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Padėtis paaštrėjo ne tik Berlyne ■ Brazilijoje, Konge taip pat
Amerikos susirūpinimas dėl 

politinės įtampos auga. “Tik
roji krizė artėja” — tokis yra 
prezidentui artimų žmonių 
sprendimas.

Sovietai skubina tą krizę, var
todami jėgą. Ją demonstruoja, 
skelbdami atnaujinsią atomi
nius bandymus (kurių niekad 
nebuvo sustabdę), grasindami 
milžiniškom atominėm bombom, 
sukeldami karo, paniką pačiuo
se Sovietų valdomuose kraštuo
se.

Prezidentas pasiuntė gen. Clay į Berlyną. Pasmerkė Maskvos atnaujintus atd-

minius bandymus. Maskvos grasinimai sukėlė daugelyje vietų karo panikę.

CASTRO AGENTO

10 CENTŲ

NUVERTĖJAS: Guevara,
Castro agentas, komunistas.

AFEROS VAISIAI
Lotynu Amerikos politikai 
norėjo koegzistencijos su 
Castro; tos koegzistenci
jos skina pirmuosius kar
čius vaisius ir kaltina ...

Prezidentas Kennedy spau
dos konferencijoje rugpiūčio 30 
pareiškė:

— Vakarų keturių ministe- 
rių konferencija bus rugsėjo 
14*

Sovietai veržlumą išplečia sy
kiu visuose frontuose per ko
munistus ir jų draugus, kad jie 
paimtų valdžią iš vidaus. Toki 
ženklai pasirodė Brazilijoje, 
Konge, Alžire. Plečia agresiją 
per Jungtines Tautas, eidami 
ten su reikalavimu pašalinti 
Vakarų įtaką iš Afrikos kolo
nializmo likvidavimo priedanga.

Vakarai pasirinko derybų ke
lią, kad išvengtų ar nudelstų 
konfliktą. Tačiau i sovietų jė
gos demonstravimus Berlyne 
atsakinėja jėga, nors ir žino, 
kad jėga Berlynas neišlaikomas, 
prieš Sovietų jėgos simbolį mar
šalą Konevą, prezidentas pa
siuntė į vak. Berlyną tokios pat 
jėgos ir laimėjimo simbolį gen. 
Lucius Clay.

Amerika, skelbdama nesiki- ' 
Šimo principą į Brazilijos, Ku
bos reikalus, per Jungtines 
Tautas numato eiti su nusigink
lavimo ir tautų r apsisprendimo 
principais.

— Prezidentas siunčia nuo 
rugsėjo 15 j vakarų Berlyną 
gen. Lucius Clay kaip savo as
menini atstovą (Clay yra simbo
lis pasipriešinimo prieš Berly
no blokadą 1948. JĮ atsiųsti 
prašė vokiečiai).

— Nors Kongresas atmetė 
prezidento projektą mokyklom 
remti, dar šioj sesijoj bus pro
jektai bent dėl aukštesnio 
mokslo paramos.

— Prezidentas neturi nieko 
prieš, kad jo patarėjas Good- 
win, kuris tarėsi su Kubos 
Guevara, būtų apklausinėjamas 
senato komisijoje. Dėl pačių 
derybų su Kuba — jos neįma
nomos, kol Kuba yra komuniz
mo įrankis.

— Berlynas kariniu požiūriu

atakuotų. Tačiau papildoma ka
riuomenė yra pasiusta į Boriy-

ną kaip .mūšy garantija, kad 

Amerika ten savo įsipareigoji

mus atliks.

VAKARAI SUTARĖ DEL DERYBŲ
Vakarų valstybės mėgina su

derinti savo politiką prieš J. 
Tautų sesijąĮ, kuri prasidės rug
sėjo 19. ^Amerika, Anglija, 
Prancūzija, Vokietija sutarė, 
kad prieš 'sesiją,- greičiausia

SARGYBOJE: Amerikos patruliai vakarų Berlyne prie "kinų sienos’

rugsėjo 14, Įvyks keturių užsie
nių reikalų ministerių konfe
rencija bendrai linijai sutarti.

Prieš tai valstybės sekreto
rius Rusk ir ministeris Home 
neoficialiai susitiks su Sovietų 
Gromyko ir aiškinsis Berlyno 
ir kitus klausimus, 
jos ministeris tuose 
jimuose nedalyvaus, 
oficialus pasitarimas
tais yra kompromisas tarp Ame
rikos ir Anglijos iš vienos pu
sės ir Prancūzijos politikos iš 
antros.

Prancūzi- 
pasikalbė- 
Tokis ne
su Sovie-

NUVERSTASIS: Adolfo Mu- 
gica, Argentinos užs. min., 
atleistas.

Realusis pavojus artėja su 
šių metų pabaiga.

R. Drummond (NYHT) sa
ko, kad dėl Berlyno ateities 
yra dvi teorijos. Vieni mano, 
kad Chruščiovas pasiekė, ko no
rėjo — uždarė langą, pro kurį 
rytų Berlynas galėjo pamatyti 
Vakarus. Taigi dabar jau bus 
nesunku susitarti. Kito mano, 
kad pamatęs, kaip tiek daug 
laimėjo be jokios kainos, Chruš
čiovas savim dar labiau pasiti
kės ir jis reikalaus negalimų 
dalykų. Taigi daugelis jaučia, 
kad Berlyno krizės yra dar tik 
pradžia. Visas krizės svoris 
dar prieš akis.

AR ATSIDARYS AKYS ATSILIKUSIEM ŽMONĖM?

BRAZILIJOJ JAU 
PILIET. KARAS

KARO PANIKA LATVIJOJE

Sovetską j a Latvia barė Lat
vijos gyventojus, kad jie sklei
džia gandus apie greitą karą. 
Pranešė, kad panikos pagauti 
žmonės puolėsi susidaryti at
sargas, ir krautuvėse nebeliko 
miltų, druskos, degtukų. Laik
raštis praneša, kad pačioje Ru
sijoje tokios panikos nesą.

Sovietų Sąjunga rugpiūčio 31 
paskelbė, kad ji atnaujina ato
minius bandymus (kurių ji ne
buvo nutraukus). Jos moksli
ninkai paruošę eilę didėlio ga
lingumo atomines bombas. Jas 
gali nunešti į bet kurią žemės 
vietą tokios raketos, kaip tos, 
kuriom skrido Gagarinas ir Ti- 
tovas.

Tai Sovietų atsakymas į pre
zidento Kennedy birželio 17 no
tą, kurioj buvo įspėta, kad A- 
merikos saugumas neleidžia 
bandymus atidėlioti iki begaly
bės. jei Sovietai nesutiks pa
sirašyti atominių bandymų su
tarties.

Praėjus tik keliom valandom 
nuo Sovietų pasiskelbimo Bal
tieji Rūmai pranešė, kad Sovie-' 
tai atmetė visus Amerikos siū
lymus atominiam bandymam 
uždrausti, atsisakė nuo kontro
lės, atnaujindami bandymus pa
demonstravo veidmainiavimą 
dėl nusiginklavimo. Amerikos

atstovas Dean iš Ženevos at
šauktas.

Tokis yra vaisius 338 posė
džių atominiam bandymam už
drausti. Sovietai pasiekė tik to, 
kad sutrukdė Amerikos atomi
nę pažangą trejis metus.

Keno naudai JT da
rė koaliciją su ko
munistais Kuboje?

Jungtinių Tautų kariuomenė 
nuginklavo Katangos kariuome
nės visus baltuosius karininkus. 
Jų esą suimta 512. Daugiausia 
tai belgai ir prancūzai. Paskel
bė taip pat ultimatumą konsu
latam, kad juose prisiglaudu
sius baltuosius karininkus, tar
navusius Katangos kariuomenė
je, išduotų.

Belgijos vyriausybė prieš to
kį suiminėjimą paskelbė Jung
tinėm Tautom protestą.

H.
Dean grįžta ii Ženevos po 
338 posėdžio.

ATŠAUKTAS: Artbur

AMERIKOS KATALIKŲ MOKYKLOSE
Amerikos katalikų mokyklo- buvo viso 37.300,000. šiemet 

se pernai mokinių buvo 5.470, bus 33.200.000.
100, šiemet bus 5,648,000. Nuo 
1945 iki dabar skaičius padidė
jo dvigubai. Dėl patalpų sto
kos ne visi kandidatai gali bū-

Suomijoje įšventintas pirmas 
kunigas

Katangos prezidentas Tshom- 
be rugpiūčio 29 apkaltino J. 
T. kareivius, kad jis per vie- 

dieną buvo 5 kartus suim- 
ir prievartaujamas. Tshom-

ti priimti.
Pradinėse mokyklose pernai 

buvo 4,359,962, šiemet bus 
4,469,000, vidurinėse pernai 
229,765, šiemet 245,850.

Pradinių mokyklų pernai bu
vo 10,438, vidurinių 2,392, ko
legijų bei universitetų 267.

Mokytojų bei aukštųjų mo
kyklų dėstytojų pernai buvo 
176,375, tarp jų vienuolių bei 
kunigų 120,283 ir pasauliečių 
56,092.

3
Helsinky, Suomijoje, rugsėjo 
šventinamas pirmas katali-

Viešosiose mokyklose pernai

kų kunigas nuo pat reformaci
jos laikų. Du suomiai kunigai 
jau anksčiau buvo įšventinti, 
bet užsieniuose.

Pirmasis kunigas vadinasi 
Matti Voutilainen, O. P. Sako-, 
si, kad dar būdamas studentas 
Helsinkio universitete, buvęs 
įsitikinęs agnostikas. Nuo ag
nosticizmo jį atitraukė jo se
suo, kuri buvo Išganymo Armi
jos narys. O į katalikybę ji pa
traukė ir padarė konvertitu la-

ną
tas
be atsisakė vykti į Leopoldvil- 

. le tartis su Kongo vyriausy
be, nes ji esanti J. Tautų ka
riuomenės kontrolėje.

GIZENGA JAU PARODĖ, 
KO NORI

JT rugpiūčio 30 sustiprino 
savo kariuomenę Stanleyville 
Kongo vyriausybei ginti nuo... 
tos vyriausybės vicepirmininko 
Gizengos. Gizenga pasiskelbė 
organizuojąs naują partiją (fak
tiškai komunistų) su akąja 
prieš Vakarų įtaką Konge, la
biausiai prieš amerikiečius. Gi
zenga skelbia, kad amerikiečiai 
pakeitę belgus. Įsakė išvaryti 
Amerikos konsulą, palikdamas 
komunistų atstovus, keliolika

Brazilijoje kova dėl vicepre
zidento Goulart paaštrėjo. Ka
ro ministeris gen. Denys pasi
sakė prieš jo grįžimą. Tačiau 
pietinėje provincijoje vienos 
armijos vadas atsisakė karo mi- 
ništerio klausyti ir pareiškė į- 
sakymus priims tik iš vicepre
zidento.

Goulart parlamente labiau
siai rėmė buvęs prezidentas Ku- 
bitschek, socialdemokratų lyde
ris. Tada karinė vadovybė suti
ko su kompromisu: Goulart te
gul perima prezidento pareigas, 
bet turi būti parlamento išrink
tas ministeris pirmininkas, ku
rio rankose būtų vykdomoji 
valdžia ir kuris būtų atsakin
gas prieš parlamentą.

Ligi šiol Brazilija min. pir
mininko neturėjo ir valdėsi pa
našiai kaip Amerika. Tuo tarpų 
Goulart, laukęs Paryžiuje, pro 
New Yorką grįžo. Klausimas: 
ar bus vykdomas anas kompro
misas, ar Goulart jo nevykdys 
ir Braziliją suks į Maskvą spar
čiau nei Quadros? Antrą gali
mybę labiau patvirtina faktas, 
kad Goulart nuskrido į tą Bra
zilijos dalį, kurioje yra ana jį 
palaikanti armija ir kur komu
nistų įtaka stipresnė. Prasidė
jo susirėmimai tarp kariuome- 

■ nės, ištikimos karinei vadovy- 
i bei, ir tos, kuri palaiko Gou

lart.

PA^INAUDOJĘS:' Goulart,
Brazilijos viceprezidentas, 
prokomunistas.

Ameriką, kad jos atstovas 
pramynęs kelius. Amerika 
ginasi, o Castro agentas 
šaiposi, kad riaušes sukel
ti pasisekė”..

Urugvajuje tik spėjo pasi
baigti ūkinė konferencija, ku
rioje valstybės iždo sekretorius 
Dillonas paskelbė 20 milijardų 
planą lotynų Amerikai ūkiškai 
ir demokratiškai sustiprinti. 
Tik spėjo delegatai išsivažinė
ti, ir vietoj ekonominio atsi
gavimo ėmė veržtis politiniai 
neramumai didžiausiose lotynų 
Amerikos valstybėse. Argenti
nos prezidentas Frondizi buvo 
priverstas atleisti savo užsie- 

. nių reikalų ministerį, Brazili
jos pats prezidentas Quadros 
nuvirto. Tenykščių Įvykių ban
ga atsimušė ir Į Jungtines 
Valstybes ir privertė čia aiš
kintis, teisintis.

Tuos politinius neramumus 
sukėlė Castro pramonės minis
teris Guevara, Maskvoje treni
ruotas komunistas kovotojas.

Guevara taip Urugvajaus 
konferencijoje apsisuko, kad 
koegzistencijos panoro Argen
tinos prezidentas. Jo užsienių 
reikalų ministeris Mugiea pa
ruošė slaptą pasimatymą tarp 
Frondizi ir Guevaros. Kai apie 
tai sužinojo kariuomenė, Fron
dizi turėjo aiškintis ir išsipir
ko paaukodamas savo ministe- 
rĮ Mugiea. Brazilijos preziden
tas ėjo atviru keliu — viešai 
kabino Guevarai Pietų Ameri
kos kryžių. Kariuomenės pa
spaustas, patsai prezidentas tu
rėjo trauktis.

Argentinos ministeris, gelbė
damasis, ėmė klampinti Jungti- 

, nes Valstybes. Girdi, Frondizi 
susitikimas su Guevara buvo ne 
kas kita kaip veikla pagal 
“Jungtinių Valstybių liniją”. Ir 
jis išpasakojo, kaip su Gueva
ra susitiko, kalbėjosi preziden
to Kennedy asmeninis specia
lus patarėjas Richard Goodwin. 
Tas pats, kurio žinioje yra Ku
bos reikalai. Kalbėjosi anksčiau 
už Argentinos prezidentą: 
Goodwin rugpiūčio 16, o Fron
dizi 18. Tada reikėjo ir Ame
rikai prašnekti. Pareiškimuose 
žinios ėmė painiotis. Vieni su
sitikimo reikšmę stengėsi pa
pūsti, kiti jo vertę sumažinti. 
Gavės tokia liudininkų akysta- 
ta:

Argentinos ministeris Mugi- 
ca: Goodwino — Guevaros pa
sikalbėjimas truko 3 valandas.

PATARĖJAS: Rich. Good- 
win, jauniausias prezidento 
patarėjas.

E Hoffos unijos bėga kaip E rytų Berlyno
■— Albanijos bošas Hoxha 

rugsėjo mėn. paskelbė “Sovie- 
Albanų draugiškumo sa-

Autosunkvežimių unijos ima 
trauktis nuo Hoffos kaip vo
kiečiai nuo Ulbrichto rytų V o- tų 
kietojoje. Per 6 savaites jau vaitę”, norėdamas atgaivinto 
pasitraukė 7 vietinės unijos ir santykius su Maskva, nes esąs 
prisijungė prie nepriklausomų nusivylęs kom. Kinija, kuri pa- 
unijų sąjungos. Pasitraukė jau galba pažadėjo ir nedavė.

amerikiečių šeimų iš Stanleyvil- io,OOO narių. * ----- ;------------

— Gallupo institutas rado, 
kad iš trijų kandidatų į prezi
dentus 60 proc. respublikonų 
pasisakytų dabartiniu metu už 
Nixoną, 18 už Rockefelleri, 17 
už Goldwaterį. Nepriklausomų 
49 proc. už Nizoną, 21 už Ro- 
čkefellerį. 18 už Goldwaterį.

Jacųues Maritaino veikalai. Jis 
priėmė katalikybę 1953 ir įsto-

blausiai poetiniai filosofiniai jo į domininkonus.

le jau išbėgo į Leopoldville.
N. Y. Times vedamajame 

pripažįsta, kad Gizenga iš vi
daus nori paimti Kongo valdžią, 
reikalaudamas, kad jam būtų 
pavesta kariuomenė ir polici
ja.

Tokis yra koalicijos su ko
munistais rezultatas.

— Respublikonai reikalauja, 
kad valstybės sekr. pavaduoto
jas Bowles būtų atleistas iš pa

VOKIETIJOS {SPĖJIMAS
— Nixon*s tarp rugsėjo 15

ir spalio 1 paskelbs ar jis bus Vokietijos kancleris Adenau- 
kandidatas į Kalifornijos gu- eris Parašė Prezidentui Kenne- 
bematorius. Baltieji Rūmai re- kad bet kuris "™j“ 
mia dabartini dem. Brown. v,etM P^tmnej.mas ir Vaka-

— Portugalija rugpiūčio 28 
paskelbė, kad visi gimę užjūri- 
nėse provincijose, laikomi pil
nateisiais Portugalijos piliečiais. 
Amerikoje tokis pareiškimas pa 
darė gerą įspūdį..

keletą minučių.
Assoc. Press korespondentas: 

Pasikalbėjimas truko 26-25 mi
nutes.

Mugiea: Asmeninis preziden
to atstovas negalėjo kalbėtis 
tris valandas, nesusižinojęs iš 
anksto su savo šefu.

Salinger: Prezidentas Kenne
dy nieko iš anksto nežinojo 
apie pasikalbėjimą. Pasikalbėji
mas buvo atsitiktinis Brazilijos 
diplomato vaišėse.

Mugiea: Pasikalbėjimas de
monstravo, kad Kubos Castro 
režimas siekia geresnių santy
kių su Jungtinėm Valstybėm.

