
ortodoksais,

Bet komunistai

Sokotavai yra tik dalis šni
pų rato. Jame buvo dar J. Tau
tų tarnautojas ivan Egorovas ir 
jo žmona. Bet Egorovas buvo 
iškeistas į du amerikiečius, ku

ltam. Vengrijos min. pirm. 
Kadaras rugsėjo 27 pareiškė, 
kad neštis kardinolo Mmdszen-

Spaudoje reiškiamas bendras 
pasitenkinimas komisijos dar
bu. C.S. Sulzberger (Tinęs) 
vertina, kad raportas pašalins 
tarptautinę įtampą savo tvirti
nimu, kad nėra įvelta jokia 
svetima valstybė; sustiprins už
sieniuose įspūdį, kad Ameriko
je tvarka pastovi. H. Tribūne 
pastebėjo, kad raportai neįti
kins tų Europoje, kurie yra 
linkę ieškoti čia sąmokslo. J. 
Restonas (Times) kreipia dė-

— KardkwM Cushingas, Rit- 
teris, Meyeris ir dar kiti 4 ne- 
amerikiečiai pasisakė ui griež
tą formą antisemitizmui pu

riuos Sovietai laikė kalėjimuo
se — kunigą Ciszek ir studen
tą Makinen. Tame pačiatne ra
te buvo ir Aleksei GaUtin, Gu
dijos misijos prie J. Tautų pir
masis sekretorius, ir Petr. Mas- 
lennikov, Sovietų misijos prie

— Anglijoje Gallupo institu
tas rado, kad pirmusyk per tre
jus metus konservatoriai ėmė 
rasti daugiau palankumo nei 
darbiečtai. Konservatorius re-

Anglijos ir Amerikos pramo
nės kapitalistai susitarė pasta
tyti Sovietam trąšų fabrikus. 
Sutartis su Sovietais būsianti 
pasirašyta netrukus. Du Angli
jos stambiosios statybos kon
cernai duos medžiagos ir pini
gus, Amerikos Occident Petro
leum iš Los Angeles duos spe
cialistus ir visą technikinę pa
galbą. Pastarosios firmos ats
tovas dr. Anmand Hammer gri-

fcvė prezidentą vienas; Ruby 
nušovė Oswaldą vienos.

Tačiau esą paskelbti ne visi 
liudijimai. Liudijimai, kurie tu
ri valstybinių paslapčių, nepa
skelbti. Toki tegali normaliai 
būti paskelbti tik po 75 metų.

nuojamų sutarčių su Sovietais, 
keltas iš naujo sentimentas pre
zidentui Kennedy naudingas 
rinkimų atmosferai.

Warrono komisijos tyrinėji
mas apie prezidento Kennedy 
nužudomą paskelbtas rugsėjo 
27. Komisija per 10 mėnesių 
paruošė pranešimą 888 pusi. 
Išvados paneigė įtarimus, kad 
prezidentas buvo sąmokslo au
ka; paneigė įtarimą, kad prie 
nužudymo prisidėjo svetimos 
valstybės. Komisijos išvada ta 
pati, kurią vyriausybė buvo pra
džioje paskelbusi: Oswakias nu-

žęs iš Sovietų, pareiškė, kad 
per 2-3 metus būsią pastatyta 
10 fabrikų apie Krasnojarską 
vidurio Sibire.

Paklaustas, ar. tai suderina
ma su Amerikos politika, Ham- 
mer atsakė: “Aš esu biznierius, 
ne politikas, o- čia yra biznio 
reikalas”. Izvestija pavadino A. 
Hammer žmogum,. kuris galįs 
sulaužyti ledus prekyboje tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjhmgos. 
Hammer yra

GEORGĖS BttMULT 
KAPITULIUOJA?

Georgės Bidault rugsėjo 28 
paskelbė, kad iš tremties jis 
grįšiąs į Prancūziją ir atsidė- 
siąs vėl politikai. Jis dabar yra 
Brazilijoje. Nors nebuvo įsaky
mo jį suimti, bet abejojama, 
kad jam leistų Prancūzijoje 
veikti. Jis buvo pogrindinio ko
miteto prieš de Gaulie politinis 
vadas.

Vatikanas rugsėjo 26 grąžino 
į Patras, Graikijoje, bažnyčią 
šv. Andriejaus relikvijas, ku
rios iš ten buvo paimtos į 
Romą prieš 504 metus. Grąži
nimo iškilmėm vadovavo kardi
nolas Bea. Tuo gestu Vatika
nas norėjo švelninti santykius 
su ortodoksų Bažnyčia. Tačiau 
Graikijos ortodoksų primas ar
kivyskupas Chrizostomas grą
žinimo ceremonijas boikotavo 
ir uždraudė kitiem vyskupam 
jose dalyvauti Jo draudimo 
25 vyskupai nepaklausė.

šiaurės Vietnamui, jei norėtų 
pasinaudoti padidėjusiu chao
su pietų Vietname.

P. Vietname naujos karinių 
dalinių revoliucijos dar nelikvi- 
duotos. Khanho valdžia nusil
pusi. Rugsėjo 28 pradėjo parei
gas “vyriausia civilinė taryba”, 
kuri ruošia naują konstituciją 
ir turi privesti prie rinkimų.

Washingtone, Times tvirtini
mu, manoma, kad niekas negali 
pasakyti, kas toliau dėsis Viet
name. Tačiau Washingtonas 
dabar užimtas rinkimais ir vis
ką darysiąs, kad išlaikytų kiek 
tik galima padėtį nepakitusią 
iki po rinkimų.

jai pritarė, parėmė katalikų ku
nigas J. Jerome Reddy ir rabi
nas DavM J. Seligson. Visi trys 
yra buvę Amerikos Legiono 
'kapelionai Jie surašė maldą ir 
su ja kreipėsi į Amerikos Le
giono New Yorko skyrių Jų 
idėja — malda turi būti iš
spausdinta ant aplankų, kuriais 
mokiniai apsilenkia savo kny
gas. Tekiu būdu malda ateis 
su mokiniais į mokyklą, malda 
juos pirmiausia sutiks, kai tik 
jie išsiims kny gą.

Malda torio turinio: “Mes 
išpažįstame savo priklausomy
bę nuo Tavęs, Visagali Dieve, 
ir prašome Tave, kad savo pa
tarimo ir stiprybės dvasia pa
gelbėtom mūsų krašto vadam. 
Suteik, kad jie galėtų išlaikyti 
mums laisvės ir nepriklausomy
bės palaimą. Palaimink mūsų 
mokytojus ir tėvus ir visus mū
sų mylimo krašto žmones; su
teik, kai mes visada būtume 
Tau ištikimi. Amen”.

Aplankus su malda ėmės ga
minti ir platinti Amerikos Le
giono New Yonko skyrius.

Tačiau tuoj pat prasidėjo 
spaudoje protestai ir pastangos 
tų viršelių neįsileisti į mokyta

Neramumų buvo palikę neg
rų riaušės rytiniuose miestuose. 
Prezidentas buvo pavedęs FBI 
ištirti riaušių kaltininkus. FBI 
raportas paskelbtas. Nerasta į- 
rodymų, kad riaušės būtų bu
vusios tik negrų. Nerasta taip 
pat įrodymų, kad riaušes būtų 
oficialiai organizavusi komu
nistų partija, nors jos nariai 
aktyviai riaušėse dalyvavo. FBI 
sako, kad riaušėse buvo dau
giausia paaugliai, išmesti iŠ 
mokyklų, teismo bausti, pusiau 
kriminalinis elementas.

Pranešimu buvo patenkinti 
negrai. Jis atleidžia rasinę į- 
tampą.

nos šeimininkės iš Connecticu- J. Tautų pirmasis sekretorius. 
Juodu suspėjo išmauti į Rusi
ją dar prieš suimant Sokotovus 
Washingtone 1983 liepos 2.

Pagrindinis liudininkas prieš 
Sokolovus yra Kaarlo Rudoipb 
Tuomi, suomis, kuris įstojo į 
sovietų saugumą 1999, kai So
vietai užgrobė Suomijos rytinę 
dalį. Jis buvo atkomandiruotas 
šnipinėjimo reikalam į Ameri
ką. Dabar išaiškėjo, kad jis dir
bo ūbiem pusėm.

Amerikos be Difevo šalinin
kai mėgina Dievo vardą išimti 
iš viešojo gyvenimo vyriausio
jo teismo sprendimais. Pradėjo 
nuo maldos pašalinimo iš mo
kyklos.

