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PAMOKSLAS ŽMONIŲ
MEČYS MUSTEIKIS

Kartą vienas pažįstamas vo- 
kietis, evangelikas su daktaro 
titulu, pastebėjęs Šių eilučių 

- autorių beskaitant vieną Tėvo 
Leppicho, S.J., knygą, užklau
sė, ar girdėjęs bent vieną.T. 
Leppicho pamokslą. Gavęs nei- 
giamą atsakymą, šis vokietis 
sakė: “Už poros dienų Tėv. 
Leppichas kalbės Muenchene 
vienoje didžiulėje aikštėje; bū- 

- tinai nueik pasiklausyti — ne- 
_ sigailėsi! Aš jau porą kartų 

esu jį girdėjęs, eisiu ir šiuo 
kartu jį išgirsti. Mes, evange
likai, žavimės juomi taip pat, 
kaip ir Jūs, katalikai”. Rašan
tysis šias eilutes evangeliko pa
tarimo paklausė ir nesigailėjo. 
Čia šį pamokslą ir aprašysime.
MIUNCHENĄ PARUOŠĖ EU
CHARISTINIAM KONGRESUI

Rugsėjo mėn. į Bavarijos 
sostinę Miuncheną T. Leppi
chas buvo atvykęs paruošti 
miuncheniečius kitais metais 
Miunchene įvykstančiam Pa
sauliniam Eucharistiniam Kon
gresui. Viso pasakė septynis

vykimo iš Miuncheno išvaka
rėse atsisveikinimo pamokslą 
pasakė Miuncheno miesto gar
siojoj Karaliaus aikštėj, rugsė
jo 17, vakare, kur susirinko 
80,000 žmonių iš arti ir toli. 
Pamokslas didele savo dalimi 
buvo taikytas prieš komunizmą, 
bet ir “atvėsūsieji” krikščionys 
buvo smalkiai išplakti.

KOMPARTIJOS 
NARIO KNYGELĖ ĮDOMI ...

Z
Tėv. Leppichas kalbėjo nuo 

savo autobuso stogo, prožekto
rių stipriai apšviestas. Viduti
nio ūgio, lengvoje jėzuito su
tanoje. lieknas, giliais bruožais, 
tačiau nuoširdžiai linksmo vei-vei-
do. Pradžioje atsakinėjo į klau-
simus, gautus raštu, įterpda-’ 
mas nemažai humoro. Po tb

rijąs, jei jos rodo nuoširdų po
litinį aktyvumą, bet pasisako 
prieš jas tuomet, kai jose ma
to “materialistinį blakių būvį”. 
Todėl jis griežtai atmeta libe
ralų partijos bilietą, nes libe
ralai puikiai pažįsta biržos ži
nias, bet nepažįsta Biblijos. Ne
mažiau atmeta socialdemokra
tų partijos knygelę, nes ši par
tija “jau net patį Dievą užda
ro į šaldytuvą”.-Bet atsisako 
partinės nario knygelės ir tų
jų, kurie religiją panaudoja 
tik kaip iškamšą. Galų gale, į- 
domi telieka tik “komunistų 
partijos knygelė; ši demonolo
gija su savo plieno kietumo 
kadrais”, čia nepagelbės jokios 
humaniškos naujos idėjos ir jo
kie etiški receptai, nes komu
nizmo aktyvumui nėra priaugu
si jokia žmogiškoji programa. 
“Jibj turite tik krikščionišką 
giminišką išsigimimą, o komu
nistai turi misijonierišką kait
rą! Daugelis mūsų gyvena per
tekę turte ir mano, kad visad 
taip bus, neįvertindami komu
nizmo grėsmės. Bet aš jums 

’sakatf: Thokykitės'rusų kalbos, 
nes jos neužilgo prireiks. Pra
dedantiems lankyti aukštesnes 
mokyklas patariu studijuoti ir 
Markso teorijas; tos žinios pra
vers, nes savo priešą reikia ge
rai pažinti!”

Nevienas kapitalistas, kurs 
savo garaže turi tris auto ma
šinas; jam T.Leppichui) plo
jęs per petį ir sakęs: “Tėve, 
aš su tavimi, aš irgi prieš ko
munizmą, aš tavo pagelbinin- 
kas”. “Nereikia man tokių pa- 
gelbininkų! — šaukė Tėvas 
Leppichas — Jie tik todėl yra 
prieš komunizmą, kad bijo pra
rasti savo auto mašinas. Tokie 
tik dirvą ruošia komunizmui!”

Komunizmas yra tokia ideo- 
kurios nei sušaudysi, nei

LIETUVIAI paleisti ii bolševikų kalėjimo Voroneže 1918 m.

Aidai ir Lituanus sykiu at
siliepė apie anglišką knygą 
“The Emergence ”bf Modern “ 
Lithuania”, kurią parašė Alfred 
Erich Senn.

logija,

ciįai gali pasipriešinti tik krikš
čioniškoji meilės revolucija" .

"PASISIŪKITE APATINIUS 
SIJONUS IŠ SAVO VĖLIAVŲ"

Tėv. Leppichas nepagailėjo 
karčių žodžių nė saviesiems. 
Mes patys esame kalti, kad iš 
bažnyčių pasitraukė aktyvieji... 
Daugyje parapijų toną duoda 
veidmainiai, pataikautojai, pri
sitaikėliai”. Kreipdamasis į ka
talikiškas organizacijas, Tėv. 
Leppichas šaukė: “Mums nerei
kia jokių jubilėjinių švenčių ir 
pamaldžių vėliavų. Pasidarykite 
iš jų apatinius7 sijonus. Mums

perėjo prie pagrindinės temos. si 
Jis neturįs nieko prieš par-

neapykantos revoliu- (bus daugiau)

510 MISININKŲ GAVO 
IŠ POPIEŽIAUS KRYŽIUS

Spalio 11 šv. Petro baziliko
je Romoje buvo įspūdinga mi
sininkų šventė. Pats šv. Tėvas 
Jonas XXIII ryte 8:30 vai. lai- 

po kurių Jo
Šventenybė pašventino kryžius 
ir išdalino juos 510 misininkų. 
Išdalinęs kryžius, popiežius pa-

kė šv. Mišias,

sakė progai pritaikintą pamoks
lą ir suteikė savo popiežišką 
palaiminimą, šv. Petro bazili
ka buvo pilna tikinčiųjų, ku
rie po pamaldų nešamam po
piežiui kėlė ovacijas ir audrin
gu rankų plojimu sveikino į mi
sijų kraštus išvykstančius. Di- 
džiausį misininkų skaičių šiais 
metais davė pranciškonai (52), 
kapucinai (14), kohventualai 
(12), jėzuitai (12)/ Labai daug 
misininkių ' davė seserų pran
ciškonių kongregacijos. AFRIKOS MISIJOSE

ŠOKIM, TRYPKIM, LINKSMI BŪKIM .

LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUOMENĖS CENTRO
KEARNEY, NEW JERSEY

TRADICINIS ŠOKIŲ IR ĮVAIRENYBIŲ

VAKARAS
1959 m. Lapkričio (November) 7 d 

savoje didžiulėje modemiškoje salėje — 
6 DAVTS AVENUE, KEARNEY, NEW JERSEY

VAKARO PROGRAMA: 9:00 vai. šokių pradžia,
10:00 vai. įvairūs pasirodymai (Floor Show),
11:01 valgiai ir gėrimai (Alus nemokamai visą

vakarą).
VISA TAI TIK $2.50

Nepraleiskite šios retos progos ir visi, o ypač KEARNEY, NEWARK’O 
ELIZABETH’O, LINDEN'O ir kitų apylinkių jaunimas atvykite į šį 
pasilinksminimo ir įvairenybių vakarą.

UŽTIKRINAME, KAD BŪSITE PILNAI PATENKINTI

LIET. KATALIKŲ BENDRUOMENES CENTRAS

AMERIKIEČIAI RAŠO LIETUVOS ISTORIJA
SPAUDA vietinių raštų tvirtinimus, kad

Baltijos valstybės buvusios va- 
Autorius “yra '^amerikietis khrų intėrvenčionistų padaraš.

šveicariško - lietuviško kilimo, 
nes jo tėvas yra šveicarietis, 
o motina lietuvė. Tėvas prof.
A. Senn 1922 - 30 dėstė Kau
no universitete, nuo 1938 Phi- 
ladelphijoje. Sūnus gimė Ame
rikoje 1932, mokėsi Columbi- 
jos universitete rusų institute 
istorijos mokslus. Jo pažiūros 
gali būti laikomos būdingos čia 
išaugusiam, susiformavusiam 
amerikiečiui mokslininkui.

Taigi, kokiom akim autorius 
pažiūri į Lietuvą, kuriai jis su
dėjo stambią duoklę, nušvies
damas tos 'Lietuvos gyvenimo 
siaurą laiko tarpą 1917 - 1920 

—“kaip Lietuva tapo nepri
klausoma valstybe”. Kaip pa
žiūri tas, kuris Lietuvą tegali 
pažinti 'tik iš literatūros, iš do- Gertrud Mortensen tezei, kuri

Lituanus recenzentas atkrei
pia dėmesį, kad ir Lietuvos 
sienų klausimas nušviečiamas 
nekritiškai. Lietuvos rytuose 
autorius rado lietuvių gyven
tojų mažumą — ten, kur gy
vieji recenzentai ir tų kraštų 

' gyventojai Lituanus recenzen
tas S. Sužiedėlis ii* Aidų recen
zentas dr. Kostas Jurgėla vaiz
dą rodo kitokį. Tuo tarpu Lie
tuvos vakaruose autorius kar
toja tvirtinimą, kad Prūsų Lie
tuvoje lietuviai atsiradę tik vė
liau, po to, kai ten buvo įsi
kūręs kryžiuočių ordinas,, pa
kviesti iš Didžiosios Lietuvos 
po 1422. Recenzentas S. Sužie
dėlis pastebi, kad čia autorius 
nebuvo kritiškas ir pasidavė dr.

kumentų, negalėdamas pats bū- daugelio mokslininkų nėra pri-
- - -■ - -............ ■> imta. (Ją Aiduose dr. J. Ma-ti įvykių eigos liudininkas?

tusas vertina kaip vokiečių ky- 
Lituanus .žurnalo vertintojas jančio nacinio sąjūdžio prasi- 

Simas Sužiedėlis atkreipia dė
mesį į gausią autoriaus litera
tūrą. Būdamas rusų instituto 
auklėtinis, naudojosi ir sovieti
ne literatūra. Autorius paste
bėjo įsakmiai, kad ta literatū
ra reikia naudotis kritiškai. Ta
čiau neišvengė pats jos įtakos. 
Kai kuriuos faktus ėmė dėsty
ti taip, kaip juos pristato so
vietai, sąmoningai iškreipdami 
istorijos eigą savo politiniam 
interesui.

Pirmas tos Įtakos ženklas 
yra tas, kad autorius lygios 
reikšmės įvykiu pristato Lietu
vos Tarybos pastangas atkurti 
nepriklausomą valstybę ir Vin
co Kapsuko pastangas sukurti 
sovietinę Lietuvą. Autorius Lie
tuvos Tarybos pastangas su
menkino, Kapsuko padidino. 
Vaizdas istorijos įvykį parodė kad bent Lituanus paskelbė 
netikrą. Iki kiek autoriaus kritišką atsiliepimą. Jis gali bū

ti naudingas įspėjimas tiem 
nelietuviam, kurie naudosis 
veikalu.

vaizdavime iškrypo tikrasis

veržimą istorijos moksle).
Aidų recenzentas dr. K. Jūr- 

gėla šalia pagrindinio priekaiš
to —šaltinių nekritiško var
tojimo — dar pasigenda: “aš 
pasigendu iš autoriaus pusės 
meilės ir pagarbos nagrinėja
mam reikalui”.

Kokia viso to išvada? Rei
kia pasidžiaugti, kad apie Lie
tuvą ėmė rašyti kiti. Nereikia 
rūstauti, kad jie daro klaidų. 
Būtų reikėję, kad mes patys 
būtume parūpinę kapitalinius 
mokslinius veikalus apie Lietu
vą, kurie būtų davę gaires sve
timiem tyrinėtojam. Bet mes 
tuo nepasirūpinom. Tai nėra 
jokis priekaištas mūsų istori
kam. Tai nėra jų vienų reika
las. Tai yra visų reikalas. Gera,

faktas, galima spręsti iš to, kad c pVasario 16 aktas praeinamas 
kaip mažareikšmis įvykis, o 
pagrindinis svoris skiriamas 
1917 gruodžio 11 rezoliucijai. 
Patį Lietuvos valstybės atsta
tymą autorius vadina Lietuvos 
valstybės sukūrimu, ne atkūri
mu, lyg Lietuvos valstybinė 
praeitis būtų ignoruojama.

Antra tendencija sovietinių 
šaltinių įtakoje — iškreipta Vo- 
kietijos rolė Lietuvos valsty- j 
bės istorijoje. Tvirtindamas, j 
kad Vokietijos politika pirmo- j 
jo karo metu Lietuvai buvusi j 
palanki, autorius sudaro įspūdį, j 
kad Lietuvos nepriklausomybės ] 
atstatymas tai didele dalim J 
Vokietijos padaras. Tam įspū- ] 
džiui sudaryti nevengia net to- j 
kių teigimų, kad į Vilniaus kon- ] 
ferenciją kai kurie delegatai ] 
buvę paskirti vokiečių, nors j 
yra aiški netiesa. ’

Nepriklausomybės kovose au
torius padidina svetimųjų pa
galbą. sumažina pačių lietuvių 
pastangas. Tai vėl primena so-

Pasirodė ir kitas veikalas,
kurį išleido Harvard Press. Jo 
vardas “The Formation of the 
Baltic States 1917 - 1920”. Jo 
autorius yra Stanley W. Page, 
kuris profesoriauja City Col- 
lege.
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KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į Šemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, į 

kuriai rūpi genu patarnavimas prieš jums siunčiant

DOVANŲ PAKETUS I U5JSK |
1. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi? į
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 j 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet | 
kurį iš skyrių:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAInut 5-3455

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900

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

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32. ILL. 
FRontier 6-6399

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

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

1313 Addison Rd.
Superior Avė. & 71 St, 
CLEVELAND 3, OHIO
UTah 1-0807

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923

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

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIŲSIME GREIČIAU

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES 0F EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

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

87-09 JAMAICA AVĖ.
Tel.: VI 7-4477

VVOODHAVEN 21, N.Y.

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

TAUTIEČIAI

Pasinaudokite proga ir pasiųskite šventėms dovanų savo 
artimiesiems į LIETUVĄ

Šiam tikslui Jums sąži- J 
ningai ir daug pigiau, negu kur kitur, patarnaus: <

Londono Lietuvių Prekybos B-vės
ATSTOVAS

337
JONAS DAUGIRDAS

UNION AVENUE 
EV 4-1232

- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKIKITE

BROOKLYN 11, N. Y.
EV 7-4940

“Šventa ir reikalinga yra 
melstis už mirusius"

I^0HB MBBB
RAŠYKITE:

Montfort Fathers
Perpetual Mass Association
40 S. Saxon Avė, Bay Shore, N.Y. - MOhavvk 5-0726 
101-18 10<th St, Ozone Park, N.Y. • Vlrflinia 9-5885

Metame — už vienį aamenį ......     1.00 dol.
Visam laikui — už viena asmenį ......... .........10.00 dėl.
Metams — už vi»į išima ...................  2.00 dol.
Visam laikui — už visa ieimį......................—25.00 dėl.

Praplečiama su geresniu patarnavimu augančiai klientūrai

(Licensed by Intourist)

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

Skyriai
99 M Aveave 116 Mala Street 1015 E. Canon SU
New York S, N. Y. Patonon 1, N. J. Pittaburgh 3, Pa.
AL 4-5456-7 MU 4-1619 HU 1-2750

PRISTATYMAS GARANTUOTAS • NIEKO EXTRA NEREIKIA MOKĖTI
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Jei tai būtų tiktai vieną kartą
Neramybė nėra tik mūsų lai

kų žymė. Nuo pat laikų pra
džios nerimas eina žmonijos 
pėdomis. Kiekvienam laikotar
piui jis atrodo toks didelis, 
kaip ir mūsų dienom. Sakysi
me, šimtą metų grįžtelėjus at
galios, karai ir revoliucijos ver
petu sukosi Europoje ir Ame
rikoje. “Mūsų dienos yra ko
vingos, neramios ir drumsčios, 
—rašė prieš 80 - 90 metų Er

nestas Heilo, gilus prancūzų 
katalikų mąstytojas. — Mus 
stelbia vis didesnis laukinis 
triukšmas... Patrankų griaus
mas drebina pasauli”.