Salinger: Pasikalbėjimas ne
turėjo jokios politinės reikš
mės.

rų nereagavimas ar nuolaida Susidomėjo dabar Kongresas, 
vakarų Berlyno klausimu pasės Bus apklausinėjimas. Bus nau- 
neutralumo nuotaikas Vokieti- - jų kaltinimų dėl “slaptumo”, 
joje. Neutralumo nuotaikos su
kliudys Vokietijai atlikto jos 
pareigas Nato. O jame Vokieti
jos jėga dabar yra stipriausia 
žmonių kiekiu.

neinformavimo. Tačiau tokių 
išvadų nebus kaip Argentino
je ar Brazilijoje, net jei ir bū
tų pripažinta klaida. Nes su
klysti JAV — žmoniška.
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SPAUDA

L. Valiuką

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA

'persekiojama’ Lietuvoje’

tojų Jungtinėse Tautose

savo ttaų Wd» —Gudijos; Hih; 
kiu pat būdu ir žemaičiai 
norėjo liktis lietuviais. — 
dii turi savo prezidentą, s«ėB 
sostinę Minską. Jte daugiau ne> 
sivadina lietuviais. Jie reiškia 
pretenzijas į Žemaitiją kaip 
Lietuvą, bet Žemaitija tokia Bė

ra as, 
rodo,

• CHICAGO 22, IIU 2222 W. Chicago Avenue
• CHICAGO 8, III, 3212 So. Halstead Street,

“Dr. Pr. Ancevičius šiuo rei
kalu yra rašęs ‘Toronto Daily 
Star’ ir sulaukęs visos eilės nei*

vo įsitikinimų laisvė Lietuvoje, jamos tokiems tikslams?” To- 
kada jis ir jam panašūs ‘de- khi kaltinimu aniem medikam 
mokratai’ viešpatavo tėvų že- apie “tarptautinių reguliacijų”

Philadelphijos laikraštyje 
“The Sunday Bulletin” yra is
torija, papasakota James Smart. 
Ją skaitydamas, negali žinoti, ar 
autorių laikyti politiniu juok- 
dariu, mokančiu traukti per 
dantis Jungtines Tautas ir jos 
politinius kelius; ar laikyti au
torių jau nevisai nutuokiančiu, 
kas yra istoriniai faktai ir kas 
yra jo paties fantazijos žais
mas.

Ta istorija yra apie žemaičių 
valstybės atkūrimą ir Žemaičių 
tariamos tarybos šefo pasikal
bėjimą su korespondentu Ja
mes Smart.

Lyg mes neturėtume pakan
kamai rūpesčių su Berlynu ir 
Kuba, o čia ateina dar nauja 
problema — Žemaičių. Sąjūdžio 
už Žemaičių nepriklausomybę 
štabas yra mūsų mieste, — pa
sakoja korespondentas. Jis sa
kos aplankęs Žemaitijos tary
bos buveinę mažoje spaustuvėje

Kuchel - Lipscomb rezoliu
cijai remti komiteto vadovybė, 
apsvarsčiusi gautus patarimus 
iš gausių bendraminčių ir pasi
tartai su reaeiiucijos autoriais, 
nutarė komitetą praplėsti, įjun- 
giant į jį latvius, estus ir ame
rikiečius. Ateityje komitet. bus 
vadinamas Americans for Ku
chel - Lipscomb Resolution.

Šen. Tom Kuchel ir kongr. 
Glen Lipscomb painformavo ko
miteto vadovybę, kad jų rezo
liucijai gautas didelis pritari
mas senate ir atstovų rūmuo
se. Vienas ir kitas pažadėjo 
nuolat informuoti komiteto va
dovybę apie rezoliucijos padėtį 
kongrese ir pajudinti rezoliu
cijos reikalą dar šios sasijos 
metu. Rezoliucijos autoriai dar 
kartą pabrėžė, kad lietuviai, lat
viai, estai ir amerikiečiai vėl 
parašytų po trumpą laiškutį se-

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

“Ats&atatimaft į Jungtines — Mes negalime daug ką 
Tautas ir visus garbtagus vy- daryti (aiškinosi lyderis kores- 
rus ir moteris. pondentui). Mes neturime jė

gos. Mes nesirengiame su nieku 
■ kariauti. Bet jei Afrikoje visi 

gauna nepriklausomybes ir Ru
sija leidžia gudam ir lietuviam 
turėti savo vyriausybes, kodėl 
Žemaitija neturėtų turėti savo 
atstovybės. Savos vyriausybės?

— Tikiu, kad Jungtinės Tau
tos valdys visą pasaulį; tada ir* 

žemaičiai turėtų turėti savo at
stovybę. — Žemaitijoje tebėra 
apie du milijonai žmonių. Jei 
visi gauna, kodėl jie neturėtų 
gauti?Vasaros karščiuose laikraš
čiai mėgsta maitinti skaityto
jus nepaprastom istorijom. Daž
niausiai pakartoja pranešimus 
apie Atlante pasirodžiusį siau

būną. Philadelphijos korespon
dentas panoro būti originales
nis ir sugavo žemaičių tarybos 
lyderį su peticijom Jungtinėm 
Tautom ir garbingiem vyram 
bei moterim.

kus, ELI redaktorius M. Mus
teikis, studijų savaitei rengti 
komisija — prof. A. Maceina. 
A. Grinienė ir V. Damijonaitis.

Europos LFB 
konferencija
Europos LF Bičiulių devinto

ji konferencija įvyko Vokieti
joje, Gautinge, rugpiūčio 11, 
studijų savaitės metu. Kun. D. 
Kenstavičiui sukalbėjus maldą, 
trumpu žodžiu konferenciją ati
darė Europos LFB pirminin-

Pabaigoje konferencija įpa
reigojo valdybą pasveikinti tau
tos sukilimo 20-mečio proga 
LF bičiulius, kurie anomis lem
tingomis dienomis, nepaisyda
mi gyvybei gręsiančių pavojų, 
atliko savo pareigą tėvynei.

planuojamos joko treniravimas Amerikoje. (ELI)

Laisvėje, maskvinėje, A. Zie- 
niaus viena K pirmųjų kores
pondencijų buvo sutikta su 
Laisvės skaitytojų priekaištais, 
kam joje buvo garsinamas kon
gresas lietuvių gydytojų, kurie 
priešinasi sovietiniam kolonia
lizmui Lietuvoje. Juos rekla
muoti yra priešinga komunisti
nei linijai. Kaų> dabar A. Zie
nius stengiasi prie laikraščio 
bolševikinės Unijos prisiderinti, 
perimti bolševikinį Žargoną,

LAKEWOOD, N. J., 126 - 4th Street 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street

TO 1-1068 
Tel.: BR 8-6966 
Tel. WA 5-273 

8AN FRANCI SCO, Cal„ 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 
NEWARK 3, N.J„ 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
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čius Naujienose Dirželio laužančius “tarptautines gyti laužant visokias “tarptau-
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su Juozu
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Rugpiūčio 
laikraštis rašė, kad dr. Ancevi
čius lankėsi pas Ontario švie
timo ministerį ir pranešė, kad 
vokiečių mokyklos programoje 
žymią vietą užima vokiečių tau
tos ir rasės pirmavimo propa-

• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, —
• WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel,
• GRANO RAPIDS, Mich., 606 Bridge St., N. Y.
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• ATHOL, Msm. 61 Mt. Pleasoflt Street —
• LOS ANGELES 22. Calif, 960 So. Atlantic Blvd.
• BOSTON 18. Mate., 271 Shaumut Avė. —

demokratų vadai JAV kongrese 
rodo didelio pritarimo šiai re
zoliucijai. Puiku, kad šios re
zoliucijos pravedimo kliudyto- 
jų, kaip kad yra Naujienų re
daktorius, galima suskaityti ant 
vienos rankos pirštų!’

Iš to straipsnio susidaro įspū
dis, kad kiekvienas, norįs įsi
jungti Į vieną ar kit^. komite
tą, turi atsiklausti Naujienų re
daktoriaus. Jis nepatenkintas,

“Naujienos" rugpiūčio 18 nu
meryje vėl papylė eilę netiks
lių bei iškraipytų faktų Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijos reikalu. 
Atrodo, kad Naujienų redakto
rius ėmėsi vadovauti “lietuvių 
komitetui” prieš Kuchel — 
lipscomb rezoliuciją.

Naujienų redaktorius (savo 
mas draugėn plienas lt geležis, straipsnyje “Separatinė veikla” 
žemaičiai ir lietuviai visada su- kartoja savo seną pasaką, kad, 
gyveno draugiškai, niekada vie- anot jo, jau esą seniai paaiškė- 
nas su kitu nekariavo. Bet Ru- ję, jog Kuchel - Lipscomb re- 
sija paskutiniame kare visą šią zoliucijai nesą “jokios progos” 
dalį paėmė. Jie išmetė vardą praeiti. Gaila, kad Naujienų re- 
Lietuva, nes lietuviai pridarė daktorius neduoda šaltinių, iš

kurių jis yra tą žinią gavęs. 
Aišku, kad niekas-jam tokių in
formacijų nėra sutrikęs iš at
sakingų valdžios pareigūnų tar
po. Priešingai, ir senatorių ir 
kongresmanų tarpe yra labai 
didelio pritarimo šiai rezoliuci
jai. Jei Naujienų redaktorius to 
nežino, turbūtjis neturi jokių 
ryšių su JAV^įngreso nariais.

Toliau Naujienų redaktorius 
nerimsta, kam lietuviai ėmęsi 
iniciatyvos suorganizuoti Ame- kam į mūsų komitetą įsijungė 
rikos lietuvių Komitetą Ku- prel. M. Krupavičius. Gal vėl 
chel Lipscomb rezoliucijai rem
ti. Mes, losangeliečiai, siūlyte 
siūlėme Naujienų redaktoriui ir 
kitiems Chicagoje imtis inicia
tyvos ir vesti kovą už Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijos priėmimą 
Jie lūkuriavo ir nieko nedarė. 
Jau perdaug yra prilūkuriuota 
Lietuvos vadavimo darbe! Nau
jienų redaktorius turėtų būti 
tik dėkingas mums, kad eina
me į talką Altui Lietuvos va
davimo darbe. Jis taip pat tu
rėtų žinoti, kad Čia, JAV, yra 
priimta organizuoti įvairius ko
mitetus įvairiems tikslams, už 
ir prieš įvairias rezoliucijas, į- 
statymus, kandidatus ir pan. 
Tūkstančių tūkstančiai įvairiau
sių komitetų egzistavo, egzis-

1. Žinutei ame L. Katalikų apmokamose pareigose, tik bol- L
Mokslo Akademijos renguma S
suvaziavuna uždėta antrašte — kokia istuamyue linijai, as vis .. ” &
“Katalikų sektantu suvažiavi- tiek dengiu sovietinio režimo Jienų redaktorius nurodytų re- 

ų HKT ry avi zohucijos silpnąsias vietas. Ar
* . rezoliucijos turinys silpnokas,

2. Dirvoje buvo vedamasis 4. Zienius paima žinutę kad joje reikalaujama komunis-
apie “Bažnyčios persekiojimą g “vieno leidinio”, kad esą tams pasitraukti iš Lietuvos? Ar
Lietuvoje , o A. Senius para- 1941 sukilimo metu studentų tos rezoliucijos turinys silpno-
šė, jog Dirvos redaktorius “sa- medikų grupė greitosios pagal- kas todėl, kad reikalaujama ru
ko, kad katalikų Miete esanti bos mašinom suveže radijo spe- sų komunistų sugrąžinti visus

lietuvius iš kalėjimo ir vergų 
giamų skaitytojų laiškų, pa- 3. Norėdamas pridengti esą- lėliam dudentam atskaito pa- stovyklų Sovietų Sąjungoje? Ar vicepirm. V. Natkus, sekretorė
skelbtų tame pačiame dienraš- mus persekiojimus Lietuvoje, metalą: “ar girdėjo tie medi- rezoliucijos turinys silpnokas, A. Grinienė, iždininkas S. Kun-

A. Zienius imasi kitų puolimo, kai apie tarptautines Raudono- kad reikalauja JAV prezidento gys; biuletenio “Europos LF
papildomai kitų ta11™"10 argumento: “De- jo Kryžiaus reguliacijas, kad iškelti Lietuvos bylą Jungtinėse Bičiulio” redaktorius V. Nat-
F H retų užklausti B. G. (Dirvos re- medikai ir greitosios pagalbos Tautose?

daktorių. Darb.). negi, kokia bu- mašinos neprivalo būti naudo-
Naujienos dar kartą klaidina 

geros valios lietuvius, kad Ku
chel - Lipscomb rezoliucijos ne-

nato ir atstovų rūmų užsienio 
reikalų komisijų pirmininkam 
(šen. W. J. Fulbright ir kong. 
Th. E. Morgan), abiem savo 
valstybės senatoriam ir savo 
apylinkių kongresmanam. Be to 
prašoma komiteto darbus pa
remti ir pinigine auka. Aukas 
siųsti komiteto iždininkui: Mr. 
George A. Petrauskas, 3442 Me- 
dera Avė., Los Angeles 39, Cal. 
čekiai ar pinigų perlaidos iš- 
rašytini: Americans for Kuchel- 
Lipscomb Resolution.

Visais komiteto reikalais ra
šyti sekretoriams: Mr. Edmund 
Arbas, 1125 Larrabee St., West 
Hollywood 46, Calif.; Miss Alice 
Dotts, 1533 Ele vado St., Los 
Angeles 26, Calif.

Americans for Kuchel - Lips- 
_ comb Resolution Executive

Committee

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tek Cbde 5-T7U

AMERIKIEČIAI JUNGIAMI Į
LIETUVOS VADAVIMO DARBA

Laisvė, promaskvinė, rugpiū
čio 15 ilgą straipsnį parašė 
apie Juozą Bakšį iš Worches- 
terio, kuris šiemet buvo nuvy
kęs, su pirma ekskursija į Lie
tuvą. Anot laikraščio, Bakšys, 
grįžęs iš Lietuvos, “pasišaukė 
vietos angliško laikraščio ‘Wor- 
cester Telegram’ reporterį ir 
jam papasakojo ... Nors dar
bininkų algos ten per žemos, 
maisto ir gėrimo jiems užten
ka ... Kai reporteris paklau
sė J. Bakšį, jeigu žmonės ten 
gauna nedidelį, palyginti, atly
ginimą, tai kaipti jie pragyve
na? Bakšys atsakė: — Jie vi-

NEW YORK 3, N.Y_ 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5456 
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: Dl 5-8808 - ----------- .. . — ... . TelFO 3-8569 
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WORCESTER, Mas^, 174 MHIbury Street — Tel.: SW 8-2868 
HAMTRANCK, Mich, 11333 Jos. Campau — Tel.: TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.

jaudinsis, sužinojęs, kad į mū
sų komitetą įsijungė prel. J. 
Balkūnas, dr. S. Biežis, A. Tre
čiokas, Wm. Kvetkas, J. Gri
galius, dr. A. Valibus, A. Rudis 
ir eilė kitų. Anot St. Barzdu- 
ko, reikalas esąs toks didelis, 
kad būtų negražu neiti į šį ko
mitetą.

ŽEMAITIJOS žemėlapis ii 
“The Stmday Bulletin”

Samogitia (Žemaitija) yra Bal
tijos valstybė, kuri egzistavo 
laisva ligi 13 šimtmečio, ir jos 
paskutinis kunigaikštis buvo 
Mindog (Mindaugų). Ji yra tarp 
Latvijos, rytų Prūsų ir tarp Bal
tijos vandenyno (ocean) ir Gu
dijos (Betorusijos). Šiandien Af
rikos kolonijos dingsta viena 
po kitos, ir mes tikime, kad 
Jums padedant Baltijos valsty
bėje Samogitia (Žemaitijoje) ko
lonializmas taip pat dings. Jūsų 
Samogitian Counsil”.
Šio prašymo autorius — pa
sakoja korespondentas — man 
parodė ant sienos žemėlapy Sa- 
mogitią. Rodydamas žemėlapį, 
jis man davė Žemaitijos istori
jos bruožus:

— 13 šimtmety žemaičiai ir 
gudai nutarė susijungti. Var
das Lietuva kilęs iš žodžio, ku
ris žemaičių kalboje reiškia su
siėjimą draugėm, kaip sulydo-

A. Zienius tais žodžiais 
kad tautininkų persekio

jimai, kitokių Įsitikinimų žmo
nėm buvo didesni nei bolševi
ku. Dar daugiau: nejučiom su
gretina B. G. su savim; girdi, 
B. G., “pats nebūdamas toks re
ligingas”, smelkia religinius 
persekiojimus dabar Lietuvoje, 
o A. Zienius stengiasi užtušuo
ti tataerikūniis persekiojimus, 
nutylėdamas, kad pv. P. šal
čius, nors ir ne tautininkų įsi- 

kartoti jų tezes ir argumen- tikinimų, buvo viename iš labai tuoja ir egzistuos 
tus, matyti iš pavydžių jo nau- “gerų darbų” — universiteto „ ,
jose korespondencijose: profesorius ir dar kitose gerai Tame pačiame straipsnyje už-

urapvspnnesur u u«u usv g simenama, kad Kuchel - Lips- kas dr. K J. Čeginskas. Pir
mininkauti pakviestas dr. J. 
Grinius. Pradžioje perskaitytas 
LFB tarybos pirmininko prof. 
J. Brazaičio laiškas ir prof. Z. 
Ivinskio, dr. J. Uleckio, inž. P. 
Naručio ir k. sveikinimai. Me
tinius pranešimus padarė: 
dr. J. Grinius. M. Musteikis, V. 
Natkus, dr. K. J. Čeginskas. 
Naujon valdybon išrinkti: pir
mininkas dr. K. J. Čeginskas,

Norite geros—meiliškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS

•
si vagiai .

