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Kalta Amerika

Alžire politinio biuro pirmi
ninkas Bella paskelbė rugsėjo 
5, kad kovos baigtos. Sostinės 
gynėjai kapituliavo-

Kas ten su kuo kovoja? Pir
miausia buvo sudaryta laikino
ji vyriausybė Khedda vadovau-

sekretoriam paskirta*. VVirtz, bu
vę* pavaduotoja*.

— Kalifornijos stotis rugsė- 
j6 4 paleido signalą Mariner U, 
skrendančiam į Venerą. Tiki
ma, jo kryptis atitiesta tiek, 
kad nuo Veneros turėtų pra
eiti per 9,000 mylių.

Vienas iš lietuvių, kuris da
lyvavo Amerikos detegadjoje 
jaunimo festivalyje Helsinkyje^ 
papasakojo apie ten sutiktus 
Ketnviiis-.

Be šio delegacijos nario dar 
buvo kiti trys lietuviai iš lais
vų kraštų.

— Argentinos prezidentas 
Guido neturi pasitikėjimo. Gre
sia, kad valdžią perims vėl ka
riuomenė, kuri siekia Priduo
ti peronizmą ir atstatyti ūki-

——■ Katangos prez. - Tshombo 
pareiškė, kad sutinka su JT 
planu įjungti Katangos kariuo
menę į Kongo kariuomenę ir 
dalytis pinigais.

GOLDBERGO VIETOJ: Darbo

tai, kad Amerika kompromituo
jama.

.— Gen. Taylor, naujas jungt 
štabo viršininkas, lankosi Pie
tų Vietname. Jei bus reikalo, 
Amerika duos daugiau jėgos 
komunistam čia nugalėti — pa
reiškė generolas/

i Cambodia yra 5 mil. kraštas, 14 gyvenimą; tik tada skelbti 
tarp Thailando ir Pietų Viet
namo, lyg tęsinys Laoso iki pat 
vandenyno. Taigi svarbi jo stra
teginė vieta. Savo strateginę 
vertę Sihanouk žino ir grasi
nimu siekia išgauti daugiau pi
nigo iš Amerikos, iš kurios jau 
išspaudė 34 milijonus keliui,

DEL BERLYNO TEMPIASI. PASTATE RAKETAS PRIE 
ORO KORIDORIŲ AR TAI NAUJAS PASIKĖSINIMAS?

Sovietai rugsėjo 4 labai ašt
riais žodžiais kaltino Ameriką, 
kad jos lėktuvas U-2 penkta
dienį įskridęs į pietinį Sacha
liną, rytų Sibiro salą, ir išbu
vęs 9 minutes. Sovietai "vadi
no tai provokacija, agresija; 
grasino imtis priemonių prieš 
Amerikos karines bazas-

Amerika paaiškino, kad Jėk-

— GsHupo institutas rado, 
kad 70 proc- pasisako už reli
ginę tradiciją, t y. maldą mo
kyklose.

riausybė juos vykdo. Bet ka
riuomenė, kuri Alžiro centre 
kovojo, sukilo ir prieš Bellą. 
Bella šalininkai yra Maroko pu
sėje.

legacini* kuita kokis 44*.-oj 
kiti bmta turistai.

Buvo laukta Švedo ansam
blio, bet jis nepasirodė, kai 
tuo tarpu didelės tautinės gru
pės atvyko iš Estijos ir Latvi-

Berlyno valdyme vakariečiai bojo vielose 10 minučių, bet 
jau nedalyvauja. Pereinamojo 1 ambulansas iš vakarų taip jo 
punkto uždarymas yra Vakarų 
atsakymas į tokias Sovietų pre- 
tencijas.

Už smūgi rusai atsako 
smogiu
Berlyne sovietai jėga nesi

veržė su tankais pro Friedrich- 
strasse pereinamąjį punktą. Ta
čiau tą pačią dieną jų kovos 
lėktuvai per oro koridorių ly
dėjo Amerikos keleivinį lėktu
vą — taip, kaip vakarų džipai 
palydi sovietinius šarvuočius 
per vakarini Berlyną, kai jie 
vyksta prie paminklo. Kaiį> va
kariečiai pademonstravo, kad 
vakarinį Berlyną valdo jie, taip 
sovįetai demonstravo, kad oro 
koridorius yra jų kontrolėje.

Prie sienos vėl buvo nušau
tas vienas bėglys. Nors jis ka-

Cambodijos princas Noro- 
rodom Sihanouk rugsėjo 3 gra
sino pasScviesiąs kom. Kinijos 
kariuomenę saugoti nuo gali
mos Tbailando ar Pietų Vietna
mo agresijos, jeigu 14 konferen
cija . negarantuos Cambodijai 
tokio pat neutralumo kaip Lao- 
sui.

nės bombos ir už tai, kad Lie
tuvoje buvo šalta ir lietinga 
vasara.

ir nepaėmė, o kai jau rengėsi 
važiuoti, buvo pranešta, kad 
jį pasiėmė' komunistai.
KAS TOLIAU SU BERLYNU?

J. Alsop (NYKT) spėja, kad 
Sovietai imsis didesnės akci
jos Berlyno klausimu- Spėja 
apie pablogėjimą iš poros kon
krečių faktų. Vienas — Sovie-. 
tai pristatė raketų pagal oro 
koridorius tarp Berlyno ir Va
karų. Galimas tad ultimatumas 
dėl oro koridorių. Antras — la
bai stiprinama rytų Vokietijos 
kariuomenė. Ginklavimo biu
džetas šiemet patrigubintas- Pa
šaukta į kariuomenę naujų vy
rų 175,000. Sudaryta vadinama 
apsaugos taryba, kurios pirmi
ninkas Ulbrichtas turi teisę 
skelbti karą, kada tik nori.

R. Drummond (NYKT) kal
ba apie šiemet “šalta rudenį” 
ir, kartodamas valstybės sekre
toriaus Rusk žodžius: mes ne- 
siduosime išspaudžiami iš Ber
lyno, — sako: atrodo, kad mes 
netrukus turėsime savo žodžius 
įrodyti.

vadovavo visai kovai- Kai pran
cūzai paleido iš kalėjimo suim
tuosius vadus, tarp jų ir Bel
la, buvę kaliniai panoro perim
ti valdžią. Bella, nors buvo į- 
trauktas į nūn. pirmininko pa
vaduotojus, pakete maištą prieš 

jama. Joje dalyvavo tie, kurie laikinąją vyriausybę. Maištau- 
,- damas pasirėmė kariuomenės

I BRsrtatiBHBHB įmonėm, kurie laikino- , M O’ sios vyriausybės buvo atleisti 
na vadžios'piktnaudojimą. Ne-K patenkintieji susijungė ir suda- | B rė politinį biurą. Khedda nu-

1 B sileido ir sutiko, kad politinis
lauras leidžia potvarkius, o vy-

Atgabentiem iš Lietuvos buvo kliudoma susitikti ir kai 
betis su lietuviais iš laisvojo pasaulio

Berlyne vakariečiai pranešė, 
kad pereinamąjį punktą prie 
Friedrichstrasse nuo rugsėjo 3 
uždaro sovietų šarvuočiam, ku
rie kasdien važiuoja sargybos 
pakeisti prie jų žuvusių pamink
lo. Sovietam pranešta, kad jie 
gali vykti pro anglų sektoriaus 
pereinamąjį punktą, kuris tik 
per kelis šimtus jardų nuo ano 
paminklo. Tačiau Sovietai no
rėjo vykti per amerikiečių sek
torių, kad per pusantros my
lios galėtų demonstruoti, jog 
jie dalyvauja vakarų Berlyno 
valdyme, kai tuo tarpu rytų

Atvykę iŠ Lietuvos vengė bet 
kokių pokalbių, tiesiog bėgte 
bėgo šaljn, taip jiem buvo j- 
grasyta vengti kalbų su - atvy
kusiais iš Vakarų. Ne tik į- 
grasyta, bet jie buvo ir tvirtai 
saugų valdomi.

Sunkiausia buvo sutikti lie
tuvius, atvykusius iš Sovietų 
Sąjungos. Sovietų delegacija 
atvyko dideliu “Gruzijos” lai
vu. Pirmas sutiktas lietuvis bu
vo Zenonas Marčiulionis, kol
chozo pirmininkas iš Vilkaviš
kio rajono. Jis baigęs agrono
miją ir sovietų delegacijoje at
stovavo ūkio sričiai. Greitai 
prie jo atsirado ir kitas lietu
vis Petras' Radzevičius, muzi
kas,' grojąs altu, baigęs Vilniaus 
konservatoriją. Jis pasirodė 
festivalio meninėje programo-

raltarą. Warren Rogers Jr (NY tą perėmė 31 metų sūnus Mu- 
HT) tvirtina, kad jei Sovietų lay Hassan, ir reikalai ėmė 
planas bus .įvykdytas, jio ne
trukus galės diktuoti, kas gali 
ir kės nogėti praplaukti pro 
Gibraltarą, kaip dabar dHčtao- 
įa susisiekimą su Berlynu. Sa
vo tvirtinimą Rogers paremia 
tokia įvykių eiga:

Marokas, gavęs nepriklauso-, 
mybę 1956, ėmė flirtuoti su 
Maskva. Tai darė santūriai, kol 
buvo gyvas senasis karalius 
Mahommedas. Nuo jo mirties,

Bet tuo pačiu metu,, kai bu
vo sutikti šie lietuviai, prisi
statė ir AleksandrM čosnavi- 
čius, komsomolo pirmininkas, 
patikimiausias partietis, kongre
so metu pasakęs pikčiausią kal
bą, nukreiptą prieš Ameriką. 
Jis labai piktai laikės lietuvių 
iš Vakarų atžvilgiu.

šio komunisto priežiūroj bu
vo visa delegacija- Visi jo Iš
jojo ir vengė bet kokių kalbų.

Sporto aikštėje sutikta Lai
ma Balaišytė, stalo teniso žai
dėja, Europos jaunių ir visos 
Sovietų Sąjungos moterų meis- 
terė- Ji dar jaunutė, vos 14 
metų, bet pasižymėjusi sporte-

Pavėlavę atvažiavo ir grupe
lė turistų iš Lietuvos. Jie bu
vo apgyvendinti mokykloje, ku
rią nuolat saugojo patikimos 
sargybos, nieko neprileisdamos. 
Jiem buvo įsakyta kaltinti už 
viską Ameriką. Pirmiausia, kam 
ji sprogdina atomines bombas. 
Kai jiem buvo priminta, jog 
pirmas Chruščiovas atnaujino 
sprogdinimus, tai tuoj kiti tu
ristai ėmė aiškinti: kitaip mes 
negalėjom, kai Amerika nenori 
susitarti ir slapta rengiasi 
sprogdinti ...

Persijoježuvo 10,000 
nuo žemės drebėjimo
Persijoje vis dar renkami la

vonai iš po griuvėsių nuo že
mės drebėjimo, kuris ištiko Per
sijos vakarinę dalį šeštadienį. 
Drebėjimas palietė apie 100 
miestelių bei kaimų į vakarinę 
pusę nuo sostinės Teherane. 
Skaičiuoja žuvusių apie 10,000, 
tiek pat sužeistų. Kai kūliuo
se miesteliuose žuvo daugiau 
kaip po du trečdalius gyvento
jų. Tokio sunaikinimo nebuvę 
Persijoje per paskutinius 70 
metų.

Respublikonai taiko dabar į — Nsw Orleam 30 katalikų 
keturias gubernatorių vietas — mokyklų šiemet jau panaikinta 

segregacija — negriukai mo
kosi drauge su baltaisiais.

siekia nominuoti į New York© 
gubernatorius Morgenthau, ku
ris dėl to jau pasitraukė ir H 
valstybės gynėjo pareigų. De
mokrate nori čia atsiremti gau
sia žydų balsuotojų mase.

New Yorke, Kalifornijoje, Mi- 
cingane ir Pennsylvanijoje- Gal- 
lupo institutas tikrino, kas iš 
tų kandidatų populiariausias. 
Populiariausi Nixonas ir Rocke
felleris. Visu Amerikos plotu 
populiaresnis tebėra Nnronas: 
60 proc. palankiai jam atsilie
pė, 40 proc. nepalankiai; Ro
ckefelleris 59 proc. palankiai,

Apie tai painformavęs jau
nasis karalius Amerikos įstai
gas. Tikriaušiai šantažuodamas 
— norėdamas iš Amerikos iš
gauti daugiau- Ir Amerika tikrai 
jam pasiuntusi tris C-119, taip 
pat tris transporto lėktuvus, o 
biudžete esą numatyta jam 30- 
40 milijonų.

Šantažas, piliečio vartojamas, 
yra vertinamas kaip kriminali
nis nusikaltimas, šantažas po
litikoje toleruojamas kaip po
litinė priemonė, tad juo Azi
jos ir Afrikos - “atsilikusios” 
tautos lenktyniuoja.

TURIME TEISĘ ČIA BOTI — 
taip vokiečių laHcražtis vaizduoja 
Vakarų ir Maskvos ' pastanga* 
Berlyne,

41 nepalankiai. Nuconas popu
liaresnis viduriniuose vakaruo-

sunkvežimiai, prieštankiniai pa
būklai, helikopteriai. Liepos iaė 
nesį nauji laivai su 7,150 to
nų munidjos, 4 Migais-17, 3 
helikopteriais, 5 ambulansais, 
4 sunkvežimiais, 12 tonų leng
vųjų ginklų. Pagal sutartį ga
benamos taip pat patrankos, 
tankai, povandeniniai laivai.

Šiuo metu Sovietai pakeitė 
savo pirmykštį planą — vietai 
laivę statyklos Albucema* uos
ta jie siūlo statyti povandeni- 
ruę laivę bazę. Ji būtę tokiu 
būdu per 20 mylię nuo Gibral
taro, per 35 mylias nuo Ispa
nijos Rota, kur yra Amerikos

ne bet ir j^ėjo
Kubos reikalu rugsėjo 4 pre

zidentas tarėsi su abiejų parti
jų lyderiais. Respublikonai 
spaudžia, kad vyriausybė imtų
si akcijos prieš sovietų pastan
gas įsitaisyti karinę bazę Ku
boje. Preziiientas-pripažino, kad 
3,500 sovietinių technikų stip
rina karinius įrengimus. Tačiau 
ramino, kad tai apsigynimo rei
kalam. O jei tuos ginklus, ku
riuos Kuba gavo iš Sovietų, 
Castro norėtų1- pavartoti prieš 
kitas valstybes, tai Amerika im
tųsi visų priemonių-

Kuba H naujo minima, kada jimą į Vuteržemio jūrą pro Gib- nuo 1951 vasario pnhrigos, sos- 
Sovietai oficialiai pažadėjo jai 
karinę pagalbą- Nors preziden
tas Kennedy spaudos konferen
cijoje nuramino, kad nesą ži
nių, ar Sovietai atgabeno savo 
'kariuomenės į Kubą, tačiau da
bar neabejojama, kad Sovietę 
atgabsnti kariniai technikai Ku
boje rengia karines bazes ku
rios tegali būti nukreiptas prieš 
Ameriką. '

Visai tyliai Maskva rengia 
alhucemas uoste sovietai ^4 karinę bazę — Maroke, 

siekia povandeninių laivų bazės iŠ kur galėtų kontroliuoti išė-

tuvas dėl blogo oro galėjo nu
klysti, tačiau tebėra galioje į- 
sakymas Amerikos lėktuvam ne 
skirsti į Sovietų teritoriją .

Spėjama, kad Maskva norės 
panaudoti šį incidentą ir J. 
Tautose- Tuo tarpu kai Sovie
tų kariniai lėktuvai skrenda į 
vakariečiam rezervuotus oro til
tus ir sukasi apie Amerikos ke
leivinius lėktuvus, Amerika ne
kelia jokio triukšmo.

B

se, pietuose, kur nuotaikos kon
servatyvesnės, Rockefelleris po
puliaresnis rytuose ir tolimuo
se vakaruose. Tarp respubliko
nų Nixonas laimėjo 90 proc- 
palankumo, Rockefelleris ' 82; 
tarp demokratų Nixona$ laimė
jo tik RockefeHeris 58, tarp 'Yvūftai** Arnyti-
nepriklausomų — Niaonas 66, fe rugsėjo 2 jau davė 2 mil- 
Rockefelleris 58. paramos.

greitai riedėti -Būtent:

1961 pavakarį atvyko į Ma
roką Sovietų technikinė misija 
su pasiūfymu pastatyti laivų 
statyklą Alhucemas uoste. Va
kariniai patarėjas, tai patyrę 
įspėjo jauną karalių, kad nuo to
kios statyklos Maroko ūkis nie
ko nelaimės. Šulė organizuoti 
lengvąją pramonę,- turizmą. Ta
čiau savo ruožtu patyrė, kad 
Maskva pasiūlė karinę pagalbą, 
ir J- Valstybės pasiūlė penke- 
rių metų pianą Maroko kariuo
menei suorganizuoti. Siūlė pen
kis lengvai motorizuotus pulkus 
vidaus saugumui; pažadėjo lėk
tuvų. PTancūzija žadėjo taip pat 
prisidėti- Kol vakariečiai kal
bėjo ir žadėjo, Sovietai prista
tė 12 Migų-17. Tais pat metais 
lapkričio mėn. atvyko sovietų 
karinė misija, vadovaujama So- 
kolovskio. Kitą mėnesį lankėsi 
Maskvoje Maroko apsaugos mi- 
nisteris. Dar kęli vizitai ir ko
vo antroj pusėj buvo pasirašy
ta sutartis, o jau balandžio 7 
du Sovietų laivai atvyko su 
jankiais 32,000 armijai. Tai bu-

Mnekve panaikino nuo
l ' ' R 132 mylių, nuo sostinės iki rugsėjo 3 vidaus reikalų minis-

B ' uosto. Nors tas kelias buvo terijos vardą (MVD). Esą jis 
B suprojektuotas tik 17 mil-, bet perdaug primena StaUno tero- 

ji, atsieis 50 mil Nors jis dar rą. Dabar vadinsis vMotios JkŪTu "— oavmton
Rotort M*rrt* McrgLtaK *Mi* nebaigtas, bet pastatytoji da- teisės ir tvarkos mintotorija-

— Amerikos lėktuvai N. Gui- 
nejoje numetė 300 tonų mais
to Indonezijos parašiutininkain 
džiunglėse.

