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KOMUNISTŲ RŪPESTIS: KAIP SUSTABDYTI EUROPOS 
STIPREjm? įjungiant ingiui Į EUROP. RINKI?

ridoj gyvenantiem kubiečiam, 
kištis į Amerikos santykius su 
kita valstybe. Turėjo galvoje 
kubiečių studentų surengtą lai
vų užpuolimą Kubos uoste.

TROJOS ARKLYS KUBOJE. Taip J. American vaizduoja sovietų at
gabentas dovanas.

. .—• Mariner K rugsėjo 11 bu
vo 2,500,000 mylių nuo žemės. 
Ligi šiol jis keliauja gerai į 
Venerą ir apie savo kelionę 
informuoja.

— Jėzuitų istorikas Edward 
D. McShane, bažnytinės istori
jos profesorius Los Gatos, Ca- 
lif., seminarijoje, aiškino, kad 
katalikų istorikai uoliai atnau
jino studijas apie Liuterį, ypa
čiai ieško tai, kas jį labiau sie
ja su Katalikų Bažnyčios moks
lu, o ne kas skiria.

Argentinos žydai paskelbė 
pareiškimą, kuriame už antise
mitizmą kaltina Katalikų Baž
nyčią, kariuomenę ir policiją. 
Bažnyčią kaltino ne tik dėl to, 
kad kai kurie kunigai remią 
antisemitines organizacijas, bet

RUSK: Mes nesibaimiium

— Valstybės departamentas 
pateikė senato užsienių komisi
jai argumentus, kad Amerikai 
vienai neapsimoka imtis prie
monių prieš Kubą.

Chruščiovo ir castro pir
mas susitikimas.

— Vidaus r- sekr. Udall, rug
sėjo 11 parvykęs B Sovietų, 
spaudai skelbė taip pat apie 
“liberalizaciją” Sovietuose.

— esą ne dėl to, kad jis “ka
talikas”, bet kad jis “libera-

kyklom, iš R. Nixono, jei jis 
būtų buvęs išrinktas- Vienas 
betgi pasisakė prieš Kennedy

iškeldamas, R. 
(NYHT) priminė, 
doktrina skelbia 

svetimai jėgai

čius. Jis dėl to netiki, kad gen. lementas tam priešinasi, 
sekr. U Thant planas buvo nuo
širdžiai norima įvykdyti. Jis bu
vo tam planui pritaręs. J. T. 
kaltinimą paneigia ir aiškina, 
kad Tshombe nori atsimesti.

Maskvoje pereitą savaitę su
sirinko apie 100 marksizmo 
teoretikų iš Įvairių kraštų 10 
dienų posėdžių. Svarbiausias 
jiems klausimas, kaip suderinti 
iš vienos pusės Lenino tvirti
nimą, 4cad kapitalistinis pasau
lis pats sugrius savo priešta
ravimuose, iš kitos pusės fak
tą, kad Europos ūkinė bend
ruomenė parodė, jog kapitalisti
nis pasaulis iš naujo gajus, pa
vojingas komunizmui.

Iš pradžių mėgino komunis-

— Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle kreipsis į Jautą. kad 
referendumo keliu pakeistų 
konstituciją prezidento rinki
mų klausimu. De Gaulle jau su
sirūpinęs palikti savo įpėdinį.

tų propaganda suniekinti Eu
ropos ūkinę bendruomenę pra
vardžiavimais: tai esanti “reak
cijos akcija”, “kriminalinis są
mokslas prieš darbininkus”. 
Maskvos radijas mėgino kalti 
kylį ir tarp , katalikų bei pro
testantų, skelbdamas: esą Eu
ropinė ūkinė bendruomenė tai 
“katalikų konspiracija” prieš 
protestantinius kraštus. Mėgi
no gąsdinti vokiečių įsigalėji
mu Europoje.

Tačiau teoretikai pripažino,

Maskvos, informacijų agentū
ra Tąss rugsėjo 11 paskelbė 
pareiškimus:

— kiekvieno Kubos ar so
vietinio laivo, plaukiančio į Ku
bą užpuolimas reikš atominį ra
ketinį karą;

— Sovietai derybas dėl Ber
lyno ir sutarties pasirašymo su 
rytų Vokietija atideda iki po 
lapkričio, nes esą Amerika ne
gali dabar derėtis dėl rinkimų.

Pirmas pareiškimas reiškia 
grasinimą Amerikai, antras pa
siteisinimą sau, kad šiuo me
tu iki lapkričio jie nieko 
darys Berlyno reikalu.

Kubos klausimas jau nervi- sikiš į Kubos reikalus, nes tai 
na. Tai prasimuša spaudoje, galėtų - pakurstyti Chruščiovą 
Nervina ne tai, kad Sovietai surengti kitur šaltojo karo gais- 
Kuboje bazę taisosi. Nervina 
labiausiai Amerikos pozicija to 
fakto atžvilgiu. Ir nervingi klau
simai, žinoma, -ieškok atsaky
mų vyriausybės veikloje. 
KODĖL BUVO SLEPIAMA:

Time žurnalas tvirtina, kad 
jau liepos pabaigoje žvalgyba 
pranešė apie 61 laivą su Sovie
tų ginklais ir vyrais, skirtais 
Kubai. Kennedy vyriausybė esą 
maža sakė apie įvykius Kea- 
iki New Yorko senatorius Kea- 
tingas senate aliarmavo ir rei
kalavo, k?d vyriausybė paaiš
kintų.

Vyriausybė paaiškino, kad 
neleis Castrui eksportuoti agre
sijos. Tačiau, sako žurnalu, ir 
Kennedy ir Rusk stengėsi j su
menkinti Kubos pavojaus reikš

mę. Nesą tikrų įrodymų, kad 
kariuomenė atgabenta, o ne 
technikai. Paskiau kad tai gink
lai, skirti Kubos defenzyvai, o 
ne agresijai, žurnalas priminė 
prezidento paaiškinimą Kongre
so vadam Baltuosiuose Rūmuo-

tų ir iš kitos? pusės respubli- ® Kubos laisvės kovotojus, 
konų, kurie reikalauja imtis žy
gių prieš Kubos pavertimą so
vietine baze. ;

pateikė raportą, kuriame siūlo 
išlaisvinti ' Kubą tokiu būda: 

rius, prikišdamas Kennedy vy- nuotaika įsitempė tarp vyriau- pnpažinti egzilinę vyriausybę, 
riausybei: esą senoji Eisenho- sybės ir ją teariančių demokra- Rokuoti laivus j 
werio politika “masyve retal- 
iation” dabar pavirto “massive 
appeasement”. Tokios rūšies 
kaltinimus demokratai pavadi
no “neatsakingumu”. Tačiau

Amerikoje Maskvos pareiški- 
mas įspūdžio nepadarė. Palai
kė tai eiline propaganda. Vals
tybės sekretorius Rusk rugsė
jo 11 trumpai paraškė: Mes 
•Mm didelė valstybė; mes na- 
sinervinam nei nesigąsdinam; 
mes darysim tai, kas bus rei
kalinga.
KAS BUS DAROMA:

Kas Maskvos bus daroma — 
Amerikos spauda tik spėlioja- 
Gali būti greitai Kuba priimta 
į Varšuvos valstybių paktą. N. 
Y. Times mano, kad tada padė
tis galinti būti pavojinga, nes 
Kubos ar sovietinio laivo blo
kavimas ar užpuolimas jau į- 
veltų į konfliktą visą Varšu
vos valstybių pakto bloką.

Kas bus Amerikos daroma — 
tuo tarpu aišku tik, kad nebus 
invazijos į Kubą. Dėl darymo 
ar nedarymo Kongrese ir kyla 
visa įtampa, susijaudinimas- JĮ 
aštriausiai išreiškė respubliko
nas John Tower, Texas senato-

— Pagal anketas Kaliforni
joje už Browną šiuo metu pa
sisako 47 proc. už Nisoną 43, 
už Kuchelį į senatorius 53, už 
jo konkurentą Richardą 39.

Kubos .katile
• dar papildomai:

— Pačioje duboje esą atga
benta sovietinių Migų 200. Ku
ba jau turėjo 70. Taip pareiškė tai, kad Amerika neleistų Flo- 
atbėgėlis karo lakūnas.

— Kongrese nuotaikos tebė
ra įtemptos. Trys senatoriai 
ragino į įgaliojimus prezidentui 
šaukti 150,000 atsarginių įra-

Žaidimas Berlyne
Anglai rytų Berlyne sovie

tinėje misijoje negalėjo suras
ti žmogaus, kuriam įteiktų raš
tą, jog-į Vakarų Berlyną drau
džiama įvažiuoti sovietų šar
vuočiam.

Žydy kaltinimai 
katalikams

kad vienais niekinimais nieko 
nepadarysi. Reikia konkrečių 
priemonių, nes Europinė ūkinė 
bendruomenė, apsaugodama sa
vo narių gaminius muitais, pa
kirs prekybą su komunistų val
domais kraštais kaip Lenkija, 
Čekoslovakija. Teoretikai pri
pažino, kad dabar naudingiau
sia būtų įvesti į europinę ben
druomenę dar ir Angliją, ku
rios buvimas sumažintų Vokie
tijos įtaką ir 'pakirstų ligšio
linę tos bendruomenės jėgą. 
Anglijos komunistai lig šiol bu
vo priešingi, kad Anglija įstotų.

Dėl šarvuočių pagaliau nu
sileis
Sovietai lig šiol tebevažiuoja 

į vakarinį Berlyną prie savo 
paminklo šarvuočiais. Tačiau 
pranešė anglam, kad nuo sek
madienio šarvuočius pakeis au
tobusais, kuriais naudojosi 
anksčiau iki rugpjūčio 20.

sprendimu — paremti Hgs In
vaziją reikalingais ginklais ir 
Mctterab. Tas laikas praėjo. Ir

Nixonas pradėjo nuo komunistų
R. Nixonas rugsėjo 12 prade- 

jo rinkiminę kampaniją, pasi- 
sakydamas pirmiausia komunis- \ 1
tų klausimu. Jis kaltino savo ■ 
konkurentą gub. Browną,. kad 
jis nesugebėjo sutvarkyti ko- 
munizmo pavojaus savo teeito- ■EHBk - ’ 
rijos ribose. Pagal Nixono pla- 
na Kalifornija turi virsti pa- 

vyzdžiu, kaip komunizmo reika- į 
lą namie galima sutvarkyti. Mi- - Imi 
nėjo, kad 35 komunistai esą x 
aukšti pareigūnai demokratų ei- 
lėse. Respublikonai žadėjo pa- 
skelbti jų sąrašą.

sveikino kaip bendrą krikščio- dentai — kad tai jų. 
nių nusistatymą nuosavybės .. . . ...
klausimu. Lig šiol tuo reikalu .^***7°** D reai^1^tuotas 
protestantai stipriai skyrėsi. gen. Aleksei A. Bnsilovas, pa- 
______________________________ sižymėjęs pirmame pasaulinia- 

me kare. Jis buvo visai išbrauk
tas iš Rusijos istorijos. Dabar 
išsiaiškino, kad jis nebuvo 
“priešingas sovietinei tvarkai” 
ir reabilituotas. Generolas mi
ręs jau 1926.

Houston miestas vadinamas 
baptistų pasauliniu miestu. Ja
me susirinkę protestantų atsto
vai pripažino, kad nebuvo pa
grindo baimei, jog prezidentui 
katalikui esant Baltuosiuose

Prezidentas lanko erdves tyrimo stotis ir skelbia atei
ties laimėjimus erdvėse, bet tai nenukreipia akių nuo 
Kubos, kuri buvo pirmasis jo nepasisekimas, dabar 
davęs naujus vaistu?. , ; , . ’

rus — Berlyne, Laose, Pietų 
Vietname. Žurnalas nesutinka 
su tokia politika, tardamas: tai 
esanti bergždžia politika, nes 
toks galvojimas neleistų Ame
rikai imtis jokios efektyvios ak
cijos prieš bet kokią komunis
tinę agresiją.
KODĖL TALKINAMA 
PROPAGANDAI:

D. Lawrence (NYHT) kreipia 
dėmesį į faktą, kad Sovietai 
pilna burna šaukia apie Ameri
kos rengiamą agresiją prieš Ku
bą, o Amerika tuo tarpu sako, 
kad Sovietai gabena ginklus į 
Kubą tik Kubai ginti.- Tokiu bū
du — rašo Lawrence — pre
zidentas priėmė ir parėmė so
vietinius argumentus, kad so
vietiniai ginklai skirti tik de
fenzyvai. Esanti mįslė kodėl 
taip padaryta, o ne pagal tra
diciją. Būtent, buvo laikai, ka
da Amerika pareikšdavo diplo
matinius protestus prieš veiks
mus, kurie gresia Amerikos sau 
gurnui. O čia gi sovietinės ra
ketos tik per 90 mylių nuo 
Amerikos. Bet “vyriausybė pa
sirinko nieko nesakyti’ 
taip pasirinko, autorius padaro 
panašią išvadą kaip ir Time žur
nalas: įspūdis Washingtone, 
kad vyriausybė baiminasi: esą 
padidės Įtampa, jei bus kas 
nors Sovietam pasakyta dėl jų 
tvirtinimosi Kuboje.
KAIP SU MONROE 
DOKTRINA:

Klausimą 
Drummondas 
kad Monroe 
pasipriešinimą 
kolonizuotis ar gauti kontrolę 
vakarinėje hemisferoje. Primi
nė taip pat prezidento Kenne
dy pareiškimą ryšium su Mon
roe doktrina, kad jau būtų di
delio susirūpinimo dalykas, jei 
Kuba suteiktų Rusijai karinę 
bazę ... Bet tai jau įvykęs fak
tas. — kalba Drummondas. 
"Kuba šiandien yra Rusijos sa
telitas kaip rytų Vokietija, Ven
grija, Cekoaleuakija yra sovie
tiniai satelitai". Monroe doktri
na jau sulaužyta. O oficialūs 
žmonės tebegyvena teorija, kad 
pasikėsinimas prieš ją tegalįs 
būti <įar tik ateity, kad masi
nis Sovietų ginklų plaukimas į 
Kubą nereiškia jokių ofenzyvos 
galimybių.
KĄ REIŠKIA ATIDĖLIOTI:

Time žurnalas apžvalgą bai
gia: JV vengimas veikti prieš 
Castro yra atviras kvietimas lo
tynų Amerikos avantiūristams 
žygiuoti, nesibaiminant kad 
Amerika ką jiem darytų.

Tačiau daryti jau nebe taip 
lengva, , ir žurnalas pripažįsta: 
prieš 17 mėnesių Catfro gaiė-

— Maskvoj tebevaroma spau
doje karo galimybė, jei bus su
laikyti Sovietų laivai į Kubą.

__— N. Y. Times pasisakė už

Rūmuose Ameriką valdys Ro
ma. Prezidentas Kennedy išlai
kęs pažadą laikyti Bažnyčią at
skirtą nuo Valstybės. Nei pa- važiavimas, kuriame įvairių ti- socialinio nuosavybės, paskirs- tro paskelbė, kad tai piratų 
repinės mokyklos pašalpos ne- kėjimų moralė bus aiškinama tymo. Limburgo vyskupas tai darbas, o Kubos pabėgėliai stū
gavo, nei katalikai nebuvo so- dėl segregacijos. Dalyvaus per 
dinami į atsakingas vietas. Kai 40 katalikų, protestantų, žydų 
kurie protestantų dvasininkai grupių. Iniciatyvos ėmėsi Mil- 
kalbėjo, kad katalikų hierarchi- waukee arkivyskupas Cousins 
ja būtų gavusi daugiau nuo
laidų, tarp jų ir paramos mo-

J. Tautos pradeda sesiją 
rugsėjo 18. Tuo pat laiku su- 

r si renka ir Pavergtų Europos
Tautų Seimas. Rugsėjo 18 ati- — Vokietijoje protestantų 
darymo posėdyje kalbės Tran bažnytiniai vadai paskelbė so- 
Tam, iš Pietų Vietnamo, Azi- dalinį manifestą, kurio idėjos 
jos tautų antikomunistinės ly
gos gen. sekretorius. Tą pat 
dieną priešais J. Tautas bus nu- 
leistis iki pusės stiebo paverg
tų tautų vėliavos protestui prieš 
suklastotą tų tautų atstovavi
mą j. Tautose.