Bakšys taip pat kaltinęs, kad
Lietuvoje jam neleidę vykti,
kur jis norėjęs. Tada jis nepa
klausęs tų visų patvarkymų ir
“pats visą reikalą paėmęs į sa-
W 1 dlllLCO •

R. Mizara kreipias dėl to į
Juozą Bakšį su įspėjimais, kad
su juo esą “Uogai”. Jis blogai
elgęsis Lietuvoje.

FRANK PASISAKĖ UŽ,
PRANAS PRIEŠ

T. Žiburiai rugpiūčio 10 da
vė santrauką, ką vokiečių “To-

L ’ — remto - Courier” parašė apie
• - - . dr. Frank Ancevich, kuris esąs

“Oakvillės mokyklų komisijos
narys ir nusistatęs prieš vieti
nę vokiečių sekmadienio mo

— kyklą, išlaikomą ‘Eintracht’ klu
bo. Esą mokyklos vadovėliuo

• se nėra himno ‘0 Canada’ nei
‘God save the Queen\ bet yra
‘Deutschland ueber alles’. Va

• dovėliai esą parūpinti Vokięti-
jos konsulato. Kiti mokyklų ko
misijos nariai, išskyrus vieną,
tiems priekaištams nepritarę, ir
leidimas naudotis vietos mokyk

• lų patalpomis nebuvęs atšauk
tas. Laikraštis priduria, kad dr.
Ancevich esąs ateivis, studija

; e • vęs Berlyno un-te ir karo me
- tą praleidęs Berlyne kaip lie

tuvių laikraščių koresponden-

422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooklyn, N. Y. |
Tel. HYacint 7-4677 |
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• tas". O dr. Frank Ancevfch >W»MMJa»", kad nukreiptų tinas reguliacijas".
ris “apnuodijo aklo nacionaliz- pasisakė idt kanadišką “ura pa- nuo sovietinio genocido Taip vyksta maskvinio nau- 
mo nuodais priaugančias kar- triotizmą”. deportacijų
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Darbo šventė ir laisvė
niu judėjimu, kuris apsivijo ap
link gegužės pirmosios dienos 
minėjimus Europoje. Gegužės 
pirmoji daug kur buvo pavers
ta marksistinio socializmo ko
vos simboliu. Siekta ne tiktai 
socialinių reformų ir darbinin
kų būties pagerinimo, bet ir

Darbo* diena kaip šventė 
Amerikoje išsivystė iš vadina
mų darbo ritierių (Knights of 
Labor) metinių eisenų New Yor- 
ke 1882 — 1884 metais. Ligi 
to laiko tie darbo riteriai, su
siorganizavę pirmiausia Phila- 
delphijoje (1869), buvo slapta 
ir uždara draugija, tačiau šie- grynai politinių tikslų bei per- 
kusi tokių pačių tikslų, kaip 
vėliau įsikūrusios darbo uni
jos (1881). Buvo tik tasai skir
tumas, kad darbo riteriai ne
sirėmė viena kuria darbininkų 
grupe (pav. angliakasių, batsiu
vių, šaltkalvių), bet apėmė vi
sus ir, be to, stengėsi pabrėž
ti moralinę darbo vertę, ne 
vien tiktai kovoti už geresni 
atlyginimą, trumpesni darbo 
laiką, tinkamesnes darbo sąly
gas ir k. Buvo taip pat siekia
ma susipratimo ir damos tarp 
darbdavių ir darbininkų. Pa
grindinis gi tikslas — asmeni
nė ir bendruomeninė gerovė, 
siekiama garbingu, riterišku 
darbu. Darbo riterių pabrėžia
ma pagarba dirbančiam asme
niui ir darbui, kokios rūšies 
jisai bebūtų, susikaupė i Dar
bo dieną kaip šventę, kuri pir
miausia įteisinta Colorado vals
tybėje (1887), o paskui New 
Yorko, New Jersey, Massa- 
chusetts ir kitose. Dabar šven
čiama visose Jungtinėse Valsty
bėse pirmąjį mgsėjo pirmadie
nį. Tuo tarpu kituose kraštuo
se vyrauja gegužės pirmoji.

versmų, iš kurių pats ryškiau
sias Įvyko Rusijoje bolševiki
nės revoliucijos pavidalu. So
vietų Rusijoje ir dabar gegu
žės pirmoji diena yra siejama 
su pasaulinės revoliucijos sie
kimais. Jie yra jau labai ati
tolę nuo pastangų padėti žmo
nėm pagerinti darbo sąlygas ir 
pasiekti didesnės gerovės. Pa
siekta priešingų rezultatų: dar
bas žmones pavergia.

pagrinde, 
dirbti ne 
pragyven-

DARBININKAS

Kada gydytojas turi siųsti savo pacientą
Gydytojas ir kunigas kartais 

turi eiti ranka į raidų. Gydy
tojas rūpinasi žmogaus kūno 
sveikata. Jai saugoti ir stiprin
ti modernus gydytojas turi dau
gybę priemonių. Ir tų priemo
nių arsenalas nuolat auga. Baž- 
nyčios-mokslas rūpinasi žmo
gaus dvasios sveikata. Jis yra 
nurodęs etikos dėsnius, pasto
vius, nekintamus, kuriuos rei
kia taikyti nuolat augantiem 
dienos reikalam. Jų laikydama
sis, pagal juos gyvendamas, pa
gal juos spręsdamas kylančius 
dienos klausimus, žmogus turi 
galimybę išlaikyti savo dvasios 
ramybę, dvasios sveikatą. Bet 
kūno sveikata dažnai priklau
so nuo dvasios sveikatos ir at
virkščiai. Kada gydytojo veik
la susiderina su dvasios svei
katą saugojančiais etikos dės
niais, pacientui iš to esti dau
giausia naudos.

Kaip šių dienų konkrečius 
klausimus reikia spręsti pagal 
etikos dėsnius, randame nu
šviesta kun. dr. Prano Brazio 
pranešime, kurį jis skaitė L._ 
Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavime Romoje. To suva
žiavimo pranešimai yra paskelb
ti Suvažiavimo Darbuose IV. 
Sutraukiame kai kuriuos to 
pranešimo paliestus klausimus.

Medicinos etika pagal popiežiaus Pijaus XII encikliką

2. Ar sąmonės ir aukštesnių
jų sielos galių netekimas dėt 
narkotikų sutinka su evangeli
jos dvasia? . *

Atsakymas teigiamas. “Juk 
pati prigimtis dažnai susilpni
na ar visai nutraukia sąmonę, 
pvz. miego metu ... .Savaime 
suprantama, kad hipnozė tega
li būti naudojama griežtai gy
dymo ar leistino tyrimo tiks
lais, pacientui ar jo teisėtam 
globėjui sutinkant”.

Ir tada, kai skausmo ar sąmo
nės mažinimas gali sutrumpinti 
gyvenimą?

. Atsakymas yra teigiamas.

4. Ar leista psichoanalizė?
Taip, tačiau “psichoanalitikas 

neturi teises į visas žmogaus 
paslaptis. Jis pvz. negali liesti 
išpažinties, profesinės ir kitų 
paslapčių, kurias kiekvienas in
dividas turi teisę rezervuoti tik 
sau . . Psichoterapija negali 
pretenduoti pagydyti tikrą (ne 
liguistą) kaltės jausmą. Tai ga
li įvykti tik išpažintyje. Todėl 
lygiai kaip kunigas dažnai yra

pas kunigą
zacija, priverstinis priošsantuo- 
kinis pažymėjimas?

priverstas siųsti savo pacientus 
pas gydytoją, taip ir gydytojas 
turėtų neužmiršti savo parei
gos kartais pasiųsti savo pa
cientus pas kunigą”.

★

5. Ar leistina vartoti vadi
namą melo detektorių, tiesos 
serumo švirkštus?

“Nemoralus yra vartojimas, 
k|i tai daroma be tiriamojo as
mens sutikimo ir be atitinka
mos svarbios priežasties”.

6. Ar leistina gimimų kont
rolė, laikinė ar visiška sterili-

“Genetiką šiandien reikia ap
valyti nuo įvairių jau įsipilie- 
tinusių darvinizmo, rasizmo ir 
kitokių kraštutinybių”, kaip 
aukščiau suminėtosios. “Visa 
tai yra ne kas kita kaip ne
leistinų priemonių vartojimas 
geriems tikslams siekti. Nes 
tuoktis neturi teisės tik tas, 
kuris yra už savo veiksmus ne
atsakingas ir netinka specifi
niam vedusiųjų santykiavimui. 
Dėl visų kitų genetinių prie
žasčių netinkamus nuo moterys
tės reikia visais būdais atkal
bėti ir įtaigoti, bet prievartos 
ir asmenį žeminančių, degra-* 
duojančių priemonių vartoti ne
galima”.

★

Laisvė yra darbo 
Žmonėm yra skirta 
vien tam. kad galėtų 
ti, bet ir pasijaustų daugiau 
laisvi. Gamta nieko visiškai do
vanai nepatiekia: reikia jos vai
sius gauti darbu. Apvaldydamas 
gamtos jėgas ir palenkdamas 
savo tarnybai, žmogus darosi 
mažiau priklausomas nuo gam
tos malonės. Bet kai vienas 
negali atlikti visų darbų, ku
rie yra reikalingi žmogaus lais
vei ir gerovei, tai pasidaro 
priklausomas nuo žmonių ben
druomenės. Ir čia jis gali būti 
ir yra pavergiamas kito žmo
gaus išnaudotojo arba tokios 
visuomeninės santvarkos, kuri 
prislegia jį ne mažiau, kaip ir 
šiurkšti gamta. Tokia prievar- Anestezijos principai, priemo-

rutulioio iš demonstraciiu rei- tinė bendruomenė yra sudary* nės ir tikslai neprieštarauja
rutuliojo iš demonstracijų, rei ta sovietu Rusijoje, kuri iš- įoinai etikai nes skausmo na-kalavusiu darbininkam 8 valan- JoKiai etikai, nes skausmo pa
du dieninio darbo. Tokį pat ?« Uk žmogaus jėgas šalinimas paprastai yra nau-
reikalavima Amerikoje kėlė ir dugno’. nePallkdama asme- dingas 0 kartais ir visai būti-

J mnes laisves nei patenkinamos ^a^ sveikatai gelbėti.
2. Stengdamasis apvaldyti 
skausmą ir palenkti jį žmogaus 
kontrolei anestezijos priemonė
mis, gydytojas neprieštarauja 
Kūrėjo valiai, kuri reikalauja 
apvaldyti žemę”. 7..

“Nė vienas popiežius nėra 
tiek karių ir taip nuodugniai 
pasisakęs aktualiais medicinos 
klausimais kaip Pijus XII. Tik 
per paskutiniuosius 1949-58 me
tus jis pasakė bent 25 rūpes
tingai paruoštas kalbas, skir
tas specialiems medicinos klau
simams”. Tos kalbos buvo pa
sakytos įvairių medicinos dar
buotojų priėmimo progom.

Gegužės pirmoji diena Euro
poje yra iškilusi trejetu metų 
vėliau (1890). Toji šventė išsi-

1. Ar yra visuotinė moralinė 
pareiga atmesti analgeziįą — 
skausmo panaikinimą — ir pri
imti kentėjimą tikėjimo dvasio
je?

“Atsakymas yra aiškus: 1.

darbo ntienai — dabartiniu, , ..................... ... ; geroves.darbo umjų pirmūnai, bet nei
jie nei juos pasekusi Amerikos Darbo dieną (Labor Day) pri- 
Darbo Federacija (AFL) bei ki- siminkime su pasitenkinimu, 
tos didžiosios darbo unijos kad gyvename krašte, kuris 
Amerikoje savo reikalavimų ne- teikia didžiausią laisvę ir atski- 
susiejo su drumsčiu revoliuci- ro žmogaus laisvei ir jo darbui.

3. Ar narkotikai yra leistini 
mirštantiems arba mirties pa
vojuje esantiems ligoniams net

JAUNIMO NAMAI Chicagoje. Čia pradedamas Liet. KaL Mokslo Akademijos suvažiavimas.
Nuotr. V. Maželio

mnininiiniiBiiBui'fiHBHBngii

7. Ar leistinas dirbtinis ap
vaisinimas?

“Taikomas gyvuliam nekelia 
jokių moralinių abejonių. Ta
čiau ‘ žmonių atžvilgiu jis yra 
nemoralus. Nemoralus ir neleis
tinas ne tik šalia moterystės, 
bet ir moterystėje, nes santuo
ka duoda teisę tik į natūralų 
moterystės aktą”.

★

Iš suminėtų ir kitų Pijaus 
XD minčių atpasakojimo maty
ti, kaip etikos dėsniai stovi 
asmens ir jo laisvės sargybo
je; kaip jo teises gina nuo pa
sikėsinimo iš šalies, nuo tokio 
pasikėsinimo, kuris rasiniais, 
ekonominiais, socialiniais sume
timais nori paversti individą 
valstybės įrankiu, eksperimen
tų medžiaga, nuosavybe.

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimas

Chkagoje
Suvažiavimas atidaromas rug

sėjo 1, penktadienį, 7 v. v. 
Jaunimo Namuose. Rugsėjo 2, 
šeštadienį, nuo 9 v. r. iki 9. 
v. v. sekcijų posėdžiai Congress 
viešbutyje. Rugsėjo 3, sekma
dienį, 9 v. šv. Mišios švč. P. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
nuo 11 iki 1 v. sekcijų posė
džiai Jaunimo Namuose, popiet 
2 v. visumos posėdis Marijos 
aukštesniojoje mokykloje, va
kare 7 v. banketas Congress 
viešbutyje.

G I R MA N T A S

LAKMAKBU
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

VEIKĖJAI: Pagal rūmus eina vilkstinė
VALYTE, Lydijos karalaitė
AUKLE, jos auklė
AKME, viena Valylės mergai

tė šokėja
ŽYNYS
MANTANAS, Tanijos kara

lius, Valylės sužadėtinis
LAKMAKBŪ. Kraurijos kara

lius
BIČBĖJUS, Lakmakbū pata

rėjas —
TERZAKAS, Lakmakbū karo 

vadas
RAMUDALAS, Dalijos kara

lius
DALASAS, Dauginijos, buvu

sios Kraurijos, karalius
RAZARAS, vienas iš Dalado

žmonių
Valylės mergaitės šokėjos
Muzikantai
Lakmakbū kariai
Dalado žmonės
Lokys, Lakmakbū juokdarys

PROLOGAS
Naktis. Tamsu.
Priešais dideli gramozdiški

surakintų žmonių. Jie teatrodo 
tik žmonių pavidalai, išvargu
sių. iškankintų. Juos saugo ir 
varo iš šalių sargybiniai su 
kuokomis. Sargybiniai labai 
šiurkščiai elgiasi su varomai
siais: juos stumdo, muša,

ir raganas. Karaliaus sostas taip 
i pat keistomis išsižiojusiomis 

baidyklėmis nutupdytas. Sostas 
stovi šone.

1 scena
Lakmakbū, Bičbėjus

Karalius Lakmakbū, stambus, 
pilvotas vyras, sėdi savo sos
te. šalia jo prie sosto pastaty
ta didelė gumbuota kuoka. Vie
ną ranką ant sosto atlošo pa-

keikia. Kankinamieji kartais 
sunkiai sudejuoja arba par
griūva, o tada sargybiniai dar 
pikčiau juos stumdo ir keikia, 
tačiau vos praverdami burną, 
lyg maurodami.

Rūmų balkoųc išdidžiai sto
vi žmogus (Biwėjus) ir žiūri 
į vilkstinę.

Vilkstinė praeina, žmogus 
balkone, palydėjęs akimis vilks
tinę, patenkintas tylomis nu
sijuokia ir dingsta rūmuose.

Dar valandėlę girdėti sargy
binių keiksmai ir niūksojimai, 
paskui viskas nutyla.

Prieš akis tamsūs, sunkūs rū
mai.

PIRMASIS VEIKSMAS
Kraurijos karaliaus Lakmak

bū rūmai, pilki, niūrūs. Sienos
rūmai su tokiu pat sunkto 
bokštu.

išpieštos keisčių keisčiausiomis 
figūromis, panašiomis į velnius

sidėjęs, stovi Bičbėjus. Prie į- 
einamųjų durų stovi po du sar
gybinius. Asloje ant kilimo gu
li lokys.

BIČBĖJUS (į Lakmakbū): Ka
raliau, ar tu kada nors apsi
rikai, manęs paklausęs? Nieka-
da. Tiktai pasigalvok. Buvo ta
vo generolai iškėlę savo nosis 
aukščiau savęs, sakiau — paka
bink juos. Pakabinai, kitus pa
skyrei — ramu pasidarė kaip 
marių dugne. Panorėjo kariai 
daugiau žvėrienos, o tu — ne- 
pritenki. Sakiau — atskaityk 
iš eilės kas dešimtą, pakelk nuo 
žemės po šaka — likusieji tuo
jau pasidarys sotūs. Ar ne taip 
buvo? .. Nepatiko tau Teni- 
jos karaliaus Mantano galybė.
Sakiau nugnybk pirmiau ma
nuosius savo kaimynus, ir tu 
pasidarysi didesnis už Mantaną. 
Nugnybei juos ir iškilai ... 
šiandien atves tau Dalijos ka
ralių Ramudalą. Tau pats jį sa
vo akimis pamatysi. Ar ne ma
no patarimu? O kai tą savo
naguose turėsi, Mantanas pa
sius iš piktumo. Nes jis manė,

kad Ramudalas dar vienas iš 
tų mažųjų, kuris gali kam 
skaudžiai Įbrėžti. Tu pamatysi, 
kad Ramudalas tau nebus į- 
brėžęs. Aš tau sakau: Manta- 
nas grynai iš kailio nersis.

LAKMAKBŪ: O ar tu nepa
galvojai, Bičbėjau, apie tą patį 
Mantaną? Ar jo piktumas ne
virs besitrankančia audra?

BICBEJUS: Ar tau rūpi Man- 
tanas? (Lokys kartais atsisėda 
ir Įdėmiau pasiklauso).

LAKMAKBŪ: Perdaug įpy
kęs žvėris ir geram medžioto
jui pavojingas. Ar tu to neži
nojai, Bičbėjau?

BIČBĖJUS: Žinojau. Tačiau 
tau, Kraurijos karaliui Lakmak
bū, tokie žvėrys dar nepavo
jingi.

LAKMAKBŪ: Man patinka 
tavo žodžiai, Bičbėjau. Pasisiū
dink gerą maišą auksui.

BIČBĖJUS: Dėkui, karaliau. 
Man malonu ir stengtis, kad tu 
turi gerą širdį ir klausai gerų 
patarimų.

LAKMAKBŪ: Mes dar pagy
vensim, Bičbėjau. šimtas pa-
čių juodžiausių velnių! Turi 
ateiti diena, kada pats Manta
nas atsiklaups prieš mane ir 
pabučiuos mano batą!

(Lokys baido nuo savęs mu
ses).

BIČBĖJUS: Ir pabučiuos. Aš 
tau sakaus kad pabučiuos.

LAKMAKBŪ: Tai stenkis, 
Bičbėjau. O po kiekvieno gero

patarimo siūdinkis ir naują 
maišą.

BIČBĖJUS: Pirmiausia tu tu
ri baigti su Ramudalu. Šian
dien jis bus čia ir atsiklaups 
prie tavo kojų. Bet dar liks 
karščiausias Mantano talkinin
kas Dalakijos karalius Furum- 
bukas. Furumbuką taip pat 
nesunku paimti į savo rankas. 
Planą jau turiu, tik perkošiu
jį dar per savo smegenis ir 
pasiūlysiu tau. . .

LAKMABŪ: Lauksiu tos die
nos. O tu nesnausk.

BIČBĖJUS: Naktis nemiegu, 
karaliau. Mano galva tik tavo 
reikalų pilna. Aš žinau, kad tu
didis, galingas ir geras valdo
vas. Malonu man dėl tavęs 
stengtis.

LAKMAKBŪ (kažinką vaiz
duodamasis): Eh, Bičbėjau! Tik 
tu pamanyk: ateina Mantanas, 
klaupiasi prieš Lakmakbū ir 
su pagarba bučiuoja jam batą! 
(Patenkintas kvailu juoku juo
kiasi).

(Lokys juokingai baidosi nuo- 
savęs muses).

BIČBĖJUS (Lakmakbū nusto-
jus juoktis): Tikrai, karaliau, 
bus pagal tavo norą.

LAKMAKBŪ (staiga pradėda
mas rūstauti): O jeigu dar ne... 
jęįgu dar priešintųsi... (Dūk
damas). O šimts velnių! Su
malčiau! Sutrėkščiau kaip kir
mėlę po savo padu! (Pačiais į-
mantriausiais gestais palydi sa
vo žodžius).

