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TERESE NEUMANAITĖ MIRĖ

Amerikiečių akys nukreiptos [labiausiai i rinkimus
Amerikoje rinkinių eiga ku

riam laikui nustelbia užsienio 
rūpesčius — Kubą ir Berlyną. 
Labiausiai dėmesys buvo ar yra 
sutelktas i Massachusetts, New 
Yorką ir Kaliforniją.
MASSACHUSETTS 
VALSTYBĖJE
buvo didžiųjų vardų lenktynės 
— Kennedy ir McCormacko. 
Laimėjo demokratų nominaciją 
į senatorius Edward M. Kenne
dy prieš Edvvard J. McCor- 
macką santykiu 2:1. Laimėji
mas buvo lauktas. Jau prieš po
rą savaičių W. Telegram taik
liai rašė: jei Amerikoje būtų 
šveicariška sistema, t. y. rin
kimuose nedalyvautų moterys, 
tai Kennedy nelaimėtų: bet su 
amerikine sistema nebuvo reiš
kiama abejonės.

Respublikonai Massachusetts 
nominavo George Cabot Lodge 
prieš Laurence Curtis. Taigi 
lapkričio rinkimuose Kennedy 
rungsis su Lodge. Rašoma, kad 
respublikonai išnaudos argu
mentą prieš “Kennedy dinasti
jos” Įsigalėjimą valdžioje, bet 
vargiai jis turės Įtakos rinki
mų eigai.

LIUDININKE
IŠ LIETUVOS
Rugsėjo 5 i JAV iš Škoti

jos atplaukė mokytoja Ona 
Panfilovienė - Žičkutė, Į Ško
tiją atvykusi iš Lietuvos.

Gimusi Škotijoje, ji išvyko 
ĮLietuvą.apie 25 metus išbuvo 
joje. Sovietam okupavus Lietu
vą daug pergyveno. Jos vyras 
buvo ištremtas i Sibirą, po aš- 
tuonerių metų grįžęs, prieš tre- 
jis metus staiga mirė. Likusi 
viena, kaip gimusi Didžiojoje 
Britanijoje, pradėjo rūpintis iš
vykti i gimtaii kraštą. Galų ga
le pasisekė išgauti leidimą ir 
pr. m. liepos 1 pasiekė Škoti
ją ir laisvę.

Sovietų okupacijos metu apie 
10 metų mokyklose dėstė ang
lų kalbą. Vėliau, turėdama pa
sirinkti — likti mokykloje ar 
verstis privačiomis pamokom— 
pasirinko pastarąjį būdą ir per 
visą laiką anglų kalbos mokė 
daugiausia profesijų žmones— 
gydytojus, mokytojus.

Beveik visą laiką buvo Kau
ne ar jo artimose apylinkėse. 
Todėl gerai pažįsta visas te
nykščius sąlygas, nuotaikas ir 
gyvenimą.

Būdama giliai religinga, gy
vai pergyvenusi persekiojimus 
ir turi daug faktų bei žinių 
apie tikybinį gyvenimą okupuo
toje Lietuvoje.

Škotijoje tą laiką dirbo irgi 
mokykloje.

Čia dabar laikinai prisiglau
dusi Nek. Pr. M. M. seserų vie
nuolyno sodyboje Putnam.

Negaišdama tuoj pat pradė
jo anglę kalba rašyti savo per
gyvenimų atsiminimus iš so
vietų okupuotos Lietuvos ir jau 
turi gerą rankraščių pluoštą.

“Nebūtų buvę prasmės verž
tis iš ten, jei nepasakyčiau lais
vėje esantiems, kas ten deda
si" — sako naujoji Lietuvos 
laisvės šauklė.

— Berlyne pro tunelį perei
tą penktadienį pabėgo į vaka
rus 29 žmonės. Tunelis 300 pė
dų ilgio. Daugiau juo negalėjo 
pasinaudoti, nes nuo stipraus 
lietaus vanduo užleijo.

NEW YROKE
demokratai nominavo į senato
rius James B. Donovan, advo
katą, kuris rūpinosi U-2 lakū
no išleidimu iš Maskvos; į gu
bernatorius Robert Morgen- 
thau. Lapkričio rinkimuose jie 
rungsis su respublikonais šen. 
Jacob K. Javits ir gub. Rocke- 
felleriu. Respublikonai tikisi, 
kad esamieji pareigose atsi
laikys.
KALIFORNIJOJE
auga akcija visu aštrumu tarp

RESPUBLIKONAS — Geor
ge Cabot Lodge

DARBI PRADĖJO KREIVAIS SEKRETORIAUS ŽODŽIAIS
Jungtinių Tautų 17 sesija 

prasidėjo rugsėjo 19. Pirmi
ninku išrinktas Pakistano at
stovas Muhammad Zafrulla 
Khan. Priimtos dar naujos vals
tybės: Ruanda, Burundi. Jami- 
ca, Trinidad, Tobago. Dabar vi
so yra 108. Tarp jų 53 yra 
Azijos — Afrikos. Poros bal
sų trūksta iki daugumos. So
vietai reikalavo priimti kom. 
Kiniją. Bet ginčai dėl to iškils 
vėliau.

Jei Vakarai turėtų aktyves
nės dvasios, tai būtų jiem pro
ga pereiti į ofenzyva prieš so
vietinį kolonializmą ir pateik
ti siūlvmų — kolonializmo 
klausimas yra darbų tvarkoje.

Aštrieji klausimai J. Tautose
J. Tautų tvarkos komisijoje 

jau kilo susirėmimai dėl darbų 
tvarkos punktų — dėl Portu
galijos, Korėjos, Vengrijos, 
kom. Kinijos, kolonializmo. Jie 
įrašyti betgi ir ateis į plenu
mą. Tada ginčai atgis. Ginčai 
bus ir dėl Sovietų noro vietoj 
gen. sekretoriaus turėti “troi- 
ką”.

Pirma nugriauki! 
sieną ir uždangą 
Pavergtų Europos Tautų 
seimas

posėdžiavo tuo pačiu metu. 
Jis pareiškė protestą prieš So
vietų pavergtų kraštų atstova
vimo uzurpaciją Jungtinėse Tau 
tose, apeliavo į Jungtines Tau
tas, kad ištirtų padėtį ne tik 
Afrikoje ir Azijoje, bet ir So
vietų pavergtoje Europoje, pa
reiškė simpatijas Berlyno gy
ventojam, kovojantiem dėl lais
vės prieš gėdos sieną.

Dėmesio verta, kad šiuo me
tu N. Y. Times atkreipė dau
giau dėmesio į Pavergtų Tautų 
seimo iškilmes priešais Jungti
nes Tautas. Suminėjo plaka
tą. kuriame dvi rankos susi
jungia viršum akmens, apipin
to spygliuotom vielom, su įra
šu: “U. N.: To build peace, 
raže the wall of shame and 
Iron Curtain”. Sugroti buvo 9 
pavergtų valstybių himnai. Žmo 
nių buvo 250

Nixono ir Browno. Brovvnui į 
pagalbą lankėsi prezidentas 
Kennedy, dabar buvęs prez. 
Tru manas. Nixonas varosi sa
vom jėgom, kalbėdamas dau
giau apie visą Ameriką liečian
čius klausimus ( komunizmą, 
Kubą), mažiau apie specialius 
Kalifornijos reikalus. Viešosios 
opinijos anketos teberado 
Browno persvarą 47-43.

DEMOKRATAS — Edvvard 
M. Kennedy

Pavergtos tautos pareiškė jam protestą
Pavergtų Europos Tautų sei

mas rugsėjo 19 pasiuntė JT 
gen. sekr. U Thant laišką dėl 
jo pareiškimo spaudai rugsėjo 
18. Ten U Thant pasisakė aiš- 
kitai už apsisprendimo teisę ir 
pagrindines laisves tautom, 
esančiom Vakarų kolonializme, 
bet susilaikė nuo tokios nuo
monės dėl tautų, esančių komu
nistų kolonializme. Tepažymėjo, 
kad esą šimtai milijonų žmo
nių, kurie neišpažįsta pagrindi
nių laisvių. Sudarė įspūdį, lyg 
tos komunistų pavergtos tau-

J. TAUTŲ VIEŠPAČIAI: gen. sekr. U Thant ir pirmininkas Mu
hammad Zafrulla Khan.

Kodėl Maskva nepatenkinta Lietuva
Prvada paskelbė kompartijos 

įsakymą antireliginę propagan
dą varyti per profesines sąjun
gas. Spauda, radijas, televizi
ja. ateistinės literatūros biblio
tekos turi būti vartojamos tam 
reikalui. Ypatingai įpareigojami 
nariai sekti savo draugus, ar 
jie eina į bažnyčią ar išpažįs
ta religiją, ir daryti jiem įta
kos. kad atitrauktų nuo Dievo. 
Tarp kraštų, kur padėtis esan-

DEMOKRATAS — Robert 
M. Morgenthau son Rockefeller

VIENA AMERIKA TĖRA TAM PASIRUOŠUSI
Berlyno klausimas, manoma 

valstybės departamente, tuo 
tarpu yra atidėtas. Chruščio
vas sakė — iki po Kongreso 
rinkimų. Tačiau propagandos 
neatleidžia ir dabar. Šiuo metu 
paskelbė kaltinimus Adenaue
riui ir de Gaūlle, kad jų vie
nybės siekimas norįs sukliudy
ti rytų Vokietijos klausimo 
sprendimą, žada Berlyno klau
simą kelti J. Tautose. Žada ir 

tos būtų savu laisvu noru pa
sirinkusios komunistų kolonia
lizmą. >

Prieš tokį JT gen. sekreto
riaus dvigubą matą Pavergtų 
Europos Tautų seimas ir pro
testavo, pažymėdamas, kad Al
banijos, Bulgarijos Čekoslova
kijos,- Estijos, Vengrijos, Lat
vijos, Lietuvos, Lenkijos, Ru
munijos tautos neteko laisvių 
Sovietų Sąjungos ginkluotos in- 
tervecijos dėka. Prašė, kad U 
Thant savo pareiškimą spaudai 
patikslintų.

ti nepatenkinama, minima Lie
tuva ir Ukraina.

— Berlyne Amerikos heli
kopteris perskrido rytų Berly
ną, nepaisydamas, kad Sovietai 
buvo uždraudę ir grasino 'nu
šausią.

— Neapolio bažnyčioje šv. 
Januarijaus kraujas rugsėjo 19, 
kaip ir kasmet, šiemet atgijo, 
t y pasidarė skystas 

Europos ūkinę bendruomenę 
kaltinti J. Tautose kaip “im
perializmą”, nukreiptą prieš Af
rikos ir Azijos tautas.

Tai vis propaganda. O jei ji 
virstų karo veiksmais? J. Alsop 
(NYHT) mano, kad Vakarų są
jungininkai tebėra labai blogai 
pasiruošę Berlyno krizės viršū
nei. Kada Sovietai sustiprino 
rytų Vokietijoje karines jėgas, 
anglai atsisakė sustiprinti savo 
jėgas Vokietijoje iki numaty
to dydžio. Prancūzų jėgos ma
žesnės nei anglų. Ir be to — 
prancūzai atsisakė siųsti naujų 
jėgų, nors jos nebereikalingos 
Alžire. Atsisakė dėl konfliktų 
su Amerika. Vakarų Vokietijo
je labai nelaiku ein aaštri kova 
dėl apsaugos biudžeto. Tačiau 
Vokietijos divizijos tikriausiai 
būtų pašauktos dalyvauti pir
muose susidūrimuose, nors Vo
kietija ir nėra Berlyno padė
ties garantas.

Alsop betgi mano, kad gali-

NEVEIKIMO RIZIKA PAVOJINGESNE
Ką nors daryti ar žiūrėti ir 
laukti?

Kubos klausimu vis aiškiau 
išsiskiria respublikonų ir vy
riausybės bei ją remiančių de
mokratų nuomonės. Kuba gali 
virsti argumentu kovoje dėl 
rinkimų. Respublikonų linijai 
būdingi buvo R. Nixono pa
reiškimai, nors jis sakėsi kal
bąs savo vardu.

Dėl padėties vertinimo: Ku
ba yra vėžys šioje hemisfero
je; iš čia bus infiltruojami ki
ti kaimynai; “Kuba tik prietil
tis”.

Siūlymas: reikia sustabdyti 
sovietų ginklų plaukimą j Ku
bą, reikia paimti Castro režimą 
į “karantiną”, t. y. blokuoti. 
Ta kryptim bet kokias prezi
dento akcijos pastangas Nixo- 
nas rems.

Vyriausybės nusistatymus la
biausiai spaudoje bus išreiškęs 
W. Lippmannas (NYHT) Jis at
metė argumentus tų, kurie kal
bėjo apie vadinamą Monroe 
doktrina. Tokios jau seniai ne
są, ji mirusi. Esą tik kitas ar
gumentas, kuris skatina veikti 
ar neveikti — tai savojo sau
gumo reikalas. Lippmannas at
metė ir nuogąstavimą tų, ku
rie kalbėjo apie Sovietų bazės

— Londone rugsėjo 18 Com- 
monwealth valstybės nesutarė 
dėl Anglijos įstojimo į Europos 
ūkinę bendruomenę. Macmilla- 
nui teks toliau derėtis Belgi
joje dėl nuolaidų Commonvveal- 
tho nariam.

— Vokietijoje rugsėjo 19 
nuteistas Peter Fuhrman kaip 
bolševikų šnipas nuo 1954. Jis 
buvo Berlyne teismo pareigū
nas. Komunistai jį sušantažavo, 
pagavę turint santykius su sve
tima žmona.

Pagarsėjusi Kristaus vizi
jom, stigmom savo kūne, 
35 metų pasninku — nie
ko visai nevalgydama

Teresė Neumanaitė Konners- 
reuthe, Vokietijoje, mirė rug
sėjo 18, sulaukusi 64 metų 
Ji buvo žinoma visame pasau
lyje stigmom, kurios ištikdavo 
jos rankas, kojas, šoną, pečius, 
alūs, galvą kasmet Velykų di
džiosios savaitės metu, o taip 
pat dažnai ir penktadieniais. 
Ji buvo lankoma daugybės žmo
nių. Apie ją prirašyta dau
gel raštų. Vienų jos stigmos 
buvo vertinamos kaip stebuk
lai, kitų vertinamos skeptiškai 
Bažnyčia visą laiką tylėjo, lai
kėsi santūriai, turėdama sure
gistravusi daugiau kaip 300 ki
tų mažiau pasireiškusių stig
mom asmenų.

mam konfliktui yra gerai pasi
ruošus Amerika. Kennedy ir 
McNamara priemonės sustipri
no Amerikos jėgas Europoje. 
Jos būtų pajėgios susidoroti su 
Maskvos iššūkiu ir be pagalbos 
iš šalies. Tad išvada: preziden
tas galėtų duoti suprasti Vo
kietijai, Anglijai ir Prancūzi
jai, kad Amerika yra pasiryžu
si iššūkį Berlyne sutikti net ir 
viena, jei tai bus vienintelė iš
eitis.

Kai tai bus padaryta, žino
sime, sako Alsop, kur stovime. 
Ir Chruščiovas žinos, kuri išei
tis jam bus naudingesnė.

Senatas dėl Kubos
Senato komisijos, užsierflų ir 

ginkluotų pajėgų, rugsėjo 19 
vieningai pasisakė už visus į- 
gal iojimus prezidentui veikti 
griežtai dėl Kubos, neišskiriant 
ir ginkluotos jėgos.

įrengimą Kuboje. Esą, mes ne
turim teisės veikti prieš Sovie
tų bazę Kuboje, jeigu savas ba
zes turime Turkijoje, Persijo
je, Pakistane. Sovietų pašonėje.

Siūlymas: Mūsų politika da
bar — laukti ir žiūrėti, ar Cas
tro ir jo sovietinai talkininkai 
daro ką prieš J. Valstybių ir 
kitų kaimynų saugumą.

Invazija? Lippmanno many
mu, tikra, Amerika ją galėtų 
padaryti. Bet nėra tikra, ar tuo 
pačiu nebus karo dėl Berlyno, 
Turkijos, Persijos.

Laukti dėl galimos atominio 
karo rizikos? Tokis klausimas 
buvo ir Nixonui, ir jis atsakė: 
"Neveikimo rizika yra daug pa
vojingesnė ... Aš tikiu, kad yra 
karo rizika, jei komunizmas ne
bus sustabdytas ir jam leidžia
ma toliau plėstis".

Audra dėl paramos užsieniui
Atstovų Rūmų biudžeto ko

misija iš 4,752,000,000 dol. vy
riausybės siūlytos paramos už
sieniui nubraukė 1,124.000, 
000. Nubraukė ir paramą Len
kijai bei Jugoslavijai. Tokis 
griežtas komisijos žygis sukėlė 
audrą Baltuosiuose Rūmuose. 
Prezidentas komisijos narius iš-

TAURYTUJAS — kongr. 
Otto E. P»wman, biudžeto 
kom. pirmininką*.

TERESĖ NEUMANAITĖ 
su stigmom 1930.

Teresė buvo gimusi 1898 
ūkininko šeimoje. Po 4 metų 
mokyklos ji buvo tarnaitė pas 
turtingą ūkininką ir buvo svei
ka pajėgi darbininkė. Jos isto
rija prasidėjo nuo 1918, nuo 
gaisro jos gyvenamoje troboje. 
Ji buvo sužeista, sužalota jai 
nugara, apako, buvo suparali- 
žuota. Tokioj padėtyje išbuvo 
keleris metus. Tvirtinama, kad 
regėjimą atgavo 1925 gegužės 
17. Atgavo staiga. Kaip tik tą 
dieną ir valandą, kada buvo 
kanonizuota šv. Tereselė Kūdi
kio Jėzaus. Rugsėjo 30, anos 
šventosios mirties dieną, Te
resė Neumanaitė pasveiko ir 
iš paralyžiaus.