Amerikos su Dievu šalininkai 
tebesipriešina tom pastangom 
ir nori išlaikyti Ameriką tos 
dvasios, kurią paliko Amerikos 
Tėvai-Kurėjai

Kai jų pastangos atsitrenkė 
į valstybės aparato biurokrati
ją, jie ėmėsi partizaninės ini
ciatyvos Dievui manifestuoti 
mokykloje, idėją sukūrė trys 
trejopų tikėjimų dvasininkai: 
Brooklyno metodistų _ kunigas 
Aifred C. Thompson sugalvojo;

bar firma Vending Company, 
kaip praneša Chicago Tribūne, 
iškėlė Bakenui dvitinį ieškinį 
300,000 dol Gaudamas algos 
19,000, Bakeris sugebėjo įsigy
ti turto daugiau kaip už porą 
milijonų. Kokiu būdu jis pini
gus pasidarė, galėjo žinoti tik 
artimiausi jo bendradarbiai. 
Teismas iškvietė liudyti Walter 
W. Jenkms, Johnsono asisten
tą, Niekotas de B. Katzenbach, 
einantį vyr. valstybės gynėjo 
pareigas. Tačiau buvo nustebi
mo. kada itmrhs* zriebė- 

mia 46.5. darbiečius 46, tibe- si penktojo “amendmento”, kad 
ratus 7.5. išvengtų liudijimo.

ty “pasitraukti iš dabartinės 
vietos kaip nugalėtojui”. 
PRANCŪZIJA NUSIVYLUSI

'Rrancūrijes vyriausybė esan
ti nusivylusi kom. Kinijos pri
pažinimu. Tikėjosi, kad kom. 
Kinija duosis kalbama dėl Viet
namo, tiek šiaurės, tiek pietų, 
neutralizavimo. Tačiau Pran
cūzijos paskirtas atstovas nuo 
gegužės 27 dar negavo pasikal
bėti su kom. Kinijos vyriau
siais vadais.

mesį, kad liko jįaug žmogiško
jo veikimo paMapčių. Pvz. kas 
Oswaūdą iš Maskvos pristatė į 
Minską, kaip jis vedė rusę, ko
dėl jam buvo leista grįžti į 
Amerfcą ir dar valstybės de
partamentas sukeikė jam pasko
lą ir tt ?

Nepaskutinė raporto reikšmė 
ir viduje: pridengiami nepopu
liarūs įvykiai Vietname, nu
kreipiamas dėmesys nuo Ame
rikos ir Angijis biznierių pla-

WARRENO RAPORTAS IR 
UŽSIENIS

Warreno raportą apie prezi
dento Kennedy nužudymą at
metė komunistai Jiem jis ne
patikimas. Anglijos probolševi- 
kas Bertrand Russel kaitino, 
kad parodymai esą klastoti, po 
kelis sykius kaitalioti. Maskvos 
Komsomol Pravda tebekarto
jo seną giesmę — naftos mili
jonai surengę sąmokslą prieš 
Kennedy: Prancūzų konservaty
vusis Le Figaro: išvados neste
binančios, bet ne visur įtiki
nančios.

Berlyn
Rugsėjo 24 pasirašyta sutar

tis dėl Berlyno sienos perėji
mo. Pagal sutartį galės iš va
karų Berlyno pereiti į svečius 
rytų Berlyne, bet negalės iš ry
tų Berlyno eiti svečiuotis į va- ■ 
karų Berlyną — tik viena kryp- i 
tis. Komunistai baiminasi, kad ( 
išeis ir negrįš. -

Iš vakarų Berlyno galės lao- j 
kytis rytų Berlyne apie 808,] 
000 gyventojų, kurie turi rytų 
Berlyne giminių, keturis kartus ] 
per metus. Terminai nustatyti]

PRIEŠ RINKIMUS: NIXONAS 
BOSIĄS VALSTYBĖS SEKRE
TORIUS

— Šen. Goldwatori« rugsėjo 
28 paskelbė: jei jis bus išrinktas 
prezidentu, Nixonas bus valsty
bės sekretorius. Visą spalio mė
nesį Nizonas skirs kalbom už 
Goldwaterį.

— Prez. Johnsonas rugsėjo 
28 ragino respublikonus atsiskir
ti ntiO Gokhvaterio tiy laikytis 
“tradicinio respublikonizmo”. 
Tokiem pažadėjo Johnsonas sa
vo globą.

— Demokratų liberalę 120 
pasiskelbė už šen. Keatingą. 
Esą R. - Ken nedy senatorium 
norįs būti tik tam, kad koptų 
į Baltuosius Rūmus — jam ne
rūpi New Yorko valstybės rei
kalai

KOVA, KORI NĖRA PABAIGIAMA - 
Maldos kalbėti teismas neleidžia, bet pasiskaityti pri 
važiai nėra uždraudęs. Taigi... ,į

svarstant tikėjimo laisvės dek
laracijos reikalą, Amerikos 
vyskupai pasisakė už reikalą 
aiškiai pažymėti sąžinės ir tikė
jimo laisvę visiem. Austrijos 
kardinolas Koenigas išryškino, 
kad projekte nieko nėrė —pa
sakyta apie tikėjimo laisvę tų, 
kurie yra už geležinės uždan
gos. Susirinkimas negali palik
ti tyloje milijonų, kurie neturi 
tikėjimo laisvės. Pasisakė už 
sąžinės laisvę tiek katalikam, 
tiek ir nekatadikam.

Kardinolas SpeUmanas ir dar 
perą Amerikos ki^tiiioių Va
tikano II susirinkime pasisakė 
už pirmąją redakciją pareiški
mo apie žydus. Joje buvo įsak
miai nuimta atsakomybė nuo 
žydų už Kristaus nužudymą. 
Antroji redakcija tos atsakomy
bės nesieja tik su dabarti
niais žydų laikais.
Austrijos kardinolas ir paverg
toji Bažnyčia

Vatikano

Ir anĮras raportas 
ramina

griežtėja
Lenkijoje reikalauja lojalu- 

kaų> Vengrijoje
Lenkijos komunistų laikraš

tis “Trybuna Ludu” apkaltino 
Lenkijos bažnytinę vyresnybę, 
kad ji neklauso valdžios išleis
tų įsakymų. Laikraštis reika
lauja tokio lojalumo iš vysku
pų kaip Vengrijoje, jei nori to
kios padėties. Komunistai tuos 
kaltinimus ir reikalavimus vys
kupam paskelbė dėl to, kad 
kardinolas Wyszynskis buvo pa- 
skelbęs ganytojišką laišką, ku
ris buvo paskaitytas bažnyčio
se. Laiške buvo sakoma, kad 
religinė laisvė buvo garantuo
ta, tačiau “negarbingi žmonės 
.daro visokių kliūčių” tai lais
vei vykdyti Buvo nurodytos 
kliūtys religinėm mokyklom. 
Esą daroma kliūčių įstoti į uni
versitetus iš religinių mokyklų; 
grąsmama mokesčiais tiem ku
rie užleis patalpas religinėm 
klasėm'. Kardinolas kalbėjo 
apie reikalą tartis. Komunistai 
to nenori.

vienos krypties kelias
po porą savaičių spalio mėn., 
per Kalėdas, per Velykas ir per 
Sekmines. Dar ir specialiais at
vejais bus leidžiama — krikš
tynom, vestuvėm, taidotirvėm.

i- ■■■ ■

TOLIMA PRAEITIS. 1*44 lapkričio 11 de Gavite ir George* BMault drau- 
je įžygiavo į Mlatcviota Paryžių. Dabar Bidault žada U tremtie* grįžti 
) Paryžių. Bot ar de Gaulie prilm*?

Valstybes gynėjas dengiasi penktuoju
Bobby Bakeno vardas jau 

seniai kartojamas spaudoje 
kaip žmogaus, kuris ėmėsi po
litikos, iš jos-susikrovė milijo
nus ir atsidūrė teisme, kom
promituodamas savo rėmėjus. 
Bakeris buvo senate demokra
tų sekretorius, remiamas John
sono. tada daugumos vado. Da-

Prezidentas Johnsonas nu
sprendęs: jei komunistų lėktu
vai puls Amerikos laivus, tai 
Amerikos naMcmtuvai užpuoli
kus turi persekioti, prireikus, 
ir per kom. Kinijos sieną. To
kiu įsakymu Johnsonas jau ski
riasi nuo prez. Trumano, kuris 
Korėjos kare buvo uždraudęs 
persekioti užpuoliką už Yal 
upės ir dėl to atleido gen. Mac 
Arthurą.

