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Kubą. Senatorių kėli mintį.

Prezi-
už pinigus J. Tautom.

NAUJŲ DEMOKRATŲ?AT
nauja 

teismo

tiška. Kritiška padėtis ten ir 
JT karinės misijos, jei nebus 
pinigų, o tai atsilieps ir lais
vajam pasauliui. Dėl to pre-

Vyr. teismo sprendimas dėl 
maldos Amerikoje sukėlė ban
gas, kurios nesirengia taip greit 
aprimti. Tame pasisakymų ban
gavime darosi jau nebeįdomus

sprendimą Visa eilė 
.per savo švietimo ta- 
paskelbė, kad teismo

Šūvio tikslas — išmatuoti 
Veneros temperatūrą, radijavi- 
mą ir patikrinti teoriją, pagal

ka užkntę Kubą, kol dar yra 
tam laiko. Prezidentas keliais 
atvejais aiškino, kad vyriausy-

meta savo asmeninę įtaką į 
rinkimų propagandą. Jo tiks
las laimėti bent vieną naują 
senatorių, dešimts naujų kon- 
gresmanų.

Santykiuose Maskva jokio

KAS YRA DAROMA DEL MALDOS
Mokslo metei prasideda,sykiu atgyja ir maldos Mausimas: mels
tis. ar nesimelsti, ar ieškoti kompromiso?

sovo siunti-

XLVII NO. 58.

Prez. apie

DUOMENŲ APIE KUBĄ N ET U 
RIME, —ramino prezidentas.

KAS IR KADA?
Ar komunistai registruojasi?

Pernai išaiškino teismas, 
kad komunistai turi registruo
tis. Teisingumo departaipentas 
pareiškė, kad ikišiol nėra už
siregistravęs nė vienas

Kada Chruščiovo sutartis?
Vokietijoje tikima, kad 

Chruščiovas pasirašys sutarti su 
Rytų Vokietija lapkričio mėne
sį-

Kas bus JT pirmininkas?
Kandidatu save laikė Ceylo- 

no atstovas prof. Malalasekera. 
Ir buvo beveik tikras, kad bus

teismo 
miestų 
rybas 
sprendimas jų neliečia, ir jie \ 
toliau praktikuos maldą mo* 
kyklose kaip iki šiol.

ginčo 
tik propaganda. Viduje prezidentas siekia

nematyti 
rinkimu entuziazmą

Prezidentą* Kennedy spau
dos konferencijoje rugpiūčio 
29 palietė pagrindinius politi
nius klausimus ryšium su nu
siginklavimu, santykiais dėl 
Berlyno, Kubos ir kt. 
dentas aiškino:

— Vidaus gyvenime 
tai, kad iš vyriausiojo
pasitraukė teisėjas Felix Frank
furter, 80 metų, ir jo vietoje 
prezidentas paskyrė savo dar
bo sekretorių Arthur J. Gold- 
berg.

— Sovietę siūlomas morato
riumas nuo sausio 1 nutraukti 
visus atominius, bandymus būtę 
sveikintinas, jei jie nesipriešin
tu tarptautinei kontrolei. "Dzen 
telmenę sutarimas" šiandien 
nėra pakankama garantija-

— Berlyno ir totais klausi
mais tarsis vakarų užsienių mi- 
nisteriai dar prieš Jungtinių 
Tautų sesiją, kuri prasidės rug
sėjo 14. Kad Sovietų ginkluoti 
šarvuočiai įvažiuoja į vakarinį 
Berlyną, prezidentas nemato 
čia didinant sovietines preten
zijas į vakarinį Berlyną.

— Kubo* klausimą suaktu
alino Sovietę padidėję siunti
niai. Šen. Capehart (Indiana)

beno savo karimus dalinius į

išrinktas. Bet tas diplomatas 
tiek nediplomatiškas buvo, kad 
savo raportą, kuriame jis ašt
riai pasisakė prieš Ameriką ir 
kitus vakariečius, išleido aikš
tėn ir dabar jo pretenzijos 
baigtos. Indija baiminasi, kad 
nebūtų kandidatu Pakistano at
stovas.

Kokis naujas dešros gabalas 
Azijoje?
Kambodia pasiūlė, kad susi

rinktų tarptautinė konferenci
ja, kuri garantuotų Kambodi- 
jai neutralumą kaip Laosui. 
Maskva tuojau pritarė. Angli- - 
ja tebesvarsto. Amerika Žiūri 
šaltai, nes tada pakimba Pie
tų Vietnamo klausimas. Kam- 
bodija neutralumas būtų naujas 
gabalas, kurį atsipjautų komu
nistai iš didžiosios Indokinijos 

\ dešros. O komunistų siūlymas
— visą tą pusiasalį paversti

suderytę 
Tačiau
Nato neriais,

AR PASISEKS
Rinkimuose šiemet eis var

žybos dėl 39 senatorių. Jų vie
tas dabar turi demokratų 21, 
respublikonų 18. Rinkiniuose 
demokratam didžiausias rūpes- 
nugaleti savo narių apatiją. At
rodo, kad tie, kurie jau turi 
valdžią, rinkimais mažiau besi
rūpina* Praeitis rodo, kad 1958 
rinkimuose nedalyvavo 8.5 mil. 
respublikonų, kurie 1956 buvo 
balsavę už Eisenhowerį- Demo
kratų tada nedalyvavo tik 4.1 
mil., kurie buvo balsavę 1956. 
Rezultatas: demokratai laimėjo 
naujas 48 vietas Atstovų Rū
muose- Ir priešingai 1950 rin
kimuose. Tada demokratai tu
rėjo savo prezidentą Baltuo
siuose Rūmuose ir rinkimuose 
nedalyvavo 4.1 mil., kurie bu
vo baMatę i948. Respcddikonų 
nedalyvavo tik 1-2 mil., ir jie

laimėjo 28 vietas iš demokra
tų.

Jei tokia tradicija, tai šie
met daugiau lajmėti turėtų res
publikonai. Tačiau prezidentas 
nori tą tradiciją sulaužyti ir

Ko laiukia iš kelionės į Venerą
Amerikos Mariner II rugpjū

čio 26 buvo išleistas keliauti 
į Venerą, kuri yra už 35-7 miL
mylių nuo žemės. Buvo projek- kurią temperatūra Veneroje tū
tuojama, kad jis pasieks Vene-' 
rą per 10,000 mylių, tačiau ke
lionėje suspėja nuo savo tai
kinio kiek nukrypti, ir skaičiuo
jama, kad praeis per 250,000 
mylių.. Tačiau manoma, kad

lis, iš kurio galima bus su*

kad. malda prieštarauja konsti
tucijos pirmam 1 papildui. Tai 
buvo tik propagandinis argu
mentas, kuris neteko įtikina
mos galios, kada buvo atkreip
tas dėmesys, jog visas Ameri
kos viešasis gyvenimas yra pil
nas religinių ženklų—piniguo
se, priesaikos tekstuose, kariuo
menės kapelionų institucijoje, 
Kongreso maldoje, net paties 
teismo procedūroje. Tai Ameri
kos gyvenimo tradicija, atitin
kanti nuomones tų, kurie ra
šė konstituciją ir jos papildus.

Pasisakantieji dabar dėl mal
dos jau ne tiek argumentuoja, 
kiek kovoja — už maldą ar 
prieš maldą, t. y. už religijos 
reiškimąsi viešajame gyvenime 
ar prieš.

Tie, kurie, veikia prieš mal
dą# s.

daro išvadas toliau iš teis
mo sprendimo: teismo padary
tą spragą stengiasi praplėsti, 
kad toliau būtų šalinamos religi 
nęs tradicijos iš viešojo gyveni
mo —himno, kariuomenės ir 
t- t., nekalbant jau apie jų 
kovą prieš betkokią viešąją 
paramą vaikam, lankantiem pri
vatinę mokyklą- Šioje grupėje 
yra negausūs ateistai, susitel
kę daugiausia į vadinamas eti
nės kultūros draugijas, gausūs 
vadinamo liberalinio nusista
tymo protestantai ir žydąi.

Tie, kurie už maldą, 
reiškiasi dviem kryptim, Viena, 
remia konstitucijos papildymą, 
kuris įsakmiai įpilietintų mal-

Ateina ir išeina iš teismo

IŠĖJO: Felix Frankfurter
K

SĖS

veiks tinkažiafi- Sovietinis šū
vis pernai liko be jokių žinių, 
nes aparatas nustojo tuojau vei
kęs.

TARP MASKVOS IR 
VVASHINGTONO

Amerika ir Anglija siūlė už
drausti Atominius bandymus 
ore ir po vandeniu. Tai buvo 
jų nuolaida. Sovietai ja nesi
tenkino ir atmetė. Savo ruož
tu Sovietai pasiūlė visus ban
dymus uždrausti- nuo sausio 
pradžios. Tai nepriimtina Va
karam.

Amerika, Anglija, Prancūzi
ja siūlė Maskvai konferenciją 
Berlyno klausimu. Maskva da
vė suprasti, kad tuo būtų su
interesuota. Tik kokiame “aukš
te” siūlomi pasikalbėjimai —- 
komendantų, ministerių ar vals
tybių galvų?

neutraliu-
Kada Kinija turės bombą?
Komunistinė Kinija žada su

sprogdinti savo darbo atominę 
bombą spalio 1. Amerikoje tuo 
abejojama.

TARP AMERIKOS IR 
VOKIETIJOS

Prezidentas Kennedy pasiun
tė laišką Vokietijos kancleriui 
Adenaueriui. Iš jo gautas at
sakymas, kuriuo reiškiamas 'pil- 
nas pasitikėjimas Amerikos po
litika Europai ginti.

Kokio pobūdžio tie laiškai, 
galima spėti iš naujo Nato ka
rinio viršininko gen. Lamni- 
tzerio pareiškimo- Esą jis tę
siąs savo pirmatako gen. Nor- 
stad politiką, imtinai ir ka
riuomenės apginklavimą atomi
niais ginklais. O tam kaip tik 
buvo priešingi Pentagono civi
liniai patarėjai-

Ūkininkę streikas
Ūkininkų organizacija Dės- 

Moines rugpiūčio 28 paskelbė 
streiką — nevešią javų ir gy
vulių prekybai. Organizacija 
reikalauja pasirašyt! kontrak
tus aukštesnėm kainom. Ūki
ninkai esą pigiausia apmoka
ma darbo jėga — argumenta
vo organizacijos pirmininkas.

— Italijoje rugpiūfio 28 pa-

— Maskva rugpjūčio 28 pa
skelbė, kad siuntas į Kubą 
1962 padvigubina. Kalba tik 
apie maisto ir technikos daly
kų siuntas. Amerikos senate 
buvo aliarmuota apie karių ir 
karo reikmenų siuntas. Vyriau
sybė švelnino pareiškimą, tvir
tindama, kad tai 3,000 - 5,000 
technikų-

ri būti 615 Farenheito. Ve
nera yra 7,556. mylių skers
mens, taigi apie 351 mylių ma
žiau už žemę. Paslaptis tebėra, 
kas yra tie debesys, kurie gau
bia Venerą.

Mariner n kelionė truks 109 
dienas- Veneros srityjė turi at
sirieti apie gruodžio vidurį. : • dą mokykloje, Antra, ignoruoja

siūlo visokių išeičių. Viena, pa-, 
imti Dievą mininčias* žodžius 
iš' himno ir juos vartoti vie
toj maldos 'mokykloje. Niekas 
negalės aiškinti, kad tai prieš 
konstituciją. Antras, įvelti 
prieš pamokas tylos minutę, 
kad mokiniai patys individua
liai galėtų mintim melstis ar 
medituoti.

Kompromisų ieškantieji prie 
diskusijų dėl maldos prijun
gė ir mokyklų paramos toau- 
rimą, iškeldami tekius kom
promisinius siūlymus: tegul pri
vačių mokyklų mokiniai eina 
į viešąsias mokyklas mokytis 
tokių dalykų £aip matematika, 
gamtos mokslai, kalbos, o pri
vačiose mokyklose tegul jie mo
kosi humanistinių dalykų, ku
rie yra susiję su pasaulėžiūra-

Jėzuitų laikraštis “America” 
mėgino pradėti dialogą su žy
dais. Nurodinėjo, kad nevertė
tų žydams, kurie išpažįsta taip 
pat Dievą, priešintis dėl mal
dos ar privatinių mokyklų. To
kiu sukalbumumu jie atimtų 
bet kokį pagrindą tiem, kurie 
nori skelbti antisemitizmą. Ta
čiau žurnalo pastangos žydų 
buvo viešai atmestos-

Išvada?
Vargiai įmanomas kompromi

sas, kada eina kova tarp dvie
jų viena kitai priešingų daly-, 
kų, tarp tradicinės Amerikos, 
t. y. religingos Amerikos, ir 
naujos Amerikos, t y. Ameri
kos be Dievo.

K4 TOKIA INFORMACIJA TURI REIKŠTI?

DOUGLAS DILLON, iždo sekretorius.

SUBIRO ARABŲ VIENYBE?

Lebanone posėdžiavo arabų 
lyga, ir rugpiūčio 28 jos posė
džius pametė Jungi Arabų Vas- 
tybių atstovas, kada Jordano ir 
Sirijos atstovai ėmė prikaišio
ti, kad Egiptas kSasi į kitų* prieš Willaya kariuomenę, ku-; 
valstybių vidaus reikalus. Egip- ri valdo Affirą ir kuri paskel
tas paskelbė, kad iš Lygos vi- bė politinį biurą išdavikais, no- 
sai pasitraukia. rinčiais primesti diktatūrą- Rug-

Alžire jau vidaus karas eina
Alžiro politinio biuro pirmi- piūčio 29 jau buvo susirėmi- 

ninkas Bella pabėgo, bet pri- muose užmuštų.
kalbino pulk. Saadi jį paremti. -j-pie.A ne GAULLE
Tasai, turėdamas 50,000 karių, 2UDIKUS

Prancūzijoje rugpiūčiopasiuntė savo kariuomenės dalį

TEISIA DE GAULLE

Seymour E. Harris, Harvar
do politinės ekonomijos pro
fesorius, išleido knygą, vardu 
The Economic Policies of the 
Political Parties. Newsweek ap
žvalgininkas atkreipė dėmesį, 
ką autorius rašo apie dabartinį 
valstybės iždo sekretorių Dil- 
loną-

Harris rašo, kad atėjo laikas
parinkti valstybės iždo sekre-

riausybei, tai "ponai Samuel- 
son, Galbraith, Schlasinger ir

stengdamiesi ištraukti gerą var
dą". Buvo parinktas Dillonas 
dėl jo praeitie* ryšię su Wall - 
Streetu ir dėl buvimo Ersenho- 
werio vyriausybėje. Tai turin-

Ūkininkę nuomonė
Wisconsino fermerių 53 pro

centai pritarė Kennedy politi
kai 1961, šiemet pritaria 31, 
žemės ūkio sekretoriui Free- 
manui pritarė 1961 22, šiemet 
12.

— Kongo vyriausybė oficia
liai paskelbė,' kad remia ir 
rems Angolos sukilėlius prieš 
Portugaliją, ir Portugalijos pro
testą atmetė.

— Atstovę Rūmuos* tvar
kos komisija atmetė vyriau
sybės siūlymą duoti pašalpas 
bedarbiams, kuriem jau pasi- sikartojo žemės drebėjimas Ad- 
baigė jų 39 pašalpos savaitės, rijos pakraštyje-

LAIMCJIMAS SENOVINIU BODU: Gal vietoj Baltojo karo kariuomenių susiremtų vadai-—tok) Balto
jo karo sprendimą pristato olandų talkradtto

pa-

29 
prasidėjo teismas 5 asmenų, kai 
tinamų pasikėsinimu nužudyti z 
prezidentą de Gaulle. Išaiškin
ta, kad prezidentas ir jo paly
dovai išliko gyvi tik dėl to, 
kad laimingai nesprogo 
ruošta plastikinė bomba.

IR TSHOMBE BOIKOTUOS?
Jungtinės Tautos žada boi

kotuoti Katangos ūkinius ga
minius, jei Katanga neįsijungs 
į Kongą. Iš kitos pusės nurodo
ma, kad ir Katanga galinti boi
kotuoti Jungtines Tautas — 
nepraleisti Jungtinių Tautų ka
riuomenei reikalingo benzino 

. ir maisto, kuris eina iš Rode- 
zijos ir Pietų Afrikos geležin
keliais per Katangą.

kai.
Bet kad būtų tikri, jog pa

skirtasis neįsibėgės ir vėl į pra
eities ortodoksijos tvaiką, nu
matė naujam sekretoriui pata
rėją vyresnįjį Harris, kuris per- 
treniruotų sekretorių. “Galiu 
pasakyti, — rašo knygos auto
rius, — aš nežinojau niekada 
aukštojo pareigūno, kuris būtų 
rodęs tokio noro mokytis . -. 
Dillonas pažadėjo tapti dvide
šimtojo amžiaus Aleksandru , \\
Hamiltonu”.

Newsweek apžvalgininkas va
dina knygą naiviu apsirašymu. 
Bet kam tokios informacijos 
buvo reikalingos apie Dilloną? 
Ar tam, kad jis būtų kompro
mituojamas? Ar kad būtų kom
promituojamas prezidentas, nes 
sudaromas įspūdis, jog už jo 
nugaros numatomi ir parenka
mi jam sekretoriai? 0 gal turi
pagrindo U.S. News ... infor-
macija? kad N. F. ideologai 
norėtų Dillonu atsikratyti?

