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Uis lankydavosi Vasario 16 mi
nėjimuose.

Kariantis Lietuvai, buvo Cur* 
šono komisijoje, kuri nustatė 
Lietuvos ribas. '

rų Berlynas bus Maskvos ran
kose. Jei pasipriešins, jei, anot 
Alsop, sukruvins rytų vokie
čiam nosį, tada Maskva galės 
imtis derybų paliaubom, kaip 
tai buvo Korėjoje.

padėtum. Nepasakė, ar tai Ku
bos ar Berlyno padėtim. Neabe
jojama, kad tokiam įgaliojimui 
Kongresas nestprieihis. Įgalioji
mai mobilizuoti 150,000 atsar
ginių nereiškia dar invazijos į 
Kubą, nereiškia' net, kad prea-

— Italijoje suimtas ir iš
tremtas Georgės Bidault, buvęs

— Sorietę lėktuvai pereitą 
savaitę tris kartus buvo įskridę 
į Japonijos teritoriją. Dėl to 
niekas tiek netriukšmauja, kaip 
sovietai dėl Amerikos U-2 įskri- 
dimo.

Tolimesnėje betgi ateityje 
laukiama, kad Sovietai ims Ber
lyno krizę aštrinti. Tam ženk
lai yra — pristatė raketų pa
gal oro kelius su Berlynu, pa
tį Berlyną apsupo trigubu žiedu 
Pastatė įtaisus kliudyti radaro 
informacijai lėktuvam. Padidi
no rytų Vokietijos kariuome
nę. Krizei sukelti, kaip tvirtina 
J. Alsop (NYKT), Sovietai šiuo 
kartu nori panaudoti ryty Vo-

Belgijos laikraščiuose gausiai 
rašoma apie kunigą Joną Kor- 
nievskį. kuris buvo nuvykęs į 
jaunimo festivalį Helsinky ir iš 
ten negrįžo. Buvo paskiau gau
tas per Helsinkį laiškas, datuo
tas rugpiūčio 7 ir pasirašytas 
jo ranka, kuris prasideda žo-

buvo pernai su atsarginių mobi
lizacija Berlyno reikalui ir gen. 
Laidus Clay pasiuntimu į Ber
lyną. Įgaliojimai turi reikšmės 
ir vidaus reikalam, prieš rinki
mus- Respublikonei labiausiai 
spaudė vyriausybę, kad ji ką 
nors darytę Kubos reikalu. Pre
zidentas negalėjo palikti tokį 
argumentą grynai respublikonę 
rankose.

Iš Berlyno ir dėl Berlyno tuo 
tarpu tik smulkūs įvykiai. Var 
karai uždraudė Sovietam vežti 
savo sargybas į vakarų Berly
ną prie savo paminklo 
amerikiečių zoną. Sovietai 
klausė. Važiuoja dabar 
anglų. Vakariečiai sutarė 
drausti vežti sargybas šarvuo
čiais: tegul veža autobusais ar 
pėsti ateina, tenai vos keli šim
tai jardų. Bet terminas dar ne
nustatytas. Sovietai iš savo pu
sės pateikė kaltinimus, kad Va
karai provokuoja konfliktus dėl 
Berlyno- Bet atsisakė dėl jų 
kalbėtis. Sovietų sargybiniai šo
vė į amerikiečių karinį automo
bilį rytų Berlyne. Nesužeidė 
nieko.

kieti ją. Tai turi būti priemonė, 
kuri išmėgintų, kiek Vakarus 
galima spausti ir kada jau rei
kia rimtai su jais derėtis. Bū
tent: Maskva pasirašys sutartį 
su rytų Vokietija ir perduos 
jai visus įgaliojimus. Kai rytų 
Vokietija pradės tuos įgalioji
mus vykdyti, vakariečiai arba 
su tuo sutiks arba pasipriešins 
ginklu. Jei sutiks, tai Maskvos 
tikslas bus. pasiektas — vaka-

— Prancūzijoje suimti 6 są
mokslininkai, mėginę nužudyti 
prezidentą de Gardie; Tai dau
giausia buvę svetimšalių legijo- 
no nariai, užsakymus gavę iš 
organizacijos centro užsieny.

KOKIOS PRASMES TURI 
ĮGALIOJIMAI PREZIDENTUI: 

karui ar propagandai? 
Prezidentas Kennody rugsė 

jo 7 paprašė Kongresą įgalia 
jimy pašaukti 150/100 atsargi
nių ryšium su įtempta politine

KAIP BUS SU PAGALBA 
UŽSIENIUI

Vyriausybė rimtai žiūri į ga
limybę, kad jos sumas užsieniui 
remti Kongresas gali apkarpyti 
—iŠ keturių su puse bilijonų 
iki trijų. Gallupo institutas ra
do, kad prezidento Kennedy po
puliarumas iš 79 proc. kovo 
mėn. nukrito iki 66 proc. la
biausiai dėl neracionalios už
sienio pagalbos.

— Maskva atmetė gen. sekr. 
U Thant planą dėl Kongo. Mask 
va siūlo tuojau likviduoti 
Tshombę, suimti visus užsienie
čius ir priversti kompaniją, kad 
pinigus mokėtų tiesiai Kongo 
centrinei valdžiai.

tiek Duesseldorfe, tiek ir Muen- 
chene. Ypačiai kai jis prašne
ko į vokiečius vokiškai. De 
Gaulle idėja —» vienybė ir ben-

DARYTI KĄ 
AR NEDARYTI?
Susirūpinimas dėl Berlyno 
auga
Šen. Keafingae aliarmavo, 

kad Sovietai Kubos reikalą ga
li naudoti Berlyno reikalui lai
mėti. "Nusileiskit dėl Berlyno, 
tai mes paliksim ramybėje Ku
bą". Tokio siūlymo senatorius 
laUkia B Sovietų. Siūlo paskelb
ti Berlyno ir Kubos gyvento
jam, kad Amerika į tokią pre
kybą nesileis-
_ J. Alsop pakartotinai sako, 
kad šiuo metu Sovietai dėl 
Berlyno jau gali rizikuoti, tikė
dami, kad Vakarai nerizikuos. 
Ypač kad jie yra padrąsinti ap
saugos sekr. McNamaros pareiš
kimo tenkintis konvencine ap
sauga-

M. Hkygins priminė Chruščio
vo žodžius, sakytus prieš pus
antrų metų: esą kaip aš galiu 
Kennedy tikėti, kad jis rimtai 
mano dėl Berlyno, kada jis lei
do sugriūti invazijai Pigs įlan
koje, nors Kuba yra čia pat 
Amerikos pašonėje.

U. S. New$ ... apžvalgoje 
teigia: Tikrai esą keista padė
tis, kurioj atsidūrė J. Valsty
bes. Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje, prieš 17 metų, Ame
rika buvo pasaulio galingiausia 
jėga, neginčijama ir nemėgina
ma ginčyti, pajėgi, jeigu norė
tų, valdyti pasaulį-

Siancfim — tęsia toliau žur
nalas — po eilės metų, Jung
tinėm Valstybėm pajėgumą gin
čija Kubos sala pačiame J. 
Valstybių interesų rate, ir J. 
Valstybės jaučiasi nepajėgios 
veikti griežtai, nes bijosi rezuL J 
tatų. Kuba, maža sala, jaučiasi 1 
galinti piestu stotis prieš Jung- ■ 
tinęs Valstybes

Užsieniuose — Europoje ir 
lotynų Amerikoje — sakoma, 
kad jokia tauta taip greitai ne
iškilo į galybę ir taip greitai 
nusileido.

dentas juos tikrai ir pašauks. 
Įgaliojimai siekia pirmiausia psi 
ekologinės propagandinės reikš
mės. Tai įspėjimas Sovietam, 
kad jie neperteinptų stygos. Tai 
padrąsinimas amerikiečiam ir 
anų kraštų gyventojam, kaip tai

džiais: “Aš išvykstu į tėvynę”... 
Helsinkio policija išaiškino, kad 
jo dokumentai buvo tikrinami 
rugpiūčio 4 sėdant į sovietų 
lėktuvą- Savu noru išvyko ar 
pagrobtas — mįslė spaudoje 
buvo spėliojama.

Kunigo Jono Kornievskio is
torija buvo tokia ... Jis buvo 
gimęs Omske, Sibire, 1910. Iš
augo be religijos, nors savęs 
kovojančiu ateistu ir nelaikė. 
Karo metu kaip raudonarmie
tis pakliuvo į nelaisvę. Po ka
ro atsisakė grįžti, 1947 atsira
do Belgijoje ir dirbo anglies 
kasykloje. Ėmė rodyti intereso 
religijai. Panoro būti kunigu ir 
po visų reikalingų mokslų bu
vo įšventintas 1955. Po studi
jų Romoje rusų katalikų kole
gijoje, grįžo į Briuselį 1957 ir 
buvo paskirtas rusų katalikų 
misijos kapelionu. Dabar rašo
ma, kad Briuselyje rusų katali
kų negausi grupė, ar ne 9

Rugpiūčio 31 New Yorke mi
rė širdies priepuoliu Henrikas 
Rabinavičius, sulaukęs 70 me
tų Velionis buvo gimęs 1892 

pareiškė, kad jais naudojosi Šilalėje žydų šeimoje. Nepri- 
jau dvejis metus. • klausomos Lietuvos Idkais tar-

Visą komunistų aliarmą dėl 
U-2-reikia priimti kaip propa
gandinę isteriką. Niekas neke
lia triukšmo, kada Amerika su
gauna sovietų šnipus. Ar šni
pas veikia iš viršaus ar iš apa-

KUNIGAS GRĮŽO Į SOV. RUSIJĄ. . . 
AR BUVO PAGROBTAS HELSINKY?

zijos ir Vokietijos, protingoj į 
tą vienybę įtraukti ir lotas Eu
ropos valstybes, nenaikinant at
skirų valstybių, o tik sudarant 
ję sąjungą ūkiniam ir politi
niam klausimam derinti — su
tinkama palankiai. Vokiečių 
spaudos dalyje buvo pareikšta 
nuogąstavimo, kad tai' neatšaL 
dytų santykių tarp Amerikos ir 
Vokietijos. Tačiau iš kitos pu
sės į Europos valstybių vieny
bę žiūrima kaip į šiaudą gelbs- 
tintis nuo pavojaus, kad Ame
rika neitų į per tolimas nuo
laidas Sovietam.

Buvo staigi žinia, kad iš vyr. įtakos ne tik teismui- Jis rėmė 
teismo pasitraukė 79 metų Fe- savo mokinius iš Harvardo ar 
lix Frankfurter, ir jo vietoj Nėw Deal šalininkus Bąltuo- 
prezidentas paskyrė Arthur J. 
Goldberg, savo darbo sekreto
rių. Tai antras prezidento Ken
nedy paskirtas teisėjas į vy
riausiąjį teismą.

Ką nadja atneša su savim 
nauji teisėjai?

Pimiausia, sustiprina eilę tei
sėję, neturėjusių teismo prakti
kos, toišme niekad nedirbusių. 
Toki yra ir teisėjas Byron R. 
White ir dabartinis Arthur J. 
Goldberg. E dabartinių 9 tei
sėjų tėra tik 3, kurie turi il
gą teismo praktiką — Harlan, 
Stewart ir Brennan. Teismo 
pirmininkas Warren taip pat 
nėra buvęs teisėjas.

Antra, kaip aiškina D. Law- 
rence (NYHT), gavo persvarą 
sparnas tę teisėję, kurie vadi
nami liberalais. Jų dabar bus 
dauguma. Jei anksčiau sprendi
mai būdavo dažnai 5:4 vadina
mų konservatorių persvara, tai 
dabar tų vadinamų konservato
rių liko tik trys: Tom C. Clark, 
John M. Harlan, Potter Ste- 
wart Vadinamų liberalų, arba 
kaip V- S. News . -. pavadino, 
“aktyvistų” vadas esąs Hugo, 
C. Black, 76 metų. Su juo ei
na pats teismo pirmininkas 
Earl Warren, William O Doug- 
las bei William Brennan Jr. 
Naujausias teisėjas Goldberg 
būsiąs Black

Nauja istorija apie U-2 lėktuvus
Tik spėjo Sovietai pakelti čios, ar ore ar seife—yra tokis 

triukšmą, kad Amerikos lėktų- pat šnipas, ir jo likimas tokis 
vas U-2 perskrido Sachaliną, pat: nesugavo — jo laimė, su- 
aliarmą sukėlė kom- Kinija, gavo — jam teismas, 
skelbdama, kad rugsėjo 9 jos 
lėktuvai nušovę du U-2 lėktu
vus, kurie priklausė nacionali
nei Kinijai. Amerika paaiškino, 
kad tuos lėktuvus nacionalinė 
Kinija buvo pirkusi 1960. IŠ 
savo pusės nacionalinė Kinija

siuose Rūmuose ar kitose įstai- 
gose (tarp jų buvo iškeltas ir .■IB 
Dean Achesonas). Tačiau isto- 
rija apsisuko taip, kad Frank
furter ilgainiui buvo jau laiko
mas ... konservatyviojo spar
no vadu. Dabar jis pakeičia
mas taip pat liberalu, New 
Frontier šalininku.

Kas tuo liberalų vardu su
prantama? Aiškinama, kad li
beralai labiau pasisako už as
mens teises, prieš valstybes 
pasikėsinimą į jas. Konservato
riai labiau stoją už valstybės 
teises prieš perdėtas asmens 
laisves, vedančias valstybę į 
anarchiją. Tačiau šis aiškini
mas tėra tik iš dalies teisingas. 
Kai kieno su kartumu ir ašt
rumu pastebima, kad liberalai 
aiškiai gynė laisvės ir teises da
liai piliečių. Taip jų—komunis
tam ir-komersantam, kurie ver
tėsi pornografijos prekyba. Ta
čiau negynė kitos dalies pilie
čių teisių—negynė vaikų teisės 
melstis mokykloje; negynė vai
kų, kurie lanko privatinę mo
kyklą, lygybės su tais, kurie 
lanko viešąją mokyklą, pirmuo
sius pastatydami į antros eilės 
piliečių tarpą. Taigi šiuo atve
ju liberalizmas čia reiškia jau 
ne tiek piliečių teisių gynimą 
nuo valstybės pasikėsinimo, 

.nusistatymo, kiek pastangas viešąjį gyveni-
White dar neišryškėjo, bet mą sulaiastinti. 
greičiausiai glausis prie pa- 
starųjų. Taigi aiški vadinamų 
liberalų persvara. '*

Akciją už liberalų pagausini- 
mą teisme pradėjo prez. Roo- 
seveltas. Kada kongresas atsi- - 
sakė padidinti teisėjų skaičių, ' 
prezidentas bent palaipsniui 
siekė konservatyviuosius pakeis 
ti liberalais. Pirmas tokis pa- 
skirtas liberalas ir buvo Frank- ' '>
furter, kaip New Deal šalimu- •,
kas. Frankfurter turėjo didelės ; W-

navo užsienio reikalų minėte- ’ rija kunigas Komievriti bei jo du kartus Prancūzijos min. pir
tie Buvo Nėw Yorke genera- žmonės, buvo nuolat ®*ama, nuvykę į vienos alininkas, dabar pogrindinės
linhi konsulu, pasiuntinybės pa- viena motore buvo mėginama jaunįmo festivalį- Tokią pat ro- organizacijos de Gaulle nuvers-
tarėjas Maskvoje, kur tuo me- pagrobti. Kolonija su savo ka- le atKktt ir Helsin- ti vadas. Jis ištremtas pro Aus-
ta vedė derybas, kad boHevi- pehoeu sorotam būro nemato-
kai Bleistų vysk. T. Matuįmj ta nue 1M8. nmtMta 5^^ tam™ svietai veis Vatataijoje.
Ir kitas politinius ktatatas. Pas- nte parake meta jie gausiai _ o, jotam, aptanuodijfe
kiau iki karo dirbo Uetavos grįžta i Rusija savu nėra, tė- miego tabletėm, lig Šiol be są-
pasiuntinybėje Londone, B ten 
1941 atvyko į Ameriką ir čia 
įsikūrė New England Mutual 
Life draudimo bendrovėje* Pa
laikė ryšius su lietuviais, kar-

De Gaulle triumfas Vokietijoje
Prancūzijos prezidento de 

Gaulle oficialus 6 dienų vizitas 
Vokietijoje buvo triumfališkas. 
Masės priėmė M su entuziazmu

Maskva ėmė kurstyti gaisre- 
lį jau ne Azijoje, ne Berlyne, 
bet prie Amerikos šono — Ku- 
bojė. Prezidentas turėjo savo 
sumetimų apie tai ilgiau nuty
lėti: spaudos konferencijoje sa
kė, kad nėra žinių apie Sovie
tų kareivių atgabenimą į Ku
bą; po kelių dienų aiškino, kad 
atgabentieji tūkstančiai škirti 
tik Kubos defensyvai. Bet ka
da Sovietai patys oficialiai pa
skelbė apie savo karinę pagal
bą Kubai, nebėra ko slėpti ir 
Amerikai, šiandien jau skelbia
ma, kad Sovietę kariniai dali
niai rangia įtvirtinimus kaip tik 
prus Amerikos bazę Guanta- 
namo. Aiškinama tik, kad 
šiuo metu pavojaus Amerikai 
iš Kubos nėra, bet jis gali bū
ti ateityje.

