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džiūgavi-spauda su

tele-

104 nariai. Pristatyti dar nau-

ną naują susitikimą ėjo pas 
FBI agentą, kad gautą atsaky- 
mus į ankstesnio pasimatymo

PERSIJOS BACHAS
Maskvai neMati svetimi# bazių?

prieš N. 
vienas kitu

ENERGINGAS STRAUSSAS, Vo
kietijos apsaugos nrūn.

— Anglijos min. pirm. Mac* 
millanas stengiasi įtikinti Com- 
monwealtbo narius, kad 
prieštarautų Anglijos įstojimui 
į Europos ūkinę bendruomenę.

— Saudi Arabija nusprendė 
biznį varyti abiem rankom ir 
pasiuntė delegaciją į Maskvą 
artimesniem santykiam užmegz
ti. Valstybės departamentas pa
reiškė, kad su Amerika Saudi 
Arabijos santykiai esą taip pat 
kuo geriausi.

— Pral. Pranciškus Strakauskas, 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas Brockton, Mass. mirė 
rugsėjo 13, ketvirtadienį, va
kare. Palaidotas rugsėjo 17. Ve
lionis jau nuo šių metų pra- 
džio sunkiai sirgo širdimi ir 
kelias savaites gulėjo ligoninė
je. Nors buvo kiek pasitaisęs ir 
pradėjęs vėl eiti klebono parei
gas, bet sveikatos nebeatgavo. 
Plačiau kitame numeryje).

Sovietai rugsėjo 16 su
sprogdino ore viršum Sibiro 
atominę bombą 10 megatonų.

— Miuncheno, Vokietijoje, 
pereitą savaitę dingo raketų 
specialistas dr. Heinz Krug. Po
licija spėja — pagrobtas. ’

rinti artimesnius ryškis su so
vietinio bloko kraštais rytų Eu
ropoje. — Taip kalbėjo valsty
bės sekretoriaus asistentas Eu
ropos reikalam William R. Ty- 
ler, tik neseniai paskirtas vie
toj Kohlerio, iškelto į Maskvą. 
Kalbėjo Atstovų Rūmų užsie
nių komisijoje.

Kalbėdamas apie santykių su
stiprinimą su rytų Europa, į- 
sakmiai suminėjo prekybinius 
santykius.

Suminėjo ir motyvus, kurie 
skatina tuos santykius su ko

simais, kurie liečia Vokietiją, 
priverčia Ameriką atitinkamai 
keisti savo politiką, šiom die
no tie santykiai tarp Ameri
kos ir Vokietijos iš naujo buvo 
pademonstruoti, ir ana Vokieti-

VekMKfes gyventojų tarpe ir 

tie* ieškojimą— iš vieno pu
sės be kompromisų einant su 
de GauUe politika, iš kitos 
pusta Mdfiantte j aparatines 
derybų su Sovietais.

Vokietija jau no tik ekono
minis, bet ir poUtinb velka-

Maskva pakartotinai įspė
jo Japonus, kad atšauktų ba
zes Amerikai

bio. Argumentas —- kiti lau
kia, kad tik mes nesutiktume.

Ūkinis boikotas iš dalies į- 
vykęs. E Nata valstybių 1959 
Kubai buvo parduota už 138 
milijonus. O 1961 jau tik už 
86 milijonus. Tačiau kai kurios 
valstybės savo, prekybą su Kū

mais kraštais (išskyrus komu
nistinę Kiniją) negu imdamie
si "griežtas" akcijos, padėdami 
atsilikusiem kraštam ūkiškai, 
politiškai kariškai ir sudaryda
mi “multipolarinį” pasaulį vie
toj dabartinio “dvipoliarinio”.

Tai yra valstybės departa
mento politinio planavimo še
fo paruošta politika. Pažymėti
na, kad išklausiusi senato ko
misija jo paaiškinimų, pritarė. 
Pritarė abiejų partijų nariai.

— Maskvoje diplomatai kal
ba, kad Sovietai su naujais siū
lymais dėl Berlyno išeis prieš 
metų pabaigą, po Kongreso -pranešęs FBI, ir prieš kiekvie- 
rinkimų.

o vyriausybės nusistatymo gin
čai nepakeis.

Vidaus politikoje prezidentas 
atgavo įtaką Kongrese. Atsto
vų Rūmuose pritartą, nupirkti 
J. Tautų bonų už 100 milijo
nų. Prezidentas tikisi laimė
siąs sumas viešiesiem darbam 
organizuoti, laimėsiąs mokes
čių sistemos pakeitimą, muitų 
suliberalinimą. Vis tai priemo
nės, kuriom tikisi vyriausybė 
pakelti krašto gamybą, kuri ei-

MIRĖ PREL. PRANCIŠKUS 
STRAKAUSKAS

giauria prelcfoUje Kanada — 
1961 ji perdavė Kubai už 32 
milijonus, arba dvigubai dau
giau nei 1959. Sustiprino pre
kybą su Olandija.

Nors prezidentas Kennedy 
pareiškė savo nepasitenkinimą 
Nato nariais, kad jie prekiau
ja su Kuba, tačiau prekiaujan
tieji turi savo argumentus. Pvz. 
Amerikos valstybės departa
mentas pasiskelbė sustiprin
siąs prekybą su rytų Europos 
komunistiniais kraštais, tad 
kodėl Amerikos sąjungininkai 
turi silpninti savo prekybą su 
komunistine Kuba? O Olandi
jos argumentas dar kandesnis: 
ar ne Amerika teikė pagalbą 
prokomunistinei Indonezijai jos 

Guineją? 
paritikė-

su Mišukovu paklausimus. Ir 
3.000 dol. Flink perdavė FBI.

Po tokios istorijos JT parei
gūnai paprašyti iškeliauti. Iš
keliavo be triukšmo, kokį ke
lia Maskva dėl U-2, nors tai iš 
esmės didesnis nusikaltimas, 
nes U-2 skrenda šnipas kaip 
šnipas, o sovietinis šnipas čia 
užsimaskavęs J. Tautų organi
zacijos vanta.

agresijoje
Palaužtas 
jimas.

Sovietų
mu paskelbė žinią, kad Ameri
kai blokada nepavyko.

da Amerika galėjo jai diktuoti 
politinius sprendimus. Šian
dien Vokietija pati sprendi
muose nori dalyvauti. Jos pri- 

Jungtinės Valstybės "taip*- monistiniais retintais stipriu- ment) negu stumiant atgal tarimas ar nepritarimas klau- 
niškais būdais" šiokia sustip- ti. Būtent: Mor ttidme, kad J. (roll back), labiau plėsdami ir 

Valstybės gali. voUrnsiingiauiisi palaikydami ryšius ir darybas 
daryti įvykiam įtakos, palan- su Rusais ir kitais komunisti- 
kios tiberalįzaciio* linkmei, jai- 
gu santyki? ratas su tais kraš
tais praplečiamas.

Tai buvo paskelbta penkta
dienį. O sekmadienį N. Y. 
Times Amerikos užsienio poli
tiką apibūdino kaip siekimą iš
vengti karo, apsaugojant Ame
rikos gyvybinius reikalus. To 
mes siekiame labiau kolektyvi
niu būdu, negu unilateraliniu, 
labiau sulaikant komunistinės 
ekspansijos grėsmę (contain-

eina J. Arabų Valstybė, Syti- tybių maštabu matuojant, 
ja, Irakas, Marokas, Afganista
nas. J; Tautas rugsėjo 18 pra- 

skelbė, kad gavo Persijos pa- deda 17 seriją. Jose dabar yra 
žadą neleisti Persijos teritori
joje raketų bezių. Persija yra 
Cento narys; kiti nariai yra 
Anglija, Turkija ir Pakistanas. 
Ir tai po to, kai ten lankėsi 
viceprezidentas Johnsonas.

Prezidentas laimėjo 
prieš parlamentą 
— Brazilijos prez. Goulart 

kovą su parlamentu laimėjo: 
parlamentas pagaliau pritarė, 
kad sausio 6 plebiscitas nubal
suotų, ar prezidentui duoti di
desnes teises, kurių jis reika
lauja. Parlamentas buvo pakei- 
tęs konstituciją, kad neturėtų 

reikalavimą išduoti A. Impula tokios įtakos prezidentas, tino- 
vičių, išeidamos iš to pagrindo, mas kaip prokomunistas.

asmuo, kaitinamas masiniu 
žudymu^nogati ausi laukti So-

— Mironas kalboje dėl ko
munizmo nugalėjimo Kaliforni
joje minėjo, kad Kalifornijos 
demokratų partija atmetė pa
siūlytą rezoliuciją neleisti par
tijos nariui būti komunistu.

kad vyriausybės planuose ga
myba turėjo pakilti 3.5 proc., 
o iš tikrųjų pakilo tik 2.5 proc., 
tuo tarpu ekonomistų tvirtini
mu normaliai turėtų būti 4.5 
proc.

Padėtis reikalauja priemo
nių gamybai paspartinti. Vy
riausybės numatoma tam reika
lui suliberalinti prekybą. Tam 
tikslui turi būti organizuojami 
viešieji darbai mokesčių sis
tema pakeista. Skyla iš naujo 
ir prezidento ūkinio patarėjo 
Hellerio siūlymas sumažinti mo
kesčius, nevengiant valstybės 
skolų didėjimo.

Sovietuose negalimas 
garbingas teismas .

Amerika ignoravo Sovietų 
reikalavimą išduoti

N. Y. Times rugsėjo 17 pra
nešė, kad Sovetskaja Litva pa
skelbė atsišaukimą į Philadel- 
phijos gyventojus išduoti A 
Impulevičių, kurį Sovietai kal
tina “masiniu žudymu”.

Laikraštis pastebi kad A 
Impulevičius jam skiriamus kal
tinimus paneigė ir pasakė, kad 
batalijonas, kuriam jis vado
vavo, tesaugojo tiltus ir gele
žinkelius.

Kaip anga ir
š. m. antras ketvirtis skai

čiavo tautos gamybą 552 bili
jonais dol. Tai 7 bilijonais dau
giau nei pirmą ketvirty Ta
čiau prezidento pareiškime bu
vo skelbiama, kad antrą ketvir
ti gamyba turi siekti 565-570 
bilijonų. Tie skaičiai reiškia,

— Mariner II kelionėje į Ve
nerą išbuvo iki rugsėjo 14 jau 
19 dienų. Per tą laiką nuke
liavo 3 mil. mylių nuo žemės. 
Jo greitis dabar 6,463 mylios 
per vai. Radijas tebeveikia. So
vietų raketas radijas nutilo 
kaip tik 19 dieną.

— Maroko užsienių reikalų 
ministeris, daręs biznį su Ame
rika, dabar su Sovietais, noH 
padaryti ir su J. Tautom .— 
siūlo JT buveinę perkelti į Tan- 
žerą.

— Paryžiau* katėjimo rugsė
jo 14 pasikorė buvęs majoras, 
kuris labiausiai buvo kaltina
mas pasikėsinimu nužudyti de 
GauUe rugpiūčio 22.

Amerika pažadėjo imtis švel
nių priemonių prieš Kubą. Vie
na iš jų — tai paveikti Nato 
narius, Amerikos sąjunginin
kus, kad jie neduotų laivų So
vietų prekėm gabenti į Kubą. 
Antra — paveikti sąjunginin
kus, kad jie patys neprekiau
tų Su Kuba.

Abidvi priemonės pasirodė 
sunkiai įvykdomos. Nato na
riai pranešė, kad Amerikos no
rą jos perduos savo firmom, 
kurios betgi yra laisvos. Bet 
Norvegijos, Vokietijos, Angli
jos, Italijos, Graikijos laivai 
aišku nenori atsisakyti uždar-

CASTRO IR JO BOSAS — Blas Roca, 53 metų, bet jau 27 metai Mask
vai ištikimas komunistų partijos gen. sekretorius, parSmt Castro į valdžią 
ir dabar jį valdo. '

PREZIDENTO 
RANKA TVIRTA

V. Zaitcev šiom dienom turėjo 
išvykti iš New Yorko, nes bu
vo išaiškinti kaip šnipai.

Sovietai pagal Amerikos žval- ginklų gavo už 100 mil Toliau būti garbingo* Jungtinių Vak- 
gybos davinius karinę pagalbą 
teikia 11 vadinamų neutralių 
ar prokomunistinių kraštų. Nuo 
1955 jiem sudavė jau 2.5 bi
lijono. Daugiausia gavus Indo
nezija. Sovietų prietiltis Azi
jos salose, — nuo 1956 karo 
medžiagų už 1 bil. Antroje vie
toje Kuba, Sovietų prietiltis 
Amerikos žemyne. — nuo 1961

— Esą perdaug kalbų ir ner- 
vinimosi. Tatai tarnauja tik 
komunizmui. Sovietiniai siunti
nis! į Kubą rodo labiausiai 
Castro ūkinį 'bankrotą ir vi
daus nepasitikėjimą. Sovieti
niai sustiprinimai nesudaro 
rimta pavojaus bet kuriai kitai, 
šios hemisferos daliai. Ameri
kos karinė akvcija prieš Kubą 
būtų nepateisinama, ir jos 
Amerikos vyriausybė nesiims.

Ji veiks Kubą švelniom prie
monėm. Bet kada komunistų į- 
sistiprinimas Kuboje grės Ame
rikai, jos piliečiam ar kitom 
lotynų Amerikos valstybėm, ta
da mes padarysim viską, kas 
bus reikalinga.

Tokia prezidento linija ne 
visiem Kongreso ir spaudos 
žmonėm rodės priimtina. Ašt
riausiai ją kritikavo šen. Gold- 
vvateris, vadindamas “nieko ne
darymo’politika. Kongresas dar 
šią savaitę Kubos klausimą 
svarstys, bet tai greičiau bus 
medžiaga rinkimų propagandai na per lėtu tempu.

GINČAS DĖL KUBOS 
TEBEINA

Ginčas eina spaudoje, 
vizijoje ir Kongrese. Bowles, 
prezidento specialus asistentas, 
prieš kiek laiko nuėjęs nuo vi
suomeninės scenos, dabar vėl 
pasirodė ir rugsėjo 16 karštai 
pasisakė prieš tuos, kurie siū
lo karines priemones prieš Ku
bą, vadindamas juos “ekstre
mistais”.

Šen. Keatingas rekomenda
vo blokadą Kubai. Šen. Javits 
siūlė, kad prezidentas įspėtų So
vietus sustabdyti ginklų siun
tas į Kubą.

Atgavo įtaką Kon
greso sprendimam

Užsienio politikoje labiausiai 
įaudrintas klausimas yra Kubos. 
Aliarmo ir nerimo atmosfero
je prezidentas Kennedy pareiš
kė savo aiškią liniją dėl Kubos, 
nepaisydamas visuomeninių ir 
kongresinių nuotaikų. Rugsė
jo 13 jis skelbė:

jos įtaka dar labiau paryškėjo.
Rugsėjo 14 prezidentas Ken

nedy priėmė naują Vokietijos 
atstovą Kart Heinrich Knap- 
stein. Atstovas Grewe buvo at
šauktas. Atšauktas,. kada Ame
rika jam ėmė rodyti nepasiti
kėjimą, jį apeidama ir kreip
damasi tiesiai į Vokietijos vy
riausybę per savo atstovą Bo- 
nnoje. Tada jis čia rodės “ne
reikalingas”. Jam buvo priski
riama atsakomybė, kad vadina
masis Rusk paketas — planas 
dėl Berlyno — peranksti išėjo 
viešumon, kanclerio Adenaue
rio buvo aliarmuotas ir dėl to 
palaidotas. Grewe dėl to užsi
traukė nepalankumo, bet pats 
faktas pademonstravo, ~ kad 
Amerika turėjo susilaikyti nuo 
savo paruošto “paketo”, kada 
jam. Vokietija aiškiai pasiprie
šino.

Tą pat dieną prezidentas pri
ėmė ir Vokietijos vicekanclerį 
L. Erhard. Skelbta, kad tarėsi 
ūkiniais klausimais. Pasitari
mas gali būti prasmingas juo 
labiau, kad kitais metais Er- 
hardas jau gali tapti kancle
riu.

Tą pat rugsėjo 14 Vokieti
jos apsaugos ministeris Strau
ssas tarėsi su apsaugos sekre
toriaus pavaduotoju Gilpatricu. 
E šių pasitarimų buvo paskelb
ti du dėmesio verti faktai. Vie
nas, Straussas užpirko Ameri
koje ginklų 1963-64 metų lai
kotarpiui iri 700 mil. dol. Tai 
suma, kuri išeina išlaikyti Ame
rikos divizijom Vokietijoje. Ta 
suma tokiu būdu grįš į Ameri
ką, lengvindama dolerio padė
tį. Antra, GHpatric pakartojo 
vyriausybės užtikrinimus, kad 
Amerika savo įsipareigojimus 
Nato atliks, įjungdama ir ato
minius ginklu* Nato apsaugai. 
Tai klausimas, kuris buvo la
bai aliarmavęs Straussą. Strau
ssas buvo išsiaiškinęs, kad 
Amerika linkus atitraukti ato
minius ginklus ir juos palikti 
tik povandeniniuose laivuose, 
skirtuose Europai ginti, o kon
tinente turinti būti kariuomenė 
tik su konvenciniais ginklais. 
Tokią išvadą Strausas ir kiti 
buvo pasidarę ne iš kur kitur 
kaip iš Gilpatrko šefo apsau
gos sekretoriaus McNamaru* 
kalbos, kuri buvo aprobuota 
ir Baltųjų Rūmų.