■■ 1 1 ■' ■■■■■ 11 — Kubos šiaurinėje— vidu-
e rinėje dalyje į uosta rugsėjo

Bažnyčios gyvenime: ieško SUSlpratimO 10 įplaukė nežinomas laivas ir 
J 1 ' apšaudė Kubos ir Anglijos lai-

— Chicagoje 1963 sausio 14- paremia Katalikų Bažnyčios vus, kuriais turėjo būti veža- 
17 šaukiamas tarpreliginis su- reikalavimus dėl teisingesnio mas Kubos cukrus ir kt. Cas-

Londone nigs. 12 Common- 
wealtho konferendjoje palan
kiai už Anglijos Įstojimą į Eu- 
ruopos ūkinę bendruomenę pa
sisakė tik Malajai, Rodezija, 
Nyassaland. Daugumas priešin
gi. Aiškina, kad tada nutruks 
santykiai su Anglija. Atrodo, 
kad Macmillanui reikės derėtis 
su Europine bendruomene dėl 
naujų sąlygų, kurios galėtų ap
saugoti dominijų reikalus.

BRAZILIJOJE KOVA DĖL 
VALDŽIOS

Brazilijoje kairiosios profe
sinės sąjungos rugsėjo 11 pa
skelbė streiką, randamos pro- 

Katangos pra. Tshombe ridentą Goulart jo kovoje prieš 
kad katalikai, laikydami savas rugsėjo 12 aliarmavo, kad J. parlamento daugumą- Preziden- 
mokyklas ir universitetus, skal- Tautų karių 500, indai, užpuolę tas n<>ri plebiscito, kad atgau- 
dą visuomenę, trukdą visiem Katangą ir nušovę du katangie- to sa« didesnę valdžią, o par- 
įsijungti į “tautą”. Kariuome
nę kaltino provokišku nusista
tymu. Policiją kaltino nepkaan- 
kamu griežtumu prieš antisemi
tines grupes ir iš policijos pa
tekusius jom ginklus.



KAIP ŽMONES PERKA IR PARDUODA

SPAUDA

Keleiviai basais! Nakties darbininkai!

JAMES J. TWOHIG JR
VALSTIJOS SENATORIUS

aĮ

AUTOMOBILIŲ SAVININKAI! Pabuskite!

“Kultūras kognreso rengėjai 
bus suteikę visuomeninę sank
ciją tai laikysenai, kuri jungia 
vienuoliškus viduramžių inkvi
zitorius, ruduosius knygų de
gintojus ir Stalino teroristus į 
vieną vaiduoklišką broliją”.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

VILNONĖS MHHHAGOS-JOSŲ ARTIMIESIEMS 
- IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

triukas — apeliuoti į visuome-' 
nės jautrumą, žmoniškumą, kal
bėti apie kūrybos, minties, žo
džio laisvę ir stebėtis, kad pvz. 
kultūras kongreso rengėjai

Paskui. — jūsų akmtinį Jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
888R eaų . * • . • Lfceaaed by VnesbposUtorg
StUNTtNIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIKKO NEMOKA------

Antanas Janužis yra kolcho- 
zininkas ’ Jš' kaip rašo Sovets- 
kaja Litva, yrą vidutinio am- 
žiaus ir sveikas, bet savo dar
bo knygelėje, mėnesinėje gra
foje, teturi pažymėtą tik vieną 
darbadienį, o nuo metų pra
džios 8 tokios dienos. Ketvir
tadieniais ir sekmadieniais jis 
keliauja į turgų su bulvėm, ko
pūstais, agurkais, sviestu, par
šiukais. Žmonės perka, mokėda
mi didelius pinigus- Anot laik
raščio, Janušip kieme pilna gy
vulių. Tačiau tokįs Janužis, ku
ris vengia kolchozinio gyveni
mo ir verčiasi prekyba, nesąs 
vienas. —

Sumini artelėje “Laisvėje” 
Juzę Kriaučiūnienę, kurios vie
na duktė parduotuvėje, o kita 
“neišlenda iš savo daržo”, o į 
kolchozą dirbti neina- 
j Iš Kauno panaši informaci
ja. Esą rytais vyksta j Kauną 
mašinos su kolchozininkais, ku
rie veža savo bulves, kopūstus, 
morkas, agurkus. Bet tos dar
žovės vartotojų nepasiekia. Pa
keliui stoviniuoja pirkliai ir su- 
pirkmėją. Sulaktą trinu būdu 
Bronė Vaišnįenė iŠ Kauno bu
vo nupirkusi ii Tamošiūną 6 
maišus bri3Mr^o-$0lapeikų rugpiū- 

L Ziem- 
ji jau pardavą^ po; 30 kapeikų, kenčiu derlius šiemet esąs ge- 

Tos rūšiui pirkliai traukia- ras. Iš ha padaro po 15 cent- 
mi į teismą;į. . nerių.

ANGLIJA TURĖS 
APSISPRĘSTI

Londone rugsėjo 9 susirinko 
Commonwealtho ministeriai. 
Svarbiausias klausimas —• Ang
lijos įstojimas į Europos ūkinę 
bendruomenę. Labiausiai dėl to
kio įstojimo nukentėtų Indija, 
nes jos didžioji importo dalis 
eina į Angliją protekciniais mui 
tais. O Anglija, įeidama į Eu
ropinę bendruomenę, turėtų 
tos protekcijos atsisakyti.

Moon buvo priskirtas lw 
karinis patarėjas prie 
kariuomenės- Ketuje prie 
Vieng 1961-kov^ mėu. 
vo paimtas į komiHŪsti} 'AtfartĮP 
vę- Jam surišo rankas’Styrite* 
ly ir priveržė jas prie kaklo. 
Paskui pririšo prie sunkveži
mio ir gabeno į belaisvių sto
vyklą., Pakeliui sustoję poilsio, 
savo belaisvį kišo į duobę že
mėje, viršų užklojo lentom^ už
važiavo sunkvežimį, kad belais
vis nepabėgtų. Kai pagaliau at
vyko į belaisvių stovyklą, atri
šo nuo sunkvežimio, bet ran
kų nepaleido. Tada spardė ir 
mušė. Tai darė kasdien- Moon 
jiem nieko neatsakinėjo-

Mėnuo po suėmimo, vedamas 
iš palapinės, Moon mėgino pa
bėgti. Bet šūviai kliudė jį į gal
vą ir šerną. Netekęs kraujo, bu
vo nutemptas Atgal į palapinę, 
spardytas ir daužytas šautuvais. 
Pusiau be sąmonės buvo palik
tas visą dieną. Po dienos atvy
ko “medicinos pagalba”. Tai bu 
vo tvarstis, suvilgytas į spiritą. 
Kai jį užrišo, daugiau neatrišo 
ir niekam neleido atrišti- Tris 
kitas savaites negavo jokios ki
tos pagalbos, ir kibiem; belais- RAMUS KAMPELIS Laose, kurį sudruįrįtstf jiuhw k< Rugiapiūtė

a šakmose;Vj 
čio vidury ėjo '

Lietuvos alpinistai
Lietuvių alpinistų grupė, va

dovaujama J- Januškio, lankė
si Kirgizijoje ir užkopė 4270 
metrų kalną. Išbuvo ten .10 die-

2. Anos grupės sudaromai 
opinijai galima pritarti arba ga
lima tylėti. Bet jeigu pasakysi 
viešai priešingą nuomorię, ta
da pateufeTna organizuoja ak
cija krjtitai viešai nutildyti. Ne 
tik nutildyti, bet Ir tą asmenį 
izoliuoti i visuomeninio gyve
nimo Taip tino atveju nutiko 
su dr. J. Grinium, kuris apie 
A- Škėmos kūrybą viešai pasa
kė savo nuomonę. •’?

Galima tokius išsireiškimus 
laikyti autoriaus individualybės 
prasiveržimu- Bet atidžiau įsi
žiūrėjus į tuos žodžius, bus ne
mažiau pagrindo laikyti juos po
litinės propagandos suvartotais

PASLAPTYS LIKO NEIŠAIŠKINTOS
Kas padėjo pabėgti iš Ame- 

‘‘yra indiferentiška kultūrinioTikos į Izraelį dr. Soblen? At- 
totalįzme užsimojimam-. bei ne- sakymo nėra- Kas parūpino jam 
jautrūs viešam žmogaus išme- miego tablečių Londono katlė- 
fcinimuį”- Taip apeliavo Vytau- jime? Atsakymo taip pat nėra.

Gal ir nebus. Ta proga Henry 
J. Taylor (W- Teiegram) iške
lia, kad liko be atsakymo ir 
klausimas, kas parūpino ciano 
kalio nuodų Hermanui Goerin- 
gui, kuris nusinuodijo išvaka
rėse prieš pakariamas? Kas jam 
pranešė ir pakorimo dieną, ku
ri buvo labai slepiama? Įtari
mas galėjo kristi Goeringo gy
nėjui ir 10 Amerikos sargytn-

pagal L Enciklopedijos aptari- 
mą, UDeraiizmas prinopiskai 
yra asmens laisvės gynimas, iš-

fiMttttayos kwtiiNVMun% paname wlcnoltois» Taip pat 
Bilkinte* nutišytMp spAlwt<Mp lovoms užtiesalsi* vilnonės slcaros Ir 
SsUlttU •• Gorinusios rfiėios kulnomiSn $poc Esatis ps*
tarnavfcnaa paruošiant paklotus | Europą. Pamėginkite užeiti paa

• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Unton Avenue .
• BROOKLYN 7, N. V. — SCO Sutter Avenue _
• CHICAGO 22, IIL — 2222 W. CNoaoo Avenue
• CHICAGO 8, Ilk — 3212-80. Hatatead Street .

KO SOVIETAI NESKELBĖ

Sovietai mėgino šauti į Mar
są du kartu ir į Venerą 4 kar
tus. Penki kartai visai nepavy
ko. Šeštasis į Venerą nuėjo

beralizmą. Mintis, kurias buvo 
pasakę Dirvoje R Mieželis fr 
Br. Raila, o Margutyje — A 
M., čia Vytautas Kavolis karto
ja tas pačias, su tuo pačiu su
jaudintu nusiteikimu. Išsiskiria 
labiau tik noru rodyti savo in
dividualybę visa eile panašių 
įmantrių pareiškimų:

Mokslas prasidėjo rugsėjo 1. 
Varoma spaudoje ir kitais , bū
dais propaganda, kad šalia mo
kyklos neiktų tie, kurių yra 
mokyklinis amžius. Peniai daug 
būrių buvo Šalčininkų, Eišiškių, 
Vilniaus, Trakų, Jonavos rajo
nuose. Kai kurie nelankė mo
kyklų ištisus metus-

C NėrUi

Palemone namelįp, kuriame 
prieš karą gyveno Salomėja Nė
ris, dabar atstatytas ir pavers
tas jos. muzėjųml

Ekskursija iš Amorfine

Vilniuje lankėsi ekskursija iš 
Amerikos. Jos. vardų Ksavera 
Karosienė pareiškė noro apka
binti kosmonautą. Vežiojo eks
kursantus į Pirčupį, Druskinin
kus. .

tas Kavolis, čia pat prieš tai 
dr. Grinių niekinęs visais žo
džiais, kuriuos jo individualybė 
galėjo tik surankioti.

5- Dar vienas metodas pa
veikti visuomenei — grasinti 
jai boikotu, jeigu ji. nepasiduos 
grupės nustatytai linijai. Ir Rai
la, ir Mieželis suniekino būsi
mą kongresą. Tuo pat keliu ei
na ir Vytautas Kavolis skelb
dami “Ir šiam groteskiškam

6- Kokios s prasmės turi ta 112,000 my& nuotoliu nuo Ve- 
Vytaūto. Kavolio ir kitų de- neros- Bet sugedo radijas, ir 
monstradja? Reiktų laukti teį- joteų žinių nepateikia. ^Sovietai 
giamos- Skaitančioji visuo- apie tai nieko neskelbė. ■ 
menė pamato, kas yra tie žmo-
nės, kola jų sekimai ir meto- — Lonidjos saugumo pulki- 
dai Naciai ir komunistai ’ <ni- ninkas Pawel Monat, 1959 pa- 
piktnaudojo nacionalizmo, de- i Ameriką, išleido dabar 
mokratijos, sodaliimo idėjas, knygą apie savo šmpinėjimo pa- 
žmonės tai gerai žino. Gal būt. ^3® tvirtina, kad Ameri- 
matys, ‘kaip mažu mastu čia koje šnipų rojus esąs New Yor- 
pflrtnaudojama liberalizmo idė- kas- jo viešbučiai ir požeminių 
ja. Kad žmonėm nėra paslap- traukinių stotys.
tis,^ idėjos vienaip skelbia- _ GomuHca paskelbė, kad

3. Nutildymo teetinika seniai ^os ir priešingai jų vykdomos, Lenkijoje ir šiemet derlius pras 
iipraktikiiota: visu^nenės aky- ir tam visuomenė.ntoapalan- tas, ir javus reikės importuoti 
se reikia pristatyti ktf1|ką to mato ir Vytautas Kavolis, » Kanados ir Sovietų Sąjungos, 
meto nppflftiHfrriimsfriifo ardais , šūkteldamas: “Nejau liberalai ir
ir prav; žavimais: Statine te- vėl paliks vieni abejingumo pa- — Son. Otriam palelė jva- 
roristas, Gabbtisas, Manovas šaulyje?”. Tuose Žodžiuose dar ti naują valstybinę šventę -r 
“kūju ir pjautuvu ’ gtakluotas blyksteli ir pretenzija kai- Konstitucijos dieną. Tai būtų
intelektiulM”, totatirtas, su liberalų vardu, kaip jo rugsėjo 17.
tamsia perversija, šokąa. biza- mėgstami minėti Stalinas 2da- 
rišką V*į, daz-y naktim* eks- novas, Goebbeisas kalbėjo liau- 
kurrijas kapinėse ... Tadais dies ar demokratijos vardu. Ta- 
mibūdinkMia savo iBdMtHalv- v^a polemika duoda pa- 
bę paroti vytaniM Kavotta, no- gnodo spėti, ar nebus 3a ta tik
indamas j. Gtiirtų nūtil- rojt “vaiduokliška brolija”, ku- pažįstant asmens netygstamu- 
dyti ir aaMdnti. rią skelbia Kavolis, piktnaudo- mo, sąžinės laisvės ir toleran-

Vytavtas Kavolis kalba ir už 
“liberalus”, kaip tai darė “Dir
voje” Br- Raila, “Margutyje” 
A. M. V. Kavolio pasisakymai, 
kaip ir kitų jo draugų, duoda 
pažinti liberalizmą ne apskritai, 
bet tokį, kokį Vytautas Kavo
lis ir jo draugai praktikuoja. 
Būtent: /

1. Tvirtas solidarumas savos 
gnųiės žmonėm, fmlijlirnnn 
juos paremti, išgarsinti jų var- 4. Kita tos pačios technikos janti vardąr liberalų, kuriem, rijos primoms1

Naujienose rugsėjo 1 Vytau
tas Kavolis tęsia kalbas apie 
kultūros kongresą, jo rengimo dą, sudaryti apie juos gerą vie- 
komitetą, dn Joną Grinių ir h- šąją opiniją, ginti nuo bet ko

kios kritikos, šiuo atveju susi
suko tokis reikalas apie A. Škė
mos kūrybą. Visoje dabartinė
je polemikoje jis yra didžiau
sias neveikiantis veikėjas. Vi
sa “drama” eina lyg “jo šešė
ly”. Polemikoje buvo išstumti į 
priekį ir kai kurie antriniai vei
kėjai — vienas iš jų Henrikas 
Nagys, Margučio autorius, ku
ris rašė apie kultūros kongre
są ir dr. J. Grinių^ raškė ten 
pat nepasitenkinimą, kad H. 
Nagys esąs nusjoriaustas — 
kam liteatūros premija pripa
žinta ne jam, o L. AndriekuL 

R. Miridis “Dirvoje” šaukėsi_______ ____________________
j autoritetus B. Hraz- Šokiui, šiam viduramžiškam mo- 

džioniiū nuvertinti ir sudaryti ratiniam mirusiu iAkasimn ir su- 
įspūdį, kad tasai netinka į pra- degtatao akto, mes turime, į 
nešėjus kultūros kongrese. Esą kultūros kongresą atsilankyda- 
autorius apie^ Brazdžionį ne- parodyti savo pritarimą T”, 
žinąs, bet štai ką . apie jį m- 

terminais, be aiškios minties, kęs H. Nagys . 
bet vartojamus tam, kad skai
tytojui sudarytų baubo'įspūdį. 
Valia autoriui tai vartoti viešai, 
kaip savosios individualybės pa
sireiškimą. Valia ir .skaitytojui 
viešai pareikšti kad tai indivi
dualybė be savosios individua
lybės. Bet, anot teisėjo Felix 
Frankfurterio, viena iš Ameri
kos piliečių prerogatyvų yra tei 
sė kritikuoti viešuosius žmones 
ir reikalus. Tai reiškia ne tik 
informuotą ir atsakingą kriti
ką, bet taip pat teisę kalbėti 
kvailai ir be nuosaikumo ...

nių Teismas paskui tardė 26 
asmenis, bet klausimas liko be 
atsakymo.