— Atstovę Rūmai rugpiūčio mah rugpjūčio 29 suimdino kai 
29 priėmė 800 mil. viešiesiem kuriuos savo mlnisterius — 
darbam, kad būtų sumažintas esą jie rengę sąmokslą prieš 
bedarbių skaičius. jį.
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ri guriai ita iau seniai nebėrai’- 
fojanai Rsą vienas asmnn^ ku
rs apie tai geriausiai išmanąs, 
•iatn nacaknios had ligonio- 
Čiam skirtuose viešbučiuose dar

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
SPORTUOTOS » VEDNĖS

“Stalams net Izraelio užsienių 
reikalų mintateriui Gaida Meį- 
er pažadėjo, kad Rusijos žy-

laasvės metų, ji dabar yra daug 
atsparesnė svetimai antmetinri. 
Sunku net įsivatakioti, kokia 
šiandien būtų musų raito kal
ba, jei iŠ karto būtume atsi
dūrę po sovietine letena”.

jimus juostelėse. “Anksčiau į* 
rašydavo visokias nesąmones, 
dabar tai daro protarpiais, pa- 
sitikrinti dėl visa ko”- Tokio 
patikrinimo metu du vokiečių 
studentai, Neumann ir Sonntag, 
buvo apkaltinti kaip šnipai ir 
1961 rudenį nuteisti. Bet šian
dien užsieniečiai neturi jausmo, 
kad juos kas seka ir kas jų 
kalbas įrašo. Ir korespondentas 
sakos, nepastebėjęs, kad jį kas 
sekęs. Tik kai korespondentas 
su savo, draugu fotografu grį
žo. namo, ir ėmėsi aiškinti fo
tografijas filmus, rado, kad 
dvylika filmų buvo peršviestos 
rentgeno spinduliais. Beliko pa
prasta išvada: kažkas viešbutyje 
jų kambaryje, kai jų nebuvo, pa 
tikrino jų daiktus ir filmus 
peršvietė ... ’ . ___

Pagnltop prą Maskvą namą 
Maskvoje vieną popietę kores
pondentas pąskamhino į Vokie
tijos atstovybę. Vienu klausi
mu kalbantis, atstovybės pa
reigūnas staiga nutraukia po
kalbį ir teiraujasi: “Kalbate iŠ 
viešbučio?” ,

“Taip”.
“Tada geriau ateikite į čia. 

Mes tai geriau aptarsime tarp 
keturių akių”.

Daugelis užsieniečių — sako 
Kolarz — ypačiai diplomatai 
vis dar negali išsivaduoti nuo 
psichozės. Jie tebetiki, kad jų 
kiekvienas žingsnis sekamas ta 
kiekvienas žodis klausomas- Psi
chozė užkrečiamas dalykas. Tu
ristai daro pastangų tikrinti sa
vo kambariuose lempas ir ieš
koti mikrofonų. Stojasi ant kė
džių ir iščiupinėja sienas, mik
rofonų ieškodami po tapetais. 
Žinoma, jų suranda. Bet —

Tarp 2-o» ir 1-o» Avenue • TR 9-0400 ‘
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir Šeštadieniai* 9 iki 6 vai. vak.

4SJ4E. 7» ttTMt 
NCW YORK 3, N. Y. 
GRamariy 3-1785

Aybmm-----------CM 6-4734
(Šato Aye,    ES 2-4685 
Ate* _

timi toterandjaį, minties lygy
bei, o taip pat ir Hberatizmui 
jo gerąją prabas Tai antausis

cenzūros ne tik jo minim, bet 
jam pačiam, nes reikalaujama 
neduoti jam net lūpų praver
ti Kai kalbama apie jį, tada 
atsiranda ir “bendrumo prin
cipas”, kuris praktiškai ryižkia-.

principu .. '
Taigi protestuoja “liberalinis 

sparnas”, bent jo vardu. Libe
ralinio sparno vardu skelbia- 
ma vetoįriei dr. Grinių. Ve- ” ”■

“Tai girdėjau- Žydai gydyto
jai buvo suimti ir kaltinami, 
kad ligoninėse sovietinius pa
reigūnus sąmoningai norėję iš
nuodyti”. x r

“Teisingai. Bet tais pačiais 
metais Maskvoje buvo uždary
tas žydų teatras, o populiariau
sias aktorius Michoels žuvo au
to katastrofoje. Taip buvo skel
biama, o iš tikrųjų visi žino
jo, kad buvo nužudytas”.

Turime nuolat mūsų sandėlyje Įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardamas ir pri
statomas į bet kurią JAV-bių vietą.

Idočius. Ir Tadą o taip pat Jis pąąM 
IMžtatit riėk.Bh_tairiri ąririre ah- s-

. fTSate.
“Bet argi ne Stąbnai prita-'^.įįįį* ' 

rą sudaryti žydų valstybę So- 
vietų Sąjungos viduje?”

rusas. Ir Vilniaus universiteto ikiburžuazinis, ikikapitalistinis, 
antspaude įrašas pirma padė
tas stambiomis raidėmis rusiš
kai, o apačioje smulkesnėmis 
įrašyta lietuviškai: TSRS Aukš
tojo Mokslo Ministerija. Vil-

Kas padori įsiregistravo važiuo
ti, galėjo išvažiuoti. Tik ne j 
Izraelį, o i Beroiridžaną. Žinot, 
kur tai yra?” ~ '

“Mažiausio supratimo”. -; -

‘Tai pasaulio gale. Stalinas 
Birobidžaną jau prieš trisdė- 
šimt metų paskyrė mums kaip 
nacionalinę teritoriją Tai pei
kiu pelkės. Mes, žydai, turėjo
me padaryti jas derlingas. De
šimtys tūkstančių ten žuvo. Ta
čiau iš Maskvos buvo daug žy
dų ten nuvykę, iki visa propa
gandą už Birobidžaną sugriu
vo, pradėjus naują kampaniją 
prieš žydus”-

“Kada tai?”
"Prasidėjo 1948, viršūnę pa

siekė 1952, kai Stalinui reikė
jo vėl surasti atpirkimo ožį. 
Žmonės tuo laiku buvo nepa
tenkinti. Visur rūgo, nes pla
ningasis ūkis grėsė visai su
griūti. Tada Stalinas ir Berija 
inscenizavo garsią gydytoj ę by-

markskris, j&imojoopotistuus, 
TkisoriatisteraSį- o vėtiau ir ^ras
tiniai prieškarinta, priešmokyk
linis . (anąžtasK -prieššventinis, 

niaus Valstybinis V- Kapsuko priešrevofiūcuris imta taisyti į 
Vardo Universitetas, ir diplo- iiakarinis,ikjšye»tinis, ikšrevo- ris aiškiai nurodo, kodėl ir kas 
mai, žinoma išduodanti abiem , bucnatalJeta^l kalba budvar- kelia audrelę dėl dr. Griniaus 
kalbomis. Visą laiką verdant Ūžiu suprieš^ėliu iki nedaro”, kaip paskaitininko buvimo kul
ta rašų kalbos, lietuvių kalbo
je privysta begalės žodyno ta 
sintaksės rusybių” ... kinys), ijomokyklininkas (mo-

“Verčiant siekiama rabūriŠ- Rytojas), itašaukimininkas ar- 
ko ~' tikslumo Kadangi rusaft^ ita šaukiamasis, ikišaukimims
priešdėliuotimuose būdvardžiuoCP* p< aukiant kariuomenėn), 
se reikšme skiria do- ir proti- ’ W įkisuvažiaviniinis (mat, rei- 
vo-, tai ir mūsiškiai tuojau nu- Mj£ tiksliai Leniną išversti)”.

rusiškai, o paskui išversta į lie- statė tam atitikmenis iki- ir - ‘dygiai taip pamėgzdų dar- 
tuvių kalbą-Juk neveltui ir švie prieš-. Taip atsirado, visų pir- bo (pig. rusų obšče-) yra in 
tūno ministro pavaduotojas yra ma partiečių kalboje,, tertinįybendrana- Prieš Mieželis ir kt kalbėjo apie

dr. Griniaus diskvalifikaciją 
kongresut Kažn ar ne daib 
giau diskvedifikavo save tie, ku
rie kalbėjo “liberalinio sparno” 
vardu. Tokio diskvalifikavimo iŠ 
kitų pe fįraiti oes “ 
savo zraumtetis mtedė sve-

Gteara, bet i tų, kurie sto
jo tariamai Iberateo sparno 
vate kalbėti.

Iri ataa terasas reikalas 
prieš kongresą. IMfaigira betgi 
rite kad fia taėbėjrataji “h- 
beraltario aprašo” fiararis

J^^riėįjfaao Trake Retažų jrikkią AMmimm nmarikos. Tri siyL 
u{ruzouuq)M, oou "kavotanteti’’ Hlwn-

o v «w «»•
UTO siilymų te MSteUL 0 m«. k»d Miterte Btanrata sk*l- 
tada jis paskaitą galėsią? sure- r**’*"t
daguoti kaip tinkamas.

<&iialiiris^terireąjungims, jas, neg, kokios idėjos bus kon- 
bendražmesrijittis, bendraliau- grėsė, dar nėrimą.
dinm, bendratautinta. Jau tris- Taip “tiberatino sparno” at- 
dešimt su viršum metų kalbi- stovai pasireiškė neliberalo <fr. 
ninku vartojama bendrinė kai- Griniaus atžvilgiu.
ba (mano pasūdyta pagal bend- Kas kita su liberalinio ępar- 
rinė pievą, priklausanti dviem no žmogum, kote »V® taiko 
ar keliem savininkam). Įsidėjo aname strriprayje B. Ratia- 
ją ir 1954 m. žodynas.* Bet da- Kai jam buvo ta pati tema pa- 
bar Lietuvoje bevartojama tik siūlyta, jis sutikęs ją ptete 
bondratauluri kalba* Jai kojos bet su sąlyga; “jei galėsiu są- “hhm-nHmitfn M i$ dr 
dygusios ta rus, obščenarodnyj kytis visai taisvai, sąvarapkik* -
jaąyk ir, matyti, kai kam dėl kai ... be jote vatete 
to šauniai atrodo”. cenzūrų”. Komtteto tenrinte'

“Iš toliau žiūrint labai aišku, kas jam rir****, Md *m|kęka 
kaip įvairių įvairiausių rūsy- bdm» rante raritete J* 
te antplūdis ris labiau tertia gal savo išmanyki” *l>tei 
mitaų rašomąją ir ypačiai šue- taip pat nurodęs sriyfaa: 
kamaia k riba GuoddŽamės tik sfa di nranoiima tt anksto, tad

gL BURBAU, be.

4. Ar ji naudoja gerianaiae Įpakarimui dč^pe^
5. Ar ištftrp ii firma £rbą daugiau, kaip 25 metus?
& Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsekymas bus TAIF | visus aukščiau patiektus 
klausūnas, jeigu jūs savo dovanų paketas siųsftė per bet

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ 

— gerą atraižą medžiagos pajtm, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po —- 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų ttemės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 -jose krautuvėse

• HARTFOlUk — te F?
• IRVtNGTON 11, N. J. — 782 -
• YOUNGSTOMtN 3, OMo — 21 Rita Avąnue-----------Rt >0440
• LOS ANGELES 2% Calif. - te tą Alvite BMl. - AN Vte<
• LAKEWOOą N. J. — 126 - «h tote —
• N£W YORK, 3, N. Y. — 39 - te Ąteto
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W '* " “*
• NEWARK 3, N.X •— 428 8pte
• NEW HAVEN, Conn. — 509 CM
• PATERSON 1, N. J. — 98 Mają !
• PA8SAIC, N. J. — 176 Martat ------------ ----------r-
• PHiLAOELPHIA 23, Pa. — 5» W* Ūte* Ava. — PO
• PITTSBURGH 3, Pa. — 101' “
• 8AN FRANCI8CO, CaJIf. —*
• WATERBURY, Conn. — 6 .
• WORC£STER, MaM. — 174
• VINELAND, N J. — W. Lan<

Dirva rugpiūčįo 22 gilina pa- B- Raila tai palaikė sau min- 
staakymus dėl. dr. Jono Gri- ties laisvės varžymu ir atsisa- 
niaus pakvietimo. į kultūros kė.
kongresą paskaitininku. Tuo B. Railos ątssti^mas iš esr 
reikalu Bronio Railos straips- mės reiškia protestą prieš bet 
nis “Kongreso burbulas” ap- kokią “ceazūrą” jo mintim kon- 
žvelgia Dirvoje Mieželio pa* 9^esė.
staakymą, o taip pat duoda Paliekam nuošatiai, ar tiks- 
ištraukas iš Margučio, jų pa-' tinga buvo B. Railai sąlygas 
reikštus protestus sveikina ir sta&ti, x tikslinga komitetui 
pasakoja, kaip jis, Bronys Rai- Į sąlygas atsakyti sąlygcnn; krei- 
la, buvo kviečiamas tai pačiai piam betgi dėmesį Į skirtingus 
temai, kuri skirta dabar dr. J. reikalavimus “liberalui” Railai 
Griniui, bet atsisakęs. ir “netiberalui” Griniui “Libe-

Pastaakymuose dėmesio ver- f**®*

Margučio pareiškimas, taiįaHnas įįargur

fio minėtas “bendrumo prinčb 
pas”, kuris reikalautų taip iš-

“Prtaivtetą ir tikrų kerėb- tūroa kongrte. Margutis rašė:
lų, tep arim(ricykiinukas (mo- “Dr. Griniaus pakvietimas yra fc^Gj^^^^jtatonjama 

antausis liberaliniam mūsų tad- ■ r n
tūrinio intereso sparam ... ta 
nesiskaitymas su bendrumo

SOVIETŲ RUSIJOJE tev sinagogoje priverstinai meldžiamasi 
“Ui taiką ir SSSR vyriausybę”. Rusiško teksto makla prikalta prie 
sienos.

J: - Draugo pasikalbėjime rugpiū- 
čio 11 prof. A Salys rašo: “Bet
kadangi rusu kalba faktiškai

- yra oficialinė ir daug įstaigų,
kaip paštas, bankai, vidaus rei
kalų ministerijos raganai, ge
ležinkeliai, veik tik ja tesinau
doja, tai lietuvių kalba jau sa

' i. vaime yra atsidūrusi pelenės
; vietoje. Padėtis geresnė tik švie

timo srityje. Bet .aukštosiose
• mokyklose nemaža dalykų vM

dėstoma paraleliai lietuviškai
’ ^v'~- 7 ir rusiškai. Pavarčius švietimo

ministerijos 1958 m. išleista lei-
dini Liaudies švietimas, jau iš
jo medinės kalbos aišku, kad



HEL8IMKIO gatvObkieeke vyriauja Vakarų Vokietijos laikraščiai.

MORKUS

Kai atpasakojau Barbelės žo
džius motinai, ji vargšė apsi
ašarojo. Tuo tarpu nesakė nie
ko. Bet kitą sekmadieni mer* 
gaitėms prakalbėjo:

ALYTAUS valsčiaus mokyk
la iš Irako, anaiptol, | mokyk
lą nepanašėjo. Didelis ilgokas

— Barbele, jei skaityti ne
moki, tai kam tokią didelę kny
gą su savim velki?

"SSSR kultūrai pažinti drau
gijos" ruošdavo knygų, meno 
paveikslų ir kitas parodas. Ro
dydavo ir bolševikinius filmus. 
Kaune tik po 1930 metų teat
sirado pora kino teatrų savi
ninkų, ne žydų, o anksčiau vi
si buvo išimtims žydų monopo- 
Is. Taigi oficialiem bolševikam 
nebuvo vargo Kaune išsinuomo
ti patalpas savo propagandi
niam filmam. Kadangi tokiomis

dabar širdyje kūkso ir ausy
se skamba giesmės, dainos, mu
žiko® aidai. Mokėmės dainuoda- buvo berniukai, tik kelios mer- 
mi ir giedodami AkgV ir dir
vą ariant vieversiai čirena!

