriklausomy- • LIETUVIAI GYDYTOJAI IR JU VISUOMENINE VEIKLA 
bes laikais. Dabar tai perima x
Lietuvos okupantai komunistai 
savo ateistinėje akcijoje prieš 
Katalikų Bažnyčią. Išeivijoje tų 
pačią šmeižtų irgi neatsisako
ma, nors jau daug klausimų 
vienu ar kitu būdu yra atitai-

tai į save lenkti”, — kaip sa
ko lietuviška patarlė, tad kiek
vienas turi linkimą savo išgy
ventus įvykius nušviesti sau pa
lankia prasme. Ir kitus kaltinti, 
o save teisinti yra žymiai

syta. Reikia vis dėlto tikėtis, 
kad atsiras rimtas tyrinėtojas 
ir blaiviai bešališkai nušvies 
ano meto tą didžiulį reikšmingą 
katalikų kunigų ir pasauliečių 
įnašą Į bendrą lietuvių kovos 
barą už tautos prisikėlimą ir 
Lietuvos valstybės atstatymą. 
Būtą atitiestas-vis dar klasto
jamas mūsų praeities vaizdas.

Atsiminimai neturėtų tos mū
sų praeities temdyti ir iškreip-

Syti memuarai yra brangi me
džiaga lietuvių tautos istori
jai Senieji veikėjai viens po 
kito traukiasi iš gyvųjų tarpo, 
nusinešdami su savimi į kapus 
daug brangios mūsų praeities 
medžiagos, kuri dar niekur nė
ra paskelbta. Todėl tenka svei
kinti kiekvieną naujai išleis
tą, bešališkai parašytą atsimi-

Kiek yra lietuvi y gydytoj y
Tiksliai nežinome, kiek A- 

merikoje yra lietuvių gydytojų. 
Pasaulio Lietuvių žinynas

doma: JAV senosios kartos ir /___ .1_________
DP gydytojų — 278, Kanado- tenka 750 gyventojų (1:750), 
je —29, viso — 307; dantų lietuviams gydytojams šis san- 
gydytojų JAV —62, Kanado- tykis neišlaikomas. Jei Ameri
je — 5, viso — 67.

Dr. A. Garimo surinktomis 
žiniomis Illinois valstybėje yra 
apie 200 - 220 gydytojų trem
tinių, Ohio valstybėje 60 - 70, 
New Yorko valstybėje 60 - 70, 
Michigane 10 - 15, vidurkis bū
tų apie 350. Pridėjus senosios 
kartos apie 100 gydytojų, gau
sime JAV viso apie 450 gydy
tojų, Kanadoje apie 30. Kituo
se kraštuose: P. Amerikoje (Ar
gentinoje, Brazilijoje, Venecue- 
loje) lietuvių gydytojų apie 20, 
Australijoje apie 15, Vokietijo
je ir Anglijoje apie 15. Tai iš 
viso laisvame pasaulyje būtų 
apie 530 lietuvių gydytojų.

Iš dr. V. Tarei jono praneši- Prieš karą ir Lietuvoje dar 
buvo per maža gydytojų. Lie
tuvių gydytojų buvo apie 500, 
tai vienam teko apie 4,000 žmo
nių. Lietuvoje žydų gyveno apie

mo, padaryto antrame Ameri
kos lietuviu gydytoju ir danty 
gydytoj ų suvažiavime

jų buvo apie 400; tai vienam
Amerikoje vienam gydytojui gydytojui žydui teko apie 500

koje skaitoma apie pusę mili
jono lietuvių, tai, esant tik se
nosios kartos gydytojams, tas 
santykis buvo 1:5,000 savo tau
tiečių atžvilgy. Atvykus apie 
25,000 tremtinių ir su jais apie 
350 gydytojų, tas santykis irgi 
mažai kuo pasikeitė. Lietuvių 
gydytojų dar yra per mažai, 
palyginus su Amerikos gydyto
jais. Nors gydytojų profesija 
čia laikoma pelninga, bet lie
tuviam nelengva prasiveržti — 
brangus mokslas ir daug kur 
normuotas studentų medikų 
skaičius, žydai turi gydytojų 
kur kas daugiau; jų vienam 
gydytojui tenka 250 jų tautie
čiu.

Politikos prasme
(atkelta iš 3 psL)

ir pilietinio gyvenimo ir veik
los aukštumas ir tarnauti Die
vui, žmogui, tautai ir žmonijai.

VI. Tikėdami sveikos visuo
meninės minties ypatinga svar
ba išeivijoje, mes kviečiame 
vyresniuosius išeivius, o ypač 
jaunąją kartą į kūrybingos po
litinės minties, žodžio ir darbo 
barą, visais būdais remiant Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą našesnei Lietuvos lais
vinimo kovai ir šviesesnei lie-

jo tautybės žmonių. Tad Lie
tuvoje žydai turėjo 8 kartus 
daugiau gydytojų, nei lietuviai.

Gydytofp draugijos
Amerikos lietuviai gydytojai 

įsikūrė savo draugiją 1912 m. 
Dr. A. Graičiūnas buvo tos 
draugijos kūrėjas ir sekreto
rius, vėliau jai pirmininkavo 
dr. Draugelis. Draugija leido 
“Gydytojo” laikraštį, skirtą 
sveikatos reikalams, ėjo 1921- 
1925. Ta pati draugija dar 1919 
įsteigė Lietuvai gelbėti drau
giją, kuri veikė kelerius me
tus. Jos pirmininko dr. Biežio 
liudijimu, draugija surinko Lie
tuvai apie 60,000 dol. ir apie 

. 50 tonų įvairių drabužių, kurie 
buvo pasiųsti Lietuvos Raudo
najam Kryžiui.

Atvykus čia tremtiniams gy
dytojams, buvo ir jie įjungti 
į šią draugiją. 1957 rugpiūčio 
čio 31 ir rugsėjo 1 Chicagoje 
buvo sušauktas Amerikos lie
tuvių gydytojų draugijos pir
mas suvažiavimas, o šiemet 
rugsėjo 6 - 7 Clevelande ant
rasis suvažiavimas.

New Yorko lietuvių profe
sionalų draugija buvo įsteigta 
1933 ir gyvavo iki antrojo pa
saulinio karo pradžios. Narių 
turėjo 27. Ji išlaikė lietuvių 
kalbos kursus prie Columbia 
universiteto, parūpino stipendi
jas norintiems mokytis.

New Yorko lietuvių gydyto-

Rugsėjo mėn. 15 palaidojom 
Detroito Holy Sepulchre kapi
nėse amžiną atilsį kun. Igną 
Boreišj. Jo sesuo Marija ir Juo
zas Staugai norėtų išreikšti di
delę padėką visiems, prisidė- 
jusiems ir pagelbėjusiems tom 
liūdesio valandom.

Pirmiausia didelė padėka dr. 
Siurbliui ir dr. Stars, kurie per 
daugelį metų jį prižiūrėjo. Gi
li padėka prie ligonio lovos 
daug pasiaukojimo parodžiusiai 
Eleonorai Benderytei ir kitoms 
slaugėms.

Po mirties ir laidotuvių la
bai daug kam reikėtų parašyti 
padėką, bet tai neįmanoma pa
daryti. Todėl bent laikraštyje 
visiems reiškiame gilius padė
kos žodžius ir atsiprašom, kad 
asmeniškai nebus padaryta.

Didelė padėka arkivyskupui 
John Dearden, kurs pats atvy
ko laikyti šv. Mišias ir atlikti 
kitas, apeigas. Padėka naujam 
mūsų klebonui kun. W. Stane
vičiui už laidotuvių organizavi
mą ir rūpestį bažnytinėm apei
gom ir k., kun. S. Sapliui, MIC, 
už pamokslą, taip pat visiems 
kunigams, dalyvavusiems asis- 
toje ir laidotuvėse, seserims 
pranciškietėms, paruošusioms 
bažnyčią ir liturginius daiktus 
toms iškilmingoms apeigoms, 
laidotuvių direktoriui D. Bra
ziui, bažnyčios komitetui, šv. 
Antano draugijai, veteranams, 
stovėjusiems prie karsto, Vyt. 
Kutkui, bendruomenės vardu 
tarusiam jautrų žodį kapinėse 
ir visoms organisacijoms, ruo- 
šusioms kunigams pietus: Alto
riaus draugijai, Moterų Sąjun
gai 51 ir 64 kuopai, Rožančiaus 
Draugijai, Lietuvos vyčiams, 
Ateitininkams, Jėzaus širdies ir 
Tretininkų Brolijai, Chamber- 
lain Bakery. Padėka už gėles 
ir organizacijų ar pavienių žmo
nių šv. Mišių aukas, kurių bu
vo apie pora šimtų.

Atsiprašome, ko būtume ne
paminėję. Visiems giliausia 
padėka, o amžiną atilsį kun. 
Ignui Boreišiui tegul šviečia 
amžinoji šviesa.

Marija ir Juozas Staugai

SOMETHING GOOD COMING!
Increased dividend of

’/2% a year

- anticipated for. the ųuarterly , «
perfbd Begirining October 1, 1959, 

with the continuance of 
satisfactory earnings.

Dividends Paid 4 Times A Year. Start saving NOW!

THE

SAVINGSBANK
Incorporated 1860 

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

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

Broadway Office:
135 BROADWAY, AT BEDFORD AVENUE

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

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street EVergreen 7-2155

Brooklyn II, N. Y. Resid. ILIinois 8-7 H 8

giją sudaro tik naujieji atei
viai . gydytojai, iš senųjų yra 
tik vienas dr. A. Petriką, kuris 
yra valdybos narys. Draugija 
kasmet daro vieną ar du visuo
tinius susirinkimus, ruošia va
sarą iškylas, žiemą vakarienes, 
be to, dalyvauja Balto rinklia
voje kaip atskiras postas, šel
pia nedarbingus gydytojus ir 
kitus asmenis, gyvenančius Eu
ropoje. N. Yorko lietuviai dan
tų gydytojai turi savo atskirą 
draugiją ir laikosi kiek atoldai, 
nesideda prie bendros gydytojų 
draugijos, bet sykiu dalyvauja 
rengiamose iškylose, vakarienė
se.

Ohio lietuvių gydytojų drau
gija įkurta 1956, jos būstinė 
Clevelande, turi apie 50 narių, 
daugiausiai visi jauno amžiaus. 
Draugija 2 metus iš eilės pa
skyrė premijas po 1,000 dol. 
lietuvių meno ir kultūros lai-

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

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

WOODHAVEN 21, N.Y. 
Tel.: VI 7-4477

šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.

87-09 JAMAICA AVĖ.

tūrių tautos ateičiai atsiektu pasitaiko ir taip, kad memuaruose kitus hetepiiojant, save ap«iraioma.„ JU draugija veikia nuo 1951 m.
vieton mirusios profesionalų mejimams atžymėti ir ateityje 
draugijos. Ji jungia tik gydyto- pasiryžus tokias premijas kar- 
jus ir dantų gydytojus. New tott daug prisidėjo prie
Yorko ir jo apylinkėse gyvena antrojo Amerikos lietuvių gy- 
apie 50 lietuvių gydytojų, bet dytojų suvažiavimo.
draugijon įsirašė tik 31. Drau- (Bus daugiau)

Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION

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

AMHHCAN HOME REAL1Y
84-14 JAMAICA AVĖ., 
Woodhaven 21, N. Y.
Tel. Hlckory 1-5220 

(Foreet Parkway Stotie)

WILLIAM J. DRAKE 

Licensed Real Estate Brokeris

(Licensed by Intourist)

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

!W 2ud Avenue 
f York 3, N. Y.