Johnsono sprendimas yra tie
sioginis atsakymas į kom. Kini
jos užsimojimą prigabenti so
vietinių lėktuvų į šiaurės Viet
namą. Sykiu tai yra įspėjimas

Vietname, nuo didinamo 

Europos neįtikina
Raportas atitraukia dėmesį nuo blogėjančios 

bendradarbiavimo su Sovietais. Naudingas ri

Šnipų, teisme agentas abiem pusėm 
įBrocklyne rugsėjo 28 prasi

dėjo šnipų Aleksandro Soko- 
lovo ir jo žmonos byla. Sokok>- 
vas pagarsėjo labiausiai tuo, 
kad jis pasisavmo Robert K. 
Baltsch pavardę, jo žmona pa
sisavino Garber pavardę, vie-



būtent

-s «»*'-■

linijos daro nepaprastai gerą ir 
mato-ūą išvaizdą.

Kiekvienas modelis turi pir
mas sėdynes perskirtas ir nai
lono kitimą. Yra modeliai auto
matiški ir ranka keKtamą bė-

APIE ALTĄ:
Draugas rugsėjo 19.vedama

jame parašė apie politinių or
ganų stiprinimą ar stiprėjimą. 
Pirmiausia apie Altą, kuris 
prieš porą metų praplėtė sava 
sudėtį: : '

“Į Alto centrinį kolektyvą 
šiuo metu siunčia savo atstovus 
ne vien tik Amerikos lietuvių 
politinės bei ideologinės gru
pės (Lietuvių katalikų federaci
ja, Lietuvių 
Lietuvių soči

tą. O trejas dartriainkas V. dina 
Černiauskas savo laiške jau pri- te M 
mena,’ kad Vincas Vitas bu- tekį 
vęs vokiečių išvežtas darbam,- pon 
kad "pokario metais jūs maiti
note banditus ir tylėjote .. Už 
tai jns» nubaudė Bet greitai 
jums buvo dovanota. Attikote 
tik dalį jums skirtos bausmės.

Katalikų Šaltiniai 1963 tikinę 
O’Connor, kad Quang nesąs ko
munistas. Vargiai, sako O’Con- 
nor„ jte Wr.tą H
Ar jie formaliai priklauso par

tijai ar ne, tai visai nesvarbus 
kad jo te

tarnaują ko-

Tretas MUSTANG modelis 
— 2+2 Fastbook —* papildęs 
visus kitus MUSTANG mode
lius, Šiais metais pasirodė pir
mą kartą. Ste automobilis sutal
pina 4 tarnu Užpakalinė sė
dynė pasikelia. Tuo būdu gali
ma sukrauti daugiau lagaminų. 
Yra taip padarytas, kad visi

P. Vietnamo silpnybės šaltinis?
Prof. Fall kalba apie nesuge

bėjimą laimėti gyventojų palan
kumo, apie socialines vidaus 
priežastis. Jei nurodoma į vi
daus priežastis, tai konkrečiau 
į jas yra atkreipęs dėmesį Tė
vas Patrick O’Connor, S.S.C. 
savo pranešimuose iš Saigono 
(The Tablet).

“Jei Vietnamą norima išgel
bėti, tai reikia pasukti atgal ar 
sulaikyti procesą, kuris priarti
no prie katastrofos. Tai reiškia 
tarp kitko, kad kas nors turi 
turėti drąsos pasakyti “ne” bu
distų bonzom, kurie čia sukūrė 
netvarką savo politiniam tiks
lam”. Tą procesą nurodo šiais 
žodžiais: “Pernai lapkričio 1, po 
šešių mėnesių budistų agitaci
jos, Amerikos pritartas pervers
mas nušalino vyriausybę ..... 
Nuo tada nebėra daugiau kons
titucinės vyriausybės pasi
keitimai ir netikrumas susUpni-

Naujas 2+2 MUSTANG gali
ma gauti Hardtop ir Convertib- 

langai atidari ir dėl to nauda- te tipo jau nuo spalio 25 pas 
ro jokio oro traukimo. Išorinės visus Fordo pardavėjus, (tat)

siektas”.
Tenka pridėti, kari to apsi- 

jungimo nuopelnas daugiausia 
priklauso ’ Bendruomenės ini- 
čiatyvai.

Komumsty užnugaris — ko jis 
labiausiai privengia?

Prof. Fall mano, kad nėra jo
kios abejonės, jog šiuo metu 
komunistai yra toli pralenkę sa
vo priešininką. Jie gauna nuo
latinės paramos iš užnugario— 
S. Vienumo. Savo ruožtu šis 
užnugaris labiausiai baiminasi, 
kad nebūtų bombarduojamasir 
kad nebūtų Kinijos komunistų 
kariuomenės okupuotas. Tada no valią įsakyti ir valią tlau- 
dingtų visa, ką jie lig štai yra 
sukarę. Dėl to Fall nemano, 
kad S. Vietnamas riektų provo
kuoti tokį karą, kuris juos pa
čius pulte afų Jiem dabartinė 
padėti* yra naadaągesnė.

utinė. sąjunga, 
jmdkratų sąjun

ga — PO septynis atstovus; ir 
du senieji lietuvių susivieniji
mai (LRKSA ir SLA — po tris PRITARIAM,BET. 
atstovi), bet šiųje taryboje ,r /’* J 
šiandien yra atstovaujamos dar kad aname Vilko 
kelios centrines organizacijos, prezidiumo”posėdy 
būtent —-J lietuvių katalikių 29 didelių 
moterų-sąjunga, Lietuvos vy- Sinatrir
čbd, Lėtąną studentų sąjun-' čiėu soc. dem. atstovas 
ga ir Safttaros-Sviesos federa
cija. Tuo būdu šio veiksnio są
statas, yra padidėjęs dvylika na
rių. Jo sąstate viso jau yra 46 
asmenys. Aito centrinė valdy
ba susideda nebe iš kelių as
menų, bet iš vtenuotifcos. b

luų, bataliono didumo, komu
nistai pirmąsyk užpuolė tik 
1960 vasario mėn. Tada jau 
turėjo savo kontrolėje apie 70 
proc. sodybų. Karinius dalinius 
puola iš pasalų. Jiem svarbu 
ne tik karius likviduoti, bet ir 
■jų ginklus paimti. Esą 90 proc. 
visų ginklų, kuriuos vartoja 
komunistai, yra .paimti ameriki-

pirmiuinkas prof. Pr. Dovydai
tis ir vicepirmininkas dr. t Pr. 
Dielininkaitis buvo bolševikų 
likviduoti. Matyt, bolševikai lai
kė tuos “pašaipinės” organiza
cijos vadus sau pavojingesnius 
negu “politinės” organizacijos 
vadus, kuriuos paliko laisvus.

Kalbos apie “grupių pusiau
svyrą”, apie penketukus ar ki
tokius blokus, yra senos paken
kusios Vliko darbui praeityje, 
ir jos “apsijungsio Vtikp auto
riteto nestiprios” tikrai Tokių 
pareiškimų skelbimas. ar nebus 
pirma kliūtis to apsijungusio or
gano autoritetui pakilti...
PAKILS AR NE:

: Dirva rugsėjo 21 vedamaja
me, atsiliepdama į soc. dem. ir

dėjome, pasitarimas praėjo dar
nioje ir vieningoje nuotaikoje. 
Jau ■buvo pranešta, kad prita
rime numatyta ir šitoks persi
tvarkymas: Vtikas turės seimą, 
kuris rinksis vieną kartą į me
tus: seimas išrinks tarybą, kuri 
posėdfiaūs kaętą į tris mėne^ 
sius; prezidiumas arba centrinė 
valdyba bus sudaryta iš septy
nių asmenų. Vadinas, vyksta 
organizacijos praplėtimas kaip 
ir;Alte”.