Tais pareiškimais dėl atomi
nių ginklų Amerikos vyriausy
bė nori nuraminti Vokietiją. 
Vyriausybui lengviau pak tari

— Vokietijoje laisvųjų demo
kratų partija paskelbė pasi
trauksianti iš koalicijos, jei 
Adenaueris iki 1963 rudens 
nepasitrauks iš kanclerio parei
gų. Partija rems Erhardą.

Jungtinių Tautų pareigūnai Juos išaiškinti padėjo jaunas 
iš politinio ir saugumo sky- advokatas Flink, 24 metų, ku
rtaus Juri A. Mišukov ir Juri rį jie buvo angažavę šnipinė

ti. Istorija prasidėjo 1959, kai 
New Yorke buvo sovietinė pa
roda. Flink draugas paprašė 
Flinką, kad pavežiotų vieną iš 
Maskvos bibliotekininką, ku
ris buvo atvykęs su paroda. 
Flink sutiko, rodė New Yorką, 
paskui pakvietė į svečius po 
kelių dienų pas save. Biblio
tekininkas atėjo su draugu, ku
ris paskiau pasirodė esąs Mišu
kov. Po vaišių pakvietė Flinką 
jau Mišukov pietų. Paskiau su
sitikinėjimai padažnėjo, virto 
periodiniais kas dvi savaitės 
restoranuose, parkuose ar ki
tose viešosiose vietose. Mišu
kov prašė informacijų. K pra- 
džų labai nekalto turinio. No
rėjo įpratinti iš viso atsakinė
ti. Paskiau informacijų iš sa
vo vietinės, Queenso respubli
konų partijos, iš vyriausybės. 
Paskiau pradėjo _už žinias ir 
mokėti, imdamas pakvitavimus. 
Pagaliau pasiūlė ir didesnę su
mą Flinko rinkimų reikalam, 
jei jis pasakys savo kalbose 
tam tikras tezes. Ir jam įdavė 
3,000 dol To jau užteko. Flink 
nuo pat pirmo susitikimo buvo

I B dšl kurios JAV gali keis-
f’

I , ti ir savo politinhs platus
V**^i» nebetokia taip po 

M* wtLLouoH«v AV*. kar0- Pajėgumas pra-
gROQKi.YN M, N. v; to CENTŲ lenkė bet tobus spėjimus. Ji
' - ■ <; T . JT narys, ji nėra atgavusį

tii komu nislais SĖ.'SfSi.’A ■••e . " -su rimavusia fr pgkgį
i ■ mjanrin gįjnwg<ninhi-



SPAUDA

-S FRI8TATY1ŽA8 GARANTUOTAS 
NIEKO NEMOKA---- -

palaiko ryšius su okupuotos tė
vynės visuomene, bet kuo grei
čiausia atmeta koliaboradją su 
režimu. Okupantas visais bū
dais siekia, kad atskirų kraštų 
emigracijos nukristųįtękią ne-

tizanų sąjūdį, t y. žymiai kru- 
vinesnėmis priemonėmis turė
jo atpirkti politikų klaidas. Par
tizanų kančia ir 'kova įspėjo

Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis. \

riaus tvirtinimu,

gose. Ji viena nevaržoma gali 
laisvojo pasaulio akivaizdoje 
atstovauti savo tautiniams ir 
valstybiniams idealams bei in
teresams ...

centrinei vyriausybei imtis ka
ro priemonių.

Sovietai ateina sū kitokiais 
planais: suimti visus basuosius 
“samdinius” Katangoje, paleisti 
Gizengą iš kalėjimo ir sudaryti 
su juo tokią vyriausybę kaip 
Laose. ■

Padėčiai suprasti reikia grįž
ti prie Kongo įvykių pradžios.

(Bus daugiau/

“Hanibalas prie 
tarti — tremties

tas, kad Prabos radijo prane
šimas, jog Čekoslovakijoje iki 
1970 nebus nė vieno rusiškai 

-nemokančio gyventojo, jau ir 
šiaip rusų, l&Šp amaro, apsės
toje Bulgarijoje buvo konfis
kuotas. Patyšr komunistai išsi
gando”. . fe

BAUOOU1N,'Belgijos karalius Konge, paskelbęs to krašto nepriklauso
mybę. ' '

Sėja š. m. Nr. 3 yra paskel
busi Jeronimo Cicėno raštą, 
skaitytą valstiečių liaudininkų 
.suvažiavime Kanadoje. Kai ku
rios jo taiklios pastabos yra dė
mesio vertos.

Apie emigraciją ir tėvynę:
“Emigracija tėra tautos da

lis, bet tai toji tautos dalis,

laimėjimus: 
vartų, gali 

rūtų darže
ly”. Tai tardamas turiu omeny 
‘turistus’ iš anapus: Mieželai-

U T' .kt į

— Amerika numato atomi
nius bandymus* ore baigti per 
60 dienų, o požeminius ban
dymus tęsti neribotai, nes dėl 
sustabdymo su Sovietais nesu
sitarta. Sovietai, žinoma, pro
testuoja prieš Amerikos sprog
dinimus, patys sprogdindami.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

“Nę* emigracija izoliuojąs! 
nuo krašto, bet okupantas izo
liuoja kraštą: neįleidžia trem
ties knygų, spaudos, apkrauna 
muitam siuntinius, cenzūruoja 
ir sulaiko laiškus, neleidžia lais
vai lankytis pas gimiribsiįr tt.

. — 525 W. Glrard Avė. 
1015 £. Canon Street _ 

. — 2075 Sutter Street _

visa šeima pokalbis truko dar 
8 minutes. Po to visi nuėjo 
pas viceprezidento palydovus, 
čia popiežius, žvalgydamasis į 
viceprezidento , sekretores ir 
šypsodamasis, paklausė: “Ar vi
sada turite su savim tuos an
gelus?”.

Po vizito viceprezidentas, 
kalbėdamas Romoje amerikie
čių surengtuose jam pietuose, 
pasakė, kad pasikalbėjimas su 
popiežium buvo labai malonus 
ir padrąsinąs. Jam didelį įspū
di padaręs popiežiaus gyvumas, 
minties aštrumas ir optimizmas. 
Viceprezidentas įsitikinęs, kad 
ir Bažnyčios visuotinis susirin
kimas paskatinsiąs socialinio 
gyvenimo pažangą.

■ Vietoje galima mmpiricti. visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pftMRsnn| iovscmui sr staraesiiĮ, kojiuiii, snreini tr 
kt. Kainos kunkazuuja su Orchard gatvės kabomis.

‘Ink ^ šmiomis, - tau
ta krašte be išimčių pasi

tiki tremtinį Nerūpi partijos, 
asmens, svarini pats protesto 
ir eventualaus kovoje už lais
vę partnerio/ėgzistavimas. To
dėl šįmet sugrįžo į okupuotos 

būtį, kurioje yra atsidūrusi Lietuvos spaudą keletą metų 
Ar visada SU savim turit tuos angelus daugiamilijoninė rusų emigra- nutilęs Partizanų puolimas ir 

. „".a / rija. Tarp rusų ir mūsų nėra tt
panašumo:

j “Mes nepatikome krašto nu-
mus 

v | H išvijo svetimas priešas, mūs
■ kova nukreipta ne į savo tė- 

/ . vynainius, bet prieš Maskvos
7 j S imperializmą, mes nesame ko-

— — , kia “baltoji” emigracija, mes

L. B. Johnson, JAV vicepre
zidentas, dvi savaites keliavęs 
ir lankęs šešis kraštus, rugsė
jo 7 buvo priimtas Vatikane 
popiežiaus Jono XXHL Audien
cija įvyko privačioje Sv. Tėvo 
bibliotekoje. Viceprezidentas 
manė užtruksiąs tik 20 minu
čių, bet prašnekėjo beveik tris 
ketvirčius valandos. Popiežius 
pradžioje domėjosi< viceprezi
dento kelione, paskui perėjo 
prie pasaulinių problemų. Sv. 
Tėvas pastebėjo, kad didžiausi 
pasauliui priešai yra nežinoji
mas ir skurdas. Jie turi būti nu
galėti socialiniu teisingumu.

Paskui pas popiežių buvo pa
kviestos viceprezidento žmona 
ir duktė Lynda, 18 metų. Su

“Išvyko, Rotomskiui mirus,. 
Laurynas Kapočius. Ar jis su
silaukė mūsų ‘nekrologo’? Lau
rynas, be abejo, avansuos par
tinėje karjeroje. Ir yra ko: “Tė
viškės Žiburiam’ ir kt. dešinių
jų spaudai nujojo Almu, tor- 
pedavo gražiai beklestintį Dar
bą’ ir, be kitų, izoliavo ‘Vieny- 
bę’ Tai didelis okupanto lai
mėjimas.

“Beje, vienas mūsų savait
raštis susižavėjo Mieželaičiu ir 
jo premija. Argi už kūrybą? 
Anaiptol. UŽ taiką rusiškam 

tį, Sluckį, Bieliauską, česnavi- imperilatizmui. Bepritmdamas 
čių. Būkime įsisąmoninę, kad premiją, mtstienkė, kaip ver- 
kur negali atviras Sovietų am- gelis, prieš rasų katoos reikš- 
basados pareigūnas, ten at- mę. Varšuvos spauda jį pava- 
siunčiama rašytojų ir kitų var- ctino (MSuoju rasų ir kitų So-

. ' “Tauta įgudo kovoje už eg- 
zistenčiją ir savo gyvenimo bū
dą; Inž. Miklovas, be kita ko, 
savo pranešimuose pastebi, 
kad tauta, ypač jaunoji inteli
gentų karta, kaltina paskutinę 
laisvos Lietuvos vyriausybę, 
kad ji nepasipriešino ginklu So- 

su retom išimtim išpažįstame vietų invazijai. Tauta per par- 
demokratijos dėsnius ir mūsų 
tikslai demokratiški.

“Netiesa, kad norime grįžti 
į kraštą ir jį valdyti. Mes no
rime, kad tauta pati valdytų- okupantą. Lyg Suomija didvy- 
si ir ji, o ne kas kitas iš ša
lies, spręstų likimą”.

Apie okupanto kėslus:
“Lietuva yra įėjusi į pačio 

rūsčiojo rusinimo fazę. Iki šiol 
veikė įvairūs lyg ir atsargumo 
sumetimai. Po Nikitos kalbos 
apie internacionalinės kultū
ros kūrimo reikalą, o iš tikrų
jų Budapešto ir Berlyno laimė
jimų paskatintas, rusiškas im
perializmas nutarė žengti le- dais pridengti tų pat tikslų pa- vietų Sąjungos tautų darnaus 
miamąjį žingsnį. Įdomus fak-

PAYASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ 

—- getų atraižų medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa- 
sirūpinkite medžiagOB išsiuntimu TUOJAU!

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių

pardavimas nepaprastai žemmn URMO KAINOM 

atraižų vilnonis medžiagos - unportuotos ir vietinės
- 3-jose krautuvėse

V. —■ 39 - 2nd Avenue------
Y. — 135 W. 14tt> Street _ 
— Sprtngfleid Avenue 
e. taU Cengreae Avė. _ 
►lt Main Street----------
179 Market Street ----------

* Bet jau spametaj ir vėl taiba^ 
K Mes sūdriame padrąsinti nuo- apie J. Tautų g^mą karą 
saikiąsias jėgas. Bet mūsų poli- prieš Katangą ar bent paramą 
tika iš tikrųjų patikino eks- 
tremistus centrinėje vyriausy
bėje, kurie kito nežino kėip tik 
besąlyginį Katangos pasidavimą 
cmitrmei valdžiai. O tokis rei
kalavimas starelia paripriešini- 
mą Katangoje-

Mes siekiame ūkinio pasto
vumo Konge. Bet Kongas, išsky
rus Katangą, vis labiau klimps
ta į netvarką. Pramonė nusto
ja veikus, mokesčių niekas ne
renka, bedarbių masės, biudže-

Vienašatiškmn žiniom buvo 
maitinamas skaitytojas apie Af
rikos Angolos įvykus, apie Af
rikos Kongą. Paties Kongo vei
kėjai skundėsi, kad žinios Va
karuose atsiduria tik tos, kurios 
praeina pro. Jungtinių Tautų 
cenzūrą. "

Apie Kongo įvykius tiesiogi
nių žinių Darbininko skaityto
jas turėjo progą patirti iš dr. 
V- Vyganto prieš metus, kada 
jis ten lankėsi Pax Romana rei
kalais ir išsikalbėjo su vietos 
veikėjais. Dabar ape tą patį 
Kongą pateikė žinių šen. Tho- 
nw DodcĮ, Connecticut demo
kratas, kuris pernai lapkričio 
mėn- ten buvo nuvykęs vietoj 
padėties patirti. Jo pranešimas 
rodo, kaip Afrikos širdyje su
siduria įvairių galybių reikalai, 
kaip jie tą turtingą kraštą pa
vertė netvarka ir skurdtč’kaip" kuri atšdūrė ypatingose sąly- 
rungtyniavime dalyvauja * ir 
Amerikos politika, bet, senato- 

visada 
Amerikos ir laisvojo pasaulio 
naudai ...
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OR.K. AOENAUERIS kalba prie Reimso katedros.

turėtų skirti? Pax Christi!
KONRADAS REIMSE

LAFCADIO HEARN

JAPONŲ PASAKA

tikrino:

vtoi^Sųvnuolimam ir jw 
laikė. Verdunas pavirta 1 
ŠĖMU ©trOBOjO ĮWiWĮlŽ!jfo

Vokietijos ir

ir Pranc&rijt — E to, kad Karolis išvirto j ben- 
i ■— yra pradėję drinį karaliaus varda, ypač sla- 
*' rato tisu tūks- vu kraštuose. Deja, Karolio Di- 

Jei tai dtieje imperija tetaro užuo-

ziią. Generolas Karolis prieš 
tai buvo siūlęs sudėti visas jė-į 
gaš į tankūs, o prancūzai te^ 
betikėjo Verduno pergale ir 
statvdino dar tvirtesne juostą ‘
— Magino* Hniią Voktačtiėtą 
tvora apėję. Gen. De GauBe

Princas tada jam paliepė: vedėsi žirgą už pavadžio per kinukę. Vienoje rankoje ji lai* 
— Nunešk žinią princui De- nykią tamsumą ir nežinomą 

kraštą. * ■
Nuovargis traukė Semto. To

modata jau buvo besttiesiąs gul
ti, dūsaudamas, kad yra Žuvęs 
ir žinios nenunešę*, kai vėtra 
praplėšė debesis. Mėnuo nu
švietė nedidelę ūkininko sody-

Galiu uždengti tavas alds.
Mergaitė atsakė taip pat ei

lėmis, guosdama ir glausdamos 
prie Tomodatos.

— O Žalioji Svyruonėle! O 
mieloji Svyruonėle! —. aikčio
jo Tomodata, lyg kokiam sap
ne, nors tą naktį beveik nemi
go. Visa širdimi buvo įsimylė- nimą, nežiūrėdami kelio, nes vi-

M^tis arkivysk. Teofilio Ma
tulionio vra radusi žymų atgar
sį Amerikos ir kitų kraštų spau
dote. Darbininko redakcija te- 
hAcifthia.~ yrishinAiamĄs iškar- -
posf iš jvairių laikraščių. Pasi- koma griežtesnė bolševikų: ęen- 
gendama tiktai lietuvių nekata- zūr>>>Persekiojima atskleidė tik 
Ūkišku laikraščių informacijos, tai mirtis, kai “Rusija užvertė 
Kai kurie net neužsiminė, kad kunigo kankinio bylą’*. Tokia 

antraštė buvo duota straips
niui. Ir ji tikrai būdinga: kan
kinys prakalba iš grabo ,kurio 
nutfldyti sovietai jau nebegali 
jokiom savo tortūrom.

žvelgė į keleivį. Užmiršęs prin
co įspėjimą, ir Tomodata giliai 
įsismeigė į moters akis.

— Miela mergaite, — gėrė- 
Kaip tavo vardas?

Žvėries vardo kaitaliojimas 
nurodomas tuo, kaip kankinys 
arkivysk. T. Matulionis išgy
veno bolševikų slaptos milici
jos pasikeitimus. Jį buvo suė
musi dar pirmoji kruvinoji Če
ką, paskui pakeista į GPU, vė
liau į NKVD (enkavedistus), 
dar vėliau į MVD (vidaus rei
kalų ministeriją) su MGB (sau
gumo ministerija). Tik po savai
tės, arkivysk. T. Matulioniui 
minis, dar kartą vardas pakeis
tas — Į MZP (įstatymų ir tvar
kos ministeriją). Bet visoje to
je “tvarkoje” išliko tas pats 
pirmasis čekistas.