116 Mate Street 1015 E. Canon 8L

AL4-M56-7 BHJ 4-4619 HU 1-2750

See C I T Y O F K I N G S
A spirited gripping drama, sprinkled with wit and humor. of the 

extraordinary life of BLESSED MARTIN DE PORRES 
For Children

Saturday, October 31—2 P.M.; Saturday, November 7 —2P.M.
For Adult*

Sun. Nov. t — 2P.M.r Sat., Nov. 7 —• 8 P.M.,Sun. Nov. 8 —2P.M. 
Ali seats leserved — write or phone:

PRISTATYMAS GARANTUOTAS • NIEKO EXTRA NEREIKIA MOKRTI

VERONICA’S VEIL THEATRE
Central Avenue and Fourteenth Street. Union City, N.J„. UN 5-2325

ChlMren’s Tie R et s $1.00; Adultn: $2.50 - $2.00 - $150
Adulte Pay Sl.V! at Chtldrvn’.* Prrtornmirr,; Chil<tn*n Pay A<lult«' Pric«'ji 
at pcrfommne»-n. — Redeced Rates to Greupa of J5 wo»e

at Al! Perf«rmanc*»

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

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

3. JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime didelj pasirinkimų vienos, dviejų ar trijų Seimų namų 
gražiausiose Qucens apylinkėse.

Telefonas Hlckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS
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Geros ir neraminančios žinios
LB Tarybos sesijai pateikta-

LB Centro Valdyba .sakė:
Reikia pripažinti, kad litu-

mo lygta. Faktas, kad lituanis
tines mūsę mokyklas geriausiu 
atveju telanko gal tik apie 50

parengti lituanistinių dalykų 
dėstytojus išeivijos lietuvių mo
kykloms ir lituanistinių daly
kų lektorius toms gyvenamojo 
krašto mokymo įstaigoms, kur 
tokie dalykai-dėstomi. - - _ —

Einamųjų dalykų lentelėje 
randame lietuvių kalbą, litera
tūros teorijos įvadą ir lietuvių 
literatūrą (tautosaką, sroves ir 
kt.), Lietuvos istorijos šalti
nius ir periodizaciją, kaimynų 
istoriją, lietuvių kultūros isto
riją, psichologiją, didaktiką, 
lietuvių kalbos metodiką ir mo
kyklinę praktiką, istorijos dės
tymo metodiką ir mokyklinę 
praktiką, lietuvių literatūros 
dėstymo metodiką ir mokykli
nę praktiką, lietuvių kalbos ir 
literatūros seminarus, lietuvių 
tautos istorijos metodologiją,

lietuvių-kalbos dėstymo meto
diką svetimtaučiams

Pilna kursų programa išei
nama per trejus metus, dir
bant šeštadieniais po 4 vai. 
(120 paskaitų per metus). Tre
čiaisiais metais klausytojai ga
li specializuotis. Studentas spe
cializacijai bei diplominiam dar
bui temą pasirenka susitaręs 
su atitinkamu lektorium.

LB Centro Valdybai taip pat 
yra pranešta, kad LB Cleve- 
įando I apyl. valdybos inicia
tyva (pirm. J. Virbalis, kult, 
reikalų vadovas J. Žilionis) Cle- 
velande pradeda veikti aukštes
nieji lituanistiniai kursai, ku
riuose dėstoma lietuvių kalba 
ir literatūra, jų metodikos, Lie
tuvos istorija, žurnalistika. Dar
bas pradėtas spalio 1 šv. Jur
gio parapijos patalpose. Į kur
sus priimami baigę aukštesnią
sias mokyklas, lituanistines mo
kyklas arba turį tolygų išsila
vinimą. (St. B.)

tas" —ję lankymas priklau
so nuo pačię mokinię noro ir 
tėvę geros vaitas, joms trūks
ta vadovėlię ir mokslo priemo
nių, joms kaikur stinga moky
tojų *r pagailima net patalpų.

■ Vis dėlto šių mokyklų buvi
mas, įų išlaikymas ir duoda
mieji vaisiai yra tie pragiedru
liai, kurta teikia mums daug 
džiaugsmo ir šviečia lietuviškos 
ateities viltimi.

Todėl džiaugiamės kiekviena 
mus pasiekiančia gera lituanis
tinio švietimo žinia. Jų yra.

Nors pamažu ir su kliūtimis, 
bet-juda į priekį lituanistinių 
vadovėlių leidimas. Kaikurie 
jau^ nurinkti, sulaužyti ir įriša- 
mi.

Daug kur lituanistinės mo
kyklos jau pradėjo naujus

' mokslo metus. Tačiau yra vie- 
, tų, kur labai sunkiai sprendžia

mas jų vedėjų ir mokytojų su
radimas. Senieji iš darbo išsi
jungia, naujų neatsiranda. Ne
parodoma reikalo supratimo ar
ba pastatomi keisti reikalavi
mai — ne vedėjas ir mokyto
jas turėtų tarnauti mokyklai, 
bet mokykla “ponui” vedėjui 
ir mokytojui. Džiugu, kad į dar
bą jungiasi mūsų jaunimas, iš
ėjęs mokslą Amerikos univer
sitetuose ir įsigijęs pakankamą 
lituanistinį pasirengimą — to
kių atvejų jau yra nevienas.

LB Centro Valdybai atsiųsti 
Chicagos aukštųjų pedagoginių 
lituanistikos kursų ~ nuostatai. 
Jų įvade sakoma: •

nedlnstv lietuviu tautos Augaitytės vadovavimu ir
per dgu.«««sukraurąs dvą- Jau
sm.s tyrias kalboi. ■stor.ĮOĮ, , atUeka dar.
tautosakoi, tautodailei, literatu- ba nevienam jos m0. galėjo pasakyti keletą sakinių,
rot ir papročiuose, pirmo| ei- ‘ žvaigždes. Mokomasi praktiškai kalbėti,
lėj reikia |į išsaugoti mums „♦„„v.,*; ------

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
tas banketu spalio 11. Vedė
ju buvo M. Bigenis. Kalbėjo 
kun. V. Vėžis, E. Šaulytė, nau
jasis klebonas kun. K. Batutis. 
Buvo peržvelgti jo darbai per 
40 metų, o ypač jo rūpestis 
šv. Kazimiero parapija. Visi 
nuoširdžiai dėkojo už kilnų 
triūsą. Mokyklos vaikai pager
bė savo programėle. Prelatas 
dėkojo visiems už bendradar
biavimą. Kun. K. Batutis irgi 
buvo pasveikintas naujose pa
reigose. Jis pasidžiaugė para- 
piečių gražiu sutarimu. Pager
bime iš kunigų dalyvavo J. Ka
ralius, V. Martusevičius, J. Ne- 
verauskas, S. Mažeika, P. Stat
kus, J. Lukšys, L. Peciukevi- 
čiiis, S. Raila.

Lietuvos vyčię 3-čios kuopos

Jaunę dainininkę koncertas. 
Rugsėjo 26 teko pasidžiaugti 
Juzės Augaitytės, buv. Lietu
vos operos solistės, mokinių 
koncertu Ethical Society audito
rijoje. Koncertas paliko malo
nių įspūdžių. Klausytojai gėrė
josi ir lietuviškomis Budriūno, 
Gruodžio dainomis, ir Mozar- 
to, Verdi, Puccini kompozicijo
mis. Iš lietuvių mokinių dai
navo Zinaida čikotaitė, Audro
nė Gaigalaitė, Aušra Mačiuly
tė ir Onutė Matijošaitytė.

Nemuzikui nėra kaip imtis 
koncertą vertinti. Galima tik 
išreikšti džiaugsmą pasiektais 
rezultatais ir aiškia pažanga. 
Jauni dainininkai moka valdy
ti balsą, laikytis scenoje, turi 
vaidybinę išraiška. Gerai daro, 
kad naudojasi gera proga pra- UetuvįJ^^, grupė pradėjo 
lavinti savo balsą solistės Ju- f~”'

bo patalpose. Dauguma mažai 
ar nieko nemoka lietuviškai. 
Po pirmos pamokos jau visi

da-
EMILIJOS PLIATERAITĖS kapas Kapčiamiesty, prie Veisėjų. Ji buvo 
1331 m. sukilimo dalyvė, pakelta į pulkininko laipsnį.

Marijonų rėmėjų 
diena lapkričio 1
Marianapolyje po gražios ir 

šiltos vasaros sulaukėme jau 
rudens su spalvingais lapais ir 
gaivinančiu oru. Kiekvienas, ku
ris kada nors lankėsi Mariana
polyje, žino, kaip turtingai Die
vas yra šią vietą apgaubęs ne
paprastai gražia gamta. Bet šios

Į IŠ VISUR I
— Z. Arlauskaitė • Mikšienė, 

buvusi Lietuvos valstybinio te
atro aktorė, dabar gyvenanti 
Detroite, spalio 24 stato Liud
viko Fuldos 3 veiksmų komedi
ją “Stebuklingi vaistai”. Vaidi
na dramos mėgėjų būrelis ir 
pati aktorė, kuri prieš pirmąjį - 
Didįjį karą yra vaidinusi dar 
Rygoje ir Petrapilyje.

— Komp. V. Banaičio ope
rai “Jūratė ir Kastytis” išleis
ti Chicagoje telkiamas fondas.

—Albertas R. Dabartis, tre
čios kartos lietuvis iš Klaipėdos 
krašto, dar tebekalbąs gražiai 
lietuviškai, yra majoru Collins- 
ville, III., miestelio, kuris turi 
apie 15.000 gyventojų.

— PreL J. Baltusevičius ALR 
Katalikų Federacijos Kongreso 
metu, lapkričio 28, šeštadienį, 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje, 8 vai. ryto laikys pamal
das už mirusius Federacijos na
rius.

— Stasio Citvaro, baritono - 
boso,r. įdainuotas lietuvių kom
pozitorių dainas ir operų ari

jas plokštelėse išleido Jonas 
Karvelis Chicagoje.

--Dainos ir literatūros va
karą su šokiais ruošia Mariana
polio moksleivių ateitininkų ar
ki v. Jurgio Matulaičio kuopa 
spalio 23, 7:30 vai. vak. Maria
napolyje, Thompson, Conn. 
Kviečia visas plačios apylinkės 
moksleivių kuopas bei studen
tų draugoves dalyvauti.

— Muz. Alfonsui Mikulskiui, 
jo 50 metų amžiaus ir 30 metų 
muzikinės veiklos sukakčių pro-. 
ga, Clevelande ruošiamos pa- 
gerbtuvės spalio 24 Čiurlionio 
namuose. Pagerbtuvių komiteto 
pirmininku yra inž. P. Žiūrys.

— Lietuvos vyčię dvasios va
dę posėdis buvo sušauktas pir
madienį, spalio 12, Marianapo- 

. lio kolegijoj, Thompson, Conn.
— Anna Kaskas, buvusi Met

ropolitan operos New Yorke 
solistė, pakviesta dėstyti daina
vimą Rochesterio Eastman mu
zikos ir dainavimo kolegijoje*.

— Kas dar galėtę paaukoti 
Radviliškio bažnyčios parėmi
mui, aukas prašome siųsti kun. 
P. Gureckui, 7142 Osceola Avė., 
Chicago 31, III., arba Paulinai 
Siemaškienei, 18 Irwing St., 
Brooklyn 37, N.Y.

Marijos grožiu, 
kada gausi minia įspūdingose 
pamaldose garbino Dievo Mo
tiną. Kartu buvo paminėta ma
rijonų vienuolyno atnaujinimo 
50 metų sukaktis.

Džiaugiamės, kad vasaros ir
rudens metu čia įvyko daug 
gražių susirinkimų, kunigų su
važiavimai, studentų kursai, 
lietuvių diena, vyrams užda
ros rekolekcijos. Visa tai yra 
Marianapolio pasididžiavimas ir 
pašaukimo vykdinimas.