Viauoae mOsų skyriuose jfts mite .dMMH pairi rinkimą medžiagų 
asotsrtNpems ir vynNUMM drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant Mtur. Jūs galite gauti ir kitokiu reUanemj tinkamų siunti
niams pigiau nei oet kur kitur. Dd papiklcunų uuormauiju ir nemo
kamu kainsraaeiu ralykite ar aplankykite juma artimiausiu skyrių:
• ATHOL, Mase. — 01 ML Pieatant Street -----------------CH 9-6245
• BOSTON 18, Mase. —• 271 Statut Avenue-------------Lt 2-1767
• BUFALL.O < N. Y. — 332 Filimore Avenue-------------  TL 6-2674-------------------------- .... ------- -- . EV 4_w&2

. Oi 5-6608 

. BR 6-6966 
WA 5-2747 
TO 1-1U68

. VI 1-5355 

. GL 8-2256 
TO 7-1575 
CH 6-4724 
ES 2-4685

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

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po —2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom UBMO KAINOM 

atraižų vilnones medžiagos - importuotos w. vietinės — 
3 - jose krautuvėse

• CLEVELANO 13, Otiio — 904 Utenuy Road _
• DETROIT, MiriL — 7300 MicMgan Avenue------
• GRANO RAPIDS, Miete. — 9M Bridge 8L, N.W.
• HAMTRAiųpK, Mtoh. — 14333 Jos. Campau —
• HARTFORD, Conn. — 132 FraokUn Avenue —
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfieid Avė. .
• YQUNGSTOWN 3, Otelo — 21 Fifth Avenue ------------ Rl 3-0440
• LOS ANGELES 22, Callf. — 9W So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street----------------------FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - teki Avenue----------------- AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 1401 Street----------- CH 3-2583
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfieid Avenue_______Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congrem Avė----------------  LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street_____________ MU 4-4619
• PAS8AIC, N. J. — 176 MarkS Street --------------------- GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. __  PO 5-5892
• PITT8BURGH 3, Pa. — 1015 E Carson Street_____ HU 1-2750
e SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076- Sutter Street_____Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 Jobi? Street___________ PL 6-6766
o WORCESTER, Mass. — 174 Mlllbury Street_______8W 8-2868
O ViNELAND, NJ. — W. Landi* Ave^ Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, SeMadieniais ir sekmaikeniais

Charlotte, North Carolina, mieste, kur yra priverstinas 
draudimas, kaštuoja $24.00.

Kituose miestuose apdrauda kaštuoja:



BALTLMOREJE SKELBIAMA BALFO DIENA
BALFO ŽINIOS

IT JUST MARES SENSE

karščiuotis- Jis prie senio,

SENATE

JOHN E. P0WERS
(MASSACHUSETTS STATE SENATE)

Moteris —pasauline keliautojte/-

Adolfo SCHRAGERIO

— Kasys Prišmantas, lietu
viškų juostų ir rūbų audėjas 
Amerikoje, gyvenęs Chicagoje, 
mirė rugsėjo 7, tesulaukęs 54 
metų. Liko žmona ir dukra.

ELLA KATILIENE- ABROLAT ir jos marti Agnės Ka
istai su sūnumi Kenneth.

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

X Ba- 
sprašymo, iš- 

Htet Kad kun.

Balfo diena. Maryiando gu
bernatorius ir Baltimorės majo
ras Balfo seimo dieną,. spalio 
13, pasižadėjo paskelbti Balfo 
diena ir patys sutiko seime da
lyvauti. Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas ir N. Rastenis sutiko į- 
eiti į seimo garbės komitetą 
bei aktyviai seime dalyvauti.

Grįžo Balfo pirmininkas. Kan 
dr- J. Končius, aplankęs dau
gelį Europos kraštų, rugsėjo 5 
grįžo į New Yorką. Su savo 
kelionės įspūdžiais ir naujais 
sumanymais supažindino cent
ro valdybos narius bei įsijun
gė į aktyvų seimo ruošimo dar-

vieną pusę, kurią vaizdavoJ. 
Baritonas, bet ir antrą, kurią 
atsuko kun- Pr- Vaseris. Bū
tent, kodėl kunigai turėjo pa
sisakyti prieš “Mūsų Pastogės” 
antikataiikiškus katalikų šven
tų aiškinimus ir kt Tačiau kun. 
Pr. Vaseriui pasirinkus atsaky
ti J. Bachunui ir pastarajam sa
vo ruožtų kun. Pr. Vaseriui per 
“Darbininką”, redakcija turi 
pridėti porą pastabų naujiem 
nesusipratimam išvengti. Bū
tent:

Pirma, nuotraukas, kurias mi

g santykius labiau- 
laeiHrttagos nnn- 
•įt reiškimo ypatin-

Grimus ir kun. L. Jankus. Ti
kimasi daug gražių sveikinimų, 
bet labiau laukiama aukų, ku
rios įgalintų tęsti tautiečių šal
pos darbą.

Balfo seimo leidiniai. Ryšium 
su Balfo seimu jau ruošiami 
du specialūs
ruošiamas Baltimorėje, kuriame 
tilps banketo programa ir vie
tos sveikinimai. Kitas leidinys 
ruošiamas Balfo centre, New 
Yorke. Pastarajame bus centro 
valdybos pranešimai, veiklos 
apžvalga, statistika, įvairi infor
macija bei referatai.

A. Witonis, Lewiston, Me., 
Rev. F. A. Ruggles, Rockaway 
Beach, N. Y , J. Garmus, Ecco 
Lake, Pa., R. Didžbatis, Lin- 
den, N. J., A. Gilis, Los An
geles, Calif-, J. Narmont, Alls- 
ton, Mass., E. Jurkūnas, Water- 
bury, Conn., V- Bražėnas, Stam- 
ford, Conn., F. Kudirka, Los 
Angeles, Calif.? J- Matukas, 
Hinsdale, UI., A Vsockiš, Scran- 
ton, Pa. W. Mylimas, West 
Woodstock, Conn., T. Lasaus- 
kas, Rego Park, N. Y-, V. Davis, 
Cleveland, Ohio, V. Dragunevi- 
čius, Bronx, N- Y., S. Jucius, 
Waterburyt Conn., J- štuopis, 
Wetherfield, Conn., J. Špac- 
kauskas, Chicago, UI., V. Mo- 
tiekajtis, Whittier, Calif., E. 
Mažylis, Geelong, Vic. Austra
lija, Ch. Strolis, Newark, N-J., 
K. Pranckonis, Baltimore, Md., 
Y. Sabaliauskienė, Lewiston, 
Me, Birutė Miniataitė, Chica
go, UI, M. Mačys, Woodhaven,

ri pagrūdo ąpg&stauti gau- 
nąp gausaitaftą ® Australi
jos -^Įūktų, “pevalyta kalba”, 
kokia Amerikoje buvo prieš 75- 
50 metų; tačiau apgailestavimo 
verti ir J. Bachuno pareiškimai, 
kuriuose,-pvz. kunigus vadino 
“žirgais”, Lietuvių Kat. Federa
cijos veikėjus — “politkatali- 
kais”. Tai vargiai skatina to
lerantingą bendradarbiavimą-

Pagaliau, nežinia, ką atsakys 
kun. Pr. Vaseris dėl “morali
nės skriaudos”, bet ir J. Ba
chunas, užsimindamas “komu- 
nistos pataikūnus”, ar nebus tik 
ataitoisęs tuo pačiu? Red.

V7ILUAM V. GORSKI 
201 K Street 
JSa., BoflUm, Mass.

|___________________ ,____ - Mari nežinoma kita lietuvė mo- nuomonių ir ffttų, tai skaity
tą ir vakarų Vokietiją pasiekė teris, kuri būtų tiek daug ko- lengviau gauti tfayt 
Belgiją, Primetamą, Angliją, havust Kas iš lietuvių kėliau- ir pasidaryti išvadas- 
Škotiją, Airiją- Kiek anksčiai tojų dabar yrą ptymoje rieto- Su geriausiais Jums mano 
aplankė Balkanus ir Vidurže- je: Dm Kurritis, BaČifimas ar Mokėjimais .. 
A jūros paMčiUi. EUa Katilienė - Abroiat? .

EBa Katilienė - Abroiat, nri- A. S. Trečiokas
ras jo pirmam vyrai vristinin- - 45 metus tvarkąs kelionių 
1M| Jsiįtld Kafffini Kltrskrttr neraotima Riuaėio 6. 1983

senis vis taikėsi tvoti lazda. 
Nugriebė, surakino rankas ir 
nusivedė, kaip tvarkdario už
puolėją.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalu Vedėjas

— Liotuvię inžinieriy ir ar- 
_ O ką ji darė? dritektų suvafiavimas įvyko 

— Gi policininkas atėjo ir Detroite rugsėjo 1-3. Buvo at
sakė, kad šunų nelaikytų, nes stovaujanu visi skyriai Ameri- 
iššauksiąs šungaudžius ir ati- koje, išskyrus Baltimorę ir Los 
duosiąs dujų kamerai. Kai tai Angeles.v Naują sąjungos valdy- 
pasakė, seniui iš susijaudinimo bą sudarė Detroito nariai: K. 
užvirė kraujas. Jis ėmė savo Ancevičius, A. Arlauskas, J. 
lazdele mosuoti ir grasinti po- Dunda, .P. Svilas ir V. Urbo- 
licininkui: “Kaip tai? Jo geriau- nes. Vienas valdybos narys iš
sius, ištikimiausius draugus — rinktas iš Bostono — inž. Br. 
dujų kamerai! Ne, to nebus!”. Galinis. Viso pasaulio lietuvių 

inžinierių ir architektų, sąjun- 
Policininkas taip pat ėmė pirmininku yra prof- St. 

Dirmantas, gyvenąs Chicagoje.

k tebesfctengiu igaikyti tą pa- 
gerą vaizdą, kną ta&i įgi- 

£ jan^ Be abejo, savo straipsny
je Jūs jau truputį paskaitęs— 
straipsnyje hebe taip šypsotės, 

- kaip anuomet toje nuotrauko
je, kurią dabar pridėjote prie 

į savo straipsnio.
Man visai suprantama ir at

rodo natūralu, kad Jūs kriti
kuojate mano mintis, paskelb
tas Dirvos straipsniuose apie 
Australijos lietuvių gyvenimą. 
Visuomeniškuose ar pasaulė
žiūriniuose reikaluose visiškas 

. ir visų nuomonių sutapimas yra 
ne dažnas dalykas, ne kartą gi 
tos nuomonės yra visai priešin
gos. Trio netistetnu. Aš pasa
kiau savo nuomonę ir išdės
čiau man žinomus faktus iš 
Australijos lietuvių spaudos ir 
iš eilės privačių, man patiki
mų ir garbingų asmenų man 
kartais parašomų laiškų. Tuos 
faktus aš įvertinau pagal savo 
supratimą ir valią, taip pat pa
gal savo visuomeninius ir do
rinius įsitikinimus.

Jūs minėtame straipsnyje gi 
išdėstėte savo nuomones, įsiti
kinimus ir savo faktus, paim- 

, tus iš spaudos ar iš gyvenimo 
; patirties. Tai yra visai tvarko

je ir gerai Kaip matote, mū
sų nuomonės ne visur sutinka, 
bet negi Jūs norėtumėt, kad 
ir Bachunas ir kiekvienas vi
sados taip manytų, kaip Jums

(atkelta iš 3 p$l.)

— Egi, kaip ir kiekvienas 
šuva. Ir laiškanešys sake,' kad

Aš nekartosiu sdvo minčių ir 
argumentų,. išdėstytų savo 
straipsniuose ^ne Australijos 
lietuvių gyvenimą. Tų~ nuomo
nių .aš dar_tetesž|ailėau ir dar 
neradau rimtesnių faktų, tome 
jas pakeistų. Gal net priešin
gai. Aš iš Australijos neseniai 
pradėjau gauti mane koliojan- 
čius, labai piktus ir labai gru
bia, visiškai nevalyta kalba pa
rašytus laiškus, kuriuose atsto
vaujamos tos pačios mintys, 
kaip ir Jūsų straipsnyje, tik 
daug žiauriau ir be galo gru- 
Injcmiškai. Maždaug taip, kaip 
ir Amerikoje prieš 75-50 metų 
dar būdavo vartojama lietuvių 
tarpe, kai ginčydavosi ir kal
bomis mušdavosi šliuptarniai ir 
bažnyčios tarnai. Laimingu bū
du tie papročiai, tas gyvuliš
kumas, primityvumas ir fana
tizmas čia jau gerokai ar visai 
išnyko. Man būtų malonu jaus
ti. kad panaši dvasia, kalbos 
stilius ir papročiai neįsigalės 
dabar Australijoje, nors tokį 
pavojų kartais jaudu ir iš gau
namų laiškų jau matau ir pa
čius faktus, kurie, tikiuosi, yra 
dar tik pavieniai Jei nebus 
kam tokios dvasios skatinti, tai 
ji neįsigalės.

Kaip Australijos lietuviai ka
pelionai savo atrišaukime įsiki
šo į' Australijos Liet B-nės rei
kalus, to nelaikau naudingu nei 
lietuviams, nei lietuvybei. To 
savo įsitikinimo nedangsčiau, ir 
ne aš vienas taip galvoju. Ga
lėčiau daug dar dM atvišanki- 
mo tvirtinimų prirašyti, bet ne
manau, kad tai būtų naudinga: 
tai tik dar daugiau didintų pra- 

. rają, vieton artinus visus BOu- 
vius į tolerantišką bendradar
biavimą.

tamriMttrti Ądt Metusių. VMHO- 
menė nesusideda nei iš vienos, 
partįjės, nei net iŠ vienos ti
kybos žmonių. Yra visokių, ir 
gana daug, ir priešingai ma
nančių, bet jie visi'yra ir gali 
būti gerais lietuviais.