— Jei kuri skaityti gerai ne
išmano, šitai jums vaikai su mie 
lu noru padės.

ro lauke. Motinėlę nusmaugė 
raupai. Palikau našlaitė, viena, 
lyg ant lygo lauko kokia pu
šelė. Priglaudė mane krikšto 
motina, pas kurią ir dabar gy
venu- štai dėl ko nė skaityti 
nemoku. Net paprasto poterė
lio pakalbėti tinkamai nežinau. 
Meldžiuos, kaip išmanau. . O 
skaitymo taip panorau, kad pas 
Skamulį sau knygą nusipirkau. 
Visų pirma dėl to, kad labai 
graži. Tik pažiūrėk: aukso briau 
nukės, sidabro kabukė — tik
ra lėlytė. Bažnyčioje su mino
mis kunigui išėjus, atsivožiu 
ir aš knygą. Atsiverčiu mišių 
maldas. Eidama nuo vaizdo prie 
vaizdo, baigiu raišas veik su ku
nigu. O paskui knygą pabučiuo
ju, žegnojuosi- Ai* čia kas Wo-

Lietuviu tauta praėjusią sa
vaitę neteko dviejų savo žy
miųjų vvru — aridvysk. Teo- 
filiaus Matulionio ir prof. My
kolo Biržiškos. Pirmasis mirė 
Lietuvoje rugpiūčio 20, antrasis 
Amerikoje rugniūčio 24- Abu 
buvo jau gilaus amžiaus: arki- 
wsk. Teofilius Matulionis ėjo 
90 metus, prof. Mykolas Bir
žiška mirė ta diena, kai jis su
laukė 80 metų. Tokio amžiaus 
lietuvių gyvenimo kelias pra
sideda dar caristinės Rusijos 
vergijoje.

pamatę, kaip maskviniai orga
nizatoriai užgniaužė burnas bet 
kokią nuomonę laisvai pareikš-

šaltinį”, įsuktą saugiai į skepe- nusekė kitos- Pradėjau moky- - žydo namas. Viename gale jis 
taitę- Motinai nematant, įridrą- ti taip, kaip mane buvo mokęs pats gyveno ir vertėsi iš ma
sinęs kuštelėjau vienai į ausį: tas Šimkus - šbnkauskas. Bet žos krautuvėlės. Antrame ga- 

čia dirvonas buvo kietesnis ir te buvo mokykla. Kambarys

Caro valdymo laikais lietu
viams, kurie siekė mokslo ru
siškose mokyklose, grėsė du 
pavojai: netekti lietuviškos są
monės ir prarasti tėvų tikėji
mą. Nemažai lietuvių mokslei
vių ir studentų prarado abi tas 
vertybes. Ano meto lietuvių 
spaudoje randame nusiskundi
mu, . kad “Maskoliįon nuėjo 
daug mūsų šalies žmonių, ieš
kodami sau didesnio pelno; ap
leido nuvargintą tėvynę, kuri 
šiandien neteikia tiek pelno, 
vsai ją užmiršo” (Tėvynės Sar
gas 1899, nr. 2)- “E šimto lie
tuvių studentų ištikimi liko de
šimtys. Užtat likusieji buv 
aistringi idealistai, kurie būsi
mais Lietuva tikėjo, jos. ilgė
josi, realiai jai dirbo” (Židinys 
1938, Nr. 5-6). Abu veliony s 
priklausė tiem idealistam, nors 
jų gyvenimo kelias buvo kiek 
skirtingas.

tuvišką mokyklą ir draugijas, 
tėviškai rūpinosi socialine dar
bininkų globa- Po bolševiku re- 
voJrjcijos (1917) kun. Teofilius 
Matulionis pąadarė rakštis, 
kaip “darbininku klebonas”. Bu 
vo suimtas ir kalintas 1923-26 
metais ir - paskui 1929-33 jau 
kaip vyskupas. Kentėjo žiaurio
je So’ovku koncentraciios sto
vykloje prie Ledinuotojo van
denyno. Iškeistas į bolševikų 
šnipus, 1933-46 gyveno Lietu
voje. Antros bolševikų okupa
cijos metu vėl buvo suimtas 
kaip Kaišiadorių vyskupas ir 
kalintas Mardvoje 1946-1956- 
Grąžintas į Lietuvą, buvo lai
komas arešte Birštone ir Šedu
voje. Tai tikro lietuvio kanki
nio kelias. Jo šviesus atmini
mas liks visiem laikam, kaip 
kovotojo už savo tautą ir Die
vą. “Aš dėkoju Dievui, kad ga
lėjau kentėti už Kristų” — yra 
pasakęs.

nome, buvo carinės Rusijos už
grobti ir valdyti. Kai Sovietų 
Rusijai nepavyko į tuos išsi
laisvinusius kraštus įsodinti sa
vo bolševikinės tvariais, jie 
griebėsi savo “kultūros” Žino
jo, kad tuose kraštuose yra 
daug mokančių rusiškai ir ge
rai pažįstančiu priešbolševikine 
rišu kultūra. Bet kaip su nau
jąja SSSR kultūra? Esą ji dar 
“pažangesnė”, tik reikia ją pa
žinti. Tam tikslu imta steigti 
“SSSR tautų kultūrai pažinti 
draugijos”. Jau tada buvo aiš
ku, kad tom draugijom bus va
roma bolševikinė propaganda, 
bet ir nebuvo kaip drausti to
kias draugijas organizuoti, kai 
tam darbui buvo dar patelkti 
vietiniai intelektualai. — “SS 
SR draugai”. Mat, tokių susi
draugavimų būta ir su kitom 
tautom. Antai, Kaune vienu 
metu buvo lietuvių — latvių, 
lietuvių — estų, lietuvių — 
prancūzų, lietuvių — švedų, 
lietuviu — italų kultūrinio ben
dradarbiavimo draugijos. Jei 
gali būti šios, kodėl negali bū
ti ir SSSR, juoba, kad tarptau
tiniai santykiai iš viršaus buvo 
ir normalūs ir ramūs- Kauno 
sovietinėje atstovybėje buvo 
specialiai įsteigtas diplomatinis 
postas — “attache kultūriniam 
ryšiam”. Buvo ir Rygoje, Tal- 
linne, Helsinky. Bolševikai vi
sam Pabaltijo ruože pradėjo 

. pirmiausia tas
jas” steigti. Paskui jų atsira
do Vokietijoje ir kituose Eu- 
-ropos kraštuose.

Platoną. Vožia knygą, skleidžia 
puslapį su “Pulkim ant kelių”. 
Ši garbinga giesmė, berods, 
anuo metu pavadayo nūdienos 
“Lietuva, tėvyne mūsų” ... Ne 
tiktai suaugę, bet ir vaikai tą 
giesmę atmintinai mokėjo. Tai 
kas būtų galėjęs ją nuslėpti 
nuo manęs ir mano sesutės? 
Kai tik Šimkus pasakė, kad tu
rime skaityti, tai ir išpylėme 
lyg iš rago. Nebe kas galėjo 
suprasti, ar mudu jau skaitė
me ar atmintinai mokėjome.

šventadieniais, kai užeidavo 
kaimynėlės pasiplepėti ir jų kal
bų aruodai ištuštėdavo, tai už
mindavo mudu — “Simuką ir mokėjo, atsinešdavo “Maldų Barbelė pirmoji pakito. Ją 
Mantuką” — uždainuoti ir su
giedoti. Iškrėtę savo dainų to- 
byną iki dugno, baigdavome tuo 
“Pulkim ant kelių”.

Bet kol atpažinom Laidės, jų 
vardus ir reikšmę, ėmė laiko, 
o rodėsi — juokai, nes tą gies
mę atmintinai mokėjome- Kai 
priėjome prie '‘Krikszcąįonys

"Tm»" korespondentas pa
stebi, kad suomių jaunimas Hel
sinkio mieste išnuomavo visus 
laisvus kambarius vešbučiuose, 
todėl atvykę nekviestieji komu
nistiniai svečiai turėjo nakvoti 
savo laivuose. Be to, pristigo 
ir autobusų. Kai dalis “nekvies
tųjų” pasirodė kaž kur nugrieb
tame autobuse, jaunimas nebe- 
susitvardė — pro autobusų lan
gus pasipylė akmens, tušti bu
teliai ir k. Turėjo įsikišti bal
tomis kepurėmis uniformuoti 
policininkai. Taip kartojosi ke
turias dienas. Apie 140 jaunuo
lių buvo porcijos sulaikyti. 
Maskva siuto-

Tame sąskrydyje dalyvavęs 
jauniausias komunistų poetas 

savo “draugi- Evtušenko, kuris neseniai ame
rikiečių laikraščių buvo apibu
dintas kaip “liberalas” bolševi
kinėje sistemoje, pasirodė prie
šingai. Parašė eilėraštį, kupiną 
pykčio ir pagiežos, pasisakyda
mas, kad, girdi, jei jis anks
čiau nebūtų'buvęs komunistas, 
tai po tokio suomių jaunimo 
“pasveikinimo” jis būtų pasida
ręs komunistas! Žodžiu, kaip fil
me, tokių" “malonumų” nė už 
pinigą niekas nebūtų geriau su
organizavęs!... .

Tai kas gi čia atsitiko?
Jei grįšime valandėlei į 1939

Teofilius Matulionis, aukštai
tis nuo Alantos, pasimokęs lat
viškame, bet stipriai apalsin
tame Daugpilyje, pasirinko ku
nigo pašaukimą. Baigęs Petra
pilio seminariją, pastoracinį dar 
bą pradžioje dirbo latviškoje 
Latgaloje, o paskui — Pet
rapilyje, darbininku .kvartale 
(“už Nevos vartų”), čia gyveno 
daug lietuvių darbininkų. Pa
statydino bažnyčią, ramstė lie-

VEai nebe svarbu ir nebe
įdomu, kaip tuos nuotykius suo
mių vyriausybė aiškino mask- 
viniam vadeivom, bet faktas 
liks faktu, kad net E tų pa- 
čių,-rinktinių komjaunuolių, 14 
asmenų iš rytinės Vokietijos pa 
bėgo.

tikimas galįs jiem pridaryti atei 
tyje daug eibių, tai vienas iš 
Helsinkio universiteto profeso
rių, A I. Virtanen, pareiškęs: 
“Tikslus mūsų jaunimo elge
sys su nekviestais svečiais bū
tų: Mes jų visai nepažįstame”...

V- Alseika savo koresponden
cijose nurodė suvežtų komjau
nuolių skaičius: kiek iš kurio 
krašto jų buvo į Helsinkį at
gabenta. Įsidėmėtina, kad vien 
maskvinių būta 2,000. Bet ar 
šiaip ar taip reikalą vartysime, 
tiems svetimiesiems įspūdis-pa
siliko prastas. Tuo festivaliu 
pasipiktino ir anglų bei ame
rikiečių “geros valios susipra
timo šalininkai”, savo akimis

icbefc MMikian ~ Tie šiaurės žmefe; 
. - - nėsyra kieti ne
* ■» Mik’ tat te taMta

sų priespaudos. NevEada prad 
šnekdavo rusiškai art ir mo
kėdami. Kai bolševikai panoro; 
Helsinkyje vieną savo filmą pa- 
rodvti, tai jiem teko gerokai 
padilinti padus, kol viename;;; 
priemiesty surado tokį savinin^ 
ką, kuris už gerą pinigą suti
ko savo kino salę išnuomoti. 
Ir kas gi no to sekė? Nieko 
ypatingo. Tik anas priemiesčio = 
kino savininkas nebeteko savo 
senų lankytojų, ir po kelių mė- 
nėšių bankrutavo, užsidarė. Tai ; 
tokia buyo anoji ištini ja- Dar 
bar jau kiti laikai, todėl ir vaiz- . 
dai Helsinkyje buvo kiek kito-.

trokszdamy”, tai rodėsi, lyg gal
va sienon vožėm. Nė iŠ vietos. 
Vilties nebetekom, nutarėm to
liau nesimokyti •..

Kitaip galvojo Šimkus ir ma
mytė. E vienos pusės kietas už
sispyrimas, o E antros — sto
rokas rimbas pašalino E kelio, 
rodos, neįveikiamas kliūtis. Ne
tikėtas įvykEl! Užuito, tamsiau
sio dvaro pastumdėlio vaikai 
jau lietuvEkai skaito! Tikrai 
skaito.

Šventadieniais po mišių kai
mo mergaitės, užuot pas žydus 
besisukinėjusios, sueidavo mū
sų pastogėn. Žiemą pasišildy
ti, vasarą pasilsėti ar užkąs
ti. Sutūpdavo tiesiai ant pli
kų medžio grindų. Pasiimdavo 
savo pietukus: riekutė duonos, 
sviestuku nutepta, sprindis sū
rio, o gal net lašinių spirgutis. 
Gardžiai ir ramiai pasisotinu
sios, pakildavo ir išdulkėdavo, 
atgal į savo kaimo pastoges.

Pamėginki ką nors nuo vai
ko nuslėpti? Neilgai trukus pa
stebėjau, kad net ir tos mer
gaitės, kurios skaityti visti ne-

Mykolas Biržiška, viekšnEkis -S
žemaitis, išėjęs mokslus šiau- O
liuose ir Maskvoje, buvo taip 
pat iš tų idealistų, kurio ne- A
sugundė nei “geras uždarbis ' ji J
Maskolijoje” nei bajoriška len- '
kiška kultūra, kuri supo jo gi- -df
minę. Jaunom dienom kovojo M; ■
su carizmu, vėliau — su vi- ISmO; 1|IH 
sais lietuvių tautos priešais, ku- 
rie kėsinosi į lietuvių tautos .. '
laisvę. Jo parašas padėtas po 
Vasario 16 aktu, ir jE liks is- 
torijai visiem amžiam. Liko 
taip pat dideli pėdsakai lietu- 
vių tautos kultūros tyrinėjimo y 
darbe. Mykolui Biržiškai taip MfO 
pat teko sėdėti ir caro, ir bol- 
ševikų, ir lenkų kalėjimuose 
tiktai dėl to, kad jE dirbo '
kiekvieną darbą, kuris rodėsi 
Lietuvai būtinas- “Aš ėjau vi- Ki||g 
sur, kur tik mane kvietė ko- ■ 
kiam lietuvEkam darbui” —■ 
kartą pasakęs. Teesie ramus ■ 
jam poilsE Viešpatyje, į kurį ■ ,
velionis taip pat kreipė savo SUOMIŲ mokiniai linksmai nusi- 
širdį. teikę.

metus, tai prisiminsime, kaip 
bolševikai be jokio pagrindo 
užpuolė suomius ir privertė gin
tis. Suomiai kovėsi tris mėne
sius, kad apsigintų nuo raudono 
jo maro, kuris savo mirtinus 
nuodus Pabaltyje jau buvo iš
skleidęs ... Arba v prisiminki
me žiauriąją taikos .sutartį, ku
rią suomiams užkorė bolševi
kai, privertę išmokėti 300 mi
lijonų dolerių karo kontribuci
jos. E kitos pusės, prisuninki- 
mę, kad laisvės karas nusine
šė 64 tūkstančius suomių gyvy
bių ir kraštui paliko 160 tūks
tančių invalidų. Tai kas galėjo 
dėtis suomio jaunuolio širdyje, 
kai savo gražtoje sostinėje, va
dinamoje Šiaurės Paryžiumi, iš
vydo raudonosios Maskvos er
kes bei E kitų pašalių suran
kiotus studentus, kurie “studi
juoja” vadinamam “Lumumbos’ 
universitete Maskvoje!

Kai suomiai pastebėjo, kad 
komjaunuolių festivalįs kaulu 
įstrigo gerklėje net jų prezi
dentui Urbo K. Kekkonen, kai 
net vyriausybės nariai prasita
rė, kad toks nedraugEkas su-

AbeŪ tuo Hanstam dnė 
“Draugui” tris gana tigokus 
stndnsnms- Kairi nanrarfaj tuos 
gerti pasirito, bet suomių jau
nimui būdingo fakto, būtent, 
kaip negerbė viešai nekviestų
jų svefių, ko Maskva laukė, 
Vyt Alseika plačiau nepami
nėjo.

Skaitydamas tą amerikinį 
“Time” straipsnį, prisiminiau 
kita, mažesnį praeities faktą, 
bet taip pat būdingą suomiam, 
kaip jie Helsinkyje pasielgė su 
vienu kino savininku, kuris sa
vo patalpą išnuomavo masyvi
niam filmui demonstruoti. Kaip 
dabar festivalio metu, taip ir 
anuomet suomiai aEkiai pade
monstravo, jog jie sovietinės 
propagandos nemėgo ir ne

šantys, daugiausia iš miestelio, daryti? Pirmoji diena mokyk- 
vos keli iš kaimų. Kone visi toje: trūko drąsos, neturėjau 

jokio patyrimo. Grįžęs pietų, 
gailės ir viena žydaitė. Ji buvo pasiskundžiau motinai. O ji 
savo rūšies kankinė. Bernaičiai man sako:
apiberdavo jai gaivukę smilti- — Vaikeli, kad ir su kiaule, 
nris, mergaitės raudavo už ka- betgi mokykloje. Pažįsti jos tė- 
stiių. Pats mokytojas ją vadin- vus. Nors ir žydai, bet geri žino
davo "jevrtika". Niekas neno- nės. Nežiūrėk, ką kiti sako ar 
rėjo šalia jos sėsti, viri “jev- daro — tu mokykis!

Mudu n iyduke pnritjom

Nemokytas žmogus kaip ak- lančiaus “šaltinį”. Ir kaip gud- 
laS. Taip galvodavo mano tė- riai jE už savo darbo ėmėsi! 
vukas. Ir jE turėjo tiesą. Sa- Rodos, būtų matęs ar girdėjęs, 
kyšime, keliauti Amerikon tek- kaip Sokratas kitados mokė 
davo lyg užrištonris akinus, ke
lio klausinėjant pirštaE, atgru
busias. nuo kasdieninio darbo, 
noragaE žemę ariant. 0 vE dėl
to Amerikoje sukurdavo geres
nį gyvenimą ir išaugindavo šei
mą, net Emokslindavo vaikus, 
nors būdavo beraštis. Anuo me
tu tai reiškė daugiau, negu 
šiandien kokiam astionautui ar 
kosmonautui nutūpti mėnulyje.

Mano tėvas vertino raštą. Vai 
kai dar vygėje siūbavo, o jE 
jau .galvojo apie jų mokslini
mą. Šešerių septynerių metukų, 
žiūrėk, jau prie knygos krapš
tosi. ir nebent prie kokios, o 
tik prie grynai lietuviškos. An
tai, Sim|nis, jaunas, smarkus 
vyras, tik ką vedęs, ir sako ma
no mamai:

— Teta, jei leisi man savo 
pastogėje gyventi, Emokysiu 
vaikus lietuvEkai paskaityti.

