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POPIEŽIUS JONAS XXIII maldoje.
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tur, ir žiūri į Sovietą invaziją 
Kuboje kaip j grėsmę tautos

saulėžiūras, grupuoti jas. pagal 
socialinius ir ūkinius interesus; 
Tada pasisektų sumažinti ir 
partijų skaičius. *

— Sovietuose Izvestijos, vyk* 
dydamos planą kovai prieš tikė
jimą. dabar ėmėsi atakuoti jau 
musulmonus. Ir jie kaltinami 
tuo pat — spekuliacija.

Amerikiečiai spalio 3 turėjo pavasarį. Tai bus 18 ratų ke- 
pagrmdo džiaugtis, kaip Amu* 
riko* astronautai palaipsniui 
sistemingai vis daugiau ir dau
giau nugali erdvę. Tokį pergy
venimą paliko Walter M. Sch»r- 
ra kelionė apie žemę penkis 
ir tris ketvirtadalius kartų, pa
sisekusi ne tik laimingai, bet 
parodžiusi, kad lakūnai gali 
tiksliai valdyti savo skridimo 
aparatą ir nusileisti kaip tik 
ten, kur buvo numatyta.

šis pasisekimas veda į toli
mesnius bandymus. Artimiau
sias bandymas bus ateinantį

Popierius Jonas XXIII ketvir
tadienį traukiniu vyksta iš Ro
mos į Loreto prie Adrijos už 
400 mylių ir paskui į Asyžių. 
Jis nori pasimelsti Loreto Ma
rijos šventovėje ir šv. Pranciš
kaus katedroje, prašydamas 
globos Bažnyčios visuotiniam 
susirinkimui, kuris po savaitės 
turi būti viešai pradėtas. Tai 
pirma tokia tolima iš Romos

miu, nuosaikiu, kultūringu 
nu. Tačiau šiom dienom krito 
į akis saiko praradimas, kada 
N.YJL Tribūne Atstovų Rūmus 
išvadino “obskurantais”; kada 
W. Uppmannas Atstovų Rūmus 

“sabotažu” . . Tie 
pravardžiavimai tai tik aidas, 
sustiprintas aidas prezidento 
žodžių, kuriais jis Atstovų Rū
mų komisijos veiksmą pavadi
no “neatsakingu veiksmu”. O 
Ibe/Tablet atkreipė dėmesį dar 
į žodžius Cbester Bowles, pre
zidento patarėjo. Bowles, pre
zidento atitrauktas į užkulisį, 
vėl išėjo aikštėn ir leidosi į 
ginčą dėl degančio Kubos rei
kalo.

W. Lippmann (NYKT) pa
tenkintas taip pat Senatu, o 
apie Atstovų Rūmus atsiliepė, 
kad jie “sabotavo nepaprastai 
sėkmingą tautinę politiką”.

Prancūzijos parlamentas šį 
ketvirtadienį numatė balsuoti 
vyriausybei nepasitikėjimą 
Prie to dedasi veik visos par
tijos. Priežastis —,■ preziden 
tas de Gaulle numdtė spalio 
28 referendumą už prezidento

bė laužo konstituciją, ir žada 
pareikšti vyriausybei nepasiti
kėjimą.

Prezidentas de Gaulle parti
jų iššūkį sutiko ramiai. *Jis į- 
spėjo, kad parlamentas, parai-

Bone.
Schirra kelionėje išbuvo 9 

vai. 14 min. padarė 160,000 
mylių. Skrido 176400 mylių 
aukštyje, didžiausiaš greitis bu
vo 17,500 mylių per valandą. 
Vienam ratui apie žemę teko 
88.5 minutės. Be svorio jis' iš
buvo kelionėje viso 25 minu
tes. Į žemę leidžiantis parašiu
tas, kuris prilaikė kapsulę nuo 
perdidelio greičio, atsidarė 
10,000 pėdų aukštyje, 270 my
lių greityje. Nusileido Padri
kę prie Midway salų tik per

imti į universitetą Meredith.
Į didžiausių pralaimėtojų ei

lę pateko gen. Walker, kuris 
buvo suimtas Oxforde ir nuga
bentas į Springfieldo kalėjimo savimą, kaltina, kad vyriausy- 
ligoninę. Ten įsakyta ištirti jo 
protą. Tyrimas truksiąs 60— 
90 dienų ir per tą laiką jo ne- 
išieisią. Advokatai patarė gene
rolui nekooperuoti su tardyto
jais nei psichiatrais ir atsaky
ti tik į tuos klausimus, kurie 
Įrišta atsakyti kariui, paimtam

— NCWC mformeciies di
rektorium paskirtas kun. John 
Donelly, Spokane vyskupijos

4 mylias nuo laukiančio laivo.
Didžiausias šio skridimo tab- 

davinys buvo išmėginti galimy
bes pačiam lakūnui valdyti apa
ratą. Buvo ir antrinių uždavi
nių. Schirra turėjo padaryti fo
to nuotraukų iš viršaus, kaip 
atrodo žemė, debesys, kad 
mokslininkai galėtų paskui ly
ginti šias žemės nuotraukas su 
mėnulio nuotraukom, kurias 
per teleskopus padaro. Kitas 
uždavinys — išmėginti net sep
tynių medžiagų atsparumą tem
peratūrai, kuri susidaro nuo 
trynimos! į orą.

numeris. Jei jis bus pripažin
tas nesveiko proto, jis bus su
naikintas moraliai; jri jis bus 
pripažintas sveiko proto*, jis 
bus sunaikintas fiziškai, nes

Prezidentas laimėjo 
pagalbą užsieniui
Prezidento Kennedy naudai 

plėtojasi paramos užsieniui rei
kalas. Senatas spalio 2 57 bal
sais prieš 24 grąžino 70 pro
centų sumos, kurią Atstovų 
Rūmai buvo nubraukę iš vy
riausybės projekto. Senatas 
grąžino taip pat prezidentui 
teisę remti Lenkiją ir Jugosla
viją, o taip, pat Norvegiją ir 
Graikiją, kurių laivai gabena 
sovietines prekes į Kubą. Ta
čiau dar teks senatui susitarti 
su Atstovų Rūmais dėl kompro- 
rniso.-Bendrsuš skaičiais kal- 

prašė' užsie
nio paramai 4.8 bilijonų, At
stovų Rūfcai pripažino 3.6 bi- 
jonus, Senatas 4.7. Spėjama, 
kad kompromisas bus 3.9 — 
4.0 bilijonai

kęs nepasitikėjimą, bus paleis 
tas ir bus renkamas lotas. De 
Gaulle šalininkai numatė, kad 
tai būtų proga suduoti smūgį 
dabartinei Prancūzijos partijų 
sistemai ir pastatyti partijas 
ant naujo pagrindo: vietoj per

rinkimų tvarkos pakeitimą, tijp susigrupavimo pagal pa- 
Penktoji respublika 1958 rin
ko de Gaulle į prezidentus -su- 
dėtingu-būdų: parlamento at
stovai, 80,000 specialių vietos 
rinkikų. O dabar de Gaulle siū
lo, kad prezidentas bulę ren
kamas tiesioginiais tautos bal
savimais. Partijos pajuto čia pa
voją savo likimui -— jų tarpi
ninkavimas rinkimuose apeina
mas; jų rolė sumenkinama. Sa
vo likimą gelbėdamos, jos pa
sisako prieš tokį tiesioginį bal-

Amerikoje tai daroma viešai, ir visa tauta dalyvauja stebeda 
ma ir pergyvendama savo vyry žygį ir jy likimą

— kad grupė, kurios užnu
garyje yra toki įtakingi vyrai 
kaip Bovles, sugriežtino savo 
liniją ir akciją tai linijai vyk
dyti;

kad pasipriešinimą jų li
nijai nori pašalinti ne argu
mentais už savo liniją, bet pra
vardžiavimais asmenim, kurie 
jai priešinasi; kaltinimais jiem 
dėl to, ką patys kaltintojai vyk
do. Tas metodas ateina iš už
kulisių ir prasiveržia iš dalies 
net rimtoje spaudoje.

Teita reiškiniai gali būti lai
komi grupės sustiprėjimo ženk
lais.- Ar tai betgi yra ir Ame
rikos stiprėjimo ženklai? The 
Tablet nubaigia . melancholiš
kai: M žmonės negoH net dta 

nmivuainii nūn 
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CHE8TER BOWLES, prezidento-pa
tarėjas. '

Berado* įtikinėjo, jog Kubo
je nesą rimto pavojaus šiai he
misferai. Ir tos jo mintys ne
stebina. Galvoja ir sako savo 
mintis kiekvienas, kaip nori. 
Stebina betgi, kaip Bovvles at
siliepia apie kitus, kurie galvo
ja ne taip, kaip Bowles. O to
kių yra. Ir jų, pagal The Tab
let tvirtinimus, esą dauguma.

Dauguma yra nuomonės — 
sako The Tablet, — kad lais
vės reikalas Kuboje buvo par
duotas Amerikos pareigūnų... 
Tie diplomatinio korpo ameri
kiečiai, kurie padėjo' Castro re
voliucijai, tebėra valdžios aukš
tose vietose — tai yra skan
dalas.

Dauguma amerikiečių taip 
pat tiki, kad Bay of Pigs ne
sėkmė buvo nelaimė ir negar- 
bė, nes mūsų vyriausybė pa
rengė ir parėmė sukilimą, o 
paskiau atitraukė oro priedan
gą, leisdama tuos narsius vy
rus sunaikinti ar paimti į ne
laisvę.

Taip pat tenka sutikti, kad 
dauguma amerikiečių,' 
vo kraštą myli, trokšta taikos, 
penori nusilenkti raudonajam 
diktatoriui nei čia nei kur ki-

Ryšium su tuo Vengrijos 
vyskupų išleidimu Herald Tri
būne korespondentas spėja, 
kad Vengrijos komunistai no
rėtų atnaujinti pasiūlymą iš 
leisti ir kardinolą Mindszenty, 
kuris yra Amerikos atstovybė
je, jei už tai Amerika ... pri
pažintu Kadaro vyriausybę.

Nepatikrintom žiniom iš Lie
tuvos, būsią išleisti į Bažny
čios susirinkimą Tolšię vysku
pas P. Maželis ir Kauno ar- 
kyvisfcupijos valdytojas kan. J. 
Stankevičius.

Osforde, Miss., vyriarusybė 
karą su gubernatorium ir mi
nia laimėjo. Negras Meredith, 
dėl kurio kilo karas, universi
tetą lanko, lydimas gausios sar
gybos. Mieste ir aplinkui dar 
saugoja 10,000 kariuomenės 
Dabar skaičiuojami nuostoliai, 
ir nugalėtiesiem ■ rengiamas 
“Niurnbergo teismas”. Tarp 
nuostolių du užmušti, “keti tu
zinai” sužeistų, keli šimtai su
imtų, penki automobiliai su
deginti ir tt Didžiausias nuos
tolis -— pakenkta Amerikos 
vardui. Teismas numatomas 
pralaimėjusiem — gubernato
riui Barnett ir jo pavaduoto
jui Johnson, o taip pat 19 tų 
pareigūnų, kurie pakaltinami bos tariamas už sukilimo or- 
nevykdę teismo sprendimo pri- ganizavimą, ir jam numatoma 

iki 39 metų ir 40,000 doL

— Kad viso pasaulio katali
kai galėtų jungtis maldose su 
popiežium už Bažnyčios susi
rinkimo pasisekimą, popiežius 
leido kunigam laikyti mišias 
spalio 10-11 vidurnaktį.

Amerika imasi 
pati dėl Kubos 
Valstybės sekretorius Dean 

Rusk dvi dienas tarėsi su lo
tynų Amerikos ministeriais dėl 
priemonių, kad Kuba nevirstų 
komunizmo infiltracijos baze. 
Po ilgų kalbų, kuriom buvo 
pritariama pasipriešinti, bet 
nieko konkretaus nesirengiama 
daryti, spalio 3 valstybės sek-1 
rotorius Rusk pranešė, kad 
Amerika pati imasi griežty 
priemonių prieš sąjungininką 
ir neutnilięję laivu*, gabenan
čius kratiniu* į Kubą. Tiem 
laivam nebus leista įplaukti Į 
Amerikos uostus ir paimti kro
vinius. Apie tai prezidentas pa
skelbs skyrium. Tokio tygio 
Amerika pasiryžo imtis, kai pa
matė, kad gražiuoju neįmano- 

laikraščio The Inland Register ma prikalbinti Europos sąjun- OTTO passman prtiiHnem- 
redaktorius, vietoj lig šiol bu- ginihkus sulaikyti savo laivus 

J. Reston (NYT) aiškina, kad vusio Msgr. John E. Kelly, nuo prekybos su' Kuba. • meto komisija* atstovas, 
prezidento akcija Misrisrippi 1 ’ ■ - •
konflikte rįpkimų reikalui pra- o • i • • mt V 1 * XI IT

. laimėjo pietuose, laimėjo šiau- SoVlCtSl IT nCW *10rt  ̂ KongTCSSS
rėje; Laimėjimas esąs didrani* ' j ' r • 1 '*■
už pralaimėjimą ypaėai taip - Soviėtai pranešė, kad Jų pasirodymas parodoje ne- sės, pavartos ir atominius gink-
negių. Yorko pasaulinėje . prifcdoje duos tfiek propagandos, kuri tas, atsiliepė Maskvos bvesti-

, ......... 198465 nedalyvaurią. Aišltao, būtų verta 22 miBjonus. O to- jos. Laikraštis grasino, kad jei
5 > -1 kad valstybės depertame^ Iria suma buvo numatyta so- Amerika pavartos jėgą Beriy-

— petenkinti pastta- turėti tokią pat Ato vietiniam paviljonui įrengti ir ne, tai karas nebus vietinio ter.
< rimais su kancleriu Adenaue- parodą Sovietuose,, bet išlaikyti. pobūdžio, o virs atominiu ra- —

riu dėl Anglijos įėjimo į Eu- indapgi Sovietuose* inomUIi Atstovų Rūmų užsienių rei- ketiniu karu. Tito Sovietai se- NUi 
ropos ūkinę bendruomenę. , atšudEta,. tąikalą komisija spalio 3 vienin- tari mėgina įgąsdinti. g

— " y—nrf. partamento atikalavimaS' neb «ai pritarė rezoliucijai — ka- Maskva ir Tito* vienu batas fra
ims AHiromfai įtoTseną *y™oma*. Departamentas per- riauti, jd reikta dėl Vakarų JūgėriavĮjoe Titą* irSovie- foto 
soaUo 15 P rtngtmo tori teisią Berlyne. tų valstybės galva Brafoevas, vta

tetai dokumeptas, S kurtų ri SOVIETAI M. BERLYNO kuris vieši tapsiavijoje, epe- ta

— Visuotiniame Bažnyčios 
susirinkime, numatoma, daly
vaus apie 2,500 vyskupų ir ki
tų dignitorių. Kremlius sutiko, 
kad iš Lenkijos būtų išleistas 
kardinolas Wyszynskis, o iš 
Vengrijos trys vyskupai.

saugumui.
Yra tad įžeidimas iš Bod

ies, prezidento patarėjo, kada 
jis aukščiau minėtas amerikie- 

me, aiškino: “Senatas pasisakė čius vadina karštakošiais eks- 
autoritetingai už vyriausybę ir tremistais ir karo kurstytojais, 
už kraštą ir obskurantai At- Skelbia, kad jie “daro neatsa- 
stovų Rūmuose neturėtų toliau kingos žalos laisvės reikalui ... 
turėti balso tuo reikalu”. pakerta mūsų įtaką pasauBo 

reikaluose, juodina mūsų gar
bę J. Tautose 
ris Sovietų laimėjimams visose 
svarbiausiose diplomatijos ir 
politikos srityse”.

b kada minėti amerikiečiai 
protestuoja prieš rusų pavojų, 
juos Bowles vadina fašistais...

W*itur Schirra už skridi 
į nelaisvę: pavardė, laipsnis, mb dieną davo 35.31 doL pa

pildomo rizikos atlyginimo. Jo 
atlyginimas su visais priedais 
mėnesiui 1,094.68.