(Už scenos girdėti keisti ka- pasitraukia į šalį), 
riškų dūdų garsai. Bičbėjus ir
Lakmakbū klausosi).

BIČBĖJUS: Girdi, karaliau? 
Jau jie pareina, čia pat.

LAKMAKBŪ; Girdau. Ma
no širdis patenkinta.

BIČBĖJUS (pažiūrėjęs į lan
gą): Parsiveda visą pulką be
laisvių. Priešakyje pats Dalijos 
karalius Ramudalas. Etna šen.

(Lakmakbū ir Bičbėjus lau
kia).

(Lokys paeina Į šalį ir susi
gūžia prie sienos).

2 scena
Tie patys ir Terzakas, Ra

mudalas, kareiviai, muzikantai.
belaisviai.

Dūdų garsai nutyla. Į vidų 
įeina Terzakas, paskui jį įve
damas Ramudalas ir kiti belais
viai, kareiviai su belaisviais el
giasi šiurkščiai.

Terzakas ateina prie Lakmak
bū sosto ir nusilenkia karaliui 
Lakmakbū. Tuo tarpu du ka
reiviai Ramudalą stumte pastu
mia prie Lakmakbū kojų, bet 
^as susilaiko ir išdidus stovi 
surištomis rankomis.

TERZAKAS (į Lakmakbū): 
Didybe karaliau! Tavo įsakymu 
mūšį laimėjau. Dalijos karalių 
nugalėjau, jo sostinę išgrioviau 
ir sudeginau, jo kariuomenę iš- 
žudžiau, o jį patį ir dar būrį 
jo šunsnukių atvedžiau tau pa- 
matyti ... Prašau — Ramuda-
lo kardas. (Perduoda karaliui 
Lakmakbū kardą, nusOenkia ir

LAKMAKBŪ (nustebintas): 
Ehe ... Nugalėjai ... Ramu
dalą ... (žiūrinėja Ramudalo 
kardą, paskui perduoda jį ap
linkui, apžiūri iš visų pusių, pa
čiupinėja brangų žymenį Ramu- 
dalui po kaklu, nutraukia tą 
žymenį ir paduoda Bičbėjui. At
sistoja prieš Ramudalą, Įsire
mta ir pradeda juoktis. Ilgai
ir kvailai juokiasi. Paskui stai
ga nutyla ir piktai ima žiūrė
ti į Ramadulą, tiesdamas į jį 
savo kaklą. Pagaliau perpykęs 
surinka: Juokis!

(Ramudalas tyli).
LAKMAKBU (pikčiau): Juo-

kis!
(Ramudalas tyli).
LAKMAKBŪ (dar pikčiau): 

Juokis! (Kai Ramudalas ramiai 
stovi ir tyli, kerta jam per žan
dą, nuėjęs apžiūri kitus belais
vius, vieną kitą paspiria su ko
ja ir grįžta į sostą).

(Į Terzaką): Gerai, Terzakai. 
AŠ tave apdovanosiu. (Rodo 
jam dešinėj* pusėj laiptą sės
tis). Sėskis. (Į kareivius muzi
kantus). Grokite-

(muzikantai groja).
LAKMAKBU (į Ramudalą); 

Šok!
RAMUDALAS: Netoks aš gi

męs, kad pagal tavo muziką 
šokčiau.

LAKMAKBŪ (pakilęs, piktai): 
Šok!

(Ramudalas ramus stovi).
(Bus daugiau)



Darbas savo tautai
Is kun. J. Jutkevičiaus pranešimo

kovičius padarė platų praneši-

Lietuvos vyčių seime, įvyku- Irius rezultatus: 88 laikraščiai 
šiam Clevelande rugpiūčio 34- įdėjo'žinias apie Lietuvą ir jos 
27, Lietuvos reikalų komisijos likimą Vasario 16 proga; Lie- 
garbės pirmininkas kun. J. Jut- tuvos dieną paskelbė 13 majo- 
kovičius padarė platų praneši- rų ir 12 gubernatorių. Kongre- 
mą apie vyčių nenuilstamas pa- se pasakė kalbas 22 senatoriai 
stangas sekti spaudą bei poli- ir 93 atstovai, šioje akcijoje 
tinį gyvenimą ir tuojau reaguo- dirbta drauge su Alto Infor- 
ti į visa, kas tiktai paliečia 
Lietuvos reikalus gera ar pras
ta prasme. Pirmuoju atveju 
stengiamasi padėkoti už Lietu
vos reikalų gynimą, antruoju 
— nurodyti į klaidingą nusi
statymą bei informaciją ir iš
reikšti protestą.

Tatai daroma dažniausiai as
meniškais laiškais. Medžiaga 
laiškam surenkama biuleteniais 
ir laikraščių iškarpomis. Taip 
daroma jau ištisa eilė metų.

Pranešėjas kun. J. Jutkevi
čius palygino praėjusius jr 
šiuos metus tokiais daviniais: 
biuletenių paruošta 1960 me
tais 11, 1961 — 12, biulete
niuose nurodyta laiškų 341— 
346, biuletenių išsiųsta 2748- 
3789, pavardžių sąraše, (mailing 
List) 169-142, Lietuvos reikalam 
komisijų kuopose 15-16, laiškų 
bei atviručių parašyta 11,670- 
18,183, atsakymų gauta apie 
750 — apie 3584.

Toje lietuviškoje akcijoje at
skiros apskritys dalyvavo tokiu 
būdu: Naujosios Anglijos ap
skritis 1960 pasireiškė 3292, 
1961 — 7864, New Yorko — 
New Jersey 4313-3861, Mid - 
Central 998-1898, Illinois - In
diana 2262-1644, Kalifornijos 
175-1122, kitos drauge 630 - 
1794. /

Su šiuo seimu komisijos pir
mininkė Julė Alešiūnaitė iš 
Pittsburgho baigia antrus me
tus tų sunkių pareigų. Jos pa
reiga buvo parašyti oficialiai 
laiškus visos organizacijos var
du. Per praėjusius metus ji pa
rašė 162 laiškus, atsakymų ga-

macijos Centru New Yorke.
Ypatinga garbė tenka Illinois 

- Indiana apskričiui, kuris Va
sario 16 minėjo su didžiausio
mis iškilmėmis dvi dienas, ir 
Newarko 29 kuopai, kuri savo 
minėjimu patraukė visų dėme
sį

Vyčiai taip pat veikliai pasi
reiškė minint tragiškas birželio 
išvežimų dienas ir Pavergtųjų 
Savaitę. Vyčiai taip pat daro 
viską, kad Kuchel ir Lipscomb 
rezoliucijos sėkmingai pereitų 
senate ir kongrese, šiame pas
kutiniame darbe vyčiai varo 
stiprią propagandą.

Iš kun. J. Jutkevičiaus pla
taus pranešimo labai aišku, kad 
Lietuves vyčiai nepraleidžia nė 
vienos progos iškelti viešai Lie
tuvos klausimą ir ginti jos die
višką teisę nepriklausomai gy
venti. Taip pat aišku, kokį gra
žų darbą dirba vyčiai ir kaip 
jie myli savo tautą. Tik meilė 
savo tautai gali paaiškinti, ko
dėl Jonas Andriuška (116 kuo
pa) parašė 339 laiškus, Edvard 
Martn (79 k.) — 303, Pranas 
Vaškas (29 k.) 209, o 20 narių 
per parėjusius metus parašė 
virš 100 laiškų ir gavo, teisę 
būti nariais mūsų “100-A-Year” 
klubo.

Baltimores žinios
Bronius Radauskas Patapsco 

gatvėje, važiuojant į Curtis 
Bay, jau 25 metai kaip turi sa
vo vaistinę. Sukakties proga 
linkime jam ko geriausios sėk
mės.

Mokslo metai šv. Alfonso pa
rapijos mokykloje prasideda 
rugsėjo 6. Dabar ruošiami vi
si kambariai. Mokytojos, sese
lės kazimierietės, ir parapijos 
kunigai kviečia vaikus užregis
truoti į šią vienintelę lietuviš
ką katalikišką mokyklą Baltimo- 
rėje.

Sodalietės rugsėjo 18 Mardi 
Gras Supper klube rengia ma
dų parodą (Fashion Show). Pa
čios sodalietės dėvės naujus 
rudens ir žiemos apsiaustus, 
skrybėlaites. Praeitais metais 
tokia surengta paroda pavyko 
gerai. Šiemet kviečiama bilie
tus iš anksto užsisakyti pas so- 
dalietes. Vakaro programoje 
dalyvaus ir pasižymėjęs artis
tas Julius La Rosa. Po progra
mos bus šokiai.

Kun. K. Pugevičius rugsėjo. 
1 grįžta iš atostogų.

Altoriaus sargai, kurie pa
tarnauja mišioms ir sąžiningai 
dalyvauja novenų pamaldose, 
prel. L. Mendelio rugpiūčio 30 
buvo laivu išvežti į pagarsėju
sią vasarvietę Tolchester. Kar
tu vyko ir seselės kazimierie
tės.

CYO parapijos jaunimo or
ganizacija rugpiūčio 25 suruo
šė šokių ir žaidimų vakarą. Or
ganizacija kiekvieną penktadie
nį šv. Alfonso mokyklos kam
bariuose rengia įvairius pasi
linksminimus. Jonas Obelinis

LIETUVOS REIKALŲ GYNĖJUI IR ŽINOVUI MIRUS
Dr. P. Mačiulis

NORMALUS DIVIDENDAS

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAISmeninės garbės, apgaubtos vi- Užeikite. rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriuitu vos istoriją auksinėmis rai- šokių minėjimų skraiste, čia

THE

KINGS COUNTY i

t
.kur jūsų pinigai tarnauja tik jums!"

IN BROOKLYN, N. Y.
Brodway Office:

Massapegua, N.

SUPERIOR PIEČE GOODS CORP.

F
Tei. GR 7-1130187 ORCHARD ST^ N. Y. C.

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakrėtus į Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

200 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319

IN NASSAU COUNTY 
MASSAPEOUA OFFICE: 

HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE

135 BROADVVAY at Bedford Avė 
Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet

neteko nugirsti, kad kas senų
jų “veikėjų” būtų suruošęs to
kiam Mastauskui, kad ir jam 
minint savo amžiaus 70 metų 
sukaktį, kokį viešą aktą. Ro-

S A VENGS BANK 
A MUTUAL BANK

Monday to Friday 10 A., M. - 4 P. M. 
Friday Evenings 6 - 9 P. M.

PYramid 9-6100

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-6676

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 3% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI '

PER METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (3%% normalaus ir %% specialaus priedo)

vo 52. Kun. J. Jutkevičius, 
kaip komisijos garbės pirminin

INFORMACIJOS Biuras Waihingtone 1916-1917. Ii k. j d.: Cesnulis. a.a. B. Mastauskas, J. Kaupas, I. Radzevičiūtė, M. Kižytė.

VOKIETIJOJE
Rugpiūčio 6-12, studijų savai

tės metų, Gautinge, Vokietijo- , . .
je, įvyko dvi ateitininkų kon- Apie ateitininkų veiklą Angli- į 
ferencijos — sendraugių ir stu
dentų.

pąpildė iždininkas J. Laukai- į__
tis, apibudindamas kasos stovį. ~

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nUo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResident 3-7000

kas, parašė Lietuvos reikalais 
901 laišką bei atviruką. Taip 
pat jis paruošė visus biulete
nius, kurie siuntinėjami visiem 
nariam. Daugiausia straipsnių, 
minėjusių Lietuvą, prisiuntė: 
Pranas Vaškas, Newark, N. J., 
Leonardas Valiukas, Los Ange
les. Cal., Vincas Višniauskas, 
Gardner, Mass. ir Edvardas 

.Martin, Detroit, Mich.
Akcija kreipimosi raštu ir 

žodžiu į JAV pareigūnus, spau
dą, radiją ir televiziją, davė to-

Baigdamas savo pranešimą, 
kun. J. Jutkevičius pastebėjo:

1. Kiekvienas vytis ir vytė, 
priklauso komisijai ar ne, turė
tų laikyti savo pareiga iškirpti 
straipsnius, kuriuos randa laik
raščiuose bei žurnaluose ir ku
rie liečia Lietuvą ar jos žmo
nes ir siųsti Lietuvos reikalų 
komisijai. Taip pat pranešti, 
ką nugirsta iš radijo ir tele
vizijos apie Lietuvą.

Waterbury, Conn.
LRK Susivienijimo 114a ir 

91-ma kuopos rugsėjo 3 rengia 
savo jubilėjinę šventę. Ryte 11 
vai. šv. Juozapo bažnyčioje bus 
giedotos mišios už gyvus ir mi- į 
rusius narius. Apie pirmą ir 
antrą valandą išeis autobusai, 
kurie veš nemokamai į Belle- 
view Park. prie Bakewood, Wa- 
terbury, Conn. Į šventę yra 
pakviestas miesto majoras, prel. 
I. Ambotas iš Hartford, Conn., 
apylinkės klebonai ir kunigai. 
E Wilkes-Barre, Pa., bus Garso 
redaktorius Matas Zujus ir adv. 
Mikelionis (Mack). Pakviestos 
ir Conn. valstybės kuopos.

Muz. Aleksandro Aleksio va
dovaujamas šv. Juozapo para
pijos choras išpildys dainų pro
gramą. A. Aleksis priims visus 
garbės svečius ir vadovaus pro
gramai.

Bus gausus bufetas su val
giais ir gėrimais. Belleview 
Park yra geriausia vieta viso
je Connecticut valstybėje pik- 
nikauti. nes yra dideli namai 

. nuo lietaus.
Maloniai laukiame visų apy

linkės LRK Susivienijimo na
rių, draugų bei bičiulių, pažįs
tamų ir nepažįstamų. (E. V J

Rugpiūčio 16 apleido šią var
ganą žemelę gal vienas didžiau
sių lietuvių veikėjų, a. a. advo
katas Balys Mastauskas. Dėl su- 
silpnėjusios sveikatos jau seno
kai pasitraukęs iš politinės veik
los, palyginti dar amžiumi ne-

rašydami laiškus. Kuopos leng
vai gali surasti būdus tas lė
šas padengti.

3. Kiekvienas Lietuvos vytis 
ir vytė turėtų daugiau kreipti 
dėmesio Kuchel - Lipscomb re
zoliucijai. čia be galo svarbus 
dalykas. Jokiu būdu negalime 
pasirodyti apsileidę.

4. “Dirbkime mūsų tautai. 
Tapkime mūsų komisijos na
riais. Su pagalba visų laisvę 
mylinčių žmonių, su pagalba 
visų vyčių, aš esu tikras, vieną 
dieną, kurią pats Dievas pasi
rinks, Lietuva bus laisva, bus

2. Kuopos turėtų padengti nepriklausoma. Dieve,
išlaidas, kurias padaro nariai, duok!”.

persenas (72 mėtų), bet sveika
tos atgauti jam nebepasisekė.

Kai man būnant 1919 metais 
Paryžiuje pateko pirmieji lie
tuvių laikraščiai iš Amerikos, 
ten dažnai buvo minimas Mas- 
tausko vardas ir jo žygiai į 
Baltuosius Rūmus, kad prezi
dentas W. Wilsonas priimtų Lie
tuvių delegaciją, atvežusią jam 
milijoną surinktų parašų, pra
šant pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę, Ir tik dėka Mas- - 
tausko dideliam taktui ir apdai
rumui šis pirmas pats sunkiau
sias žingsnis pasisekė.

Jeigu adv. Mastauskas tik šį 
vieną žygį tebūtų padaręs Wa- 
shingtoiie, tai ir už tai jo var
das turėtų būti įrašytas į Lie-

spaudoj nepamirštas. Tai savai
me pasako, kad tik tikrai pa
garbos pelnęsis net ir kitatau
čių neliko užmirštas.

Adv. Mastauskas vadovavo 
pirmai Lietuvių Tarybai Ame
rikoje, steigė Washingtone lie
tuvių Informacijos Biurą, ėjo 
dirbti į pirmą atstovybę, vyko 
Į Europą Lietuvos reikalais; žo
džiu, buvo visur, kur tik ma
nė būsiant Lietuvai reikalinga 
ar' naudinga.

Tokie tai buvo pirmieji vei
kėjai — idealistai, kaip Balys 
Mastauskas, dr. Julius Bielskis, 
kun. J. Žilius - Žilinskas. Anais 
metais nedaug buvo tokių žmo
nių, arba kiti — “svetimus vė
jus” gaudė. Tik vieno dalyko 
tie veikėjai neieškojo: tai as-

Lietuvos kultūros istorijai ta
čiau būtų nemažas nuostolis, 
jei čia neatsirastų žmogaus, kad 
ir ne monografijai, tai bent pla
čiam nekrologui parašyti apie 
Bali Mastauską, ypač smulkiau 
suklosčius visus jo žygius, at
liktus Lietuvos labui 1916 — 
1918 metais!

31/2%
PER METUS

dėmūs, nes tokie vieninteliai 
žygiai nepakartojami.

Bet tai ne viskas. Adv. Mas
tauskas greitu laiku įgijo pre
zidento didelį pasitikėjimą lietu
viškais klausimais, kas jam vėl dos, to nesulaukė ir toks dr. 
teikia nemažos garbės. Net ir 
Chicagos Daily Tribūne, paduo
damas jo nekrologą, jį vadina 
“Lithuanian Expert”. vadinas, 
lietuviškų reikalų žinovas net 
ir po keturių dešimčių metų su 
kaupu amerikiečių didžiojoj

J. Bielskis, kiti jau anksčiau 
išmirė ...

Kas pirmon galvon tarnauja . 
ir dirba kokiai didžiulei idėjai, ! 
tas bodisi ir panašiais minėji- • 
mais, nes jų atlikti žygiai pa
tys daugiau už viską pasako, j

Ateitininkę sendraugię kon- na suvažiavimą — dr. J. Gri- ■; 
ferencijąi pirmininkavo prof. A. 
Maceina. Valdybos pranešimą 
padarė pirmininkė Alina Gri
nienė, apibūdindama sendrau
gių veiklą per paskutiniuosius 
metus: išleista 2 biuleteniai 
“Ateitininkas”, du įgalioti sen
draugiai atstovavo Vokietijos 
sendraugiam Ateitininkų jubilė- 
jiniam kongrese Chicagoj 1960, 
suorganizuotos pamaldos už mi-

* rusius ateitininkus prof. K. 
Paktšą ir A. Pauliukonį; su-

joje pranešimą padarė kun. dr. , VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
S. Matulis, o apie Pax Roma- j IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

nius.
Konferencijos pabaigoje da

lyvavo dvi viešnios — B. Venc- 
kuvienė iš Paryžiaus ir dr. A. 
Šlepetytė iš New Yorko. Vieš
nios padarė trumpus praneši
mus apie ateitininkų veiklą Pa
ryžiuje ir New Yorke. Išrink
ta nauja valdyba: dr. J. Gri
nius, kun.J. Tautkevičius ir dr.
J. Norkaitis.

