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de Gaulle gali padėti?

Maskva ir kas

■ Indija ii Olandijos pagrob- 
Goa provincijoje rugptūčio 
vėmė 2,000 “politinių agi-

P« ryžtoje iš Eifelio bokšto 
iūčio 29 iššoko jaunas vai* 
a. Tai jau 349 savižudys.

są, tai išeitys dvejopos: ar A* 
mėrika kapitutmoja ar ji stip
rina karą 3d vts&Bcos pergalės 
irf okupacijos. Prezidentas ne iš

— Šen. Robert Kennedy sa
vo štabe turi daugiausia tarnau
tojų, valstybės apmokamų, — 
80, daugiau nei H.H. Humph- 
rey. Daugumos vadas senato
rius Mansfieldas teturi 15, šen. 
Javits 47-

— -Jugoslavijos profesorius 
Nikola Colak, kuris drauge su 
Mihailovu planavo leisti opozi
cinį laikrašti, pabėgo i Italiją ir 
paprašė azylio. Mihailovas ka
lėjime.

Atlanto chąrtai suėjo 25 me
tai— paskelbta 1941 rugpjū
čioI4.Jospaskelbimas Lietu
voje buvo sutiktas* su viltimi, 

. VA--.

Vyčių 53 seimas Worcester, 
Mass., rugpiūčio 26-28, pirmi
ninkaujant J. Janulaičiui (Phi- 
ladelphia), sekretoriaujant N. 
Kober (Port Washington), pri
ėmė rezoliuciją, skirtą šen. J. 
William Fidbrightui- Rezoliuci
joje skatina nedelsiant duoti ei
gą vienai iš rezoliucijų Baltijos 
valstybių reikalu, panašiai, 
kaip tai padarė Atstovų Rūmai. 
Senato komisijos pirmininko ir 
narių informacijai apie tai, kas 
vyksta pavergtoj Lietuvoj, sa

tinas Valstybes, prideda dar niu ir paskirtimi skelbė —au- 
Indiją ir Japoniją. Tik spėjo kelti pstsuKo h—nig revoiiu- 
nutilti demonstracijos prieš S. 
Sąjungą Pekinge,rugpjūčio 30 
spaudoje ir per radiją buvo pa
skelbtas vedamasis prieš Jung
tines Valstybes.

Jame kom. Kinijos uždavi-

liau negu jos tai pradėjo 1941 
metais. Todėl mums atrodė iš
mintinga susaistyti Sovietų vy
riausybę susitarimais kiek ga
lint anksčiau”.

Amerikos pozicija: “Tačiau 
Jungtinės Valstybės tuo karo 
laikotarpiu taip nemanė. Prie-Raudonoeaos Kinijos vadai, 

ao Tsetungas ir jo apsaugos 
misteris Lin Piao, tebeplaka 
itas apie raudonosios Kinijos 
supimą to tebekursto pervers- 
us prieš raudonosios Kinijos 
iešininkus. Tais priešinin- 
tis skelbia Sovietus ir Jung-

tarties sudaryme Sovietų reika
lavimui kontroliuoti Baltijos 
valstybių gynybos, ir užsienio 
politiką... Nors tokios išeitys 
buvusios ir labai /nevykusios, 
bet vargu ar buvę galima tikė
tis geresnių •.. Apie tai lordas 
Halifaxas turėjo pranešti prezi
dentui Rooseveltui.

Roosevelto pozicija: Lordas 
Halifaxas pasimatė su Roose-

nb komitetas rugpjūčio 31 pa
siūlė sumažinti amerikiečių ka
riuomenės skaičių Europoje. 
Vyriausybė tam priešinasi.

, Metinės pajamos vienam as
meniui 40 valstybių kasmet už
auga vieną procentą ar mažiau, 
šimtmečio pabaigoje taip aug
damos pajamos užaugs vienam 
asmeniui iki 170 dolerių meti
nių pajamų- Amerikoje tuo me-

— R. Ntaonas Amerikos Le
giono suvažiavime vertino, kad 
Vietnamo karas esąs nepopu
liariausias Amerikos istorijoje; 
kad pasitraukimas iš Vietnamo 

mer (Chfcago, DL), iždininkas reikštų Pacčfiko pavertimą rau- 
Fnnk V. Sėtinis, Jr. (Chacago, donąja jūra; kad karas Viet
ai.); patikėtiniai Joseph Drums- name galįs trukti 5 metus, 
tas (Worcester, Mmb.) ir Lar- 
ry Janonis (New York, N.Y.), 
teisinti patarėjas Konstantinas 
J. Savickas (Chicago. HLL

lizmas-
Straipsnis neužmiršo nuro

dyti ir į "sovietinę kliką", kuri 
esanti "Jungtinių V alstybių 
imperializmo bendrininkas Nr.

dją, kuri nušluotų Jungtinių 
Valstybių "knperialtaną". To
kiai revoliucijai esąs patogus 
laikas dabar, kada J. Valstybės 
su savo karinėm jėgom yra į- 
klimpusios Vietnamo kare. To
kiai revoliucijai ir kom. Kini
ja iškilmingai pažada paramą 
— ne tik Vietnamo kovai prieš 
Ameriką, bet visų kraštų revo
liucinėm pastangom — tiek Azi
joje, tiek visame pasauly. Kai 
visuose kraštuose būsiančios 
nušluotos Amerikos karinės jė-

sitikinęs — sakoma rezoliucijo
je — kad ji nurodo pakanka
mai motyvų kodėl Lietuva tu
rėtų būti betarpiškai išvaduo
ta iš Sovietų valdžios”.

Kita rezoliucija Vyčiai 
pareigoje aktyviai kovoti 
Lietuvos išlaisvinimą iš ją da
bar valdančio komunistinio 
ateizmo. Tam vyčių padaliniai 
skirs savo maldas už atskiras 
Lietuvos parapijas; Vyties lai
krašty įsives specialų skyrių 
apie įvykius Lietuvoje ir apie 
vyčių veiklą Lietuvos reikalu, 
pasižada remti “Lietuvių religi
nės šalpos” įstaigą bei jos vei
klą; platins knygą “The War 
Against God in Lithuania”, or
ganizuos pranešimus apie per
sekiojimus Lietuvoje; infor
muos apie tai vietinę katalikų 
spaudą; dėkos jai už jos paro
dytą palankumą Lietuvos rei
kalui

koma rezoliucijoje —; seimas 
siunčia knygą “Lithuania Un- 
der the Soviets”. “Seimas yra į-

atrodė ritišvėngiama; kąd^ Rit- 
, ,’7 - bus grąžinta. Si vfltis skatina šerį nugalėjus, Rusų pajėgos

A reztotuoti vokiečių, paskiau ru- užbaigs karą Europoje daug gi-
‘l ITyfoo** ■ 11 VI B Iv<1 sų antrai okupacijai. Atlanto 

= c i chartos pažadai nebuvo ištesė-
J 1y '' tt Roosevelto to ChurchiUio įpė-
Ba.. Ta- esanti “tyliai susitarusi suWa- etiniam nėra malonų, kai pa- 

shingtonu įšaldyti padėtį Euro- vergtųjų kraštų atstovai savo 
, P0)®”-. ' memorandumuose protarpiais

t / .1 Prezidentas Johnsonasz rufF Sprimena tuos , pažadus. Sukak- 
jtartegijo. piūčio 30 kalbėdamas Ameri- ties’ proga C. L. Sulzbergeris 
r s&ianti kos Legijono konvencijoje, ver- (N.Y. Times) tuos chartos įpa- šingai, jos darėsi tolerantiškes

nės Sovietų reikalavimų atžvil
giu, kai plėtėsi Sovietų kari
niai laimėjimai ir tuo būdu da
rėsi aišku, kad didės aštresnis 
sovietų apetitas.”

Halifaso pozicija: Edenas ra
šo, kad Anglijos vyriausybėje 
buvo priimta lordo HaŪfaxo 
kompromisinė pozicija dėl Bal
tijos valstybių: esą laikui atė
jus paremti Sovietų reikalavi
mus dėl bazių Rusijos kaimy
nuose prie Baltijos ir Juodųjų

Prezidentas de Gaulle Cam- 
dijoje tarėsi rugpiūčio 31 
S. Vietnamo atstovu. —Šen. 

msftoldas ragino prezidentą 
bns<mą tartis su de Gaulle tų, kurie sutiktų Amerikos pres- gos, tada sugriūsiąs jr pačiose 
L Vietnamo. Ragintoją labai tižą ardcotL Laeka ^itroji išei- Jungtinėse Valstybėse imperia- 
rėmė N.Y. Times. Tačiau iš tis, kuriai pritaria visi labiau 
šiolinių pareiškimų nematyti daugumas tos visuomenės, ku
rios de Gaulle idėjos, kuri riai karas nusibodo ir kuri nori 
etnmnui taiką priartintų. Jo karą greičiau baigti, 
reiškimas, kad karą gali baig- 
tik diplomatinis kėlias; kad 
^narnas turi siekti neutralu- 
>, nieko naujo nepasako. Vi- 
1 sunkumas čia, kad š- Viet- 
nas pakartojo seną pareis
ią, jog derybos gali prasidė- 
tada, kai Amerika prųnžins 
teinamo išlaisvmMno fron- 
, o tai reiškia kelią į Viet- 
no perdavtoąJkommititam. 
Luga kita kraštine nuomonė, 
ią išreiškė St Alsop (S. Ev. 
t). Esą nėra ženklų, kad 
įtvirtintų apsaugos sekr. Mc 
tiaros idėja — karinis spau- 
tas privers komunistus derė- 
Kai derėtis komunistai atsi-

- Warron raportą apie pre- 
nto Kennedy nužudymą iš- 
ė į rusų kalbą, ir Amerikos 
jvybė Maskvoje išdalino jo 
700. Dabar Sovietų valdžia 

raudė platinti, nes rapor- 
čmeižiąs sovietus.
- Sun. Fufbrightas rugp. 31 
skelbė, kad nuo rugsėjo 17 
ausinės liudininkus dėl A* 
kos politikos Thailande
nori užkirsti kelią naujo 

namo karui. TTiailande esą 
rikiečių 25,000-
- Atstovų Rūmų darbų tvar- 
komitetas rugpiūčio 31 da
ngą įstatymui, kurti sa
kytų karinio priešo rtmė- 
— kliudančius Amerikos 

ą transportadją,' siunčian-
paramą Vietnamo komu-

Roosevelto pozicija 1943 me
tais: 1943 kovo 12 Edenas at
vyko Washingtonan tartis su 
prezidentu Roosevelto dėl atei
ties planų. Sienų klausimą Roo- 
seveltas lengvai sprendė: jei 
Lenkija gautų Rytprūsius, kai 
kurių koncesijų Silezijoje, tai 
ji laimėtų ir turėtų sutikti su 
tuo, kas sutarta Sovietų, Ame
rikos ir Anglijos. Rooseveltas 
buvo linkęs sutikti taip pat su 
Rusijos reikalavimais Suomi
jos atžvilgiu, nedarydamas iš
imties nė dėl Rusijos preten
zijų į Baltijos valstybes, nors 
jis turėjęs viltį, kad ten galima 
būtų pravesti plebiscitus.

Dar pusmetis vėliau: Que - 
becko konferencijoje (1943 rug
piūčio 20) Rooseveltas pasakęs: 
jeigu Rusi ja pasitarimuose kel
tų Suomijos ir ’Brftijos valsty
bių klausimą, tai JAV atstovas 
pareikš, kad neturįs tuo klausi
mu instrukcijų...

irrrirrjioffiB -esanti tino, kad kom. Kinijos grasint- reigopmus mėgino sumenkinti,
kitų mų priimti tik kaip sakydamas, kad anglai niekad

socititoatių ”^igre$tK: > ntiaikė chartos valstybiniudo-
' '7: , ; ■ kumentu, taigi'saistančiu įsipa-

M reigojimais; mėgino atvaizduo- 
0'7 t̂i Churchillį nelaikius prasilen- 

kimu su charta, jei Anglija 
Baltijos valstybes įskiria į So- 
vietų teritoriją.

Darbininke apie tą Sulzber- 
gėrio rašinį buvo informuota 
rugpiūčio 17- Skaitytojas A. G. 
laiške redakcijai atkreipė dė- 
mesi, kad Sulzbergeris atvaiz- jūrų; antra, pritarti taikos su- 
davo ne
jis rodosi savo atsiminimuose. 
Churchillis savo atsiminimuose 
apie Baltijos valstybes šiaip ra- 
^s; visų Rusijos pretenzijų 
pirmiausia buvo reikalaujama,

1^^' kad Baltijos valstybės, Rusijos
pradžioje karo užgrobtos, būtų 
galutinai pripažintos Sovietų Są- 
jungai... Kai tik aš perskai- 
čiau (Edeno) telegramą, aš 
griežtai pasipriešinau prieš veltu 1942 vasario 17. Prezi-

W7' X . prievartinį Baltijos valstybių į- dentas tą dieną atrodęs pasi-
jungimą (į Sovietų Sąjungą)”. rengęs svarstyti- klausimą, kad 

Europos Keu^vyskupas Pr. Brazys, mic, vedęs Nek. Pr. m. m. seserų ChuTchillįo užsiminta. apU> , Sovietai, kontroliuotų Baltijos 
kUiaręBacyeč «9ėm»es rekolekcijas, rugpiOBo ]4. ir ,15 Putname, Coim^ 

*»«*«•*»'-f 1Pr- tirazys, asis-

Chtoogojs atldartyM "Balzako rnuzMJm HotutimkiMtorz Kaip rmiztejam'odmlntatratariMB pdilftiB 
Urailna Norvilai* praneBa, atMaryme flarMa kbmltata pirmininkas buvo miesto majoras Daley, ns- 
rlsl: vysk. V. Brix«ys, san. Dlrkaansa, aan. Dovglsa, gub. Kemer, kongrsam. Kluozynaki, mtn. M. Lass- 
rattta, atstovas Kajsckas, gan. konsulas Osutvsrtls, ROte Lot, CMcagos Istoriku draugijas diraktsrtua 
dr. Silvestro, Herbert Hooverle HMIotokoa dlroktortua dr. Lsssner Ir J. X. Grasai. Nuotraukoje — po
nios Balzeklent Ir Oautvsrdlent atidarymo metu.

Stalinu ir pasakysiąs jam: esą 
pavojinga pasirašyti sutartis. 
“Tačiau nesą ko rūpintis dėl 
Baltijos valstybių, nes jų padė
tis ryškiai priklauso nuo Rusi
jos karinės pažangos; o jeigu 
Rusija jas vėl okupuotų, tai nei 

tome Junginės Valstybės nei Angli- 
įa(j ja negalėtų jos iš ten išstumti;

jos ir neštumtų” — sakęs Roo
seveltas lordui HalifaxuL

“Sunkiau buvo su Baltijos 
valstybių pozicija, — rašo Ede
nas. — Prezidentas Rooseveltas 
suprato Sovietų saugumo ar- 

Nwfo«* VySę vaHybun iš- gumentus. Jis buvo mažiau įsi- 
?- rinkti — pirmininkas Aldsan- tikmęs, kas mums, atrodė so

dnu Wesey (Great Neck, N.Y.l vatine aišku, nors tatai mums 
pirmas vicepirmminkas Mtis ir nepatiko, — Rusija nebus 

•v Mary Stonis (Newark, linkusi sutikti su titiūomis s>e-
< tnti vicepirmin. Misa Ha- nomis, kurios bus silpnesnės, 

nore Laurin (Chičagb, DL), tre- 
čias ricepirm. Longinas Švelnia 

L (Needham, Mass.), protitoių še
fe kretortus Mrs. Josėphinc Zu- 

kas (PotI WashingtOT, N Y ), fi- 
nanstati sekr. Misa Helen Zim-

TŠEr torefb būti 1941^- valstybių gynybos ir užsienių 
. j - : too metu, kada Edenas Mask- politikos klausimą. Bet kovo

tei a^Geeion^ AustralijM,' įteikia ’i^enu^ drJŽ^^kuHuo j^uSji voJe s? Stalinu. Skaitytip-^rpraneŠė, kati jis susitiksiąs su
vienuolė davė įžadus, tapdama seserim Marija Cecilija. jų dėmesį Čia tenka tad at

kreipti į Edeno atsiminimus, 
kuriuose Aidų recenzentas J. 
Lišva (1966 Nr. 4) rūpestingai 
yra išrankiojęs atsiliepimus 
apie Baltijos valstybes.

Trečiame atsiminimų 
Anthony Edenas, rašo, 
1941 gruodžio 16-17 (vadinas, 
jau po Atlanto chartos paskel
bimo!) Maskvoje Stalinas siūlė 
pasirašyti sutartį, pagal kurią 
Sovietai atgauna 1941 sienas, 
vadinas, ir Baltijos valstybeš. 
Edenas Stalinui atsakė, kad ne
būtų jokios problemos pripa
žinti 1939 metų sienas. Gruo
džio 18 Stalinas vėl kartojo 
tuos pačius reikalavimus —pri
pažinti 1941 sienas- Tada Ede
nas pareiškė Stalinui: “Mės ne
galime dabar pripažinti Rusijai 
1941 stonų, nes jos liečia kitus 
kraštus, kurių vienas, Leinkija, 
yra mūsų sąjungininkas”. Į tai 
Stalinas atsakęs: “Labai gaila”.