Kąfoivis rugsėjo ^ paskelbė, 
‘praplėsto 
rugpjūčio 
apsijungi- Los Angeles Vienybės skyriaus 

Ta*' paskelbtu# pareiškimas, verti- 
tašėte iš 

linis skefl^a susilaikęs nuo bal- kryžiažodžių k artitmetinių pro- 
savimo ir laiižraštyję davė, pa- blemų kvadratėlių, ir apsžjun- 
reiškžmą, kad.nepritaria Krikš- gęsVlikas vargu, ar pritils 
fihuių Darinnntų Sąjungos aukšfiau, kad ir naujais spar- 
buvimui Vita. Nurodo argu- nais pasipuošęs. Bet —faktas 
mentą: ‘Minėtoji organizacija, yra įvykęs. Apsijungimas pa- 
jei tokia tikrai gyvuoja, politi
nėje veikloje nesireiškia. Lie
tuvoje ji yra veikusi kaip pašai
pioj organizacija, tuo būdu 
KO Sąjungos į Vliką ijungi- 

potadžta Vita organi- 
jos, dėja, neduoda pagrindo pa- žarijos pagrmdus.. kričių po- 
rirtfįaugti to ■< biuro veikla, litinių grapių VUke puriausvy-
OmbA .» >ą”.Tetai 4ar raškiau dėl tos 
ALTO KELIU VLIKAS: “pusiausvyros”: esą krtačio-

Laikraštis tetai informuoja mų dondEriftų sąj«Sžs”dabar 
apteVSk^T»taf^:«e»- W *0* i Pen
toj antartą aprijungmą* ‘T** ketaką”. - - 
ėjurio oėnerio fobaigoje-Ntev ^oc. pareiškimo išvada:

_____________ Yota^fvyfcęsVitadSdiiojo pre 
27 metus, prieš ritamo ir kttų ėrtųttą vadovų SSg.
į Lietuvą —jis pasitarimas ataugti prastąjį etas”.

laikyti dešimt mėnesių kalėji
muose. Karinė valdžia esanti 
pasidavusi įtakai grupės, kurio
je, manoma, yra insifUtravusių 
komunistų.
Kokio ryšio esama tarp budis
tu ir komunistę?

Reikia ritinti — sako O’Con
nor — budistų religiją ir budis
tų potitinį sąjūĄ, kuris nori 
religija prisidengti. Vyriausias 
politinio sąjūdžio planuotojas 
esąs Thich Tri Quang, 42 metų

syti visuose ri^rinose — tiek 
kariniuose, tiek civiliniuose. 
* ‘Susilpnino antikamunistmius 
nusistatymus, kada antikomu
nistiniai vadai, sako O’ Csmmm*,

Tas sakosi išbu
vęs Brazilijoje 1 . _
6 metus grįžęs į Lietuvą —jis _ 
pasakoja apie skurdą Brazdi jo- tonmhdarijos dartą. Kiek gir- ' Siame pareiikinit ntataigri 
je. Kitas dailininkas, Z. Jan- ~ - yra nušviestas AL Itatarinkų

L" I s

Laisvė būti viešai kritikiiojamąm
Sovietinėje tvarkoje yra sa- vidaus 

votiška laisvė: turi laisvę para
šyti redakcijai laišką, bet redak
cija tavo laiško neskribia, tik 
paskelbia tavo laiško kritiką ir 
tau kai^ išvanoja viešai Taip 
nutiko Klaipėdos statybininkui 
Vincui Vitkui.

B Tiesoje rugsėjo 9 paskel
to jam atsakymo matyt, kad 
Vmcas Vitkus yra su viršum 
40 m. amžiaus, atkeltas į Klai
pėdą statybos daitiam buvo ap
gyvendintas bendrabuty; “Gri- 
gados, kurioje Vitkus dirba, 
vadovai jį gyrė — dirba girdi, 
žmogus be priekaištų”, bet bu
to negavo iki šiol. Dėl buto su
sirūstino ir ėmė rašyti laiškus. 
Susirūstino ir redakcija. Susi
rūstino, kad Vitkus neturi kan
trybės palaukti “kelių mėne
sių”, iki ateis jam eilė gauti bo
tą, nes dar esą daug, kurte 
arksčiau už jį stojo į darbą, 
bet buto negavo. Redatrija 
juos giria, kad jie tyli, smerkia 
Vincą Vitkų, kad jis laiškus ra
šinėja. Dar labiau surirūstta 
redakcija, kad jis laikuose 
“drabstąs purvais tarybtoius 
žmones, profsąjungas”. Dar di
desnis jo nusikaltimas, kad jn

nepilnus metus riretoė, kad 
su Diemo nušalinimu karas 
Vietname daros sėkmingesnis. 
Dabar jau tenka klausti — kam 
sėkmtagesnis? Ir atsakymas; de
ja, komunistam.

šiokioje atmosferoje gali bū
ti įdomūs duomenys, kuriuos 
patyrė U.S. News and W. Re- 
port iš pasikatoėjimo su dr. 
Bernard B. Fall, Washįngtone 
Howard universiteto profeso
rium, laikomu Vietnamo specia
listu, parašiusiu porą knygų 
apie Vietnamą.

Kur yra komunistę pasisekimo 
šabinis?

Fall mano, kad karas persi
svėrė komunistų naudai nuo 
1957. Nuo tada jie ėmėsi tak
tikos — žudyti kaimų sodybų 
viršininkus, vadus. Per 1957 so
dybos neteko 472 vadų, 1959 
apie 1600. O 1961 gegutes 25 
prez. Keimedy kalbėjo, kad 
apie 4,000 vietinių pareigūnų 
esą nužudyti. Viso dabar galį 
būti nužudyta apie 13,000 parei
gūnų. Tai milžiniški skaičiai, 
jei prof. Fall sakę, kad P. Viet
name voso esą apie 12,000- 14, 
000 sodybų; jei iš 15.3 mil. gy
ventojų ūkininkų esą 14} mil, M

Sulikvidavę vadus, štetettiis-" 
tai laiko sodybas savo kontro
lėje. K 43 ĮHrovincįjų komunis
tai nerenka mokesčių tik iš tri
jų provincijų sodybų.

Yiuttitouite vvi(Md 
nrn? ' į ' c ■' ;

“Pietų Vietnamas stovi aki
vaizdoje bonsų diktatūros. Kraš
tas negali tati išgelbėtas, jei 
jotis vadas nėpasiprietins tai 
diktatūrai”. :
' Amerta? Amerika duoda po 
pusantro milijono doL dienai, 
bet Amerika viduje parėmė 
bonzų įsigalėjimą. “Amerika pa
jėgi čia nuversti vyriausybę— 
kabėjo vienas 8 Vietnamo ka
talikų, — Kodėl ji nepajėgi pa
veldi, kad Vyriausybė *“gerai 
elgtųsi”. -: ’ -

“Tai jau ' nelengva, sutinka 
O’Connor. “Būtų buvę ne taip 
sunku Amerikai paveikti vy
riausybę, kad ji būtų griežta, 
bet garbinga, pereitą tiemą ir 
pereitą vasasą^Būtų buvę leng
viau Vietnamo vyriausybei pa
sakyti valdžios siekian- 
tiem bomeom prieš aštuonis ar 
devynis mėnesius.. Bet dabar 
bonzom yra jau sukūrę sayo or- 
ganizaeiją.<jlef ytą patelkę stu
dentus imtis sėlinto, kurio jie 
patys negali pavartoti. Jie yra 
pr^ąsdinę vyriausybę iki to 
irapsnio, kad kariuomenė ir po
licija bu^ sulaikyta dabar 
nw> gyvybėje ttfeftogynimo.

‘Kariuomem. negali Sgai ko
voti, kai užfrontėje yra tokios 
sąlygos. Komunistų tikslas pa
laužti gyventojus ir palenkti vy- 
riausybes derėtis dėl “neutrali- 
nio” sprendimo daros tagviau 
pasiekiamas

“Vietnamo vyriausybė, domi- centro ir skyrių veftlą, taip pat 
nuojama bonzų, kurie agitavo informacini sektorių žymiai pa- 
1963 ir 1964, parodytų maža gyvino Chkagdįe įteigtas Alto 
dvasinio ir dar mažiau fizinio būras” (Kiek redakciją paste- 
paspriešininto raudonųjų re- kia to biuro informacijos, tai mas 
mianriem neutralumo siūlymam

“Tokia vyriausybė gali čia 
būti <ą>ie Kalėdas”.