Nuo 1926 didžiosios savai
tės žinomos jos vizijos ir ry
šium su tom vizijom stigmos. 
Vizijose matė Kristaus kančios 
visą kelią. Jos pareiškimu, kai 
matė, kaip kareivis perdūrė 
Kristui ant kryžiaus šoną, ji 
pajuto iš savo šono pro drabu
žius besisūnkiantį kraują. Ji 
savo kūnu jautė botagų smū
gius, kuriais buvo plakamas 
Kristus. Kristaus erškėčių vai
niko dygliai įsispaudė į jos gal
vą ir paliko kruvinus pėdsa
kus; kai Kristaus rankas ir ko
jas kalė, jos delnuose ir kojo
se pasirodė žaizdos. Tie pergy
venimai taip ją įskaudindavo, 
kad ji netekdavo sąmonės. Ir 
tai kartojos kasmet didžiąją Ve
lykų savaitę, išskyrus 1951.

N. Y. Times pastebi, kad 
stigmas psichologai gali aiš
kinti, nes yra daug išorinio 
kraujavimo atsitikimų. Galima 
dar aiškinti, kaip ji, nemoky
ta mergina, galėjo pakartoti vi
zijų metu girdėtus hebrajiškus, 
aramajiškus, lotyniškus žodžius. 
Ji galėjo girdėti juos iš vys
kupo ar kunigo ir girdėti, da
lykai liktis pasąmonyje. Tačiau 
sunkiau aiškinti — pastebi 
anas laikraštis — Teresės 35 
metų pasninką. Per tuos metus 
jos visas maistas tebuvo pri
imama Komunija, nors ji svė
rė apie 200 svarų ir buvo 6 
pėdų aukščio.

Apie jos paskutinius gyveni
mo metus nebuvo kalbama. Gal 
kaip tik dabar po mirties iš
kils visas moksliškai ištirtas jos 
stebuklingos kančios ir gyve
nimo paveikslas.

vadino “atsakomybės” nejau
čiančiais žmonėm. N. Y. Times 
vedamasis taip pat juos pa
smerkė. Kova atgis iš naujo. 
Pagal bendrą eigą vyriausybė 
laimės. Tačiau ir vyriausybę 
remiantis J. Reston (NYT) su
tinka. kad užsienio pagalbos su
vartojimas darosi labai nepo
puliarus, ir tai atsispindi Kon
grese.

— Senatas rugsėjo 19 pri
tarė vyriausybės užsienio pre
kybos įstatymui 78:8 balsais. 
Tai didžiausias vyriausybės lai
mėjimas šiame 87 Kongrese. 
Prezidentui paliktos laisvos 
rankos muitų srityje.

— Liberalų partija nutarė 
paremti demokratų kandidatą į 
guber. Morgenthau.

— Ma**achus«Ht rinkimuose 
tedalyvavo mažiau kaip 50 
proc. galinčių balsuoti
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skelbtos. Tardymas esąs baig
tas, ir byla perduota teismui

Matyt, bolševikam reikia val
dyti okupuotą kraštą ir toliau 
teroru ir žudymais, jei atnauji
no bylas. Tačiau kaltinimas žo
džiais "už tėvynės išdavimą" 
skaudžiai tyčiojasi H Paleckio, 
Sniečkaus, šumausko, kurie yra 
vyriausi tėvynės Lietuvos Bda- 
vikai. .

Norite geros—meniškos fotografiųPULKININKAS MOBUTU rodo kareiviam ubatenieSių pinigu, kurtais ru
sai papirkinijo aukiMliue prie* vyriausybę.

Antireliginei propagandai at
gabentas į Lietuvą Odesoje su
suktas filmas, vardu “Išpažin
tis”. Ir šis filmas nukreiptas la
biausiai prieš kunigus. Daro tai

— Alžira politinio Muro pir
mininkas Bella jau pradėjo dik-

“Valstybinio saugumo komi
tetas” paskelbė, kad traukia 
teismo atsakomybėn už ‘tėvy
nės išdavimą” ne tik A Impu- 
levičių, apie kurį jau buvo ra
šyta, bet dar kuopų vadus Ze
noną Kemzūrą ir Juozą Ūselį, 
būrio vadą Joną Stankaitį ir ki
tus — viso 10 žmonių. Iš jų 
bolševikai turi suėmę Mariuką, 
Palubinską, člrvinską, ir kitus, 
kas tie “kiti” — pavardės nepa-
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VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vakarę Sėdyne gyvento- 
vietoj dr. Gintam įrašydama tų atsiprašyti ir aną mašininkę jų eilė, kurie siuntė maisto 
dr. Griniaus pavardę. M maži- ir skaitytojus, nes “nei stiliaus, siuntinius į rytų Vokietiją, ga- 

anot LuL. vo padėkos atvirukus iŠ ... Ku- 
redakcijos, visuomenės skonis bos.
ir tradicijos nėra tokio žemo ly- — Portugalija nutarė užde
gto kaip autoriaus. ryti prtstttudjos namus.

ninkė priritina Itiikemytię, tai nei tarinio požiūriu’ 
jos reikalas kilniai aukotis už 
svetimas kaltes. Bet negalima 
laikyti kad yra kilnu II pusės

'................PORTRETO, SENOS, VAIKŲ A
frantų progų — vestuvių, krftttyniL gtmtarflmtų, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums 
geromis sąlygotas padarys

VYT. MAŽELIS

Visi kailiniai siuvami musų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pet pataisome kaitintas, kai- 
Jtataius apsiaustus, Šalikus (stote). — 
Galite pasirinkti iŠ didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių. '

Laisvoji Lietuva rugpiūčiol3 
nekultūringai rašė prieš dr. Jo
ną Grinių ir norėdama įrodyti, 
kad jis netinka į kultūros kon
greso paskaitininkus, ėmė kar-

ritena 1 bet kurių 
by yaeataooULocK

SIUNTIMAI APBRAUSTl — PRISTATYNAS GARANTUOTAS 
— GAVRJAS NIEKO NEMOKA-------

Visuosestati ataztasaa jbs zarite didelį jasirinlrimą medtagų 
moteriaktana *r vynNpecM ctrabuMame ir tuo euūupyeite net per-

Saugumo Taryba liepos 13- 
14 priėmė Tuniso pasiūlytą re- 
zoimdją, kad Belgija atitrauk
tų savo kariuomenę ir kad J. 
Tautos siųstų ten savo karinę 
pagalbą, iki Kongo saugumo jė
gos galės atlikti jom skirtus 
uždavinius- čia buvo pradžia 
J. Tautų kariuomenei Konge. 
Jos ir šiandien esą 15,000.

KAIP ATSIRADO 
KATANGOS KLAUSIMAS?

Liepos 11, siaučiant Leopold- 
ville sukilusių kareivių maiš
tui Katangos prez. Tshombe 
pasiskelbė, kad Katanga esąs 
nepriklausomas kraštas. Jis tuo
jau pat nuramino ir jo sosti
nėje prasidėjusius kariuomenės 
maištus. Savo pareiškime dėl 
nepriklausomybės, jis skelbė: 
“Aš atsiskiriu nuo chaoso”.

J. Tautos Katangos atsisky
rimo nepripažino. Tačiau gen. 
sekr. Hammarskjoldas atmetė 
Lumumbos reikalavimą, kad J. 
Tautų kariuoggenė priverstų

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
MUdnee, maHytos, spalvoto*, lovom užtiesalai, vilnonės skaros ir 
išlikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakistus 1 Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus Ir būsite patenkinti r

autorium buvo susitarta dėl jo na visą nesusipratimą Sukėlusi, redakcijos paaiškinimo jis turė- 
nespausdiųtimimo. Bet redak
toriui išvykus atostogoms, jį 
pavaduojąs kolegijos narys to 
nežinodamas straipsnį davė su
rinkimui.

O ta» liepos ar rugpjūčio 
mėnesiais iš Soviety Sąjungos, 
Čekoslovakijos ir kitę komu
nistinio bloko kraštę buvo ga
benami technikai į Kongą šim
tais. Apie 600 tokię ekisperty 
buvo prikomandiruoti oficia
liai prie komunistiniai atstovy
bių Komunistų ginklai ėjo į PAMINKLAS AfrŪeos tyrinėtoji Stanley Leopoidville, Kongo 
Kongą tuo pačiu metu pro Stan- . tincjė.- 7

Ms. Juos iritati iš

tirta gausybė ntffferalų- Katan
ga priklauso prie to turtingo 
rajono, kuris yra 500 pločio 
ir 800 mylių ilgio su Pietų Af
rikos ir Rodezijos aukso ka
syklom, asbesto, mangano, pla
tinos, chromo, griežles ir kt

Antras faktas —KnngM Vto 
Afrikos centras, iš tauriu priei 
narni kiti jautrūs kraštai: va
karuose Portugalų Angola, pie
tuose šiaurės Rodezija, rytuo
se Portugalų Mozambikas. Ko
munistinio režimo įvedimas į 
Kongą įgalintų Kremlių vyrau
ti labai greitai minėtuose kraš
tuose. Kremlius turėtų tada sa
vo bazes Atlanto ir Indijos van
denynų pakraščiuose.

ta ir tautinė ištikimybė, pri- senęs savo tema straipsnis iŠ- yra “sumaišytos”. Ar tai ir ma- 
skirdamas tą knygą dr. Jonui vydo dienos šviesą. ^šininkė padarė? Jei pagal re-
Griniui, nors jos autorius yra “Mes dar kartą atsiprašome dakdjos aiškinimą tik atitaisy- 
dr. Juozas Giroms. gerb. p. Dr. Br. Jucį ir visus tum mašininkės klaidą ir vietoj

Taip apsijuokinęs laikraštis paliestuosius, o ypač ponus Dr. dr. Griniaus grąžintum dr. Gir-
rugsėjo 13 paskelbė tuo reika- Grinių ir Dr. Girnių už šią ne- niaus pavardę, tai išritu kita im
lu pasiaiškinimą: * malonią mūsų klaidą”. sąmonė — visas raštas virstų tatūriškai valdyti. Iš parlamen-

“Argi tai kultūros kongre- ~ kaltinimu dr. Girniui kam jis to rinkiniam. skirtų kandidatų
sa^ Tokia antgatae pereitame Taigi “klaida” pripažinta ir kviečiamas į kultūros kongreso išbraukė 52, kurie jam nepa- 
numeryje buvo atspausdintas už jų atsiprošyta. viskas paskaitininkus, o dr. Girnius tinka (Tarp jų ir' dabartinį 
straipsnis,, kuris neatitinka re- “trittžftje”. TėČtaa Mta Irikyti- betgi tarp jų visai nefigūruoja, min. pirm. Kbeddą). 
dakdjos nuomonei nei stiliaus, na “tvarkoj” pftŽbtifca ttt “klai- Ironija, kad redakcija pir- 
nei turinio požiūriu. dą” suversti ateatanųfo iešmi- mteusia atsiprašo pagrindinį

“Straipsnis buvo gautas ge- ntakam, fino tarpa MĮlbtakei, kaltininką dr. B. Jucį, ano raš- 
rokai prieš du mėnesius ir su lyg visi kiti ekaftk, įįįR^vie- to autorių. B tikrųjų po tokio

„„ _ PL 6-S76S
W<MtCESTER, MUM. — 174 MiUbury Street - ----------  SW 8-2868
yiNELAND, N J. •— W. Landi* Ave^ Greek Orthodox Club BMg. 
togiriiB atfciuyta* penktatUemaia, teStadieniais ir aeiunadieiiiais

— Amerika aavo karinius tokiu turiniu. — Vidurinę mo- 
patMfėjUs iŠ Laoso atitraukia, kyklą teigęs Vasilijus norėjo 
komunistai dar ne. mokytis toliau dailės. Bet j me

no mokyklą egzaminų nrištak 
kė. Nusiminė, kada pamatė 
draugus vaikščiojant po mo
kyklą, ypafial kad ten buvo ir 
jo simpatija* Oksana, o jis pats 
▼nlldojtal po gatves. Nustatoa-

yra aofcūrus ,Starko tai
tai • sietamku. Kai ■ yririė. lap- ra vet 
kri&o mėn. Kindu srityje bu- leido ; 
vo nnžtahrti 13 Rašų tekūnų, tia Bi 
iš tūkstančio ten Atbustų prie pailst 
uosto teitųjų, tik pen- 
kiasdešimL Senatorius buvo ga
vęs žinių, kad sovietai mokėjo 
vietiniam pinigus, už kuriuos jie 
turėjo nužudyti ^ę baltųjų ir 
tokm būdu sukelti paniką ir 
bėgoną-

KAS TEN RASISTINĘ 
NEAPYKANTĄ PRADĖJO:

Kongas nepriklausomas tapo 
1960 birželio 30. Jau liepos 6 
kareiviai pagal jiem duotą ženk
lą surengė maištą prieš" savo

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

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių 

Išpardavimas nepaprastai žemom UBMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3- jose krautuvėse .

Sovetskaja Litva griebėsi 
skelbti pareiškimus asmenų, ko
dėl jie atsisako nuo tikėjimo. 
Įdomus toks A Severecko iš 
Vilkaviškio pareiškimas kaip 
jis pasidarė ateistas. Kilęs iš 
Daugų, buvęs tauĮnaus gizelis, 
pripasakoja niekinančių daly
kų apie buvusi Daugų kleboną 
kun. V. Jfirbną ir, žinoma, išva
da — tnmgų gyvenimas atstū
męs įĮ nuo tikėjimo, nors tik 
fieseiūai j» pasidaręs ateistas. 
Ttes fcvereekas įdomus tuo, kad 

KNYGOJ FILMAI PAREMKL tad 10 actams žmogus, ir 
MAI VKKAS KOVAI S<J tavo pareHBiiną rašo tokiais žo- 
KUIMM . jam laivai J. Ga-

BoBe^to ĮktttrtUuslM lfr j>rito, A Nikolajevo ir 
daviny* Rtaįjeje ir Uetavūje - P. l^ėlffitav Aridimai —tai 
kova ta VrtigHA Dtitartžnfa ite igertaiita agiSMdja prieš religi- 
tu susiteifcė taMtatad -| -kteą ją” Tiri rie jo Sėdžiai. Jie iš- 
prieš faiinigiw. Kad sim^iidų duoda, kaip i^iNiflkimas buvo 
kunigas t&taBųjų akyte, tarašylta prtpa^mdistų ir rei
do atflffią knygelę apie prafiĄ teėjo tarasti net 70 metų senį 
Olšairifcį. t pasirašyti, kad prašnektų

ne į jaunimą, bet į senuosius 
žmones.

Antireliginis filmas

tų, kurie savo kaltes suverčia 
•Iešmininkam”. O kas skaitė 

straipsnio tatorius yra padaręs dr. Br. Judo raštą, matė, kad 
klaidą, pati ištaiso pavardes, pa- ten nė tik pavardės sukeistos; 
keisdama iš Dr. Girniaus į Dr. ten vedamosios mintys ir jų 

toti ištraukas iŠ knygos “Tau- Grinių, šitaip sumaišytas ir pa- argumentacija, anot redakcijos,

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street
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LIETUVIŲ katalikų bažnyčia Punske.

ARKLIUKAIS suvažiavę Į pamaldas.

PROCESIJA aplink bažnyčią.

vardo, kiekvienas nurodys ke-

laikyti. Labai tinka dovanai ... 
Aš jau žinau. Dar šį vakarą Į- 
teiksiu šoškinui, komedijų ak
toriui. Tasai padauža mėgsta

ne, jos vienatinį sūnų ... Jūs 
išsaugojote mano gyvybę. Man 
vieno tėra gaila, kad negaliu 
parūpinti poros tokių žvaki-

nio reikalam komisiją, kad ga
lėtų būti svarstomos. Kongre
sas greitai išsiskirsto, ir jau 
nebuvo daug vilties, kad rezo
liucijom būtų duota eiga. Ta
čiau šiomis dienomis atėjo sma
gi žinia.

LAIKYDAMAS rankoje kaž priimti iš mūsų bent dėkingu- 
kokį daiktą, suvyniotą laikraš- mo ženklą, tą daiktą ... Jis

"Atstovo Rūmę pirmininkas 
John W. McCormack vieną kar
ta yra lietuviams pasakęs ; “Kai 
tik tos rezoliucijos pasieks At
stovų Rūmus, aš jus paremsiu” 
Už tai speakeriui John W. Mc 
Cormack turime padėkoti ir 
prašyti tolimesnės talkos. Jam 
laiškai adresuotini: The Hono- 
rable John W. McCormack, Of
fice of the Speaker, House of 
Representatives, Washingtou 
25, D. C.

komis. — Turi priimti, ir vis
kas! Nepriimdamas mane įžeis
tame!. Tokia dailenybė! Koks 
judesys, kokia išraiška?
\ Taip,taip ... Kad būtų

Gerokai pagalvojęs, prisimi
nė savo draugą, advokatą Ucho- 
vą, kuriam buvo dėkingas už 
teisinius patarimus.

Rezoliucijoms remti komite
tas, kuris veikia Los Angeles 
mieste, bet savo narių turi ir 
visoje Amerikoje, ir kuriam va
dovauja judrus ir darbštus Le
onardas Valiukas, užvakar pri
siuntė pranešimą, kad rezoliu
cijų reikalas yra pajudėjęs. 
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komisijos pirmininkas Tho- 
mas E. Morgan (D. —iPenn.) 
pažadėjo į tas rezoliucijas pir
ma proga atkreipti komisijos 
dėmesį. Apie tai redakcijai pri
siųstame pranešime rašoma:

Džiuginanti žinia kovotojam 
už tas rezoliucijas ir visiem lie
tuviam, kurie trokšta kenčian
čiai Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės. Rezoliucijoms 
remti komiteto vadovybė gavo 
šio turinio laišką iš Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komisijos 
pirmininko kongresmano Tho- 
mas E. Morgan: .'

Dear Mr. Valiukas:'

— Nė pats Belzebubas ne
galėtą ko nors šlykštesnio su
kurti, — atsakė daktaras. Lai
kydamas ją ant savo stalo, su
tepčiau visus namus.

— Vaje, daktare, koks keis
tas meno supratimas! — šūk
telėjo Saša užsigaudamas. — 
čia tikras meno šedevras. Ko
kia darna, koks dailumas! Vie-

motina dažnai mane 
ateina žmonės ». Be

— O ne, jokiu būdu! Aš dar 
neapsirengęs.