1942 metais Anglijos pozici-

E tos informacijos peršasi 
šios išvados. Viena — jei Roo
seveltas neišdrįso Sovietam pa
sakyti 
jos valstybes, tai dM to, kad 
privengė Amerikos balsuojan
čios visuomenės Antra —- jei 
C. L. Sulzbergeris dabar nu
vertina chartos giareigojimus, 
nuima atsakomybę nuo Roo
sevelto ir suverto ChureMliui, 
tai gal tam, kad grįžtų ffrie sa
vo senos idėjos — pripažinti 
Rusijai Baltijos valstybes ir už 
jas gauti ką nors iš Sovietų. 
Trečia jei Itotuviti neri at-

Skurdas: neramumu perversmij šaltinis
Kas bus 1970? Tais metais to bus vieno asmens, pajamos 

pusė pasaulio gyventojų bus 
pietiniame pusrutuly. Bet jie 
turės tik šeštadalį pasaulio tur-

5000.
Kai žmonės, išalkę geresnio 

gyvenimo, mato tokį skirtumą, 
kelia perversmus prieš pilieti
nę tvariu Pėr 8f metus buvo 
IBO toiaų ^rdifiBtų^arp jų 
tik 15 karinių konfliktų, kurie 
kilo tarp dviejų valstybių. Nė 
vieno konflikto, kuris būtų for
malus karas.

Smurto skaičiai auga: 1958 
buvo žymėtini 34 konfliktai, 
1965 jų buvo ne 34, bet 58. 
E jų 32 buvo vargingiausiose 
valstybėse, kur asmeninės pa
jamos per metus neprašoka 
100 dol. Tai ženklas, kad skur
dūs kraštai yra kelyje į gali
mus perversmus...

Taip kalbėjo prezidentas 
Johnsonas Amerikos Legijono 
konvencijoje rugpiūčio 30, pa
darydamas išvadą, kaip svarini 
Amerikai paremti kovą su 
skurdu.

ovietų Tass rugpiūčio 31 
kelbė kaltinimą kom. Kini- 
už markstomo-leninizmo iš- 
ipimą, santykių tarp sovie
to kinų gadinimą, komunis- 
s vienybės ardymą kovos 

“trnką” ir “išlaisvinimą” 
kinimą. Tai atsakymas į de- 
istracijas Pekinge prieš So- 
ų atstovybę-
itų kraštų komunistai sus- 
> prisidėti prie Sovietų to 
rieti kinų komunistus. Pa- 
ardeno jau rytų Vokietijos, 
ncūzijos, Amerikos komonis- 
Pastarieji dar prikišo ki- 

i, kad jie remia amerikie- 
Vietnamo kare.
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S. BECKENSTEIN, Ine.

dvi dalis: “fizikų” ir “lyrikų”. 
Toks suskaldymas, žinoma, su
silpnintų klube bendrinio sam
būrio bruožą.

tai . teMMtotfavO- ŠRI
ĮĮ ter
įYv&kvą.

parenkamos ne iš specialybinių, 
o iš bendresnių, maždaug vi
sus dominančių sričių. Vienas 
pokalbis buvo apie komparti
jai labai patikusį žalakevičiaus 
filmą (“Niekas nenorėjo mir
ti”), kitas — apie žmonijos a-

Kodri SfcreteftK saprovokąta 
Varovai o
pankui iaiaia ŪKS-
Atsakymu paprastas? buvo ži
noma, kad #ė* Ww Komarovs
kis &lįį&į&įrtįfi. to jo ąt- 
stovaųįamą vyriausybė

tantirSuonūją, turės įsijungti 
j garbingą Sovietų Sąjungos šei
mą. Dėl to jus turėtumėte jau 
dabar pradėti savo tauta reng
ti sistemai, kuri ateity viešpa
taus visut.”

Grįžęs iš Maskvos Krėvė Mic
kevičius paklausė vidaus reika
lų ministerį Mečį Gedvilą, ko-

ftriMRto Itaitovcs j^kanria* o 
Maskvą inraĮO itaMtoe suda
riusi . iškamša. vadinama Liub- 
liftų Ilgėsi jį pa-
s^T •• --

Klubas, tačiau, skirtas ne po
ilsinėms pramogoms, o “pro
tingų žmonių pasikalbėjimam”.

“Ne ta pastogė” ir “Nebaigtos 
knygos”. FteMto Vaga, nurieti-- 
nė grožinės literatūros leidyk
la Vilniuje). _~J
Tiesos recenzentas rašė (66 

134), kad Simonritytėx“ne tiek 
vaizduoja, kiek vertina gyveni
mą, nė nemanydama slėpti sa
vo simpatijų ir antipatijų”-

Pastaba teisinga prasme, kad 
Simonaitytė rašo apie prieš- 
boEevikinius laikus, bet rašo 
dabar, taigi labai palankiose są
lygose nepagailėti “tiesių žo- 
dtių” ne. tik apie, kaizerinių ar 
hitlerinių laikų vokiečus, bet ir 
apie neprik. Lietuvos lai
kų visuomenininkus. Apie bol
ševikinę valdžią ir šių laikų vei
kėjus Simonaitytė savo raštuo
se “tiesesnių žodžių” parašyti 
nesusidarė progos. Tik pareiš
kimuose laikraštininkams ji ne
pasigaili labai lanksčių pagyrų 
“tarybiniams laikams”. 1937 m. 
sausio 23 d. I. Simonaitytė bus 
sulaukusi 60 metų amžiaus.

(Elta)

Laikraštis neadresavo nie- 
kam šių žodžių apie išdavikus. 
Neparodė piršte, kas šiuo me
ta yra išdaviko rolėje. Tepalie
ka ir lietuvio skaitytojo laisve 
pačiam surasti adresatas, ku
riem. šįe seni žodžiai dabar tin-

Esą, “kadaise Vilnius buvo 
kelių tautinių kultūrų židinys 
— lietuvių, lenkų, rusų, žydų, 
gudų. Mūsų mieste kūrė Ado
mas Mickevičius, Čiurlionis, Jo
kūbas Kolas, Antokolskis ir 
daug kitų..'. Šiamfion jauni,

SIUNTINIUS I USSR.
M Tūkstančiai klijentų patenkinti.

ŠĮ ĮiiriiM pristatymas. Visi siuntiniai 
riįįsų skyriuose yra gausus auHf na 

I ■ąriririMla^ prieinamo® kainom. fcžbczaa* 
MM gausite A visų mūsų skyrių.

kas... Klubas ir apibūdinamas, 
kaip jaunų specialistų klubas. 
O klubo vardas —n e marksis
tiškas, nei rusiškas, o lotyniš
kas: luventus (Jaunystė).

Galėjo, jei sovietų kariuomenė, 
kuri buvo kitoje Vištos pusėje Pasikalbėjimų temos vis dėlto 
būtų bent kiek intervenavusi 
ar bent davusi sukdėtaun gink
lų, maisto, medikamentų. Bet 
čia Sovietai suvaidino lemiamą 
rolę sukilimui palaužti; nedavė 
paramos ir kitiem neleido duo-

rm tonu savo aukom; jis rodo- Ibuų gyventojų žuvo 250,000 • 
si jų veidu ir jų drabužiu ir ape- Vokiečių žuvo 10,000, sužeista 
liuoja i menkybę, kuri glūdi vi- 0,000, dingo be žinios 7,000.
sų žmonių širdyse. Jis pūdo Taip baigėsi sukilimas, kuris 
valstybės dvasią; jis veikia slap- įvyko praėjus 16 mėnesių nuo 
tai naktim, pasikasdamas po žydų surengto pasipriešinimo 
miesto ramsčiais; jis apnuodi- Varšuvos gbetto.
ja politinius organus, kad jie Bor Komarovskis liudijo, kad 
nevalėtų pasipriešinti, žudiko sukilimas galėjo pasiekti, 
reikia mažiau bijoti’

teitį.^i^Wtdi^a, ar iš tų specialybes, pradžioje nors 
pasifcedbėjimų išėjo keteų išva
dų. Atseit, bent tau tarpu, tik 
savo -tarpe pasikalba, visuome
nei savo minčių nesiūlo.

sipriešina. Bet atsargiai (lyg ir Reperius Algirdas Anuntaas, 
per pašalietį) stato tokį klubą operatorius D. Pečtara. Pagrin* 
bent atmiešti tartam “darbi- alnėse rolėse Eugenija Pleiky* 
ninku ir kareivių deputatais”.. tė ir Katate dramoa teatro ak- 

Nuotr. a. Mmukraio Ir dar siūlo ji suskaldyti pagal torius J. UrmoMriėtas. (K)

Tuo pačiu užsimojimu pasi
reiškė ir {taiga, siūlanti, imtis 
priemonių, kad klubas neliktų 
grynai lietuvių jaunimo klubas. 
Siūto kurti jame lietuvių-lenkų- 
rusų kultūrinio bendravimo .fi-

šuvos gyventojus prisijungti
prie koros su vokiečiais. Pų Aft^ų tototenąjk $ 
driėjų Wūų sovietų patrankos zfe ataMM* i te* Sė
jau buvo girdėti Vaiguvoje, So- 
vietų kariuomenės buvo už Iti ’ ~ 
fcyhų nuo Varšuvos anapus 
Vistos upės.

— Lenkijos egrilinė vyriau
sybė Londone sukilimą Varšu
voje buvo, numačiusi. Laiką su
kilimui buvo palikūsi nuspręsti 
Bor Komarauskiui, kuris 
suorganizavo lenkų pogrin
dinę armiją ir jai vadovavo. 
Jis, išgirdęs Sovietų radijo pa
raginimą, tarė, kad Sovietai kel
sis per Vislą ir jau pats metas 
sukilimui skelbti. Ženklą sukili
mui davė rugpiūčio 1 dieną 5 
vai ryta

Vilniuje yrą įsisteigęs naujas 
jaunimo klubas? Tai savotiška 
naujovė, nes ligšiol bet koks or
ganizuotas jaunimo pasireiški
mas būdavo pavydulingai mono 
polizuotas komjaunimo orga- Bet, jei ^javentiečiai” nešt 

veržia Į gatvę, tai iš gatvės jau 
pradeda belstis jį jų duris. Len- 
kiškajante kompartijos" dienraš
tyje pasirodė, .Straipsnis, kurio 
autorius priekaištauja: ‘Tuven- 
tuš*’ klubui formalinį užsftvėri- 
mą. Sako, yra inteligentiškų 
jaunuolių ir nediplomuotų tar
pe. Apie filmus ar apie žmo
nijos ateiti, esą galėtų būti Įdo
mu pasikalbėti ir jauniems dar
bininkams, kareiviams, arba ir 
vyresniųjų klasių moksleiviam.

MgV. A y"į» “***

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kaanoaz atraižų vilnonės me
džiagos -— importuotos ir vietinės trijose krautuvėse:

•fe negani patehTją ašmV ir Laefavri kamstų partija Lietuvos (ĮBa 
negrite Mėti jokiu Mta— 1940 birftn nta. Murėjo «00 tesi niytoją,

' Jnnė literatūros premija), pasta-
taisiais ntetaš parašė autobio- H7ORCHARD $Tn H. Y. C. TeLGR 7-1130

DIDINU ŽR MAŽlffiNŲ PREKYBA
— ODELIS PĄStRINK4MAŠ AUDINĘ —

• Vyrų tif niaurų, ritatem, apmąustam, suknelėm ir kt.
• Ąųdtaiai anglMfeos ir vieticės vfiix)s, šilko, medvilnės 
ft SpėėtoKsi &mos'JbMno*'ėtatiMarit audinius | užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtame geriau 

patarnauti ^Hjentamė. Išrašome užriti ir pasižiūrėti.

844)9 Jamrica AvaM Woodhavw> 21. N. Y. ........... Tat VI 9-5077
340 Graad Streto, Brocriyn 11, N. Y...... ........TaL STagg 24329

Prišaltomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristotoje i namus SetuvttkiM blandžias ir sūrius
- We taką ag. ardera ąpccial priee tm Weddtngs and Parties

• ij"-v?-
(mm. hrcels Espress Cmp.

to giriMniiausia firma Amerikoje, turinti

Žudiko ar išdaviko 
reikią labiau bijoti
The Tablet vedamųjų vieto

je pritartojo romėno Cicerono 
žodžtaš; “Vristyhės gali zpergy? 
venti savo kvailius ir net gar
bėtroškas, bet jos negali pergy- — sukilimas prasidė- 
venti išdavimo, kuris eina iš vi- ta sovietinės patrankos nutilo, 
daus. Priešas prie varta yra Tris dienas sukilėliai ėmė vir- 
ipažiaii baisus, nes jis yra žino- šų. Paskui vokiečiai persigrupa- 
mas ir neša savo vėliavas atvi- vo ėmė namą po namo. Su
lai. Bet išdavikas laisvai sūkio- kiteliai išsilaikė 63 dienas. Tik 
rasi tarp tų, kurie yra šiapus spalio 2 Bor Komarovskis buvo mzaeijos. 
vartų, jo gudrūs šnibždėjimai priverstas kapituliuoti ir įsaky- Naujais 
srovena per visas gatves girdi- sukilimą bei pasipriešinimą ideologijos . patekti į tą klubą 
mi pač«K vyriausybės riimuo nutraukti. nebūtinai reikia, kad jaunuolis
se Nes išdavikas rodosi kaip E ta 40,000 armijos žuvo 15, būtų marksistas, bet reikia kad 
neišdavikas- jis kalba familia- 000. E milijoninio miesto civi- būtų specialistas; gydytojas, in-
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Viskas apsisuko kitu galu, nes 
sumindžiotas ir teisingumas ir 
žmoniškumas. Darbo klausimo 
komunizmas neišsprendė. Jis

zolincijoms remti "komitetui 
kiek mūsų kišenės 

leėįžžte, bet pasiųskime. Dide
li darbai neįgyvendinamibe pi
niginės paramos- štešygte yra

m vi- Frank J. Lausche ir Stephen M. 
laiš- Young; Indiana — Vanee Hart- 

llėtų Jre ir Birch E. Bayh; MieMgan 
dearPhilip A. Hari ir Robert P.

Praeity daugelis lietuvių yra 
parąšę dešimtis laiškų savo se
natoriam. Gražių pavyzdžių tu
rime lietuvių vyčių tarpe. Dau
gelė organizacijų yra padarę 
nutarimus remti rezoliucijų žy
gį ir įpareigoję savo narius ra
šyti laiškus. Yrą susikūrę visa 
eilė rezoliucijom remti klubų 
ir laiškus rašę organizuotu bū
du. Tokių grupių ar klubų rei
kia daugiau. Labai gaila, kad 
Alto Centras dar iki šiolei ne
perėmė ir neparėmė šios svar
bios akcijos. Gal todėl ir dalis 
visuomenės aukų anksčiau ski
riamų Altui, pradėjo plaukti re
zoliucijoms remti komitetui, ku
ris atlieka svarbų darbą Lietu
vos laisvinimo byloje. Labai 
džiugu, kad latviai ir estai la
bai aktyviai įsijungė į šį. dar
bą. Atėjo momentas ir visiem 
lietuviam pasitempti, kad at
siektume dar vieno laimėjimo, pravesta Senate.

torgine darbo našta.
Amerika yra nuėjusi kitu ke

liu. Čia darbo šventė, arba va
dinamoji darbo diena, išaugo 
ne iš keršto ar pagiežos, o iš 
pasitenkinimo darbo vaisiais. 
Tai rudens šventė, artima pa
dėkos dienai Ji žiūri daugiau 
to, kas darbu laimima, o ne 
griaunama. Tiesa, darbo santy
kiuose ne viskas dar tvarkoje, 
bet nestinga noro siekti vis 
geresnio. Daugiau paisoma to, 
kad žmogus galėtų gerai uždirb
ti ir gerai pragyventi

kongresai Kauno vyskupijos 
kongresas įvyko 1931 birželio 
27, 28,29 Šiauliuose.

Pirmasis lietuvių tautinė eu
charistinis kongresas buvo 
1934 birželio 29, 30, liepos 1 
Kaune. Vėliau kongresai reng- 

šiame ti vėu vyskupijų didesniuose

galime dėlės reikšmės — jie ugdė ir 
kad pa- tvirtino žmonių religingumą, 

vergtoje tėvynėje būtų grąžin- Tad suprantama, kad bedieviš- 
tos vėos laėvės. kas bolševizmas, pavergęs Lie-

Nepriklausomoje Lietuvoje tuvą uždraudė 
rengti religiniai kongresai ture- kongresus. .
jo eucharistinį pobūdį. Jie išau- Pasauliniai eucharistiniai kon- 
go iš. eucharėtininkų sąjūdžio, gresai pradėti rengti nuo 1881 
Pirmasis toks religinė-eucharis- m. Jų buvo įvairiuose kraštuo
toms 
želio 
1931 
vos

pus laiSras patys, turėtumėm 
paraginti . visus savo pažįsta
mus taip pat jungtis j šią laiškų 
senatoriam rMyato bangą. Koo4 
grasas grotai išsiskirstys -/ina?- 
mo, ir čia tikrai tarime pasku
bėti. šį kartą turi senatoriam 
rašyti risi, kurie tik valdo 
plunksną- Neturėtumėm bijotis 
jiem rašyti ranka! ( ranka rašy
tus laiškus legtelatoriai kreipia 
daugiau dėsierio. Jei kas jiem 
ir esame jau rašę praeityje, pa
rašykime dar kartą ir tai pada
rykime maždaug savaitės laiko
tarpyje.

Bombarduotinas laiškais sena
torius Fulbright

Senatoriaus Fulbright ir jo 
komisijos narių rankose yra vi- 
scs rėzoliucijos. įneštos Sena
te. Jė vis dar tebėra užsispy
ręs mūsų reikalu. Turime jį 
priversti duoti rezoliucijoms ei
gą. Jei tik jė tai padarys, vie
na iš rezoliucijų be vargo bus

Šį savaitgalį Washingtone 
šventinama Šiluvos koplyčia. 
Drauge vyksta ir pirmasė lie
tuvių religinė kongresas šiame 
krašte, pirmasė kongresas ir 
už Lietuvos ribų. Kai Lietuva 
okupuota, tik čia' tegali įvykti 
tokie kongresai, neš 
laėvės krašte galime pareikšt miestuose. Kongresai turėjo di- 
ištikimybę religijai, 
šaukti bei reikalauti,

Lietuviam šių metų darbo 
šventės diena gauna dar ir spe
cialios prasmės. Darbo dienos 
savaitgalis yra patogi proga su- 
sivažiuoti Washingtone. Bet tas 
susivažiavimas ar susivažiavi
mai reiškia lietuvių solidaru
mą ne tik darbe, bet ir tauti
niais, religiniais klausimais.