— Kurgi ne? — sutinka.
Neradus tinkamesnio vadovė

lio, ištiesė man ir sesutei Va-



ANTAUSIS SAU PAČIAM
(atkelta iš 2 psl.)

(SAS CV)

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"

RADIJO PIKNIKAS

WHUAM J. DRAKE

DRAGŪNAS

ADVOKATAS
PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ARUI ESANT

Mis, vadovaujamas O. Razutie- 
nės, išpildė Žiogtelį, Kepurinę 
ir Grandinėlę. Akomponavo O. 
Barauskienė, akordeonu pritarė

DETROIT. MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Midi.

McKEESPORT, PA. * 
WEDO»810 banga

Vad. kuo. -Alt. Suii nikai 
706 Talbot Avė, Bradock, Pa. 
Sekmadieniai* nuo 1:30 vai. pj>.

šau nieko apie Jus spaudoje 
— mūuškėie ir tu- žinau tai 
reikėtų padaryti, būtinai reikė
tų. Duokite man apie save bio
grafinių žinių. ,Ne visas jas; 
šiuo metu galima skelbti spau
doje, bet galima * (ir reikia) 
skelbti tas, kurios galima skelb
ti Susitarkime ir padaryki
me taip: Jūs. man suteikiate 
medžiagą (biografinę) apie sa
ve* o aš parašau ir (jei sutin
kate) pasiunčiu Lietuvos spau-

V- Vedėja*
8tep. M inkus 

WLYN —1360 kllocycles 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vaL pųx.

RADIOVALANDA

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St, PhMadeiphia 47, Pa. 

HOward 7-4176

NIEKAM NEATSAKINĖJO
Prie Vidiko dar bandė priei

ti S. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, ir <jr. Antanas Pet
riką. Pirmasis 1960 gegužės 7 
prašė žinių savo knygai “Lietu
vių išeivija Amerikoje”. Pridė
jo ir pašto ženklelį, bet lai
kas liko neatsakytas-

Dr. A. Petriką norėjo pate
kinti bolševikinei enciklopedi
jai Lietuvoje. Jis 1960 spaio 
18 kreipėsi: “Jau daug kartų 
Jums rašiau ir prašiau suteik
ti žinių, kurias galėčiau pavar
toti Jūsų biografijai, kurios pa
geidauja Vilniaus Lietuvių en
ciklopedijos redakcija. Tačiau

Rimskio. Korsakovo, Mozarto, Jurkus, kuris tą patį vakarą tuvię cfieną.
kalbės apie pasaką literatūro- Rugsėjo 2, sekmadienį, bus 
je. Jis prieš keletą metų yra alurimę diena, į kurią kviečia

mi visi buvusieji ir jau sen- 
lietuviškas pasakas, redaguo- draugiais tepusieji arba ženk-

nė kongregacija.' '■ . jį^j

Lietuvių iš įvairių kraštų d*- 
lyvavo apie BOū B Amerikos M i 
dalyvavo pnL J. BaftnniA 
kan. J. Končius. Lietuvių gro- ■Įfr 
pė buvo tuo ypatinga, kad jo- 
je dalyvavo daug jaunime — 
Vasario 16 ir saleziečių ginv M 
nazįjos mokiniai, kurie tavo 
visos grupės pažiba ir attiko 
daug programų įvairiuose pask 
rodymuose. ■

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 kiL 

ved. Ant. Paliulis 
321 Robimvood Rd. 1 

pran. Edv. Meininkas 
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

Studentų ateitininkų stovyk
los metu Detroite rugsėjo 8 
rengiamas dramos vakaras. Bus 
vaidinama Kratės Pūkelevičiū- 
tės veikalo “Auksinė Žąsis” iš
trauka: stebuklų naktis prie Ža
liojo Pingvino užeigos, inter
medija ir antro veiksmo pra
džia. Atliks pati, autorė Biru
tė Pūkelevičiūtė ir jos “Atža
lyno” aktorių grupė: J. Kele- 
čius, Kazys Veselka ir Leonas 
Barauskas.

Parduodamas 55 akrų ūkis 
su 7000 talpos vištide ir 10 
kambarių alyva apšildomu gy

vis pastatai 
yra nauji. Kaina 25,000 dot Mo 
kėjimo sąlygos labai prieina
mos- Rašyti: Mr. Joseph Col- 
Hns, .RJF.D. 1, Scotland R. 97, 
Box 193, Hampton, Conn.

Rimvydas šliažas, studijuo
jąs germanistiką Chicagos uni
versitete ir dvejus metus re
dagavęs “Ateitį”, kalbės katali
ko intelektualo klausimu.

Veikalas yra laimėjęs 1962 
metų Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės jaunimo dramos pre 
miją. Ištraukos jau buvo pa
statytos Toronte. Viso veikalo 
premjeros laukiame artimoje 
ateityje- Veikalo tematika pa
imta iš pasakų pasaulio, kuria
me rasime nuliūdusias prince
ses, gerąsias fėjas, rūmų juok
darį ir stebuklingą žąsį. Turi
nys yra paprastas, nuoširdus, 
žiūrovą veikia savo kontrastu 
su šių dienų psichologinėm dra
mom. Autorė ir aktoriai yra 
visuomenei žinomi iŠ anksty
vesnių pasirodymų, o ypač iš 
“Baltaragio Malūno” plokšte
lės. Galime tikrai laukti kom- 
petetingo ir gerai įsijausto pa
statymo.

dis, kuriame atsispindi auto
riaus dr. B. Jucio veidas — 
nevartosime tų žodžių, kuriuos 
jis skyrė dr- J. Grimui, bet 
pasakysime: veidas be kultūros, 
su neplauta burna. Nors ne
šioja daktaro titulą, vadinas, 
turi tam tikrų įsipareigojimų 
rašte laikytis mokslinės preci
zijos, bet kada kalba apie mū
sų kultūrą ir dr. Juozo Girniaus 
knygą priskiria dr. Jonui Gri
niui, — tai tik pasirodo, kiek 
ta kultūra jam sava. Kultū
ros kongresui būtų laimėjimas, 
jei jis nesusilauktų tokių kul
tūrininkų ..

Tarp čekę ir vengrę
Laisvu laiku visi lankė 

mos įžymybes ir muzėjus. Sa
leziečiai buvo sustoję salezie
čių universitete, kur taip pat 
buvo įsikūrę čekų ir vengrų 
grupės, atvykusios į kongresą. 
Su tom grupėm lietuvių jauni
mas susibičiuliavo ir turėjo 
bendrą vakarą, kur programo
je pasirodė visų trijų tautų jau-

(Kor.)

CHICAGO.ILL. 
Sophie Barčus 

Radijo-stoti* WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 tnegac. 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; leėL - sekm.* 
8-9:30 vai. r.; Lietuviško* vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 yaL vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v.

Puccini ir Arditi. Jaunos meni
ninkės švelnus balsas, geras jo 
apvaldymas ir laisva laikysena >pristatęs angliškai visuomenei 
scenoje-buvo sutikta ilgais plo
jimais. Akomponavo pian. Ruth 
Baell. Filmo ir televizijos ak
torė Rūta Kilmonytė paskaitė 
Juozo Tysliavos eilėraštį apie 

“draugus” pakalbėdavo, ir tai Lietuvą. Jaunųjų šokėjų ansam- 
nenorumis. Ir tik prieš mirtį šį 
tą išpasakojo slapyvardžiui J. 
Sriubai. Nebuvo jau svarbu — 

ką nori. Ramybės

Darbininko paskutiniuose tri
juose numeriuose skaitėme 
Kazio Vidiko (Tauro, VHkio, 
Rhodes), buvusio komunistinės 
“Laisvės” redaktoriaus ir ben
dradarbio pasipasakojimą, kaip 
jisai savo tikėjimą buvo pra- 
radęs ir vėl grįžo į Dievą. Iš jo 
žodžių aišku, kad visą laiką svy
ravęs tarp tikėjimo ir netikė
jimo. Tiktai išsiskyręs su ko
munistine “Laisve” ir atitolęs 
nuo “progresyviųjų” (juos jis 
visur kabutėse rašo), grįžo į 
religinę praktiką ir buvo ka
talikiškai palaidotas.

Buvusio komunistinės “T-ais- 
vės” redaktoriaus atsivertimas 
tam laikraščiui ir apie jį susk 
telkusiem “progrsyviem”, be 
abejo, nemalonus. Keliuose sa
vo numeriuose “Laisvė” kėlė 
vebonies nuopelnus “progresy
viam JAV lietuvių judėjimui” 
(komunistiniam), bet ir stengėsi 
velionį pažeminti, prikišdama 
jam silpną valią, neatvirumą, 
veidmainiavimą. Kitaip “Laisvė’ 
ir negali rašyti. Neparašė tik 
to, kaip skaudžiai išgyveno Vi
diko atsiskyrimą ir kaip sten
gėsi dar jį susigrąžinti.

NE VISA DAR GALIMA.-.

1961 rugsėjo 9 rašė velioniui 
nusiskųsdamas:

“Noriu kartą ant visados tar
ti Jums draugišką, kiek tik be
galima žodį: Jūs per daug-nuo

Janina Radvilaitė, Dalia KoL 
bailė ir Lilė Tumosaitė rengia 
literatūros vakarą rugsėjo 5. 
Programoje bus naujosios lie
tuvių poetų kartos, jau po “Že
mės” antologijos pasirodymo, 
kūriniai ir analizė.

Alvydas Bičiūnas, aktyvus 
Chicagos draugovės narys, bu
vęs ilgą laiką “Sūkurio” redak
torium, praves tradicinio Tėvy
nės vakaro programą.

Grandies korporacijos nariai, 
vadovaujami Edvardo Sakalaus
ko, praves fuksę dieną ir iš
kilmingą laužą.

Austė Paliokaitė, veikli Chi
cagos draugovės ir Šatrijos kor
poracijos narė, ruošia taientę 
vakaro programą rugsėjo 6. 
Klausytojai turės progą pirmą 
kartą išgirsti dviejų studenčių 
ateitininkių poezijos kūrinius.

Naujai išrinkta Chicagos SAS 
draugovės valdyba — Rimas 
Rudys, Lilė Tumosaitė, Janina 
Radvilaitė, Dalia Stakytė ir Aud 
ronė Garbenytė — rengia re- 
Mginio susikaupimo programą.

damas “Dvylika Juodvarnių’ 
vertimą. (K.

Lietimų kolegijoje buvo su
rengtas kan. J- Končiaus, BaL- 
fo pirmininlrn^ pej^zbimas. 
Sveikinimo žodį tarė salezie
čių gimnazijos dirrfctorius knn. 
SL Petraitis, mcidniai pagro
jo keletą dalyfcdių. Kan. J. 
Kimčius atsidėkodamas už sveL 

100

lėlio pakeisti dar nesuspėję 
ateitininkai akademikai. Bus 
dr. Arūno Liulevičiaus paskai
ta, alumnų simpoziumas ir bū
relių diskusijos. Vakare Cleve- 
lando draugovė stato operetę 
ir rengia šokius.

Dr. Antano Sužiedėlio paskai
ta apie vyraujančias idėjas ame 
rikiečių ir lietuvių visuomenė
je, jų sugretinimas bei verti
mas, bus išklausyta iš juoste
lės, jam pačiam negalint daly
vauti.

Svečias iš Europos dr. Jo
nas Grinius skaitys dvi paskai
tas: Lietuvių rezistencija pro 
vokiečių akis ir Lietuvių lite
ratūros tematinės problemos. 
Dr. J. Grinius sutiko stovyklo
je pabūti ilgesių laiką ir pra
vesti būrelių pokalbius litera
tūrinėmis temomis.

Dr. Julius Kaupas skaitys pa
skaitą liaudies pasakų analizės 
temomis.

Kun. dr. Ignas Urbonas rug
pjūčio 39 kalbės Bažnyčios vie
nybės ir Visuotinio Suvažiavi
mo klausimais. Tikimasi, kad 
tos dienos programoje taip pat 
dalyvaus kviestieji kalbėti lie
tuvių protestantų atstovai.

Neseniai iš Lietuvos atvykęs 
inž. Juozas Miklovas rugsėjo 1

------ ------------ —— — «■ ■ - ■ H-w.u,..»įJiĄ4ię Ųiii

VIDIKUl NEDAVE RAMYBES

Nei atsakė nei siuntė. Buvo 
mus atsiskyręs, gyvenate per griežtai apsisprendęs daugiau 
daug izoliuotai, kaž kaip pa- jokių ryšių neturėti. Tik asme- 

sutikdamas buvusius

talkas ir rusifikaciją.'

Arvydas Barzdukas, SAS re
ferentas AF valdyboje, kalbės 
lietuvybės proMema — kaip ji 
iškyla jauniausiems sąjungos 
nariams dabartiniu metu. Kun. J. Kubilius, S. J., Jau

nimo Centro Chicagoje vado
vas, sutiko patiekti “Klausimus 
rytojui”, tuo atbaigdamas šių 
metų stovyklos programos sche

rodos, niekad neturėtų lėšuot 
nė cento ...

“Mane Lietuvos žmonės nuo- 
iat bara, kodėl wyadarau su 
Jumis interview, kodėl nepara-

LOS ANGELES, CALIF.

Šv. Kazimioro parapijos šven
tė — lietuvių diena rugpiūčio 
19 praėjo pakilioje nuotaiko
je. Pradėta kleb. kun. J. Ku
čingio žodžiu. Ilgesnę kalbą pa
sakė teisin- "S. Paltus, kuris 
vadovavo ir tolimesnei meni
ną programai. Jo kalbos pa
grindinė mintis buvo apie lie
tuvio kunigo vaidmenį savo 
tautoje. Meninei programai pa
grindine soliste buvo viešnia iš 
rytų—Daiva Mongirdaitė iš Bos
tono. Ji padainavo Budriūno,

. Dvariono, Kačanausko ir Vana- šį pasakų pasaulį mum pa- nizuojama bendra išvyka
Jūs į mano laiškus neatsakė- gaičio konųrazicijas, o taip pat dės suprasti rašytojas Paulius Windsor, Ontario Kanados lie^ nušvies Lietuvos jaunimo nuo- 
te, tad nežinau net, ką vilnie- ----- 1------ "----- 'L- ~ ......................................
čiams parašyti ... Dar karią 
prašau, Draugė, parašykite kad 
ir mažą autobiografijėlę ir man

r VM6ja*
' P. Vliči nis

AM bangomis 1190 kilocllclų
FM bang. '105.7 megadklg 

a .
WKOX Framlnghąm. Mas*.
Sekmadisnlai* 8-9 vaL ryte

biamam veto, su grasinimu boi
kotuoti ne' tik 'asmenį, bet ir 
kultūrinį kongresą. Nemanome, 
kad jie pritartų tendencijai; 
kad liberalai boikotuotų neli- 
beralus, o neliberalai pradėtų 
akciją prieš liberalinio sparno 
kūrėjus ar jų kūrybą ir imtų 
skelbti jiem boikotą. Į tdrią ap
gailėtiną padėtį kursto anie ir 
nekultūringi ir antiliberalūs bal
sai prieš kultūros kongresą.

Pabaigai dar kitokis balsas; 
kuris prisijungė kaip solo prie 
choro ...

Laisvoji Lietuva rugpiūčio 23 
paskdbė pirmame pusL dr. Br. 
Jucio raštą: “Argi tai kultūros 
kongresas? Ką grii pditinis 
demagogas pasakyti apie lietu
višką kultūrą?” Ir pradeda žo- ▼®namu namu, 
džiais “Nustebę sutinome, kad 
vienu iš pagrindinių kalbėtojų 
lietuviškame kultūros kongrese 
Chicagoje bus dr. Jonas Gri
nius. Ir gaila ir gėda, kad lietu
višką kultūrą atstovaus vienos 
politinės srovės propagandistas, 
neblogas demagogas, knygos 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” 
autorius. Ir toliau rituoja čos 
knygos posakius, Altorių vadin
damas — siauras, fanatiškas, 
dita^gogaš,' bukas, iietoteran- 
tingus, aklas, kuris nori kultū
ros kongresą paversti į “poli- 
tini balaganą”

Tas visas nitas yra veidro-'

HARTFORD, CONN. . 
WPOP, 1410 kic.

Ved. Alg. DragOnavIČiu*
273 Victori*R<L, Hartford 14, Conn.

Tel.: CH 9-4502 .
Sekmadieni — 11-12 vaL dieną

mirštate mus. Man rodosi, daž
niau turėtumėte užsukti į “Lais
vę” ir į mūsų prmnogas, nors 
jos ir menkutės, žinau, skrum- 
niai turite verstis, bet gi Jums 
įėjimas į mūsų pramogas, man gali

Dievųje sudrumsti jau negalė- Radzevičiūte. Buvo dar lietuvių 
jo. Tefiko drumstis tiem, ko- paroda, tvarkoma A. žaliūno. 
rie vaikiškai mano, kad ir Die- Pirmą ir trečią premiją laimė 
vo reikšmę gali sumažintu > jo S- Raubertas, antrąją — C. 
šydami Jo vardą mažąja iride- Jodėte. J.

f®
l i :į J 0



į tautų dieną.

ras ir Miss Irena Šankus-

kazimierietes, kurios su pasi-

priedelis — 2-ras iždo globė
jas. Nepažįstamas man buvo ir' 
p. Mingėla, pasiryžęs minėtą

nis (Brome, N. Y.), vicepirminin 
kai — Jack Jidiš (Chicago, UI.)