Po vaidinimo aktorius traukė 
pečiais, mosavo rankomis iš su-

Ir advokatas greičiau veikė, 
negu galvojo. Dar tą patį va
karą suvyniotą žvakidę nutem
pė komediantui Šoškinui. Kam-

— Negaliu priimti tos dova- berys, kuriame Soškinas perso
nos, mano bičiuli. Tuojau neš- rengdavo vaidinimui, tą vaka-

sirupimmo:
— Kur aš galiu dėti tą daik

tą Gyvenu privačiame kamba
ryje, dažnai aplanko aktorės. 
O čia ne fotografija, kad bū
tų galima spintoje slėpti.

— Gali parduoti, — patarė

koks džiaugsmas! Aš tik gavau 
antrąją Žvakidę! Dabar bus po
ra. Ir mano molina džiaugiasi. 
Aš esu vienatinis jos sūnus ... 
Jūs išgelbėjote mano gyvybę.ras. — Bet aš esu vedęs žmo

gus. Maži vaikai ateina į ma
no kambarį, — moterys. Be
veik nuolatos.

— Žinoma, — nenusileido 
Sab, —— jei žiūrėsite mlnin*

gresmanui Thomac E. Morpan, ' jos mokoma kasdiep-Direkto- 
dėkodami jam už puikų paža- s-—21 —
dą ir prašydami, kad jis ir jo 
komisijos visi nariai pasisakytų 
teigiamai už mūsų rezoliucijas 
ir perduotų jas svarstyti ir pri- 
imti Atstovų Rūmams dar šios 
sesijos metu.

Visi atskiri lietuviai kviečia
mi ir raginami taip pat jung
tis Į ši telegramų ir laiškų siun
timo darbą. Telegramas ir laiš
kus adresuoti: The Honorable 
Thomas E. Morgan, House Of
fice Building, Washington 25, 
D. C.

The Speaker of the House, 
the Honorable John W. Mc

— Labai ačiū, drauguži, la
bai ačiū ... Perduokite mano 
padėką savo motinai ir .Dėl 
Dievo meilės! Galite pagaliau 
suprasti, ar ne? Vaikai dažnai 
įbėga | mano kambarį ir mo
terys lankosi pastoviai ... Bet, 
ką darysi, palikite. Negi dabar 
čia ginčysimos.

— Taip, nė žodžio daigiau!
— sušuko Saša džiaugsmingai.
— Pastatykite žvakidę “štai čia, 
prie vazos. Tikrai gaila, kad ne
turim antros tokios, mano mo
tina ir aš. Ant stalo labai pri
tiktų pora. Bet nieko negaliu 
padėti. Sudiev, daktare!

apvilktos motinos Ievos rūbais, akimis, tai šį kilnų meno kuri- — Gerai, — plekšterėjo lie- išniekinčiau net savo tarnų 
bet tokios išraiškos, kad aš nei ni matysite visai kitoje švie- žuviu daktaras. — Kaip geram akyse.
drįsčiau nei mėgčiau tai apra- soje. Bet iš tikrųjų esate aukš- draugui, negaliu siūlyti pinigų. — Nė žodžio daugiau! — 
šinėti. Statulėlės viliojamai šyp- čiau pilkų žmonių. Atsisakyda- Dovanosiu tą nepadorumo ga- rėžė daktaras mosuodamas ran- 
sojosi ir, jeigu joms nereikėtų mi tą dovaną priimti, didžiai 
laikyti žvakių, galėtų žaismių- užgautute mano motiną ir ma
gai šokti ... . 1

Daktaras, išvydęs dovaną, 
nuleido galvą ir nusikrenkštė. 
Paskui jis pratarė veblendamas: 
- — Taip, ilkra retenybė ... 
Bet, kaip čia pasakius, neįpras- 

tin, Saša Smirnovas, vienturtis yra nepaprastos vertės, nuosta- ta ... Ji ... Jūs žinote ... 
savo motinos sūnus, jaudinda- bus meno kūrinys, tikra bron- Velnias žino ...
masis įėjo į daktaro Košelkovo zos seniena. — Kodėl? — rodė nusiste-

ristojau w Į 
' kleb. A_&mi 

netrukus išsi- tuviai t&risr 
Įtarime veik- . še mokosi Ti 

L Visos patriotiškas dėstoma 
ijos, draugijos, valdžia moka

Lietuvos ir kitų Baltijos vato .J .
tybių laisvės Mausimu, kaip ži- skirstys 
name, yra pateiktą Kongresui ti žabai 
eilė rezoliucijų. Jos tari pra- nės oi

Cormack, has recently shown 
me your letter to him urging 
favorable action on the pend- 
ing Baltic resolutions.

Aktorius pasekė tuo patari
mu.

Praslinkus dviem dienom, 
daktaras Košelkovas sėdėjo sa
vo kambaryje, galvą parėmęs 
ranka. Staiga atsivėrė durys ir 
į kambarį įsiveržė Saša. Jis 
linksmai šypsojosi, jo širdis 
tvaksėjo džiaugsmu ... Ranko
je turėjo kažkokį daiktą, suvy
niotą į laikraštį.

Nepamirštini, be abejo, ir ki- įj mg gĮją i
ti Atstovų Rūmų užsienio rei-' Q oE Jst I iŠStefllI
kalu komisijos nariai. Jų pavar- -
dės buvo keletą kartų jau skelb- M Į H fcgSBB. p RBį |r P - a rg ■ M
tos visoje spaudoje ir duotos Į
specialiuose lapeliuose, kuriuos |
buvo išleidęs rezoliucijoms rem- 
ti komitetas. Parašyti apie 35 *—■----- - '
laiškus gal būtų kiek per di- ■ v . p

puiku, 
jei kiekvienas parašytų po laiš- ■ J '
kutį bent yals-
tybių ir po porą ar trejetą laiš- ■ — , H
kūčių tos komisijos nariams iš 
pietinių valstybių. Kaip visi ži- M 

the attention of the Committee nome, tose srityse nedaug lie- -
tuvių turime. Visi į darbą!”. PUNSKO lietuvių klebonas kun. A. Suminskis ir kan. J. Končius su parapijos choristais.

rius ir visi mokytojai yra heta- 
viai. Mokiniai visi gerai kalba 
lietuviškai. Dauguma jų kas
dien atvyksta iš kaimų už 7 ir 
daugiau kilometrų. Bendrabu
čio neturi. Nedidelis mokinių 
skaičius gyvena miestelyje, pri
vačiuose butuose.

Miestely yra tik viena lietu
viu paranija. kuriai priklauso 
apie 4.000 žmonių; iŠ jų virš 
3.000 yra gryni lietuviai, apie 
1,000 kalba lenkiškai. Per pir
mąsias mišias 7 vai. ryte gie
dama lekiškai ir sakoma len
kų kalba trumpas pamokslas. 
Per 8:30 vai. mišias visa baž
nyčia gieda Įvairias lietuviš
kas giesmes, skaitomos lietu
viškai ir lenkiškai evangelijos. 
Per sumą (12:15 vai.) viskas 
būna lietuviškai. Bažnyčia skli-

bent truputį pridengta ...

Bet daktaras nesileido į kal
bas. Dar labiau mostiguodamas 
rankomis, ištrūko iš Uchovo na
mų. Tik tada atsikvėpė, nusi
kratęs tuo nuostabiai tobulu 
meno kūrimu.

Advokatas gerai įsižiūrėjo į 
žvakidę ir priėjo tos pačios 
minties: kam' galėtų ją dova
noti?

balą ... Jam kaip.tiktai pri
tiks: yra viengungis ir laisvas 
paukštis, kaip sakoma.

Daktaras greičiau veikė, ne
gu galvojo. Tuojau apsirengė 
išeiginiu drabužiu, pasiėmė tą 
žvakidę ir išėjo į Uchovo na
mus. - -

— Labas rytas, senas kel
me, — pasveikino įėjęs. — At
ėjau padėkoti už paslaugas ir 
rūpestį ... Žinoma, pinigo iš 
manęs neimsi, tai noriu atsi
teisti bent dovana. Nepapras
tu meno kūriniu... Tur būt, 
ajue tai nė n^apnavai?

““i* dalyvautonao žihMmi W 
-j. • procentu buvo ububkm. m- 

važiavę iš kaimų w arkliukais 
““p ir vežinndrms, -kaip kad būda- 

vo seniau Uetuvoto^

Aikštėje teko pasikalbėti su 
daugeliu pūnskiečiiįį. Jie darė 
malonaus įsnūdžio. kaip kultū
ringi Hetnviai ūkininkai Tie, 
kurie gyvena prie pat sienos, 
gauna leidimus pereiti į Lietu
va. Ir Lietuvos pasienio gy
ventojai gauna pasus atsilan
kyti Lenkijos ousėie. Man pa
sakojo, kad Lietuvoje ūkinin
ku ir visų gyventojų būklė 
daug sunkesnė, negu Lenkijo
je. Lietuvoje visi ūkininkai su
varyti į kolchozus, gyvena pus
badžiai. Punsko lietuvių ūki
ninkų. kaip ir visoje Lenki
joje, ūkių nesuardė ir į kolcho
zus nesuvarė. Lenkijoj žmonės 
maistu vra geriau aprūpinti, 
negu kurioje kitoje komunisti
nėje valstybėje.

Nemažas tikrų lietuvių skai
čius gyvena Seinų apylinkėje. 
Seinuose yra irgi tik viena baž
nyčia, bet visos pamaldos bū-

Kai adv^catas pažv^ė į ■— Dailus dalykėlis, laukan 
atidengtą žvakidę, tiesiog buvo nemestinas, bėt ir nėra kaip 
pritrenktas. , . '

Stebuklingas kūrinys! — juo
kėsi kvatodamas. — Dievaži, 
nuostabią idėją turėjo tas me
nininkas savo galvoje! Ir koks tokius daiktus. Be to, šiandien 
trauklus žavesys! B kur ištrau- jis vaidina labdaros vakare, 
kei tokią puo&nenėię?

Bet advokato sustžavė^mas 
tuo ir baigėsi. Bailiai žvrigęs į 
kambario duris, pasakė:

Sašai išėjus, daktaras ilgai 
žiūrėjo į žvakidę ir paskui iš
skėtė rankas..

— Daili, nėra kas sakyti. 
Būtų gaila išmesti laukan. Ir 
nėra kaip laikyti ... Hm! Kam 
čia galima būtų dovanoti? — kis atgalios.

—Kodėl? — pastatė akis laiką girdėjosi kvatojimas, lyg 
daktaras. arklių žvengimas. Bet jei pasi-

— Todėl ... dėl to ... kad gindavo už durų moteriškas 
aplanko, balsas: “Galima įeiti?”, tai Soš- 
to, save kinas rėkte užrėkdavo:

B tik-
— šiltai sutiko jį daktaras, — rųjų man nieko nereikia.
kaip šiandien jautiesi? Geros — O, ne, ne! — spyrėsi Sa- 
naujienos? *ša. — Prašau priimti.

Saša, lyg pagautas, vartalio- Išvyniodamas savo ryšulį, jis 
jo akis. Padėjęs ranką ant šir- įtikinėjo daktarą aiškindamas: 
dies, jis vos išstenėjo: — Jeigu nepriimsite, tai į-

— Mano motina siunčia svei- žeisite muito abudu —" mano 
kinimus ir prašo dėkoti.. AŠ motiną ir mane ... Tai yra la- 
esu vienatinis jos sūnus. Jūs bai retas dailės kūrinys ... se- 
išgelbėjote mano gyvybę... Mn- nobinė bronza. Tai mano mirų- nas tik žvilgis sukelia žavesį 
du nežinome, kaip atsidėkoti, šio tėvo palikimas. Motina ir ir gilų susimąstymą, žiūrėdami

— E, nekalbėkime apie tai, aš tą kūrinį labai branginome, tokio meilaus dalykėlio, galite 
kaip mielą prisiminimą ... Ma- užmiršti visus kitus žemiškus 
tote, daktare, mano tėvas su- dalykus ... TTk pažvelkitė! 
pirkinėjo bronzos senienas, Koks gyvumas, koks judnnnas, 
ypač statulėles, ir pardavinėjo kokia išraiška!
jų mėgėjam ... Ir dabar tebe- — Aš tai suprantu, mano 
siverčiame iš to paties ma- mielas, — pertraukė jį dakta- 

motinos sūnus ... Mes esame no motina ir aš.
neturtingi ir neįstengiame su- Išvyniojęs Saša pastatė ant 
mokėti už rūpestį ... ir tai stalo žavėdamasis.
mums labai nemalonu. Taip, Tai buvo neaukšta žvakidė, 
daktare, mes abu, motina ir aš, bronzos seniena. Ant tvirto po- 
vienintelis jos sūnus, prašome ^indo

jam draugas. — Aš žinau vie-' 
ną seną, moterį, kuri perka 
bronzines senienas. Ji vadinasi 
Smirnovą ... Tik paklauskite

mano drauguži, — nutraukė jį 
daktaras, tirpdomas iŠ pasiten
kinimo. — Ąš atlikau tai, ką 
ir kiekvienas būtų padaręs ma
no vietoje.

vto lenkų. Uetariai grąžtai gto 
dojo lietuviškas giesmes iš ša- 
firogrataotų iapetin. Per tas ’ 

. pamaldai nei lenkiškų ^giesmių 
nei evangelijoą nebūna..

Visi lietuviai, kiek jų Lerdo- 
joie teko sitikti, yra patrioti
niai nusiteikę, malonūs ir pa
kilios dvasios. Man. salm, kad 
daug tūkstančių lietuvių gyve
na išsklaidyti po visą Lenki
ją, net tokiuose tolimuose nuo 
Lietuvos miestuose, kaip Bręs
ta va, Poznanė, Dancigas, Liub
linas ir k.

Lietuvą lankę lenkai mari 
pasakojo, kad yrą didelis ku
nigų trūkumas, daug' bažnyčių 
paverstos sandėliais, teatrais, 
muzėjais. Vienas lenkas sporti
ninkas, gyvenęs Lietuvoje ke
lias savaites, pastebėjo, kad 
žmonės ten labai įbauginti. Bi
jojo susitikti v ir kalbėti. Nors 
daręs pastangų susipažinti, bet 
nuo jo šalinos. Lietuviai esą 
užsimąstę, nusiminę, bijo Įsi
leisti į bet kokias kalbas.

In view of the Speaker’s in- 
terest and the statements con- 
tained in your letter, I shall 
certainly bring this ųuestion to

Dėkingas ir išdidus, Saša iš
vyniojo žvakidę ir pastatė dak
tarui ant stalo. Daktaras tik iš
sižiojo, norėdamas kažką saky
ti, bet neteko žado ...

/■ ■’ . ......./
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Rytų Europą ir savo kraštą
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Studijų savaite Vokietijoje apie JAV lietuvių

Maceina.
Grinienė

Rytų Eu-

Studjų savaitėje Vokietijoje 
rugpiūčio 21 — 28 Koenigstei- 
ne, netoli Frankfurto, dalyva
vo apie 130 asmenų (didelė da
lis jaunimo) iš Amerikos, Ang
lijos, Austrijos, Belgijos,z Ita
lijos, Olandijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos ir Vaka
rų Vokietijos. Tokios plačios 
apimties savaitė sumanyta Eu
ropos Lietuvių Fronto bičiulių, 
kurie rengėjais dar pakvietė 
Vokietijos ateitininkus ir vy
resniuosius skautus. -Savaitę 
globojo Vokietijos liet, bend
ruomenės valdyba. Moderato
riumi buvo prof. A. 
Daug rūpinosi Alina 
ir kun. dr. J. Aviža.

Savaitėje nagrinėti
ropos įvairūs klausimai, susiję 
su Lietuva praeityje ir dabar
tyje. Prof. Zenonas Ivinskis 
skaitė paskaitą “Rytų Euro
pos susidarymas”; prof. A. Ma
ceina — “Kultūrų sanbėga 
Rytų Europoje”, dr. P. Rėklai
tis — “Rytų ir Vakarų meno 
tradicijų susitikimas Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės teri
torijoje”, pailiustruodamas švie
sos paveikslais; dr. K. J. Če
ginskas — “Lietuvių įnašas į 
Rytų ir Vakarų kultūras”.

Maironio minėjimas
Rugpiūčio 25 vakare stud. 

T. Povilavičius kalbėjo apie 
Maironio lyrikos savybes, o 
rugpiūčio 26, sekmadienį, buvo 
iškilmingas posėdis, kurį pra
dėjo prof. A. Maceina, pakvies
damas į garbės prezidiumą prel. 
J. Balkūną, Tėv. A. Bematonį, 
evangelikų kun. J. Stanaitį,

tis kalbėjo apie Maironį lietu
vių muzikoje. Tamošaitytė ir 
Pansytė padeklamavo Maironio 
eilėraščių. Solistė M. Panse - 
Simaniukštytė padainavo kele
tą dainų, sukurtų pagal Mairo
nio poeziją.

Katalikai ir evangelikai su
kalbėjo bendrai "Tėve mūšy"

- Rugp. 27 prof. A. Maceina 
skaitė paskutinę paskaitą — 
“Krikščionių vienybės proble
ma”. Iškėlė nepaprastą reikš
mę šaukiamo visuotinio Bažny
čios susirinkimo, į kurį su di
delėmis viltimis žvelgia katali
kai, protestantai ir ortodoksai. 
Nurodė šių konfesijų princi
pus, kurie sutampa, ir tuos,

“Vaikų auklėjimas tremtyje lie
tuviška dvasia”. Abu praneši
mai iššaukė ilgas diskusijas, ku
riose uoliai dalyvavo jaunimas.

Rugp. 26 d. vakare praneši
mą apie gyvenimą Lietuvoje 
padarė žurn. V. Banaitis, ypa
čiai išryškindamas bolševikų ru
sifikacijos pastangas.