Taip, anie laikai nebuvo ra
mūs. Prancūzų trigubos revo
liucijos sukeltos laisvės kovos 
ir sukilimai kunkuliavo visoje 
Europoje, tartum iš vagos išė
jęs upės potvynis. Nuskardėjo 
^komunistinis manifestas ... 
Krauju apsiliejo Amerikos pi
lietinis karas... Prūsiškoji Vo
kietija kilo, žvangino ginklais 
ir glemžė austrų, danų, pran
cūzų žemes ... Ernestas Hei
lo rašė tuo metu, kai griaudė 
vokiečių - prancūzų patrankos 
1870 - 1871 kare. “Mūsų die
nos neramios... Dėl to verta 
prisiminti žmones romius, tai
kius. Tokių žmonių yra buvę. 
Ir net nuostabu mūsų dienom, 
kad jų buvo”. Kas tie ramy
bės žmonės?

★
šventieji! — atsako Ernestas 

Heilo. — Valandėlei sustoki
me ties tuo žodžiu. Valandėlei 
atitrūkime nuo kasdienos žmo
nių, kad geriau suprastume 
tikrą žmogų. Kas gi yra šven
tasis, jeigu ne tikras žmogus? 
Jeigu toks būtų buvęs tik vie
nas, pasirodęs tik vieną kartą, 
būtų sukėlęs gyviausi susido
mėjimą. Apie tai kalbėtume ir 
dabar. Bet šventųjų yra buvę 
daug, labai daug, kaip žvaigž
džių danguje, kurios jau nebe- 
atkreipia mūsų dėmesio. Jomis 
nesistebime, kaip paprastu reiš
kiniu.

Vis dėlto apie žvaigždes sa
koma: jos spindi savo pasto
vumu. Apie šventuosius saky
tina: jie švyti pastovia savo 

dvasios ramybe. Ar tai supran
tama? Ernestas Heilo laiko di
džiausia klaida, kad “šventie
ji padaromi tartum ne žmonė
mis, lyg kokiomis vaškinėmis 
figūrom, nuliedintom iš tos 
pačios formos”, šventieji yra 
žmogiškiausi žmonės. Tai, kas 
yra jiem vienoda ir antgamtiš
ka, gyvenime apsireiškia dide
liu gamtišku Įvairumu. Tasai 
įvairumas apima visas tautas, 
visus luomus, visus charakte
rius, visas profesijas... “Evan
gelija yra viena, o šventųjų 
daug ir labai įvairių, ir tai įsi
dėmėtina” —rašo tasai kata
likų filosofas .

Katalikų Bažnyčia savo litur
ginius metus skaičiuoja pagal 
šventųjų dienas. Ji mini šven-' 
tus kankinius ir didvyrius, di
delės išminties genijus ir be
raščius, vyrus ir moteris, vai
kus ir suaugusius . . . Niekur 
nerasi nei tokios platumos nei 
įvairumo, kuriuo pasireiškia 
žmonių šventumas. Jis spindi 
nepalaužiama ramybe pačiais 
neramiausiais laikais. Ernestas 
Heilo pastebi, kad tai nėra ne
jautrumas ar šaltumas. Tai yra 
savotiškas karštis, bet karštis 
be nerimo ir drumsties. Dievo 
meilės karštis, kuriuo turėtų 
pasižymėti visi žmonės, “jeigu 
jie būtų tokie žmonės kokių 
Dievas nori”, šventieji norėjo 
būti tokiais žmonėmis, ir jais 
buvo.

Visų šventųjų dieną prisi
menami visi Dievo karžygiai. 
Kitom dienom Katalikų Bažny
čia iškelia atskirus šventuosius. 
Kiek tvirtai ji nori, kad jais 
pasektume, Ernestas Heilo pa
sako tokiu pavyzdžiu: “Dėl pa
saulinio triukšmo ir neramy
bės gali griūti kalnai, bet Ka
talikų Bažnyčioje bus švenčia
ma piemenaitės šv. žermenos 
diena, nors ta šventoji gyveno 
prieš tūkstantį metų”. Ar tai 
neturėtų įkvėpti mums jėgos 
išsilaikyti Dievo ramybėje net 
ir tada, kai pasaulio neramybė 
drebina mūsų gyvenimo pa
grindus?

Viešųjų sferų priešlietuviška 
veikla okup. Lietuvoje su
stiprėjo. Tai rodo, kad mūsų' 
žmonės tebėra patriotiniai nu
siteikę. Buvo, kaip žinia, pa
leista per komunistinę spaudą 
eilė straipsnių prieš vadinamas 
nacionalistines tendencijas ir 
prieš buvusius bei dabartinius 
lietuvių veikėjus, gyvenančius 
Vakaruose. Jų tariami nusikal
timai ir “juodi darbai” buvo 
garsinami, kad tuo sukeltų 
daugiau trinties. Maskva tuo no
rėjo parodyti taip pat, kad ji 
visa žino, gali susekti ir at
skleisti. Nepaisant šių kirši
nančių žygių, žmonės laikosi 
vieningai ir sunkiai pergyvena 
Maskvos vergija.

Jaunoji karta, mažiau susie
ta su praeitimi, mažiau ja ir 
domisi, bet ieško kelių į nau
jas gyvenimo formas, į lais
vesnę lietuvišką kūrybą, kuri 
būtų pranašesnė už sovietinę. 
Visai suprantama, kad jauni
mas vis daugiau domisi gyve
nimu užsienyje ir klausosi mū
sų radijo pranešimų, laukda
mas patrauklių idėjų ir patari
mų. kas darytina jų sąlygom, 
ko siekti ir į ką atremti savo 
kūrybinę veiklą.

Tokia tarptautinė ir paverg
tojo krašto padėtis, o taip pat 
mūsų visuomenės išeivijoje 
laikysena sąlygojo, be abejo, 
ir lėmė. Vliko veiklą. Turėjo
me smūgiu, bet ir padrąsini
mų nenuleisti rankų.

DEL VATIKANO

Skaudžiai pergyvenome Lie
tuvos atstovo prie Vatikano de
gradavimą. Jei jis ir tebeturi 
teisę kalbėli Liteuvos vardu, 
bet tik kaip pasiuntinybės rei
kalų tvarkytojas, o ne diploma
tas. lygus kitų kraštų misijų 
šefams. Jo rangas yra žemes
nis, kas paliečia jo prestyžą ir 
vietą diplomatų tarpe. Tuo rei
kalu darėme, ką galėjome. Bu
vome pasiuntę dargi savo at
stovą į Romą, kad veiktų vie
toje. Įkarščio ir susijaudinimo 
metu Lietuvos pasiuntinybė 
ne ką jam tepadėjo, ir keista 
pasiuntinybės laikysena, o be 
to mūsų pačių susiskaldymas 
reikalo tikrai nepagerino, bet 
sudarė įspūdį, kad veikėme kas 
sau. nepripažindami jokio va
dovaujančio autoriteto. Tenka 
džiaugtis, kad tas nelaimingas 
įvykis neturėjo tolimesnių pa
darinių. Jokia kita valstybė, 
kur tebėra Lietuvos pasiunti
nybės. i tai neatkreipė dėme
sio ir palaikė tą Vatikano žy
gį grynai taktine klaida. Ne
atrodo. kad pačios \ytikano 
sferos šiuo metu kitaip į tą 
reikalą žiūrėtų.

Dr. A.,Trimako pranešimas Vliko posėdyje (2)

ŽYGIAI VVASHINGTONE

Stengdamiesi išlaikyti Lietu
vos bylą gyvą ir neleisti pasau
lio galiūnams užmiršti Lietuvos 
vardą, nepraleidome progų įsi
terpti, kur buvo galima ir tiks
lu. Tam reikalui išnaudojome 
pasikeitimą Valstybės departa
mente; John Foster Dulles su
sirgus, skubiai palinkėjome 
jam sveikatos ir padėkojome 
už Lietuvos laisvės bVIos gyni
mą. Jo pareiškimas Vasario 16 
proga liks istorinis. Dulles mi
rus, vėl perdavėme Valstybės 
departamentui savo užuojautą, 
o paskyrus naują Valstybės, se
kretorių, pasveikinome jį. lin
kėdami neužmiršti Lietuvos by
los. Beaiškėjant Rytų - Vaka
rų konferencijai Ženevoje, Vli
ko pirmininkas lankėsi Valsty
bės departamente ir įteikė ati

MADRIDAS — Ispanijos sostinė

tinkamą memorandumą. Pana
šūs memorandumai buvo įteik
ti D. Britanijos ir Prancūzijos 
vyriausybių galvoms Vakarie
čių pasitarimo Washingtone 
proga. Susirinkus keturių di
džiųjų galybių užsienio reika
lų ministeriams Ženevoje, vėl 
kreipėmės telegramomis į va
kariečius, primindami Lietuvos 
reikalą.

DĖL CHRUŠČIOVO VIZITO

Tarptautiniai įvykiai tačiau 
rutuliojosi ne pavergtųjų nau
dai, ir Chruščiovas atsilankė 
JAV. Ta proga, nieko nelauk
dami, kreipėmės į įvairias or
ganizacijas ir savo žmones, 
prašydami jų imtis tam tikrų 
žygių, kuriuos nurodėme. Tuo 
pat metu buvo pasiųsti raštai 
JAV prezidentui, Valstybė? se
kretoriui. o taip pat Jungtinių 

Tautų pirmininkui, prašant kel
ti Lietuvos laisvės bylą. Raštas 
prezidentui buvo Kongreso na
rės Edna Kelly įtrauktas į 
Congressional Records. Visi šie 
žygiai pasaulinės politikos rai
dos, be abejo, nepakeitė, bet 
Lietuvos laisvės reikalas buvo 
pakartotinai iškeltas. Turiu taip 
pat priminti, kad Vliko žmo
nės aktyviai dalyvavo vienu ar 
kitu titulu žmogaus Teisių die
nos minėjime, Tremtinių me
tų paskelbime, PET ir LLK 
darbuose.

INFORMACIJA

Radijo programomis per Ma
dridą, Romos ir Vatikano sto
tis kreipėme ypatingo dėme
sio į kultūrinius - ideologinius 
klausimus, kuriais mūsų pa
vergtasis jaunimas ypatingai 
domisi. Politiniai komentarai 
apie dienos įvykius ir laisvųjų 
lietuvių veiklą buvo tap pat 
reikiamai panaudojami. Su pa
sirodančiais iš pavergtojo kraš
to mūsų tautiečiais buvo ne
kartą susitikta ir gauta įdomių 
žinių apie jų gyvenimą, nuo
taikas ir pageidavimus.

Eltos biuleteniai lietuvių, 
anglų, italų ir vokiečių kalbo
mis buvo toliau tobulinami, žy
maus pasisekimo susilaukė, 
nors rečiau leidžiami, itališkie
ji biuleteniai. Nemaža anglų ir 
vokiečių spaudos spausdino El
tos žinias. Lietuviškieji biule
teniai, be abejo, buvo didelės 
mūsų spaudos naudojami.

KAIMYNAI IR SAVIEJI

Santykiai su kaimynais bal- 
tiečiais ir lenkais buvo plečia
mi toliau. Bendradarbiavimas 
su jais laisvinimo srity yra vir
tęs tradicija, dirbant PET ir 
kitose egzilų organizacijose. 
Su ukrainiečiais ir vokiečiais, 
santykiai taip pat buvo geri.

Su Altu turėjome pasitari
mus tarptautinės politikos ir 
Vliko darbo finansavimo klau
simais. Alto parama yra bran
gi ir tikimės jos gauti daugiau.

Bandėme iš naujo daryti žy
gių politinėms grupėms su
jungti, tačiau ir vėl be rezulta
tų. Neatrodo, kad pasitrauku
sios iš Vliko grupės būtų lin
kusios įeiti į vieningą laisvini
mo darbo organizaciją. Kol jos 
taip laikysis, mūsų pastangos 
šioje srityje vargu ar atneš pa
geidaujamų vaisių. Reiktų, kad 
pati visuomenė padarytų iš to 
reikiamas išvadas. Gal tada 
greičiau surasime kelią į vie
ningą laisvinimo organizaciją.

Santykiai su PLB buvo drau
giški, nors kai kurie jos vei
kėjai bandė tą sklandumą ar
dyti. Buvo norima įtikinti, kad • 
Bendruomenė turėtų imtis po
litinio darbo. Neabejotinai toks 
Bendruomenės išėjimas į skir
tingus laukus, negu jos pagrin
diniai tikslai numatė, galėtų į- 
nešti netvarkos darbo pasi
skirstyme ir paralelizmo veik-, 
loję. Tokios Bendruomenės ten
dencijos, jei būtų plačiau pro
paguojamos, įneštų chaotinį e- 
lementą į jos pačios tiesiogi
nius uždavinius, lygiai kaip ir 
į laisvinimo darbą.

JAUNIMAS

Gražus jaunimo būrys vienu 
ar kitu būdu teigiamai pasireiš
kė laisvinimo darbo baruose. 
Tačiau nemaža buvo ir tokių, 
kurie neparodė didesnio akty
vumo ne tiktai tautos laisvini
mų, bet ir bendrai visuomeni
nės veiklos srityse. Ne vienas 
jų teisinosi, kaltindami esa
mas organizacijas esant pase
nusias, kurios jiems netinka
mos. Kiti vėl prikaišiojo dabar
tiniams vadams skambesnių 
šūkių trūkumą, lyg darbo sėk
mingumas pareitų nuo šūkių. 
Buvo ir tokių, kurie vengė po-” 
litinio darbo, lyg jis būtų ne
padorus. Jie vadino grupinius 
vadus vilkais, kurie esą pasi
šovę jaunimą suėsti. Kol jau
nųjų dalis taip laikysis ir vie
ton pozityvaus darbo versis 
kritika, ieškodama savo pasy
vumui pateisinimų, tol jų pa- 
sigesime savo eilėse. Visos or
ganizacijos turėtų parodyti šiuo 
reikalu daugiau iniciatyvos ir 
noro padėti mūsų jaunimui nu
galėti lengvo gyvenimo pa
gundas, kur jos dažnai nu
traukia juos dargi nelietuviš
kais keliais.

LĖŠOS

Visose suminėtose srityse 
būtų buvę galima, be abejo, 
daugiau pasiekti, jei medžiagi
niai ištekliai būtu buvę dides
ni. Altas, kaip žinia, šiais me
tais yra davęs kiek mažiau ne
gu pernai. Tačiau, kadangi me
tai dar nepasibaigė, norėtųsi 
tikėti, kad jis jų parūpins dau
giau, kas, kartu su lėšomis, 
gaunamomis iš Kanados, leis 
suvesti metinį balansą, nepa- 
liečiant pagrindinės veiklos. 
Yra svarbu, kad kitais metais 
būtų padaryta visa, kas gali
ma. kad padidintum įnašų plau
kimą. Įtempus jėgas, tai nėra 
neįmanoma.

Šiuo metu dabartinioji Vyk
domoji Taryba yra atsistadydi-

(Nukelta į 4 psl.)

ALOYZAS BARONAS

VIENIŠI MEDŽIAI
ROMANAS

(19)
—Tai vis tiek ką nors jie turėjo uždirbti, pagal 

jūsų teigimą. Ir jų čia darbo yra, —ramiai kalbėjo 
padalintais smegenimis Bruknys. — šiandien yra 
šimtai tūkstančių bedarbių, nes panaikinta darbo žmo
gų eksploatavusi biurokratija, štai jūsų laikraščiuose 
buvo po šimtą redaktorių, dabar po penkis, štai jūs 
kalbate apie Ameriką ir pažangą, bet jos niekada 
nepavysit. Be darbo nieko nebus. Aš jums pažadu, 
kad be to ką mokėjo natūra, ir ką valdžia liepia 
mokėti, pridėsiu nuo savęs. Bus paskirai su kiekvie
nu susitarta. Jūs pirma turėjote eiles dykūnų, bur
žujų, kurie mito jūsų prakaitu, tačiau mes tebūsime 
tik trys. Agrotechnikas šimulis, kuris nustatinės sė
jomainą, ūkvedys, kuris prižiūrės darbus ir aš, kuris 
būsiu ir šeimininkas, ir draugas, ir tikrasis šio ūkio 
savininkas. Mano tėvo buvo penkiasdešimt karvių, o 
dabar trys kaimai teturi tik septyniasdešimt. Tai aš 
savo penkiasdešimt ir atsiimu, o jūs trys kaimai pa
sidalinkit kitą dvidešimtį. Nežinau, po kiek kiaulių ir 
vištų jums ištektų; manau, labai nepodaug, gautu
mėt po ketvirtį karvės ir po dešimtadalį arklio. Jei
gu jūs neturėsite kur jų dėti, jūs man mokėsite 
nuomas už tvartus ir klojimus, elektrą ir visą kitą. 