Ketvirtasis aukštas padėjo Maskvai tinka su jų doktrina apie bu
simąją pasaulio santvarką. 
ATEITIS? A r

Vienas iš liudininkų Castro 
jsigalėjimo, o per jj ir Mask
vos įsigalėjimo istorijoje yra 
Earl E. T. Smith, buvęs Ame
rikos atstovas Kuboje. Ten jis 
buvo kaip tik laiku, kai Castro 
kovojo dėl valdžios ir tą val
džią paėmė į savo rankas: 
1957 - 59. Pasikalbėjime su 
U. S. News a. W. Report bu-

------------------KUBOS DRAMOS PIRMAS VEIKSMAS ■ *** —

Kai dalis spaudos pradėjo skelbti, jog Kongresas padeda Maskvai, 
neduodamas pagalbos komunistiniam režimui, tai kiti dalis spaudos 
skelbia taip pat, kas padėjo Maskvai, duodamas, pagalbą Castrui.

tro. Antra, padėjo ir tuo, kad 
specialiai rėmė Castro kandi
datūrą vitoj Batistos. Buvo ir 
daugiau asmenų, kurie siekė

mentą pritarimo. Bet valstybės 
departamento pareigūnai nerė
mė jokios laikinosios vyriausy
bės, kuri buvo be Castro. Be

KODĖL KETVIRTASIS AUKŠ
TAS RĖMĖ?

Tai lėmė politiką vykdan
čių asmenų įsitikinimas, kad 
diktatorius ii kairės yra geres
nis negu diktatorius iš de&nės. 
Geresnis net ir tuo atveju, jei
gu diktatorius iš dešinės yra 
draugingas JAV, o diktatorius 
iš kairės yra priešas. Šitų as-

Manau, kalbėjo bdvęs Ame
rikos atstovas Smith, kad Cas
tro yra priekinė figūra šian
dien,. nes šiandien jis tebėra 
efektyvus. Kai savo ‘ efektyvu
mą praras, jie, Sovietai, jį pa
keis. Padėtis ta kryptim jau 
krypsta. Tai tik viena iš figū
rų didžiame šachmatų žaidime. 
O pats žaidimas Kubos -figū-

DABAR JOS GAUTE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat butvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacija* ir kt_ Bmulkeenioma informacijoms rašy- 
ki te/skambinki te daugiausia patyrusiam kelionių biurui} R. Europą 
Mm padedame Jums atgabenti savo giminei it Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, Ne* York 36, N. Y. • Tel. Clrde 5-7711 
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vęs atstovas informavo, kad 
netrukus išeis jo knyga, var
du The Fourth Floor. Joje api-

pakeisti Batistą ir suorganizuo
ti laikinąją vyriausybę. Jie 
kreipėsi į valstybės departa-

mūsų parąmos, sakė Smith, Cas
tro nebūtų galėjęs paimti val
džios 1959 sausio 1.

menų skonis linksta ne į tai, 
kas naudinga yra Jungtinėm 
Valstybėm, bet į tai, kas su-

rom sustiprintas tam, kad ati
trauktų Amerikos dėmesį nuo 
Berlyno.

budinama veikla tų valstybės 
departamento pareigūnų, kurie 
veikia departamento ketvirta
me aukšte ir kurių žinioje yra 
lotynų Amerikos politika. Smith 
pasakojo atsargiai, diplomatiš
kai, vengdamas vardų ir griež- 
•tesnių tvirtinimų. Tačiau iš jo 
žodžių vaizdas gana aiškus apie 
departamento “ketvirtojo aukš
to” rolę Kubos likime.
AR KETVIRTASIS AUKŠTAS 
ŽINOJO?

Jie žinojo, — nes tai buvo 
ir viešai žinoma, — kad Cas
tro artimiausi padėjėjai buvo 
Che Guevara ir Raul Castro, 
abudu su komunistiniais nusi
statymais. Žinojo, kad Gueva
ra buvo aktyvus komunistas 
kovotojas Guatemaloje ir Mek
sikoje; kad Raul Castro buvo 
aktyvas tarptautiniame komu
nistų studentų sąjūdyje. Tuo 
reikalu departamentas turėjo 
savo bylose pranešimus iš Ame
rikos atstovų Kuboje, Meksi
koje ir, galimas daiktas, iš Ko
lumbijos. Valstybės sekreto
riaus padėjėjas lankėsi 1958 
Bogotoje, kada ten Fidel Cas
tro, 21 metų, buvo aktyvus da
lyvis komunistų sukilime.

Jie žinojo, tačiau tikėjo, kad 
revoliucija bus demokratinė, 
jeigu jai vadovaus kairieji.
AR KETVIRTASIS AUKŠTAS 
PADĖJO?

Padėjo Castrui, ne Batistai. 
Padėjo pirmiausia tuo, kad ne
sirūpino vykdyti Amerikos neu
tralumo Įstatymo. Būtent, ne
kliudė efektyviai siųsti pini
gus, ginklus, municiją ir žmo-

FIDEL CASTRO

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Lietimai energingai veržiasi 
si pirmyn
Laima Balaišytė nuo 8 me

tų pradėjo treniruotis stalo te
niso sporte. Būdama 11 metų 
ji laimėjo jau Sovietų Są
jungos meisterio titulą. O ne-, 
seniai tarptautinėse rungtynė
se Jugoslavijoje jai teko Eu
ropos meisterės vardas. Ji yra 
vidurinės mokyklos mokinė, be
rods apie 14 metų.

Broliškas tautu bendradar
biavimas
Turkmėnijos sostinėje, Aš- 

chabade, teismas sprendė spe
kuliantų bylą. Pagrindinis kal
tinamasis buvo Akpiaev, ku
riam davė 10 metų. Tačiau šio
je byloje pasirodė ir broliškas 
bendradarbiavimas su “Lietu
vos respublfl&’* ... Jau 1959 
pas Akmaevą atvyko “veikė
jos” iš Kauno — E. T. Iva
novienė, ir A. K. Cernova. Jos 
atsivežė 32 kilogramus audinių 
iš Kauno fabrikų — iš “Audi
nių”, Ziberto vardo kombina
to ir kt. Audiniai, daugiausia 
šilkiniai, buvo iš Kauno fabri

kų “iškombinuoti”. Tie, kurie 
“iškombinavo”, buvo gavę už 
kilogramą po 5 rublius. Tarpi
ninkės, kurios audinius prista
tė į Turkmėnijos sostinę, gavo 
po 18 rublių, o jis jau vietoj 
pardavinėjo po 30-35 rublius.

Sovetskaja Litva Nr. 187 skel 
bė, kad lengvosios pramonės 
viršininko pavaduotojas Tere- 
šin pranešė ir Kaune apie tą 
susektą audinių medžiagos vo
gimą ir ta proga Ziberto kom
binato tiekimo viršininkas No- 
vikov buvo atleistas ir būsiąs 
teisiamas.
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Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo -sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti Ir kitokių reikmenų tuiKamų siunti
mams pigiau nei oet Kur kitur. Del papildomų uuormacijų ir nemo
kamų kamaraičių rašykite ar aplanKykite'jums artimiausią skynųi-

nes iš JAV į Sierra dėl Cris- 
tal ir Sierra Maestrą, kur lai
kėsi Fidel Castro ir Raul Cas-

IŠ DIALOGO TARP DVIEJŲ LAIKRAŠČIŲ
Apie laisvės slopintojus ir okupanto garbintojus, apie nebijančius kalbėti, aįSie žvalgybi
ninkus ir kitokius, kuriais turinti susidomėti valdžia ...

KALBA DIRVA:
Dirvos eilės straipsnių min

tim būdingai gali atstovauti 
Stasio Žymanto žodžiai (Nr.

“Laisvės ir nepriklausomybės 
idėja lietuvių tautoje yra ir 
liks gyva tol, kol bus gyva pa
ti tauta.”. Tos laisvės idėjos

“Tuščių statinių žvangėjimas 
nesulaikė chicagiečių bulaičio, 
Kreivėno ir kitų, kurie ėjo pa
simatyti ir pasikalbėti su iš

LAIMA BALA1ŠYTĖ su gėlių 
puokšte.

• ATHOL, Mas*. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ------------  Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 532 Fillmore Avenue _______  Ti_ 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ______  EV 4-49o2
• BROOKLYN 7, N. Y. — 6OO Sutter Avenue _______  Di 5-aaud
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue..... ...... BR 8-6906
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA 5-z/oZ
• CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1U68
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ------------  VI 1-5365
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........  GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. campau ............. TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 FranKiln Avenue ............. CH 6-4724
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springf leld a ve............ Ls> 2-4665
• YOUNGSTOVVN 3, Onio — 21 Fifth Avenue ............. Rl 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• NEVY YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue....................  AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............... CH 3-2583
• NEVVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............. Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ____________ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ................  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ____ HU 1-2?50
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ____  Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................  PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Miilbury Street .............  SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa

93), kuriais jis kalba apie lie
tuvių laisvės gajumą ir jos slo
pintojų pastangas.

Kas kam ant širdies Jungtinėse Tautose
J. Tautos nuo spalio 1 per

ima administruoti N. Guineją, 
o nuo gegužės 1 perduos jau 
Indonezijai. Papuasų lyderis 
apgailestavo olandų gubernato
riaus išvykimą ir pareiškė apie 
savo tautos likimą: “Dreban
čiom širdim papuasai šaukėsi 
pagalbos, bet nebuvo jokio at
sakymo. Nė vienas iš didžių
jų kraštų neištiesė mums ran
kos. Papuasai liko vieni. Pa
saulis ignoruoja papuasus, ir 
J. Tautos nesiėmė ginti žmo
gaus teisių, kad pasipriešintų 
moderniajam Indonezijos kolo
nializmui . . . Papuasai jaučiasi

ANGLIJOS mlnlsteris Earl of 
Home.

kaip našlaitis, paliktas tamsia
me miške”.

Anglijos min. Earl of Home 
rugsėjo 27 kalbėjo: “Britai no
ri palaidoti šaltąjį karą". Te
gul JT aiškiai pasako, kad 
“jos laukia iš Rusijos liautis 
sudarinėjus dirbtines krizes 
dėl Berlyno, padaryti galą i- 
tampai dėl sienos, derėtis dėl 
susipratimo, kuris atsižvelgtų 
Į visų pusių interesus”. Užsi
minęs apie apsisprendimo tei
sę lordas sakė: "Jei pilnatis 
yra teisi prieš save, ji turi rei
kalauti, kad apsisprendimo 
principas būty priimtas tiek ry
ty, tiek ir vakary Vokietijai. 
Bet dabar Rusija skelbia apsi
sprendimo teisę kitiem, bet ne
nori jo leisti rytų Vokietijai; 
vienintelis dalykas, ką mes ga
lime padaryti, tai siekti medus 
vivendi".

Lenkijos min. Rapackis rug
sėjo 28 labiausiai kaltino va
karų Vokietija — esą ji at
kakliausias priešas "realisti
niam sprendimam". Ir N. Y. 
Times pastebėjo, kad tai buvo 
Chruščiovo aidas, kada Rapac
kis grasino separatine sutar
tim su rytų Vokietija ir kada 
jis kritikavo Ameriką dėl Ku
bos.

Portugalijos min. Moreira 
pareiškė, kad terorizmas yra 
organizuojamas Konge "J. Tau
tu žinioje ir globoje". Portuga
lija galėtų pasiųsti karines jė
gas ir sunaikinti Angolos te
roristus ten, kur yra jų bazės, 
t. y. Konge. Bet Portugalija 
susilaiko nuo to, tikėdama, kad 
viešoji opinija supras jos elge
sį

neužslopins nė “šalčiaus su
manytieji vadinami ‘konkretūs 
pasiūlymai’ kultūrinio bendra
darbiavimo srityje — Balio 
Dvariono ir J. švedo diriguo
jami koncertai Amerikoje. Vel
tui ir Vienybės Sirvydas Ame
rikos lietuviams perša sovieti
nio poeto ir laureato Mieželai
čio poeziją apie žmogų bolševi
ką ir (apie) poetą Bernardą 
Brazdžionj — buržuazinį šunį 
ir hitlerinį fašistą, kurio gar
bei Lenino premijos laureatas 
malonėjo sukurti net specialią 
‘odę’ — ‘Per pasauli keliau
ja šuva’.

“Suprantama, poetas Bernar
das Brazdžionis nėra nei bol
ševikas nei komunistas, o tik 
lietuvis patriotas ir katalikas, 
tad Mieželaičiui jis ne žmo
gus, o šuva. Rudas, hitlerinis, 
fašistinis šuva ir be to — Va
tikano šnipas”.
KALBA VIENYBĖ:

Vienybėje nr. 37 S. Narke- 
liūnaitė nurodo, kad ne ji vie
na turi ryšius ir kalbasi su 
tais, kurie atvyksta, ir juos už 
tai giria:

Lietuvos atvykusiais rašytojais 
ir žurnalistais. Pagaliau tais 
pat metais nebijojo nė du stu
dentai Urbanoje. Mickevičius ir 
Mockūnas pasiginčijo tada su 
iš Lietuvos atvykusiu Aleksan
dru Cesnavičium, su tuo pačiu, 
su kuriuo šiemet rugp. mėn. 
ginčijosi Alseika, Kezys, Remei- 
kis ir kt.

“Nebijojo jų nei Jonas Ais
tis Washingtone, nei Juozas 
Tysliava New Yorke, kai jie 
ėjo susitikti su poetu Mieželai
čiu”.

Motyvai už visą tą susitiki
mą, nors ir politrukam daly
vaujant: “reikia atsiminti, kad 
ir -tie politrukai juk lietuviai”.

(Tisklumo dėliai tenka pri
minti, kad Alseikai su Cesna
vičium nėra tekę “ginčytis” nei 
susitikti; nei Aistis nėjo “susi
tikti”. To paties tikslumo dė
liai tenka taip pat atsiminti, 
kad Paleckis ir Sniečkus taip 
pat “juk lietuviai”, bet tai ne
kliudė jiem pasirašyti įsakymus 
suimti ir deportuoti dešimtis 
tūkstančių lietuvių į Sibirą).

(nukelta į 3 psl.)

— Andrew Wyeth, amerikie
čio dailininko paveikslą “That 
Gentleman” nupirko Dalias 
dailiųjų menų muzėjus ir su
mokėjo 58,000 dol. Tai yra pa
ti aukščiausia kaina, muzėjaus 
sumokėta dar gyvam amerikie
čių dailininkui. Paveikslas nu
pieštas tempera dažais, dydis 
24 x 48 colių. Philadelphijos 
meno muzėjus to paties daili
ninko paveikslą “Ground Hog 
Day” nupirko 1959 ir sumokė
jo 35,000 dol. Dailininkas yra 
gimęs 1917 Chadds Ford, Pa., 
ir dabar ten gyvena. Piešia 
gamtą ir žmones realistiškai su 
poetine, mistine nuotaika.

— Vatikane visuotiniame 
bažnyčios susirinkime kaip ste
bėtojai dalyvaus 14 nekatalikų 
bažnyčių atstovai.

— Ispanija rugsėjo 22 pasi
skelbė parduosianti uranijų In
dijai. Europoje Ispanija dabar 
didžiausias uranijaus gaminto
jas.

— Soviety tarnautoj y skai
čius J. Tautose šiemet pakilo 
iš 50 iki per 70.

GALAXIE 500, XL 1963 metų modeli* visiškai naujo* architektūros, iitalginga. patogi sėdėti 
260 kubinių colių V-8 motoras, švelniai veikia automatin trasmisija. Spotinx, nudengiamu sto 
gu Galaxle malina yra vienas ii turtingiausių ilsi* metai*. Visi Galaxie modeliai nereikalingi 
įprasto kas 1000 mylių tepimo. ._

sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-I25-I30 ORCHARD STREET - SR M525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 8 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite š) skelbimą, kuri* bus ypatingai Įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

; Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat Į 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir !

} šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
; tarnavimas paruošiant pakietus l Europą. Pamėginkite užeiti pas ; 
; mus ir būsite patenkinti. !

| SUPERIOR PIECE GOODS CORP. |
200 Orchard Street New York 2, N. Y. <

Tel. AL 4-8319

| Norite geros—meniškos fotografijos |
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

| įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir | 
| pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums | 
= geromis sąlygomis padarys |

VYT. MAŽELIS I I i
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. Z 

Tel. HYacint 7-4677 |
r<«uangntw*Rafia«8n8nBiraHanaNtiiaNan8R8*<8i!iniii8ri8H8!iauflnaifaHvnatiaiiai»«nBiimn«R8i*8RfwtifBHatienaitangneMBNauv>it>'«

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk- : 
loję, todėl kainos pigios. Pirkdami bet ! 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. ; 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- ; 
lininius apsiaustus. Šalikus (stols). — !
Galite pasirinkti iš didelės atsargos < 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir • 
kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas ;
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535
I

ALEX DIMANT
FUR CO. |

RYGOS KAIUNTŲ SIUVĖJAI |j
l!