Studentę Ateitininkę konfe
rencijai pirmininkavo stud. R. 

ruoštas Kristaus Karaliaus šven- Verbyla iš Anglijos. Po meti-
tės minėjimas Miunchene, su
ruošti du susirinkimai Miunche
ne — vienas sendraugių, kitas 
bendras su studentais ateiti
ninkais; pasiųsti 4 atstovai į 
Pax Romana suvažiavimą Švei- 
ccarijoje: dr. . Grinius, kurs 
kartu atstovavo ir Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungos Centro 
Valdybai, J. Kairys, dr. P. Kar
velis ir {ir. J. Norkaitis; aplan
kyti ir apdovanoti Gautingo lie
tuviai ligoniai

nės veiklos apyskaitos, kurią 
pateikė stud. A. Langė, buvo 
padaryti pranešimai iš Angli
jos, Italijos ir Vasario 16 gim
nazijos ateitininkų veiklos, iš 
Pax Romana suvažiavimo Švei
carijoje, egzilų jaunimo suva- 
žiavimo Wuerzburge ir “Kirche 
in Not" kongreso Koenigsteine. 
{ naują valdybą išrinkti: R. Sa
kalauskaitė. V. Bartusevičius, 
A. Jasaitis. A. Rugieniūtė ir G. 
Girdenytė. (Ei)

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

; patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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Europoje apsilankius
Iš kan. J. Končiaus pranešimo

Kan dr. J. Končius, Balfo 
pirmininkas, lankėsi Europoje 
įvairiais tarptautinių šalpos or
ganizacijų reikalais. Liepos mė
nesį jis paskyrė lietuviškiem 
reikalam, aplankė lietuviškas 
kolonijas, Amerikos ir Vokieti
jos valdžios įstaigas, kurios rū
pinasi pabėgėliais, dalyvavo 
tarptautinėse šalpos konferen
cijose.

Miunchene yra Balfo sky
rius, kuriam vadovauja Iz. Ru
gienius, dar jame dirba E. Kai
rienė. Ten pirmiausia ir apsi
lankė. Susipažino su jų darbu 
ir su naujais rūpesčiais.

Tų rūpesčių svarbiausias yra 
naujai atvykę į Vokietiją. Pas
kutiniais metais iš Lietuvos at
važiavo nemaža lietuvių. Vieni 
turi vokiečių pilietybę ir yra 
vokiečių aprūpinami, kiti gi ne. 
Jų reikalu Balfo pirmininkas 
lankėsi pas JAV valdžios įgalio
tinį, kuris tvarko pabėgėlių rei
kalus. Atvykusieji yra legaliai 
įvažiavę į Vokietiją, tai jų ap- 
rupnimas pirmiausia ir atiten
ka vokiečiam. Bet Balfo pirmi
ninkas išaiškino, kokiom sąly
gom jie atvažiuoja, kad dabar 
yra dideliame varge ir prašė 
pagalbos.

Vasario 16 gimnazijoje liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais buvo 
jaunimo stovykla, kuriai pa
remti Balfo pirmininkas iš 
Miuncheno esančių atsargų da
vė kvietinių miltų, pieno mil
telių. cukraus ir mėsos.

Dieburge pas kun. A. Ber- 
natonį. Lietuvių Sielovados 
tvarkytoją, susitiko Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninką kun. B. Lubiną ir gim
nazijos direktorių kun. dr. J. 
Gronį. Ten susipažino su gim
nazijos rūpesčiais. Gimnazijai 
dabar rūpi pasistatyti daugiau 
patalpų. Jau parengti planai, 
bet vokiečių valdžia neleidžia 
pradėti darbų, kol nebus su
telkti visi pinigai. Visa statyba 
pareikalaus apie 450.000 mar
kių (virš 100.000 dol.) Patys vo-

Lietuvių Fondo organiza
toriai skelbia 501 /c/ 3 

paragrafo tekstą
Šios organizacijos yra atlei

džiamos nuo mokesčių mokėji
mo pagal šiuos poskyrius:

501 ic> 3: korporacijos ir 
fondai, organizuoti ir veikią iš
imtinai religiniais, labdaringais, 
moksliniais, literatūriniais ar 
auklėjimo tikslais. . .. jeigu jo
kia pajajnų dalis neina akci
ninkų ar kitų individų naudai, 
arba jokia esminė įsubstantial) 
veikimo dalis nėra propagandos 
plėtimas ar kiti bandymai pa
veikti įstatymų leidybą: ir jei 
tokia organizacija nedalyvauja 
rinkiminėje kampanijoje remti 
kandidatams į valdines įstaigas. 

kiečiai — Wuertembergo kraš
to valdžia ir Federalinė val
džia duoda 150,000 markių, dar
bo kuopos pažadėjo 50,000; jau 
turi patys surinkę 120,000. Ta
čiau dar trūksta. Prašė ir Bal- 
fą pagelbėti.

Bad Godesberge dalyvavo 
tarptautinėje konferencijoje, 
kur svarstyti pabėgėlių reika
lai. Vokiečių surinktomis žinio
mis Vokietijoje dar yra likę 
230.000 svetimšalių pabėgėlių, 
iš jų apie 8.000 gyvena dar 
stovyklose, kurios numatomos 
likviduoti iki 1963. Svarstyta 
tų pabėgėlių įkurdinimas vie
toje ir emigracijos galimybės.

Lietuviu V. Vokietijoje dar 
yra apie 3.500. kurie dar ne
turi Vokietijos pilietybės ir 
apie 4,000, kurie jau yra Vo
kietijos piliečiai. Latvių ir es
tų yra apie 6.000. Vokiečių val
džia džiaugiasi bet kokia para
ma pabėgėliams iš užsienio. Pa
žadėjo ir toliau finansuoti mais
to ir drabužių pervežimą lai
vais ir išvežiojimą krašte.

Balfo pirmininkas aplankė 
visa eilę stovyklų — Ulmą, 
Memmingeną. Gautingo sanato
riją ir atskiras įkurdintas šei
mas. Likę stovyklose, gyvena 
skurdžiai, daugiausia nedarbin
gi. ligonys. Ypač vargsta gau
sios šeimos. Trūksta ir lietu
viškų knygų. Visi džiaugėsi Bal
fo siunčiama pagalba.

Amerikos valdžia, siųsdama 
savo gėrybes iš pertekliaus, 
reikalauja, kad jų išdalinimą 
Vokietijoje prižiūrėtų Ameri
kos pilietis. Iki šiol per Bal- 
fą siunčiamas tas gėrybes pri
žiūrėjo kun. McQuaid. kuris 
studijavo Miunchene. Bet jis 
mokslus baigė ir išvyko. Dabar
Balfo pirmininkas šiam darbui 
pakvietė JAV konsulo Benedict 
Miunchene žmoną. Ji mielai su-

LIETUVIŲ FONDO organizatoriai su LB Tarybos nariais Chicagoje. Iš kairės: T. Blinstrubas. J. Sv-cas, 
V. Šmulkštys, kun. St. šantaras, prof. VI. Jakubėnas. J. Jasaitis. Al. Rūgytė, J. Tamulis, Ben. Babrauskas, 
dr G. Balukas. dr. A. Razma, kun. Pr. Garšva, dr. J. Valaitis, inž. D. Bielskus. ekor.om. V. Dzenkauskac.

Nuotr. V. Noreikos

DARBININKAS 
tt~----- n ■! !-.■■■■

ŠV. JURGIO draugijos Nevvarke sukakties minėjimo komisijų nariai. Iš k. j d. sėdi: P. Mačiulis, E- Sharon, M. Stalmokas — pirm., R. 
Basil, V. Lengvenis; stovi: J. Liudvinaitis, V. Žostautas, F. Sneider, K. Bagdonavičius, V. Tumelis, L. Morkūnas, E. Mažionis: trūksta 
J. Montvilos, B. Dubiečio ir K. Trečioko.

ŠV. JURGIO LIETUVIŲ PAŠALPINES DRAUGIJOS NEWARKE SUKAKTIS
Newarke prieš 70 metų sep
tyni lietuviai pasiryžo steigti 
draugiją, pasirinkę tikslu pašal- 

tiko padėti šalpos reikalam ir 
dalyvauti įvairiuose pasitari
muose.

Kartu su Iz. Rugienium daly
vavo ir tarptautinėje pabėgėlių 
konferencijoje Ženevoje, kur 
buvo paliesti Europos, Azijos 
ir Afrikos pabėgėlių reikalai.

Apie savo veiklą pirminin
kas rugpiūčio 16 Balfo centre 
valdybai padarė platų praneši
mą.

pą ligoje, mirtyje ir kitose ne
laimėse. broliškumą, dorą gy
venimą, vienybę, meilę Dievui 
ir tėvynei. Tuo būdu 1891 lap
kričio 21 gavo pradžią šv. Jur
gio lietuvių pašalpinė draugija. 
Pirmąją valdybą sudarė pirm. 
Antanas Švėtra, vicepirm. Jonas 
Andriuškevičius, prot. sekret. 
Domininkas Šiopis, fin. sekr. 
Kazimieras Laukaitis ir iždin. 
Vincas Pranis. Draugija inkor
poruota New Jersey valstybėje 
1893 lapkričio 25.

Reikalas organizuoti šią drau
giją tais laikais buvo praktiš

kas ir idealus. Praktiškas ta 
prasme, kad tais laikais, kaip 
ir šiandien, didžiuma mūsų žmo 
nių dirbo fabrikuose. Ištikus 
nelaimei, darbininkas nebuvo 
apsaugotas apdrauda darbovie
tėje nei už jos ribų. Nei vals
tybės įstatymai, nei fabrikai ta
da darbininkų apdrauda nesi
rūpino. Komercinė .apdrauda 
buvo brangi, daugeliui mūsų 
žmonių neprieinama.

Newarke tom dienom dar ne
buvo nė lietuvių parapijos, 
nes ir lietuvių buvo maža — 
vos 25 lietuviškos šeimos. Drau
gija davė pradžią socialiniam 
ir kultūriniam lietuvių gyveni
mui Newarke. Draugijos narių 
rūpesčiu 1902 metais steigiama 
Nevvarke lietuvių šv. Trejybės 
parapija, kuriai duodama pa
skola. Paskola draugijai grąžin
ta 1905. Tais pačiais metais 
kovo 31 šv. Jurgio draugija 
nuperka sklypą 182 New York 
Avė iš lietuvio Aleksandro Meš- 
kuno už 700 dol. Pradėta rū
pintis salės statyba. Salė, be 
■visų vidaus įrengimų, kainavo 
9.720 dol., o viską užbaigus — 
15.000 dol.

Daugiausia narių draugija 
turėjo 1920 metais — apie 500. 
1950 - 52 metais turėta 375, o 
dabar yra apie 270. Visą laiką 
buvo viena iš gausiausių Ne- 
v arko draugijų.

Kiek draugija yra išmokėju
si savo nariams pašalpos mirties 
ir ligos atvejais, sunku tiksliai 
nustatyti. Reikia manyti, kad 
viršytų 250.000 dol. Mirusių 
draugijos narių bus apie 600. 
Dabar draugija mirties atveju 
kasmet išmoka virš 4.000 dol., 

o ligos atveju — virš 1,000 
dol. Anksčiau nedarbo metais 
arba sunkioje nelaimėje drau
gija šelpdavo savo narius pa
skolomis ir dažnai negrąžina
ma pagalba. Dabar kaip ir anks
čiau draugija kasmet skiria au
kų kitoms labdaringoms drau
gijoms.

Draugijos sale ir kambariais, 
seniau ir dabar, nemokamai sa
vo susirinkimams naudojasi vi
sos kitos vietinės Amerikos lie
tuvių draugijos. Jų, rodos, yra 
apie 20. Sale kiekvienais me
tais nemokamai naudojasi Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimų rengėjai. Joje 1958 Įvyko 
Balfo seimas. Anksčiau daug 
kitų organizacijų, tarp jų ir Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je, yra turėję savo seimus bei 
suvažiavimus. Tokiu būdu drau
gija, be tiesioginio narių šel
pimo. remia kultūrini ir visuo
meninį Amerikos lietuvių dar
bą. Čia. “Netvarko Jurginėje”, 
kaip dažnai pasakoma, visi ran
da sau prieglobsti.

1956 metais salės pastatas 
pradėtas moderninti. Esant 
draugijos pirm. C. Balčiūnui, 
padidinta, pagražinta mažoji 
salė susirinkimams, mažesniem 
pobūviam. Įrengtas didelis mo
dernus baras ir kiti patogumai. 
Dabar, pirmininkaujant Myko
lui Stalmokui. naujinama didžio 
ji salė. įrengiami vėsintuvai ir 
kiti patogumai.

Dabar salė yra naudojama 
įvairiems parengimams. Čia bū
na daugelio lietuviškų organi
zacijų baliai, pasilinksmininai 
ir vakarai.

Valdyba

. i nnnrur r~-

IŠ VISUR
— Prof. Kazio Pakšto mir

ties metinėms paminėti bus au
kojamos mišios Miami, Fla., 
Corpus Christi bažnyčioje rug
sėjo 11, pirmadienį. 8:30 vai. 
Velionius bičiulius ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas ir 
pasimelsti už jo vėle nuolan
kiai prašo žmona J. Pakštienė.

— VVaterbury, Conn. Labda
ringiem reikalam remti pikni
kas bus rugsėjo 9. šeštadieni, 
4 vai. popiet Spindle Hill Road, 
Danutės Vanclauskaitės sody
boje. Toks parengimas jau tra
dicinis. Danutė kasmet po vie
ną pikniką rudeni suruošia pa
gerbdama savo tėvų a. a. Sta
nislavos ir advokato Kazimiero 
Venclauskių. atminimą. Pikniko 
svečiams vaišes paruošia savo 
lėšomis, o visus svečių sudė
tus pinigus atiduoda Baltui. 
Be to. ji dar suruošia tokiu bū
du vieną pobūvi Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo die
ną. Į šį pikniką rengėja kvie
čia visus, kurie nori paremti 
Balfą.

— Marijai Varnienei - Kurai- 
tytei, nenuilstamai pedagogei- 
montesorietei, išvariusiai gilią 
vagą mažojo vaiko auklėjimo 
srityje, rugpiūčio 26 sueina dei
mantinis gimtadienis. Sukaktu
vininkė gali nuoširdžiai džaug- 
tis. kad jos pamiltasis metodas, 
dėl kurio neveltui dr. J. Ado
mavičius troško numirti ir vėl 
užgimti, kad galėtų būti mon- 
tesoriškai išauklėtas, — šian
dien labai sparčiai ima plisti 
Š. Amerikoje. Kiek tenka pa
tirti, mieloji sukaktuvininkė ir 
jos praktiškasis darbas "Vaikų 
Židinėlyje", kurį ji pati prieš 
pusantrų metų įsteigė Chicago- 
je, labai aukštai vertinamas 
amerikiečių pedagogų. Židinė
lis nuolat yra lankomas studi
jų tikslais ir susipažinimui su 
Montessori medžiaga bei prak
tiškuoju darbu. Sukaktuvinin
kei linkime sveikatos ir sėk
mės nenuilstamai tęsti tą svar
bų darbą.

Specialus pranešimas mokslei
viams ateitininkams

Komunistinis teroras didėja: 
šiemet Lietuvoje bolševikai už
draudė švęsti Šiluvos atlaidus, 
rugsėjo 8 neleidžiama niekam 
į Šiluvą važiuoti.

MAS Centro Valdyba, susi
tarusi su Federacijos ir MAS 
Sąjungos dvasios vadais, skel
bia moksleiviams ateitininkams 
rugsėjo 8 ypatinga maldos die
na ir prašo ateitininkus ją at
švęsti gilioje maldoje ir susi
kaupime. priimant komuniją už 
kenčiančią Lietuva.

Sekmadienį, rugsėjo 10. vi
sur. kur galima, MA kuopos su 
vėliavomis ir uniformoje daly
vauja iškilmingose mišiose ir 
procesijose.

MAS Centro Valdyba

RADIJO VALANDĖLĖS

LITHUANIAN MELODIES

Šiluvos Marijos Maldos
ir Atgailos Diena

RUGSĖJO 10 — MAKIANAPOLYJE — THOMPSON. CONN.

MARIJOS ŠVENTES TVARKA.

11:00 ryte šv. Mišios ir pamokslas
1:30 p.p. Kryžiaus Keliai už kenčiančią lietu

vių tautą
2:30 p.p. Švč. Sakramento adoracija, pamoks

las. baigiama procesija su Švč. Sakramen
tu per parką.

ĮSIDĖMĖTINA.

Išpažinčių bus klausoma nuo 9:00 iki 11:00 vai 
Maldininkai galės gauti lengvu užkandžių ir ka
vos, — Lietuviai katalikai iš visų plačios apy
linkes kolonijų kviečiami dalyvauti.

Tėrc.s Juozo* Dambrauska.s. M J.C
- Vienuolyno Vyresnysis

DETROIT — WJLB 
1400 banga 

šeštadieniais 5-5:30 popiet 
Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadvvay 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD W P O P 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. diena 

Vedėjas J. Pctkaitis 
ov <_mcoln Street. Hartford. Conn.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILAOELPHIA WT£L 
860 banga 

šeštadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas
335 Titan St.. Philadelphia 47. Pa. 

HOvvard 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.: šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.: Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA. Oak Park. III. 
A M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac. 

a hi- r.
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CONTRACTORSDISPLAY

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

ąjs
/•
Si ROCHELLE WELD1NG CO.

.38 Sidney Street
“Over 20 Year* Experience”

. All Types Boylers Repaired A Re-
tubed. Prompt emergeacy Service. 
Special consideration to Religious 
Institutions. — TeL NE 3-5207.

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės. namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Wnodhaven 21. N. Y. Tel. VI 7-4477

Philadėlphia, Pa.
PhilaaMpkijos LB šeštadie

ninė mokykla šiemet t veiks šv. 
Andriejaus parapijos klebono
kun. J. čepukaičio globojama 
ir naudosis visomis parapinės 
mokyklos patalpomis — 1123 
Lemon St. Mokslo metai pra
dedami rugsėjo 16, šeštadienį, 
10 vai. pamaldomis mokyklos 
koplyčioje. Po to bus mokinių 
registracija, supažindinimas su 
tolimesne mokslo eiga ir mo
kyklos tvarka, vadovėlių nuro
dymas ir k. Tuo pat metu mo
kyklos patalpose kviečiamas 
mokinių tėvų susirinkimas įvai
riems mokyklos reikalams ap
tarti ir naujam tėvų komitetui 
išrinkti.

Mokykloje veiks 8 skyriai ir 
vaikų darželis (parengiamasis 
skyrius). Be to, didesniam mo
kymo sėkmingumui numatoma 
atskira grupė lietuviškai nekal
bantiems, bet savo tėvų kal
bos mokytis norintiems vaikam.