Kad to neįvyktų, jūs privalote išsikraustyti ne stai
giai, bet iš lėto, tada nesulošime bankroto nei aš, 
nei jūs. Viskas turi eiti nuosekliai. Taip sako vyriau
sybė ir taip bus, kol ateis laikas. Pradėkite nuo da
bar dirbti kiekvienas savo darbą, o kas nenori, tegu 
eina, bet jie nieko iš čia neišsineš. Aš nelaikau nė 
vieno. Dabar yra laisvė. Kai jūs išeisite, aš susitvar
kysiu. Aš pajėgsiu. Aš nesu jūsų išnaudotojas, toks, 
koks buvo bolševizmas, tačiau aš išmokau tvarkos ir 
ji turės būti išlaikyta. Tai ir viskas. Vėliau eis nauji 
įstatymai ir mes jiems nusilenksime, nes kas griauta 
ketvirtį šimtmečio, negalima atstatyti per dieną. At
statymas reikalauja tris kart tiek laiko, kiek griovi
mas, o kartais ir dešimt. Taigi, gero šimtmečio. Jei
gu turite klausimų, galite klausti, nes aš jau viską 
pasakiau.

Minia tylėjo, galvojo ir keikė. Ji nesutiko su nė 
vienu Bruknio teigimu, tačiau neturėjo žodžio, ką 
atgal pasakyti ir niekas neturėjo kitokio projekto. 
Bruknys galvojo apie Lakštuonę.

Ne, jis netikėjo, kad ji jo duktė, žinoma, ne. 
Ir jis nieko neklaus. Nieko kito, tik Elenos, žinoma, 
ji sakys teisybę. Turi sakyti. Staiga jis krūptelėjo.

—Ponas Brukny, —į priekį išėjo vidutinio ūgio 
vyras, dėvįs šviesia bliuzike ir angliško stiliaus ke
pure, auginąs trumpus ūsiukus, —ponas, Brukny. visa 
tai. ką jūs pasakėte, netiesa. Kaip valdžia apsprendžia, 
mums visai nesvarbu. Mus jėga suvarė į kolchozus 
ir mes privalome kuo greičiau iš jų išeiti, nors tai 
reikėtų ir jėgos. Mes pasidalinsime karves, arklius, 
plūgus, vištas, apsėtas ir neapsėtas žemes, laukus. 
Tuoj pat rytoj. Mes dėsime javus ir laikysime gyvu
lius šitose trobose, nes tai yra mūsų trobos, mes 
dirbsime ir krausime kiekvienas sau, o kas nenorės 
to daryti, tegu išeina. Mes paliksim ir jums, gal net 
ir nemažiau kiek pridera, nors jums ir nereikėtų.

—Teisingai.
—Dirbame kiekvienas sau.
—Gerai, Selenai.
—Teisybę šneki.
Minia ūžė, minia metė cigaretes ir žvilgsnius. Ki

lo augštyn mėnulis, plazdėjo žvaigždės ir Bruknys 
toliau galvojo apie Lakštuonę.

—Tuoj viską pasidalinti.
—Išrink komisiją.
—Mums nereikia jokių valdžių.
—Palaukit, —vėl tęsė Selenas, —palaukit, mes ry

toj susirinksime ir visą pasidalinsime. Tegu senes
nieji, kurie geriau viską atsimena.

—Ne, taip negalima, —pasakė kažkoks senyvas 
žmogus drebančiu balsu, —aš buvau Sibire, mano 
trobos nugriautos, aš turiu gauti daugiau, negu kiti. 
Kiti turi trobų daugiau ar mažiau, kiti turi pinigų, 
o aš nieko. Kiti per tuos metus gerai gyveno, o aš 
praradau sveikatą. AJ siūlau viską padalyti taip, kad 
kas daugiau turi žemės ir pinigų ir trobesių, tas 
mažiau gauna inventoriaus. Kaikieno žemė yra už
leista ganyklomis, o kaikieno yra paversta dirbama, 
kur pirma jos nebuvo. Reikia ir tai atsiminti. Mes 
privalome lygiai padalyti, atsižvelgiant į turtą, am
žių ir sveikatą.

—Ne, niekas nekaltas, kad tavo namus nugriovė.
—Štai, Baltrėno viską nugriovė, o jis gyveno 

mieste, prisivogė visko ir dabar kartu gaus su vi
sais, —šaukė moteriškas balsas.

—Ne. ant mano lauko užsėti kviečiai ir jie bus 
mano. —sakė rimtas senyvas vyras.

—Iš manęs atėmė penkiolika karvių, o dabar te
gausiu tik vieną ar pusę, o mano žemės dalį už
liejo tvenkinys, man turi mokėti tie, kas gaus pini
gus už elektrą.

—Tu gausi žemės iš žemės fondo.
—O kas tu toks, kad dalini? —sušuko moteriš

kas balsas. Spiegiantis ir staigus. —Žemės fondas 
bus tiems, kurie dirbo kolchoze, jos visai neturėda
mi.

—Aš bernavau čia dvidešimt penkerius metus, 
aš turiu gauti žemės. Nesvarbu, kad aš neturėjau, 
aš turiu gauti inventorių ir statybai medžiagą, aš 
užsidirbau.

—Ne.
—Nieko tu neužsidirbai.
Nebuvo tvarkos. Barėsi, plūdosi, pasakojo isto

rijas apie fašizmą, Ameriką, kraują. Sibirą, arklius, 
partizanus ir medžius. Brukniui buvo bjauru. Tačiau 
jis stengėsi nugalėti save. Jis galvojo apie praeitį, 
žmogų ir dangaus neaprėpiamus skliautus. Apie pras
mę kovoti ar mirti viską paliekant. Į širdį sruveno 
vasaros nakties kvapas, šilta drėgmė ir graudi me
lancholija.

—Matai, dabar, karve žalmargėje. —pasakė ši
mulis, —jie dabar pradės rinktis dirbti.

—Tai žmonės, nori per dieną viską sutvarkyti, 
o pirma viskas buvo gerai. —nusprendė apie Dalią 
galvodamas Antanas.

—Kas norės dirbti, tegu ateina rytoj pas mane 
pasikalbėti, kas nenorės, irgi tegu ateina, jei nori, 
—pasako Bruknys. —O jūs galit Šitame mano. —pa
brėžė mano, —sode posėdžiauti. Tik nelaužykite ša
kų.

—Ne tavo sodas. Mes naujų medžių prisodinom.
—Jo sodas.
—Aš nešiau obelis iš medelyno ir skiepinau.
—šaukim komisiją.

(Bus daugiau)
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Visą naktį ištampytas nuo 
Aino prie Kaipo, Kristus bu
vo nutemptas pas Romos im
peratoriaus vietininką, Pilotą, 
kad tas jų sprendimą patvir
tintų, nes nužudyti jau seniai 
buvo nusprendę. Be visos ei
lės Kristui primestų kaltinimų, 
Žydai Piloto akivaizdoje dar 
skundė Jį esant maištininku, 
besivadinančiu karaliumi- —"—-

Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga pa
dėkoti įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenantiems lietu
viams už tą ypatingą paramą, kurios mes esame susilaukę 
per šiuos metus. Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu 
męs vėl grįžtame prie savo tardicijos įsipareigodami vi
siems lietuviams pasiūlyti kaip dovaną be uždarbio 2000 
specialiu Kalėdinių siuntinių.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duo
menis, tam reikalui sudarėme ko naudingiausius šitokius 
2 skirtingus Kalėdinius be uždarbio siuntinius:

ANGELAS prie Kryžiaus Kelių paminklo Kennėbunkport, Me. Noutr. V. 
Maželio.

Po vaidinimo šokiai. Veiks

Children’s Tiekėte $1.00; Adults: $2.50 - $2.00 - $1.50
Adult<< Pay $1.50 at Children’s Performances; Children Pay Adults’ Priccs

Lapkričio 7 d. 7 vai. vak., 
šeštadienį, lietuvių salėje Cle- 
velando Alto skyriaus valdy
bos pakviestas Detroito dramos

bufetas, bus pagaminta skanių 
valgių, kavutės ir kitų gaivinan-

anticipated for the ųuarterly 
period beginning October 1, 1959, 

with the continuance of

RENGIA AMERIKOS LEGIJONO LIETUVIŲ SKYRIUS (POSTAS) 
DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES PROGA

Eastern Parkway Office:
539 EASTERN PARKWAY, AT NOSTRAND AVĖ. 

Additional Banking Hours—Monday Evenings 5 to 8 P.M.

Kadangi Pilotas nekentė žy
dų, buvo jiems kietas, tai ne
be kartą jis buvo tų pačių žy
dų skundžiamas imperatoriui. 
Dabar jie dėjosi suradę naują 
progą pasiskųsti imperatoriui, 
jeigu jis bandytų atvestąjį 
“maištininką” paleisti. Todėl 
Pilotas negalėjo nepaklausti 
viešai Kristaus: Ar tu esi -ka
ralius? Kristus, pakėlęs galvą 
ir pažvelgęs į Pilotą, atsakė: 
“Tu pasakei” ... ir po valan
dėlės pridėjo: “tačiau mano ka
ralystė ne iš šio pasaulio”.

Pilotas, žinoma, tam nenorė
jo patikėti, bandė neva gelbė
ti Kristų, pasiūlydamas žydams 
dovanoti bausmę, jeigu ir bū
tų kaltas, kaltinamajam arba 
nusmerktam Barabui, pasi
rinktinai. Ir kai sukurstytų žy
dų lihmia“ pra^o^^uktV kad 
išleistų Barabą, Pilotas nieko 
kito nebesugalvodamas, viešai 
nusiplovė rankas, lyg tuo pa
brėždamas, kad jis nekaltas 
“teisiojo mirties’’^..

Mokiniai, katik prieš kelias 
valandas kartu su Išganytoju 
vakarieniavę, seniai buvo išsi
slapstę, vienas jų. net trissyk 
išsigynė, nes tuo metu jam gal 
buvo svarbiau neprarasti vy
riausio žydų kunigo kieme vie
tos prie ugniakuro, kaip užsi
stoti už savo Mokytoją.

Lietuvoje ši, Kristaus Kara
liaus, šventė buvo susilaukusi 
nepaprastai gražaus, gilaus ir 
prasmingo susikaupimo, kada 
kiekvienam būdavo progos gi
liai pažvelgti į save, peržvelg
ti vidinį sąžinės balsą ir pasi
klausti savęs, ar mes visur ir 
visuomet kaip krikščionys ir 
katalikai esame ištikimi savo 
Viešpačiui ir Valdovui, sava-

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO: - -
1) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
2) 3 1/4 jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar mote

riškam kostiumui,
3) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4) storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5) pora vyriškų vilnonių kojinių,
6) pora moteriškų žieminių kojinių,
To kalėdinio siuntinio Nr. 1 kainą tiktai

$40.00, įskaitant visus mokesčius.
Svoris 11 svarų.

mi bendrai su visu laisvuoju
Tam tikslui esame reikalin- pasauliu prieš , komunistinę ver

gi jūsų ir visuomenės kuo stip- giją, kovą laimėsime, ir mūsų 
riausios moralinės ir materia- tauta, po darganų ir audrų,

SEKMADIENI, LAPKRIČIO (NOV.) S D
4 vai. popiet

vargome, užteks, kiti geriau ir 
daugiau tepadaro. Ir tokią sen
tencija naskelbe. dedamės at- 
likę visas pilietines ir sociali
nes pareigas.

Va, dabar norėtųsi vėl ai- 
grįžti devyniolika šimtmečių etr 
galios į aną iš Ketvirtadienio į 
Penktadienį naktį, kada Kris
tus buvo paliktas visiškai vie
nas, įsiutintos minint apsuptas 
iš visų pusių, ir nė vienos ar
timos širdies aplinkui nesima
tė. Taip kaip Šiandien. Kristus 
dažniau būna vienas altorių 
cimborijose, kaip kad žmonių 
širdyse, ypač jų darbuose, vi
same jų gyvenime, kurs per
dėm sumaterialėjęs, nes labai 
dažnas vis dar, kaip Simonas - 
Petras tebeieško šiltesnės vie
tos prie ugniakuro ...

—Renovare omnia in Chris- 
to! — amžiais nepasens šis šū
kis, šiandien milijonų žmonių 
šauksmu patapęs, ir ne vien 
tiktai nelaimingoj mūsų tėvų 
žemelėj, įpareigoja mus pakar
toti priesaiką širdyse ir visu 
karštumu bei užsidegimu dirb
ti tol, kol po Kristaus Kara
liaus vėliava susitelks visi, ku
rie tiki į Jį ir myli amžinąja 
Trieile, gražia , ir skaisčia, kaip 
dėkingumo ašara. Taip, šian
dien męs esame labai reikalin
gi gal ne tiek mokslininkų, 
kiek šventųjų, kaip sako G. 
Papįni, nes be šviesiųjų žibu
rių paklydome gyvenimo vieš
keliuose. O kad Dievas palai
mintų mūsų ryžtą, mes atmin
kime Kristaus įspėjimą Getse- 
mano darže: melskimės ir bu
dėkime. “O Kristau, pasaulio 
valdovę, ir žemės ir aukšto 
dangaus; Tau amžiais ir garbę 
ir šlovę varpai širdyse mūsų 
gaus”...

135 BROADWAY. AT BEDFORD AVENUE 
Additional Banking Hours—Monday Evenings until 7 P.M. 
MĖMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

1. Tautos himnas, iškilmingas už laisvę žuvusių pagerbimas
2. Meno programoje dalyvauja:

Vitalis Žukauskas, Operetės choras, solistai — V. Bekeris ir 
broliai Vasiliauskai
American Legion Post Indėnų grupė su jų tautiniais šokiais, 
dainomis, muzika — seniau ir dabar.

3. Trumpa kalba Kings County American Legion Commander 
Edward P. Phatigan.

kada pats Išganytojas paskuti
nę dieną prieš savo mirtį pa
tvirtino, kad Jis yra Karalius, 
dangaus ir žemės Viešpats, ku
rio klausos jūrų vėjai ir net 
pati mirtis, nes Jis, ir mirtį 
nugalėjęs, prisikėlė iš numiru
sių, kaip nei vienas karalių nei 
prieš Jį nei po Jo.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1) 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar mote

riškiems kostiumams,
2) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3) 10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vai

kiškoms suknelėms,
4) 10 jardų dvigubo pločio pamušalo
To kalėdinio siuntinio N. 2 kaina yra tiktai

-79.00, įskaitant visus mokesčius.
Svoris 22 svarai.. „.
Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra eks- 

sportinės rūšies su “Made in England” įrašu ir pasiren
kamos šitaip:

1) kostiumams — dvigubais ruožais arba lygios tam
siai mėlyna, ruda arba pilkšva,

2) paltams —< tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna,
žalia arba kupranugario spalvos,

3) suknelėms —dideli taškai mėlyname, rudame arba
gelsvame dugne.

Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, ku
riuos mes siunčiame oro paštu į bet kurą pasaulio kraštą.

Mūsiškius Kalėdinius be uždarbio siuntinius gali užsisa
kyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijen- 
tas, ar ne. Bet norėdami visiems duoti progos pasinaudoti 
jais, nustatėme, kad vienas asmuo iš karto gali užsisakyti 
ne daugiau kaip 2 tokius siuntinius (kiekvienos rūšies po 
vieną). Taip pat priiminėsime po 1 dol.iš tų kurie nori 
užsitikrinti sau Kalėdinį be uždarbio siuntinį, bet galutinio 
užsakymo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

Incorporated 1860 
Assets over $139,000,000

2000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO

Baigdamas, norėčiau pakar
toti, kad darėme, ką galėjome, 
Lietuvos bylai ir jos vardui 
kelti ir garsinti. Priešinomės, 
kur tik buvo grėsmės status 
quo pripažinti . Informavome 
užsienį ir savuosius, vargstan
čius okupuotame krašte, apie 
Lietuvos reikalus. Tuo tikslu 
tampriai bendradarbiavome su 
Altu, diplomatais, PET, LLK, 
įvairiomis egzilinėmis organi
zacijomis ir veikėme, kur ga
lėjome suderintomis gretomis.

Tarptautinė tačiau padėtis 
mus verčia dirbti dar su dides
niu užsispyrimu ir pasišventi
mu. Turime nuolat budėti Lie
tuvos laisvės sargyboje, lenkti 
didžiųjų galybių simpatijas ir linės paramos. Esu tikras, kad, kančių ir pasiaukojimo, vėl iš- 
politiką Lietuvos naudai ir drą- laikydami tautos laisvę savo vys šviesų laisvės rytojų.

For Children 
Saturday, October 31 — 2 P.M.; Saturday, November 7 —>2 P.M. 