KĄ AMERIKA DARYS: invazi
ja į Kubą, Kubos blokada? 

Populiari būtų nuomonė — 
užimti Kubą' kol Sovietai joje 
galutinai nėra įsitvirtinę. Jai la
biausiai atstovauja šen. Cape- 
hart, užsienių komisijos narys. 
Senato komisijoje tą pat pa
reiškė liudininkas Spruille Bra- 
den, buvęs valstybės sekreto
riaus padėjėjas lotynų Ameri
kos reikalam- Jis kritikavo vy
riausybės pareiškimą, kad So
vietų ginklai Kuboje esą skirti 
defenzyvai ir nepavojingi Ame
rikai. Jis tvirtino, kad visa 
Amerikos Vatstybię Organizaci
ja ir "pažangos programa" bus 
beprasmė, jei Amerika Kubos 
dabar neužims. Tačiau prezi
dentas pareiškė spaudos konfe
rencijoje, kad invaziją į Kubą 
būtų klaida.

Amerika numato veikti per 
Amerikos Valstybię Organizaci
ją ir per ją imtis kolektyvi- 
nię sankcijų. Tos sankcijos ga
li būti — Kubos blokada. Bet 
čia iškyla du klausimai: ar lo
tynų Amerikos valstybės norės 
kišti pirštus, ar nemėgins kaip 
ir seniau nusiplauti rankas?? Ar 
galimos blokados atveju sovie
tinių laivų į Kubą sustabdy
mas negrėstų didesniu karo pa
vojum su Sovietais negu pats 
Kubos užėmimas?

Blokadą vykdant, d^r pir
miausia reiktų sutvarkyti pa
čius Amerikos sąjungininkus, 
Nato narius jų laivais So
vietai gabeno transportus į Ku
bą: Norvegijos, Vokietijos, Ang
lijos. Italijos,' Graikijos.

nori sudaryti įspūdį, kad jis 
grįžta į Rusiją savu noru, tė
vynės ir tėvų pasiilgęs. Tačiau monės ir dėl to nevežamas į 
būdingą, kad tas jo iaiikas pra- Ameriką 
tideda visai panamai kaip laiž- — Nwj« Me žemę 
kai grįžusių lietuvių, kuriuos numatyta rugsėjo Skris Wat 
skelbia Tėvynės Balsas. .. .tor.Schire 6 kartas.

RENNEDY PASKIRTIEJI: Ar- 
thur J. Getoberg

Atkreiptas dėmesys dar ir į 
reii^jos reikalu parenkant tei
sėją. Esą prezidentas norėjo, 
kad tam tikru būdu teisme bū
tų atstovaujamos ir religijos. 
Tad vietoj pasitraukusio žydų 
tikėjimo .Frankfurter parinko 
taip pat fydą Gok&ergą* Tokios 
tradicijos anksčiau nebuvo. Sa
kytini, kai mirė teisėjas Frank 
Murphy, katalikas, tai preziden
tas Trumanas naujo kataliko 
jo vietoj neskyrė. Trumano pa
aiškinimas buvo teisminis ir 
dalykinis: esą jam svarbiau pa
skirti gerą tesėją* Tik prezi
dentas Etoenboseris 1956 pa
skyrė ttisėją kataliką Brennan. 
Dėmesio verta, kad tiek 1956, 
tiek ir 1962 yra rinkiminiai me
tai. Neabejojama, kad psskyri-

Šiaip ar taip, prezidentas da
bar turi vyriausiąjį teismą pa
gal savo nusistatymą. Lieka

Vyriausiam teismui priklauso teisė ir įstatymus aiškinti. 
— Dėl tokios didelės reikšmės dabar teismo sudėties 
keitimas patraukė į save spaudos dėmesį



visom

Žmogus lieka kilniu žmogu
mi visokiom, atmainom, kol jis 
save valdo O kain privalo val
dytis, ne tiktai įdiegta jo pri- 
gimtin. kad skirtų pikta nuo 
gero, bet dar Dievo žodžiu pa
sakyta ir Kristaus gyvenimu že
mėje paliudyta. Valia priimti ar 
nepriimti Kristaus žodžius, ti^ 
keti ar netikėti. Tokios prievar
tos, kaip gamtoje, moralinėje 
tvarkoje nėra. Kas tiki ir pa
klusta, pasidaro žmogumi, ku
rio jokios atmainos neblaško ir 
jo principų nekeičia.

— fr dar nebent kokį: plaukų 
stilistų.

Žmona pradėjo kvatotis.

vė kardinolas Amleto G- Cicog- 
nam, Vatikano valstybės sekre
torius. Ilgame savo rašte išreiš
kė šv. Tėvo sveikinimus, pasi
tenkinimą Pax Romana veikla 
ir * kongreso pasirinkta 
pažvelgti į universitetų 
tinę atsakomybę.

-

Universitetu vaidmenį 
grinėti pasirinkta dėl to, kad 
tas klausimas Pietų Ameriko
je gana opus- Universitetų ne
daug ir tie nėra pakankamoje 
aukštumoje. Baigusieji univer
sitetus atitrūksta nuo platesnės 
visuomenės, nesirūpina būti
nom socialinėm reformom, ne
vengia korupcijos. Yra gana

“For Rent”. Vadinasi, čia pre
kyba jau baigta. Ją smukdo di
džiulė AP maisto krautuvė, į- 
steigta Pitkin Avė. Mažos krau
tuvėlės priverčiamos užsidary
ti. Jos virsta gyvenamais bu
tais.

nė kėdė. Vasarą buvo dar įsigi- TAS ITALAS buvo vidutinio 
jęs lengvą sulenkiamą kėdę, ku- ūgio, gana stambaus sudėjimo- 
rią statydavo lauke prie durų Amžius jo galėjo būti taip sep- 
ir čia sėdėdavo, lyg koks krau- tynių ir aštuonių dešimčių me- 
tuvininkas, belūkuriuojąs pirkė- tų. Plaukai žili, skystai išsibars
iu. Kambaryje dar buvo komo
da, pastatyta įkypai prieš svei
kąjį langą. Komoda kaip ir vi
sos čia komodos — kiek pail
gas keturkampis baldas su iš
traukiamais stalčiais. Lietuvoje 
komodas, skrynias žmonės sta
tydavo seklyčioje arba svirne- 
Amerikoje statomos miegamaja
me arba ten, kur yra vietos.

Toks žmogus —- A Man for 
Ali Seasons — vaizduojamas 
New Yorke viename Brodway- 
jaus teatre. Vaidinimas laiko 
mas šiemet vienu iš geriausių, 
laimėjusių dramos ratelio pre
miją. Veikalo turinys yra iš lai
ku Anglijos karaliaus Henriko 
VIII ir jo kanclerio Tomo More, 
kuriam buvo nukirsta galva 
(1535).

ta paskaitą Milano katalikų uni- 
versiteto rektoriaus prof. Fran- 
cesco Vito. Po paskaitų buvo 
diskusijos ir klatitimų svarsty
mai atskiruose btaeliUoM-
- Paskutinę .kongreso dieną, 
liepas 30, visų dėmesį prisegė 
vyk. John J.Vright, atvykęs 
iš Pittsburgh, Pa- įspūdingai, 
patraukliai ir pamokomai pri
minė Fr. Ozanamą, prancūzų 
katalikų mokslininką, visuome
nininką ir labdaros sąjūdžio 
(šv. Vincento a Paulo d-jos) 
steigėją. Iškėlė jo demokrtai- 
nes, socialines ir haritatyvines 
idėjas. Nurodė, kad Fr. Ozana- 
mo, mirusio devyniolikto am
žiaus vidury, tvirtinimas, jog 
skurdo šaknys yra visų pirma 
moralinės, teisingos ir dabar. 
Norint pašalinti kuriame nors 
krašte skurdą, reikia pirmiau
sia religinio atsinaujinimo ir 
artimo meilės.

ir Monterideo kardinolo 
mimuose. Kar- 
Barbieri daly

kų išrinktas Luis Boza, kubie
tis, egzilas, dabar gyvenąs Ve
nesueloje, parašęs knygą apie 
universitetų išprievartavimą 
Kuboje. Tarybon įėjo vienas 
latvis — Olgirds Balodis iš 
New Yorko. Dvasios vadu ne
seniai paskirtas Msgr.- Aug. 
Ferrari, buvęs pop. Jono XXIII 
asmeninis sekretorius.

Intelektualų Pax Romana 
centro valdyboje viena vieta 
trejiem metam palikta ateiti
ninkų sendraugių atstovui.

P1TK1N0 GATVĖJE, netoli 
mūsų, vienon tokion krautuvėn 
susikraustė senas žmogus. Jo 
butą sudarė vienas kiek dides
nis kambarys, seniau naudotas 
krautuvei, ir vienas mažuliukas, 
be kurio mieste niekas apsieiti 
negali- Langai buvo gatvės pu
sėje. Jie kitados tarnavo krau
tuvei vitrinom, pro kurias ma
tėsi išdėliotos prekės- Vieno 
lango stiklas dar buvo sveikas, 
o antras — gerokai įskilęs, Ga
limas daiktas, jog tai vaikų pa- piežiaus paveikslas. Popiežius 
daužų darbas. Tas suskilęs lan- visame savo iškilmingume ir su 
gas buvo apkaltas plonom len- visom insignijom laimina tikin- 
tukėm iki pat viršaus; paliktas 
tik siauras plyšelis šviesai pra
lysti. Padaryta išmintingai: jei 
kas dar užgautų, stiklas suby
rėtų. Nuomininkas turėtų įsidė
ti naują, o toks langelis pensi
ninkui jau būtų skandi iMairia

Ištisi kvartalai yra juodžių. 
Prieš keletą metų požeminio 
traukinio stotyje, Van Siclen, 
tematydavai vieną antrą juo
dį, laukiantį traukinio. Dabar

. ...
kongresai šaukiami kas 34 me- surengtuose 
tai, o atskiri suvažiavimai
kas metai Šiemet toks bend- tavo posėdžiuose ir Saip kon- 
ras kongresas buvo liepas 25- gresui parodė didelio dėmesio. 
31, * pirmą kartą Pietų Ameri- Atsilankė taip pat kai kurie vy
kote. Atstovų suvažiavo arti rkusybėš nariai, nemažai visuo- 
1000 iš abiejų Amerikos žemy- menės .veikėju, žurnalistų.

Kongresas pradėtas iškilmin
gu posėdžiu liepos 25 operos 
rūmuose. Jis patraukė viso 
miesto dėmesį. Dienraščiai iš-

Anksti ir pabudęs, išriveste- si pirkėjai mėgsta, kad juos 
O čia, tame butelyje, kone gat- vo pasivaikščioti du savo dm- kiHflhi O nan frarita* kad 
vėjo, gyveno pensininkas it*- gus — šunelius- Jei būdavo š0> dainiai ateitų. Ar ddaglau ste
las. ta, sėdėdavo gatvėje.pite savo ko mrailrli? — dar pairiwte

kirpėjas — italas, kaip ir dau
gumas kirpėjų New Yorke. Kir
pykloje stovi dvi kėdės, bet 
kerpa tik jis vienas. Lange tu
ri išstatęs savo amato -garsi
nimą: “Plaukų stilistas”- Tai

mi. Dėl to žmonių gyvenime 
tam tikrais laikotarpiais morali
nė tvarka nusmunka, nors mo
raliniai dėsniai nesikeičia su jo- nų. Europos, Azijos ir Afrikos. Švento Sosto linkėjimus perda- 
kiom atmainom - ' Posėdžiuose su svečiais daly

vavo apie 4000.
Iš Urugvajaus lietuviam kon

grese atstovavo Kazimieras Či
biras, Lietuvos atstovybės atit
ekę, klebonas kun. Jonas Gied- 
rySi kun. Juozas yenckus ir 
kun. Petras Daugintis. K Ar
gentinos buvo atvykusi Vlada 
Survitienė, iš Brazilijos — prel- 
Pijus Ragažinskas ir kun. Am 
tanas Milius, iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių — dr. Vytau
tas P- Vygantas.

durų, o tie šunyčiai glaustėsi — Ne. Pakaks tam kartui, 
prie šeimininko kojų. Tupi ir Sumokėjau ir išėjau, mažai 
dairosi, kas dedasi aplinkui, ką patyręs apie tą senį- 
Kartais prie žemės prigludę, Daugiau sužinojau kirpyklo- 
šnairia akim seka praeivius. Bet je. Ji — netoli mūsų namų, o 
nebuvo pikti. Rasi, tik jų šei
mininką užkfiudžuis, būtų pa
šokęamsėti. Bėt neteko to pa
stebėti. ir kas gi iš praeivių,

jie sudaro daugumą keleivių, ims. Gali pigiau nusipirkti dar- Pro sveiką didelį langą, ku- 
Tie žmonės daugėja it kokie žovių, uogų, vaisių. Bet pasku- rio tas pensininkas aidai ne-
triušiai. Ir kodėl jiem nesidau- tiniu laiku ne tik toji gatvi- dangstė, praeidamas galėjai ma
ginti? Pavainikiam ir jų moti- nė prekyba, o ir nedidelės krau- tyti, kas yra viduje. * Kairėje
nom mokama graži pašaipėlė, tuvėlės vis labiau nyksta. Ei- prie užkaitę lango stovėjo šaL
Kuo daugiau pavainikių, tuo damas net ir labai judrios pre- 
daugiau pinigo. Tokie vaikai nė kybos gatvėmis, kaip Sutter ar 
nežino, kas jų tėvas, o motina Blake, pamatai pirmojo aukšto 
nelabai rūpinasi savo vaikų lange iškabėję “To Let” art*

. žmogaus, pasirodo, būta ne
Ant tos komodos, kuri buvo Vilkėjo drabužius ne išeigi- \ M tiktai kaftaus, bet ir knisaus.

skirta susidėti baltiniam ir ki- nius, bet ir ne kųrytus. Kakla- SUSRKAU vieną kartą kai- Tuojau pradėjo kamantinėti, iš 
tiem daikteliam, buvo įrengtas raiščio nerišėjo. Ir kam jam myninės maisto krautuve du- kur aš atsiradęs East New Yor-
lyg altorėlis- Buvo padėta dė- reikalingas tas mazgas? Niekur, ryse. Jis jau nešėsi nedidelį ke, kiek mokąs už butą, kiek
žutė, ant dėžutės pastatytas matyti, nesilankė, išskyras ar- pirkinį, g aš ėjau dtf ^sipirk- uždirbąs ir ką bedirbąs, iš kur
kryžius. Salia kryžiaus -r po- Ūmiausią maisto krautuvėlę- ti. Kadangi man SMtei kūtetė-

Anksti taip pat ėjo migti. Jei jo »tą sužinoti, krautuvės viai
praeidavai vėliau 9 vaiandos - «<-«- —
vakaro, jo kambary jau būda
vo tamsu. Tik kai kada ant to 
altorėlio arba net ir lange

Atmainos gamtoje kartojasi 
kasmet, keičiantis vasarai ir 
žiemai, pavasariui ir rudeniui. 
Yra. tiesa, amžinos žiemos ir 
nesibaigianfios vasaros, bet 
tirščiausiai žmonių gyvenama 
metu laiku atmainose. Tasai 
gamtos įvairumas įneša judru
mo į mūsų gyvenimą, štai, va
saros kaitra bei atostogų poil
sis baigiasi, prasideda gyvesnė 
visuomeninė veikla.