Visi, kurie čia viešėjosi, su
darė mums didelį džiaugsmą, 
kad Marianapolis pajėgia ir at
lieka Bažnyčiai ir lietuviams 
kuklią, bet malonią pareigą. 
Pereitą mėnesį jau pradėjome 
mokslo metus. Nėra reikalo aiš- 

• kinti, kaip svarbu yra krikš
čioniškai auklėti jaunimą. Dau
gelis mūsų studentų, kilę iš ne
lietuviškų šeimų, pirmą kartą 
išgirsta apie lietuvius, jų veik
lą ir Lietuvos reikalus.

Nuoširdus kvietimas
Tuo džiaugsmu norime

lintis su visais Marianapolio bi
čiuliais ir geradariais. Be jųjų 
maldų ir paramos nebūtų mums 
galima įgyvendinti ir. atlikti 
šios įstaigos uždavinių, 
lyno vadovybės vardu 
džiai dėkojame.

Gyvenimas nestovi 
Mūsų darbas turi plėstis. Dėl
to ir Marianapolio lietuviai ma
rijonai ruošia rėmėjų dieną, 
kuri įvyks sekmadienį, lapkri
čio 1, Visų Šventų šventėje, 

parapijai. Bingo žaidimais rū- Pradedama 11 vai. iškilmingom 
Vytautas žmuidzinas pagerb- Pinasi ^leb. kun. Pranas Va- mišiom ir pamokslu. Mišias 

tas spalio 10, praeitą šeštadie- Hukevičius. 
nį, šv. Jurgio liet, parapijos 
salėje gaušiaic susirinkus drau
gam ir pažįstamiem ir iškėlus 
vaišes jam ir jo sužadėtinei 
Izabelei Savickaitei. Abu susi
laukė daug gražių linkėjimų. 
Liet, bendruomenės skyr. pir
mininkas Vai. Vitkus įteikė dail. 
Alf. Dargio pieštą paveikslą, 
kuris vaizduoja mergaitę 
žibintu. Vyt. žmuidzinas 
veiklus 
bendruomenės narys, aktyviai 
dalyvaująs visame lietuviškame 
gyvenime. Vaišėse dalyvavo 
Vyt. Žmuidzinas, jo motina Mar
tyna žmuidzinienė, sužadėtinė 
Izabelė Savickaitė, visi trys lie
tuvių parapijos kunigai, vietos 
veikėjai bei gausus būrys jo 

Washingtone, D.C., lietuvių draugų ir pažįstamų. Vaišes 
kolonijai tolydžio augant, vis rengė vietos lietuvių radijo klu- 
dažniau pasireiškia ir lietuvių bo valdyba ir kitos liet, orga

nizacijos.
Antichruščiovinėse demons

tracijose Rochesterio gatvėmis, 
vietos laikraščių pranešimu, ga
lėjo būti apie 2,500 žmonių.

ROCHESTER, N. Y.
•sijoj ir kituose pavergtuose 
kraštuose.

Parapijos bingo, pradėjęs 
veikti prieš porą mėnesių šv. 
Jurgio par. salėje, pastaruoju 
laiku tiek išpopuliarėjo, kad 
jau trūksta patalpų. Daugiausia

Lietuviu radijo valandėlės 
linksmavakaris bus spalio 31, 
šeštadieni, šv. Jurgio lietuvių 
par. salėje. Programą išpildys 
aktorius humoristas Vitalis Žu
kauskas, svečias iš New Yor- 
ko. Pradžia 7 vai. vak. šokiams 
gros geras orkestras. Lietuvių bingo žaidimais susidomėjimo

' valandėlei ateinančiais metais rodo nelietuviai ir nepriklausą 
savo darbą spalio 9 savo klu- vasario 16 sukanka 10 metų.

_ __ _ paklausti, atsakyti. Gramatika
patiems, o po to perduoti jį, Prel. Ignas Vatančiūnas, iš- išmokstama besimokant kalbė- 
kaip kultūrinę vertybę, tolimes- buvęs šv. Kazimiero par. kle- ti. Buvo galima tikėtis dides
nėms kartoms. Juk tautybė, bonu 26 metus ir sulaukęs 40 ni0 skaičiaus norinčių lietuviš- 
nelyginant ugnis, nekurstoma metų kunigystės buvo pagerb- kai mokytis.

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys, firma, 

kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant

1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?
4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 VValnut SL 
PHILAOELPHIA 6, PA. 
VVAInut 5-3455

1991 Broadway 
NEW YORK 23, N. Y.
L Yče u m 5-0900

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

Vienuo- 
nuošir-

vietoje.

4102 Archer Avė.
CHICAGO 32, ILL.

* FRontier 6-6399

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

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

1313 Addison Rd.
Superior Avė. & 71 SL 
CLEVELANO 3, OHIO 
U Ta h 1-0807

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, h 
BAker 5-5923

346 Third Avė. 
PITTSBURG 22, PA. 
GRant 1-3712

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

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

FRIDAY, OCT. 16 — SATURDAY, OCT. 17 — SUNDAY, OCT. 18
(6-11 P.M.) <3-11 P.M.)

Free RCA Transistor Radio Each Niqht
- ADMISSION FREE------

Come *bnd have a good time yourself and help 
us to provide better times for our little ones.

NEW YORf FOUNDUNG HOSPITAL
1175. Third Avė. at 68th St. New York 21, N. Y.

Jonas Mickūnas, šv. Kazimie
ro par .vargonininkas, sunkiai 
susirgo. Paguldytas ligoninėn, 
kiek pagerėjo. Jis yra solistės 
Mickūnaitės brolis, studijavęs 
muziką Temple universitete, 
vadovavęs chorams, ilgametis 
vargonininkas. Linkime sveika
tos. Rasa

PAGERBTOS
LIETUVĖS RAŠYTOJOS

aukos ir pamokslą pasakys Ma
rianapolio vienuolyno viršinin
kas kun. Juozas Dambrauskas, 
MIC. Visi rėmėjai ir svečiai 
kviečiami pietums 12 vai. Sei
mo ir pasitarimo posėdžiai pra
sidės 1:30 vai. Diena baigiama 
iškilmingu palaiminimu Švč. 
Sakramentu, rožančium ir miš
parais už mirusius..

Marianapolio vienuolyno va
dovybė ir Marijonų Rėmėjų 
Valdyba nuoširdžiai kviečia 
dvasiškiją, skyrius, šeimas, jau
nimą ir draugijų atstovus da
lyvauti rėmėjų dienoje lapkri
čio 1.

Marianapolio 
Tėvai Mari jonai

Margarita Valiukienė, baigu
si plaukų kirpimo ir ilgalaikio 
sudėjimo kursus, atidarė 1016 
North St. grožio salioną, kur 
jau iš pat pradžių susilaukė 
vietos moterų gražaus įvertini
mo.

Anna Kaskas, buvusi Metro
politan operos solistė, persikė
lė į Rochesterį, kur vietos 
Eastman muzikos mokykloj mo
kys dainavimo. Laikraščių pra
nešimu, neužilgo duosianti re
čitalį; šios mokyklos tradici
jos reikalauja, kad naujas mo
kytojas iš savo dalyko duotų 
mokyklos ribose koncertą.

Aldona Miškinytė, baigusi 
Buffalo mokytojų kolegiją, at- 
sikėlė į Rochesterį ir pradėjo * “*
mokytojauti Benjamin Frank- 
lin aukštesn. mokykloje, kuri ; 
New Yorko valstybėje yra pa- ; 
ti didžiausia; šiuo metu ją lan- ; 
ko per 7,000 mokinių. Aldona 
Miškinytė Buffalo buvo gražiai 
pasireiškusi lietuviškame gyve- 

ta j _ . . . nime, todėl tikimasi, kad irDauguma demonstrantų vilke- ,.............. . .■ . ■ . . čia n mielai įsijungs i het.jo tamsius rubus, o visi — juo- , j . ^ . .., .... . i ; n bendruomenes-narių eiles,dus raiščius ant rankovių. De- n
monstracijose dalyvavo miesto' Mirė Juozas Mocejūnas. 
vicemajoras Farbo, lietuviai, » Prieš porą savaičių mirė Juo- 
ukrainiečiai, latviai, estai, veng- ^as Mocejūnas, Izabelės Laučt 
rai ir lenkai. Buvo nešami pla- kienės, Olgos Stankaitienės ir 
katai, demaskuoją Chruščiovo Prano Mocejūno brolis, 
planus ir vaizduoją Chruščiovo $b.
ir bolševikų baisius darbus Ru- -

SU 
yra 

Rochesterio lietuvių The PLAYHOUSE West Orange 
Art Theatre Free Parking

252 Main St., OR 2-9707.
S tart s Wed., Oct. 21st 

Special Aecolade! Legion of Decency 
Franz Werfel’s Masterpiece

“EMBEZZLEDHEAVEN” 
Group Bookings now being taken for 
Churches - Schools - Organizations

moterų klubas. Spalio 4 buvo 
pagerbtos praėjusiais metai? 
mirusios lietuvės rašytojos: S. 
Kymantaitė - Čiurlionienė, M. 
Masiotaitė - Urbšienė ir A Gus- 
taitytė - Šalčiuvienė. Savo pri
siminimus apie rašytojas - vei
kėjas papasakojo J. Tubelienė, 
o poetas J. Aistis apie mirusias 
rašytojas paskaitė ištisą, labai 
dokumentuotą, paskaitą. Minė
jimas įvyko Krivickų namuose. 
Seimininkai susirinkusias mote
ris ir svečius gražiai pavaišino. 
Buvo pasitarta ir tolesnės veik
los reikalais. Nutarta prisidė- ___________________ 
ti prie “Pageant of Peace” ruo- ^-Skautę dv&sios vadę pa*
šiamų tautinių kalėdinių eglu- ir’ ta proga paruošti tauti- sitarimas įvyko sekmadienį, 

____________ ________ . nę lietuvių eglutę. Kluljas gau- spalio 11, pas seserijos dvasios 
sėja vis naujais nariais ir nau- vadą kun. St. Ylą, Putnan), 
jos veiklos būdais.

Serving Ali North Jersey 
FREE ESTIMATES ON YOUR 

ROOFING «. SID1NG 
Gutters, Leaders & Repairs, Alum. 
Storm Windows, Doors A Jalousies 

Call
HACKENSACK ROOFING CO. 

Alt Work Guaranteed

TĖVAI REDEMPTORISTAI
IR BROLIAI

4 Ieško jaunų amerikiečių, dvasiškai
4 nusiteikusių aukai, ir turinčių stip- 
4 ris valių aukotis Išganymui labiau-
< šiai apleistų sielų. Tėvai Redempto- 
4 ristai dirba J. A. V-se, Vak. Indijoje. 
4 Brazilijoje ir Paragvajuje.
4 Kas norėtų platesnių informacijų, 
4 prašoma raštu kreiptis }
< Rev. FRANCIS J. EAGAN S S R.

Director of Vocations
4 The REDEMPTORISTS ĘATHERS * 
< 5 East 74th Street, New Yerk 21, *
1 N. Y. TeL: RH 4-8840 ►

R.V. Conn.

CARL HOPPL’S
in baldwin

Open Daily for LUNCH and DINNER
DA1MCE and STAGE PERFORMANCE

Herbert Krueger and Mis Orchestra Evcry Evening exccpt

1 j 
Mon. <

H < K Sijr Hallt far irAir
Psrkmg Raugučio Jį Sočiai Gatkeriog* cm»dtthmv6

lOt W. Snnrise Highway, Baldwin< N. T.
Tol.; BAldwk» 3-7200

6 SPILT
6 MILK
Man's home robbed.
Heartbreaking.
Crying over spilt milk.
See us before too late.
Hartford Burglary Insurance 
You need it NOW.
ALBERT F. PETERS

Office: 
116-55 OUEENS BLVD. 
FOREST MILLS, N. Y. 