, For Adults

Karaliaus šventę, tokiu išpažįs- šams, nors pats mūsų Viešpats 
ta. Kaip tik šios paskaitos pra- ir Karalius įsakmiai liepė my- 
džioje mes sąmoningai nusikė- lėti savo priešus.
lėmė į aną Didįjį penktadienį, Kristus teisus, nes priešus 

savo pusėn palenkti lengviau 
meile kaip panieka; mes, ro
dos, pavyzdžių tebelaukiam, 
pamiršdami taisyklę, kad pa
tys galim ir privalom būti pa
vyzdžiais. Ir šitie samprotavi
mai taikomi visiems katali
kams. O kaip šiandien mūsų 
žemė yra ištroškusi grynosios 
artimo meilės, nors ašarose ji 
permirkusi, bet tebėra sukepu
si ir suskilusi, kadangi ašaros 
yra karčios, skausme išaugu
sios grynosios meilės troškulio 
nepajėgia užgesinti.

Visas veikimas, kaip kaulai 
be muskulų, kaip muskulai be 
kraujo apytakos, kaip žmogus 
be karštos Širdies, merdi ir rū
dija: sakome — pasenome, pa-

mėgėjų sambūris vaidina Pui
dos 3 veiksmų komediją “Ste
buklingi vaistai”, kurios prem
jera sėkmingai praėjo Detroi
te spalio 24 švenčiant to sam
būrio dešimtmetį. Veikalo pag
rindinė mintis —-• ką padaro 
pinigas iš žUKūg^ŪS 
daug juoko, bet kartu ir rim
tų scenų. Režisorė — Z. Arlaus

kam Karaliui, kurio pavaldi
niais esame, nors pats Kristus 
mus ne kartą yra pavadinęs 
savo broliais.

Mes dažnai apie tai nepagal
vojame, arba išviso nesigili- 
nam į Atpirkimo paslaptį.

Vienas mūsų kelia vestu
ves, kitas mėgina ar tinkami 
jaučiai pajungti, trečias vėl pa
skęsta dienos trupinėlius be
rankiodamas. Ar daug žinome 
apie Kristų? Nagi tiek, kiek 
turime progų viena ausimi iš
klausyti sekmadieniais Evange
lijos. Žinoma, be paaiškinimų, 
nes ir tie, kam tai privalu, sa
kosi laiko nebeturį, nes dienos 
dulkėse kapstosi. Visos mūsų 
maldos kažkaip susinarplioja, 
su dienos klausimais susimai
šo, kažkur nutrūksta, prasiskie- 
džia ... Tiesa, retkarčiais aik
teli varpo dūžiąi, primindami, 
kad kaž kieno gyvenimo siūlas 
nebesumezgamai nutrūko. Tai
gi, mat, jis jau bus miręs. Ne 
aš. Tuo tarpu.

Mes nesam atleisti—•: einam 
bažnyčion, prie sakramentų; 
rinkliavos metu jmetam “dai- 
muką”' kartkartėmis suren-’ 
giam “bingo” labdaringam ar 
kitam nurodytam tikslui. Ko
kios gi kitos artimo meilės iš 
mūsų galėtų kas reikalauti? Ir 
visa tai taip žmoniškai supran
tama, tiek kasdieniška, paga
liau, taip nuobodžiai paprasta, 
kd mes nė nepasijuntame ne- 
besuprantą Kristaus priekaiš
tingo nusiskundimo “juk taip 
ir pagonys daro”.

Ar gali žmogiška meile my
lėti tą, ko tu nepažįsti? Ne. 
Pats pasakysi: nesąmonė. O jei 
kartais ir rodai artimui meilės, 

Jei mūsų laikais bažnyčia tai kažkodėl ji dažniau būna 
ypatingu būdu pagerbia Išga- spekuliatyviu apskaičiavimu 
nytoją, kaip Karalių, tai ne- praskiesta. Stengiamės tiek, 
reiškia, kad ji tik nuo l925: kiek mūsų egoizmą pateisina. /Atkelta iš 3 nsLi sinti savuosius nenusiminti bet
metų, t.y., kada popiežius Pi- Čia, aišku, būtų gal net ir bai- ... . ... ..i. v • » v • • a- • -i Rusu jos narius prašėme eiti dar su didesniu atkaklumu
j r * r toliau pareigas. Jie su tuo su- bandyti atsipalaidoti nuo Mask- kaitė - Mikšiene. Rezisores pad.

vos .ir gauti teisę laisvai gyven- I. Laurinavičienė ir S. njase- 
ti savoje nepriklausomoje vals- vičius.
tybėje. ~ Kadangi vietos numeruotos,

Priešas, be abejo, norėtų, patariama bilietus įsigyti iš 
kad mes užmirštume laisvini- anksto. Bilietus galima gauti 
mo darbą ir pasišvęstume vien Dirvos redakcijoje ir pas Alto 
kultūrinei kūrybai bei mai- skyriaus valdybos narius. Vai- 
nams. Jam tada be klūčių bū
tų lengviau engti mūsų kraštą 
ir žmones ir išnaudoti jų iš
teklius savo ekspansijos tiks
lams. Tam turime pąsipriešin- 
ti visu griežtumu ir plėsti to- čių gėrimų.
liau savo krašto laisvinimo žy- Alto sk. valdyba
gius visomis priemonėmis------------------------- ;----------------------
radiju talormacijx spaudu per ,uk^ausiu j kurį ne.
santykius su didžiųjų galybių
valstybių vyrais ir egzilais. J

dinimo dieną — nuo 5 vai. vak. 
prie įėjimo į salę.

VERONICA'S YEIL THEATRE
Central Avenue and Fourteenth Street, Union Crty, NJ, UN 5-2325

1A, Hunt Street 
London, W. 11 
Gt. Britain

1) Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją,
2) Jei siuntinys dingtų, gražinsime pinigus arba nemo-

karnai pasiųsime kitą tokį pat siuntinį,
3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokes

čius, kad gavėjai Lietuvoje, sulaukę siuntinio, ne
beturėtų jau nieko primokėti.

4) Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pa
gal jų aprašymą ar remiantis pavyzdžiais.



Philadelphia, Pa.
Balto 52, skyrius lapkričio- 

28 kviečja visus lietuvius atsi
liepti p mūsų brolių skaudų 
šauksmą ir atsilankyti į šv. And
riejaus parapijos salėje ruošia
mą pobūvį. Nesakykime, kad 
prasta salė, kad nėra žymių 
artistų. Balto valdyba nenori, 
kad mūsų lietuvių pinigais bū
tų šelpiamas kuris nors klu
bas ar turtingo viešbučio salė. 
Šv. Andriejaus parapijos salę 
kleb. kun. J. Cepukaitis duoda 
nemokamai. O mes, atsinešę 
gerą nuotaiką, galėsime malo
niai pasikalbėti su pažįstamais, 
pašokti, sutartinai padainuoti, 
užkąsti ir tuomi Balto reikalus 
paremti.

Balfo valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus į paskutinį šiais 
metais Balto ruošiamą susitiki
mą ir neabejoja, kad visi Phi- 
ladelphijos lietuviai turės jaut
rias ir gailestingas širdis ir vi
si ateis.

Balfo 52 skyriaus valdyba

Į IŠ VISUR I

Mūsų jaunimą mokyti gim
tosios kalbos pasidaro vis sun
kiau. Tai kelia rūpesčio tiek 

T tėvam, tiek ir mokytojam pa
rapinėse bei šeštadieninėse mo
kyklose. Tie rūpesčiai spalio 
18 į Putnamą, Nekalto Prasi
dėjimo seserų vienuolyną, su- 
telkė 15 seserų mokytojų ir 
17 pasauliečių. Tą Naujosios 
Anglijos mokytojų suvažiavimą 
organizavo ir savo žodžiu pra
dėjo Kazys Mockus, Bostono 
skyriaus mokytojų valdybos 
pirmininkas Suvažiavimą svei
kino motina Aloyza, Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno seserų 
vyresnioji. Ji pasidžiaugė su
važiavusių skaičiaus gausumu. 
Pastebėjo taip pat, kad lietu
vių kalbos mokyti darosi vis 
sunkiau, nes ji mūsų jaunie
siem, net ir naujai atvykusiem, 
darosi antroji kalba, kaip rodo 
Putnamo stovyklautojų ir ben
drabučio mergaičių nuotaikos.

Sesuo Felicija (Nek. Pr.), bu
vusi Penevėžio gimnazijos Įįe- 
tuvių kalbos irliteratūros mo- ' 
kytoja, o dabar dirbanti Mont- 
realio šeštadieninėje mokyklo
je, savo paskaitoje nurodė, kad 
1956 JAV buvo apie 57 pa
rapinės mokyklos. Kai prieš 
keliasdešimts metų jos kūrėsi, 
lietuvių kalbos mokyti buvo 
lengviau. Lietuviškai tebekal
bėjo mokiniai ir mokytojau Su 
laiku darbas pasunkėjo. Atėjo 
dalis kitataučių mokinių, Ame
rikoje gimę antros ir 'trečios 
kartos lietuvių vaikai savo tė
vų kalbos jau nebemokėjo, šv. 
Kazimiero kongregacijos sese
rys ėmėsi pačios ruošti lietu
vių kalbos vadovėlius, pritaiky
tus šio krašto sąlygom. Bet iš nam0 mergaičių bendrabutyje 
tėvų paramos nesusilaukta. Kai vedanti lituanistikos pamokas,

_ n®t draudė vaįkus Var- prašė raginti vaikus skaityti ________ ___________ ______ _____ .______________________ __ ,t ____ ______ _ o
n®r®^lingos “Eglutę”. Kai kurie mažesni nuo 1952 rugpiūčio mėnesio, tyti kas trečią šeštadienį. Jie dainelę. Yra ir lietuviškas kny- skundžiasi, kad nebeteks drau-

!~~os * mo- vaidai lietuviškai jau nepaskai- Tai patys pirmieji lituanistiniai atkeliauja iš toli, dažnai kelio- v’"‘
kymas parapinėse mokyklose to Vyresnieji nemoka rašyti, kursai Australijoje. Juos suor- nei sugaišdami daugiau laiko, 
susupo. Naujieji ateiviai ėmė- varžosi tai parodyti. Nieko ganizavo A. Zubras. Jis paruo- nei tiesioginėm pamokom kur
si organizuoti seštadiemnes mo- lietuviško neskaitant, lengva ir šė ir kursų programą. Iš tėvų suose. Pamokas stengiasi pa-

mai, Lietuvos krašto ir gam
tos paveikslai. To viso mokyk
lom stingame.

Sesuo Gabrielė, pranciškietė, 
Hartfordo lietuvių parapinės 
mokyklos vedėja, pastebėjo, 
kad ne visada galima pradėti

sakojimais apie pasižymėjusius 
lietuvius.

Pr. Peuliukonis siūlė, kad li
tuanistinės programos būtų pa
ruoštos skirtingos: mažai lietu
viškai mokantiem ir geriau nu- 

____ ___ simanantiem. Reikėtų prie pro- 
mokyti nuo lietuvių k/Ėeikį . gramos ^smulkesnių paaiškim- 
pirmiau nuteikti, įkvėpti meilę 
gimtajai kalbai ir tėvų kraštui. 
Reikia ir tėvus prikalbinti, kad 
sutiktų vaikus raginti lietuviš
kai mokytis. Pittsburghe buvo 
anketos būdu atsiklausta. Daug 
tėvų, tarp jų ir naujųjų atei
vių, nesutiko. Padėtis kiek pa
sitaisė, kai buvo gautas Penn- 
sylvanijos valstybės leidimas 
lietuvių kalbos mokytis kaip 
dėstomojo dalyko. Vadovėliai 
reikalingi su žodynėliais, kad 
darbas būtų lengvesnis moki
niam ir mokytojom.

Sesuo I meldą (Nukr. Jėzaus), 
Bostono lietuvių parapinės mo
kyklos vedėja, taip pat pasisa
kė už vadovėlius su žodynėliais., 

. Bostone lietuvių kalbos dėsty
mas įteisintas, kai Massachu- 
setts valstybėje leista pradinė
se mokyklose dėstyti svetimą
ją kalbą. Tačiau Bostono diece
zija parapinėm mokyklom tai 
pritaikė tik šiemet. Leista kas
dien po pusę valandos skirti 
neanglų kalbai. Ligi šiol reikė
davo tą pusvalandį rasti prieš 
pamokas arba po pamokų.

Sesuo Scholastika, kazimie- 
rietė, Worcesterio lietuvių pa
rapinės mokyklos mokytoja, 
pabrėžė, kad labai svarbu tu
rėti geri vadovėliai; jie labai 
daug padėtų.

mų. šeštadieninėse mokyklo
se jau dirba ir jauni žmonės, 
be pedagoginio patyrimo. Jiem 
reikia nurodymų. Istorinių al
bumų leidėjai turėtų pasitarti 
su specialistais prieš leisdami 
tokius albumus; jie visai nepri
taikyti mokyklom. Ir lietuvių 
visuomenė ligi šiol mažai be
kreipė dėmesio į lituanistinę 
mokyklą. Vienų tik kalbų apie 
lietuvybės išlaikymą maža; rei
kia ir konkrečių darbų.

Suvažiavusieji turėjo progos 
pasigėrėti Putnamo bendrabu
čio mergaičių atlikta tautinių 
šokių ir dainų pyne “Rugia- 
piūtė”. Suvažiavimą pradėjo ir 
užbaigė malda jienuolyno ka
pelionas' kun. St. Yla.

BALFO direktoriai ar jų pavaduotojai žiu metų Balfo direktorių 
suvažiavime. ' '

BALFO CENTRO Stabas su Ign. Daukum (k.) — Balfo direkto
rium ir Chicagos apskrities iždininku.

LITUANISTINIAI KURSAI
Ne tik Amerikoje, bet ir i 

Australijoje lietuviai tėvai su- i 
sirūpinę savo vaikų lietuviškuo
ju auklėjimu. Kaip čia, taip ir 
ten veikia lietuviškos šeštadie
ninės mokyklos, kuriom vado
vauja pasišventėliai mokyto
jai ir į kurias vaikus leidžia 
taip pat pasišventėliai tėvai, 
norėdami, kad jaunimas neuž
mirštų savo tėvu kalbos, išmok
tų Lietuvos istorijos. Kur di- 

$05ųo' Paulė (Nek. Pr.); Put- desnės kolonijos, ten šalia pra
džios mokyklų suorganizuoja
mi lituanistiniai kursai. ■?. . • 

Melburno tokie kursai veikia

kyklas, bet dabar ir jos susi
duria su sunkumais. Parapi
nėse mokyklose dirbančios, se
serys įsteigė institutą lituanis- A- Giedrius - Giedraitis, ži- 
tiniam lavinimui skatinti. Bū
tų žymiai lengviau mokyti lie
tuvių k., istorijos ir geografi
jos, jei būtų atitinkami vado
vėliai, žemėlapiai, vaizdų albu-

švč. Jėzaus

MELBURNE

— Maniloje, Filipinuose, tuoj 
po Kalėdų įvyks Pax Romana 
metinis suvažiavimas, kuriame 
dalyvaus atstovai iš viso pasau
lio. Ryšium su šiuo kongresu 
rengiama paroda apie tremti
nius. Bus vaizduojamas ir lie
tuvių gyvenimas. Tačiau susi
duriama su medžiagos trūkumu 
lietuvių gyvenimą efektingai 
pavaizduoti. Rengėjam - reikia — 
bet kurių iliustracijų (fotogra
fijų, piešinių, brėžinių etc.), ku
rios pavaizduotų ir išryškintų 
šiuos momentus: a) ateitininkų 
veiklą ir gyvenimą Lietuvoje;
b) okupanto terorą tėvynėje;
c) mūsų gyvenimą tremties sto
vyklose bei ateitininkų veiklą 
per tą laikotarpį; d) dabartinę 
veiklą išeivijoje. Turį bet ko
kios medžiagos, maloniai pra
šomi skubiausiai ją siųsti Atei
ties redakcijai.

— Tėvų Marijonų Naujosios 
Anglijos Rėmėjų seimelis šau
kiamas Visų Šventųjų šventė- 
ję, Marianapoly, lapkričio 1 d. 
Rėmėjų dįęna ^prasidės iškil- sė
mingom vaisiom ir pamokslu 
11 vai. Šv. mišias aukos ir pat 
mokslą pasakys pats namų vir
šininkas tėvas Juozas Damb
rauskas, MIC. Visi senieji nau
jieji rėmėjai nuoširdžiai kvie
čiami ir maloniai laukiami.

—Kun. M. Kemėžis, Eliza- 
beth, N. J., šv. Petro ir Povi
lo lietuvių parapijos klebonas, 
praeitą savaitę keleto dienų 
atostogų buvo išvykęs pas kun. 
dr. T. Žiūraitį, O.P., kuris gy
vena Oxford, Mich.

— Šv. Kazimiero lietuvių pa- 
rap. bažnyčioje, Paterson, N.J., 
sutvirtinimo sakramentą lap
kričio 1 d., 3 vai. popiet su
teiks vysk. James A. McNul- 
ty, D. D.

— švč. Trejybės lietuvių pa
rapija Newark, N. J., sekma
dienį, lapkričio 22 švenčia 65 

, metų sukaktį. Tą dieną Newar- 
ko arkivyskupas Thomas A. 
Boland 3:30 vai. popiet parapi
jos bažnyčioje suteiks sutvirti
nimo sakramentą. Jubilėjinė 
vakarienė bus parapijos salėje 
5:30 vai. popiet.