— Darbo sNonaa savaitgaly 
je Žuvo rekordinis skaičius — 
500- Ųg Šiol rekordas buvo 
1951 — 461.

Buvp paliesta ir užsienio lie
tuvių spauda, sakėsi ją viri lais
vai, skaitą, o kai reikėjo sumi
nėti bent keletą lietuviškų, 
Amerikoje leidžiamų laikraščių, 
tesuminėjo tik Laisvę, VRnį. 
Amerikos lietuvių komunistų 
tekffiamuš. Viena moteris gir
dėjusi, kad esąs trics Draugas. 
Daugiau jie nieko nežinojo.

Tuoj atsirado vienas ruselis 
ir pradėjo klausinėti, kas tie 
nepažįstami lietuviai, ko jie at
vyko į festivalį. Jis paskubta) 
nutraukti pokalbius ir suorga
nizuoti sovietinę dainą- Tai bu
vo Kathiša. Visi buvo didžiai 
nustebę, kad štai Amerikos dė- 
legadjos narys lietuvis mokėjo 
gerai dainuoti tą dainą ir plėš
te plėšė savo tenoru- Po ru-

— PrancUfoB prez- de GauL- rištos dainos jis pasiūlė tada 
le nuo rugrijo 4 ofid^ri lan- sudainoott IMuviftat Bet visi 
kori Vokietijoje ir dekhruoja tada tylėjo, nuleidę ,gahas- 
susitaikiniiĮią bei vienybę taip Vėliau sutikti jie dar šaldau 
Europos centrinių valstybių ’ laikėsi, neįsileido į jokias kal

bas, nepriėmė net amerikoniš
kų cigarečių parūkyti. Matyt, 
papildomai Šrayo įgrasyti po- 
Mrakų. Vtoou geros viltys po-

A UŽ IRO KAIMYNAI IR GLOBĖ
JAI: Tuniso prez. Bourguiba ii 
Maroko karalius Hassan.
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5-7711
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šjfoo dalyvių

Tel AL 4-5319

Tačiau Hills išvados labai

rint savo valstybės, politinės 
partijos neturi pagrindo reikš
tis. Todėl jos Čia tik vegetuo
ja, bemisdamos praeities atgar
siais- Dalis partijų jau yra pa
virtusios į fikciją, ir jų visa 
veikla pasireiškia tik dalyvavi
mu Vliko sesijose. Bet gyven
ti fikcijomis, o ypač ten, kur 
reikia veiklos negalima -. • Tai-

'■ Amerikos 
kėši Sovieto

M* >

vi, nesi visa valdo miĄįonieriai > 
BockefAlenai,-Kmmedžiai, Har- į 
rimanai, Eisenhoveriai — 
publikonų ar demokratų Tėv; žiburiuos* liepos 19, Sąjunga ir Mažosios Lietuvos 

rugpjūčio 23 ir nigpĖfičio 30 Rezistencijos Sąjunga. Nefe- 
atsinaujino dialogas dėl Vliko. 
Toną davė j- Matulionis, buvęs 
Vliko pirmininkas i? buvęs Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas. Į jo žodžius pir
mas atsiliepė dr. M . Anysas, 
Mažosios Lietuvos veikėjas- 
Antras bendrakalbis pasireiš
kė A. J. Kasulaitis, buvęs Jau
nimo žygių. redaktorius. Taigi 
visi trys dialogo dalyviai yra gi pats aukščiausias laikas ir 

, tų ‘pačių- vilkinių g’upių akty- mūsų benykstančioms grupėms 
vūs nariai. Ir visa diskusija pasidaryti garbingų išvadų,t o 

. vyksta ne su tais, kurie yra ša- ne ‘samdyti’ delegatus į Vliko 
*lia Vliko irkuriucs dialogo da- posėdžius”.
įJyviąi vadma “opozicija” (Ne- r A. J. Kasulaitis: “šie teigi- 
tikslingai įokis temanąs čia mai nėra teisingi”.

i vartojama^; nes jis klaidina: Dr. M. Anysas: “Politinę ko- 
: sudaro įspūdį, kad grupės, esan- vą gali vesti tik partijos, o ne 
į Čioš ųe VIike, prieštarauja Vii- palaida emigrantų masė. Nie- 
<ko. organizacijos veiklai, sten
giasi ją sukliudyti, kai faktiš- 
tkhi?io n<

kur ir niekuomet didesnės po
litinės grupės, patekusios į už
sienį, neperdavė savo uždavi
nio kovoji emigracijai”.

t#. Vitkui:
reikia 

įlieti'naujo ir gaivaus kraujo. 
O tas kraujas turi ateiti iš 
tremties bendruomenės. Ne tik 
lėšos ir moralinė jėga, bet ir 
asmens, bendruomenės atstovai, 
turi būti organiškai į Vliką į- 
jungti . ■. Daugiausia tremties 
jėgų yra sutelkta po Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vėlia-

Mano kaip lietuvio pareiga 
paleisti pasmerkimo žodžius 
tiems, kurie išdrįsta kalbėti lie
tuvių atstovo vardu komuns- 
tų sulipdytuose tauškaluose, 
dergti tėvynę Lietuvą ir vesti

Vattaojaat M*way: CAMAIUK IM — IMpM' lartmar atntjrje, 
JAMAICA Line — Hmm oMKK CROOSTOWN Une —- -otri 
petttan tt. — Lenfva šauti vietą eataiuablMama paetatytL

Dr. M- Anysas: “kad į Vli
ką reikia įlieti naujo ir gaivaus 
kraujo, tokį posakį teko jau ne 
vieną kartą girdėti iš burnos 
tų asmenų, kurie Vliką jau ei
lę metų marina ir nenumari
na. Yra faktas, kad Vilkas kas
met savo visuotinio susirinki
mo rezoliucijoje kviečia visus 
geros valios lietuvius įsijungti 
į jo darbą, bet šio straipsnio 
autorius pats gerai žino, kokių 
pasekmių šie kvietimai turėjo. 
Jie dingsta kaip pranašo bal
sas tyruose”. O dėl Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Any- 
sas galvoja: “Kas yra ta galin
goji PLB? Berods, žinome, kad 
ji yra prieš keletą metų įstrig
ta, plačiai organizuojama ir 
kad Toroete yra bortinė jos 
vadevyiOes, km^tad* prUdoaiso ir 
pats Esterius. Rrt dangau apie 
ją stote® girdėti”.

faafaettaįJpcU

klausimais: J. 
dėl dėl parti-
jų, -dri g<diknų4refonntą. Kurios 
nuomonės labiau atremtos į gy- 
venimo realią padėtį gali spręs
ti pats ’SįBjįĖtojas. Kurios ras- 

skaityto-

VRNONĖS MEDŽIAGOS 
IMPORTUOTOS IR

■ Už New Yorico gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kttaipy Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. 9inwtliiyw išeis gavus pinigus.

bėlVl^cr. C-į
- ’J- Matulionis: "Jo' darbas 
buvo tol produktugas, kol dar 
jaunesnis kraujas tekėjo jo gys
lomis. Bet, kilus nesutarimams 
ir kelioms grupėms išstojus bei 
perėjus į opoziciją, jo kovos 
frontas susilpnėjo- k kas svar-Gerai žinau, kad jūs trokš

tate mano balsą išgirsti kokio 
nors bolševikinio raugo met
menyse. Deja, nuskambėjus ma
no pirmiesiems žodžiams, jūs 
būsite priversti nusivilti- Bet ašarų upeliuose. Negana, kad 
tiek to. - ’ r jūsų širdys yra sužvėrėjusios,

nejaučiate Sibiro kankinių pa- toriaus .posates, kad *Vlfto re- 
galbos šauksmo, bet jūs lieja- prezentacija esanti pasidariusi 
te bolševikiškos gyvatės nuo- kompromitacija ir invatidišku- 
dus ir į tų nekaltų kūdikių šie- mas, kurių pasekmėje kitatau- 
las — auginate dar didesnius čiai pradės nepasitikėti ir su 
tėvynės duobkasius . už save, mumis nesiskaityti’.. . Anysas 
Jūs- didžiuojatės ir patenkinti teigia priešingai: “Vilkas yra 
tais naujais ateiviais, kurie rė- pilnai pripažintas savo draugų, 
žiacprieš tėvynės laisvę nu- Jis turi priėjimą prie JAV vy

riausybės, ir rintes kitas, išsky
rus Altą, jo netari”.'

Dėl Vliką ubrančię pert

J. Mątulionis: “Vlike šiuo 
metu dalyvauja krikščionys de
mokratai, Otaodą Sąjunga, 
Darbo Federadji, Ukteinkų 
Partija, valstie&i KaoŠHnkai,

Turtine nuolat mūsų eandilyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas Nardomas Ir pri
statomas į bet kurta JAV-bių vietą.

Įįč^įk IMppmanno pasi- ( Tačiau tokiai nelemtai prie
ĮĮiMm drauginga šmėHa kadai Rooseveltas 1941 galėjo . r 

pamanlinte karo būti labiau pateisintas negu rpaaM^t 
ij^hiūa jo |r preridento' šaukliai, kurie šfcriidten vėl pla- . , ,.
Iveltk meflėB tetarą su * tilte. * linksmą naujieną apie
Josife: buvo apmokėta pu- * Ouušfiovo “liberaiizaeijąF.

Lietuvos nepriklausomybės niekintojam
parduodančio už grašį tautinu 
įsitikinimų, tikslas dar kartą blausia, jis dar tdbebraška ir 
priminti jums, kad esate pakly- dabar- O braškėjimuiir galo ne- 
dę svetimuose toliuose ir lai- matyti. Ir visa tai prašosi tam 
dojate savo tėvynę kraujo ir tikrų išvadų”.

Dr. M. Anysas: “Nepagrįstas 
ir tiesiog užgaunantis yra au-

Propaganda taip veikia, 
net apsaugos sekretoriaus 
Namaros kalba buvo išaiškin
ta kaip pasirengimas karui 
prieš Sovietus

Kaip anas ameriloatis infor-. 
mvoja apie Chruščiovą ir kt.:

Aš tikiu — rašo Hills, — 
kad karo grėsmė sumažėtų, 
jeigu Chruščiovas ir kiti So
vietų lyderiai daugiau lankytų
si ;J. Valstybėse- Jie matytų, 
kokia mūsų visuomenė atvira 
ir atvirai kovoja su korupcija, 
favoritizmu, siekia taikos ir tt. 
«lš tos Hills rekomendacijos 

matyt, kad nors jis lankėsi So
vietuose, bet nepažino nei 
Chruščiovo nei kitų sovietinių 
vadų.. Jis ir klaidina Amerikos 
skaitytojus, sudarydamas įspū
dį, kad Chruščiovas ir kiti “ne 
pažįsta” Amerikos ir tt. Jei 
Hills mano, kad melai apie 
Ameriką sumažėtų ir taika su
stiprėtų, Chruščiovui gėriau pa
žinus Amerika, tai arba jis nai
vus, arba kitus nori laikyti 
mulkiais. Sovietų vadai labai 
gerai pažįsta Ameriką, dėl to 
ir fino, kokia iškreipta infor
macija reikia maitinti savo pi
liečius. čia ne pažinimo reika-

derinasi su Vakaruose varoma 
propaganda, kuri taip pat ne
gailestingai iškreipia komuniz
mo vaizdą ir siekimus. Tai mi
tas apie vadinamą komunizmo 
suliberalėjimą, kuris rodo ko
munizmą vos vos jau ne de
mokratinį. Dėl pastarojo mito 
atsiliepė ir vokiečių žurnalo 
Stern kolumnistas WiHiam S. 
ScMam, kuris paliečia klausi
mą, ką visas tas mitas apie 
suliberalėjimą reiškia.

TU 9-3874

M MBM 
M 4-9999 

KVA 53737 
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■ Teikiame teisingiausiue patarimus kaip pigiauriai su
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti Visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

370 Union Ave^ Brooklyn 11, N. Y, 
Tek EV 44952

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltiū, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

fiberalinti” yra toks pat senas 
kaip ir komunizmas. Kai komu 
nizmas prieš 45 metus paėmė tą begėdišką propagandą: “esą 
valdžią, WaWar Ltppmann rašė greitai visame pasaulyje suple- 
Ame^os žurnale New Repub- vėsuos. raudoni Kremliaus sku- __ . , .... .. „„
be: komunizmas jš esmės esan- durai”. Mano kaip lietuvio, ne-' 

tęs tais, kūne išvažiuoja } So^ 
c_____-__^=^^========= ____---------- j vietų Lietuvą padauginti mūsų

brolių ir seserų budelių eiles. 
Nereikalinga mums jūsų pai

ki propaganda, kad "tėvynės 
mylėtojai grįžta į tėvynę”. Tai 
valkatos, chuliganai ir vagys, 
sugaudyti ir išyežti į priverčia
mojo darbo stovyklas bausmės 
atltirti už kriminalinius nusikal- VHnitas Beštetenciios
tunus. Jie šianden kaip apmo- \ < .... ' t -L'l 
kami slapti Kreiiaus agentai, 
įsibrovę į pelitinių bėglių ei- Lietuvos laisvės (Matymo. Jot 
les, atlikę savo judošišką dar- ■ iš prigtatits Mų visų vieno- 
bą, patepknti grįžte pas savo das teadjas teka, ir 
ponus tęsti kruviną terorą pa- '■ tai pučias temti itaągtate duo- 
vergtoje tėvynėje. Ir kaip jūs, na maitinoaota. M Jūs apM- 
va&nsmi lietuviai, neparausta- (tote Lafetą taųbpdtaMi sme- 
te kaip vėžiai, galite drąsiai . tMdnte laflIUllM, tMrifeime 
pažvelgti man į akis, trindami finMMfc MTarijttte -arifesiųjų 
raudonojo lizdo sienas. kaulą, Jtet vtetegri nMMfciine:

Vienintelis mano linkėjimas šalin raudonųjų piratų verg
tiems, kurie nesate dar taip to- ja.' Mes* sukūrime Lietuvos 
11 nukeliavę į prarajas, pabus- laisvės gerovę int tautiškai de
kite, atitaisykite savo klaidas, mokratinių pagrindų- 
ir visi bendrai siekime tėvynės Vilnieti*

PL 9-9799
__ ______________________ _______________ SW *<2998

• VI?iĖLANO,,NJ. — Landi* Ave^Greek Orthodox Club feds- 
SkyrtiM atidarytpsoktedianiai*^ Ooif *iW?nla,g ir MkmadteįiOais

• feVINGTON «, N.4. — taft ferlsfUiUI Aw- ------ ''-ES 2-4985
• YOUNQ8TOWN 3, ONo — EI Aeenee - --------- Rl 3-0440
• LO8 ANGELES 24 Crttf. — 990 8o- Atimtie Blvd. - AN 1-2994
• LAKEWOO<VJ«.J. — 129 - 4th Otrect -------------------  FO 3-8699
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - M Avenue--------------- ; AL 4-5459
• NEW YORK 11, N. Y. — 136 W. 14tii atreet----------- CH 3-2M3
• NEWARK a, N-J. — 428 fertMIbtf Avenue----------BI 3-ty97
e NEW HAVEN, jCoMb -- 5fe Conflrtn* Aw.-------------- LO 2-J446
• PATER80H 1, N-J- —90 tertn Otreet —_________ MU 4-4919
• PA80AIC, N. 4. — 170 Market 8tteet -------------------  GR 2-6387
• FH1LAOELPHIA 23, Pa — 525 W. GJrard Avė. __  PO 5-5892
• PITTOOURGH 3, Pa- — 1015 E. Canon Street ___  HU 1-2750
• SAN FRANCI8CO, Cattf. — 2079 Sutter Street____  F1 9-1571
• WATERBURY, Conn. — 9 John Street -----
• WORCE8T£R, Man. — 174 MŪtbury Street

I^ardsvimas nepapraotai žemom URMO KAINOM ..

atraižą VBmNšs medžiagos■- importuotos k vietines
3 - jose krautuvėse

Tarp 9-oe Ir l-e* Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir inOt tirti enleie 9 iki 8 vaL vak.
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Mokyklos pradeda darbą
Mokyklos vėl atvėrė duris 

naujiem mokslo metam. Po va
saros atostogų tai kartojasi 
kasmet. Nieko nepaprasto. Tik
tai šiemet iškilo naujas klausi
mas: ką daryti su malda, Sv. 
Rašto skaitymu, Dievo vardo 
minėjimu? Vyriausias teismas, 
kaip žinome, išaiškino, kad 
Nevv Yorko valstybėje švieti
mo vadovų priimta malda yra 
nevartotina, kadangi nekonsti- 
tucinė. Vieni iš to pasidarė iš
vadą, kad viešose mokyklose 
neleistinas nei šv. Rašto skai
tymas nei Dievo vardo minėji
mas. Kiti tebesilaiko nuomo
nės, kad vyriausias teismas pa
sisakė tiktai dėl tos maldos, ku
rią priėmė Nevv Yorko švieti
mo regentų taryba. Bet toks 
aiškinimas su teismo sprendi
mu nevisai sutaria. Teismo įro
dinėjimuose pasisakyta prieš 
maldą apskritai- Kas tada lie
ka mokyklom daryti? .