Šį savaitgalį Washingtone 
vyks istorinės reikšmės įvy
kiai: paminklinės lietuvių kop
lyčios Washingtono šventovėje 
pašventinimas ir pirmas lietu
vių religinis kongresas už Lie
tuvos-ribų. Ta pačia proga Wa- 
shingtone bursis ir kiti svarbūs 
suvažiavimai: LRK Federacijos 
kongresas, Kunigų vienybės sei
mas, Vargoninkų sąjungos ir 

tų tarpusavio santykius. Atsaky- muzikų seimas bei Kat. mote- 
mą duoda dvi darbo šventės, rų, pašaukimų, TKM Akademi- 

jos ir jaunimo simpozijumai bei 
Europoje ir kai kuriuose ki- posėdžiai Šios tautinės relik

tuose kraštuose yra žinoma mi- nės šventės kviečia nukreipti į 
nėta - gegužės pirmoji- Ji turi Washingtoną ir mūsų visų dė- 
revoliucinį pobūdį, nes yra ki- mesi, maldą ir bendradarbiavi- iiki|mingos pamaldos pirmame lietuvių eucharistiniame kongrese Kaune 
tusi iš klasių kovos. Komuniz- mą. 1934 metais

kongresas buvo 1928 bir- se. Pirmasė kongresas šiame 
17-18 Panevėžyje. Gi žemyne buvo 1910 Montrealyje.

buvo surengta visų Lietu- Didelė kongresas buvo 1925 m. 
Vyskupijų eucharistiniai Chicagoje.

Ką šiandien kalba darbo šventė nat tonoje oi Metane Mnę 

Onto. - n^jo £ w
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o pinota ptetymas. ptai^s Sovietų Setoogojo «<**»■*.* ** » *!
ją švente, nedirbama diena, bu- nėm vergija, o ne išsilaisvini- ™ padaryti. Tėra- FmrMąent m ocvarai
vo išleistas Colorado 1887. Tuo mas. Susikūlė-"ten ir nauja dar- 
pat metu Europoje nuo 1890 
darbo diena buvo sutapdyta 
su gegužės 1.

Darbo šventė kilo iš reikalo 
pagerbti darbo žmonių žmogiš
kąsias teises- Reikėjo tų teisų žmones padarė-darbo vergais, 
atstatymo reikalą pabrėžti spe- kurie klumpa ir gniūžta po ka- 
eiaiia diena. Kai dirbančiojo 
teisės apsaugotos nuo kitų as
menų išnaudojimo, kyla kita 
grėsmė — darbo žmogui virsti 
savo darbo vergu, paversti sa
vo gyvenimą mašina, kuri kuo 
daugiau turto sukrautų. Tad 
šiuo metu darbo šventė gauna 
naują prasmę — pabrėžti dar
bo kilnumą — žmogaus asme
nybei pasireikšti visu pilnumu, 
pabrėžti darbą kaip žmonių so
lidarumo, broliškumo ryšį.
....... Naujesniais laikam.žmonės 
ir pradėjo dusti po darbo naš
ta, nės jie pametė iš akių aną 
pagrindinį darbo tikslą. Daug 
kam atrodė, jog žmogus dirba 
tik tam, kad galėtų save išlai
kyti, bet kuriam tikslui, jam 
pasidarė neaišku. Tokiam tebu
vo aišku, kad reikia daug turto 
įsigyti. Kas jo pakankamai su
kaupė, kitus tuo turtu prispau
dė, kad taptų dar turtingesnė. 
Darbas, kuris žmones turėjo ir 
turi jungti, vienus sukėlė prieš 
kitus: darbdavius ir darbinin
kus. Į šalį liko numestas Jr tei
singumas ir žmoniškumas. Ne
teisinga buvo ir tebėra, kai 
vieni aprėpia daug, o kitiem

Nežmoniška, 
kad ta kova išvirsta į plėšriųjų 
gyvulių rietenas. Ar žmogus 
tam, kad taip elgtųsi ir tvarky

me remti ne tik darbu, bet taip 
P* irpinigine auka. Komiteto 
adresas: Rezoliucijoms Remti 
Komitetas, Post Office Box 
77048, Angeles, Califomia 
90097.

Skutime šias savaites rezo- 
ttucįjos Senąte pravedimo rei- 
katai. Jei risi prie to darbo 
priridteiae, be abejonės at

muš kito' amerikiečio. Paspaus-" 
kūne senatorių Fulbright per 
abu savo senatorius, parašyda
mi jiem po trumpą laišką. Laiš
kai abiem mūsų senatoriam ga
lėtų skambėti maždaug taip: 
— My dear Senator: Please 
have talks with Šen. Fulbright 
and members of his Commit- 
tee and urge them to expedite 
the Baltic States’ freedom reso- 
lutions without further delay: 
The House acted on this legis- 
lation in 1965 by adopting H. 
Con. Res. 416. The Senate mušt 
do this this year. I hope to 
hear from you regarding thė 
very important matter. Thank 
you- Sincerely, (Parašas ir ad
resas). Laiškai savo senatoriam 
adresuotini: The Honorable (se
natoriaus vardas ir pavardė), 
Senate Office Building, Wash- 
ington, D.C. 20515.

Ne vienas ė mūsų gal neži
nome savo senatorių vardų ir 
pavardžių. Suminėsiu tik stel
ių senatorius, kuriuose yra di
desnė skaičius lietuvių. N«w 
York — Robert F. Kennedy ir 
Jacob K Javits; New Jersey — 
Harrison A. Williams, Jr. ir 
Clifford P. Case; Massachu- 
setts — Edward M. Kennedy ir 
Leverett Saltonstall; Rhode Is- 
land — John O. Pastore ir 
Claibome Peil; Connecticut ;— 
Abraham Ribicoff; Thomas 
J. Dodd; Pennsylvania — 
Hugh Scott ir Joseph S. Clark; 
Illinois — Everett M. Dirksen 
ir Paul H. Douglas; Ohio —

ŠILUVA |* w£
T

Kuli. L. Jankaus prisiminimai I

(5) _
Bijau suklysti, bet kunigas Jurgaitis' gyveno ir pa

tirt tik kaip Šiluvos klebonas. Negirdėjau, kad kas 
butų dekanu vattinęs, juo labiau, kad jis turėtų pre- 

ostto to* toMtato garbę, nemačiau jį niekad su vys- 
upifta mitra cetebruojant, o pažinau labai geni ir ne 
ieną saują riešutų iš jo esu gavęs. Riešutų savo ai
trinus vaikam jė visad turėjo, negailėjo ir vokiškų 
mrkių. Viešų dieną už patarnavimą mišioni gavau du 
OĮriertoins centus. Tuojau nubėgau pas mūsų mėgta- 
tą Kaušelį ir už du centus gavau dvi baronkas. Tada 
ifinojau naujų lietuviškų pinigų kursą. Vėliau už 
aronką jau reikėjo penktas centus mokėti. Klebonas 
urgaitis negailėjo ir saldainių, bet jė buvo mum visų 
kėliausias, kad niekada nebardavo. Tuo amatu Užsi- 
ninėjo tik zakristijonas. ,
Į—<7-r- *tdeanr-*-Nil l|VV >IIUVU|V

Laisvos Lietuvos laikris jei keliavai į Šiluvą, gagė
ti lengvai pastebėti, kad daugelė maldininkų, vos tik 
matydavo flfluvus koplyčią (apie 8 klm.), tuoj lipda- 
» iš ratų ir pradėdavo riti pėsti Priėję Šiluvą supan- • 
tų pušynų galą (apie pusė khn.), klupdavo ant kelių ir 
rigdavo kelionę eidami keliate. Jų rūbai nuplyšdavo, 
rifai dažnai buvo kruvini, bet ryžtas iš veido nepra
eidavo, Ori jfe nepasiekdavo koplyčios ar bažnyčios, 
fa jie atlikdavo išpažintį ir miegodavo ramūs, kaip 
ūdikiai. 1

Ne šilais, gražiom šventovėm, garsiais klebonais* 
r “balaganais" buvo garsi Šiluva. Ne. Šiluvoje pasi

rodė Dievo Motina, ji kalbėjo į žmones, ji ragino į 
pamaldumą, ji darė Šiluvoje stebuklus.

1608 m. Dievui pagailo Žemaitijos ir jė leido Ma
rijai gelbėti savo kraštą. Daug nereikėjo. Marija pasi
rodė Šiluvoje piemenukam, kurie greičiausiai nebuvo 
net katalikai, ir pasakė: “Ką jūs čia darote, čia ka
daise garbino mano Sūnų, o jūs ariate ir akėjate”. 
Tik tiek Šiluvoje kilo didžiulė triukšmas- Pastoriai jr 
kalvinų mokytojai laužė galvas. Atsirado šimtametis 
senukas, kuris prisiminė, kad Šiluvoje buvo katalikai, 
jie turėjo savo bažnyčią, kurios reikmenys buvo 
nuo kalvinų paslėpti. Jis žinojo ir kur pasėti tie baž
nyčios daiktai, tik būdamas aklas negalėjo parodyti. 
Čia pat įvyko, stebuklas, šimtametė praregėjo ir klau
sytojus nuvedė į pušynėlį, kur buvo atrasta skrynia ir 
joje sudėti bažnytiniai daiktai. Nei tikra apsirikimo 
data dri liudininkai istorikam nepasiseka nustatyti. 
Žinom, kad kalvinų magistras tuo laiku Šiluvoje buvo 
Saliamonas, kuris po apsireiškimo pabėgo iš Šiluvos. 
Taip ir dabar dar neaišku nei apsireiškimo metai, nei 
jo liudinmkai. Yra tikra, kad į apsireiškimą tikėjo vie
tos kalvinai, jų sekėjai ir juo labiau vietos katalikai, o 
labiausiai vietos kunigas Kazakevičius.

Nors apsireiškimo formalių dokumentų ir neturi
me (kas anais tinkate tuo rūpinate), bet vteos aplinky
bės išsklaido mūsų abejones. ApsireSitimu tiki vietos 
žmonės, kunigai ir pats žemaičių vyskupas. Apsireiš
kimu tiki vyriausias Lietuvos frfounolas ir net pats 
Lenkijos ir Lietuvos karaliuš Zigmantas Vaza, kurte 
katalikų naudai išsprendžia Šiluvos bylą. •

Kai Šiluvos byla buvo laimėta Lietuvos karatiam 
dvare ir parapijos atstatymo darbai buvo beveik baig
ti, pasirodė pirma knygelė (1651), Šiluvos bažnyčios 
istorija. (Atsiminkime, kad tais laikais ir karaliai retai 
kurte mokėjo tašyti). Toje knygelėje Marijos apsi
reiškimas Šiluvoje taip aprašomas: “Artimo kaimo 
piemenėliai, ganydami bandą bataytinėse žemėse, pa
matė ant vieno didelio akmens mergaitę, išskleistais 
plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai ver
kiančią. KaJjie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo 
pas Šiluvos kalvinų katechetą ir prapešė, ką matė. Ka

techetas (katekizmo mokytojas) pasikvietęs bakalaurą, 
vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir taip pat 
pamate verkiančią mergaitę, kaip buvo matę pieme
nėliai Įsidrąsinęs jis kreipėsi į ją: “Mergaitė, ko ver
ki?” Mergaitė atsakė: “Verkiu dėl to, kad prieš tai 
šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar 
čia ariama ir akėjama”. Tai tarusi, ji pranyko. Kate
chetas su bakalauru, kaip klaidatikiai, paniekino tą re
gėjimą, palaikydami jį piktosios dvasios padaru”.

Tiek tėra rašyto liudijimo apie Marijos apsireiš
kimą Šiluvoje. Dėl to stebėtis netenka, nes tuo laiku 
nei radijo nei televizijos nei laikraščių nebuvo. Tada 
ir storiausios knygos buvo perrašinėjamos ranka, ir 
perkamos tik turtuolių, kurie ir patys retas kuris mo
kėjo skaityti. Senovės knygas rašė ant akmens, ply
tų, odos. Tik Gutenbergas ape šimtą metų prieš Šilu
vos apsireiškimą pradėjo knygas spausdinti ant popie
riaus,- bet tai buvo labai retos ir brangios knygos. Dar 
ir dabar, po 400 metų, Baltas gauna labai daug laiškų, 
kuriuore vaikai iš Punsko lenkiškai rašo, kad “maniu
sia ir tetusia yra lietuviai”, bet lietuviškai nei skaityti 
nei rašyti nemoka. Taigi nestebėtina, kad rašytinių 
liudymų apie Marijos apsireišknną Šiluvoje neturim-

Dar vienas įdomus dalykas, kad Dievas nustojo il
gus metus remti visu pečiu savo Bažnyčią, kai ji jau 
buvo išaugusi stipri. Tiesa, stebuklų netrūko, bet tai 
buvo tik vizijos, pagijimai, įvairūs ktadti Dievo ženk
lai tikėjhnui stiprinti. Kartais pasirodydavo žmonėm 
Dievo siųsti šventieji. Šiluvoje pasirodo pati Dievo Mo
tina, nes Lietuva išgyveno krizę, joje jau neliko ku
nigų Dievo tiesti ginti. Panašiose sąlygose 1531 m. 
Marija pasirodė indėnui Hidalgo Meksikoje. 1858 m. , 
Marija pasirodė aštuonkdika kartų Ltarde Bernadetai 
Soubirou, kad gelbėtų bedievėjančią Prancūziją, o 
1917 m., kai jau Leninai keliavo į Rvriją, Marija pasi
rodė Fatimoj, Portugalijoj ir liepė vaikam (ir visti žmo
nijai) melstis, kad neįsigriėtų komunizmas, kuris gali 
pridaryti daug nelaimių žmonijai.

Taigi Margos pasirodymas Šiluvoje bene bus pir
masis, kai Dievo Motina ateina į Europą, kad gel

bėtų tautą, šitaip į faktus žiūrint iš religinio taško, 
Marijos pasirodymas Šiluvoje yra daug reikšmingesnis 
už visus stebuklingus daiktas ar paveikslus, nežiūrint 
kur jie randasi — Vilniuje, Kretingoje,. Pažtiriyje ar 
kitur. Ten negyvi paveikiai, Dievo ypatingu būdu 
pašvenčiami, Šiluvoje — gyva, kalbanti pati Dievo Mo- 
tina
Stebuklai iiluvoj*

Marijos apsireiškimu nepasibaigė Dievo malonė 
Šiluvoje. Priešngai — ji gausėjo. Į Šiluvą bekeliaujan
čių ar į Šiluvos Mergelę besimeldžiančių labai daug 
pagijo. ligonių pagijimas matyti buvo taip grasus, 
kad jau nuo senų laikų Šiluvos šventovė buvo laiko
ma “Ligonių Pagalba”.

Per Šiluvos Marijos užtarimą pagiję ligoniai do
vanodavo savo geradarei votus. w mažesni ar dides
ni sidabriniai ar auksiniai žmogaus kūno dalių pavaiz
davimai Kam pagijo koja — tas padarė sidabro kojy
tę, kam pagijo ranka — padovanojo sidabrinę raiką; 
jei nežinojo, kaip pavaizduoti stamdį ar Įritą kūno 
dalį, tada paikojo sidabrinę ar auksmę širdtię. Tai 
yra votis. Tuos votus kunigai sukabindavo tiesiog ant 
stebuklais garsaus Marijos paveikslo. Votų atsirado 
tiek daug, kad jau 1667 m. kun. klebonas J. Skirmantas 
Prūsuose pas Hofmanną padirbdino iš sidabro Marijai 
ir Kūdikėliui sidabrinius rūbus, kuriuos pritvirtino 
prie paveikslo. Kai tų votų per šimtą metų vėl pritirin- 
ko didelis skalaus, vyskupas Lopaeinskte prašė ir ga
vo iš Romos leidimą Marijos ir Kūdūtio galvas vai
nikuoti karališkais vainikais- Rodos kapituM Įsėdus, 
1786 m. vysk. Steponas Jonas Gtedraitii atliko vaini
kavimo lacOmes, į kurias susirinko per 39,066 tikin
čiųjų ir keli vyskupai Reikia ptymėti, kad taktiški 
vainikai svėrė po svarą sidabro ir buvo menininkų pa
daryti. ’ >

Prieš vataikavimą vyskupu sddart tacMEų ko- 
t- v<- u- . -a - ■ - -< - S- - t -minj% kori iKyre vwu* Mi pyraM momum it jum 

tvirtino ar atmeta savo nutarunaa, vmuą suiasyuuni | 
storas knygas. Prie tų knygų ir man teko ptarbėti.

(Bus dsu^u)
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VYT. MAŽELIS
TeLHYadnt 7-4677

■vatart*

VYTAUTAS KLfiCKAS

atata* prt

ADOLF

Tarp miškų gimęs ir užau
gęs (neveltui ir Miškinio pavar
dę paveldėjęs), autorius prade
da miškais ir juose buvusiom lu

ite* anam* mtai, tol Ir erdvė* ptteto yė* dtoft Galimybių top pat 
netrOkstak Tik rcliris- daugiau akatotakife ateM^įa kapttata.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89H» AveM Rkhmond HB. N.Y.; Hl 1-6799
6755 S. W«stem Avė.. Chicago, GR 6-2242

PRANAS BRUČAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

niais drabužiais, atnešė ąžuo
lų vainiką padėti prie vėliavos, 
tar yra išbarstyta žetaė nuo 
lietuves nežinomojo kareivio 
kapo,, o savaitės vadovas dr. J. 
K Čeginskas pasakė kalbą, pri- 
madamas lietuvių sukffimą, į- 
ųtasj prieš 25 metus prieš so-

UBUS.