Korespondentas G. Welleris 
nurodo, kad arkivysk. T. Matu
lionis praleido apie 24 metus 
bolševikų čekistų kalėjimuose, 
4 metus nacių vokiečių prie
spaudoje ir virš 4 metų bolše
vikų namų arešte.

jis mirė, nors šiaip prieš bol
ševikus gana aitriai kovoja. At
rodo, kad arkivyskupas kanki
nys jų neįskaitomas į lietuvių 
tautos aukas. Žinoma, valia 
kiekvienam laikraščiui daryti, 
kaio jis nori, bet valia ir gal
voti apie tokius laikraščius, kad 
ju redaktoriam bolševikų kova 
su tikėjimu yra priimtina. Tuo 
tarpu pasauliniai laikraščiai, 
net ir tokie, kuriem Katalikų 
Bažnyčia vienu ar kitu atžvil
giu vis užkliūna, į arkivysk. 
Teofilį Matulionį pažiūrėjo kaip 
į žmogų kankinį, kuris gero 
norėio net rusų tautai, šiuo at
žvilgiu ypač reikšmingas pasi
sakymas G. Wellerio, parašiu
sio apie arkivysk. T. Matulio
nį dienraščiui “Chicago Daily 
News” (rugsėjo 6). Esame dė
kingi ir korespondentui ir laik
raščio redakcijai.

tautos didvyris gen. Betainas; 
bandė gelbėti tėvynę okupaci
joje. Prancūzija už tai ji pa
smerkė mirti, pati save išnie
kindama, nes Betaino kaltinto
jai nebuvo prancūzų tautos 
draugai. Seneliui galvos vis dėl- 
to nenukirto, bet į kalėjimą 
įkišo. Kokiam dar kalėjime bū
tų atsidūrusi beraudonėjanti 
Prancūzija, kuri svaidė savo 
vyriausybes, kaip šokėjos pirš
tines Paryžiaus “Raudonajame 
malūne”? Laimei, tautos kal

ingo, ir kaip galima greičiau. 
Žirgo kelyje negailėki. Ar ly
tų, ar snigtų, niekur nesusto
ki Pro kalnus nesiveržki, juos 
aplenki. Jei ir mirti tektų, nie
kam žinios neišduok!. Visų la
biausiai saugokis moterų. Ne-

Kaimynas kaimyną trypė kojo
mis.

Vokietijos kancleris Adenau- 
eris liepos mėn. buvo labai iš
kilmingai priimtas Paryžiuje ir 
Reimse, toje katedroje, kur vai
nikavosi. daug Prancūzijos ka
ralių. Po mišių, kuriose daly
vavo kancleris Adenaueris ir 
gen. de Gaulle, abu katalikai, 
Reimso arkivysk. Francois Mar- 
ty kalbėjo:

bą kalvoje. Prie sodybos augo 
trys gluosniai svyruokliai

“Ačiū dievam geriesiem”, ap
sidžiaugė Tomodata ir nusive
dė išvargusį žirgą įkalnėn. Pri
rišo prie vieno gluosnio, pasi
beldė į pirkelės duris.

Duryse pasirodė sena mote
ris. Rūbai jos buvd prastučiai, 
it kokios vargšės, bet švarūs.

— Gerasai viešpatie, — se
nutė prašneko ir paklausė: — 

Aš visa padarysiu, kaip Kas esi ir iš kur ateini tokią

W VERDUNO SUTARTIS IR ... \ KAROLIS GENEROLAS 
bėję MOTUS Geri. ČhariesdeGtalte pe£

Karolio Didžiojo imperija, Hauso antrojo pnCTnlĮnfrv k> 
lyg kokiu dvaru, pasidalijo trys ro laikotarpiui. * Vokietis! d*-; 
broliai: Karolis Plikasis, Lota- bar buvo užėmę visą Pranai 
ras ir Liudvikas Vokietis. Taip *’ ! •- L
843 metais Verdune gavo 
pradžią vėlesnė Prancūzija ir 
Vokietija. Jei antrasis Karolis 
ir dėl ko kito buvo pramintas 
Plikiu, tai jo valstybė, lygi
nant su Karolio Didžiojo im
perija ir svajone, buvo tik Pii-' atsidūrė Anglijoje, 
kė, nors istorijos bėgyje Pran
cūzijos valdovai, kaip Napoleo
nas, stengėsi vėl visą Europą 
sujungti į savo rankas. Tokių 
pat siekimų turėjo ir Vokieti
jos valdovai.

Skilimas gilėjo, trynėsi ir 
skaudėjo. Bėgantieji amžiai 
nusinešė daug abiejų kaimynų 
kraujo. Pirmajame pasaulinia
me kare krauju aptekėjo Ver- 
dunas. Generolui Petainui va
dovaujant, 1916 metais pran
cūzai šešis mėnesius spyrėsi

žemę, apsiklojusi juodais savo 
plaukais. Ji ištiesė ranką ir su
laikė Tomodatą:

— Mano viešpatie, mano 
viešpatie! — ir pradėjo gailiai 
raudoti. 7

Paėmė ją į rankas ir, nepra
tardamas nė žodžio, užsisodino 
ant žirgo. Taip jojo visą gyve-

ir pakankamai drąsus?
Tomodata tvirtai atsakė:

PAX CHRISTI KAIP PRADŽIA
Antrojo pasaulinio karo ne

laimės artino žmones ir tildė 
neapykantą, išskyrus tiktai vie
ną kraštą — Sovietų Rusiją.

rūbus ir karšto vyno. Paskui Tiktai kloste švelnia kimono 
ėmė ruošti vakarienę.

Tomodatai bevalgant, namų 
dukra tyliai įėjo ir pasislėpė 
gilumoje už audeklo. Netrukus 
pasirodė melsvam drabužyje, 
namie austam: Dailiai sušukuo
ti plaukai siekė kelius. Buvo 
liekna ir grakšti, gal šešiolikos 
metų. Tomodata buvo sužavė
tas jos grožiu. Negalėjo lygia- jęs tą mergaitę, bet ir negalė- są laiką težiūrėjo vienas ant- 
ti su jokia mergaite, kito tik jo užmiršti išritikimybės ir ram į akis. Nejautė nei šal- 
jų buvo kada matęs. priesaikos princui. 60 nei kaitros; nei kada sau-

Mergaitė pilstė jam vyną, Dar prieš aušrą pakilo ir ty- lė kilo ar leidosi. Negalvojo nei 
prilaikydama svyrančius savo liai išsliuogė iš pirkelės, kad apie tiesą nei apie melą; nei 

atsakė Tomodata. plaukus. Paskui maloniai pa- miegančiųjų nepažadintų, pati- apie dukters pareigas tėvam nei 
kęs kapšelį pinigų. Užkopęs žir- apie tarno priesaiką princui, 
gan, pasileido migloton pakai- Jie težinojo vieną dalyką: mei- 
nėn. Atrodė, lyg ten plauktų lės glamones!
du šešėliai — raitelio ir žirgo. Pagaliau jie pasiekė nežino- 

josi. — Kaip tavo vardas? Kai saulė ritinėjosi keliu, mą miestą ir čia sustojo. Savo
— Mane vadina Žaliąja Svy- Tomodata jojo ir dūsavo: “O žirgo balne Tomodata turėjo 

ruonėle.

kė žirgo kamanas. Mergaitės rū
bus ir plaukus taršė vėjas. To
modata stebėjosi, kaip ji galė
jo ten atsirasti, kaip jos pirma Ar gal žara rytmaNo atplaukia vo b Beinąs atstgatvinti vėsta 
nepastebėjo. Kviečiamas įėjo Vadinti vianHon mane šatihfa, kuris Rurieuo hanto
vidun.

Prie židinio sėdėjo tos mo
ters vyras. Jie davė jam samus

vtMiyoem ^uogtts, čia skirttt 
pagal savo interesus.

Dar daugiau intereso suar- 
tėtimui priešintis turi Sovietų 
Rnsfya. Bet ji kaip tik yra to- 

i ji knėkla, kuri pagaliau tarė- 
Ui trati ttvyta S KncKloniSKOt 
Europos katedros. TO tada

G. W»lleris pažvelgė į Lie
tuvos kankini pasauliniu mas
tu. Gal tai jam ir lengviau bu
vo padaryti, nes jis gyvena Eu
ropoje, nedidelėje Kipro saloj, 
ir galėjo su arkivysk. T. Matu
lioniu sugretinti ^kitus ^kankin
tus ir kankinamus Katalikų Baž 
čios dignitorius. Pastebėjęs, 
kad arkivysk. T. Matulionis bol-

7-7 ' 7
■»."! ,• . ’ 7, .

rte su Imkn darėsi savarankiš
ki vajdovaL Cįa ir frardcai, kad 
ir nevisi, atskilo nuo savo bTO*

liau rašo, kad visi tie kanfci* ’
niai buvo ir tebėra labiau fi- nat perma
nomi už arkivysk. T. Matulio* nišims kilmės Kas atsitiko, 
nį, neš pastarajam Imto Jri- suskilo? '

x KARDUS IMPERATORIUS 
Karolio Didžiojo valstybė bu

vo didelė, bet vieninga tik sa
vo idėja. Jo siekta atstatyti 
Romos imperija, tačiau atrem
ta jau į krikščionybę. Krikš
čionybė buvo palaikoma ir to
liau skleidžiama. Ji turėjo bū
ti vienintele religija visoje im
perijoje, nes tik Kristaus Baž
nyčia tada tesirūpino kultū
ros darbu ir tik ji viena tebu
vo pajėgi jį atlikti. Ant tų 
dviejų pagrindų susidarė Eu
ropos vakarietiškoji bendruo
menė, kuri jungė Europos tau
tas labai ilgus amžius. Kokios 
čia reikšmės turėjo Karolio Di
džiojo darbas, galima spręsti

Prancūzijoje ir gen. De Gaulle 
šiomis dienomis Vokietijoje. Po 
ilgų ilgų amžių tai pirmi drau
giški dviejų kaimynų vizitai. 
Jei jie kada buvo, tai tokie, 
kaip Napoleono žygiavimas pro 
Vokietiją arba Prūsijos kara- 

Ji tebešoko ant krūvos lavonų’ liaus Vilhelmo I, nugalėtojo, 
džiaugdamosi, kad dabar atėjęs skelbimas Vokietijos imperijos 
jos laikas Tautų neapykantai' prancūziškam Versalyje (1871).' 
toliau palaikyti drąskė neužgi- x 1
jusias žaizdas: štai, ką jums 
padarė naciai vokiečiai, fašis
tai italai, kapitalistai anglai ir 
amerikiečiai, kolaborantai pran
cūzai .1

Bet toje kurstomoje pagie
žoje girdėjosi ir kiti balsai: 
Pas Christi, taika Kristuje — 
esame žmonės broliai ir' nori-, 
me tokiais būti. “Pax Christi” 
sąjūdis apėmė dalį vokiečių ir 
prancūzų, ypač gyvenančių vie- “Reimso katedra jus priima 
noje ir kitoje Reino upės pu- su Šypsniu angelo. Ji atlaikė 
sėje. Kitados toji* upė jungė visas praėjusių laikų baisybes, 
frankus ir germanus Karolio Čia, toje katedroje, taikos ieš- 
Didžiojo laikais Kodėl dabar tojo karalius Klodvigas ir šv.

Joana Aridetė ... čia buvo ir

noma. Bet žinoma ir tai, kad 
anglam vaidenasi baimė iš Eu
ropos suartėjimo,

kovojama. Dėlko gi negalima 
čia susieiti ir tam, kad vienas 

Dviejų kaimynų artėjimas iš- antrą mylėtame? ... Praeities 
augo iki to, kad Vokietijos 
kancleris dr. Konradas Aden
aueris liepos * mėnesį lankėsi

TOMODATA buvo jaunas ir žiūrėki joms į akis, kol žinią 
dailus vyras, kilmingos gimi- nuneši. t
nės, tarnavęs savo princui. Ne
stigo jam turto nei švelnios sakai, mano viešpatie, — jht- niaurią naktį?
elgsenos. Buvo žavus ir links- siekė Tomodata ir išjojo. — Esu mirtinai išvargęs pa
ntas. Visi jį labai mėgo. Nė neatsisveikinęs drangų, keleivis,

Vieną dieną pasikvietė jį Tomodata išskriejo eikliu žir- — Tarnauju, princui Note. Pra- 
princas pas save ir labai rim- gu, it vėjas. Kelyje nei žirgui šyčiau pastogės ir maisto. Ma
tai pašiaušė: sau poilsio nedavė. Lankė no žirgai ir aš kone krintame

— Ar esate man ištikimas kalnus viršūnių šešėliuose, kad iš nuovargio.
būtų kuo mažesnis lankas- Sau* Beprašydamas paslaugos To- 
giai prajojo priešų žemę.

— Taip, mano viešpatie, esu! PO trijų dienų prijojo ru-
Tada princas dar kartą už- dens lietų, tokį bangų, lyg bū- 

klausė: tų jūra išsiliejusi. Žirgas slidi-
— Ar gali atlikti pavojingą nėjo ir klūpčiojo. Dangus buvo 

žygi, didelės reikšmės? Ar ga- aklinai aptemęs- Nesimatė jo- giliėu žvelgė į jos akis. ruonrier*..&’ nakčiai užklojus girdėti, kaip upeliukas bėfo 
Mergaitė išraudo. Nors ji ir kelią, Tomodata šnabždėjo: “O, nuo kalnų, ir buvo gatima jaus- 

šypsojosi, bet jos akių kampu- žalioji Svyruonėle! O mieloji ti, kaip kregždė* plasnojo ore. 
čiai surasojo ašaromis. Ak, tas SvyraonėŠeT. z čia jie gyveno trąjb metas lai- _
jo pažadas princui? O Tomoda- NakSai susirado poti^ dyku- ntogas dienas, tMtan supintas kad matiau galėtų čia su kitom 

raitelio nebepanešė. Tomodata je išvydo jauną mergaitę, bu- ta pakilo ir dar labiau žavė- mos šventovėje. Vieta ta buvo | kvapią fltių
damasis gražute mergaite klau- šventa tiem, kurie fia mmsfp', Vieną rudenį abudu išėjo į 
sė eilėmis: silsėjosi nuo vidurnakčio iki sodą, vėlų ir temstanti vakarą.
Ko rausti mergaite tu rausvos aušros.

UgapMoe? Ryte pabudęs, Tomodata bu-

modata akimirkai susvyravo ir 
sustojo durų slenkstyje. Jo rū
bus draikė vėjas. .

— BSkš vidun, eik, jaunuo
li, — kvietė jį moteris. — Pa
sirūpinsime tavimi. Savo žirgą, 

liu pasitikėti tavimi taip, kaip kio ženklo, iš kurio būtų gale- aš matau, esi jau pavedęs glo- 
pats savimi? jęs numatyti, kurlink turįs jo- boti mano dukteriai

Tomodata dar tvirčiau už- ti. Medžiuose sušvokštė vėjas. Tomodata atsigręžė ir nuste- 
Buvo toks stiprus, kad-žirgas bo. Blankioje mėnulio švieso-

Kitame dar Chicagos laikraš
tyje, dieceziniame “The New 
World” (rugpiūčio 31), atpasa- 
kojant vysk., Vincento Brizįpo 

ševikų persekiojimą kalėjimuo- pamokslo žodžius, pastebėta, 
se kentėjęs 24 metus, nurodo, kad kankinys arkivysk. T. Ma- 
kad tai ilgesnės ir “kartais di- tulionis lieka pavyzdžiu visai 
desnės kančios už Jugoslavi- Europai ir net Rusijai; pavyz- 
jos kardinolo Aloyzo Stepina- džiu, kaip tvirtai gynė tikėji- 
co, Čekoslovakijos arkivysk. mą prieš komunizmo kėslus. 
Juozo Baranė (dar tebtoalina- Jis buvo ir lieka tikėjimo did
ino) ir Vengrijos kardinolo Juo- vyris. Ir ne kas kitas bolševiz- 
zo Mindszenty, kuris Budapeš- mą nugalės, kaip tiktai tikėji- 
te tebėra prisiglaudęs JAV at- mas.

jame”. z
Vokietijos kanclerio apsilan

kymas Prancūzijoje ypač šiltai 
bivo sutiktas žmonių minios. 
Eiliniai žmonės myli taiką ir 
jos nori. Panašiai, su nepa
prasta nuoširdumu, ir gen. de 
Gaulle buvo sutiktas Vokieti
joje rugsėjo 4-9.