Massachusetts valstybėje iš
siaiškinta, kad galioja seni jos 
Įstatymai, kurie reikalauja Šv. 
Rašto skaitymo. Jei tėvai to ne
nori, jie turi pareikšti, kad jų 
vaikai būtų išskirti. Tai išmin
tingas Įstatymas, kuris patenki
na, ir tikinčiuosius ir netikė
lius- Kodėl dėl kelių netikėlių, 
— jų niekada daug neatsiran
da. — turi būti draudžiama tai, 
ką tikintieji laiko šventu ir žmo
gui privalomu dalyku: reikšti 
Dievui pagarbą.

Kitos valstybės priešingai da
ro: Dievą veja iš mokyklų, kad 
pravytų ir iš viešojo gyveni
mo. Bet tai priklauso ne tiek 
nuo Įstatymų ar konstitucijos, 
kiek nuo pačių žmonių nusi
statymo. Dažnai Įstatymą gali
ma vienaip ar kitaip suprasti- 
Antai, Sovietų Rusijos’ konsti
tucijoje yra Įrašyta tikėjimo 
laisvė, bet ji aiškinama taip, 
kad yra laisvė tikėjimą pulti, 
bet nėra laisvės jį ginti, žino

► MORKUS j

| Anuo metu Alytuje j
> Iš po mano balanos <

(2)
Išmokęs sugyventi su ta “jev- 

reika”, visą savo ilgoką amžių 
sugyvendavau ir su kitais, Į 
ją panašiais. Mokykla to ne
mokė- Mokėmės skaityti, rašy
ti ir skaičiuoti, šiek tiek paži
nome mūsų žemelę. Labai ma
žai ką išgirdome apie begalinę 
visatą. Ir kam to reikėjo? Nie
kas nelaidė raketų nei sateli
tų. Bet žmogus buvo toks, 
koks dabar. Pažinti žmogų, o 
ypač save, reikėjo jau savo pa
stangomis. “Gnoti se auton” 
(pažinki save) — sakydavo se
nieji graikai. Ligi šiol geresnio 
pamokomojo šūkio dar neteko 
girdėti. Matyti, savęs pažinimo 
vėliava plevėsuos ligi amžių pa
gynos ir rodys gyvenimo kebą 
tikros valios žmonėm. Rasit, 
dėl to Diogenas, graikų filoso
fas. vaikščiojo minioje dienos 
metu su žiburiu- Kai jo užklau
sę, ko jis ieškąs, atsakęs:

— Ieškau žmogaus!
Mus valsčiaus mokykloje mo

kė irgi žmogus — mokytojas 
Brazys. Prarūgęs alkoholiu gir

PubUthctf «eml-woekly except hollday 
w«eka and July and Flrat waek ia 

Auguat whan publlched wcckly.
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me, kad tai suktas ir neteisin
gas aiškinimas. Bet tiek pat ne
teisinga ir Amerikoje reikalau
ti sąžinės laisvės sau. ir draus
ti ją turėti kitiem. Kai viešos 
mokyklos visų piliečių mokes
čiais išlaikomos, tai visi turi 
turėti ir tokią tikėjimo laisvę, 
kokios jie nori.

Tikėjimo išskyrimas iš mo
kymo turi dar vieną prastą pa
sekme: mokslą susiaurina. Jei 
mokslu siekiama tiesos, tai tu
ri būti duodama galimybė pa
žinti visa, kas yra. Kad Dievas 
yra, lengviau yra įrodyti, negu, 
kad Jo nėra. Negalima tiktai 
Dievo parodyti- Bet ir vadina
mas “grynasis mokslas” ne vi
sa parodo, o vis dėlto žmonės 
tiki mokslininkais. Kodėl kai 
kas netiki Dievą? Kas nori gy
venti kitaip, negu Dievo įsa
kymai liepia, tam norisi many
ti, kad ir Dievo nėra ir Jo var
do nereikia mokyklose nė už
siminti. Bet kur toks mokymas 
veda, mums geriausiai parodo 
rusų tautos likimas-

... Lietuvių tautos nelaimingas 
dabartinis likimas mums prime
na dar. vieną pareigą: rūpintis 
savo vaikam duoti gerą litua
nistinį išsilavinimą, kad išlik
tų ir stiprėtų jų tautinė lietu
viška sąmonė. Lietuvoje ji dar 
išlieka dėl to, kad ten sava že
mė ir savos tautos dauguma. 
Bet rusinimas graužiasi iki pa
čių lietuvių tautos šaknų. Drau
ge graužiasi ir ateizmas. Prieš 
tas dvi blogybes turime staty
ti tvirtą savo vaikų lietuvišku
mą ir tikėjimą- Tai duoda mū
sų lietuviškos mokyklos, kurias 
privalome visomis jėgomis rem
ti. Kas ir neturi savo vaikų, 
tepadeda jas išlaikyti, o kas tu
ri — būtų nusikaltimas savo 
tautai, jeigu vaikai lietuviškai 
nesimokytų.

tuoklis. Ištroškęs burnelės sa
kydavo:

— Vaikai, laikykitės ramiai, 
neišbėgiokite 1 Aš tuojau par- 
grišiu.

Užsimetęs ant pečių sermė
gą. smukdavo Į artimiausią kar- 
čiamą. Kai kada grįždavo, kai 
kada — ne- Jei grįždavo, tai 
būdavo suraukęs kaktą, sugrie- 
žęs dantis, sugniaužęs kumš
čius. Baisus. Rėkė, šaukė, už 
plaukų pešė. Ausis sukiojo, per 
žandus pliekė, kupron daužė. 
Baisus! šiandien tokio “profe
soriaus” nė Rusijoje nepakęs
tų. O tada pakentė, net pagar
boje laikė.. Sakydavo: už vieną 
muštą — dešimtį nemuštų! Jei 
taip, tai Brazio mokiniai turėjo 
būti brangiausi deimantai ...

Juokai juokais, o jie buvo 
gabūs- Kiek pamenu, labai grei
tai nutverdavo svetimą kalbą. 
Štai kaimo vaikas, nė žodžio 
negirdėjęs rusų kalbos, pirmą
ją žiemą jau gerokai pramok
davo skaityti, rašyti ir net kal
bėti. Po poros žiemų — nagi, 
tikras rusas! Tuo kėliu ir aš

Kad Lietuva vėl būtų laisva...
žodžiais vargiai galėčiau ‘ iš

reikšti savo padėką Lietuvos 
vyčiam suteiktą man garbę, 
įteikiant man tą žymenį už ma 
no triūsą Lietuvos laisvės rei
kalui.

Aš turiu daug draugų ir pa
žįstamų tarp šio krašto lietu
vių, kurių gyvena pirmoje rin
kiminėje Indianos apygardoje- 
Dėka tų savo draugų, ir dar 
dėl to, kad 83-čiame kongrese 
buvau narys specialios komisi
jos, kuri tyrinėjo sovietų agre
siją, turėjau progos šiame kraš
te ir Europoje susitikti su 
lietuvių visuomenės veikėjais. 
Ta pačia proga teko arčiau pa
žinti Įsidėmėtiną Lietuvos is
toriją ir lietuviu tautą, siekian
čią per tūkstantį metų- Dar 
anais senais amžiais lietuvių 
tauta pasaulinėje istorijoje yra 
pasižymėjusi savo kovomis už 
laisvę, savarankiškuma ir ne
priklausomybe. Pradžioje bu
vo valdoma atskirų kunigaikš 
čiu, bet tryliktajame amžiuje 
buvo suvienyta vieno valdovo. 
Tryliktojo amžiaus viduryje pa
sidarė krikščioniška valstybė. 
Kiti valdovai išplėtė teritoriją 
ir kultūrą. Daugiau kaip porai 
šimtų metų Lietuva pasidarė 
viena iš žymiųjų Europos vals
tybių. Tiktai aštuonioliktajame 
amžiuje ėmė nebetekti savo 

REP. RAY J. MADDEN įteikiamas medalis. Iš k. į d. kun. V. V. Stanevičius, vyčių dvasios vadas, kun. 
J. Jutkevičius, Rep. R. J. Madden, vysk. K. Salatka, R. Boris, vyčių pirmininkas, ir A. Mažeika, Sr. Nuotr. 
V. Maželio.

nuėjau. Per porą žiemų jau py
liau rusiškai kaip iš rago.

Vilniaus pusėje. Alytuje, vais
tinės tada nebuvo, o suvalki- 
nėje — taip- Čia užsukdavo 
kariai vaistų nusipirkti. Man 
duodavo palaikyti arklį. Tyčia 
užkalbindavo rusiškai, nes ži
nojo, kad kaimo bernaičiai ru
siškai nekalba. Nustebdavo ir 
sakydavo: nė Maskvoje geriau 
nešneka. Ir už tai gaudavau 
kapeiką. O vaikam kas? Kad tik 
juos pagiria ir apdovanoja. Ne
sunku tokius suvedžioti.

Baigus antrąją mokslo žie
mą, prasigėręs Brazys mirė- Jo 
vietą užėmė Bagdonas. Jis bu
vo visai kitoks žmogus: blai
vus, ramus, geros širdies. Ne
rėkė ir nemušė, nestumdė ir 
nespardo. Mokė vaikus vado
vautis galva, ne baime, šešta
dienio rytą skirdavo dainai- 
Dainuodavom, suprantama, ru
siškai, kai kada — lenkiškai. 
Kaip mokė, taip ir dainavom. 
Laukdavom to ryto kaip dan
gaus, kad nereikėtų ko kito mo
kytis. O ypač dėl to, kad mū
sų “profesorius” dar įtarda
vo smuiku.

Sužinojęs, kieno aš vaikas, 
kartais užkalbindavo mane gra
žiai lietuviškai. Klausdavo, ką 
tėvukas rašo iš Amerikos, kas 
jo laiškus paskaito? Kas atsa
ko? Patarė man rašinėti. Pa
klausiau ir pradėjau. Ačiū jam, 
ir iki šiai dienai rašinėti ne
užmiršau.

Lietuvos vyčių seimo me
tu rugpjūčio 19 Newarke 
buvo įteiktas padėkos me
dalis Rep. Ray J. Madden, 
kuris tą proga pasakė čia 
atpasakotą kalbą, pasisaky
damas už Lietuvos išlaisvi- 
inmą iš bolževikinė vergijos

žemių, kovodama su Įsiveržė
liais, ir pagaliau užvaldyta Ru
sijos. Bet tuo metu lietuvių 
tautos atsparumas ir laisvės 
meilė pasirodė penkiuose di
desniuose sukilimuose prieš ru
sus pavergėjus.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu Lietuva kovojo su vokie
čiais ir su bolševikais. 1918 
lapkričio mėn. buvo sudaryta 
laikinoji vyriausybė, atsirado 
pagrindas organizuotai ir vie
ningai valstybinei santvarkai, 
kuri vedė i garbingus naujus 
Lietuvos laikus-

1920 liepos mėn. Sovietų Ru
sija pripažino Lietuvos suve
renumą ir nepriklausomybę. 
1921 rugsėjo mėn. Lietuva bu
vo priimta į Tautų Sąjungą.

Dvidešimties metų laisvės 
laikotarpyje Lietuva padarė žy
mią pažangą- Žemės reforma 
sukūrė 45.000 naujų ūkių; apie 
200,000 žmonių buvo aprūpinti

ARKLIŲ gadynėje žirgelis, 
nors būtų ir sočiausiai prišer
tas, švelniausiomis kamanėlė
mis pažabotas, tymo balneliu 
pabalnotas, užsėdus į bažnyčią 
ar į kermošių joti, dėjosi ap
tingęs — raižėsi, trūkčiojo, 
prunkštė, taikėsi atgalios spruk 
ti. Kad greičiau namus apmirš
tų, tekdavo pantinėliu ar 
šmaikščiu botagėliu paspirti- 
Gi visai kitaip būdavo, pasisu
kus namopi. Užuot nusitvėrus 
kokios rykštelės, tekdavo stip
riai traukti vadžias, kad kar
tais, namų pasiilgęs ir per 
smarkiai įsibėgėjęs, neparklup
tų, tavęs nenutrenktų ar sau 
pačiam sprando nenusisuktų. 
Arklys ne galva, bet uosle gal
voja. Labai nuosekliai. Kur jo, 
ji? — tai menkas reikalas. 
Daug svarbiau —•' iš kut išjo
jai? O pats svarbiausias —ar 
grįžti? Tada visom keturiom 
pasileidžia, ausis suglaudžia, 
visas išsitiesia, tartum prie že
mės prilimpa, kad tik greičiau 
— namo, namo! Tai arklys. O 
žmogus?

Amerikoje tenka susitikti vi
sokiausių žmonių. Aukščiausiai 
iškilusiu laikomas europietis, 
žemiausiai nuslydusiu, atsiliku
siu — afrikietis. Taip sakoma. 
Bet ir vienas ir antras yra ly
gūs. kai giria savo kraštą. Eu
ropietis giria paliktus kalnus 
ir klonius, jūrą ir upes, baž
nyčias ir mokyklas, savo dai
nas ir muziką. Neramina jį il

darbu ir pastoge. Labai ryški 
buvo pramonės pažanga- 1913 
Lietuvoje tebuvo 151 įmonės 
ir 6.603 darbininkai, o 1939 
— 16,131 ir 33,000 darbinin
kai. Susisiekimo keliai per 15 
metu buvo padvigubinti. Buvo 
daug padaryta socialinės ap- 
draudos srityje. Pastatyta daug 
ligoninių, įvesta 8 darbo valan
dų diena, įsteigtos ligonių ka
sos. Jomis naudojosi apie 133, 
400 dirbančiųjų. ’

Švietimo srityje taip pat to
li pažengta. 1920 tebuvo 1,173 
pradinės mokvklos su 1,438 
mokytojais ir 71,648 mokiniais. 
1939 jau buvo 2,328 su 5,228 
mokytojais ir 292,545 moki
niais. Tokią pat pažangą pada
rė ir vidurinės mokyklos: 1920 
jų buvo 40 su 9,076 mokiniais, 
o 1937 jau 89 su 18,838 mo
kiniais.

ši didelė Lietuvos pažanga, 
kuri rodė lietuvių sugebėjimą 
savarankiškai valdytis, buvo 
palaipsniui sugriauta sovietinės 
bei nacinės konspiracijos ir 
agresijos, pradedant 1940 me
tais- Šio apgailėtino laikotar
pio istorija yra tamsi dėmė lie
tuvių mintyse.

Religinė laisvė suvaržyta ir 
toliau gniaužiama. Kadangi Lie
tuva beveik išimtinai yra ka
talikiškas kraštas, didžiausi 

gėj masis visų tų daiktų ir da
lykų — traukia ir neatleidžia 
palikti namai.

Kas matė, kad pasiduotų af
rikietis? Jo šalies ištekliai dar 
apstesni. Neišbrendami * miškai 
ir brūzgynai su drambliais, le
vais, tigrais, antilopėmis, gori
lomis •.. Upės ir ežerai, pel
kės ir liūnai su krokodilais, be
gemotais ir visokiausiais šliu
žais. O laisvė, laisvė! Nė plo
niausios drobės gija kūno ne
varžo. Pliki, kaip ežero nen
drės, siūruoja. Ir kas gali būti 
brangesnio ir mielesnio už sau
sų žagarų pastogę lapų unks
mėje? Tai gimtieji namai. Ir 
kaip jie traukia-

Antai, beveik pačiame Atlan
to viduryje, už poros tūkstan
čių mylių nuo artimiausio že
myno, iš okeano kyšo mažai 
kam vertas akmeninės uolos 
gabalas: keturios dešimtys my
lių ilgio ir pločio. Aštuonis 
tūkstančius pėdų vulkano ke
purė rodo, kaip ji atsirado ir 
kaip gali vėl dingti. Tą akmeni
nį uolos sklypą, sako, pirmas 
aptikęs portugalų jūrininkas 
Tristao da Cuhna, kurio vardu 
sala ir vadinama. Ji susilaukė 
žmonių tik tada, kai šv. Ele
nos salon buvo atitremtas ir 
anglų saugomas imperatorius 
Napoleonas. Sargybos įsikūrė 
ir Cunhao saloje. Dalis ten ir 
liko, kai Napoleonas mirė. Be
veik per pusantro šimto metų 
priaugo arti trijų šimtų gyven

MEDALIS, kurį Lietuvos vyčiai' jau šeštą kartą įteikė lietuvių tautos 
draugam.

smūgiai nukreipti prieš Katali
kų Bažnyčią. Apie 150 katali 
kų kunigų Lietvoje buvo areš
tuota pirmos bolševikų okupa
cijos metais. Kiekvienas kuni
gas turėjo rinktis tremtį Į Si
birą arba šnipinėjimą kitų ku
nigų ir savo parapiečių-

Lietuvos pavergime plana'j 
buvo paruošti Maskvoje dar 
prieš įvedimą Į Lietuvą sovie
tinės kariuomenės. Praslinkus 
tik keliom valandom, kai 1939 
spalio 10 buvo pasirašyta Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos sa
vitarpinės pagalbos sutartis, ge
nerolas Serovas išleido įstaty
mą areštuoti ir deportuoti 
priešsovietiškai nusiteikusius 
žmones Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. Prisidengus ta savi
tarpine sutartimi, Sovietų Są
junga galėjo įkurdinti Lietuvo
je didelį skaičių NKVD agentų 
ir kitokio subversinio elemento.