Vlrginia 3-1477

Miniu iccsini incsstTT cwp«m t
firt'K i>c«t

COAl COKE FUB. Ot
Prompt deliveries 
Brooklyn - Gueens - N»»mu 
Call HY 1-3200 - 3201 — Day» 
E venings- Saturdayt* Simdays 
Call AT 9-6895

VANIDERSTINE ESTATE
32 Mowprd Avė., Brooklyn 21

Ruoškitės tuojau 
specialiam kursui 
medicinos srityje 

JŪS GALITE BOTI

MEDICINOS 
LABORATORIJOJ 

ar X-RAY TECHNIKU
Mokytis galite laisvalaikiu 

o Vyrams ir moterims įvairaus 
amžiaus 

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

LABOROTORIJŲ bei GYDYTOJŲ 
JSTAIGŲ TARNAUTOJAI 

Visi kursai prižiūrimi kvalifi
kuotų medicinos specialistų 
ĮSIRAŠYKITE TUOJAU 

DIENINEI AR VAKARINEI 
KLASEI

Dauginti informacijų galite gauti 
telefonu ar raštu prašant knvgoo 

#50
Aplankykite mūsų moderniškų 
mokyklų pripažintų užsienie
čiams studentam* leistų N. Y. 
valstijos mokslo departamento 

Darbas surandamas veltui

MANHATTAN 
MedicalA Pentai Atstatant’* Sehool 
1780 BROAOWAY (57) PL 7-8275
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D AM RE ALT Y C O.

In Our Lady of M e re y Parish 
in Plain View u. I. N. Y.

Large 3 bedroom brick Cape. center 
hall. garage. partially completed for 
2 niore bedrooms & 2nd bath, fenced.
\Valking distance to Cath. church. 
shopping area and transportai io”: 
low taxes: 32 f o-'t Duteh Dortner;.
$17.990. WE 5-2739.

IN CATHOLIC AREA OF 
SPRINGFIELD GARDENS L.I.N.Y. 
New, two-family. ten rooms, near 
transportątion, shopping area. and 
Catholie church. Mušt be seen! 
Widow sacrificing to right party.

Call days VI 3-7220
Eve & Weekends — VI3-7185

f

i

HOUSES BOUGHT 
ALL CASH PAID 

Ali Sections. 
Immcdiate Action 
No Commission

RALPH VVOHLGEMUTI
477 Bergen St., MA 2-8110

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

1st floor
large living room. kitehen, 

bath and bedroom.
2nd floor

large bedrooms and bath. large 
plot. extras. $16,500, call LA 5-6850

IN CATHOLIC AREA
CENTER MQRICHES, L.L N.Y.

$16,700
room Ranch. full dining room. 
t-in-kitehen, expan. attic.. full 
sement, garage, 100x256. Walk 
everything. ATIantic 4-0963.

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

JiEW'2 FAMILY 
SOLID BRICK 5*2 and 5>4 

a t
8Gth & LITTLE NECK PARKIVAY 

BUILDER -- TVVining 4-9333

GINKITE NEMOKAMAI 
nuo

REUMATIZMO 
— ARTHRITIS ...
SKAUSMŲ

u niekuomet nenaudojote ‘Rosse 
s’ sumažinimui arthritis. neural-
s. reumatizmo skausmų, mes 
me jums pasiūlyti mūsų atsa- 
tybe. Mes atsiųsime jums nemo
jai. kad jūs galėtumėte tuojau 
šginti ir būti patenkinti skaus- 
sumažėjimu.
ųskite pinigų, tik prisiųskite 
> adresų ir mes tuojau jums 
iųsime Rosse Tabs.

ROSSE PRODUCTS CO.
t. X-1. Box 772, Chicago «0, l t.

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

STUCCO
3 BEDROOMS, 1»4 BATHS

CATHEDRAL GARDENS

—calt-tVanhoe 9-84T0-

DARBININKAS

PRIE ALMUS galerijos Great Necke. Iš k. Į d.: dail. V.K. Jonynas, T. ir R. Alinskai, A. šalčius, P. Jur
kus. Nuotr. V. Maželio.

DAIL J. PAUTIENIAUS PARODA ALMAUS GALERIJOJ
- Almaus galerijoje GrėaUNe- Jo paveikslai verti dėmesio ne 

dėl to, kad piešti kojom. Jis 
turi savitą išraišką ir dvasią.

Ir J. Pautieniui būdingas yra 
ne peilis ar pirštas, bet gam
tos supratimas. Jis mato gam
tos mirgėjimą, jos trapumą ir

A COMPLETE REAL ESTATE 
AND INSURANCE SERVICE 

REAL ESTATE. SALES

rodoje išstatytas paveikslas yra 
gamtovaizdis, premijuotas Chi- 
cagos parodoje: Jis turi išlai
kytą nuotaiką ir techniką.

Gretimam kambary buvo dar 
keletas jo kūrinių, iš kurių bent 
keli buvo kopijos. Dailininkas 
gali piešti ir piešti tą patį siu
žetą, bet negali daryti to pa
ties paveikslo bent kelias ko
pijas. Jis turi surasti naują iš
raišką. Tam jis —kūrėjas.

Iš Almaus galerijos tie pa
tys paveikslai bus pervežti į 
Baltimorę ir ten išstatyti pa
rodoje.

Almaus galerijoje yra ištisos 
stirtos Įvairiausių dailininkų pa 
veikslų. Nemažą dalį užima ir 
lietuviai. Kaip pats Almus sa
ko, lietuvių dailininkų paveiks
lai daugiausiai perkami. Žino
ma, nelietuvių, nes lietuviai dar 

paveikslo vertę. Kažkur Ispani- Paveikslų koloritas daugiau- neturi pomėgio papuošti savo 
joje yra dailininkas be rankų, šiai melsvas, bet labai dažnai butus originaliais paveikslais. 
Jis piešia tarp kojos pirštų įsi- mėgsta šviesiai geltonas ir ža- A.D.
dėjęs teptuką, kartais ir tiesiai lias spalvas, prie kurių derina -------------------------------------------
kojos nykščiu pabraukdamas, drobės baltumą. Geriausias pa- Veikutį, telef. WA 4-6469 ir pas 

^sus valdybos narius. Prie sta
lų bus po 10 vietų. Organiza
cijos ir atskiros grupės gali re- 
servuoti po visą stalą. Įėjimas 
vienam asmeniui 7 dol., studen
tams — 4 dol. Vietas rezer
vuoti iki Kalėdų. Prie įėjimo bi
lietai nebus pardavinėjami, nes 
Naujų Metų sutikimas bus už
daro pobūdžio. V. Kutkus

cke. L. I., N.Y.. nuolat rengia
mos Įvairių dailininkų parodos. 
Vyrauja nelietuviai dailininkai. 
Dabar, kaip galerijos vadovybė 
sako, atsiradus didesnei J. Pau- 
tieniaus paveikslų paklausai, 
surengta jo vieno kūrinių pa- tai sugeba perduoti su visa 
rodą, kuri atidaryta spalio 3 
ir užsidarys spalio 18. Išstaty
ta per dvidešimt alėjinės tapy
bos darbų.

J. Pautienius Į lietuviškojo 
meno pasaulį atėjo neperseniau
siai. Turi savo meninę pasau
lėžiūrą. savą spalvų sklaidą. Jo 
paveikslai buvo parodose pre- v vesti Į visuma. Sustojęs ties 
mijuoti. atskiru objektu, pvz.. ties gė

lių vaza ar ties portretu, daro
si ne toks patrauklus. Silpniau
siai jam vyksta piešti portre
tą. Portretas yra sausas ir su
stingęs.

managemen’T Insurance 
FIRE, CASUALTY, LIFE 

AUTOMOBILE AND BUSNESS
FOR FAST ACTION 

AND PREFERRED ATTENTION, 
“SEE ADAM FIRST”

A D A M R E A L T Y C O 
1120 E. JERSEY ST. 

Elizabeth, N. J.

IN ST. KEVINS PARISH , 
IN FLUSHING, L.l. N.Y. < 

Charming 7-room Cape Cod, oil , 
heat. finished basement! 1 ’s. baths. < 
garage, aluminum storm & screens, j 
refKigerajįpr. .gtov.e. cajpetieg-AMust 
^cįficei $23,750. FL 7-7850.

t

IN ST. JOSEPH’S PARISH ; 
IN ASTORIA, L.l. N.Y.

2-family. 6 rooms. open pprch 
and 5 rooms elosed porch.

Full basement, 2-car garage. 
$26,000. A S 4-3225. Brick house.

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji Lietuvoje - — 7’J
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

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

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELĮ 
SEZONINĮ IŠPARDAVIMĄ 

trijose krauti/vėse firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125.130 ORCHARD ST. — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama 
rusiškai. lenkiškai ir ukrainiškai.'

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

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius Lietuvoje 
pasiųsdami tikros vilnonės medžiagos vyriškai eilutei arba 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui!

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai
dom, antdurim, J^dą^aptrąiiktL_u^a^l®^-

" ' Važiuoti' BMT įlipant Ėš s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

BARGAIN IN BROOKLYN!

Kadaise J. Pautienius akcen
tavo, kad jo paveikslai nupieš
ti peiliu (špakteliu), nevartojant 
teptuko, tad nepaprasti. Bet ne 
technikinės priemonės lemia

Bendruomenės mėnuo
Apylinkės valdyba nutarė 

bendruomenės akcijos vajų vyk
dyti spalio ir lapkričio mėne
siais. Per tą laiką girdėsite apy
linkės valdybos narių kalbas 
per visas vietines radijo valan
dėles, skaitysite spaudoje ko
respondencijas ir visi, kurių 
tik turima adresai, gausite as
meniškus laiškus, raginančius 
jungtis i Lietuvių Bendruome
nę. Įmokant solidarumo Įnašą, 
kuris yra 2 dol. už kiekvieną 
dirbanti ir 1 dol. už kiekvieną 
nedirbanti virš 18 metų. Mo
kesti galima siųsti apylinkės na
rių telkimo vedėjui: Cėsys §a- 
deika. 76 Minnesota Avė.. Det
roit 3. Mich. Be to, tuo pačiu 
laiku bus stengiamasi taip pra
plėsti seniūnijų tinklą, kad kiek 
vieną lietuvį gyvenanti Detroi
te ar jo apylinkėse būtų 'gali
ma rolankyti asmeniškai.

Naujų metų sutikimas
Apylinkės valdyba italų sa

lėje (5101 Oakman Blvd.. Dear-

dvasia ir perspektyva. Jo tech
nika neleidžia nukrypti Į smul
kias detales. Tad daugiausiai 
spalvinėm dėmėm išgauna švie
sos bei šešėlių žaismą ir for
mą. Juo paveiksle daugiau pla
tumo ir perspektyvos, tuo la
biau moka susitvarkyti ir su-

EL 4-1570
Adam Stankūnas, Realtor 

Vytautas Kvietkauskas, Salesman

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

FRONT — 5-story, 9 apts. & store
REAR — 5-story. 3 apts. — 0wner.

HY 1-5630

k PASAULY 
GERIAUSIAI

P| ŽINOMI
VO K Iš K O S 

GAMYBOS 
F BATAI

Užsakymai paštu greit išpildomi 
Katalogai prisiunčiami veltui

IN CATHOLIC AREA 
OF BROOKLYN 

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

H Y 9-0122

DETROIT, MICH.
boro, Mich.) ruošia visiems lie
tuviams bendrą Naujų Metų su
tikimą. Vietas ir stalus nuo rug
sėjo 13 galima rezervuoti, pa
sirenkant tikslią vietą iš pla
no, “Neringos” knygyne, “Gai
vos” krautuvėje, pas ižd K. “STAR”-Kojų daktaras

su eriwKo kailio 
pamušalu. Rau
doni. rud<. 
žali, pilki 
muštos 
odos

IN CATHOLIC AREA 
OF JAMAICA, L.l. N.Y.

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

Dėmesio! Dėmesio!

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

Phone: ELizabeth 4-7608
Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniam į LIETUVĄ, 
UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus.