150 West 28th Street • New York, N. Y. • Room 402



PETRAS MAŽELIS

SIMAS SUŽIEDĖLIS

LEGENDA IR FAKTAI 11, seimas tegalėjo konstatuoti, 
kad jo darbas baigtas.

Gali kam rodytis keista, kad 
vienas žmogus išskirstė kelis 
šimtus senatorių ir atstovų, su*

sudrausti Amerikos spaudą.

Musę dienom, pritvinusiom 
tiek aitrios pagiežos ir nera
mybės, kad daugelį gąsdina ne
tikrumas ir ima baimė, prisi
mintina šv. Pranciškaus malda 
iš 700 metų gilumos: Viešpa- 
tie, padaryk mane savo taikos

kėjus j sceną išleido Šių die
nų. drabužiais. Gali tai būti 
mums neįprasta, gali kai kam 
ir nepatikti, tačiau sprendimas 
buvo padarytas geras. Iš tik
rųjų: jei pastatymai šiandien 
atliekami draminių veikalų 
skaitymu, tai kodėl negalėtume 
žengti dar vieno žingsnio ir žo
džio nesujungti su judesiu? 
Šiuo keliu publika gavo dau
giau: ne tik veikalą girdėjo, bet 
ir matė, juo labiau, kad buvo 
panaudoti taip pat ir garsų bei 

(nukelta į 5 p; U

gybininkai, tarnavę įvairiom 
valstybėm.

“Įdomu, kad kai kurie buvę 
redaktoriai — Rastenis, Raila,

Negando ir vargu, ženkle šie
met laisvojo pasaulio lietuviai 
mini Maironio metus, Lietuvių pasiėmęs uždavinį Maironį sce- 
Bendruomenės paskelbtus ry
šium su jo šimto metų gimimo 
sukaktimi. Maironis mus veda 
į Lietuvą, kur ir vėl “miškas 
ūžia, verkia, gaudžia, vėjas ža
lią medį laužo, nuliūdimas šir
dį spaudžia, lyg kas replėmis 
ją gniaužo”. Anuo metu lietu
vių tauta veržėsi į laisvę iš ca
rizmo priespaudos, šiuo metu 
veržiasi iš daug piktesnės, 
žiauresnės ir klastingesnės ko
munizmo priespaudos, parem
tos melu ir išnaudojimu. Anuo 
metu reiškiąs tautinio atgimi
mo ir išsivadavimo nuotaikas, 
Maironis tas pats ir šių dienų 
padėty. Jos nekeičia lietuviškų
jų komunistų postringavimais, 
esą Maironis “savo ideologija 
glaudžiai susijęs su lietuvių 
buržuazija, ir todėl jo kūry
boje žymų gilūs idėjiniai prieš
taravimai”. Tiesa, jei Maironis

Metę skaičius taikai nėra 
reikšmingas. Nuo pat pasaulio 
pradžios nėra buvę dienos nei 
metų, kad kas nors nesnigtų 
taikos. Didžiai jos pasiilgus vi
siem, Kristaus atėjimas buvo 
apskelbtas angelų žodžiais: Ra
mybėj geros valios žmonėm! Ta
čiau nė per porą tūkstančių 
metų dar neisivyravo žmonėse 
visuotinai toji gera valia, kad 
ateitų ir ramybė bei taika. 
Žmonių gyvenimas visą laiką 
teka sudrumstoje taikoje, tarp 
nerimo ir blaškymosi, nes vis 
norima daryti taip, kaip žmo
nių įgeidžiai lenkia, o ne taip, 
kaip yra Kristus mokęs.

Būti tos dangiškos ramybės 
ir taikos nešėju, lyg kokiu 
Viešpaties Įrankiu, kiekvienas 
gali ir kiekvienas yra tam pa
šauktas, bet ne kiekvienas at
siliepia, ryžtasi ir paklusta.

Kas buvo kaltas ar nekaltas, 
o naujam karaliui turėjo kliū
ti, kaip toje lietuvių pasakoje 
vilkui stubuntodegiui.

Jonas Kazimieras buvo ka
ralium išrinktas, mirus jo bro
liui Vladislovui Vazai (1648). 
Vedė ir jo’ žmoną Liudviką Ma

noje parodyti. Buvo nuoseklu 
ir logiška scenoje Maironį teat
rui rodyti ne lyriką, bet epi- 
ką, bet dramaturgą. Kaip pa
siimtąjį uždavinį Vaidilos teat
ras išsprendė? Pagrindinius 
sprendimus darė režisorius 
Petras Maželis. Besigilinant į 
Maironio “Kęstučio mirtį”, re- 
žisoriui aiškėjo du dalykai: kad 
neįmanoma šių dienų scenoje

nislovas Davainis, Vilniaus vai- tų, 
vada ir karaliaus Zigmanto Au
gusto bičiulis. Vladislovas Si- 
cinskis taip pat buvo susilau
kęs karališkos malonės — pa-

šv. Pranciškus, gyvenęs ir 
veikęs prieš 700 metų, pir
miausia save patį lenkė dieviš
kajai taikai, šalindamasis iš ke
lio visa, kas galėjo drumsti jo 
sielą. Tai nereiškė, kad nebū
tu turėjęs kasdieninių rūpes
čių, vargų ir skausmo, bet tu
rėto tokią tyrą, skaisčią ir an
gelišką dvasią, kad iš džiaugs
mo alpo arba himnais giedojo, 
kaip jam ramu.

Ir tada jis ramino, guodė 
žmones, mokydamas pavyzdžiu 
ir žodžiu, kaip reikia taikos 
siekti ir jos melsti.

būtų to atsitikę, jei nebūtų irę 
seimai. Gi netvarką pirmas pra
dėjęs ■ Upytės bajoras, Vladis
lovas Viktorinas Sidnskis,

gaikštijos atstovai. Iš lietuvių minti.
šiaušėsi Jonušo Radvilos globo- Besiginčijant tais ir kitais 
tiniai ir jo rėmėjai, o karalių klausimais, seimas dardėjo it 
palaikė Radvilų varžovai Sa- mediniai ratai per gruodą; bet 

Prancūzijoje, piegos su savo bajorais. Gin- nedužo ir nelūžo. Opozicijos

susi- dienini Sicinskį susigrąžinti ir 
savarankus, aikštingas ir į- siuntinys ir piršlys, tarpinio- tvarkydavo. Ir dabar, prieš tre- priversti, kad savo veto atšauk- 
žaidus galiūnas, jautęsis lietu- kavęs vedybom su Marija Liud- jus metus, Jonušas Radvila taip tų. Susirado jį senato žmonės 
voje tartum tikras valdovas. Už vika, bet dėl šios moters ka- tvojo kazokam maištininkam, ir prašė pirmadienį ateiti po- 
jo pečių saugūs jautėsi ypač ralienės intrigų buvo virtęs kad nuo Lietuvos jie nusisuko sėdin. Upytės bajoras pažadėjo, 
bajorai reformatai, nemėgę ka- priešu. Gana triukšmingai lai- į lenkus. Jiem ir reikėjo pa- bet naktį vogčiomis iš Varšu- 
raliaus “jėzuito”. Jonas Kaži- kėši Prūsijos vasalinės kuni- pildomų mokesčių kazokam ra- vos išrūko. Pirmadienį, kovo 
mieras, prieš išrenkant jį ka
ralium, Italijoje buvo įstojęs į 
jėzuitų ordiną, bet jame neužsi- 
liko. Kiek anksčiau apie trejus 
metus kalėjo 
Prancūzai jį pagrobė bevyks- čai daugiausia vyniojosi apie 
tant pas Ispanijos karais! Pily- Radziejowskio bylą, laisvų tar
pą IV būti jo admirolu ir Por- nybų skirstymą ir mokesčius, 
tugalijos vietininku. Vicekanclerį Jeronimą* Radzto-

jowskį karaliaus maršalo teis
mas buvo paskelbęs 
banitu, t y. garbės ir teisių 
netekusiu asmeniu, kurį klek

inėtais savo tėvo eitose parei
gose mokesčių rinkėju Upytės’ 
apskrityje. Apie tą laiką vedė 
Eleną Davainytę, kurtos senes
nėje giminėje yra buvęs Sta-

“Reikia manyti, kad ateis lai
kas, kai JAV vyriausybės į- 
staigos susidomės kai kuriais 
jų ‘darbeliais’ ir ko siekiama 
toje Dirvoje, kuri, būdama ir 
politinis ir komercinis laikraš
tis, apsigaubia ‘non - profit’ 
organizacijos privilegijomis”.

Amžino gyvenimo ilgėjimas 
padarė šv. Pranciškų Asyžietį 
amžiną visiem laikam. Visais 
laikais jis traukė ir tebetrau
kia į save minias žmonių, ves
damas savo serafišku keliu, 
kad meilė persvertų neapykan
tą, viltis — nusiminimą ir 
džiaugsmas — liūdesį.

Gali kam iš šalies atrodyti, 
kad šv. Pranciškaus sekėjai yra 
drumsčiami ir laužomi gyveni
mo rūpesčiu, kaip ir visi mir
tingieji, tačiau savo dvasioje 
jie džiaugiasi ramybe, kurios 
pasaulis niekada negalėjo ir ne
gali duoti. “Aš duodu jums sa
vo ramybę” — kalbėjo Kris
tus. Ir šv. Pranciškus Asyžie
tis, vienintelis iš šventųjų pra
mintas antruoju Kristumi, ska
tina melsti dieviškos ramybės 
ir taikos.

VLADISLOVAS SICINSKIS 
yra painiojamas j žmogžudystę 
dar labiau, negu jo tėvas. Tė
vas iš kriminalinės bylos išsi
suko, o sūnus niekada nebeiš-

Uetuvos atstovus ir tt”.
Ir pabaigai V. Tysliavienė Tai nepanašu į Amerikos sti- 

kaip dramaturgui, apskritai ne- rašo: lių.

atstovai vis dairėsi į Magda- sirinkusių iš visos plačios res- 
lenskį, ar nekyštels jis kokio publikos. Kaip galima buvo nu- 
pagalio į ratus. Seimas išsiskirs- silenkti vieno žmogaus valiai? 
tytų dar prieš laiką. Nešalau- Iš tikrųjų, galima buvo neši
ke iki paskutinės seimo die
nos, kovo 8. Ir karalius nesu
laukė sprendimo mokesčių rei
kalu. Tada jis paprašė seimą 

vienas galėjo suimti. Valstybės pratęsti.

Gi būti tokiu dieviškuoju 
įrankiu, pirmiausia reiškia 

Viešpatie, padaryk mane sa- būti taikoje su Dievu, ta
vo taikos įrankiu, — maldavo rėti begalinį pasitikėjimą Die

vo Apvaizda ir paguoda. Ir 
Ten, kur viešpatauja neapy- antra — būti taikos skleidėju 
kanta, leiski man skleisti mei- savo aplinkoje: ne tiek būti

stalo. Tačiau aname Varšuvos riją, žmogus buvo gerų norų, 
seime stalininkas Vladislovas religingas, turėjo drąsos ko

mi- Šicinskis nekaip pasitarnavo voje ir patirties strategijoje, 
traukdamas 1652 metų seimą savo karaliui Jonui Karimiend. bet visą jo karaliavimo strate- 
Varšuvoje. Dar prieš tą seimą viskas giją dėl neryžties ir nepastovu-

Vladislovas Šicinskis ėjo ket- rūgo. Didikai ir bajorai primir- mo vedė žmona ir aplinka. Ne
virtą dešimtį metų, kai Upytės šo, kad tik prieš ketiotiką me- įstengė suvaldyti nė buvusio 
bajorai išrinko jį atstovu į Var- tų vos atsikratė Maskvos rusų savo bičiulio, vicekanclerio Je- 
šuvos seimą. Vyras buvo jau ir švedų. Su rusais pasirašyta ronimo Radoejowskio, kuris 
subrendęs, valdęs daug dvarų taika 1634, su švedais sutar- teismo buvo pasmerktas, bet 
ir kaimų, bet ligi to seimo nie- tos karo paliaubos' 1635. Per susirado šalininkų ir krašte kė- 
ku ypatingu nepasireiškęs. tą trumpą atvangą Lenkijos ir 

Pirmą kartą suminimas 1649 Lietuvos respublika aptvarstė 
karų padarytus nuostolius ir 
kiek atkhito. Tokiu metu įtem
pimas žmonėse irgi atsileidžia, 
kaip lankai rtstlnėa, veržia
mos iš lauko. Tada ima braš-

liūdesys — nžiangsmą,
Dievi^asis Mokytojau, 

lenki mane kitas raminti, o ne širdžių užtvarą, ir yra ieškoti 
sau pačiam suraminimo geisti; taikos.

lenkti kokio senatoriaus, mi- 
msterio, vyskupo ar šiaip aukš
to pareigūno užsispyrimui, nes 
jie neatstovavo atskirai valsty
bės sričiai. Bajorai buvo apskri- 

tribunolas tą sprendinui • panai- Kovo 9, šeštadienį, seimas čių atstovai. Respublikos tvar- 
kino. Seime karštai ^nfytasi, pritarė mokesčiam, bet ligi va- ka reikalavo, kad sritis būtų 
ar yra tribunolo galioje tai da- karo dar nesiskirstė. Vakare pagerbta. Be jos sutikimo ne
ryti. Magdalenskis tą nutarimą pa- galima buvo nieko primesti.

Laisvų tarnybų ir poaukščių naikino: jis n^eidžiąs nieko Nihil de me sine me! Taigi bū-
daug kas norėjo ir dėl jų grū- spręsti, kol negausiąs geros vai- davo ir taip, kad seimui nu-

lę, ir kur yra skriauda — tei- suprastam, kiek suprasti, ir ne 
singumą, kur abejonė — tikė- tiek mylimam, kiek mylėti.
jimą, kur nosiminimas — vii- “Jums ankšta ne mumyse, 
tį, kis tamsa — šviesą ir kur bet pasidarė ankšta jūsų šir

dyse” — yra pastebėjęs apaš
talas šv. Povilas. Praverti tą

Gana to cfialago, kuris vyks
ta S šalies stebint ir klausant 
Washmgtono Zinkevičiui, ir 
New Yorko Laurinčiukui ir su 
pasitenkinimu priimant ypačiai 
paskutinio monologo argumen
tus — apšaukti oponentus žval- 

Gedgaudas ir kt, kuriais Vie- gybininkais, panašiai kaip Mie- 
nybė dėl vienokių ar kitokių želaitis apšaukė Brazdžionį šu- 

Kūrybiniu atžvilgiu Maironis priežasčių nusikratė, dabar su- nim, Šauktis valdžios įsikišimo 
stipriausias savo lyrikoje. Jo sitelkė Dirvoje ir tebetęsia prieš oponentą panašiai, kaip 
epas (poemos) ir dramos — tik šmeižimo politiką prieš Vieny- Sovietai Amerikos valdžios at- 
lyrikos atspindys, čia kartoja- bę, veiksnius, nepriklausomos stovam ne kartą įkalbinėdavo 
si tie patys motyvai, čia dvel
kia ta pati nuotaika. Maironiui,

keti viduje senos negalios ir 
nauji kivirčai.