Tai buvo užrekorduota Kon 
greso specialios komisijos, va
dovautos buvusio kongresmano 
Charles J. Kersten, kai apklau
sinėjimus atlikome šiame kraš
te ir Europoje. Radijas, televi
zija, laikraščiai milijonams žmo
nių Europoje ir visame pasau
lyje skelbė, kaip komunistai 
smelkiasi pavergti laisvas tau
tas. Toji speciali komisija at
liko didelį darbą, nušvietusi 

tojų. Visi čia gimę, augę, pa
togesnio gyvenimo nematę, ma
ža ką apie kitus kraštus ir 
žmones girdėję. Bet tai jų na
mai, jų tėvynė, mielas ir bran
gus kampelis — tas uolėtas ga
balas, didelių vandenų skalau
jamas ir stiprių vėjų pustomas. 
Savi namai-

Ir staiga. 'Praėjusią vasarą 
grįžę iš bažnyčios rado iškri
tusius langus, atlapas duris, su
aižėjusias sienas ... Drebėjo že
mė. Budo įmigęs vulkanas: mau 
rojo, stenėjo, ugnimi spiaudė, 
liejosi žarijų Java. Vos" suspėjo 
žmonės į laivus subėgti, kai ug
ninė tešla užliejo pasėlius ir 
gyvulius. Žmonės gyvybę savo 
išgelbėjo, bet širdis liko skaus
mu sukepusi — gailėjo namų 
ir tėvynės.

Ir man jau šešios dešimtys 
ir ketveri metai, kai apleidau 
Alytų. O betgi, kiek kartų žvel
giu į Susųuehannos upę,, visa
da širdis suvirpa. Jei būčiau 
žuvytė, tuo vandeniu nerčiau 
į Atlantą, siekčiau kito kranto 
ir plaukčiau ligi Baltijos, ligi 
žiočių Nemuno, mano vaikys
tės draugo, kurio krantai ma
no mažų pėdų nubėginėti, jo 
vandeniu taškytasi ir maudyta
si, kai dar mane mokė Šimkus, 
Brazys ir Bagdonas. Anuo me
tu ... Tolimi tai laikai ir toli
ma man būtų kelionė, bet mie
la sauo pagynoje — ji parves
tų namo! - 

tikrus faktus ir atskleidusi ap
gaulią propagandą ir subversi- 
nę veiklą komunistų, kurie tuo 
būdu siekia agresijos ir Urani
jos. Jei ne Amerikos lietuviai, 
jų organizacijos ir Lietuvos vy
čiai, tai Kongreso speciali ko
misija, tyrinėjusi komunistinę 
vergiją Baltijos kraštuose, var 
gu būtų buvusi sudaryta. Aš 
prisimenu, kaip 1952 Washing- 
tone lankėsi lietuvių žymūs as
menys, prašydami sudaryti to
kią komisiją.

Amerikos ir laisvo pasaulio 
žmonės yra dėkingi lietuvių vi
suomenės vadams, kad Kongre
so speciali tiriamoji komisija 
buvo sudaryta. Nuopelnas čia 
iš tikrųjų priklauso Amerikos 
lietuviam. Anie tyrinėjimai, 
kaip ir kiti, nukreipti prieš 
komunistinį pavojų, turėtų bū
ti tęsiami. Kova su ateistiniu 
komunizmu turėtų būti pasku
binta bei stipriau paremta JAV 
ir visų laisvų tautų, kol bus pa
siekta laimėjimo prieš šią pa
saulinę tiraniją, o Lietuva ir 
kiti satelitiniai kraštai atgaus 
laisvę ir nepriklausomybę — 
baigė savo žodį Rep. Ray J. 
Madden, palydėtas gausiais Lie
tuvos vyčių ir jų svečių ploji
mais.

Dėl Vliko ...
(atkelta ii 2 psl.)

A. J. Kasulaitiė: “Savo raši
nyje autorius negaili gražių 
epitetų PLB ... Tačiau ji yra 
juk tų Vlike susitelkusių ‘be 
pagrindo’ veikiančių grupių kū
rinys”.

Dėl konkretaus reformos 
plano:
J. Matulionis: “Konkretaus 

asmeninio bendradarbiavimo 
atžvilgiu Vlike išeinu iš 50:50 
bazės Tiek, kiek jame yra par
tijų ir sąjūdžių atstovų, tiek jų 
pasiunčia ir PLB. šiuo metu 
Vlike yra 9 grupės po 2 at> 
stovus, tai ir PLB turėtų būti 
atstovaujama 18 žmonių”-

Dr- M. Anysaa: “Autorius 
rašo: ‘PLB jau šiandien tiesio
giai ir netiesiogiai duoda vi
sam vadovavimui lėšas ... Na
tūralu, jog kas dūoda lėšas, tas 
turi turėti ir įtakos visuose 
darbuose’. Biudžeto klausimas 
yra labai svarbus dalykas, nes 
PLB, norėdama gauti 50 proc. 
atstovų, turėtų prisidėti prie 
50 proc. išlaidų, o likvidavus 
visas partijas ir grupes turėtų 
padengti visas Vliko išlaidas”. 
Anysas nemano, kad PLB pa
jėgi tam ir daro išvadą: “jei
gu PLB negali sudaryti dešim
čių tūkstančių dolerių biudže
tą, tegu nepretenduoja eiti į 
Vliką ... Manau, kad dėl su
minėtų motyvų p. J. Matulio
nio pasiūlytas PLB 50 proc- į- 
sijungimas į Vliką arba net vi
siškas Vliko perėmimas nėra 
įmanomas".



DR. A GRIGAITIS

ADVOKATAS

Dėmesio lituanistinei mokykla:

RAMYBĖS
ŠALTINIS

dybos gegužinė iras rugsėjo 
Arroyo Seco parke, prie N. 
Avė.

79 atstovai). Girdėti, kad į vie
nuoliktąjį Balto seimą vyks 
daug delegatų: New Yorkas 
siųs net 10, Detroitas porą au* 
tomobilių, o iš Chicagos lau
kiama viso autobuso.

Jau arti mokslo metų pradžia 
Greitai vaikai rinksis ir šešta- 
dteninėn lituanistinėn mokyk
lon. Ji veikia šv- Andriejaus 
parapijos patalpose, kleb. Ce- 
pukaūčto rūpestingai globoja-

vedėja*.
«tep.Mln1cus 
-YN -r 1360 kllocycte*

Balto Centro vaktyta 
fio » poto(ty>

įstatai pramato 25 direktorius, cagoje tavo 23, o- dešimtaja- 
rentamns seime- Seniau visą me seime Chicagoje 1960 — 
direktoriatą iš 16 asmenų pri
statydavo grupės, ir seimas -be 
didelių diskusijų pripažindavo.

Dąbar Balto seūnan tik 12 
kandidatų į direktoriatą. siųjo 
Balfą įsteigusios grupės (keta-

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stols). — 
Galite pasirinkti iŠ didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

- Vedėjo 
r R. Vltčiėis

AM bangomis 1190 klloclklų 
FM bang, 105.7 megaciklų

.-3 / J*

PHILADEUPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan 8L, Philadelphla 47, Pa. 

HOward7-4176 
šeštadieniais —

mos šv. Andrejaus parapijos 
salėje. Kviečiami via lietuvių 
vaitai, pradedant trečiuoju pra
džios mokyklos skyrium. Bus 
pasiskirstyta grupėms pagal

Migrena
Migrena yra pasikartojus gal

vos skaudėjimas be jokio ryšio 
su kūno funkcijų sutrikimu. Li
gos priežastis yra v nežinoma. 
Manoma, kad tai priklauso nuo 

Atsiradus pastoviam galvos galvos indų išsiplėtimo. Pas ser- 
skaudė jimui, reflria surasti prie- ginčius migrena pastebėta aler- 
žastis ir gydyti tas ligas, tai- gija, vidinės sekrecijos liaukų 
rios sukela galvos skausmus. 
Dažnai galvos skausmai yra pa-

W ATE R BU R Y, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 k ii.

ved. Ant. Paliulis 
321 Robinwood Rd.

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

BOSTON, MAS S. 
T . •- vedėjas

JONAS X ROMANAS, Sr. 
WH1L - 1430 kll. Medford, Mass. 

Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

McKE^&PORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vad.fcun.AJf, BuėLnelca* 
706 Talbot Ave^ Bradook, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 val.pj>.

f OETRO'rr, MICH.
WJLB, 1400 banga 

.Vedėjas Raipb X V a I at k a 
15756 Leaure, Detroit 27. Midi.

- . BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 5-5^0 popiet

prasti, nereikalauja specialaus 
gydymo. Reikia ligoniui duoti 
pilną ramybę. Jei veidas išba
lęs, ligonį reikia paguldyti taip, 
kad galva būtų žemiau už kū
ną, ant galvos uždėti šildytu
vą- Jei veidas paraudęs, ligo
nio galva ir krūtinė turi būti 
pakelta aukščiau nei kūnas, 
ant galvos uždėti ledų. Paša
linti ligonį jaudinančias aplin
kybes. Kartais galvos skaudė
jimams gelbsti šilta vonia-

E vaistų dažniausiai vartoja
mi angalgetiniai — asperinas, 
asperinas su cofeinu, su ace- 
tophenitidinu; be to, vaistai ra
mintojai — phenacetinas, pira
midonas ir tt.. '

Jei galvos skaudėjimą suke
lia aukštas kraujo spaudimas, 
ligoniui reikia duoti tablečių 
nuo, galvos skausmų, prie ko
jų pridėti pūslę su karštu van
deniu.

NORWICHO vysk. Vincent J. Hints rugpjūčio 15 dalyvavo Pųtnamo se
serų . šventėje. Iš k. j d. S. Jurgita, S. Bernadeta, motina Augusta, 

-vysk. V. J. Hines, S. Cordia ir S. Juozapa. Nuotr. B. Kerbelienės.

CHICAGO, ILL. 
S o p h i e Ūarcus 

Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A-M. 1490 kitoc.; F.M. 102.7 megac. 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; šeši. - sekm. 
8-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v.

akys bijosi šviesos, kartais gal
vos ir kaklo raumenis sutrau
kia. Tai vis migrenos reiškiniai-

Negydoma migrenos ataka ga 
Ii tęstis keletą valandų, o kar
tais net keletą dienų. Ataka ga
li pasikartoti'kas 1-2 savaitę, o 
kartais 1-2 metus.

Kad apsisaugotum nuo migre
nos, patariama ' nesinervinti* 
vengti nuovargio,tvarkingai gy
venti. Jei yra šiokia tokia aler
giją kokiam maistui, jo nevar
toti. Migrenos atakai rekomen
duojami vaistai: nicotinic add, 
testosterone, estrogen. Pataria
ma išvalyti vidurius klizmos pa
galba, ramiai ilsėtis tamsiame 
kambaryje, dėti šaltus ar šil
tus kompresus, kurie ligoniui 
geriau patinka. Rekomenduoja
ma apjuosti galvą per kaktą 
diržu, paimti aspirino, pheno- 
bąrbitol ir pan. Migrenai kokių 
specialių/ vaistų nėra. Neseniai 
buvo rekomenduojama ginergi- 7.~ 
no injekcijos. Pastaruoju me- SES3ADI 
tu vartojami nauji vaistai, gimi- ■■■MESnp 
ningi ginerginui — mitiseprud ratoSlM 
tabletės- Taip pat pastaruoju 
metu rekomenduojami vaistai, F.ųf Į 
kurie sutraukia kraujo indus, Ągoig£-»^l 
pvz. ergotamine tart. Bet šie 
vaistai negali būti vartojami Šluotai 
be gydytojo nurodymo.

Praėjus galvos skausmam, 
porą valandų pailsėti, nevalgyti 
ir negerti-

Ateitininkų jaunimas jau 
rengiasi rudens ir žiemos dar
bui. Studentai ateitininkai su- 
šrinknaan vyksta rugsėjo 15 
(L, šeštadienį, 6 vai- vakaro 
pas p. Karašką (5th ir Main 
gatvių sankryža, Riverside, N.

tuvių jaunimas čia pasirodo. J.) Moksleiviai reotasi rugsė- 
Pervitais metais skystas moki- jo 16 d., sekmadienį, -po su- 
nių skaičius nerodė didelio tė
vų susidomėjimo šia rasti tuo- 
ja. O pastangos ir darbas yra 
tSdefi! Veikia -vaikų darželis, 
pilna aštuonerių metų pradžios 
mokykla, aukštieji kursai. Mo- amžių ir dirbama atskirais bū- 
kytojų pakanka, laitas veltui raliais. Norintieji daugiau in- 
negaišinamas. Kai kiti tėvai jau formacijų, skambinkite p. čiko- 
ntaą atveža keliasdešimt mylių tai.
arčiau gyvenantiems ir vaikais x 1963 sausio 12, šeštadienį, 
nanraoee laikantiems vertėtų šį Four Chefs svetainėje ateitimn- 
rudenį sukrusti. Būtų smagu, kai rengia didelį, viešą pobūvį, 
jei mokykloje dirbančiųjų rū- Jau dabar pradėta jam raoš- 
peočtad velfcri neitų, ir moki- tis. Moto
Kai pripfldytų visas klases.

iMttažų registracija bus Bortdvvomanto Balto . dalims- 
rngsėjo 15 d., šeštadienį,, šv. močio gegužinė
Andriejaus parapijos patalpose. Rugsėjo 8 Bendruomenės Bal
Mokslo metai pradedami mg- šas — radijo valandėlė rao- trikmgai pajvaėrtos iailųL <>erd- 
sėįo 12 <L Netartieji daugiau šia gegužinę — piknikąrlr tai vi vieta Mis ir jaimąjri kartai 
informacijų, prašomi kreiptis ne eilinį, bet detaliuosius dar- pasireikšti. Piknikas įvyksta 
pas vedėją, p- Maetadenę. bo metus atžymėti. dapo sodyboje prie Bellmawr

JI Hllintokp Romp , Ptriintolltiyn ir jos artimų- taesteUo, ĮL J. . m

Stephen Bredes, J]
A D V O K A T A S 

87 Stoeridaa Awjne

Galvos skaudėjimo priežas
čių yra gana daug. Jei tai nė
ra paprastas galvos skaudėji
mas dėl nuovargio, nugėrimo, 
susinervinimo, pirmiausia rei
kia nustatyti priežastis- Gali bū
ti smegenų skaudulys, navikas, 
smegenų plėvės įdegimas, jų 
suerzinimas, kraujo įsiliejimas 
į smegenis, galvos kaušo pa
viršutinių nervų, raumenų įde
gimas, spazma, kaulų įdegimas. 
Galvos skausmus sukelia aukš
tas kraujo spaudimas, apsinuo
dijimas švinu, ąrseninu, mor
fijų ir tt., akių, ridinės au
sies, dantų, liežuvių sužeidimai. 
Kartais atsitinka, kad, sužeidus 
galvą, lieka galvos skausmai. 
Dažnai gerai nepritaikyti aki
niai sukelia pastovų galvos 
skaudėjimą, ypač skaitant'

Kad tiksliai nustatytom gal
vos skaudėjimo priežastis,kar
tais reikia nuodugnaus tyrimo, 
pvz., — peršvietimų. Yra svar
bu sužinoti. skaudėjimo vietą, 
kaų> ilgai tęsiasi skausmai, kaip 
dažnai jie kartojasi. Toks ligo
nis reikalingas nervų sistemos 
tyrimo. Karais reikia ir ligo
ninėn pdgtUdyti.

LOS ANGELES, CALIF.

Parapijos choras po vasaros 
atostogų pradeda repeticijas 
rugsėjo 7, 7:30 v.v. Į chorą 
kviečiami įsijungti ir nauji 
žmonės. Repeticijos vyksta 
penktadieniais apatinėje para- 
pijos salėje 7:30 v. v.

šeštadieninė mokykla savo 
mokslo metus pradeda rugsėjo 
15 d. 9 v- ryto parapijos pra
dinės mokyklos patalpose- Tą 
dieną bus mokinių rė^stradja 
ir tėvų susirinkimas-

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 kic. 

Ved. Aig. D r ag ū n a v I č i u s 
273 VictoriaRd., Hartford 14, Conn. 

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

HARTFORD, CONN.

LDS 6-tos kuopos susirinki
mas po vasaros atostogų šau
kiamas rugsėjo 9 d. 1 vai. po
piet parapijos mokyklos patal
pose. Visi nariai prašomi daly
vauti.