— Jonas P .Grušauskas, gy
venęs Groshen, Conn., mirė 
spalio 5. Palaidotas spalio 7 
iš šv. Tomo par. bažnyčios 
Torrington, Conn.

— Ateitininkų Federacijos 
Tarybos posėdis šaukiamas lap
kričio 27, penktadienį, New 
Yorke, Commodore viešbutyje.

Vyresnysis kursas kartą per 
mėnesį rengia šokius. Juos la
biausiai mėgstą mokyklinis, jau
nimas. Susirenka ne tik moki
niai, bet ir skautai ir anks
čiau baigusieji.

Visi jie lanko australų mo
kyklas, per savaitę skaito, gal
voja ir kalba tik angliškai. 
Tik šeštadienis lieka gimtos 
kalbos pamokom. Ir nėra 
taip lengva atvažiuoti į tą mo
kyklą, kai kiti australiukai iš
vyksta su tėvais pasižiūrėti ken
gūrų ar meškerioti. Lietuviui 
dar reikia keliauti į savo mo
kyklą. Kai kurie atvyksta ne
norom, tėvų atvežami. Tačiau 
apsipranta ir lietuviškoje mo
kykloje, įsigyja naujų draugų, 
su kuriais kalba tik lietuviš
kai. Traukia juos ir pamokos, 
mokytojai, žaidimo draugai. 
Daugelis paskui laukia šešta
dienių, kad vėl susitiktų. Vie
nas, kuris šiemet baigia, net

ratūra, Lietuvos istorija, geo
grafija, mokomą lietuviškų dai
nų.

Kursai yra prisiglaudę Lietu
vių namuose Thornbury. Yra 
įrengtas specialus kambarys 
su stalais, rašoma lenta. Gre
timam kambary — žaidimo 
stalai, kieme — sporto aikštė. 
Mokiniai mokosi nuo 2 v. iki 
4 v. popiet. Susirenka visi anks
čiau ir mielai pasilieka dar po 
pamokų. Vieni žaidžia stalo te-

niųjų ir jaunesniųjų. Vyres
nieji kursus lanko jau ketvir
tus metus. Prie kursų dar 
kia jaunųjų parengiamoji 
sė.

Vedėja yra E. žižienė. 
resnioje grupėje A. Vingis 
ko istorijos, J. švedas ir D. 
Švedienė — lietuvių kalbos, E. 
Žižienė -— literatūros, Vacber- 
gas — dainavimo ir K. Klup- 
šas — dailaus skaitymo, dekla
mavimo. Jaunesne grupę moko 
N. Butkus, K. Klupšas, Vac- kiti žiūri televizijos, aikš- 
bergas, Puiųputienė. Mokytojai *ėje sviedinį,
keičiasi. Kiekvienam tenka dės- Dažnai čia išgirsi ir lietuvišką

vei- 
kla-

Vy- 
mo-

kalbą visai pamiršti ir nuo sa- prie kursų organizavimo daug daryti įdomias, patrauklias, kad 
prisidėjo V. Šalkūnas, kelerius tik mokiniai labiau pamiltų 
metus buvęs kursų reikalų ve- gimtąją kalbą, kad geriau su- 
dėju.

Mokinių yra apie 40. Jie su
skirstyti į dvi grupes — vyrės- Dėstoma lietuvių kalba,

vo tautos atitolti.

gynas, kur galima pasiskolinti 
lietuviškų knygų. Knygynas 
nuolat papildomas. Mokiniams 
per metus reikia perskaityti 10 
knygų ir padaryti jų santrau
kas.

Jaunimas jaučia ir pareigą 
išmokti Lietuvos istorijos, kad 
pažintų savo tėvų krašto žy
gius ir jų darbus. ('M.P.")

nomas vaikų literatūros auto
rius ir vaikų laikraštėlių redak
torius, dabar gyvenąs Worces- 
teryje, siūlė vaikus labai pa
traukti gražiais ir būdingais 
Lietuvos praeities vaizdais, pa-

sipažintų su Lietuvos praeiti
mi. BALTIMORĖS ŽINIOS

lite- Kristaus Karaliaus šventė bolo komandos sportininkas,
Baltimorėje atžymėta iškil
mingai. švč. Sakramentas bu
vo išstatytas per visą dieną. 
Tiek iškilmingose mišiose, tiek

šiemet gražiai pasirodė rungty
nėse, ypač Chicagoje, kur Bal- 
timorės komanda laimėjo 21-7 

Mirė. Vincas Rudzinskas, šė

WATERBURY, CONN.
Vardo draugijos kūrimo istoriją smulkiai nupa-

sukaktis
Prieš 25 metus tėvas J. Bru- 

žikas, S. J., Waterburio šv. 
Juozapo par. vedė dviejų sa
vaičių misijas ir tuometinio 
kleb. kun. A. Saurušaičio pra
šomas suorganizavo Jėzaus Var
do draugiją. Draugija savo ju- 
bilėjų paminėjo spalio 17, šeš
tadienį, pamaldomis ir banke
tu. Parapijos klebonas kun. E. 
Gradeckas sveikindamas pasi
džiaugė gražia veikla ir ragi
no didinti draugiją jaunesnio

šakojo ilgametis narys muzikas 
Al. Aleksis. Draugijos pirmie
ji du nariai —- Juozas Žemai
tis ir Petras Jokubauskas pri
minė draugijos nuopelnus pa
rapijai. Dar kalbėjo buvęs drau
gijos pirmininkas A. Daraške- 
vičius, J. Smolskis, Ch. Urci- 
nas ir J.' Semaška. Banketui 
vadovavo draugijos pirminin
kas J. Stasonis, kun. P. Sa
butis. Banketo parengimu dau
giausiai rūpinosi Robertas Dra- 
heris ir Andrius Bomba. Ban-
ketą baigiant buvo prisimintasamžiaus nariais. Draugijos įsi-
draugijos kūrėjas tėvas J. Bru- 
žikas, kuris dabar sėkmingai 
apaštalauja Urugvajuje. (k.)

VVATERBURY, CONN.
Spalio 25 Waterbury Lietu

vių Fronto Bičiulių sambūris 
surengė bendrą susirinkimą su 
paskaita apie tarptautinę padė
tį po Chruščiovo vizito. Kalbė
jo Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas iš 
New Yorko. Publikos . atsilan
kė labai daug. Waterburio LF 
Bičiulių Sambūriui pirmininkau
ja Vaclovas Kuzmickas.

” * ’ ‘f6r THE BRIDE

RUOŠIAME LIETUVIUKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS STEPONIS

šv. Valandoje vakare dalyvavo 
daug žmonių.

Susituokė Vitalija Rudaitytė 
su Pauliu Clah spalio 24 šv. 
Alfonso oažnyčioje. Jų moterys
tę palaimino kun. A. Drangi
nis. Vestuvių vaišės įvyko Ko
lumbo vyčių salėje Dundalke.

Išleistuves suruošė Konstan
tinui Matalauskui (Matthews), 
kuris per daugel metų Baltimo- 
rėje aktyviai reiškėsi organiza
cinėje lietuvių veikloje, porą 
metų vadovavo Lietuvių Sve
tainei ir Amerikos Lietuvių At
letų klubui. Išleistuvės įvyko 
spalio 24 Lietuvių Svetainės 
klubo kambary.

Kaukię vakaras, ruošiamas 
mūsų parapijos jaunimo, įvyks
ta šį šeštadienį, spalio 31 (Hal- 
loween Night) Lietuvių Svetai
nės klubo kambaryje. Visi ra
ginami ateiti su kaukėmis, šo
kiams gros geras orkestras.

Parapijos vakarienė bus lap
kričio 8 šv. Alfonso salėje. Da
lyvaudami vakarienėje, ne tik 
linksmai praleisime laiką, susi
tiksime su senais pažįstamais, 
bet ir paremsime savo parapi
ją — visas pelnas skiriamas 
parapijos mokyklai išlaikyti.

Naujos katedros iškilmingas 
šventinimas įvyks lapkričio 15. 
Iškilmėse dalyvauja Amerikos 
kardinolai, daug arkivyskupų ir 
vyskupų ir Baltimorės vyskupi
jos kunigų. Nauja katedra pa
statyta šiaurinėje miesto daly
je, N. Charles gatvėje.

Jonas Unitas (Jonaitis), pasi- 
rymėjęs Baltimorės Golts ful-

nos kartos lietuvis, gyvenęs ry
tinėje miesto dalyje, mirė šv. 
Agnietės ligoninėje spalio 21, 
sulaukęs 85 metų amžiaus. Ge
dulingos mišios buvo aukotos 
už jo sielą spalio 24 šv. Al
fonso bažnyčioje. Palaidotas 
šv. Stanislovo kapinėse. Liko 
liūdinčios dukros Marija, Liu
cija ir Sūnus Vincas ir eilė 
anūkų.

Jonas Obelinis

NEW HAVEN, CONN.

Sustojo veikusios 
penkios draugijos

Šiemet mūsų kolonijoje su
stojo veikusi jau penktoji drau
gija — tai šv. Kazimiero vy
čių. Draugija savo turtą likvi
duoja. Anksčiau nustojo veikti 
D.L.K .Birutės dr-ją, dr. J. Ba
sanavičiaus skautų. Lietuvių 
Apšvietos ir D.L.K. Vytauto. 
Visos savo metu buvo labai 
veiklios ir daug pasitarnavo 
lietuvybei.

Povilas Greičiūnas, gyvenęs 
556 Chapel St., senas New Ha- 
ven gyventojas, mirė pereitą 
savaitę.

Buvusiam klebonui kun. E. 
Gradockui pagerbimo vakarie
nė buvo suruošta spalio 20 
VVaveriy restorane.

Vytautas Ivanauskas ir Nijo
lė Ramanauskaitė susituokė spa
lio. 17 šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Vestuvių vaišės į- 
vyko Norkūnų vasarvietėje.' 
Jaunavedžiai veikliai reiškėsi 
jaunimo organizacijose.

e . k.

Posėdyje bus svarstoma ateiti
ninkų jubilėjaus minėjimas, 
pasiruošimas' jubilėjiniam kon
gresui, kuris įvyks 1960 rug
sėjo 2 - 4 dienomis Chicagoje.

— Trys knygų bibliotekos 
dovanai burtų keliu teks tiems, 
kurie, pasinaudodami knygų 
išpardavimu, dabar užsisakys 
knygų. Nupiginta iki 90 proc. 
Sąrašai siunčiami parašius šiuo 
adresu: Gabija, P.O.B. 355, 
Wyandanch, N. Y.

TĖVAI REDEMPTORISTAI 
IR BROLIAI

Ieško jaunų amerikiečių, dvasiškai 
nusiteikusių aukai, ir turinčių stip
ria valia aukotis išganymui labiau
siai apleistų sielų. Tėvai Redempto- 
ristai dirba J. A. V-se, Vak. Indijoje. 
Brazilijoje ir Paragvajuje.
Kas norėtų platesnių informacijų, 
prašoma raštu kreiptis j
Rev.* FRANCIS J. EAGAN S. S. R. 

Director of Vocations
The REOEMPTORISTS FATHERS 
5 East 74th Street, New York 21. 
N. Y. Tel.: "RH 4-8840

The PLAYHOUSE West Orange 
Art Theatre Frce I’arking

252 Main St.. OR 2-9707. 
Starts Wed.. Oct. 21st 

Special Accolrde: Lcgion of Dcccncy 
Franz Werfel'» Masterpiece

"EMBEZZLED H E A V E N” 
Group Bookings n<nv bcing taken for 
Churchcs - Schoola - Organizations

COAL COKE FUEL OH.
Prompt deliveries 
Brooklyn ■ Queen» - Nassau 
Call H Y 1-3200 - 3201,—t Oays 
Evenings-Sati»rday»-Sun<1ay» 
Call AT 9-C895

VANIDERSTINE ESTATE
33 Howard Avė... Brooklyn 21



Pereitą sekmadieni nepavy
ko abiem mūsų futbolą eki
pom, žaidusiom New Jersey 
valstybėje. Rezervinė prakišo 

k , 1:6, o pirmoji 1:2. Pirmoji eki* 
į pa žaidė šiuo sąstatu: Naruše-

i vičius; Vaitkevičius, Mileris;
McGee, Daukša (Murphy), Mur- 

j phy (Didžbalis); Perez (Butri-
į mas), Vasilionis, Remėza H,

Kleiza, Didžbalis (Kerekes). B 
paties sąstato galima buvo nu- 

j matyti mūsiškius pralaimėsiant.
( Trūko Klivečkos. Butrimas at

vyko tik pirmo kėlinio gale. 
Daukša, Perez ir Kerekes tą 
dieną žaidė jau antrąsias rung
tynes. Bet ir Hobokenas šie- 

| met silpnesnis. Jei būtume su-
I gebėję sudaryti sieną priešinin-
\ kui kertaht baudas, galėjome
\ joirmam kėliny abiejų įvarčių
I išvengti. Antrame kėliny Būt-
i rimo gerai paduotą kamuolį
s Remėza II paverčia įvarčiu. Iki
| galo rungtynių Hobokenas turi
I gerokai paprakaituoti, kad at-
I laikytų abu tašku. Iš mūsiškių
| ir vėl geriausi kovotojai buvo
I abu kietasprandžiai airiai —
I ~ McGee ir Murphy: Priekyje’ ir

vėl Remėza n buvo vienas.
Sekmadienį 

su Greek • Americans
Prasidėjus taurės varžyboms, 

pasikeitė tolimesnis pirmenybių 
tvarkaraštis. LAK, gavęs Natio
nal Cup varžybose pasistūmė
ti vienu ratu toliau be kovos, 
šį sekmadienį žaidžia lygos pir
menybių rungtynes namie su 
stipriais Greek - Americans. 
Pernai jiems pralaimėjome a- 
bejas pirmenybių rungtynes 
(1:2 ir 1:4). Nepamirština, kad 
rungtynės nuo šio sekmadie
nio prasideda pusvalandžiu 
anksčiau, t. y. pirmosios pra
deda 2:30 vai., o rezervinės — 
12:45. Vieta — New Farmers 
Ovai Nr. 2.

kietijoje, 'Čia tarnavo prie JAV šeštadieni, Farmers Ovai žai- 
sporte ir buvo aktyvus skau- karinės transportų administra- džia mažučiai prieš German 

■ -1 ----- ~-------- cijos ir mokytojavo įkurtoje Ungarian 2 vai. popiet, jaunu-
LOS ANGELES, C A L I F. amatų mokykloje. Į Ameriką fiai Prieš Hoboken — 3 vai. 
Lietuvos vyčiu susirinkimas atvyko 1949.

Lietuvos vyčiu 133 kuopa Apsigyvenęs Hartforde, uo- 
lapkričio 1 d.. 4 vai. popiet Mai.reiškėsi lietuviškajame gy- 
turės susirinkimą pas savo na- senime, dirbo Lietuvių Bend-

DU TENISO MEISTERIAI: Saulius Arūnas (k.) — šių metų JAV lietu
vių ir pabaltiečių meisteris ir Vytautas Gerulaitis, buvęs Lietuvos teniso, 
meisteris. Nuotr. V. Maželio. .

MIRĖ INŽ. V. MINIUKAS
HARTFORD, CONN.

Sp'alio 23 šv. Pranciškaus li
goninėje mirė visuomenininkas 
inžinierius Valerijonas Miniu
kas, atgyvenęs vos pusę am
žiaus. Mirė staigia liaukemija. 
Iškilmingai palaidotas iš švč.

tas. Rygoje jis ir susituokė su 
Liepojos lietuvaite Eleonora 
Dvarionaite, kuri Rygoje lan
kė konservatoriją (Ji muziko 
Dvariono duktė).

Vėliau persikėlė gyventi Į
Trejybės bažnyčios spalio 26. Lietuvą. Inž. V. Miniukas tar- 

Valerijonas Miniukas gimė, navo susisiekimo administraci- 
augp ir mokslą išėjo Rygoje, joje. Karo metu atsidūrė Vo- 
Studijuodamas ypač reiškėsi

BARBIHIHKAS

AtHnr laikas purtyti aąu pačiam,

priartėja tam tikras amtnu, reikia 
atsisveikinti nors ir su geriausiais

PARDUODU TABOR FARM

Tabor Farm. Sodus. Mirt., vasar- 
v—<» inn myku nuo Chicago, 

TU , ir 10 mylių nuo Bentcm Harbor. 
Mirt.
Pagrindiniam jmokėjimui reikia j- 
nettl $125.000.00. Likusiai sumai la
bai lengvo® išmokėjįmo sąlygos.
Susidomėjusiems prisiųsiu reikalin- 
gas informacijas ir literatūrą.