žinoma, galima' stengtis ki
taip manantį “sumušti” ir net 
įrodinėti, koks jis niekadėjas, 
kaip tas Bachunas, kuris neda
ria spaudos, ir jeigu kalba 
^>ie visą lietuvišką spaudą, tai 
į ją įtraukia ir komunistinę 
spaudą. Gal čia yra vietos pa
pročių ir sąlygų. skirtiimaL 
Mes Amerikoje lietuvių kalba 
leidžiamos komunistinės spau
dos niekados nevadiname ir 
nelaikome lietuviška spauda. Ir 
kai mes sakome “visa lietuviš
ka spauda” arba “visi lietuvių 
laikraščiaitai niekados nie- 
fcam nė, į gaivą neateina, jog 
tais žodžiais prileidžiame ir 
“lietuviškos komunistinės spau
dos” buvimą. Ne," ta spauda 
yra mums lietuviškai kabančių 
ruskių, bolševikų spauda- Jei 
Jūs tų mūsų gyvenmu) įpročių 
ir sąlygų nežinojote, tai būčiau 
laimingas, kad prie pirmos pro
gos atitaisytumėt man Jūsų 
straipsnyje daromą moralinę

Conn., A. Dabriskas, Medford, 
Mass., A Aukštikalnis, Canoga 
Park, Calif.,. A Uknevičiūtė, 
BrooHyn, N. Y, J. Vaidelys, 
Chicago, D1-, S. Rudys, Monte- 
rey, Cahf. J- Klimas, E. Chica
go, Ind., A. Šimukonis, Brook- 
lyn, N. Y., A. Žvinys, Great 
Neck,<N. Y-, F. Semons, New 
York, N. Y., A Kaminskas, 
Chicago, DL, P- Petkelis, Brock- 
ton, Mass., N- Stalionienė, 
Brooklyn, N- Y., D. Žvirblis, 
Brot^lyn, N. Y., O. Venckus, 
Cambridgė, Mass.,- A- žvirgždi- 
nas, Sioux City, Iowa

Sveikiname naujus mūsų 
skaitytojus- Drauge primename, 
kad naujiems skaitytojams iki 
šių metų pabaigas DarNninko 
prenumęrata tik 2 dol- Viene- 
riems metams 5 dol- šiems ir 
1963 — tflr 6 M Prašom pa
sinaudoti papiginimu.

Darbtninloo AdmtiMstracija, 
910 Wiltoughby Avel,

N. Y., J. Dumčius, Waterbury, Brooklyn 21, N. Y.

— Ne. Jie buvo uždaryti kam 
bary. Paskui žmonės matė, kad 
prie italo durų stovėjo šunų ® patrankos į uodą 
ambulansas. Juos tikrai nove- Paryžiaus viename priemies- 
žė į dujų kamerą. tyje, kad vasarotojus apgintų

Taip.iš tikrųjų ir buvo, kaų> nuo uodų, nuėsto valdyba pa- 
Mrs. K. atpasakojo. Baldus iŠ rūpina patranką, tani šaudo 
gatvės pasiėmė kažkas iš arti- nuo&igafo chemikalais. Taigi, 
mųjų, o senas italas iš Skili- tianfito posakis, esą iš patran- 
jos, neturėdamas užstato, pati- tas nešaudoma į uodą, mūsų Rugsėjo 14 iš Europos Man- N. J^ pati viena yra padariusi 
ko sėdėti už grotų ligi teismą, laikam nebetinka- retama* laivu grįžo Ella Katilie ilgesnę kelionę į Tolimuosius

nė - Abrelat- Į Europą išvyko Rytus ir aplankiusi visas svar- 
Queen Etizabėth laivu rugpuk besnes ir įžymesnes vietas, 
fio 1 ir ten su Motor Coach Daugelį kartų lankė Bahamų sa- 
Tour aplankė Angliją, Belgiją, las ir pietų Amerikos pakraš- 
Olandlją, Vbkfiriįją, Austriją, čius. Ateinančių mėtų rudenį su 
Šveicariją, Prancūziją, ilgesnį vyru keliauja laivu iš Neur 
laiką važinėjo' po Italiją. Yorko į Viduržemio jūrą. Pa- 

EŪa Katilienė - Abroiat pa- sieks' net Juodąją jūrą. Kelio- 
našių kelionių yra atfikusi per nėję užtruks 59 dienas, sustos 
dettntį. Praeitais metais su sa- 23 vietose, aplankys 18 valsty- . __
vo vyra Gustavu Abroiat Motor bių ir padarys 15,100 mylių te- Nežiūrint to, esu Jums dė- 
Coaeb TOur aplankė visus Skan- lionę. kingas, kad atsiiiiųiėto į mano
dįnavijos kraštas, pervažiavo Būdanas jos kelionių tarpi- straipsnius, juos pakritikavote 
Rusiją ty ilgesnį laiką sustojo ninku, tariu surinkęs daug įdo- ta proga išdėstMe mvo pa- 
UnHjoje, kur yra gutanės, at- mios medžiagos iš jos kefiotaų- **tiras ir jausmus Kai Jaugtai 
vykę iš Uetavos. Vėliau per ry-

Balfo vakarienė voltui. Bal- 
timoriečiai baltininkai jąu pra
dėjo ruošti susipažinimo vaka
rienę Balfo seimo dalyviams, 
ši vakarienė ruošiama vietinė
mis pajėgomis ir bus dovana 
svečiams. Vakarienė bus lietu
vių svetainėje (851 HoHins St) 
spalio 12 d 7:30 vai vak Iš
kilmingas Balfo banketas bus 
^>alio 13 d, 7:30 vaL vak. 
Southern Hotel patalpose.

Didelis susidomėjimas seimu. 
Be garbės svečių ir daugelio 
direktorių, į Balfo seimą jau 
pasižadėjo atvykti 10 atstovų 
iš Philadelphijos ir tiek pat iš 
New Yokko. šiame seime, be 
įprastų organizacijos darbų ir 
valdžios rintanų bus svarstomi 
ir ateities dalbai, kuriuos refe
ruoti sutiko J. Audėnas, dr. J.

kvapas jautėsi; vadinasi, dvokė. 
Namo savininkas pasiskundė 
policijai.
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BALTIMORĖS ŽINIOS
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VLADAS BRAZIULIS

WILUAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

ką veikėjai savo tarpe kalba.

ŠILUVOS ATLAIDAI MARIAM APOLY Woodhaven 21, N.Y.
NEW HAVEN, CONN.

—*

nos sąlygos negali būti pažeis
tos. Atlikimas iš geros valios 
gali nereikalauti kritikos, bet

— Varšuvoje veikia lietuvių 
kultūros draugija, kuriai pirmi
ninkauja M. Kmita; kiti vaidy-, 
bos nariai A. Stoberaltie-. 
nė, L. Skrebutienė, N. Bučai& 
ir K. švainovs&is.

— Vytautas Nalivaika Argen
tinoje redaguoja ispanų kalba 
leidžiamą saleziečių laikraštį 
“Vocero Isleno”, kuris sfciriafe- 
mas Entre Rios salos gyvento
jams, bet plačiai skaitomas ir 
visoje Argentinoje.

t ff^- 
tų regulų vienuolynus. Tai ro
do, kad ir šio meto jamrimiri 
idealizmo ir aukos neanksta. 
Tačiau amerikinei visuomtnei 
trūksta aiškaus nusistatymo ko
voti su pasaulin _ «teęhrisfewiiza- 
cija. Vedusiųjų, neištikimybė, 
sugriautas tėvų autoritetas, nu- 
krikščionėjusi gatvės aplinka 
atitraukia jaunimą nuo aukos 
Dievo tarnybai. Pašaukimams į 
dvasinį luomą ryžtasi skaistaus 
gyvenimo jaunimas, pamaldžių 
šeimų vaikau Gi dabarties ame
rikinei visuomenei kaip tik šių 
pagrindinių dalykų trūksta. Lie
tuvių kunigų pareiga ugdyti 
šeimose pamaldumo dvasią, pa
laikyti su jaunimu artimą ry
šį, skatinti rinktis pažadamą 
Dievo tarnybai. Lietuvių kuni
gų rimtas dėmesys į tikybos 
pamokas mokyklose bei vaikų 
katekizaciją šiame reikale tu
rėtų daug padėti.

Po pietų pertraukos, prel. J. 
Balkūnas, lietuvių religiniam 
kongresui rengti komiteto pir- 
miiūnkas, pranešė suvažiavimui 
apie komiteto atliktus darbus. 
Religinis lietuvių kongresas į-

liam< Vieną iš mergaičių 
na Rūta Kilmonytė, JAV 
ir televizijos aktorė. Vii 
žmonės tą filmą labai g: 
lanko- .

vyto) antradtenį rugsėjo 11, neštoms 
New Yorker viešbutyje New (New Ye 
Yorke Dalyvavo 43 kunigai; jų ton. J. 1 
tarpe buvo 3 iš. Kanados ir 4 
iš Romos. Seimą pradėjo Ku
nigų Vienybės centro valdybos 
pirmininkas pfd, Pr. Juras, 
maldą sukalbėjo vysk. V. Briz- 
gys. Seimui pirmininkauti pa
kvietė prel. J. Balkoną ir 
kun. J. Girdį, sekretoriauti— 
kun. V- Pikturną. Rezoliucijų 
ir sveikinimų komisiją sudarė 
kun. J- Jančius, kun. L. Jan
kus, kun. W. Karaveckas ir 
kun. V. Dabušis.

Centro valdybos pirm. preL 
Pr. Juras savo pranešime ap-

5-7281 — vakarais GL 5-7068.

ŠILUVOS atlaidų procesija Marųuette Parke, III. rugsėjo 9. Eina Marijos 
Gimimo parapijos choras su varg. Giedraičiu. Nuotr. Z. Degučio.

vyks 1964 metais pasaulinės porą mėnesių atvykęs iš Ro- 
parodos metu New Yorke. Kon- mos, savų paskaitoje apie da- 
grese numatyta paminėti 20 bortinę pemkiojMnoe Lietuvos 
metų sukaktis 'nuo antrosios 
Lietuvos okupacijos ir 40 me
tų nuo lietuvių tautos paauko
jimo švenčiausiai Jėzaus šir
džiai. Paroda bus pavaizduota 
persekiojama Bažnyčia ir ken
čianti lietuvių tauta- Tuo pat 
metu taip pat šaukiamas Moks
lo Akademijos suvažiavimas. 
Kongresą norima užbaigti pa
šventinimu Washjngtone Šilu
vos Marijos koplyčios, kuri bus 
įrengta National Shrine of the 
Immaculate Conception of B 
MV- Į organizacinį kongresui 
rengti komitetą nutarta pa
kviesti visų centrinių katalikiš
kų organizacijų pirmininkus.

Kun. J. Vaišnora, MIC, prieš

kardinolui Fr. Spellmanui ir čia 
pat pasveikino 50 metų kuni
gystės jubilėjų mininčius preL 
Ign. Albavičių įr kun. N. Pa
kalnį. Taip pat nutarė padėko
ti “Lux Christi” redaktoriui 
kun. T. Narbutui už ilgų metų 
darbą prašant ir toliau šį žur
nalą redaguoti. Dėkoja ir vi
soms' organizacijoms, aktyviai 
įsijungusioms į katalikiškosios 
akcijos darbą

Į Kunigams Šelpti Draugijos 
naują valdybą išrinkti pirmin. 
kun. J. Šernas, vicepirm. kun. 
VL Budreckas, sekret. kun. V. 
Karalevičius, iždin. kun. P. To
toraitis ir valdybos narys kun. 
A Račkauskas- Revizijos komi- 
sijon — kun. J. Aleksiūnas, 
kun. V. Pikturna ir kun- V. 
Dabušis.

Baigiamajam žodyje vysk. V. 
Brizgys prašė kunigus melstis 
ir raginti tikinčiuosius melstis 
už Bažnyčios visuotinio susirin
kimo pasisekimą.

Nors ir maža buvo laiko, bet 
ir per tas penkias posėdžio dar
bo valandas buvo paliesti ir 
apspręsti svarbesni Amerikos 
lietuvių, katalikų pastoraciniai 
bei katalikiškosios akcijos rei-

kun. Alf. Petraitis (Albany), tod An 
preL Ig. Alhavjčms (Chieagos), i 
ton. Placidas Barius, OJFJf.
(Kanados).

“Lux Christi”, Kunigų Vie
nybės leidžiamo žurnalo, redak
torius kun. T. Narbutas pra
nešamą atsiuntė rašto ir jį per
skaitė centro valdybos sekreto-, 
rius-toų. J. VRčimiskas.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos komisijos darbus nu
švietė tom. pirm. vysk. V. Briz
gys ir reikalų vedėjas ton. St

Moterų S-gos, 33 kuopos pir
mas rudens susirinkimas šau
kiamas rugsėjo 19, trečiadienį, 
7:30 v. v. šv. Kazimiero parap. 
svetainėje, 339 Green St Kvie
čiamos visos narės. Bus aptar
ti svarbūs ateities darbai. Taip 
pat kviečiame ir naujas kandi
dates prisijungti prie mūsų or
ganizacijos.

yra nauji Kaina 25,000 doL Mo ~ 
kėjimo sąlygos labai prieina- ’ 
mos- Rašyti: Mr. Joseph CoL- 
lins, R.F.D. 1, Scotland R. 97,I .v 
Box 193, Hampton, Conn.

Maironio, Krėvės ir Sruogos 
kūrinius. Maironio “Kur bėga 
Šešupė”, skaityta septynių mer
gaičių, tiko perteikta be įspū
džio. Maironio “Poeto noras” 
Fragmentas iš Krėvės “Šarūno” 
išpildytas 5 vyrų be įsigyveni
mo ir be elementarių vaidy
bos taisyklių. Maironio “Tra
kų pilis” buvo atrilikusi nuo

tų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, ituyksta gelroa ofca 
nietėjūnaa. Plaukai tempe graliai 
Žibantys, mtaktu, sveiki ir lengvai 
aukuojanti. Neatrodo dalyti. At
siųskite 83.00 ut didelę 8 oa. tankų. 
Kanadoje 84.00. Garantuojame, bo
site patenkinu. — TftOFICANA, 
Dept. A; PX>. Bes ML CUiiliin, Ind.

Rugsėjo 9 Marianapolyje la
bai gražiai praėjo Šiluvos at
laidai- Iškilmingas mišias auko
jo marijonų provincijolas Tė
vas Jonas Jančius, pamokslą 
pasakė Tėv. Antanas V. Mažuk-

Elmhurste rugsėjo 22 šventi
nama nauja senelių.prieglauda, 
kuria rūpinasi Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserys. Autobusas iš 
Brooklyno, nuo pranciškonų 
vienuolyno (680 Bushwick Avė.) 
išeis tuojau po 7:30 vaL mišių 
koplyčioje. Prie Apreiškimo baž Charles General ligoninėje rug- 
nyčios sustos 8:15 vai. Grįžta- sėjo 3 po sunkios operacijos, 
ma tą pačią dieną vakare. Ke- Gedulingos mišios aukotos už 
lionė ir pietūs asmeniui 10 doL jos vėlę rugsėjo® šv. Alfonso 
Kas norėtų aplankyti gražius bažnyčioje. Pabadota Meadow 
Pennsylvanijos kalnus ir daly- Ridge Memorial kapinėse. Nu- 
vauti naujos prieglaudos šven- liūdę liko sūnus Pranas, sese- 
tinime, prašom kreiptis į Dar- rys Kristina,Zofija, broliai 
bininko administraciją, tel. GL Aleksandras, Jonas ir Kazys.

zuotus J- Kazėno. Sąmoningai 
valdė instrumentus bei efekty
viai pabrėžė frazių stimulus ar 
temperamento virpesius.

Prasčiau pasireiškė vyresnie
ji: studentai n^olituanai. Be O-

— Dr. R. Zaluba, Washirig- 
tono ateitininkų pirmininkas, 
kuris vienoje bendrovėje dir
ba mokslinį erdvės tyrinėjimo 
darbą netoli Washingtono (pie 
Damascus, Md.), lietuvių itoti- 
nierių ir architektų suvažiavi
me Detroite rugsėjo 1-3 skaitė 
paskaitą “Erdvės ir jų užkana-

BažnyČto pądėtį nurodė 
dievirirojo komunizmo pastan
gas sunaikinti Katalikų Bažny
čią Lietuvoje. Nurodė uždavi
nius, kuriuos privalo atlikti Va
karų pasaulyje lietuviai šioje 
žūtbūtinėje kovoje už Dievą 
ir lietuvių tautos likimą.

Balto pirmininkas kan. J. B. 
Končius, šiomis dienomis grį
žęs iš kelionės po Europą, pra
nešė apie lietuvių tremtinių pa
dėtį Europoje.