LDS Conn- apskrities suva
žiavimas įvyksta rugsėjo 23- 
ŠvČ- Trejybės bažnyčioje bus 
mitas už gyvus ir mirusius 
narius, suvažiavimo posėdis pra
sidės -1 vai. mokyklos patalpo
se. AJJ».

Baltimores žinios
Tauty diena įvyko rugsėjo 

2 gražiame Gwynn Oak parke. 
Didžiojoje salėje buvo įvairių 
tartų rankdarbių parodėlė ir 
stalai su valgiais- Vakare buvo 
koncertas, kuriame dalyvavo į- 
vairūs chorai ir šokių grupės.

Lietuvių posto 154 nariai da
lyvaus didžiajame parade ‘T 
Am an American Day”, sekma
dienį, rugsėjo 16. Taip pat pa
rade dalyvaus ir lietuvių tauti
nių šokių grupė.

Madų parodą rugsėjo 17 gra
žiame Mardi Gras klube rengia 
šv. Alfonso parapijos sodalie- 
tės. Bus rodomos naujausios ru
dens ir žiemos suknelės bei ap
siaustai. Pradžia 8 v. v. Bilie
tus prašome iš anksto įsigyti 
pas sodalietes.

Marija Kačauskienė buvo nu
skridus į Camp Lejeune, North 
Carohna, aplankyti savo sūnaus 
Karolio ir jo šeimos. Jos sū
nus yra Amerikos marinų kapi-; 
tonas ir šiuo metu išvyksta į 
karo pratimus.
—Naujos Valdybos įvesdinimo 
pobūvį rengia lietuvių postas 
154 rugsėjo 23, sekmadienį, lie
tuvių svetainės klevų kambary
je. Po iškilmių bus užkandžiai. 
Įėjimas nemokamas. Pradžia 2 
vai- popiet

Stasys Dranginis su šeima, 
gyvenąs Levitown, Pa., rugsėjo 
2 aplankė savo brolį kun. An
taną Dranginį, šv. Alfonso pa
rapijos vikarą.

Ieva ŠOskauskienė, senos kar
tos lietuvė, ilgai gyvenusi BaL 
tonorėje, mirė rugpiūčio 25. 
Penki kunigai aukojo gedulin
gas mišias už jos stelą šv. Al
fonso bažnyčioje rugpiūčio 29. 
Palaidota šv. Stanislovo kapi
nėse. liko nuliūdusios dukros 
Agnietė ir Pranciška, kelios po
dukros ir eilė anūkų- s

Antanas Zjnralata staiga mi
rė Bon Secour ligoninėje rug
pjūčio 25. Vėlioms buvo atsi
kėlęs iš .Shamokin, Pa., Balti- 
morėje turėjo užeigą East Lom- 
bard gatvėje. Gedulingos mi- 
štes aukotos rugpiūčio *29 šv- ma- Gana tik, tad ne visas- Jte- 
Alfonso bažnyčioje. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdę: žmona Steila, sūnus

"Raimondas ir du anūkai.

funkcijų sutrikimas. Migrenos 
ataka gali įvykti pavargus, su
sijaudinus, akim pavargus, kar
tais net koks maistas ją suke
lia. Įtakos gali turėti ir pavel
dėjimas. Migrena dažniausiai 
serga moterys su nepastovia 
nervų sistema.

Priepuoliai pasireiškia su
brendimo amžiuje ir tęsiasi iki 
senatvės- Senatvėje dažnai mi
grena pranyksta, ypač mote
rims.

Beveik kiekvienas, kurs tu
ri migreną, nujaučia Jos ataką. 
Tada padidėja nervuotomas, su
mažėja apetitas, pasireiškia da
linis kūno jautrumo neteki
mas. Po to prasieda galvos 
skausmai- Dažniausiai skauda 
viena pusė, o kartais ir visa 

ruomenės Balsas jau gerai pa- gaiva. Kartais sukelia vėmimą, 
žįstamas. -Per dešimtį metų 
skleisdamas lietuvybės išlaiky
mo mintį, iškeldamas ryškes
nius mūsų tautinio, kultūrinio 
gyvenimo momentus, informuo
damas, tafiandamas kultūrinėm 
organizacijom, jis su lietuviška 
visuomene sutapo, lyg būtų jos 
gyva dalis. Ir tikrai, jaustųsi 
didelė spraga Pinladelphijos 
kultūriniame gyvenime, jei jis 
nutiltų.

šį kartą būtų gražu, tad vi
sa lietuvi&a visuomenė išgirs- 
_ių Deliui uvioeįies Datso Kvieti
mą ir rugsėjo 9 gausiai atsi
lankytų į pikniką.

Piknikas ruošiamas su įvai-



Toliau vysk V. Brizgys pa-

BEDFORD, N. H.

net iš komunistę partijos isto-

Poškui, jo 'pareigas verėmė vi-

rizikuotų nelaime, o nelaimėje

saugus. Netikrumas ir baimė 
nevargina, nes jis žino,;kad 
nelaimėje nuostolis bus padeng-

buvo atlaikytos šioje parapijo
je pereitą sekmadienį.

šv. Antano parapijos 40 vai.

lankėsi pas vietos gubernato
rius, miesto majorus, šios veik
los dėka 11 gubernatorių ir 16 
miesto majorų Vasario 16 pa
skelbė Lietuvos respublikos

tinti — tik met patys. Ariu- 
vysk- T. Matulionis buvo bol
ševikų niekinamas. Norėta jį 
visiškai išbraukti iš žmonių at-

vyskupą Teofilį MatvRonj, ku
ris mirė Lietuvoje rugpiūčio 20

Pradžioje buvo egzekvijos. 
Mišias aukojo vysk. Vincentas 
Brizgys, asistuojamas kun. V.

Rugpiūčio 31 Chicagoje, Mar- 
ųuette parko lietuvių Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje, buvo suruoštos gedn-

riuos mums atsiuntė ar net pa^ 
čios perdavė Daug mūsų sve
čių jais gėrėjosi ir sakė, jog 
labai gerai pagaminti.

Mūsų nuoširdžiausia padėka

taip dienos prabėga lyg valan
dos. AMŽINOJI APDRAUDA

maldos,

vos reikalų komisiją, kuri vei
kia jau 16 metų. Tos komisi
jos garbės pirmininku yra tau*-

Thompson, Conn.

gavo 107- Ji tarėjo moiat ra
guti narius, kad raitytų la& 
tais. Taip pat reikėjo paner
ti organizacijos ofcialhis trik-

— Kun. dr. J. ZeliaiMfcar 
profesoriauja saleziečių uniWBr-’> 
sitete Romoje.

ypatingai sėkmingai dirbęs su- ■ 
calinės globos srityje Lietuvi*- S 
je, būdamas Kauno Prisįkčfitto į 
bažnyčios vikaru, gi šiame krįš- 
te sėkmingai vadovauja Mfr-A 
tuvių šv. Kazimiero parapijai.

— Ragina Plokšty* - Vaitai- - f 
liana Melbourne turi sąvoki*-^ 
lėto mokyklą, kuri pradėję 
veikti liepos *7.

P&A- Nasvyčio redaguotai 
gus g lietuvaitės B. 

įnės pergyvenimų Sibtyo 
fltyją platinimo vajų cMM 
r tarisija baigė. KnygAMi 
;• -sėta įtakingiems AtM 
s duoksniains* Tačiau piįH 

«sn«MS ir pas tajjįį 
jas dar yra užsilikę aukų 
Komisija maloniai prašo 

l lapus kuo skubiausiai gi 
finansų vedėjo

4222.
Atsskyrag 

gauta SCMk'r” ’•
Daugiausia laiškų parašė Nau

josios Angtijos apygarda — 
fiimfi >T--»r WrMTuvOv, xonEQ ivvw

pranešimą,. ką komisija nuveš- — 5964, Amerikos vidurio — 
kė per paskntinms metus. 4278, Illinois Tndianns — 1754, 

Lietuvos vyriai, aktyviai įsi- Katifonujos — 791, kitur — 
jungę į Lietuvos reikalų gyni- 796- 
mą nuolat rašo laiškus Ameri- Naujoje Angfijoje daugiau- 
kos kongreso atstovams, įnik- šia laiškų parašė Worcesterio

yra nauji Kaina 25,000 doL 
kėjimo sąlygos labai prM 
mos. Rašyti: Mr. Joseph C 
lins, R.F.D. 1, Scotland R. 
Box 193, Hampton, Conn.

Lietuviai katalikai nuoširfFiai kviečiami dalyvauti iiluvos Marijos šventėja.

Marianapolio Tėvų Marijonų vardu 

Tėv. Amas Dambramkai, MIC 
Marianapolio Vyresnysis

Lietuvos vyčiai tari Lietu-

šv. Kazimiero parapijos Atimi,

■ riams. Komisijos reikalais pa-

siliepė, pareiškė protestus ir

eitais matais — 18.183L, biulo . * Pereitų metų seime Lietuvos

PAGERBĖ KUN. J. MIŠIŲ

INTBICUOS:ŠVENTĖS TVARKA:

15th St, Chicago, BL 
ja savo baigiamojo

kų laikraščiams daugiausia pa
rašė Pranas Vaškas iš Nevar
to, N. J., Antanas Juknis iš 
Chicagos, Vincas Vyšniauskas 
iš Gardner, Mass.

11:90 ryte Sv. Mišios ir pamokslas
1:30 p.p. Kryžiaus Keliai
2:30 p.p. Šiluvos pamaldos: procesija, giesmės,

Už pasisekimą visuotinio Bažnyčios susirinkimo 
Už Pasaulio taiką
Už kenčiančius brolius ir seseris Lietuvoje ir 
užsienyje

raštinmkams, įtakingiem asine- 116 kuopa ■— per 3000 laiškų, 
tam. New Yorko - New Jersey ap-

• v
Išpažinties bus klausoma nuo 9 iki 11 vai. ryte.

rte bus persiųsti JAV vyriausy
bei, kad ji darytų žygių ir iš
vaduoti: nekaltą lakūną-

Orgamzaciję pasitarimas
Rugpiūčio 31 Varpo klube į- 

vyko Alto skyriaus sukviestas 
lietuviškų organizacijų pasita
rimas. Vasaros metu mirus AI-

dokumentai ir apysakttos bus ; 
perduota JAV Lietuvių BėndČS 
fuomenės centro valdybos 
trelės komisijai. ' 3;:

— Julija Meškauskienė - Ką- 
valiaūskaitė, sesers M. Bernar- 
dos, “Eglutės” redaktorės, mo- i 
tiną po sunkios ligos mirė rug
sėjo 1 New Britam, Conn. vą !

— Marijampolės Rygiškių Jo
no gimnazijos šimtmečiui 
nėti komitetas jau gauna n»- 
džiagos ruošiamai monografija S

Šiandien visiems yra gerai vena ramus, netikrumas ir abe- 
žinomą kas yra apdrauda ir ko- johės nevargina. Mirtis jam 
kia jos reikšmė žmonėm. Aįh taip pat nėra baisi ir bepras- 
draudos organizacijų ir bendro- mišką ... Tuo tarpu žmogus 
vių yra įvairių. Kiekvienas turi netikintis gyvena abejonėje, 
progą ir gali apsidrausti nuo kas bus mirus. Stengiasi visaip 
ugnies, vagių, nelaimėje, ligo- save ir kitu^ įtikinėti, kad Die- 
je, mirties atveju, štai, žmogus vo nėra. Bet vis tiek nėra tik- 
apdraudžia savo namą nuo ug- ras. Jis rizikuoja nebe kokiu 
nies. ’ Apsidrausdamas nežino, medžiaginiu turtu, o savo sie- 
ar narnas degs ar ne- Dėl to la. Užtat logikai galvojąs žmo-

LF vadovybei jis linki fondo 
iniciatoriams ir veikėjams Die
vo palaimos, pilnai išvystyti

mą, kad fondas galėtų jaučia
mai prisidėti prie lietuvybės^ 
laikymo ir pavergtos La^ora* 
išlaisvinimo. Jubiliatas yra ao-

Sakramentu prie Šiluvos Marijos alto- - 
riaus.

rios nors klasės moksleivių jšą-1 
rašus ar nuotraukų, maloniai < 
prašoma susirišti su monęgjn-- 
fijos reikalų vedėju NyVaaiį. 
Pataiomu, adresu: 4407 So. Afr« ; 
tęsiau Avė., Chicago 32, RL-Tfr 
Tintieji šiaip būdingesnės me- J 
džiagos iš praeities, kviečianti 
komitetui į talką

— Kun. Simonas Morktateą 
Sioux City, Iową lietuvių ir.

- Panašiai yra ir su amžinybe. Aukštesnė Būtybė — Dievas, 
žmogus, tikėdamas Dievą ir kursi visa leido ir visa tvaiko, 
vykdydamas Bažnyčios įsaky- nes iŠ nieko niekas neatsiran- 
mus, tyg ir apsidraudžia — gy- da. / . ' Žilvytis

jubilėjaus ir išieistavių pobū
vis įvyko rugpiūčio 30 Lietuvos 
Sūnų D-jos salėje. Jauki salė, 
šiais metais savanorių ranko
mis perdažyta ir papuoštą tu
rinti net vėdtatavus, prispil- 
dė sausakimšai, nors buvo ir 
paprasta darbo diena. Dalyva

vo lietuviai ir iš tolimesnių vpy- 
linkių. Programa buvo suma
niai ir trumpai parengta. Vsy- 
kupas dėl tėvo mirties negalė
jo dalyvauti, bet atsiuntė savo 
atstovą kurte iškėlė kun. J. Mi- 
siaus nuopelnus, o kun -A Su-

džiaugsmo minėti nusipelniusio 
kunigo jubilėjų. Atsakydamas 
ir atsidėkodamas, jubiliatas pa
stebėjo, kad jis dirbo lietuviam 
ir per 55 metas dar neišmoko 
prisitaikyti prie vietos papro
čių. \

Arkivysk. Teofiliaus Matulio
nio mirtis buvo netikėta vi
siems lietuviams, bet skaudžiau
siai palietė Pittsburgho apylin
kę. Čia gyvena artimieji velio
nies giminės, kuriuos jis aplan
kė 1934 metais, susirinkus jiem
šv. Antano parapijoje, Bridge- f Valiukas — 625, Edvard Mar- 
ville, Pa. Pirmosios mišios už tin — 402. Daugiau kaip 100 
velionį, dalyvaujant giminėms, - laiškų parašė 31 ir jie buvo mas. 1873.VH.4 — 1962.VŲL nežinome *Prieš antrąjį pasauli- Vadovais yyšk°v7 Brizgys. 
buvo atlaikytos šioje parapijo- priimti į specialų klubą. --------- --- . y .

Ne vienas tikrai gali pagalvo
ti: kokios tos_ seserys benedik
tinės nedėkingos- Buvome, pa
dėjome ir štai, nei žodžio spau
doje. Kodėl kitos moka tuojau 
ir gražiai padėkoti?

Pirmiausia norime labai at
siprašyti už pavėluotą padėką 

x- ir šiek tiek pasiaiškinti. Tebesa
me vis dar tik penkios ir labai 
užimtos nuo ryto iki vakaro. 
Tuo tarpu gi ir nauji darbai 
gula ant pečių su pasiruošimu 
pirmam vaikų darželiui. Jau pri-

t sėdam rašyti, o.tėvai atveda
vaikus užregistruoti. Taij^-paš- ’ atlaidai hns rugsėjo 7-9. Lietu- 
to mašina ir nueina pro šalį, viškus pamokslus sakys^ T- Kle- 
Kitą diena atvyksta darbininkai mensas, o angliškus kun. Ro- 
ir vėl valanda kita dingsta. Ir manas Groškevičius.

Parapijos kunigai ir komite
tas dalyvavo kun. J. Misiaus

Taigi, nors dabar nuošir- pageriumo iškilmėse ir įteikė 
tižiausiai dėkojame visiems už dovaną norėdami atsidėkoti už 
kiekvieną pagalbą musų pra- perleistus bažnytinius dalykus, 
džiai. Ypatingai dėkojame pasi- kurių vertės pinigais negalima renkami parašai. Tikimasi čia 
aukojusiems tautiečiams, kūne būtų apskaičiuoti- K.Ž- .surinkti apie 50,000 parašų, ku-
padėjo mums nudažyti namus, ■ ■ —..........-
sutaupydami mūsų neturtingai

rai žino, kiek džiaugsmo tai su
teikia mažam seselių būreliui, 
kuriam dar tenka nugalėti ne
vieną sunkenybę, kaip ir visa
da pradžioje.

Pagaliau, mes negalime už-

senatoriai pasakė kalbas apie 
Lietuvą (visos kalbos atspaus
dintos Congressional Record).

Vyčiai parėmė ir naujas re
zoliucijas, kurios reikalauja 
pašalinti bolševikinę okupaciją 
Lietuvoje, rašė šio krašto pre
zidentui, kad lipios mėnesį Bagdanavičiaus, MIC, ir kun. J. 
paskelbtų pavergtų tautų savai
tę ir ti

žioje plačioje veikloje dau
giausia laiškų parašė: Jonas 
Andriuška — 722, Leonardas

Kubiliaus, S. J. Mišių metu bu
vo dalinami lapeliai su arkivys
kupo T- Matulionio atvaizdu ir 
su įrašu: “Arkivyskupas Teofi
lis Matulionis. Išpažinėjas ir 
kankinys- Lietuvių tautos ir Ka-

kivyskupo šėlą Viešpats pada- bus paskelbti viešai 
rytų savo šventųjų dalininke. Toliau vysk. V. Brizgys pa-

Mišių pabaigoje vysk. V. klausė, kas atrodo būdinga mi- 
Brizgys pasakė pamoksią Pir- Sų metu išdalintame velionies 
miausia pabrėžė, jog niekas inū atvaizde. Kokia dvasia dvelkia 
sų negali pažeminti ar paaušk- iš didžiojo kentėtojo veido? Su

triuškinto asmens? Ne. Dvelkia 
laimėtojo didybė! Tai rodo iški
li veido bei galvos laikysena.