Banketo metu kun. Jonas 
Jutkevičius įteikė padėkos žy
mėm kongresmanui Ray J. Mad 
don (Dem. — Indiana), kuris

per metų eilę gražiai veikė ir 
vaikus išmokė lietuviškų dainų

Kitais metais Lietuvos vyčiai 
susirenka Bostonan minėti sa
vo organizacijos auksinės . su
kakties. S.S.

PENKI POSĖDŽIAI
Posėdžiai buvo pradėti penk

tadienį, rugpjūčio 19, ir jų iš 
viso buvo penki. Prezidiumą su-

neatsiras bent 20 vaikų, kurie 
tori būti įrašyti iki mokslo me
tų pradžios. Tai būtų didelis 
nuostolis lietuviškai kolonijai.

šv- Alfonso mokykla naujus 
mokslo metus pradeda rugsėjo

SYLVBRN STORES

atsiminimu radijo '-dlldŠįOH 
lankęsis pavergtoje 
1980 pavasarį; savo įspūdĮfiiig 
papasakojo šių metų PenMj^ 
vamjos lietuvių dienoje Lak&; 
woodparke rugpiūčio 12. ."įgi 
pranešimą ' trijuose 
straipsniuose atpasakojo jdiąp*; 
raštis “Evening Herald”, isM 
džumas Shenandoah, Pa. Ste‘- 
straipsniai paskelbti. rugpiūSo’ 
13, 21 ir 22. Shenandoah, PX,

tuvos reikalu. reohtteijos jau 
mito sKaptas uaiumaKB, tik 
netiksfiai pedyndu, kad jos pa
ruoštos preridūuuo pirmininko 
ir sekretorės; jie tik pasirašė.

Posėdžiuose buvo išklausyta

vanduo ^įMinanittRg ItatinHėA1 
Tą pačią dieną “Rūtos” ansam
blio koncerto metu buvoMm- 
romo poezijos deklamacijų irf 
dainų.

FIODIftl
ORO VĖSINTUVAI 

ro»

buvo rašyta, Lietuvos vyčių

; Nuo*

Buvo pradėtas rugpjūčio 14, 
antradieni (registracija), užbaig
tas rugpjūčio 19 sekmadieni 
(banketu). B Newarko vyčiai

šeštadienį per pietus, rugpjū
čio 18, kun. Jonas Jutkevičius,

LIETUVOS VYČIŲ bankete kalba vysk, 
trauka V. Maželio. . -

'■ '■'■'J-.. ..

VyfięL tur būt, yra vieton- ir Antanas :

išsamių pranešimų apie pastarų
jų metų Lietuvos vyčiu veikią. 
Pranešimus padarė Lietuvos vy-

yra pasiruošęs bakteriologijos 
specialybei- Dirbo karo ligoni
nėje Kaune, vėliau buvo ;pŠ*. 
kviestas į Kauno universitetą ir 
dėstė bakteriologiją.

AthoL Mass., ir Lietuvos reika
lų komisijos vadovas, išdalino 
atsižymėjimo ženklus tiem vy
čiam, kurie parašė po 100 laiš
kų Lietuvos reikalais.
Per tuos pačius pietus dar kal-

Po J. K- Tautomylos raši
niu yra reikšmingas redakcijos 
prierašas, kuriame sakoma, jog 
rašinio autorius yra pasislėpęs 
po slapyvardžiu, “kad nebūtų 1962 m. rugpiūčio 27 d.

MAIRONIO vardu skautų stovykla vyksta nuo rugpjūčio 
26 iki rugsėjo 2 Manomet, Mass. Čia matome pirmuosius 
stovyklautojus, atvykusius dviračiais ii New Yorko. Ke
liavo tris dienas 276 mylių kelių. Ii k. f d. 8. Mrozfns- 
kas, R. Karmazinas ir V. Šileris. Nuotr. R. Bričkaus. „

puolamas, kaip . . kiti kuto- "į 
gai”. Teisingiems žmonėms ne
reikia slapstytis, nes jų niekas 
nebaudžia . •.

Su pagarba *
Matas Milukas

ją kun. Juozas A Karalius..
— VMario 16 gimnarijoc S 

vęs mokinys Kazys šneltos, 
inęs 1940 metais Kaune, 
navęs darbo kuopoje, žuvo a«^W 
tomobilio nelaimėje Vokietijoj 
je. Palaidotas Heidesheimo k>%:^ 
pinėse*

— Kun. V. Mincuvi&us, It** 
lijos lietuvių bendruomenės pir-j5 
mininkas, ^įrengė priėmimą tie; 
tuviam svečiam “Exul Familia^ 
Romoje kongreso proga. Buvo ;; 
paminėta Maironio šimto me- 1, 
tų gimimo sukaktis. '-^įS
- Kun. dr. Toma* tiūraiih,- ® 

O-P., nuo spalio 1 iš Oxford,: - 
Mich., perkeliamas į Washing- 
toną moksliniam darbui. N«- 
jas jo adresas: 630 E. SL, 
W., Washington 24, D C. Tuo. S 
tarpu mėnesį laiko kapelionau- 
ja domininkonių vienuolyne —S J 
SparkiU, N. Y Rugsėjo pradžio- 
je sakys pamokslus Šiluvos at- 
laidų metu šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Elizabeth, N. J.

Dr. Kazimieras Juozapavičius 
Melbourne, Australijoje, išlai- 
kė medicinos gydytojo egzamit 
nūs ir gavo gydytojo teises. 
Medicinos mokslus yra baigęs kO

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų try
nėj. Mūsų ap&rataLs girdėsite vi- 
sų Europų. MSS GARANTUO
JAME. Didžiausias Nevr Torte" 
pasirinkimas VOKI6KŲ HI-FI.

Radijo aparatų
TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENOE 
GRUNMG 

LOEWE.
SABA

ŠILUVOS M ARI JOS MALDO S i rATGAILOS ŠVENTE

Išpažinties bus klausoma nuo 9 iki 11 vai. ryte.

Marianapolio Vyresnysis

11:00 
1:30 
2:30

Už pasisekimą visuotinto Bįąžnyčios susirinkimo 
Už Pasaulio taiką.

z Už kenčiančius brolius ir seseris Lietuvoje ir 
užsienyje '

ryte šv. Mišios ir pamokslas
p.p. Kryžiaus Keliai
p.p. Šiluvos pamaldos: procesija, giesmės, 
maldos, pamokslas, palaiminimas Švenč. 
Sakramentu prie Šiluvos Marijos alto
riaus.

Lietuviai katalifcai nuuMBal kviečiami dalyvauti tilvvoe Marijus šventėje-

Marianapolio Tėvų Marijonų vardu

Sekmadienį Rugsėjo 9 - 
ŠVENTĖS TVARKA:

Marianapolyje — Thompson, Conn.

New Yorko apylinkę: New Yor- 
ką, Kearny, Ehzabethą- New 
Yorko didmiestį rugpiūčio 16, 
ketvirtadienį, apvažiavo laivu 
ir skersai bei išilgai autobusu. 
Dvi dienas lankėsi Kearny: su
rengė “Rūtos” ansamblio kon
certą, pašventino lietuvišką kry
žių, kur| vyčiai ir pastatė, da
lyvavo iškilmingose pamaldose. 
Vieną rytmetį meldėsi už mi
rusius šv. Petro ir Povilo lie
tuvių bažnyčioje Elizabethe ir 
prie lietuviško kryžiaus padėjo

ris, kun.- Jonas Jutt - Jutkevi
čius (Lietuvos komisijos vardu), 
dvasios vadas kun-Valteris Sta
nevičius ir k. Jaunųjų vyčių bėjo ktm. David Pethe, vienuo

lyno kapelionas. Jis iškėlė 
krikščioniškąjį optimizmą gyve
nime ir ragino vyčius geros 
nuotaikos nepamesti jokiomis 
aplinkybėmis.

NAUJOJI VADOVYBĖ
šeštadienio popietiniame po

sėdyje buvo naujos centro val
dybos ir komisijų rinkimai. Į 
naująją centro valdybą pirmi
ninku vėl perrinktas Robertas 
Boris (Dearbom, Mich.)- Dva
sios vyriausiuoju vadu ir toliau 
liko kun. Valteris Stanevičius, 
šv. Antano lietuvių parapijos 
klebonas Detroite. Vicepirmi
ninkais išrinkti Antanas Ma
žeika, Miss Helen Shields ir 
William Grigas (Worcestter), 
sekretorėm — Miss Bernice 

-Kavadaras ir Mrs. Rita Pinkus 
(abi iš Woreesterio), iždo glo
bėjais — Albertas Jaraitis iš 
Bostono ir Edward Martin iš 
Detroito, Lietuvos reikalų vado
ve — Miss Irene Šankus iš 
Chicagos, kultūrinių reikalų va-

DEL PANEGIRIKOS KUN. A MILUKUI
LAUKAS REDAKCIJAI

reikalais buvo atskira konfe
rencija, nrgp fe, sekma
dienį; ją pravedė Miss Helen 
Shields (Saulytė) iš Philadelphi- 
jos.

PASKAITOS IR MINĖJIMAI
Posėdžių ir pietų meto buvo 

eilė paskaitų. Rugpjūčio 17, 
penktadienį, popietiniame po
sėdyje kalbėjo Vilko pirminin
kas dr. Antanas Trimakas apie 
padėtį Lietuvoje, tarptautinius 
santykius ir Lietuvos laisvini
mo darbą, šeštadienio posėdy
je, rugpiūčio 19, preL Henry 
Beck, kunigų seminarijos pro
fesorius; nušvietė Bažnyčios vi
suotini susirinkilM, kurį jis api-

BALTIMORES ŽINIOS
Visų tautę diena šiemet bus šventimu mokytojauja parapi- 

rugsėjo 2, sekmadienį, gražia- jos mokykloje. Dalis jų atvyko 
me Gwynn Qak.£ąriĘe. Progra- pirmą kartą į Baltnnorę.
ma prasidės 1 vai- pcųnet Di- Madę parodą rengia parapi- 
<Eaojoje Salėje bus įvairių tau- jos sodalietės rugsėjo 17 gra- 
tų rankdarbių paroda ir stalai žioje Mardi Gras užeigoje, 6810 
su valgiais. Koncerto ir tauti- Hartford Road. Bus rodomos 
nių šokių programa prasidės suknelių ir paltų vėliausios žie- 
5 v. p<ų>iet Rengimo komite- mos ir rudens mados. Bilietus 
te dalyvauja lietuvis Jonas Kai- prašoma iš anksto įsigyti. Bi

monografiją paruošti. Susiraši
nėjimą su juo užmezgiau tik 
1954 metais “Darbininko” re
dakcijai malonėjus patarpinin
kauti.

Kiekviena monografija yra į- 
vairiai vertinama, atsižvelgiant 
į tai, iš kokio taško ir pro ko
kios spalvos akinius į ją bus 
žiūrima. Tas pats yra ir su kun. 
A Miluko monografija- Vietos 
spaudoje ir užsienio lietuviš
kuose laikraščiuose teko skai
tyti labai gražių atsiliepimų 
apie minėtą monografiją. Jei 
J. K. Tautomyla būtų juos skai
tęs, tikriausiai nedrįstų savo 
nuomonės statyti virš visų ki
tų. Be abejo, jis neskaitė ir 
vyskupijos ofiejoze “The Tab- 
let” 1943 m. tūpusio kun- A 
Miluko nekrologo, kur velionio 
nuopelnai taip plačiai paminė
ti, užtat drįso pasakyti, jog mo
nografijoje tūpusios visos fo-, 
tostatinės nuotraukos yra ma- 

savo broliui paminklinę knyge- žos vertės?
Chicagos, kultūrinių reikalų va- Galiotas,, mus supa, bet nuga- 1? išleisti skaitomas nusikalti- 
dovu — Jokūbaš Štokas (Hill- lėtojas buvo ir bus Dovydas. - mu- Tačiau buvo kitaip. Minė- 
side, N. J.) fondo — Pranas Reikia tik būti pavyzdingu ka- tas Komitetas susidarė toli nuo 
Gudelis (Dayton, Ohio), ritua- “
lo — Edward Daniels iš Wor- 
cesterio, informacijos ir ryšio Vaškas pakelti į garbes narius.

“Darbininko” 55-me numeryj 
š. m. tūpęs J. K. Tautomytos 
rašinys “Panegirika kun. Anta
nui Milukui” yra reikalingas pa 
tikslinimo- Todėl prašau įdėti 
Jūsų laikraštin šį mano laiške
lį.

Kun- A Miluko monografi
jai pasirodžius, tūlas asmuo, pa
sivadinęs kun. A Miluko gerbė
ju, pradėjo teirautis, koks gi
minystės ryšys mane jungia su 
p. V. Mingėla ir ar jis nėra 
mano žentas, kad taip rūpestin
gai paruošė velionio mano bro
lio monografiją? Man kilo įta
rimas, kad tas pasiteiravimas 
yra daromas ne su geru tikslu, 
todėl nė kiek nenustebau mi
nėtą rašinį “Darbininke” pa
skaitęs. Tik man neaišku, ar J. 
K- Tautomyla ir aukščiau mi- 

______  __ ________________ nėtas kun. A Miluko “gerbė- 
ka iš Grand Rapis, Michigano J35” yra vienas ir tas pats as- 
valstybės. Tai pirmas Amerikos 
lietuvis, įšventintas į vyskupus. 
Kalbėjo lietuviškai ir angliškai. 
Kalbos turinį sudarė šv. Povi
lo žodžiai: “Nesiduok savęs nu
galėti piktumui, bet nugalėk 
piktą gerumu” (Rom- 12, 21); 
Pabrėžė, kad piktas, it koks

buvo Kersteno komisijoje, ty
rinėjusioje Baltijos kraštų pa
vergimą. Lietuvos vyčiai jau 
šeštą kartą atžymi lietuvių tau
tai nusipelniusį nelietuvį. Rep. 
Ray J. Madden pasakė palankią 
Lietuvai kalbą; ji bus atpa
sakota skyrium-

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
lietuvis vysk. Charles A. Salat-

muo, tačiau supuolimas labai 
karakteringas.

J. IC Tautomyla teigia, jog 
monografijai išleisti Komitetą 
suorganizavęs Matas Milukas, 
kun. A- Miluko brolis. Jei ir

talrkn ■ * " mano gyvenamos vietos (Det-
Vysk. Ch. Salatka ir Pranas man nepažįstamų as-

______r t __ menų, kuriems rūpėjo prisimin-
PROGRAMA IR PARODA užuomaršon stumiamo pra- 

" Seimo programa buvo išleis- eities visuomenės veikėjo var-

įėjo pasižymėję visuomeninin-

ris. Lietuvių tautinių šokių gru- lietų platinimo komiteto pirmi- komisija — Larry Svelnis (Bos- 
pė kiekvienais metais gerai pa- ninke yra Grace Palumbo. Pra- ton), Antanas Dainius (Detroit), __________________________
sirodė ir laimėjo pirmąją vie- eitais metais surengta madų pa- Leonardas Valiukas (Los Ange- ta dailiai sutvarkyta ir gražiai Komitetan, kaip žinoma,
tą. Visi kviečiami atsilankyti rodą gerai pavyko. les), Pranas Vaškas (Newark, atspausta su gausiais sveikini- i®J° pasižymėję visuomeninin-

"I am Amaricn Day" šiemet N. J.), nominacijos — Larry mais ir atvaizdais* vysk. Vin- garbingi žnjpnės, o aš
Janonis, Miss Bernice Kavada- cento Brizgio, vysk. Charles A buvau tik mažas to Komiteto

Salatkos, Lietuviško kryžiaus ir 
seimui rengti komiteto, kurį su
darė New York — New Jer- 
sey apygardos vyčiai, vadovau
jant Joseph Sable. Programos phijos buvo įrengęs iMtuvišką 
įžangoje įdėtas Maironio eilė- parodėlę: išstatęs lietuvių liau- 
raščio posmas, kurio pirmoji ei- dies drožinius, audinius, juos- 

susirinko gausiai vyčių ir sve- lutė buvo parinkta seimo šūkiu: tas, lietuvišką spaudą, paveiks
iu. Vadovavo adv. Charles 
Paulus, Warren, N- J. apygar-

bus rugsėjo 16. Bus didėlis pa
radas, kuriame dalyvaus ka
riuomenės daliniai, įvairios ve
teranų organizacijos,-----jų tar
pe ir Lietuvių postas 154 ir 
tautinių šokių grupė. Prasidės 
pirmą valandą popiet. Paradas 
eis į Paterson parką.

Berniukai, kurie per metus 
tarnauja mišioms šv. Alfonso 
bažnyčioje, autobusu buvo iš
vežti į Hershey parką, Pa. Taip dos prokuroras, 
pat aplankė ir saldainių dirb
tuvę. Kelionės išlaidas apmokė
jo prel. L. Mendelis.

Jonas Obelinis

BANKETAS
Lietuvos vyčių seimas baig

tas rugpiūčio 19, sekmadienį, 
banketu Robert Treat viešbu
tyje, kur buvo ir visi posėdžiai 
bei pietūs. Banketui 6 vai. vak.