Žmogus yra taip sukurtas, 
kad įvairumo pasiilgsta- Kai gy
venimas pririja prie vienos 
vietos, darbo ir tvarkos, ieško 
atmainos bent po darbo, eina 
iš namų išsiblaškyti, keliauja 
lankyti tolimesnių vietų, veržia
si iš kasdieninės tvarkos ir ru
tinos. Visuomeniniame gyveni
me sukelia bruzdėjimus ir re
voliucijas net tada, kai daugiau 
pridaro eibės negu naudos. O 
paskui grįžta prie senovės 
džiaugdamasis, tartum būtu nau 
ją gyvenimą radęs. Sakytume, 
žmogus kartoja gamtos pasikei
timus, negalėdamas išsiveržti iš 
atmainų ir pastovumo besisu
kančio rato.

EAST NEW YORKE gyvenu auklėjimu. Jie auga it kokie 
jau trečius metus. Galima šricy- laukiniai medžiai miške.
ti, tai dar naujas Brooklyno East New Yorke taip pat yra 
kampas. Namai neaukšti: vieno, nemažai žydų. Tcidose gatvėse, 
dviejų, trijų aukštų; tiktai yie-. kaip Pitkin, Sutter, Blake ir k., 
tmnis prasikiša keturi aukštai, beveik tik vieni žydai gyvena- 
Miesto statyti gyvenamieji na- Gali jų sutikti su ilgom barz

dom, tamsiais plevėsuojančiais 
rūbais, kaip kitados Lietuvoje 
ar Rusijoje. Su vienu kitu gali 
lietuviškai susikalbėti, o rusiš
kai kalba kone visi senesnieji 
izraelitai- Turi ir daug sinago
gų — beveik kiekvienoje ’sker- 

rusų, lenkų, italų. Netrūksta ir sinėje gatvėje, ko nepamatysi 
lietuvių. Dauguma jų turi savo

dytuvas* dešinėje gilumoje ma
tėsi dujinė krosnelė ir geleži
nė lova. Prie lovos — stalelis, 
ĮHie stalelio — paprasta medi-

Aliaskoje sudaryta pirma vys 
kuĮuja — Fairbanks. Joje yra 
18 parapijų. Iš 81,000 gyvento
jų katalikų yra 15,775.

Pietę Amerikos studentai ir 
kapelionai kongreso proga tu
rėjo dar savo atskirus suva
žiavimus. Kapelionai buvo susi
rinkę pirmą kartą, studentai — 
antrą. Dalyvavo 22 kraštų at
stovai. Abejuose suvažiavimuo
setartasi, kokiomis priemonė
mis veikti, kad universitetinė
je jaunuomenėje stiprėtų krikš
čioniškas sąmoningumas, savo 

—Studentai turėjo savo atski- atsakomybės prieš visuomenę 
rą metinį suvažiavimą rugpiū- didesnis pajautimas, supratimas 
čio 1-7. Buvo atstovaujami 42 tikrojo komunizmo pavojaus- 
kraštai. Svarstyta katalikiškoji ir ėia problema daugiau morali- 
akdja universitetuose, krikščio-, negu socialinė. Anot Fr. 
mškasis pasiruošimas savo pro-; Oznanamo, visų pirma reikia re- 
fesijai, asmenybės Ugdymas, ry- ligingo, teisingo ir gailestingo 
Šiai tarp atskirų studentų <*• žmogaus, kad būtų galima kraš- 
ganimeijų visame pasaulyje; te pasiekti teisingų socialinių 
griežtai pasisakyta prieš komu- reformų ir didesnės gerovės- 
cistines organizacijas ir Mask- s.
vos organizuojamus “jaunimo ....................—........  ■ ■
festivalius”. VYSKUPIJA ALIASKOJE

E pranešimų buvo aišku, kad 
per paskutinius metus studen
tų Pax Romana* yra stipriai pa
judėjusi ir prasiĮrtėturi- Rinki
muose tretį kartą iš eilės pir
mininku išrinktas dr. Vytau
tas P. Vygantas, ko nėra bu
vę nuo Pax Romana pradžios 
(1921). Vienu iš vjcqnrminin-

maL vadinami “apartamentai”, 
keturiolikos 

aukštų, bet ir jiem ’nesusily
ginti su Manhatanno dangorė-

tę galvos pakraščiuose; viršu
galvis plikas. Ūsai taip pat pra
žilę, reti ir dygūs it šeriat Vei
das sudribęs, raukšlėtas. Pilkš
vos akys gffiai pabodusios po svetimas visai žmogus, prieis ir 
nukarusiais viršutiniais vokais; ims kalbinti? Mieste tai neįpras- 
po akimis — raukšlių ratilai, ta, jei nėra kokio reikalo. Dar tartum koks plaukų kirpimo 
Tai senatvės žymė. Bet šiaip labiau neįprasta, fcftd kas pri- “profesorius”... Vieną kartą ir 
nieku nesideyrė nuo kitų to ritu ir klaustų, S kur čia at- aš nuėjau pas tą stilistą., 
amžiau* senių.

kitose Brooklyno miesto daly
se. Kai kurie iš tų maldos na
mu yra gana stffingL

Žydai visur yra vertęsi ir te- 
besiverčia prekyba, tai ir East 
New Yorke savo gyvenamas 
gatves yra pavertę piekyvietė-

šv. Tomas More, nepapras
tas žmogus, pastatytas prieš ka
raliaus teismą ir žmogų papras
tą (The Common Man), kurio 
gyvenimo filosofija išreikšta 
priežodžiu: “Geriau gyva žiurkė 
negu negyvas būtas”- Žiurkės 
gyvenimą žmogus pasirenka ta
da, kai už savo gyvybę moka 
savo principų išsižadėjimu. §v. 

vimas- Gamta čia labai stipri. Tomas More už savo tikėjimą 
nors būti ar nebūti tėvu ar mo- ir principas užmokėjo savo gy- 
tina priklauso nuo žmogaus va- vybe. Ištikimybę moraliniam 

dėsniam išlaikė iki galo. Tuo 
Laisva valia žmogus išsiski- būdu tapo pavyzdžiu visiem lai- 

ria iš gamtos, kad savo asme- kam ir jų atmainom, nes kiek- 
nyje ją valdytų jau kitais dės- vienu laiku yra gundoma pasi
niais. Jie taip pat yra pastovūs, daryti žiurke ir vis tiek susi- 
tačiau žmogaus gah būti laužo- laukti savo galo- . *

Pastovumas gamtos atmaino
se yra didesnis negu žmonių 
gyvenime. Gamta yra sukausty
ta savo dėsnių, jiems klusni su 
didebu tikslingumu. Savo dės
nius tikstingai vykdo, taip pat 
žmoguje,, kiek jis _sava .kūnu 
yra palenktas tiem dėsniam. An 
tai, nėra pavojaus, kad žmonių 
giminė išnyktų. Net ir labai 
dideliame pavojuje ar baisiame 
skurde pasigirsta kūdikio virka-

čiuosius. Toliau dar — Sv. šei
mynos ir šventųjų paveikslai. 
Pirmajame iš vienos pusės ma- spinkaėjo lemputės, kokias žmo- 
tėti Dievo Motina, iš antros nės dega bažnyčioje, kai mti* 
— šv. Juozapas su lelijų puokš* džiati už mirusius, dėkoja už 
te; viduryje — Kūdikėlis Jė- ką nors, o dažniausiai prato

Jii tofcfo ago ta.ta gfo. VĮešp^ D^ tad m^nka, į įįįį to MIMo
8u rabinais sinagogoj, aiva palengvintų tokią imhps mAbm iMvrik nevartote, aodafliiitas. imon> maififirab** 

Dar vienas paveikslas rodė Die- nelaimę, didelį rūpestį. Kolte ™ ■uranui Inwi,a
vo.Motiną su atverta širdimi, intencija užžiebdavo lemputę 
kurią supa erškėčių vainikas, tas pensininkas italas, kas jį 
Jos akys pakeltos į dangų, kur ten fino? 
gyvena jos sūnus Kristus

stipri laicistinė ir ateistinė dva
sia. Paskutiniu laiku labai.pa
gyvėjo komunistinė propagan
da. Kongresas susitelkė ties 
klausimais, kaip pakriti''Uriver* 
sitetų lygį, paskle&i krikščio
niškas tiesas, įragįnti rūpintis 
savo tautoje didesniu sociali
niu teisingumu, apšvietę, būti
nom reformom.

Paskaitas, tarp kitų, skaitė 
Eduardo. Frei Montalva, Chilės 
krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas; Raul Manglapus, 
Filipinų senatorius ir buvęs už
sienio reikalų ministeris; Ro
mos universiteto profesorius 
Msgr. Pietro Pavan. Perskaity-

ktauteu: nors tardyti, o ne pakaušį dai-
— Paistote tą žmogų? Unti. Mat, prisipafinsiu, nors' ir 

A O vto dėtto B ma-

užtina mterirkti što to valgo- 
m«, k„ K Mato diita. bs 

v. „Z fc. neanma. net uek to-

— Guorgijoje rugsėjo 9 su
degino dvi negrų bažnyčias, 
spėjama, kad atgrasintų negrus 
nuo registracijos balsuoti.



1962 m., rugstjio H 60.

Palaidotas Vasario 16 signataras

Vedėjas

inž. Pažėra ir P.

profe-

Jasiu- 
didieji

McKEESPORT, PA.
WEDO, 810 banga 

Vad. kųn. Alf. Sušinskas 
706 Talbot Avė., Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.o.

VVATERBURY, CONN. 
WWC0 — banga 1240-1000 ki . 

ved. Ant. Paliulis 
321 Robinvvood Rd. 

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

PHI LADELPH I A, PA. 
WTEL, 860 banga 

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

HOvvard 7-4176 
šeštadieniais —

HARTFORD, CONN.
WPOP, 1410 kfc.

Ved. Alg. Dragūnavičius
273 Victoria Rd., Hartford 14/ Conn. 

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

Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataras prof. Mykolas 
Biržiška, miręs rugpiūčio 24 d- 
10 v. v- buvo iškilmingai pa
laidotas rugpiūčio 29. šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje gedulingas mišias au
kojo klebonas kun. J. Kučin- lionies karstas buvo apdeng- 
gis, asistuojamas kun. A. Va- tas Lietuvos vėliava, atvežta iš 
liuškos ir kun. J. Vaišnio, S. J."- Lietuvos. Buvo sudėta apie 30 
Pamaldų metu pamokslą pasa
kė svečias kun. J- Vaišnys, Laiš
kų Lietuviams redaktorius. 
Žmonių dalyvavo pilna bažny-

Į Kalvarijos kapines palydė
jo apie 100 automobilių- Velio- 
nies karstą nešė J. Uždavinys, 
dr. J. Jurkūnas, B. Raila, V. 
Kazlauskas, inž. J. Jodelė ir V. 
Aleksandrūnas. Mauzoliejaus 
koplyčioje atsisveikinimo žodį 
tarė klebonas kun- J. Kučingis. 
Šeimos vardu padėkojo prof. 
dr- St. Žymantas. Pamaldų me
tu sok> giedojo B. Dabšienė ir 
R. Dabšys. Ypatingai gražiai nu
skambėjo “Marija, Marija” cho
ro giesmė. Prof. M. Biržiška pa
laidotas mauzoliejaus pirmame 
aukšte St. Philip kambaryje.

Prof. M. Biržiška mirė savo 
gimtadienį, sulaukęs 80 metų- 
Tą dieną dar dirbo prie savo 
tvarkomų raštų. Pasijutęs blo
gai, buvo nugabentas į ligoni
nę, kur mirė nuo kraujo išsi
liejimo į smegenis.

Laidotuvėmis rūpinosi komi
tetas, kuris rengėsi paminėti 
jo 80 metų sukaktį rugsėjo 30. 
Palaidotas visuomenės lėšomis.

Nuo rugpiūčio 26 
lionies kūnas buvo 
Hamrock Mortuary 
koplyčioje. Per tas 
silankė daug lietuvių, atiduo-

iki 26 ve- 
pašarvotas 
didžiojoje 

dienas ap-

LIETUVOS konsulas dr. Julius Bielskis su žmona prie a. a. prof. M. 
Biržiškos karsto.

j,. KAZIMIERO bažnyčioje klebonas kun. J. Kučingis kalba paskutines

. •. .-'O:

>
N'

VELIONIES brolis prof. Viktoras Biržiika ir dukraitė Barauskaitė prie 
karsto.

darni paskutinę pagarbą Nepri
klausomybės akto signatarui, 
Kauno ir Vilniaus universitetų 
rektoriui.

Iškilmingas atsisveikinimas į- 
vyko rugpjūčio 28 vakare šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Ve- 

vainikų- Žmonių susirinko apie 
600.

Visuomenės atsisveikinimą 
pravedė rašytojas J. Gliauda- 
Diplomatinės tarnybos vardu 
kalbėjo Lietuvos garbės konsu
las dr. J. Bielskis. Vilniaus uni
versiteto profesūros vardu — 
prof. dr. K. Alminas- Pagrindi
nį atsisveikinimo žodį tarė Jo
nas Uždavinys, vilnietis, pro
fesoriaus šeimos globėjas at
vykstant į Ameriką, ir vilniš
kis profesoriaus auklėtinis. Dar 
kalbėjo įvairių organizacijų at
stovai: Rezistencijos sąjungos 

Lietuvos konsulo dr. Juliaus Bielskio 
kalba a. a. prof. M. Biržiškos šermenyse

Suėjome mes čia pareikšti 
paskutinį Sudiev ir palydėti am
žinybėn Didįjį Lietuvį, garbin
gą Lietuvos sūnų, švietėją, Ne
priklausomybės gynėją, tautos 
dvasinį milžiną, kuriuo buvo 
amžinos atminties prof. Myko
las Biržiška.

Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas, daugelio priežasčių su
laikytas čia atvykti, pavedė 
man atstovauti jį ir Lietuvos 
Diplomatinę Tarnybą- Tad Lie
tuvos atstovo J. Kajecko, visos 
-Diplomatinės Tarnybos, visos 
savo šeimos ir savo vardu len-

vardu — dr. P- Pamataitis, Ra
šytojų draugijos — B. ^laila, 
skautų — R. Dabšys, Ukrainie
čių — prof. N. VI. Podrutsky. - 
Atsisveikinime dalyvavo ir pro
fesoriaus bičiuliai iš amerikie
čių profesūras tarpo. Atsisvei
kinimas baigtas Lietuvos hmnu.

Vėliau karstas buvo atlydėtas 
į bažnyčią.’ šiai gedulingai ei
senai vadovavo klebonas kun.
J. Kučingis- Bažnyčioje rožan
čiaus metu giedojo parapijos 
choras, solo B. Dabšienė, va
dovaujant ’komp. Br- Budriūnui.

Laidotuves ir atsisveikinimo 
kalbas į juostą įrašė Amerikos 
Balso atstovas. Laidotuves fil
mavo 
konis. Aprašė vietos 
amerikiečių laikraščiai.

Laidotuvėse dalyvavo 
soriaus dukros Ona Barauskie
nė ir Marija Žymantienė, dr. 
Stasys Žymantas, brolis Vikto
ras Biržiška ir vaikaičiai, a.

kiu galvą, tardamas brangiam 
profesoriui Mykoiui paskutinį 
Sudiev ir šioje sKauuaus liū
desio valandoje reikšdamas gi
lią užuojautą veiiomes dukte
rims, broliui prof. Viktoriui 
Biržiškai, žentui prof. St. Žy
mantui ir visoms giminėms, 'te
gul jie randa susiraminimą ta
me, kad prof. Mykolas Biržiš
ka visą savo ilgą amžių auko
jo savo numylėtai tautai ir iki 
pat paskutimos valandos uoliai 
dirbo tautos naudai, jos gar
bei ir šviesesniam ateičiai. Lie
tuvių tauta 
jo triūso.