KAI KAM VAIDENASI
Ar Vokietijos Konradas ir 

Prancūzijos Karolis tikrai už
kasė savo tautų kalavijus ir 
jos daugiau nebesikaus? Sun
ku pasakyti. Nėra jau taip leng
va atskiras tautas taip sutai
kyti, kad savi marškiniai ne
būtų arčiau kūno. Bet nėra ir 
to, ką dabartiniuose Vokieti
jos ir Prancūzijos santykiuose 
norėtų įžiūrėti anglų savaitraš
tis “New Stateman” (liepos 13). 
Esą Reimso katedroje pasivai
dinusi ... šmėkla. Kad Angli
jos griūvančiose pilyse daug 
kur “vaidenasi”, visiem tai ži-

žaizdas reikia gydyti atleidi
mu ... Jei kiekvienam krikš
čioniui yra privaloma artimo 
meilė, tai privalomą ir tau
toms ... Mes joms atstovau-
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KORTBO^EPRIEDAS
Maironio
Pasitikdami Maironio metus, 

planavome eilę darbų, kad kuo 
įspūdingiau pagerbtume ir į- 
amžintume jo šimto metų gi
mimo sukaktį. Planuoti veika
lai apie Maironį ir Maironio 
raštų leidimas.

Savo prisiminimus žadėjo pa
rašyti k a n. M. Vaitkus. Kny
gą išleisti pažadėjo Lietuvių 
Dienos Los Angeles, Calif. Ti
kėkimės, kad šie įdomūs prisi
minimai bus baigti ir dar šiais 
metais išleisti.

Buvo sumanyta sudaryti iš
samių pagrindinių straipsnių 
rinkinį apie Maironį. Bemard. 
Brazdžionis, buvęs Maironio 
muzėjaus direktorius, turi su
telkęs vertingos medžiagos, bet 
iki šiol nerasta leidėjo.

Aidy žurnalas rugsėjo nume
rį skiria Maironiui- Straipsnius 
parašė: A. Nyka Niliūnas — 
Maironio likimo paraštėje, Faus
tas Kirša — Maironis mano 
kartos akimis, Antanas Klimas 

—Lietuva Maironio “Jaunojo
je Lietuvoje” ir “Raseinių Mag
dėje”, Vladas Kulbokas — Kri
tika apie Maironį iki pirmojo 
pasaulinio karo, J. Žilevičius 
— Maironis muzikos garsuose, 
Maironis apie lietuvių rašyto
jus, Pr. Pauliukonis — Mairo
nis istorikas- Savo atsiminimus, 
skelbia J. Lipčiūtė - Gečienė,

Dail. William Witkus, Ame
rikoje gimęs lietuvis, yra bai
gęs Pratto institutą ir kitas me
no mokyklas. Jis taip pat yra 
inžinierius, šiuo metu gyvena 
Greenvvich. Conn. Aktyviai da
lyvauja amerikiečių dailininkų 
gyvenime, yra laimėjęs premi
jų už savo tapybą. Yra ilius
travęs “Tarką” ir 1914-16 dir
bęs Vienybės redakcijoje.

ANKSTYBI N£S Amerikd* stogini* tirtas, dail. W. Wftkau* paveiksią*.

metams
kun. St. Yla, J. Mikuckis, kun. 
Sandanavičius. A.- Ružancovas 
sudarė bibliografiją, kas trem
ties mętais rašyta apie Mairo
nį. .

Numeris bus padidintas arti 
60 psl., gausiai iliustruotas.

Maironio raštų irgi buvo pa
sigesta- Nors “Pavasario balsų” 
dar galima gauti, bet kur kas 
sunkiau surasti jo poemas. Čia 
į talką atėjo Romuvos leidyk
la, užsimojus liuksusine laida

VYČIŲ SEIME Newarke Juozas Boley rengiasi rodyti Darbininko paga
mintus Maironio gyvenimo vaizdus. Nuotr. V. Maželio. •

KNYGA APIE GEN. VL. NAGIŲ
Dr. Balys Matulionis sureda

gavo knygą apie gen. Vladą 
Nagių - Nagevičių- Savo lėšo
mis išleido velionies žmona 
Veronika Nagevičiėnė.

Velionies žmona norėjo pa
statyti paminklą savo miru
siam vyrui, bet kapinių admi
nistracijos taisyklės to nelei
do. Tada sumanyta šį tautai 
nusipelniusį asmenį pagerbti 
atitinkamu leidiniu, kuris nu
šviestų jo gyvenimą ir darbus-

Gen. VI. Nagius veikė įvai
riose srityse. Tad jo plačiai 
veiklai nušviesti atėjo bent ke
li asmenys. Veronika Nagevi- 
čienė duoda biografinį straips
nį, Zofija Oželienė — atsimi
nimų žiupsnelį, mokytoja U- 
Jauniškienė — apie gen. Na- 
gių kaip tautiškumo ugdytoją.

Pats knygos redaktorius d r. 
Balys Matulionis rūpestingai su
rinko medžiagą apie gen. Na- 
giaus didįjį kūrinį — Karo Mu- 
zėjų. Autorius yra panaudojęs 
daug įvairių šaltinių ir apklau- 
sinėjęs žodžiu gyvuosius liudi
ninkus, buvusius muzėjaus tar

įpusėjus
išleisti Maironio “Jaunąją Lie
tuvą”. Leidėjas parodė daug 
entuziazmo, susitarė su dail. V- 
K. Jonynu. Jau buvo nustaty
tos ir datos, kada turėjo pasi
rodyti leidinys, bet dailininką 
pagavo kiti svarbūs rūpesčiai 
ir darbai. Tad “Jaunosios Lie
tuvos” apipavidalinimas dar nė
ra "pradėtas. Šia proga norime 
padrąsinti Romuvos leidėją J. 
Gal miną, kad jis vis tiek dėtų 
pastangas poemą išleisti. Jei 

nautojus ar bendradarbius, čia 
dr- B. Matulionis atliko didelį 
darbą, gana išsamiai aprašyda
mas Karo muzėjų, buvusį lietu
vių tautos kultūros židinį ir 
tautos šventovę.

Dr. B. Matulionis parašė ir 
antrą gana ilgą straipsnį apie 
dr. VI. Nagių ir Fraternitas Li- 
tuanicos korporacijos veiklą.

Gen- St. Raštikis iš savo at
siminimų pateikia daug žinių 
apie gen. VI. Nagiaus veiklą, 
ypač jo įdėtą darbą ir paro
dytą rūpestį Karo muzėjui. Dr. 
V. Ingelevičius trijuose straips 
niuose rašo apie gen. Nagių 
Lietuvos kariuomenės sveika
tos tarnyboje, jo rūpinimąsi 
karo invalidais ir -kaip apie 
fraternitietį- Prof. J. Pu'zinas 
supažindina su Nagevičiaus ar
cheologiniais darbais, dr. A. 
P. Mažeika rašo apie generolo 
jūrinę veiklą ir Bronius Tvar- 
kūnas — didįjį invalidų glo
bėją.

Knygos pradžioje įdėta trum
pa gen. Nagiaus - Nagevičiaus 
gyvenimo ir darbų apžvalga 

nepasiseks šiemet, tegu išleidžia 
ir kitais metais.

Apsisprendus leisti “Jaunąją 
Lietuvą”, paaiškėjo, kad dail. 
Pr. Lapė rengia iliustracijas vi
som Maironio baladėm. Kiek 
anksčiau jis buvo susidomėjęs 
“Čičinsku” ir jį iliustravo- Vė
liau atėjo mintis pridėti ir ki
tas Maironio balades ir sudary
ti vieną didoką knygą, kuri bū
tų išleista kaip ir “Anykščių 
Šilelis”. Dar prieš vasaros atos
togas dailininkas parengė leidi
nį spausdinti dviem spalvom of
setu. Leidiniui dar reikia kai 
kurių mažų pataisymų- Tikėki
mės, kad jie bus padaryti, ir 
knyga dar šiais metais pasiro
dys.

Reikia čia prisiminti ir Dar
bininko pagamintus Maironio 
gyvenimo vaizdus. Jie buvo ro
domi Darbininko koncerte ba
landžio 1 ir turėjo pasisekimą. 
Vėliau šie vaizdai su garsine 
juosta apkeliavo daug lietuviš
kų vietovių. Buvo rodomi Los 
Angeles, minint Maironio su
kaktį, Lietuvos vyčių seime, į- 
vairiose jaunimo stovyklose: 
Dainavoje, Kennebunkporte, 
jaunimo susirinkimuose Brook- 
lyne, Patersone ir k. šį rudenį 
dar keliaus į Baltimorę, kur bus 
Maironio sukakties minėjimas. 
Šiais Maironio gyvenimo vaiz
dais galėtų ir kiti pasinaudoti 
ir parodyti jaunimui ar bend
ruose Maironio minėjimuose. 
Tuo reikalu reikia kreiptis į 
Darbininko redakciją.

Pasibaigus vasr rai ir prasi
dėjus gyvam rudens kultūri
niam gyvenimui, neužmirškime 
ir Maironio sukakties, kur ji 
dar nebuvo paminėta. Įtrauki
me vietos chorus ir jaunimą.

A.D-

-NAGEVIČIŲ
anglų kalba, knygos pabaigo
je yra rėmėjų sąrašas ir var- 
dynas-

Knygoje yra gana daug me
džiagos iš nepriklausomos Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo. To
ji medžiaga naudinga pažinti 
kiekvienam lietuviui. Kadangi 
knyga yra kelių autorių, tai 
redaktoriui buvo sunku išveng
ti kai kurių pasikartojimų, pa
ralelizmų, bet tai nemažina 
knygos vertės.

Knygos kalba sklandi, per
žiūrėta rašytojo A. Giedriaus. 
Atspausta geram popieryje, 
gražiai įrišta.

Gen. gyd. V- Nagius-Nagevi- 
čius buvo didelis patriotas, vie
nybės ir bendro darbo skelbė
jas, tolerancijos šalininkas. Dėl 
savo plačios veiklos buvo po
puliarus ir žinomas visoje Lie
tuvoje. Jis tikrai užsipelnė 
šios knygos. Knyga rekomen- 

ATSIUSTA PAMINĖTI
J. Vaišnora, M.LC-, MA

ČIAU DIEVO TARNĄ, mano
pažintis su Dievo tarnu arki
vyskupu Jurgiu Matulioniu, iš
leido tėvai marijonai Chicago- 
je, kaina 50 et.

Jūros Žadas, 40-ties metų lie
tuvių jūrų skautijos jubilėjinės 
stovyklos dienraštis, leistas sto
vykloje Custer, Mich-, nuo 1 
iki 12 nr. Redakcinę komisiją 
sudarė: Andrius Aglinskas, Ma
rija Gumbinaitė, Viktoras Mo- 
tušis, Gintaras Rėklaitis, Dan
guolė Urbonaitė.

Ateitin, Vokietijos Studentų 
Ateitininkų Sąjungos neperio
dinis leidinys nr. 5-6. Numerį 
suredagavo Gražina Girdvainy- 
tė.

Vaivorykštė — Detr. moks
leivių ateitininkų laikraštėlis 
nr. 1. Suredagavo Daiva Ba
jorūnaitė, jos padėjėja — In
drė Damušytė.

Blezdingėlės prie Torrenso, 
Lietuvių įsikūrimas Pietų Aus
tralijoje 1947 - 1962. Redaga
vo Pulgis Andriušis ir Vladas 
Radzevičius, išleido J. J. Ba- 
chunas 1962. Sodus, Mich.. 72 
psl., spausdinta ofsetu, gausiai 
iliustruota, kaina 2 dol.

DAIL. J. BAGDONO parodoje Bostone. Iš k. j d. rašyt. Ant. Gustaitis, dail. J. Bagdonas, dail. Vikt. Vizgir
da, dr. St. Jasaitis. Nuotr. B. Kerbeltenčs. ,

+

Dail. J. Bagdonas, gyvenąs 
Washingtone, paskutiniu laiku 
aktyviai reiškiasi meno pasau
lyje ir savo kūrinių parodas 
rengia įvairiose vietose. Rug
sėjo mėnesio pradžioje jo kū
rinių paroda buvo Bostone.

Dailininkas, bfcigęs Kauno 
meno mokyklą, buvo linkęs į 
impresionizmą, vaizdavo gam
tą bei žmones. Vėliau jam teko 
gyventi Vokietijoje ir Kolum
bijoje, kur turėjo keramikos 
studiją, čia jis ėmė vis dau
giau atsipalaiduoti nuo anks
tyvesniųjų savo vaizdavimo bū
dų ir tapyti abstrakčiai. Atvy
kęs Amerikon ir apsigyvenęs 
Washingtone, ištisai atsidėjo 
abstraktinio meno kūrybai.

Abstraktinis menas lietuviš
kai visuomenei dar sunkiai su
prantamas, nors amerikiečių 
tarpe yra gana plačiai paplitęs. 
Dažnai, negalėdami suprasti, 
kas paveiksle vaizduojama, at
metame ir nuvertiname pačią 
kūrybą. Tuo tarpu prie dabar
ties moderniojo meno tegali
ma prieiti su reikiamu išsila
vinimu. Reikia pažinti meno 
kelius, kurie atvedė dailininką 
iki abstrakto.

Kaip visas menas, taip ir ab
straktus modernizmas yra gi
liai įaugęs į savo aplinką, į sa
vo laiko filosofiją. Modernu
sis menas kaip tik ir nori pa
vaizduoti dabarties tragišką 
žmogų. Negalėdamas išsitekti 

duotina kiekvienam susipratu
siam lietuviui.

(Generolo gydytojo Vlado 
Nagiaus Nagevičiaus gyvenimo 
ir darbų apžvalga. Redagavo 
dr- B. Matulionis. Leidėja Ve
ronika Nagevičienė. Spausdino 
Immaculata Press, Putnam, 
Conn. Knygą galima užsisaky
ti pas ■ knygos redaktorių dr. 
B. Matulionį, Dr- U. E Zamba- 
ra.no Memorial Hospital, Wal- 
lum Lake, R. I.). Pr. P.

LI0DE8Y3, dail. J, paveikslas.

DAIL JUOZO BAGDONO KŪRYBA
ankstybesnėse formose, jis ir 
išbraukė iš paveikslo žmones 
ir daiktus ir savo vidaus nuo
taikoms vaizduoti ėmė ieškoti 
naujų išraiškos formų. Tam su
sirado linijas, plokštumas, rel
jefines formas 'ir spalvų deri
nius.

Sustoję ties abstraktiniu pa
veikslu, nesistenkime įspėti, ką 
jis vaizduoja. Tai spalvų rit
mingas žaidimas. Jį pasitikime 
kaip muziką. Leiskime, tegu ne
ša mus tos spalvos į svaj onių 
pasaulį. Su vaikiškos vaizduo
tės lakumu keliaukime spalvo
tom plokštumom, linijom, šoki- 
nėkim jų ritme ir pajusime, 
kad paveikslas kalba bičiuliš
kai.

KULTŪRINĖ KRONIKA
Kan. Antanas Steponaitis pa

rašė savo prisiminimus — “Tė
vynėje ir pasauly”. Knyga turi 
319 psl. Joje pasakoja savo 
prisiminimus iš abiejų karų ir 
iš savo veiklos. Jis yra dirbęs 
lietuvių informacijos centre 
Berne, Šveicarijoje, pirmojo ' 
pasaulinio karo metu. Šiuo me
tu autorius gyvena Los Ange
les, Calif. Knyga atspausta 
pranciškonų spaustuvėj Brook- 
lyne ir atiduota rišyklom Bus 
kietuose viršeliuose.

Dr. P. Mačiulio “Trys ulti
matumai”, ėję Darbininko at
karpoje, išleidžiami atskira kny
ga, kuri jau baigiama pareng
ti spausdinimui. Leidžia Darbi
ninkas.

Dail. J. Pautienių; savo dar
bų parodas numato surengti 
Ottawoje ir vėliau Hamiltone. 
Taip pat parodose dalyvauti pa
kvietė Valių, Petravičių, Sma- 
linskienę.

Kultūros kongreso metu. Chi- 
cagoje rengiama didelė meno 
paroda, kurioje dalyvaus dau
gumas lietuvių dailininku.

Dail. J. Bagdonas teptuku 
savo dvasios pasaulį perkelia 
drobėm Vienur atrodo, lyg bū
tų suverstos šiurpios uolos, pro 
kurias švysteli skaidri šviesa; 
kitur — lyg milžiniškas žiedas 
išsiskleidžia tamsių miškų si
luete. Labiausiai jo mėgstamos 
vingiuotos, suktos formos, pri
menančios riestainius, kurios 
viena kitą lenkdamos, apžio
jamos, sudaro gražų gyvą raš
tą. Dažnai tas vinges kerta ašt
rūs trikampiai, pinasi it dūmų 
juostos.

Nors dail. J. Bagdono kūry
boje vyrauja teptukas, bet jis 
vartoja ir peilį, net smėlį, kad 
gautų reikiamą įspūdį. pj

Dr. Jonas Grinius išleidžia 
savo istorinę dramą apie Bar
borą ir Žygimantą, pavadintą 
“Gulbės giesme”. Jos pirma re
dakcija buvo spausdinta 1949 
metų Aidų žurnale. Nauja re
dakcija yra pertvarkyta ir pa
rašyta eilėmis. Leidžia knygos 
klubas Chicagoje.