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

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mūsų klijentais. ,

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

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y.
Krautuvė: 75 East.7th Street, Tel.: OR 4-3920

Mūsų firmos geriausia rekom^dacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

LAWRENCE, MASS.
Vaiku batukai su 
ėriuko kailio 
pamušalu ir 
neperšlam pa- 
mais padais.

IN ST. BRIDGET’S PARISH, IN 
HUNTINGTON STATION, L.l. N.Y.
Lovely 3 bedroom Colonial bunga- 
low. year old. nice neighborhood. 
large wooded comerplot. convenient 
to churches. schools. RR& shopping, 
sacrificing for $17,000. HA 1-4783.

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 pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

Mūsų klebono prel. P. Juro ruošė draugijos pirmininkė J. 
bažnytinio paaukštinimo ir jo Jozak. 
vardinių proga seselės moky- - •• ....................
tojos su visais vaikučiais daly- ]j0 24 ruošia susiartinimo va- 
vavo mišiose. Po jų svetainė
je buvo graži programa. Svei
kinimo žodi tarė mokytoja vy
resnioji sesuo M. Inkamata. 
Nuo mokyklos vaikučių ir jų 
tėvelių buvo Įteiktos prelatui 
dovanos. Šiais metais mokyk
lą lanko 250 vaikų, mokytojau
ja 5 seselės.

Motinų arki brolija spalio 4 
turėjo savo susirinkimą, kuria
me apie vaikučius kalbėjo se
suo M. Inkamata. Susirinkimas 
baigtas užkandžiais, kuriuos pa-

Parapijos mokyklos tėvai spa-

karą su užkandžiais ir pasi
linksminimu. Pelną skiria mo
kyklos reikalams. Lapkričio 13 
ir 14 mokyklos vaikučių moti
nos ruošia mokyklos kieme ba- 
zarą.

N. Anglijos apskrities soda- 
liečių suvažiavimas įvyksta pas 
mus šv. Pranciškaus parapijo
je. ' *

Keturiasdešimt valandų at
laidai įvyksta spalio 23, 24 ir 
25 d.d.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ 
. UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTNĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO, INC
135 W. 14th St. Ncw York 11, N. Y. Tel. CRetaea 3-3583

Atidarą kasdien 9-6 vai., sekmadieniais 9-4 vai.
141 Second Avė., Neiv York City, N. Y. Tel. GRamercy 5-7430

MŪSŲ

SKYRIAI

39 Raymond PlazaW 
Ncwark, N. J. 

Tcl. MArket 2-2677

332 Fillmore Avė. 
Buffalo 6. N. Y.

MOhawk 2674

900 Utcrary Rd. 
Cleveland 13, Ohlo 
Tel. TOwer 1-1461

308 W. Fourth St 
Boston 27, Mas*.

Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin Avė. 
Hartford, Conn.

Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 032 W. Glrard Avė.
Detroit 12, Mieli. ■ 

Tel. TOwn»end 9-3960
Philadelphia 23, Pa. 
Tef; WAtnut 9-6676

>895

“NORI”-Kojų daktaras
Gatvės batai su 
šiltu pamušalu 
juodos, tamsiai 
pilkos arba £jS|!
rudos spalvos. 
Ištaigingi su 
apvadiniais 
papuošalais,

Kupranugario vilnų batai 
visai šeimai 

iš grynai sunkios 
100% vilnos 

2«®—

SALAMANDER
PERLON-lcojinės

SALAMANDER

335 East 66th Str., N.' 
tarp 1 ir 2 Avenue 

Tel.; EN 9-3045

56-02 Myrtlo Avenue 
Rldfewootf-Brooklyn 

TeL: EV 1-3727

IN ST. HUGHES PARISH, 
IN HUNTINGTON, L.l. N.Y.
l’i old split, garage. finished 

basement, 3 bet!rooms 
Sacrificing for $20,000.

HA 7-8717

IN ST. ANTHONY"S PARISH, in 
Northport L.l. — GI, 30 year= 4lį, 
3 year 7 room split. lĮį baths, ex- 
tras, fenced: near Catholie church. 
trar.sportation and shopping area. 
This home mušt be seen! Immediate 
occupancy. $14.990.ANdrew 1-3481. 4

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

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

Tel.: AL 4-8319

IN INCARNATION PARISH. In 
QUEENS VILLAGE. L. T. N. Y - 
Solid brick 1-family comer house: 
1-car garage, 8 large rooms plūs 2 
room furn. rentai basement apnrt- 
ment. Ideal location. Ircarnatior. 
Parish. Near everything. Owner — 
H O 5-4296.

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

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

(vvholesale) kainomis.

K&KFABRICS
In Catholie Area of Seaford, L. I. 
N. Y. — Brick Split. 21ą baths. 26" 
mirrored wall. full basement; walk- 
ing distance to Catholie school and 
shopping area. You mušt see this 
house! Ali appliances including 
freezer. Pato fence. Asking $23,500 
C A 1-1539.

IN ST. FRANCIS OF ROME Parish 
in the Bronx — 1 family 6 rooms. 
3 bedrooms. 2*į baths. 2 kitehens. 
splendid čondition; walk to Catholie 
church, parochial school. transpor- 
tation & shopping arrea: pinewood 
valls in finished basement, garage. 
Mušt be seen. Sacrificing to right 
party. FA 4-2183.

IN CATHOLIC AREA 
OF RICHMOND HILL
4 family stone hon«se

3 car garage. oil hot water heat
4 rooms vacant. large basement

VI 6-1638 or Hl 1-3622

Flmhing — St. K*vin’<< PufIrK Enci.-h 
tudr>>. immarnlMoly krpt. soIM brick 4 
Otono fr->nt torročc. b-inird
coiling ,lv»nx rm with firoptncc. dinlnc 
rm. hallwnv tr» hilty c.piipport kitrhm. 
orpnrotolv flirniohrd dinette, ohow.cr rm 
r»-ar naeo’ono pntio w>th larcr
awninc. 1 bodrma w>th homitiful Holly- 
’rood ttlr bath .«h<>w*r roon>. complcfrly 
Hniohrd hsacmcnf wtth larur rccrcatmn 
m irtth fti-rplacr., lanndry rm. I»vat<»ry

hcattnir nnH. many rjtraa. raccHont 
tocatlon. Accrosa thr Street frorn 
Catholie Church. Stores, transporti)- 
tlon. $28.5W. prin. only. Mus! br 
seen. FL 7-7418.

1158 East fersey Street Elizabeth. N. J.
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę |

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, ši ko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius j užsieni.

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



DtSPLAY

PAf INIMKAS

8PEC1AL NOI1CBTO OUB OUT-(Hr-TOWN GB0UPE8

- _ ; • . ...i
Veda K. Btatis .'■i

Povilas, Tantvaišas, Oucagcs J 
ir Illinois meisteris, spalių 2 <L» 1 
First National Bank patalpose I 
davė simultaną Industrijos ly
gos žaidėjams, kuriems prikišu- | 
so taipogi to banko Bell Tele- į 
phone W. Electric ir Motorola į 
šachmatininkai. Meisteris Taut- i 

- vaisas laimėjo 24 partijas, 1 i 
... pralaimėjo ir 1 baigė lygiomis.

Puiki pasekmė! Visi 3 didieji J 
Chičagos dienraščiai įvertino 
Tautvaišo pasekmę.

■ S. Makntėsas iš Indianapo- ' 
lio, yra vadovas Indiana valsti
jos atvirųjų šachmatų p-bių, 
kurios įvyks spalių 31 ir lap
kričio 1 d. Indianapoly, skdbia 
Chess Lafe* ir Chess Rėview.

V. Žukaitis baigė pirmuoju 
vieno rato koresp. turnyre (57- 
-C), sukoręs 41A~l1/2 tš.,

Boston Sunday Globė, spalių 
11, įvardina Kazį Merkį iš So. 
Bostono, Amerikos komandos 
6 vyrų sudėty, kuri dalyvauja 
š. metų pasaulio koresp. pirme
nybėse. Pabrėžta, kad K. Mer
kis eilę metų sėkmingai reiš-

Spedal conatdecatte given to 
Catholie lujlįtatkm
JACK*8 SERVICE

Windaw Cteanin? - Floor W«xtn< <& 
Oteaaing‘— Atoo Fkx*» scraped and 
reStagted — FREEESTIMATBSS

8H 5-5340

WILLIAM H. GIMLER 
A SONS, INC.

TErraoe 6-6200

WINDOW CLEANING SERVICE
238 E. S8th 8L, N. Y.

TAUBAMBFOB DKUCHHB 1*008 - EKC3EUJENT

GILDO RESTAURANT 
eit Nanhaset Bay — Port W«Miington, UI. N.Y.

Cocttaeatal adata* At fts kineot — UJNCHfiON - DINNER - COCKTAIL8 
Ctoeed Mondays PO 7-9750

To the VUlager who weata Real italian Food malte it CASA ALLEGRA 
ueder M»^a<eaBcut ot aiuNlv. tormer manager ot Bau Kerno oue; KAI. lonner 
aeedvaiter ot Miaetu Tavem. Luncheon 90 c, Dinnara a la cart*. 142 WE8T lOth ST. 
(Betveen Wavriy PL and Greenwich Avė.) — WAtkina 9-9781 — Cloaed Moedaye

8TEVE PHILIPS RESTAURANT 
1144 Yoakars Av^, Yonker*, — BE 7-1583

CtbCiCtdUl

R e pu b1 i c 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. BrooMy* H, N. Y.
TeL: EV 7-2889

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

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

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS . BEER - WINES

SKANUS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI

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

Manhattiufą East Side Only

SOCIAL SURGICAL APPLIANCE 
CENTER, INC.

Wheel Chairs - Beita - Trusses 
Braces - Elaatic Stockings 

Arch Supporta - Camp Supporta 
Spėriai consideration given to reh- 
gious instltutions. 39 East 14th St 
The block East of 5th Ave^ N.Y. 3, 
N. Y. — ORegon 5-8815.

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

Union City, N. J. 
CUSTOM DRAPERY 
MANUFACTURERS 

for the 
Home - Commercial > Instltutions 

UN 4-6020

WENDOVER FARMS RESTAURANT, Pouflhkoep»i« N. Y.
Oiarmias country eaute. įmest Continental Cuisine served on an outdoor dining 
terrace. inrnde aining room. ot courae. as weU aa the Vleudover Bar. Boneieea 
bakea cnicaen. Open cvery.aay except Mouaay. 12 noon to p.m. Luncheon Irom 
*Xuu. dtnner frum $3-00. Daucing baturday nignts uuder tne atarė. auto m mam 
lounge. iMightly eatertauunent. Aaminister 7-2M2

SEAVIEW RESTAURANT, 188-11 Linden Blvd. St. Alban*. L I. N. Y. 
SU Aibaas neweat and most mumate uining bpot 
. ■< . :. xveaau&able Pncea — Corteoua Service x

Delicioua Food Frepared by Kxperieuced Čhefs
SEA FOOD — SXKaK IaLs^KKS — Ordera Xo Taae out — Phone LA 6-9801

BILL-S STEAK HOUSE, 206-02 Hillside Avė., Hollis, L.I. HO 5-1252
On yrančia Levi* Bivd. — Plenty of Free Parklng. One ot Queen's Fineat Dining 
Piacea. Featunag; PKxME S£EAuxS and 1NDLAN OCEAN SHRxMP. Sunday Oinners. 

Chef e Specudtiea tivery Monday NighU Kitchen open to 1 A.M. 1 days 
Pouipadour Kuom Av«uiao.e For Weddings and Private Parties

SPECIAJL. DINNER SERVED DAILY & SUNDAY
Soiq> —- Salad — Choice ot VEAL PARMIGIANA with Spaghetti or 

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

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

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

31 Spring SL, New Britain, Conn. TeL B A 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ £ 
RAY'S UQU0R STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.
108-55 JLEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

me, būdamas vienas iš pirmūnų 
Chess Revievr ratinguose ir 
baigęs trečiuoju JAV Grand 
National pirmenybėse.