Klebonas kun. J. Cepukaitis 
ir mokytojai labai ragina visus 
Philadelphijoje ir jos apylinkė
se gyvenančius lietuvius tėvus 
leisti savo vaikučius šeštadie- 
ninėn mokyklon, kur jie mo
kysis lietuvių kalbos, Lietuvos 
istorijos ir geografijos, lietu
viškų dainų ir tautinių šokių. 
Visais mokyklos reikalais pra
šome kreiptis į mokyklos ve
dėja G. Mačiūnienę telefonu 
DA 4-2947 (P.)

. Pwi lai
mėjęs pir

menybes/dalyvauja dabar vyks
tančiose Kanados pirmenybėse, 
Brockviile (rugpiūčio 27 — rug
sėjo 6). frieš porą mėnesių Vai
tonis įtikinančiai laimėjo Šių 
metų Gmtario p-bes, sudoroda
mas meisterius Theodorovičių, 
VranesičĮ ir kt., kurie dalyvau
ja ir šiose Kanados pirmeny
bėse. - .

B. R. PIETKIEWICZ, Prezi
dentas Crane Savings and Loan 
Association, 2555 W. 47th St, 
Chicago, III. ši įstaiga šiais me
tais mini 35 metų sukaktį ir 
ta proga buvo padidinta insti
tucijos namai. Įstaigai ilgus me
tus vadovauja B. R. Pietkie- 
wicz. Išmokami dideli dividen
dai (4*4 proc.).

DARBININKAS
■■ ■ ■ ’■ . ’ ‘ V

m., rugabjlo l <L, no. S9.

LIETO’S REFRIGERATION ?

dervine Northern Westchestor since 
1943. — Air-Conditioning, Heating 
contracting 5 year warranty, 1 year 
•etvice guarantee; 24 hour phone 
aervice. Special consideration to re
ngiuos institutions. 191 Kisco Avė., 
Mt. Kisco, N.Y. — 914 MO 6-6251.

apie 1961 metę įvykius nu
simanysi, jeigu DARBI* 
N i N K Ą skaitysi.

LINDEN, N. J.

Kazimieras Aitutis, 74 metų, 
ilgametis Darbininko skaityto
jas, mirė rugpjūčio 21. Buvo 
gimęs Lietuvoje, Amerikon at
vykęs 1907, Lindene išgyveno 
per 45 metus, dirbo Singer 
bendrovėje Elizabethe, į pensiją 
buvo išėjęs 1954. išdirbęs toje 
pačioje vietoje 43 metus. Pri
klausė įvairiom lietuviškom ir 
katalikiškom draugijom, rėmė 
pranciškonų veiklą. Paliko liū
dinčią žmoną Oną, sūnų Karo
lį, dukras Mariją, Kotryną, Oną 
ir kitus giminaičius bei anūkus: 
Edvardą, Martiną. Adolfą, Jane.

š. A. lietuviu šachmatų pir
menybės (individualinės) įvyks 
Clevelande. lapkričio 23-25 d. 
(Faskas patvirtino vietą ir lai
ką). Visą šių pirmenybių su
rengimo naštą pasiėmė dr. Al
girdai Nasvytis. Jo adresas: 
10823 Magnolia Dr., Cleveland 
6. Tel. RA 1-4181. P-bių daly
viai bus aprūpinti nakvyne ir 
maistu. Belieka tik patiems 
šachmatininkams reikiamai su
krusti Clevelando kelionei, nes 
pirmenybių pasisekama^ parei
na nuo mūsų pačių. Bostonas 
pirmasis pasisako, jog į pirme
nybes pasiųs abu brolius Švei
kauskus, Algi Makaitį, K. Mer
ki ir gal būt Joną Vilką. Lauk
sime žinių iš Chicagos, Detroi
to. Toronto, Montrealio ir New 
Yorko.

CAMBRIDGE, MASS
Justinas ir Marija Burokai 

rugpiūčid 6 minėjo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. Tą 
rytą bažnyčioje jų intencija bu
vo mišios, po pietų lietuvių 
auditorijoje vaišės, kurias su
rengė sūnus Jonas su savo žmo
na Ona. duktė Paulina su savo 
vyru WilMam Shepherdu ir trys 
anūkai. Vaišėsi dalyvavo daug 
svečių, vietinių ir iš toliau at
vykusių.

serų sodyboje, Brockton, Mass. 
Bus prakasami pamatai naujai 
koplyčiai, po pamaldų — meti
nė gegužinė. Visi lietuviai kvie
čiami kuo gausiau dalyvauti.

Petras Rudaitis, pasveikęs ir 
po atostogų sustiprėjęs, grižo 
Į savo darbą.

Jubiliatai visą laiką gyvena 
tame pačiame mieste, čia jie 
prieš 50 metų ir susituokė, su
tuokė kun. Juozapas Krasnic- 
kas, kuris vėliau grįžo į Lie
tuva ir ten mirė.

Didieji piknikai 
buvo Thompson, 
tėvus marijonus, 
Putnam. Conn..

Kun. Petras Šakalys, gimęs 
ir augęs Cambridge, Mass., atos
togų metu vienam mėnesiui bu
vo išvykęs į Europą, aplankė 
Fatimą ir kitas šventoves. Ro
mą. kur matė šv. Tėvą. Kun. 
P. šakalys yra Massachusetts 
General ligoninės slaugių mo
kyklos kapelionas, taip pat ka- 
pelionauja Columbo draugijo
je ir lanko kalinius kalėjimuo
se.

JAV atviras pirmenybes, 
San Francisco mieste, ' lai
mėjo vengras didmęisteris Paul 
Banko, sukoręs 11-1 taškų. 2 v. 
Zoltan Kovacs iš Los Angeles 
10-2, 3-4. A. Bisguier iš N. Y. 
iš Robert Byrne, Indianapotis 
po taškų.

Naujosios Anglijos pirmeny
bės prasideda šį penktadieni, 
rugsėjo 1. Providence. R. L, 
Sheratori - Biltmore viešbuty, 
7:30 v. Užsibaigs pirmadienį. 
Praeitas N. A. pirmenybes Hart
forde laimėjo L. Noderer, Conn. 
o B. klasėje — Algis Makai- 
tis, tuokart 15 metų iš Nor- 
wood, Mass. Į šias pirmenybes 
iš lietuvių vyks Gediminas 
Šveikauskas, 1959 m. Bostono 
meisteris ir Algis Makaitis, abu 
So. Bostono lietuvių šachmatų 
klubo nariai.

šią vasarą 
Conn., pas 
pas seseris 

pas pranciš
konus Kennebunkporte, Me.,
pas seseris benediktines N.H. 
Rugsėjo 4 bus paskutinis di
delis piknikas Nukr. Jėzaus se-

Dr. Edmundas Bašinskas, at
likęs reikiamą praktiką, atidarė 
savo kabinetą — ofisą 3 Con- 
cord Avė.. Cambridge, Mass.

Karšt. Patr.

Bobby Fischer ir S. Reshebs- 
ky, Amerikos didmeisteriai, 
vyksta į taip, didmėisterių tur
nyrą. Bled. Jugoslavijoje, ku
ris prasidės rugsėjo 2 ir baig
sis spalų 4. Sukviesta 20 žy
miausių Šio meto meisterių.

Fischerio - Reshevskio nau
jas matčas planuojamas, grį
žus jiems iš Jugoslavijos tur
nyro, nes norima užtušuoti pir
mojo 1 matčo nesklandumus. 
Rengėjai pradeda apgailestauti 
savo sprendimus, kurie nutrau
kė matčą, jo nebaigus.

DIDŽIULIS. NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ”

RADIJO PIKNIKAS
rengiamas NEW JERSEY LIETUVIAMS. įvyks

Sekmadienį, 1961 m. Rugsėjo (Sept.) JO d, 
gražiame ir erdviame 

ROYAL GARDENS PARKE ir SALĖJE 
990 E. HAZELVVOOD AVĖ., RAHWAY, N. J.

Pikniko pradžia 1 vai. • Programa 3 vai. • Šokiai nuo 4-10 vai. nakties 
Veiks gausus bufetas — Įėjimas $1.00; ženkliukas 25c (Kultūros Fondui)

Programoje:
• ‘ Rūtos” Ansamblio Choras ir Tautinių šokių Grupė
• Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Miss Lithuania, 1961”
• Bendras visų svečių sudainavimas
• šokimo kontestai; Išlaimėjimai ir kitokios Įvairenybės
• Veiks Darbininko spaudos kioskas, o programoje taip pat daly

vaus ir Brooklyno Operetės choras, vad. Myk. Cibo; Rūtos an
sambliui vadovauja Alg. Kačanauskas.

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT'.
Visus maloniai kviečiame!
JOKŪBAS J. STUKAS, Dir.

D I R ECTI O N S:
ROYAL GARDENS PARK, 990 E. Hazelwood Avė.. Rahvay, N? J., can be reached 
by Public Service Bus No. 62 from Newark. Elizabeth or Unden which stops at’the 
front gate: also by Pcnnsylvania Railroad from N. Y. City.
Those coming by car can take U.S. Highnray 1. About 3 miles past IJndėn, bear ripht 
at Lawnence St. Circlc and then around to the left. crosrinp the Nghvvay. Proceed 
over the brtdge and tum left on E. Hazehvood Avė. to the Park. On the New Jersey 
Tumplke. take exit 12 to Roosevelt Avė., and tum right on Kart St to Park.

L. L. ANDERSON A SONS, INC. 
Interior - Spray Painting - Exterior 
Multiple Resident Law Violations 
Removed — Special Consideration 
Given to Religious Institutions.

36 Yonkers JAvenue, Yonkers 
YOnkers 5-0240

CHARLES R. McDERMOTT CO.

• ANYTHING IN FLAGS 
AND BANNERS”

5 Beekman SL 
New York 28, N. Y.

CO 7-8454
Special Consideration Given To 

Religious Institutions

NEW ROCHELLE WOODWORK- 
ING, 161 Webster Avė, New Ro- 
cheile, N,Y. WE 2-3245 — Kitchen 
Cabinets • Formica Work • Re- 
modelling • Commercial Wood- 
vvorking. Special consideration to 
Religious Institutions. ’

UNI-TAL WINDOWS A OOORS

Exclusive 8'/2 Inch 
Glass Louvers for greater beauty 

for
Schools - Commercial - Institutions 
Special consideration to religious 
Institutions. Tel.: 203 - TO 9-8222

FOR THE VERY BEST 
PLASTIC FURNITURE COVERS 

CUT. PINNED. OR FITTED
Call for free estimates. Special con
sideration to religious institutions.

LOUIS R. LUCCI
ES 6-5212

Aluminum Storm Doors A Windows 
- C5nvas A Aluminum - Awnings - 
Window Shades - Venetian Blinds 
Retaped A Re-corded. Special con
sideration to religious institutions. 
M. Dickstein, VENETIAN BLIND 
CO., 3826 Dyre Avė., Bronx, N.Y. 

FA 4-4175

OSSINING LAWN MOWER 
SERVICE, INC.

25 Camp Wood Rd., Ossihing. N. Y. 
Expert Repairs — Ali Types of 
Mowers. Sales & Service of profes- 
sional machines for institutions. 
Special consideration to religious 
institutes. —- John Dykstra, pres.

W Ilso n 1-2749

LANDSCAPE FORESTERS LTD. 
65 Pondfield Rd., Bronxville. TREE 
SPECIALISTS. Ėst. 1919. Spray
ing Insect Control - Fertilization - 
Cavity work - Pruning - Bracing. 
Special consideration to religious 
institutions. Tel. DEerfield 7-2271; 
Nights. Sun.. Holidays WH 8-6290.

FRED G. MacKENZIE, INC.
107 Reade SL. N.Y.C. — Only au- 
thorized RIXON Door Check Sales 
A Service. All makes Door Closers 
repaired; tempered glass door main- 
tenance. Fast dependable service. 
Special consideration to religious 
institutions. A Fleet of Trucks On- 
The-Job Service. Tel. BA 7-6852.

JOSEPH CHARLA IRON WORKS
Beachwood Avė. & 2nd Street 

New Rochelle. N. Y. 
Ornamentai - Structural - Special 
Design*. Free Estimates and Lite- 
rature ond Reguest. Special consi
deration to Religious Institutions.

NE 2-3393

MARCANDO BROS.
Estbl. 1930 

Garages - Driveways - Walks 
Foundation* - Terraces - Porches

Stone A Block Walls. Spėria' con-
134 Murray Avė.. Yonkers. N. Y.

YO 5-6820 
sideration to religious institutions.

TV and RADIO

Summer Special

D. H. TELEVISION
Free — your Table Radio repaired 

Free — With each Television
Bench Job — Get Both Repaired— 

Pay only for Television Repair 
All Work Guaranteed

583 E. 163rd SL at 3rd Ave^
Bronx, N. Y. 

DA 3-8598

HEIGHTS RADIO — TV SERVICE

855 Summit Ave^ Jersey City 7, 
New Jersey

» Radio. Television, Hi-Fi. Stereo. 
P. A. Amplifier. Tapė Recorder 
Phonograph and Automatic Record 
Charge Service. Service in:

Artingion . Lyndhurst- Keart 
Harriion . Elizabeth - HlllsR

Irvlngton - Newark - 
and Vincinities

Special Conslderation Givcn to 
ligious Grmips

E. B. N0WICKI PROP.
- CaH 8W 5-2414

Tito*. M. DePaoli.Jnc. — Builders- 
Contractors. Mem.: Builders Assoc. 
of Westchester County. Custom 
builder.: oi homes, remodelin0\ al- 
terations, masons, t painting, water- 
proofing. Spec. conslderation to re- 
ligiour. institutions. Mahopac Avė., 
Croton Falls, N.Y.; 914 CR 7-3339.

LAVVRENCE P. BETTERS, INC. 
Licenaed Electrical Contractor —, 
Wiring fbr Light - Heat - Power 
and Repair*. Special consideration 
to religious institutions. 217 Main 
Street, Eaatchester, N. Y.; Phone 

SCarsdale 3-0204

Vincent J. Mušto, MASON CON
TRACTOR—2918 Paine St., Bronx. 
MAE Mason Contractors, Altera- 
tions, Violations removed, Brick 
Pointing, Waterproofing, Concrete 
repair uork; driveways, porches & 
granite A staps. Special constder- 
ation to relig. institutes. TA 3-8347.

HARSEY ELECTRIC CO., INC. 
1900 Commerce St. 

Yorktown Heights, N. Y. 
Specialists in Every Type 

of Electrical Work
Special consideration to Religious 
Institutions. — Tel. Y O 2-2766

P. & J. CONTRACTORS 
BRICK & CEMENT \VORK 

Plastering - Garages - Institutions 
Free Estimates Giyen 

Special Consideration to 
Religious Institutions 

AS 8-9109

PAINT. & PAPER HANGING

NICK DE ROSA
56-22 - 136th Street. Flushing — 
PAINTING & DECORATING. Ge
neral Contractor; Inside and Out- 
side Work; Paper hanging, Floor 
scraping. Free Estimates. Special 
consideration to Religious Institu
tions. ........................ Tel. IN 3-5988

PAINTING

J & J. PAINTiNG
INTERIOR & EXTERIOR 

PAINTING & PLASTERING 
Queens and Brooklyn only. Special 
consideration to Religious Institu
tions......................... ........ HA 6-4222

PAINTING CONTRACTOR
INTERIOR - EXTERIOR 

Spraying homes outside with spe
cial mateliai. 10 Year Guarantee. 
Reasonable prices — Clean Work. 

BO 8-7758

EMIL DU PAS, 5866 - 57th Street, 
Maspeth, L.L, N.Y. — Painting A 
Decorating — Brush and Sprav — 
Institutional - Residential - Indašt
riai — Interior and Exterior. Spe
cial consideration given to religions 
institutions. — Phone EM 6-6886.

WATERPROOFING

QUICK MAINTENANCE Co. 
71-21 65th Street, Glendale, L. I. 
WATERPROOFING - PAINTING 

WHITE WASHING 
Special consideration to 

Religious Institutions 
EV 6-9166

ARTHUR J. STUKLEN 
630 Saw Mill River Road 

ARDSLEY, N. Y. .
— 35 Years of Quality Work— 
Waterproofing for Every Need 
Special Consideration Given to 

Religious Institutions
OW 3-2560

JOHN J. MORAN CO.
485 5th Avenue, N. Y. C. 

Waterproofing, Concrete & Mason- 
ry. Restoration, Building Altera- 
tions. Pointing. Exterior Pa nting. 
Industrial, Floorir.g. Special consi
deration to religious! institutions.

YU 6-4230

ACADEMY WATERPROOFING 
A CLEANING CORP. 

42-17 27th Street, L.I.C. 1, N.Y. 
Waterproofirtg - Steam Cleaning 

Hand vvashing - Pointing - Masonry 
- Caulking. Special consideration 
given to religious institutions.

Tel. EM 1-0052

HENRY SPIELBUEHLER
263-18 Hillside Avė.

Florai Park. L.I. N.Y.
Only General Electric products used 
Special consideration to Religious 
Institutions ..................... Fl 3-8000

ADAM WIEGAND 
WATERPROOFING 
25 Years Experience 

Waterproofing Above and Below. 
Grade Silicone Spraying. Roofi-ng. 
Ali Work Guaranteed. Special con
sideration to Religious Institutions.

FL 8-3388

AMICO VVATERPROOFING 
-J Waterproofing Specialists

Painting Caulking - Cement Coat- 
ing. Special consideration to Reli
gious Institutes. All VVork Guaran
teed. — 89-47 163rd St.. Jamaica. 
L. I. Tel. EV 6-9240 - RE 9-4900

<24 hour Serrtcei

" RAILINGS • WELDING "

Re-

ANTHONY’ LENA
CUSTOM RAILINGS - \VET.DTNG 
- FABRICATORS - PORTĄ BLE 
\VFLDFR Special consideration to 
Religions Institutions. 9S So 
Central Avė., Elmsford, New York.