Lietuvoje ir Lenkijoje tebe- 
siniovė katalikai su protestan
tais. Didikai ir bajorai kivir- 
Čijosi ir žvangino kardais dėl 
pelningumų vietų ir poaukš
čių. Valstiečiai nerimo dėl naŠ- 

kurios daugiausia buvo 
jiem kraunamos. ’ Ukrainoje 
maištavo Bagdono Chmelnidao 
kazokai, dairydamiesi talkinin
kų Maskvoje. Jautėsi, kad res- 

keltas į stalininkus. Toltie pa- publikoje lyg ir nėra tvirtes- 
sipeinios, nes jo byla spren- reigūnai, kaip karaliaus stali- nės rankos tvarkai palaikyti, 
džiama nebaigiamai Jis kalti- ninkai, kambariniai, taurininkai 
namas nužudęs ne vieną žmo- ir panašūs, tuo metu tereiškė 
gų, o dvi valstybes. Sakoma, garbės poaukštį, ir vieną iš že- 
kad Lenkijos ir Lietuvos res- mesniųjų. Vis dėlto kitų akyse 
publikai užnėręs ant kaklo vir- Upytės bajorui buvo šiokia to- 
vę, ir kaimynam belikę tik pa- kia išskirtis. Turėjo teisę ir 
traukti, kad abi uždustų. Ne- galėjo pasipinti proga karališ

kose iškilmėse patarnauti prie

Iš dialogo tarp dviejų laikraščių
(atkeltai! 2 psL)

VIENYBĖS VARDU 
TYSLIAVIENĖ:

Vienybėje tame pat nr. V. 
Tysliavienė atsiliepė apie savo 
buvusius bendradarbius, kurių 
dalis nuėjo į Dirvą:

“Tais pokario metais, kai čia 
pasirodė jų pirmieji laiškai, at- 

būta gyvas; jie dėl šių “prieš- > rodė, kad' tarime reikalo su 
tatavimų” dabar jam užčiaupi laikraŠtinihkais. Vėliau gi pa
tų burna, gal ir į Sibirą iš- aiškėjo, kad tai vis buvę žval- 
tremtų. Pati lietuvių tauta Mai
ronio “prieštaravimų” nepažįs
ta. Ji Maironį priima tokį, koks 
jis yra: kaip savo idealų ir sie
kimų reiškėją!

Apie tokį karalių, jo valdy
mo būdą ir negerovių priežas
tis atsirado eibė kdbą. Bajo
rai, pasidalinę į karaliaus prie
šininkus ir šalininkus, savo M- 
virčiais draskė seimelių sienas. 
Kai į Varšuvos seimą reikė
jo rinkti atstovus, jiems duo
tos instrukcijos išreikšti kara
liui nepasitikėjimą.

Kaltino karalių, kad ne- dos. Tai buvo sąlyginis liberum tarus mokesčius, atskira sritis
v! teMngri skirsto vaidinių dvarų veto. Karalius antra kart papra- pasipriešindavo ir nemokėdavo.

Msuvą senom sakiem, re- U!jniWai> wžvadas» seniūnus, šė, kad arimo laikas būtų pra- Seimai buvo vieta susitarimų,
—RttfiMrias buvo Pšemislio se- tęstas. Atstovai sujudo ginčui, o ne priverstinių nutarimų. Vis 
St . u nifinas Magdalenritis. Staiga pasigirdo Vladislovo Si- dėlto vieną atstovą galima bu-

, turėjo pasmeigti kovo a. Naujų mokesSų karaliui rri- dnskio aidus balsas: Nesutin- vo priversti, ir priversdavo,.

rjuW.p£e- uohfsįtiriirt.iii- praeitį JBūrėjo savo laiko aki-
paiuda”. mTZM^rneSn&mnas: mis, tad jis da ištikimas savo

* r > .“Neb^Sm^i "p*? patriotinei - ideologijai — jis
savo id-doriia «Mtafe «ėb- ®nrenėpmjo meto nuotai-

žriror^ifceiškė jau pirmu* sulrikvsi naujo kffimo, nors jį kų reiškėjas ir tautos žadinto- 

u savo eilėraščiu, paskelbtu P»sveikint tau ir baisu”. Savo jas^ kėlėjas. Dėl to ne vienam 
m Aišroje ponijoje išreiškęs prisikeiian- kyla mintis: ar beverta šian-

_ praeitis ir fios Uutos siekimus, Maironis dien statyti Maironio dramas, 
“Atsibus tė- Pasipuošė tutinto lietuviu at- kurtos teturi tik istorinės reikš- 

gimimo dainiaus aureole, ir jo mės7
ĮP? žodis pasidaro ypačiai reikąlin- ★

gas tada, kai lietuvių tauta iš ‘ Su tokiu idaurimv, beplanuo-
/ nauio prispaudžia negandas ir jant Makonto šimtmečio minė- 

vargai. jimą, Oevriande teko suridur-
•.» * - ti. Su juo taip pat susidūrė

ir LB Clevriando apylinkės 
Vaidilos teatras, pakviestas ir
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KETVIRČIAIS

Valaitis. Iš jų tarpo ypatingai 
išsiskiria 80 metų neturtingas 
pensininkas S. Ralys ir JAV 
gimęs R. Stankus, nuoširdžiai 
remiąs Kenoshos lietuvių veik-

Fairlare jauniausias Fordo 
modelis turi didžiausių pasise
kimų. Pirmaisiais metais Fair- 
lane parduota daugiau nei ki
tų 20 modelių automobilių. 
Gaunami keturių rūšių—Hard- 
top, convertitfe, atatkrn. wagon 
ir sedan. Du modeliai iš hard-

JiNtos KraMtMMfcss — TIT- 
NAGQI&N& premijuotą* ro- 
mtnw jMęiijo Lietuviškos kny
gos Klubas Chicafioįe.- Aolan- 
kas dail T. Valiaus, 205 psL, 
kaina 2,50 doL

dinginis Jonkelis, Malūnas ir 
Noriu Miego. Ruošiamas atski- 
ras repertuaro leidinys. Jis pa- 
sirodysš. m. lapkričio mėn. ii* 
bu* tag| hAtr MdtantĮūėtas šo-

žtoomas šios lietuvių kolonijos 
veikėjas, kurių Ša mes mažai 
teturime. Vėlioms buvo 75 me
tų amžiaus, išgyvenęs daugiau 
kaip 40 metų Uticą, N. Y.,kur 
1925 metais vedė našlę Kata- 
riną Kolvaitienę, kuri mirė 
1951 m. Anksčiau Stasys Kli- 
maitis gyveno Rochester, N. 
Y. Utikoje priklausė visom baž
nytinėm draugijom, įsteigė be
turiu Įdubą, buvo Balfo sky
riaus sekretorius. Paliko poduk
rą Pranę ir posūnį Stasį ir sū
nų advokatą Robertą. Amžiną 
atilsį jo sielai. Em.

įrišto į 
Ina >doL 
Frandscan 
{hby AveM

Pinigams .padėtiems iki SPALIO 15 

dividendai apskaičiuojami nuo SPALIO t

WATERBURY, CONN.
- Lietuvos atgimimo dainiaus 
poeto Maironio 100 metų gi
mimo sukakčiai paminėti ren
giamas koncertas sekmadienį, 
spalio 7, šv. Juozapo parapi
jos didžiojoje salėje. Koncerto 
programą atliks solistai Daiva 
Mongirdaitė ir Stasys Liepas, 
muzikui Juliui Gaideliui akom- 
ponuojant. Aktorius Algiman
tas žemaitaitis padeklamuos 
Maironio kūrybos. Paskaitą 
apie Maironį skaitys poetas St 
Santvaras. Tad nepraleškime 
šio puikaus koncerto. Savo at
silankymu pagerbsime didįjį 
mūsų tautos dbinių Maironį.

JAV hr Kanados lietuvių tau- th SL, Chicago 29, DL). Dar 
tinių šokių šventė ruošiama formuojama bendrosios infor- 
1963 liepos 7 Chicagoje. Sverk- madjos komisija (J. Grabaus- 
tei yra gautas tarptautinio am
fiteatro patalpos, erdvios ir 
šaldomos^/' ’ >

šventei parengti yra sudary
tos šios komisijos: repertuaro 
(pirm. Bruno G. Skotas, 7140 
So. CahforniaAve., Chicago 29, 
DL), bilietų (pirm- Vincas Grėb- 
liūnas, 5941 So. Washtenaw 
Avė., Chicago 29, UI.), leidinio 
(pirm. Donatas Bielskus, 2335 
So. Hoyne Avė., Cmcago , 8, 
III.) ir registracijos (pirm. Sta
sys Šiaučiūnas, 2511 West 69

FALCON
Mažasis Ford Falcon yra dau

giausia pasisekimo turinti ma
šina. lik rugpjūčio mėnesy jų 
parduota daugiau kaip 1,250,

je bus duoti smulkūs šokių ap
rašymai.

Registracija baigiama š. m. 
spalio 15. Ligi šiol užsiregistra
vo 20 šokių grupių. Kviečiamos 
visos organizacijos, chorai, mo
kyklos, ansambliai ir tt sudary
ti tautinių šokių grupes, ir jas 
pasiųsti į ruošiamą šventę, kad 
ji būtų didinga, gausi ir spal
vinga.

šventės rengimu rūpinasi 
LB Chicagos Apygardos Valdy-

TMUNDEftBIRD
1963 metų TUundarbird yra 

pati geriausia mašina bet ka
da Fordo pagaminta. DM jo* 
dirbo daugiau kaip 2,500 inži
nierių per 18 mėnesių. Nuo šio 
modelio pasirodymo (1954) par
duota 405,000. Kaip ir kitais 
metais, 1963 modelis yra klasiš
kai staingns, skulptūriškos B- 
tujos prasraeaa nuo pnenmo 
sparno iki galo. Tiek viduje, 
tiek visa kita 1963 metų Thun- 
derbird Landau yra labai ištai
ginga ir be galo {Htogi mašina.

Visi Fordo mašinų pardavė
jai nuo rugtojo 28 jau turi vi
su* Fordo gaminių modelius. 
Galima užeiti ir apžiūrėti.

Šiomis dienomis Lietuvių 
Fondo valdybą gavo džiugią 
žinią — Kenoshos lietuvių ben
druomenės apylinkės ribose su
sibūrė vienuolika vietos lietu
vių ir organizuotai įsijungė į 
fondą, kiekvienas {nešdamas po 
šimtą dolerių. Kenoshos LB 
apylinkės pirm. Jono Mflišaps- 
ko teigimu, tai ne profesiona
lai, bet fizinio darbo atstovai, 
darbininkai. Jų įsijungimą į 
LF lėmė ne jų uždarbio didu
mas, bet supratimas fondo pa
skirties ir jo uždarinių remti 
lietuvybės stiprinimą bei lietu
vių kultūros ugdymą. Jų var
dai: Ignas Grigaliūnas, Bronius 
Juška, Stasys Milašius, Anta
nas Navickas, Jonas Podulis, 
Stasys Podulis, Stasys Ralys, 
Richardas Stankus, Jonas šuns-

SCHALLER&WEBER . . - •. .. . • . •
Augiausios kokybės produktai ’ /
• Mūsų krautuvėse geriausios dęftreš • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite —- įsitikinsite! ■ .
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Mhftngraflufri tarny- 
lėB^mdaguoja ■. A. 
NA^Mšia Vytautas

nu® Surganye* de Franche, stotMį 
Piax Romaną katalikų infrdofr.
tusią ir kultūrinių reikalų pir- ragrife- 
mini&kas —. apie studentų ka- žavėjoi 
kalikų tarptautinio judėjimo k^į| 
principus. Thomas D’Herron, kurtas 
Pax Romaną šiaurės Ameritais vyaBh

Br. Juškos žiniomis, būre
lio iniciatoriais yra J. Pociu- 
lis ir Ign. Grigaliūnas, kurie 
tai akcijai taip pat ir vadova
vo. Visi jie atsiuntė Lietuvių 
Fondui 860 doL pinigais ir li
kuti pasižadėjimais artimoje 
ateityje sumokėti. Toks džiugi
nantis rezultatas pasiektas T Jt 
Kenoshos apylinkės vadovybės 
ir aukščiau išvardintų asmenų 
iniciatyvos bei aukos dvasios 
dėka. Kenoshos pionierių žygis 
yra sektinu pavyzdžiu organi- 
zuoti atskirose vietovėse Laetu-

1963 metų Fordo Galario au
tomobiliai'žinom! kaip mažiau
siai reikalingi aptarnavimo nor
malaus dydžio, visiškai naujo 
stiliaus, labai Monomiški' V-8 
motorai. Tepami tik vieną kar
tą po 36,000 mylių ir labai ma
lonios bei minkštos amortizaci
jos. Pirkėjai 1963 metų mode
liuose turės sportišką ištaigin
gą ir labai patogų automobilį.

Trijų greičių synchromatinė 000 vienetų. 1959 Ford Falcon 
transmisija visuose modeliuose, spalio mėn. parduota daugiau 
Tai visiškai naujo tipo trans- kaip milijonas, 
misija visoj automobilių istori
joje*

FAIRLANE

VĖLIAUSIAI NUSTATYTI DMDM>AI 
mitą kv^vMioi, kurfc Mstasi ra«0j» 3A 19tt

N<maa!Q8 3%% metanu ir. %% specialaus 
nuo liepos 17, 1U2 — MBenmtnu atskaito 
100,000 drfefe imunų sąskaKoan.

ir yaoamMi jMagti ■ĮMĮnumi ua 
tams (S%% nornatana ir ųpeefalaiia)_______________, .
skaitoma mokama 4% (3%% normalėm ir %% spartėtam per matus)

1963 metais Ford Falcon iš
eina į rinką penkių naujų mo
delių, naujas išvaizdos ir nau
jų patogumų. Falcon turi 17 
modelių daugiau nei bet kurios 
kitos firmos mažosios mašinos.

Naujas sportinis Falcon mo
delis, keturių durų sedan ir 
dviejų durų convertibie Įnrmą 
kartą 1963 gaunami su powdr- 
steering, pilnai syndiroiiizuo- 

top ir trys station wagon 1963 ta keturių grd&ų transmisija, 
metais yra visiškai nauji Fair- Pigus aptarnavimas, tik po 36, 
lane ir šiemet, baigiantis par- 069 mylių reikalinga tepti, stab- 
darimo metarną, parduota dau- džiai automatiškai susiregalhio- 
giau kaip kitų dvidešimt Ame- 
nw antomottBą rSsn|. *

AM. VambutM — TRYS SA- 
KALAL pasakos ir padavimai, 
premijuotas 1957 Lietuvių Mo- 
^rtojų Sąjungas Amerikoje. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klu- 
bas Chicagojė, iliustravo dail. 
Vlada Stančikaitė, 186 psl., kai
na 2 dol.

©•"•roto gydytojo Vlado Na- 
giMM-NegeriČMus gyvenimo ir 
derby aptvara, redagavo dr. 
B. Matulionis, viršelį ir vinje
tes piešė dail. Vytautas Rauli- 
naitis, išleido Veronika Nage- 
vičienė, 374 psL, įrišta į kietus 
viršelius, kaina 6,50 doL Knygą 
galima gauti pas leidėją: Vero
nika Nagius, 2281 Woodmere 
Drive, Cleveland 6, Ohio, ar
ba pas redaktorių, Wallum 
Lake, Rhode Island, arba Im- 
maculata Press, R. F. D. 2, 
Putnam, Conn.

Utfnrania Land of Horoes, 
Country, people, history, lan- 
guage/Lithuama’s fight against 
the Kremlin Rule, Soriet geno
cidai practices in Lithuania. 
Prepared and edited by Leo
nardas Valiukas, išleido Lietu
vių Dienos Hdlywood, Calif., 
teksto 86 pusi./ iliustracijų puš

kąs, 6442 So. Kolin St., Chica
go 29, m.). Vyriausiuoju šven
tės vadovu yra Bromus Nainys 
$804 So. Maplewood Avė., Chi
cago 29, Dtį

KompcMdtorius Jonas Zdanius 
sutiko tvarkyti muzikos srities 
reikalus. Jo adresas: 1626 So. 
Boulevard Avė., Evanston, BL, 
TeL DA 8-3616.

Repertuare numatyti šie šo
kiai: Suktinis; Kalvelis. Sostas, 
Ragučiai, Kubilas, Audėjėlė, 
Gyvataras; Sadutė, Mikita, Blez- metų nuo 1863 metų sukilimo. 