Janis Jaunsudrabinš, latvių 
rašytojas ir dailininkas mirė 
rugpjūčio 29 d. V. Vokietijoje, 
Soest vietovėje, sulaukęs 85 
metų amžiaus. Į vakarus pasi
traukė karui pasibaigus. Pra
džioje sovietinis režimas Latvi
joje buvo uždraudęs jo raš
tus, tačiau vėliau, vadinamo 
“atoslūgio” metu buvo pa
skelbti rašytojo pagrindiniai 
veikalai — romanas trilogija 
“Aija” ir du apsakymų rinki
niai “Balta Gramata” ir “Žala 
Gramata”. Tos knygos buvo 
greitai išpirktos. Sovietinis re
žimas Latvijoje buvo daręs 
bandymų rašytoją paraginti 
grįžti į gimtąją Latviją, bet jis 
visus pasiūlymus griežtai atme
tė.
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ir Vidugiriuose.

KENNEBUNKPORT, ME.

ir nuėjo.

KUR ATOSTOGAUTI!

Pereitą sekmadienį, rugsėjo 
9, šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje, Siouz City? 
Iowa, vietos klebonas kun. S.

NAUJĄ X-SPtNDULIŲ aparatą Sv. Kryžiaus ligoninėje apžiūri ligoninės 
adminįptatorė sesuo M. Almarita ir Miss Liliian Sink.

šia, kodd ir ktebonėbs, pats 
nelabai sklandžiai tekalbėda
mas, per skirtas vaikams mišias 
pamokslėlį porina angliškai, 
norsnaujųjų ateivių vaikai tuo-

5ris susirinkimas, gavo iš Vatiį 
franA ■ <ĮA|p^tMian<i pranešimą;

įkad Šventas Tėvas dėkoja -nū: 
tą raginimą melstis bei --aųpR 
lauti ir siunčia savo laiminimą 
visiem Lietuvos vyčiam bei jų

ris taip pat įsidėjo velionies 
fotografiją.

Didžiojo Lietuvos patrioto— 
kankinio mirtis dar labiau su
pažindino milijonus kitataučių 
amerikiečių su pavergtos Lie
tuvos vyskupų, kunigų, vienuo
lių ir pasauliečių likimu ir žiau
riausia rusų komunistų vergija 
ir negirdėtus istorijoje viso
kius komunistų nusikaltimus 
prieš žmoniškumą.

1935 arkivysk. T. Matulionis 
lankėsi ir Siouz City lietuvių 
kolonijoje. 1937 metais jis pa
šventino, Kaune, Prisikėlimo

nutauto ir nesūddfia nutauti
nanti. Tai mūsų Tėvai Jėzuitai 

Skirtingu kebu nuėjo seserys 
karimterietės. Kurijai sugesti- 
jonnojant, užsitraukė didžiulę 
skolą, pasistatydamos mergai

tėms vidurinę mokyklą, krina- savo rugsėjo 6 Jaifoje*|dėjęs 
vašią arti 4 milijonų dolerių, itet kelias naujos ligoninės 
Šiandien toji mokykla tik ke
turis procentus teturi betuvai- 
čūį, visos kitos — kitatautės. 
Seserys, be to, turėjo dvi li
gonines, bet dar senų skolų 
neišmokėjusios, pradėjo telkti 
lėšas naujam ligoninės pasta
tui, kuris rugsėjo 16 jau ati
darytas. Naujasis pastatas turi 
339 lovas. Jis kainuoja devynis 
milijonus dolerių. Žinoma, du 
trečdaliai tos sumos paimti sko
lon. Tur būt, nebereikia aiš
kinti, kad tos skolos garantai 
pasidaro tikrieji ligoninės šei
mininkai. Nebesistebim, kad di
džiausias Chicagos dienraštis

— Pranas Onaitis, čia gimęs 
lietuvis iš Youngstown, Ohio, 
44 metų, pernai minėjo 25 me
tų sukaktį, kai piešia kartū
nus. Jis yra prisidėjęs prie paga 
minimo Walt Disney filmo 
“Snieguolė” (Snow White”) ir 
k. Yra piešęs kartūnus apie 30 
filmų — teatram ir televizijai.

— Ptriladolphijos atortinin- 
kai 1963 sausio 12 Four Chefs 
patalpose rengia balių, į kurį 
kviečia New Yorko, Baltimo- 
rės ir kitų vietovių ateitinin-

Liotuvię religinis kongresas
Kunigų Vienybės seimas, iš

klausęs prel. J. Balkūno pra
nešimo apie pasiruošimą religi
niam lietuvių kongresui 1964 
New Yorke pasaulinės parodos 
metu, pttnat^pritarė LRK reli
ginio kongreso ruošimui. Kon
greso didesniam pasisekimui 
siūlo į dabai* veikiantį kongre
sui rengti komitetą, sudarytą 
iš kunigų, pakviesti pilnatei
siais nariais ir visų centrinių meniniuose darbuose, 
katalikiškų organizacijų pirmi
ninkus ar jų atstovus ir atski
rose vietovėse organizuoti pa- 
gelbinius kongresui rengti ko
mitetus.

Pašaukimai į dvasnų luomą
KV seimas, išklausęs J. E. 

vysk. V. Brizgio paskaitos pa
šaukimų į dvasinį luomą klau
simu, kviečia visus kunigus 
studijuoti pašaukimo proble
mas savo susirinkimuose ir 
kreipti šeimų dėmesį į bendras 
maldas šeimose, daryti teigia
mos tiesioginės įtakos į jauni
mą skatinant į dvasinį luomą. 
Atskiruose regionuose ruošti 
religinius vaikų kongresėlius.

VEa AUDRON* tr atskirM 
namelis AUDRUTE Memet 
dar pedMtn** ir įtredų pato.

rang-< fietuv£9Eaje dvąrinje. 
kodėl Ttaūne įr Čbicagoje pavyz- 
ifekiz- džių. Jų, tiesa, nedaug, bet jie

______  ^BpafinSai tik testingame keįystori. Jie ne
kas mokyklas^ o tam tikslui ke- angfištaaj ir; tas noostaftna- 
lias lietuvaites atitraukė iš len- 
kiškų kongregacijų. Surinko lė
šas, pastatė puikius rūmus Chi- 
cagoje ir pradėjo daiginti lie
tuvišką vienuoliją, kuriai glo
bėju parinko Lietuvos karalai
tį šventąjį Kazimierą.

Tos lietuviškos kongregaci
jos steigėjai jau bus visi iš
mirę, ir iš pirmo lietuvaičių 
seserų būrio bus tik kelios be
tikusios. Besitraukiant joms iš 
gyvenimo, ir pati jų kongre
gacija baigia užsigožti kitatau
tėm arba čia gimusiom mer
gaitėm, kuriom lietuvybė ir lie
tuvių kalba šiandien nebeturi 
vietos nei jų galvosenoje nei

bai pavedama sudaryti specia
lią komisiją tokių kongresėlių 
planui ir tinimui paruošti.

Maldos už kenčiančią Lietu-

Naujieji ateiviai visaip vargs
ta su savo prieaugliu, bet lie
tuviškumui išlaikyti šeštadie
ninių mokyklų permaža, jei 
bažnyčioje įduodamos angliškos 
maldaknygės ir sakomi vaikam 
angliški pamokslai. Lenkai len
kino lietuvius per bažnyčias, 
o mūsiškiai — angtina.

Prieš dešimtį metų popie
žius Pijus XII paskelbė savo 
Exul Familta dekretą, bet pas 
mus jis jokios reikšmės neturi. 
Niekas tuo nesivadovauja, ar
ba tyli, kaip tas Jokūbas, už 
dubenėlį sriubos perleidęs savo 
pirmgimio teises Ezavui ... tik, 
tur būt, ne “ad maiorem Dei 
gloriam”. Sapientibus sat!

“E, kvailas eilėraštukas! Te
atleidžia man gerieji dievai. 
Labiau pritiktų už mirusius at
kalbėti šventas maldas” — tarė

tataučių, su . didžiausia 
klausėsi pamokslų.

Prieš minėjimą kun. S. Mor
kūnas parašė ilgą straipsnį į 

Morkūnas aukojo mišias už ve- diecezijos laikraštį “Globą”, ku- 
lionies arkivysk. Teofilio Matu
lionio sielą ir pasakė pamoks
lą. Be to, jis dar pasakė du 
pamokslus ir po kitų dvejų mi
šių, nušviedamas arkivyskupo 
didelį šventumą, jo teisias kan
čias ir vargus įvairiuose Rusi
jos kalėjimuose ir vergų sto
vyklose ir pavergtoje Lietuvo-

Savo pamoksle kun. S. Mor
kūnas pabrėžė, kad 17 metų ru
sų komunistų kalėjimas, žiau
riausi kankinimai, rikis ir ba
das, nežmoniškos darbo sąly
gos palaužė arkivyskupo svei
katą, tačiau dvariškai jis pasi- parapijoje, kun. S. Morkūno 
liko stiprus, kaip ąžuolas. Ne iniciatyva pastatytą senelių — 
tik lietuviai, bet ir šimtai ki- ligonių prieglaudą. Korsp.

nuotraukas,'nė vienu žodfiu ne
prasitarė, kad tai tietuvišta į- 
staiga ... Ir ant buvusio šv. 
Kryžiaus ligoninės pastato (nei 
jame) lietuviško vardo nėra, 
kaip ir toje “Chicago Daily 
Tribūne” korespondencijoje. 
Tik “Holy Cross” ...

Prisimena man šviesios at
minties prel. Adomas Jakštas, 
kuris anais laikais savo reda
guotoje “Draugijoje”, recen
zuodamas J. Baltrušaičio eilė
raščius, paklausė: Kodėl tu ne 
Jurgis ... atseit, kodėl ne lie
tuviškai parašei “žemės pako
pas” (Zemnyje stupėni).

kų vararrieCių 
JANSONŲ VILOJE 
AUDRONĖ

Rugsėjo 10 šv. Antano gim
nazijos rūmus ir vėl pripildė 
jaunimas, kuris čia per atei
nančius metus gyvens, mokysis 
ir sieks savo užsibrėžto tikslo 
gauti brandos'atestatą. Šiemet 
mūsų mokykla paaugo, nes vi
sos vietos užimtos. Nauji pa
statai pamažu kyla aukštyn, 
kad paruoštų vietos visiems, 
kurie Čia tik nori atvažiuoti.

Mokslas buvo pradėtas Dū
šiomis ir gmmaztjos vadovybės 
linkėjimais. Priebuvosių jau 
čia mokytojų prisidėjo dar trys 
nauji pranciškonai, tik šiemet 
įšventinti. Mokinių yra iš visos 
Amerikos ir Kanados. Iš Chi-

iškelti ne tik kankinio arki
vyskupo *T. Matulionio, bet ir 
visos kenčiančios Lietuvos kan
čias.

Kunigų dalyvavimas organi- 
. žarijose

Lietuviškosios organizacijos 
atlieka daug gražių darbų Baž
nyčios ir lietuvių tautos labui. 
Kunigai turėtų stengtis akty
viai jose dalyvauti ir palaikyti 
katalikišką nuotaiką jų visuo-

— Toronte, Kanadoje, meti
nėje parodoje pasižymėjo dvi 
lietuvaitės sporte: Violeta Ne- 
šukaitytė laimėjo pirmąją vie
tą mergaičių stalo teniso var
žybose, o Elena Sabaliauskaitė 
apgynė jaunių stalo teniso meis- 
terės vardą.

— Seinų apskrityje, dabar 
valdomam komunistinės Lenki
jos, yra 9 viešos bibliotekos, 
iš. kurių penkiose yra ir lietu
viškų 'knygų: Aradninkuose, 
Klevuose, Punske, Smalėnuose

— Už. a. a. aridvyaicupo.T.: 
Matulionio vėlę gedulingas paF' 
maldas ruošia Albany Kunigų 
Vienybės provincija trečiadie- 
nį, rugsėjo 19, 11 vai. šv. Kry- 3 
žiaus par. bažnyčioje, Schenec- 
tady, N. Y. Po pamaldų para- u 
pijos klebonijoje įvyks provin-: > 
cijos kunigų mėnesinis susirin-i 
kūnas. Paskaitą apie arkivysk. 'J 
T. Matulionį skaitys kun. J. 
Ruokis.

— Putnamo lietuvaičių ben- 
drabučio alumnių suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 22-23 vienuolyno 
sodyboje. Rugsėjo 22, šeštadie
nį, posėdis pradedamas 2 vaL 
popiet. Jame bus pranešimai iŠ 
alumnių veiklos. Vakare 6 vaL 
užkandžiai, pamaldos koplyčio
je ir bendrabučio atidarymas 
po atostogų. Rugsėjo 23, sek
madienį, mišios ir komunija 8 
vai. ryte ir bendri pusryčiai su 
bendrabučio auklėtinėm. Lau
kiama atvykstant visų Putna
mo alumnių.

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

Gražiai paminėjo didįjį lietuvį
■ i »..

kankinį arkivysk. ZT. Matulionį

Eikime vidun, — ir jis apkabi
no ją per juosmenį.

Tuo metu ji skausmingai 
šūkterėjo. Taip skardžiai, kaip 
mirštantieji dideliam sopuly, ir 
savo galvą nulėkto ant jo krū
tinės.

— Tomodata, — ji dar su
šnibždėjo, — melskis už mane, 
aš mirštu. '4— .Ir dar pasricė: 
— Medis, medis! Jie nupiovė 
mano medį. Prisimink žaliąjį 
Gluosnį.

Ji išslydo iš jo rankų. To- 
modatai atrodė, kad nukrito

Lietuviai kunigai, susirinkę 
į savo metinį seimą New Yor
ke 1962 rugsėjo 11, nuoširdžiai 
užjaučia savo brolius pavergto
je tėvynėje, prašo visus tikin
čiuosius nuolat prisiminti Lie
tuvos kankinius savo maldose, 
o vargstantiems tautiefiams 
teikti kiek galima materialinę 
pagalbą. Lietuviškų parapijų 
klebonai prašomi organizuoti 
specialias pamaldas, už perse
kiojamą Bažnyčią ir kenčian
čią lietuvių tautą. KV centre 
valdytei pavedama parūpinti 
ypatingų švenčių progoms ati
tinkamų plakatų.

Maldos už a. a. arich^^^icupę
T. Matulionį
KV seimas prašo visas Kuni

gų Vienybės provincijų valdy
bas suruošti gedulingas pamal
das už a. a. arkiv. T. Matulio
nio sielą; pamaldos turėtų bū
ti kiek galima iškilmingesnės; --------- ' ~ ------- ----------------

tas torėtu ivvkti LO* *’*aiv®* • Kalifornijos Mtavig Utenoje prte vaMlg stato
jei galima, jos turėtų iv^m » k. J tetartas v. Ksresaltl, V. NltkM, aritetas M. Baras Ir 
tatedme. Ta proga stengta tarnautas Dr. j. bubiju, nmt. l mm*.

Katalikiška spauda

Lietuvių katalikų spaudos iš
laikymas nuolat sunkėja. KV 
seimas prašo visus kunigus ir 
klebonus nuoširdžiai ir akty
viai remti katalikiškos spaudos 
platinimą bei organizuoti spau
dos platinimo vajus. KV seimas 
nutaria kiekvieną lapkričio mė
nesį skelbti lietuvių katalikiš
kos spaudos platinimo mėne-

Žalias gluosnis
. (atkelta iš 3 psl.)

Geriausiai paiteėsit per atos
togas garsiajame savo puėy- 
nais ir Mitu jūros vandenų 
pliažais CAPE COD kurorte, 
vienoje ii gražiausių Uetuvii-

prie jo kojų, bet kai pasilen
kė, terado žalios Svyruonėlės 
šilkinį drabu^ šviesių varsų, 
■mielą ir šiltą, ir rausvas šiau
dines kurpaites.

Paskui daugelį metų Tomo
data, kaip šventas vyras, skaus
mingai pėsčias keliavo iš vie
nos šventovės į kitą, įgydamas 
daug nuopelnų.

Vieną rytą jis priėjo apleis
tą dirvoną. Dešinėje buvo ne
didelė kalva, kairėje — apgriu- 

Vėjas 
varstė atlapas duris. Kieme sty
rojo kelmai trijų gluo&iių, jau 
seniai nukirstų. Tomodata il
gai stovėjo tylus ir nugrimz
dęs sunkiose mintyse. Paskui 
atsiduso ir švelniai pratarė:.
Ko rausti mergaite tu 

ileaplauko?
Ar gal žara rytmečio atplaukia 
vadinti mane vionišon

MrMto m*n. 1< d. 
11 kalno kreiptis

DR. E JANSONAS 
80 ML Ma Rd., Boeton tt.

cagos yra daugiausia, mažiau
sia — iš Bostono. Pasirodo, 
kad nuotolis šiais laitais nėra 
kliūtis pasiekti norimą mokyk
lą. Kanada šiemet irgi labai 
paaugo. IŠ ten yra net aštuoni 
vyrukai, kurte daugelį pralen- Kunigų Vienybės centro vaidy
kla geresniu lietuvių kalbos 
mokėjimu

Dabar dar puškianamės nau
jame mokyklos baseine Mai
ne tik dabar karščiai atėjo, ku
rių vasarą nebuvo Pamažu 
prasidės ir organizacinis gyve
nimas, apie kurį stengsimės • ir
gi laflcs nuo laiko parašyti

priklausomos Lietuvos laikais 
dainavusi pagrindines roles Lie
tuvos operoje, dabar Montrea- 
lyje, Kanadoje, moko dainavi
mo ir fortepiono. šiemet ru
dens pamokas pradėjo rugsėjo 
17. Jos vyras Jonas Kardelis 
redaguoja savaitraštį, “Nepri
klausoma Lietuva”.