JUOZAS BACHUNAS, Sav. 
SODUS, MICHIGAN

IN ST. BONIFACE'S PARIŠK 
TN ELMONT, L. I. N. Y.

Luxury 10 yr. old seven rms. brick 
colonial. 3 large bedrooms, large fa- 
mily toom, oversized finished base
ment. extra fancy rear patio, at- 
tached garage, plaster walls. many 
extras. Priced for ųuick sale, 322,500 
PRimrose 5-2443.

Near Catholie Chureh and Parochial 
School in New City, N. Y. ROCK- 
LAND COUNTY. — 7 room sol’t. 3 
bedrooms, 1’4 baths. garage, base- 
menL manv extras. 2 vears. o’d. 
100x150 ft. Dead end St.-$23.500.

' _ Cal1 NE -*-4349 or
BEverly 5-3155 — 8:30 - 5 P.M.

REAL ESTATE REAL. ESTATE

FURNITURE BOUGHT

WE BUY ALL 
YOUR FURNITURE

Top Money Paid 
SU 7-9579 

Hours 9 A-M. to 7 P.M.

Old Westbury Vic. Widow*s sacrifice 
residential AA spacious 2 story’ Col
onial built by owner. 9 rms. 2 full 
baths -4- 2 half baths. Large living 
rm with fireplace. formai dining rm, 
all eleetrie Colonial kitehen. 2 separ- 
ate stairways. 4 large bedrms. Fab- 
ulous finished basement. Mušt see to 
appreciate. Giveaway at $45,000. 
Princ. onlny. Call owner ED 4-3547.

NURS1NG HOME

FOR RETIRED CATHOLIC 
MEN and WOMEN

Excellent boarding house. good food 
Reason&ble rates. 84 East Main St., 

Freehold. N.J. A. Jonės 
FR 8-6662

In Sacred Hearf P-»rish, in Harts- 
dale. N.Y. $24.900. charmina ranch. 
lovely secluded grounds, shaded ter- 
race: 3 bedrooms, attractive living 
room. expansion attic. extros, at- 
tached garasre, near school distriet 
7: 4% morterage. owner; brokers 
proteeted. WH 9-4360.

FLOOR SERVICES

Special consideration eriven to 
Catholie Institutions
JACK’S SERVICE

Window Cleaning - Floor Waxing & 
Cleaning — Ąlso Floo»-s seraped and 
refinished — FREE ESTI MATĖS

SH 5-5340

IN CATHOLIC AREA 
OF WHITE PLAINS, N. Y.

Gedney Section
QU1CK ACTION" :

2 yr. split. 5 bed-ooms, 3 baths.
family room. 2 paties, */i aere.

Corner lot. RO 1-0164.

ROOM ■ BOARD

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

WINES A LIOUORS

Mc G O VE R N’ S 
WINE & LIDUORS INC.

Imported and Itomestic Wines
Ltouors and Cordials

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

SHoreroad 8-4420

Mirė V. Miniukas
Hartforde mirė Lietuvos tink

linio internacionalas Valerijui 
nas Miniukas. Gražus ir gai£ 

rį Dominic Balčiūną. gyv. riiomenėje .vadovavo sporti- bingas velionies Miniuko spof-

motels

PETER’S MOTBL
233 Flanders Road

1037 Victoria Avenue. Los An- P.inku- Grandies ^er tinio gyvenimo kelias vedė per 
gėlės 19. Calif. Dominic Bal- šimtį metų gražiai susitvarkė Kauno Grandies klubą, Lietu*.

ir įsikūrė. Miniuku namai bu-

GN \VAY TO MONTAUK 
NOW OPEN FOR GUESTS 

Call or write

In St. Nicholas of Tolentine Parish 
in Jamaica

80-16 162nd St. Near St. Nicholas 
of Tolentine. 5 bedrooms; living 
room, dining room. modem kitehen: 
garage, cement drivevay; hobby 
shop; patio; bar-b-que. $15,990. 
JAmaica 3-3639.

In OUR LADY OF MARCY Parish 
in PLAINVIEW, UI. N.Y.

3 BEDROOM SPLIT LEVEL 
baths. comb. storms, blinds, patio, 
extras. Plot 85 x 65 x 100. Asking 
$22.500. Call Owner WE 8-0947.

DOVANOS GIMINĖM

KALĖDOM IR NAUJIEM METAM
IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIRŪPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietui IT Ą voje. Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai j? vertina gautam siuntiny ? ? ? .
Be abe;o, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
iriJU galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- IVU H ėiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS «

118-I25-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, jantduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS

S. Beckenteino
Važiuoti BMT

arba IND
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK. 
krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 
traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

■ <
. i

tIn St. Brigets Parish, ih Westbury, 
L.l. N.Y. CAPE COD $13,750. Mušt . 
sėli fast. job in Fla. Garage. modem ► 
eat-in kitehen. all appliances: 2 bed- 
rms down, hus"e rm up. rm for 4th; > 
tile bath; washer. storms & screens, £ 
blinds: conven. to shopping centers; ► 
inexpensive communication: G. I. ► 
mtge. Principais only. E D 4-6780. J

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

3 BEDROOM RANCH 
beautifully finished basement. 
rage, many extras. Asking $25,500.

Owner, BAyside 4-8390

Near Ca*ho''c Institutions 
in WHITE PLAINS AREA

GREENSBURGH
Mušt Sėli Now

£»•

3 bedrm. colonial, beautiful grounds, k 
usual 1st floor olus paneled den. L.
Middle 2O’s or best offer. Owner.-

WH 8-0939

IN CATHOLIC AREA. Now open 
T^ke M^honac Ridfe. 3 bedroom 
houses. from $16.490 un. Models 
under constnict’on. Aerent nn pre- 
mi«e« Taconic Parkway & Route 6 
to Mahopac firehous" or Saw Mill 
Pp»-kwav & Ron+e 22. to Croton 
F-a.lls. T^ft to Mahonac. foJ1ow signs. 
MAhopac 8-4743; RO 9-0589.

čiūnas iš profesijos yra “com- ,r islKars- Mlni.ukli nama? bu' vos valstybinę tinklinio rinktį-
mercial artist’’, atvykęs prieš vo svečių lankomi. nę, tremtyje Rosenheimo Žal-
keletą metų su seserimi ir tė- Hartfordo lietuviai liū- gjpj įr Vokietijos lietuvių rink*
vais iš Connecticut. Lapkričio desio valandoje reiškia gilią tjnę jj. atvykęs į JAV, velio- 
pabaigoje -vyčiai susirinkimą muzikei Leonorai nįs nenusisuko nuo lietuviško
turės pas Helen ir Ed Bartkus, Miniukienei ir sūnui Džiugui, sportinio gyvenimo. Kartu su 
gi gruodžio mėnesi — naujoje ,net®k«s, v>rr0 ir tėv0- Jis PaIi- savo kovos draugu Grajausku 
Rūtos Kilmonytės rezidericijo- ko ^^5 spragą Hartfordo lie- Hartforde Įsteigė Grandį, kuri 
je, Palm Springs mieste. Tuo tuvill bendruomenėje. V. M.K. sėkmingai reiškiasi tinklinyje, 
metu ji jau bus grįžusi iš sa
vo kelionės po Azijos kraštus, 
šiais metais kuopos valdybą

P Ark 7-4183

STORES

FRANCIS MANOR 
LIOUOR STORE

2571 Francis Lewis Boule'-arJ
We Deliver BAyside 9-4220

BAYSIDE

NEAR CATHOLIC iNSTITUTION
IN ARMOMK, N. Y.

DeliP'htfnl 200vear-old cottage. Per- 
fectly moderrnzed. 7 rooms. Ideal 
for a smaŠf familv, 1*4 wooded, 
l-’ndscanod aeres. $26.900. Owner. 
OW 8-1363.

LATEST CREATTON TN ,,
COLONIAL STYLE HOMES f

2 Family Brick — 1 Fare Zone. 3 j

V. Miniukas 1957 metais žaidė 
tinklinį Brooklyno LAK koman- 

XT . „ „ x . . . doje, kuri laimėjo rytų Apy-
sudaro: pirm. L Valiukas, vi- 3rt° f° 3-O’t°4-S .ynau.s gardos pirmenybes. Korektiš-
eepirtn. -Ed Bartkus ir John 'aMyba kviecta vtsuotin, sust- kas džentelmenas Valerijonas 
Antanavich. sekt Alice Dotts. nnk,™?„laP^r,cl° _}• fe^ma^1^’ Miniukas lietuviškam tinkliniui 
kasin. ir fin. sekr. Helen Bart- 12:30 ,vaL ^Trejybes baz- „eujmiritamas! 
tos. biuletenio red. Tom Jaku- n^'os, sa?e).t. Balfo pra' Atteka,
tis ir korespond. Loretta Pao- a,des. l^™’0 l5’ ,o0el s’ar‘ 

*, bu išrinkti komitetą tam dar- (ICT / ”__________ ' bui. Prisiminkime, kad dar yra
Jaoza. E. Valente, gvve- daug P*i«ikusi« Europoje to- 

nes 115 Reservoir Rd.. Ne- ™ .re*ka.I,"gl- T8 
Ypatingai kviečiame tuos, ku-

NEWARK, NJ.
PLASTERING

PLASTERING 
WILLIAM ISHERWOOO,

Viewing—Price $28.000. 25 vr. first 
Mtee. of $23.000 R t C H M O N. D 
PARK HOMES no»r Catholie 
Institutions. East 95th Street (bet. 
Fos*e-»- Avė. and Avenne D). Tel. 
CL 7-9871. Builder on Premises.

šys.

wington, Conn.. mirė spalio 20. _ . ..
Palaidotas iš šv. Andriejaus pį. r,ems Balfas sutelke »a8albą'

EVERY SUNDAY NIČHT 
Dance to continuous Music of Po- 
pu’ar Orchestra starting next Sun- 
day, Oct. 25‘h for -oung ladies 18 
and over & voung r'nttomen 20 and 
over. ST. CŪ.V’E’S AUDITORIUM,kada jie buvo varge. 241st st & j37th Ave R<j®edaie

_ on Beit Ptavy.. 3 blks. Merrick Rd.
Balfo skyriaus pirmininke q5 bus (Rosėdale st n). Adm. $1.25

rap. bažnyčios New Britain, 
Conn.. St. Mary's kapinėse.

SIŲSKITE KALĖDŲ ŠVENTĖMS DOVANŲ PAKEPUS ARTIMIESIEMS I S.S.S.R.,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL Ec TRAVEL CO, INC.

Ine.
6 East 46th St.

SUNDAY DANCES

AMUSEMENTS A THEATER

IN RESURRECTION PARISH
IN RYE, N. Y.

RANCH 4 yrs. old. on half aere, 
3 bedrooms. 2 baths. full basement. 
2-car garage. A et fast! Being trans- 
ferred to another statė. $35,500.
Owner. WO 7-4046.

REAL ESTATE WANTED

HOUSES BOUGHT 
ALL CASH PAID

All Sections. 
Irnmed^ate Action 

No Commission
P H WOHLGEMUTH

477 Bergen St„ IMA 2-8110

PAMĖGINKITE NEMOKAMAI

135 W. 14th St. Ncw York 11, N. Y. TeL CHelsea 3-2583
Atidarą kasdien 9-6 va!., sekmadieniais 9-4 v?l.

141 Second Ave^ N?w York City, N. Y. Tel, GRamercy 5-7430
DON’ MISS IT!

nuo

M<W
SKYRIAI

332 F’Hmor? Ave. 
Buffato 6. N. Y. 

Tel. MOhawk 2674

11339 J«s. Campan 632 W. Gimrd Avė.

308 W. Fourth St 132 Frankl'm Ave.
Boston 27, Mass.

Tel. ANdrew 8-5040
Hartford, Conn. 

Tel. CHapel 6-4724

PhHadefphla 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-6878

Detrolt 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

Excitlng Arta, Crafts, Cultural, 
. Industrial Eahibits Live, Festive
Stage Shaws 
36th ANNUAL

REUMATIZMO 
— ARTHRITIS
SKAUSMŲ

39 Raymond PlazaW
Newark, N. J.

Tel. MAfket 2-2677

900 Litcrary I*d. 
Cleveland 13, Ohlo 
Tel. TOwer 1-1461

I Mfwj didelė ir patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančiua klijentų. 100% garantuoja, kad kiek-
1 vit n;>x aiuntinyu bus Peiktas. Bus išsiunčia man 48 vai. laikotarpyje. Panieka savo paskyrimų 6-7 sa

vanų toikotarpyje; />ro paštu 7-12 dienų. Mūsų js'aigoje jūs galite gauti įvairiausių geriausios rOMes 
prekių Prašykite mfwų pilno katalogo, kuriame ra.;ite patarnavimo ir muitų kainas. Katalogas veltui. 
AtMars ksrdten nuo 9 vai, ryto iki 6 vai, p. p. — sekmadieniais nuo 9 vai, ryte Iki ♦ nri, M-

WOMEN’S
INTERNATIONAL 
EXPOSITION
Nov . 2 thrn 8
71st REGDCENT ARMORY 
34tt» Street and Perk Avenue 
1 - 10:30 PM. Daily
Adm. (tas tncl.) Adults $1.00 
CMMren 35f

Dėmesio! Dėmesio!

M ERC UR Y Parcel & Trading Co.
943 Elizabėth Avenue f-. ELIZABETH, N. J.

Phone: ELizabeth 4-7608 į.

Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniai^ 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 

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.

pa-

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

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

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

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 

(wholesale) kainomis.

K&K FABRICS
1158 East Jersey Street

Telefonas: ELizabeth 4-1711

Į Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę f

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIM  AS AUDINIŲ
Jeigu niekuomet nenaudotoje 'Rosse 
Tabn- snmažin’mui arthritis. neural
gijos. reumatizmo skausmu, mes 
norime jums pasiūlyti nrūstt atsa
komybe. Mes atsiusime jums nemo- 
kasmai. kad jūs galėtumėte tuo<au 
išmėginti ir būti patenkinti skaus
mų sumažėjimu. *•
Nesiųskite pinigų, tik prisiusite 
savo adresą ir mes tuojau jums 
prisiusime Rosse Tabs.

POSSE PRODUCTS CO,
Dept. X-1, Box 772. CMcago®0. IW,

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, ši ko ir medvilnės

Specialiai žemos kainas tiems, 
kurie siunčia audinius j užsieni.

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



ne šachmatininkams įvyks šeš-

Boylstone ft, greta Tourain

sidomėję šiuo simultanu- Būtų 
gražu, kad lietuviai gausiai da
lyvautų. Čia puiki proga ne tik 
Bostono bet ir apylinkės lietu-

tikti su Chicagos ir Illinois 
meisteriu. Reikės atsinešti savo 
šachmatus. Registruotis prašo
ma pas K. Merkį, —AN 8-1282.

Sekmadienį, lapkričio 8 d. 
meisteris Tautvaišas dalyvaus 
Šachmatų klubo dešimtmečio 
vakarienėj, So. Bostono lietu
vių piliečių draugijos auditori
joj, kuri prasidės 5:30 vaL v.

Didžio jo Bostono pirmenybe-

kauskas ir Algis Makaitis. Pir
menybės pasibaigs rytoj, spalių 
31 d., Cambridge “Y”.

Chicagos Neries šachmati
ninkai: Jankauskas, Karpuška, 
Zujus, prie kurių žadėjo prisi
jungti Palčiauskas ir Jakštas, 
dalyvauja spalių 31, lapkričio 
1, Indianos atvirose p-bese, In- 
dianapoly. P-bių vadovu yra 
lietuvis S. Makutėnas.

datų p-bės šiandien pasibaigia. 
Po 26 ratų (liko dar 2) padė
tis buvo tokia: Tai 18’A, Ke
res 17 Petrošiau ir Smyslov 
po 14. Toliau Gligorič, Bobby 
Fischer, Olafsson, Benko. Tal’- 
iui beliko sužaisti su Fischeriu 
ir Benko, o Keresui su Gligorič 
ir Olafssonu.

I
■Bl

CA1B0UC GROTOS WBO W1I4 ĮB

THE FOLLOWING HOTELS HAVE 8HJENMD

SERVICES AND FBLENDL.Y

wiLLvw IHH Vr. WArtWlCK N. Y. —- N. Y.
open nu xear — &KUKTS
tvt«onAuie «w«ues — xxomm> vouKiag - Fiahiog — 1 Hour from George 

oTtoge. Aa*c uperutor xor N-Y. Od-'ilMo, . ,
PAkKivaY HOTEL SUNRISE HIGHWAY’ BAI.I.MORkl N.Y.

uAI OK vvKhto.
__yvnn noaern rnvate and s>ėuii-private Baths ____

Keasonaoxe Kates ” SUnaet 5-0406.