Kanados liet bendruomenės 
krašto valdyba siūlo tuos me
tus pavadinti sukilėlių metais 
ir prisiminti ne tik tą sukili- 
mą, bet visų laikų sukilėlius, 
kovojusius ar tebetaovojančius lapiai nenunferuoti, įrišta į kie- 

tu* vwštžtes,' kaina 4,75 doL
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Moterų federacija vaišėse VISUR
Rugsėjo 29 Lietuvos gen. 

konsulas Jonas Budrys Carne- 
gie Endowment patalpose su
rengė vaišes pagerbti moterų 
klubų federacijos (General Fed- 
eration of Women’s Clubs) pir
mininkei Mrs. Dexter O. Ar
nold ir valdybai. Viešnias ir 
svečius priiminėjo ponia R. 
Budrienė ir konsulas V. Sta
šinskas. Dalyvavo apie 30 fe
deracijos valdybos narių iš 
Floridos, Oregono, Michigano, 
Kalifornijos, Illinois, Massa- 
chusetts, Connecticut, (Nevv 
Hampsnire, Ohio, Louisianos, 
South ir North Carolinų, Virgi
nijos, Washingtono, D.C., Mai
ne. Tarp svečių buvo Mr. J. 
W. Brinkley, Laisvos Europos 
komiteto atstovas Baltijos vals
tybių reikalams; Mr. Brutus 
Coste, Pavergtų Europos tautų 
seimo sekretorius; dr. S. Ma- 
nuila, Rumunijos laisvės komi
teto narys; Mrs. Maria Detar, 
Europos moterų tremtyje tary
bos pirmininkė, Estijos vice
konsulas Johnson, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas, Vliko pirmi
ninkas dr. A. Trimakas; Lietu
vos konsulas Anicetas Simutis; 
Eliją Druva, Pabaltijo mote
rų tarybos pirmininkė; Mali 
Jūrmala, estų delegacijos PMT 
pirmininkė; J. Kurman, Nevv 
Yorko esčių moterų klubo pir
mininkė; O. Gulbis, latvių mo
terų sąjungos pirmininkė; vieš
nios iš Stamford, Conn.; LMA 
moterų klubo narės A. Bort- 
vikienė ir J. Čerekienė ir daug 
kitų.

Kadangi Ligija Bieliukienė 
yra tos moterų federacijos di
rektorių valdyboje, tai šis pri
ėmimas buvo drauge ir jos dar
bu pasiektų rezultatų atžymėji- 
mas.

Vaišėm parengti gražiai tal
kininkavo LMA ir Nevv Yor- 
ko klubo veiklios, narės, vado
vaujant V. Leskaitienei ir M. 
Kregždienei. Viešnios buvo su
žavėtos vaišių skoningumu. La
bai patiko gintaro parodėlė, dai
lininkės A. Merker gražiai su-

ROCHESTER, N. Y.

Dr. Leonas šikštėnas išlaikė 
Nevv Yorko valstybės medici
nos daktaro laipsnio egzami
nus ir gavo teisę verstis dak
taro praktika. Medicinos moks
lus baigė dar 1937 Rygoje; ten 
pat buvo baigęs ir Rygos lie
tuvių gimnaziją. Rusams oku
pavus Lietuvą, dirbo sveikatos 
valdyboj. Rochestery dirbo ke
liose ligoninėse kaip reziden
tas.

Lituanistinė mokykla pradė
jo darbą rugsėjo 15. Mokyk
lon užsirašė 16 mokinių. Li
tuanistiniu švietimu rūpinasi 
Juozas Jurkus, Lietuvių Ben
druomenės valdybos narys švie
timo reikalams.

Senoji lietuvi p karta Roches- 
tery retėja. Šiais metais jau 
mirė 19 lietuvių vyrų ir 17 mo
terų. Tai beveik dvigubai nei 
prieš dešimtį metų mirdavo.

B. K.

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi
są Europą. MES GARANTUO
JAME. Didžiausias New Yorke 
pasirinkimas VOKIŠKŲ HI-FI.

Radijo aparaty

TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE 
GRUNDIG 

LOEWE 
SABA

Hi-Fi ir Magnetofon
Parduoda ir patarnauja patyrę 

vokiečių specialistai.

GERMAN HI-FI
MANHATTAN

1574 3rd Avė. (8Bth St.)
Naujas telefonas — EN 9-3366 

Atidaryta nauja krautuvė 
58-24 MYRTLE AVĖ.

Ridgevvood, Oueens, N. Y. 
Tel.: EM 6-5450

VERONIKA RUTKAUSKIENĖ mis ir egzilų organizacijomis 
•- Dalyvaudama posėdžiuose^ Wa-

tvarkyta , Nijolės 1 Valaitienės shingtone, ji pasiūlė stiprinti
gėlių puokštės traukė dėmesį 
savo puošnumu.

Minėta tarptautinė moterų 
federacija apima apie 12 mili- 
jonų moterų laisvajame pasau
lyje. Šiemet pavasarį dviem 
metam pirmininke buvo išrink
ta Mrs. D. O. Arnold. Su pa- 
baltiečių veikla ji buvo gerai 
susipažinus, dalyvavo Pabaltijo 
moterų tarybos 15 metų minė
jime. Sudarydama naująją di
rektorių valdybą, pakvietė į ją 
Ligiją Bieliukienę, lietuvių mo
terų tarybos pirmininkę.

Si moterų federacija savo 
veiklos sritimis apima viešus 
reikalus, tarptautinius įvykius, 
namų ūkį, grožinę literatūrą 
bei dailųjį meną, valstybinių 
turtų apsaugą ir auklėjimą.

Rugsėjo 24-26 Washingtone 
įvyko naujos valdybos posė
džiai, kurie rugsėjo 27-29 buvo 
pratęsti New Yorke. Tuose po
sėdžiuose skyrių pirmininkės, 
atskirų valstybių atstovės ir 
valdybos narės padarė savo 
veiklos pranešimus ir siūlymus 
ateities darbų planui nustaty
ti. Tautos saugumo reikalais kai 
bėjo pulk. J. J. Haddleston, 
politiniais klausimais — JAV 
pasekretorius George C. Mc- 
Ghee. Ligijai Bieliukienei, kaip 
tautybių reikalų patarėjai, yra 
pavesta palaikyti ryšius su 
prancūzų Afrika, Karibų salo-

LIETUVOS gen. konsulo J. Budro surengtame priėmime iš k. į d.: A. Simutis, A. Kazickienė, L. Bieliu
kienė, 2. Novickytė, A. Novickis, Mrs. S. James Bessoio — Mičh. federacijos pirmininkė, Mrs. Zeo Schroe- 
der — įstatymo leidimo komiteto pirmininkė, Mrs. E. F. Noth — suvažiavimų koorinatorė, R. Bačkis, R. 
Budrienė. Nuotr. V. Maželio.

MAIRONIS CLEVELANDO
(atkelta iš 3 psl.)

šviesų efektai. Kai senovės ko
loritas neberūpėjo pačiam vei
kalo autoriui, kodėl jis turėjo 
rūpėti režisoriui?

"Kęstučio mirčiai", kaip sa
kyta, būdingas Maironis lyri
kas, “Pavasario balsų” auto
rius. Todėl režisorius pagrin
dinį dėmesį sutelkė į Maironio 
poetinio žodžio perdavimą. Ir 
šiuo atžvilgiu jis savo uždavi
nį atliko gerai — Maironis su
skambėjo visa savo jėga ir po
etiniu spalvingumu. Stiprūs pa- 
tetine savo išraiška buvo Kęs-

HARTFORD, CONN.
Atgs i vintas sese r ę rėmėjų 
skyrius

Motinos M. Augustos rūpes
čiu atgaivintas seserų rėmėjų 
skyrius Hartforde. Susirinkimas 
įvyko Šimkų namuose, 70 Cher- 
ryfield Drive. Valdybon išrink
ta: pirm. Šimkienė, vicepirm. 
šerkšnienė, sekret. Kriščiokai- 
tienė. susirašinėjimų sekretorė 
Ustjanauskienė. ižd. Marcele 
Barolytė. pramogų — Gailiū-

kovą už laisvę, lankyti tarp
tautinius klubus, paruošti apie 
federaciją informacinius leidi
nius. Toliau Ligijai Bieliukie
nei teks dirbti artimam ryšy 
su tarptautinių klubų tarybos 
pirmininke Mrs. Kladys Želi, 
daug keliavusia ir susipažinu
sia su įvairių tautų problemo
mis.

Valdybai posėdžiaujant Nevv 
Yorke, buvo suruošta eilė pri
ėmimų, kur lietuvių moterų ta
rybos pirmininkė galėjo įterpti 
savo žodį Lietuvos reikalu, kaip 
pas JAV ambasadorių Jungti
nėm Tautom Adlai E. Steven- 
son ir Švedijos ambasadorę 
Lady Agda Rossel.

NEW BRITA1N, CONN.
f

šv. Andriejaus lietuvių pa
rapija lapkričio 11, 5 vai. po
piet savo svetainėje, kampas 
Church St. ir Stanley St., ren
gia iškilmingą vakarienę, ku
ria bus atžymėta dabartinės 
bažnyčios pastatymo 50 metų 
sukaktis. Klebonas kun. B. Gau- 
ronskis ir rengimo komitetas 
rengia gražią vakarienės pro
gramą. šeimininkėms vadovau
ja A. Tamošaitienė, jai talkina 
J. Valentine ir S. Vosney.

Nevv Britaino ir apylinkės 
lietuviai kviečiami tą dieną kuo 
gausiau dalyvauti iškilmingoje 
vakarienėje. Rengimo Komitet.

tutis (Z. Peckus), Vytautas (R. 
Zorska), Jogaila (P. Maželis), 
Krivių Krivaitis (J. Citulis), 
švelnūs jausmingumu — Lai-

1 mutė (D. Mackevičiūtė), Eimu
tis (A. Gasparaitis), ypačiai stip
ri pirmoji. Bet geru žodžiu mi
nime ir kitus: Oną (Gr. Pleč
kaitienę), Julijoną (V. Morkū
nienę), Skirgailą (VI. Plečkaitį), 
Marę (V. Žilionytę), Vaidilą (Ig. 
Gatautį), Rimgailą (G. Gudėną), 
Ragainės Komtūrą (V. Malca- 
ną) ir tt. Visi gerai buvo išmo
kę savo roles, kiekvienas jau
tėsi savo vietoje, tad scenoje 
jaučiama reikiama įtampa ir 
duodama natūrali eiga. -Garsų

nienė, vaišių — Endreliūnie- 
nė, Guntuliehė.

Rėmėjos nori padėti Nekal
tai Pradėtosios M. Marijos se
serim įvairiuose jų darbuose, 
šiuo metu telkiamos lėšos se
nelių prieglaudai — arkivysku
po Matulaičio namams.

Spalio mėnuo skiriamas nau
jiem nariam verbuoti. Nario 
mokestis metams 1 dol. Per 
metus bus 3-4 susirinkimai.

Salome D. Shimku*

DARBININKAS

PRIE'GINTARO parodėlės. Iš k. į d. — motery klubų federacijos pirmininkė Mrs. Dexter O. Arnold, dr. 
A. Trimakas-ir Ligija Biėliukienė. Nuotr. V. Maželio..

PADRAUGAUKIME SU SAVO VAIKAIS
Mokslo metai prasidėjo. Ar 

pagalvojam apie reikalą susiben 
drauti su. vaiku? Tai pats svar
biausias dalykas pakelti jo mo
kymąsi. O kuris iš tėvų to ne
norėtų, nesiektų pakelti vaiko 
pažangą moksle? Įstatyti jį į

SCENOJE
efektus tvarkė J. Dunduras, 
scenos apipavidalinimas (gal ir 
perdaug jau kuklus) P. Maželio.

Reikia konstatuoti ir pasi
džiaugti, kad Vaidilos teatras 
“Kęstučio mirtimi” publiką su
domino ir jos dėmesį pastoviai 
išlaikė. 0 tai nelengva pada
ryti tokiu veikalu, kur įvy
kiai “iš anksto” žinomi, kur 
nėra intrigos, kur vieni veikė
jai be išimties teigiami, o kiti 
neigiami. Reikėjo sudaryti nuo
taiką, ir tai Vaidilos teatrui pa
vyko. Scenoje Maironį patrio
tą gridėjome ir pamatėme.

Malonu, kad publikos į Mai
ronio prisiminimą ir pagerbi
mą atsilnnkė gausiai. Ją papil
dė Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos suvažiavimo daly
viai. Buvo svečių iš Columbus, 
Daytono ir kt. vietovių.

“Kęstučio mirties” pastaty
mas buvo Maironio metų Cle- 
velande minėjimo dalis. Džiaug
damiesi jos pasisekimu, tiki
mės, kad ir kitos šio minėjimo 
dalys taip pat susilauks tinka
mo Clevelando lietuvių visuo
menės dėmesio.

Pastatymą globojo Dirva. 
Laikraščiui už tai esame didžiai 
dėkingi.

IG. MALĖNAS

tikrai pažangiųjų mokinių ei
les?

Tam geriausia priemonė — 
nuolatinis pasidomėjimas jo 
darbu, jo sėkme, 'šitai ypač 
svarbu lietuviškos mokyklos 
mokinio tėvui, motinai. Neparo
dyti susidomėjimo vaiko darbu, 
tai nuo mokyklinio darbo jį 
atgrasinti. Tiesa, čia daug reikš
mės turi tėvų pažangumas 
moksle, paties vaiko pažiūra į 
tai: ar tėvas — motina pažen
gę moksle, ar ne^ Bet reikia 
atminti, kad vaikas į tėvus žiū
ri, kaip į daugiau žinančius ir 
daugiau išmanančius. Nereikia 
šios tiesos suardyti, sugriauti. 
Praktinė nuovoka, išmanymas, 
kurios tėvai už vaikus turi vi
sada daugiau, čia turi nusverti.

Aš atsimenu, kaip mano tė
vas, kuris buvo nedidelio moks
lo, išspręsdavo su manim net 
gana keblius uždavinius, kurie 
man vienam nepasisekdavo iš
spręsti, o juo labiau — vienam

BALTIMORES ŽINIOS
Iškilmingą vakarienę rengia 

Kęstučio ir Mindaugo pašalpi- 
nės draugijos spalio 6, 7:30 v. 
v. lietuvių svetainės didžiojo
je salėje. Invokaciją sukalbės 
kun. A. Dranginis. Bilietus ga
lima įsigyti' prie durų.

Lietuvių bendruomenės ruoš
tas vakaras įvyko rugsėjo 29 
lietuvių svetainės didžiojoje sa
lėje. Įdomią humoristinę pro
gramą išpildė dramos aktorius 
Vitalis Žukauskas iš Brookly- 
no ir smuikininkė Pumputytė. 
Abu buvo publikos šiltai pri
imti.

Bingo žaidimus ruošia soda- 
lietės spalio 7 Jurgio ir Onos 
Galkų namuose. Pradžia 4 v. 
popiet.

Balfo seimas vyksta Baltimo- 
rėje spalio 12, 13 ir 14 dieno
mis. Rengimo komitetas įdeda 

DAIL. M. 4ILEIKIO parodoje, kuri buvo surengta Standard Federal Sav- 
ing bendrovėje Chicagoje. Ii k. j d. — bendrovės vadovas J. Mackevičius 
it solistas St. Baras. Nuotr. P. Petrulio.

tėvui. Bet svarbiausia, kad ne- 
sipuldavo mokyti, o daugiau tei
ravosi manęs, ar negalima taip, 
ar negalima kitaip. Jis sudary
davo sąlygas man pačiam galvo
ti ir spręsti. Ir aš tėvą pagal
bai telkdavausi, nes vienas tik
rai neįstengdavau, o su tėvu 
vis dėlto padarydavom. Ilgai
niui tėvas liko rimčiausias ma
no padėjėjas sprendžiant už
davinius (4 skyr.). Mat, mano 
mokytojas buvo tikrai niekam 
vertas; jis girtuokliaudavo, muš
davosi, o darbu nesirūpino. Sa
vo tėvui aš ir dabar esu dėkin
gas už tą bendradarbiavimą.

Istorijos ir geografijos daly
kai įkandami pačiam vaikui. 
Tačiau ir jais pasidomėti rei
kia jau vien dėl dalykų vispu- 
siškumo, kad vaikas negautų 
įspūdžio, jog šiais dalykais ne
sidomima. Apskritai tenka pa
stebėti, jog vaikas linkęs maty
ti, kad suaugusieji, ypač arti
mieji. jo mokymusi domisi. O 
tai net padidina jo darbo na
šumą ir sėkmingumą.

daug darbo, kad svečius kuo 
geriausiai priimtų ir kad sei
mas sklandžiai praeitų.

40 valandų atlaidai šv. Al
fonso bažnyčioje bus spalio 21, 
22 ir 23.

Lietuvių posto 154 spalio 21 
Town Hali, 8036 Eastern Avė., 
rengia jautienos kepsnio vaka
rienę. Bilietai 4 dol. Juos ra
ginama iš anksto įsigyti.

Vincas Mačis, senos kartos 
lietuvis, paskutiniu metu sun
kiai sirgęs, mirė universiteto 
ligoninėje rugsėjo 21. Gedulin
gas mišias už jo Sielą aukojo 
penki kunigai šv. Alfonso baž
nyčioje rugsėjo 5. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdusi žmona Ieva ir nuliū
dęs sūnus Vincas.