“Į darbą! Į darbą, kam dega lūs. Aušros Vartų Marijos pa- 
krūtinė-”. Programos viršelį su veikslas buvo gražiai vitrinoje 
Vytimi piešė dail- Jonas Suba- apšviestas, 
čius. • ■ . .

Seimo metu Robert Treat 
viešbutyje, vienam kambaryje, 
Juozas Janulaitis iš Philadel-



EVER—REAOY PAINTING CO.

ENGINEERS
ALBERTU A! ER. INC;

ANDSON8.INC

OUICKTB- PHOTO SERVICE

INTERNATIONAL NEWSPAPER

Paper Printing CO
KEULY-WOOD PHARMACY

Call OR 3-1830

JUSTAMERE COMPANY

ALLOCCA BROS. Ėst. 1922

ARLINGTON Floor Waxing

LOANS to Home OvvnersAVCO PRINTERS

OR 7-6868

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

ELECTRIC IANS DISPLAY

ELECTRICAL WORK

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

201-UN 3-4886; 201-UN 6-2977

INTERSTATE IRON WORKSNEBOK ŽILAS DIANE FLORIST

LO 7-7221

TELEVIZIJOS APARATŲ

TeL GF 7-1138

DDDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DTDEUS PASIRINKIMAS AUDTN1V

Cm Jūs rasite didelį pasirinkimų gražių namų, sklypų.

Repairs and Consultant Services. 
25 years experience in this field. 
Spėriai consideration to- reHgious

CONVERTING 
CRAWL SPACE

A. 8CHWAB A 8ON 
Pork Store A Meat Market

paper. Expert installation. Free Es- 
timates and deiivery. CARL'S Floor

. DOORS 
SHAĮHES 

TABUI PAŠS . - 
VENETIAN BLINDS

Manufacturers of 
SMOKE PIRE

used,
Ali

INSURANCE - REAL ESTATE
VAN PLATTEN 

GERARO SCHOOL 
Drama and Music

'Vladas Mikėnas, Vilnius, dtJyva- 
vo Bulgarijos tarp, turnyre, Sofi
joj. Laimėjo bulgaras Padevskis ir 
rumunas Ciokiltia, sukorę po 7y2 
taškus. Damijanovic. Tringov po 
7, Mikėnas, Leman ir didmeisteris 
LiHentalis po 6 tš.

Mikėnas įveikė rumuną Ciokil- 
tia, jugoslavu Bėrioką (tarpzoninių 
Stbckholme dalyvį) ir kt.

FLORENCE L. GLAKE 
ORESSMAKER

ALL TYPES 
OF INCINERATORS

fbr Improvements. Repairs. Etc.

Wedding Center of * Brooklyn. Wed- 
ding. favors, over 150 to select from 
entirely new & different personal- 
ized china trays. Guests or Bride & 
Groom name on each tray — 60 to 
select from. Matches, stirrers. invi- 
tations. Open daily & Sat. till 10 p.m. 
1707 65th St.. BTdyn — CL 6-4199

BONAFIDE TERMITE CONTROL 
BAyside 4-1921

Money 
On Your Roof. Repairs

HARRIS CONSTRUCTION — De- 
moHtion - Waterproofing & Sewers
- Trees relnoved - Rubish removed.. 
Compressor &’ Baekhold Machine 
tor rent. Fverything in the con- 
struction line done at reasonable 
rates. CaU OW 9-4940 after 5 p.m.
— ask fo- Mr. HARRIS.

M. F. Murphy Co. Ine. since 1948. 
House painting & stone, wood. as- 
bestos, shinele, stucco — all name 
brands limited time only 3196. No 
money dovm FHA terms 5 yrs. to 
pay, Ist payment Ori. 1962, 10 yrs. 
guarantee. BTdyn: HI6-2300: L. I.: 
PE1-1000: Brome, SJ. & N J.: PL 
1-4070: Westchester: SC 5-0100.

Oeaning Service NOW is the finte 
to haye your furnaee ctegned and 
ready for winter, —- $1 Brookside 
Aveu. North Babvton. N. T. Call: 

516 MO9-3463

UNWANTED HAIR? — Get Rid 
of it Forever. Miss Mona A Cath- 
erine Massaro, Electrolysis sperial- 
ists. Hair expertly removed from 
face or bodv in čomplete privacy 
at our comfortably air conditioned 
salon — 55 West 42nd St. (next to 
Stem s) NYC BR 9-5659 Suite 1344

FREE HAIRCUT — given to the 
bearer of this Get Aguaintėd Invi- 
tation by the elegant TROIS AMJS 
COIFFEURS Beauty Salon. With a 
Shampoo & Sėt - or other Services. 
36-52 Main St, Flushing. One flight 
up. For Information or appt., call 
IN 1-7196. Offer ends Aug. 15, 1962.

Sales — Service — Repairs _ 
Air conditioning and TV Appliances 
Service. For fast reliable service 
call 0R 5-6166. Ask for FRANK. 
Spėriai consideration to Religious 
Groups.

Institutions. Fitz .Pat incinerator 
Sales — Wavne/New Jersey; TeL: 
201 TE 5-5780.

20 Years of Outstanding Service 
NANGANO BROS. 

Air Conditioning Specialiais 
RESIDENTIAL - COMMERCIAL 

INSTITUTIONAL 
Call; E D 4-3232

58 State St. Westbury

Service
Guaranteed Work 
Reasonable Prices

Spėriai Consideration To 
Religious Institutions 

Call Anythime — MO 9-5593

■ vyry ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
* Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės

Montoidt Highway HR 2-1700 
GRnVer 5-0020 ' 

. 457 E. Main SL, Patehogue 
Also Bay Shore Farmer’s Market

TYPEWRITER 
RECONDITIONING SPECIAL 

$1435 Portable or Standard 
All Makes 

Chemically Washed. 
Cleaned and Qiled 
New Roller 
New Ribbon 

SINGER TYPEWRITER 
562 E. Fordham Rd., Bronx 

inger Means Satisfaction 
SE 3-^762

■ Also Saturdays and Sundays 
, 220 Service

Free Estimates-Air Condition Lines
Spėriai Consideration to Religious

JONĖS FORVVARDING A 
TRUCKING AGENCY 
WDRLD WIDE

Specialiai žemos kainos shmėiant sodiniu* j a^nieni 
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti, ir pasižiūrėti’

Serving All Brooklyn
Electric Sewer Cleaning

No charge if we Fail — Licensed
Phimbing and Heating Contractors

BE 6-2242
7116 15th Avė. Brooklyn

BLAZERS FOR 
Schools 
Institutions 
Fratemities 
Glee Clubs 
Orchestras
Sales and Fratemal 

Oraganizations 
JAY COBB

141 Fifth Avė., New York

“Florai ‘Herb" ys mio- 
Ą-'įį1 stabi priemonė plaukų 

priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da- 

žį. 3r chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva. Išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žamntys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite 33.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
Drpt. A: P.O. Box 306, CUnton. Ind.

PEŠT CONTROL in Homes, Shons. 
Rooms. Cleaning of Business Je In- 
dustrv premises, cellars. aties etc.: 
Housevvrecking. Spėriai considera
tion to religious institutions. Call 
anytime Fl 8-3553 - -MO 2-7618 — 
after 6 pm MO 6-0366. Robinson A 
Webster. 65 W. 172nd St.. N. Y. C.

COME FQLLOW CHRIST '
As a Cray Francis Sister to be^ 

come Christ Ūke by teachtng- 
youth in Gramraar —High Sch<x>I 
and Coliege. Our aim to be His 
Hands, in tendering the siek to 
be His Feet in Catechetical instruc- 
tion to be His Heart in caring for 
negleeted homeless ohildren. Can- 
didates of Good average inteUigence 
between 16-30 years.

For Information \vrite to: 
Missionary Sisters of the 3rd 

Order of St. Francis 
Peekskill, N. Y.

Rev. Mother Provincial 
914 - PE 7-0816

Reliable contractors. Custom built 
beūses; atterattons. Speclal eonsl- 
deration to refigious institutions. 
Dantei Watah — SW 5-4434 — 575 
W. 475th SU Nevr Tark 33. N. Y.

First class Meat Products and pro- 
vfeions; all kinds of home made 
sausages — Wholesate and Retail. 
801 Seneca Avė., cor. Putnam Avė. 
Brooklyn. N. Y. • Tel. VA 1-5828

PAINTING & PAPERING
OLD WALL PAPER REMOVED.
For Fast and Courteous Service call 

JULIUS
LO 4-3250

— YOU WILL BE SATISFIED —

The Finest Work Done 
Iron Stairs — Platforms 

Fireescapes 
Violations Dismissed

ariMMd mr "iteiMHr-ėiirifrtir M'fcaMK.

; Jot F. AAcofto Ou Ine. 
ŠbourTlUMm: m John at W. taip;

Local & Lųpg Distance Movers 
For fast and.corteous service at 
reasonable prices call — 
WA 4-1440 — Mr. Haęk Meyer.

SCHLOSS FUR CO.
In Benhurst over 30 years 

Cuctom Furriers 
Repairing - Remodėling - Fur 

Cleaning - Glazing - Reasonable 
Prices — Spėriai Consideration To 
Darbininkas Readers — Open Mon 
Tues and Thnrs. 9 AJd. to 9 PJM.

Wd. and Fri. 9 A M. to 5 PJd.
6705A 18 Avė. B'klyn, BE 6-6984

5 Percent off with this Ad ;

168-43 HILLSfDE AVENUE 
k 0L 8-122F

OPEN SUNDAY WE DELIVER

BOAT TRAILERS 
No Down Payment

Low as $9.00 per month, 700 Ibs. to 
2500 Ibs., 14-25 ft. boats. Čomplete 
line of accessories for all make 
boats. Boat trailer. Hubs. Wheels. 
Bearings, Rollers, Winches, ’tires. 
Custom Car Hitching. *5ust call

Turppike Boat Sales. Ine.
Jericho Tpke — 8mithtown 

AN 5-3722

JOSEPH P. GIAMUNDO 
All 5 Boros 

Save oil this winter 
Specialist in:Chimney obstruction 
removal. new vacuum method 
Residential and Commercial. 
work guaranteed.

AP 7-5900 8 AP 7-5880 
753 Liberty Ave.7""Brooklyn.

Exc*8ent OpporhmiŪM . 
The frilOMdng cptangs are eareer 
opportunitles with the Proeęes 
Etpdphiart Dtvtston of i progreaa- 
ive, dynamie produet Corporation. 
A. O. Smith is eonstantly on the 
seąrch for men vrith grovrth poten- 
tiaL If you toel that you are seek- 

a new opportunity — one which 
affords a future feased on what 
YOU put Into it, tiun review these 
feninga: A

ASST. SUPERINTENDENT . 
Experienced men to direet manu- 
.toetaring et Pressųre Vestas, Heat 
Ezchansrers and Nuctear Reactora. 
Muat kno«r beavy piate wriding, 
machisdng & aasemblv, Will super- 
vise approodmately 00 procedūras. 
Engineering de^ree prtfenėd.

NATERIAL AND PROOUCTION 
CONTROL MANAGER 

Ebcperieuced in machine loadinr. 
seheduKng and mannlng in procesą 
eųuipment job ahop. Sbould be fa- 
miliar vrith modern produetioh con- 
trri technigues utiHzing ELD. P. M. 
appttcattan. Dagree. nreferable.

; FOREMEN 
(WELDING OR MACHINERY) 

One involvlng heavy machlning and 
one involvlng cųde we)dinr on

DELICATESSEN — GLENDALE
Pilnai įrengta, neseniai atnau

jinta. duoda $800 kasdien pajamų, 
kurios vis didėja. Skubiai parduou- 
ma dėl ligos. Taip pat namas su 12 
kamb., sklypas 85x100. Galima 
pirkti skyrium ar drauge. Sav. teL

For The Finest in Printing 
Souvenir Joumals our Specialty 

Spėriai Consideration to Religious 
Groups

Call TR 5-7030 Ask. for Mr. Bogin

PLUMBING — JOBING 
' and Alterations

Any Place in Nėw Jersey 
Day or Night " 

Reasonable Prices
Special Consideration to Religious 

Institutions
201 - UN 3-4382

Attatota taip pat užsakymus paš
tų. Jei jums reikaĮtngas skubus fra- 
tafnavįmaa tdnunhtokitA SU 5-7848. 
<877 Bebnore Avė.. North Bellmore, 
1* L. N. Y. «

and 
SHEETMETAL 
SPECIALTIES 

SAYVILLE FURNACE

8 tš., įkandin traukia Medttna, Byr- 
ne. Fernandez. Beliko 2 rataL

Latvių žurnalas Baeha Pasaule 
skelbia mūsų meisterį Povilą Taut- 
valšą laimėtoju iš 90 latvių — lie
tuvių šachmatininkų pasisakymų, 
darytų gegužės mėn. Chicagoje; dėl 
būsimojo pasaulio kandidatų p-bių 
nugalėtojo. Curacao varžybose. Už 
Talį pasisakė 44 proc., Keresą — 
17, Kanojų 17, Fisherį — 11. 
o už Petrosianą teigė tik Tautvai- 
šas, Šalkauskas ir A. Liepnieks. 
Žurnale telpa Tauvaišai įteikimo Jo 
vanos nuotrauka.

Leopoldas Šveikauskas, brolis bu
vusio Bostono čempiono Gedimino 
Šveikausko, gerai pasirodė New Ha- 
ven vasaros pirmenybėse Conne'rt. 
Laimėjo McKalvie su 6 tš., J. Bol- 
ton. Suraci, Capen po 5 tš.. J^eo- 
poldas Šveikauskas su kitais po 
44 ti Buvo 26 dalyviai.

Algis Makaitis, žymiausias iš 
tono jaunuolių šacjimatininkų. 
lyvaus 'N. Anglijos šachmatų 
męny’bėse, HaverhiH, Masą, šį 
vaitgalį.

Gediminas Kuodis, 18 m., buv. 
Bostono B kl. šachmatų čempio
nas, yra Ateitininkų stovyklos vir
šininkas, Kennebunkport, Me.

Lietuvos šachmatų komanda {Mi
kėnas, Vsitaneckis, Maslov. Cuka- 
jev. Ostrauskas, KrimeriS, Lapie- 
nis, Česnauskas, Kaunas ir Butno- 
rius) nežymiai pralaimėjo Rytų Vo
kietijos komandai, būtent 94-10*2. 
Mikėnas dukart sužaidė lygiomis 
su didmeisteriu Uhlųianu. Komanda 
grįždama sužaidė trejas rungty
nes Lenkijoje ir visas laimėjo: 
prieš Vroclavą 14 *^-5 4. prieš Var
šuvą 131^-6*š ir Balstogę — 8’,į-

VOCATION RETREAT
Many young girls. when consi- 

dering the possibility of their hav- 
ing a vocation to the religious life, 
find it difficult to make a deci- 
sion. They scarcely know where to 
go for advice and counsel. Why not 
try making a vveek-end retreat? 
WHERE?

Immacuiate Conception Mother- 
house, Hastings-on-Hudson 6, 
New -York.

WHEN?
Open Fridays, Oct. 5 at 7:30
P. M. Close Sundayi Oct. 7 at 
2:30 P. M.

RETREAT MASTER:
Rev. Edwtn McCaffery, O. Carm.
If you are between . the ages 

of 16-30 and have ever given the 
religious life ever a single thought 
... then.this retreat... may be 
fos YOU.

If you are interested, kindly send 
for reservation form, and send di- 
rectly to the Retreat Mistress at 
the above address.

Dominican Stat^a of the Bfck Poor. 
are the ansu«r to ttatan Npnfiia

Ore of the needų siek ta 'thetr 
n»«n how«M« as vfNHnč imraeB. A*r- 
iliary skills in sočiai vroric. pftvste- 
al therapv. home making and btot* 
ness adminLstration. 3T mo. residaurr 
of profesa. volunteers 21-30 yra of~- 
fered. Docniniean Statera if fiŠe' 
Poor —■ Mariandalė. Osrintng. N. Y.

Bridal Cmvn — Dresses 
Sults — Conts — Slacks 

Children Ctothea

AUGUBT WELO1N. INC.
18 MaMųn Uta tpetob Broadvray,
2 Mokai ana FuRm St.) žiūronai

Phone Any Time 
210 - SW 2-3898

JOHN KELLY B.S. Med.-M.S. 
t Psychology i 

KATHLEEN KELLY B.A. M.A. 
»Reading L Q. Tesis) 

Coliege Counselling, Reading Diag-
noris. Call:
Farmin’rdal'’, L I.: Frankttn Sq. L.I.

516 MY 4-2962 or FL 2-2766

: NORTH BABYLČN FUEL <HL
Prompt Metered Dellveries OU 

-Burner Service. Comptete Furnabe

. JAV atara* ptitasybta San An- 
7 toųio, Texas, šiemet tarėjo 143 da- 

Aji' jyvtua. Pradžioje pirmavo dubnete- 
toris P. Benko; toUan jau buvo ke- 
H pirmūnai 9 rate j pirmą vietą 

; prasimušė 19-metis Teras univerai- 
toto studodas Stepben Jonės, ’jvei- 

' /•’ kęš dtdmeisterį R. Byme S. Jone* 
fet/tarėjo 8-1 tš., didmristeriai Bis- 

guier ir Lombardy turėjo po 74 
‘ to. Beako. Harrov ir Medina <tarp- 

tautinis meisteris iš Venecuelos) po 
4;*; 7 to Dešimtam rate Biaguieris į- 

veikė pirmavusi B. Jonės ir atsi- 
stojo pirmuoju su-84 taškų, se- 

'■ T t>.—^—— t* T Anr»fwn4x*. rw*k

specialus aptarnavimas
Pataiaymhs vietoje 

“On the Spot”

IVanhoe 9-3829
Ray Ziminski

Specializtng on Restyling and 
Expert Alte ations. 