Diena Tėvynei
Rugpiūčio 24 ryte buvo pa

maldos už žuvusius už Lietu
vos laisvę ir likusius tėvynėje. 
Vakare atitinkamą žodį tarė V. 
N atkus. Alina Grinienė prave
dė savo sukurtą ’ir surežisuotą 
montažą “Lietuva laisvėje, ver
gijoje ir tremtyje”. Montaže bu
vo sujungtos lietuvių rašytojų

laužą rugpiūčio 27

kun. Br. Liubiną, rašytoją R. 
Spalį, dr. J. Norkaitį, stud. T. 
Povilavičių, R. Sakalauskaitę, 
Z. Balandytę, Br. čepulevičių 
ir prof. Z. Ivinskį. Po įveda
mojo prof. A. Maceinos žodžio, 
R. Spalis skaitė paskaitą “Tau
tos skundas ir jos viltis Mai
ronio kūryboje”. Vakare buvo 
suruoštas muzikinis vakaras- Mai 
ronio poezijai. Muz. V. Banai-

Teismy komedija
(atkelta iš 2 psl.)

si jį patraukė į save dvasinin
kai ir prikalbino įstoti į semi
nariją. Kad nutrauktų ryšius 
su praeitimi, seminarijos rekto
rius suklastojo Vasilijaus moti
nos vardu laišką, kuriame bu
vo negražiai atsiliepiama apie 
Oksaną. Bet seminarijoje Vasi
lijus rado ir kitą dailininką, se
ną dvasininką, kuris skundėsi 
pražudęs savo talentą ir vardan 
talento nusprendė mesti kuni
gystę. O ir seminarijos rekto
riaus sūnus, nepakeldamas tė
vo religinio griežtumo, išėjo iš 
proto. Tada ir Vasilijus metė 
seminariją ir tapo ateistu....

Čia, matyt, kalbama apie 
pravoslavų dvasininkus. A. Bie
liauskas, atpasakodamas Sovets- 
kaja Litva, filmo turinį ir girda
mas jį kaip gerą priemonę ko
vai su religija, turėjo betgi drą
sos pastebėti, jog filmas savo 
ateistines idėjas nemokėjo me
niškai parodyti t.y. vaizdais, ti
pais, psichologiniu pagrindimu, 
o tenkinosi, kaip jis sako, re
zonavimu, t.y. pamokslininkavi- 
mu propaganda. Dėl to ir vy
riausias veikėjas esąs blankus.

Kokios įtakos daro žmonėm 
visos priemonės prieš kuni
gus?
Taikliai painformavo apie tai 

Pranas Stiklius komunistinėje 
Brooklyno Laisvėje (rugpiūčio 
14), rašydamas apie Birštone 
jo nugirstus žmonių pasikalbė
jimus dėl prel. Olšauskio:

“Kažin, ar tai teisybė, ar ne, 
kaip čia buvo su tuo kunigu 
Olšausku?”

“Nei kas čia buvo nei ką.” 
“Kad gi ir knygose jau yra 

parašyta.”
“Ką čia suklausysi, kad yra 

parašyta, žinai, kad dabar be
dieviai apie kunigus daug vis
ko prirašo.”

STUDIJŲ SAVAITĖS garbes prezidiumas. Vidury prel. J. Bal kūnas.

pasakojo 
veiklą.

Skautų 
pravedė Br. čepulevičius.

Pamaldos
Evangelikam kasdien pamal

das pravesdavo ev. kun. J. Sta
naitis.

Katalikų dvasios vadu buvo 
kurt. A. Kalvaitis. Jis kasdien 
laikė pamaldas ir sakė pritai
kytus pamokslus. Sekmadienį, 
rugp. 26, pamaldas ir pamoks
lą pasakė prel. J. Balkų n as. 
Paskutinę dieną ryte gedulin
gas pamaldas už a. a. arkivysk. 
T. Matulionio vėlę atlaikė Tėv. 
Bernatonis.

Sveikinimai
Tarp visos eilės sveikinimų 

labai gražų ir prasmingą pri
siuntė Federalinės Vokietijos 
ministeris pabėgėlių — trem
tinių reikalams p. Mischnik. Jis 
savo sveikinime palinkėjo, kad 
ši studijų savaitė suteiktų lie
tuviams naujų jėgų išlaikyti 
savo tautiškumą ir kad tuo bū
tų sustiprinti pagrindai, ant 
kurių būtų statoma suvienyta 
Europa, su užtikrintu tautiniu 
savarankiškumu ir laisve.

visi rodė dideli 
dėkojo rengė- 

norą. kad pana- 
savaitės būtų ir

_ Užbaiga
Rugpiūčio 28, paskutinę sa

vaitės dieną, 
pasitenkinimą, 
jams, išreiškė 
šaus pobūdžio
ateityje. Uždarymo žodžius ta
rė: prof. Z. Ivinskis ir kun. 
Br. Liubinas. Savaitė užbaigta 
Tautos himnu.

kurie skiriasi. Iškėlė vienybės
ilgesį, ypačiai komunizmo grės
mės akivaizdoje. Nors diskusi
jose pasireiškė skirtumai, bet 
jos rodė brolišką meilę ir no
rą atsiekti vienybės. Diskusijos 
buvo baigtos bendrai sukalbė
jus “Tėve mūsų”. Šis momen
tas jautriai visų išgyventas. Ne
vienam riedėjo per skruostus 
ašaros.

Svarstyti lietuvių bendruo
menės klausimai

Tam tikslui buvo skirtos pa
skaitos E. Simonaičio “Vokie
tijos lietuvių bendruomenės 
problemos”, J. Stankaičio —

— poetų mintys, liaudies dai-
nos, tautiniai šokiai. Po mon
tažo buvo dainuojamos naujau
sios partizanų ir liaudies dai
nos, laisvai šokami tautiniai šo
kiai, deklamuojama Įvairiomis 
lietuvių kalbos tarmėmis ir kt.

Linksma vakaris
šeštadienį vakare, rugp. 25, 

surengtame linksmavakaryje są
mojingų savo pastabų dėl pa
skaitininkų padarė R. Spalis. 
Visi daug dainavo, daug šoko. 
Vakarą pravedė Ričardas Bač- 
kis. Malonią staigmeną padarė 
prel. J. Balkūnas iš Amerikos 
Jis nelauktai atvyko į linksma- 
vakarį, visus pasveikino ir pa-

S. ANTANAITIS, Vasario 16 gimnazijos mokytojas, su 
dviem’ gimnazistėm.

Mečys Musteikis

VASARIO 16 gimnazijos buvusi 
ateitininkų pirmininkė Sokaitė.

Nauji mokslo metai Marianapol
_ Thompson, Čonn. Rugsėjo 18 
Marianapolio paruošiamoje mo
kykloje, vadovaujamoje lietu
vių marijonų, prasidėjo nauji 
mokslo metai. Pradedantieji čia 
mokytis registravosi rugsėjo 16 
- 17.

Mokslo metai pradėti iškil
mingomis mišiomis, kurias au
kojo Marianapolio tėvų marijo
nų vyresnysis T. Juozas Dam
brauskas, MIC. Pamokslą sake 
T. Jonas1 Petrauskas, MIC, mo
kyklos vedėjas. Jis mokiniam 
priminė svarbias pareigas Die
vui, žmonėm ir tėvam, šian
dien audringame pasaulyje jau
nimas būtinai turi įsigyti gerą 
tiesos ir doros supratimą, kurį

y
duoda katalikiškos mokyklos 
drauge su privalomu šiame kraš 
te mokslu. Tam tikslui pamoks
lininkas prašė gražiai bendra
darbiauti mokytojus, tėvus, mo
kinius ir visus šios mokyklos 
rėmėjus. Prašyta Dievo ypatin
gos apšvietos ir Marijos glo
bos.

Šiemet yra ir naujų moky
tojų: John Mazzuchi dėstys 
anglų kalbą, Benjamin Dean 
— anglų ir prancūzų, Thomas 
Fogarty rūpinsis drausme ir 
sportu.

Šiais mokslo metais priimta 
virš 150 mokinių. Dauguma yra 
iš artimesnių apylinkių, bet yra 
taip pat ir iš užsienio. A V M.

X. . J c.:
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LIETUVOS vyūių centro valdyba. Iš k. j d. pirmoje eiteje Antanas J. Mažeika, Elena Shields, kun. J. W. 
Stanevičius — dvasios vadas, Robert Boris — pirmininkas, Albert Kassel; antroje eilėje — Wm. Grigas, 
Bernice Kavedaras, Albert Jaraitis, Rita Pinkus, Edward Martin.

M5 ■KP

Į f Į ’lv • 5
F ! iUi

1

-

/ ■

NORWOODO
Norwood, Mass. — Šv. Jur

gio lietuvių parapijos auksinio 
jubilėjaus metai jau eina prie 
užbaigos. Sukruto, sujudo šiais 
metais parapiečiai, kad kuo 
gražiau, kuo iškilmingiau pa
minėtų šią sukaktį. Deja, pa
žvelgus į jubilėjui minėti komi
teto sudėtį, jau nebematyti 
energingų parapijos kūrėjų, 
kurie taip kovingai varė užsi
brėžtą darbą. Nebedaug jų be
liko gyvųjų tarpe. Bet reikia 
pasidžiaugti, kad jų vaikai ener
gingai ėmėsi jubilėjinius me
tus paminėti ir išreikšti pa-
garbą bei padėką savo tėvams 
ir seneliams.

Iš daugelio organizacijų stip
riausiomis dar išliko sodalietės, 
vyčiai ir šv. Vardo draugijos 
vyrai. Šių ir kitų organizacijų 
pastangomis išlaikytas gražus, 
veiklus lietuviškas charakteris 
šioje lietuvių kolonijoje.

Parapijos bažnyčia, ypačiai 
šiais jubilėjiniais metais ir per 
paskutinius praeitus metus, gra
žiai sutvarkyta, išpuošta. Šven
toriuje pastatyta šv. Jurgio sta
tula su paminkliniu pamatu an
trojo pasaulinio karo žuvusiem 
lietuviam kariam pagerbti. Gre
ta stovi vienuolynas, kuriame 
gyvena Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys mokytojos.

Parapijos salė po bažnyčia 
yra gana talpi, švari. Per 50 
metų čia buvo daug minėjimų, 
susirinkimų, vaidinimų, pobū-

LIETUVIAI ŠVENČIA SUKAKTI
K. ŠIMĖNAS

vių. Čia daug kas šypsojosi, bet 
ir liūdo, priminus paliktą gim
tąjį kraštą ir jo vargus.
Parapijos mokyklai atskirų pa

talpų neturi. Pobažnytinė salė 
ir atskiros patalpos naudoja
mos katekizacijos mokinių kla
sėms. Vaikų skaičius siekia virš 
150. Prie bažnyčios stovi gra
ži ir erdvi klebonija.

Parapijai vadovauja energin
gas klebonas kun. F. E. Nor- 
butas. Jam dabar talkininkau

ja vikaras kun. A. Klimas, ku
ris nepašykšti jaunimui ir se
nimui laiko, aplankydamas na
muose ir organizacijų susirin
kimuose.

Parapijos auksiniam jubilė- 
jui vainikuoti paskirtas rugsė
jo 23 sekmadienis. Iš ryto 9 
vai. visi kviečiami susirinkti iš
kilmingom pamaldom. Pamal
das laikys ir pamokslą pasakys 
klebonas kun. F. E. Norbutas. 
Pamaldose dalyvaus vyskupas 
J. F. Minihan. Jis parapiečiam 
tars žodį ir suteiks palaimini
mą.

Iš Lietuvos vyčiy 
veiklos

Newarko, N. J. 29 kuopa po 
vyčių seimo, kuris buvo šiame 
mieste, rugsėjo 29 rengia ant
rus metinius pietus ir šokius 
šv. Jurgio salėje, 180-02 New 
York Avė. Pradžia 7 vai. vaka
rienė 8 v. Laukiama svečių ir 
iš tolimesnių vietų, šiam pa
rengimui vadovauja John Re
meika, jam pagelbsti Chris- 
tine Korbert.

New York© — New Jersey 
apskrit. susirinkimas bus rug
sėjo 30, sekmadienį, šv. Kazi
miero parapijos salėje Pater- 
sone. Pradžia 3 v. popiet. Bus 
padaryti pranešimai iš vyčių 
seimo ir pakėlimas į trečią 
laipsnį. Susirinkime šeiminin
kauja 61 kuopa. F.V.

IŠRINKTA NAUJA PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBA
PLB Vokietijos krašto tary

bos posėdžiai įvyko rugsėjo 
8 - 9 dienomis Vasario 16 gim
nazijos patalpose. Senoji val
dyba, kuriai pirmininkavo kun. 
Bronius Liubinas, padarė veik
los pranešimus. Nutarta kitais 
metais į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimą Toronte nu
siųsti krašto valdybos pirmi
ninką ir Vasario 16 gimnazijos 
direktorių. Kitus 4, galinčius 
finansuoti savo kelionę, paves
ta surasti krašto valdybai. Kraš
to tarybos garbės nariais iš
rinkti Balfo pirmininkas kan. 
J. B. Končius ir ilgametis 
krašto tarybos narys, su šia 
kadencija iš pareigų pasitrau
kęs, E. Simonaitis.

Naujoji krašto valdyba pa
reigomis pasiskirstė taip: pir
mininkas Izidorius Rugienius, 
vicepirm. kun. Bronius Liubi
nas, iždininkas Aleksandras 
Mariūnas, sekretorius Fricas 
Skėrys, narys — Jonas Valiū
nas. Krašto valdybos reikalų 
vedėju pakviestas iždininkas 
A. Mariūnas. Garbės teismą su
daro: pirm. dr. P. Karvelis, na
riai — K. šimkevičius, Iz. Venc
kus. Kontrolės komisiją — J. 
Barasas, O. Boehm - Krutuly- 
tė ir J. Krikščiūnas. Krašto ta
rybos atstovas švietimo komisi
joje dr Jonas Norkaitis.

Popiet 4:30 vai. Knights of 
Columbus salėje (Nicholas St.) 
bus didžiulis banketas. Banke
te dalyvaus Bostono kardino
las R. Cushing, vyskupas J. F. 
Minihan, kaimyninių parapijų 
dvasiškiai, miesto atstovai. Kar
dinolas R. Cushing pasakys pa
grindinę kalbą. Meninę progra
mą praves muzikas V. Kaman
tauskas.

Auksiniam jubilėjui minėti 
komitetas kviečia visus pakilia 
nuotaika dalyvauti šios sukak
ties užbaigtuvių iškilmėse.

Dail. kun. P. Brazauskas 
Oregono valstybinėje parodo
je, Salem mieste, sostinėje, nuo 
rugpiūčio 1 iki rugsėjo 8 ga
vo pirmąją premiją ir aukščiau
sią piniginę dovaną už savo 
paveikslą “Oregono vaizdas”. 
Kun. J. Brazauskas yra akty
vus Vakarų pakraščio dailinin
kų sąjungos narys. Gruodžio 
mėnesį jis dalyvaus sąjungos

Buvo rūpintasi įvairia lietu
vių kultūrine veikla, minėji
mais, šventėmis, lietuvių kultū
ros dienomis. Globojo šiemet 
įvykusią studijų savaitę ir jai 
išrūpino iš vokiečių 8,000 DM 
pašalpą. Globojo vargo mokyk
las, rūpinosi iš vokiečių vyriau
sybės gauti lėšų lietuvių kultū
rinei veiklai ir Vasario 16 gim
nazijai. Tais reikalais buvęs 
pirmininkas kun. B. Liubinas 
lankėsi vokiečių vyriausybės į- 
staigose. Iš-Bonnos kultūriniam 
reikalam gauta 44,000 DM, 
Vasario 16 gimnazijai 40,000 
DM. (Praeitais metais kultūros 
reikalams buvo gauta 28,000 
DM., Vasario 16 gimnazijai — 
24,000).

Didžiausiu rūpesčiu lieka Va
sario 16 gimnazijos priestatas, 
kurio planai jau užtvirtinti Man
heimo apskr. valdyboje, pasira
šyta sutartis su architektu, 
gautas sutikimas iš krašto val
dybos paimti 300,000 paskolą.

Žvelgiant į ateitį, Vokieti
jos lietuvių svarbiausiu rūpes
čiu lieka Vasario 16 gimnazi
jos išlaikymas. Įteikti prašy
mai Bonnos vyriausybei. Gim
nazijai naujiem metam prašo
ma 90,000 DM., kitiems kultū
riniams ir administraciniams 
LB reikalams — 85,000 DM. 
Siekiama, kad būtų perimta

bent mokomojo personalo al
gos.

Vargo mokyklų šiuo metu Vo
kietijoje yra 9; apylinkių — 59. 
Vargo mokyklų vedėjų ir apy
linkių pirmininkų bei seniūnų 
suvažiavimas įvyko rugsėjo 7 
Huettenfelde. Suvažiavimą ati
darė krašto valdybos pirmi
ninkas kun. Br. Liubinas. Kal
bėtasi bendruomenės organiza
cijos ir švietimo reikalais.

(Inf.)

parodoje Medfordo mieste, Ore. 
Taip pat yra gavęs kvietimus 
savo parodas surengti Ashland, 
Ore., ir Oregono universitete 
Eugene.

Pareigūnas
Rusas giriasi vokiečiui, kad 

pasiekęs tokio meno, jog ga
lįs visus prajuokinti iki ašarų, 
kai vaidinąs. “Vadinasi, — at
sakė vokietis, — tamsta esi 
kompartijos pareigūnas”.

Adolfo SCHRAGERIO
Vienintelis atstovas Amerikoje iių vokiškų

Turime nuolat mūsų sandėlyje Jvairaus dydžio 
bei {vairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kuri^ JAV-bių vtet$.

336 East 86th St„ N. Y. C.
Tarp 2-os ir 1-os Avenue • TR 9-0400
AUdaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak. 
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LIETUVIŠKAS KAIMAS NETEKO SAVO KLEBONO
Mirė prel. Pranciškus Strakauskis

Vėlų vakarą, rugsėjo 13, su
stojo plakusi prel. Pr. Stra- 
kausko širdis, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas negalavo 
jau kuris laikas. Šių metų pra
džioje, ištikus širdies smūgiui, 
apie šešias savaites išbuvo li
goninėje, paskui ilsėjosi, bet 
sveikatos nebeatgavo. Ir pas
kutiniu laiku, kad ir buvo grį
žęs į savo pareigas, bet buvo 
reikalingas paslaugos.