Kun. L. Jankus perskaitė ir' 
seimas priėmė rezoliucijas ir 
sveikinimus- Priimtos rezoliuci
jos liečia Lietuvių Religinio 
Kongreso reikalą, Pašaukimų į 
dvasinį luomą ugdymą, specia
lias pamaldas už persekiojamą 
Bažnyčią ir kenčiančią lietuvių 
tautą, gedulingas pamaldas ūž 
a. a. arkiv- T. Matulionį, kuni
gų dalyvavimą organizacijų veik 
loję, katalikiškos spaudos rėmi
mą ir platinimą.

Seimas nutarė pasiųsti svei
kinimus šventam Sostui per 
apaštališkąjį delegatą Washing- 
tone, New Yorko arkivyskupui kalai.

TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMBMDE 
GRUNDIG 

LOEWE

Madų parodą rengia šv Al
fonso parapijos sodalietės rug
sėjo 17 Mardi Gras klube. Pra- 
džia 8 v. v- Bus rodomi ru- 

.. . . ... „ .. dens ir žiemos nauji drabužiai,veikta per ą rudeni Kale- įėjjmas
dų. Kas laiško negavo, gali jj « j ,
gauti klebonijoje-

Kalėdojimas — metinis pa- 
rapiečių lankymas — pradeda-

Kun. J. Antoszewski, šv. Al
fonso parapijos vikaras, iš atos
togų grįžta rugsėjo 16. Per 
dešimtį metų jis eina šv. Var
do draugijos, dvasios vado pa
reigas-

Mokslo metus šv. Alfonso pa
rapijos mokykla pradėjo iškil
mingai rugsėjo 6, dalyvaudami

na. Mišių metu giedojo šv. Ka
zimiero parapijos choras ir so
listai iš Providence, R. I- Va
dovavo Jonas Beinorius.

Po pietų buvo apeiti Kry
žiaus Keliai, vadovaujant Tėv. 
Petrui Remežkiui, MIC. Mari- berželi” ir “Suktinį”, harmoni
jos iškilmingai valandai vado
vavo kun. Jurgis Vilčiauskas, 
šv. Antano parapijos klebonas 
iš Ansonia, Conn. Pirmiausia 
buvo pasimelsta prie Šiluvos 
Marijos altoriaus, įruošto lau
ke. Paskui su procesija aplan- novo instruktoriaus penfeug RTlPDfTIf 11 A C 
kyti Aušros Vartų, Žemaičių xpasitikėję savo jėgomis, gero- llUiDVBi 41LA0 
Kalvarijos, Pažaislio Marijų ai- kai nuMendė žinomus stiprius 
toriai.

šventėje dalyvavo prel- J. 
Ambotas, prel. K. Vasys ir dau
gel kunigų, žmonių daugiausia 
atvykę iž New Britain ir Hart
fordo-

Tėvų marijonų vadovybė dė
koja visiems, kurie įvairiais bū
dais prisidėjo prie šios Šilu
vos šventės pasisekimo. AVM.

Parduodamas 55 akrų ūkip 
su 7009 talpos vištide ir 10 
kambarių alyva apšildomu gy
venamu namu. Visi pastatai

mas rugsėjo 18. E sakyklos 
bus pranešta, kurių gatvių na
mus kunigai lankys. Lietuviai 
yra išsisklaidę po visą miestą, 
tai kalėdojimas užtruks apie 
porą mėnesių.

Baltimorės lietuviai rugsėjo 
16 dalyvaus dideliame “1 am 
An American Day” parade. 
Nešdami Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas, parade žygiuos lieto

jo visiem parapiečiam laišką, vių posto 154 nariai ir tauti- 
kuriame kviečia visus aukomis nių šokių grupė.
apmokėti įvairias parapijos sko
las. Lietuvių bažnyčia yra vie
na iš gražiausių visoje Balti- 
morėje. Laiške klebonas taip 
pat supažindina su parapijos ningai devynių dalyvių (su 

“choralu”) nusilpnintas.
Iš meno negalima daryti ne

darnos. O kiek intonacinių ir 
kirčiavimo klaidų? Be to, pa
baigai duota “Lietuva brangi” 
... Kodėl ne “Graži tu mano”, 
jau seniai, rodos, paties Mai
ronio taisyta. Ir kažin, ar ver
ta raginti publiką stoti, ger
inant tą dainą?

Studentų pastangos vertos 
dėmesio, bet minimalios sce-

— W«tefbury>>Conikr rugsė-J f^ 
jo 15; šeštadienį, 3 vai- popiet 
ruošiamas Balto naudai pikni- 
kas Venslauskų sodyboje — ’įg 
Spindale Hill Rd. Šį tradicinį .’-Ž 
pikniką, kuriam ir maistą su- 
aukojo, ruošia Danutė Vens- 
lauskaitė atminimui savo mo-. 
tinos, didelės labdarės Stanis
lavos Venslauskienės ir tėvo 
adv. Kazimiero Venslausko.

—Dr. Adolfas Damušis, dir- . 
bąs vienoje didelėje plastinių 
medžiagų firmoje Detroite, rug- 
sėjo 11-14 dalyvavo Amerikos 
chemikų sąjungos suvažiavime jrt 
Atlantic City ir darė praneši- 
mą apie naujausius išradimus 
plastinių medžiagų gamyboje. 
Dr- A Damušis paskutiniu me
tu yra užpatentavęs keturis 
naujus atradimus plastinių me- 
džiagų gamyboje.

šiemet, kiek žinome; tiktai bet kurios deklamavimo teori- 
trejetas ketvertas lietuvių ko jos apie šimtą metų. Sruogos 
lonijų paminėjo rugsėjo 8 “Milžino paunksmės” frag- 
kaip Tautos šventę. Clevelan- mentas, skaudus, tartum sąmo- 
de rugsėjo 8 minėjimą suren
gė DLK Birutės draugijos sky
rius- Svečių prisirinko daugiau, 
negu buvo laukta.

Skyriaus pirmininkė V. Na- 
gevičienė įvesdino vienintelį 
kalbėtoją' advokatą J. Smeto
ną, kuris įtikinamai paryškino 
tos šventės esmę ir nurodė 
jos reikšmę dabar.

Smagiai ir. meiliai visi pri
ėmė muziko J. Kazėno penkių 
mažamečių mokinių “chorą”, 
atlikusį dviem balsais “Pava
sarėlį” (J,- Kazėno) ir “Plaukia 
Nemunas” (J. Gaidelio). Ketu
ri maži Dautartai ir Br. Kazė- žiūrovai norėtų bent girdėti, 
nas švystelėjo lygiu ritmu, šva
riomis melodijomis, aiškia tar
sena. Pianinu sklandžiai lydė
jo D. Ožinskaitė, tokio pat am
žiaus mergytė. Prisidėjo dar 
du šaunūs akordeonistai — š. 
Stempužis ir V. Dautartas, abu 
dar nesubrendę vyrai, darniai 
ir sumaniai pagroję “Ko liūdi,

Lietuvių posto 154 nauja val
dyba iškilmingai bus įvesdin
ta rugsėjo 23 lietuvių svetainės 
klevų kambaryje. Iškilmėse da- 

Važiuojam į ELMHURST, PA lyvaus moterys pagdbininkės 
ir įvąirūs Baltimorės bei Mary- 
lando valstybės legionierių pa
reigūnai. Po iškilmių bus vai
šės: Įėjimas nemušamas. Iškil
mių pradžia 2 vaL

J':"”.

■■



STANLEY’S FURRIER

LIBERTY ART PHOTO STUDIO

DfSPLAY

IN TILE
TELEVIZIJOS APARATŲ

JACK STROELLS BAKERY

JOHN ORMAN AGENCY
co sūnūs

110-04 -Jatnaica Avenue Richmond Kili 18. N. Y

Tel VTrginia 0-1800

Amerikoie
O8M898M8M9

4715 Sth AVENUE

WHTTE HORSE TA VERN
baras • restoranas

LOANS

ton. Pa.
INTERSTATE IROF WORKSm. bu- •bsmmvbmbbbmmnmmsbmbbbvbbbvmobbbimibobbbbo

BOHEMIA DRY CLEANERS

Tel GP 7-118B

DTDMENU IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINiy

CONVERTING 
CRAWL SPACE

JONE* FORWARDING A 
TRUGKING AGENCY 
WORLO WIOE

342 Junius St. B'klyn 12, N.Y. bet 
Blake & Dumont Avės. OI 6-8710-1

RINGS 
BAKE SHOP

Foundattoiis to fUM depth besemeftts 
— our specialty. Also outside cellar 
entrances tadlt reasonably.

Sales and Fratemal 
Oraganisationa 

JAY COB8

JOLIET, ILLINOIS

SECURITY EQUIPMENT CORP. 
Northport. L.I. — (519) AN 1-7872

JULIUS
LO 4-3250 ______

YOU WILL BE SATTSFTED

Begtanera ant Advanced PupOs 
. 138-59 «nd Ava.

(Near Mato St) 
Kew Gardea Sills 
BOMfcvard 8-8708

HARRIS CONSTRUCTION — De- 
motttion • Waterproof’n°' & Sevvers
- Trees removed - Rubish removed. 
Čompressor & Bark hold Machine 
for rent EverrtMm; in the <w»- 
stnictton H"e dor» af reaaonable 
rates. CaP OW 9-^940 after 5 p.m.
— ask fo- Mr. HARRTS.

On Y«ur Įtaaf Repalrs 
Speclal Consideration to Religious 

Institutions 
Phone AnyTime 
210 - 8 W 2-3898

Firenroof Moving and Stora<re 
Baggage Transfer and Ebcpressing 

at reasonable nrices 
Call Ml 7-5400

Oriška. A- MaksvyttaA-Rfmidai- 
te. V. Kudirka. MSkausįtaA, į£-
Vaitkus. G.
Cis. P. Kvareėtaf.

G. E. REYER80N and CC. Ine. 
5712 Sth Ava, Brooklyn, N. Y. 
Moving and Storage, Local and 

Long Distance Movers — Baggage 
to aO Piera, ReMable Fast Service 
that will save you time and Money 

Call GE 8-7800

NORTH BA8YL0N FUEL OI L — 
Prompt Metered Deliveries - Oil 
Bumer Service. Corrtplete Fiimp.ee 
CIeaning Service NOW is the time 
to have your fumace -deaned and 
ready. for winter. — 31 Brookside 
Avė, North Babvkm. N. Y.' CaU: 

516 MO 9-3463

žmona 
vaikai

MacDONALD FREIGHT 
FORWARDING

Specializing in Packing. Crating & 
Forwardiner to West Indies and all 
other world parts. Free Pick-Up — 
OA 8-5080; Home MV. TO 2-1307, 
ask for Mr. MacDONALD.

specialus aptarnavimas 
Pataisymas vietoje 

**On the Spot” 
IVanhoe 9-3829- 
Ray Ziminski

Wedding Center of Brooklyn. Wed- 
ding favors, over 150 to šelect from 
entirelv new A different pėrsonal- 
ized china trays. Guests or Bride & 
Groom'name on each tray—60 to 
select from. Matohes, rtirrers, invi- 
totions. Ooen dailv & SaL till 10 p m. 
1707 65th St.. BTclyn — CL 6-4199

ACE CLEAR PLASTICS 
iCustom made Ptastic SMp Covers, 
Heavy gauge. VeaUlated Zippers, 
etc. —. Servidflg all Boroughs. Ali 
work aruaranteed —«■?. Reasonable. 
2875 West 29Hi Bt,* Brooklyn, M. Y.

Offering Majors in 16 Lepartments • Grants Eachelor of Arts, 
Bachelor of Science and Bachelor of Mufdc Degrees • For In
formation on Curriculum vaite:

DIRECTOR OF ADMISSIČNS
COLLEGE OF ST. FRANCIS

Photos for all Occasions 
Dailv 9 AM to »PM: Wednesdav 
9 AM to 6:30 PM: Sundav 9 AM to 
5:30 PM. For appointment call — 

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

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulieoos krautuvė. Geriausia kiau
liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdien? žvie- 
Hos — namų gamybos "Klelbassy” 
1927 Washif*tfton Avs, Bronx 57, 
N. Y. TRsmont 8-8193

Pieta. Jurgis. Motiejaus sū
nus, gyvenęs Ėlmora ir Paker-

SCHLOSS FU R CO.
In Benhurst over 30 years 

Custom Furriers 
Repairing - Remodeling - Fur 

CIeaning - Glazing - Reasonable 
Prices — Spėriai Consideration To 
Darbininkas Readers — Open Mon 
Tues and Thurs. 9 A.M. to 9 P.M. 
‘ Wd. and Fri. 9 A.M. to 5 PM.

6705A 18 Avė. B'klyn, BE 6-6984 
- 5 Percent off with this Ad

Spiečiai, Coaridegatiott gtven 
To Religious totitutions

HY 8-9654

84-21 Roosevelt Avę, Jackson Hts. 
Remodeling, Repairing. Rrtining 
CIeaning and Glazing. Certified 
Coki Storage — Free Estimates 

Pick up and Delivery
Call NE 9-8650 Ask for Stanley

MUTUĄL FUNDS_____
INVESTMENT SECURTHES

Consultation at home or in our 
office — no obHgation. ». ~

HAUTZ 8-ENGEI, INC.
Room 1121: 155 Broadway. New 
York 6. N. Y.; Tel. WO 4-76S4.

258-13 Hillakie Avė.
Fk*rsl Park, L. L N . Y 

T«£: FtaMstooe 7-0659

The Fftiest Work Done 
Irom Stairs — Platforma — 

Fireescapes 
Violations Dismissed 

229 East 9th St, New York City 
AL1 4-8484

MOVING SERVICE 
LICENSED PIANO-MOVERS

ALLOCCA BROS. EsL 1922
Serving AU Brooklyn

Electric Sewer CIeaning
No charge if we Fail — Licensed
Phimbtng and Heating Contractors

BE 6-2242 .
7116 15th Avė. Brooklyn

Bartkus, Domininkas. Alekso 
sūnus, ir Šeima

Biederman. Gustavas ir žmo
na Stefanija, gimę Lietuvoje, 
bei jų vaikai Malvina. Olga, 
Rudolfas ir Stefanija. Gyveno 
Brooklyn, N- Y.

Grigalius, Jonas. Tado sūnus, 
gyvenas Chicago, UI.

Janušauskienė, Elena, iš Van- 
teinių km-, Radviliškio vai., Šiau 
lių ap.

. Linkevičius, Antanas, žmona 
Elena, sūnus Jonas, duktė Ly
da. gyvenę Šiauliuose 
Litvinas, Jonas ir Pranas, iš 
Pašušvio vai, gyveno Reading

Maciejunienė - šocikaitė, Ona 
kilusi iš Vilniaus apsk. gyveno 
Baltimore. Md.

Martišauskas, Antanas, Vin-

8RAMANTE for ^ainting, Plaster- 
ing, Paperhanging, Home Improve- 
ments Inzide — Outdoor Work — 
Estimates Cheerefully gtven—Fully 
Insured — Call OL 5-4201 Ask 
for Mr. Ęramante A

Mūsiškiai &MŽU su KoHsam 
SC 12 vai- Brennan Field 

ViUage, L L Atrodo, 
bus banJan* taktas naujų žai-______
dikų; nes daugelio savo nuola- w TaukwiH« 
fintų puolikų bent pradžioje ne- Gausis s. voroneM 
galima bve turėti, neš jie" žai- J-J. Ysnfc 
dfia' universitetų ir mokyklų 
vienetuose.'

Pirmenybių kovos prasideda 
-rugsėjo 23. Mūsiškiams šis se
zonas bus vėl gana sunkus, nes 
lygoje nemažiau kaip 12 koman 
dų. Didesnė jų dalis yra už 
New Yorko rilių (Stanford, 
Bridgeport, West New Yorki. 
Bet ir į Yonkers ir White 
Plains geras kelio galas. Pir
menybių tvarkaraštis dar ne
paskelbtas.