Pasaulio kandidatę turnyre, 
Jugoslavijoj, pirmuoju eina da
bar M. Tai iš Rygos su 13-5 
taškų, padaręs 3^ taškų iš 
paskutinių 4 partijų. Jis įveikė 
Keresą, Gligoričių ir Olafsso- 
ną, lygiom su Smyslovu. Keres 
11 tš., Glįgorič 10 tš. Bobby 
Fischer turi 8 tš., stovi šeštuo
ju. Jis įveikė Keresą ir lygiom 
sužaidė su Petrosian, Benko ir 
Gligoričių.

kiekiais į krautuves, duodama 
nuolaida.

HARTFORD, CONN.
F. Sabonio Postas Nr .7, lie-

* tuviai legionininkai ir jų rėmė
jos moterys, spalio 31, šešta
dienį, lietuvių piliečių klubo 
salėje, ruošia kalakutų vakarie
nę ir šokius. Kartu bus pami
nėta 25 metų sukaktis, kaip 
postas įsikūrė. Lietuviai legio
nininkai yra daug talkinę-ki
tom organizacijom ir rūpinęsi 
lietuvių vardo garsinimu, tad 
jie laukia, kad visos lietuvių 
organizacijos ir paskiri asmens 
prisimins mūsų postą ir atsi
lankys į pobūvį. Bilietus iš anks
to galima gauti pas visus le
gionininkus lietuvius ir jų rė-

Jaloveckas, Jonas, iš Kūme- mėjas. Pradžia 7 vaL vakaro, 
čių km., Metelių par. Alytaus A. Sabeika
apsk., gyveno Paterson, N.J.; ■ ■■ ■ ---------

Janavičienė - Kurilavičiūtė, STOUGHTONO ŽINIOS
Ona, ir šeima, gyveno Indiano- Pranui Anusevičiui spalio 2 

Mass. General ligoninėje pada- 
Janušauskas, Albertas, Alfon- ryta operacija, nupiauta du ko- 

sas, Jonas ir Juozas, Adomo jos pirštai.
sūnūs, gyveno Melrose Park,

Lietuvos konsulato 
ieškomi asmenys

Illinois;
Jasmontas, Izidorius ir Jonas, 

ir Jasmontaitė, Bronė;
Jurkšas, Kazys, gyveno Ka

nadoje, St .Walburg, Sask.;
Kasakaitis, Jonas, žmona Se- 

melevičiūtė - Kasakaitienė, Ro
žė, kilusi iš Gudžiūnų vi., Po
ciūnėlių par., Kėdainių apskr., 
gyveno Mohtevideo, Urugvaju
je;

Lengvinas, Pranciškus, Fabi
jono sūnus, žmona; du sūnūs 
ir duktė;

Mikhys, Jonas ir Juozas, ir 
Miknaitė, Albertina ir Liucija;

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at-
sfiiepti:

Consulate General of
Lithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

: (hrick As A Wink
Qwck help atoays available

: from Hartford Insurance Agent 
Phone middle of night

: We1l get up.
: ©ad to.
; That’s our job.

Natūrali/.
; We’re a Hartford Agency’

ALBERT F. PETERS 
Offtoe:

116-55 QUEEN8 BLVD.
FORE8T MILLS, N. Y.

Vlrglnia 3-1477

BEFORE XOU TRINK 
OF SELLING THAT 

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

BASEMENT or ĘjXTENSION

He

call B. ŽINO CONST. CO. 
CUSTOM BUILDERS 

PE 5-2896
134 GARDINERS AVĖ. 

LEVITTOWN
Located ta Gardtaer’s Ctr.

SWEDISH 
MASSAGE 

IN YOUR HOME 
Lic. 468493 Manhattan Only 

Mrs. LUCILE CRAWFORD 
AD 4-1933

ZACH’S kepykla (buv. Rupprechto) 
123-20 18th Avė, College Point, N.Y. 
Mūsų specialybė — plakto kremo 

- tortai ir raguoliai, ledų "tortai ir 
vyniotiniai

Priimami užsakymai: vestuvių tor
tams, sukaktuviniams parengimams, 
gimtadieniams ir kt Atidarą ir sek
madieniais 6-2 vai. Uždaryta pirma
dieniais. Skambinti: FL 9-6770.

Kleofa - Klara Prielgauskai- 
tė - Ezepčikienė mirė rugsėjo 
14 Mass. General ligoninėje. Bu
vo gimusi 1907 Telšių parapi
joje, į Ameriką atvyko 1924 
pas seserį Sofiją, dirbo kaip 
siuvėja, 1925 ištekėjo už Juo
zo Ezepčiko, paliko du sūnus 

—Juozą ir Feliksą.
Ann Kasperaitė spalio 3 iš

tekėjo už W. J. Angelos. Ji 
buvo vaikų mišių vargoninin
kė. Dabar ji vargonuoja per 
pamaldas N. Stoughton koply
čioje. Mk.

NASHUA, N.H.
šv. Kazimiero parapijos 
auksinis jubiliejus

šiemet Nashuos lietuviai ka
talikai švęs savo parapijos įstei
gimo 50 metų sukaktį. Tai su
kakčiai paminėti yra nusista
tyta suruošti vakarienę su men- 
nine dalimi. Be to, norima ypač
pagerbti tuos senus lietuvius, 
kurie savo iniciatyva, darbu ir 
lėšomis įgijo bažnyčią ir įstei
gė parapiją.

Minėjimas įvyks lapkričio 22 
d. 4 vai. popiet salėje po baž- 

į nyčia. Bilietai į minėjimą jau 
platinami. Minėjimo komitetas 
nuoširdžiai prašo visus parapie- 
čius įsigyti bilietus ir atvykti į 
minėjimą, kuriame būsite trum
pai supažindinti su parapijos 
įsteigimo istorija ir pavaišinti 
šaunia vakariene.

HOME IMPROVEMENTS

VVHITESTONE HOME IMPROV.
By HOURICAN CONTR. CO.

Basements, atties, extensions, con- 
version% kitchen and cabinet work, 

acoutical and celotex ceilings.
Call Now for Free Estimates 

BERNARD HOURICAN 
LE 9-1051

WINES & LIOUORS

O L D GOLDENROD — 85 Washington Place (East of 6th Avenue) 
ES^aiKi^<kx>iQng -aX’'MODERĄTE JBBICĘjS^.

Luncheon - Din nėr G Ramercy 5-9285
Party Room Available for Groups — Cloeed Sat. and Sun.

Mc G O V E R N’ S 
WINE & LIOUORS INC.

Imported and Domestic Wines 
Liųuors and Cordials 

Prompt Delivery
278 — 73rd Street, Brooklyn, N.Y. 

SHoreroad 8-4420

ENTERTAINMENT

GOTHAM PLAYERS pre^nt 
AUSTRALIA BRIDGE 
from Hemlock Ridge

A snodern comedy in 3 acts by Bert 
Stover (the autbor of the popular stage 
hit ‘•HENPBCKBD HENRY") vrill be 
presented at Cart FSecher’s Hali. 165 W. 
57th St., N. Y. C. for eight showcese 
performances starting Saturday evening. 
Nov. 21st. 22nd. 23rd. 34th. 25th. 27th. 
28th. and 29th. Leonard Petri. Producer 
and Director aanounced today. For tick- 
ets call TR 7-2027. Admission $1.50 tax 
included. Spectal diacoonts for theater 
parties of 12 or more. duba. SocieUes. 
Organizations interested in raising their 
funda. For information call Mr. Petri.

CONVALESC. BOARD

GRENOBLE NURSING HOME
(liv.)

Aged Convalescent Invalidi 
24 hour registered nurse 

Nuraing Care '
Reasonable Rates

Pllgrim 3 7907 N. J.

ROOM ■ BOARD

LOVELY roomš, for, retired folks. 
Community living room, big bed- 
rooms, 3 meals a day. Very best 
location ta Newport, RJ. Churches 
& shopptng center round the block, 
$35 per week each person. VI 7-9728 
Newport, R.l„ Germann Cotiage.

HELP W. FEMALE

G I.R tS 
LIGHT BENCH

W O M E N

OvprtiiSKaberal Benefits 
Afc^CttSffi&oned Plaut

DYNĄ MAGNETIC DEVICES
Duffy Avė. Hicksville

FUNERAL DIRECTORS
%

FUNERAL HOME
Kenneth W. Haslam, Lic. Funeral

Dir. & Mgr.
New Modern Air Conditioned Chapels
245-01 Franci* Lewi« Blvd, Rosedale, L.I.

Tel. LAurelton 8-1180-1181

VVEDDING RECEPTIONS

OLD COUNTRY MANOR 
For the ultimąto ta Weddtag Recep- 
tfons, Banąuete & Functions.

244 OLD COUNTRY ROAD 
(W. of Newbridge Rd) 

Hicksville, L. L 
Peter Petralla, Mgr. OV 1-3300-1-2

PAINRNG

PAIMTINO AND DECORATING

PAINTINGand DECORATING

477 59th St- Brooklyn 20, N. Y. 
Phonei jMYadnth 2-6034

Bundled New*paper*» Rags, Brass, Copper, Lead and Serą p Iron 
Delivered to cm Shop-------------- —-----------Open Saturdays
101-60 99th STREET, Ozone Park 16, N. Y. Phone Vlrglnia 9-4960

Now You Can Have a Permanant Wave 
STYLED ESPECIALLY FOR YOU

John Andol — Famouj Halr Stylist •« offerlng a 50% diacount 
off his regular prtcea of 118 to 30. Thoae prices are reduced to 

$9.00 to $15.00
if you and at leaot one friend will take advantage of this 
limited opecial offer. Thl» diacount afeo applies to your friend 
or friend*. — PHONE N0W FOR APPOINTMENT.

JOHN ANDOL
603 MAOI8ON A VENŲ E, N. Y. CITY — FL 5-5030-7
"Let John Andol Malė You More Beautiful"

STORES

FRANCIS MANOR 
LIOUOR STORE 

2571 Francis Lewis Boulevard 
We Deliver BAyside 9-4220

FLUSHING - WHITESTONE 
BAYSIDE

MOTELS

233 Flanders Road 
Riverheač, U I. N. Y.

ON WAY TO MONTAUK 
NOW OPEN FOR GUESTS 

Call or ivrite 
for reservations 

PArk 7-4183

. KONIGIN INSTITUTE
NAMŲ MOKYTOJAS — geriausia 

PAGELBINE MOKYKLA 
ir SUAUGUSIŲ PARUOŠIMAS

3 sritims —
filosofijai, matematikai, kalboms

35-64 79th St, Jackson Heights 72,
N. Y. Tel.: IL 8-0808

NURSING SCHOOLS

ST. MARY’S SCHOOL 
OF NURSING

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

NURSING HOME

FOR RETI RED CATHOLIC 
MEN and VVOMEN

FREEHOLD, N. J.
Excellent boarding house, good food.
Reasonable rates. 84 East Mata St,

Freehold, N J. A. Jonės 
FR 8-6662

UPHOLSTERY

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

Ėst. 28 Tears 
41-06 Bell Blvd., Bayside, L. I.

BA 9-qp23

LET IRVELEE BUILDING AND DESIGN MODERNIZE YOUR HOME

ROMAN FUNERAL C1LVEJ

CHARLES J RAMANAUSKAS
f ' . ■ ,Ą . .-

1113 Mt Vemon Street Philadelphia 23, Pa
POplar 5-4110

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas 
74 Prūvidėiiėe Street

Worcester, Mass.

Joseph J. & Johanna H. Dirsa
51 PROVIDENCE STREET 

WORCESTER 4, MASS.
PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

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

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

TeL: BA 9-2242 — 9-9836 
Aptarnauja New Britain, Waterbury ir Hartford, Conn.

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos piet&s, vakarienes ir užkandžiai 

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'<IS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms 1? kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei- 

r kalų vedėją K. Vaitaitį.
BROOKLYN 11, N. Y.