Velionis buvo Bostone gimęs, 
augęs ir mokslus ėjęs. Tai tik
ras antrosios lietuvių kartos 
bostonietis, gimęs 1896 rugsė
jo 20 So. Bostone. Tai buvo 
tos dienos, kada lietuviai dar 
dideliais būriais keliavo į šį 
kraštą. Jo tėvai buvo atkelia
vę iš Zanavikijos, nuo Sakių. 
Motina Agota Liudžiūtė - Stra- 
kauskienė, sulaukusi 94 metų, 
pasimirė š. m. gegužės 21. Bu
vo viena iš steigėjų šv. Pet
ro lietuvių parapijos So. Bos
tone. Čia jos sūnus tarnavo 
mišiom, čia aukojo pirmąsias 
mišias ir čia vikaravo. Moti
na paskui jį nulydėjo į Lowel- 
lį ir į Brocktoną. Tai ir buvo 
tos trys lietuvių kolonijos Nau
joje Anglijoje, kur prabėgo vi
sas prel. Pr. Strakausko gyve
nimas ir veikla. Labai trumpai, 
tik pora mėnesių (1927) buvo 
vikaru Lawrence.

Mokslus buvo ėjęs Bostono 
kolegijoje ir šv. Jono kunigų 
seminarijoje. Kunigu įšventin
tas 1924 gegužės 23 ir paskir
tas vikaru į savo gimtąją So.

“AUKSINĖ ŽĄSIS" DETROITE
Detroite rugsėjo 8, baigiant 

studentų ateitininkų stovyklą, 
buvo suruoštas mieste vakaras, 
skirtas pasakai. Apie pasaką 
literatūroje kalbėjo P. Jurkus. 
Toliau Birutė Pūkelevičiūtė pa
rodė savo premijuoto veikalo 
“Auksinės žąsies” ištrauką. Ir 
įdomus ir patrauklus buvo šis 
“žąsies kepsnis”, nukėlęs į fan
tastinius pasakos pasaulius, 
prakalbėjęs naujom formom. 
Vaidino pati autorė - režisie
rė, K. Veselka, J. Kelečius, L. 
Barauskas.

Savo veikale — 3 veiksmų 
pasakoje B. Pūkelevičiūtė pa
sakoja apie vieną liūdinčią ka
ralaitę ir visokias pastangas ją 
prajuokinti. Įvedami spalvingi 
pasakų herojai ir pasaka iš
sprendžiama tuo, kad geros šir
dies ir pilnas artimo meilės 
juokdarys prajuokina karalai
tę. Jis laimi karalaitės ranką 
ir paveldi visą valstybę.

Pasak aprašyt asklandžiom, 
skambančiom eilėm, kurios vai
dinimo metu leidžia išvystyti 
nemažą tempą, sukurti žaismin
gas nuotaikas. Eiliuotoje kal
boje jaučiama daug muzikalu
mo, kai kur dialogai pinasi 
kaip duetai, trio ra kvratetai.

Stebina autorės ir režisierės 
ryžtas. Gyvendama Montrealy- 
je, pasiryžo veikalą pastatyti 
Chicagoje. Chicagoje susidarė 
“Atžalyno” grupė, kuri jau pra
dėjo pastatymo darbus. Reži
sierė kartas nuo karto keliau
ja iš Montrealio Į Chicagą ir 
ten repetuoja. Koks tai sunkus

LOS ANGELES lietuvių skautų stovykloje. Nuotr. L. Kančausko.

BROCKTON, MASS.

Bostono parapiją, kur išbuvo 
penkeris metus. Paskui devy- 
turiolika metų (1948 - 1962) 
šv. Juozapo lietuvių parapijos 
klebonas Lowell, Mass. ir ke
turiolika metų (1948 - 1952) 
klebonavo Brocktone — seno
je šv: Roko lietuvių parapijo
je, kuriai buvo dar duotas šv. 
Kazimiero vardas, kai ant bu
vusio rūsies užbaigta statyti 
bažnyčia. Už tai buvo pakeltas 
į prelatus. Pastatydino Brock
tone dar naują kleboniją ir vi
sai baigė statydinti seserim vie
nuolyną. Dar buvo likę statyti 
mokyklą. Taigi Brocktone ve
lionis pasireiškė daugiausia 
kaip statybininkas. Jaunatvėje 
jis daugiau reiškėsi kaip vei
kėjas.

PREL. PR. STRAKAUSKAS

ir didis darbas, kokių reikia di
delių pastangų, kad būtų nu
galėtos visos kliūtys ir sužibė
tų lietuviška kūryba.

Dekoracijų eskizus piešia 
dail. T. Valius. Pastatymas į- 
vyks gruodžio 15 jaunimo cen
tre Chicagoje. d.

— Saleziečių vienuolių stei
gėjui ir šventajam Don Bosco 
statoma didelė paminklinė šven
tovė Italijoje, Castelnuovo. Au
kotojai įrašomi į knygas ir už 
juos kas antradienį bus auko
jamos mišios. Prie tų aukotojų 
dedasi ir lietuviai saleziečiai. 
Kas norėtų tos šventovės sta
tymą paremti, savo auką siun
čia adresu: Instituto Salesiano 
Lituano, Castelnuovo Don Bos
co (Asti), Italia. Už vieną plytą 
aukojamas doleris.

“Exul Familia” sukaktis Romoje
Vatikano iniciatyva Romoje 

rugpiūčio 3-7 prisiminta popie
žiaus Pijaus XH enciklika, iš
leista prieš dešimtį metų. Ta 
enciklika, pavadinta “Exul 
Familia” (Išvytoji šeima) sie
kia, kad kituose kraštuose at- 
sidūrusiom tautybėm būtų už
tikrinta jų gimtąja kalba reli
ginė globa. Enciklika gina tau
tinių parapijų teises. Nors ne- 
visuose kraštuose ji vykdoma, 
bet Bažnyčios patvarkymas yra 
aiškus: negali kam nors būti 
skriaudos dėl to, kad jis kalba 
ir meldžiasi savo kalba.

Augęs ir mokęsis tais lai
kais, kai didžioji lietuvių imi
grantų dalis buvo jauna, stip
riai buvo įsitraukęs į jaunimo 
veiklą — chorus, vaidinimus, 
suvažiavimus. Kaip studentas, 
klierikas ir paskui vikaras, jis 
lietuvių jaunimui vadovavo, 
jam kalbėjo, daug dirbo Lie
tuvos vyčiuose, laikraščiuose. 
“Darbininke” jo vieno buvo 
prirašomas atskiras skyrius — 
“Jaunimo darželis”. Pasirašinė
jo Dėde Anufru. So Bostone 
rengė vaidinimus, pats gamino 
dekoracijas ir drabužius, mokė 
dainuoti. Buvo linkęs muzikai 
ir ją mėgo. Turėjo kalbėtojo 
dovaną, mokėjo klausytojus pa
traukti pavyzdžiais, staigiom 
mintim, oratoriškom puošme
nom. Daug įtakos jam turėjo 
anų laikų vadinamoji kova su 
“šliuptarniais”. Kitados tekda
vo jiems kirsti nesigailint, ir 
tai paliko vėlesniem laikam, 
kai jau pasikeitė ir žmonės ir 
aplinkybės.

Labai gerai kalbėjo lietuviš
kai. Jaunas būdamas vadova
vo lietuvių kalbos kursam ir 
katechizacijai. Statė scenoje lie
tuviškus veikalus. Dalyvauda
vo kone visuose lietuvių suva
žiavimuose. Bet jie apėmė be
veik išskirtinai Bostono apy
linkę. Tolimesnes Amerikos vie
toves retai siekė, o paskutiniu 
laiku buvo susitelkęs beveik 
tik prie vienos šv. Kazimiero 
parapijos Brocktone. Jos išlai
kymas, aprūpinimas naujais pa
statais ir aikštėm traukė visą 
jo dėmesį ir jėgas, dėl to vis 
labiau išsijungdavo iš nepara
pinės lietuvių veiklos.

A. a. prel. Pr. Strakauskas 
buvo gimęs vadovauti ir tuo 
savo būdo bruožu bei energi
ja daug padarė, bet daugiau 
vienas, lenkdamas visus savo 
valiai ir supratimui, ir dėl to 
kartais likdavo visai vienišas.

Amerikos lietuvių istorija mi
nės velionį, kaip tuos lietuvius 
kunigus, kurie didelėm pastan
gom kūrė parapijas ir organi
zacijas, stengėsi jas išlaikyti, 
bet gyvenimas keitėsi ir, noro
mis nenoromis, nešė ameriko- 
nizmo bangon. Labai sunku bu
vo ir velioniui visais atvejais 
spirtis prieš tą srovę, bet sa
vo širdyje ir nusistatyme iš
liko lietuviškas iki paskutinio 
atodūsio. Viešpats tesuteikia 
jam savo ramybę, kurios jis 
kartais nerasdavo savo aplin
koje. _  S. S.

Sukakties paminėti Romoje 
buvo susirinkę apie 50,000 da
lyvių iš įvairių kraštų ir tau
tybių. Daugiausia buvo italų. 
Lietuvių daugiausia atvyko iš 
Vokietijos — 80, apie tiek pat 
iš kitų Europos kraštų ir apie 
30 iš Amerikos. Su Italijos 
lietuviais iš viso susidarė apie 
250 asmenų grupė.,

Rugpiūčio 5 šv. Petro bazi
likoje buvo pamaldos ir Šv. Tė
vo kalba. Dalyvavo daug vys
kupų ir kitų kraštų pasiuntiniai 
prie Vatikano. Rugpiūčio 11 sa
vo vasarinėje rezidencijoje Cas- 
tel Gandolfo Šv. Tėvas priėmė 
lietuvių delegaciją, kurioje da
lyvavo kan. J. Končius, kun. 
V. Mincevičius, B. Aušrotas su 
žmona ir prof. Hennelly su žmo
na Aldona. Tuo būdu buvo at
stovaujami senieji ir naujieji 
lietuviai emigrantai. Šv. Tėvas 
visiem lietuviam suteikė palai
minimą.

Visų tautų bendroje meninė
je programoje, apie kurią Dar
bininke buvo anksčiau rašyta, 
dalyvavo apie 5000 žmonių. 
Lietuviam atstovavo Vasario 16 
gimnazijos šokėjai iš Vokieti
jos. Jie bene geriausiai pasiro
dė.

Tie patys šokėjai atliko pro
gramą Maironio minėjime, su
rengtam Italijos lietuvių. Bu-

(iš visur
Detroit, Mich.

Re- 
du 
In- 
vy-

ŠV. KAZIMIERO lietuvių bažnyčia Brockton, Mass.

NAUJOSIOS ANGLIJOS VYČIAI
JONAS A. STOŠKUS

Naujosios Anglijos apskri
ties vyčių rudeninis seimelis 
susirenka rugsėjo 30, sekma
dienį, Waterbury, Conn. Posė
džiai bus parapijos salėje, mi
šios — šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje. Vietinė Lietuvos 
vyčių kuopa (7) seimelio iš
vakarėse, šeštadienį, rengia at
stovų bei' svečių susipažinimo 
vakarą su šokiais.

Lietuvos.reikalam komisijos 
nariai Naujosios .Anglijos ap
skrityje labai uoliai dirba. 
Ypač uoliai darbuojasi abi Wo|- 
cesterio kuopos — 116 ir 26. 
Jų nariai yra daug parašę 
laiškų Liejai vos reikalais.

Bažnyčios, visuotiniam susi- 
rihkimŪf'Msirėnkant Vatikane, 
Romoje, spalio 12 iš Ameri
kos į jį spalio 1 išskrenda vys
kupas Vincentas Brizgys. Vy
čiai meldžiasi už susirinkimo 
pasisekimą, o Ekscelencijai 
ki geriausios sėkmės.

Prel. PrTStrakauskui, šv. 
zimiero Kėfūvių parapijos 
bonui mirus Brocktone rugsė
jo 13, Naujosios Anglijos vy
čiai iš įvairių kuopų išreiškė 
užuojautą giminėms. Velionis 
nuo pat Lietuvos vyčių įsikū
rimo buvo veiklus jų eilėse, 
kaip narys ir paskui dvasios 
vadas. Šermenyse dalyvavo vi
si Naujosios Anglijos vyčių 
dvasios vadai, o vyčiam atsto
vavo Brocktono kuopa.

Brockton© vyčiu kuopa mū
sų organizacijoje yra pirmoji 
kuopa. Dabartinę jos valdybą 
sudaro: Vladas Visockis, vice- 
pirm. Sylvia Shukis, sekr. San
dra Littlefield, fin. sekr. Ma
ria Beraskas, ižd. Pranas Dūks
ta, Lietuvos reikalam komisi
jos vadovė ir Vyties korespon
dentė Mrs. Gerulskis, kultūros 
komisijos pirm. Diane Costel- 
lo, idėjinių reikalų komisijos 
vadovė Loret aPeldžiūtė.

lin-

Ka- 
kle-

Kun. Mykolas Tamulevičiuj, 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos vikaras Worcesteryje ir vy
čių dvasios vadas, paskirtas ta
me pat mieste Aušros Vartų 
lietuvių parapijos administra
torium. Klebonas prel. Kons
tantinas Vasys dėl nesveikatos 
pasitraukė iš aktyvių parapijo
je pareigų. Vyčiai kviečiami 
melsti Dievą jam sveikatos.

Norwoode šv. Jurgio lietu
vių parapijai rugsėjo 23 mi
nint 50 metų gyvavimo sukak
ti. vyčiai nuoširdžiai sveikina

vo atsilankęs Vatikano pasek- 
retorius arki,vysk. Antonio Sa- 
more. Vatikano oficiozas “Os- 
servatore Romano" lietuvių pro
gramą aprašė pirmame pusla
pyje. k. 

Ka- 
kle- 
grį- 

savo

kleboną F. Norbutą ir vikarą 
A. Klimą, vyčių dvasios vadą, 
ir visus parapiečius.

Kun. J. Vaitekūnui, šv. 
zimiero lietuvių parapijos 
bonui Providence, R. I., 
žus iš ligoninės, vyčiai 
dvasios vadui meldžia Dievą 
sveikatos ir linki sėkmingos 
darbuotės toliau.

Bernice Ka veda ras, gyvenan
ti Worcester, Mass., Naujosios 
Anglijos vyčių pirmininkė, me
tiniame Lietuvos vyčių seime 
Newarke rugpiūčio 15^19 iš
rinkta centro valdybos sekre
tore.

Birutė Paulauskaitė, Lietu
vos vyčių 103 kuopos narė Pro- 
vidence, R. L, pradėjo slaugės 
studijas Roder Williams 
ninėje.

Nora Razvadauskaitė, 
tono vyčių kuopos narė, 
dėjo mokytojauti aukštesnėje 
North mokykloje Providence, 
R. I. Ten pat Brown univer
sitete ji ruošiasi magistrės 
laipsniui.

ligo-

Bos-
pra-

DR. JULIUS J. BIELSKIS, Lietuvos konsulas Los Angeles, pirmas jsigy- 
jęs knygą “Lithuania — Land of Heroes”. Kairėj knygos pa ruošėjas — 
redaktorius Leonardas Valiukas, dešinėje — amerikiečių žurnalistas 
George Todt. Nuotr. L. Kančausko.

SOLISTAS ST. BARAS (v.) dalyvavęs Los Angeles Lietuvių dienoje, su 
programos vedėja V. Mitkute ir kons. dr. J. Bielskiu. Nuotr. K. Kančaus- 
ko.

Lietuvių Organizacijų Cent
ras rengia metinį vakarą pas
kutinį šeštadienį prieš adven
tą, gruodžio 1, Hispanos Uni- 
dos (buv. lietuvių) salėje. Dra
mos mėgėjų sambūris, vado
vaujamas Zuzanos Mikšienės, 
pastatys veikalą. Bus ir šokiai. 
Pelnas skiriamas Vasario 16 
šventės minėjimui ruošti.

Lietuviškų melodijų radijo 
programa dabar girdima visą 
valandą kiekvieną šeštadienį iš 
stoties WJLB banga 1400.

Lietuvių kalbos pamokos, su
organizuotos Lietuvos vyčių 79 
kuopos ir globojamos LB apy
linkės, būna kiekvieną šešta
dienį nuo 9:30 v. iki 12:30 v. 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijoje. Priimami vaikai nuo 
pirmo iki dvylikto skyriaus, 
gistracija vyksta sekančius 
šeštadienius iki rugsėjo 29. 
formacijų reikalu kreiptis į 
čių 79 kuopos kultūros komi
sijos pirm. Frank Zager, tel. 
VErmont 5-2280. Mokykloje 
lietuvių kalbos mokys Aldona 
Milmantienė ir Valerija Kun- 
drotienė.

Vienos dienos rekolekcijos 
moterims įvyks spalio 17, tre
čiadienį, Mt. Mary Reparatrix 
vienuolyne Quincy gatvėje, ar
ti McNicholos ir Livemois. Re
kolekcijas kasmet ruošia ALRK 
Federacijos Detroito skyrius. 
Registraciją ir paruošimo pla
nus tvarko Elzbieta Paurazie- 
nė, 17403 Quincy, Detroit 21, 
Mich., tel. UNiversity 2-3298.

Lietuvos vyčių' Detroito trys 
kuopos rengia išvyką rugsėjo 
30 nuo 12 v. iki 6 v. v. Va
žiuojama į Middle Rouge Park- 
way parką, Edward Hines Dr., 
truputį į vakarus nuo Inkster 
kelio. Dalyvauja vyčiai, vyčiai 
jauniai ir jų šeimos bei drau
gai. Visi su savim vežasi val
gį ir gėrimus. RV.

HOMESTEAD, PA.
Misijos ir 40 valandų atlai

dai jau praėjo. Pamokslai buvo 
sakomi tik lietuvių kalba, ko 
pas mus jau nebuvo apie 20- 
metų.

Mirė Andrius Litvinavičius 
(Leech), buvęs parapijos cho
ro narys.

Augustui Zubkui automobilis 
sužeidė koją. Guii Homesteado 
ligoninėje. Jis yra parapijos ko
miteto narys. Linkime greit pa
sveikti. A. Ž.