Pagaliau Ekselendja atkrei
pė dėmesį, kad ir nuo mūsų 

Jo kaniontoiy vardai išbraukti - priklauso, ar Dievas duos žei*- 
net iš Jcomutasty partijos isto- arkivyskupas Teofilis
ri|oa, o aikivyskupo MstuHonio Matulionis yra išrinktųjų skai- 
vardas išfako gyvas Lietuvoje, ^uje. žmogiškomis akimis žiū- 
Rusijoje ir kitur pasaulyje. rint> juk kitaip ir įsi-

kišenei ne vieną šimtą dole
rių. Dievas jiems teatlygina 
ypatingu būdu, o mes to ne
užmiršime. Labai mus pradžiu
gino visos mielos tautietės gra
žintas dovanomis mūsų pikni-

Rusijoje ir kitur pasaulyje. rfnt> juk kiUip ir įsi- 
-ti., ... E arkivysk. T. Matulionio vaizduoti. Tikėkimės-
^Bažnyčios pasididžiayi- tangų istorijos beveik nieko Pabaigoje atgiedota “Libera”

20”. Pridėta ir malda, kad ar- karą šv.Tėvas popiežius Pt Pamaldose dalyvavo nemažai 
jus XI buvo įsakęs arkivysku- žmonių, nors galėjo būti kur
pta drauge su kitu jo kančios kas daugiau. Dalyvavo ir a. a. 
beiki ninflk parašyti savoken* -«kivyskapo T. Matulionio .kąpn 
tėjimų istoriją. Turima vilties, čių bendrininkas kun. Juršė- 
kad tie prisiminimai kada nors nas.

rių kalbų mūsų sukakties pro
ga. Dievas teatlygina tų kilnių 
širdžių pasiaukojimą- Tiesa, 
mums buvo liūdna, jog kai ku
rie iš tų, kurie mus visad to
mis progomis aplankydavo, šį

biai gražų sekmadienį, nors ga- kartą negalėjo atvykti. Lauksi- 
lėjo ų praleisti pajūry ar ki- me kita proga.
toje vietoje^ Susirinko mus ap
lankyti ir pradžiuginti, nes ge

Dar kartą dėkojame visiems 
ir už viską. Jūsų vardai bus

LIETUVIS KINIJOS KALĖJIME
NĖW BRITAIN, CONN.

'Iš New Britam, Conn-, kilęs 
lietuvis Daunys — T. Downey 
buvo pašautas viršum Kinijos 
teritorijos, apkaltintas šnipinė
jimu ir nuteistas iki gyvos gal
vos kalėti. Dabar New Britaine

paminėti mūsų būsimame spau- 
dinėlyje, kurį norėtume paruoš
ti galimai greičiau. Gi mūsų 
malda kyla kasdien prie Visa
galio, kad išmelstų palaimos ir 
sveikatos ne tik mūsų bran
giem geradariam, bet ir visiem 
jų artisiemiem. Prašome ir mus 
prisiminti savo maldose, ypač, 
kad gautume nors porą gerų 
lietuvaičių pagalbai ir naujų ge
radarių vaikų darželiui įrengti.

Seserų benediktinių vardu
, M. Raphaala, O.S.B.

Benedictine Sistara, 75 Wal- rie būna kiekvieno mėnesio 
lace Rd„ Badford, N- H. tai- paskutinį penktadienį 8 v. v- 
GReenleaf 2-4739. Varpo klube. Pr- Naunčikas

sirinkime buvo pagerbtas miręs 
pirmininkas. Svarstyta kitų me
tų Vasario 16 minėjimas, šalpos 
reikalai Nutarta pranešimui ir apsidraudžia, kad nežino- 0 gus, neturėdamas įrodymų, kad 
pasikviesti inž. Miklovą nese
niai pabėgusį iš Lietuvos, * kai 
jis lankysis N. Anglijoje. Taip 
pat nutarta surengti koncertą 
su šokiais.
Alto skyrius kviečia visas or
ganizacijas atsiųsti savo atsto-

turėdamas apdraudą jaučiasi Dievo nėra, geriau daro; kai 
tikėjimu apsidraudžia. Gi kas 
nuoširdžiai ieško tiesos, tam 
nesunku suprasti, kad milijo
nai žmonių nėra jau tokie tam
sūs, jei ištisus amžius tikėjo 
ir tebetiki, kad už žmogų yra



NORTH BABYLON FUELOIL

INTERNATIONAL NEWSPAPER
FAIR PLAY LUMBER CO. INC.

Paper Printing CO

For The Ftaeat in Newsprint

Call OR 3-1830

JUSTAMERE COMPANY
at the Mosi Reasonable Prices

AVCO PRINTERS

ARLINGTON Floor Waxing

SPORTAS LOANS to Home Owners

PAINTING & PAPERINGOR 7-6868

baras • restoranas

DIANE FLORIST'

Salėje gali tilpti 100 dalyviuServing Inwood Over

25 Years at Present Location

LO 7-7221

JOHN ORMAN AGENCYLituanicos TELEVIZIJOS APARATŲ

110-04 Jamaica Avenue

TeL VTrginia 0-1800
IVanhoe 9-3829

EVER—READY PAINTING CO.

DISPLAY

U L 7-5314

JURGIS J. JOKŪBAITIS.

NEBOK ŽILAS

DTDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINĮ!
ELECTRICAL WORK 8OHEMIA ORY CLEANERS

Rungtynių pabaigoje smarT 
kiai prisitrenkė susidūrę Remė-

MacDONALD FREIGHT 
FORWAROING

NASSAU RECREATION CENTER 
S automatic pinspotters for your 
bowling pleasure. Cocktail lounge, 
restaurant: free paridng. A healthy 
sport for young ' nd old. Bring your 
friends. Special consideration to re
ligious groups. Call FR 8-9382. Ask 
Garįr Kay--your geniai Host.

Remodding, Repnirtog,' ReHning 
Cleaning and Giazing, Certifled 
Coid Storage — Free Batimatcs 

Pick up and Dehvery ” “
Call NE 9-8650 Ate for Stanley

Repairs and Consultant Services. 
25 years erperience in this field. 
Special consideration to reHgious 
Tnstitutfons. Fftz rak Tndnerator

HARRIS CONSTRUCT1ON — De- 
moHtion - Waterprooflng A Sewers
- Trees removed - Rubish removed. 
Compressor & BackhoJd Machine 
for renL Kverything in the con- 
struction line done at reasonable 
rates. Gali OW 9-4940 after 5 p.m.
— ask for Mr. HARRIS.

(ReacHng I. Q. Tests) 
Coilege CounseHing^ Reading Diag^ 
nosis. Call: •
Fifminorlale. LX: FrankHn Sq. LL 

S16 MY 4-2982 or FL 2-2768

OLD WALL PAPER REMOVED. 
For Fastr and Courteous Service call 

JULIUS—-
LO 4-3250 _____ *

— YOU WILL BE SATISFIED —

Norite geros—meniškos fotografijos

Čhicagos Lituanica 
meisteris

‘■ . FRANKL1M *QWLING LANEŠ
40 Autocaątie Ftaapotiera for your 
hmrling' ptaaure. Cnektafl Jotmge 

: jfcMUųranL 1 «ree puM* A heaKhy
■pert for young and aidi Cotne in 
and tave a grahd tima Brteg your 

- friends. Special canatdetatioa to re-
hgotts groupai CaM C0 S-12U Aak 
for Tony -palte y

f1 HTate Fnrf Ctaietef'- ■ 
TUXEOC BALLROOM '

■ Otfore the Ftamt

ROBERT W, HALSEY Beau.iful 
modem ChapeL Serving St. Albons, 
Hollis. Laurelton. Jamaica, Sprf’g- 
field Gardens. A-distincttve serrice 
at reasonable rates. Air conditioned. 
parking facilities. Call LA 5-/2Z6, 
18. -18 Baisley Blvd. (nr. SL Cath- 
erine’s Church r. St. Alban . L. L

ENCLOSURES 
' DOORS 

SHADES 
-T TABLE PADS 
VENETIAN BLINDS

SINGER TYPEWRITER 
562.E.Fordham Rd, Bronx 

inger Means Satisfaction 
SE 3-6762

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. Matcbes, stirrers. invi- 
tations. Open daily & Sat. till 10 p.m. 
1707 65th SL, BTdyh — CL 6-4199

RnetauraM. Free Paridng 
A Hratthy Sport for young and 

' Old. Come te and have a grand 1 
time. Bring your Friends r— Mtete 
Bote-O-Lanea, 339 Wyekoff Ate. 

HY 7-43M; ■

5712 8th Ave^ Brooklyn, N. Y.
Moving and Storage, Local and 

Long Distance Movers — Baggage 
to aH Piers, Reliable Fast Service 
that will save you time and Money 

Call GE 9-7800

On Your Roof Repairs 
Special Consideration to Religious

E newyorkiečių visai atkrito

specialus aptarnavimas 
Pataisymas vietoje 

"On the Spot”

One Hour Service 
SMrts latindered - Ezpert altera- 
tiona - Plant on Premises - Pick-

20 Years of Outstanding Service 
NANGANO BROS.

Air Conditioning Specialiste 
RESIDENTIAL - COMMERCIAL 

INSTITUTIONAL
Call: ED 4-3232 

58 State St. Westbury

MOTINA AUGUSTA, Putnamo seserų vyresnioji, su dviem naujom sese- 
Mou Maryte Saulaitytt ii Waterburio ir Aušra Gatveckaitė iš Toronto. 
Nuotr. B. Kerbelients.

Sale*----- Wavne, New Jersey; TeL:
201 TE 5-5780.

Cash and Carry — For the Fine«t 
in Lumber at the Mest Reasonable

Sal«>4 — Service — Renairs 
Air conditioning and TV AppHances 
Service. For fast reliable Service 
call OR 5-6166. Ask for FRANK. 
Snecial consideration to Religious 
Groups.

Service
Guaranteed Work 
Reasonable Prices

Special Consideration To 
Religious Institutions 

Call Anythime — MO 9-5593

Phone Any Time 
210 - 8W 2-3898

TYPEWRITER 
RECCNMTIONING SPECIAL 
^teteSlPtetalte or Standard

■ n-- - 'AB'Makes • 
Cteemjcally Washed 
Cteaned and OHed 
Neto ftotter .

DMplfa paairinJtiinas 
kairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

*vent&UB bei kftokiomB progoma

Cleaning Serriee. NOW te Ihė time 
tp have your futeace ctepned and 
rtedy ter wtafer. — 31 Bnooksidė 
Avė, North ggjlon. N. Y.. UaU:

Special Discount to Darbininkas 
Readers! Ali popular brands Floor 
covering: Linoleum, Sandran, -Ken- 
tile; also Paints, Hanhvare, Wali- 
paper. Expert installation. Free Es- 
timates and delivery. CARL'S Floor 
Covering, 1025 Glushing Avenue. 
Brooklyn. HY 7-3326 or HY 7-1370

ALL TYPES 
OF INCINERATORS

BLAZERS FOR 
Schools 
Institutions 
Fratemities 
Glee Club* 
Orchestras
Sales and Fratemal 

Oraganizations
JAY COBB 

141 Fifth Avė, New York

fmtaite Hlghway HR 2-1700
. GRover 5-0020
457 E. .Mten SL, Patchogue 

Fhrmer’s Maricet

: tesą - afftettematefr OOprocedures. 
Engtneering degree ptefened.

MATERIAL AND PRODUCTION 
CONTROL MANAGER 

Bsperiteeed -in inaeiilne loadteg. 
MheduUng and manning te procese 
ivpdpment. jnh shop. Rhmild be fa- 
mlliar wtth modem produetitm con- 
trol techniąues utiUring E.D.P.M. 
appBeatlaai. Degree preferalde.

^'^FDREMEN ■
(WELDING OR MACHINERY) 

One involving heavy machining and 
one ięvolying code welding on 
Pressure Veteels, Nuclear Reactėrs 
and Heat Ezchangers. WU1 super- 
vtee appnMdmately 30 men.

OUALITY ASSURANCE 
8UPERVISOR

Mušt know non-destructive 'testing. 
X-raz, gamman and ultra-sordc in- 
spection and tęst technfcjue. Should 
have B. S. degree.
MANUFACTURING PLANNERS 

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

WELDING ENGINEERS
WU1 sėt up procedūras, improve ex- 
isting procedūras. B. S. degree pre- 
ferrad.

INDUSTRIAL ENGINEERS 
Capable of performing time studies, 
establishing methods and stan- 
dards, should have a knovvledge of 
welding and machining operations, 
Degree preferred, būt not essential. 
Send rasumė, including salary, to: 

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

Box 584 
Milvvaukee 1. Wiscon«in

An Equal Opportunity Employer.

BOAT TRAILERS 
No Down Payment

Low as 39.00 per month, 700 Ibs. to 
2500 Ibs, 14-25 fL boats. Complete 
line of accessories for all make 
boats. °Boąt trailer. Hubs. Wheels> 
Bearings, Rollers. Winches, Tiras, 
Custom. Car Hitching. Just call

Tumpike Boat Sales. Ine. 
Jericho Tpke — Smithtown 

A N 5-3722

JOSEPH P. GIAMUNDO 
Ali 5 Boros 

Save oil this winter 
Specialist . inrChimney obstruction 
rejnoval, new vacuum method used. 
Residential and, CommerciaL All 
work guaranteed.

AP 7-5900 8 AP 7-5880 
753 Liberty Avė, Brooklyn, N.Y.

8TAR SEWING MACHINE CO.
Inunediate Guaranteed Home Re
pairs and Parts on all Makes — 
Sales — Service and Trade, — te& 
Singer White - Neecbi — Free 
Westinghnuae all othgrk Cabinets 
for all Machines. 83.00 service chge. 

Anjnvhere ta Brooklyn—Wę sre 
reliable - Quality Work-Rea»mable

408 — 5th Avė, Brooklyn, K. 7.
Call ST 8-1712

Directors — Agentą — Producers 
and Members of Press 

Come as Guests and View opr 
New Talent

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

, SCHLOSS FUR CO.
In Benhurst over 30 years 

Custom Furriers 
Repairing - Remodeling - Fur 

Cleaning - Glazing - Reasonable 
Prices — Special Consideration To 
Darbininkas Ūeaders — Open Mon 
Tues and Thurs. 9 AM. to 9 PJM.

Wd. and Fri. 9 A M. to 5 PM.
67O5A 18 Avė. BNclyn, BE 6-6984

5 Percent off with this Ad

VAN PLATTEN 
GERARD SCHOOL 
Drama and Music

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
S SprėkUiui žemos kainos siunčiant audinius | uMenl- 
• Mes padidinome f»vn patalpas, kad gslėtinne rprisn

patarnauti kHjentam. Prašome uieiti ir pasižiūriti!

Prices CalĮ 516 PE 5-3100 
Free Delivery

PLUMBING — JOBING 
and Alterations

Any Place in New Jersey 
Dey or Night 

Reasonable Prices

Interior — Exterior 
Plastering — Decorating 

Reasonable Prices 
Special Consideration gtven 

To ReHgious Institutions 
' HY 8-9654

Serving AH Brooklyn • 
Electric Sewer Cleaning 

No charge if we Fail — Ucensed 
PtumMng and Heattag Contractors 

BE 6-2242 
7116 15th Avė. Brooklyn

JOHN KELLY B.S. Med.-M.S. 
(Psychology) 

KATHLEEN KELLY B.A. M.A.