Liūdi visa 
tekusi savo
savo švietėjo, savo nenuilstan
čio darbuotojo- Jisai visuomet 
buvo savo tautos veikėjų pirmo
se eilėse. Jisai gerai suprato, 
kad tautos laiminga ateitis pri-

niekada nepamirš

lietuvių tauta, ne
garbingo sūnaus,

jo 80 metų sukakties 
buvo sudarytas komite- 
buvo renkamos aukos, 
turėjo jam būti įteiktos

Lietuvių visuomene kviečiama prisidėti
Prof- Mykolui Biržiškai pa

gerbti 
proga 

•tas ir 
kurios
kaip dovana. Profesoriui mirus, 
aukos panaudotos laidojimo iš
laidoms padengti. Laidojimu 
rūpinosi tas pats komitetas: 
pirm- J. Gliaudą, sekret. E. Ar- 
bas, ižd. V. Varnas, nariai — 
J. Jodelė, V. Irlikienė, K. Liau- 
danskas ir B. Stančikas.

Jeigu prof- M. Biržiška bū
tų miręs nepriklausomoje Lie
tuvoje, jam būtų surengtos 
valstybinės laidotuvės. Todėl 
komitetas nusprendė, kad di
džiajam tautos sūnui, mirusiam 
už tėvynės sienų, laidotuvės bū
tų surengtos visuomenės auko
mis.

Kiekvienai lietuvių organiza
cijai, kiekvienam lietuviui lais-

Kalifornijos lietuviai demokratai
Iki šiol plačiau tebuvo žino

ma, kad Kalifornijoje gana jud
riai veikia lietuviai respubliko
nai. Tačiau pastaruoju metu vis 
dažniau viešumoje pasirodo ir 
lietuviai demokratai. Pirmuo
sius savo žingsnius jie pradėjo 
dabartinio JAV prezidento rin
kimų metu 1960. Iš komiteto, 
kuris rūpinosi tais rinkimais, 
išaugo Los Angeles lietuvių de
mokratų klubas.

šiomis dienomis to klubo 
pirmininkas Vyt. Burokas, inž. 
Jul. Kiškis, VI- Bakūnas, T. Ja
kutis ir Vyt- Saladžius lankėsi 
pas Kalifornijos valstybės se
natorių Richardą Richardsoną, 
kuris lapkričio mėn. rinkimuo
se kandidatuoja į JAV senatą. 
Buvo plačiai ir išsamiai išsikal
bėta Lietuvos reikalu. R. Ri- 
chardsonas parodė didelio dė
mesio ir supratimo Lietuvos 
klausimui. Pasikalbėjimo daly
viai įsitikino, kad jo asmenyje

į ' '
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RANKuS, kurios pasirase Lietuvos nepriKlautomybės paskelbimo deklaraciją, dirbo ligi paskutinės 
valandos. Nuotr. Daumanto Čibo, Los Angeles, California.

klauso nuo nuolatinio prieaug
lio, nuo susipratusių, šviesių ir 
stiprių tautos vadų. Todėl visą 
laiką rūpinosi ir stengėsi auk
lėti naujos kartos veikėjus. 
Nors buvo mokslininkas — li
teratas, bet kadangi Lietuvai 
stigo darbuotojų kitose srity
se, jis stojo kiekvienon visuo- 
meninėn ir valstybinėn veik- 

vajame pasaulyje yra pareiga 
ir garbė dalyvauti prof. M. Bir
žiškos laidotuvėse savo auka- 
Tik tada tos laidotuvės bus vi
sų lietuvių surengtomis laido
tuvėmis, kada laidotuvių išlai
doms padengti suplauks au
kos iš visų JAV ir Kanados 
ir kitų lietuviškų kolonijų.

Skubiai atsiųstos aukos įga
lins komitetą sutvarkyti sąma
tą be ilgalaikių sutarčių suda
rymo, kas neštų bereikalingas 
papildomas išlaidas.

Komitetas, baigęs savo dar
bą, paskelbs apyskaitą: išlai
das ir vardinį aukotojų sąrašą.

Aukos siunčiamos tik komi
teto iždininko vardu: V. Var
nas, 800 N. Van Ness Avė., 
Los Angeles 38, Calif. Nerašyti 
čekių ir perlaidų kitais vardais, 
nes tai be reikalo apsunkina 
komiteto darbą. .... Komitetas 

lietuviai turi dar vieną Lietu
vos reikalų užtarėją, nežiūrint 
kokiose pareigose dabar ar atei
tyje jis bebūtų. Artimoje atei
tyje numatytas lietuvių demo
kratų pasimatymas su Kalifor
nijos gubernatorium E. Brown.

Plečiant lietuvių demokratų 
veiklą, organizuojama Kalifor
nijos Lietuvių aemokratų tary
ba. Ji turės savo Įgaliotinius 
paskirose vietose — San Diego, 
Long Beach, EI. Monte, Pismo 
Beacn, Santa Baioara ir San 
r'rancisco- Vėliau bus galima 
jungti ten gyvenančius lietu
vius demokratus.

Los Angeles lietuvių demo
kratų klubas rugpjūčio 26 tu
rėjo kerai pasisekusį pikniką- 
Daug pasidarbavo solistė Flo- 
rence Korsakaitė. M. Aftukie- 
nė. Kiškienė. Samsonienė, Ja
kutienė ir klubo iždininkas Jan
kus. (LRK Ind.)

vasario

ąžuoly- 
Vienas

lon. Velionis buvo tarp dvide
šimties pasirašiusių ir paskel
busių Lietuvos Nepriklausomy
bės deklaraciją 1918 
16-

Šventosios Lietuvos 
nas vis labiau retėja, 
po kito mūsų tautos milžinai, 
gyvenimo audrų parbloškiami, 
palieka mums tuštumą. Tikiu 
ąžuolu — dvasiniu stipruoliu 
— buvo ir prof. Mykolas Bir
žiška. Bet jo šakota veikla duo
da daug vilčių, kad iš buvusių 
auklėtinių rasis gausiai tokių, 
kurie ims į rankas savo auklė
tojo ir mokytojo neštą laisvės 
žibintą ir, aukštai iškėlę, stos 
į pirmas eiles paremti tautos 
pastangom atgauti laisvę ir ne
priklausomą valstybę. Tokiomis 
pastangomis'bus pagerbtas ve- 
lionies atminimas, nes kaip tik 
ta linkme jisai dirbo, dėl mū
sų tautos nelaimės sielojosi.

Stephen B rėdės, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

>R p PAMATAITIS taria atsisveikinimo zodj šv. Kazimierio parapijos 

•:alėje.

ADVOKATAS

&

Savininkas VACYS STEPONlfi

41 — 40 74th St.

Jackson Heights. N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

PPOP m biR2I9kOS karstas nešamas j šv. Kazimiero parapijos baž
nyčia. Visos laidotuvių nuotraukai L. Kaniausko.

Žiaurių gyvenimo įvykių pri
verstas pasišalinti iš savo tė
vynės ir savo laisvę bei gyvy
bę gelbėdamas, pasiekė šį toli
mą kraštą. Bet ir čia kruopš
čiai tęsė savo darbą tautos iš
silaikymo labui. Bedirbdamas 
ir mirė-

Nors sunkus gyvenimo liki
mas baisiai jį vargino, sveika
ta buvo žymiai pašlijusi ir pa
gerėjimo nesimatė, bet velio
nis dar tikėjosi pamatyti lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą, 
ten grįžti, bent paskutines gy
venimo dienas savo numylėto
je Lietuvoje praleisti. Deja, li
kimas kitaip lėmė. Reikėtų jau 
dabar susirūpinti, kad atkūrus 
Lietuvos nepriklausomą valsty
bę prof. Mykolo Biržiškos pa
laikai būtų amžinam poilsiui 
perkelti į jo numylėtąjį Vilnių.

Tegul gerasai Dievulis tei
kia jam amžiną atilsį!

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS. 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

AM bangomis 1190 kiloclklų
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Vedėjas
S t e p. Minkus 

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

DETROIT, MICH.
VVJLB, 1400 banga 

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

BRoadvvay 3-2224 
šeštadieniais 5-5:30 popiet

CHICAGO, ILL.
Sophie Barčus

Radijo stotis WOPA, Oak Park, III.
A.M. 1490 kiloc.; 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.

1264 VYKITE ST. MILLSIDE.N.J. 
« WAVERLY 6'3525

DireKlartus
UOKHBAS. J.

usiminunuz
VALANDA.

SKUDUČIAIS

WEVD*

Z33O KIE • 97„7FMEG~F-M-

C. A. Vokei - Vokietaiiis

LIETUVIŠKAS VKS- 
LF.S PARENGIMAMS 

IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI
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Yra toks valdovas, bet danguje
JAV katalikų mokyklos, jų vaidmuo ir rūpesčiai

Katalikų mokyklos Ameriko
je pradėta steigti maždaug 
prieš 350 metų. Pirmosios iš 
jų buvo pranciškonų misijų mo
kyklos Floridoje ir Naujoje 
Meksikoje, įsteigtos dar prieš 
išsikeliant piligrimams (1620 
m.) - Naujoje Anglijoje, prie 
Plymouth, Mass. Nuo to laiko 
katalikų mokyklų tinklas Ame
rikoje plėtėsi. Pirmieji imigran
tai ir jų palikuonys nuoširdžiai 
tikėjo, kad žmogaus auklėjimas 
negali ir neturi būti atskirtas 
nuo religijos.

Praėjusiais mokslo metais 
JAV jau buvo 12,893 privati
nės katalikų mokyklos: 10,501 
pradinių ir 2,392 aukštesniųjų. 
Mokinių — 5,253,791, mokyto
jų — 151,902. Viešosiose JAV 
mokyklose—pradinėse ir aukš
tesnėse — tuo pačiu metu bu
vo 36,305,104 mokinių. Katali
kų mokyklų mokiniai sudarė 
12,5 proc. viso JAV mokinių 
skaičiaus. Connecticut valsty
bėje — net 15 proc-

Katalikų mokyklos nepajėgia 
sutalpinti visų norinčių į jas 
patekti. Aukštesniosios pasi
renka mokinius egzaminų keliu. 
Pradžios 'mokyklos daug kur

BRIDGEPORT, CONN-

ELENA LAZDAUSKAITĖ

Nauja gailestingoji sesuo

Elena Lazdauskaitė, tremti
nių Agnės ir Juozo Lazdaus- 
kų duktė, prieš 3 metus išė
jusi aukštesnę mokyklą, šiemet 
baigė trimetę gailestingų sese
rų kolegiją (St. Vincent’s 
School of Nursing) ir gavo dip
lomuotos sesers (Registered 
Nurse) laipsni.

Mokslo baigimo iškilmės Įvy
ko rugsėjo 2 pavakary, šv. Pat
riko bažnyčioje, dalyvaujant 
Bridgeporto vysk. W. Curtis- 
Pamokslą sakė kun. Grady. Vys
kupas išdalino diplomus. Pas
kui jis tarė giliai prasmingą 
žodį. Didelė bažnyčia buvo pil
na graduančių giminių, draugų, 
pažįstamų. Būrys lietuvių džiau
gėsi. kaip mums atrodo, gra
žiausia iš visų “nurse” Elenu- 
te. Vakare Elenos tėveliai sa
vo namuose suruošė vaišes. į 
kurias buvo pakviesti giminės, 
artimi bičiuliai bei kaimynai. 
Naujoji gail- sesuo buvo pa
sveikinta, palinkėta geriausios 
sėkmės, pasidžiaugta ištver
mingos lietuvaitės bei jos tėve
lių laime.

Daug kas iš Bridgeporto 
tremtinių pažįsta E. Lazdauskai- 
tę nuo vaikystės dienų. Dar 
vos devintus metus eidama, ji 
visiems jau sakėsi norinti bū
ti gail- sesele. Pritardavome, 
jog ji tai kilniai profesijai yra 
visai tinkama. Ir augdama bei 
bręsdama, lankydama mokyk
las. ji visuomet buvo švelni, 
mandagi paslaugi, apskritai — 
gerutė mergaitė. “Amerikoniz- 
mo vėjeliai" nepakenkė jai iš
likti tremtinių tėvų dukrele, su
sipratusia lietuvaite, retai sim
patinga jaunuole. Visa tai duo
da pagrindo tikėti, jog mūsų 
Elytė aukštai kils nevien savo 
profesijos draugių, bet ir visų 
lietuvaičių pasididžiavimui. Te
padeda jai Dievas! J.K.K.

JONAS JASYS 
New London, Conm

atsako: “Gaila, bet jau nėra 
vietos”.

Praėjusiais mokslo metais 
Connecticut valstybėje katali
kai turėjo 165 pradžios mokyk
las su 70,878 mokiniais ir 35 
aukštesniąsias' su 14,895 moki
niais; iš viso 200 mokyklų su 
85,743 mokiniais. Metinės išlai
kymo išlaidos, apskaičiuotos pa
sirėmus valdžios daromais ap
skaičiavimais ir dėsniais, sudaro 
34,279,193 dol- Tokią milžiniš
ką sumą šioje valstybėje kata
likai sutaupo mokesčių mokėto
jams. Kitaip tarus, šią sumą tė
vai apsikrauna, mokėdami ant
ruosius mokesčius už savo vai
kų švietimą ir auklėjimą. Be 
to, Connecticut valstybėje ka
talikai yra investavę į mokyklų 
pastatus ir inventorių 113,497, 
632 dol.

Jei katalikai šios aukos atsi
sakytų visame krašte, nesunku 
suprasti, kokiu procentu pakil
tų mokesčiai tik mokykloms iš
laikyti. O kur dar mokyklų pa
statai ir visi įrengimai? Taigi, 
katalikų mokyklos atskirų vals
tybių ir federalinės valdžios 
biudžetams yra didelis paleng
vinimas. Bet Amerikos katali
kams tai yra didelė našta. Ka
talikų mokinių tėvai, apmokė
dami susisiekimo ir mokslo prie
monių išlaidas, finansiniu at
žvilgiu save dar labiau apsi
sunkina. Neturtingesni arba tu
rį gausesnes šeimas, priversti 
vaikus leisti į viešas mokyklas-

Kai kur vietinė valdžia vis 
labiau ima suprasti, kad katali
kų mokyklos, atlikdamos vals
tybinį švietimo uždavinį, nega
li būti paliktos tik savo pačių 
rūpesčiams ir likimui. Yra mies
tų ir kaimų, kur katalikų mo
kyklų vaikai aprūpinami savi
valdybių išlaikomais autobusais, 
medicinos pagalba ir tt.. Bet 
tai ne pareigos, o malonės rei-

— Adv. Jonas Bagdžiūnas 
gyv. Maneson, UI., netoli Chi- 
cagos, rugpiūčio 30 sulaukė 80 
metų. Amerikon atvyko 7 me- 
yų su tėvais iš Lietuvos, Lygu
mų valšč- Sukaktuvininkas yra 
iškėlęs mintį ir pasirūpinęs, kad 
Amerikoje būtų nuliedintas ir 
Lietuvon nusiųstas Laisvės Var
pas. Varpas į Kauną buvo nu
gabentas 1922 metais ir paka
bintas Karo muziejaus bokšte. 
Adv- J. Bagdžiūno buvo suma
nyta Laisvės Varpą iškelti Lie
tuvos sostinėje Vilniuje, Gedi
mino kalne, bet Vilnius netru
kus buvo lenkų okupuotas.

— V- Mamaitis, Londono lie
tuvių choro dirigentas, su žmo
na ir dukra iš Anglijos persi
kėlė į JAV. Londono lietuviai 
su savo chorvedžiu atsisveikino 
rugsėjo 1. Mokyklos vedėja

BOSTONE nuo rugpiūčio 31 iki rugsėjo 7 buvo surengta dail. J. Bagdono paroda. Čia matome dalį lanky
tojų parodos, atidaryme. Nuotr. B. Kerbelienės.

kalas. Savivaldybių vadovybei 
pasikeitus, kaip matyti iš spau
dos, neva taupumo sumetimais 
kai kuriose vietovėse tos pa
slaugos katalikų mokykloms 
atimamos. Jei savivaldybės tu
ri privačių mokyklų priežiūros 
teisę — kontroliuoja jų pro
gramas, darbo laiką ir kt- — 
tai ir jų išlaikymas arba bent 
rimtesnė parama turėtų būti ne 
kokia ten malonė ar išmalda, o 
pareiga.