Jonas Obelinis
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— Lietuvos pasiuntinybė 
Urugvajuje persikėlė į naujas 
patalpas. Dabartinis adresas: 
Legacion de Lituania, c. Ciu- 
dad de Paris 5836, Montevi- 
deo, Uruguay.

— Lituanus, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos anglų kalba 
leidžiamas žurnalas, jau 8 me
tai informuoja kitataučius apie 
Lietuvą ir lietuvius. Šis infor
macinis darbas yra įmanomas 
tik dėka susipratusios lietuvių 
visuomenės, kuri per tą laiką 
žurnalo leidimą dosniai rėmė. 
Šiuo metu vėl rengiamasi Li
tuanus žurnalo vajui. Atskiro
se vietovėse sudaronąi vajaus 
komitetai, gi visą centrinį dar
bą atlieka Rochesterio lietuvių 
studentų skyrius. Spalis skel
biamas vajaus mėnesiu.

— Alė Rūta laimėjo Dirvos 
paskelbtą romano konkursą ir 
1000 dol. premiją už naują sa
vo romaną “Kelias į kairę”. 
Vieną autorės istorinį romaną 
“žvaigždė viršum girios” yra 
išleidęs Darbininkas. Autorė 
taip pat yra rašiusi Darbinin
ke kino filmų klausimais. Gy
vena su šeima Los Angeles, 
Kalifornijoje.

— Lietuvaičių Seserų institu
tu suvažiavimas buvo spalio 1- 
3 Pittsburghe, šv. Pranciškaus 
seserų vienuolyne. Dalyvavo 
šv. Kazimiero, šv. Pranciškaus, 
Nukryžiūotjo Jėzaus ir Nek. 
Pr. švenč Merg. Marijos sese
rų vadovės — generalinės mo
tinos ir mokyklų inspektorės. 
Buvo svarstomi bendrieji veik
los, apaštalavimo ir švietimo 

i reikalai. Taip pat buvo dvi prel.
J. ’Balkūno psakaitos.

— Prof. dr. B. Paliokas grį
žo į New Mexico valstybę pro
fesoriauti, praleidęs vasarą Chi
cagoje ir atšventęs savo duk
ters Indrės ir inž. Donato Ti
jūnėlio, vestuves.

— Sol. V. Verikaitis, pa
kviestas Kanados grupės “The 
Great Hymns”, rugsėjo 23 su 
grupe dainavo lietuviškai Ud- 
rio ariją iš “Pilėnų” operos ir 
Schuberto Avė Maria. Tai bu
vo šeštas solisto pasirodymas 
šioje radijo programoje.
....— Gyvenimas Viešpačiui. To
kiu pavadinimu išėjo naujas 
leidinys, vaizduojąs Nek. Pr. 
Švč. M. Marijos seserų kongre
gacijos ir jos įstaigų gyvenimą 
ir veiklą. Albuminio formato 
36 puslapių knygelė gausiai 
iliustruota atitinkamomis foto
grafijomis. Graži ir vertinga 
dovanėlė lietuvių visuomenei 
arčiau supažindinanti su Die
vui ir lietuvių tautai brangiais 
darbais pasižyminčia vienuoli
ja. Išleido Immaculata Press 
Putnam, Conn.

— Lituanistikos Institutas 
Chicagoje mokslo metus jau 
pradėjo abiem dėstymo būdais: 
akivaizdiniu ir neakivaizdiniu. 
Akivaizdiniu kursas pradėtas 
su 28, neakivaizdiniu — su 30 
studentų iš Įvairių pasaulio 
kraštų (Amerikos, Australijos, 
Kanados, Vokietijos). Ar vienu 
ar kitu būdu norintieji studi
juoti lituanistiką (amžius neri
botas) registracijos ir informa
cijų reikalu prašomi kreiptis 
adresu: Domas Velička, 7838 
S. Green St.. Chicago 20, III. 
Tel. VI 6-7624.

ELEMENTORIUS Ė i 
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedago

gas Ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu.

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

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

tojus.
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C. MAČIULIAI, savininkai

RUOŠIAMASI RALFO RUDENS VAJUI Tel. GF 7-1180

J. M9LYNIS

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hįll 18. N. Y

Tel. VIrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

VI 9-5077
buvusi

NANGANO BROS.

4R>» Ancrer Avė. 
CM'CAOO V. ’IL 
FRairtter 6-6369

FLOOR 9CRAPING 
SPEC1ALIST8

3206 Eaatera Avenue 
BALTI MORE 24, MO. 
Dl 2-2374

*49 EHzaheth Avė. 
ELIZABETH, N. J. 
EL 4.7808

3216 Sunset B'vrt. 
LOS ANGELES, Calif. 
NO 5-9887

Apskritis nuoširdžiai sveiki
na kleboną kun. Norbertą Pa
kalni, kuris švenčia 50 metų 
kunigystės sukaktį. Apskritis 
taip pat ueKojĮh iMrrtcmiu 
Darbininkui, Draugui Garsui,

Spalio 14 įvyks Newarke di
džiulis švento Vardo Draugijų 
paradas. Lietuviai ruošiasi gau
siai dalyvauti ir tinkamai at
stovauti.

?4* Jwrin« St.. RTrlvn P N v K*. 
Blake A Dumont Avės. OI 6-8710-1

A R FLOOR SERVICE INC. 
CALL DAT CR NKJHT

__________ ____ 156 E.
23M Street, New York City 16, N.Y. 

GRamercy 3-6295

.- į . CONVERTING 
; CRAWL APACE

F<xmdation« .to fuP ricoth b»«env*nfs
— nw sbe^»A*ty. Also okside cellar

Ritualo egzaminų kotrlūją 
sudarė: centro valdybos vice
pirmininkė Helen Shields iš 
Philadelphijos, Ann Klem, gar
bės nariai Frank Vaškas išNe- 
warico ir Jonas Sprainaitis iŠ 
Patersono.

/ AUGUST WELDIN. INC.
16 Makteli Lane tnetnh B«w»dwav. 
2 blokai nuo Fulton St) žiūronai, 
teleskopai, oneroe žtūronSiai. per
kami. nardnodami. -»««i»»ofcwni. t/ri- 
aoni: in**crti»«ttir^te+inWp<>n’$>i. 
Sakutę*. žankAtai dovanom, didelis 
vn**rtaMmas ffrmoa J. A. Henckels 
Tūta: taisymai ihitov+riai.

BE 3-2274

JACK STROELLĄ BAKERY 
Weddta? aod Btrthdav Cakes de- 
ynrated trttfte vo»» ’vait Ice '•"•ari 
rakęs ana Rneriflltiea — “F^«*rv 
mo»rthf«il fi’U o< av-ųtv”. psnne 

<wrr er»ec*eHv TYrane 2-1433. 
343114 e. TVarnomf eorner
Brockner Btvd, Bronx,‘N. Y.

Covers Long Island. Commer- 
ėiaj—-Industrial Specialists. 
HospHals, ' Inštitiitions, '• Paro- 
chial scheols, Banks, F&ctories.

ACE CLEAR PLASTlCS 
Oriom. made Plautie SHp Covers. 
Henry rairee. , Ventilated Zippers, 
etc. —>- Servfcbrr aU Bproughs. Ali 
wn-t enanorteed — Reasonatfo. 
2675 Weri 29tk SU B-ooklyn. N. T.

BELTS& PULLEYS 
for Pumps
LAWN SPRINKLERS

srictTRITY WQUIPMENT CHRP. 
Northoort, L.I. - <516) AN 1-7872

NEteARK A N. J. 
263 Markei SL 
MArfcet 3-1988

Greit atgabenkite savo siuntinius PAS MUS, ir mes greit 
IŠSIUSIME JUOS!

Spalio 28 New Jersey lat
vių bendruomenės apygardą 
toje pat salėje ruošia Maironio 
minėjimą. Ne tik Kearny, bet 
ir apylinkių lietuviai turėtų su
sidomėti ir gausiai atsilanky
ti. Numatyta plati meninė da
lis ir paskaita. Pradžia 4:30 v. 
popiet

Lapkričio 3 Sopulingosios 
Dievo Motinos Moterys Soda- 
lietės ruošia rudenini pasi
linksminimą su įvairumais lie
tuvių politiniam klube Kear- 
ny, N.J. Sodalietes reikia pa- 
remti, nes jos aukoja labdaros 
tikslams

KOJŲ PROBLEMOS? — NeufekT* 
Orthepedlc Shoe Store nrttaiko ha- 
tus pagal itadėraa. aažtnineaf ižnfl- 
dome recentn rrikatavlmus: duoda
me patarimui*. Prilaikome vaiku ir 
fvairl’’ kojn U«w nukrypimų batus 
— SB-09 Jamaika Avenue. Wood- 
haven, UI. — Telefbnaa VI 7-8000

PAINTING & PAPERING
OT.n WAT,G P4PFR PFMOVEn.
For Fast and. C'wrrt-oo»<a Service'can

J TT L r TT s
■fa' lO4-yxo

— YOtT WTIX BE SATISFIED —

ALl.OCCA BROS. E«t. 1922
Servtag AU Bmoklvn,

ElectHe Sew»r Cleaning
Nn charge if we Fail — Ucenaed
Plumbing and Heatin<r Contracters

BE 6-2242
7116 15th Avė. Brooklyn

New Yorko ir New Jersay 
Lietuvos vyčių apskrities su
sirinkimas įvyko rugsėjo 30 šv. 
Kazimiero parapijos salėje Pa- 
tersone, N. J. Susirinkimą mal
da pradėjo kleb. kun. Jonas 
Kinta. Kuopos garbės narys 
Jonas Sprainaitis pasveikino su

se HLOSS FUR CO.
In Benhurst ov»r 30 vears 

Custom Furriers 
Renairing - Remodelinsr - Fur 

Cleantag' - Glaztag > Reaaonable 
Prices — Suecial Consideration To 
Darbininką* Readers — Ooen Mon 
Tue* and Thnrs. 9 A M. to 9. P.M.

W«L and Fri. 9 AJE. to 5 P-M. 
6705A 18 Avė. B*klvn. BE 6-6984 

5 Pereent off with this Ad

bohemia ory cleaners 
On« Hn<ir Seeviee

SMvts )a”nd®r»»rt - Eme*t aPera- 
Hon* - pion* on Premises - Pick- 
up and DeH’’*r-»

C-”! LT 9-2132
Sn»itht<xvn Avė. Bohemia

Spalio 21 Kearny - Harrison 
Balfo skyrius rengia kortų va
karą su įvairumais. Balfo va
karai visada mėgiami ir gau
siai lankomi. Laukiame ir šį 
kartą gausiai svečių. Bus alu
tis ir užkandžiai. Susirenkame 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės didžiojoje salėje 6 vai vak.

PLASTIC PIPE & Fittings
ŽS^NORTH main st.

T. V. SERVICE
19 A-M. to 16 PJ4. — Seven Days 

. AC 2-1153
AU Work Guaranteed for 120 Days 

946 Cotambus Avė.. N. Y . C.

Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Dorothy Butkus iš Patersono, 
vicepirmininkai — Martin Rus- 
gi iš Bayonnės ir Ann Klem

EALSS - RKimCE - RENTALS 
WE 8-2990

126 Btaotiray Hktavflte, U T.

KELLY - WOOD PHABMACY 
168-43 HILLSIDE AVENUE 

OL 8-1226
OPEN SUNDAT — WE DELTVER

iš Kearny; ižd. Mlldred Grine- 
wich, Kearny, sekretoriai — 
Kazys Mitcbell, Elizabeth, ir 
Alice Šalkauskas, Kearny; ri
tualo komisija — Ann Klem, 
Walter Svekla, Irene Vareviee 
iš Phila^phy^ -Lįetiiyps ^rei
kalams — Kazys Sipaila ir Ann 

koms ir drabužiains rinkti Bū- surinkusius. Buvo atstovauja- Klem; kultūros reikalams —■ 
Ann Klem, Dorothy Dutkus ir 
ConstahCe Mack, Bayonne; spor
to reikalams — Stanley Naiva, 
Elizabeth, Joseph Baidnųnas 
ir Anthony Mankis iš Newių>

WINDOW CLEANING 
FLOOR MAIlh^NĄNCE

C AM C O

tMUDE — OUSIDE - 
.For F»st ReUable Service 
<v:</CąĮt WA 8-6642 

s from 6pm to 10 pm ' 
A^ rer.^A2«3ELO

Kearny, N. J. — Ir vėl ru
denėlis su visa eile rūpesčių 
ir rūpestėlių. O rodos, ko čia 
bebūtų rūpintis: parėjai iš 
darbo, sėsk ir žiūrėk televizi
jos išdaigų ir pramogų. Esi so
tus dar, turi kuo troškulį nu
raminti. Kam sukti galvą, kas 
darosi ten, kur kitados penke- 
ris metelius nešėm vargą, gy
venom neviltimi, diena dienon 
Idebenom visur duris, kad tik 
greičiau iš tų stovyklų kur 
nors priglaustų.

Jau daug metų buvę trem
ties vargai pamiršti, nebenmr- 
ma nė prisiminti. O visdėlto 
prisiminti reikėtų. Dar nema
žai mūsų tautiečių — senelių 
ir paliegėlių tebevargsta. Negi 
gyvi į žemelę lįs? Turi gyven
ti, nors ir vargingą naštą vilk
dami. Taigi, nepamirškime jų 
niekada. Nei šiemet ...

Kearny — Harrison Balfo 
skyrius ir šiemet pasiryžo pra
vesti vajų. Artimiausiu laiku, 
susitarus su parapijoj vadovy
be, bus nustatyta, tvarka au-

DOVANŲ SIUNTINIUS l SSSR 
PER KURIĄ NORS FIRMĄ,

733 LltMrty SL 
trenton, n. a 
I.V 9-9163

MhMryjfųiėllL N. ji. •" y-tįte ir Park Avė- kampe • ' Tel.: PR 4-7788 

švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus, maistas 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

1313 A6dlM*i Rd. Cor 
SeptHer Ava. 4 71 SL 
CLCVSLANO L OHIO 
L’Tnh 14)607_________

Cent*r Wod-
to <’-O*n

teM chhui tnrv*. Gvumr* «r *
O<w»m ftamė — 60 to

frrrni. MffMhei*. *tirr®r««. invi- 
On-n^**H* A Satt»niOnm.

1WI 65<fc SL. BTJvn — CL 6-4199Naująją valdybą prisaikdino 
apskrities dvasios vadas kun. 
Petras Zemeikis. Pasitrauku
siam ilgamečhfi pirmininkui 
Larry Janoniui “buvo sukeltos 
ovacijos. Apskričiui jis vado
vavo dešimtį metų.

Į trečią laipsnį-pakelti: kun. 
J. Pakalniškis, Josephine Zti- 
kas iš Great Neck, Mary Gri- 
newich, Alke Šalkauskas, An
dre* Leonard iš Kearny, James 
Štokas, Anne Baronas, Helen 
Blandis, Veronka Kreizonis, 
Mary Motecuš iŠ Elizabeth, Ag
nės Timmins, Irene Vareviee, 
Walter Svekla iš Philadefphi* 
jos, Dorothy Dutkus iš Pater- 
son.

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders apecia) prtce for Weddinga and Parties 

Home-Mide Baloms

Spdk 7 žinomas lietuvių 
veikėjas, lietuviškos spaudos 
rėmėjas ir Schuyler Savings 
and Loan Assoęiation of Kear-

ŠW$.baIoš skops 
HFRMAN RPVOCĖ. Prop.

i 2ML1* FKMde 'Aw. ■ 
Flnral Park. L. T. N. Y. 
: -TeL- FtaMsĮehT 7-0659 

.Ctoaed Tnesdavs

J MIRONO MAISTO KRAUTUVU
346 Grutei Street Broektyi> 11. N. Y — Tel. Stacr 2-4229 

Papigintomis kainomis priimame užsakymu* 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

V. PERI CONSTRUCTION CO.
- PAnrnNC and DEOORATZNG 

bCertat and Rkterięr. Generpl C-wi- 
troetor. AB ‘fttM of Borartng. 
Č6II VI 3-4668. Aak for Mr. FKRI.