BOWLING

STENGIASI įkvėpti gyvybės, bet veltuL

JOHN ORMĄN AGENCY

110-04 Jamaica Avenoe Richmond Hill l8. N. Y

ŽMONIŲ žingsniai nebaido liūdinčio draugo.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO WHITE HORSE TAVERN
baras * restoranas

1961 m.1924 m.

Kri

NEBOK ŽILAS MEAT MARKEI

Laukiame atsilankant arba paskambinant

VAN FLATTEN 
GERARDSCHOOL

Sandra Dee, kino filmų artis* 
tė, slaptai mokosi italų kalbos, 
kad galėtų suprasti, ką jos vy
ras italas miegodamas bubuliuo-

Kas norėty skalbtis Darbininku 
prašomas skambinti:

DEAN STREET 
B0WLING LAN ES

FRANKLIN BOWLING LA N ES 
40 Automatic Pinspotters for your 
bowling pleasure. Cocktail lounge 
Restaurant, free parking. A healthy 
sport for young and old. Come in 
and have a grand time. Bring your 
friends. Spėriai consideration to re- 
ligous groups. Call CO 2-1212 Ask 
for Tony Cairo

STANLEY** FURRIER 
84-21 Roosevett Ave^ Jackson Hts.

Remodeling. Repūirtng, Relining 
Cleaning and Glazing, Certifled 
Cold Storage — Free Estimates 

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

apie 
vas, 
kad

Your Comniunity Bowhng Alley 
, Small cozy imiąue friendly Snack 
I Bar. Leagues now being formed.

Your Host Eilėn Byrd. PR 8-9888.

Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na
mams įsigyti.

aS TmšifhmdŲ**. Teisme itijantak 
menas vagis buvo pagirtas, bet 
ir priteista bauda: 20 mėnesių 
kaūjuna.

daroma, o ne gera. Laikraš
čiai, gatvįjjiąi. iŠ nnrfkattHng 
aprašymų daro savo biznį. Kas' 
jiem<L ie takių būdu naujus 
nusikaltimus paskatina. Nese
niai rašė, kaip vienas berniu
kas nužudęs mergaitę tik dėl 
to, kad norėjęs patirti, kaip tai 
atrodo ... < ’ - ' i LIBERTY ART PHOTO STUDIO 

Photos for aU OccasUKis
Daily 9 AM to 9PM; Wednesday 
9 AM to 6:30 PM; Sunday 9 AM to 
5:30 PM. For appointment call —
" VI 3-3605
125-11 Liberty, Richmond HiT. L. L

OGDEN LANES 
22 BRUNSWICK

Snack Bar - Cocktail Lounge 
parking available 

“Leagues now being formed” 
1431 Ogden Avė. (Bronx CY 3-2970)

P. VELEVAS, Sekret. J. BELZA, Iždininkas

12 BRUNSWICK LANES. Leagues 
ncw being formed. Cocktail Lounge. 
Free parking

DETURRIS TRIANGLE 
BOWLING CENTER

117-11 Myrtie Avė . Richmond Hill 
Hl 1-2790

24 Davis Avr.. Keamey, NJ.; Tdef. WY 1-0091 
JULIUS PAKN1S, Prezidentas

dng, YŪNea. AlcohoL 
vįrjHRrkrffd, AatlQMs JEkRigtet and
L ’ ~ ■ ■■ j • - į

Scaradale Ąvt» Scarbdaie, N.Y.

vyru ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
Specialiai žemos kainos siunčiant audinius f ušsjenį 
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti’

BRAMANTE for Palnting, Plaster- 
tng, Raperiuuging, Home Imprave- 
ments Instde — Outdoor Work — 
Estonates Cheeref ulty given—Fully 
Insured — Gali OL 5-4201 Ask 
for Mr. Bramante -

'-'į

Bowlers Corner PRO SHOP. Ebo
nite Bowling Balis custom fitted A 
drilled. We sperialize in hard to find 
tall girl’s shoes to size 11. Complete 
seleetion BowKng Shirts A Blouses, 
Trophies, Bags A Accessories. Open 
6 days. Fri. till 9. 35 B’way., Hicks- 
viUe: TeL ,WE 5-3840. ;
Gloria Hickey Chas. Baumach

' Londono namų stogais poli
cininkas vijosi vagį Henry 
Coudt šis pastebėjo, kaip po
licininkas įkrito i stogo kiau- 
rvme. Pribėgės padėjo jam K-

MARCO B0WL-O LANES. Ridge- 
wood’s fine hospitable Lanes — 30 
automatic pinspotters for your 
bovling pleasure; Cocktail lounge, 
Restaurant free parking. A healthy 
sport for young and old. Special 
consideration to religious groups. 
339 Wyckoff Av. BTdyn, HY 7-4350

' FRANKLIN MUARE LANES
The Flnest Lanes in Bowiing — 

Seven Automatic Pinspotten Wor 
Bovling Pleasure Cocktail Lounge 
Restaurant Free Parking. A health 
Sport for young and old. Special 
Consideration to Religious Groups 
and New Leagues. Come in and 
have a Grand Time. Bring Your 
Friends. Call GE 7-3222

Iš to, ka rašo gatviniai laik-^ 
rąščiai apie visokias padugnes, 
negalima daryti" sprendimą 
apie visą visuomenę. Tiktai bol
ševikiniai korespondentai, tarp 
jų ir Laurinčiukas, išrankioja: 
“kapitalistinės” visuomenės 
dėmes, kad purvintų jiem vai
šingą ir daug laisvės teikiantį 
kraštą-. Tikslas aiškus: prideng
ti savas dėmes. “Kas kuo kvep, 
tuo ir kitą tep” — sako sena 
lietuvių patarlė, šiaip jau nie
kas nesistebi, kad viso pasau
lio didmiesčiuose yra moralinio 
supuvimo. — Nusisukime ge
riau į kitą pusę!

EVER—READY PAINTING CO. 
Interior — Bžterimr 

^laatering — DecoraMng 
Reasonable Prices 

Special Consideratton given 
To Religtoun Inštituttons 

HY 8-9654

New Yorke vaikščiodamas 
dažnai pamatysi būrelį balan
džių. Kai kur jie vaikštinėja 
aikštėse ir gatvėse, bet tiktai 
dienos metu. Naktimis nei 
slampinėja, kaip New Yorko 
naktibaldos, nei “posėdžiauja”, 
kaip bolševikai Maskvoje. Gyvu
lys daugiau laikosi tvarkos, o 
balandis dar yra simboliu tai
kos. Labai prisiriša prie vietos 
ir žmogaus. Darbininko kieme 
buvo prijunkęs jaunas karvelis. 
Išvežtas į Bridgeport, Conn., 
po kelių dienų vėl atsirado. 
Stebėjomės, kaip tokiame di- 
deįiame mieste, kur krūvos pas
togių yra panašių, galėjo at
rasti savąją. Bet toji kelionė 
jam kainavo gvvybę. Išvargęs 
ir išbadėjęs neišlaikė.

Trys nelaimės iš karto
Mallorcos saloje, kuri pri

klauso Ispanijai Viduržemio jū
roje. motociklininkui plyšo pa
danga ir jis susikūlė, netekęs 
sąmonės. Pro šalį važiuodamas 
jį aptiko laidotuvių direktorius, 
kuris nuvežė į artimiausius na
mus — bepročių ligoninę.

Gyvenimo ųriuvėiiai
Rusijoje vienam vakariečiui 

turistui buvo daug kalbama 
socialistine statybą. Vado- 
pasivedėjęs turistą į šalį; 
niekas negirdėtų, pasakė: 
nekalba apie gyvenimo 

griuvėsius: spekuliacija mote
ris ir kolchozus. Soekuliuodami 
pražūva greičiausiai, su mote
rimis — maloniausiai, o kol
chozuose — tikriausiai”.

Ir nevesk mus į pagundą ...
Amerikoje vieno profeso

riaus, atominės energijos tyri
nėtojo, laikraštininkas paklau
sė, ką jis veikiąs laisvalaikiais. 
Profesorius atsakė, kad visas 
jo laikas užimtas tų tyrinėjimų. 
“Tai ir eidami migti skaitote 
apie atomines bombas?”. “Ne, 
— atsakė profesorius. — aš ta
da meldžiuosi, kad dar pasikei
čiau gyvas”.

«nr«M Fu4f OU Ca. lm. Pit. 1983. 
Boro wMe aervtce. authorized Erno 
rtnalfr: SĮpt^ęlel—150 geltona Ane to 
each new contomer. Metano fuel 
all deOverteo, bunaer anteęA eervice 
contracts on .all ęiakes. InMalEng 
cf heating plaata and' eenhel heat- 
tag ajvtenMk RN 3-3100. 234 Ralph 
Aviu Brooktyn. N. Y.

AM¥aNA0 VAITKŲ*. *«O0>M 
Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • VI 9-5077

WALTMAR RE=T HOME 
For The AgeO 

Consdentiouo and CooeMerate Care 
Cathottca WHcome 

Maigant Spters. Dtrector 
77 HamptM RdL. Sooth Hampton. 
L. L — 516 AT 3-2987.

ALPINE MEAT A SAUOAGE. Ine. 
125-13 Ubertv Aanaue 

Richmond Hill 19; LI. N. Y.
TeL VI 3-1750

We offer the flnest in Swiss and 
German style sausares — Prime 
meats and poultry. Cloeed Monday. 

FRANK EBERLI

•:-r^ ES ’ .ir-" ■ - ■ .'t ■
*-»**■—- -I ■■ -- . - - -

? KATWIMTJf.AnA©W L 

, . Fcr toe flMBt to repefrn i* T.V. • 
A Radio at reaeomtoe prices eall ' 

W24maak farMr.lOAnta.
■..... " ‘-'■F1*1 ‘U"' .Į1"''' ' ' r

INTERSTATE IRON W0RK8 

- *n>e Pinant Work Done '
7 DronjStairs — Platfonaa — 

. FlmeKApes
^Mattone ©tnmtoaed

229 East 9th 8L* New York City
.4 .. ją. 4^464 '

Let Me Proee
That I Can Save you

, Money '
On Your Roof Repairs

Special Consideration to Religious

CIRILLO 80WLING PRO SHOP 
Dealef in Ebonite A Colombia. Plas- 
tic BOVVLING BALLS. 22 cotors to 
chcose from. Wide seleetion of Hyde 
shoes and bowhng bags. Bowiing 
shirts from $600 to $7.00. Trophies 
different sizes. Free engnving on 
orders over $50. Expert fitting and- 
drilling while-U-wait.

CKRILLO BOVVLING PRO SHOP 
3838 White Plains Rd. (between 220 
and 221), BR0NX — Kl 7-3749. 
“We drill the best A plug the ręst”

AliUauskas. N. Baranauskas. P. 
Radžiūnas, S Gendrlk. E. Kaa l'ūPa 
J. Jakavonis. K. Škėma A. Jeslns- 
kas. dr. P. Jurevičius. Š. Bertulis. 
T. SlapSys. V. Petruconis. J Ban- 
tock. J. Slanksnaitls, P. AikSnoras, 
W. Bnsgts. V. Steponis. A. Bu
kauskas. P. Martinklenė, T Točfo- 
nis, A. G^rulat, W. Wolf. L. Aba- 
ravičius. B Gustas, A. Valentinas, 
E. ZeHuaky. K. AmastaiU. A. Ba- 
čiulka, J. Owfrka, B. Agurids, J.

siu”. “Ne, nereikia. Manė jū
sų skrybėlė juokina labiau, ne
gu filmoje rodoma komedija”.

• FAIR PLAY LUMBER CO. INC.

Carii and Carry — For the Flnest 

in Lumher ąt the Most ReasonaUe 

Prices Call 516 PE 5-3100

FOfiTBKO, MM*, VA1KV 
paimi progą — vestuvių, ktttMyiM* gknuKttentą, p**vn| * 
pan. nuotrauką; norite atnaujinti een* totografUą? Jums

Krinta balandžių ir gatvėse, 
aikštėse. Kai kuriuos vaikai nu
deda. kitus suvažinėja. nors jie 
ir labai mitriai pasprunka iš po 
ratų. Niekas į žuvusį karvelį 
nekreipia dėmesio. Ne žmogus. 
Bet ir kietą žmogaus širdį ga
li sujaudinti tai, kas nutiko 
tirščiausioje New Yorko gatvė
je — 42-je prie Times Sųuare. 
Ieškodamas žmogiškų nutikimų, 
foto reporteris Frank Hurley 
aptiko nelaimę, kurią išgyveno 
pora balandžių, čia ją matome 
vaizduose, (s)

Gelgota. A. Katilius. A. Alukonis. 
W. Mikelk, D. Chubet. A. Verše
lis. A. Kscenaitienė. M Wentis. R. 
Gruodis, S. Goštautas. V. Kupčikas, 
P. Jalaitis. J. Kalinauskas. S. Ste- 
vens. J. Klimavičius. O. Kazlaus
kas, P. Spetyla. A. Paltanavičius. 
J. Kazlauskas, P. Televičius. ;A. 
Vilčinskas. A. Kiškonis. S. Lauras, 
A. Kvedaras. J. Spranaitis. K. Rut
kauskas. K. Barauskas, M. Janu
laitytė. C. Dumbles. A. Gantautas. 
P. Mikšis, S. Palionis. V. Padva- 
rietis. J. Suopys. A. Grusaitis. P. 
Dailidė. A. Survila, S. Novak. A. 
Bintins. O. Bikinas. O Širvinskai- 
tė. J. Milius. U.. Yanush, M. Stro- 
gis. M. Butrimas. A. Žalys. H. Ve- 
nis. Z. Degutis. A. Garbačiauskas, 
M. Tumasonis. K. Shukis. A. Mi
kalajūnas, D. Janušienė, B. Sabec- 
ky. M. Clune. P. Kaulius, P. To- 
leikis. Ch Saltortis. A. Balsis. V. 
Bagdonas. A. Jankauskaitė. L. Brie 
dis. P. SaladžitN. M. Mulevičius. F. 
Zieka ir O. Malko.
dis. P. Saladžius.

Po 2 dd : P. Eraška. J. Stari- 
čenka. J. Valaitis. J. Smolsky. A. 
Lvnch W. Waznes. K. Stank, A. 
Gerulski, K. Butkys. J. Manikas. 
D. Ališauskas. V. Urbonas. K. Gar- 
bauskas. K Račkauskas. B. Adams,
S. Bučmys, A. Didžius, P Povilai- 
tienė. P. Stanelis. O. Laimutienė. 
L Vasiliauskas. M. Janonis. K. 
Buitkus. A. Povilaitis, kun. A. 
kevičius. J. Kudarauskas. K. 
lys. A. Stanis.

Po 1.50 dol.: C. Morris, E 
paitis, J. Kačkeiis, A. žtarienė. B. 
Ashmont. A. N o viekas. L Vytaus- 
kas. -

Po 1 dėl.: J. Shatas. O. Grigie
nė. X. Grubinskas. B. Martūnas, V. 
Malakas. K. Witort. Mrs. Lutkus, 
J. Leikauskas. A Salezanskienė, A. 
Stanavich. P. Bitleris. M. Pango
nis. K. Dvilienė. M. Pobrfukis. S 
Mažiiis. F. Žukauskas. K. žiabraus- 
kas. J. Laureckas. A. Ruzgas. X 
Statkus. A. Smetona. S. Btoškevi- 
člus. P. Adomavičius, J. Grigas, M. 
Pečiulis. M Litvinas. A. Prakapas, 
K Butkus. P. Savickas. K. Keblys,
T. Yurewicz. A. Pecukevrich. P. 
Naulavičius. P. Vitkus, J. Malen- 
g.1, A. Kupčinskas, J. Laakua. M.

(nukelta į 7 psl.)

primena, jog laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau
gijos. turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve
timtaučių tarpe.