Atrodė, kad JAV kongresas 
bus pasukęs į gerą kelią šiam 
klausimui sutvarkyti- Bet čia 
pasireiškė didelis prezidento J. 
F. Kennedy pasipriešinimas, 
nors žymesnieji jo partijos po
litikai ir vadai, kaip Mike 
Mansfield, John McCormack ir 
kiti, yra aiškiai pasisakę už 
vienokią ar kitokią privačioms 
mokykloms paramą. Kadangi 
daugumą privačių mokyklų iš
laiko katalikai, tai kataliko pre
zidento pasipriešinimas kaip 
tik atsitrenkia į katalikiškas 
mokyklas. Nemažai už jį bal
savusiųjų katalikų yra nusivy
lę, juo labiau, kad spaudoje la
bai rimtų autoritetų buvo Įro
dyta, jog čia Bažnyčios ir Vals
tybės išskyrimas neteisingai 
aiškinamas. Yra nemažai atve
jų, kur to išskyrimo nepaiso
ma. Tuo klausimu yra daug 
išsamių straipsnių ir brošiūrų 
parašyta.

Kai vyriausiasis teismas pa
darė maldai nepalankų viešo
se mokyklose sprendimą, tai 
prezidentas nesiryžo pareikšti, 
kad bus ieškoma kokios nors 
išeities, o patarė daugiau mels
tis namie ir bažnyčiose. Dėl 
tokio pareiškimo senelis kun. 
Francis a Duch, buvęs Notre 
Dame universiteto profesorius, 
o dabar New London, Conn., 
klebonas, pareiškė: “Jei prezi
dento akcija šiuo atveju yra 
tik toks patarimas, tai mes jo 
norime paklausti: — koks val- 

‘dovas gali mums nurodyti, kur, 
kada ir kiek reikia melstis? 
Yra toks valdovas, bet tik dan
guje!”.

Pliiladelphijos šeštadienine mokykla
šeštadieninė mokykla moks

lo metus pradeda rugsėjo 15, 
šeštadienį, 10 vai. pamaldomis 
Šv. Andriejaus bažnyčioje. Po 
pamaldų parapijos salėje bus 
registracija mokinių, lankiusių 
mokyklą pernai, ir naujai sto
jančių. Taip pat bus pasitari
mas su tėvais pamokų, vadovė
lių ir k. reikalais. Labai pra
šome mokinių registracijos ne
atidėlioti. kad nebūtų gaišina
mas mokyklos darbas. Prane
šimą dpie mokyklos reikalus ir 
numatomus darbus padarys nau 
jasis tėvų komitetas. Pamokos 
prasidės rugsėjo 22 d. 10 vai.

DARBININKAS

SV. ANTANO pranciškonų gimnazijos rūmai 
te. Nuotr. Vyt. Maželio.

Kennebunkport, Maine. Mokslas pradedamas šią savai-

PRIVALOME AUKOTIS IR
Lietuvos vyčių seimui, ku

ris šiemet praėjo su dideliu pa
sisekimu Newarke ir jo apylin
kėje rugpiūčio 14-19, esame 
paskyrę keletą straipsnių ir ne
mažai vaizdų, parūpintų mielo 
mūsų talkininko Vytauto Ma
želio. Pabaigai norėtume Dar
bininko skaitytojus dar supa
žindinti su vienu pamokslu, pa
sakytu seimo metu. Liet, vy
čių dvasios vadas kun. Valteris 
Stanevičius, šv. Antano lietu-

Šv. Andriejaus parapijos salė
je, kur kleb- kun. J. Cepukai- 
čio rūpesčiu rengiamos šešta
dieninei mokyklai specialiai 
skirtos patalpos. Mokykloje, 
kaip ir pernai, veiks vaikų dar
želis (parengiamasis skyrius), 
pradinės mokyklos skyriai ir 
aukštesniosios mokyklos klasė. 
Be to. jei susidarys pakanka
mas lankančių skaičius, tęs dar
bą ir specialioji grupė, skirta 
tiems, kuriems normalioji aukš
tesniosios lietuviškos mokyklos' 
programa būtų persunki. 

vių parapijos klebonas Detroit, 
Mich., savo pamoksle išreiškė 
šias pagrindines mintis:

Amerika yra tarsi katilas, 
kuriame ištirpsta kalbos, idea
lai ir kultūra. Per 183 metus, 
kai šis kraštas yra nepriklau
somas, daug įvairių kalbų nu
tilo. daug įvairių tautinių gru
pių buvo prarasta. Ar tai yra 
gerai ar blogai — tik ateities 
istorikai galės nuspręsti. Ta
čiau mes, Vyčiai galime pasi
didžiuoti, kad užbaigėme pu
sę šimtmečio tarnybos Dievui, 
savo kraštui ir mūsų tėvų že
mei- Ypatingai yra džiugu, kad 
Vyčiai ne tik kad gyvuoja, bet, 
atrodo, taip pat ir auga.

Pirmieji Vyčių organizatoriai 
ir įkūrėjai susidūrė su dauge
liu problemų. Tūkstančiai lietu
vių, kurie atvyko į šį kraš
tą, turėjo įvairių sunkumų- Kur 
tik buvo įmanoma, jie būrėsi 
į grupes, didesniuose miestuo
se sudarė savo kolonijas. No
rėdami išlaikyti savo tikėjimą, 
jie statė bažnyčias ir rėmė pa
rapijas. Jose, kaip ir dabar, jie 
galėjo išgirsti gimtąja kalba 
aiškinamas mūsų švento tikė
jimo tiesas. Nelaimingi buvo 
tie. kurie gyveno mažesnėse ko
lonijose. Daug iš jų savo tikė
jimą prarado arba apsileido re
liginėje praktikoje- Kad būtų 
galima padėti jautusiem tuštu
mą bei nuklydusiem. buvo į- 
kurta Vyčių organizacija, kuri 
pasirinko savo šūkį “Dievui ir 
Tėvynei". Ir dabar, kada mes 
žengiame atgal net iki trečios 
kartos, galime su pasididžiavi
mu sakyti, jog daug nuveikė
me savo tikėjimui, savo pasi
rinktam kraštui ir mūsų protė
vių žemei.

Tačiau ir po 50-ties gyvavi
mo metų negalime ilsėtis, tebū
dami patenkinti atliktais dar
bais Privalome nepamiršti, kad 
turime rūpintis jaunąja karta, 
suprasti dabartinius jos reika
lavimus. Gal būt. turėsime per
žiūrėti visa savo organizaciją, 
daug ką pakeisti, kad priside
rintume prie laiko reikalavimų.

Kai 1913 metais Vyčiai kū
rėsi. pasaulis ruošėsi pirmam

TOLIAU
pasauliniam karui. Šiandien, po 
50 metų, gyvename ne geres
nius laikus, laikus netikros tai
kos. Matome, kiek žalos prida
rė komunizmas, ir tebedaro to
liau įvairiuose pasaulio kraš
tuose. Taip pat matėme; koks 
šaltumas Dievui ir tikėjimui 
apima mūsų kraštą. Turime bū
ti dėkingi Dievui, jeigu mūsų 
pačių tai dar neveikia.

Vis dėlto norėčiau klausti, 
brangieji delegatai, ar tcbe~a- 
te pasiruošę atiduoti savo duok
lę Dievui ir Tėvynei? Ar jū
sų tikėjimas tebeužima svarbią 
vietą jūsų gyvenime? Jūsų na
muose? Jūsų darbe? Ar rodo
te pavyzdį, kuriuo kiti galėtų 
sekti? Ar jūsų artimo meilė yra 
tokia didelė, kad ji įžvelgia 
Kristaus paveikslą tarp kitų 
žmonių, nors jie būtų kitokios 
spalvos ar kalbos?

Kai prieš 50 metų lietuviai 
keliavo į šį kraštą, jie daugiau
sia buvo bemoksliai, šiandien, 
savo tėvų dėka, dauguma mū
sų yra daug daugiau išsilavinę, 
apsirūpinę specialiomis profesi
jomis. Bet tai uždeda ir dau
giau pareigų. Jei kas manytų, 
kad jis, kaip Vytis, savo darbą 
bus jau atlikęs, tai reikia pri
siminti, jog dar daug esame 
skolingi Dievui ir Tėvynei ir 
dėl to privalome savanoriškai 
toliau dirbti ir aukotis-

Taip pat turime savo progra
mą pritaikyti laiko reikalavi
mam. Gal mūsų susirinkimai 
bus mažiau pramoginiai, o dau
giau sudarys kultūros ir religi
jos skleidimo programą. Tai ne
reiškia siekti išsiskirti iš ame
rikiečių. bet parodyti, kad ir 
mes ką nors darome šiam kraš
tui labiau pakelti. Be to. pas
kutinį dešimtmetį vėl nauja lie
tuvių banga pasiekė šią šalį. 
Ar mūsų programa jiems yra 
tokia pat patraukli, kaip buvo 
mūsų seneliam?

Per šias šv. Mišias pasimels- 
knnc už visus, kurie aukojosi 
ir savo laiką /bei darbą aukojo 
didžiajam mūsų idealui. Taip 
pat prašykime gerąjį Viešpatį 
gausios palaimos ir sau, kad 
mums nepristigtų drąsos ir au
kos tarnauti Dievui ir Tėvynei.

— Worcester, Mass., lietu
vių parapijose padaryti kunigų 
pakeitimai. Kun. Mykolas Ta
mulevičius iš šv. Kazimiero pa- - į 
rapijos nukeltas į Aušros Var
tų parapiją administratoriaus 
pareigom, o kun. Albinas Jan
ki uskas iš Aušros Vartų parapi
jos nukeltas vikąro pareigom ■ 
į šv. Kazimiero parapiją.

— Kun. Steponas Buivydas 
mirė spalio 2 Lavallette, N. J- 
Nuo 1957 čia jis buvo šv. Bo- 
naventūro parapijos klebonas. 
Prieš tai penkeris metus buvo 
pirmuoju katalikų kapelionu 
valstybiniam kalėjime Trenton, 
N. J. Ansčiau dirbo kitose ne
lietuvių parapijose. Kunigu bu
vo įšventintas 1940 liepos 26 
Trentono vysk. Wm. A. Grifin- 
Buvo gimęs 1911 kovo 19 Cam- 
den, N. J. Mokslus yra ėjęs 
šv. Karolio kolegijoje Catons- 
ville, Mad., ir šv- Bernardo ku
nigų seminarijoje Rochester, 
N. Y- Palaidotas rugsėjo 5. Ge
dulingas mišias aukojo Trento
no vysk. George W. Ahr. Nu
liūdime paliko 5 brolius-

— į Lietuviu Fondo vis di
dėjančią narių šeimą įsijungė 
dr. Vytautas Musonis, gyvenan
tis 16053 Cambridge St. Mark- 
ham. III, ir dr. Leonardas Ple
chavičius, gyv. 22 Hawley Ter- 
race, Yonkers, N- Y- Abu įnešė 
fondo sąskaiton po šimtą do
lerių.

— Lituanistikos Institutas 
Chicagoje mokslo metus pra
deda rugsėjo 15, 9:30 vai- ry
te. Pirmąjį šių mokslo metų se
mestrą bus skaitomi šie kursai: 
1. Bendrinės lietuvių kalbos 
kursas: sakinio struktūra ir jo 
skyryba, rašiniai bei vertimai 
iš anglų kalbos (Velička). 2. 
Liet, kalbos kirčiavimas ir mor
fologija (dr. P. Jonikas). 3. 
Klasicizmas, sentimentalizmas, 
romantizmas ir jų atgarsiai lie
tuvių literatūroje (D- Velička).

_4. Pasaulio lietuvių istorija 
(V. Liulevičius). 5. Lietuvių kal- 
praktika (A. Dundulis). Norin
tieji lankyti institutą, prašomi 
minėtu laiku atvykti į Jaunimo 
Centrą (5620 S. Claremont Avė. 
Chicago 36, III.). Ligi šiol jau 
užsirašė 19 naujų klausytojų. 
Šiais mokslo metais pradeda
mas ir neakivaizdinis einamų- * 
jų dalykų dėstymas. Šiuo bū
du norinčių studijuoti lituanis
tiką yra užsirašę iš įvairių pa
saulio kraštų (Amerikos, Aus
tralijos, Kanados, Vokietijos^, 
20 studentų. Ir kiti, norintieji 
šiuo būdu studijuoti, registra
cijos bei informacijų reikalais 
prašomi kreiptis aukščiau nu
rodytu adresu- Pagal šiuo metu 
turimus duomenis, penktuosius 
mokslo metus institutas prade
da su 55 studentais.

— Lietuvių Rašytojų Drau
gijos naujos valdybos pirmasis 
posėdis įvyko rugpiūčio 19 d. 
Los Angeles. Draugijos pirmi
ninku dabar yra Bernardas 
Brazdžionis, vicepirmininku — ... 
Bronys Raila, iždininku — Juo
zas Tininis, sekretore — Alė 
Rūta. Oficialus valdybos adre
sas: 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles 29, Calif.

Parduodamas 55 akrų ūkis 
su 7000 talpos vištide ir 10 
kambarių alyva apšildomu gy
venamu namu. Visi pastatai 
yra nauji. Kaina 25,000 dol. Mo 
kėjimo sąlygos labai prieina
mos Rašyti: Mr. Joseph Col- 
lins, R.F.D. 1, Scotland R. 97, 
Box 193, Hampton, Conn.

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Te!.: HTckory 1-5220
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BHEKTMETAL

DiSPLAY

JOSEPH TORRES

RUDUO PRASIDĖJO JUDĖJIMU
PATERSON, N. J.

STANLEY’S FURRIER

LIBERTY ART PHOTO STUDIO
daili

ni TILE

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18. N. Y110-04 Jamaica Aventie

Tel. VIrginia 6-1800

nė; galite ir kiti’

GE 8-8909DISPLAY
WHJTE HORSE TAVERN

baras - restoranas
DANUTE JASYTE

STATYBOS FONDAS TEBEAUGA INTERSTATE IRON WORKS

OMie«ė9aMNMO08M*6Ml«MNni0OOĖBM)OeOOeBe<WM8O99B

JURGIS J. JOKŪBAITIS.

NEBOK ŽILAS
DiANE FL0R1ST

LO 7-7221

MEAT HAKkE'l
DTDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS P VSIKINKIMAS MDIMt

R1NGS 
BAKE SHOP

23 years of experience. Modern and 
Antiąue Repairing - Restoring. FuT- 
niture remodeled. French Pollshing 
Wexing, Tabtes. Alcohol, Heat and 
VVaterprocfed. Aniiąues Bought and 
Sold.
848 Scaradžle Avė., Scarsdale, N. Y.

; Amerikietis poetas Robert 
Frost, pakviestas lankėsi Sovie
tų Rusijoje. Šveicarų laikraščiai 
U proga pažymi, kad tąi bran
giausiai apmokamas pasaulyje 
poetas. Už eilutę vidutiniškai 
gaunąs apie 1000 dol.. Vienas 
kritikas pastebėjo: “Ne stebuk
las, kad jis tiek reikalauja, bet 
nuostabu, kad tiek ir gauna”.

HERMAN SPECK. Prop. 
259-13 Hillside Avė.

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė. Geriausia kiau
liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdieną Švie
žios — namų gamybos “Kielbassy” 
1927 Wash«ngton Avė., Brortx 57, 
N. Y. - TRemont 8-8193

tą drąsą. Vėliau paaiš&jo, katt 
tą gaisrą jis pate patarė. Už 
tai buvo patupdytas- kalėjiman 
— su ordinu, kurio jam neatė
mė, nes -drąsa, vis. tiek lieka 
drąsa. • J. ‘.