LAK ir ateinantį sezoną 
Bushwick HS aikštėje. Atlete

Your ^K*tnitwrB <towR to the origl- 
tte wood. The hlvhest mrnlity work- 
mmrtMp guaninterd. You can see 
o*ir e^pert eraftemen appiy the ep- 
lor you have seteeted for vour fur- 
ntture. Estimates cheerftilly given, 
We will jfeHipholster your fuiniture 
with the material of your choice. 
We sėli aH types of chairs. ,

AMERICA BEAUTIFUt

Remeika, Petras, 1947 
vęs Vokietijoje

Vanagunas. Stasys, 
Stasė (Steponaitytė) ir

VAfi PLATTEN 
GERARD 8CHOOL

- Drama and Mušk
Producers of Showcase 13

Dbvctors • Aget&s - Producera and 
Members of Press. Come as guests 
and view our N< 7 Talent

13 Wert 17th 8L (muz.)
Ncw York City

New Yoric City — AZ 5-8095

AUGUST WELOIN, INC.
16 Maiden Laite (toetoH Broadway. 
2 blokai nuo Futtcn SL) žiūronai, 
tdeskopai. operos-■4iūron£iiai, per
kami, parduodami,, nuomojami, tai
somi; importuoti ir vietiniai peiliai, 
šakutxs, šaukštai dovanom, didelis 
nasirinkimas firmos J. A. Henckels 
Twin; taisymai, šlifavimai.

BE 3-2274

A. šikšnius. A. Eanis, J. Gruodis. 
M. Matulis. M. Oakes, S. Ramonas. 
J. Kantautas. Miss Pivariūnaitis.

ALPINE MEAT < SAU8AGE, Ine. 
125-13 Libert’* A vem-e 

lŲdunondRin 19L4.N.Y. 
TeL VI 3-1750

We crfTer the flnmt. in Svdss and 
Cerman rtvie mmares' — Prime 
menh; and poultzy. Cloaed Mtmday.

■ FRANk EBERLI r

NA8SAU RECREATION CENTER 
8 automatic pinspotters for your 
bonrBng pleasure. Cocktstl tounre, 
FMtaurant; free pnrtdng. A healthy 
sport for vounr nd oM. Rrfnv von:r 
friends. Speclal conrtderstkm to re- 
Hctotis rroups. CaU FR 883*2. Ask 
Gary Kay—your geniai HosL

FiempsresKi tiernp-
rtead's ftnert Lanea. 32 automattc 
pfnspottera. CoėkUrfl krange, Res- 
tanrant. ampte parklnar. A healthy 
sport 'or yotmg and old. Hempstead 
Tt: .v'lkc A Chenv Valley Road (at 
th- I ’snd Garden Ar-rv*' — CaU 
IV 1-0156, ask for JOHNNY.

Wedding and Birthdav Cokes de- 
corated whilė yo>i waiL Ice '-’-eam 
eakes and Soeoalties. — "Fverv. 
mo*ithful full of <jwHtv". Phone 
ordei-ą .onr soecialty TYrone 2-1433. 
343414 E. Tremont Avenne. corner 
Bruckner Blvd.. Brorcc. N. Y.

tas. po karo buvęs Vokietijoje 
Žukauskaitė, Jaina

Didelis paairm Irimas 
Įvairių vynų, d^tfaiių, konjakų, midų 

foent&ns bei kRokioms progoms

STAR SEWING MACHINE CO.
Immediate Guaranteed Home Re- 
pe»irs and Parts on aU Makes — 
Sales — Service and Trade — Ina. 
Singer - White - Necchi — Free 
Westinehouae aU otbers. CaUnets 
for all Machines. $3.00 Service chge. 
Anvwhere in Brooklyn—We ere 
reliahle - OnaBty Worfc-RenaonaMe 

406 — 501 An, BrooMyn, N. Y.
CaU 8T 8-1712

■ lomonsa^ ■] 
KllknA kr 
kas. B, F

For Better Weddings and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
Offefs the Finest 

Call F r e d — RE 4-7335 
210 E. 88th Street and 3rd Avė.

One Hour Service 
Shirts Immdered -» Exoert altera- 
ttons - Plant on Premises - Pick- 
up and DeHverv.

Call LT 9-2132 
Smithtown Avė. Bohemla

JptBMAV '
* " ? -T * -i*. "P*'F'* * * * *
IOAT TRAILERB

BLAZERS FOR
Schoota 
Institutions 
Fraternities 
Glee Cluba

Varkulevičius, Adolfas, Felik
so sūnus, buvo paimtas vokie
čiu kariuomenėn, buvo sužeis-

MARCO BOWL-0 LAN ES. Ridge- 
wood’s fine hospitable Lanes — 30 
automatic pinspotters for your 
borcling pieasure: Cocktail toung-e. 
Restaurants free paridng. A healUiy 
sport for young and old. fepecial 
consideration to reUgious srrouos. 
339 VVyckoff Av. BTdyn. H Y 7-4350

JOSEPH P. GIAMUNDO 
Ali 5 Boros 

Save oil this winter

FAZIO'S PRO & GIFT SHOP
Auth. Dealer Manhattan - Balis, 
Bags. Shoes - Trophies. Accessories. 
AMF Accessories also. — 98-18 
Rockaway Blvd., Ozone Park. Tel.: 
MI1-4474; 176-51 Union Tpke. &

lienė, C. Battles. M. Druktenis. A. 
Trainis, E. Vyžienė. P. Bulotienė. 
L Bagdonas. A. Sniečkus, P. Rim- 
kūnas. V. Blauzdžiūnas, A. Dangis. 
A. Šatus. A. Masilionis, D. Lisaus
kas. A. šlikas, A. Rinkevičius. A. 
Stero, A. Laučus, Mrs. Namikis, 
Mrs. Narmontienė, Dr. F. Beitas. 
P. Puronas. S. Everlin, G. žamaus- 
kas. J. Raščius, R. Butauskaš, J. 
Adomaitis. K. Jasaitis, A. Grigu- 
laitė. A. Eaziliauskas. J. Jakimavi
čius, B. Pesaitis, J. Bardis. M. Ei- 
linskas. O. Keserauskaitė, M. Sa- 
bis. C. Pieta, M, Hicks. V. Dubaus
kas, J. RukStelis, M. Jamavičienč, 
J. švedas. K. Kriaučiūnas. M. Sta
čius, P. Gražulis. J. Alekna, O. 
Rusgys, S. Everlin, J. Vaišvilas, S. 
LušAs, E. Vaišnoraitė. A. Sedgvrick.

tiniuiuiH/

EVER—REAOY PAINTING CO.
Interior — Ebrterlor 

. Plastering — Decorating

FRANKL1N B0WLING LANES
40 Automatic Pinspotters for your 
bovrling pieasure. Cocktafl lounspe 
Restaurant, free parfcing. A healthy 
sport for young and old. Come in 
and have a grand time. Brinsr ymu- 
friends. Speclal consideration to re- 
Mgous groups. CaU ČO 2-1212 Ask 
for Tony Cairo

JOLIET, ILLINOIS 
A Literai Arti Colege for Women 

Cathollc in Aims — Franciscan in Spirit 
FVLLY ACCREDTTED

FRANKLIN SGUARE LANES
The Finest Lanes in Bowting — 

Seven Automatic Pinspotters For 
Bovrling Pieasure Cocktail Lounge 
RestauranL Free Parldng. A health 
Sport for young and old. Speclal 
Consideration to Rtiigtous Groups 
and New Leagues. Come ta .and 
have a Grand Time. Brtag Your 
Friends. CaU GE 7-3222

We Loan Where Others Reject

WEAREVER CO. OR 7-6868

vičius,' H. Barto, I. Rochon, Dr.
Novogrodskis - Novcgruds- R Covalesky. B. Nenorta, R Sa

kas, Antanas ir Jonas, bei Jono manouskas. K. Vaicekauskas. J. Ju-
sūnus Jonas, kilę iš Raseinių čienė- L. Radzwiiias. a. shaina. r.autiua ao, aaię u MasiuHonis p Kubilius. M. Morke-
apsk.

Pliauška. Antanas, gimęs
Amerikoje 1900 m. spalio 3

A. Durnbra. M. Zujus. E.- Sakas.
S. Bakšys, Ji Bairtys, M. “beirgela, 
L. špokas. B Balnius. L.' Žuvinis. 
FSvalbonas. A. Dėdinas. R. Janu- 
lienė. V.‘ Tautvaišal E Peleckaitė.
L. Miieriūtė, JC Karitis; A- Ligmot, 
J. Gerutis. & Sirutis. J. Bakūnas.
.K. Tumonis, O.; MtkalonieuS, J. 
Rap&enė. Z., Kt^oMden^. A.' An
dziulis. A. fiątienė, Y Sepako- 
vas.. S. Laurinaitis, M. Gražinienė.
O. Stankus. P. Rusteikaitė.. j. Bo- 
tyrius, L BaMutis. E. Stirtas. M. 
Cvirka. J. Pliauskas. J. Barkauskas, 
A. Gudinienž, J. Januška. G. Iva
nauskas. F. Kurmis. K Kaminskas, 
Rusinienė. A. Tanajauskas, S. Jurk 
šaitis, Arminas, A. Legis, M. šar- 
kus. M. Karaktynas, V. Williams.
M. Laukus. G. Alekna, A. Belec
kas, V. Morkūnas, V. Rapuslkis. J. 
Tamašauskas. O. Vaičiūnas, C. Cu- 
mlouskie. S. Lūšys. K. Būdvytis.
P. MazeL A. Mockus. L. Koppas. 
S Levickienė. H. Roklan. P. Grin- 
kievičienė. LL Dambriūnas. A. Gri
nius. J, Adomaitis. J. Baltrūnas. 
Ch. Pietronis, S. švedas, M. White.
T. Burba. V. Jokūbaitis, J. Butkus.
E. Demskis. S. Balandis. A. Skruo- 
dys, K. Bačanskas. M. Radavich. 
J. Kasauskas. R. Šlepetys. A. Rau
kus. M. Pušinaitienė, M. Chase, J. 
Kilikevičius. A. Antanaitis, A. Gai- 
tis, J. Gurklys. G Viskantienė, M. 
Braukus, A. Žilienė, S. Štaras. M. 
Shelariskas, M. Slater, M. Zerolis, 
J. Stankus. B. Valiulis. Dr. A. L. 
Kanvoski. M. Kuchis. M. Valantie- 
nė, R. Radzanskienė. J. Jonaitis. Dr. 
S. VTrkutis, G. Klimas, S. Drush.
F. Laponis, A. Malašauskienė. O. 
Piešinaitė. A. šimutis, F. Vaškas. 
M. Buyokas. A. Sakaitis. J Karalis, 
A. Jankauskas. M. Pajaujienė. E. 
Kemfert. M. Martin. V. Babūnas. 
R. Grajauskas. W. Skelte. J. Ter
leckas. R. Ošlapas. A. Žakas, A. 
Pažereckas, B. Galinis, A. Yočis, 
R Žukauskas. F. žaliskis. G. Kati-
les. M. Roman. O. Laepinaitis. S.

Minginas, Zenonas, gydyto- Derkach.
• -X ifaunn drotas. J. Faltren. M. Bajorūnas,
jas 1S FUUU1O D Laucevičienė, J. Račkauskienė,

Mųnkevičius, Pranas, Antano j. Šalkauskis, j. Tuckus, Dr. v. Le-
ir Magdalenos sūnus, gimęs lis. EI Aleksandras, A. Juelis. J.

Dapkūnas, L. Bajorūnas. M. Bene-

(WUWNG OR MACHINERY)
One involving heavy machūūng apd 
epe hnratytagr eode mridtag or 
Pressure Vessels, Nudear Reįetorr 
and Heat Ebeehąngers. WU1 super- 
Yise-apprcsta)Me&' 30 men.

OUALITY ASSURANCE 
SUPERV18OR

Mušt knoRV noo-destructive testing, 
X-«uį gamman and nĖot-aoidc ta- 
spectlon, and tęst techniųue. Shoi^ 
fcrvė R '
manufacturingplanners

Plans and develops methods ąnd 
procedūros on. machine tool opera- 
tions and on assembiy and forming 
operations, such as weldiiig, brak- 
ing, roiling, etc;

WELDING ENGINEERS
Will sėt up procedūros, improve ex- 
isting procedūros. B. S. degree pre- 
ferred.

INOU8TRIAL ENGINEERS
Capable of performing time studies. 
establishing methods and stan- 
dards. should have a knovrledge of 
urelding and machining operations. 
Degree preferred. būt not essential, 
Send resumė. including salary, to: 

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

Box 584
Mitvvaukee 1. >W>scorwn

An Equal Opportunity Employer.

BLY MOVING 4, STORAGE

Local and Nationvvide
BLY Movine A. Storame Aeents.

Pou*»ho1d romovRl «erv>e. Licensed
I. C. C. A P. S. C. Movers- licensed 
Pieno mover. — HA 9-1629 
59-22 Woodside Avė., Woodside. LJ.

wn ir mnterų eilut&n. apKteuntam, miknelėm ir Irt 
Audiniai angtiftkoii ir vietinės vilnos. Šilko, medvilnėa

žfinon kšliHw» shmRant sodintas j teMsnj 
Mes padidinome nšvo patalpas, kad galėtume grrinn 
pntarnauti klijentam Prstame užeiti ir pssižiūrėti ‘

Specialist in:Chimney obstruction 
removal, new vacuum method used, 
Residential and Commercial. All 
work guaranteed.

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

Fiimp.ee


PARAMOUNT CAFETERIA

tl,H. Y.

BEAU 8EJ OUR RESTAURANT

KARUS MARINERS INN 9M840 STAGG ST.

HOME MAITENANCE
VYTAUTAS BELECKAS

WAVERLY INN

COLONY INN

GARDINERS RESTAURANT

THE IRISH HOUSE RAYS LIQUOR STORE
VOCATKMS

COME FOLLOW CHRIST
INTERNATIONAL NĘtfSPAPER

NURSING HOME *Call OR 3-1830

COLONIAL RĘST HOME
MARINE ENGINEER.S

NEWTON NUSSING HOME

Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION

Prekčs garantuotos

LEBAN STORE PIKTUMAS

HOLY LI6NTEIKTRKUNS

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVEUN 4^1SQQ

R6LIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Caipenters * CaUnetNakero 
Good Pay. Steady Torte 

Good Worfdng Ooofltksa

įi«i iiiiį. nnilimif

JUBILEE MAINTENANCE 
PY 6-3479 OV 1-2240

For the Finest Cuisine Shore Din
ners our Specialty. Remember— 
when you want the Finest in Food 
Call LT 9-0248 THE SNAPPER.

veltai — F.TD.

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

Specializing in Teaching Nervous 
Drivers. The finest instructors at 
the most reasonable rates. Call —

Domintam SUtri of the Stok Peer 
are the ancwer to Modom Nursing 
— Care of the neetĮy riek ta their 
own homes as viritlng nuneš. Aux- 
illary skilta ta sodai vrork, phyrie- 
al therapy, tame maktag and buri-

(Jetuvižka ir europietiška duona ir pyragai. tventSms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

ginče 1896. Rt- 10, Cheshire, Conn. 
Lunch from $1.85, Dinner from 32.85 
We have extra selecuon of Sea food 
on Fridays. Spėriai consideration 
to religious groups. 203 BR 2-5325

89Bowery, N«w York City 
TeL CA6-4M1

Picture Windows - Doors 
Walis Removed

PASSAIC RRJVATE NURSING

RRUNO’S 
CAFE A RESTAURANT

Seaford, L. L ŠL Wilham’s Parish. 
Walk to supermarkets, schools, etę. 
7 rm Cape Cod ranch, 35 ft. shed 
donner, 4 bedrms, 2 tūli baths, pa- 
tio, fenced plot ca. 100x100; semi- 
fintahed basement, attached garage. 
Owner mušt sėli immediately. Save 
brokers tee — Call SU 5-3852.

John and Jim’s 
474 Bergėn St, Brooklyn 
Corner <rf Flatbush Avė.