Reliable and Reasonable 
BU 4-4737

234Eaat 23rd St. Brooklyn, N. V.

Special Discount to Darbininkas 
Readera! Ali popular brands Floor 
cbvering: Linoleum, Sandran, Ken- 
tile; also Paints, Hardware, Wall-

Liberal Credtt — Fast Service 
We Loan Where Others Reject

WEAREVER CO.

Foundation^ to full depth basements 
—; our specialty. Also autside cellar 
entrance-. built reasonablv.
8ECURITY EQUIPMENT CORP 
Northport, L. I. — (516) AN 1-7872

o Stfipping and Crating 
o Free Estimates , 
oPick-up and Deiivery Service 
o Air Freight — T. ain — Boat 

-------  UL 7-5314 -------  
110 Rogera Ave^ Bklyn.

WEBSTER GLA88 A 8HADE CO. 
WTNDOW SHADES Stock A eus- 
tom made;' decorator eolors and 
materials. woven wood shades. Pro- 
blem windows our spedally. Vene- 
ttans - Screens. "Bear my Price ’ 
Free Eatimates. —. 3164 Weteter 
Avė. (cor. 205 SL) — OL 5-5195.

and Heat Exchangers. Wlfi super- 
vise annnMdmatriv 3b men.

'OUALITY AS8URANCE 
SUPERVISOR

Mušt know non-destn»tive tertinsr. 
X-raz. gamman and uitra-tohie in- 
spection and tęst techniųue. Sbould 
hsve B. S. čtegree.
MANUFACTURING PLANNERS . 

Plans and develops methods and 
procedūras on machine tool opera- 
tions and on assembly and forming 
operations. ,such as welding, brak- 
ing, rolling. etc.

WELDING ENGINEER8
Will sėt up procedūras, improve ex- 
isting procedūras. B. S. deįgee pre- 
ferred.

INDUSTRIAL ENGINEERS 
Capable of performinę time studies, 
establishing methods and stan- 
dards, sbould have a knowJed?e of 
vvelding and machining operations. 
Degree preferred. būt not essential. 
Send resumė, including salary, to: 

D. H. DEVINE
A. O. SMITH CORP. 

Box 584
y Mihvaukee -1. Wiaconsin

An Eguaj. Opportunity Employer.

spartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti: čia valstybinių mokėsiu -taksų 
blankai užpildomi

Harsor. .Over aūe ptots in 
Lily Pond Estaies sftuated off the 
BrMgtempton^&lK Harbor Tpko, 
lea* than 1 mL froto the cęnter of 
Sag Barter. Wtth tovra rotas, and 
pubfc tattties. Uly : JPota is a, smta 
puta or take. Prices atart at H48B 
with $99 down. Eaąy time paymerrts 
— *» kvr ak $18 jper me. Hampton 
Bdys Land Office. Ine. (Ftecee Es
tetas). Martauk Hwy, H. B. (<ųipi 
SL RocaMa'B Omrch. B’klyn Offiee:; 
$86 Gretom, Avė, SL 2-3169. Jacdb 
M. Aufrocct, Maaagtog AgL

A STOVE CO., INC.
R. D. Law W. F. James

223 N. Main Street 
Sayvtne, L. I.

LT 9-1439

Directors — Agents — Producers 
and Members of Press 

Come as Guests and View our 
New Talent

13 West 17th SL (mezz.) 
New York City

KITS WOODWORKING
We speriahM In: Kitchen - Criotęx 
certing* hlaonent room<* - win- 
daws -doora - Fonnfca. AH MM<rf 
Bepalra. 21-75 3Stb Street. Astarte. 
L. L — Teteptene: RA 8-4951.

i'V
H

 
.«

«>
C

HOTEL GRANADA 268 Ashland
Plaęe. Brooklyn, New York 

Conveniently Located: 1-2-3 Room 
Apts. Exquisitely Furnished — Air 

Conditioned, 23” TV, Serving 
Pantry with Refrigerator; Also 

Available — Unfurnished and Of
fice Space — Daily—Weekly— 
Monthly — T. J. Sullivan Mgr. 

UL 8-2000

Interior —' Exterior 
Plastering — Decorating 

Reasonable Prices
Spėriai Consideration given 

To Religious Institutions
HY 8-9654

BRAMANTE for Painting, Plaster- 
ing, Paperhanging, Home Improve- 
ments Inside — Outdoor Work — 
Estimates Cheerefully gven—Fully 
Insured — Call OL 5-4201 Ask 
for Mr. Eramante

AIRPORT CHARUIE Car Service 
Richmond Hill. Ozone Park, 

Woodhaven
Local Service Churches. Stork

Service. Ecspital. Weddings and
Airports 

Call VI 7-3644 
Ask for Airport Charite

81795 SURF-SIDE mrimming nools 
Include automatic skimmer, rerircu- 
tation and filtratioh planL chrome- 
plated brass fittings, coping and all 
plumbing. plūs Steel walls A water- 
proof liner. Čomplete. Pools avail
able in 3 rires. HERITAGE POOLS. 
Ine. — Midlane So.. SyosseL N. Y.

Tetephone VVAlnut 1-7143

N E A L'S
Fordham Reafcvrant

Formerly of E. 125 SL
Excellent Cuisine — Open All 
Year — Sea Food — Čjops — 

Sterką — Catering — Wedding* -
Communiori Breakfasts - Beef '

Steak Parties - Conflrmationa - • 
EanqiKts •- Šortais — When Up- 

town Its Nears, For Pleasant
Dining

FOrdham 4-8757 •

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. Vlrginia 6-1800

R E P U B L I C 
Liquor Store, Inc^ 

822 ITnios Avė. Brooklyn U N V 

TeL: EV 7-2088 

JURGIS J. JOKŪBAITIS 
Manager 

Didelis pasirinkimas 
įvairiu vynu, degtiniu, konjakų midų 

Šventėms he> kitokioms progoms

• Norite gero*—meniškos fotografijos •
- PORTRETO, 8EIMOS. VAIKŲ . •
Z įvairiu progų — vestuvių, krikštynų. gimtadienių, poouvių ir « 
į pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografija? Jums *
* geromis sąlygomis padarys ■ '
: PYT. MAŽELIS '
Z 422 Menahan Street, Ridgewood. BrooHyn. N. Y. ■
Z. Tel. HYecmt 7<4^77 *

S d <; MEAT MAKKKI
ANTANAS VAITKUS <

Lietuvių patogumui atidarė antrų kratuvę: 
84-08 Jamaica Avė., Woodhaven ?1. N.Y. e VI 9-5077

MIVIMh 
• MIRONO MATSm . »

Me Grand Street Rraoklra II. N 9 Mase t-4S»
Paptgantnmtr kainomis priimant '.»*•«r 

VBRTtJVtMS ir POBŪVIAMS 
Pristato i namus lietuviilus skilandžius u s6nu> 

• We take aB ortas spėriai prter f*» ,v*ddlngs and Paritas



Silvęr Bell Rakinu Cm

'.*■! > .W

VYTAUTAS BELECKAS

BEAU SEJ OUR RĘST AU R ANT

MARINE ENGINEERS

PERMANENT POSITIONS

RAY"S UQUOR STORE

COLONY INN

WA 1-5300

609 ST 3-9712

THE IRISH HOUSE

GLEN MANOR SAN ĮTARIU M
KARL’S MARINERS INN

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

religious CANDLES OF EVERY dęscription

Sav. B. KUČINSKASEstabHshed 1935

Brooklyn 11, N. Y.

Resid. ILKnois 8-7118EVergreen 7-2155

WAVERLY INN

HAYKN RĘALTY
Mirus

banga TEIK VISION

at Northport on the Harbor. Open 
all year. Lunch or Dine where ciri- 
sine and scenic beauty excel. Sea
food, lobsters, steaks, chops. For 
reservations call AN 1-9756 or AN 
1-8111, Bayview Avė, Northport. 
Turu No. on 25A at VVbodbine Avė.

4 savgRgriį Windsare, Ka
nadoje, lietuvių dienos progą, 
bus .Ammikne w YiiMlnę.

owner. Lakohurrt l_odge Ręst Home 
oa Lake Ronkonkoma, N. Y. TeL: 
516 JU 8-9863-

JUBIL5E KAINTENANCĖ
PY 6-3479 OV 1-2240

486 Roaevffle Avė
262 Bloomfleld Avė.
850 South Orange Avė.

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rQ*ies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

474 Bergen St, Brooklyn . 
Corner of Flatbusb Avė.

Props.: Doherty and McAleese
Phone: MA 2-9742

ir viraĮety Jankaus
kas, Žadvydas (vartuose); itar- 
gmtist Vasiliauskas, Itomėra H, 
Kulys, Daukša, Kerekes (gyni- 
mefe įtampas, Klivečka I, Bud- 
rėčkas, Remėza I, Klivečka H 
(puolime). New Yorko tenisui 
atstovaus Arūnas, Saldaitis m 
Birutis, ir čia newyorkiečiai tu
ri slaptų vilčių.

Mo-No-Pofe Restaurant 393 Farm- 
ington Avė A CoUege Hv^r, Plain- 
ville, Conn. — Serving Fri. broiled 
lobster, special with complete din
ner 32.75; Tburs. night roast prime 
ilbg of beef 3295; luncheon 12-2:30, 
dinner 5-9 daily; Sat dinner 5-9:30, 
Sun. dinner 12-7:30 — SH 7-0110. 
Air conditioned. Closed Sunday.

46 Francai Avė, Parkridge, N. J. 
State Kceased, under medical su- 
pervteion for the care of chronic, 
couvaiescent and aged. ExceUent 
care. Reasonabte prices. CathoHcs 
arricome. Phone 201 • 391 - 5191.

PRUIKSMA NURSING A CON- 
VALESGENT HOME. PeraonaUzed 
ęare, post operative, cordiacs, dia
betas, arthrittc; special dieta, 24 
bour profeastonal service. CathoHcs 
vrelcome. — 703 Frankhn Turapike, 
Allendale, N. C. — 201 DA 7-3150.

BYRON AUTO SCHOOL 
1252 W. Farms Rd. (Nr. Home St)

Brome, N. Y.
WY 1-3413 WY 1-3945

Learn to drive in Trafffc—Trans- 
portatior Free with Permit 

“Cars for Road Tęst”
Open Daily 9 AM. to 9 PM.

including Driving instructions 
Sunday

service. Ask for Mr. ‘V 
473 Bloomfleld avė — NJ,

CA 6 6666 *

CHEVROLET 
Corvalr — Cdrvette 

Konner Chevrolet
“One et Americas largeat Chevrolet 
Dealers” CkMdng out 1962 Trucks 
sale. Spedalūdng in Corvette

2 MILE RESTAURANT ANO BAR 
Cdd Spring Harbor, N. J.

Largest Ftah Docks where you can 
^rateh the boats unioad — Loteter 

and Sea Food SpeciaftieB
Chicken - Turkey - Chops - Steaks

Snacks to 1 PM — Dinners to

Gelfana gauti įvairiausioB rūšies amerikiečių ir importuo
tų ggrimų. Didžiausias pasiruikunas degtinės ir vyno.

UOFHEBIS KLVD. RICHMGND HH2« N. X
Telefonas: VIrginia 3-3544

MONIKA ir JUOZAS NAVICKAI 
ir ŠEIMA

.eiei'ė* ’tif

PETER’S BACKYARO — “In the 
heart of Greenwtch VUIage”. Chops, 
Steaks, Seafood charcoal broUed be- 
fore your eyes. Open 7 days. Daily 
4 pjn. to 12 nridnight, Sun. A Efoti- 
days 2 p.m. to 12 midnight — 64 
West lOth Street, New York City. 
Teis: GR 3-4476 - GR 5-9685.

GUS SCHVVEltoER, High quahty 
Service. Service station A Repairs. 
Cars, Trucks, Fenders, Body, etc. 
Business' and private cars. — Only 
best material used. AH work guar- 
antied. — 287 EL 7th SL, ML Ver- 
non, N. Y, Pbone MO 7-9510, ask 
tor GUS.

Seafood Steaks 
Special cosideration to Religious 

Groups
680 Boston Post Road 

Stamford, Conn.
203 DA 3-1365

Roasted Long Island Duck crisp 
and brown—our spedalty. Special 
consideration to Religious Groups. 
Member all Credtt Clubs. Closed 
Tuesday. — 516 WE 1-0091

Majde and Cariton Avenues, Lin- 
denwood, New Jersey — Steaks - 
Seafood - Sandwiches - Pizza. Mu-

JAMAICA 1 1/2 Hocks walk to- 
179th SL subsray, 31A99O buys 7 
nna — S tMfrniA 1 1/2 baths, 
home ideal for family with 
children, T block to school and 
playground. Private driveway. 
34500 down givea inunechate occu- 
pancy Phone owner, Jamaica 6- * 
3477. Mušt be abte to get a loan 
ftpm benk. No FMA. Loans. Near 
Cathnlic Schools and Churches.

WALTMAR RĘST HOME 
For The Aged

Ccmsdentious and Considerate Care 
CathoHcs WHcome 

Maigazet Spters, Director
77 Hampton Rd., South Hampton, 
L. L — 516 AT 3-2937.

Phone Port Captain 
Collect Palisades, New York 

(914) ELmwood 9-2900

Tire Service Recapping - New and 
Used Tlres - Vtdcaidzing - Road 
Service. Foreign A Cbmpact Ures. 
51 Brnckner Blvd., Brome, N. Y.

CY 2-0939 or MO 9-9407

HOLIDAY LODGE — 181 Bayview 
Avė. Northport, LX 516 AN 1-7523 
4 mL finom HunUngton, 36 nd. ftom 
N.Y.C. Directly on the water, pri
vate beach, salt water, svrimniiug 
pooi, Dock anchorage, Cottages A 
Rooms, Restaurant A Bar. Daily 
guests vvelcome; brochure availabie.

FRANCIS A ROB8IES GARAGE 
spĄeiftHata qq ati automątic trans- 
mtestons and power steering. For
eign cars serriced, tuned-up, igni- 
tion, clutches; pick-up - dtitVery, 
road Service. Ali work guaranteed. 
678 Jefterson Place, Bnjmc, N. Y. 
DA 3-9933. Ask: Francis 6r Keibie.

GARDINER8 RESTAURANT
Luncheons - Dlnmrs - Cocktalta 

Our Drtttwood Room is nou avall- 
airie for smaU vrekHngs, sbovvers,

LONGO MOTORS for Good Buys 
Ford-58 4-dr Sėd, antomotive, niee; 
3695; Cufillac 53 Cpe DeVHle F? 
Cream puff 3395; DKW60 Station 
Wagon beautiful 3825. Many otbers 
to cboose from. — 639 E. Fordhaip 
Rd., Brome. Cah FO4-8899 for fast 
proinpt service.

Pmfnrinniil oc Clergy. 13 rooms 
pfab fipiahed n^jement. Large 
drlvevray from Street. Carpetlng, 
M&rored fireplace, dishvasher, 
OuaHty home. Only 340.000. Option 
to buy furniture. immediale occu- 
pancy. Ebeceptional buy. See to 
appreciate.

PR 4-5484 or CĘ 9-1536

Since 1890. RL 19, Chęehire, Conn. 
Lunch tom 3185, Dtaner tom 3&8S 
We ha,ve extra sęteci jn o€ Seą food 
on ITrirtays 8pedal conridecation 
fo ingutei ur

U. S. LICENSE REGUIRED 
1000 -1500 HP.

CHTEF - FIRST - SECOND 
AND THIRD ASSISTANTS

PHONE PORT CAPTAIN 
Collect Paiisades, Nevy York 

(914) ELmwood 9-2900

NEW BONAPARTE
1613 Avė. M. (Next to Elm Theatre) 

DEwey 6-6880
Have You Tried

Ralph Sorrentino’s
Famous Italian Cuisine?

. “Where the Stars meet”
• A la Carte Dmners Coctails

Sdtwaiwn SC : LAK 1:3 (1:1)
Maloniai nustdšno mūsų fut- 

boUmnkai pereitą sekmadieni 
draugiškose rungtynėse su 
aukštesnės klasės Schwaben^ 
Pasiektas laimėjimas (3:1) vi
sais atžvilgiais pelnytas. LAK 
žaidė tokios sudėties: Jankaus
kas (Žadvydas); Vasiliauskas 
(Margaitis), Daukša; Kulys, Re
mėza H/Kerekes; Trampas, Mar 
gaitis (Vasiliauskas), Klivečka 
X Klivečka D, Remėza L Mūsiš- 
kiai šį kartą parodė <iar šį se
zoną nematytai gerą žaiduną. 
Gynimas veikė beveik be klai
dų. Viena klaida atnešė šva- 
bams 1:0- Klivečka išnaudojo 
11 m. baudini ir kėtinys.baig
tas 1:1. Antrame kėlinyje var
tininkas Žadvydas visai neturė
jo darbo. Mūsų puolikai be pa
liovos puolė priešininko vartus- 
Gerą Klivečkos I padavimą 
Trampas su galva pavertė įvar
čiu. Vėliau buvo vėl Klivečkos

BRU N 0*8 
CAFE A RESTAURANT

Mt. Eįtoaim A Atlantic Avės. 
CAMDEN, New Jersey 

609-WO 3-6523
Special consideration to Religious 

Groups.