Tom dienom, kai tebūdavo 
viena paskaita, vakaro valan
da užimdavo jaunimas ir stu
dentai -su savo programa. Rug
pjūčio 1 vakarą delegatai, ku
rie neseniai turėjo progos daly
vauti jaunimo kongrese ir dai
nų dienoj Chieagoj, papasako
jo savo įspūdžius. Rugpjūčio 
2 jaunimo stovykla ir studen
tai suruošė mirgantį “laužą”. 
Nors atviroj gamtoj jį sutruk
dė lietus, tačiau jis gerai pra-

110-64 Jamaica Avenue Riehmood Hill 18, N. Y
f.-.',. > , Tek VIrgmia 6-1800 • > . '...r.. iš

peikęs nepereinamos. , Antai 
Čepkelių pelkė yra didžiausia 
dabartinėj okupuoto) Lietuvoj, 
ji apima per 5000 ha plotą, ei
tas miškas, kuris iš trijų pusių 
supa Miškinio gimtąjį Mušei
kos kaimą apima apie 150,000 
ha ir vadinamas Gudų šalimi 
arba Gudų giria (autorius jį va
dina Gudo giria). Marcinkonys 
yra 18 km. į pietus nuo Per
lojos, o Musteika yra dar 12 
km. už Marcinkonių. Tat auto-

Džūkjjoj buvo nusauBtinta ‘‘dau
gelis ežerų” (104 psl) Ir 
paversta derlingais laukais, šių 
eilučių autoriui nėra Žinomas 
nė rienaa tokio tikino rataukęa 
etane. Bet tai-Uk nriivangta

Daug nusipelnęs Dzūkų švie
timui vilnietis pedagogas, vi- 
suomenminkas ir žurnalistas 
Jonas Miškinis parašė, o Nida 
Londone išleido knygą “Mano
ji Dzūkija”, fc’ai dzūkijos pieti
nės dalies, daugiausia Marcin
konių apylinkių, geografinė - 
etnografinė apybraiža ir drau
ge autoriaus išgyvenimų atsi
minimai. Autorius mum gerai 
pažįstamas iš jo daugybės ap
rašymų periodinėj spaudoj. Jis 
rašo aiškiai, nuosekliai, vaiz
džiai kaip ir pridera geram pe
dagogui - pasakotojui. O' papa-

^^Pa^n^4^įg^0toaitė..ir tuo, 
kad tetari < pntetanmkai lisybes hetarin irikštfe Lb 

; buvo nao& ppiaftat skaitę vtnBkfiftakūryba, taBm St 
pirmą kartą, T»p jų buvo du šttauskio nubrėžtas Betariu 

įiėveŠui jš JAV Juozas Tinmis, p&ukfeno idealas tebėra ak- 
Ihįeo Aagrieauo-to lietimų kal

ba. lektoriai skaitęs apie lie- 
z-tariu kalbas estetinius bruo

žus, ar jau minėtas dr. A Mus
teikis^ profeoarins vienoj Buf- 

r falo kofegųų-Sfltai buvo sutik- 
<• ta. dirbanti.prierdo (Anglijoj) 

universitete JML GomdeckMtė, 
kuri tarp šios savaitės prele
gentų laivo vienintelė moteris, 
pirmą kartąmokslinėj paskai
toj prabylanti į lietuvišką audi
toriją. Savotiška sensacija bu
vo Mainzo uh-to lektoriaus VL _ _____

'-įfe^eria^ Casfeo7 paskaita aipie ^#sa3ėj^ -
žymųjį lietuvių dailininką ir Penktadienis (rugp. 5) buvo 
kompozitorių M. K. Čiurlionį, specialiai skirtas tėvynei pami- 
Paskaitos prelegentas buvo nėtt Kauno karo muziejaus gar- 
Lietuvos rusas, 'tarnavęs Lietu- sam aidinę, vietoj karo invali- 
vos diplomatinėj tarnyboj. Jis dų, jaunimas, pasipuošęs tauti- 
su didele meile mūsų tėvynei 
ir giliu įsijautimu į M. K. Čiur-

SM Bot OKh taraat 
(tarp. 2 ir S Avė.) 

New York, N. T.
1U MM42I

iti įvairioms progom* ir dydžhd-
IA AVĖ. Woodhaven, N.Y. H42t

— TeL 849-7240 —

•toto

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA tr ALBERTAS RADETON AS, MTV.

LITAS duoda paskolas lengvomis išsl mokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus pre ...
kitę apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šelme* nariams, ypač jau
niesiems, kad jis augtų kart* su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja žiu* metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
ja* reikalais prabom kreiptis į New York* arba Chicagos įstaigas.

šeštadienio vakaras buvo 
skirtas jaunimo koncertui. Ša
lia šiaurės Vestfalijos grupės 
(vai O. Krutulytės) ir studen
tų šokių grupės, šalia akordeo
no numerių pasirodė ir dvi jau
nos solo damininkės. Anelė 
Valaitytė padainavo dvi leng-

(nukelta į 5 psU

Iešmų Ltetamn tateės kovoto
jų, vienokin ar kttokin būdu ko- 
imnnstų nužudytų (vysk. V. Bo- 

jos, lenkų, bolševikų ir naci- ir kt pastangas ne tik išlaiky- vii^ybos. šitas paskaitos proga nseričiaus, Juozo laikšoa ir ki-
nių vokiečių okupacijų metais. ’ y ti lietuvių kalbą bažnyčiose, iš buvo paminėta ir prof. J. Ere- Antras to vakaro jspūdin-

kurių ją sistemingai vijo kuri- to TO metų sukaktis. yi gymartas buvo Įtatafam-
ja, bet drauge pakelti tautini ’ mūsų meno istim- "» dažnam po ptojy-
susipratimą, MeSi liaudį ir^S kte <r,P. R^is šj kartą pa- riekelę juodos (temo., tai 
pZ jos gerove. Del to buvo atankp mvo iMffte- Imvo g»it» * Ueta- 

steigiamos mokyklos, kuriami ’ ' ■
kooperatyvai, .or inizuojamas skubėjimo riktai. Jie nema- 
jaunimas, atidaromos skaityk- frrną pačios knygre vertinga įn- 
los, platinama spauda, ruošia- dėiio į mūsų atsiminimų ir kraš- 
nū vakarai su vaidinimais. Jų toty^ literatūrą, 
dėka tame tolimame pagudės •
miškų krašte vargingai gyveną (J. Miškinis: MANOJI DZO- 
dzūkai daugiau skaitė lietuviš- KUA, 192 psl., Nidos Knygų 
kos periodinės spaudos, nei kai- Klubo leidinys nr. 59, 1966, 
kuriose kitose, turtingesnėse kaina 1,50 dol). 
Lietuvos vietose.

Visa J. Miškinio knyga yra 
patraukli. Joje sudėta daug įdo
mių faktų, nors kai kurie iš jų 
žinomi, pvz. bolševikų ultima
tumas, Trasnykų įvykis, kun. 
Bakšio, mkt. BloznelM) nužudy
mas ir kt Mano galva, tokie 
dalykai galėjo būti praleisti, nes 
jie ne kartą buvo aprašyti.

Pastebima ir skūbėjiiiio pėd
sakų. Jeigu autorius būtų rašęs 
neskubėdamas, tai būtų primi? 
nęs, kad bolševikai pninąjį kar
tą Alytų* okupavo 1819 m. va
sario, o ne gruodžio mėn- (92 
psl), kad lenkai sumušė baite 
Vita prie Varšuvos (tikrumoj 
už 15 km. nuo jos į šiaurės ry
tus, prie Radzymino) 1920 m. 
rugp. 15 d., o ne spalio mėn. 
(45 psl.); kad Marcinkonyse 
grybų konservavimo fabrilpMj 
buvo įkūrusi italų bendrovė, o 
ne bendrutanta^ (21 psl) ir kt 
Be to, tenka priminti, kad Lie
tuvoj niekur laukinės Žąsys ne
peri, nors autorius tai teigia 
(12 psl). Lygiai reikia laikyti

Jis puikiai pažįsta savo gimtą- Gaila autorius neparašė 
jį kraštą — Merkio upyno ša- Į^ačiau apie jo gimtojo krašto 
lį, ir dėl to jo nors ir trumpos papročius, drabužius, namų a- 
užuommos apie tos vietos dzu- pyvoką, darbus, valgius ir te
kų būtovę X1A-XX a. sąvarta- ptnografrnins dalykus, bet tai, 
je tun mokslines - etnografi- įą jis užsimena, tikrai įdomu, 
nės reikšmės, o prisiminimai iš §tai kad ir ši maža ‘.ištraukėlė 
lenkų (Aupacijos 1919-20 m- ir (iš 32 psl): “T agi Pirmojo pa
jų siautimo buv. neutralioj zo- saulinio karo ardavo jaučiais su 
noj 1921-23 m., yra gyvas fiu- mediniais arklais čia arklys bu- 
dųimas lenkų darytų skriaudų Vo laikomas didelėj pagarboj, 
Betariam. Tai yra dokumentinė ir dėl to arklių ūkininkai į ark- 
medžiaga lietuvių - lenkų san- lą ne kinkydavo Kai kas net 

žiemą iš miško malkas vežda
vo jaučiais”.

Gudų šalies miške I pas. ka
ro meta priviso plėšikų. Tai bu
vo pabėgę iš Vokietijos rusai 

tminkų drebėm. Netrukęs nu- belaisviai ir tie rusai kareiviai, 
ėma per miškus ir pelkynus į kurie slapstėsi miške vokiečių 
tolimas valdines pievas šienau- nepastebėti. Prie jų prisidėjo 
ti. O tie miškai didžiuliai, tos ir sritinių plėšikų. Jie įsistip

rino slėptuvėse ir 1916-18 m. 
plėšė ir žudė vargšus dzūkdius. 
Vokiečių karo žandarmerija ne; 
sirūpino juos išnaikinti, bet kai 
jie įsidrąsinę pradėjo atiminė
ki vokiečiams vežamą priva
lomą duoklę, tai vokiečiai įsiki
šo ir tik vienoj vietoj, apsupę 
plėšikų lizdą, nušovė jų 37, o 
15 paėmė gyvų. Tai didžiausia 
Lietuvoj plėšikų medžioklė.

Tačiau plačiausiai nušviečia 
lenkų pastangas nulietuvinti jų 
okupuotą Dzūkijos dalį bei len
kų civilinių bėk karinių admin. 

. *. .. . . .__ . rius — tikras pietietis, Lietu- organil vykdytą 1919-23 m.
šakoti Jis tun daug ko, nes yos pakrašfio gyventojas. Dėl- Prieš ^tuvius terorą. Ta pro
daug įgyveno, daug vmke, w ga jis papasakoja apie herojiš-
daug kovojo dėl lietuvybės, G - mBko kas lietuvių kunigų J šablins-
tenrams ja brutaliai naikinant, , —, _ . .j, umuu gudų. Tačpau nuo to miško i ry-daug vargo kamerines Vokieti- ūkusios lietuviški

Reel Esteto • JOSEPH ANDRUSIS •- Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, autonotelių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax uĄrikiyinas. Mutual Funds — Pi
nigų investadjoe.

Kascfien nuo 9 iki 8 vaL; teMadienials Dd 6 vai popiet. 
87-09 Jamteca Av*^ Woodh*v*n 21. N. Y. • W. VI 7-447?

apie šio dąfiininko karybos 
prasmę, anrirdamas ją su XX 
amž. -prtaHite Europos kulttaa

_ uupos MIKULSKYTES 
įvairių moteriškę drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bttuskutės, kojinė*, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, 
95-04



ŽINIOS Iš NASHUA, N. H

dai 60 m. sukakties proga pa
gerbimas organizuojamas rug
sėjo 25 Los Angeles mieste. 
Organizacinį komitetą sudaro 
daugelio ^Eanizadjų atstovai. -

Po 5 duf: Constentine, P., Brooklyn, N.Y., Vilčinskas, E., Brook- 
N.Y., Liobe, J., Woodhaven, Ji.Y., Zobarskas, Woodhaven, N, Y., 
Gustas, Fr., Brooklyn, N. Y.

jgeidavimų ateičiai. Jūra Gailiu- 
šytė, speciali PLB centro valdy
bom (Clevelande) delegatė šiai 
studijų savaitei, perskaitė Tėvy
nei sveikinimą, skirtą perduoti 
per radiją į Lietuvą. Sveikini
mas buvo palydėtas tautinio 
himno, kuri dainavo visi daly-

nos” redaktoriui mirus, JAV. 
L.B. Kultūros Fondo valdyba 
naujuoju LBT vedėju pakvietė 
dr- Zenoną Ašoklį. Dabartinis į- 
staigos adresas: Lietuvių Biblio
grafijos Tarnybą, 1347 So. 48 
th. Court,Cicero, HL, 60650, U.
&A. . . ' ■'

ramą^'. kaži,. dar pridėjus maž
daug du kartu tiek statybos rė
mėjam,. tinkama 125

Po 2 cMu Raynis A., Flushing, N.Y., Samulis A., Brooklyn, N.Y. 
Uknevičius A., Woodhaven, N.Y., Pohlman, Brooklyn, NY.

Po 16 doL: Kazickai, JA, Ne wRocbelle, NY, Jauniškis. MK, M.
D., E. Northport, N. Y., Norvilai, K. J., Brooklyn, N. Y.

ą. Kadangi abi dainų atli- 
dor tobeaimoka, yra pa- 
vflčių iš jų susilaukti pre

kes (Užupis), gimęs Kaišiadory- 
se, gyvenęs Kaune, b dabar gy
venąs Amerikoje- Prašoma at
siliepti arba pranešti adresu: 
D. Klinga, 337 Union Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11211.

jBnrtįįaf Minga.- 
'Jfnkmniiif nį (nųgmičio 7) po 

pamaldų rvangalikiuj ir katali- 
jvyto uetuvisKiyų studi- 

jų XHI sakaites uždarytais- Dr. 
;JJČ Čeginskas sutrauktai pri- 
minė poakaitų svarbesne* min
tis, savaitės dalyviai kritiškai 

įįBMtifrfrf dėl savaitės progra-

| Sėtuvių 1. Eduardas Abromaitis, 
a vįab nigų Vienybės pirmininkas 
ridos” gie- seselių kazimieriečių atste

aplankyti T. Bernardino. Jonas 
Grauslys, nors ir 90 m. amž., 
jaučiasi gerai, tik kojos jį kiek 
vargina, bet su lazdele dar gali 
pavaikščioti. Sveikiname Jo
ną Graūslį, sulaukusį 90 metų 
amžiaus, ir linkime jam sulauk
ti 100 metų. Tegu Dievas jį 
laimina. A-

Šv. Kazimiero lietuvių para- 1902 rugpjūčio 24 ir apsistojo 
pijęs kapinių prižiūrėjimo irvPortiamį Maine. Gyvendamas 
tvarkymo komitetas neseniai ir dirbdamas Portlande, susipa- 
posėdžiavo klebonijoje. Daug žino su neseniai atvykusia Ur- 
kas kalbėta ir svarstyta. Nuta- šule Butaite ir susitarė 
rė pastatyti tvorą, ypač vieno
je kapinių pusėje, kur statomi 
gyvenami namai Taip pat nu
tarė po naujų metų paskelbti 
vardus ir pavardes visų tų, ku
rie užsisakė žemės sklypus ka
pinėse ir iki šiol nėra įmokė
ję nė vieno dolerio, ir vardus 
tų kurie tik įmokėjo dalį. Susi- 
rinkimo dalyviai, dalyvaujant 
kleb. tam. Juozui Bucevičiui, M 
S.» paaęįį^ė, |ad gal kai kurie

tų žtai pamaldas ir kad viri 
grąžtai giedotų lietuviškai. Žmo
nių atefianko ir iŠ tolimesnių 
apytinkts miestelių. * Kol bus

apsi
vesti. Vietos lietuviai Jen netu
rėjo savo parapijos. Tai jie nu
vyko į So. . Boston, Mass. ir šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje susituokė 1908 vasario 
28. Pagyvenę kiek Portlande, 
1923 persikėlė į Nashua, N. H., 
kur jau buvo lietuvių parapi
ja ir nemažai lietuvių, kurie tu
rėjo suorganizavę keletą drau
gijų. Jonas Grauslys tuojau įsi- 

__ ___  w._._ _____ s rašė Jį parapiją ir į jos draugi- 
visai pamiršo kad jie yra už- jas. 1965' gegužės 26 
sisakę žemės sklypus kapinėse. 
Taigi kapinių komitetas į tai

šį penktadienį, rugsėjo 2 per 
Baltimorės televizijos 11 kana
lą — WBAL-TV bus transliuo
jamas pasikalbėjimas su prel. J- 
Stendeliu apie Šiluvos koply- 
ses dedikaciją _J¥ashingtone. 
Spalvota programa “The Re- 
jorter and the News” transliuo
jama nuo 6 iki 7:30 vai. vak.

lių leutaviine ir ^Pater nos- 
ter” karta su eėfebrantu giedo
jime, šfluvos paminklinės kop
lyčios dedikacijos mišiose rug- 

2 vai. p.p. Buvo pa-
Dalyvių religiniais dvasiniais 

reikalais rūpinosi ir jiem patar
navo kun. J. Urdzė ir J. Sta
naitis (evangelikam) ir kun. dr. 
J. Jūraitta (katalikam). Visą sa
vaitę buvo atidaryta jaunų dai
lininkų kūrinių paroda, tvarko
ma A. Krivicko. Parodoj darbų 
buvo išstatę: T- Burbau J. Jur- 
konytė, A. Mečytė ir I. Suokai-

VokkSijos moterys<rbuvo su- 
ruošusios tautodailės parodėlę. 
Organizacijos turėjo savo atski
rus posėdžius. x

Pastovių savaitės dalyvių bu
vo 90. Dalyvavusių 1-3 d. sve
čių buvo dar kelios dešimtys. 
Savaitės techniniais reikalais 
rūpinosi Alg. Palavinskas, A. 
Veršelis ir AL Grinienė, ši bu
vo ir meninės programos orga
nizatorė.