CHEVROLET 
. . Corvair — Cervttt* 

Konpųr Chevnlst. 
“One at American jargeet Chevrolet 
Dealers" Ctoring out 190 Trockį

GEE and TEE 8HELL 
SERVICE* INC.AL SCHACHT’S Restaurant 

102 East 52nd Street, N. Vi C.
Bar 11:30 ta i A. M. Lunch semi 
A La Carte Entrees 32-25 to 34.85 
Dinner a La Carfe Entrees 33.25 

to 37.00 — Speriaities Steaks
Chops — Famous among Sport 

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

Nmv York
Convantaotly Located; 1-2-3 Room
Apts. Exquisttely Fumtabed — Air 

Oondttioned, Vf* TV, Bervtag 
Fantry wttl» Btfri<erator; Also.

AvtataMe — UtftmiisiMd and Of-

U. S. LICEN8E REOUIREO 
1000- 1500 HP.

CHIEF - FIRST SECOND 
AND THIRD ASSISTANTS
PHONE PORT CAPTABN 
Collect PaiisadeA NnrYork 

(914) ELmwood»490O

East 93rd St. A Avė. M, St Jude 
Parish — Forced to selL Corner 
house, 2 years oki, 2 family with 
rentable apt in basement. Custom 
construction, excellent condition. 
Storm windows, screens;- near shop- 
ping, Church, SchooL Immediate 
possession. RN 3-9215; ES 5-0770.

GUS SCHWENGER, digh ąuality 
Service. Service station k Repairs. 
Can, Trucksį Fenders, Body, etc. 
Business and private can. — Only 
best mateliai used. All votie guar- 
antied. — 28i E. 7th St, ML Ver- 
non, N. T., Phene MO 74510, ask 
for GUS. . >

MARIO8 VILLA OESTE Rastais 
mm -^ 88 East 56U» St, New 
Tokie' City — Continental ConĮging 

Bar Takte DHoare Spedaities 
Luneh 3Ė15. Dinner 35-00 — 37-50 
Good Service — Varied Menue —■ 
Spedai CduidoTatfon to Religious 

— WšUdng Dlstance to SL 
Patrick*a Cathedral — PL 9-4028

Roasted Long Island Duck crisp 
and brtnvn—our specialty. Spedai 
consideration to Religious Groups. 
Member all Credit Clubs. Closed
Tuesday. —- 516 WE 1-0091

Service. Ask for Kr. “K”
473 Bloomfield avė — Caldwell. NJ, 

CA 6-6666

MARIO VILLA BQRCHE8E Res
taurant,. 55 East 55th 8L, New 
York City — Finest French-Itahan 

Cuisine — Dinner — Supper —
CocktaiĘ — Wines —- Spedai Con
sideration ta Religious Groups — 
Walking Distance to SL Patrick’s 
Cathedral PL V2990

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
poiaidotuviniai pietūs. Pir
mos rOiiet lietuviėkM mais
tas prieinamomis kainomis.

Steak Parties - Conf irmations - " 
Banguets - Sodais — ,When Up- 

town IFs Nears; For Pleasant 
* c ■ • Dtning 
‘ FOrdkam 4-8757

The Finest in Repair Work at Fair 
X Prices

3761 Tenth Avė., New York City 
(West 201st St)

LO 9-9443

Ch J&s nurito <fidd| pMtriakfaną gntti nanrib sklypu 
aportamecų fr tai taniaariomis tariiynĮiia. CSa galite vt 
ookerk^ai apridravrti; tia valstytrioių motaočiii“ tatag 

-e—•DiBiini mpuoom,
ainror r. nSEM-Mraakao

NAPOLI Seven Seas 1601 Surf Avė. 
at 16th ąt, Coney island ES 2-9337 
O. “Ralph” Chiarella, HosL Italian- 
American Food ■— Weddings and 
Banquet$. 33-50 up “All New Front 

to Roof”. Free Parkingu

ANNA MASILIONI8 — diplomuota 
ąpedahstė. Baigusi Paryžiuje. JM* 
' I«ie 88 gatvės, 5a-- . . . f. .. & važiuojant 

linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS' KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo 35-00 ir t-t
87-17 Jamafca Are. o VI 9-8MS 

Woodliaven 21, N. Y.

SL Catherine’s Hospital SCHOOL 
OF NURSING 133 Bushvrick Avė., 

Brooklyn 6, K. Y;
Conducted by the Sisters at SL 

Donridc — Write for ■' 
Information to: Stster Magda Marie 

Director or Nursing, HY 7-2806

Mo-No-Pole Restaurant, 393 Farm- 
ington Ave & College Hwy, Plain- 
ville, Conn. — Serving Fri. broiled 
lobeter, special with comptete .din
ner 32.75; Thurs. night roast prime 
ritas of beef 32J95; hincheon 12-2:30, 
dinner 5-9 daily; SaL dinner 5-8:30, 
Sun. dinner 12-7:30 — SH 7-0110. 
Air conditioned. Closed Sunday.

floo Spaoę — Defly—Weekly— 
Mėnthly — T. J. SuUtvan Mgr.

New Y«f* City 
Beauttful Roopis Private Bath— 

Day—Woek — and Month 
Special Coasideratian to Rdlgtous 

Groups • - • •

ML Ęphraim & Atlantic Avės. 
'' CAMDEN, Nėnkr Jersey

- t----- - 609- vros-a&s*
Spėriai consideration to Religious 

Groups.

2 MILE RESTAURANT ANO BAR 
CbMvSprfng Harbor, N. J.

Largest Ftah Docks where you can 
watch the boats unload — Lobster 

xand Sea Food Sperialties
Chicken - Turfcey - Chops - Steaks
> Snacks to 1 PM — Dtaners to
U PAL — Open 11 AJA 7 days 

' a Weėk
' Š22-1287

As a Cray Franriscan Sister to be- 
come Christ Ūkė by teaching 
youth in Grammar —Hig]^ Schooi 
and CoU^e. Our aim to be His 
2 Hands, in tending the siek to 
be Hiš Feet ta Catachetical Įmtruo- 
Uon to be Ris Heart ta caring for 
neg^eeted tagneteaa children. Can- 
didates at Good average intelUgence 
betvreea 18-30 yūan.

For taformation write to: 
Mimtoaafy Steters of the 3rd 

Order at SL Francis 
PmlrrtrlS, N. Y.

Rev. Mether Pratinėtai 
914 - PĘ 7-8816

WE8T SIDE AUTO PARTS, INC.

Automotive Parts and Bąuipraent, 
Dependable Machine Stop Service 
Fred Winkelmann, President — 60 
West First Street, Mount Vernon, 
N. Y. Home: MO 7-2068; Business: 
MO 8-4560 - 1 - 2

Rygoje vyksta Sov. S-gos pirme
nybių pusfinalis. Po 8 ratų. Vladas 
Mikėnas ir Aroninas turėjo po 6Vį 
(iš 8), Šteinas ir Lazarevas po 6, 
latvis Vitalinis 5% tA Mikėnas' de
vintam rate nutraukė partijų su 
Listengartenu (Azerbdišanas); tu
rėdamas pėstininkų viršaus. Šteinas 
ir Lazarevas turi po 7 iš 9, seka 
Mikėnas su 6^ ir 1 nebaigta. Iš šio 
pusfinalio tik du pirmieji bus įkelti 
į baigmines Sovietų pirmenybes.

1883 MADI8ON STREET 
BROOKLYN 27, N, Y.

(Ridgewood) _

NEAL'S
Fontham Restaurant 

Formerly at E. *125 SL 
-Etaceilent Cuisine -r-. Open Ali 
Year — Sea Food — C jops — 
ūks — Caterim — Weddings

Mrs. M. Brennąn, R.N.—Supervisor 
Occupational therapy, TV, Recreų* 
tional program, Special diets, reason- 
ahte prices. 50 Newtoo SL, Bright- 
on, Mass. — 617 ST 2-1165 

617 AL 4-999i

HOME & OFFICE CLEANING
Ftoor Waxing - Window Oeaning 
Fully Insured - Free Estimates 

Spėriai consideration to Religious 
Instituticms

suoeum: notvumuc, rocrosiaaL Ae* 
rea, ųeier, spassay, ■ Tat Vajpiy cjo& 
pnw*n«B rug*yo ta A •"■'*■**■4'

Keretm uumejo 8 partijų nuitų 
prieš Ge*en. >
uus įkertas auumiuuucai. j sek|a<

TarptauL šachmatų feoeractjoa 
kongrese, kuris įvį/iio Stociūoiipe, 

yitay jpairpĮgėR Mienpi*

datų vataynų eiga, guri bus vykdo
ma macų paviome iarp » acruucių- 
jų. Zonines, ir Larpzomues varzyuoš 
paūKtos Kaip duvo. š>uvarsy»as >y- 
giųjų sutarunąs. Keuęes pauaryo,

Ignas Zaiys is Montrealio pasižy
mėjo Manauos atvirose p-oese, uc- 
tawoje. Buvo apie au cMuyvių. Lai
mėjo vengras L. Wiu, Mouae«J, su
koręs 9 ta iš 8 galimų! Kitas veng
ras G. Fuster ir uKraimetto Tneo- 
dorovich (abu iš Tbrontoj po 7 taš
kus, Schuunan, Wlmup% — 6’/» ta, 
Ignas Žalys — 6 tš. .

CMcagos atvirose p-bėse buvo 112 
dalyvių! Mūsų meisteris Pov. Taut- 
vaiSas pirmavo 6 ratus, įveikęs vi
sus savo oponentus, pasekme 6:0! 
Jam bereikėjo ęustaškio, kad laune- 
tų p-bes, vienok septintam, Ly. pas
kutiniam rate, sualupo prieš Mln- 
nesotos meisterį Curt Brasket ir 
užbaigoj gavosi, jog 5 žaidikai tu
rėjo po 6 tš. Pirmoji, vieta, greičiau
sia, atiteks Braškėtu!. Kiti lietuviai 
šitaip baigė: K. Ramašauskas pri
rinko 4^ tš., P. Šalkauskas ir V. 
Karpuška po 3 tš.; V. Palčiauskas, 
nebaigęs turnyro, pasitraukė.

Algis Makaitis iš Bostono, daly
vavo N. Anglijos . atvirose p-bese, 
Havėrhill, Mass. (88 dalyviai), ta
čiau jis užbaigė labai kukliai — vos 

tš. iš 7 galimų. Laimėjo did- 
meisteris Lombardy iš N. Y. su 6^2, 
2. Shelby Lyman 6 tš. (jam atiteko 
N. Anglijos čempiono vardas, kaip 
vietos rezidentui), J. Curdo ir J. 
Boiton po 5% tš.

ŲSCF Ratinge, 1962 m. rugpiūčio 
mėn. įvardinti šie lietuviai: Eksper
tai — K- Škėma* 2147 tš., V. Pal
čiauskas 2090, G. Šveikauskas 2663, 
E. Staknys 2030, A. Nasvytis 2005; 
A kh — V. žukaitis 1971, A. Jan
kauskas 1964, A Zujus 1959, A^ Šu
kys 1928, A. Makaitis 1925, Pt'Sab 
kanskas 1919, K. Merkis 1916, V. 
Skitmiauškaš 186K, *Rf Adomaitis. 
1806; B. kl. — L. Šveikauskas 1795. 
V. Karpuška 1735, A. Leonavičius 
1724. R. Girnius 1668.

Chess Life paskelbė “Internation
al Rating List”, jame Mikėnas, S. 
’S-ga — 2518, Luckis, Argentina — 
2383.

AN OUTSTANDING FAČILITY 
335 per week and up. 24 bour care, 
supervised daily acttvity, dining 
room and tray aervįce, T V, auto 
aervice to Church * and tmvn. Mn. 
T. FuBer, director, Mfc. JT. Northrop, 
owner. Lakeburst Lodge Ręst Home 
on Lake Roakoaksma* N;Y. TeL: 
516 JU 8-9688. "

WY1-3414 or WY1-3945
Ask for Rab«rts

■ ė'iiiiieįiitoi inį'i 

Mne
> ■ fįjįi'i

RAMBLEI

' * BYROW“AUTO SCHOOL 
1252 W. Farm* Rd. (Nr. Home SL) 
<s r Brome N. Y.

WY .1-3413 WY 1-3M5
Learn to drive in Traffic—Trans

portation Free with Petnoit 
“Cars for Rbad Tęst”

Open Dftily 9 AJA to 9 P-M.
induding Driving inrtnctions on 

1 Sunday

ųtMsiytas
GROŽIO SAŲONAS 

•'ROTA*'

Baktwta Kertate, L- 
BpdL all tetek, nes w _ 
bedrms, baths, custom eat-in 
kitebėn, dining rm, huge living rm 
and paneled rarųily rm; 2-čar ga- 
rage, storins, screens; convenient 
location. Relocatin. Sacrifice — 
326,990. Tek TN 8-7931.

Miųūe and Carlton Avenues, Lin- 
demvood, New Jersey —Steaks - 
Seafood __ 
sic. -Spėriai consideration to reli
gious groups. — 609 ST. 3-9712

MARCTIERE RESTAURANT
'Suburbau Dining with a Conven- 
tional Flavor. Special consideration 
to Religious Groups. Your Hosts:

Peter Corte - Marco Gardenghi
Route 110, MriMlle, L. l„ N. Y.

83, MeneMct Feonder ef Westem 
Monasileism. Inritea you to become 
a Member at Ms <rest Benedictlne 
Family, As a Bene dietini you will 
be privUeged to redte the DMao 

Office ip Cteotr and servų the 
Dtvtae apouR.ef tote ta the 

chQdrsnwta>myM wUl tsteh or ta 
the flfck ta wbom you teĮB adote* 

ter in our Conummity Hoapttal

NEW BONAPARTE
1813 Avė. M. (Next te Elm Theatre) 

Brooklyn, N. Y.-
DEwey 6-6880

Have You THėd
Ralph' Sorrentino’s

Famous ItaHan Cuisine?
**Where the Staro med"

A la Carte Dinners Coctails 
PartiesAccommOdated

JAV Įromąnds (FUdier, Evans, R. 
Byrue, t*, benifl— vūt UĮaiatasėe- 
ruu) išvyko' uraug*' su paeaitn,iais: 
K. BjTne įr iaiviu b. matmiKų 1

je.‘ lxuįyvati$t eZ vaismKa,'*Cga yė-

YONtOįlM; Mete to toHy houaea 
StcaDaat Imaitaą . Prieš* Įta/MO,, 

Cash 3M00. UTILITY REAL

OCEANOGRAPMlC RESEARCH 
. VESSEL 

Phone Port Csptfn , 
Collect Palisades, Nes York 

(914) ELonrood 9-SOO

OAUGHTriM OIYINE R&
9EKMER sarto Christ/ ta to 
Yoto ACH. Acto
H|> chMsRgB-*T- H9 vilti ganeroup 
tente toto iftvnBI

Rn 1 - Box 35A triirnbith. PO.

GLEN MANOR SANITARIŲ M

46 Fremont Avė, Paricridgte, N. J. 
State ttcensed, under meOcal su- 
perviston for the care of chrotdc, 
convalėscent and aged. ExceHeut 
care. Beasonabte prices. Catholics 
vvelcome. Phone 2B1 - 391 - 5181-

Lunchęons - Dinners -Cocktails 
Our Driftwood Room is nov avaB- 
able for small vreddings, dunrers, 
meetings and all šoriai funetiona 
62 Gardiners Avė., Levittown, N. Y.