Vtobtotato norima pakįžti pn 
rinktai Skraiste. lUŠau Vtet- 
namo įvyktai lenda aikštėn, ir .. 
N. Y. Times reikalauja, tad rįf- - 
riausybė neslėptų jų nuo vteuo- *-—

Kodėl patogiau juos nutylėti?.
Nepatogu prisipažinti,^ kad H 

Vietnamo tiesa prieš mętds bū- M 
vo viena, šiandien lota. Prięš ' Ip' 
metus apsaugos sekretorius Mc ; 
Nąmara skelbė, kad karas bus 
baigtas per trejetą metų irkad 
jau 1965 Amerikos kariuomenė ||| 
galės būti gretinta iš Vietnamo u f|| 
namo. Dabar tyla įtarimas, kad ' JI



4. JAV antiraketmiai ginklai

kinti priešo raketom ta lėktu-

ATLANTIC

QC£AN

Planaed ICBM

•ra*

Sovietų Rusija nedelstų nė 
valandėlės pulti, jeigu turėtų 
karinių jėgų persvarų. Itaadmg-

pamfrgįjrfi AžniMsi ta ginfrj-Mri- 
masis vietoje nestovi Tačiau, 
manome, privers prisiminti to
kie pareiSkimai (Time 1963. VK

raktai jo vengia ta tos nelaimės 
baiminasi Jei taftų norėjusi So
vietų Rusiją tomaiti turėjo 
tam nebe vieną progą ta jėgų 
persvarą. Su laiku tiek. Sovietų 
Sąjungos, tiek ir raudonosios 
Kinijos grėsmė auga. Ji realiai 
matoma ta užpuolimas nelaiko
mas negalimu. Pakanka prisi
minti, kad ta 6tonhow«m hr

1. JAV pralenkia Sovietų Ra- 

kurta kiekvieną dieną didina- 
mas;

2. JAV daugiau pasikliauja
duoti žinion lietuviškai nemo-

lietirvybeL
RAKETŲ baze Kanadoje.

lk> nelaimę ta nutiltų propagan-

TIEK Amerikos raketas gali pasiekti Rusijos plotus.

Laosvyję lietuvių spaudoje 
buvo šiltai nuoširdžiai įvertin
ti Amerikos lietuviai sportinin
kai, kurie sėkmingai žaidė Aus-

ir laiko sau garbebūti Retoriš
kos komandos -nariu. Ar tai ne 
geriau, negu mokančius paino

kais užrašais ant marškinėlių 
išvyko stipruiti lietuvybės..

ganiausi milžiniškas pabaisas 
(jomis gąsdina Chruščiovas;

3. JAV savo atominius gink-

no, kad jie E naujo pagarsino 
Lietuvos vardą, iš naujo sustip
rino lietuvių patriotizmą ta pa-

visame Vakarų pasauly; raketos 
ir lėktuvai yra parengties pade-' 
tyje tokiam užpuoliko atkirčiui, 
jog Rusija ta raudonoji Kinija

Kultūrinto veiklos rate spor
tininkai ir menininkai daug pa
tarnauja Lietuvos vardui; gali 
patarnauti ir lietuvių santy
kiam, Tačiau sportininkų pa
vyzdys rodo, kaip kultūrinė 
veikla, kuriama, organizuojama 
laisvame pasaulyje, yra sutinka
ma Lietuvos okupacinių organų 
spaudos.

Kartais pasakoma, kad lais
vėje esančioji spauda skelbia 
okupuotos Lietuvos gyvenimo 

Gerus žodžius Tiesa’ tegali dėmes. . Taip, skelbia, rodyda- 
tarti tik apie tuos sportinin
kus, kuriuos siunčia okupaci
nis Lietuvos režimas. “Sporti
ninkai iš tikro plačiai garsina 
pasaulyje mūsų Lietuvos vardą. 
Bet tik visiškai ne tie, kurie 
vardan nacionalistinio biznio 
važinėjo po Australiją...”

Pavergtos Lietuvos spaudoje 
tas lietuvių sportininkų žygis 
buvo sutiktas su pagieža, panie
ka, pasityčiojimu. Tą jaunimą, 
kuris vyko Australijon, Tiesa’ 
vadino “nutaustančiu”, “atitols- 
tančiu nuo naują gyvenimą ku
riančios tėvų šalies”. Tuos, ku
rie organizavo aną išvyką, ir 
kalbėjo apie lietuvybės sustip
rinimą, vadino “farizėjais”.

Lygmimas tarp laisvėje esan
čių sportininkų ta siunčiamų 
iš okupuotos Lietuvos galima 
pratęsti, jei Tiesa’ to lyginimo 
ėmėsi... E lyginimo aiškėja 
toki dalykai:

Tiesa’ apie laisvėje esančius 
lietuvių sportininkus su ironija

ma, kaip svetimas režimas kliu
do prasiveržti pačių lietuvių 
kuriamai iniciatyvai. Tačiau 
laisvėje esanti spauda su simpa
tija mini pavergtų lietuvių spor
tininkų, muzikų, dainininkų pa
sisekimus, nors jie yra įvilkti 
ir į “rubaUką”.

Priežastis ir pateisinimas karui 
būtų rasti nesunkiai, kaip ta 
1939 metų rudenį, kada Stali
nas su Hitleriu puolė Lenkiją. 
Maskva tada skelbė, kad esan
ti priversta “ginti ukrainiečių 
ir gudų liaudį”. Naujam kare 
skelbtųsi, kad buvęs pavojūs 
Sovietų Sąjungos saugumui ir 
kad esanti priversta ginti pa
saulinio proletariato interesus,

opus reikalas rinkimų propa
gandos tampomas. Girdi, tik 
prezidentas privaląs savo ra- 
kose turėti atominį mygtuką. 
Bet kas bebūtų išrinktas prezi
dentu, jausdamas ątstoomybę 
už visą kraštą, negalės kariuo
menės vadovybės taip varžyti, 
kad ji būtų nepajėgi tą pačią 
akimirką priešui kirsti, jeigu 
jis pulti}. Ir tokio puolimo iš 
niekur kitur nelaukiama, kaip 
tiktai iš agresyvaus komunisti
nio imperializmo. Kiek Jungti
nės Amerikos Valstybės yra pa
jėgios jį atremti?

Okupuotos Lietuvos spauda 
elgiasi kitaip. Ji viską niekina, 

1 kas laisvėje lietuvių sukuriama 
* ar padaroma, jei tai netarnau

ja sovietinio okupacinio režimo 
garbei; jei lietuvis nesutinka lai
kyti savo “tėvyne” Sovietų Są- 
jungos ta savo “sostine” Mask
vos.

Tokis yra tas “kultūrinis san
tykiavimas” faktais. ?

Būtų kas kita, jei lietuvis lais- 
■ vėjė galėtų kalbėtis su lietuviu

Bet tuose užrašuose buvo pa
žymėta, kad tai Amerikos lietu
viai. Tuo tarpu, kai E Lietu- Lietuvoje. Tada vienas kitą ga- 
vos išvyksta sportininkai,'jiem lėtų suprasti ir teisingai apie 

vienas kitą atsiliepti. Bet tos ga
limybės nėra. Lietuviui Lietuvo
je yra užčiauptos lūpos. Už jį ta 
jo vardu kalba Lietuvos okupan
to pastatyti pareigūnai, kurie ta 
yra suinteresuoti iškreipti vaiz
dą apie laisvės lietuvių veiklą.

neleidžia ant marškinėlių lietu
vio nė vardo vartoti. Jiem už
rašo, kad tai SSSR.

Tiesa’ apie Australijon vyku
sius sportininkus su patyčiom 
rašė: “Kai kurie nemokėjo nė 
žodžio lietuviškai”.

PACIFIC

b

aš laukiu? Kad kas ateitų ta at-

4. JAV karinės pajėgos ir jų 
vadovybė taip organizuotos, kad 
bet kokia Rusijos agresija ne
gali sukliudyti atkirčio.

Atominių ginklų rūšys 
ir skaičiai

Pernai apsaugos sekretorius 
McNamara liudydamas Senate 
yra suminėjęs kai kurias ato
minių ginklų rūšis, jų galingu
mą, skaičių ir panaudojimo gali
mybes:

1. Kariniam tikslui skirtų ato
minių sprogmenų (warheads) 
esą dešimtys tūkstančių (sumi
nėta 33,000, gaminama dar 15, 
000). Jų sprogstamoji-naikina- 
moji jėga siekia nuo vieno kilo- 
tc io iki kelių dešimčių mega
tonų. Vienas kilotonas atstoja 
1000 tonų dinamito (TNT), me
gatonas — milijoną. Hirošimos

tų stipresnė. Chruščiovas giria
si tuijs 100 megatonų bombą 
arba penkis milijonus kartų sti
presnę už Hirošimos. Ką tai 
reiškia, galima suprasti iš to, 
kad tiktai jos ketvirtadalis su
degintų viską iki 40 mylių nuo 
savo centro, o mirtį sėtų už 
350 mylių. Nėra negalima, kad 
JAV šiuo metu turi nuo 50 iki 
60 megatonų bombų, tačiau 
Pentagonas sprendžia, kad prie
šui daugiau žalos gali pridary
ti kelios gerai pataikytos 10

megatonų bombos, negu bet 
kur numesta 100 megatonų pa- (pav. Nike-Zeus) yra skirti nai- 
baisa.