LUCAS Durtai Eųuipment Co. De- 
ataners A Mfrs. <rf: Jewelers’ .sve- 
daities, DentaI eųutpment, Engrav- 
enf suppttes. *Larxe enoaeh tose^-e 
you... small enough to know you*. 
Piairt and General OfBees

ir ypa£ Dorothy laMl
taip vaišingai visut pritart ir 
globojo P. V.

akis visa eilė parengimų. Svar
besnieji:

ny, N. J., pirmininkas Julhn 
Paknis švenčia 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Vaišės 
Centro salėje. Dalyvaus daug 
bus Lietuvių Katalikų Bendr. 
svečiu.

Į. Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi? . ■ . >
3. Ar p rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?
4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar p yra oficialiai patvirtinta f

Atsakymas bos TAIP j visus aukščiau, patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kuri

GLOBĖ PAR
SKYKFU 

716 WALNUT 8T. • PHILADELPHIA L PA. • WAtaut 5-3455

JURGIS J. JOKŪBAITIS 
Manager 

Didelis pamrinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų midų 

Šventėms bri kifnlrioniB progom*

FRANK D. CURLEY 
PUMPS

Bergen Fyel Oil Co. Ine. EaL 1923. 
Boro iride aervice. authorlzęd Baso 
foaler. Spėriai—150 gallons free to 
ėtcb new custonaer. Metered tue) 
Oil deliverles, burner sales A service 
cgntrącts on all makes, instalMng 
0C feeattag plants and centrai heat- 
ing systems. RN 3-3100. 2334 Ralph 
Avė., Brooklyn. N. Y. .

- ANTANAS VAITKUS, vedBjaa
Lietuvių patogumui atidarė antrą kratųvę: 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y.

SALES AND SERVICE

PUMP PARTS

48'/, E. 7th Street 
IMEW YORK 3. R. V.
GRamcriy 3-1715

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius j rtsienj.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti*

kime dosnūs. Skirkime nojs ir mos 8 kuopos. Pirmininkavo 
mažą auką vargstančių brolių Larry Janonis. Susirinkime dar 
ir seserų vargo naštai paleng- dalyvavo dvasos vadai — kun. 
vintL Juk ne kas kitas, o tik j- Pakalniškis, kun. V. Kara- 
mes galime jiems padėti. levičius, kun. V. Demikis ir kun 

Rudeniop, if kitoks gyveni- P- Žemeikis. Padaryti praneši
mas pagyvėjo. Lietuviams prieš mai Lietuvos reikalų, kultūros 

ir kitų komisijų, o taip pat iš 
Lietuvos vyčių seimo Newarke, 
kuriame dalyvavo Geraldine 
Keru ir Martin Rusgi. Martin 
Rusgi, vadovavęs vyčių pikni
kui. liepos 1 Bayonnėje, pra
nešė, kad piknikas buvo sėk
mingas ir davė pelno.

336 Eut 86th St., N. Y. C.
TarR2-c« ir 1-n Avvnve • TR 9-0400 
AUdarvt* katelen nuo 9 ryto IM 9 vai vakaro 
AntradteaiaisIrMtadieniata 9 iki 6 vai. vak.

MAINTENANCE 
COMPANYINC.
Telephone MY 1-6650

“ America •eentlful* Ali
TriH- Fornltare dcwa to the orio'- 
iial woed- The ta«rhrst arottty work- 
manithlD enaranteeft. You can see 
our expert eraftsmen įtonly the eo- 
lor you have seleeted for vour fur- 
niture. Eatimatea cheerMlv eriven. 
We will re-imholster vour f»'initure 
with the material erf vour choice. 
We seH all types of ehairs.

AMERICA BEAUTIFUL



REAL ĖST ATE CHiLDREN'S HOSPITAL

VYTAUTAS BELECKAS

DISPLAY

attractions.

YUcon 8-8310

RAY’S UęUOR STORE

VOCATlONŠ

PARKFLORIST

HENRY WEYDIG & SON, Ine

BANGA TELEVISION

MOLY LlfiHTNEBOK ŽILAS
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

REtldlOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

R«»d. lUnoit *-71 lt

Mūrininkas, stalius h* pagelbininkas 
Svarbioje Long įsiauti nuosavybėje 
reikalingas specialistas mūrininkas 
susipažinęs su akmens ar blokų sta
tyba, st us ir pagelbtažnltas. Sienų

bas visiems metams su ar be buto. 
Rašyti angliškai apie kvalifikacijas: 
Mr. Alfed Doby, 955 5th Avė, NYC

codt nta^Cosktails. wtaes, Uųuors. 
LnncheonA DtanerA Credfb Cards 
honored. 324 E. 57th SL (bet Ist A 
And Avės.), N, Y. C. — PL 9-6260

FUNERAL HONĖ 
FLiushing 9-8503 .

Charles Wey<fig, Uc.Mgr.
13-39 122ad St, Coliege Point, N.Y.

Finest Work at the Most 
Nominal Prices 

EV 5-1285 
ASK FOR BIG MOE

206 East 86ta Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York, N.Y.
TeL RE 4-4428

COLONIAL-REST HOME 
ome for tįra Aged with 24 Hour 
jpervj«ME*lM^ (ū'ti iH>.e A ROck-

metais sužaista 0:4 Stanforde 
ir 2:1 namie. Mūsiškiam geriau 
pttftradftBS yn^jįt 
Bridgeporte, reiktų laukti ge
ros' pirmenybių kovos. Pirmo
sios komandos pradeda 3 vaL 
Rungtynės bus Bushwick HS 
aikštėje (Irving ir Putnam Avė. 
kampas) Ridgewoode prie At
letų Klubo. '

Sekmadienį draugiškas xung=- 
tynes turi mažučiai 2 vaL pas 
Minervą SC (Hillside Ovai Bede- 
rose, L. I.) ir jaunučiai 4:15 
pas Guliana FC. Rezervinė žai
džia 1:15 vai.

Skambinti-
- MR. CIMAGLIA 

CO 7-3363 — visą savaitę.

Manhattan House CentraHzed 
MAIOS Fui! or Part Time 

GENERAL CLĖANINGQNLY 
No Cooking ; no Saturdayor Sunday 
See Houaekeeper at Service Ent- 
rance — 2nd Avenue A 55th Street, 
NevvYork City. .

■IIB .u . 8r Kf

Mn ta. Amatam! 
petaktotavfntai ptetfit. * Fir
mos rWM tietuvMkas mais
tas prieinamomis kainomis.

West Hempstead Bow1. West-Hemp- 
stead’s ftaest Lines, 32 automatic 
pinspotters. Cocktail lounge, Res
taurant, ample'parking. A healthy 
sport for yoųng ęnd old. Hempstead 
Ttunpike A Chmy Variey Road* (at 
tbe Isiand GęnĮm. Aram)CaU 
IV 1-0155, aak W j<JHNNY. 'y

Gramtvifle, 70 Westbrook Avė., SI. 
N.Y. New 6 room ranch type home, 
50x100, 3 bedrooms, lįį beths, gas 
beaL airconditioned, plaster walls, 
screens - storms, garage. Near pub- 
lic A CathoMc schools. SL Rock’s 
Parish. Shopping Center. Asking 
323,000. — GI 2-0899 or GI 7-3241.

BELL AIRE. CASTLE Catering for 
Weddings, Receptions, Banųuets • 
Soirees, Dance Parties, Luncheons, 
Communion Breakfasts, and other 
sodai funetions. Private modern 
rooms. fbepanding. Plenty of park
ing space. — 208-04 Jamaica Avė. 

Ask for MR. BASU, .

W1jrĮįrT ;;

didates of Good'avėrage inteBigence 
between 15-30 yearA

For taformation write to:
Misstonary-Sitters of the 3rd

GLEN MANOR SANfTARIUM 
46 Frenfcnt^&e, ^Pmkridge, N. J. 
State UcenHetL. under medicaĮ su- 
peryiskm .for" v care of chronic, 
couvaJmcėak Mm aged. EhcceUent 
'care. ReasoaaUa. prices. CathoHcs 
welcome. Phone^OI - 391 - 5191.

WANTED Bookeeper, with 
little steno, ezperienced excel- 
lent salary, an&^oį^rtunfty

MARIOS VILLA OE8TE Rsptau- 
rant — 58 East 56th SL, New 
York C5ty — Continental Cooking 

Bar Table DHore Spedaities 
Lunch 33^5, Dtaner 35.00— 37-50 
Good Service — Varied Menue — 
Spedal Cohsideration to ReBgious 
Groups — Walking DistanCe to SL 
Patrick’s Cathedral PL 9-4026

$80jOO minimum, Bberal. night and 
evening premiums. We Wft-pay <me 
way fane to Boston after 1 years 
tenuri^. Preyious. exp^dence not es- 
senttaL .< <Qpp«tMsity. wurfc-~ to- 
wards a B A. <fegree—nearby nu- 
merous cultūral and recreational

■ ■ GEORGE PATdMŠS
f i BOWUNG SUPFfJES

Ąuthortaed Brunswfck Dealer. Ex- 
pert dr&ing wį2e yoū vratt. ’ Also 
featuring Balis, Bags, Shoes,' Shirts, 
rrojūdes. — 315 ~Wi 50th - StžeeL 
New York City,:!-į. CĮ 6-2889. '

COME FOLLOW CHRIST
As a Gray Franeiscan Sister to be- 
come Chriat -Ūke by teaching 
youth7 in Grammar —High School 
and CoHege. Gur ato to be His 
2 Hands, in jtendtag^ the siek to 
be His Feet in Caiecbetical instruc- 
tfon to be His.Heait ta cartag for

Cte Jtto raiite dideli pMrfidteą gražių ua»ų rfdypų, 
apvnKMD^ ff km WMMMKnM niTKimits cm ▼>” 
kmdehoį ei k . ia; cm YNfltyumni noiDMca|**>**v 
btankai u^fidosd* *

aiman r. nans-MM*m

MARIO VILLA SORCHEBE 
taurant, 0 East 55th St, New 
York City :— Finest French-Įtalian 
. Cuisine — Dinner — Sta>per — 
Cocktails — Wines — Špecial Con- 
sideration to' Reiigioua Groups — 
Walking Distance :to SL Patrick's 
Cathedral — PL 1-2990

Flushinp (Bowne Park) near St. 
Mels Church, School A High School. 
Detached brick ranch 8 yąs oM, 3 
large bedrooms, 1H baths, fimshed 
playrm, bar, w/w carpeting, storms, 
screens, garage, landscaped. Con- 
venlent location. —- Price 330,500. 
Owner, IN 3-7323.

sekmadMUf savo funefl 
inlms pirmų*: kartą - š| MME

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI J 
VISUS KRAŠTUS 
PILNAI GARANTUOTA 
PRAŠYKITE SĄRASŲ 
IR KAINORAŠČIU 

GRAMERCY SHIPPtNG CO.
118 Ėast 28th Street 
New York 16, N. Y.

KARL’SMARINERSINN
at Northport on the Harbor. Open 
all year. Lunch or Dine where cui- 
stne andre c ; bęauty eącėeL? Sea- 
food, lobeters, teaks, - h< For 
reserųatic i AN1-9766 or AN 
1-8111,' BkyViesr Avė, Northport. 
Tum No. on -25A at Woodbine Avė.

Nta^al atidafttaa 
GROSO SAUONAS 

HR0TA”

REIKALINGAS PARDAVĖJAS (2) 
Jei Jūs kalbate lietuviškai ar kurta 
kita, svetima kalba, galite gauti nuo 
400 iki OOO/dd. pradinio atlyginimo. 
Pirmenybė vedusiam vyrui. Didelė 
firma Mahbattene, gal&nybė aukš-

V. T. MANCUSI 
Sutvarkom muitinės reikalus - Lėk
tuvų transportus - Ekstra skubia* 
siuntas. “Laikas — pinigai” Patikė
kite mums visus skubius persiun
timus. Mes atliksime viską sąžinin
gai ir sutaupysime jums laiką. — 

New York International Airport 
OL 6-5452. Telegr.-Adr.: VINTHOM

METRO-FORE8T BOWLING 
. .. LANES

Restaurant, Bar, -frėe parirfng, free 
instructkms ev&ty day;from 1 p.m. 
to 5_p.ni. e 96-10 Metropolitan Avė., 
Forest Hills, £LT^ near Woodhaven 
Bivd. CaH BO 8-4374 — Ask for 
Henry Pape^yęur geptal -losL. 1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgevrood)

MEDICAL CENTER 

in BOSTON, M A SS.

300 Longwood Avė. 
BOSTON, MASS.

1961 Stupsbaksr Larka. Partaadėė 
ma 50 sedamį, < tanią, su 5 kasŪMu 
padangom, kiekvienas ūž 389& Ge
ram stovy; vidus išmuštas žalsva 
oda su gelsva karoserija. “Remove 
taxi light and. you have perfect 
transportation with a compact car”. 
TaupuATeL LU 8-0700 — visą parą.

RAMON'R; RESTAURANT 
Brooklyn** l g] jst arai Best

Danctag Frfday and Sat Nite*.
Catering — AH OccaMbtra.

V Nb Minimum — NoCover.
188 Uvingston Street .

UL 5-7733

PINIGAI Į USSR 
PILNAI GARANTUOTA

Prašyk platesnių informacijų
GRAMERCY SHIPPING CO, 

Ine.
744 road Street

, Newark, New Jersey 
Laicniuota ir piląsi bondyta.

Of TIMRa
_ OfTMl

Ltttla fl 
taPoMtadte

gS-SMM ta the 
K«fB,MncR «r M 
ą yuu, wfll minis-

NASSAU RECREATION CENTER 
8 automatic potters for your 
bovrUng rart Cocktail lounge, 
restaurant;. free parking. A healthy 
sport for young Lnd dd. Brihg your 
friends. S4>e<4al..ęanšideration to re- 
hgious groups. Call FR 8-9382. Ask 
Ctary Kay—your geniai HosL

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams totai

DALIA ir AIBERTAS RADŽIŪNAS, aav.

Bridgoport SC : LAK 3:2 (IK))
Pereitą sekmadienį LAK fut

bolo komanda pasirodė Con- 
neetieute geriau negu buvo ga
lima laukti. Mažai betruko iš
plėšti lygiąsias Mūsiškiai žai
dė tokios sudėties: Jankauskas; 
Vainius, Nemickas; Kaušyia, 
Kulys, Kerekes; Brennen Mro- 
zinskas, Remėza I; BUeris, ©Tia
ra. Mūsų įvarčius, esant san
tykiui 1:0, pasiekė Brennan ir 
“Staats - Zeitung”, aprašąs 
rungtynes kiekvieną antradie
nį, ypač iškelia mūsų vartinin
ką Jankauską, kuris, jų nuo
mone, buvo sunkiai nugalimas. 
Šiaip jau aikštėje dominavo 
Bridgeportas. Pasigesta Remė- 
zos H, kuris susižeidęs negalės 
žaisti dar keletą savaičių. Be
je, šį kartą geriau žaidė Kere
kes. AHetas

GARDĮNERB RESTAURANT 
Luncbeons - Dinner* - Cocktail*

Our Driftraood Room ta now avail- 
aiįta, for ągtaU wy idingn, afaoyera, 

s .and all .sočiai funčtions. 
te’&fattHeta N. Y.

BaitttyJftoftMtaL. Pfc 1-8830

BUtMiAMta LUCTUVimBlLil
TUVE& SALBS PABĖGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI 
Atfrwt-40 iĖ MthBk, M.YX, N.Y.

- ■ • T«t4 MU 3-2ŠM 
Savininkas VACYS STEPONU

ANNA MASIL1ON1S 
specialistė. Baigtai 1 
kūrė Jamaicoje prte 
Ha J. Andriu *talg____________
Jamaica traukiiūo Unija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo 35.00 ir t.L
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

" Woodhaven 21, N.Y.
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DARBININKAS ROM
ŽINIOS—

KAPJIENOS-
Ateitininkų sendraugių susi

rinkimas pereitą sekmadienį, 
rugsėjo 30, Apreiškimo parap. 
salėje buvo gana gausus. Dr. 
J. Griniaus paskaitos apie jauni
mą Lietuvoje susirinko pasi
klausyti virš 60 sendraugių ir 
apie 10 studentų. Prel. J. Bal- 
kūnas papasakojo savo įspū
džius iš lietuvių studijų dienų 
Vokietijoje. Inž. A. Sabalis, 
ASS New Yorko skyriaus pir
mininkas, pateikė naujos sky
riaus valdybos aptartą darbo 
planą. ..