I prasiveržimas; Trampas įmu
šė kamuolį į tuščius vartus. (3: 
1). Puolimo variklis buvo Kli
večka L Techniškai geras buvo 
ir Klivečka H, tik kai kada per 
ilgai laikydavo kamuolį. Gerai 
atrodė gynimas. Kulys ir Re
mėza n pastatydavo prtešinin- 
ko puolikus prieš neišsprendžia
mas problemas. lietuvių žiūro
vų nuomone, po šių rungtynių 
mūsiškiai turi visai gerų vilčių 
Windsoro Žaidynėse.

PERMANENT POSITION

OCEANOGRAPH4C RESEARCH 
VESSEL

VILLA ROSA RESTAURANT

Catering to Showers, Luncheons, 
Anniversaries and any and all So
dai Functkms. Ebccellent faciHties 
for 100 persona, ample parking, 244 
E. Merrick R<L, Freeport, N. Y. (off 
Jonės Beach Causeway).

FR 8-5435 — 8-9576

Kanadoje, liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame bro
lienei Marytei Pranckevičienei ir jos šeimai, gyvenančiai 
Queens

AN OUTSTANDING FACILITY 
335 per Week and up. 24 bour care, 
supervbed daily . activity, dining 
room and tray service, TV,' auto 
aervice to C2mxch and town. Mrs. 
T. FuHer, cKrector, Mr. J. Northrop,

PLAINVIEW FORD
10 So? Qyster Bay Rd. 

Sypšsat, N. Y.

1883 MAD18ON STREET 

BROOKLYN 27^ N. Y. 
(Ridgewood) 

TeL EVergreen 2-6440

MARCTIERE RESTAURANT

Suburbau Dining wtth a Conven- 
ttonal Flavor. Special consideration 
to Religious Groups. Your Hosts: 

Peter Corte - Marco Gardenghi

Route 110, Mellyille, L. U N. Y. 
516 CH 9-8221

CASA MARIA RESTAURANT 
Air Coditioned Bar 

Lunch 31.50 to 32-50 
Dinner 32-75' to 34.75 

Spedalties Italian Dishes

Now Open
JIMMIE EATONS GAS 
LAMP RESTAURANT

One mile North of Raiiroad Sta
tion, Broadway, Bethpage IFormer- 
ly- Ansehnfs) Open for Lunch — 
Dinner — Supper and Sunday Din
ner Cocktails reasonaMe prices Car 
tering for all occatdona on or <te 
premises. Special ccmAdcntlto te 
Religious Groups.

516 - GE 3WS
1 ■" 111



William F-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NOTARY PUBLIC

CARROL
Funeral Home

74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTER, MASS.

NUKRYŽIUOTOJO. JĖZAUS SESERYS 
OUR LADY OF SORROWS CONVENT 
261 THATCHER ST., BROCKTON, MASS

v. ersDigest redaktoriaus, ir dr. 
Fred C- Svhvvarz paskaitų. Kur
sus lanko apie 500-600 žmonių; 
ypač daug studentinio amžiaus 

t/ jaunimo. Kursams ypač daug 
* suteikta įvairios antikomunis- 

tinęs literatūros. Kun. L. Jan- 
kus invokadją atkalbėjo, pasi- 

>4 remdamas Sibiro lietuvaičių 
maldaknyge ir ją išdalino lek
toriams- Kartu su juo dalyva-

teškoma namų ruošai pagel- 
bininkė. Pageidaujama bent 4 
darbo valandos per dieną- At
lyginimas geras, šeima lietu
viška. Skambinti Darbininko 
administracijai GL 5-7281.

Juozui Ginkui, mirusiam š. 
m- gegužės 1, šv. Jono -kapi
nėse pastatydintas paminklas. 
Rugpiūčio 13 paminklą pašven
tino Angelų Karalienės parapi
jos klebonas kun. J. Aleksiū- 
nas. Paminkle iškalti Gedimi
no stulpai ir Vyties Kryžiaus

(tisu. Centro valdybos posėdy-4 
je taip pat svarstyta apie 1G- 
šalpos prašymų- ' u

dona Makuirirytė ir
tas Giedrys susituokia, rugsėjo^ 
1, šeštadienį, H>vaL Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. .

Gabrielė Lauc*vič*ūlė ir Jo-

Skanūs lietuviški užkandžiai — Muzika — Žaidi
mai — šokiai

Krautuvė turi plačią klijentūrą, 
per 25 metus veikia siuvykla, 
kartu valomi drabužiai pagal 
užsakymą. Parduodamas biznis 
su visu inventoriumi geromis 
sąlygomis. Kreiptis 'telefonu: 
HU 7-2417.

4 * .
\ ■ ’*< ■■ ' f - •

■*' ... 1 — - -

E. Shneider, Uniodale, N. Y., 
N- Unches, Brooklyn, N. Y., K. 
Arnastaitė, Bayonne, N. J. S. 
Trevis, Malden, Mass-, A. Pa- 
nuškis, Clncago, HL, M. Kazlas, 
Pittsburgh, Pa. N. šaudinaitis, 
Toronto, Ont. Kanada, M.
King - Avižonis, Norwood, Mass 
J. Urbys, Rockvvay, N. Y-, C. 
Senulis, Flushing, N. Y.

Darbininko prenumeratas lai
mėjo: E. Litvaitis, F- Stanke
vičius ir M. žižys — Brooklyn, 
N. Y., M. Bartkūmenė, P. Ja
nulis ir J. Kancevičius — Chi- 
cago, m., P- Klonis, P. Siemaš- 
kienė ir-J. Benchi — Woodha- 
ven, N. Y?, A. Ragauskas ir

piknike dėkojame. atkalbėjimą rožančiaus. Dėko-
Darbininko administracija jame visiems, pagerbusiems ve- 

—————— ■'------------ lionę.
Parduodama drabužių krau- Velionė iškilmingai palaido- 

tuvė Great Neck, L. I., N- Y. ta Kalvarijos kapuose-
Ilsėkis ramybėje, Miela Ka

rolina.
Nuliūdusi Damašiy šeima ir
giminės

11:00 Mišios vienuolyno sode , 
11:30 - 8:00 Gegužinė — Piknikas

programoj*:
Brocktono miesto orkestras — Vaikų varžybos 
gv. Petro parapijos CYO benas — P. Chunis or-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
G R A B O RI U S 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinsiąs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ’

84-4)2 JAMAICA AVĖ 
(prie Foreat Parkvay Statlon)

WOODMAVEN, N. V.
Šateikiam garbingas laidotuves
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vizginta 7-4499

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

RMHULHOME
546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus - 
•-

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžžai 13- 
pildome kiekviena pageidavi
mu. JOS galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojbno 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268 - 5185

KARLONAS 
. Fanerai Home

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAI N, CONN.

TeL BA S-11S1

| vergtą Lietuvą, vakare 7 v. kon- 
^sato paskaita. Meninę progra-

VYSK. BRYAN J. RScENTEGART cfSkoja geriaosiai aukų vajų pravedusiem klebonams. Ii k. j d.: kun. 
Anthony S. Wolosz, kun. Norbertas Pakalnis — Apreiškimo parapijos klebonas, Vyskupas, kun. John M. 
Porazzo, kun. Maurice P. Leniham.

Konsulas Vytautas StnRns- 
kas iš New Yortūo ka&ės tau
tos šventės minėjime' rugsėjo 
8. IŠ ryto 9 v. šv. Petro bai

maldaknygę išvertęs į anglų 
kalbą.

Ekskursija į Kennebunkpor- 
tą išvyksta rugsėjo 1. Kelei
viai iš Elizabetbo bus paimti 
7 vaL Iš kitų vietovių atvyks
ta savomis priemonėmis į 680 
Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y- 
kur. 7:20 bus mišios ir 8 vai. 
išeis abudu autobusai- New 
Havene prie lietuvių bažnyčios 
sustoja apie 10 v. r. Iš kelio
nės grįžtama rugsėjo 3, pirma
dienį, vakare.

nas Vigelis susituokia rugsėjo 
1, šeštadienį, Apreiškimo pa-1 
rapijos bažnyčioje. .

G Vinskūnfonė, Darbininko 
skaitytoja iš* Philadelphijos, su 
dukromis Ona ir Julija, buvo 
atvykusios pas dukrą M. Ša- 
linskienę fr dalyvavo Darbinin
ko piknike-

Apreiškimo parapijos pikni
kas bus šį sekmadienį, rugsė
jo 2, 520 Hempstead Turnpike, 
Franklin Sųuare, L. L šokiams 
groja Joe Thomas orkestras.

Mabonto vardu. Paskaitą apie 
H mūsų tautos dainių skaito 
poetas Faustas Kuša. Stovyklos 
kapelionu yra kun. J. Klimas.

PADĖKA
Reiškiame padėką Michigan

Cheese Dairy už dovanotą di
delį sūrį. S and G. Meat Mar- 
ket krautuvių savininkams 84- 
09 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y., ir 34O.Grand St., Brook
lyn, N. Y-, už dešreles ir ko
pūstus. Silver Bell Baking Co- 
36-38-40 Stagg St., Brooklyne 
už pyragus ir ausikes. Už Lai
mės šulinio dovanas: M. Šalins- 
kienei, F. Gustaitienei, V. Zab- 
lockienei, E- Rupeikienei bei 
K Skaruliui. P. Urbonavičie-

' nei už didžiulį krepšį bei dar
bą pikniko metu. J. Obelienei trušaičiui už giedojimą gedu- j Juška, Maspeth^NY.^ Cedar Grove, N. J., Fair, Lan- Brooklyno vyskupo sekretorius,
už dovanas ir darbą piknike, lingu mišių metu; tetai Vero- K’’ ston]ęUS Brooklyn N Y den N J D Campienė Stors kun Jonas Pakalniškis, Ap- čių Draugijos pirmininkas, bu-
W. Turuliul, J T. Galenskams, nikai Damašienei, O. Armiskie- M' Baman;„,|[as Corih., B. Grenzinski, New Bri- r““-- r“'T~
L Lubienei, L. Adomėnui - UI- nei, A. Kveglis, J. Terebeizie- Gafif T Budres unden N tain Conn., S. Jakaitis, Phila- kuPui Bryan J- McEntegart ais- dą, St. Petersburgą, kur gyve-
rich už darbą ir K. Dabrovols- nei už ligonės lankymą, S. Aro- j £ Abraitė, Los Angeles, delohia, Pa. x------------’ - -- -
kiui už pagalbą darbuose. Vi- miskiui už patarnavimą. Mot. r’onr -o m; / . . .. . .._. Calif., P. Dumota, Sagmaw, Mi- Laimpiu<nem lietuviškas knv- • ...................... .siems pnsidejusiems auka pa- Sąjungos 29 kuopai už mišias M v maldų Apreiškimo parapijos atostogavęs su žmona New
remti mūsų spaudos darbus bei ir palydėjimą, amžino ir gyvo- for^ £ £ Clune Scotia, N g3S’ bUS pasiųstos pastu- klebonijoje bus kunigam pri- Hampshire valstybėje, jau grį- 
dalyvavimą mūsų tradiciniame jo rožančiaus pirmininkei už Y \ čhmtenė Scotia N Y Darbininko administracija ėmimas. žo iš atostogų.

PADĖKA
Mirus mano brangiai ir my

limai mamytei
A. a- Karolinai Damašienei, 

nuoširdžiai dėkojame: visiems 
mūsų giminėms, draugams ir 
artimiesiems, užprašiusiems mi
šias, papuošusiems jos karstą 
gėlėmis, palydėjusiems į amži
ną poilsio vietą, išreiškusiems 
užuojautą- Taip pat nuoširdžiai 
dėkojame: kun. A. Račkauskui 
už ligonės lankymą ligoninėje, 
už suteiktą paskutinį patarna
vimą; kun. B. Kruzui, aukoju
siam mišias ir maldas, ir ki
tiem kunigasm; varg. V. Bal-

Brooklyno vyskupas lankysis Apreiškimo parapijoje
Apreiškimo lietuvių parapiją 

rugsėjo 8, šeštadienį, Marijos 
Gimimo šventėje, lankys Broo
klyno vysk. Bryan J. McEnte- 
gart, buvęs Katalikų universi
teto Washingtone rektorius. At
silankymo tikslas — pagerbti 
parapijos kleboną, kun. Norber
tą Pakalnį, kuris šiais metais 
mini kunigystės 50 metų su
kaktį- Apreiškimo parapija sa
vo klebono minėjimą rengia 
kiek vėliau, rudenį, bet tuo me-

tu Brooklyno vyskupas turi gau- 15 priminė klebono kun. Nor- 
sių darbų. Be, to, Brooklyno berto Pakalnio sukaktį. Pirma- 
vyskupas savo vizitacija nori jame puslapyje atpasakojo kun. 
padėkoti klebonui kun. N. Pa- N. Pakalnio lietuvišką kilmę, 
kalnini ir parapiečiam už gau
sias aukas, surinktas paremti 
Mater Christi aukštesniosios 
mokyklos statybą. Apreiškimo 
parapija buvo viena iš geriau
siai pravedusių tą statybos va
jų-.

Brooklyno diecezijos savait
raštis “The Tablet” rugpiūčio

Darbininko pikniko laimingieji •
Darbininko piknike paskirs- J- Švedas — Elizabeth, N. J., 

tytos dovanos (po 25 dol.) au- Mich., Y. Narbutas, Los Ange- 
kojusiem spaustuvės statybos les,/Calif., A. Savulionis, Me- 
fondui- Dovanas ^laimėjo? ?K. thuen, Mass-, U.“ Greičius, E. 
Račkauskas, Richmpnd Hffl, N Pepperel, Mass-, Ch. šaltanis,

• mokslo laikus Lietuvoje, Rusi- 
l joje, Amerikoje ir jo pastora- 
> ciną darbą šiame krašte. Laik- 
» raštis taip pat įsidėjo kun. N. 

Pakalnio atvaizdą.

Marijos Gimimo šventėje, Ši
linėse, klebonas kun- N. Pakal
nis aukos padėkas mišias, ais- 
tuojamas kun. Jono šerno, šv. 
Onos parapijos klebono New 
Jęrsey City, ir kun. Antano 
Petrausko, šv- Jurgio parapijos 
administratoriaus _ Brooklyne. 
Pamokslą sakys kun. Pranas 
Bulovas, lietuvių parapijos Mas- 
pethe vikaras. Apeigų tvarkda
riai bus prel. John J. Snyder,

pas ir Onos Ivaškienės tauti- 
b nių šokių ansamblis. Minėjimą 
f rengia Amerikos Lietuvių Tau- 

tinės S-gos Bostono skyrius.

Prel. Pr. Virmauskis šią sa- 
:, vaite paliko klebonijoje vienas, 

išleidęs visus tris vikarus. Kun. 
U. J. Žuromskis išvyko į manev- 

rus su National Guard į Camp 
Drum, Ną Y., kun. J. Svirskas

— rekolekcijom į šv- Jono se- 
minariją, kun. J. Klimas — į

> skautų stovyklą kapeliono parei 
gom- Klebonui sekmadienį pa- 

- - dės svečias kun. A. Bukauskas 
iš St. Louis, - Mo.

Dr- Jonas Grinius atvyksta
- į Bostoną. lietuvių Bendruome

nės apylinkės kviečiamas, rug
sėjo 15, 7 v- v. piliečių drau
gijos trečio aukšto salėje skai
tys paskaitą. Rugsėjo 16 Lei- 
monų bute, 23 Thomas Park, 
So. Bostone, kalbės ateitinin
kam sendraugiam tema — ma
žųjų tautų misija jungtinėje Eu
ropoje.

Bostono arkivyskupijos pri
vatinės katalikų mokyklos nau
jus mokslo metus pradeda rug
sėjo 6. šv.Tetro parapijos mo
kyklos mokiniai 9 vai. ryto ren
kasi į savo bažnyčią mišiom ir 
pamokslui. Po pamaldų visi mo
kiniai susirenka mokyklon-

CYO šv. Petro parapijos be
nas dalyvaus muzikos festiva
ly rugsėjo 8 ir 9 White Stadium 
aikštėje. Jaunių varžybos pra
dedamos rugsėjo 8 d. 9 vai. r-

Šidlauskai ir Griganavičiai 
rugsėjo 24 savo kavinę parda
vė naujam savininkui.

Ed. Ketvirtis, Lietuvių Pilie-

TeL EVergreen 7-4335

STffl® AMMBKB
( ARM AKAUSKAS)

Greborfaa ffakMmndfrijiiB
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ. 
BROOKLYN. N. V*.

TeL STagg 2-5043

Mattheu P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P BALLA8 — IHrectortm*• . 
A.LB BALTRŪNAS - BAI.TON

— Reikalo Vedėjas

MO GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

1HE0D0RE WOUNNM,
INC. ... s

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamerey 5-1437