TeL EVergreen 4-9672
286 UNION AVENUE

BANGA TELEVISION

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

MICHAEL ROMANELLI & SONS

WiTER GARDEN TAVERN. INC

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. T

3423 FUtTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y

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

f

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. va k.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.
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ma visuomenininke, prieš me
tus atsikėlusi į New Yorką ir 
dirbanti vienoje siuntinių siun
timo įstaigoje, skaitys paskaitą 
Kristaus Karaliaus šventės mi 
nėjime spalio 25, Apreiškimo 
parapijos salėje.

Inž. Ant. Mažeika, žinomas 
Lietuvos vyčių veikėjas, ALR 
Katalikų Kongrese New Yor- 
ke, lapkričio 27 - 29 d.d. tvar
kys atstovų ir svečių registra
ciją.

Skaučtę Neringos tunto su
eiga įvyks spalio 18, sekmadie
nį, 2:30 v. popiet, Baltų Lais
vės namuose, 131 E. 70 St., 
New York, N.Y. Programoje 
paskaita, linksmoji dalis, pačių 
skaučių išpildoma, ir arbatėlė. 
Visos skautės dalyvauja unifor
muotos. Kviečiami Tauro tunto 
skautai, tėveliai ir svečiai.

Kan. J. K a rd aus kas, vienos 
brazilųparapijos Sao Paulo

lio 18. Tą sekmadienį visose 
katalikų bažnyčiose misijų Ūh 
momis sakomi pamokslai; ruo
šiamos šventos valandos už mi
sijų pasisekimą ir pašaukimus 
į misijonierius, o taip pat ren
kamos aukos misijų darbui H- 
tuose kraštuose. ‘ -

Laimojimę vakarą rengia Ap- 
reiškimo parapijos tretininkai 
sekmadienį, spalio 18 d., tuo
jau po rožančiaus pamaldų, pat 
rapijos salėje.

ALR JCataUldę Motery Sąjun* 
90* nauja vėliava pašventinta
Apreiškuno parapijos bažnyčio-

11 vai. mišias, kurios buvo au
kojamos sąjungiečių intencija. —

Studentę Ateitininkę Sąjun
gos New Yorko draugovės nau
joji šių mokslo metų valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. Algis šaulys, vicepirm. 
D. Bortkevičiūtė, sekret G. 
Naujokaitis, iždin. R. Gedeika 
ir socialinių reikalų vedėjas 
Ged. Trimakas.

T.T. Leonarda* Andrieku* ir 
_______  . Paskalis Sabas iš Brooklyno

' vyskupijojr klebonas;5" vasaros pranciškonų vienuolyno išvyko 
į Brocktoną šv. Kazimiero pa
rapijoje vadovauti misijoms lie
tuvių ir anglų kalbom.

Tėvai Pranciškonai vadovaus 
40 vai. atlaidams šv. Jurgio 
parapijoje BrooklyneL Atlaidai 
bus spalio 18 - 22.

Liotuvię Studentę Sąjungos 
New Yorko skyriaus Susirinki
me sekmadienį, spalio 11, Ap
reiškimo parapijos salėje, iš
rinkta nauja skyriaus vąldyba: 
Jonas Bačianskas, Aldona Ei
mutytė, Laima Petrauskaitė, Ve
ronika Dobužinskaitė ir Kęs
tutis Simanavičius.

., ............. . Arvydas Barzdukas skaitys
pasriaryti gerų individualių, alr Kat^ų Federa-

LIETUVIAI Bostone remia j miesto majorus senatorių John E. Powers. Sėdi iš k. j d.: Monika Lembertas, 
Emiila Alekna, Mrs. Powers, senatorius Povvers, Kathryn Namasky, Mrs. Abzaid ir jos duktė, Florence 
Casper; Stovi: Heien Stukas, Ann Ngent, Anna Pafby. Alena Kuncaitis, Sophie Stremik, Anna Nedvins, 
Ann Sage, France* Duserick, Stanislava Tamoszaitis, Madeline Oruzdis, Frances -Sumski, Cecilia Grigaitis, 
Mary Ross. Monica Plevock. Mildred Young ir Antoinette Šidlauskas.

Katalikę Federacijos Bostono 
skyriaus susirinkimas šaukia
mas spalio 16 d. 8 vai. vak. 
Šv. Petro parapijos salėje po 
bažnyčia, Susirinkime bus ap- 
svarstomi klausimai, surišti su 
TT. Pranciškonų spaudos vaka
ru, kadangi Kat. Federacija ir 
LDS yra šio vakaro rengėjai:

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimas ruošiamas spalio 25. 
Pamaldos šv .Petro bažnyčioje 
10 vai. Pamaldas laiko ir pa
mokslą sako kun. Alb. Kontau- 
tas. Pamaldų metu giedos pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. J. Kačinsko.

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

ONOS IVASKIKNSS

B ALDU KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Man.
Off. Tel.; AN 8-4618

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

PABALTIEČIŲ KONCERTAI BOSTONE
GERIAUSIŲ PASAULYJE 

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

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

Sąžiningas patarnavimai

Palaiminimas šv. Sakramen
tu 2 vai. popiet šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje. Giedos solis
tas St. Liepas, smuiku gros R. 
Budreika, vargonais muz. J. Ka
činskas. Po pamaldų bažnyčio
je iškilmingas susirinkimas pa
rapijos salėje. Bus literatūrinė 
ir muzikinė programa. Minėji
mą rengia Bostono ateitinin
kai.

apie jos balso “eterinę koky
bę”, jausmingumą, dramatinį 
pojūtį, turtingumą, balsą, kuris 
priverčia besiklausančius pasi
reikšti audringais plojimais. 
“Salomės” 50 pastatymų sukak
tuvių proga, kai Paula Brivkal- 
ne dainavo Salomės rolę Miun- 
chenb operoje, Ji Suvo^Sšaukta 
į sceną 22 kartus. Jos gausus 
repertuaras susideda iš' 35 ope
rų,: Bostono . baltų i koncerte 
Brivkalne išpildys žihomo lat
vių kompozitoriaus Janis Me- 
dinš kūrinius (Pirmasis laiškas, 
šventovėje, Kelias naktį, šven
tas Pranciškus, Katinėlio malū
nas ir kt.) ir Mascagni, Kalninš, 
Skulte, Verdi, Bizet operų ari
jas.

Antram koncerte, 1960 sau
sio 29 d. 8:30 vai. vak. Jordan 
Hali dainuos mums visiems ge
rai žinomas ir mielas, galingas 
tenoras Stasys Baras (Baranaus
kas). “Pats Caruso niekada ne
buvo tikresnis savo išpildyme, 
bei kopė į operines aukštu
mas lengviau, negu šis lietu
vis solistas” —rašė apie jį To
ronto “The Telegram”. St. Ba
ras laimėtojas 1948 Chicagos 
muzikos festivalio konkurso, virmauskis pasirašo pirkimo 
tikros “titanų kovos’, yra vi
sur kviečiamas ir laukiamas. Jo 
koncertas Bostone lietuviams ir 
visiems meno mylėtojams bus 
tikra šventė.

Trečiam koncerte, 1960 m. 
balandžio 24 d., 3:00 v. popiet, 
Jordan Hali išgirsime ir pama
tysime žavingą Toronto estę mo
tery chorą, įsteigtą 1951, diri
guojamą jau plačiai žinomo 
šiam krašte estų kompozitoriaus 
Udo Kasemets. Jis yra Kana
dos kompozitorių lygos sekreto
rius; jo kūriniai plačiai išpil
domi Kanados muzikiniuose va
kariuose, per radiją bei tele
viziją. Jo vadovaujamas choras 
yra pasiekęs didelės meninės 
aukštumos, repertuaro gausumo 
ir pripažinimo kanadiečių tar

čiai, A. Daukantas; visuomeni- pe. 
ninkai - prekybininkai — EI.
Devenienė iš Waterbuiy, Conn., 
jos duktė Bobelienė iš Elgyn,

VYT. IZBICKAS

šiemet koncertų programa 
labai įvairi ir patraukli. v

Pirmam koncerte spalio 22,

O

Gelstant Bostono ir apylin
kių žalumai, jau ketvirtą kartą 
kviesliai pradės lankyti lietu
vius, latvius ir estus, kviesda
mi į baltų koncertus. Šių kon
certų tikslas nėra vien laiko Jordan Hali, 8:30 v.v., dainuos 
paįvairinimas. Jie turi dar ir didi latvių solistė, Stuttgarto 
kitą reikšmę. Tie koncertai re- valstybinės operos primadona 
guliariai lankomi ” amerikiečių " Paula Brivkllne (šopranaS). 
ir aprašomi spaudoje. Tuo bū
du pabaltiečiai jungtinėmis jė
gomis pristato savo meninin
kus amerikiečių visuomenei, o 
per juos ir savo kompozitorių 
kūrinius. Ryšium su šiais kon
certais, suminimi Pabaltijo tau
tų vardai. Per juos byloja mū
sų savita dvasia ir aukšta kul
tūra. Tai viena iš mūsų kovos 
priemonių siekiant laisvės. Pa
galiau, jie atgaivina mus pa
čius. Kai šventadieniškai nusi
teikę susirenkame dailioje kon
certų salėje, išvystame ir iš
girstame savo geriausius me
nininkus, nuklystame į savo to
limas tėvynes ir tada ryžtas 

šeimos ar vaikų nuotraukų, pra- d7os~*i?on^įe“7a*^o ''įiė- siekti pergalę dar labiau mu- 
šomi skambinti HU 2-4062. dyj« lapkri&T M d.. IO^lL sustiprėja.

Didžiojo New Yorko Ifofuvię fyto Commodore viešbutyje. Pradedant ketvirtą sezoną, 
New Yorke. tenka pasidžiaugti mūsų visuo- ' apie ją pasakė:

atostogoms buvo atvykęs į JAV 
aplankyti savo artimųjų ir pa
žįstamų, spalio 6 d. išskrido at
gal pastoraciniam darbui tarp 
svetimtaučių Brazilijoje.

Vytautui ir Bronei Kulytei 
Pauliams spalio 3 gimė dukre
lė Kristina - Audronė. V. B. 
Pauliai prieš pusmetį iš Mas- 
petho išsikėlė gyventi į savo 
namus 125 Walton St., Engle- 
wood, N.J.

Great Necko lietuviams
Fotografas Vytautas Maželis 

spalio 18 "vyksta į Great Ne- 
cką su visom studijinio portre- 
tavimo priemonėm. Norintieji

PAULA BRIVKALNE

Kompozitorių*” Richard Strauss 
‘Nėra geres- 

Steponui Karveliui, Brookly- menės susidomėjimo pakilimu, nės Salomės visam pasauly”, 
bui tęsti ir ypač ištiesti pagal- no liet, veikėjui, Šiemet sueina Tenka pasidžiaugti ir tuo, kad Visų pripažinta kaip viena iš
bos ranka tėvynės kankiniams 70 metų. Lietuvių Piliečių KLu- Pabaltijo tautų bendradarbiavi- žymiausių Europos operos
ir tremtiniams šiuo kviečiamas bas ta proga jam rengia pager- RR) reikšmė pradedama labiau žvaigždžių, ji nuolat dalyvauja
pirmas viešas lietuvių visuome- bimo banketą spalio 17 d., (ne įvertinti. Ryžtamasi lankyti kon- Vokietijos, Austrijos bei Kali
nės atstovų ir Balfo rėmėjų su- lapkričio 7, kaip buvo praeitą certus ne tiktai savo tautybės jos žymiausiuose muzikiniuose 
sirinkimas Balfo 1959 m. va- kartą skelbta), 7 vaL vak., klu- solisto ar instrumentalisto, bet vakaruose. Kritikai negaili jai

~ * * *'* * ' aukščiausių pagyrimų, kalba

visuomenei
Bendram lietuvių šalpos dar-

Spaudos vakare spalio 18 d. 
Sval. pdpieriSo. Bostono aukš
tesnės mokyklos salėje, Tho- 
mas Patk, bus statoma D. And
riulio 2 veiksmų operetė “Vien
gungiai” ir duodamas choro 
koncertas. Spalio 14 d. 8 vai. 
vak. šv. Petro parapijos pobaž- 
nytinėje salėje įvyks vakaro 
rengėjų ir bilietų platintojų su
sirinkimas, kuriame dalyyaus 
Darbininko administratorius Tė
vas Petras Baniūnas, O.F.M.