Juozas Daubėnas. American 
Academy of Dramatic Arts 
dėstytojas, ruošia scenai du vei
kalus: Alberto Casella “Death 
Takes a Holiday” ir Tennessee 
Williams “Orpheus Descend- 
ing”, 2 veiksmų. Juozas Dau
bėnas jau antri metai dirba 
šioje mokykloje ir režisuoja 
studentų vaidinimus akademi
jos salėje.

Jonas Vaznys, nuėjęs aplan
kyti mirusios Uršulės Petru
lienės, spalio 2 staiga mirė Aro- 
miskio laidojimo namuose. Pas
kutinį patarnavimą jam sutei
kė ten buvęs kleb. kun. J. 
Aleksiūnas.

PADĖKA
Pakilusi po sunkios ligos ir 

operacijos, skubu pareikšti gi
lią padėką visiems draugams 
ir pažįstamiems, lankiusiems 
mane namie ir ligoninėje. Jų 
nuoširdi užuojauta buvo dide
lė paguoda ir dvasinė parama 
mano kančiose.

Ypatinga padėka priklauso 
dr. Tadui Savickui, be atlygi
nimo mane gydžiusiam, dažnai 
lankiusiam ligoninėje, parodžiu
siam daug rūpesčio mano svei
kata.

Nuoširdžiai dėkoju taip pat 
buto šeimininkams Pohlma- 
nams ir Caličiams, visokerio
pai man padėjusiems ilgos li
gos metu. Dėka jų rūpestingos 
globos nesijaučiau apleista sa
vo vienišame gyvenime.

Vanda Popeliučkienė

Vienai moteriai skubiai rei
kalingas butas iš 3 kambarių. 
Butas gali būti East New Yor
ke. Ridgewoode arba kitur. Kas 
turėtų tokį butą, skambinti tel. 
VI 3-6814.

Pranas Skralevičius, 60 m. 
amžiaus, nuo širdies smūgio 
staiga mirė rugsėjo 30 d. 
Hartsdale, N. Y. Palaidotas 
iš Švč. Jėzaus širdies baž
nyčios šv. Jono kapinėse. 
Velionis dvi pastarąsias va
saras praleido Kenneburtk- 
port. Me., pas tėvus pranciš
konus. Paskutiniu metu gy
veno Hartsdale. N. Y., pas 
savo gimines Vincą ir Olgą 
Vitkus. Paliko ir kitus gimi
naičius: vaistininką Edvardą 
Vitkų ir dr. Rūtą Vitkus.

TORONTO, KANADOS, LIETUVĘ) CHORAS

"VARPAS"
pirmą kartą koncertuoja New Yorke 

su solistu

VACLOVU VERIKAICIU 
sekmadienį, spalio 7

FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL SALĖJE 
999 Jamaica Avenue Brooklyn, New York 

Koncerto pradžia 4 vai. popiet
Bilietų kainos: $2.50, $3.00, $3.50 Studentams ir moksleiviams $1.50

Koncertą rengia ir visus maloniai kviečia atsilankyti 

•'LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJAS

Direktorius Jokūbas J. S tuk a s

Maironio 100 metų gimimo 
minėjimą ■ rengia New Yorko 
Lietuvių Bendruomenės apy
garda gruodžio 1 Apreiškimo 
parapijos salėje.

Motery S-gos 29 kuopa ren
gia laimėjimų vakarą spalio 13, 
šeštadienį, 4 v. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje^ Kviečia
mos narės ir viešnios. Po žai
dimų bus užkandžiai. -

ALRK Motery Sąjungos 24 
kuopa spalio 7, po aštuntos va
landos mišių, Angelų Karalie
nės parapijos salėje šaukia su
sirinkimą. Visos narės prašo
mos susirinkime dalyvauti.

Motery S-gos 29 kuopos me
tinės mišios ir komunija bus 
spalio 7, 7 v. r. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Po mišių 
— bendri pusryčiai.

Uršulė Petrulienė mirė rug
sėjo 29, Buvo pašarvota Aro- 
miskio laidojimo namuose. Pa
laidota iš Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčios šv. Karo
lio kapinėse spalio 2.

New Yorko jaunimo tauti
niu šokiy grupė, vadovaujama 
Jadvygos Matulaitienės, rugsė
jo 29 dalyvavo ukrainiečių stu
dijų dienų proga suruoštame 
jų metiniame koncerte ir pa
šoko tris šokius. Be to, dar da
lyvavo vengrų ir pačių ukrai
niečių trupės. Lietuviai buvo 
ypatingai šiltai priimti.

Angelų Karalienės parapijos 
maldos apaštalavimo draugija 
spalio 6, 4 vai. popiet parapi
jos salėje rengia laimėjimų va
karą. Pirm. 0. Panetauskienė 
kviečia visus atsilankyti.

Kazys ir Ona Bačanskai, 
Darbininko skaitytojai, persikė
lė gyventi į savo nuosavus na
mus: 84-55 86th Avė., Wood- 
haven 21, N. Y.

MUZ. STASYS GAILEVIčIUS, Varpo choro dirigentas ir vadovas.

NEW YORKO ATEITININKŲ sendraugių susirinkimas rugsėjo 30 Apreiškimo parapijos salėje. Paskaitą 
skaito dr. Jonas Grinius. Nuotr. V. Maželio.

DR. J. GRINIAUS VIEŠNAGE BOSTONE IR NEW YORKE
Dr. Jonas Grinius, atvykęs 

iš Detroito, Mich., Bostone per 
porą savaičių skaitė visą eilę 
paskaitų.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė rugsėjo 15 piliečių klube 
surengė jo pirmą paskaitą. Dr. 
Jonas Grinius nušvietė Lietu
vos jaunimo auklėjimo klausi
mus okupuotoje Lietuvoje, pla
čiai išryškindamas komunistų 
pastangas ir priemones suko- 
munistinti Lietuvos jaunimą, 
išauginti jį kovingais ateistais. 
Preleganfas pavaizdavo, kaip 
komunistai savo programą vyk
do per vaikų darželius, pradžios 
vidurines ir aukštesnes mokyk
las ir per universitetus.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkime rugsėjo 16 dr. Leimo- 

no bute kalbėjo apie mažųjų 
tautų misiją laisvoje jungtinė
je Europoje. Savo ištekliais ir 
turtingomis laboratorijomis 
moksle didžiosios tautos galės 
daryti didesnę pažangą, bet 
daugiau sumechanizuoti ir tem
po vejami žmones negalės ir 
nebus pajėgūs išgudyti dides
nių asmenybių ir primesti sa
vo kultūros mažiesiems. Mažų
jų tautų uždavinys liks rūpin
tis dvasiniais kultūros reikalais 
ir ugdyti asmenybes.

Skautams rugsėjo 21 Dariaus 
ir Girėno poste - priminė Lietu
vos rezistenciją, kaip ją matė 
ir išgyveno vokiečiai, pasiekę 
Vakarus. Pasinaudodamas vo
kiečių laikraščiais, knygomis, 
grįžusių iš Lietuvos pasakoji
mais, prelegentas pavaizdavo 
šiurpias partizanų kovas ir di
delę lietuvių artimo meilę nu
skriaustiesiems.

Kultūros klube rugsėjo 22 
Tarptautinio Instituto patalpo

Parengimai New Yorke iki Naujų Metų
Spalio 7 — Lietuvos atsimi

nimų radijo koncertas Frank- 
lin K. Lane salėje

Spalio 12, -43 ir 14 — Stu
dentų ateitininkų studijų die
nos Maspetho parapijos salė
je,

Spalio 27 — “Sporto” žur
nalui paremti vakaras LAK sa
lėje,

Lapkričio 3 — Lietuvių at
letų klubo “Old Timers party” 
klubo patalpose,

Lapkričio 4 — skautų šven
tės proga vakaras Apreiškimo 
parapijos salėje

Lapkričio 10 — sportinin
kų rudens balius Ridgewood 
Lanes salėje,

Lapkričio 11 — Darbininko 
vakaras St. Thomas salėj Wood-

Dirbanti moteris ieško Wood- 
havene ar Richmond Hill buto 
iš vieno kambario, virtuvės, 
vonios, su apšildymu. Kas tu
rėtų tokį butą išnuomoti, pra
šom skambinti šeštadieniais ir 
sekmadieniais visą dieną, kito
mis dienomis vakarais po 7 vai. 
iki 11 vai. tel. VI 9-1531.

Ieškomas 3 - 4 kambarių bu
tas dviem suaugusiom žmonėm 
Cypress Hill, Woodhaveno ar 
Ridgewoodo rajone prie Jamai
ca traukinio linijos. Kas tokį 
butą šiuose rajonuose turėtų, 
prašome skambinti tel. SU 1- 
3113. 

I
 Studentu Studijy DienŲ 

MENO VAKARAS j 
šeštadienį, spalio 13 d.GRAND PARADISE SALĖJE 

Grand & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y. <

Programoje: <
SOLO - PIANO - SMUIKAS - ŽODINIS MENAS | 

Pradžia 7 vai. vakaro Jėjimo auka 2.00 dol. ®

se palietė lietuvių literatūros 
klausimą, iš kur susidaro pro
blemos. Vienas jų atneša patys 
rašytojai, o kitos išauga tau
toje. Tų problemų pobūdį nu
švietė nuo romantikų laikų iki 
dabar. Taip pat vaizdavo, kaip 
temos auga ir keičiasi pagal 
laiką.

Worcester, Mass., kviečiamas 
Lietuvių Bendruomenės, rugsė
jo 23 skaitė paskaitą apie lie
tuvių rezistenciją.

Iš Bostono dr. Jonas Grinius 
rugsėjo 30 buvo nuvykęs į 
New Yorką, kur ateitininkų 
sendraugių susirinkime skaitė 
paskaitą apie Lietuvos jaunimo 
auklėjimą. Grįžęs pas p. Žiaug- 
ras, kur jis svečiuojasi, toliau 
rengia savo dvi filosofines pa
skaitas: vieną Studentų- studijų 
dienoms New Yorke, ir kitą To- 
rontui. Šios savaitės gale iš
vyksta į Montrealį, kur spalio 
6 ir 7 skaito paskaitas.

havene,
Laprkičio 24 — kariuome

nės šventės minėjimas Apreiš
kimo parapijos salėje,

Gruodžio 1 — Maironio mi
nėjimas Apreiškimo par. salėje, 
rengia LB New Yorko apygar
da.

Gruodžio 8 — Literatūros ir 
meno vakaras LAK salėje.

Gruodžio 25 — L. vyčių ka
lėdiniai šokiai Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Gruodžio 25 — kalėdiniai 
šokiai LAK salėje.

Gruodžio 31 — Naujųjų Me
tų sutikimas Ridgewood Lanes 
salėje.

Pastaba: Pradedant skelbti 
parengimų New Yorke kalen
dorių, visos organizacijos bei 
atskiri rengėjai maloniai pra
šomi savo užplanuotą laiką ir 
vietą pranešti adresu: Adolfas 
Dimas, 63-33 75th St., Middle 
Village 79, N. Y., tel. DA 6- 
2671.

Butas 5 kambarių išnuomoja
mas Ridgewoode, II aukšte, su 
šildymu. Kreiptis į A. Barta- 
šiūną, 64-12 Myrtle Avė., Rid- 
gewood 27, N. Y.

Išnuomojami 3 kambariai 
dviejų šeimų name su šildymu 
ir karštu vandeniu dviem se- 
nesniem dirbantiem žmonėm. 
Skambinti nuo 10 vai. ryto tel. 
MI 1-2583.

VISI BOSIME ČIA!
Bostono Balfo skyrius rėn- 1 

gia banketą spalio 7, 5 vai. 
vak. lietuvių piliečių draugijos j 
salėje, 3 aukšte. Banketo glo- j 
bėju yra generalinis prokuro
ras Bostone Edvvard J. McCor- 
mack su žmona Emilija. Kal
bės kun. V. Martinkus iš Pro- 
vidence, R. I. Meninę progra
mą atliks solistas B. Povilavi- 
čius, akomponuoja muzikas Je
ronimas Kačinskas. Onos Ivaš- 
kienės tautinių šokių grupės 
mažieji pašoks tautinių šokių. 
Visi Bostono ir apylinkės lie 
tuviai kviečiami dalyvauti ban
kete ir paremti Balfą. A.

Laisvės Varpo koncertas bus 
spalio 14 d. 3 vai. popiet So. 
Bostono lietuvių piliečių drau
gijos salėje. Koncerte progra
mą atliks Irena Stankūnaitė 
(sopranas) ir Liudas Stukas 
(baritonas), abudu, iš New Jer- 
sey valstybės. Dainininkams 
akomponuos muz. Julius Gaide
lis iš So. Bostono. Koncerto 
programą sudaro lietuvių liau
dies dainos, mūsų kompozito
rių kūriniai ir ištraukos iš ope
rų.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F. M., šv. Petro parapijos baž
nyčioje veda rekolekcijas: mo
terims nuo rugsėjo 30 iki spa
lio 7, vyrams nuo spalio 7 iki 
14.

Kultūros klubo valdybą šie
met sudaro: pirm. dr. Stasys 
Jasaitis, vicepirm. Genovaitė 
Mickevičienė ir Meila Žiaugrie- 
nė, sekr. inž. Antanas Girnius, 
ižd. inž. Bronius Galinis.
.„.Poetą Praną Lembertą, šven
tusį 65 metų sukaktį, pagerbė 
Kultūros klubas savo susirinki
me rugsėjo 22; buvo įteikta 
knyga su klubo narių parašais. 
Taip pat buvo pagerbtas ir sa
vo namuose, kur trumpą žodį 
tarė Faustas Kirša, dr. J. Lei- 
monas.

Kun. Juozas Trinka, kuris 
vikarauja šv. Rožančiaus Ka
ralienės parapijoje Medford, 
Wisc., rugsėjo 23 atostogoms 
parvyko pas savo motiną So. 
Bostone. Svečias sekmadieniais 
padeda šv. Petro parapijos ku
nigams.

Konferencija skautėms. Spa
lio 6 d. 4 vai. popiet šv. Pet
ro parapijos pobažnytinėje sa
lėje bus Baltijos tunto sueiga. 
Konferenciją religiniais klausi
mais praves Tėvas dr. V. Gi
džiūnas, pranciškonas.

Irenos Kamantauskienės pa
roda. Bostono lietuvių moterų 
klubas ruošia Irenos Kaman
tauskienės parodą Tautinės S- 
gos namuose. Atidarymas bus 
spalio 6 d. 7 vai. vak. žodį 
tars rašytojas Stasys Santva
ras. Paroda truks iki spalio 12. 
Atidarą kasdien nuo 5 — 9 
vai. vakaro, sekmadienį bei 
penktadienį nuo 2 vai. popiet 
iki 9 vai. vakaro. P.Ž.

Rožančius šv. Petro parapi
jos bažnyčioje spalio mėnesį 
bus kalbamas darbo dienomis 
vakarais 7:30, o sekmadieniais 
2:30 vai. popiet.

86+h CASINO THEATRE 
210 East 86th St. • REgent c-C-57 
New York, N. Y. BU 8-0561

Penktadienj, spalio 5 — iki 
Ketvirtadienio, spalio 11, 1962 

Pirmą kartą Amerikoje spalvota 
filmą pagal Hermann Ldns romaną 

“WENN DIE HEIDE BL0HT” 
Vaidina:

Joachim Hansen - Veronika Bayer- 
W. Richter - G. Granas - W. Fritsch

Priedinė filmą:
“Dorothea Angermann" 

Ir naujausia Vokietijon savafL apžvalga

WAGNER THEATER
110 Wyekoff Ave„ prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kata atidarai Penktadieniai* 6 vai. p.p.

•ežtadieniain Iki filmo* pabaiso* 
Trečiadieniai* — 12 vai. dieno*.
Penktadieni, spalio 5, — iki 
Trečiadienio, spalio 10, 1962 

Spalvota filmą pilna muzikos ir 
gamtos vaizdų — 
"DER FREMDENFUEHRER VON

LISSABON” 
Vaidina:

Vico Torriani - Inge Eggcr - Gun- 
nar Mfiller - A. Rosar - P. Henckels 

Priedinė filmą:
“Nachts im GrUnen Kakadu" 

Ir naujausia Vokietijoj aavait. apžvalga

V/ILLIAM J, DRAKE — 1 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS .

84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
Te!.: HIckory 1-5220

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-BaJsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R AL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šulinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

GRamercy 5-1437

VAITKUS
F U N E R AL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale žauklte: Tel TR 6-S434

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus
•

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

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268 - 5185

KARTONAS
Funeral Home

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius

ir Balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165 ••