LY 2-8442

S & G MEAT MARKET

PETRO LISAUSKO

WHITis HORSE TAVERN
baras - restoranas

f
1

Lietuvišku produktų:

DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. IVoodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

Home-Made Bologna
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

340 Grand Street. Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagg 2-4329

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatomą į namus nemokamai

| SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

’ji Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

Š DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
l'

i 36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y

Telefonas: STagg 2-5938

PARK-HIU REA
JUM «STAT£ > INSURANCB 

84-17 JAMAJCA AVĖ. 
WOODHAVEN 21, H. Y 

VIrginia 3-1477

I
■į

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia ga’ite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAVS LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų: Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. KICHMCND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

2-6440

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

WINTER GARDEN TAVERN, INC

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

< Ridgewood t 
Tel EVergreen

Salė vestuvėms, 
kioma pramogoms. Be to. 
duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos ruftics he- 
tuvRkas maistas prieina
momis kainomis.

ktto-
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SPORTAS į
ŠALFASS Komiteto ir Revi

zijos Komisijos centrinė rinki
minė komisija praneša, kad yra 
pakeista aukščiau minėtų orga
nų rinkimų datos šitaip:

1. Rinkimai baigiami 1961 
spalio 10 d. 24 vai. (pašto ant
spaudas).

2. Kandidatų nominacija už
daroma 1961 rugsėjo 10 d. 24 
vai. (pašto antspaudas).

3. Rinkėjų ir renkamųjų me
tinė registracija baigiama 1961 
rugsėjo 10 (Fasko gavimo ii 
atsiskaitymo data).

4. Sporto Apygardos iki rug
sėjo 5 praneša CRK savo apy
gardos (apylinkių) komisijų su
dėtis ir adresus.

Centrinė Rinkiminė Komisija

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU 
VES. SALES PARENGIMAMS IF 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS 8TEPONIS

H. W. MALĖ CHIDREN BOARDED

Cooks - Gardenmange - Saucier - 
Dishvvashers - VVaiters - Counter- 
men - Kitchen Porters - Pastry 
Cook — Club, Hotęls, Restaurants; 
VVaitresses - Hostesses - Cashier - 
Pantry Giria - Counter Girls

HUB. EMPLOYMENT 25 W 14th 
St., N.Y.C. AL 5-7788 — Mr. Judge.

EXPERIENCED 
WORKING FOREMAN

for Night Office Cleaning. Mušt 
know iloor waxing; steady. good 
pay, all benefits. Apply in person 
only. ACE OFFICE CLEANING, 
307 5th Avenue, inear 31st), N.Y.C.

Room 1306

BUSS. OPORTUNITY

Catholics VVelcome at 
BROCK ACADEMY 
Nevvark, New Jersey

Nursery and Elementary Grades.
Will Board Children over 4 

Reasonable prices — MA 2-9185

FLOOR SERVICES

FLOORS and WALLS
KENTILE INSTALLED 

12x14 — $36 & Up 
Also Wall Tile. Special considera
tion to Religious Institutions.

PETERS — GE 7-3561

Robert Gtuinn
GENERAL C A R P

LiUll

Kuklios žaidynės
Pereitą savaitgali pravestos 

mūsų lengvosios atletikos, plau
kymo ir lauko teniso varžybos 
Clevelande. Negalėjus pasirody
ti Chicagos Lituanicai, futbolo 
varžybos atkrito, nes atvyko 
tik Nevv Yorko vienetas.' Iš vi
so dalyvių buvo vos apie 100, 
tad šis žaidynių vasaros ratas 
atrodė labai kukliai. Futbolo 
nebuvo dėl to, kad Chicagoje 
Lituanica atstovavo lietuviam 
pabaltiečių pirmenybėse. Ne
gerai, kad šių abiejų varžybų 
datos sutapo. Čia pakaltintini 
chicagiečiai, surengę tas varžy
bas visai be Fasko žinios.

Nevvyorkiečiai. tiek kelio va
žiavę, bet negavę žaisti futbo
lo, metėsi į kitas varžybas ir 
čia vietomis neblogai pasirodė. 
Štai, lengvojoje atletikoje Bud- 
reckas laimi 100 
bėgimus, šuolį į 
nusineša Holle iš 
tavęs ir turėjęs 
Brooklyno LAK
nių grupėje šuolyje į tolį pir
mose vietose atsirado Mrozins- 
kas ir Trampas — abu Brook
lyno LAK. Plaukymo varžybose 
laisvu stiliumi vėl abi pirmo
sios vietos teko Brooklyno LAK 
— Menderiui ir Nemickui III, 
o plaukime nugara — atvirkš- 

. čiai. pirmas Nemickas III ir 
antrasis Menderis. Gaila, nepa
vyko jaunių grupėje startavu
siam Trampui. Vienose varžy
bose buvo diskvalifikuotas, o 
kitose tik nepatyrimas neleido 
nugriebti pergalės.

Lauko tenise didžiausia lai
mėjimų dalis teko New Yor- 
kui. Vyrų vienete Arūnas 
(Brooklyno LAK), nors ir nepa
rodydamas tokio gero žaidimo, 
kaip pernai, užtikrintai baigmė
je įveikė Grybauską, kuris, at
rodo. pagaliau visai perėjo į 
teniso šaką. 8:6. 6:4.
rų dvejeto laimėtojai vėl buvo 
Brooklyno LAK: Arūnas —SaL 
daitis. Moterų vienete laimėjo 
Juškaitė (Detroitas) prieš Jonai
tytę (Brooklyno LAK). Mišriam 
dvejete pergalė teko Juškaitei 
— Grybauskui prieš Jonaitytę 
— Arūną.

Visos varžybos. įskaitant ir 
lengvosios atletikos, praėjo ga
na sklandžiai. Dalyvių skaičius 
buvo nedidelis, nes neatvyko

m ir 200 m 
aukštį ir tolį 
Bostono, star- 
žaisti futbolą 
vienete, Jau-

ir Toronto Aušros atstovai. Pa
sekmėmis taip pat negalima per 
daug girtis. Štai, šuolyje j aukš
tį jaunių pasekmė geresnė ne
gu vyrų, šeštadienio sportinin
kų vakaras — šokiai buvo pri
taikyti bendrai kukliai žaidynių 
nuotaikai. Clevelandiečiai, pa
skubomis turėję rengtis šiom 
varžybom, atliko viską daugiau, 
negu patenkinamai. Visų dar
bų dvasia buvo Bielskus bei 
Vodopalienė. Padėka priklauso 
Jokubaičiams, Žilioniams, Dun- 
durui. bei visiems kitiems ne
išvardintiems, globojusiems su
važiavusius lietuvius sportinin
kus.
LAK : Kilteen's Tavern 69:70

Ir vėl LAK krepšinio viene
tas vasaros rungtynėse su pir
maujančiu Killeen’s turėjo dra
matišką kovą. Gero lygio rung
tynės ir vėl mūsiškiams pra
džioje nesisekė. Rungtynėms į- 
pusėjus. pasekmė lygėjo. Užvi
rė kieta kova. Vienu metu įkai
tę žaidikų temperamentai gra
sina rungtynes nutraukti. Pas
kutinėse sekundėse mūsiškiam 
tikrai nepavyko, kai po prieši
ninko krepšiu du kartu iš ei
lės buvo stumiami Jokubauskas 
ir O’Sullivan. Beje, Marozas pa
baigoje Įmetė kamuolį, bet jau 
po baigminio švilpuko.

Iš mūsiškių šį kartą geriau
siai atrodė Jokubauskas, kovo
jęs po lentomis kaip liūtas. Ra
džiui nevyko mėtymai, o Kury- 
la dar neformoje. šiaip jau. Vys 
niaus vadovaujama komanda 
yra geriausia, kokia LAK va
saros lygoje yra turėjęs. Ar pa
teks mūsiškiai į baigminius 
žaidimus rugsėjo 5, paaiškės 
po rugpiūčio 31 rungtynių.

Atletas

MOTELS
JERSEY COAST — 33 ROOMS 
Priced to sėli — Most Popular 
Mosi Beautiful Motei—'Veli known 
Seashore Resort — Fabulous Con- 
U'uction — Appcaling to Best Cli- 
entele — Principais only. Aųuiiina 
— 125 Vine St. Pitlston, Pa.

CATSK1LL KALNUOSE

6:3. Vy-
S. ir E. KRAUNAIČIŲ

Special Considę; ation Given to 
Religious Institutions

411 37th St. Brooklyn 32. N. Y.
SOuth 8-3780 Res. ULster 4-7635

$16,000 Cash Needed 
Bar 50. Hali 300 Seating 

Suffolk County — Exclusive vvith
RICHARD HEINZ

133 E. Malu Street, Babylon. L. I.
MO 9-3173 .... MO 9-0077

HANSEN & SYVERSON, INC.
Canopus Ho.iovv Rci., P«ti»am Vai- 
iey, N.Y. — LAke 3—e583 — VVood 
and CorK Fioors laid seraped ano 
refinisned; Asphalt & Rubber Tile 
laid, gymnasiums seraped & lined. 
VVrae to:

P.O. Box 643. Peekskill, N. Y.

Floor Coverings, Carpets. 
ums, Floor & VVai: T..es.

RELIGIOUS NOTICE

MASS AT

PRESENTATION

OF THE

BLESSED VIRGIN MARY

CHURCH

Parsons Blvd. &

(and addilional

89th Avė., Jamaica

Mass at 5:45 P.M.

and Ist F riday ion Holy Days

Most Queens Bus Line stop in front 

of the Church; One block from 6th

& Šth Avė. Subtvay. Parsons Blvd.

station; 1 Block to Broadway "L".

NURSING HOME

IRVVIN NURSING HOME AVhere 
Patients are Guests". 24 hr. profes- 
sionai nursing Service, outdoor pa
čios. planned entertainment. 1 floor 
level, Novena Services on Mondays. 
Confession & Communion monthiy. 
Convalescent. chronic. aged, diabet- 
ics. bed-ridden, strokes. Reasonable 
rates. 109-45 Farmers Blvd., Hollis, 
Oueens, N. Y. — SP 6-1234.

Liberty Nursing Home—1543 East 
Nevv York Avė.. B'klyn.; reg. phar- 
macist; providing reg. nursing su
pervision for aged, infirmed. Near 
O. L. of Loretta&Presentation chur- 
ches. Spec. diets. recreat. therapy. 
Let us help you lighten your buraen 
vvith our understanding care. Low 
vveekly - monthly rates. EV 5-0304.

MENDHAM RĘST HOME. Home- 
like atmosphere, personai care, pri- 
vate and semi-private room, din- 
ing or tray Service, TV, spacious 
groundsds, village home, Stores and 
churches nearyby; State approved 
& licesnsed. Mrs. B. Havas, Prop. 
— German speaking. 12 West 
Main St., Mendham, N. J., Ll 3- 
7425

SCHOOLS

consideration to rel.gious institu
tions. MASTER FLOORS, Route 4 
& 17th St., Fairlav/n, N. J. Eves. 
till 9 P.M., closed Sat. at Noon 
during July & August. SW 7-5414.

FLOORS SCRAPED

and REFINISHED

Expertly Done with Special

Consideration to Religious Institu-

tions. Call day or mgnt WA£ ’~91.

P A L L M B O
Floor Scraping & Kefinishing

Dustless machines Reasonable 
rates. Special consideration to re
ligious institutes. Call day or night

D E 1-8202

REAL ESTATE

LARGE TRAG.TS OR ESTATES 
Suitable for Residential Subdivision 

Industriai or Commercial 
Development 

anyvvhere in New Jersey’
Edw. J. Fengya (Broker) — 1341 
Hamburg Turnpike, Wayne, N. J. 

OX 4-4305

AIR CONDITIONING

REFRIGERATION, IN. 
REFRIGERATtON—AIR- 

CONDITIONING—ICE 
MACHINES SERVICE 

CONTRACTS
Special consideration given to 

ligious institutions.
1202 Myrtie Avenue, 
BROOKLYN, N.Y.

Telephone: GLenmore 5-4177

SCHOOLS

BERLiNG CAKE 
DECORATiNG SCHCOL 

Candy and Baking 
1465 3rd Avė., Nevv York City 

RE 4-5475

LAWN MAINT.

vasarvietė

Draskome Hali
iki atskiro paskelbimo visą lai-

ką bus atidara ir priiminės

svečius. Reikalui esant pasi-

skambinti telefonu:

Andes, N. Y. 2781

i

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue — Tel. Y A 7-I74I-2

4330-34 South Califomia Avė. — Tel. LA 3-0440 - 9852
Ambulance patarnavimas dieną if naktį

Laidotuvių Direktoriai

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

THE PINES NURSERY & 
KINDERGARTEN

Betty Pines. Director. B.A., M. A. 
(ED.i

• Registration Limited • Licensed 
Teachers • Transportation • Ac- 
credited School • Monthly Parent 
Teacher Meetings • Nurse on Pre- 
mises. For an Appointment Please 
Telephone Ll. 4-0415
108-49 70th Avenue • Forest Hills, 
Nevv York.

Lavelle School for the Blind. 221 St. 
& Paulding Avė.. N.Y. 69. N.Y. Ad- 
ministered by Sisters of St. Donū- 
nic of Blauvelt. under supervision 
of State Dept. of Education. Sister 
Jean Gerard iO.P. Superintendant •. 
Educational opportunities. Nursery 
thru 8th grade provided. Day or 
Residence program. Tel. TU 2-1212.

THE ASSISIUM Secretarial School 
For Gi ris. Conducted by the Fran- 
ciscan Sisters: Mother Rose Marie. 
O.S.F.. Principal. 240 Students — 
Secretarial - Commercial: Day - 
Evening Classes. Tuition $200 year. 
Evenings $20 term Each Subject. 
TE 8-0848. 36 East 63rd St.. N.Y.C.

INCINERATORS

THE KENERATOR CO.
Div. of Morse Boulger, Ine. — 80 
5th Avenue. Nevv York City. INCI
NERATORS and REPAIRS. Also 
Parts and Supplies. Garbage and 
Refuse Destructors. Special consi
deration to Religious Institutions.

WA 9-8000

INTERBORO INCINERATOR CO.

968 Mac Donald Avė.. Brooklyn 
Fireboxes Repaired & Rebricked. 
Replacement Parts for all Makes 
of Incinerators. Special considera
tion to religious institutions. Tel.r

GE 8-5365

MOTELS

INN

P.O.Glbson 9-6146

STAGE HOUSE INN

East s authentic 
t-tatunng expert 
tion. BreaKtast. 
Iignt irau naes. 
back,

1-9/21.— La 
bmorgasboro

RESTAURANTS

2-8220

BRMKFASTS
MDDINGS

groups

X. J.

322 -

Savininkai KUBAICIAI ir ŽEMAIČIAI

Sav. V. Z ELE N I S

NAUDOKITĖS PROGA!

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

re-

Brooklyn 11, N. Y.322 Union Avė.

Tel.: EV 7-2089

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18, N. Y.110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko

Excellent Food Served in Beautiful 
Country Attnosphere at reasonaoie 
prices. Special consideration given 
to religious groups. Xjhort distance

< to Graymoor — ALPINE INN — 
Shrub Oak, Nevv York; Phone 914- 
LA 8-9815 — Win VVinter, Prop.

C. CIMARRON 
and save tame and irave'.ig to the 

VVestern Kanch. 
begaiiiver insu'uc- 
F.cnics d. ivtoon- 
Games on horse- 

ev g ciambakes. Svvirnnung, 
inTormatioii

Food At lt s Very Best
GREYSTONE MANSlON 

Served m an aumospuere of r 
beauty. neasonauie prices. 
consiueration to rengious

Fort Montgomery, N. Y. 
9i4 - hl 6-8i97

bpe. 
groups.

RAlNBOW RESTAURANT

eon - lockus. ■ ropuiar 
Air-Cona.‘, ampie parMng. 
cor<siaerak<on to rcugious

Luncheon - Dinner -- Cocklails

BOULDERBERG STEAK HOUSE

Good Food at Reasonable 
served in Beautiiul Country 
roundings - - With Special Conside
ration given to Religious

914 — S T 6-3733

THE PADDOCK SUPPER CLUB & 
RESTAURANT, Monticello, N. Y. 
H.rs., noon — 3 A.M., elosed Wed. 
Chincse, American cooking. Bar. 
Semi-a ia carte. Lunch, ainner en- 
trees, steak or lobster dinner: picK 
your lobster from the tank. Speciai 
consideration to religious groups. 
Phone 914 MO 2065.

BOLLA'S RESTAURANT 
Route 52 

Carmel, N. Y.
The Excellance of the Food is sur- 
pased Only by the Beauty of the 
Surroundings —- Special Considera
tion Given to Religious Groups.

914 — CA 5-9897

EDVVARDS’ KITTLE HOUSE 
Lavvrence Farms East 

Mt. Kisco, N. Y.
Bar — Cocktail Terrace — Table 
D’Hote — Lunch — Dinner — 
Steaks —■ Chops —Roast Beaf — 
Sea Food — Varied Menu —Beau
tiful Colonial House — Also.Loge- 
ings. Special Consideration Given 
to Religious Groups.

914 — MO 6-8C44

ARTHUR MAISEL'S 
RESTAURANT 

979 Central Park Avė. 
SCARSDALE, N. Y.

Family Restaurant Servinį 
plėtė Dinners Starting at S2.75 
Special Consideration Given To 

Religious Groups
GR 2-4114

LAWN MAIN'TENANCE IS OUR 
SPECIALTY. MODERN METHODS 

ECONOMICAL PRICES. SPECIAL 
CONSIDERATION GIVEN TO RE
LIGIOUS INSTITUTIONS-

A N 6-2497

DUTCHESS MANOR 
COLD SPRING ROAD 

BEACON — NEW YORK 
.Continental Cooking Specialties 

Trout —- Cornish hen — Veal
Parmigiana

Splendid view overlooking Hudson 
AIR-CONDITIONED

Speciai consideration given to 
Religious groups 
PHONE 831-9747 

if busy 
831-9777

ROOFERS

SOMETHING NEW —
Lifetime altiminum gutters in one 
length. Guaranteed ROOFING RE- 
PAIRS of all types. Special consi
deration given to religious institu- 
tions. L. F. REID, IVanhoe 6-1573. 
Suffolk Branch — call CE 4-5975.

CHESTERBROGK RESTAURANT 
Crompound Road 

Peekskill — Nevv York
Continental Cooking — Air Condi- 
tioned—Bar-- Specialty Prime Ribs 
Organ Dinner Music—Open fire- 
place—Special consideration given 
to Religious groups.

914-Peekskill 7-9790

STANLEY’S ROOFING & BLDG. 
SERVICE

523 W. 184 Street, Bronx 
Specialists in VVaterproofing Roof- 
ir.g Bldg. Service. Special consi
deration to religious institutions.

WA 7-3300

Carl Hoppl’s WESTBURY MANOR 
Jericho Tpke, Westbury. N.Y. — Tel. 
Edgevvood 3-7117. Erich Gruettner. Mgr. 
Lunch served daily from 12:00-3 P.M. 
Dinner: from 5 P.M.: Sunday Dinner 
from noon. Closed Tuesday. Continental 
Cuisine. Banguet facilities to 150. Organ 
music Fri. & Sat. Free oarkmg. Com- 
pletely air-conditioned. Spec. consider- 
ation given to religious groups. Member 
of Carte Blanche. Diner’s. Am. Express.