PLUMBING — J0BING

G. E. REYER8ON and CO. Ine. 
5712 8th Avė, Brooklyn, N. Y. 
Moving and Storage, Local and 

Long Distance Movers — Ęaggage 
to ai! Piers, ReHable Fast Service 
that will save you time and Money 

CaH GE 9-7800

BOAT TNAILERS .
Oown Psytvititt

Low aa SSuM per taottth, TOS Iba. to. 
SSOO Lba, 14-18 ft besta. Camptote

On Your Roof Repaira 
Special Consideration to Religious 

Institutions 
Pitone Any Tfane 
210- SW 2-3898

“Florai Merb” yra nuo- 
stalu . priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūrali*! 
-naivai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma naturar 
plauku spalva. išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plankai tampa gražia1 
žibantys, minkšti. sveiki ir lengvai 
kukuojami Neatrodo dažyti. At
siųskite ?3.00 už dMely 8 oz. bonką 
Kanadoje $!.00 Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA 
Dept. A; P.O. Box 305. CHnton. Ind

boats. Boat trailer. Huto, Wheeto. 
Bearinga, RoUers. WinchM, 'tire*. 
Custom Car Hltchlng. Just call

Tumpike Boat Šates, Ine. • 
-Jericho Tpke — tmttMovm 

AM 5-3722

Vita Tallat - Kelpšaitė, Ju
tos ir Tade Tallat ? Kelpšų 
duktė, Paterson, N. J-, rugpjū
čio 30 d. laivu France išvyko 
vieneriem metam į Prancūzi
ją, kur Paryžiaus universitete 
studijuos prancūzų kalbą Į lai
vą jos išlydėti atvyko tėvai, 
jos senelė E. Klupšienė. teta dr. 
I. Giedrikienė ir inž. Giedrikis, 
ponai Diliai iŠ Newark, N. J., 
ir didelis būrys draugų.

Robertas Butkus su žmona, 
išgyvenę Patersone 12 metų ir 
pardavę savo nuosavybę, išvy
ko Į Vokietiją, kur gyvena But
kienės tėvai.

tvpeWriter ' 
RECONOITMN«NG SPECIAL 

81445 PerthMa or Standard 
.> Ali Maltas 

Chemicatty Wa«hed 
Cleaned and Olted 
New ftolier 
New Ribtedn 

S1NGER TYPEWR1TF«> 
562 E- Fordhaffi Rd, Bropx 

inger Means Satisfactlon 
8E 3-4782

Po 6 dol.: A Mitchell. P. Gu
džiūnas K. Mitinąs. J. Mikolaitis, 
P. Urbutis. H. Kulber. Z Mockus. 
P. O. Brv.čas. A Roy, P. Purenąs.

Saukitis, M. Česnauskas. M. Dami- 
jonaitytė. P. Ivaška. K. Geibavi- 
čius. F. Gudiškis, M. Kohanski. A. 
Laukagalis. Dr. A. Ealtrukėnas. J. 
Rutkauskas - Rūtenis, M. Bernotą, 
J. BamiSkis. S Jasinskas. A. Mi
kėnas. B. Valužis. R. Šidlauskas, 
P. Plaktonis. P Adomaitis. U. šar- 
kus K. Dobrovolskis, N. Danilev’č,

ĮRW1N HASSELL
Piano Inatructiae , Vocal Coaching 

Aacampantet
Beginriers and Advanced Pupils 

136-59 72nd Avė. 
(Near Main SL) 

Kew Garden Hills 
BOetevard 8-8708

VAN PLATTEN 
GERARD SCHOOL 
Drama and Music 

Producers of 8howease 13 
ectors — Agents. — Producers 

and Members of "Press
Come as Gueata and View our 

New Talent
13 WeSt 17th SL (mezz.) 

New York City

Photos for all Occasions 
Daily 9 AM to 9PM; Wednesday 
9 AM to 6:30 PM: Sunday 9 AM to 
5:30 PM. For appointment call — 

/ VI 3-3605
125-11 Liberty. Richmond Hill, L. I.

J O H N S O N' S 
MOVING SERVICE

LICENSED PIANO MOVERS 
Fireproof Moving and Storage 

Baggage Transfer and Ezpressing 
at reasonable prices 

Call Ml 7-5400

...Į studentu ateitininku stovy k- 
lą. kuri šiais metais buvo Dai
navoje. Mich-, iš Patersono bu
vo išvy kę Irena ir Birutė Bra- 
žinskaitės. Danguolė Masiony- 
tė ifc Algimantas Šaulys.

Mokytoja Emilija Vilimaitė 
iš Chicagos buvo atvykusi Į vy
čių seimą, kuris šiais metais vy
ko Newark. N- J- Ta proga ji 
aplankė Patersone gyvenantį 
savo brolį Praną ir kitus pa
žįstamus.

Vincas Justas, Vinco, ir Ma
rijos Justų sūnus, Wayne, N. 
J. pereitą pavasarį labai ge
rais pažymiais baigęs Seton 
Hali katalikų aukštesniąją mo
kyklą. priimtas j Seton Hali ka
talikų universitetą humanitari
nių mokslų garbės studentu.

Interior — Exterior
Plastering — Deeoradng 

Reasonable Prices 
Special Consideration given 

To Religious Institutions 
HY 8-9654

FRANKLIN 80UARE LANES
The Fhiest Lanes in BovrMng — 

Seven Automatic Pinspotters For 
Bovriing Pleasure Cocktail Lounge 
Restaurant. Free Paridng. A heakh 
Sport for young and old. Special 
Consideration to Religious Groups 
and New Leagues Come in and 
have a Grand Time. Bring Your 
Friends. Call GE 7-3222

Mokesčiai paveikslais
Sevilijoje, Ispanijoje, 

ninkas Ramon Segarra sutarė 
su mokesčių Įstaiga, kad jis sa
vo duoklę atlygins paveikslais. 
Ligi šiol jis pristatė paveiks
lus tokiom temom: “Kristus iš
varo muitininkus iš maldos na
mų“, “Ali Baba ir 40 plėšikų”, 
“Kraujo siurbėlės (dėlės)”. Mo
kesčių rinkėjai paprašė, kad nu
pieštų kitokius vaizdus arba 
mokėtų pinigais..
Ieva lieka Ieva

Anglijoje yra paprotys vie
šuose pobūviuose^ kol /neišger
ta į karalienės* sveikatą, nerū- 
kyti. Kino artistė Eva Bartok 
tą etiketą kartą sulaužė. Tada 
pobūvio vedėjas (toastmasteris) 
leido ir kitiem rūkyti praneš
damas: “Ieva obuolį jau nusky-

and special occasions

4715 Sth AVENtIE

Danutė P- Jašytė, Pranės ir 
Jono Jasių - Jasiukevičių duk
tė, rugsėjo 9 baigė šv. Juoza
po ligoninės gailestingųjų se
serų mokyklą. Lankydama mo
kyklą pasižymėjo sąžiningumu, 
uolumu ir darbštumu, ką labai 
įvertino mokyklos vadovybė, to
dėl paprašė, kad Danutė pasi
liktų ir toliau, dirbti šv. Juoza
po ligoninėje. Ji baigė katalikų 
Our Lady of Lourdes pradžios 
mokyklą ir Petersone Eastside 
aukštesnę mokyklą, kurioje bu
vo priimta į mokinių garbės 
draugiją. Be to priklausė Lie
tuvių Studentų Sąjungos New 
Jersey skyriui.

BRAMANTE for Painting, Plaster
ing, Paperhanging, Home Improve- 
ments Inside — Outdoor Work — 
Eatimates Cheerefully givėn—Fully 
Insu&d — Call OL 5-4201 Ask 
for Mr. Bramante

BLY MOVING 4 STQRAGE
Local and Nationwide

BLY Moving & Storage Agents. 
Household removal Service. Licensed 
L C. C. & P. S. C. Movers; Ucensed 
Piano mover. — HA 9-1629 
59-22 Woodside Avė., Woodside, LJ.

Kai lopW« pavėluoja >
-Mrs. Ėstelle Cohen, keldamo- 

si pas vyrą iš Long Beach, L- 
L, į Ft. Benning, Ga., pasiėmė 
trijų mėnesių dukrelę, o veži- 
mėlį pasiuntė geležinkeliu per 
The Railway Express Co. Veži
mėlio ilgai nesulaukė. Tik šio
mis dienomis bendrovė prane
šė, kad jis aptiktas viename 
sandėlyje ir užklausė, ką su 
juo daryti. Mr. Arthur Cohen 
atsakė: “Gaila, bet vežimėlis 
mergaitei jau nebetiks, nes ji 
19 metų”. Vežimėlis buvo iš
siųstas 1943 metais.

- Po 5 dol.: E. Karpus, V. Kamai- 
tis, V. Baltrušaitis. A. Ainorienė, 
R. Ingelevičienė, G. Sinkus, K. 
Miglinas, M. Petrauskas. K. Jankū
nas. A. Zabarskis, C Dombrowski. 
K. Krr.šinskas, A. Vikrikas. V. Lu
kas, E. Milukas. V. Braziulis, A. 
Blechertaitė. A. Ramanauskas. L. 
Katilius. A. Mikalausky. J. Tama
šauskas. V. Amastauskaitė, A. Jan
kauskas M. Puidokas. F. Kodis.
A. Schwabas. J. RukaitS. A. Bart
kus K. Valuckas, A. Kukučionis.
B. Tamulevičius, M. Dumbles. K. 
SavičiūnienS. S. žiupka, P. Masei- 
vienė, S. Luinis.. A. Žukauskas. F. 
Maukus, O. Danisevičius, A. -Gri
galiūnas. A.’ Kainauskas. L. Kasiu- 
levičien§, J. Rajeckas. B. Bacevice. 
P. Plikšnys. A. Ma<auskąitė, A

SAVVIU.K PURNACK

R. D. LM» /j W. F, J 
228 M. Mala Btroot 
- •BBjMHfe L L 

f..- s Lt B-1439
r, • ' ' j <111'

Remodeling, Repairing, Relining 
Cleaning and Glazing. Certified 
Cold Storage — Free Estimates 

Pick up and Dellvery

Call NE 9-8650 A«k for Stanley

MARCO BOWL-O LANES. Ridge- 
vvood’s fine hospitable Lanes — 30 
autonatie pinspotters for your 
bovrling pleasure; Cocktail lounge. 
RestauraaL free parking. A health> 
sport for young and old. Special 
consideration to religious groups. 
339 VVyckoff A v. B’klyn. H Y 7-4330

The Finest Work Done 
Iron Stairs — Platforma — 

Fireescapes 
Violations Dismissed 

Eaet 9th SL, New York City 
AL 4-6464

Rožė Adamevičienė, seniau 
atvykusi lietuvė, sunkiai serga; 
paguldyta šv. Juozapo ligoninėj. 
Visi patersoniečiai prašo Die
vą,. kad ji greitai pasveiktų, 
nes yra. neeilinis asmuo. Dau
gelis .ją vadina savo geradare, 
nes daugiau negu 20 šeimų ji 
yra sudariusi dokumentus at
vykti į šį kraštą. Atvykusiem 
ji davė laikiną pastogę savo na
muose, o negalėdama visų su
talpinti, prašinėjo draugų ir 
pažįstamų, kad laikinai bena
mius priglaustų. Ji taip pat 
priklauso vietos Lietuvių Ben
druomenės apylinkei, Pabalti
jo moterų lietuvių atstovybės 
klubui, Lietuvių Susivienijimui 
Amerikoje ir kt. draugijoms. Ji 
mielai talkininkauja visuose lie
tuvių parengimuose. Varge at- 
sidūrusiems visuomet skuba į 
pagalbą.

Augustas Misiūnas, 79 metų 
amžiaus mirė liepos 6. Ilgus 
metus buvo zakristijonu šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje. Priklaušė šv. Vardo 
draugijai. Velionis Patersone 
buvo žinomas kaip labai drau
giškas ir nuoširdus žmogus. 
Taip pat gerai pažino daugelis 
tremtinių, nes drauge su žmo
na Mercele ne vienam iš jų yra 
ištiesęs pagalbos ranką ir taip 
pat daugeliui yra sudarę gali
mybę atvykti į šį kraštą. To
dėl visai nenuostabu, kad jo 
karstą J. Kotrano laidotuvių 
koplyčioje lankė daugybė žmo
nių, o už jo vėlę buvo užpra
šyta virš 50 mišių. Palaidotas 
liepos 8 iš šv. Karimiero baž
nyčios Kalvarijos kapuose, Pa
terson, N. J- B. P.Florai Park, L. I. N. Y. 

Tel.: Fieldstone 7-0659 '
Closed Tuesdays

Speciali^ing in Teaching Nervous 
Drivers. The finest instructors at 
the mest reasonable ra tęs. Call .—

WY 1-3414 or WY 1-3945 
^sk for R o b v r t s

Spaustuvės fondui aukoj):

20 dol.: E. Juškevičius. Chicago.

vjrru ir moterų eilutėm, apsiaubtam, suknelėm ir kt 
Audiniai anffliAkon ir vietinės vilnos. Šilko, medvilnės 
SperiBllBf lemos kainos akinėki nf andinhi* J nW*«l 
Mes padidinome savo patalpas, kari galėtume gerini' 
patarnauti kHjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti

ėPlek-up and DeBvery Service
• Air Freight — Tralą — “

-------- UL 7-5114
HB Regers Ave^ Bklys.

Didelis pasiriiikiinas
Jvairtų vynų, konjakų, midų

ėventėma bei kitokkNna progoms

18 dol.: J. Grybauskas, Roches- 
ter. N. Y. ir A. Vitkus. Dorches- 
ter. Mass.

15 dol.: P. Samulėnas. Brooklyn,

JACK STROELLS BAKERY

Wedding and Birthday Cakes de- 
corated while you waiL Ice cream 
cakes and Specialties. — “Every 
mouthful full of ąnslity”. Phone 
orders our specialty TYrone 2-1433. 
343114 E. Tremont Avenue, corner 
Bruckner Blvd., Bronx, N. Y.

Po 10 dol.: A. Wick. Pittsburgh, 
Pa., C. Stankus ir S. Shukis. Broo
klyn. N.' Y.. T- Stuchas. Bristol, 
Conn.. A. Žemaitis. Linden. N, J..
M. Schultz. Naugatuck. Conn., Z. 
Krasauskas, Chicago. III.. J. Kivy- 
ta. Maspeth. N. Y.. J. Stukas, Hih- 
side. N. J.

Po 9 doL: A. E M. Kinderienė. 
Michigan City. Ind^ A. Urban. 
Pittsburgh, Pa' ‘

Po 8 dol.: Z. Jurevkais. Z. Za- 
b.tienė — Breoklyn N. Y.. B. Mi
lašius.. Chicago. C. Senulis. Flushing
N. Y.. K. Račkauskas. Richmond 
Hill, N. Y.. J. Bumett. Long Island 
City. N. Y.. J. Paluūs. Kearny, N. 
J.. B. Leončhuk.

M. Asman, .P. Lembertss, E. Jur- 
gutaltknė. J. Gražys, J. DMtaas, 
K. Kairys, M. ArtauMenė, Dr. P. 
Jukubka, A Mnūkovsky, A. Nagys,

and Alterstions 
Any Piace in New Jersey 

Day or Night 
. Reasonable Prices 

Special Consideration to Religious 
InstRutions

201 - UN 3-4382

Po 3.50 dol.: A. Ramoška. M. 
Obelėnas. S. O’Brikis, E. Lasaitė. 
K. čemauskas, Z. Bacevičius. 'A. 
Matalavage. E. Erašiūnienė. Dr. A. 
Starkus. -

Po 3 dol.: O. Banning. P. Cibas,
O. Antanavičiūtė. M. Petrilienė, 
M. Mažeika. J. Burba. A. švagž^ 
dienė, P. Bichneviėius. K. Paul, J. 
Tamašauskas. J. Bogušis. H. Mo- 
cieko, F. Gustas. E. Abromaitis. E 
Wekiman. M. Pavalkis. K. Krumė- 
nas, J. Andriušis, £. Chemaškoi A. 
Baranauskas. S. ^aujėnas, E. Zda- 
navičienė. J. Žilevičius. T. Augulis, 
R. Kalinauskas. S. Steckis, A. Ber- 
noth. P. Danyla. A. Karmuzas. Z. 
Švitra. A. Kazilaiiskieyė, G. Gri
cius. R Karpavičienė, A. Washner, 
J. Sakalauskas, Dr. B. Radztvanas,
P. Kardok. SL Casūnir Club. E.