TRAVELEKS HOTEL - MOTEL 94-00 Ditmara EAvd. La Guardia Airpeci

anemuer: i>iners & insųune Ui. - Banquet Facuiues - rree Farking
- x>ree tamousme Service to Idiewild, taMktrom La Guardia. DE o-lzOu. I

HOTEL BREGLIN 1186 BROADWAY <29th Street), N. Y. City 
4uV Kooms — T.V. Avauaoie — Single xrdm 33.00 Dauy; uouble from 
3o.uu jJaiiy. — 'iransient. - Permanenu Special Kates to rceugious 
oroups. ' MU 5-9600

HjltL OlELUMAf 108 VvLST'43rd STRatoH', N. Y. CITY
"in the tieart of Times bquare” — ZbO Modern. Rooms — Comfort - 
Service Hl Kcouomy. Air Londitioned Rooms. Kates with Private Bath 
and rcadio 30.00 op per Day - Special VVeekiy Kates.— BK 9-3703.

HADSON HOTEL BROADWAY and 31st STREET, N. Y. City —
Near Ali 'i ransportation — Keasonable Kates
S f N GI .K.S - DOUBLES - GROUPS — TRANSIENTS - PERMANENTS 
Telephone LO 5-4100

CONCOURSE PLAZA HOTEL GRAND CONCOURSE at 161st STREET, 
New York. City, Opposite Yankee Stadium. Transient & Permanent. 
Kitchen & Kitcneneite Apartments - Complete Room Air Conditionmg - 
Convenient ali subway & Ei trans. - Garage facilities avaiL C Y 3-4OU0.

MINISINK HOTEL PORT JERVIS, N. Y.
• - 62 Rooms - Gafage - Parking FacOities. /— Single 34.50 to 36.00;
* Uouble 38.50 to *310.00. — Special Rates to RELIGIOUS GROUPS.

POrt Jervis 3-2277

PARKWAY MOTEL ELMSFORD, N. Y.
37 ROOMS — TELEVISION — PARKING FACILITIES — SINGLE 
38.00 to 39-00; DOUBLE 39.00 to 3H-00. Josepa & Gagliano — Pres.

HOTEL PATCHOGUE PATCHOGUE, L. I., N. Y.
45 ROOMS. RATES FROM 36.00 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPS 
GRover 5-0800

OAK>IIIIN<AS

HMddMs srityjs 
4M SALITE BOTI

MEDICINOS 
LABORATORIJOJ 

ar X-RAY TECHNIKU 
Mokytis 9*&te laisvsMdu

• įteiki* gioHt tnMi angliškai

DIENINEI AR VAKARINEI 
KIjASEI

Daugiau informaciją galite gauti 
telefonu ar raštu praKmt knygos 
’ #50
Aplankykite, ntulsų moderniška 
mokyklą pripažintą nftrienie-

Darbas surandamas veltui

M AN H ATT AN
Medical&Dental AsastanVa School
1780 BR0ADWAY (57) PL 7-8275

DISPLAY

SOCIAL SURGICAL APPLIANCE 
CENTER, INC.

' Arch Sttpports - Cimp Supports 
Special consideration givėri te reli
gious institutions. 39 East 14th St 
The block East of 5th Avė, N.Y.3, 
N. Y. — ORegon 5-8815.

stop r

DISPLAY

ZACH’S kepykla (tnw. Rupprechto) 
123-20 1«th Avė, College Point. N.Y. 
Mūsų apeeialyb® — plakto krano 
tortai ir raguoliai. ledų tortai ir

gimtajdleniama Ir kL Atidarą ir sek
madieniais 6-2 vai Uždažyta pirma-

SUTAUPYSITE DAUG PINIGŲ! 

Pirkite mažai vartotu* kostiumu* 
(beveik kaip nauji) — nuo 38.75

Atdara vakarais.

1541 FIRST AVENUE (80—81 St)

Paul Wucker TeL RE 4-5043

BAKERY

Noted for OuaHty and Specialtiee 
40-07 BELL BLVD. 

Bayside 
BAysIde 9-0265

BUSSINES OPPORTUNITY

BEAUTY SALON 

in Cathoiic Area of College Point, 

L.I. N.Y. FLushing 9-4358 

Splendid Location. EstabHshed 25 
years; low rent; good lease, reason- 
able price. Chance of a life time for 
Jive wire.

Republic 
Wine & liquor Store

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

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų,, midų 

švaitėms bei kitoms progoms

PAUL’S RESTAURANT
LK?UORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

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

_ JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ „

RAYS U9U0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno. <

STS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y 
Telefonas: VIrginia 3-3544

PASIKALBĖJIMAI 
šefas ir tarnautojas

Šefas: “Sakykit, kodėl jūs 
rytą visada pasivėlinat ateiti į 
įstaigą, o vakare išeinate anks
čiau?”

, Tarnautojas: “Bijau, kad jūs 
galite supykti, jei aš du kartu 
per dieną pasivėlinsiu”.

Gydytojas ir ligbnė
Gydytojas: • “Girdėjau, kad 

jūsų vyras dar nė sykio nėra 
jus aplankęs, kai gulite ligoni
nėje”.

Ligonė: “Kad jis negali, dak
tare, jis pats guli ligoninėje”.

Daktaras: “Negirdėjau, ko-

ARDSLEY ACRES HOTEL COURT — 560 SAW MTLL RIVER ROAD, 
ARDSLEY, N. Y. . ,
60 Rooms - Television - Parking — Special Rates to Religious Groups. 
Single from 38.00 ; Double from 311-00. — Telephone OW 3-271K).

TRADE WINDS MOTOR COURT 1141 YONKERS AVENUE, YONKERS, 
N. Y. — Telephone BE 7-0400. 
54 ROOMS - TELEVISION — REASONABLE RATES - PARKING 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPS.-

HOTEL HARTLEY 11 SOUTH 2nd AVENUE, MOUNT VERNON, N. Y. 
Telephone MO-4 2500 
50 ROOMS — PARKING — Special Rates To Religious Groupes. 
Single 36.00 to 37.00; Doubles 37.00 to 38.00.

N£W CONTINENTAL HOTEL GREENWOOD LAKE, N. Y.
American Plan from 312.00; European Plan from 35.00. Golf, Horseback 
Riding . Fishing - Hunting - Dancing. — Special Rates to Religious 
Groupes. GReenwood Lake 7-2456.

SCARSDALE INN SCHOOL LANE, SCARSDALE, N. Y.
35 ROOMS - DINING ROOM - PARKING .Special Rates to Religious 
Groupes: Single 37.00 to 310.00; Double 312-00 to 315-00.
Telephone SC 3-5300.

kia nelaimė, kaip gaila”.
Ligonė: “Jis pats kaltas, jis

HOTEL MANSFIELD — 12 WEST 44th STREET, N. Y. CITY near 
TIMES SQUARE - U. N. - SHOPPING D1STRICT - RADIO CITY - 
THEATRES - BROADWAY - EMPIRE STATE BUILDING 
Moderate Rates — M U 2-5140

pats pradėjo’
THE GLENMERE HOTEL — CHESTER, N. Y.

40 ROOMS - AMERICAN PLAN - SPECIAL RATES TO RELIGIOUS
Jis ir ji'

Ji svajingai: “Meilė tai yra
N. Y. City Direct Line — CA 6-1162

BEFORE YOU THINK 
OF SELLING THAT 

"HOME, SWEET HOME” 
Get an Expert?* Advice on Hdw 
Can Custom Build that New
GARAGE — Am — DORMER 

BASEMENT or ĘXTENSION

PAINTING

ROMAN FUNERAL CHAPFJ 
LAIDOTUYIV DfREKTORItJS 

CHARLES J RAMANAUSKAS

1113 Mt. VenMHi Street PhBadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110 į

He

caH B. ŽINO CONST. CO. 
CUSTOM BUILDERS 

PE 5-2896
134 GARDI NERS AVĖ. 

LEVITIOVVN
Locateų Jįn^Gardiner’s Ctr.

GOTHAM PLAYERS present 
AURAUA BRIDGE 

from bjęmlock Ridge
A_modern comedy in three acts (by 
Bert Stoner) Carl Flsher Hali 
165 West 57th St for eight per- 
formances starting Saturday E ve. 
N o v. žįst throUgout Nov. 29th ex- 
cepting Nov. 26th.
Itš corny. We know all the com is 
not on the g^h^Dugh with us — 
laugh at 
7-2027. Admfssfon >150 (ind. t*x).

PAINTING AND DECORATING

WILLIAM CHRISTENSEN
PAINTING and DECORATING 

CONTRACTORS

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

Referenoe* gladly submitted

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-II8I

call TR.

WEDDING RECEPTIONS

OLD COUNTRY MANOR

For the ultimate in Weddtag Recep
tūros, Banguets & Functions.

244 OLD COUNTRY ROAD 
(W. of Newbridge Rd) 

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

NURSING SCHOOLS

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 Providence Street 

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

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

CRAFT
DECORATORS

ST. MARY’S SCHOOL 
OF NURSING

mūsų viso gyvenimo šviesa”.
Jis mažiau svajingai: “Teisy

bė, o vedybos yra sąskaita už 
šviesą”.

ANTRI M LODGE — ROSCOE, N. Y.
SINGLES - 33.00 to 35.00; DOUBLES - 37.00 to 39 00

ROscoe 2-2422

Gydytojas ir ligonis
Gydytojas: “Taigi, gerbiama

sis, tamsta turi * nustoti gerti, 
kad pamatytume, ar skausmai 
nuo to sumažės”.

Ligonis: “Gal, ponas daktare, 
galima priešingai — dvigubai 
gerti, kad pamatytume, ar 
skausmai nuo to padidės”.

HOTEL ST. JAMES —■ “A Home Away From Home” — 109 West 45th SL 
SINGLE from $3.00 Daily; DOUBLE (with bath) from 34.00 Daily. 
At Radio City and Times Square. - Low Weekly Rates - Free Radio - 
21” TV — JUdson 2-5190

’VVOLCOTT HOTEL — 4 WEST 31st STREET, N. Y. CITY
Near Penu. Station - Macy’s and Gimbels.
Moderate Daily and Weekly Rates - Special Rates to Religious Groupes 
LA 4-7800

HOTEL REX — 106 W. 47th STREET. N. Y. CITY
SINGLES — 32.75 - 33.00. DOUBLES — 34.00 - 35.00
SINGLE (bath) — 33.00 - 34.00, DOUBLE (bath) 36.00 - 37.00 
Special Weekly Rates — Telephone PL 7-6360

TUTORING
120 Rooms - Television - Parking
SINGLE - 36.50 to 310.00; DOUBLE - 38.50 to 315.00. Special Rates 
to Religious Groupes. G L 2-2200. Stephen Anderson, Manager

PRIVATE TUTORING
All Junior and Senior H. S. Subjects 

Licensed tėachers 
Reasonable Rates
ACME TUTORS

IROOUOIS HOTĖL — 44 W. 44th STREET, N. Y. City — MU 2-7464 A

1000 Flatbush Avė. (opp. Macy’s) 
Brooklyn BU 4-9544

VVASHINGTON-JEFFERSON HOTEL---- 318 W. 51st STREET, N. Y. C-
Cl 6-7550.
Transient and Permanents — Special Rates to Religious Groupes.

vmrrt1 r HOTEL EMBASSY — 154 W. 70th STREET, N. Y. CITY
350 ROOMS - ALL WTTH PRIVATE BATHS - REASONABLE RATES 
Walking Distance to Coliseum 
EN 2-8700

MITCHELL INN — MIDDLETOWN, N. Y.
80 ROOMS - TELEVISION - GARAGE - PARKING - Dining Room 
SINGLE — 34.00 to 36.00; DOUBLE — ‘39.00 to 312.00.
Dl 3-3141

NEW SAULPAUGH HOTEL — CATSKILL, N. Y. 
67 ROOMS - EUROPEAN PLAN from 33.50 up. 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
CATSKILL 516

Qwck A$ A Winl(
ORANGE INN — GOSHEN, N. Y.

40 ROOMS. - SPECIALIZING IN STEAK DINNERS - REASONABLE 
RATES TO RELIGIOUS GROUPES.
AX 4-5144

Ouick help ahrays available 
from Hartford Insurance Agent
Phone middle of night
We1lgetup.
Gladto.
That'sourjoh,
Naturally.
We’re a Hartford Agency!
ALBERT F. PETERS

MANHATTAN TOWERS HOTEL — BROADWAY & 76th STREET, N.Y. 
CITY — Coliseum Area — Parmanent - Transient — 600 Rooms 
Tdevision — Group and Family Rates. 
S U 7-1900

HOTEL WASHINGTON — NEVVBURGH. N. Y.
150 ROOMS - GARAGE - PARKING
Rates from 33.00. — Special Rates to Religious Groupes. 
JOhn 1-4200

Office:
116-55 OUEENS BLVD.
FORE8T MILLS, N. Y.

VIrginia 3-1477
Hm* te ____

MIDWAY HOTEL — lOOth STREET & BROADWAY. N. Y. CITY.
Rates from 33.00 — SINGLES - DOUBLES — Kitchenette Studio 
Rooms. Low Weekly A Special Monthly Rates. Transients - Permanents 
MO 6-7200

GOSHEN INN GOSHEN. N. Y.
AMERICAN PLAN REASONABLE RATES 
SPECIAL RATES TO RELIGIOUS GROUPES 
Ak 4-6123

135 South Center SL, O ra n g e, NJ. 
Conduc.ed by the Sisters of St. 
Francis, Hastings-on-Hudson, N.Y. 
For Information write or phone — 
Siater Mary Noreen, R. N., M. A. 
Director OR 4-7700.

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SPECIAL. NOTICE TO OUR OUT-OF-TOWN GROUPES

WE HKGHLY RECOMMEND THE FOLLOWING RES
TAURANTS FOR DEUCIOUS FOODS - EXCELLENT

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

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

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britain, VVaterbury ir Hartford, Conn.

FORT HILL Bestiurarrt (Formerly Schmidts’ Farm) — SCARSDALE 
Turu off Central Avė. (Opposite Robert Hali). Dinner Served from 6 P.M. 
to 10 P.M. Wed. toru Sat. Sunday 1 P.M. to 8 P.M. Full Course Dinner 
from 32.50. Continuous Music on Sunday. Weddings, Banąuets & Parties 

our specialty. For Reservations call SC 3-1625 — SC 3-9330.

“THE HILLCREST” — Combination Tourist H o ūse d Motei
One of the Finest t Exclusive on the NORTH SHORE. Established 1930. 

ExceUent Transient Facilities at modest Rates. Sorry! No Pets.
1053 Northern Blvd, Flower Hill, L I.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

MAnhasset 7-4855

Lietuviškos gamybos pietos, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINO'HS

----- -— GILDO RESTAURANT
on. Manbaset Bay — Port W*shington, L. I. N. Y.

Continental Cizistae At Its Išnešt — LUNCHEON - DINNER - COCKTAILS
Ctosėd Mondays PO 7-9750

To the Villager who wants Real lt*fian Food make it CA8A ALLEGRA 
Under Nev Managemcat of SANTO, fonner manager oi San Rėmo Cafe; BAY. former 
headvaiter of Minėtu Tavera. Luncheon 90 c, Dinner* a la carto. 142 WEST lOth ST. 
(Betveen Wavriy PI. and Greenvich Are.) — WAtkin« 9-9781 — Cloeed Mondays

STEVE PHILIPS RESTAURANT 
1144 Yonkers Avė., Yonkere, N.Y. — BE 7-1.583

Gay, popular spot apedalizing in prirne eibe, steake, lobsters, chops, home-baked 
pastries. L 12-3, 81.7S43; D 6-10, Sunday from 12, 83-86; a la carte menu after 10.

Cockiail lounse.
VVENDOVER FARMS RESTAURANT, Potiflhkeepsie N. Y.

Cbarming couatiy esate, flnest Continental Cuieine served on an. outdoor dimng 
terraee. Inside ainių room. of course, aa vrell as the Wendover Bar. BonHesa i 
baked chlcken. Opeli tvery day except Monday. U nooa to 9:30 P-m. Luncheon from 
32.00. dtaner from 9^9. Dancing Saturday nighto under the stare, also in mato 
lounge. Nightly entertauiment. AXmini*ter 7-2M2

SEAVIEVV RESTAURANT, 4S8-11 Lindoti Btvd. SL Albane, L I. N. Y. 
St Albens newest and most intimate Dinin* Spot 

Keasonable Prtceo — Corteous Service 
IMidous' Food Prepared by Experienced Cbefs

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

■ILL’S STEAK HOUSE, 206-02 Hillelde Avt., Hollis, L.I. HO 5-1252
On Francis Levis Birt. — Plenty of Free Parfctng. One of Queen's Ftaest Dining 
Places. Featuring: PRIME STEAKS and INDIAN OCEAN SHRIMP. Sunday Dinner*.