* Pereitą sekmadieni Kanados 
lietuvių dienos proga Windso- 
re buvo pravestos dvyliktųjų 
žaidynių futbolo varžybos. Jo
se Čhicagos Lituanica vėl ap
gynė Amerikos ir Kanados lie
tuvių futbolo meisterio vardą, 
nors laimėjimas prieš Brookly- 
no LAK buvo pasiektas tik po 
dviejų valandų žaidimo. Norma
lus laikas davė pasekmę 1:1 
(0:0). Tik antrojo pratęsimo vi
duryje pasiektas laimingas įvar
tis atnešė Lituanicai pergalę. 
Varžybose dalyvavo tik dvi ko
mandos- Taip pat gaila, kad 
rungtynių lygis buvo žemas. 
Kaž kodėl tai visada nutinka

First class Mest Products and pro- 
vMons; an ktads of home made 
sausages — Wholesale and RetaiL 
631 Seneca Avė, cor. Putnam Avė. 
Brooklyn. N. Y. • TeL VA 14828

AIRPORT CHARLIE Car Service 
■ Richmond Hin, Ozone Park, 

Woodhaven
Local Service. Churehes, Stork 
Service. Eospital, Weddfngs and

SHEETMETAL WORK 
Manufactūrers of 

SMOKE PIPE 
ADJUSTABLE ELBOVVS

CONVERTING 
CRĄWL SPACE

Also Saterdaye and Sunteya 
220 Service

Free EMimatea-Alr Ccndition Lines
Special CĮccuMemtion to RtUftou-, 

Institutions
201-UN 3-4686; 201-UN 6-2977

H, Remėza I. Chicagieeiai kiek 
geriau žaidė aikštės viduryje-

UNWANTED H AIR? — Get Rid 
of it Forever. Mlss Mona A Cath- 
erine Atassaro, Electrolysis special- 
ists. Hair expertly removed from 
fsce or body ta complete privacy 
at our comfortably air conditioned 
saion — 55 West 42nd SL (next to 
Stem’sl NYC BR 9-5659 State 1344

'į-

Specializing in Packing, Crating A 
'j ‘ Forvrarding to West Indies and all

"florai Herb” yra nuo- -°-her vvorld ports. Fr-e Pick-Up — 
stabi priemonė plaukų DA 8-5080; HomeMV TO 2-1307, 
priežiūrai ir natur<di;» as’- ^or Nr. MacDONALD. 
-rortlvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odo* 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami Neatrodo dažyti. At
siųskite 83.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti., — TROPICANA. 
DepL A. P.O. Box 305. Čhnton. Ind

81795 SURF-SIDE svlmming pooto 
inetade automatic skimmer, redreu- 
lation and filtratkm plant. enrome- 
plated brass fitttags, coptag and aU 
plumbtag, plūs Steel wa0s A water- 
proof liner. Complete. Ports avaU- 
abie ta 3 rizes. HERITAGE POOL8, 
Ine. — Midlane Su, SyoSMt, N. Y. 

Telephone WAhiut 1-7148

Place, 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

teoidations to fulldepth baaements 
— our speclalty. Also outride ceDar 
entrances built ressonabiy. 
SECURITY EQUIPMENT CORP. 
Korthport. L. I. — (518) AN 1-7872

Lane * ■- M. F. James
226 N. Main Street 

Sayville, L. L 
LT 9-1439

Formeriy of E. 125 SL 
Ebccellent Ccristne — Open i 
Yesr — Sės Food — Cjope 

Ste^ks — CMertag — Weddh

FLORENCE L BLAKE 
DRE88MAKER

Latest Fashions Custom Made. 
Bridal Gown —r Dresses 
Suits — Coata — Slacks 

Children Ctothes 
Specializing on Restyting and 

Ezpert Alterations.
Reliable and Reasonable 

BU 4-4737

SAYVILLE FURNACE 
A STOVE CO, INC.

8RAMANTE for Palotinų, Ptaster- 
ing, Paperhanging, Home Improve- 
ments Inside — Outdoor Work — 
Estimates Cheerefully given—Fully 
Insured — Call OL 5-4201 Ask

623 Sackett SL, Brooklyn, A. Y.

For The Ftaest in Printing 
Souvenir Journals our Speclalty 

Special Consideration to Religious
Groups

CalI TR 5-7030 Ask. for Mr. Bogin

Special Consideration to Religious 
■ X Institutions 
201 - UN 3-4382

nimo ramstis buvo Kulys. Dėl 
jo Čhicagos puolikai negalėjo 
nutaikyti geresnės progos. Abu 
pasiekti įvarčiai — tik atsitik
tinumas. Lemiamasis įvartis pa
siektas Margaičiui užsižiopso
jus. Lituanicos kraštinis puo
likas, niekeno nekliudomas, gal
va įbloškė kamuolį, kurį ir Jan
kauskas galėjo lengvši sulaiky
ti- šiaip jau Brooklyno LAK 
vadovai gali būti patenkinti 
greitomis sudaryta komanda, 
kuri pasirodė neblogai ir pra
laimėjo .tik dėl patyrimo sto
kos.

Čhicagos Lituanicoje pažan
gos nesimatė. Komandos rams
čiai seni — vartininkas Perkū
nas ir saugas Jenigas- Naujai 
komandoje pasirodė lietuviai 
žaidikai iš Pietų Amerikos. Iš 
seno yra pasilikęs ir Čhicagos 
Lituanicai būdingas žaidikų 
verkšlenimas ir aimanavimas

' PORnurro, bbimob. vaikų ___ 
{vairių pte<ų veatevtų, krikštynų, gtattadtenių, poMtfų N 
pan. mntntekų; norite atnaujinti aenų tototrafljų? Joną 
Bėromis aųlyDamb padaryt

FYT. MAŽELIS

136-59 72iWT Avė. 
(Near Main SL) 

Kew Gaęden Hills 
BOulevanl 8-8708

Perkūnas. Atgaivintas Remėza T 
tęsė rungtynes, © Perkūnas tu
rėjo būti pakeistas. Bet šiaip 
rungtynės žaistos švelniai. At
rodė, kad tai buvo daugiau 

jaunieji pusiniai puolikai. Jiem draugiska-s susitikimas, o ne pa
žaisti pirmoje komandoje per k®”-
anksti. Visą žaidimą ant savo 
pečių išnešė gynimas, nors Ke- 
rekes. kaip paprastai, buvo silp
nas. Puolime tirūsė Klivečka I. 
pasiekęs puikų pirmąjį įvarti. 
Deja, be paramos jie abu (su 
Remėza I) nedaug ką pešė. Gy-

> EMERALITY CONSTRUCT1OM 
CORP.

Hpeltabte cdatmetteš. f Ctetten bate
- hoųees; .alteuMtions.- Special consk 
:tentton to reHgiote tastttutiote.
: BteiH WMte .^^W'i4«34^’-575' 
W. 175»h SU New York 33. N. Y.

JONĖS FORWARDING 4- 
TRUCKING AGENCY 
WORLDWIDE

for Improvėments. Repairs. Etc.

Libcral Credit — Fast Service
We Loan Whera Others Reject

WEAREVER CO.

■ >11111 j/i < ai>

^AUGUrr teELOlN. INC.
16 MaMan Lnae < netoli Broadvay. 
S Matai nuo Fultoa ^SL) IteronaL 
tUteepal, oyrm liūronfflai, per
kant Dntdtateml. nuomota**, t**- 
■aul; importuoti ir vietiniai peiliai, 
Mtevv. tadtittai dovanom, didelis 
tatetedmas firmos J. A. Henckels 
tatef tedayinai, šlifavimai.

/' ME 3-2274 .

rai juoda diena: ką jie bedarė. . ^"Pynėms teisėjęs, gal 
nesisekė. CHcagieėiai teisinosi, . *r. Sraute, be reikalo
kad atvykę nepilnos sudėties, lydosi su ridikais į kalbas- 
Brooklyno LAK žaidė tokios 
sudėties: Jankauskas; Margaitis, 
Daukša; Remėza n, Kulys, Ke- 
rekes (Vainius); Trampas, Vasi
liauskas, Klivečka I, Klivečka

IRWIN HASSELL
Piano Instruction Vocal Coaching 

Accpmpnnist
Beginners and Advanced Pupils

ite.■••■diynnmte produet Corporation. 
A. a Smith ta constantly on the 
aešreh for men eraarth poten- 
IteL If you fael that you are seek- 
hųr a new opportunity — one wteeh 
nfforda a future baaed on what 
YOU put toto tt. then review theae

sufebintendent 
Bxne«ienoec| men to dteect manu-



BEAU SEJ OUR RESTAURANT

RESTAURANTS

RAY’S UQUOR STORE

COtONIAL RĘST HOME

COLONY INN ROXY TIRE SERVICE

THE IRIŠH HOUSE
BYRON AUTO SCHOOL

GLEN MANOR SAN1TARIUM

KARL'S MARI NERS INN

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OP. EVERY DESCRIPHON

INTERSTATE IROM WORKS Resid. lUinois 8-7118

WAVERLY INN

HAVEN REALTY

Sov. V. ZELENIST«L: APplegete 7-0349

BANGA TELEVISIONGARDINERS RESTAURANT

mm

Automotive Barta and Bguipment, 
Dependable Machine Sbpp Service 
Fred Winkdmann, Preaident — 60 
Weat First Street, Mauto Verno®, 
N. Y. Home: MO 7-2068; Basines*: 
MO 3-4560 - 1 - 2

i - l , i , j r* JFa V«prani 
Cotlect Paliūdės, New York 

(914) ELmwood 92900

486 Ro*evflle Avė.
202 Bkmnfleld Avė.
850 South Orange Avė.

3- 2688
4- 1521
5- 7046

veltui — F.TD.

OCEANOGRAPH1C RESEARCH 
VESSEL

Mo-No-Pole Restaurant, 393 Farm- 
ington Avė & CoBege Hwy, Plain- 
ville, Conn. — Serving Fri. broOed 
lobster, special with complete dta- 
ner 82.75; Thurs. night roast prime 
ribs of beef $235; luncheon 12-2:30, 
dinner 5-0 daily; SaL dinner 5-9:30, 
Sun. dinner 12-7:30 — SH 7-0110. 
Air condittoned. Ctosed Sunday.

474 Bergen SL, Brooklyn 
Comer of Flatbush Avė. 

Props.: Doberty and McAteese 
Phone: MA 2-9742

B R U N 0’8 
CARE & RESTAURANT

ML Ephraim A Atlantic Avės. 
CAMDEN, New Jersey 

609-WO 3-6523 
Spedai consideration to Religious 

Grottps. ■■■--

TELEVIZIJAS STERKO HI-FI FONOGRAFUS

Roasted Long Island Duck crisp 
and brown—our speciaity. Special 
consideration to Religious Groups. 
Member aU Cre<fit Ciubs. Closed 
Tueaday. — 516 WE 1-0091

Salė vestuvėm* ir kitokiom* 
pramogom*. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs Pir
mo* rOiies lietuviika* mais
tas prieinamomis kainomis.‘SL Catherine’a Hospital SCHOOL

OF NURSING 133 Bushwick Avė.,

JAMAICA 1 1/2 btocks walk to 
179th SL aubavay, $16990 buys 7 
rms — 3 bdrms, 1 1/2 baths, 
heme ideal for famfly with 
children, 1 btock to achool and 
playground. Private drivew*y. 
84500 dosni gives taamediate occu- 
paney. Phone owhėr, Jamaica 6- 
3477. Mušt be aide to get n loan 
from bank. No FILĄ. Loan*. Near 
Catbohc School* and Churche*.

; C OME FOLLOW CHRIST
Aa aGny Francis Sister to be- 

come' Chrito Likę by teaching 
youth in Grammar —High School 
and CoUege. Our aim to be His 
Hands. in tendering the siek to 
be His Feęt in Catecfaetical instruc- 
tion to be His Heart. in carinį; for 
negiected Lomeles* cbildren. Can- 
didates et Good average intdhgence 
betveen 16-30 years.

For Information write to: 
Mieeionary Sister* of the 3rd 

Order of SL Franci* 
Peekskill, N. Y.

■ Rev. Motber Provincial 
S14 - PE 7-0816

NEW BONAPARTE 
1613 Avė. M. (Nextto Ekn Theatre) 

DEwey 6-6880
Have Tou Tried

Ralpb Sbrrmtino’s
Famous Italian Cuisine? 
“Where the Stars meet” 

A la Carte Dinners Coctails 
. . Parties Accooamodated

sale. Spedalixing in Corvette 
aerviee. Aak for Mr.

473 Bloomf ield avė — Caktwell, N J.
CA 6-6666

GEE and TEE SHELL 
SERVICE, INC.

The Flnest in Rępair Work at Fair
Prices

3761 Tenth Avė., New York City
(Weat 2Ol*t SL)

LO 9-9443

Galima gauti įvairiausios rfišies amerikfečių ir importob- 
tq g@rimq. Didžiausias pasirinkimas degthiės ir vyno. 
108-55 UEFFEBT8 KAD. H3KSBIGND fflUU N. Y.

Telefonas: Vlrgmia 3-3544 v «

Apoctle* to the Ahandoned 
HOLY GHOST. FATH ERS

Help Spread the Fire of Christ’s i 
Devine Love thru the Worid as a» 

~Hoiy 0>06t Eatber or Brother. ’ln 
the Home or Foreign Misšons, to 
Schoob and in Pariske*... . ...
Write to: Father Francis Wright 
C.S.SP, Hely Ghost Fathers, Fern- 
dale. Conn. — 203 VO 6-0763

Choice Uquors - Wines -,Beer 
Ebccellent Food. Special considera- 
tion to Religious Groups. Party ac- 
commodations. — 492 Bay Street, 
Staten Island. GI 7-9849; GI 7-9796.

Condučted by the Sisters of SL 
Dominic — Write or phone for 

Information to: Sister Magda Marle 
_Director or Nursing, HY 7-2800

~ .V'X į . ,’į
abito famity boutto

MAMA LARICGfA’S EL OORADO
Restaurant 152-64 West Street

GUS SCtHtfENGER, riigh guafity 
aeryice. ĮĮtąttoa & Repadn.
Cars, Trucks, Fenders, Bo^y, etc. 
Business toki prtrate cars. — Only 
best mateliai used. Ali work guar-. 
antied. — 287 E. 7th SL, ML Ver
tom, N. Yį Ptome MO 7-9510, a*k 
for GUS.’?' . ' • JI

Since 1896. RL 10, Cheshire, Conn. 
Landi from $135, Dfamer troso. $2^5 
We have extra selecLou of Sea fcod 
on Frldays. Special ccnsideratton 
to rehgiou* groups. 203 BR 2-5325

WALTMĄR RĘST HOME 
For The Aged 

Oonecientfata* atot -Ckmaiderate Chre 
Cathotte* Wetoome 

.. MargareL Spiers, Director ;
77 Hasnpton Rd, South Hampton, 
L. L — 516 AT 3-2937.

2 MILE RESTAURANT ANO *AR 
Cetd Sprtag Harbor, N. J.

Lasgest Ftoh Docks where you can 
watch the boato unload — Lobster 

and Sea Ftood Spedatties
CMcken - Turtrey - Chops - Steak* 

Snacks to 1 PM — Dinners to
ll'PJC —-Opeft 11. AM. 7 daysDanbary, Conn. Italian - American 

Cooking, Bar, Ltmch 90 Cento to 
$2.00 up; Dinner $1.25 to $3.00 up 
Specialties Seafoof Variėd Menne 
Special Ccmsidezation to Religious 
Gros?* — 283 PI 8-6375

Specializing in Truck & Passenger 
Tire Servfice^ Recapping - New and 
Used Tires • Vulcanizing - Road 
Service: :<Ftotogn A Compact Tires. 
51 Bruekner Kvd^ Bnas, N. Y.

■ CY 34939 or MO 9-9407

DotnMcan Slrtėr* of the Stek Poor 
arį#'.'the an*wer to
--'Care of the needy siek in their 
own bomes a* visittng nuneš. Aux- 
iHary skilia in sodai work, pi^rsic- 
■l 'Žnr ęnpy, honm fldaklng and t»wd- 
ijess admitostration. 3 mo. residency 
of profesa. vohmteers 21-30 yrs of- 
fered. Dominican Sister* of the Siek 
Poor — Mariandale, Ossining, N- Y.

at Northport on the Harbor. Open 
aU year. Lunch or IXne wbere au
sine and scenic beauty eoccet Sea- 
food, kbsters, steaks, čhops. For 
reservations call AN1-9756 or AN 
1-8111, Bayviev Avė., Northport. 
Turn No. on 2§A at Woodbine Avė.

NAPOLI Seven Sea* 1W Sarf Ava. 
at 16th SL, Coney Island ES 2-9337 
O. “Ralph” CHarefia, Ho*L Italian- 
American Food — Weddings and'

York 'City — Continental Cooking 
Bar Table DHore Specialties 

Lunch $3.25, Dinner $5.00 — $7.50 
Good Service — Varied Menue —

♦tonai Flavor. spėriai conaMesation 
to RaiigiouB Group*. Yonr natos: 

Peter Corte - Marco Gardenghi

Route 110, MeUville, L.I, N. Y. 
516 CH 9-8221

Sport for young and oid. Special 
Consideration to Religious Groups 
and New Ikagned. Cmne in and 
haVe a Grand Time. Bring Your 
Friends. Cafl GB 7-3222

AL SCHACHTB Restaurant 
102 East 62nd StreeL N. Y. C.

Bal- 11:30 to 1 A. M. Landi semi 
A La Carte Entrees $2£5 to $4^5 
Dinner a La Carte Entrees $3.25 

to $7.00 — Specialties Steaks
Chops — Famous among Sport 

Fans — Special Consideration To 
Religious Groops — PL 9-8570

T. FuBer,.director, Mr. J. Northrop, 
owner. Lakehurto Lodge Reto Heme 
on Take Ronkoakoma, N. Y. Tel: 
516 JU 8-9863.

Tart Rutinos

JUBILEE MAINTENANCE

FRANKLIN 8QUARE LANEŠ
Ibe Flnest Lanes in Bovriing — 

Seven Automatic Pinspotters For 
Bovrling Pleasure Cocktail Lounge

Cis JOS nsfte dkldį įiMlrtritliifr grafių samu, skfypt, 
apartamesil ir tai frntianrirvnia kainomh. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; fia vatetjNniq moMOg-tskat

AKMST F. FETERS-PetraiMkas

Luncheons, 
_______ _ ___ _____ Cbdrtafl lounge. 
Acconuaodatioo* for more than 300 
— special consideration to rehgfcms 
group*. Moabers Diner* Ctab — 
201 WH 3-0925; 153 Bergen BhrtL, 
Fairviev, N. J.