Lietuviškųjų studijų XIII sa
vaitę globojo ir jos materiali
niais reikalais rūpinosi PLB Vo
kietijos krašto valdyba, su savo 
tarnautojais. (Eli)

Šiluvos Marijos, koplyčios de- 
iikavimo iškilmėse dalyvaus 
iaug lietuvių iš Baltimorės. Ke-

ganto, H- Nagio, A. Saulaičio, 
S. J., ir kt' Pristatoma ir jau
nųjų poetų kūryba bei 1965m. 
LS.S. sociologinės studijos — 
anketos daviniai. Leidinys gau
siai iliustruotas, didelio forma
to, atspausdintas gerame popie
riuje, 97 psl. šis metraštis bu
vo specialiai paruoštas jaunimo 
kongresui ir platinamas jo mė

toti autobusai važiuoja iš čia į 
Washingtoną. Daug kas vyksta 
savo mašinom. Iškilmėse daly
vauja ir visi parapijos kunigai 
Prel. L. Mendelis sakys pamoks- 
lą- RarapijesJ vyrai prižiūrės 
tvaiką dedikacijos iškilmėse. ~

Madų parodą rengia šv- Al
fonso parapijos sodalietės rūgs. 
19 Mardi Gras Sappen Club, 
Hartford Rd. Bus demonstruo
jami naujausi rudens drabu
žiai. Laimėjimam skiriamos į- 
vairios premijos. Pradžia 8 v. 
Kiekvienais metais į jų rengia
mas madų parodas atsilanko 
daug žmonių.

Maldinmky kelionei į Liur- 
do šventovę Emmitsburg, Md., 
vadovaus parapijos klebonas 
prel. L. Mendelis. Si ekskursija 
bus rugsėjo 25. Bus mišias 
prie Liurdo altoriaus, pusry
čiai St. Marys kolegijoje, šven
toji valanda palaimintos Moti
nos Elzbietos Seton koplyčioje- 
Visi kelionės dalyviai melsis, 
prašydami pasauliui taikos.

" . Jonas Obelinis

nijos universiteto dėstytoja, be
silankydama* okupuotoje Lietu
voje, parinko bolševikų išvog
tų kryžių ir koplyčių figūrų, ku
rias atgabeno į .Kalifornijos 
universiteto muziejų. Jų yra ke
lios dešimtys ir visokių rūšių 
bei laikotarpių. Tolimoji Kali
fornija priglaudė ne tik šim
tus išvietintų lietuvių, bet ir 
mūsų krašto liaudies meno li
kučius.

—■' Dail. Vanda Pazukaitė 
prieš pusantrų metų atvykusi iš 
Lietuvos į Ksmiadą, rūoSa savo 
kūrinių parodą Windsoro mies
to WiUistead meno galęrijoje- 
Bus išstatyti grafikos, tempe
ros ir aliejum tapyti darbai, 
kai kurie atsivežti iš Lietuvos, 
kiti sukurti Kanadoje.. Paroda 
atidaroma rugsėjo 14.

Kun. Juozas Antoszewski, 
praleidęs atostoyas Amerikos 
vakarinėse valstybėse, grižo, at
gal į savo darbą šv. Alfonso pa
rapijoje.

Sv. Alfonso mokykla mokslo 
metus pradeda rugsėjo 6. Vai
kai dalyvaus 8 v. mišiose, ku
rias aukos prel. L Mendelis. 
Tėvai raginami savo vaikus 
leisti į parapijos mokyklą, ku
rioje mokytojauja pasišventu- 
>ios seselės kazimierietės.

Kun. A. Dranginis atostogų 
išvyksta rugsėjo 5. Jis aplan
kys'savo brolius ir kitas gimi-

rėmė« bei tefiidių sutartinis mokslo 
darbas. '-į §iem

Šių namų statybai paremti

— Senatorius Paul H. Doug- 
taa'su žmona jstojo į Lietuvių 
Fondą, įteikdamas LF pirm. dr. 
A. RMmai 200 dol šiuo metu 
LF-e yra apie 300,000 dol Per 
šiuos ir kftųs.ųfetųš žadama pa
siekti pusę mftiįjbho, ot 1968— 
užbaigti iki milijono. Tam tiks
lui greit bus suaktyvinti LF va
jai. Iki dabąr LF lietuviškiem 
reikalam'jau paskyrė 20,000 
dol. Po šių metų pabaigos vėl 
bus virš 10,000 dol. LF orga
nizatorių ir aukotojų tikslas — 
kuo greičiau pasietai milijoną 
ir kasmet lietuviškiem reika
lam skirti po 50-70,000 dol.

Bridgeport, Conn.
5v. Jurgio parapiečiai orga

nizuotai vyksta į Washingtono 
iškilmes. Visus kelionių reika
lus tvarko kleb. kun. P. Pronc
kus ir varg. A. Stanišauskas. 
Choristus tvarko Jonas Butkus. 
Dauguma vyksta savais auto
mobiliais. Vfeiem vykstantiem 
varg. A. Stanišauskas parūpino 
ženklelius ir programas.

lhNri|ill|praėjo 
sėkmingai Žmonių dalyvavo 
per penkta šimtus. Daugiausia 
darbo teko kleb. kun. Py 
PrahckuL

Parapijų* mokykla pertvar
kyta iš lauko ir iš vidaus. Mo
kyklą Šiemet lankys penki šim
tai vaikų.

, Prie Mnytlo* padaryta nau
ja automobiliam pastatyti aikš-

— J. Puodžiūnas, vienas iš 
puikiausių šiuo metu lietuvių 
baleto šokėjų ir choreografų, 
rugsėjo 6 atidaro Chicagoje ba
leto studiją, kur lietuvių vai
kus i£ toliau pažengusius mo
kys baleto meno. Jam talkins 
Chicagos Lyric operos baleto 

M., ir Kazys Grauslys, kuris šokėja Violeta Korsakaitė, 
yra vedęs ir gyvena Hudson, N. 
H.. Kazys Grauslys labai dažnai 
aplanko savo dėdę, atveža jį į 
lietuvių bažnyčią ir taip pat jo 
gimtadienio proga buvo jį nu- 

vo pašarvotas Kazio Kazlausko vežęs į Kennebunkport, Maine, 
laidotuvių name, 8 E. Pearl St. 
šermeninėje rožančių atkalbė
jo kun. A. Vainauskas, taip pat 
ir kapinėse, dalyvaujant kleb. 
kun. J. Bucevičiui ir varg. J. 
Tamulioniui. Palaidotas iškil
mingai rugp. 20 d. iš Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čios Šv- Kryžiaus (parapijos) ka
pinėse. Gedulo šv; mišias auko
jo kleb. tam. Juozas Bucevi- 
čius, M.S.? asistavo kun. A. Vai
nauskas ir kun. R. Davis. Ve
lionis buvo gimęs Lietuvoje, 
rugp. 6, 4878. Priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai ir jos drau
gijom: 
Apaštalavimo, šv. Vardo ir tre
tininkų. Paliko liūdesy dukterį 
Pranę Sterner, gyv. Rochester, 
N.Y„ sūnų Juozą, gyv. Nashua, 
dvi dvynukes seseris, devynios 
anūkus, ti^s proanūkus ir daug

Namų statybos vietoje jau 
vjdrota intensyvūs - darbai. Tai 
gera žinia, ne tik tiem, kum 
Sesžo^ai f^inaso, bet taip pat 
ir visai lietuvių visuomenei.

• . A&
MERGAIČIŲ BENDRABUTIS 
Nek. Pr. Marijos seserų kon

gregacija Putname, Conn., jau sėjo 4 d.

100 Shaiins, M., Woodhaven, N.Y.

50 dol.: Masionis, A., E- Paterson, N.J.

Kur. dr. V. Guru! pasitrau
kus iš parapijos, klebonas rūpi
nasi gauti kitą kunigą lietuvį. 
Kol kas sekmadieniais pagelbs
ti tam. J.V. Kazlauskas. Lietu
viškos mišios sekmadieniais bū
na 11 vai. Klebonas dažnai pri
mena.

2. Vytautai preL,
lietuvių §v. Kazimiero Kotegi- 
jos atstovas iš Bmnou.

3. Vlate Budreckas, muzi
kos reikalam įgtiiotinta iš Broo
klyn, N.Y.

4. Valdemaras Cukuras, ame
rikiečių parapijos atstovas iš 
Voluntown, Conn.

5. Jurgis Gailiušis, OT.M., 
Tėvų Pranciškonų atstovas iš 
Kennebuniųmrt, Maine-

6. Runas Garšva, M.I.C., Tė
vų Marijonų atstovas iš Chica
gos, Blinota, ir skaučių dvasios 
vadas.

7. Gediminas Kijauskas, S.J.,f 
Moksleivių Ateitininkų Są; 
jungos dvasios vadas ir Tėvų 
Jėzuitų atstovas iš Montrealio, 
Canada.

8. Rapolas Krasauskas, Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos atstovas iš Romos.

9. Juozas Margis, lietuvių pa
rapijos atstovas iš Argentinos.

10. Jonas Pakalniškis, ber
niukų skautų dvasios vadas ir 
lietuvių parapijos atstovas iš 
Maspetių Ttejy York-.

t i. Karimierbs, Pugevičius, 
radijo ir televizijos direktorius 
Baltimorės' arkivyskupijoje, 
Maryland.

12. Vytautas Zakaras, Nekal
to Prasidėjimo seselių atstovas 
iš Putnam, Conn.

Giedojimų repeticija bus 12 
valandą vidudienyje, Katalikų 
Universiteto sporto salėje, rug
sėjo 4 
su jungtiniu choru. Kunigų gie
dojimam prie altoriaus už gro
telių vadovaus kun. VI. Budrec- 
kas. Jungtiniam chorui* žemai 
bažnyčioje diriguos Jurgis Pet- 
kaitis. Kunigai yra prašomi at
sivežti sutaną, kamžą, ‘“Tikin
čiųjų Maldos” gaidas ir kinta
mųjų mišių dalių lotyniškus 
tekstus.

Varitytinįįą , būdu statybos 
darbo* taim^> rimta, firma; 
tikimasi, kad galutinai uisi dar
bai bus v&aigtir iki 1967 ru
dens- . -V- '

Didinsiąs Matulaičio namų 
stalty&ok vajaus komiteto rūpes
tis suteikti pakankamai lėšą

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS METRAŠTIS

Tai informacinis leidinys, su
teikiąs gausių žinių apie mūsų 
jaunimo oyganizacijaš' ir jų 

Kazimiero Maldos veiklą, apie Studentų Sąjungą 
ir paskutinį jos suvažiavimą, 
apie lietuvių studentų visuome
ninį gyvenimą. Gausu žinių iš 
įvairių sąjungos skyrių. Leidi
nys patiekia taip pat eilę 
straipsnių, parašytų /A. Zspa-

M velionio vėlė ilsi- racko, K. P. Žygo, dr V. Vy- 500 duL: N.N., Brooklyn, N.Y. 
si ramybėje.

Adv. Lsbnarda* Vsliška kar
tu su New Hampshire gub. 
John W. King buvo nuvykę į 
Montrealį'įr dalyvavo JAV ir 
Kanados teisininkų organizaci
jos seime.

Jonas Grauslys, gyv. 66 
Elm St Nashua, rugpiūčfo 24 
minėjo savo 90-tą gimtadienį 
Sukaktuvininkas gimęs Rudalių tu. Dar ir dabar nevėlu ufci- 
kaime, Garždų parapijoj, Tel- sakyti.. Kaina 2 dol (Studentų 

lietuviai tanky- šių apskr» I š| krataą atvyko Sąjungos iteriam 1.50 (kfl.)- Už- 
• ■ . ' ‘ - sakymai siunčiami adresu: ša-

lietuviškos pamaldos, tol Čia rūnaa Valhdtenas, 6417 S. 
bus ir lietuvių parapija, bus Oakley, Chicago, Al., 60636. Te- 
ir Uatuviai kunigaL O. lef. (312) 434-7270.

— Atlanto rajono skautę Ą- 
žuolyno stovyklos viršininko 
pavaduotojas s. Romas Pakal
nis, skaučių stovyklos komen
dante v. sk. v. si. Lyvia Bražė
naitė ir stovyklos kapelionas 
kun- s. Vytautas Bitinas lankė
si “Nonrich BūHetin’r laikraš
čio redakcijoje. Rugpjūčio 14 
laidoje laikraštis išspausdino il
goką straipsnį “Traditions of 
Lithuania Preserved at Lis- 
bon Camp”. Panaudojant dele
gacijos suteiktas žinias, repor
teris apibūdino ne vien tik 
pačią stovyklą,, bet palietė ir 
pačią lietuvių skautų organiza
ciją, lietuvių papročius, lietu
vių kalbą ir kt.

mirė jo 
žmona. Turėjo dvi dukteris; vie
na mirė jaunametė, o kita (Ele- 

kreipia visų dėmesį- na) buvo ištekėjus už Antano
Kun. Adolfas Vainauskas, Šv. šako ir susilaukė sūnaus Anta- 

Kazimiero (lietuvių parapijas vi- no. Po kiek metų ir duktė Ele- 
karas, buvo pasiryžęs vykti į na mirė- Sukaktuvininkas Jo- 
Cicero, HL, į a.a. kun. Aleksie- nas Grauslys turi giminių; iš jų 
jaus laidotuves, kuris žuvo au- paminėtini du brolėnai, būtent, 

—setanadienį, kartu tomobilio nelaimėje, Meksiko- T Bernardinas Grauslys, O.F.
je, bet, negavęs lėktuvo dėl 
mašinistų streiko, negalėjo to 
padaryti.

Pranas D. Elkavičius, 88 m. 
amžiaus, gyv- 51 Worcester St. 
mirė rugpjūčio 18. Velionis bu-
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LARRY’S MID-iSLANp MOWER 
AND POWER TOOL.&.1MC.

Glen Cove and Victnity 
Sales — Service — Repairs 
41 “A“ Cedar Swamp Road , 

Glen Cove. UI.N.Y.
Phone ( 516 ) GR 14)890
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Pfene: 271-3477
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J STAPLETON SERVICE
Launderers—Dry Cleaners 

Dependable Pickup .
. and Delivery

s Service anywhėre on
.»■ StMen Island
: Call GI 24450 Dav or Night 

Nei^hboriiood Stores —
; W. Brighton 54 Greenleaf Av.
: (near Forest)
t Great Kilis 4209 Hylan Blvd. 
p (at Armstrong)

MURRY’S DEL1CATESSEN

- Ahvays The Finest of Foods 
Pranpt Deliveries

> 34 Leėington Avė,
New York City 

Phone: GR 5-6330

Fine Wines and Liąuors 
-į

150 East 86th. St
MB^YORKCinr

TRG^OOO
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B. DULCHIN/INC.

The Firiest In Haniware 
Floor Sanders -— Waxdrs —1

170 Sėvėith Ave. , :- 
NEK YORK CITY 
Phone: CH 3-6741

LuneheobDmner or a Snack 
- Cataū^/fu SpeciM Parties 

aad Hoose Dinners
> Opea Dayly to 11:30 P.M. 

Satnžday to 1 A.M.
Member of Diners Club 
and American Expre$s 

Compo Stopping Center, 
. Westport, Conn.

Phone: 2274183

203 Main St . 
Port Washington, L.I 

CaH 516 PO 7-3737

YANKEE VENDING CORP.

365 Third St. 
Jersey City, N J.

J The Secret of our Success
fe Service

Call 201 656-1350

' , COZiNE AUTO WRECKERS 
COMPANY

- High Prices Paid for Junk
: Cars — Late Model Wrecks 

Used Parts of all Kinds 
We Pick Up and Deliver 

Anywhere-Anytime

6069 Flatlands Avė., 
Brooklyn, N. Y- 

RN 3-1010

SANCALLI AUTO 
WRĖČKING CO-

“tYanted"’
Junk Cars and Late Model
Wrecks — Top Prices Paid 

Parts for all Makes and Models 
Rear Ends — Transmissions 

Body Parts
5702 Avenue “D” Brooklyn 

Phone 629-2929

. ..
On this Labor Day

, j too hoBOr and support 
The Labor Forces Wbo Helped 

Make Our Great Country

Felice Saccone
Wifie and Llquor Store

ATLAS AUTOMOTIVE

TOM'S AUTO 
PARTS AND WRECKINO

575 Kast 137th St.,
Bronx. N.Y. '' 

Prompt Service — Free Delivery
Phone: MO 9-0853

Resealed Overhauled 
•: —-Rebuilt

All Work Donę By Expert 
Mechanics 

43-05 Vernon Blvd., 
Long Island City, L.I.

EX 2-3633

CHAS. SCHEURLE 
FUNERAL HOME

Dignity and Unūerstanding 
Within The Means of Ali 

24 Hour Service 
Parking Space Available

6119 Tyler Place, 
West New York, N. Y. 
Phone (201) 867-1801

TOOE'S INN 
RidgefieM, Conn 

Phone 203438-8282
4 West Lane (at the Fountain) 

Route 33 and 35 
“A Famous Country Inn” 

Fine French Cuisine 
Sunday Luncheon Served 

12 Noin to 3 P.M. 
Luncheon — Cocktails 

Dinner.

L'AUBERGE BRETONNE

Route 22

Paterson, N.Y.