— Balfo seimą 
sutiko globoti Lietuvos 
vas Juozas Kajeckas, šv. Alfon
so parapijos Baltimorėje klebo
nas prel. L. Mendelis, Baltimo- 
rės pašto viršininkas V. Lau
kaitis ir Balfo veteranas
Rastenis. Jie sudaro seimo gar 
bės komitetą. Seimą savo atsi
lankymu taip pat pagerbs Ma 
rylando gubernatorius ir Balti 
morės majoras. Seimas bus spa 
lio 12-14.

— Kan. J. Končius, Balfo Pir
mininkas, grįžęs iš Europos, ap
sistojo Pittsburghe, kur visą 
mėnesį pavaduos atostogų iš
vykusį kleboną kun. V. Kara- 
vecką.

— Philadelphia, Pa. Balfo 
52 skyriaus susirinkimas šau
kiamas rugsėjo 23, sekmadienį, 
4 vai. popiet, Lietuvių Banko 
patalpose, 202 North Broad St. 
Po susirinkimo bus kavutė. Vie
nas laimingas svečias gaus įėji
mo dovaną.

— Filisterių Skautų S-gos 
centro valdyba pareigomis pasi- 
skirstė tokiu būdu: pirm. — 
Kęstutis Ječius (4351 So. Rock- 
well St., Chicago 32, III. TeL 
BI 7-7754), programos vedėja 
Ina Užgirienė, sekr. — dr. Ed
vardas Kaminskas, iždininkai— 
Algis Stepaitis ir Raimundas 
Kerzonas.

— Europos Lietuvių Fronto 
bičiulių konferencija įvyko Vo
kietijoje, Koenigsteine, rugpjū
čio 25. Metinės veiklos apžval
gą padarė pirmininkas dr. K.J. 
Čeginskas. Naujuoju pirminin
ku išrinktas prof. dr. Z. Ivins
kis.

— Jonė Brazauskaitė, Colum- 
bijos universiteto New Yorke 
studentė, vasaros atostogoms 
buvo išvykusi Vokietijon, kur 
gilino germanistikos studijas.

— Hartforde, Conn., rugsėjo 
23 šaukiamas LDS apskrities 
suvažiavimas. Susirenkama šv. 
Trejybės parapijos mokykloje, 
339 Capitol Avė. Prašoma visų 
narių dalyvauti. Bus proga su
mokėti ir Darbininko prenume
ratą.

— Irena Brokaitė, Detroito 
studentų ateitininkų narė, nau
jiem mokslo metam išvyksta į 
Vokietiją, kur Friburgo univer
sitete gilins vokiečių ir rusų 
kalbos studijas.

— Pranas Naujokaitis, rašy
tojas, rugsėjo 15 šv. Kazimiero 
bažnyčioje Paterson, N.J., susi
tuokė su Lina Pauliene, ir iš 
Brooklyno persikėlė gyventi j 
243 Monroe Avė., River Edge, 
N. J.

— Pax Romana (Šiaurės A- 
merikos komisijos) studijų die
nos įvyks Dainavos jaunimo 
stovykloje spalio 6-8. Organi
zuoja studentų ateitininkų už
sienio skyrius, kuriam šiais me
tais vadovauja A. Idzelis, (Cle- 
veland, Ohio) ir Alg. šaulys 
(Paterson, N.J.).

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

ELEMENTORIUS Ė 
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedago

gas Ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu.

Vaikus galima pradėti mo
kyti skaityti jau 4 metų, kai 
tik susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Siman- 
kevičiaus spalvotais pieši
niais. Išleido Ateitis Brook- 
lyne. N. Y. Spaudė salezie
čių spaustuvė Italijoj. Kai
na $2.50. Gaunama adresu: 
ATEITIS. 910 Willoughby Avė.. 
Brooklyn 21. N. Y. ir pas platin
tojus.



BALTIMORES ŽINIOS

KATWIN T.V. A RADIO

AMERICA BEAUTIfULINTERSTATE IRO N WORKS

NANGANO BROS. INTERNATIONAL NEWSPAPER

Refrigeration - Ventilation

Tek GI? 7-1130

AUTO
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

JOSEPHP. GIAMUNDO

JOHN ORMAN AGENCY

NAUJAUSIOS ŽINIOS Richmond Hill 18. N. Y110-04 Jamaica Avenue
LOANS

APIE DIVIDENDUS Tel. VIrginia 6-1800EVER—REAOY PAINTING CO.

itaaia
RAMBLER WHTTE HORSE TAVERNWEAREVER CO.

MOVING

uor

$A G MEATMARKET
. • __ * -r- ' i • -

CELLERS A VAROS CLKANCO.

WY1-3414 or WY 1-3045

Phone Ariy Time 
210 . SW 2-3898

“America Beautifut" Serapes Ali 
Your Fumiture down te the origi- 
nal wood. The hicbest ouslity work- 
manship guaranteed. You čan see 
our espert craftsmen apnly the co- 
lor you have selected for your fur- 
niture. Estimates cheerf”Uv given. 
We will re-upholster your fu:itfture 
with the moteriai of your choice. 
We sėli all. types of chairs.

Bingo partija bus 
Jurgio ir Onos Galkų

Matot Extra Money BeitChristma* 
Carde. Free catalogueš upon re- 
quests,14 diff. reMgious box assort- 
ments incL Madonna. also' ribbons, 
wrappings. stationery. to 160% pro- 
ftt Ffaoae BEekman 3-7084. 8. H. 
GREETING C AR08 27 Park Place 
New York. N, Y.

Sodaliečiy suruošta madų pa
roda rugsėjo 16 gražiai pavy
ko. Rengėjos dėkoja visiem pri- 
sidėjusiem prie parodos pasi
sekimo.

VAN FLATTEN 
GERARD SCHOOL

INSURANCE - REAL ĖST ATE

MacDONALD FREIGMT 
FORWARDING

342 Junius SL, B*klyn 12. N.Y. bet. 
Blake &. Dumont Avės. OI 8-8710-1

GEE and TEE SHELL 
SERVICE, INC.

. Batfb seimui, parengti dirba 
visa eilė specialių komitetų. 
Darbas eina sėkmingai. Paruoš
ta įdomi programa. Seimo po
sėdžiai bus Southern viešbuty
je. Prasideda spalio 12, bai
giasi spalio 14 iškilmingomis 
mišiomis šv. Alfonso bažnyčio
je. Seimo rengimo komitetui 
pirmininkauja dr. E. Arinonie- 
nė. Jonas Obelinis

Bergen Fuel Oil Co. Ine. Ėst 1923. 
Boro wide service. authorized Esso 
dealer.Special—150 gallons free to 
each nevr customer. Metered fuel 
oil deliveries, bumer sales & Service 
contracts or. all makes, installing 
of heating plants Snd centrai heat
ing systems. RN 3-3100. 234 Ralph 
Avė., Brooklyn, N. Y.

ANDERSON Roofing A Sheet Metai 
Co. Attention Homeowner—Financ- 
ing under FHA. Work done in all 5 
Boros. Roofing. Siding, Leaders. 
Gutters. AU types of repairs. Resi- 
dential and Commerclal. All work 
guaranteed. Call any time TT 5-1279 
25 Bay Street, Bronx, N. Y.

4- 125-13 Lihert v >veni>e . 
Richmond HiU 19.LL N.Y.

Tel Vt 3-1750 
Weoffer tbe finest te Sartas and 
German rtvle safera-es . —■ Prtme 
motes and O*ed Monday. 

FRANK EBERLI

Wedding Center of Brooklyn. Wed- 
dtag favors. over 150 to select from 
entireiy new A dffferent personal- 
ized china trays. Guests or Brfde A 
Groom name on each tray—00 to 
select from. Matches. stirrors. invi- 
tations. OpendailvA SaLtilIlOp.m. 
1707 65th SL, BTdyn — CL 8-4199

BOHEMIA DRV CLEANER8
One Jibiir Service

Shlrts teundered - Ctenert alfera- 
tions - Plant on Premfees - Pfck-

Rugpiūčio 18 šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčioje susituokė Glo
rija Balaišytė su Jurgiu Zlat-
kum. Jų moterystę palaimino
kun. Domininkas Mockevičius, 
asistavo kun. Pranas Valiuke
vičius ir kun. WUliam Shifferli.

Vestuvių puota įvyko Falkon 
svetainėje, kur dalyvavo per 
500 svečių bei viešnių.. Susi
laukta svečių ir iš tolimiausių 
vietų. Iš Kanados atsilankė Jur- 
gis EkJaišis, jaunokos ėėdė, su 
žmona ir kiti svečiai bei vieš-

V. PERI CON8TRUCTION CO.
PAINTING and DECORATING 

Interior and Exterior. General Con- 
tractor. All Types of Spraying. 
Call VI 3-4688. Ask for Mr. PERI.

Road Service — Body Work 
NO 7-2233

AUGUST WELOIN, INC.
16 Maįdeh-*Lanq (netoli Broadway, 
2 blokai niio Fulton *,St) žiūronai.' 
teleskopai, operos žtūronČUai. per
kami. parduodami, nuomojami, tai
somi; importuoti ir vietiniai peiliai.' 
Aakutxs. SaukStai dovanom, didelis 
pasirinkimas firmos J. A. Henckels 
Twin; taisymai Šlifavimai.

BE 3-2274

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

Long Distance Movers — Baggage 
to all Piers. Reliable Fast Service 
that vrin save you timė and Money 

Call GE 9-7800

LIBERTY ART PHOTO STUDIO
Pho*** for *»» Ocea«i«r>s

Hailv RAM ♦« 9PM: WedneMav 
9 AM 6'JOPM: Snndav S AM to 
5:30 PM. For anoolntment call —

VI 9-3605
125-11 Libertv. Richmond Hil! L. I

KOJŲ PROBLEMOS? — Neufeld'a 
Orthopedic 8hoe Store pritaiko ba
tus pagal iSmieras, sąžiningai iipil- 
dome receptų reikalavimus; duoda
me patarimus. Prilaikome vaikų ir 
įvairių kojų ligos nukrypimų batus 
— 89-09 Jamaica Avenue, Wood- 
baven, L. I. — Telefonas VI 7-8000

ALLOCCA BROS. Ėst 1922 
Serving Ali Brooklyn 

Electric Sewer Cleaning 
No charge if we Fail — Licensed 
Plumtnng and Heating Contractors 

BE 6-2242 
7116 15th Avė. Brooklyn

FLOOR 8CRAPING . 
SPECIALiSTS 

Guaranteed Workmanship 
A A R FLOOR SERVICE INC. 

CALL DAY OR NIGHT 
WE 3-3030

The FInest in Repair Work at Fair 
Prices

3761 Tenth Avė., Nevr York City
(Weėt 201st SL)

\ LO 9-9443

SCHLOSS FU R CO.
In Benhurst over 30 years 

Cuotom Furriers 
Repairing - Remodeling - Fur 

Cleaning - Glazing - Reasonatee 
Prices — Special Consideration To 
Darbininkas Readers — Open Mon 
Tues and Thurs. 9 A.M. to 9 PM.

Wd. and Fri. 9 AM. to 5 PM 
• 6705A 18 Avė. B’klyn, BE 6-6984 

5 Percent off with thįs Ad

spalio 7 
namuose.

The Fir.est Work Done 
Iron Stairs — Platforma — 

Fireėscapes 
Vioiations Dismissed 

229 East 9th SL. New York City 
AL 4-6464

KINGS 
COUNtY 
SAVINOS BANK

Studentams, kurie lanko vie
šąsias mokytas; šiemet reko
lekcijos bus rugsėjo 26, 27 ir 
28. Tėvai turi prižiūrėti, kad 

viešąsias 
šiose re-

Ltetuvię postas 154 naują 
valdybą įvesdins rugsėjo 23 lie
tuvių svetainės klevų kambary
je. Garbės kalbėtoju bus pos
to kapelionas kun. A. Drangi
nis. Įėjimas nemokamas. Po iš
kilmių bus užkandžiai - '

Caolrai OMar, 939 Eonam ?wk*ay 
Sr—dw«| ora«e 133 *roedway 

•raaBrųH.T.

Naujosios Anglijos vyčiai su
važiuoja J savo pikniką Provi- 
dence rugsėjo 23. Piknikas 
bus Klaipėdos parke. Vadovau
ja Bronė Kavaderas ir Edvar
das Daniels iš Worcester, Mass.

vaikai, kurie lanko 
mokyklas, dalyvautų 
kolekcijose.

Klebonas kun. Jonas Vaite
kūnas, praleidęs 16 dienų šv. 
Juozpao ligoninėje, sugrįžo prie 
savo pastoracinio darbo. Per 
mišias klebonas nuoširdžiai dė
kojo visiem už lankymą ligo
ninėje, laiškus, sveikatos lin
kėjimus ir maldas. Klebonui 
sergant, parapijos vikarui kun. 
V. Martinkui talkino kan. Vait
kus iš Peace Dale, R. I.. ir kun. 
J. Pakalniškis iš Brooklyn, N.

Rastenytė, Aldona Antanavi
čiūtė, Dalia Jurgelevičiūtė ir 
Birutė Staričenkaitė.

vyru ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. 
SpeętoHfti žemos kainos siunčiant amfinfas j ušešenj. 
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
pa tarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti*

8TAR SEWING MACHINE CO.
Immedlate Guuaateed Home Re
pairs and Barta on alX Makes -r- 
Sales — Service and Trade — Ins. 
Singer - White - Necchi — Free 
Westinghouae all others. Cabinets 
for all Machines. $3-00 Service čhge. 
Anywhere in Brooklyn—We are 
reliable - Quality Work-Reasonable 

406 —■ 5th Avų, Brooklyn, N. Y.
CaB 8T 8-1712 .

Foundation^ to fuH depth basements 
— our spedalty. Also outtede cellar 
entrance> bufit reaeonabtv.
SECURITY EQUIPMENT CORP. 
Northport. L. I. — (5T6) AN 1-7872

Interior — Exterior 
Plastering — Decorating 

Reasonable Prices 
Special Consideration given 
To Religious Institutions 

HY 8-9654

ACE CLEAR HASTICS 
Cuatom mada Platele Siip Qona> 
Heavy gauge. Ventilated Žagari 
ote. ~ ■ Btettectač all ŠoRougha. AJI 

guas«i$eėd —" Reaaonable. 
»75 West 29th SU Brooklyn. ».¥. 
' CaHCO 6-8368

CaJI MO 6-8191
Aask for.MR. RANGEL

CHEVROLET 
Corvair —. Corvette 

Konner Chevrolet
••One of Americas targest Chevrolet 
Dealers” Closing out 1962 Trucks 
sale. Specializing in Corvette 

Service. Ask fer Mr. •‘K”

riamas sodaiKečių labdaros dar- 
bSfiBS. ■ * ■ •

Mindsugo ir Kęstučio pašal- 
pinėš draugijos rengia vaka
rienę spalio 6, šeštadienį, 
tuvių svetainės didžiojoje sa-

STANLEY'S FURRIER
84-21 Roosevelt Avė.. Jackson Hts. 

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

Plck up and Delivery
CaM NE 9-8650 Ask for Stanley

SpecialMng In Padori*. Cratiriff A 
FonrardHn'’ to Wert Tądien and aU 
otber wurid perta. Free Plclt-Up — 
OA 8-9080; Home MV. TO 2-1907. 
ask for Mr. MacDONALD.

ELM AUTO SALES 
Sales — Service — Parts 

WY 8-7311

j®.

THE

Gedmy Rgfrigaraįtlon 8fcrvica. Im- 
medlatė, guaranteed. Home servlce 
on Frigidare-GM-GE, Morge, West- 
inghouae. CŠRieon,' HotpOtŪL* Merha- 

.rięaT repair*., AB Makes. Replace- 
ment Parts, toeks, doors, aeųls, hin- 
gea GE 9-B904, 5811—4th Avenue 
Brooklyn. N. Y. (Brooklyn only)

That I Can Save you
Money

On Your Roof Repairs 
Special Consideratitm to Religious 

Institutions

CONVERTING 
CRAWL 8PACE

FAZIO'8 PRO A GIFT SHOP
Auth. Dealer Manhattan - Balis. 
Bags. Shoes - Trophies. Accesaories. 
AMF Accessories also. — 98-18 
Ročkaway Bhrd.. Ozone Park, TeL: 
Ml 1-4474; 176-51 Union Tpke. A 
Utopia Pkwy, Flushing; ^OL 8-9010.

SpeciaMteng in Teachlng Nervmis 
Drivets. The finest instructors at 
the most rcasoraabie rate*. CaH —-

.For Better MfedAnge and 
Week-End Dancing 

TUKED0 BALLROOM 
Offers the Ftaeet 

CaH Fr«d —RE 4-7395 
210 E. 8Wi ttreat and 9rd Ava.

Nev York City

For the finest in repairs in T.V.

A Radio at reaaonable prices call

Paper Printing CO 
For The Finest in Newsprint

Call OR 3-1830

for ytmr CbnrdL your convent, 
. sehooi or for your grottp or ųpme.

Jos. F. Ancona CoM Ine.
Show Room: 200 Jdm SL W. IsUp; 
Mailing addreaa; X;'

'P.a ite U Wete Iteip 
Devouted eoccluaivdy to Sacred arts. 
eompiete rateornttai servioe of sta- 
tuary. FREE plėk up and delivery.

516MO 9-4097

Ali 5 Boro* 
Save oil thi* winter

Specialist insChimney obetruction 
removal. new vacuum method used. 
Residential and CommerdaL All 
work guaranteed.

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

t INGS 
BAKESHOP

Specializing tn Frensi Norvegian

French Pastries - DanLsh Cookies 

Cakes tor BirtMay. Anniversaries. 

and . special occateons 

471$ Uh ĄVENŪE .

Brooklyn, N. Y.