2. JAV atominės bombos. yra vam, dar jiem nepasiekus savo 
taktinės ir strateginės. Takti- taikinio. Kai kurie specialistai 
nės yra skirtos karo veiksmų mano, kad Sovietų Rusija šioje 
plotui: sunaikinti kareivių kuo
pai, paskandinti laivui, numuš
ti lėktuvui. Jos nesiekia dau
giau kaip 30 mylių ir nėra stip
resnės už kilotoną. Strateginės 
bombos skirtos giliam priešo 
užnugariui, jo kraštui,, pasiekia
mam už tūkstančių mylių lėktu-

vvais arba raketomis. Lėktuvų ir 
raketų yra įvairių rūšių ir dide
li skaičiai. Tam tikras skaičius 
bombonešių visą laiką yra paki
lę ore ta turi nuskirtus jiem 
taikinius; kiti bombonešiai yra 
parengtyje ir gali pakilti per 15 
minučių.

3. JAV raketos yra judamos 
ir pastovios. Pastovios raketos 
Amerikoje įmontuotos giliai po 
žeme, iki 80 pėdų. Jos pareng
tos kiekvienu metu iššauti į tai-

apsigynimo srityje yra prana
šesnė; kiti su tuo nesutinka. 
Viena tėra aišku, kad nėra vi
sai užtvertas kelias priešui įsi
veržti su atominėm bombom. 
Bet jei tai ir nutiktų, Sovietų 
Rusija negali JAV gyny4bos taip 
suparaližuoti, kad negautų mir
tino smūgio atgal. Ateities ka
ras darosi vis daugiau pražūtin
gas.

Ar ilgai tepatvers taika?
Neturime nei tikros taikos 

nei visuotinio karo. Taiką 
drumsčia komunistų siautėji
mas jų valdomuose bei paverg
tuose kraštuose ir keliami vieti
niai karai, kaip Vietname ir 
Konge. Tačiau visuotinio, pa
saulinio karo vis dar privengia* 

, - - ruvoo ba5siv ato*nin*V glnklę.
kūų už 5000 mylių. Yra specia- TCkia padėtis, McNamaros nuo- 
4i jom karine komanda .prie mooe galintį dar

15 metų, kol JAV turinčios ka
rinės jėgos persvarą, nors ato-veikti. Iš judomųjų raketų ma

riose pagrindinė yra Polaris. Ji 
gali būti paleista E povandeni- 
nio. laivo ta pasiekti taikinį už 
2000 mylių. Sausumos kariuo
menė aprūpinta Prehingo (sie
kia 400 mylių) ta Sergeanto (75 
mylių) raketomis. Mažiausia yra 
Davy Crookett (120 0 jardų), 
pritaikyta džipui (jeep). Daugu
ma raketų galima iššauti atomi
nę bombą 100 kilotonų arba 
perJkis kartus stipresnę už Hi
rosimos. -

Jei atominį ginklą pirmieji 
būtų pasigaminę vokiečiai na
ciai (Hitlerio laikais) arba rusai 
bolševikai (Stalino dienomis), 
pasaulis šiandien atrodytų ki
toks: būtų visuotinėje fašizmo 
arba bolševizmo diktatūroje. 
JAV apsaugojo pasaulį nuo to
kios vergijos, bet nesugebėjo

(nukelta į 4 pslj

lojau juos išgydyti? Dėjau savo 
rankas ant jų galvų, kaip tu da
rai, bet galvojau visai ką kitą: 
kaip pabėgti nuo minios, bau
biančios ta šaukiančios: ‘Tegy
vuoja Šventasis”... Artėdamas 
prie vieno kaimo, netoli Rimi
ni, sužinojau, kad susirinko di
delė minia manęs sutikti. Ir ką 
aš padariau? Netoli tntob du be

siais. Tai būtų tikra švento 
kuklumo žymė”.

“O kas atsitiko Rimini, bro
li Junipere? Aš menu, kad 
tu turi dar daug ką mums pa
pasakoti”, jis tarė.

'Taip, dar daug, tikrai daug 
mano broli. įvyko garbingas 
stebuklas. Aš niekad netikė
čiau, jei nebūčiau savo akimi 
regėjęs. Ar prisimenate aną iš
blyškusį broliuką, buvusi Par- 
dui&uloje? Vaikiną, vardu An
tanu? Teatleidžia man Dievas 
už tai, ką aš pasakysiu. Tas bro
liukas tapo šventuoju. Taip tik
rai, šventuoju. Jis ir stebuklus 
daro! Ar atsimeni, tėve Pran-

brolis susirgęs klykė nepagy- 
siąs, jei negausiąs kiaulės ko
jos. Man pagailo to žmogaus. 
Greitai parnešiau koją ta iške
piau. Suvalgęs tuojau išgijo. 
Dabm* meldžiasi už tavo sielą ta 
prašo Dievo atleisti jam nuo
dėmes. Neužsirūstink, bet Įeito 
tave pabučiuoti: mes visi esame 
broliai visi Dievo vaikai Tu 
padarei Dievui malonų daribą— 
aš tave sveikinu. Ir aš pagelto- 
jau tau tai įvykdyti. Eikš, pa
bučiuok mane.”

Kaunietis, pradžioje pabalęs 
nuo niršto, pajautė, kad jo pyk
tis nyksta. Puolė Juniperui į 
glėbį ir pabučiavo: ^Aš tau do
vanoju. Bet dėl Dievo medės 
daugiau taip nedaryki”.

yra tikra. Jūs tai regėsite savo 
akimis’’.

“Tikrai, jie nusekė jį. Ir aš 
nuėjau drauge. Antanas pasi
lenkė, pamerkė pirštus vande
ny ta peržegnojo marių platu
mas. Po to įbrido iki kelių į 
vandenį ta garsiai sušuko: “Se
sės Žuvys, jūrų ta upių, aš į- 
stomiai, Dievo vardu, kviečiu 
atplaukti ir išgirsti tikrojo Die
vo žodį”.

Jam tarus tuos žodžius, suaud- 
rėjo jūra, patvino upė, ta žuvys 
pradėjo rinktis. Kai kurios at
plaukė iš toli, kitos pakilo iš 
dugno: visos žavių rūšys —> jū
rų ta upių ešeriai dantuotos, 
tamsiantoarės, plekšnės, ryk-

Vos ištarė tuos žodžius, ir 
žiū — prie slenkščio stovi 
Juniperis, basas, subraižytas, 
bet besišypsąs. Jis buvo pats 
naiviausias, bet ta labiausiai my
limas mūsų brolis. Pirmaisiais 
sunkiais metais jis dažnai mus 
prajuokindavo savo išdaigomis 
Kartą sunkiai susirgęs vienas 
brolis kliedėdamas sumurmėjo: 
“O, kad aš gaučiau bent kiau
lės koją!” Juniperis tekinas nu

Vertė DOMAS JASAITIS

do imto suirusias lūšnelės duris.

ėdusi giles, ir nupjovė jam ko-

žinojo R anciškus.

kurti tau ūgių’

židinyje. Jei nors vienas žmo- ti kojas ir šratui šernų”. Jimiperis nusišluostė burnąšaulyje šatančžus brolius’

nusikaltėlio, skersai ta išilgai

liją sidabriniuose apdaruose. 
Kai išvydo mane besisupant ir

nai, eiki per pasaulį, ta jei tu 
rasi ugnį kiekvienoje lūšnelėj 
kiekvienam vargingame name,

riu žaisti. Sėskite ant vieno len
tos galo, o aš sėsiu ant kito,

“Aš neganu jų suadyti, tai nu
tariau drauge su jais šalti”.