VYTAUTAS BELECKAS 

SavininkAS

8TELLA D*ORO Italian Cuisine — 
“A Fabufous Roman Palace Setting 
Cocktail Lounge, Dinner and Sup- 
per a la Carte. Party fadlities — 
5806 Broadway, near 238th SL N. 
Y. C. — Diners Club — American 
Bxpress — Free Pariong on our 
own lot Closed Monday, Call — 
Kl 3-2245

VILLA ROSA RESTAURANT 1

Catering to Showers, Lm^heona, 
Anniversaries and any and all So* 
cial Functions. Ebccellent fadlities 
for 100 persona, ample parking, 244 
EL Merrick R<L, Freeport, N. Y. (off ■ 
Jonės Beach Causevray).

FR 8-5435 — 84576

Home fdr the Aged vtth 24 Hbur 
euperrttocm. Pabttc Service A Rock- 
land Buseg ęąs* the dpor.

- -------------- 294 P»8-2983- —' ’

1883 MADI8ON STREET 

brooklYn », m. y. 
(Rtdgmvood) 

Tel. EVergreen 24440

HOTEL ALEXANDRIA 
250 W. 1O3rd SL 
New York City 

Beautiful Rooms — Private Bath— 
Day — Wetoc — and Month 

Special Consideration to Religious 
Groups

MARIO VILLA BORCHESE Res- 
taurairt, «5 Eato 55th SL, New 
York City — Finest Frendi-Italian

Cuisine — Dinner — Supper -— 
Cocktails — Wines — Special Con
sideration to Religious Groups — 
WaIking'Distance to SL Patrick’s 
Cathedral — PL 1-2990

— Brome. N. Y;
WY 1-3413 WY 1-3945

Learn to drive jn Traffic—Trans- 
portaticr Ftve with Permit 

"On* tor Road Tęst”
Open Daily 9 AM. to 9 PM. 

inchiding Driving instructions on. 
-Sunday

Maple and Carlton Avenues, Lln- 
denwood, New Jersey/— Steaks - 
Seafood - Sandwiches - Pizza. Mu-

SL Benedict — Founder of Westem 
Monasticism. Invites you to become 
a Member et tns great Bene<fictine 
Family. As ,a Benedictine you will 
be privileged to recite the Divine 

Office in Cboir and serve the 
Divine Spouse bf Souls in the 

children wtaom you will teach or in 
the Siek to whom you wiH minis- 

ter in our Community Hospital 
For further Information adress: 
Directre** of Vocation*,' Benedictiae 
Motherhouse, 851 North Broad SL, Special Consideration to Religious 

Group* — WaDdng Distance to SL 
Patrick’s Cathedral — PL 9-4026
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THEODORE WOUNNN,
INC.

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WATTKUS

JOSEPH C. LUBIN

DIDŽIULIS, NUOTAIKINGAS, TRADICINIS

RADIJO PIKNIKAS

KARLONAS
Fanerai Home

SCHALLER&WEBER
YUccr 84310

LMuvos Alsimtaim? radijo 
pŪotikąs bus rugsėjo 9 Royal 
Gardens parke, 990 E. Hard- 
wood Avev Rahway» N- J?J?ik-

Parduodama drabužių krau
tuvė Great Neck, L. L, N- Y. 
Krautuvė turi plačią klientūrą, 
per 25 metas veikia- siuvykla, 
kaitų vaį&nfdrabužiai pagal 
užsakymą.Parduodamas biznis 
su visu taventiRtami geromis 
sąlygomis. Kryptis telefonu: 
HU 7-24J7. ■< <

Romas Butrimas, atlikęs ka
rinę tarnybą, sugrįžo prie sa
vo orkestro. Orkestro reikalais 
skambinti VI 9-0294.

laiko viena moteris 3 kam* 
barių buto, nesvarbu, kur tas 
butas rastųsi, jei tik kaina pri
einama. Moteris sutiktų ir pabartai su - vonia Ridgewoode. 

Mėnesiui nuoma 80 dot Skam
binti EMpire 6-3540-

vyskupam, Lietuvą paaukojo 
Marijos Nekalčiausiai Širdžiai 
dar prieš vienuoliką metų Ro
moje. šiam sąjūdžiui daug dir
ba Mėlynosios Armijos lietuviš
kasis skyrius- Jis organizuoja 
maldos ir atgailos (Senas ir at 
starais laiškais primena lietu
viams apie Marijos pasirodymą 
Fatimoje ir jos prašymą mels
tis ir būti sąžiningiems savo pa
reigose. __

Prieš rinkimus rugsėjo 7 d. 
/apie 8 vai. vak.) Broadway ir 
Dorchester St sankryžoje kan
didatas į senatorius Edw. M.

Amerikos rinkimai jau įsisiū
buoja. Rugpiūčio 27 Edw M. 
Kennedy (jauniausias preziden
to brolis) ir Ed. J. MeCormack 
(Attorney General) Bostone iš
ėjo viešiems pokalbiams, kū
rinos perdavę televizijos 4, 5 
ir 7 stotys ir radijas.

Abu kandidatai į senatą, ai
riai, katalikai, susėdo scenoje 
greta vienas kito, o 4 laikraš
čių reporteriai — scenos gale 
iš dešinės. ; Visa So. Bostono 
aukštesnioji mokykla buvo gau
siai policijos saugoma. Ed. J. 
MeCormack yra vedęs lietuvai
tę, kuri kalbargražiai lietuviškai 
Jos Vyras, atsilankydamas lie
tuviškose šventėse, pasako 
mums draugiškas kalbas

E. J. MeCormack yra 38 o 
Edw. M- Kennedy — 31 metų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BAL8AMUOTOJA8

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Railas

Cape Cod, praeiviai dažnai pra
eina net nepažiūrėję- Jei kuris 

5 kam- sustoja ir paklausa, tai parodo, 
kiek' nedaug jis tesupranta apie 
meną. Jei dailininkas pasisako 
esąs tik mėgėjas, tai jo paveiks-

Dailininko J. Bagdono paro
da atidaryta rugpiūčio 31- Ati
darė Bostono lietuvių kultūros 
klubo pirmininkas dr. Stasys 
Jasaitis- Dail. Viktoras Vizgir
da papasakojo, kaip menas ru
tuliojosi ir keitėsi, kaip atsi
rado naujos srovės. Paminėjo 

, ir iš savo praktikos, kaip kar- 
Pardoodamas vienos šeimos tais žmonės žiūri į dailininką ir 

6 kambarių mūriifis ųamas vertina jo darbą. Kai jam pa- 
Riehmond IfiHr 16,800 dol- Vą^ čiam tenka piešti Bostone ar 
karais rioanbkiti HT 1-5220.

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CORK.

JAišvytoįHomestead. « W 
Pa.,knr šv. PetręirPbvflębaš- 

InyŠoje sako pamokslus 40 va* 
landų atlaidų proga br veda sa
vaitės misijas.

Laidotuvių Direktorių* 
ir Balsarauotoja*

74 PROVIDENCC ST.

Suteikiam garbinga* taldotuve* 
Koplyčioj nemokamai vteoee 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL Vlrginta 7-4499

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
' su' Air Condltion

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

ritaL Lenlįjos Seteriams rug- 
pttBri Ubitel

’ Stasys Goštautas iš Begotos, tbriaV daugumoje drabufių ir 
Kolumbijos, ątvyko į New Yor- avalynė*. šiais metais Britas 
ką ir laikinai sustojo pas dr. šalpos reikalams išleido dešimt 
Henriką Lukaševičių. B Kotam- tūkstančių ^rierių daugiau nei

9408 Jamalca Ava. 
Woodhaven 21. N. Y. 

V I 7-2573

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

JoeeptPC. Lubin 
Fanerai Director

Telefonas: 268-5185

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A BORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

. Brooktyn, N. Y.

Ar mažinti pajamų mokes
čius?
E. J. MeCormack atsakė, kad 

reikia mažinti, nes pagyvės pra
monė ir prekyba. E. M. Ken
nedy: nemažinti, nes pramonė 
ir prekyba maža ką pajustų, o 
Amerikos. valdžia suvestų savo 
biudžeto metus su 15 bilijonų 
deficito ir užsitrauktume inflia
ciją. Jau šiuos biudžetinius me
tus numatyta baigti su 7 bili
jonų deficitu. Amerika maiti
na ir gelbsti kerne visą laisvą 
pasaulį. f -. • .

Šaltas karas
E. J. MeCormack 1958 buvo 

palaikęs vieno Harvardo uni
versiteto profesoriaus nuomo
nę, kad reikia nustoti gaminti 
atomines bombas^, o turimas — 
laikyti sandėliuose. Ir dabar

J. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreet P*rirvay SUtloa)

WOODHAVEN. N. Y.

'Lituanistinė mokykla prade
da darbą rugsėjo 8 d. Iš ryto 
9 vai- bus pamaldos, po jų — 
pirmosios pamokos.

Šv. Petro lietuviu parapijos 
choras savo repeticijas prade
da rugsėjo 16 d. Visi choris
tai prašomi rinktis. Taip pat 
prašoma ir kitus, kas tik gali 
giedoti ir dainuoti, prisidėti 
prie choro.

Tautos šventės minėjimas 
bus rugsėjo 8 d. B ryto 9 vai. 
bus pamaldos šv. Petro bažny
čioje. Vakare 7 vai. lietuvių pi- 
liesių salėje bus paskaita ir me
ninė programa.

Lietuviu pavyzdžiu. Bostono 
kardinolas Richard J- Cushing 
paaukojo savo dieceziją Mari
jos Nekalčiausiai širdžiai. Velio- 

Mc Cormack dar suminėjo, nis Lietuvos arki^ Juozapas 
kad daug lems nusistatymas žy- Skvireckas, dalyvaujant -kitiem 
dų, kurį kandidatą jie palaikys- 
Edw. M- Kennedy buvo demo
kratų partijos pasirinktas kan
didatas į senatorius, o Ed. J. 
MeCormack varosi savarankiš
kai, prašydamas visuomenės pa
ramos- P. Kaminskas

m*. Jūs gante pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu .iki 
visų smulkmenų Mdojbno

DaiL J. Bagdono paroda Bostone
lą pradeda girti. Modernų# me
ną gal geriausiai supranta vai
kai, kurie turi natūralią ir dar 
nesugadintą vaizduotę. Abstrak
tus menas yra dailininko sielos 
gyvenimas, pavaizduotas drobė- Kennedy priiminės įvairius žmo 
je. Dail. J. Bagdonas padėkojo nes ir kalbėsis jiems rūpimais 
parodos organizatoriams ir gto- politikos ir gyvenimo klausi- 
bėjams už rūpestį ir darbą, kad mais. Šia proga bus galima į- 
jo paroda galėjo įvykti. *Jrie teikti- laišką perduoti atatinka- 
parodos organizavimo daugiau- miems valdžios pareigūnams.
šia prisidėjo Antanas Gustai
tis. Parodos atidaryme dalyva
vo gausus lietuvių būrys. Vė
liau apžiūrėjo parodą ir vaišių 
metu susipažino su pačiu daili- gelbėti kokiai šeimai namų apy- 
ninku. ’ vokoje. Skambinti VI 3-6814.

Ekskursantai daugumoje bu
vo iš Brooklyno, Woodhaveno, 
New Yorko, Maspetho, Eliza- 
betho, Newarko-

LAIKROOININKAO \ 
- JUVELYRAS

Auk***, *M*be*a, AdmAptaĮ

(BIELIAUSKAS)
PUNERAL HOME

M. P. BALLAS — DtreetortiM 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reūtahi Y«Mja*

880 GRANO STREET
BROOKLVN. N. V.

NOTARY PUBLIC

savaite'buvo sustojęs Washing- 
ione. Iš čia keliauja į Cleve- 
landą, Chicagąi kur pasitiks iš 
Kotamtejos atvykstančius tė- 
vusf Da^r suma aplankyti Los 
Antytes, Cabf K ir pastoriai ap- 
sigyventi New Yorke. Št Goš
tautas, būdamas Kolumbijoje, 
ispanų kalba yra išleidęs dido^ 
ką knygą apie, lietuvių meną.

Tėv. Kęstutis Butkus, O-FAA. 
išvyksta į Chicagą, kur Mar- 
ųuette parko M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje ves Šiluvos no- 
veną.

■ Elmhrust, Pa. Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserys pastatė didelę 
senelių prieglaudą, kuri pašven
tinama rugsėjo 22- Tėv. Pet
ras Baniūnas, Darbininko ad- 
ininistratorius, ta proga orga
nizuoja ekskursiją autobusu. Ke 
Monė ten ir atgal, įskaitant ir 
pietus, 10 dot Bvykstamą rug
sėjo 22, šeštadienį, 8 v. ryte 
nuo pranciškonų vienuolyno, 
680 Bushwick Avė. Kas norėtų 
aplankyti gražius Pennsylvani- 
jos kalnus ir pamatyti seserų 
naujas statybas, prašom skam- iš New Yorko. Jo naujas ad- 
binti:. GL 5-7281, vakarais — resas: 243 Monroe Avė-,' River 
GL 5-7068/ Edge, N. J. TeL 261-2505-

Augščiausios kokybės produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
CARROL 

Funeral Home

ginusiai klausimų gavo J- Mc bę, kad neprarastume risi sa- 
Cormaek. . vo nepriklausomybės. Salė pra

trūko griausmingu plojimu.
Pažintys kongrese ir Baltuo
se Rūmuose

Laikraštininkai klausė, ar gi
minystės ryšiai neatsilieps val
džios viršūnėse, jei vienas ar
ba antras būtų išrinktas sena
torium. MeCormack atsakė, kad 
jis vadovaujasi savo sąžine, o 
ne dėde, kuris yra kongreso 
pirmininkas. E. M. Kennedy nu
rodė, kad gimisystės ryšiai nie
ko blogo duoti negali, jei žmo
gus yra išugdęs savo asmeny
bę. Jis savo brolio preziden
to rinkiminėje kovoje vi
sur drauge keliavo ir tik ge
riau krašto reikalus pažino. 
Neseniai buvęs pietuose ir ty
rinėjęs ūkio produktų kainas. 
Pasirodo, už pieno kvortą mo
kame 27-29 et., o ūkininkai gau- 

esąs tos pačios nuomonės. Esą na tik 5 et.
tik tada Rusija tarsis dėl nusi
ginklavimo- Salėje buvo tylu, 
niekas neplojo.

E- M. Kennedy atsakė, kad 
Amerika yra aplinkybių spiria
ma vadovauti visam pasauliui 
ir dėl to jai reikia labai įtemp
tai siekti modernaus apsigink
lavimo ir išlaikyti karinę galy-

Maspetho eis autobusai. Pikni
ke veiks'' Darbininko spaudos 
kioskas su naujais leidiniais ir 
plokštelėmis.

Gedhnino ir. Laimos Kurpię 
sūnus rugpiūčio 19 Mastic/U., 
pakrikštytas Petro Augustino 
vardais. Tėvai gyvena Andovėr, 
Mass.

Butotiaoė, gyvenu
si 435 Lincoln Avė., mire.rug 
piūčto 24, palaidota rugsėjo 31 
Cypress kapinėse.

Skautę ąkadomiku rengiamas 
Initium semestri estų Rotalia 
koiporacijos namuose, 40 Šast 
23rd St, NYU., bus rugsėjo 
15, ne spalio 15. Pradžia 7:30 
v. v. Studijuojąs Jaunimas yra 
kviečiamas dalyvauti.

P^nos Naujokaitis išsikėlė

Tėv- Petrui Baniūmri, Dariu- nuolyną, kur buvo risi maloniai 
ninko administratoriui, vado- sutikti ir pavaišinti.-Svečiai ap- 
vaujant, Darbo dienos savait- lankė gražias šventoves, vaka- 
galyje buvo surengta tradicinė re surengė naktinę procesiją 
ekskursija į Kennebunkport, su žvakutėmis: Taip pat aplan- Pirmasis jaunąjį savo varžovą 
Me. Ekskursijoje dalyvavo ajne kė Tėvo Mddesto Stepaičio k> pavadino dar vaiku (tad) ir pri- 
90 žmonių; važiavo dviem auto- pą- kišo, kad per 11 metų tik 3

IHenos pasitaikė gražios. Vi- karius tėra balsavęs, tuo pa- 
si vaikščiojo pajūriais, maudė- rodydamas mažą-domėjimąsi vi
si jūroje arba naujame base?- suomeniniu gyvenimu- 
ne. Virtuvės šemurunkai Chla- Toliau pradėjo klausinėti 4 
marškai visus gęrai priėmė ir laBaąš&ų atstovai ir. Christian 
valgyfino. _ Science Monitmr leidėjas. Dau-

Rugsėjo 1, šeštadienio rytą, H Kennebuhkporto atgal iš- 
išklausę mišių pranciškonų kop- sijodino' rugsėjo 3 apie 11 vaL 
tyčioje Brooklyne, ekskursantai Trumpam sustoję New Havėne, 
išvažiavo gražiais kefiais į Mai- Brotedyno prahdškonų rienao- 
no valstybę. Pakeliui sustojo lyną pasiekė-apie 9 v. v. Efcs- 
New Havene, kur dar paėmė kursija pasižymėjo gera nuotak 
dalį ekskursantų. Tada tiesiai ka ir visiem paliko malonius 
nuvyko į Kennebunkporto rie- prisiminimus. (b)
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