GEM909

ROCKY'S GENERAL AUTO RE
PAIR. 30 vrs of exr>erience. Uptosvn 
area. Fender anS Bodvvyork. ercoert 
nainting. Foreim & Domertic Cars. 
Special consideration to reii<rious 
grotros. UN 4-8376 — 610 West 
125th Street, New York City.

jb$^t<tetoterde--
JF* Ice eream 
^aa. - 
gnNtty*'. Ptone 
y TYreae 2-1433 
8 Ayenue, ebraer

Visi procentai išmokami me
tų ketvirčiais pradedant liepos 
1, 1962 su nuolatiniu patenki
namu augimu. 3^1 norma
laus metinio Avidendo plūs 

metinio specialaus cfivi- 
dendo pinigams, kurie pade
dami metams prieš dividendo 
išmokėjimo perijodų.

Apskaičiuojama 

KETVIRČIAIS 
nuo padšjimo dienos

Devyni skautai ir skautės da
lyvavo Atlanto lietuvių skautų 
vasaros stovykloje Manomet, 
Mass. Juos palydėjo Aldona če- 
kienė. Ieva Paulauskienė ir Bi
rutė Paulauskaitė. Stovyklavo: 
Arvydas Gervelis, Algis Saulė- 
nas, Augustas ir' Algis Ilginiai, 
Gediminas Paškauskas, Rūta

šeštadieninė mokykla pradė
jo naujus mokslo metus rug
sėjo 15, šeštadienį, reikšmin
gomis iškilmėmis. Mokykla vei
kia šv. Alfonso mokyklos pa
talpose.

Kalėdojimas prasideda rugsė
jo 18. Panųiijos kunigai lan
kys parapiečius, išdalins visiem 
paplotėles ir kalendorius. Kiek
vieną sekmadienį iš sakyklos 
bus pranešta, kurių gatvių na
mai bus lankomi.

Drama sčnd Music 
Producers of ^Shovcase 13 

Directors - Arents - Produce»« and 
Members of Ptms.. Come as guests 
and view our TalenL

13 Westr17tRMAt (roėzz.Kx 
New Ycirfc City

New York City — AZ 5-8095

VOLKSWAGEN 
Authorized Factory

. Sales — Service — Parts
Air Cooled Automotive Corp. 
•'Essex Oounty’s Oldest VW.

Dealer”
164 Valley SL, South Orange, NJ.

SOutb Orange 3-4567

JONĖS FORWARDING A 
TRUCKING AGENCY 
WORLD WIDE

• Shipping and Crating 
o Free Estimates .
•Pick-up and Delivery Service
• Air Freight — Trata ~ Boa)

-------UL 7-5314---------
110 Rogers Ava, Bklyn.

. ■ taur’" I. «1 oRAUOA >* GYVYB*5 dažykite,
Užeikit* 

_ dėl ?

Bronx N. Y.
WY 1-3413 WY 1-3945

Leam to dtrive ta Traffic—Trans- 
portatior Free vrith Permit 

•Caro for Road Tęst”
Open Daily 9 AM. to 9 PM. 

includtag D.-ivtag tastructiora on 
Suūtay

Parapijos pradinė mokykla 
pradėjo naujus mokslo metus, 

nios. Buvo taip pat svečių iš Atvyko nauja mokyklos vedė- 
Chacagos, Kalifornijos, New ja sesuo M. Barbara ir nauja 
Yorko ir k. vietų. mokytoja sesuo M. Corona. Ji
. Vestuvėm rūpinosi ir jas su- mokys aukštesniųjų skyrių 
ruošė jaunųjų tėvai, kurie pa- vaikus. Sesuo M. Gregorija jau 
darė visa, kad jos būtų įdo- antri metai moko 3-5 skyrius, 
mesnės bei įspūdingesnės.. Dar atvyksta sesuo M. Domi- 

Jaunieji povestuvinei kelio- celė rūpintis seserų vienuoly- 
nei išvyko į Vacation Valley, no namų ruoša. Visos seserys 
Echo Lake, Pa. Grįžę apsigy- yra kazimierietės.

’BLY MOVING A STORAGE

Local and Nationwide 
BLY Moving A Storame Agerrts.' 

HouFfthoid rRc-oval «<»rv:ce. Licensed 
I. C. C: A P. S. C. Movei-” • licensed 
Piano mover. — HA 9-1629 
59-22 VVoodrtde Avė.. TVoodside. L.I.

vens naujam savo name, 
Ridgeview Dr.



DISPLAY

BOWLING

BROOKLYN 6. N VVOCATIOHS 86-38-40 8TAGG 8T

L'eletvnato ST&gg Z-593fcCOME FOLLOW CHRIST

VYTAUTAS BELECKAS

ELECTRICIANS

RAY’S UQU0R STORE

NURSING HOME

PIRK FLORIST
NEWTON NUSStNG HOME

TeL VIrffaia 9-3112

NEBŪK ŽILAS

BANGA TELEVISION
GARDINER8 RE8TAURANT

HOL Y LIG H T

RELIGIOUS CANOLES OF EVERY DESCRIPT10N

B. KUČINSKAS

R«sH. ILTmoU 8-7118

A6« fTAUAN 
’AURANT .

muoju priešmiiikuteri 1 
VaUey riene^, huris^ tiš 
metais futbolo sąjungos*, 
tas; tad aptejopėjėgum

DEAN STREET 
BOWLING LANES

Your Conununity Bovrilng AUey 
Small cozy uniąue friėndiy Snack 
Bar. Leagues now being formed. 
Your Hosc Eilėn Byrd. PR 8-9888.

DAUGHTERS OF DIVINE

JUOIUEE MAlNTBNANCE 
PV 8-5478 W 14»*

veltai —F.TD.

PASSAIC PRIVATE NURS1NG

T. FuDer, dtrector, Mr. X Northrop, 
owner. Lakehurst Lodge Ręst Home 
onLake Bonkonkoma, N. Y. TeL: 
SIS JU 84B63.

THE TOMLIN CO.
233 Midland Avė., Tuckahoe, N. Y. 

. •- wo-v367L

ELECTR1CAL WORK 
Also Saturdays and Sundays

— 220 Service

FURNITURE -REFEHISHJSD RE-* 
PAIRED - ANTHįUES RESTORED 

. A Įsotini, Heat, . Water Resistant

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

M A M MOVING 
LOCAL AND LONG DISTANCE 

MOVERS .
Insured. For Fast Reliable Service 

Call FA4-7U74
Special consideratlon to religious 
. groups.

Brooklyn - Flatbush. — Parochi&i 
ecnool, Hoty Groas Pariah. BRICK. 
HOMiį ? FAMILY ATTACHED. 
combination Storiu vvindovrs, brase 
piumfasng, oU heat. GOOD BUY — 
NO BROKERS — UL 6-0638.

GEORGE PATURZO 
BOWLING SUPPLDES 

Authortzed Brunswick Dealer. Ebc- 
pert drilling whiie you wait. Also 
f eataring Balis, Bags, Shoes, Shirts, 
Tropines. — 315 W. 50th Street, 
New York City. — CI 6-2889.

Sport for young abd okl. Spėriai 
Consideration to Religious Groups 
and New Leagues. Game in •M 
have a Grand Time. Bring Your 
Friends. Call GE 7-3222

MARIOS VIELA DĖSTĖ Restali- 
rant — 58 East 5$th SL, New 
York City — Continental Cooking 

Bar TabfeDHore Specialties 
Luneh 6825, Dhmer 55.00 — 57-50 
Good Service —; Varied Menue —

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
"A Fabulous Roman Palace Setting 
Cocktail Lbungė, Dinner and Sup- 
per a'la Carte. Party fariUties — 
5806 Broadvvay, near 238th St N. 
Y., C. — Diners Club — American 
Express — Free Paridng on our 
own k>t.Cloeed Monday, Call — 
Ki 3-2245..... ........ ' *

Stenk Parties - rmflmžtt n— - ' 
tnąnets - Soetato — When Up- 

town It’s -NeaTe. For Fteaasat

FOrdham 4-8757

MARCO •OWL-O LANE8. Ridge- 
vrood’s finė Boapitabie Lsnee — 30 
ontomatie ^napottara for your 
bdvrfihg pleatare; Cbcktail lounge, 
Restaurant, free paridng. A heatthy 
sport for yodng itttd cML Sportai 
comideration to religious groupe. 
330 Wyckoff Ar. HY 7-4390

FRANfCLIN ŠGUARE LANES 
The Finert Lanea in Boivfing — 

Seven Aątoasatfc RaspoCteru For 
Bovrling Pleasure Cocktail Losage

SL Benedict — Founder of. Westem 
Monasttoism. Invites. you to become 
ą Member of his great Benedictine 
Family. As a Beneaficttae you wiH 
be privileged to recite the . Civfine 

Office ta Cboir and serve the 
Divine Spouse of Soufo in the 

childrėn whom you will teach cr in 
Che Siek to Whom you wiH minis- 

ter in our Communfty Hoopttal
For furtber Information adręas: * 
Direčtreša MT Vocations, Benedictine 
MothėrMute, 851 North Broad SL, 
ElizabeSi, N. J^ 201 EL 2-4278

Prsdfia 3 vaL • . : ■>
Stojant£ naujas, sunkias 

manytei} kovas, LAK 
nintans Mokėtina gero

Janutų Masės pirmenybės 
prasidės, pasibaigus mokjŠlų 
sezonui. Šeštadienį numafyti 
drauginei susitikimai jaunučiam 
3:15 vaL ir mažučiams 2 VaL 
pas ukrainiečius.

Pereitą aekmadmių LAK se- 
niorų komanda turėjo dran^š- 

Jcas nagines su Kollsman 
SC. Rungtynes prakišo 0:4. Ir 
nestebėtina, nes iš' pirmosios 
komandos težaidė t& Trampas, 
Kerekes ir dar nevisai po leng
vo, sužeidimo pasitaisęs Kulys.

’ AHehs..
2 MILE RESTAURANT AND BAR 

Cold Špring Hartibr, N. J.
Largest Flsh bortča where you can 
watch the besta unknd — Loteter 

and Sea Food Specialties
Chicken - Turitey - Cbops - Steaks 

Snacks to 1 — Dinners to
11 PJ£ — Open U AJE. 7 days 

a Week 
522-1287

permanent positions
Ot’daaograpifc Reeeareh

VILLAGE BOWLING CENTER 
12 Lanes. — umX) Northern Blv<L, 
ioannaaeet, L. L — MA 7-0152.
UMKutN GlTY BUVVLlNta CEN- 
’icrt ou Lanes — t><tl A.ve^
utuvten Cuy, LI. — <-6<sUo.
£>peual cousiaerauon to Keugious 
Oroups. aak ior tiUu

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be ;tg^-d|iodami 
polaidotuvfniai pfetOs. Pir
mos rfiMes lietuvttkas mais
tas prieinamomis kainomis.

V/AVERLY 1NN
Stncė 1896. RL 10, CbesUre, Conn. 
Luneh fram3L85, Dinner from S235 
We have eštm seteeudn df Sea food 
<m Frfdays. Special couaideration 
to. nSgious groups. 203 BR 2-5825

new Bonaparte 
1613 Avė. M. (iisktjboEhnTheatre) 

Brooidya, N. Y.
DĖMuy 6-6880

- - Have You Tried
Raiph Sorręntiaars

Famous Itahan Cutaine?
“Where the Stare meet” 

A la Carte Dinners Coctails
Parties Accctaomodated

As a Gray Franciscan Siscer to be
come Christ Likę Vy teaching 
youth in Grammar —EBgh School 
and College. ‘ Our aim to be His 
2 Hands, in tending the siek $o 
be His Feet in Catechetical instruc- 
tion to be His Heart in caring for 
negleeted homęiess childrėn. Cah- 
didates of Good average ĮnteHigenee 
betvvten 16-30 years.

For informaticm write to:
- Missionary Sisters of the 3rd 

Order of 8L Francis 
Peekskill, N/y.

Rev: Mother Provtnciai
.......

.. .AL SCHACHT’S Rertaurant 
102 East 52nd Street, N. Y. C.

Bar 11:30 to 1 A. M. Luneh semi 
A La Carte Entrees 52.25 to 34-85 
Dinner a Ld.Carte Entrees 53.25 

to 57100 — Specialties Steaks
Cbops — Fanioas amoug Sport 

Fans — Special Consideratlon To 
Rdigious Grdops —. PL 9-8570

Liūdinti 
BLOŽIŲ SEIMĄ

YOUNG & «ON MOVERS 
24 HRS. SERVICE 

Reasonabie Rates 
For Fast Courteous Service 

Call UN 5-6506 
Ask for Mr. Young

nenr-bemg £omae»LiCocktafl Lounge.
Free panting

deturris triangle ( 
BOWLING CENTER

117-11 Myrtle Avė., Richmond Hill 
Hl 1-2790

Bouders Corner PRO SHOP.. Ebo
nite Bovvling Balis custom fitted A 
driUed. We ąpeciahze in hard to find 
tall girl's shoes to rize H. Complete 
seleetion Bowling Shirts A Blouses, 
Trophies, Bags A Accėssories. Open 
6 days, Fri. tiH 9. 35 B*way., Hicks- 
ville; TeL WE 5-3840.
Gloria Hicfcey Chaa Baumach

Spėriai Ccinsideifetibn to Rehgious. . .12 BRUNSWICK. LANES. Leagues
Groupe—4Mflkfe>g~-Bistanee to SL 
Patrickrs CUtttedrat — PL 9-4026

mur Novitiate Jerrrey s Neek Road 
Ipswich, Mass, is giving prayerfuil 
thajriks for 113 eyars of aervice to 
God and Conununity. We need your 
personai help to contlnue. For com
plete Information ivrite or phone 
617 - EL 6-4381.

DARBININKO 
nauji skaitytojai < 
E. Juškevičius, Oucago, BL, 

E. Židaoavičus, Brooklyn, N. 
Y,, P. Dauzickas, Jr., Forest 
Hills, N. Y., P. Doutee, Jamai- 
ca, N. Y., S. Midais,' Great 
Neck, N. Y., 0. Buivydienė, 
Yonkers, N. Y, E. Gailius, West 
būry, N. Y., L. Tamasauskaš, 
Chicago, UL, A. Valatka, Pa- 
terson, N. J., A. Bernius, Strat- 
ford, Conn., dr. A_ čerškus, E. 
St. Louis, UL, H. Chalkis, So- 
merset, N J., V. Stasiunaitis, 
Chicago, BĮ., A Ruggies, Ho- 
lyoke, Mass., M. Sauser, Maš- 
silon, Ohk>, A. Jasikonis, Wea- 
reburg, Vokietija, Juozas Sakai- 
tis, Woręester, Mass. —

Užsakė Darteinką:
V. Šventoratis, Brooklyn, N. 

Y., -— B. Ratkevičiui, Santia- 
go, Chile; J. Varnas, Brooktyn, 
N. Y., — M Varnui, WaHkiH, 
N. Y.^_ P. V. Antim, Worces- 
ter, Mass., - D. Antanavičiui, 
Worcester, Mass. -

Dėkojame spaudos palaikyto
jams ir sveikiname naujus mfi- 
Siį Skaitytojus, Drauge prime
name, kad naujiems skaityto
jams iki šių metų pabaigos Dar- 
teninko prenumerata tik 2 doL 
Vieneriems metams 5 dol Šiem 
ir 1963 — tik 6 doL Prašom 
pasinaudoti papiginimu.

U. 8. LICENgtf ReOUfRED 
1000-1500 HJ<

FRANKLIN BOWLING LANES 
40 Automatic PtaispotteFB for your 
bovrling picaame. Cbdrtafl lounge 
RertBBrtnt, free pericfaag. A heatthy 
qport for young and. oid. Cotne in 
and have a grand timė. Brtag your 
friėnda. Spėriai coctsMertetion to re- 
Mgous groųpa. CaB C0 2-1212 Aiek 
for Tony Cairo * . :

Free Estimates-Air Candition Lines 
Special Ccesideration to Rriigkms 

Institutions

Dominican Štsters of the Siek Poor 
are . the ansurer to Modern Nuraing 
---- Care of the needy siek in their 
own homes as yisiting nurses. Aux- 
iliary skiBs in sodai physic- 
al therapy, home making and busi- 
ness admūtistration. 3 mo. residency 
of profess. volunteers 21-30 yrs of- 
fered. Dominican Sisters of the Siek 
Poor — Mariandale, Ossūung, N. Y.

KARL'S'HARINERS INN 
at Northport en the Harbor. Open 
all year. Luneh or .Dine where cui- 
sine and seenic beauty excd. Sea- 
food, k>bster& steaks, cbops. For 
reservations <aH AN1-9756 or AN 
1-8111, Bayviev Avė., NorthporL 
Turn No. on 25A at Woodbtoe Avė.

HOME Mina Kembrey — Prop.
Prcfesskmal Care for Invalide and 

Catlrlics Welcome 
Convalescents, Malė and Femalė, 

97 High Street, Fassaic, N. J. 
. PR 9-9028

gėlėmis, palydėjusiems j am
žino poilsio vietą, peroMku- 
šiom mums liūdesio valančio-

Mr. U. Ponn — Administrator 
Mrs. M. Brennm, ELN.—Supervisor 
Oceupational therapy, TV, Recrea- 
tional program, Special diets, reason- 
aMe prices. 50 Nevvton SL, Bright- 
on, Mass. —617 ST 2-1165 

617 AL 4-9691 .*

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)

BANK RATES - FHA HOME IM- 
PROVEMEN LOANS — 13t A 2nd 
mortgage — ACRO, 2Į5&-13 Union 
Trįike, ĖtonOJjMrią Qudhns, įf, 
F£ 3-OSOO;

Nassau Suffolk, FL 2-6400. 
“Speciahsts in Speciaiiy Lcans"

PHONE PORT CAPTAIN 
CoiMet PrtlMdeA Hsw Yorfc 

(914) ELahvrood 9-SKI

Mo-No-Pofe Restanirant, 393 Farm- 
tngton Avė A College Hwy, Plain- 
viSe,. Conn. — Serving Fri. broiled 
loteter, spėriai wtth complete <fln- 
ner 52.75; Thprs. nlgfat roaat prime 
rifas of beef 5225; hmcheon 12-2:30, 
dinner 5-9 dally; SaL dinner 5-9:30, 
Sun. dtamer 12-7:30 — SH 7-0110. 
Air eondttiened. Cloeed Sunday.