Ims. Lupos buvo pamėlusios 
nuo šalčio.

mi juoku. Tuo laiku priartėjo 
maldininkai Priekyje ėjo kuni
gas. Vienoj rankoj jis turėjo

“Labai kita, tėve Pranciš
kau. Kodėl ta nustaėdei?”

imti dalykų, priklausančių ki
tiem,” barėsi “Kodėl taip pa
darei?” ;

“Šerno kopi pageltojo mūsų

■r

■į
I
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rio pasakojimo, juokėsi iš vi
sos širdies: “Kaip gaila, kad

Sv. Pranciškaus mirtis

- .„A.,. . ,~r-,raįaaa<

PRANCEKŲ pamatęs ryto-

“Jis kenčia”, sakydavo man, 
— “Kas”?
“Jis”,’ — rodydavo piršti 

savo krūtinę, rankas ta kojas.

kruvinas kojas, bet ir kamtoo- 
tl Jis tuoj nubudo. Aš išgirdau 
jo švelnų balsą, tartum kartotų
si su kūdikiu: “Sese Peliuke, 
man sopa! Dėl Dievo meilės, 
eik sau! Man sopa”.

Vieną rytų radau gulintį ant

sodamas į brolius, jis pradėjo:

ra broliais, Mriutofo pamota- tone geriausi draugai su tuo ta iškentėjau pūkeliui, beveik

liavau į Rimini.

lakninu, br6ii Jmiiperi.. Aš

aš patsai tai mačiau. Antanas 
stovėjo prie upės žiočių. Dabar

kurtom Antanas buvo daug kar-

gatvės, bangmušės, grobuones.

Upė sustojo tekėjus, vandeny-

mažytės priekyje, vidutinės už

tiek totų! Vanduo yra trigu-

ri, skaidri Kai saulė šviečia ir 
ta jūra rami, jūs iškylate į pa-

žaidžiate putomis.
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ne, <te. Fa&e — Die Fteder- 
maua.^1 dr. Palte vaidmenį 
attik* filme, kuris rengiamas
mokymo tildai rodyti teleVizi-

Frandseo simfoniniu orkestru, 
dirigavo Arthur Ffedler.

tuos lietuviškų dainų ir arijų 
iš įvairių operų.

Lietuvių dienos metu pašau- jie nepasiekė adresatų. Kaip gi 
linėje pariidgje vyko N. Y. FI- pasieks, kad ant voko piešiny

je yra Lietuvos laisvės statula, 
kurią okupantai nugriovė. To
te vokas per daug primintų 
laisvos Lietuvos dienas?

Priešingai elgiasi Ameriką.

latelistų Draugijos surengta Lie
tuvos pašto ženklų paroda.

Parodai iš anksto buvo ren
giamasi—buvo išleistas specia
lus vokas. Voko piešinys pa
imtas iš vieno Lietuvos keli
ninko pašto ženklo projekto, 
kuris buvo pateiktas 1936, bet 
nepriimtas.

DaiL E. Knrauskas, iš Water- 
burio, Conn.; iš projekto išėmė 
žodį “paštas* ir vertę “10 et.” 
Piešinyje vaizduojama Lietuvos 
mepriltiausomybės paminklas, 
stovėjęs karo muzėjaus sodely
je Kaune. Fane — Lietoms že- , 
mėlapis, apačioje — Vilniaus ir 
Kąuno bertai.

šalia dar buvo įspaustasparo 
dos laikas, o šone — pagamin-

ratūrą iš Sovietų Sąjungos. Fi
latelistai sako, kad iš ten atei
na daug šlamšto, o čia rinkėjai 
juos renka. Jie gi net šešėlio 
bijo.

M

-Rosfindah, Boston, Mass. 02131.

Maaę senelis yra 89 metų. 
Nors jis dar gerokai stiprus, 
bet amžinai negyvens. Jis turė
jo išviso 3 vaikus. Vienas bu
vo užmuštas kare, duktė mirė 
prieš 5 metus, o trečias sūnus, 
mano tėvas, buvo užmuštas 
prieš tris metus automobilio ka
tastrofoje. Senelis visus pragy
venęs, taip bijo mirties, kad at
sisako testamentą surašyti, nors 
man žadėjo palikti didesnę da
lį savo turto už tai, kad aš jį 
prižiūriu ir padedu jam tvarky
ti jo reikalus. Jis turi pusėti
nai daug pinigų bankuose sa
vo vardu ir, be to, dar turi že
mės ir^tris namus. Kadangi aš 
esu tik vienas iš jo devynių 
anūkų, vis bijau, kad gausiu tik 
devintą dalį to turto, nepaisant 
kad kiti anūkai seniu nesirūpi
na ir jo 'beveik neaplanko. Jei 
kiti, jį lanko tik tuomet, kai

nori iš jo pinigų gauti. Kaip 
man reikėtų jį prikalbinti tes
tamentą sudaryti; kas atsitiktų, 
jei jis mirtų, nepalikęs jokio 
popieriaus?

Anūkas, Massachusetts

Atsakymas
Yra tuščias prietaras bijoti 

testamentą sudaryti. Niekas ne
miršta dėl to, kad surašė testa
mentą Daug žmonių testamen
tus surašo ir juos keičia kas 
keletą metų. Aš žinau, kad yra 
tokių žmonių, kurie mano, kad 
jie mirs, kai tik surašys testa
mentą Miršta testamento nesu
rašę, ir tada atsiranda visokių 
ginčų ir nesantaikos tarp pali- 
konių. Tačiau, nėra tokio recep
to, kuriuo vadovaujantis galima 
būtų įtikinti tokius žmones su
tvarkyti savo reikalus pagal sa
vo norus, kad išvengtų viso
kių nesusipratimų.

Jei senelis atsisako testamen
tą surašyti, nieko nepadarysi. 
Jei jis mirs, testamento nesu
daręs, jo turtas bus padalintas 
į devynias dalis ir kiekvienas 
anūkas gaus po devintą dalį to 
turto. Turtas bus padalintas ly
giomis, nes visi palikuonys yra 
vienodo giminystės laipsnio, vi
si yra senelio anūkai. Jei vienas 
arba du senelio vaikai būtų pra
gyvenę savo tėvą rezultatai bū
tų visai kitoniški. Tokiu atveju, 
palikuonių 'giminingumo laips
nis būtų nevienodas, nes vaikai 
yra artimesni giminės negu anū

SENAS ATVIRUKAS IŠ ŠVĖKŠNOS
Parodos prisiminžmui buvo 

išleista daug atvirukų. Buvo iš
leista ir “Lietuviškoji mokyk
la”. Jos pirmoje pusėje lenkiš
kai įrašyta visa metrika.

Daug įdomini‘yra antroji 
pusė. Atvteuką rašo kun. J. 
Maaejaudcas iš Švėkšnos, da
ta 1908 balandžio 8., sveikina 
Velykų šventėse. Parašyta lietu
viškai: ‘ ‘Sveikinu su Velikų 
šventėmis, linkiu Ttenistai daug 
daug Dievo mylestų. Su pagar
ba kun. J. Maciejowsk...”

Adresuotas kun. Bartomėjui 
žmdžiui Elizabethe, N. J. Už
rašyta tik pavardė te miestas — 
ElizabethpOTt, N.J.

Pašto ženklo nebėra. Filate
listų nuplėštas. Pašto anstpau- 
doj dar įskaitoma rusiškai para
šyta vietovė.

Atvintkas nukelia į senus lai
kus. Tai garsus prelato Švėkš
nos švietėjo Juliaus Maciejaus- 
ko atvirukas.

Prelatas buvo gimęs 1868 
liepos 1 Papyvesių kaime, Pas-

Visi žinome garsius redakci
jos krepšius; kas į juos paten

H redakcijos stalčių

THPEX, Augnst 17-23, 1964 
New Yort Worid’s Fate.

Paroda teste nuo rugpjūčio

redakcijoje yra ir stalčiai. Į 
juos sudėti popieriai ar daiktai

PARENGIMAI NEW YORKE
Spalio 3 — KARIO žurnalo leidimo 

dežUntinefilo minėjimas. Rengia 
LVS. Ramovė Liet Atletų Klubo 
salėje, Brooklyne.

važiavimas Valdorf-Astorta vieS-

haveu, N.Y. - teL VI 7-5113.

Opato 17-11 B*Mo JaMttejUs sei
mas Nev Toriai

LapkrlSo 7 — Great Necko vyčių 
tokiai AtstaMdnymo parapijos sa-

parapijos salėja.
Lapai1 IMo tl — CMcagos Metinių 

satyros teatras ** Antrasis kaimas'

iėlię Maskvoje ir Pekinge, ku
rie kaip tos diegtosios, savo 
snukius kiša į kiekvienos tau
tos ir valstybės vidaus reikalus.