914-TR 8-6782

CRYSTAL HOUSE 
CLEANERS

PEGGY'S POODLE SHOP

DR. PETER CARNES 
CHIROPRACTOR ~

48 Brompton Road' 
Great Neck, L.I. 

Phone: (516) HU 7-0475

; We Buy Late MpdeLWrecks 
Any Condition

Parts For Ali Makes 
and Models

5601 Fostėr Avė.,
z Brooklyn, N.Y.

RN 34131 or CH 1-5760

AČE VAN UNES

FIRST NATIONAL

; BANK OF HOPE

Hope, New Jersey

J and G SERVICE CENTER 
General Repairs,

On this Labor Day 
We too honor and support 

The Labor Forais Who Helped 
Makė Our Great Country

Flushing Federal 
Savings and Loan

Association

Loral and Long Distance 
Moving and Storage 

Low Rates

5614 — 7th. Avė. 
Brooklyn, N-Y. 

GE 9-6265

i -^1 West Side -Ave.-, z 
Jersey City, N J.

HE 4-8504 
Factory Pfocess For 
Cleaning Knitwear 

Drapes — Slip Covers 
Beautifully Cleaned

TOMS RIVER CHAR PIT

' Famous for Delicious Steaks
Chops—Hamburgers Franks 
Open Daily —Mon, Thru Sat.

8 A-M. to 5 P. M.

6 Washington St 
Toms River, New Jersey 

201-349-9617

1418 Rosele St. , 
Lihden, New Jersey

We Bathe ‘Em, Groom ‘Ehn 
^hd Love ‘Em §- 

For Appointment Call 
(201) WA 5-5129

Pick Up and Delivery Service

.. <744 Rahvray Avė., 
Woodbridge, NJ.

Phone: ME 4-9691

‘The Best Place for Your 
Mortgage and Your Money”

136-21 Roosevelt Avė., Flushing
Branch: 29-40 Union St, Flushing

Accounts Insured to $10.000 
Mortgage Loans To Fit Your Needs

i
■ • 1 '

On this I^b^įJJay
We too honor and support^J 

The Labor Forces Who Helped 
. Make Our Great Country

STUDIO OF 
PAUL THOMPSON

240 W. Front St, 

Plainfield, N.J.

Phone: 757-1793

WAYSIDE LIGHTING 
STUDIO

Laghting Fixtures For Your 
Home — For Your Business

569 Bedford Road. 
Bedford, Hilfe, N.Y. 

Phone MO 6-3303

J A CK TRACY LAUNOER CENTER

PltHI FUNERAL HOME

Main Street

Stanhope, NJ.

201-347-0840

FRANKS SERVICE STATION

Repairs on all makes of 
Cars dnd Trucks 

Gulf Products

1437 Ralph Avė., 
Brooklyn, N.Y.

CL 1-6262

HAND CRAFT 
and GOLF CO.

466 Maple Avė.,

Westbury, L.L'

JOHN'S AUTO 
WRECKING, INC.

Top Čash For Used Trucks 
Complete Line of Truck Parts

817 Meeker Avė. 
Brooklyn, N.Y. 

Phone: 384-9801

JUM GRAHAM'S 
CITGO SERVICE .

Expert Mechanical Service 
Foreign Car Work Too 

Braod St. and Comley Place

On this Labor Day 
We too honor and support 

The Labor Forces Who Helped 
Make Our Great Country

B. R. Waldron
, & Sons Co., Ine.
Waldron’s Country Bottled Milk 

Califon, N, J.
Distributed Thru Independent Dealers 

“Since The Gay 90’s”
Call 333-3076
82 Colden St..

Jersey City. N. J.
If No Answer Call Collect 

Califon — 832-2121

Authorized Dealer. Harley- 
Davidson and Honda 

New and Used Models 
On Display

86 McLean Avė.. Yonkers. N.Y.

Eltingville Shopping Center 

3952 Rkhmond Avė., 
Staten Island

Coin Operated Laundry and 
Dry Cleaning

Shoes Repaired While-U-Wait 
YU 4-9557

WHITE HORSE INN

1713 Second Avė., 
(89th. St) New York City

Meet Your Friends Here 
All the Time 

TE 1-9750

SHULMAN MOTORS

Authorized Rambler Dealer 
New and Used Cars

Route 46, Parsipanny, NJ.
201 227-3000

Bloomfield, NJL 
Phone 743-9851

SAM GOODY, INC.

World’s Largest Records and 
Audio Dealers

‘ (Stores Throughout the 
Metropolitan Area)

Call CTrcle 6-1708
For a Store Nearest You

- ■ • ■ • ••
ALLIED AIRMOTfVE INC.

355 Commack Road, 

Deer Park. L.L

Phone: Mohawk 7-6060

On this Labor Day 
We too honor and support 

The Labor Forces Who Helped 
Make Our Great Country

Brown Ford 
Co.

Authorizcd Ford Dealer 
New and Used Cars

2037 Morris Avė., 
Union, New Jersey

On this Labor Day 
We too honor and support

The Labor Forces Who Helped
Make Our Great Country

The Carriage Club
Always the Ultimate in

Gracious Dining
Luncheon — Dinner — Cocktails

Facilities for Privalė Parties
Up to 75 Persons

Ėnjoy the Singing of Our 
Waiters. Waitresses and Hostesses

Diek and Terrf De Shane 
Your Hosts

Teaneck Rd. Route 4, 
Teaneck. N. J.
Open 7 Days

Phone 833-2323

NEW YORK 
BEAUTY SCHOOL 

Individual Instruction 
By Expert Teachers 

Day and Evening 
Free Placement 

Ėst. 1929 
Lkensed By State of N. Y. 

596 Atlantic Avė., 
Brooklyn, N.Y.

Phone: NE 8-6502

617-3664449

SEVEN UP BOTTLING CO.

300 Vest 4th St 
Plainfield, N J.

Phone: 7564300

Try Our New Low Colorie 
Drink — Refreshing “Likę”

On this Labor Day 
We too honor and support 

The Labcr Forces Who Helped 
Make Our Great Country

The Twins Inn

PARADISE OR1ENTAL 
RESTAURANT

Delicious Food In a

Delifhtful Afmosphere

311 West 41st St 
NEW YORK CITY 

LO 3-2581

PAUL'S CUSTOM 
COACH WORKS

Spedalfets in Uptaolstery Tops 
and Coach Work

Vinyl Roofs and Landau for 
all Makes

44 Grand Avė-, (rear) 
Engleirood, NJ.

Phone: (201) 567-1420

SILVER STAR RAVIOLI 
AND MACARONI CO. INC.

Home Style Ravioli, Cavatelli 
Manicotti, Stuffed Shells 

Made Fresh Daily 
Wholesale Plant — 

1083 McDonald Avė. ' 
CL24474

Retail Store — 6818-15tk Av..
BE 24041 

BROOKLYN, N.Y.

On this Labor Day
; * We too honor and support
’ > The I^bor Foro e s Who Helped 

Make Our Great Country

■ '• The Butler Bank
'' The First National Bank 
•. of Butler. N J.
• ■ "Elg Enough To Serve Yon —■ 

Small Enough to Be Friendly" 
Office* In Butler — Klnnelon 

and Pompton Plains 
Member —: F.D.f.C.

On thip Labor Day 
We too honor and support 

The Labor Forces Who Helped 
Make Our Great Country

MARTUCCI
Cliarter Service

89 Guy Street

Dover. New Jersey

Phone: IŽOT) 360-1453

On this Labor Day 
We too honor and support 

The' Labor Forces Who Helped 
Make Our Great Country

Col. M. T. Parr 
Auctioneer

Grant Street Washtngton, NJ.

We Euv Out Complete Homes 
We HoM Sales In Your Home 

Anyvrhere In New Jersey

Phone: (201) 689-1385

Gene and Eurke 
Luncheon — Dinner—Cocktails 
Banquet Facilities —Wedding 

Parties 
Accommodated to 80 Persona 

Open Daily

Route 24. Chester, NJ.

PIRMAUJANT! DEARŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKHKOS SPECIALYBES

SCHALLER &WEBER
■ ■ ■ ■ ' - . • ; ; k-j... 'j« i _ A-.c. ■■ ■ ■ • «.

Užeikite —irttiktartte/

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
(Tarp 86-86 gatvių > s

RMgewwde: M-M MyrOe Avė. — TA 1-7888 
Astorljaje: 28-28 SMaw*y SL — AS 4-8218
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LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBES

1966 š. Amerikos Pabaltie-. *
čių ir Lietuvių prieauglio kla-. _ _ ___
siu lengvosios atletikos pinne-.' sudalindami $1000 ir woo prizus.

Trečiu baigė J““*5 kanadietis D
Sutttes iš Yaacouver, B.ę. sų 10 tš.nybės įvyks rugsėjo 10, Toron

te, Kanadoje. Vykdo ŠAL- 
FASS-ga, talkina Toronto PP- 
SK Aušra ir LSK Vytis.

Varžybos bus šiose klasėse: 
jaunių ir mergaičių B (14-15 
m.), jaunių ir mergaičių C (12- 
13 m.), jaunių ir mergaičių D 
(Žemiau 12 m) Pirmenybių pro
grama apima beveik visas po
puliariąsias rungtis.

Lietuvių pirmenybės bus iš-, 
vedamos iš pabaltiečių varžybų, 
atrenkant lietuvių dalyvius if 
atskirų varžybų visai nevyk
dant.

Dalyvių registracija vyk
doma per sporto klubus ar pa
vieniui iki rugsėjo 6 adresu: A. 
Malinauskas, 63 Hewitt Avė., 
Toronto 3, Ont., Canada. Te- 
lef. 531-6817.

Šios varžybos yra atviros vi
siem lietuvių sportininkam ir 
tokia apimtimi vykdomos pir
mą kartą- šios varžybos bus 
antroji lietuvių lengv. atletikos 
pirmenybių dalis ir po jų bus 
išaiškintas 1966 klubinis nuga
lėtojas, kuriam teks Ateitinin
kų Federacijos pereinamoji tau
rė, įsteigta 1958. Pernykštis 
laimėtojas — Cleveląndo LSK 
žaibas. Pirmoji pirmenybių da
lis, apimanti vyrų, moterų ir 
jaunių A klases, vyko liepos 23- 
24 Clevelande.

P. S. F-jos lietuvių sekcijos 
komitetas

•

CHICAGOS Llf UANICOS 
SUKAKTUVES.

Šį savaitgalį, Chicagos Lietu
vių futbolo klubas (LFK) Litua- 
nica švenčia 15 metų sukaktį. 
Penkiolika metų be didelės 
reklamos bei garsinimosi, kuk
liai, bet teigiamai puikiai atsto
vautas lietuvių vardas futbolo 
žaidynėse bei kitataučių laiki- 
raščių puslapiuose. Nesiimsime 
išskaičiuoti pavienių LFK Li- 
tuanicos laimėjimų bei žymėti
nų įvykių. Nepataisomų entu
ziastų įsteigtas vienetas laike 
metų įsigijo savo būstinę, tap
damas finansiniai nepriklauso
mas, rūpinasi prieaugliu, turi 
jaunių komandą, įsigijo būrį pa
sekėjų.

Penkioliktosios sukakties pro-! 
ga tegu šiuomi būna pasveikin- Į 
ta Chicagos LFK Lituąnica: vi
si nariai, žaidikai — pirmos, 
rezervinės ir jaunių komandų, 
vadovai, darbuotojai, rėmėjai, 
mieli žiūrovai, visi prie šio vei- 
neto išlaikymo prisidėję, na ir 
jam sėkmės linkėję.

Visiem jum, o ypatingai va
dovybei, nedėkingą darbą vel- 
kantiem, ilgų ir ištvermingų 
metų-

BROOKLYNO LAK
I CHICAGĄ

Darbo dienos savaitgalį, šeš
tadienį Chicagoje dėl Ameri
kos lietuvių futbolo meisterio 
vardo įvykstančiose rungtynė
se susitinka meisterio Chicagos 
Lituanica su Brooklyno Lietu
vių Atletų klubu. Newyorkiečiai 
pasirodys šios sudėties: Jan - 
kauskas, Vainius, Remeza, Bud- 
reckas, Kreicas, Budraitis, Ke- 
rekes, Žadvydas, Klivečka II, 
Bagdžiūnas ir kiti. Pernai Li- 
tuanicos vyrai, žaidžiant St. Ca- 
therine, Ont., laimėjo 4:1. Ir šis 
susitikimas newyorkiečiam ne
bus lengvas. Atletai

FOR SOUND ■ HEAT and COLD
INSULATION FOAMED IN PLACE

New mateliai. Low cost. Reliable and 
, fast installation. High heat stabillty: 
* 4-428°F —319°. Airplane nolse soft: 
- 80% - 92% absorbtion

High Dlmensional Stabillty
į The ideal material for: Buildings, 
A Tanku, Piping and Pipe Conduits, 

Traller Construction, Large Re- 
frigeration Units

SOUND RETREAT CORP.
Box 490

New York 10021
V Phone: RH 4-0625 — HY 7-5117

JAV atviros p-bės Seattte, Wash., 
kurios sutraukė 200 dalyvių, pasi
baik didmeistrių Robert W U 
Paul Beako laimėjimu. Abu surin
ku pn M W*«4 «* galimų). pgr

Sekė Būsgmer, SąMfer. 
horn, latvis DaUoergs, T. Saldį po 
9^ tš. Toliau didmeistris l4W*ar- 

Formauek, 
a ia - ’ - *

Yieųmtėks dftfcvfc Jfr
Aalvs iA MoAitsealta kuk*
Uos, pasaumfe
7 «tų twėfe į W- 

ir rtktw
Ck Haskųtimąm, 

roto tafcvR su įr-
TlUrtoie famninnu Bnrm anpkįu ąhit

Įsėdam ¥* * W
monok naUkHama^ SUk & tib

PėpVa Aust* 
talijos p-bėsn, įveikė žymiausių 
latvį L. Endzelinį, buv. visos Aust
ralijos ir 8 kart Pietų Australijos 
čempioną. Baltieji — L. Endzelins, 
juodieji — R. Arlauskas. 1. e4 c5 
2. 2f3 a6 3. c4 e6 4. 2c3 Vc7 5. d4 
c:d 0. ž:d4 2f6 7. 2c2 2c6 8. Re2 
2e5 9. b3 b5 10. f4 2g6 11. e5 b4 
12. 2a4 2e4 13. Rf3 Rb7 14. Ve2 2c5 
15. 2b2 2h4 16. R:b7 V:b7 17.0-0 ha 
18. 2e3 Ve4 19. Rd2 Bh6 20. Vf2 
Re7 21. Bael Vb7 22. 2d5 Bg6! 23. 
g3 e:d 24. f5 Bg4 25. f6 Rf8 26. f:g 
B:g7 27. Rh6 2e4 28. Vf4 Rc5+ 29. 
Khl 2g6 30. Vf3 Bh7 31. c:d Vd5 32. 
B:e4 B.:h6 33. Bdl Vc6 34. 2d3 Re7 
35. Bei Vb7 36. Bfl Bh7 37. Kgl 
Bc8 38. e6 d:e 39, 2f2 Re5 40. Bfel 
2e7 Baltieji pasidavė. ;

Shelby Lyman, kurio vardas 1957 
m. buvo įrašytas pirmuoju Lietuvių 
taurėj, skirtoj^ Bostono p-bių nuga
lėtojams, laimėjo dabar Delaware 
Valley atviras p-bes su 5-1 tš. Bu
vo 120 dalyvių.

Kas norely skelbtis Darbininke 
praiomas skambinti: 

GLenmore 2-2923

NURSING HOME

TENDERLING NURSING 
HOME

Fannye B. Carman, Adm. 
“The Next Best Place To 

Home Sweet Home”
Agend — Convalfiscents — Chronic 

Cardiacs — Speeial Diets 
Registered Nurses

594 W. Montauk Hwy., 
Lindenhurst, L.L

TU 4-0786
Also Under Šame Management

Tenderling Mary Francis Cottage 
Ręst 'Home

630. W. Montauk Hwy., 
Lindenhurst, L.I.

Watch For Subseąuent Ręst Home 
Also in The Area

H. W. SALE.

Wanted Exp Car Salesman
Steady work Nice working condi- 
tions Salary and conimission 

JOHN D’EMIC
867 4th Avenue Brooklyn

Call HY 9-5100

TOY DEMONSTRATORS
54.00 PER HOUR 
GUARANTEED

The original Discount Party Plan.
No investment. Commissions to 25%

CALL MRS. WILL
727-6439

SERVICE

NURSING CARE
Registered Nurse living in beautiful 
country, 30 minutes drive from 
NYC wishes 1 or 2 ladies who need 
good nursing care. 24 hour duty.

(914) EL 7-0183 
------------------------------------------ :—n

REFRIGERATION
AND

AIR CONDITIONING
Servicing all Boroughs. Specialists 
in all makes of ice machines. Wateę- 
air reconversions, shut down amį 
start up service. Winter storage, 
washing machines repaired, cona.- 
mercial, industrial, domestic, 24 hr. 
service. Prompt, dependable, ecom 
omical. Free estimate.

SECURE REFRIGERATION 
A AIR CONDITIONING CO.