Parapinės mokyklos tėvų ir 
mokytojų susirinkimas šaukia
mas spalio 15 d. 7:30 v. vak. 
šv. Petro parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės.

Vienuolynui prie 7-tos gat
vės priperkamas namelis Jė
zaus Nukryžiuotojo seserim, 
kurios mokytojauja šv. Petro 
parapinėje mokykloje. Spalio 
15 parapijos klebonas prel. Pr.

M. and Z.
i Collisfon W«A»

JULIUS MALDUTIS

Sulankstytą automobilių da
ilų tttiadnfmas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11. N. Y,

J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS 

Telefonas HI kory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL ĖVeiįreen 7-4335 -

Slephen Aromiskis

jaus komitetui sudaryti Susi- bo patalpose, 280 Union Avė. ir. kitų. Taip ir reikia daryti.
rinkimas įvyks Balfo Centro pa- Bilietai į banketą (bilieto kai- “ 
talpose spalio 15 7 v.v. Visi na 5 dol.) iš anksto užsakomi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti asmeniškai ar telefonu EV 4-

9672 ir pas klubo valdybos na-Kun. L. Jankus,
Balfo reikalę vedėjas rius privačiai. Klubo valdyba 

--------------- —;--------------------— kviečia visus sukaktuvininko
- Išnuomojamas 6 kambarių draugus ir pažįstamus dalyvau- 
butas be centralinio šildymo, ti- 
trečiame aukšte trijų šeimynų St. Lūšys pirmininkauja AL 
name — 178 Hale Avė., Brrok- RKatalikų Federacijos Kongre- 
lyn 8, N.Y. Tel.: MIdway 7- so banketo komisijai. Kiti ko

misijos nariai: dr. Br. Radzi- 
vanas, kun. A. Račkauskas, A.

Išnuomojamas kambarys vy- Dumbrienė ir E. Vaišnoraitė.
rui ar moteriai su visais pato- Banketo bilietai jau atspausdin* ^ojo jaunosios pusbrolis kun. 
gurnais. Geras ——-•—------» . ------ —

4234.

ELIZABETH. NEW JERSEY
ko žmona iš Washington, D.C. 
Dvasiškių tarpe be 4 kunigų, 
dalyvavusių jungtuvių apeigo-' 
se, buvo dar kleb. kun. M. Ke- 
mėžis, kun. dr. J. Starkus, kun. 
VI. Karalevičius, kun. J. Pra- 
gulbickas. Daktarų tarpe —

Rugsėjo 26 šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje įvyko didelio su
sidomėjimo sukėlusios jungtu
vės. Tą rytą 11 vai. per iškil
mingas mišias buvo sujungta 
žinomų apylinkėje veikėjų Ig
naco ir Veronikos (švagždytės)
Budreckų duktė Veronika su Petrauskai, Bagdanavičiai, Co- 
Theodoru Mariani (motina lie- valevskiai, . Golden su žmona; 
tuvė) iš Bethesda, Md. Jungtu- inžinieriai —St. Giedrikis, V. 
vių apeigas atliko ir mišias au- Diliai, Ig. Budreckai, J. Strimai-

dokumentus.

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Baltas

EVergreen 8-9770

AOV. JOHN A. IVOŠKUS

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—-Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
GRABORIUS

Ed. Budreckis, MIC., diakonu
graži aplinka, netoli parko — į <Įfq>oyo |mnĮBnĮ|B buvo kun. P. Žemeikis, subdia-
112 Jerome St., Brooklyn 7, konu kun. C. Breitfellar, O.P.,

Schwabų komanda iš Bromo jaunojo draugas iš Washington, UI, A. Trečiokai, S. Gudai, G. 
Farmers Ovai aikštėj Metropa- D C « k ceremon. kun. D. Po- Katiliai, J. Pakniai, M. Putinai, 
litan Avė. ir 69 St, Middle °us- Jungtuvių ir mišių metu V. Borey, J. Gareliai, J. Okulio- 
Village, LL N.Y. Pradžia 3 vai giedojo jaunojo pusseserė ir niai jr. ir sr., J. Marušiai, K.

N.Y., Tel. MI 7-2658
konu kun. C. Breitfellar, O.P.,

Išnuomojama* vienas atski
ras didelis kambarys. Galima 
naudotis rietuve. Gražiame

Baltų koncertų rengėjai, Bal- Advokatas John A. Ywošku*, 
tų Draugija, kviečia visus apsi- gyvenąs 503 E. 5th St, So. 
rūpinti iš anksto serijiniais bi- Boston, Mass., yra paskirtas 

District Attorney Garret Byrne, 
Suffolk Ciunty padėjėju. J. A.

Woodluveno rajone. Teirautis P0'** 1:15

po 6 vai. vak. telefonu MI 2- 
4117

lietais į visus tris koncertus, 
kas bus žymiai pigiau, negu per
kant atskirai prie kasos. Šeri- Yvvoškus yra gimęs iš lietuvių 

r—------r-----------------  _ _ jiniai bilietai gaunami pas L tėvų, Antano ir Onos Iwoškų,
jo draugas - akiu iš Washington, Adomunai. U. Urbonienė, N. Galinienę, L Jasaitienę, F.Gren- vedęs lietuvaitę ir augina du 
D. C Pagrindines mišių dalis Kulbokienė, komp. J. Žilevičius delytę, dr. B. Mickevičių, L. ...... — — -

231 BedTord Avė.
Brooklyn, N. Y.

Išnuomojami 2 kambariai 
kartu arba paskirai. Galima 
naudotis virtuve. Geras susi-

J. B. S h a I i n s 
Jalinskas

sūnus ir dukterį, kalba gražiai 
švelnj, V. Izbicką, tiesiogiai lietuviškai ir daugiau kaip 20 
iš Baltų D-jos (The Baltic Ame- metų yra So. Bostono lietuvių 
rican Society of New England, piliečių klubo narys. Savo ad-
190 Beacon St.) ir O. Ivaškie- vokatūros įstaigą turi 597 E. 
nės baldų krautuvėje. Broadway, So. Bostone, kartu
■„ai su Pr. Lemberto Real Estate 

įstaiga.

Laidotuvių DirektoriuiParduodame televizijos apa- giedojo rinktinė vyrų grupė, di- ir eilė įvairių profesijų — mo- 
ratas ir kombinuota sofa su S- rignojant komp. J. Žilevičiui, kytojų, valdininkų. Giminių —

- ' • - “ . Antanienė ir Petrai švagždžiai
A. Kovalevski, vyresniuoju pa- Chicagos, S. Brazaitienė, O. 
broliu jaunosios pusbrolis A. Makutienienė, Ej. Salyklienė, 
Adomūnas; pulką sudarė gimi- U. Budreckai ir desėtkai anūkų 
nės ir draugai Bažnyčioje iš- ir proanūky. Svečių buvo iš 
kilmių stebėjo per 400. Brooklyno, Pennsylvenijos, Mas-

Pokylis įvyko Garteret Ho- sachusetts, Virginijos, Mariland 
............................... — “■ ’ . ir kt. Telegramomis sveikino K. 
rių tarpe matėsi New Jersėy Lukšiai iŠ Los Angeles, Slavū- 
prokuroras J. Kirk su žmona, nai iš Lake George, N.Y. ir 
Lietuvos pasiuntinio J. Kajec- daugybė kitų su brangiomis do- 

linuomojami lietuvių ieimo* --- --.................................. - vanomis.
je Woodhaveno rajone atatt- wrwiur mj Jaunoji yra baigusi St. Eli-
rame aukšte du gražūs kambo- ark, zabeth College. Sonvent St., N.
riai su baldais* ir privačia vo- Kun. P. Totoraitis spalio 24, J.; dirba federalinės valdžios 
nia. Pageidaujamos moterys. 8 v. r. švč. Trejybės bažnyčio- įstaigoje. Jaunasis yra architek

tas ir dirba Architektūrai and

Parduodama televizijos apa- 8^*0° rinktinė vyrų grupė, di-

traukiama lova. Kaina 50 dol Vyriausia pamerge buvo Mrs. 
Kreiptis telefonu: VI 68541.

siekimas prie Jamaica linijos, Išnuomojamas P***kty 
Woodhaven rajone. Kreiptis — ^utaa 804 Macon St, Brook- 
Mlchigan 2-4151.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalbAve. 
Brooklyn-Ridgewoo<l, tel. VA 1-2613 
K a* j atidara: Penktadieniais 6 vai, p. p.

Phone: EV 4-2318

parką. Kreiptis pas J. Sbatto* 4 . . ____ . 4 ~
nį nurodytu adresu nuo 3 iki svečių, ku-
6 vai. vak.

*c«tadinaiaia iki filmas pabaigos, 
trretsdl^oials — 13 *•!. Cleso*. 
P«nktadl*n|, spalio 16 iki 
trefladlenlo, spalio 21. 1M9 w

•‘ROSEN BLUEHEN AUF DEM
HEiDEGRAB"

TMdHfs mėli*# ir kieto skausmo istorija. Kreiptis telef.: Vlrguda 9-2686. je aukos mišias kun. dr. M.
Vaidina: Ruth Niohaua - Harman Senom- r ____ .___ L. « . . , _ ____
baro . Armln Dahlon • MIlda Koorbor .
OiMla von Collanda - Ernat Waldow.
Prt*dln? filmą; “ICTI HAR MEIN HERZ

IN UEIOEEBERG VERLORSN"
Bn to. naujausia VokMlJoa tvykhj TrirSUtil telefonu: MI 2*1263.

LAIKRODININKAS 
JUVELYRAS 

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

496 GRANO STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Steplien B rėdės Jr.

savaitinė apf*aJ<a

“ ■ Ražaitį, kuris buvo jo profe- Engineering Co. of John Jamie-
Išnuemojama* didelis gražus sorius Vilkaviškio seminarijoje son White a Associates, VVash- 

kambarys Woodhaven rajone, ir kuris mirė Chicagoje rugsėjo ington, D. C. Jaunieji apsigyve- 
_____ _ " > 18. Giminės ir pažįstami kvie- no savo rezidencijoje Bethesda,

karuose, per radiją bei tele- čiami dalyvauti pamaldose. F.V. Md. _ Kelmynas J. R4i»

ADVOKATAS
37 Sberidan Avė.

Brooklyn 8, N. N.

84-02 JAMAlpA AVĖ. 
(prie Fonst Parkway Ststka) 

Woodhaven, N. Y.

Koplyčiom nemokamai riabM 
mieato dalyse; veikla ventmacija 

TeL Virgiui* 7*4489

Lietuvię radijo valandėlei, 
kurią veda Olga Breivaitė — 
Falcon, lapkričio 29 sueina 10

W a i t k u s
metų.

į operetę "Viengungiai" 
gaunami šy. Petro par. kle
bonijoje, Onos IvaŠkienės bal
dų krautuvėje, St. Minkaus gė
lių krautuvėje. A. Daukanto 
maisto krautuvėje Cambridge, 
pas Benzevičius. B. Gailiūnienę. 
S. Rimaitę. N. Grabol, V. Va
latką, šv. Petro parapijos cho
ristus ir tretininkus.

FUNĖRAL BONE

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių DirUtotfaa

NOTARY RUBLIO

brid*c ir Boatono kolonija* *•- 
minusiomis kainomis. Katnoa tos