Barney Murtagh — PE 1-8330



DARBININKAS

Island lietuviai

dovanų dėžė
Starolio orkest-

rnvoimti 
NADJIENO&^SS

j ■ - ■
'L ’

Prel. J. Balkūnas rugsėjo 1 
grižo iš Europos,- kur išbuvo 
du mėnesius. Europoje lankė
si Portugalijoj, Ispanijoj, Pran
cūzijoj, Šveicarijoj, Italijoj, Vo
kietijoj. Būdamas Madride ir 
Romoje, kalbėjo į Lietuvą per 
radiją, o iš Vatikano siųstuvo 
pasakė šešiąs kalbas. Romoje 
dalvvavo tremtinių kongrese. 
Vokietijoje lankėsi ir kalbėjo 
Koenigsteine surengtose studi
jų dienose. Rugpjūčio 29, ly
dimas Vasario LB gimnazijos 
direktoriaus kun. dr- L. Gronio, 
lankėsi Vliko Vykdomosios Ta
rybos ir Eltos įstaigoje Reut- 
lingene. Ten turėjo pasikalbė
jimą su pirmininku J. Glemža 
ir nariais dr- P. Karveliu ir J.
Kairiu. Dvi savaites prel. J. 
Balkūnas praleido Wiesbadene, 
Vokietijoje, kur pasitikrino 
sveikatą.

Religiniam lietuvių kongresui 
ruošti komiteto posėdis šaukia
mas ketvirtadienį, rugsėjo 20 
d., 7 vai. vakare pas komiteto 
pirmininką prel. J. Balkūną, V. 
Jėzaus Atsimainymo parapijos 
klebonijoje, Maspeth, N. Y-

Apreiškimo parapijos mo
kykla mokslo metus pradėjo 
pirmadienį, rugsėjo 10. Parapi- ' 
jos klebonas kun. N. Pakalnis, 
dalyvaujant seselėm mokyto
jom su savo klasių mokiniais,
8 vai. aukojo mišias ir suteikė 
palaiminimą švč- Sakramentu.

Katalikių Moterų S-gos 29 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
trečiadienį, rugsėjo 19 d.. 7 
vai. vakare. Apreiškimo parapi
jos salėje.

Vytautas ir Herkulis Stropiai 
dalyvauja West Side simfoni
niame orkestre, kurio koncer
tas įvyks rugsėjo 15. šeštadie
nį, 8 v. v. Central Park estra
doje. Muz Herkulis Strolia gro
ja pirmuose smuikuose, muz. 
Vytautas Strolia fagotu- Pro- 
grzmoje: Mozarto “Figaro ves
tuvių” overtiūra. Berliozo veng
riškas maršas. Šostakovičiaus 
5 simfonija. Įėjimas nemoka
mas.

Laima Šileikytė, Akademikių 
skaučių draugovės New Yorko 
skyriaus pirmininkė, praleidusi 
vasarą Chicagoje. grįžo į New 
Yorką, kur Fordhamo univer
sitete tęs sociologijos studijas 
magistrės laipsniui Įsigyti.

Inž. Sigitas Novickis su žmo
na Kristina, dr. Paprocko duk
terim, šią vasarą vedę, rugsė
jo pabaigoje išvyksta dirbti į 
San Francisco, kur pastoviai ir 
gyvens.

Maironio šeštadieninė mo
kykla, kaip praneša kapelionai, 
mokslo metus pradeda pamal
domis šeštadienį, rugsėjo 15 d.,
9 vai... Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Mokiniai prašomi 
nevėluoti. Iš mokyklos į bažny
čią bus einama organizuotai.

Pianistė S. Palechek - Levic
kienė rugsėjo 15 pradeda 
muzikos pamokas savo studijo
je, 118-09 Atlantic Avenue, 
Woodhaven, N. Y. Tel. VI 6- 
5213.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

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

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 Į Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068 Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Astorijoje — 28-28 Steinuay St. — AS 4-3210 I — DE 5-1154

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos rytų apygardos sky
rių suvažiavimas šaukiamas rug 
sėjo 16, sekmadienį, 11 v. r. 
Nidos viešbutyje, 7-tos ir Park 
Avė. kampas, Ashbury Park, 
N J. (Mačiulio viešbučio pa
talpose).

Operetės choras, vadovauja
mas muz. M. Cibo, po vasaros 
atostogų, repeticijas pradeda 
penktadienį, rugsėjo 21 d., 8 
vai- vakare, piliečių klubo pa
talpose, 280 Union Avė., Broo- 
klyn 11, N. Y. Maloniai kvie
čiami ir nauji choristai.

Sportininkai šį šeštadienį 
Lietuvių Atletų klube rengia 
šokius su varžybomis- Laimėto
jams skiriama 
šampano. Groja 
ras.

Vidurio Long
kviečiami atsilankyti į pikniką, 
kuris bus rugsėjo 16, sekma-
dieni, Belmont Lake State par
ke. Pradžia 10 v. Kviečiami at
vykti su vaikais, kur jie -galės 
drauge pažaisti. Bus aptariami 
bendri šio rajono reikalai, pvz., 
kaip vaikus vežti į lietuvišką 
mokyklą.

Moterų vienybės susirinki
mas įvyks rugsėjo 18. 8 v. v. 
Arūnų namuose Woodhavene. 
Bus pagerbtos iš valdybos iš
einančios narės: Anna Petrosh,
— ižd. ir Elena Andriušienė
— sekretorė. ‘ Į jų vietą valdy- 
bon įeina: Helen Venis — sek
retorė, Mary Bujokas — iždi
ninkė. Kitos valdybos narės 
lieka tos pačios: Helen Kulber

pirmininkė, Marytė Shalins
— vicepirm., Jean Bredes — 
finansų sekretorė ir Teofilė 
Klimas. Rugsėjo 18, antradienį, 2:30

APREIŠKIMO parapijos klebonas kun. N. Pakalnis rugsėjo 8, švenčiant 
jo 50 metų kunigystes sukaktį. Kairėje kun. J. Šernas, dešinėje kun. A. 
Petrauskas ir kun. J. Pakalniškis. Nuotr. V. Maželio.

DARBI N I N KAS

BROOKLYNO vyskupas Bryan J. McEntegart sveikina kun. N. Pakalnis, švenčiantį 50 metų kunigystės 
sukakti. Kairėje prel. J. Balkūnas, dešinėje prei. W.Kelly. Nuotr. V. Maželio.

Ateikite ir atsiveskite savo draugus bei pažįstamus
Pavergtų Europos Tautų sei

mo devintoji sesija pradeda
ma rugsėjo 18, antradienį, 10 
vai. ryte Carnegie Endowment 
International Center, 345 East 
46th St., New York City. Taip 
pat pilnaties posėdis tęsiamas 
tą pačią dieną 3 v. popiet.
Posėdžiai bus ir rugsėjo 19, 
trečiadienį, 10 v- r. ir 3 vai. 
popiet.

Mr. Tran Tam, iš Saigono, 
Vietnamo, Azijos tautų antiko
munistinės lygos generalinis 
sekretorius, kalbės Pavergtų 
Europos Tautų seime rugsėjo 
18, 3 vai. popiet 

v. popiet ryšium su Jungtinių 
Tautų 17-tos sesijos atidarymu, 
prie Pavergtų Europos Tautų 
pastato, 769 First Avė., prie
šais Jungtines Tautas, bus vė
liavų pakėlimo iškilmės. Bus 
sugroti pavergtų tautų himnai 
ir, protestuojant, kad šios tau

Mirė majoras
Majoras Edvardas A. Kaspe- 

ras (Casper), tarnavęs Ameri
kos kariuomenės ryšių dali-
niuose (Ft. Meade, Md), mirė 
rugsėjo 3 laivyno ligoninėje, 
St. Albans, New Yorke.

Jis buvo kun- J. A. Kara
liaus sesers sūnus, gimęs 1914 
gegužės 30 Mahanoy City. Į 
New Yorką atsikėlė 1932 ir 
čia baigė RCA technikinę mo
kyklą. Jis buvo vienas iš pir
mųjų, kurį 1941 pašaukė i 27 
diviziją.

Antrojo pasaulinio karo me
tu dalyvavo Europos ir Ra
miojo vandenyno karo veiks
muose. Po karo tarnavo Pen
tagone, Washingtone, D. C., 18 
mėnesių buvo Formozoje, va-

PARENGIMŲ REIKALU
Norėdama padėti išvengti 

parengimu sutapimo (susikry
žiavimo) Neyv Yorke, LB New 
Yorko apygardos valdyba yra 
susitarusi su vietos laikraščių 
redakcijomis skelbti parengimų 
kalendorių. Visos vietos orga
nizacijos. parapijos, klubai 
bei atskiri rengėjai maloniai 
prašomi savo parengimų laiką 
ir vietą pranešti adresu: Adol
fas Dimas, 63-33 75th St., Mid- 
dle Village 79, N. Y. Tel- DA 
6-2671.

Apygardos Valdyba

Darbininko metinis vakaras 
rengiamas lapkričio 11 šv. To
mo par. salėje, Jamaicoje, to
je pačioje vietoje, kur buvo 
šį pavasarį Darbininko koncer
tas. Vaidina Hartfordo grupė, 
vadovaujama Vitalio Žukausko, 
tiii'i«<iiu«-art.-luii.ti'anai'rinit*••• ir

86+h CASINO THEATRF 
210 East 86th St. • REaent ----37 
New York, N. Y. BU 8-0561

Penktadienį, rugsėjo 14 — iki 
Ketvirtadienio, rugsėjo 20, 1962 

Pirmą kartą. New Yorke meniška 
filmą pagal Thomas Mann romaną 
“THE BUDDENBROOKS”, Part II

Vaidina:
L. Pulver - N. Tnler - H. Felmy - 
L. Dagover - M. Sebaldt - ir kt.

Priedinė filmą: 
“Vico Torriani”

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p p.

fieStadieniais iki filmos pabaidos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, rugsėjo 14 — iki 
Trečiadienio, rugsėjo 19, 1962

Geros nuotaikos spalvota filmą — 
“MIKOSH DER STOLZ

DER KOMPANIE” 
Vaidina:

G. Philipp - W. Gross - K. Gross- 
kurth - R. Ewert - H. Frank ir kt.

Priedinė filmą:
“Zwei blaue Augen"

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga 
itiitimiiiiiiitiiiiH!Hiinni»timnii»mn»’ifiitii*iitHtHfnti:tii* 

tos nėra atstovaujamos Jungti
nėse Tautose, vėliavos bus iš
keltos tik iki pusės stiebo.

Visi yra kviečiami dalyvau
ti Pavergtų Europos Tautų po
sėdžiuose ir vėliavos pakėlime. 
Prašomi atsivesti ir savo drau
gus bei pažįstamus. (Acen)

E. Kasperas
dovavo jonisferos stočiai Ft. 
Menmouth, N. J- 1963 metais 
sausio 31 turėjo išeiti į pensi
ją, atitarnavęs kariuomenėje 20 
metų. x

Nuliūdime paliko savo moti
ną, dėdę kun. J. A. Karalių, 
šv. Jurgio parapijos kleboną 
Shenandoah, Pa-, brolį Albertą 
ir seserį Izabelę bei kitas gi
mines. Palaidotas rugsėjo 7 šv. 
Patriko kapinėse, šermenyse 
dalyvavo ir kun. J. A. Karalius, 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas Shenandoah, Pa-

Studentų ateitininkų New 
Yorko draugovė, talkininkau
jant Bostono, Philadelphijos ir 
Baltimorės studentam ateitinin
kam, spalio 12 - 13 - 14 die
nomis New Yorke ruošia stu
dijuojančiam jaunimui studijų 
dienas. Studijų dienų tema: 
“Konfliktai šių dienų gyveni
me”.

BROCKTON, MASS.

Peter G. Asiaf
' /
Lietuviai, 6 ir 7-to Wardo 

balsuotojai, antradienį, rug
sėjo (Sept.) 18, visi kaip vie
nas balsuokite ir perrinkite 
PETER G. ASIAF į State 
Representative, kuris yra di
delis lietuvių draugas ir prie
delis. Jis yra gabus biznierius 
draugiškas ir labai supranta 
darbininkų reikalus. Reika
lui esant, visuomet galima 
prie jo kreiptis ir jis mielai 
padės ir padarys, kas gali
ma padaryti. Legislatūroje jis 
nepamainomas žmogus.

Jis turi didelę šeimą ir už 
tai supranta šeimų padėtį. 
Kada kas pas jį kreipėsi, 
PETER G. ASIAF skubėjo į 
pagalbą.

Perrinkite kitam terminui 
peter g. asiaf į Stato Repre
sentative.

Anthony J. Bukunt,
89 Claremount Avė., 

Brockton

Tautos šventės minėjimą rug
sėjo 8 surengė A. L- Tautinės, 
S-gos Bostono skyrius. Ryte bu
vo pamaldos šv. Petro bažny
čioje, vakare 7 v. lietuvių pi
liečių salėje įvyko t minėjimas, 
kurį pradėio A. Matjoška; mal
dą sukalbėjo kun. J. Žuromskis, 
Amerikos himną giedojo Sta
sys Liepas, o Lietuvos — visi 
dalvviai. Lietuvos konsulo A. 
Shallnos vardu žodį tarė jo 
žmona Zuzana Shallnienė. Dar 
žodį tarė iš New Yorko atvy
kęs V- Abraitis, Amerikos Lie
tuvių Tautinės S-gos centro val
dybos pirmininkas. Pagrindinę 
kalbą pasakė Lietuvos konsulas 
Vytautas Stašinskas iš New Yor
ko. Meninę dalį atliko solistas 
Stasys Liepas, muz. Julius Gai
delis ir Onos Ivaškienės šokė
jai- Minėjime dalyvavo gana ne
mažas lietuvių būrys.

Vytenis Vasyliūnas, kurio 
koncertas St- Paul bažnyčioje 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
duoda antrąjį rečitalį rugsėjo 
15 Methueae prie Lavvrence; 
Mass. Koncerto pradžia 8:30 v. 
v- Programoje Cezario Franko, 
Bacho ir kitų kompozitorių kū
riniai. Koncertas bus Memorial 
Music Hali.

Laisvės Varpo rengiamas lie
tuviškas subatvakaris šeštadie
nį, rugsėjo 15, Romuvos par
ke, Brocktone, Mass. Pradžia 
4 vai. popiet, pabaiga — 12 
nakties- Bus meninė progra
ma, lietuviškoji muzika, valgių 
ir gėrimų bufetas, šokiai, gro
jant geram orkestrui- Progra
mą atliks Bostono lietuvių skau
tai, prasidės 6 vai. vak.

Prel. Pr. Virmauskis rugpiū
čio 29 aplankė Atlanto rajono 
skautus ir skautes, kurie sto
vyklavo Manomet, Mass- Prel. 
Pr. Virmauskis tarė pamokan
tį žodį ir visus apdovanojo sal- 
dainiais-

Misijos šv. Petro parapijos 
bažnvČioje pradedamos spalio 8 
d. 7:30 vai. vak. Pirmoji savai
tė skiriama moterims, antroji

—vyrams. Misijas ves Tėv. 
V. Gidžiūnas, O.F.M. Angliškai 
spalio 20 — 27 misijas ves kun. 
Raymons F. Counny, C.S-C.

... Šv- Petro parapijos choras 
rugsėjo 13 buvo susirinkęs cho
ro vicepirmininkės Irenos Len- 
draitytės bute, kur pravedė su
sirinkimą ir pirmąją choro re
peticiją po atostogų.

CYO benas rugsėjo 9 dalyva
vo Bostono arkivyskupijos mu
zikos festivaly. Programoje da
lyvavo 75 grupės muzikinių vie
netų su 4 tūkstančiais muzikan
tų.
... Andrius ir Magdalena Čeba- 
toriai rugsėjo 3 atšventė 50 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
ti. Sukaktuvininkų intencija mi
šias parapijos bažnyčioje auko
jo kun. M. Vembrė.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės valdyba rugsė
jo 15 d. lietuvių piliečių klu
bo salėje ruošia viešą paskaitą, 
kurią skaitys iš Europos atvy
kęs dr. Jonas Grinius. Paskai
ta pradedama 7:30 v. v.

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

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Delicatessen 
George Kopplng 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis 

- 4 655 Second Avenue 
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.
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A. ANDRIUŠKEVIČIUS I
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21. N. Y.

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Grabo rius-Balsamuoto jas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M P BALLAS — Directorlus
AL.B. BALTRŪNAS - B ALTON 

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTO.IAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

GRamercy 5-1437

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite; Tel TR S-R414

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadvvay

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST. 
VVORCESTER. MASS.

PL 4-6757 ' PL 4-1165