902 Intervale Avė. Bronx, N.Y. TeL 
328-8555. Nights: 842-3611, 542-7203

tNROU NOW
4 StPT. TERM

COMPLĘTK SECRETARLAL
4 ACCOUNTING COURSES 

IBM Key Puoch
Special 12-wk. ABC Sborthand 
lG-wk High Sęhool Eųuivalency 
Day-Eve — Indiviidual instructiou 

j.ifetime placemenL Ask for Bklt. C
BROW N E S Business SchoeJ

5<Couri St. (Boro Hali)
Brookiyu - UL 2-6112 K 

ik u1 ■mssĘgūasstJ.ai.JAi.-..—

fytf.ttKėž STVDK)
GUaaBac. LAMSAE

Wcė Avė 
' ; 8-5578

u juj—.. 1--------j.,.,

SCHQ0V of MVSAC
qdl aUILLS'vlU 1 R 1 TiJ V 

inciruiugnto A divauęp Vyb-
niųue taugkt by S3>WARD CARL

1672 Victory Blvd. GI 2-6083 
Other studio at 82 Lake Avė.

C. F. Young Secretarial School ex- 
eeutive secretarial training. Privalė 
secreterial & stenographic courses. 
Legal and medical secretarial ap- 
proved ior foreign students Day & 
eve. sessięns, excellent placement. 
Catalog. 130 Clinton St. Mik 4-0793, 
1 block from Court St., Brooklyn

HOTELS

A Home away from Home HOTEL 
LUCERNE 201 W 79th N.Y.C. 
block from Broadway & 79th Street 
% block from subway Convenient 
to everything in the heart of N.Y.C. 
Newly furnished 1-2-3 room suites 
with kitehenettes under new man- 
ageraenL Moderate rates EIV 2-7100

THE SALISBURY HOTEL
123 West Fifty-seventh Street 

New York 19, N.Y.
(opp. Camegie Hali) 

Represented by all Travel Agents 
Ideal location — accessible to 

all New York.
Large rooms, walk-in elosets, effi- 
ciency kitehens — every comfort. 
Rates moderate,... by day, week, 
month or lease.

Contact MR. GIBBONS
Clrcle 6-1300

DISPLAY

CAESARS THE III 
Finest of Italian Cuisine

We have acconnnodation for show- 
ers parties Communion and Confir- 
mation and sočiai affairs Air con- 
ditioned — 169 Avė U bet W 6 & 
7th St Brooklyn N.Y. Call 372-9239

Best & John General Contractor, re- 
move violations, fix holes in side- 
walks, yard fences, painting, block 
work, plastering, install cement 
steps, repair eraeks in steps, fix 
leaks in roofs. Ėst. 15 yrs. All work 
guaranteed. 789-7329 6 AM to 10 PM

RĘST HOMES

RUSTIC GARDENS — 272 Bay- 
ridge Avė — Uniųue outdoor dining 
spot in Bay Ridge Specializing in 
Steak and Seafood. Open daily from 
noon 7 days a week Your host Peter 
Moran

Call 745-9112

CARRS GUEST HOUSE 
156 Washington Street 

Bloomfield N.J.
Home for mobile senior citizens — 
State licensed fully air conditioned 
Catholic Church nearby

Call 201 Pi 8-4169

FUNERAL DtRECTORS

6įOWEH
FUNERAL HOME

Joseph J. Staudt, Director
233 Somerset St 

New Brunsvvięk, N. J. 
Mone; KUraer 5-1344

RESTAURANT

THE CASTLE INN
Banųuets our specialty Private Par
ties Weddings A other Sočiai Func- 
Uops IR Old Workl atmosphere. — 
Lujwkeoas and Dinners daily Open 
Ž days a week — 712 Main St IsUp 
Ca# 546 JU 1-9651 or JU 1-5540 

į...- k-t .7ir<* TT.TI.Į U J.Į I IJĮĮĮI m I J.
TAXi ORI VERS for new Utti fteet. 
Days-Nites, steady or pari time 
hack. Licease reąui^ed. Nėw ąųtom. 
Fords. Free hospiUl and liję iosur- 
aoces. Bonus and vacRlk^A CO* .i.tm 
MAINTSMANCB CQ»|<, 204. E.
9A N-Y.ę. 427-ft7W

SERVICE MEN
For Hiųh PcccigiaA Machiue Tool 

Mušt know how to. serape. wiUing 
to go oa the road. AU expenses pąid 
Salary open — R. C. M. Industries 
Port Washington N.Y. CaU 516 
883-7777

-----UJUiLL.J. ; A-l-----

Expertenced - responsibte £w Lud- 
1QW—Wftke UP man pressman —

- K«Uey 
ęA? Pressmem HospUaliza- 

tfcn, peųripn plan. Union shop. Ex- 
ceUęitf opport. CaU Vūmle WA 5-6766 

Į-H LM . I -. Al«-
GIFĄJĮBS

ęęiMrtMjf U?«ited Hęspital 
satara Exęelbwt bemfls 

Apply Persoael Dept 
ST. CLARE’S HOSP1TAL 

415 West 51st Street
New York City

Machinists
SET UP MEN 

SKILLED & SEMI-SKILLED 
' OPERATORS

EXCELLENT COMPANY 
BENEFITS

im'c
MAGNETICS 

CORP.
570 Main St.
WESTBURY
(Ney/ Cassel)

Call: ED 4-7070 
for late or Saturday appointments

Wanted Exp Steamer
On Ladies Sweaters

Steady work
Nice working conditions 

F A G KNITTING MILLS 
126-16 lOlst Avė Richmond Hill 

Call 849-7995

INSPECTORS
ELECTRICAL

MEČHANICAL
TOOL & GUAGE 

EXPERIENCE
R£QUIRED

Apply or Submit Resume to
V. M. PIDGEON

Evening Interviews by Appointment
335-6000

' B-U-L-O-V-A
Systems & Instruments

Div.
75-20 Astoria Blvd. 

Jackson Heights, N. Y.
An Equal Opportunity Employer

DIE 
SETTEĖS

5 Years Experience

STEADY WORK
Good Wages and
Fringe Benefits

Call MA 4-4610 
PERSONNEL DEPT.

or apply in person 
192 Front St. Brooklyn, N.Y.

Only men meeting above 
reąuirements need apply.

Tool and Die .
Maker

5 to. 10- years. experience.
To čmd, maiatąin 

Progressive Dies 
GOOD SALARY

Excellent Fringe Benefits, 
Pension Plan

VVrtte X1182, News NY 17. NY 
Include phone number or call

Personnel Dept

MA 4-4410 
or apply in person 

192 Front SL, Brooklyn
Only men meeting above 

reąuirements will be interviewed.

HOME FOR RETIRED

New Haven,. Conn. (Suburbau) — 
Beauttful accommodations for ald- 
arly malė o« lemais in famlly-type 
home, 3 other guests. Complete care, 
fine food. Reaaonabte. Church with- 
In the area. (203 1 484-0719

H. W. FEMALE

WANTED EXP OPERATORS 
ON SPORTSWEAR

Mušt do a complete garment or sec- 
tion Steady work nice working con
ditions ROJAY SPORTSVVEAR — 
1163 Bway Bklyn

Call 452-4534

Wanted Exp Operatore 
On Ladies Coats 

Section Work Steady Work 
Nice workiug conditions 

JOSANNA COAT COMPANY 
600 Broadway N.Y.C. 

WA .5-1083

IBM KEY PUNCH OPERATORS
Heavy numerio. $75-95. Minimum 6 
months experience. Pleasant work- 
ing conditions, benefits. Call Miss 
Jackson: MU 7-8500—— Associated 
Transport, Ine., 380 Madison Avė. 
(46 St.)

IBM KEY PUNCH 
BONUS PART TiMERS 

Evenings, Saturday & Sunday. High 
pay and incentive bonus. Alpha Nu
merio exp. only Edco Data Proces
sing Corp. 226 W 37th Street, NYC. 
LW 4-0290

ATTEN'FION 
INACTIVE NURSES

The Visiting Nurse Association at 
Brooklyn has Full and Part Time 
positions. Hours 8:30 AM - 4:30 PM. 
Personai practices good if interest- 
ed call for intervievv —

MISS RITA THOMPSON 
ST 3-7420

COMPTOMETER
OPERATORS (3)

Exp Chain — 35 Hours 
Salary basėd on capability 

Call WA 4-6585 Miss Andrako

COMPTOMETER OPERATOR ex- 
perienced, 4 operations. Good start- 
ing salary, 35 hr wk. Fringe bene
fits. Congenial working conditions.

Call Mr. Klotz Personnel Dept.
U. S. NAVIGATION CO..

17 Battery PL BO 9-6000

IBM
KEYPUNCH OPER 

024 & 056, min 2 yrs exp. 
Salary commensurate with 

experience.
Call Mrs. Salinski: MU 6-1484

IBM Keypunch Opers expd. day or 
night shifts Sat. & Sun. work avail- 
able, good salaries, full or part time 

Tapė Converting Services Ine.
Hempstead Bus Terminai Bldg 67-A 
Nichols Court (cor. Main St.) Hemp
stead, L.I. New York. one flight up 
Room 212. Phone 516 - 485-4848

Wanted Exp Operators on Singer 
machines Steady work nice working 
conditions Hours to suit you. Day 
or night shift

KNITTING BY GNOLFO 
69-91 75th Street, Middle Village

Call 894-2664

Wanted Exp Operators
for Section or Piece Work

Steady work and nice working 
conditions

ALLISON PRESS COMPANY
207 E 120th Street N.Y.C.

Call LE 4-7855
WANTED EXP OPERATORS 

On Blind Stich Maciūne for Blouses 
Week work steady work all yeaę 
round nice working conditions

PAT McKAY INC.
48 W 37th Street N.Y.C.

Call LA 4-2378

NURSING HOMES

MARIAN MANOR 
NURSING HOME 

for
Convalescent - Terminai - Chronic 

POST OPERA'jFIVE 
RETIRED QUESTS 

INVALEDS.
RehabUitatinų Care 
Registered Nurses 

Licensed
Gladys A. Sarno, Director 

ANdrew 5-2987
Affiliated with the Huntington 
Nursing Home Huntington Ky 

Veteraną Mem. B’wąy Hauppauge

Saddle Brook Convalescent
15 Caldwell Avė- Saddlebrook. Nd. 

843-7333 
and

Brookwood Convalescent
SGLegregni SL Saddlebrook N.J.

Offers Hospital Extension Service 
in trea&nent for the convalescent 
and rehabiUtive patient in new 
ultra modern Nursing Homes. Ali 
rooms on one level. 24 hour nursing 
care Doctor on call

CaH 201 - 843-7333

KINGSTON. New York Stale ap- 
proved Home for AdulLs, speclalia- 
ing in care of aged A handlcapped. 
Private and aeml-private acconamo- 
dations. Ręst Haven, (914) FE 8- 
8664. St. Joseph Church within the 
area.

TQ ?LA«
YCfeUE AP#

CANCEL OR CHANGE
TėL

SERVICE

If You Really Want Your Car to Go 
See MARIO

MARIO’S Auto Inspection Service 
Mario De Santis, Prop. — Auto re- 
pairs, skilled mechanics. Shell Bay 
Road. Mayville (Opp. Exit of State 
Inspection Service) Cape May Court 
House, N.J. Phone (609) 465-5607

SALVO - Ironvvorks and Fences
2368 Bathgate Avė Bronx 

Ornamentai Furniture Brass. Alu- 
minum stainless Steel decorations, 
fences, etc. Repairs. We guarantee 
all our work Call 933-9136 days 
Nights SY 2-3756

TWINN COUNTY WATER 
VVELLS DRIVEN

Also Sewers and Water Mains — 
immediate service reasonable prices 
2507 Long Beach Road Oceanside

Call 516 RO 4-5013

EXECUTIVES !
Shop now for Xmas for industrial 
gift giving. Send for our latest cat
alog. All price rangės to select from. 
Prices wholesale. Only reąuests on 
firm letterheads honored. FARBER 
A RUBENSTEIN 36 W. 47th St., 
N.Y.C. — JU 2-6077

ATTENTION ALL POODLES
Exclusive Grooming in the 
convenience of your home.

D’AINE GROOMING
Call for appointment 

(212) 835-2057

Get your next Car at the FORD 
Center of attraction in Hudson 
County

Mustang - Falcon - Fairlane 
Galaxie - Thunderbird

CENTER FORD, INC.
Best seleetion in Hudson County 

Sho'duroom:

5410 Kennedy Blvd.
West New York, N.J.

Phone: 867-0044
A-1 USED GARS 

6215 Kennedy Blvd.
North Bergen, N.J.

TROUBLE WITH YOUR 
t AUTOMOBILE 

Call BUCKNER’S Road Service ■ 
in Oueens 

212 HA 8-1887 
We buy junk cars 

Towing Service

Violations removed faulty heating & 
hot water systems corrected; chim- 
neys, boiler rms, fin’d basęments, 
paties, stoops & all kinds of repairs 
& modernization. Foę free estijnate, 
no obligation and terms to suit you, 
phone S. GRILLO, 438-9222 any hr.

T. McDONNELL 
MOVLNG A STORAGE

Licensed and Bonded 
665 Franklin Avė Brooklyn

CaU MĄ 2-llSf?

X F. K. CONSTRUCTION 
COMPANY, loc.

Experts in Home Improyements - 
cement work and driyevvays our 
specialty. Ali work Jone at reason- 
able rates — 2435. W. 3rd Street 
Brooklyn 3-76-3316

VAlį LUMĘS
Speci^Jigtug in Household Moving 
and Sfortge 4 Distance

Compare Otft W
SfiįiA Ayę., Brooklyn

MISS FOY
Piano Teacher 

ADULTS AND CHILDREN 
We Go to Your Home 

33 Oakdale L.I. Cheatu Drive 
Call 516 LT 9-6277

Tutors and Private Instruction 
SPANISH LESSONS

given by Spanish speaking young 
man. I go to your home — MR. 
JIMENEZ 901 Bushwick Avenue 
Brooklyn. Call Hl 3-6000

GENERAL CONTRACTOR 
Alterations Modernization — Resi- 
dential also Commercial Work We 
guarantee all our work

RICHI CONTRACTING 
1606 Avenue V Brooklyn 

447-7111

GENERAL BUILDER 
would liko to build 1 & 2 family 
home.s. Repair or renovate build
ings. Covercd with vorkmen's com- 
pensation Insurance. Call anytinic.

(212) 774-1049
(212 ) 858-9668

FOR FAST ACCURATE 
TYPING call 

PRITCHARD'S TYPING SFRVIČE 
538-5507 or 453-6765 
days, eves, veekonds 

Free pick up and delivery.

LIETUVIU ADVOKATĄ!

C. A. YQKĘT
ADVOKATAS

41-40 7<th-Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tek NEvvten 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-708»

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY. PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — TeL T R 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojarf 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Salias 
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRUNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-Salinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P’vvay Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. 

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wolinmn, 
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

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

GRamercy 5-1437

\KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence St. 
VVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

-S.

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuoa 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864
■

4. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
JUVELYRAS

Auksaa - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jameica Ava. 
Woodhaven 21, N. V
Z VI 7-2573
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Darbininkas kitą savaitę dėl 
darbo dienos šventės išeis tik 
vieną kartą — trečiadienį-

Senatorius Kari E. Mundt 
(respublikonas iš South Dako- 
tos) šį sekmadienį, rugsėjo 4, 
kalbės per “Laisvės žiburio” 
radijo angliškąją dalį. Jis yra 
lietuviam svarbios Senato už
sienio komisijos narys ir lietu
vių draugas. “Laisvės žiburio” 
programa girdima sekmadie
niais nuo 9 iki 10 vai. ryto per 
WHBI radijo stotį 105,9 FM 
banga.

A.L.R.K. Moterų sąjungos 
New Yorko ir New Jersey ap
skričių atstovių suvažiavimas 
šaukiamas rugsėjo 18 Viešpa
ties Atsimainymo liet, parapi
joj Maspethe, N.Y. (64-14 56th. 
Rd.)- 11 vai. bažnyčioje šv. mi
šios. 2 vai. p.p. parapijos salė
je pietūs, o po jų posėdis.

Dr. J-J. Stuko, Seton Hali 
universiteto profesoriaus ir Lie
tuvos atsiminimų radijo direk
toriaus, nauja knyga “Awake- 
ning Lithuanią” už poros savai
čių pasirodys knygų rinkoje. 
The Florham Park Press, Ine., 
knygų leidykla New Yorke.

SVEČIAS IŠ VENECUELOS
Redakcijoje apsilankė kun. 

Antanas Perkumas, salezietis, 
Venecuelos lietuvių kapelionas, 
palydėtas kun. L. Jankaus, nes 
New Yorke apsigyveno Balfo 
namuose. Svečias papasakojo 
apie lietuvių gyvenimą anoje 
šalyje.

Anksčiau lietuvių buvo iš vi
so apie 2000, dabar liko tik pu
sė. Kiti išemigravo Amerikon, 
Kanadon.

Kun. A. Perkumas, buvęs 
misijonierius Kinijoje, į Vene- 
cuelą atvyko 1952 pakeisti kun- 
A. Sabaliausko. Gyvena Cara- 
ęas, sostinėje. Ten jo rūpesčiu 
pastatyti liet, namai. Namuo
se yra salė, butas, kunigui kam
bariai, svečiam ir lietuviam stu
dentam kambariai. Dabar lie
tuvių studentų nėra, tai kamba
riai išnuomojami. Pats kun. A. 
Perkumas per savaitę dirba sa
leziečių vienuolyne, gi sekma
dieniais lanko lietuviškas kolo
nijas. Didesnės lietuvių grupės 
gyvena dar šiuose miestuose: 
Maracay, Valencia, Barąuisime- 
tas.

Lietuviai šiaip yra gerai įsi
kūrę, dirba įvairius darbus, 
yra prekybininkų, gydytojų, 
šiaip tarnautojų.. Tai vis nau
jos emigracijos žmonės.