GLEN MANOR SANITARIUM -

46 Fremont Avė, Parkridge, N. J. 
State licenaed, tmder medical su- 
pervision for the care of chronie, 
convalescent and aged. Ercellent 
cere ReasonaUe prices. CatboUds 
vvelcome. Phone 201 - 391 - 5191.

MARIO VILtA BORCHESE Res- 
taamuit, 55 East 55th Št, Nėw 
York. City —- Finest French-ltalian

Cuisine —- >Dūmer —- Supper — 
Cocktails — TPines — Special Con- 
sideration to’ Rehgfous Groups — 
Walkiiig DIMance to BL Patrick’s 
Cšthedral — P L 1-2990

jo gilią užuojautą, nuoSr- 
tižiai dėkojame. Tam pat dė
kojame kun. J. AMcnūnui, 
kML V. Pikturnai ir kun. L. 
Jankui, aukojusioms iv. Mi- 
Sas ir i **
Trejybės kapines. Dėkojama 
ir Angoty Karalienės parapi
jai vargurtfnlHkui INyfcoM 
UubaraMui ut gndg 
mą ir J. Skatins laidojimo į-

Ibmčr Flatten
We<hder to SmaU Parties 

Try Our Home Dehvėry Service

Galima gauti įvairiausiai rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtines ir vyno. 
103^5 LEFFEKES SLVD. MCHMGND HILI* N. Y.

Tėtefonas: VIrginia 3-3544

CIRH-LO BOWLING PRO SHOP 
Dealer in Ebonite A Colombia Pias
tre BOWLING BALL£, 22 coiors to 
choose trom. WtaĮe aetectiod of Hyde 
saoes and bosvUng bags. Bowling 
shirts from 56.00^to 57.0Q. Trophies 
differeht sizes. Free engravmg on 
orders over 550. Expett tittihg and 
drilling while-U-wait.

CIR1LLO BOWL«NG PRO SHOP 
3838 White Plains Rd. (between 220 
and 221), BRONX — Kl 7-3749. 
“We driil the best A plug the ręst"

Jamalėai tiarStato Unija, HHpti 
Forest riižfcėray stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PKSOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prtekbSa jtafo 85.®® k t.L 
8J-17 ĮbfaslM Žto. • VI 8-6848

■ ■■■' S. M-T. . .

DEEMER serving Christ in the 
Young, the Siek, the Aged. Accept 
His cfaaDėrge — He vrants generous 
souls.—Mother Provinciąi, DIVINE 
REDEEMER MOTHERHOUSE —

Čia Jte rasite <Bdei| pMrtaadmą gnfti natnų, sklypų, 
gnrttthmi Ir tei JniMnoinmia kainoinh Oa galite vi
sokeriopai apsidrausti; 3s Vatetyteteų MfeMBų-nMER 
blankai ntpfideariv

AUKEKT F. FEEESS-MwkM

g...... ■■
M- '.A



ADVOKATAS

dėl panaudotinos tam - darbui

INC.

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

NOTARY PUBLIC
86+h CASINO THEATRERadijo aparatų

YUcon 8-8310 JOSEPH C. LUBIN

WAGNER THEATER

KARLONAS
Fanerai Honie

SCHALLER& WEBER NEW BRITAIN, CONN.

CARROL
Funeral Home

Bilietų kainos: $2.50, $3.00, $3.50

Alfas Liepa, baletmeisteris, 
gyvenąs New Yorke,suviena 
New Yorko baleto trupe ketu
riom savaitėm išvyko į Europą. 
Gastroliuos Olandijoj, Vokieti
joj, Austrijoj, Šveicarijoj, Ita
lijoj, Prancūzijoj ir Belgijoj.

šachmatų pirmenybių regis
tracija įvyks rugsėjo 28, Free 
Baltic House Patalpose, 131 E. 
70 ST. Manhattan (Kampas Lex- 
ington Avė). Pradžia 8 v.v. Da
lyvauja lietuviai, latviai ires-

LIETUVOS ATSIMINIMŲ** RADIJAS

660 GRANO STREET 
‘ BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

se, 190 Beacon St. Programo
je iš Europos atvykusio dr. J. 
Griniaus paskaita: “Lietuvių li
teratūros tematinės problemos”

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOl ITAN AVĖ. 

BROOKLYN. 1^ V.

Jonas Beminąs vieną sek- tikimais vieni kitiem ir dides- 
madienį gražiai pravedė pasi
kalbėjimą su Mrs. Edw. Mc 
Cormack — Emilija Rupliūte. 
Pravedė lietuvių kalba per sa
vo radijo valandą, tuo pagar
sindamas jos vyro rinkiminę ak
ciją tarp lietuvių. Ta pačia pro
ga pranešė, kad antradienio 
vakarą (rugsėjo 11) 8 v. lietu
vių piliečių klubo salėje iras 
susirinkimas — koncertas. Bus

nų padainavo A Flaherty ir 
M. Flaherty, pianu palydėjo T. 
Thoressen. Meninės programos 
pabaigai solistas Stasys Liepas 
padainavo TaHat Kelpšos “Kur 
lygūs laukai” ir vieną ameri
konišką maršo stiliaus dainą. 
Akomponavo muz. Julius Gai
delis. Paskutiniame savo žody
je Ed. McCormačk išreiškė, jog 
jis buvo nustebintas, kad 
tuviai yra tokios meniškos 
los žmonės.

Parduodamas dviejų butų na
rna* po 3 ir 4 kambarius su ga
ražu, netoli Forest Park, Wood- 
haven, N.Y. Skambinti telef.: 
HI 1-4872.

Po trumpos pertraukos 
30 lietuvių šeimininkių svečius 
vaišino gražiai paruošta vaka
rienė: Lietuviai su amerikie
čiais svečiais vaišinosi ir dali-

FRANKUN K. LANE HIGH SCHOOL SALĖJE 
. 969 JemSfca A vena* BroeMyn, Naw York

TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE 
GRUNDIG 

LOEWE 
SABA 

Hi-Fi ir Magnetofon
Parduoda ir patarnauja patyrę

seimą, kuris įvyksBaltimorėje 
spalio 12-13. Tėip pat bus su
darytas komitetas Balto rudens 
vajui pravesti. Į susirinkimą 
kviečiama atsilankyti senus ir 
naujai įsirašiusius narius.

Muz. Vytautas Strolia įteikė 
New Yorko vyrų oktetui W. 
Bleichmano—V. Strolios įdomų 
ir vertingą muzikinį veikalą 
“Piliakalnis”. Oktetas reiškia 
nuoširdžią padėką muz. V. Štro

mus darbus atlikti jungtinėmis 
jėgomis.

Meninė programa buvo gra
žiai ir sumaniai pravesta. Onos 
Ivaškienės vadovaujama mažų
jų grupė pašoko tautinių šokių. 
Jaunieji dar padainavo ir po
rą liaudies dainelių. Jaunųjų 
pora v sušoko suktinį. Tautinius 
šokius akordeonu palydėjo O. 
Ivaškienies jauniausias sūnus 

proga atsigaivinti, pasivaišinti Gediminas. Angliškai keletą dai 
ir susipažinti su Mc Cormack 
šeima. Tuo pačiu reikalu ir St. 
V. Minkų radijas skelbė susi
rinkimą — koncertą.

Salė prisipildė žmonių. Atvy
ko daugiausia moterys. Sut
rinkimą atidarė lietuvių pilie
čių klubo pirmininkas Edvar
das Ketvirtis, toliau vadovavo 
Jonas Grigalius. Jis gražiai pra
vedė oficialią dalį. Vėliau kal
bėjo Harvardo un-to tarptauti
nės teisės profesorius Mark De 
Woffe Home. Jis pasakė trum-

lietuviais. Edw. McConnack sa
vo žodyje ragino visus būti iš-

WANTED Bookeeper, with 
little steno, ezperienced ezcel- 
lent salary, and opportunity 
with top advertismg consultors. 
East 71stSt, N.Y. City.

RH 4-6480

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrrfaiia 7-4499

74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MAS*.

PL 4-4757 FL4-1165

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi Jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi
sų Europą. MES GARANTUO-

210 East 86th St. • REgent *<-37 
New York, N. Y. BU 8-0561 

Penktadienį, rugsėjo 21 — iki 
Ketvirtadienio, rūgs. 27, 19*2 

amerikoniška premjera spalvotoje 
filmo je —

J. B. SHALINS
- ŠrHpsIcas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOOOHAVEN, N. Y.

Specialiai tik 3 dienas 
TELEFUNKEN tapė rekorderiai 
parduodami su 40 iki 60 % nuo-

pirmą kartą koncertuoja Nevr Yorke 
su solistu

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Dainininkė Jadvyga Adoma
vičienė * Gruodienė rugsėjo 15 
išsikėlė iš Bostono į Chicagą 
pas savo vyrą Petrą Gruodį, 
kuris kaip chemikas ten dirba 
adresas: 7228 Clermonth Avė. 
So. Chicago.

Kultūros Įdubo susirinkimas, 
pirmasis po vasaros atostogų, 
bus rugsėjo 22 d. 7:30 vai. vak.

R. L Pikniko programa prade
dama 1 vaL popiet

Kon. Juozas Trinka, kuris vi
karauja Marijos Rožančiaus Ka
ralienės parapijoje Medford, 
Wisc., rugsėjo 23 parvyksta 
atostogom pas savo motiną So. 
Bostone.

Jurgis ir Julė Kazlauskai 
švenčia 61 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Sukaktuvinin
kų intencija mišias šv. Petro 
bažnyčioje bus rugsėjo 30.

Juozas ir Magdalena Masto
mai rugsėjo 26 švenčia 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Tą dieną sukaktuvinin
kų intencija mišios bus šv. 
Petro bažnyčioje.

Šv. Petro. parapijos choras 
pradeda naują sezoną ir kvie
čia norinčius giedoti įsijungti 
į chorą. Repeticijos bus ketvir
tadieniais 7:30 vai. vak. para
pijos salėje prie Septintos gat
vės, o sekmadieniais po 10 vai. 
mišių — parapijos salėje po 
■bažnyčia. Prašoma visus no
rinčius chore giedoti registruo
tis pas komp. Jeronimą Ka
činską repeticijų metu. Daini
ninkai prašomi savo balsais pa
remti šv. Petro parapijos cho
rą, kuris nenuilstamai darbuo
jasi jau daug metų.

“DIE GLOCKE RUFT” 
Vaidina:

Hans Holt - Sieghardt Rupp- A.
Rosar -H. Frank - Chr. Buchegger 

Briedinė fiima:
“Liebe auf krumme Bei ne n”

Ir naujausia Vokietijos savaiL apžvalga

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B ORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

BrooMyu, N. Y.

(BIELIAUSKAS) J 

HOME
■ M. P. BALLAS — Direetoriua

suose reikaluose, atydžiai il- 
pfldome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo

84 -14 Jamaica Avė.

_ Woodhavęn 21, N.Y

TeL: Hlefcory 1-5220

perai, Duserikai, Kapočiai, Mi- 
kaloniai, Grigaliai, Jakimavi- 
čiai ir visa eilė lietuvių vers
lininkų bei prekybininkų.

Šiam gražiam pobūviui ruoš
ti- buvo susidaręs lietuvių ko
mitetas iš 36 asmenų, bet vi
sos ruošos pirmininkė buvo 
Ona Skudurienė, geležies ga
lanterijos prekybininko žmona. 
Tai aukšto išsilavinimo moteris, 
išėjusi didelę visuomeninio gy
venimo mokyklą. Chorai, para
pinė veikla ir įvairios draugi
jos retai kada be jos talkos 
apsieidavo. Kalba lietuviškai la
bai gražiai. Ona Skudurienė 
yra tikra Emilijos (Rupliūtės) 
McConnack pusseserė, ir dėl 
to ji visa širdimi atsidėjo šios Tarptautinio Instituto patalpo- 
vakarienės ruošos reikalui.

' Reikia pasidžiaugti, kad šiam 
pobūviui nereikėjo jokių svai
galų. Prie kavos buvo patiek
ta įvairiausių pyragaičių, tor
tų. Visas pobūvis buvo suruoš- arkivyskupijos labdaros fondui vaidina:
tas veltui. Maisto buvo paruoš- rugsėjo 30 sunešamas į para- Btbt John - inge Egger. - Gustav 
ta 900 žmonių, vakarienėje da- pijo® klebonijos kiemą arba Knuth ' D ’^^nant 
lyvavo apie 600. prie parapijos koplyčios Septin- «oie undemvirtin vom oėnamtrand’

P. Kaminskas toje gatvėje. ir n«uj>art« v<*ietŲo* »Yatt.

110 Wyckoff Aveų prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, teL VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vals p.p. 

•eėtedieniaia iki fibnoa pabaigos 
Trečiadieniais — 12 ral. dienoe. 
Penktadienį, rugsėjo 21 — Iki 
Trečiadienio, rugsėjo 26, 1962 

, .. _ . linksma nuoširdi spalvota filmą —
Vartotas pcpisnus Bostono “Kleine leute mal ganz 

GROBS"

Išvyka j Pannsyfvaniją

Elmhurste, Pennsylvanijoje, 
rugsėjo 22 šventinama nauja 
senelių prieglauda, kuria rūpi
nasi Nukryžiuotojo Jėzaus se
serys. Autobusas iš Brooklyno, 
nuo pranciškonų vienuolyno 
(680 Bushwick Avė.) išeis po 
7:30 vai. mišių koplyčioje. Prie 
Apreiškimo bažnyčios sustos 
8:15 va.. Grįžtama tą pačią die
ną vakare. Kelionė ir pietūs 
asmeniui 10 doL Dar yra ke
lios laisvos vietos. Kreiptis į 
Darbininko administraciją teL 
GL 5-7281; vakarais GL 5-7068.

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

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

mentą ir pareiškė pagarbą Ame
Kun. dr. St. VaNušaitfc, šv. rikos prezidentui j. T. Kenne-

Dirbanti moteris ieško Wood-j Leonardo brofių vienuolijos Kvietė visus lietuvius baL 
havene ar Richmond Hill buto kapelionas, nuo rugsėjo mene- suoti už lietuvių draugą Edw. • vakaro isnūdžiais 
iš vieno kambario, virtuvės, šio pradėjo dėstyti tikybos pa- McCormack.(Pinniniuose rinki- + • 
vonios, su apšildymu. Kas tu- mokas šv. Leonardo brolių ve- muose laimėjo Edw. Kennedy.
retų toki butą išnuomoti, pra- damoje aukštesniojoje mokyk- Red.) ", '
šom skambinti šeštadieniais ir loję 852 Cypress Avė., Brook- y- ranku I koncertą — vakarienę
sekmadieniais visą dieną, kito- lyn, N. Y. Mokyklą lanko dau- pasitiko Emiliją ir Ed. at^lanke w profesio-
mis dienomis vakarais po 7 vai. giau kaip 650 mokinių, berniu- McConnack. Ankšto svečio žmo- naliai 511 savo- Šeimomis: Kas-

" • na buvo apdovanota didele
raudonų rožių puokšte. Ji pa- 

Išnuomojamas 4 kambarių sakė trumpą kalbą ir lietuviš- 
butas 300 Pennsylvania Avė., kai pareiškė padėką už mielą

Naw Yorioo vyrę oktetas pra
dėjo ruoštis naujojo sezonopa
sirodymams. Pirmasis koncer
tas bus spalio 13, Paterson, N. 
J. Oktetui vadovauja muz. , J. 
Mrozinskas. Dainuoja pirmais 
tenorais —- A. Hgutis ir V. Dau
girdas, antrais — R. Kezys ir 
J. Nakutavičius, baritonais—V. 
Alksninis ir K. Simanavičius, 
bosais — L. Ralys ir V. Aukš
tikalnis.

Akademinio Skautų Sąjū- 
džio New Yorko skyriaus suei
goj rugsėjo 14 d. buvo išklau
sytas įdomus pašnekesys apie 
Helsinkyje vykusį jaunimo fes
tivalį ir susitikimus su liet iš 
Sovietijos. G. Penikas papasa
kojo savo įspūdžius iš šios va
saros ASS stovyklos, o A. Še- 
tikas kalbėjo apie Atlanto rajo
no skautų-skaučių stovyklą. Su
eigoj dalyvavo apie 60 studen
tų ir filisterių. Sueigą vedė A. 
RĮmas

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidėte vfų direkteries

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condltion

Didysis koncertas įvyks ko
vo 24 Jordan Hali salėje. Bus 
išpildomos kompozitoriaus Je
ronimo Kačinsko sukurtos mi
šios Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai. Mišios buvo parašytos 
paminint karaliaus Mindaugo 
700 metų krikštą. Išpildys Bel
monto ir šv. Petro parapijos 
chorai, kuriems diriguos žymu
sis Bostono kompozitorius John 
Bovicchi. Koncertui ruošti bus 
sudarytas platus komitetas. Lie
tuvių organizacijos prašomos 
tą dieną neruošti kitų parengi
mų..

Steponas Kabalinskas, kun. 
Jono Žuromskio sesers Bronės 
vyras, inžinierius, anksčiau gy
venęs Bostone, demokratų yra 
nominuotas. į Rhode Island 
valstybės senatorius. Jis yra 
elektros inžinierius ir dirba 
Raytheon bendrovėje. Jo' sū
nus Edvardas irgi dilba toje 
pašoje bendrovėje techniku.

Mdross simfoninis orkestras, 
kuriam diriguoja muzikas Jero
nimas Kačinskas, rugsėjo 10 
pradėjo repeticijas. Jų pirmas 
šio sezono pasirodymas bus 
lapkričio 4 Melrose. Bus išpil
doma Beethoveno C major miš-, 
riam chorui, solistams ir or-

fortepionui buvo atliktas Port- 
land, Oregon, pianisto Victor 
Griffeth koncerte.

šv. Petro parapijos CYO or
kestras rugsėjo 23 dalyvaus pa
rade “Dėl Dievo ir Tėvynės”.

kestnri. Šis orkestras jau yra 
pakviestas koncertuoti į Bed- 
ford, Everett ir Burlington. 
Muz. J. Kačinskui pradėjus va
dovauti Melrose orkestrui, daug 
Bostono ir apylinkių lietuvių 
važiuoja į jų rengiamus kon
certus.