Drama and Mušte 
Producerg of Shonvcase 13 

Directors - Agente - Producers and 
Memhers of Press. Come as guests 
and riev our Ne 7 TalenL

13 Weet 17th 8t (mezz.) 
Nmv York City

New Yoric City — AZ 5-8095

Draugija apdrausta FEDEKAL SAVINGŠ & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK.

tniantva HtoMtL sveiki Ir lengvai 
•ūkuojami Neatrodo dažyti. At- 
Muškite t3.no ut didelę 8 oa. bunka 
Kanadoje $4.09. Garantuojame. b*> 
•RepatanktatL - TROP1CANA. 
Dept A: FABaa 385, Cltoton, to*

GEORGE PATURZO 
BOWLING SUPPLIES 

Authorized Brunsvvick Dealer. ESc- 
pert drilling while you wait. Also 
featuring Balis, Bags. Shoes, Shirts, 
Trophies. — 315 W. 50th Street, 
Nw Yoric City. —- CI 6-2889.

'''įNYKsncBfT sBamnsšs 
iMtoiyiįHiin tooatoto canr

HĄtm* EHG*U INC. ‘ 
tonm 1121; 165 Broadway. Nevr 
r<Mk 6. N. Y.; Ito. WO 4-7684.

Darbininko spaustuvės statybos 
fondui aukojo: Po 3 dol :
A. Brazis, A. Kapchus. M. Vizba
ras, V. Šlikas. Dr. P. Kazlas. J. 
Keraminas. E. Pivoriūnas. V.. Ba
čiulis. A. Nakutis. E. Gudaitis, V. 
Vasiliauskas. K. Stasiūnaitis. K. 
Stankūnas. E Pohlman. H. Calitis, 
M. Šimkus. B. Wallace. A. Rauli- 
naitis. A. Kazlauskas. S Barakaus- 
kas. V. Cuskie. M. Baltrušaitė. A. 
Musick. Ch.- Grigas, A. Sutkus, A. 
Kaunas. E. C. Veturis. F. Branau, 
M. Totoraitis. E. Chlamauskas. P. 
Griganavičius. T. Pusnikas. P Del
tuva, P. Linens. R. Kazler. P. Se
kmas. H Einger. F. Baltakis. L. 
Milukas. J. Vaišnys. M. Balčiūnas. 
M- AHauskienė. C. Shukes. B. Stan
kus. V. Yankauskas. B. Shadler. M. 
Meškūnas. F. Maznik. J. Švilpa. G- 
Gra^auskas. Prankaitis, A WallenL 
J. Peservteh, V. Yuknis. P. Jočvs.
D. Gucevičius. J. Andzėnas. P. Kas- 
pariūnas. A Skučas, A. Žilionis. K. 
Kulys. J. Dumčius. M. Zakarevi
čius. M. S”"šHa'. G Janulis. A. Če
pulis. V. Ms’Fnsujskfcs. V. Sinkevi
čius. B. Strimaitis, H. Punevičie- 
nė. M Klimas, A. Basročiūnaš; L 
Ambrazaitis, L. Parzel. Ch. Ranbū- 
nas. V. Tomkus. U. Mebrid A. Bal- 
svs. J. Savame. A Jankauskas. O. 
Buivydienė. F. Yasas R. Bukaus
kas. J. Abromaitis J. Staniškis. V. 
Ivonia O. Mackevičienė. B. Mieže
lienė. P. Levendauskas. S. Rudys.
E. Leščinskas. M Sangavičius. L. 
Tamošauskas. O. Panatauskfenė. D. 
Tamnlaitis. D. Vaičiūnienė. S. Je- 
gelesricz. A. Ryiz. V. Krankaltis. A. 
Lapinskas. J. Klant G. Derančius, 
V. Tamos. J. Kasakauskas. J. Cei- 
lius. M. Cižauskimė. M. Jankaus
kas. E. Walters. U Rimkus. J. Žu
kas, M Yankvs. M. Ceslanskaitė. 
A. Bentkas, J. Rinkevičius. B. Bim
ba. p. Drinridas. P. Pauliukonis. F.

4re dividendo už palūkanas.

Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Refrigpratfcm - Ventilatfon

CaHED 4-3232

Pirma kartą gyvenime
Kai pernai degė Hollywoodo 

artistų vilos Beverly Hills, vie
na pora (vardų neminėsime), 
bėgo iš savo namo. Vyras pa
ėmė žmoną už parankės. Ji ap
sidžiaugė: “Tai pirmas kartas, 
mielasai, kai mudu taip išeina-

Modemi skrybėlė
Vokietijoje viename kino te

atre mandagi moteris atsigrę
žė i sėdintį užpakalyje vyrą ir 
paklausė: “Jei mano skrybėlė 
tamstai kliūva, tai ja nusiim-

Du nuskriaustiuįi
Paryžiaus restorane du džen

telmenai susėdo prie to paties 
stalo ir tylėdami valgo. Paga
liau 
tamsta pietauji ne namie?”. 
“Pietaučiau ir namie, bet ma
no žmona nemėgsta virti. O 
tamsta?”. “Manoji labai mėgs-

IN TILE

at the . Most ReasonaUe Prices

NANGANO BROS.
HKATING - AIR CONDITIONINC



66-38-40 8TAGG SI.

AUTO

RAY’S UęUOR STORE

UN 4-1900

MOVING

Sav. V. ZELENIS

BANGA TELFVISION

COME FOLLC4V CHRI8T MOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

I REII6IOUS ČANOlES OF EVttY DESCRIPPONMUDStNG

LOCAJL MOVING

EVergreen 7-2I55 Restd. Illinois 8-7118

JOH N801VŠ 
MOVING SERVICE

Carpenter* - CaMnet Makera 
Good Pay. SteadyWork 

Good Working Conffitions

GEE and TEE SHELL 
SERVICE, INC,

PA88AIC PRIVATE NURSING

MARIJAI SAUKEVIČIENEI

RINGAUDAS REMEZA (ir Rūta Cvikytt, abu veiklūs sportimekai, susi
tuoki rugsėjo 8 Angelų Karalienės par. bažnyčioje' Brooklyne.

Nugtr. V. Maželio.

LEBAN STORE FIXTURE8 
89Bowery, New York City 

Tel. CA 6-4001

G. E. REYERSON and.CC. Ine. 
5712 8th Avė-, Brooklyn, N. Y, 
Moving and Storage, Local and 

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

Call GE 9,7800

Spedri $164)00, Mušt aeU 6room 
house wlth veranda basėment, oil 
heat, garage, 14x365 lot. Sacriflce 
due to fllness. Reaaėnfcbiy priced, 
good location, 3 blocks off Sunrise 
Hwy. Achille Carinei, 339 Commack 
R<L, IsHp, L. L — 516 JU 1-2475.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiaumotnis kainomis. Čia gtfto vi
sokeriopai apsidrausti: &a valstybinių mokesčių - taksų 
Mankai užpildomi.

HOME Mina Kembrey — Pi op.
Profeaafonal Care for Invalida and 

Catb'Mics TVelcome 
Convaleacents, Malė and Female, 

97 High Street, Pasode, N. J.

Road Service — Body Work 
NO 7-Ž233

Fred Wlnkdxnann, Presktent — 00 
West First Street, Mount Varnon, 
N. Y. Home: MO 7-2068; Būrimas: 
MO 8-4660 - 1 - 2

NEW Ė0NAPARTE
1613 Avė. M. (Next to Elm Tbeatre)

- Brooklyn, N. Y.
DEwey 6-6880

Have You Tried
Ralpht Sorrentino’s

Fanoous Italian Cuisine?
“Where the Stare meet” 

\ A la Carte Dtoners Coctails 
Parties Accommodated

didatee <rf Good average intelllgence 
betveen 16-10 yeara.

For Information write to: 
Miarionsry Stato* of the Srd 

Orto <P SL Francio 
PoakaUM, N. Y.

Rev. MuUiei PrOvinoial 
914 - PE 7-0616

Gėrden City, L.I., North Central, 
SL Josepty Paristo. — English style, 
concrete tile stuccb ftaished slate 
roof, built to garage Service drive, 
rear property; 7 rooms, 4 bedrms, 
2 baths, fireplace enciosed, porch, 
copper plumbtog. $29,000. Owner. 
PI 6-5513 — PI 1-4525.

ROCKY’S GENERAL AUTO RE- 
PAIR. 30 yrs of experience. Uptown 
area. Fender and Bodyvork, expert 
mtating. Foreigii 4E Domestic Care. 
■^MiaL-^ousfeientttai reHgious 
grdups. VN 4-8376 — 610 West 
125th Street, New York City.

JONEI FORWARDINČ A 
TRUCKI1MG AGENCY 
WORLO WIDE

• Stiipping and Crating
e Free Estimates
•Plck-up and Delivery Service 
o Air Freight — Train — Boat 

-------UL 7-5314-------
110 Rogera Avė., Bktyn.

HOTEL GRANADA 268 Ashland 
Place, Brooklyn, New York

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

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

Available ■— Ųnfumished and Of
fice Space — Daily—Weekly— 
Monthly — T. J. SuDivan Mgr.

UL 8-2000

ELM AUTO SALES 
Sales — Service — Parts 

WY 8-7311

Salė vestuvėms Ir kitolcioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos riHUes lietuvMkas -mais
tas prieinamomis kainomis.

Dėsto”
164 Valley SL, South Orange, NU. 

SOutto Orange 3-4567

CHEVROLET 
Corvair —- Corvette 

Konner Chevrolet 
"One of Americas togeat Chevrolet 
Deatos” Ooatng eot 1962 Trucka 
sale. Specializing to Corvette 

Service. Ask for Mr. “K?
473 BloomfleM avo — CakhseH, NJ.

Formeriy cf itL 125 SL ;
ExceDent CSdsCne ■— Open AH 
Year — Sea Food — Cjops — 

Steoks — Catotog Weddtogs - 
Conununion Breakfasts - Beef . 

' Steak Parito - Confirmaticns - 
Banguets - Sočiais — Wtoen Up- 

town It’s Near*. ForPteasant 
JDtotog

FOrdham 4-8757

SROŽK) SAUONAS 
"ROTA“ 

<Ą MĄSLIOMIS — <Hpton

kaina yra TO dol KaHdlnb kai
na (be u&brtsio) yra tiktai 
(įskaitant visus mokesčius) 69 
dolc
KALĖDINIS SHJtfriNYS Nr. 3 
jį Sudaro: 3 ir ketvirtis jardo 
vilnonės medžiagos 1 vyriškam 
ar moteriškam kostiumui, lygio 
ar' smulkiais langučiais, tamsiai 
mėlynos, rudos ar , pilkos (pasi- 
renkamžHš 6 medžiaga s jar
dai vilnonės medžiagos 1 mo
teriškių ar vyriškam paltui, 
tamsiai mėlynos, juodos, žalios 
mėlynos ar kupranugario spal
vos (pasirenkama iš 5 medžia
gų); 8 jardai sunkiojo rajono 
languoto, 2 suknelėm ar 2 mo
teriškiem kostiumam, juodai 
balto, vyšninio su baltu, žaliai 
balto ar mėlynai balto; 6 jar
dai cKrisHnb šilko tafetos, tin
kamos pamušalam, suknelėm, 
bkuzėm ar apatiniam, tamsiai 
mėlynos, juodos, tamsiai pil
kos ar rudos spalvos. Mūsų nor
mali tokio muitinio kaina yra 
68 dol. Kalėdinė kaina (b» už
darbio) yra tiktai (įskaitant vi
sus mokesčius) 59 dol.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr.4 
Jį sudaro: 6 ir pusė jardų vil
nonės medžiagos 2 vyriškiem 

(nukelta į 8 psl.)

The Ftoest tol Repair Work at Fair 
Priees

3761 Tenth Ave^ Netv York City 
(Weet SRat SL)

LCĮ 9-9443

> HOTEL ALEXANDRIA 
250 W. 103rd SL 

_ New York City
Beautif ui Rooms — Private Baito— 

Day — Week — and Month 
Special Consideration to ReHgious

Groups

esame pasirinkę savo gerbiamų
jų lietuvių klijentų gerui vėl 
4 specialius išskirtinės vertės 
ir rūšies kalecfinius siuntinius.

Taip pat nuoširdžiai dėko
jame 3v. Panelės Nepaliau
jamos Pagalbos parapijos kle
bonui kun. J. Angelaičiui, 

kun. A. GotdHcovskiui, Dal
ia Jacubs ir $ūnw laidolu-

PBRMANENT POSHION 
OCEANOGRAPHIC RESEARCH 

VES8EL 
Phone Port Captain 

Collect Palindęs, New York 
(914) ELmwood 9-2900

MARINE ENGINEERS 
PERMANENT POSTHONS 

Oceanogyaphie Beseareh 
Vesaei Diesel Bectrie 

U. S. LICEN8Ė RĖOUIRED 
1000-1500 HP.

CHIEF - FIRST - SECOND 
AND THIRD ASSISTANTS 
PHONE PORT CAPTAIN 
Collect Pallsades, Nėw York 

(914) ELmwood 9-2900

As a Gray Franctoan Sister to be- 
cobc Ctorist T Ja* by teactotag 
youth ta Grammar —High Schobl 
and College. Our atai to be Ifis 
2 Hends, in tendtag the siek to 
be His Feet ta Catechetlcal tastruc- 
tto to be Kb Ęeert ta cariag fior

LICENSED PIANO MOVERS 
Fireproof Moving and Storage 

Baggage Tranrfer and Ebcpresstag 
at reasonable priees 

Cafl Ml 7-5400

VOLKSWAGEN
Authorized Factory 

Sales — Service — Parts 
Air Cooled Automotive Corp. 
"Bases County’s OMest VW.

štai ir vėl, prisilaikydami jau 
šeštus metus savo tradicijos, 
siūlome 1000 specialiu kalėdi
niu siuntiniu be uždarbio, ga
mybinėmis kainomis, savo kli- 
jentams lietuviams visame pa
saulyje. Parodydami Kalėdų 
proga-šventini mostą ir steng
damiesi atsidėkoti už tą didžiu
lę nuoširdžią ? - * ktfifes
esame susilaukę praeitais me
tais, atsisakome uždarbio įr

Ypatinga proga tums pasi
naudoti tokiu vieną kartą per 
metus įvyksiančiu kalėdiniu 
siuntiniu pasiūlymu. Tik 1000 
kalėdiniu siuntinių be uždar
bio, dėl to užsakymus, siųskite 
tuojau, kad nebūtų nusivylimo. 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1 
Jį sudaro: trys ir ketvirtis jąr- 

YitttonėS medžiagos 1 vyriai 
kam ar moteriškam kostiumui, 
ty^os ar smulkiais langučiais, 
tamsiai mėlynos, rudos ar pil
kos (pasirenkama iš 6 medžia
gų); 8 jardai sunkiojo rajono, 
2 suknelėm ar 2 moteriškiems 
kostiumams, juodai balto, rudai 
balto, vyšninio su baltu, žaliai

Mm. brangiajai žmonai, 3 Sf

m«u motinai. Maniai ir m- .
karnos pamušalams, suknelėms, 
bliusėms ar apatiniams, tamsiai 
mėlynos, juodos, tamsiai pilkos 
ar rudos spalv. Mūsų norma
li tekio siuntinio kaina yra 
45.50 dol Kalėdinė kaina (be 
uždarbio) yra tiktai (įskaitant 
visus mokesčius) 39. 50 dol. 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 
(dvigubas Nr. 1 siuntinys). Jį 
sudaro: 6 ir pusė jardų vilno
nės medžiagos 2 vyriškiem ar 
moteriškiem kostiumiun, lygios 
ar smulkiais langučiais, tam
siai mėlynos, rudos ar pilkos 
(pasirenkama iš - 6 medžiagų); 
16 jardų sunkiojo rajono, lan
guoto, 4 suknelėms ar 4 mo
teriškiems kostiumams, juodai 
balto, rudai balto, vyšninio su 
baltu, žaliai balto ar mėlyna

1883 MADI8ON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgevood) ■ , 

TeL EVergreen 2-6440

mirus, gauta daugybė šv. mi
šių intencijų, užuojautų žo
džiu ir raštu: iš Clevelando

* Dtuabrys, P. NertoevM&B, J. Ku-
- meta, V. Anstejua, M. ęiangynas,

EI Maram, L Banėztatos. M. Ouku- 
<tienLD.TuMkta, iS.Bato.vieh, M.
- MafuaBttis, V Bielevfciv S. Liepas. 

’^įA. MfcčuiaitiB, J. GeCiauskab, Vai 
iytektaa* G. Rajeckas, H. Kelto, 
.. E. Gouba, A Matukas, ,Vrub^ 
i / Kandcas, P. Ariauskaš, M. šneide- 
?rien6, M. Kurtinaitis, J. Steponaf-
* tia, Ą. Ctofaka, JF? (Botas, P. Vib- 

montaitO, A. Baltutis, S. Adomai-
i tis, M. KBmaitiau -J Veuslauskas, 
' lįfr*. Kantakedčins, A. Krancevičius
F. Skwar, K Daugfela. ,

> Po 50 centų: F. Stanco, D. Var
nas, O. SavtddenE.