CheTs Specialtlea Every Monday Ni*ht. Kltclien open to 1 A. M. » days 
Pompadoar Room Availatne For Weddings and Private Parties

OLD GOLDENROD — 85 Waehlngton Place (E*«t of 6th Avenue) 
Featurtng Nev England Cooking at MODERATE PRICES 

Luncheon - Dinner GRamercy 5-9285
Party Room Available for Groups — Cloeed Sat. and Sun.

Now Open LICHEE TREE The Greenwich ¥111*96*8 New and Elegant 
Chinese ReMavrant — 85 EAST 8th STREET, NHW YORK CITY 
Under the Petamal Management of Mr. and Mrs. C. C. KUO 
Telephone •*■- QR 5-0555

BERT EDWAR0S BAR 6 RESTAURANT 917 DeKALB AVENUE, near 
Sumner Avė., Coektall Room Available for Club*. Newly Rcnovsted. 
Special Bar Mcea. — BrooMyn'a Popular Crosstown Spot. 

Telephone GL 5-9611 

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

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

Tel EVergreen 4-9672

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS:
APplegato 7-0349

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

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

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.
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GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomi) mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

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

Sąžiningas patarnavimas

Parduodamas televizijos apa
ratas labai gerame stovyje. Kai
na 25 dol. Kreiptis telefonu: 
VI 6-8541. Adresas: 85-58 102- 
nd St., Ricbmond Hill, N. Y.

'' 't-®*'

EVergreen 8-9794 -

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS

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

ravimas
937 GRAND STREET 
BEOOKL.YN 11, N. Y.

Kristaus Karaliaus m»nė|i- 
mas, ruoštas New Yorko Kata
likų Federacijos apskr. valdy
bos spalio 25 Apreiškimo par. 
salėje, praėjo labai sklandžiai. 
Minėjimą pradėjo St Lukas,

preL J. Balkūno klebonijoje, 
buvo galutinai aptarta progra
ma ir priemonės, kaip daugiau 
sutelkti žmonių į kongresą ir 
jo parengimus.

Kun. V. Pikturna, Katalikų 
Federacijos kongreso progra-

programai skelbimai bei sveiki
nimai gauti iš Chicagos ir ki
tų vietų. Kartu prašo, kad vi
sa programos leidiniui skirta 

iki lap-

sukalbėjo dvasios vadas kun. 
A. Račkauskas. Dr. O. Laba
nauskaitė savo paskaitoje iškė
lė katalikų pareigą skelbti ir 
kovoti už Kristaus paskelbtą 
tiesą Kristaus Karaliaus šven
te yra kovojančios Bažnyčios 
šventė — katalikų akcijos me
tinė šventė. Kristus Valdovas 
yra ne tik danguje, bet ir že
mėje, jo karys — kiekvienas 
krikščionis, o ginklas — darbas 
ir malda. Meninėje dalyje dvi Vėlinių išvakarėse sekmačhenį, 
giesmes sugiedojo D. Mocke- ” ”*
liūnaitė ir vieną E. Borus, a- 
koinpanavo VI. Baltrušaitis. 
Bern. Brazdžionio eilėraštį “Iš 
Tavo rankų, Dieve” deklamavo 
Ir. Sapdanąvičiūtė, o. VI. Balt-

medžiaga jį pasiektų 
kričio 1 d.

Leonardas šimutis, 
go” vyr. redaktorius, 
paskaitą “Mūsų pareigos Lietu
vai” ALRK Federacijos Kon
grese New Yorke, Commodore 
viešbutyje lapkričio 27.

Apreiškimo parapijos choras

“Drau- 
skaitys

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyriaus sueiga Prieinamiausiomis kainomis su 

labai gerom Usimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS LVAŠKIENtS
vak. Arūnų namuose, 86 - 04■ 
94th St, Woodhaven, N. Y.

studijų dienų klausimais, nau
jojo ASS statuto svarstymas ir

mas . -
Kartūnų paroda atidaryta 

spalio 28, Grand Central gele
žinkelių stoties Graybar pasta
te, įėjimas iš Lexington Avė. 
Paroda tęsis iki lapkričio 21. 
Parodą suorganizavo Tarptau
tinės'laisvųjų žurnalistų fede
racijos amerikiečių sąjunga. Fe
deracijai pirmininkauja R. 
WierzbianskL Parodą atidarė 
New Yorko gubernatorius N. 
A. Rockefeller.

Ksonia Bidina, latvė daini
ninkė, mezzo sopranas, sekma
dienį, lapkričio 1, 5:30 vai. po
piet, koncertuoja Town Hali 
New Yorke. Solistė yra baigusi 
Latvijos valstybinę konservato
riją, dainavusi Rygos opero
je. Po antro pasaulinio karo 
yra koncertavusi daugelyje Eu
ropos valstybių. Dabar gyvena 
Anglijoje. Šioje kelionėje tu
rės eilę koncertų JAV ir Ka
nadoje. Jos dainų koncertas

lapkričio 1, pamaldų už miru
sius metu, giedos Liberą iš C. 
Sasnausko Reųuiem. Chorui va
dovauja muz. VI. Baltrušaitis.

Pamaldose už a. a. vysk. Pr.
Ramanausko vėlę, šeštadienį, Town JIalJ yra 

rušaitis nuotaikingai paskaitė . spalio -24, gedulingas ®išias - 
St. Santvaro “Sėjėjas” ir Mai
ronio “Nešildys milijonai”. Pa- 
' baigoje buvo sugiedotas himnas 
Kristui Karaliui. Minėjimas 
baigtas bažnyčioje palaiminimu 
Šv. Sakramentu.

Kun. dr. St. Valiušaitis Vė
linių tema kalbės iš" J. Stuko 
radijaus spalio 31 d. 4 vai: 
popiet.

giedojo , Apreiškimo parapijos 
vyrų choras. Mišias aukojo kan. 
J. B. Končius, diakonu buvo 
kun. A. Račkauskas, subd. kun. 
J. Maknys. »

hintelis New Yorke šį sezoną.
Gyvojo Rožančiaus metinė 

vakarienė bus lapkričio 8, 4 
vai. popiet Apreiškimo par. sa
lėje.

ŽINIOS.

pietūs pa-

drabužių 
parapijoje

Išnuomojami 5 kambariai, 
79 Wyckoff Avė., Brooklyn, 
N. Y. Tel.:’'EV 2-9443. Savi
ninką galima visuomet rasti 
krautuvėje, tame pačiame na
me.

šv. Petro parapijos CYO 
lapkričio 1 d. 11:30 vai. daly
vaus mišiose ir priims komu
niją. Po mišių bus 
rapijos salėje.

Padėkos dienos 
rinkliava šv. Petro
jau pradėta. Aukojamus drabu
žius reikia sunešti į parapijos 
salę. Kartu priimami drabužiai 
ir Ralfui.

Izidorių Vasyliūną, kuris da
bartiniu laiku eina vargoninin
ko pareigas lietuvių parapijoje 
Cambridge, simfoninio Cam- 
bridge Civic orkestro vadovy
bė pakvietė groti orkestre pir
muoju smuiku.

Brocktone Nukryžiuotojo Jė
zaus seserys savo vienuolyne 
lapkričio 15 rengia vienos die
nos rekolekcijas vedusiom mo
terim. Rekolekcijas angliškai 
ves kun. G. Roy, S. J.

CYO benas lapkričio 22 d. 
3 vai. popiet aukštesnės mokyk
los salėje Thomas Park, rengia 
beno muzikos koncertą.

Pakrikštyta. šv. Petro bažny
čioje spalio 25 Prano Šimkaus 
ir Lilės Gudaitytės - Šimkienės 
sūnus Arūno ir Tomo vardais. 
(Tėvai gyvena 136 Tonawanda 
St., Dorchester, Mass. ir Juliaus 
špakevičiaus ir Renatos Pakš- 
tytės - Špakevičienės duktė 
Danguolės vardu (tėvai gyvena 
193 L ST.)

BA11HJ KRAUTUVES
galima gauti butui modern ški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITMUANIAN 
FURNITURE CO.

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

Ra.: AN 8-5961

Krautuvėje g-alima gauti DAR
BININKU, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

Koks aš būčiau lietuvis, jei vargstančių brolių nešelpčiau
Kun. Longinui Jankui tačiau šalpos reikalam yra vie- 483 Grand Street, Brooklyn 11,
Balto Reikalų Vedėjui na iš dosniausių. Tik reikia N. Y.), kurie irgi pažadėjo pa-

Mielas Kun. Longinai, pajudinti, paskambinti, aplan- dovanoti savos gamybos ska-
Atleisk man, kad į Tavo laiš- kyti, paprašyti — ir dovanų nėstų, o šalia jų gyvenąs laik- 

ką — kvietimą į skubią pagal- bus daugiau, negu reikia, štai rodininkas Antanas Andriuške- 
bą ruošiamo lapkričio 15 Ap- keli pavyzdžiai.
reiškimo par. salėje koncerto Gavęs Tavo laišką, skamb- lyn 11, N. Y., nenorėdamas nu- 
reikalu negalėjau tuojau atsa- telėjau Kupinskam (Lithuanian sileisti savo kaimynams, tuoj 
kyti. Sugriebęs valandžiukę Bakery, 131 Inslėe Place, Eli- atbildino puikų sieninį elektri- 
laisvesnio laiko, skubu nors ke- zabeth. N. J.), kurie mano bal- nį laikrodį.^
liais žodžiais atsiliepti Tau rū- finės veiklos metu buvo labai "" Tai matai, mielas kunige

CAMBRIDGE ŽINIOS

Visų šventų dieną pamaldos 
už sielas skaistykloje Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje bus 
■7:30 ryte. Vėlinių dieną, lap
kričio 2, bus aukojamos devy- 
nerios mišios. Pirmosios prasi
dės 6 v. ir paskutinės 8:30

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas Hlkory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

vičius, 495 Grand St., Brook-

pimais klausimais. dosnūs; jie tuojau pažadėjo pa- Longinai, kokie yra Didžiojo
Iš Tavo laiško susidaro įspū- dovanoti Balfui “Mamytės sū- New Yorko ir jo apylinkių lie- 

dis, kad dar mažai pažįsti ge- rio” net visą dėžę ) apie 40 tuviai! Gaila, kad po ranka ne- 
raširdžius Didžiojo New Yorko sūrių), o lietuviškos pagerintos turiu kitų lietuvių biznierių te- 
lietuvius. Esi tarp jų tikras duonos bei pyrago — kiek tik lefonų, kurie, esu tikras, su 
“grinorius”. Kad ir nelabai gau- norėsime. Be to, P. Kupinskas malonumu skirtų savo dovanas 
si čionykštė lietuvių kolonija, dar pridūrė: “Kaip gi neauko- Balfui. Aš manau, dovanų tu- 
__________________________  si Balfui, juk tik jo dėka pa- rėši tiek, kad užteks visiems

„ ' . ' ,. siekėme šį laimingą kraštą”, koncerto dalyviams. Tik su-
Rftmac Kwifnmjx cntriii AT- —. • - . i - V.* . *Taip pat skambtelėjau nema- kruskim, tik visi. Musų vargs- 

žiau dosniam Michigan Farm tantieji broliai nebus nei alka- 
sūrių atstovui Petrui Lisauskui ni, nei basi.
(69-15, 53rd Ave.^i Maspeth,N. \
v i ji® iwri “Knirc <n v ne to, jei toKie vyrai Kaip 

Apreiškimo parapijos klebonas 
kun. N. Pakalnis ir generalinis 
konsulas Jonas Budrys jau ne
bemiega, rūpinasi, sielojasi,

Parapiečių susirinkimas šau
kiamas lapkričio 1 po 8:30 v. 
mišių. Bus aptariami auksinio 
jubilėjaus klausimai ir bus 
renkamas komitetas jubilėjui 
ruošti.

AAišių patarnautojai spalio 
25 suruošė pyragų išpardavi
mą. Pelnas paskirtas patarnau-
tojų iždui.

Pačios seniausios bažnytinės
organizacijos jau nustojo vei-

Td. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graboriud-Balsainuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg- 2-5043
Matthew P. Ballas

Romas Butrimas, šokių or
kestro vadovas, persikėlė į nau
ją butą 86 - 13- 120th St., 
Ricbmond Hill, L.I., N.Y. Tel.: 
VI 9-0294. Visais orkestro rei
kalais prašoma kreiptis tik šiuo 
adresu.

Išnuomojami 4 kambariai

Y.). Jis irgi sko: “Koks gi 
būčiau lietuvis, jei vargstančių 
brolių nešelpčiau”. Prižadėjo 
prisiųsti visą tuziną sūrių.

FLNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
alb. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
666 Graad Street 
BrooMya, N. Y.

NOTARY PUBLIC

kusioš. Iš seniausiųjų aktyvių 
organizacijų yra LDS 8 skyrius, 
kuris veikia apie 30 metų. Sa
vo senumu antroje vietoje yra 

ra. Davė man, — duos ir Tau. no prieteliui kun. Longinui. Lietuvos vyčiai ir Moterų Są-
Tavo Kun. Stasys Prisiųskite savo dovanėles į jungos 22 kuopa. ' *

P. S. Malonūs Didžiojo New Balfą ar į bet kurią parapijos
Yorko lietuviai, kleboniją ne vėliau, kaip iki

Balfo koncertas jau čia pat. lapkričio 10. Kun. L. Jankus,
Kun. L. Jankui tikrai nėra į- gavęs Jūsų dovanas, prisius ADAM REALTY C O.
manoma aplankyti Jūsų visų aukų pakvitavimus, kurie yra
ir surinkti dovanėles. Buvote “Tax Deductible”. 
labai dosnūs mano vadovau- 
se koncertuose, būkite tokie

S. J.

EVergreen 8-9770

A COMPLETE REAL ESTĄTE 
Su gilia pagarba and Insurance Service

REAL ESTATE, SALES
JUSU APPRAISALS, MORTGAGES

MitchelUu (S and M Maistas, jame New Yorke šykštuolio nė- Pat dosnils ir “^onūs » ma- Kun. dr. Stasys Valiušaitis

dviem ar trim suaugusiem žmo- Man vis didėjo noras skam- skambina ir prašinėja aukų 
nėm. Gražioje vietoje prie binti. Susisiekiau su Charliu Baltui, kaipgi vajus gali nepa- 
Prospect parko. Teirautis tele- šimanskiu ir jo brangvardžiu vykti. Drąsos, Kunige! Didžia- 
fonu: TR 1-4067

LIETUVIŲ SKYRIUS praeitų metų terptautlnlje moterų parodoje New Yorke. Nuotr. V. Maželio. Paroda 
Uemet atidaroma lapkričio 1.

Josepli Garszva
G RA B O R I U S

BALSAMUOTOJAS

Lietuvos Lhisves Komiteto ir Lietuvos Delegacijos 
Pavergtųjų Europos Tautų Seime nariui

PRANUI VAINAUSKUI
dėl jo brolio a.a. Kazimiero Vainausko mirties reiškia 
nuoširdžią užuojautą

Lietuvos Laisvės Komitetas 
ir Lietuvos Delegacija 

Pavergtųjų Europos Tautų Seime

Kun. dr. Jonui Makniui
jo tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

I U ŠEIMA

Mielam prietelfui
PRANUI VAINAUSKUI 

jo broliui KAZIUI Chicagoje mirus, širdingą užuojautą 
reiškia

ALBINA DUMBRIENfi ir DUKROS, 
MINKCNŲ ŠEIMA ir 
DR. H. LUKAšEVKIUS

AUTOMOBILE AND BUSNESS
FOR FAST ACTION 

AND PREFERRED ATTENTION, 
“SEE ADAM FIRST’

ADAM REALTY C O.
1120 E. JER8EY ST. 

Elizabeth, N. J.

EL. 4-1570
Adam Stankūnas, Realtor 

Vytautas Kvietkauskas, Salesman

ELEK1ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

JULIUS KUMPIUS
119 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

• ELEKTROS MOTORAI 
o VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI 
o DULKIU SIURBLIAI
• KLEKTR. VBSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir Uliūnų 
laidymo sistemos 
pilnas aptarnavimas
Papildomas gszaa.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo S iki 8 v.v„ 
leitadieniaia — visą dieną.

Dėl d*de«nlų užsakymų skambinti 
STeHIns 9-S534'(po S vai. vak.)

231 Bed'ord Avė.
Brooldy, N. Y.

Sal i n s k a s
Laidotuvių Direktorius 
844? JAMAICA AVĖ. 

(prieForest Parkway Station) 
Voodliaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
mieatodalyse; veikia ventiliacija

Tel Ylrghria 7-4499

W a i I k u s
FUNERAL HOME

191 VFeteter Avenue
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
Ir Balsamuotoju 
CamtaridKr, Mama. 
NVTARY PUBLIC 

PaUHMvfmee dieną ir nakt|
Nauja tnodenMka koplyčia ler- 
meniim dykai. Aptarnaują Ctan- 
brldgt Ir Boatono kolonijas te- 
mtaiatomla kainomis. Kainoe toe 
paėks Ir | kitus miestus.