J. Rokas. P. Lukoševičius. J. Ki
sielius. Z. Snarskiš.

Po 4 dol.: J. Kezinaitis. J. Pet
raitis. J. Masiulis, A. Kopivadicnė, 
J. Strijauskas. H. Zeikus, E. Vili
maitė. L. Mikėnas, V. Kvictkaus- 

•kas. P JanuUs. J. Matyckas, V. 
Mordas. S. Bujanauskas. A. Jan
kau. O. Kubilienė, S. Gudaitis. S. 
Laniauskas P. Maruskcvičtus. M. 
Pakutka.

Haven. Conn., V. Butkys, J. Stukas. 
V. Degutis. S. Lapniakcvas, J. Lio 
gis, A. Gailauskienė, E. LyncheskL 
V, Zabtockas, Ch. Stelmokas, 3. Ku
likauskas, A. Bojelia. M Kabižaitė, 
A. Zižys. A. Samušis, P. Urbanavi
čius, B. Gedeika. V. Urbanas, P. 
Grigas. G. Matusevičius, C. SaMe, 
F. Laurinaitis. P. Gagienė, Z. Vai
kys. M. Frankaitė. J. ObeMenė, P. 
Klonis. E. Čalčiua, U. Matulionienė. 
F. Stumbrio, E Borus. A Nadzei- 
ka, V. Adomonis, B. iarkenia V.

Zaleskas. A. Lugis, Gamžiuieas. S. Isllnskas, A Campė,
A. Krauchimas. K. KupeUs. J. a. MDius, B. Ofroodmosr, V. Ra-
Mack, V. Naujokas. J 'Aitfauskas. čtūnas. J. PIuMauBtalš. J. Terebef-
R. Baxe-. E. Povilanskienė. A. Ja- zienė. L. Borkrff, M. Mačys. A
kobovski. P. Cepulionis. A Lingie- Sulkauski, O. Ivanauskienė, A. Ma
nė. M. Slavinskas. J. Dirgine ius. V. laveskas. G. Paulikas, G. PoMus.'S 
Vitkus., V. židlauskas, A. Dovis, V. Siivfnskas. S. Eutermoser, 8. Rugl- 
Vaikfinas. K; Kubaltis. J. Černius, nis, J. Kancevičiua, B. Ktfauakas, 
E. Vaiiukonis. J. Duoba. O. Binai- 
tienė. S.' Zdaniu, P Elvys J. Stan
kus. A. Vokietaitis, P. Siemalkie- 
nft. A VHrnsJds. I. Okunis, W. St- 
nauskas, W. Petcavage, P. Blels- 
kua.

. WALTMAR BEST HOME 
F»r The Aged

ConsdentiMS and CtMMMerate.Care 
• Catbottcs WricoBna 

Margaret Spfera. Director
Tt Hanųžen RtL, South Hampton. 
K t — 516 AT 3-2837.

JONĖS FORWAROING E 
TRUCKING AGENCY 
wono wioe

Sdpptng and Crating

ALPINE MEAT A SAU SAGE, Ine. 

125-13 Liberty Aventie 
Richmond Hill 19. LJ. N.Y.

TeL VI 3-1750
We cffer the flnest in Su-iss and 
German styie sausages — Prime 
meats and poultry. Closed Mondav. 

FRANK EBERLI
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MARCT1ERE RESTAURANT

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

BEAU SEJ OUR RESTAURANT

NURStNG HOME Vytautas Beleckas

NEWTON *IUS6INg HOME

COLONY INN

VOCATKMS RAY’S UQUOR STORETHE IRISH HOUSE

COME FOLLOW CHRI8T

BOWLING

Sav. V. ZELENIS

BANGA TELFVISION
2MILE REŽTAURANt AND BAR

Ręski. MjKnois 8-71Jft

1. Ar
2. Ar 
X AT

Amerikos pMfflto Roberts, žy
maus profesionalo Arais ir k£ 
tų. Nevykęs ‘paskraidymee’ lėk- 
tavu trumpam sutrankė Remė
zos futbolo seateą-

Daug kas būkštavo, kad spor
to aikštėje jo nebematys, fir 
kaip jo tada reikėjo- Bet Rin
gaudas labai greitai ir vėl pa-

HOTEL ALERANDRIA 
290 W. 1B3rd SL * 
New Ybrk City ♦

RA7NYTINIM >VAKH? fURRUiVr

PASSAIC PRIVATE NURSING

CoM Sprtag Hsrbor, N. J.
Largest Flsh Docks where you can 
watch the boats unload — LobstMr

GROŽIO SAUONAS 
M>0TAM

ELECTRICKL WtfaK 
Ate© Satunlays and Svnftays 

220 Service

8M* veetuvjme Ir kHokfotn* 
.■ 6^^ ĮhieSsevI

po laidotu vinteri piatfis. Pir
mos rfiiles lietuviikas mais
tas prieinamomis kainomis.

NewYorkD<f*belba 
.kaip/nĮ^į^j^ 

karto, neteką leintati yiaį

1883 MAMBOM STREET 
BROOKLYN 27, M Y.

' (Ridgewood) 

TeL EYergreen 2-6440

Roasted Luong Island Duck crisp 
and brown—our spectalty. Special 
consideratioh to Keligtous Group*. 
Member aH Credit Ctate. Closed 
Tnesday. — 516 WE 1-0091

džia ne dvi lietuvių komandos, 
o dešimt kąių.j..>»A .

Iš newyorkiečių labiausiai 
pergalės geidė Remėza I, belau
kiąs jos jau aštuntas metus. 
Laimėjimas būtų buvęs jam ge
riausia gimimo dienos dovana. 
Deja, nepavyko. ‘'

Kažin ' kaip ' būtų ‘ varžybos 
praėjusios, jei būtų susitikusios 
ne dvi komandos. Pasilikus vos 
dviem futbolo komandom, atei
tyje rungtynės, turės būti pra
vestos tiktai Nėw Yorke arba 
Chicagoje.

Po rungtynių puikioje Clea- 
ry salėje Fasko pirm- J. Nasvy- 
tis įteikė laimėtojams dovanas.

HOME Mina Kemtrey — Prop.
Profešelonai Care fa teveikto and 

C8thr4ics Wdcome 
Convalescents, Malė and Female, 

97 High Street. Pamalė. N. J.
PN 9-9028

NAPOLI Seven Sea* 1601 Surf Avė. 
at 16th SL, Coney island ES 2-93Š7 
O “Ralph” Chiarella, HosL Italian- 
American Food — Weddtags and 
Banquets 6850 up “AH New Froūt 

to Roof”. Frefe Parking

For tafdnnataa write to: 
MMonary CT»Ui1 ©V the 3rd 

OMer «T St Frencii '

GEE and TEE SHELL 
SERVICE, INC.

The Ftaest ta Repair Work at Fair
Pricea

3761 Tenth Ava, New York City
(West 201st SL)

LO 9-9443 t

Jei taip ža$ tai Lituamca tik
rai išaukštasos. Jtygos.Jūkris, 
o newyorkiečiai savo antroje 
lygoje k$ geresnės i vietos ne
gaus. < \

Jauniklių ^ridikų nepavykęs 
detantas pirmoj komandoje vis 
dėlto sveikintinas, nes, atrodo, 
SUSiląukrime tinkamų Saidikų. 

Abiem kftmandu ■—I atnani- 
cos ir Brooklyno LAK — kai 
kurie žaidikai daugiau kalbėjo 
negu žaidė. Aikštė aidėjo šū
kavimais. Kartais užglušindavo 
net žiūrovus. Atrodė, kad žar- strodė aikštėje, nors tarėja ktt- 

r| Įtaką nešioti nugarkaulio 
tvarsčius. Paskui jį buvo ati
traukusi kariuomenės tarnyba. 
Sandiėn jis mūsų futbolo ko
mandos tvirtas ramstis.

Brooklyno'LAK krepšinio ko
mandataip pat turėjo Remėzą 
savo, eilėse šalia Biručio, Nar
buto, Bagdono, Daukšos. Pa- 
baliiečių pirmenybes Highland 
Falls lietuviam laimint, Remė
za buvo lietuvių komandoje.

Nesvetimas jam ir tinklinis. 
Vieną kartą newyoriaečiai neti
kėtai laimėjo JAV ir Kanados 
lietuvių žaidynes; ir čia buvo 
Ringaudas Remėza-

Taigi, Ringaudo Remėzos spor- 
Bendroje kvalifikarĮjoje daų- to kelias ilgas, {datas ir stai
giausiai taškų surinko deve- mingas.'Jeigu rinktume pasku- 
lando Aras, dėka savo jaunų, tuno dešimtmečio gėnaūsią lįe^ 
lengvaatlečių ir Bielskaus. “ir tuvį New Yorko sportininką, 
ttažau ^sortudame-Lietuvai’’ tai ta garbe, be abejo,, turėtų
tarė Nasvyfis pabaigoje tekti Ringaudui. Savo žaidimu

Toliau sekė -Dainavąs aniaain- <bei' gera, sportininko elgsena 
blio koncertas. Newyorkietata jis teikė džiaugsmo ne tik drau-

Ringaudo Remėzos vardas be
ne dažniausiai minėtas New 
Yorko lietuvių sporto spaudo
je. Futbolas, krepšinis, rinkli

Konnir Chevr«l«i 
“One <rf America* largeat Chevrolet 
Dealer*** CkMing out 1962 Truck* 
sale. RpeciaMteig ta. Corvette 

aervlce. Aak for Mr. “K” 
473 BtoomfieM avė —• Caldwell, NJ.

CA 6 6666

FRANKLIN BOWLING LANES 
40 Automatic Pmspotters for your 
bowltag pleasure. Cocktail lounge 
Restataant, free parking. A healthy 
sport for yerang and (M. Come in 
and have a grand time. Bring your 
frienda. Šepečiai consideration to re- 
Hgo«s_groups.^ CaH CO 2-1212 Ask 
for Tony Cairo

Čia Jūs rosite cMeĘ petartaldmą grožių dmuu, sklypų, 
apertameuų Ir tai temkausiointa kainomis. Oa galite vi
sokeriopai a^MdbMI; «a valstybinių mokesBų-taksų 
blankta irlpflĄmd . .... .. .....................

ALKEBT F. FKIKBS-Mantams

4Ctuviilc»- > cuivptatMKto dllvua u pyrago vėntein 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir AIBERTAS RAD2I0NA8, 8SV.

Mrs. M. Brennan, RJI.—Snpefvisor 
Occupational therapy, TV, Recrea- 
tional program. Special <ttets, reason- 
able priees. 50 Nevrton St., Bright- 
on, Mase. — 617 ST 2-1165

617 AL4-9691

CotrVedeatly LdcMM; 1-2-3 Botas
Apto. KxqvMtely FuraMtad — Air

CondRtanad, tF TV, 8wrt< .

Phone Port Captain 
Collect Pati r adei, New York 

(914) ELimvood 9-2900

thS. LICENSE REOUIRED 
1000 -1500 HJ>

CfflgF - FIRST - SBCONP- 
AND THIRD ASSISTANTS
PHONE PORT CAPTAIN 
Collect PaUsadea, New York 

(914) ELmwood 9-2900

East 93rd St A Avt. M, St Jude 
Parish — Forced to aelL Corner 
house, 2 years <4d, 2 family with 
rentable apt ta buetnest. Custom 
coustruction. excėllent contBtton. 
Storm wtadovra, aereens; near shop- 
ptag, Chureh, SchooL Inumdtate 
poeseaekHL RN 3-9215; ES 5-0770.

Čosxtaranion Rreakfasts - Beef 
Steak Parties - Conftnnatlons - 
uogueta - Sočiais — When Up- 

town tts Nears. For Pfeteant

yrath ta Granunar —Hžgh Schooi 
and CoUegfe. Our aim to be HM 
Handa, ta teadering ttta siek to 
be His Feet ta Catecbetical instruc- 
tkn to be His Heart ta caring for 
A^Iected bodatatas dttiarea. Oh- 
didatos oT Gtoed avenge tateOgenee 
befrveea 16-30 -yean.

B R U N O18 
CAFĖ A RESTAURANT

’ Mt Bphratai A Atlantic Avės. 
CAMDEN, New Jersey 

609 - WO 3-6523
Special consideration to Rdigious

J amate a. tramdhio Unija; iHtotl 
■RMPBOC 8D0Cj^j8»
ATLIEKA DARBA CSlAtZAI IR 
PIGIOMIS KADmlS. Pametate 
praAdeda m» 65-00 ir LL 
ta-17 Jaaukfea Aw.’ a in 9-«9tt

W09dhavta t!, N.'T. -

Maple and Carlton Avenues, Lin- 
denwood, New Jersey — Steaks - 
Seafood - Sandwiches - Pizza. Mu- 
sic. Special consideration to reii- 
gious groups. — 609 ST 34712

GUS SCHVVENGER, žfigh quaBty 
Service. Service štatam & Repairs. 
Cars, Trucks, Fenders, Body, etc. 
Business ang-private cars, .— Oniy 
best mateliai usėd. Ali work guar- 
antasd. — 2S7 E. 7th St, ML Ver- 
noo, N. Y^.- Ptame MO 7-9510, ask 
for GUS. . - ;

Seaford, UI. SL Parish.
Walk to supermarkete, sebools, etę. 
7 rm Cape Cod ranch, 8S ft *hed 
dormer, 4* bedrms, 2 ftri ttatta, pa
ti©, fenced plot ca. lOOoclOO; aemi- 
fitashed basemerit, attacberi garage. 
Owner mnst aeU intaedatMy* Save 
brokers fee — Call SU 5-3852.

NEW BONAPARTE , 
1613 Avė. M. (Nextto EhnTheatre) 

Brooklyn, N. Y;
■ DEwey 6-6890 
Have Ton Tried 

Ralph BcNTeMtatro 
Faznous Italian Cuistae? 
“Wherė the Stars meet” 

A ta Carte Dtaners Coctafls 
įtarties Ačcouanodated

tarnai t-itavmr, spėriai donMdertttam 
to Kefiglous Grbups. Your Etdstt:

Peter. Corte - Marco Gardėnghi 
Route 110, Melivtlle, Ll, N. Y.

516 CH 9-8221

11 Ę JC — Open 11 A-M. 7 day» 
a Week

- ■ z . 522-1287

nis — tai tos sporto šakos, ku- 
riose jis per eilę metų atsto
vavo New Yorko lietuviam vie-

MARCO B0WD-O-LANES 
.Ridgewoods Fine Bospitable Lanes 
30 Automatic Pinspctters for Your 
Bovding Pleasure—Gbcktail lounge

Restaurant, Fraę PĮrktag 
A. Healthy Sport tor'ybeng and 
Old. Come ta and haye Xgraiid . 

tune. Bring your Friends — Marco 
Bow1-O-Lane% 339 Wytfceff A Ve.

HY 7-4380 /- ' ■

Formeriy of E. 125 St 
EaceDeut Cfefatae — Open AH 
Year — Sea Food — CJops —

WEST GIDE AUTO PARTS, INC.

Automotive Parts and Equipment, 
DependaMe Herbine Sbop Service 
Fred Wtakeimann, President — 60 
West First Street, Mount Vernon, 
N. Y. Home: MO 7-2068; Burihess: 
MO 8-45601 - 2

John and Jim’s 
474 Bergen -SL, Brooklyn 
Corner of Flatbush Avė.

tink) ir tarptaut. masto rung
tynėse- Remėza — tai tikras 
New Yorko liettfrių'sporto kug- 
muo. čia jis augo, New Yorko 
lietuvių komandose pradėjo 
žengti pirmuosius ' žingsnius.

Rodos, dar taip nesėniai pra
dėjo savo • sporto “kaljerą”,' 
ąmrto entuziasto Graužinio bu
vo pastatytas ant Arctic GvSd 
tribūnos stogo, nes- turėjo gau
dyti per tvorą lekiančius ka
muolius. Apačioj tuo metu. Lie
tuvių Sporto Klubo pirmoji fut-’ 
boto komanda skynė JAV fut-

Nepasiredė varžybose jau ke- jmųjiasi į jų džiaugs-
leri metai New Yorko teniri- naujam gyvenimui
pinkai Jei laikas pasendinu, sekmfe. , Atletas
tai reikia ieškoti jaunesnio ir 
judresnio prieauglio.