KA - JAX MOTEL 
Nevvburgh, Nevv York

19 Units - fully Air-Conditioned - 
Room Phones - Heated Pool - Free 
TV - 11R aeres - Lavvn games - 
Picnic Area - Spacious Rooms — 

"Exclusive būt not Expensive’
914 JO 2-7700

A L-S A N
RESORT MOTEL

— Open Ali Year — 
Created for true Nevv Jersey 
Vacationing — in the casual

l-LTRA-MODERN V

NE\V
Oceana Motei

33 UNITS
FREE TV IN ROOMS 
LARCE SUNDECK 
FREE PARKING

SEaside PK 9-1489
Avė.. Rt.

SHerwood 2-7309

OUTINGS
928 East 24th St
Paterson, N. J

LAKE IIOTEL
Asbury Park, N.J., Seventh & Park Avė. • PR 4-7788 
Didžiausia ir gražiausia lietuvių vasarvietė Atlanto pa
krantėje. Gražūs kambariai. Šviežias maistas. Žemos kai
nos. Savaitgaliais muzikai vadovauja Alg. Kačanauskas, 
populiariam “Anchor Room” — D. Averka. Kambario 
kaina asmeniui $3.00; Ilgesniam laikui daroma nuolaida.

Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
BROOKLYN 8, N. Y.34-23 FULTON STREET

Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos 

40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

Liquor Store, Ine

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St. Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110
KEY ROOFING and 

SHEETMETAL CORP.
102 Haarleon Avė., White Plains. 
N.Y. — Roofing specialists - nevv 
roofs, old roofs repaired - gutters 
- ail types sheet metai work. 
Special consideration to religious 
institutions. — RO 1-4777

BANQUETS - VVEDDINGS 
SOČIA L FUNCTIONS

FORT SCHUYLER INN
50 Pennvfield Avė.. Bronx. N. Y.

TA 2-9455
Special consideration to Religious
Groups. .... Free Parking.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

I DO roofing myself cheap. All re- 
pairs. Stop any leak. Caulking 
siding. gutters. Storrn work. Free 
estimates. Special consideration 
given to religious institutions.

Alfons. AMityville 4-2151.

POINT VIEW INN, Bay Side Or., 
Point Lookout, L.l, N.Y. — Lobster 
prime beef, smorgsbord; lunch, din- 
ner, ladies afternoon teas: all sočiai 
& church funetions. Spec. consider
ation to relig. groups. Novv under 
nevv nianagement of the Brotvns of 
Boothbay Harbor. Me. G E 1-3196.

74 Providence
1VORCESTER,

Street
MASS

TREE SURGEONS MOVING

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

COMMUNITY TREE SURGERY 
22 Donald Avenue 

Hastings on the Hudson, N. Y.

Special consideration to Religious
Institutions...................... G R 8-2124

A and N
LIGHT MOVING

PR 8-7661 PR 3-5167

Edward A. Zi«*as FUNERAL HOME
540 East Street, Ncw Britain, Conn. 

Tel.: BA 9-2212 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY Ir HARTFORD, Conn.



ŽINIOS

vieną

SESUO MARIJA ANCILLA po savo įžadų rugpiūčio 15 giminių tarpe Putnam, Conn. Nuotr. B. Kerbelienės

sesi-
Baltų

Radijo programos
NEW YORKE ir BOSTONE

keletą metų dirbęs svetimtau
čių parapijoj Brooklyne pasto
racinį darbą, nuo rugsėjo 1' 
pereina profesoriauti į Man
hattan College, Ri verdate, N.?

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Darbo šventės išeis tik 
kartą.

ALB Trečios Tarybos 
ja vyksta šį savaitgalį
laisvės namuose. Prel. J. Bal- 
kūno pagerbimas — sekmadie
nį 8 v. v.

Stasys Gaučius iš Brooklyno, 
miręs pernai rugpiūčio 31, me
tinių proga užpYašant už velio- 
nies sielą šv. Mišias, buvo pri
simintas liūdinčios žmonos Ag
nės ir sūnų — Stasio, Eduar
do ir Jono.

Lake Notei, Asbury Perk, N 
Po gražiai pavykusio koncerto, 
kuriame dalyvavo smuikininkas 
T. Katzas ir solistas Liudas 
Stukas, publikai pageidaujant, 
ruošiamas antras didžiulis kon
certas - vakaras sezono užda
rymo proga rugsėjo 23.

Darbininko spaudos kioskas 
rugsėjo 10 veiks Jokūbuo Stu
ko radijo piknike, Royal Gar- 
dens Parke, * Rahway, N. J. 
Kioske bus galima gauti visos 
lietuviškos knygos bei plokšte
lės. Ta pačia proga bus gali
ma užsimokėti Darbininko pre- k 
numeratą ir užsisakyti laikraš
tį papiginta kaina. Iki šių me
tų pabaigos 2 dol., 1961 ir 1962 
metams 7 dol. Vieneriems me
tams (12 mėn.) 5 dol.

ftAfeBIfttftftAS

Kun. V. Dabušis yra išvykęs 
į studentų ateitininkų stovyk
lą prie Scraiiton, Pa., ir į Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos suva
žiavimą Chicagoje, kur atsto
vaus Ateitininkų Federaciją. 
Grįžta kitos savaitės pabaigoje.

Vincas ir Angelė Minsevi- 
čiai, praleidžią povestuvines 
atostogas, vykdami Į Kalifor
niją iš Iowos. sveikina savo 
pažįstamus bei draugus ir ypač 
buvusią jų vestuvių svočią Olgą 
Simins iš Thames St., Brook
lyn, N. Y.

ADVOK. DRAGŪNAS LAIMĖJO PAINIU BYL| TEISME

Padėka
Darbininko piknikui praėjus, 

jaučiu pareigą išreikšti padėką 
ypač Lindeno šeštadieninės mo
kyklos komitetui, mokytojai M. 
Balčiūnienei ir visiems progra
mos vadovams bei vaikučiams, 
kurie puikiai atliko žavėtiną 
programą.

Taip pat visiems darbinin
kams, kurie uoliai padėjo: J. 
Galenskui, L. Adomėnaitei - 
Ulrich, O. Sijevičienei, O. Bui
vydienei, U. Janušienei ir M. 
Masionienei.

Už aukotus krepšius bei jų 
išplatinimą: D. E. Kašėtams, 
P. Urbanavičienei, I. Lubienei, 
O. Panetauskienei, M. Paušie- 
nei.

Už dovanas piknikui: Silver 
Kreiptis tel. EV 4-1984. Bel1 Baking Co., Qūality Meat

- Market, Ridgewood Meat Corp.,
Ieškoma moteris prižiūrėti $ an<* G Meat Market ir ki- 

vaikus, kurių amžins nuo 4 tiems privatiems asmenims, 
iki 6 metu. Skambinti vaka- ūž suorganizavimą didelių

V. ir L. Koppai, Darbininko 
skaitytojai, gyv. 366 Etna St., 
Brooklyn, N. Y., rugsėjo 3 
švenčia 40 metų vedybinę su
kaktį.

Ieškoma lietuviškai katalikiš
kai įstaigai Brooklyne sekreto
riaus arba sekretorės. Turi ge
rai mokėti anglų kalbą ir susi
kalbėti lietuviškai. Pastovus 
darbas su geru atlyginimu.

Šiomis dienomis New Yorko 
valstybės vyr. teismo teisėjas 
Herbert J. Crowford paskelbė 
svarbų ir drauge labai įdomų 
sprendimą vienoje gailestingų
jų seserų mokyklos mokinės 
Marion Yvonne Conner byloje. 
Bylos užuomazga prasidėjo dar 
praeitais metais, kąda ši mo
kinė buvo pašalinta iš gailes
tingųjų seserų mokyklos, esan
čios prie Queens Hospital Cen
ter.

Marion Y. Conner pasirinko 
gailestingos sesers karjerą vi
sam gyvenimui. Lankė, kaip 
reikalinga, tą mokyklą. Tačiau 
mokyklos vedėja ją spaudė, kad 
ji iš mokyklos pasitrauktų. Ma
rion Y. Conner, pasitarusi ar 
nepasitarusi su tėvais paprašė — piknikas, šventė paprastai 
iš mokyklos atleisti. Tačiau jos 
tikrasis pašaukimas buvo gai
lestingos sesers darbas. Norėjo 
grįžti į mokyklą, tačiau mokyk
los vadovybė jos nebepriėmė.

tas, kad ji būtų priimta atgal 
į tą pačią mokyklą ir klasę, 
ir kad jai būtų užskaitytas pra
leistas laikas. New Yorko mies
tas. šio teisėjo nutarimu, turi 
šiai mokinei apmokėti visus 
nuostolius, grąžinti mokinės u- 
niformą.

Lietuvis advokatas Wm. J. 
Drake-Dragūnas jau ir anksčiau 
pasižymėjo, išnarpliodamas pai
nias bylas, todėl ne tik lietu
viai, bet ir kitataučiai, kaip Ma- 
rian, kreipiasi į advokatą Wm. 
Drake Dragūną teisinės pagal
bos. J. S.

BROKTONE STATOMA KOPLYČIA
apie nuolat vykstančius suva
žiavimus, rekolekcijas bei ki
tokius didelius lietuvių susitel
kimus, kaip vaikų šventė, pik
nikai.

Jėzaus Nukryžiuotojo lietu
vaičių seselių vienuolyno sody
boje Brockton, Mass., rugsėjo 
4, Darbo dienos šventėje, bus 
nepaprastas įvykis. Tą dieną 
bus palaiminta ir'prakasta že
mė naujos koplyčios statybai, 
o po pamaldų, kurios įvyks 11 
vai. ryte, bus metinė gegužinė

Matrose simfoninis orkest
ras, kurio dirigentu yra komp. 
Jeronimas Kačinskas, jau suda
rė koncertų planą sekančiam 
sezonui. Orkestras numato su
rengti keletą koncertų ir kituo
se kaimyniniuose miestuose, 
kaip Malden ir Medford. Pir
mas koncertas įvyks lakpričio 
5, 3:30 vai. popiet Melrose 
Memorial Hali. Pagrindiniai 
programos kūriniai — Weberio 
overtiūra “Oberon”, Mozarto 
koncertas klarnetui ir orkest
rui ir B. Smetanos simfoninė 
poema “Blnik”. Koncerto so
listas Bostono simfonijos ins
trumentalistas Felix Viscuglia. 
Menotti opera “Amahl and the 

' Night Visitors”. Orkestras pra
deda repeticijas nuo rugsėjo 
11.

Maldos Apaštalavimo drau
gijos pamaldos ir susirinkimas 
įvyks rugsėjo 1 d. 7:30.val.v.

Mirusio dr. Juozo Antanėlio 
atminčiai jo šeima šv. Petro 
parapijos bažnyčiai rugpiūčio 
26 paaukojo varpelius mišioms 
ir naują pateną, kuri vartoja
ma dalinant komuniją.

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla prasidėjo rug 
piūčio 27 Camp Child, prie 
Plymouth, Mass. J šią stovyk
lą iš Bostono išvyko per 80 
skaučių-tų. Bendras stovyklau
jančių skaičius, stovyklą prade
dant, buvo 325 skautai ir skau
tės. Savaitės pabaigoje, kadan
gi yra ilgas savaitgalis, laukia
ma dar kelių dešimčių stovyk
lautojų. Malonu pranešti, kad 
stovyklautojus aplankys Seseri
jos vyr. skautininke O. Zails- 
kienė ir Brolijos vyr. skauti
ninko pavaduotojas B. Juode
lis.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA

Direktorius
Jokūbas J. Stukas

WEVD - 1330 kiL 97,9 mg. FM 
New York, N. Y.

šeštad. nuo 5 iki 6 vai. popiet
Raštinė: 1264 White Street 

Hillside, New Jersey 
Tel. VVAverly 6 3325 

#
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WHIL — 1430 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid. 

#
LAISVĖS VARPAS

ved. P. Važinis
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 

AM bangomis 1190 ktlociklų 
FM bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

”^WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmad. nuo 1:00 iki 1:30 v.pp.

Didžiausias pasirinkimas
New Yorke
VOKIŠKU Hi-Fi

GRUNDIG •BLAUPUNKT
SABA • TELEFUNKEN

Nuolaidos 
ORO VĖSINTUVAM

Vokiečių Meistrų 
patarnavimas
German Hi-Fi Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609

Daugelis asmenų nuoširdžiai 
darbam. Ypač 
turi ilgametis 
draugijos pir- 

Pranciškus Ju-
LAIDOJIMO DIREKTORIAIsutraukia daug žmonių ne tik 

iš apylinkių, bet ir iš tolimes
nių vietovių. Tikimasi, kad šiais 
metais suplauks dar didesnės 
žmonių minios ir savo aukomis 
parems, seselių užsimojimus — 
pasistatyti koplyčią.

Koplyčia seserim labai rei
kalinga. Koplyčios reikalam se
serys dabar naudoja vieną vie
nuolyno kambarį, kuris negali 
tinkamai sutalpinti nei pačių 
vienuolių. Be seserų Čia dar 
yra senelių prieglauda ir vietoj 
gyvenančių katalikų, nekalbant

talkina seselių 
daug nuopelnų 
seselių rėmėjų 
mininkas ’ preL
ras. Šiuo metu Rėmėjų draugi
jai pirmininkauja energingas ir 
sumanus vyčių centro dvasios 
vadas kun. A Kontautas. Se
selių viršininke yra motina Ce
cilija.

Visus kviečiame kuo gausiau 
dalyvauti šioje didelėje iškil-

stalų: M. Šalinskienei, R. K.rais tel. MI 7-5680.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

«

METINE GEGUŽINE-PIKNIKAS3
*
| įvyks Darbo šventėje, rugsėjo 4 d, 1961 
| OUR LADY of SORROWS sodyboje, Thatcher St., Brockton,

4
m<

OUR LADY of SORROWS sodyboje, Thatcher St., Brockton, Mass

Išnuomoįamas 6 kambarių bu 
tas su visais patogumais East 
New Yorke. Kreiptis: tel. HY 
8-0085

ford nutarė ir įsakė, kad Ma- 
rion Y. Conner prašymas at- £ 
leisti iš mokyklos būtų anuliuo-

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

lienė, B. Jakutis. Svarstė pasi
rengimus LDS seimui, kuris bus 
rugsėjo 16 Bostone. Visos 
kuopos raginamos kuo gausiau 
dalyvauti LDS seime.

Išnuomojamas trijų didelių ir kitiems, kurie gausiai daly
vavo mūsų gegužinėje ir tuokambarių butas East New Yor

ko sekcijoje. Kreiptis telefonu pačiu parėmė mūsų spaudos 
TA 7-9101. Pageidaujama lie
tuviška šiema.

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.

F U N E K A L HOME
M. P. BALLAS — Direktorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas
660 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0MISK1S
(ARM AKAUSKAS)

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakt|
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridgc ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR S-S494

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

J. B. SKALI N S 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

WOODHAVEN, N. Y.

darbus.
Gili padėka už garsinimus J. 

Stuko vedamai Lietuvos Atsi
minimų radijo valandai.

Jūsų
T. Petras Baniūnas, O.FM

Darbininko administratorius ADV. W. DRAKE-DRAGŪNAS

Liet. Darbininkų Sąjungos 
centro valdybos posėdis įvyko 
rugpjūčio 25 Bostone. Dalyva
vo: prel. Pr. Virmauskis, kun. 
J. Vaitiekūnas, pirm. V. Ku
dirka, J. Glavickas, B. Kapo-

mėje — žemės palaiminime ir čienė, V.- Paulauskas, T. Miče- 
pamatų prakasime, kurį atliks 
vysk. Thomas J. Riley. Savo 
dalyvavimu paremsite seserų 
gražius darbus bei užsimoji
mus. (J. L.)

Sopulingosios Dievo Motinos koplyčiai
ŽEMES PRAKASIMO APEIGOS ir

Visi į Pikniką!
Sekmadienį,

RUGSĖJO - SEPTEMBER 3,
kuris ruošiamas

APREIŠKIMO PARAPIJOS

Plattdeutsch Park Restaurant
HEMSTEAD TRNPK., FRANKLIN SQ.. L.I.N.Y.

Pradžia 2 vai. popiet — Šokiai nuo 5 vai. popiet

Piknike gros nuo 2 vai. plokštelių muzika, o nuo 5 vai. 
padidintas VYČIŲ ORKESTRAS, vadov. Niek Dzvonar.

Bus proga laimėti turtingų krepšių... Veiks 
baras su gaivinančiais gėrimais ir gardžiais užkandžiais.

Visus kviečiame dalyvauti! —* Iki pasimatymo piknike! '

APREIŠKIMO PARAPIJOS KUNIGAI 
ir ORGANIZACIJOS

Mergina nesijautė kalta. Ameri
kos gyvenimas jaunai, gailestin
gos sesers darbo siekiančiai 
merginai buvo žinomas. Ji, kad 
ir jauna, nutarė ieškoti teisy
bės. Tačiau be advokato neap
siėjo. Kreipėsi į vieną, Į kitą, 
bet užtarimo nerado. Pagaliau $ 
kreipėsi į lietuvį advokatą Wil- $ 
liąm J. Drake-Dragūną. Jis pra- X 
dėjo visą reikalą studijuoti ir 5 
priėjo išvados, kad mergaitė $ 
neteisingai pašalinta iš mokyk- $ 
los. Išnagrinėjęs visas apUn- 
kybes, kuriomis Marion pašaliu- » 
ta iš mokyklos, ir peržiūrėjęs š 
įstatymus, priėjo išvados, kad J 
Marion turi būti grąžinta į tą 5 
pačią gailestingųjų seserų mo- 3 
kyklą. Remdamasis civilinės j
praktikos akto 78 straipsniu, i 
užvedė bylą pas New Yorko x 
valstybės teismo teisėją. Bylą | 
adv. W. Drake-Dragūnas laimė- | 
jo visais punktais. Nors New | 
Yorko miesto ligoninių depar- $ 
tamentas siuntė savo žymų ad- $ 
vokatą, bet teisėjas H. J. Craw- \

Išnuomuojami 2 kambariai su £ 
pilnu apstatymu, ir visais pato- $ 
gurnais Richmorid Hill North 
sekcijoje. Penkios minutės ke- 
lio nuo Jamaica traukimo sto- S
ties. Kreiptis tel. HI 1-1780.

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti pamatų 
prakasimo apeigose naujai koplyčiai Motiniškame Name, 261 Thatcher 
St., Brockton, Mass.
11:00 vai. ryto šv. mišios vienuolyno sode; bus paskelbti 16-kos vitražų

j geradariai.
11:45 vai. procesija ir žemės prakasimo apeigos; vad. vysk. Th. J. RHey; 
12:00 - 8:00 vai. vak. GEGUŽINE - PIKNIKAS
Programoje:

Brocktono miesto orkestras — Vaikų pasirodymai - varžybos 
šv. Petro parapijos CYO benas — P. Chunis orkestras. . . 
Skanūs lietuviški užkandžiai - Muzika - Žaidimai - šokiai

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFOKD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

F U N E R A L HOME