* Nuoterdžiai dHcoja '■
Darbininko Administracija

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

vių įstaigai, visiems aukoju
siems vainikų ir 9#»V/ vi
siems apėjusiems atiduoti

balto; 6 jardai dhMMo Šiko namuose ar palydėtosioms i 77 .1 \ 
amžiną poilsio vietą. taftos, tinkamos pam^alams,

suknelėms, bliuzems ar apati-
Flori jonas Saukevičius, sū- niams, tamsiai mėlynos, juodos, 

nūs, dukros, anūkai, anūkės tamsiai pilkos ar rudos spalvos,1 
ir velionės broliai ir seserys Mūsų- normali tokio siuntimo

2MILERESTAORANT AND BAR 
Cold Sprfag Harbor. N. J.

LargeSt Fto Docks viiere you can 
watch the boata nnload — Lobster 

and Sea^Food Speciaftto -
Chicken - Turkey - Chops - Steaks 

Snacks to 1 PM — Dinners to 
11 PJL — Opai 11 AJL 7 days 

a Week _
522-1287

,ietu**iAk> «. eUnipietiSk* ■ >luofK> • 
/eatuvėniM u pokyliams tortai

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERT8 BLVD. KfCHMGND HBLi, N. Y 

Tėtefdaas: VIrgnna 3-3544

majoro Locker, Clevelando 
miesto tarybos, Cyahoga ap
skrities detnokratų partijos 
vadovybės, lietuvip draugijų 
ir atskirų asmenų. Visiems 
nuoširdus ačiū.

BLY MOVING a STORAGE

Local and Nattonwide 
BLY Moving A Storage Agente. 

Household ranoval sėrvlce. Ucensed 
I. C. C. & P. S. C. Movers; Ucensed 
Piano mova. — HA 9-1629 - 
59-22 Wooddde Avę^ VVootode, LX



ADVOKATAS

THEODORE WOLINNIN,
INC.

PRANAS WAITKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

ATOSTOGŲ LAIKU VERTINGAS IŠPARDAVIMAS

JOSEPH C. LUBIN

TIK ŽIŪRĖK!

1962 NAUJAS FORD FALCON

KARLONAS
Fanerai HomeTAIP PAT

GEROS KOKYBES VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ

atstovybėAutorizuota

JUOZAS ARBACIAUtKA*

E. JOSEPH ZEBROVSKI 
"' Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

imo šių mokslo metų 
pradžios, pradėjo dėstyti pran- 
^cūzų kalbą Brocktono aukštes- 
nėje raokykloje.

Ignacas Styga (rugp. 31) 74 
m. Velionis gyveno 52 Rich- 
wood St, Dorchtster, Mass- Nu
liūdime paliko dvi dukteris. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinė-

Tokia žema kaina — tik $1,749, su pristatymu

tas spausdinti. Numeris 
tas Maironio sukakčiai 
nėti. Numerį leidžia pi

Išimtis 62-T-Bird~C<mv. — $3,295.00

_ Už a. a. arkiv. Teofilię Ma
tulionį 30 dienų po mirties ge
dulingos mišios bus aukojamos 
rugsėjo 22 8:30 va. Ange
lų Karalienės par. bažnyčioje! 
-Mišias užprašė Lietuvių Katali
kų DarbininkųKlubas. Visi, kas 
gali, prašomi mišiose dalyvauti 
ir pasimelsti už mūsų tautos 
kankinio arkivyskupo T. Ma-

Antanas Nenartavičius (rug
sėjo 1) 68 m. Velionis gyveno 
91 01d Harbor. St, So. Boston, 
Mass. Nuliūdime paliko dukterį. 
Palaidotas šv. Juozapo kapinė-

siektę gavėjus. Kas nori užsi
tikrinti sau kalėdinį be uždar
bio siuntinį, iš to priimame ma
žiausiai bent 1 dol. užstatą jau 
dabar ir galutinio užsakymo ga
lėsime laukti 8 savaites.
. Atsiminkite: užsakykite tuo
jau ir pasirūpinkite, kad Kalė
dom* būtę gauta. Kalėdiniu 
siuntiniu be uždarbio yra tik 
1000.
MES GARANTUOJAME:

1. Kiekvienas siuntinys bus 
įteiktas gavėjui

2. Jei siuntinys dingtų, mes 
grąžiname pinigus ar nemoka
mai pasiunčiame kitą siuntinį.

3. Apmokame visus mokes
čius, dėl to gavėjai, sulaukę

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

SAS New York draugovės 
susirinkimas šaukiamas penk
tadienį, rugsėjo 21 d., 7:30 v. 
vak. kolegos Algio šaulio na
muose, 420 12th Avė., Pater- 
son, N. J. Draugovės nariai iš 
New Yorko, vykstantieji į su
sirinkimą, dėl susisiekimo prie
monių prašomi skambinti R. Ge- 
deikai tel. HY 7-6473.

mą teikiančio* prekės. įsitikin
kite patys." Paprašykite nemo
kamo katalogo. Su malonumu 
bus pasitarnaujama naujiem* 
Idijentams.

LITHUANIAN TRAEMNG 
COMPANY, 341 Ladbroke 
Grove, London, W. 10, Great 
Britaft*

dildę siuntinię medžiagos yra 
eksportinės angliškos medžia
gos, o dėl to dar, kad esame 
turėję labai sėkmingus preky
bos metus, šiais metais esame 
paiėgūs duoti siuntiniams be

specialiai mums gamintas, nau
jais ir patraukliais raštais, že
mesnėmis negu praeitais me
tais kainomis.

(ARMAKAU8KA8)

Graborfaė-BalsanrootojM
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOt.lTAN AVE. 
8ROOKLYN. N. V. *

ppndinkrirA J mantrimfrą dar
bo metų įdėjo minėtas dienraš
tis. J.' Jasėnaitė yra paskutinio 
kurso studentė Columbijos uni
versitete.

Lietuvos vyčię Great Necko
“Chrysanthe- 

mum i Bali”, bus spalio 27 d. 
Knights of Columbus salėje, 
2 North Plandome Road, Port 
Washington, L. L, N. Y. Šo
kiams gros Joe Thomas orkest
ras. Visi kviečiami!

Jane Gerdvilienė, gyv. 38 
Pine St. ,Brooklyn 8, N. Y., 
pereitą pavasarį išlaikius egza
minus, perkelta į bakteriologi
jos skyrių Bird S. Coler ligo
ninėje, Welfare Island, N. Y. 
Dabar ji ruošiasi egzaminams 
aukštesniam bakteriologijos 
laipsniui įgyti.

A. Pateckii, iš Hartford, 
Conn., Darbininko skaitytojas 
ir ilgametis LDS sekretorius, 
kuris uoliai kasmet prisiunčia 
savo kuopos Darbininko skai-

Medžiagų pavyzdžiai pagei
daujantiems bus siunčiami oro 
paštu nemokamai į bet kurį pa
saulio kraštą.

Mes nesigailėjome pastangų, 
kad medžiagos būtę nupirkto* 
ypač žemomis kainomis ir kad 
jum* B to būtę naudos, ir mes 
esame tikri, kad jokia kita fir
ma negali panašių aukštos ver
tės siuntinių pasiūlyti tokiomis 
nuostabiai žemonvs karnoms*.

Mūsiškius kalėdfoiu* siunti
niu* be uždarbio gali užsisa
kyti visi lietuviai, vis tiek, ar 
jie būtų mūsų klijentai, ar ku
rios nors kitos firmos. Mums 
malonu leisti tuo pasiūlymu pa
sinaudoti bet kam. Užsakyki
te tuojau, kad Kalėdoms pa-

Jonas Virbickas (rugsėjo 7) 
71 m. Velionis gyveno 269 
Goki St, Nuliūdime paliko ke
turis sūnus. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Marija Pašakarnienė (rugsė
jo 10) 69 m. Velionė gyveno 
156 W. 6th St Nuliūdime pali
ko dukterį ir sūnų. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Jonas Šidlauskas (rugsėjo 
12) 80 m. Velionis gyveno 1654 
Cotambia Rd. Nuliūdime pali
ko keturias dukteris. Palaido
tas N. Kalvarijos kapinėse.

siuntinių, nieko nebeturi pri
mokėti. ,

4. Visas medžiagas siunčia
me tiktai pagal pavyzdžius. 
SPECIALUS PRANEŠIMAS:

Jau atspausdintą* musę nau
jas sensacinis visa* iliustruo
tas ctidfiulis katalogas, pirma* 
ir vienintelis toks iliustruota* 
siuntinię katalogas pasaulyje. 
Tuojau reikalaukite jo. Jame 
plačiai aptariamo*.. ir Hiustra-

74 PROVIDENCE BT. 
WORCE*TER, MAM.

PL 4-4737 PL4-1K

jęs 5Q0 dolr;.
Dr. Jonas Grimus, išbuvęs 

savaitę New Yorke, išvyko | 
Bostoną, kur skaitys paskaitas. 
E Bostono keliauja į Putnamą, 
Gonn., p E ten į Montrealį, 
Kanadą. 
_ Kun. Juozas Jankauskas sa-’ kuopos šokiai, 
vaitę svečiavosi pranciškonų 
vienuolyne Brooklyne. Išvyko į 
Torontą, E ten, kaip laivo ka
pelionas, grįžta į Romą, kur 
nuolatos gyvena.

Brooidyno -murėjuje rug
sėjo 25 atidaroma advokato 
Louis E. Sterno kolekcijos pa
roda. Adv. L E. Stern, jau mi
ręs, visą gyvenimą rinko meno 
kūrinius, sudarė retą rinkinį iš 
19 ir 20 amžiaus. Yra pasau
linio masto dailininkų paveiks
lai, skulptūros. Taip pat domė
josi ir senuoju bei primityviuo
ju menu. Rinko garsių dailinin
kų iliustruotas knygas. E jo 
didelio rinkinio bus išstatyta 
225 meno kūriniai. Paroda už
truks iki kitų mėtų kovo 10. „

Ričardas Bačkis vakar iš Pa- tytojų prenumeratas, lankyda- 
ryžiaus atskrido į New Yorką. 
čia jį pasitiko jo brolis kun. 
Audrys Bačkis. Porą dienų pa
buvęs New Yorke, išvyksta į 
Washingtoną pas tėvus. Jų tė
vas dr. St. Bačkis yra Lietuvos

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Išvyka į Pennsyivaniją
Elmhurste, Pennsylvanijoje, 

rugsėjo 22 šventinama nauja 
senelių prieglauda, kuria rūpi
nasi Nukryžiuotojo Jėzaus se
serys. Autobusas iš Brooklyno, \ ^t., So Boston, Mass. Nu- 
nuo nranciškonų vienuolyno liū&ne paliko dukterį! Palai

dotas miesto kapinėse.
7:30 vai. mišių koplyčioje. Prie P”®38 Norkus 30) 49 

m. Velionis gyveno 8 Tucker- 
man St., So. Boston, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną ir 5 vai-

(BIELIAUSKAS)
FONE RA L flOME

M. P. BALTAS — INreetortm
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalą VmHJaa

W0 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

mas New Yorke pažįstamus, už
sukęs į Darbininką, pasidžiau
gė spaustuvės darbais ir spau
dos palaikymui bei spaustuvės 
statybos fondui paliko 10 doL 
auką, už kurią Darbininko ad- 

atstovybės teisinis patarėjas ministracija nuoširdžiai dėkoja. 
Washingtone.

Algimantas Bortkevičius, te- Kazimiero kolegijos ekonomas, PRAŠOM ATKREIPTI

mišios buvo atlaikytos Aušros Massapeųua Park, L. L, N. Y. džiagas nagu bat kada iki šiol, 
Vartų par. bažnyčioje New Yor- rugpiūčio 26 gimė duktė Lina- 
ke, šeštadienį, rugsėjo 15 d. Teresė, ketvirtasis kūdikis jų 
10 vai. Po mišių kun. J. Gu- šeimoje, 
rinskas, parapijos klebonas, Ar- 
lington, N. J., kapinėse pašven
tino velionies kapo paminklą.

Aušros Vartę parapijos ko
mitetas pereitą penktadienį, 
rugsėjo 14, buvo susirinkę po
sėdžio aptarti parapijos nau
dai ruošiamo bazaro reikalų, 
kuris numatytas spalio pabaigo-

Dr. Ričardas R. Kontrimas (680 Bushwick Avė.) išeis po 
pereitą savaitę persikėlė į sa
vo namus. Naujas jo adresas: Apreiškimo bažnyčios sustos 
45 Spring Rd., Poughkeepsie, 8:15 va.. Grįžtama tą pačią die- 
N. Y., tel. AX 7-9082. Dr. R. ną vakare. Kelionė ir pietūs 
Kontrimas studijavo chemiją ir asmeniui 10 doL Dar yra ke- 
pereitais metais gavo daktaro lios laisvos vietos. Kreiptis į 
laipsnį. Dirba vienoje chemi- Darbininko administraciją teL 
jos firmoje tyrimų srityje. GL 5-7281; vakarais GL 5-7068.

pildome kiekvieną pageidavi
mą.. Jtįs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo

ologijos studentas Gregorianu- Amerikoje išbuvęs apie porą MESį: Visos tę musę 4 kalė- tulionio sielą, 
mo universitete Romoje, vasa- mėnesių, rugsėjo 14 E New 
ros atostogas" praleidęs pas mo- Yorko išskrido į Romą. Prieš 
tiną ir seseris Jamaicoje, N.Y., išvykdamas lankėsi Darbinin- 
rugsėjo 19 Eplaukia atgal į ko redakcijoje, lydimas klieri- 
Romą tęsti studijų. ko Algimanto Bortkevičiaus.

Už a. a. Prano Radvilos va- Antanui ir Danutei Boba-

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

■ buvo į Washingtoną,
■ kur dalyvavo advokatų federa-

* ' ■ liniame suvažiavime.

_______ ____ . • Mru*i*|i- Po gedulingų šv.
■ Petro bažnyčioje pamaldų pa-

- “ ™ laidoti:
Ito, Apreėkkimo Paraptjo* Kleroųp 50 metų kunigyatte sukaktie* proga, pagerbimo pio- Pranas Karsokas (rugp. 8) 70 

m. Velionis gyveno 8 Fayette 
St, Dorchester, Mass. Palaido
tas šv. Mykolo kairinėse,

Augustas Dusevičiųs (rugp. 
9) 80 m. Velionis gyveno 9 
Fowodale St-, Roslindale, Mass. 
Nuliūdime patiko žmoną ir duk- 
terį. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Konstancija Gendrolis (rug
pjūčio 13) 79 m. Veikmė gyve
no 86 Forest Hills St., Jamai- 
ca Plain, Mass. Nuliūdime pa
liko dukterį ir du sūnus. Palai
dota Forest Hills kapinėse.

Marijona Alukonienė (rugpjū
čio 16) 72 m. Velionė gyveno 

cijomis parodomo* viso* kuo .3 Bantry Way, So, Boston, 
įvairiausios ir puikę pasirinki- Mass. Nuliūdime paliko du sū

nus. Palaidota N. Kalvarijos ka
pinėse-

Jonas Aleksoms (rugp. 18) 
43 m- Velionis gyveno 222 W. 
Broadvay, So. Boston, Mass. 
Nuliūdime paliko brolį. Palai
dotas miesto kapinėse.

Kazimieras Mickevičius (rug
pjūčio 24) 70 m. Velionis gy
veno 86 Whitfield St., Dorches
ter, Mass. Nuliūdime paliko 
žmoną, dukterį ir 4 sūnus. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinėse.

Domininkas Mazin (rugpiūčio 
27) 87 m- Velionis gyveno 556

Joaeph C. LoMn 
Fanerai Director 

Telefonas: 268 - 5185

J. B. SHALINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Toreet Parlnray Station)

WOOOHAVEN» N. Y.

Suteikiam garbinga* laidotume* 
Keplvčior nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrghtia 7-4499

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2828

GERI PIETŪS IR VAKABSENB — JAUKUS BARAS

(atkelta iš 7 psl.)
ar moteriškiem kostiumam, ly
gios ar smulkiais langučiais, 
tamsiai mėlynos, rudos ar pil
kos (pasirenkama iš 6 medžia
gų); 3 jardai vilnonės medžia
gos 1 moteriškam ar vyriškam 
paltui, tamsiai mėlynos, juodos, 
žalios, mėlynos ar kupranuga
rio spalvos (pasirenkama E 5 
medžiagų); 16 jardų sunkiojo 
rajono, languoto, 4 suknelėm 
ar 4 moteriškiem kostiumam, 
juodai balto, rudai balto, vyš
ninio su baltu, žaliai balto ar 
mėlynai balto; 10 jardų dirb
tinio šilko tafetos, tinkamos 
pamušalams, suknelėms, bliu- 
zėms ar apatiniams, tamsiai mė
lynos, juodos, tamsiai pilkos ar 
rudos spalvos. Mūsų normali 
tokio siuntinio kaina yra 91 
doL Kalėdinė kaina (be uždar
bio) yra liktai (įskaitant visus 
mokesčius) 79 dol.

Užsakant prašom nurodyti, 
kuri spalva pageidaujama pir
moji, o kuri antroji.

CARROL 
Funeral Home

'ii