MB0T. rwTwi, uu-
vęs asmenims pop. Jono XXHI 
sekretorius, dabar Pax Romana 
dvasios vadas, grįždamas iš 
Pax Romana kongreso Monte- Makanirtfl
video, Urugvajuje, viešėjo New- 
Yorke, kur aplankę lietuvių • 
pranciškonų vienuolyną Broo- 
klyne ir Darbininko redakciją. 
Turėjo taip pat ilgesni pasikal
bėjimą su Pax Romana pirmi
ninku dr. Vyt Vygantu'- Redak
cijoje domėjosi mūsų katalikiš
ka spauda ir Lituanus žurnalu.-

Kunigy Vienybės samas 
susirenka New Yorke rugsėjo 
11? Posėdžiai bus viešbutyje 
New Yorker, pradžia 11 vai. 
Paskaitą skaitys kun. dr. Juo
zas Vaišnora iš Romos.

Akademinio Skautę Sąjūdžio 
New Yorko skyriaus sueiga 
šaukiama penktadienį, rugsėjo 
14 d. 8 vai. Atletų klubo pa
talpose, 1332 Halsey St., Broo
klyn, N. Y. Programoje bus 
pranešimas apie komunistų or
ganizuotą jaunimo festivalį Hel
sinkyje- Pranešimą padarys šia
me festivalyje dalyvavęs JAV 
delegacijos narys, kuris buvo 
vienintelis lietuvis iš laisvojo pa 
šaulio, dalyvavęs kaip oficialus 
festivalio narys. Be to, sueigo
je bus pranešimas iš pereitą 
savaitę įvykusios ASS vasaros 
Stovyklos, einamieji'reikalai ir 
kt- Visi studentai ir filisteriai 
kviečiami dalyvauti. Taip pat 
kviečiami atsilankyti pradedą 
studijas vyrai ir mergaitės. -

Maironio {eitaidbahiė mokyk
la mokslbmrfnąį|r»if i rugsėjo 
15, šeštadieni 9 vaL ryte. Mo
kiniai prašontirievėluoti. Nau
ji mokiniai bus registruojami 
žemutinėje salėje-

LAKEWOOD, N- J.
Jeenette Eugenija čemaskai- 

tė (Chemasko) gyvenanti pas 
tėvus Lakewood, N. J., rugsė
jo 17 pradeda studijas valsty
biniame Rutgers universitete. 
Ji siekia magistrės laipsnio.

ILONA MAKAUSKAITE ir Rimas Giedrys susituokė rugsėjo 1 Apreiškimo parapijos bažnyčioje.
' Nuotr. V. Maželio

Rugsėjo 8, šv. Marijos Gimi
mo šventėje, Aprėiškimo par. 
klebonas kun Norbertas Pakal
nis buvo pagerbtas Brooklyno 
vyskupo Bryan J/. McEntegart, 
šios provincijos kunigų ir gau
saus būrio parapiečių jo 50 me
tų kunigystės sukakties proga.

Jubiliatas 11 vai. aukojo iš
kilmingas šv. Mišias. Asistavo 
diakonu kun. J. šernas, subdia- 
konu kun- A. Petrauskas; apei

goms vadovavo Very Rev. Msgr. 
John Snyder ir kun. J. Pakal
niškis- E klėbonijos į bažnyčią 
jubiliatą palydėjo vysk. B. J. 
McEntegart, prelatai — J. Bal- 
kūnas, A. Yarka, W. Kelly, Ign. 
Kelmelis. M. Kemėšis, kan. J. 
B. Končius, apie 30 kunigų, pa
rapijos mokyklos mokiniai, or
ganizacijos su vėliavomis, o baž
nyčioje vyskupą sutiko pilna' 
bažnyčia parapiečių, chorui gie-

Parduodama drabužių krau- S 
tuvė Great Neck, L. L, N- Y. 
Krautuvė turi plačią klijentūrą, 
per 25i metus veikia siuvykla, eLcenija cemaskaite
kartu valomi drabužiai pagal 
užsakymą. Parduodamas biznis 
su visu inventoriumi geromis 
sąlygomis. Kreiptis telefonu: 
HU 7-2417.

Rugsėjo 22, šeštadienį, Eljn- čių kambarių, 14 pusiau priva- 
hurst, Pa., šventinama nauji čių ir trys specialūs miegamie- 
senelių prieglauda — St Ma- ji. Kambariuose. įtaisytas pato- 
ry’s Vilią, šventina Scrantono gios lovos, kurias patys ligoniai 
vyskupas Jerome D. Hannan. gali nuleisti ir pakelti. Prie

Elmhurstė įsikūrusios Nu- kambarių yra vonios ir tualetai, 
kryžiuotojo Jėzaus seserys — Pirmame aukšte, be adminis- 
1923 — pirmuoju savo rūpės- tracijos kambarių, yra dar vir-

dant “Ecce Sacerdos Magnus”.
Pamoksle kun. P, Bulovas iš

kėlė kunigystės kilnumą ir ju
biliato pastoracinį bei visuome
ninį darbą. Vysk. B. J. McEn
tegart trumpu žodžiu tikintie
siems pagerbė jubiliatą ir padė
kojo už didelį rūpestingumą va
dovaujant parapijai. Po mišių 
jubiliatas padėkojo Jo Eksce
lencijai už atsilankymą ir vi
siems šių iškilmių dalyviams. 
Parapijos choras, vadovaujamas 
muz- VI. Baltrušaičio, gražiai iš
pildė komp. Witt’o mišias šv. 
Pranciškaus garbei ir kitas iš
kilmėm pritaikintas giesmes, o 
pilna bažnyčia parapiečių su. di
deliu susikaupimu sekė jų kle
bono auksinio kunigystės jubi- 
lėjaus iškilmingą šv- Mišių au-

Dr. Jęno Griniau* paskaita 
bus rugsėjo 15, šeštadienį, 7 

i^vat. vak- lietuvių piliečių salė-
Paskaitau visus kviečia Boa- 

tūta lietuvių apylinkės vakty 
SveSas yra atvykęs iš Vo- 

Jrietijos į beturiu kultūros kon
gresą Chicagoje, kur skaitys 
pagrindinę paskaitą.

p Vasario'16 gimnazijai suau- 
l^kbta 2990 dol. Aukotojų būre- 
f lis įsteigtas prieš 10 metų. Bū- 

;relio nariai aukoja kiekvieną 
mėnesį po vieną dolerį. Būre-

7 tio nariai keitėsi; vieni iš Bos
tono išvyko, kiti šiaip nustojo 
mokėję. Tačiau yra asmenų, ku
rie uoliai per visą dešimtmetį 
mokėjo savo pažadėtą mokestį, 
būtent: Br. Bajerčius, į St. 
Gruzdienė, J. Januškis, St. Jur
gelevičius, A- Ivas, O. Kaunec- 
kaitė, Pr. Kavaliauskas, K. Kriš- 
čiukaitis, P. Pilka, Dr. Stapulio- 
nienė, Stelmokas ir Vembrė.

Seserys benediktinės buvo 
aplankytos būrelio Bostono lie
tuvių. Tai jauniausias Ameriko
je lietuvačiių vienuolynas, ku
ris rugpiūčio 19 minėjo savo 
įsikūrimo penkmetį. Ta proga 
vienuolyno sodyboje buvo pik
nikas. Nuo įsikūrimo pradžios 
padaryta nemaža pažanga: ap-* 
tvarkyta sodyba, įrengta namo 
viduje koplyčia, atremontuotas 
namas, kitame pastate įrengta 
salė. Nuo gegužės mėnesio ap
sigyveno nuolatinis kapelionas 
kun. K. Kuzminckas. Spalio pra
džioje atidaromas vaikų darže
lis.. Vienuolyno sodyba gražio
je kalnuotoje vietoje, kuri pri
mena Žemaitiją kur nors apie 
Šatriją ar Medvėgalį- Visados 
verta apsilankyti ir pasigrožėti, 
gi malonios seselės visados su
tinka su lietuviška širdimi. Ad
resas: Reg' Paeis, Wallace Rd-, 
Bedford, N. H., 4 mylios nuo 
Manchester, važiuojant 101 kę

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS ■

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Ava. 
Woodhųyen 21, N. Y. 

VI 7-2573 .

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

(ARMAKAU8KAS) 

GraborfaB-Balsamootojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y.

TeL STagg 2-5043 :•

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
•M. P. BALLA8 — DRectorius 
▲LB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Keiksi') Vedėjo

860 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

' NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
281 BEDFORD AVĖ.

Brookiyn. N. Y.

L B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOODHAVEN, N. V.

Sutefldam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventfliacija

TeL Vizginta 7-4499

THEODORE W0UMNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

Studijuos mikrobiologiją žemės 
ūkio skyriuje^ Kartu ji atliks 
tyrinėjimus, už kuriuos iš JAV 
sveikatos ministerijos gavo 2, 
500 metinę stipendiją. Taip pat čiu laikė senelių globą. Prižiū- tuvė ir valgomasis. Antrame
yra atleista ir nuo mokesčio už rėjo ir išlaikė senelių namus, aukšte įrengta didelė ir erdvi

2io East 86th sl o REgent 4-0257 mokslą. Yra baigusi Roselle kuriuose gyveno nemaža lietu-
Penktadienį, rugsėjo 7, — iki Park aukštesniąją mokyklą ir vių; (čia pradžioje buvo ir vie-
Ketvirtadienio, rugsėjo 13^1962 Georgian CoUrt kolegiją baka- nuolijos motiniškasis namas, 

Filmas iš Thomas Mann romano , , . . . . , . ... . .lauro laipsniu; studijavo biolo- kuris vėliau buvo perkeltas į 
giją ir chemiją- Priklausė Ame- Brockton, Mass.).
rikos chemikų draugijai, Al- Laikas privertė senelių na- 
bertus Magnus klubui, katalikų mus didinti ir moderninti. Bu- 
studentų federacijai, atletų vo apsispręsta statyti naują
draugijai. . LM prieglaudą, kurioje sau globą

rastų ne tik lietuviai, bet ir vi
si Scrantono vyskupijos palie
gę žmonės. Nuo 1955 metų pra
dėta rinkti aukos. Pati staty
ba pradėta 1961 gegužės 7- Tų 
pačių metų spalio 29 vyskupo 
deleguotas prel. Jonas Baltuse- 
vičius, šv. Mykolo par. klebo
nas, pašventino kertinį akme
nį. Dabar visi statybos ir į- 
rengiino darbai baigti. Visa at
siėjo apie 1 milijoną dolerių-

Pastatas padarytas taip, kad 
galėtų kuo patogiau gyventi se
nesnio amžiaus paliegę žmonės. 
Pirmame aukšte yra 40 priva-

Po mišių parapijos salėje ku
nigams buvo pietūs. kvcL

86+h CASINO THEATRE

(pirmoji dalis) — 
“BUDDENBROOKS’

Liselotte Pulver - Nadja TiUer - H. 
Felmy - L. Dagover - W. Hinz ir k.

Priedinė fiima: 
“Die Zwil linge vom ZilIertaP 

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

ATOSTOGŲ LAIKU VERTINGAS IŠPARDAVIMAS!!

Pasinaudok atpiginimu savo ramybei
Yra pigu kada gauni daugiausia už savo pinigus

Pasielgsi geriausiai — pirkdamas dabar
TIK ŽIŪRĖK!

1962 NAUJAS FORD FALCON
Tokia žema kaina —tik $1,749, su pristatymu

koplyčia. Prieglaudoje nuolat 
gyvens kapelionas. Antrame 
aukšte yra gydymo kambariai, 
įrengti pagal paskutinius me
dicinos reikalavimus. 'Yra vo
nios, masažo, pratimų ir gim
nastikos, diatermijos įrengimai. 
Ligonius prižiūrės ir aptarnaus 
trys gydytojai.

Tėv. Petras Baniunas, Dar
bininko administratorius, orga
nizuoja ekskursiją autobusu į 
šios prieglaudos šventinimo iš
kilmes. Autobusas išeis nuo 
pranciškonų vienuolyno, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn, N. 
Y., rugsėjo 22, šeštadienį, 8 
vai ryte. Grįžta tos pačios die
nos vakare. Kelionė ten ir at
gal, įskaitant pietus, 10 dol- 
Kas norėtų aplankyti gražius 
Pennsylvanijos kalnus ir pama
tyti seserų naują statybą, pra
šom skambinti GL 5-7281, va
karais — GL 5-7068.

TAIP PAT

GEROS KOKYBES VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ

Išimtis 62-T-Bird-Conv.—$3,295.00

Autorizuota atstovybė

690 Hempstead Tpke. • FRANKLIN Square, L. I., N. Y- 
Telef. IV 1-9400

BROCKTON, MASS.

Pakrikštyti šv. Petro bažny
čioje rugpiūčio 23:

James Harrington ir Lorrai- 
ne ,Whitkens - Harrington duk
tė Denise Marijos vardais. Tė
vai gyvena 442 E. 8th St., So. 
Bostone.

Davis Ninesling ir Claire Zan- 
koski p Ninesling duktė Karo
linos ir Joanos vardais. Tėvai
gyvena 451 W- 4th St., So Bos
ton, Mass.

|g||i

■SO

GRamerey 5-1437

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ 'DIREKTORIUS

Cambridge, Mas*.
■ Ieško viena moteris 3 kam

barių buto, nesvarbu, kur tas 
butas rastųsi, jei tik kaina pri
einama. Moteris sutiktų ir pa
gelbėti kokiai šeimai namų apy
vokoje. Skambinti VI 3-6814.

Išnuomojami 5 gražūs kam
bariai su vonia Ridgewoode. 
Mėnesiui nuoma 80 dol. Skam
binti EMpire 6-3540-ELEN 8CANLON, r* Bostono, 

Naudžiūnaitė - Scanlon, laimėjusi 
radijo aparatų Broctono piknike.

Gerai pavykę* pikniką*
Rugsėjo 3 Nukryžiuotojo Jė

zaus seserų vienuolyno sodybo
je įvyko didelis piknikas. Oras 
pasitaikė gražus, tai ir žmonių administracijai GL 5-7281. 
suplaukė iš įvairių vietų. Tik 
prie vartų surinkta 1052 dol- 
Manoma, kad žmonių buvo per 
2,000, neskaitant mažųjų.

Piknikas prasidėjo pamaldo
mis. Mišias aukojo Tėv. Jurge
laitis, 0. P.; pamokslą pasakė 
kun. A- Abračinskas.

Bostonas, Brocktonas, Wor- 
cesteris, Stoughtonas ir kitos 
vietovės turėjo savo stalus.

Visi turėjo progos pamatyti 
statomą koplyčią. Darbas jau 
įpusėtas — sienos išvarytos, 
dengiamas stogas- Visa staty
ba atsieis apie 425,000 dol., o 
gal ir daugiau. Bus dar vienas 
paminklas, pastatytas lietuvių. 
Tikimės, kad šiame paminkle 
bus kas nors ir lietuviško.

Ieškoma namų ruošai pagel- 
bininkė. Pageidaujama bent 4 
darbo valandos per dieną- At
lyginimas geras, šeima lietu
viška. Skambinti Darbininko

Richmond Hill sekcijoje iš
nuomojamas gražus su baldais 
kambarys netoli parko ir Ja- 
maica Avė. Kreiptis telefonu 
HI 1-1780.

NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že-
miwTtwi<Tmia kainomis. Kainos to* 
pačios ir J kitos miestus.
Reikale «s«fcKe: Tel. TR S4M84

JOSEPH C. LUBIN

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžlai H- 
pUdome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti-
kėti> mūsų patarnavimu Iki 
visų smulkmenų laido#mo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185

KARLONAS
Fanerai Home

NEW BRITAI N, CONN.

CARROL
Fanerai Home

Vien* moterį*, turinti 4 kam
barių butą, ieško moters drau- 

mr«uu gyventi. Skambinti po 6 v- 
v. VA 1-0463.

sta Wa*t Brostamy, 
•a. Bb*6m 27. Maa*. 
Off. T4L; AM S-461S 

Ra*.: AN S-MS1

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir BalzamuotojSs
74 PROVIDENCE 8T. 
VVORCE3TER. MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165