Lietuvių reikalam tėra tik 
vienas kun- A. Perkumas. Iš

New Yorko ramovėnai rug
sėjo 17 mini savo skyriaus 15 
metų įsįsteigimo sukaktį. Iškil
mingas minėjimas su oficialia, 
menine ir programine dalim Į- 
vyks V. Belecko svetainėje 
Winter Tavem Garden, Ridge- 
woode- Pradžia 7 vai. vak. Pro
gramoje atvykusio iš pavergtos 
tėvynės pranešimas, vakarienė 
ir šokiai, grojant orkestrui Da
lyvavimas su kvietimais.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
marijonų vienuolijos generali
nis prokuratorius ir vienuolijų 
kongregacijos komisarijus, pas
toviai gyvenąs Romoje, atvy
ko į JAV. Keliaudamas į religi
nį kongresą, buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne ir lan
kėsi Darbininko redakcijoje. A- 
merikoje jis išbus porą mėne
sių.

"Nemunas žydi" spektaklis 
bus palydimas simfoniniu or
kestru, kurs sudaromas New 
Yorke. Sąstato sudarymu rūpi
nasi Brooklyno operetės choro 
dirigentas muz. Vytautas Stro- 
lia. “Nemunas žydi” muzikinei 
pjesei ir simfoniniam .orkest
rui diriguos Dainavos ansamb
lio vadovas muz. Petras Armo- 
nas.

Argentinos dar atvažiavo kun. 
Klimankis ir dirba čiabuvių pa
rapijoje.

Kun. A. Perkumas į JAV at
vyko rugpiūčio 14. Dalyvavo 
vyčių seime, į kurį nusivežė 
prel. J. Balkūnas. Daug pagal
bos susilaukė iš Liet. Religinės 
Šalpos ir iš Balfo. Jiem už tai 
yra labai dėkingas. Dabar vyks
ta į Washingtoną. Po kongreso 
tuoj iškeliauja atgal į Venecue- 
lą.

Kun. A. Perkumas

Apreiškimo parapijos meti
nis piknikas bus šį sekmadie
nį, rugsėjo 4 Platdeutsch parke 
Franklin Sąuare. Pradžia 2 v. 
Šokiam groja Joe Thomas or
kestras. Autobusas nuo Apreiš
kimo parapijos bažnyčios išeis 
1 vai. popiet, taip pat sustos ir 
prie Šalinskų laidojimų namų.

"Lietuvos atsiminimų" radi
jo jubiliejiniame piknike, kurs 
įvyks rugsėjo 11, Royal Gar- 
dens Parke, Rahmay, N.J-, veiks 
ir Darbininko spaudos kioskas. 
Bus puiki proga įsigyti naujas 
lietuviškas knygas ir lietuviš
kos muzikos plokšteles, tuo pa
čiu paremiant ir lietuvišką 
spaudą.

Vysk. P. Brazys, vykdamas į 
kongresą Washingtone, buvo 
sustojęs New Yorke ir apsilan
kė Darbininko redakcijoje. Po 
kongreso rugsėjo 6 jis išskren
da į Vokietiją.

A. Poderis, gyvenęs 1689 Lin- mėse
den St., Ridgewood, mirė rug- 
piūčio 31. Laidojamas rugsėjo 
2, penktadienį, 10 v. iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 80 m. sukaktuvių minėji
mas įvyks spalio 1 Sheraton-At- 
lantic Hotel, Grand Bali 
Room patalpose. Dainuos Ed- 
na Mack-Mackevičius. Kalbės 
Susivienijimo presid. P. Dal
gis.

O. Ginkuvienė atsiuntė Darbi
ninkui sveikinimus iš Langley 
Field, Va., kur praleido atos
togas.

Išnuomojamas butas Ridge- 
woode, Knickerbocker Avė-, 5 
kambariai, moderni vonia ir šil
dymas. 60 dol. mėnesiui. Skam
binti po 6 vai. vak. VI 3-6545.

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas antram aukšte, netoli Ja- 
maicos linijos, Cypress Hill ra
jone. Butas labai šviesus. Pagei
daujama be vaikų. Skambinti 
AP 7-8934.

Woodhavene išnuomojami 5 
kambariai antram aukšte, su 
apšildymu ir karštu vandeniu. 
Telef. MI 2-3680.

Išsikeliant iš New Yorko, par
duodamas vienos šeimos na
mas Richmond Hill, arti parko. 
Dėl informacijų skambinti VI. 
Baltrušaičiui VI 6-3648.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soles, color ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig, Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royal etc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry 
F. Northport, N.Y., 11731.

Dr.,

FILATELISTAI !
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
126, Toronto, 19, Ont., Canada.

Apreiškimo parapijos choras, kuris šj savaitgalį vykst a j Washingtoną dalyvauti Šiluvos dedikacijos iškil-
Nuotr. P. Ąžuolo

LIETUVIŲ RELIGINIO KONGRESO PROGRAMA
Šeštadienį — rugsėjo 3 d.
8 vai. registracija The Stat- 

ler Hilton viešbuty, 16th ir K 
streets.

12 vai. lietuvių spaudos pa
rodos atidarymas.

1 vai- popiet LR KFederaci- 
jos kongresas.

Ieškoma šeimininkė puikiai 
daktaro šeimai- Gražus namas, 
privatus kambarys su vonia. 
Pasirinktinai: lengvesni namų 
ruošos darbai su pagelba sun- 
kesniem darbam arba visi dar
bai su didesne alga. Tuoj skam
binti DE 8-7025 arba rašyti ad
resu: Dr. Henry Adelson, 1195 
E. 21 st. St. Brooklyn, N. Y. 
11210. ’?

Kas yra susirūpinęs dėl pini
gų infliacijos, bene b ji tų ge
riausia juos dėti f Mutual 
Funds. J. Audėnas mielai patar
naus. 109 Wargįgk. St., Brook
lyn, 1C ■Y7^12WC’’rel.‘ ”T ~A7- 
9518. i V

DVI NAUJOS PLOKŠTELĖS
Aurelija —nauja lietuviškos 

muzikos plokštelė. Tinka ir šo
kiam. Dainininkei Aurelijai 
Paukštelienei aiomponuoja či
gonų orkestras/ Stereo 5 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c.

Laužę aidai — ASS Filisterių 
skautų sąjungos plokštelėj įdai
nuota 16 skautiškų dainų. Iš
pildo 4 oktetai. Kaina 4 dol- 
Stereo 4.50 dol. Persiuntimui 
pridedama 50 c.

Šios ir kitos lietuviškos 
plokštelės gaunamos Darbi
ninke/ 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn. N.Y 11221.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., Ridgewood, N.Y.
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Rugsėjo 2 iki rugsėjo 7, 1966

Spalvinė filmą su linksma muzika 
“DIE SCHOENE LUEGNERIN”

Vaidina :
R. Schneider, J. C. Pascal, H. Moser 

Briedinė filmą:
“Stefanie in Rio”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

2 vai. popiet Kunigų Vieny
bės seimas.

8 vai. vak. muzikos-literatū- 
ros vakaras Statler Hilton, po
kylių salėje.

Sekmadienį — rugsėjo 4 d.
10 vai. masinis Pabaltijo tau

tų susirinkimas (planuojamas).
2 vai. popiet Šiluvos koply

čios dedikacijos pamaldos, šv. 
mišios.

5 vai. popiet iškilmingas po
sėdis Katalikų Universiteto au
ditorijoj. Vysk. Pr- Brazio, M. 
I.C., paskaita “Mūsų pareigos 
persekiojamai Lietuvai”.

7:30 vaL vak. banketas Stat
ler Hilton viešbuty-

Religinio kongreso metu Wa- 
shingtone bus galima įsigyti ką 
tik atspausdintą kun. L. Jan
kaus knygelę apie Šiluvą. Kny
gelė gausiai iliustruota vaiz
dais iš Šiluvos, kaip ji atrodo 

- dabar. Kaina tik 1 dol.Ją bus 
galima įsigyti Darbininko spau
dos kioske, Statler Hilton vieš
bučio patalpose. Lietuviškų 
parapijų gerb. klebonai, kurie 
norėtų šios knygelės įsigyti di
desnį skaičių, prašomi kreiptis 
į Darbininką, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221-

Kaip pasiekti Washingtono šventovę
Washingtono lietuvių talkos 

komitetas atspausdino informa
cinį lapelį, kuriame paduotos 
visos reikalingiausios žinios: 
kaip pasiekti šventovę, kaip 
pasiekti Statler Hilton viešbutį, 
kur palikti automobilius, kur 
atsigaivinti ir 1.1, šios žinios 
gaunamos kartu su religinio 
kongreso programa ir puikiu 
ženkleliu. Kiekvienas dalyvis 
tai turėtų įsigyti iš anksto arba 
Wašhingtone paprašyti tvarkda
rių. Dabar tai galima gauti pas 
komiteto iždininką kun. L. Jan
kų, 105 Grand St., Brooklyn, 
N.Y. 11211- Telef. EV 7-1422.' 
Atvykstą į Washingtoną iš ryti
nės pusės, iš Baltimorės —

Pirmadienį — rugsėjo 5 d. 
(Labor Day)

9 vai. ryto šv. Mišios Šilu
vos Marijos koplyčioj.

10 vai. ryto posėdžiai The 
Statler Hilton patalpose: vargo- 
ninkų sąjungos ir muzikų sei
mas, lietuvių moterų simpoziu
mas — religija ir tautiškumas 
moters gyvenime (vadovauja 
dr. A. šlepetytė-Jannace), pa
šaukimai ir lietuviai (vadovau
ja prel. dr. V- Balčiūnas), jau
nimo posėdis (vadovauja stu
dentai ateitininkai).

12 v. lietuvių religinės šven
tės užbaiga. Kalba vysk. V. 
Brizgys — “Pasauliečių apašta
lavimas”.

ŠILUVOS MARIJOS 
KOPLYČIOS DEDIKACIJOS 

PROGRAMA
Šeštadienį, rugsėjo 3 d., 5 

vai. popiet Šiluvos Marijos kop
lyčios. altoriaus, konsekravimas.

Sekmadienį — rugsėjo 4 d., 
2 vai. popiet Šiluvos Marijos 
koplyčios dedikavimas — pro
cesija, šv. mišios, pamokslas. 
Po to visų dalyvių bendra foto 
nuotrauka. 8 vai. vak. banke
tas, muzikalinė programa, kal
bos.

Washington Parkway, suka de
šinėn į South Dakota Avė. Pri
važiavę Mchigan Avė. N. E., su
ka kairėn ir Michigan Avė. pri
važiuoja šventovę.

Atvykstą iš šiaurės vakarų, 
keliu 70 S įvažiuoja į Capitol 
Beltway 495, iš jo išsuka į Con- 
neetieut Avė. (Exit 20) ir ja va
žiuoja miestan. Iš jos išsuka 
kairėn į Calvert St., kuri įsilie
ja į Columbia Rd. Privažia
vus ir perkirtus 16th- St. N. 
W., reikia tiesiai važiuoti Har- 
vard St. N.W, kuri įeina į Mi
chigan Avė. Ja privažiuojama 
šventovė. LRKR komitetas.

Į Washingtoną ekskursantai 
dviem autobusais išvyksta rug
sėjo 2. Washingtone dalyvaus 
Šžluvos koplyčios dedikacijos 
iškilmėse ir apžiūrės miesto į- 
domesnes vietas. Vieną autobu
są užpildo CYO orkestro na
riai. Jie iškilmėse dalyvaus 
kaip ekskursantai. Visi į Bosto
ną grįžta rugsėjo 5 vakare.

Kun. dr. Juozas Zeliauskas, 
salezietis, saleziečių universite
to profesorius Romoje, rugpiū
čio 28 lankėsi pas savo gimi
nes Bostone ir ta proga buvo 
sustojęs šv. Petro parapijos kle- 
bonijpje. Svečias dalyvaus Šilu
vos koplyčios dedikacijos iškil
mėse Washingtone ir po to vėl 
grįžta į Romą.

Juozas Zakarauskas rugsėjo 
20 įstoja į Bostono arkivysku-
pijos kunigų seminariją. Jis 
yra baigęs šv. Petro parapijos 
mokyklą ir aukštesnę mokyklą 
prie katedros. Jam rugpiūčio 
25 So. Bostono gyventojų klu
be surengtos išleistuvės- Jam 
dar teks mokytis 8 metus; iš 
jų 2 metai bus skiriami kolegi
jai, 2 metai — filosofijai, 4 me
tai — teologijai. Tik po to jis 
bus įšventintas kunigu ir pa
skirtas vikaru.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių sodyboje Brocktone tradi
cinis metinis piknikas bus dar
bo dieną, rugsėjo 5. Specialūs 
autobusai iš So. Bostono liet, 
piliečių klubo išeis 10 v.r. Ke
lionė ten ir atgal — 2 dol. Bi
lietų galima gauti pas Nelly 
Grabol ir pas M. Marksienę.

Parengimai New Yorke
Spalio 1 — S.L.A. 80 metų sukak

ties minėjimas ir banketas Sheraton 
-Atlantic Hotel, Broadway prie 34th 
Street, Manhattane. Pradžia 6 v. v. 
Rengia Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje New Yorko ir New Jersey 
penktoji apskritis.

Spalio 2 — Katalikių Moterų Są
jungos 50 metų veiklos jubiliejinis 
minėjimas Apreiškimo parap. salėje 
Brooklyne. Iškilmingi pietūs, meni
nė programa ir šokiai. Pradžia 1:30 
vai. p.p. Rengia Sąjungos 29 kuopa.

Lapkričio 5 — Dainavos Ansam
blio “Nemunas žydi” Brooklyn Col- 
lege salėje Brooklyne. Rengia Liet. 
B-nės New Yorko apygardos valdy
ba.

Lapkričio 12 — Korp! Neo-Lithu- 
ania metinė šventė—balius Sheraton 
Tenney Inn, 90-10 Grand Central 
Parkway, East Elmhurst (prie La 
Guardia Airport).

Lapkričio 12 — Lietuvių Moterų 
Federacijos New Yorko klubas ren
gia pianistės J. Rajauskaitės-Sušie- 
nės fortepijono rečitalį Judson Hali 
salėje, 165 W. 57th St., Manhattane. 
Programoje dalyvauja ir bosas-bari- 
tonas Benediktas Povilavičius. Pra
džia 8 v.v.

Lapkričio 26 — Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos New Yorko klu
bas rengia pianistės I. Rajauskaitės 
- Sušienės rečitalį Camegie Recital 
Hali, 157 W. 57th Street. Manhattan. 
Programoje dalyvauja ir solistas B. 
Povilavičius. Pradžia 8 v.v.

Numatomus parengimus pranešti 
LB Nevv Yorko apygardos švietimo 
ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mik- 
lui, 71 Farmers Avė., Plainview, 
N.Y. 11803; tel. 516 WE 5-0896.

Didžiu] is, jubiliejinis

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
RADIJO PIKNIKAS

rengiamas Nevv Jersey apylinkės lietuviams 
įvyks

Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 11
ROYAL GARDENS PARKE

990 E. HAZELVVOOD AVĖ., RAHWAY, N. J.

Pikniko pradžia 1 vai. p.p. Meninė programa 3 vai. p.p.
Šokiai nuo 4 vai. p.p. iki 10 vai. nakties, 

grojant GUTAUSKŲ orkestrui

įėjimas $1.50 • Klaimėjimai - Kiti įvairumai
Veiks DARBININKO spaudos ir plokštelių kioskas 
Lietuviukų valgių bufetas: S & G Maisto Prckvbos

— PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! — 
Visus maloniai kviečiame!

Dr. /. /. SI l KAS. Dirrl.t.

I* demonstracijų prie Jungtinių Tautų, t* d. | k. dr. B. Ridrivanas, dr. K. Valiūnas su sūnumi. Nuotr. V. Maželio

Lituanistinių mokyklų dėmesiui
Mokslo metų pradžiai prašome užsisakyti reikalingus JAV Lietuvių 
Bendruomenės KULTŪROS FONDO išleistus 

vadovėlius ir mokslo priemones:
Lietuvos laukais. S. Jonynienės. Vadovėlis LiL mok. V sk. 
Ten, kur Nemunas banguoja. A. Tyruolio. Vadovėlis VI sk. 
Tėvų lalis, S. Jonynienės. Vadovėlis Lit. mok. VII skyriui 
Gintaras. J. Plačo. Vadovėlis Lituanistinės mok. VIII skyriui 
Tėviškės sodyba, J. Plačo. Vadovėlis Lit. mok. III skyriui 
Lietuvių kalbos gramatika. VI laida .........................................
Lietuvių kalbos pratimai, visiems Lit. mokyklų skyriams

(kainos dar nežinomos)

$3.00
3.50
3.50
4.00
3.50
2.50

Sąsiuviniai .......... ......................................... ......................
Kiti Kultūros Fondo leidiniai:

Gulbė, karaliaus pati, dail. V. Petravičiaus iliustr. pasaka
Labas rytas, vovere. J. Minelgos. Eilėraščiai vaikams
Liaudies dainos. I sąsiuviny*. V. Jakubėno ............... .
Dainos. II sąsiuviny*. VI. Jakubėno
Lietuviškos muzikos rinktinė, fortepijonui. Paruošė VI. Ja-

kubėnas. Alg. Šimkus it; J. Zdanius _______
Lietuviškas auklėjimas šeimoje. L. Dambriūno .........................
Mūsų šokiai. Lietuvių taut. šoklų aprašymai su brėžiniais .

, Aleksandrynas. I tomas. Vacį. Biržiškos
Aleksandrynas. II tomns. Vacį. Biržiškos
Aleksandrynas. III tomas. Vacį. Biržiškos ...................... ... .. .

Aleksandryno visus tris tomus užsakant kairiuoja: JAV 
ir Kanadoje $15.00: kituose kraštuose — $10.00.

Platintojai gauna už mokslo vadovėlius 15 G nuolaidos.
už visus kitus leidinius — 25'V.

Užsakymus sięsti JAV LB Kultūros Fondo adresu:

J. BERTAŠIUS,
5348 South Talman Avenue, Chicago, III. 60632

0.25

$1.25
2.50
3.00
3.00

2.00 
0.50 
3.00 
7.50 
7.50 
7.50