(S.)

nors ieškodamas, surandi tai, 
ko neieškai Net nustembi, kad 
tokių dalykų esama stalčiuose. 
Nepameni, kas ir kada atsiun
tė. Gavęs juos, padėjai į stal
čių apsaugai ir užmarščiai

tuo metu siuntinėjo tuos vokus 
su sveiteiteais. Kaš renta

vertę ir jUfcsTffelii saugo.

Keletas vcfcų buvo pasiųsta 
ir j Lietuvą su sveikinimais, bet

ir

Kiek pajėgios
(atkalta iš 3 ptl.)

laiku pasinaudoti savo jėga 
išlaisvinti visus pavergtus kraš
tus.

Šiandien didžiausį taikai ir 
žmonijai pavojų sudaro nebe 
atominiai ginklai, bet komu-

savito užvaldymo. Ta kova, pri
dengta tariamos taikos skrais
te, vyksta visuose kraštuose. 
Kol ji komunistam neša šiokius 
tokius laimėjimus, atominiai 
ginklai nebus vartojami. Tačiau 
niekas negali pasakyti, kas atsi
tiks artimoje ateityje, kai rau
donoji Kinija įsigys atominių 
ginklų arba kai Sovietų Rusija 
pasijus nekantri ir galinti be 
didesnės rizikos pradėti karą

surandu atviruką labai nesku
bų — iš 1908 metų. Ir taip pa
kvipo praeitis, tos nutolę die
nos, kai buvo daug veikta, ka
da dar Maironio “Jaunimo gies
mė” skambėjo visų lūpose.

Daug entuziazmo sukėlė pir
moji dailės paroda Vilniuje 
1907. Joje buvo išstatyta ir Pet
ro Rimšos ‘ ‘Lietuvos mokykla 
1864-1904’ ’. Ten vaizduojama 
motina prie ratelio; šalia sėdi 
vaikas ir mokosi skaityti.

Prie šios temos skulptorius 
grįžo bent kelis kartus ir sukū
rė kelias skulptūras. Pirmoji da
rė gilų įspūdį ano meto lietu-

valio valsčiuje, Biržų apskrity
je; kunigu įšventintas 1891. 
Kurį laiką buvęs Ramygalos ir 
Panevzžk) vikaru, nuo 1899 bu
vo Švėkšnos klebonu iki 1937 
metų.

Jis tai Švėkšnai yra nuveikęs 
labai daug. 1900-1906 pastatė 
mūrinę bažnyčią, 1907 įsteigė

VOKAS, aierrtns N. Y. filatelistų draugijos, surengus 
Rf paroda rugpjūčio 17-23 pasaulinėje parodoje.

kitoks; sakykime jei Jūsų tėvas 
būfųpragvveųęs savo tėvą, Jūsų &el£jam tektiį Vte&as treč

dalis palikto turto. Dukters vai
kai pasidalintų lygiomis jos 
trečdalį, o kito sūnaus vaikai 
pasidalintų jo trečdalį. Rezulta
tas būtų nelygūs. Vieni gautų

DARBININKO jubtite- 
*v. Tomo oarapt-

ATVIRUKO *>UM — PMIO NHM 
kykla”. (Deatotje kampas nvpHKas).

bau išplėtė į dviklasę, 1919 pa
versta Saulės progimnazija, pa
galiau klasikine 8 klasių gim
nazija. Seneliams ir vargšams 
įsteigė labdaros namus, kūrė 
blaivininkų draugiją ‘Naudos’ 
kooperatyvą Trupinėsi net plen
to tiesimu į Klaipėdą

Atsidūręs finansiniuose sun
kumuose, 1937 vasarą jis buvo 
Telšių vyskupo J. Staugaičio at
leistas iš pareigų. 1938 išvyko 
į JAV ir Los Angeles įkūrė lie
tuvišką šv. Kazimiero parapiją 
Amerikoje jjs buvo lankęsis 
prieš tai bent kelis kartus,

nazijai ir kitiem reikalam. Los

Memmingene stato lietuvišką kryžių
Memmmgeno lietuvių skautų 

Kęstučio draugovė, su žinia ir 
pritarimu P.L.B. Memmingeno 
apylinkės valdybos, stato lie
tuviška kryžių-koplytėlę baltų 
gyvenvietėj, oficialiai vadinamo
je “Baltensiedhzngen”. Vokie
čių vakffia prieš 13 metų pas
tatė Memmingene baltų tautom 
ištisą miesto dalį, kad estus, 
latvius ir lietuvius iškeltų iš se
nų buvusio karo aerodromo na
mų.

Memmingeno lietuvių koloni
ja datbm* yra didžiausia Vokie
tijoje. Čia gyvena sali 300 lietu-

darni savotiškai atsidėkoti ir šį 
istorinį miestą papuošti savo 
tautos religiniu paminklu, nuta
rė pastatyti lietuvišką kryžių, 
kuris ir Lietuvą primintų. Mies
to burmistras sumanymui mie
lai pritarė. Kempteno miesto 
savivaldybė sutiko duoti žemės 
sklypą Kryžius bus lietuvių na
mų pusėje, prie pagrindinio 
kelio važiuojant į Miuncheną; 
taigi matys daug prakeliaujan
čių.

Maloniai prašome paremti žy
gį. Suburtomis jėgomis pastaty
sime Vokietijoje gražų savo

niu laiku priaugo te daug jau
nimo. Veikia vargo moi^klą 
tautinių šokių grupė, skautų 
drauzovė. Darnos choras, vad. mSlt Bodritao. V<*ie&ū 

TtetiivĖitm yra fųdanlriM to Nr. 1071; A. lit. K. W. Ger
many. . B.C.

čia gyvenus lietuvius.

Malonėkite siųsti auką adre-

Memmingeno
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Vieni gautų 
daugiau negu kiti, nes jų dalys 
priklausytų nuo to, kiek vaikų 
paliko jų tėvas arba motina.

kokie būtų rezultatai, jei jis 
mirtų, nesudaręs testamento. 
Jei tie rezultatai jam yra priim
tini Tamsta nieko nepadarysi. 
Turtas yra jo ir jis gali su juo

■Bet, jei senelis norėtų, jis ga
li, kol gyvas. Tamstai perleisti 
visą arba da£ savo turto ir ne
sudarydamas testamento. Taip 
perleistas turtas — tektų Tams
tai dar seneliui gyvam esant. 
Testamentu paliktas turtas ten
ka palikuoniam tik po “palikė
je” mirties.

Tamstos seneliui aš patarčiau 
nueiti pas vietinį advokatą ir 
su juo pasitarti visais jam rū
pimais reikalai*

Mokytojoms ir tėvam* 
nauja žinia —

Lietuvos 
geografijos 

pratimai
V. Matalaitis



NAUJAS MOKYTOJAS

JULIUS VEBLAITIS

NAUJOS KNYGOS

fico, Les Augeles mieste. Tuo 
būdu 'abu vandenynai tapo taru
si sujungti dviejų lietuviškų šir-

— Kun. Stasys Gaidelis, S.J., 
yra sulaiikęs 50 metų amžiaus 
ir 20 metų kunigystės sukak
ties. Yra gimęs Latvijoje, prie 
Daugpilio, bet tėvai kilę iš Lie
tuvos, Švenčionių apskr. Mokė
si Rygos lietuvių gimnazijoje. 
Kunigu įšventintas 1944. Nuo 
1935 priklauso jėzuitų ordinui. 
Nuo 1950 gyvena Australijoje, 
rūpinasi latviais k lietuviais ka
talikais Sydnejuje ir Nevvcas- 
telėje, aplanko Melboumą, Ade- 
laidą, Canberrą. Leidžia New- 
castlės lietuvių biuletenį, orga
nizuoja ir remia ateitininkus.

— Santaros šviesos federacijos 
narių visuotinis suvažiavimas į- 
vyks spalio 17 New Yorke, Id- 
lewild Riviera Viešbuty (prie 
John F. Kennedy aerodromo). 
Programoj: organizacinė veik
la ir valdybos sudarymas. Pra
džia 9 vai.

Rašyti arta kreiptis: Darbi* 
nink* nbuiulalrazija, tlB WB*

11221, tataf. GlMm

Končius šiuo metu yra Europo
je, Romoje. ISpalio 16 atvyksta 
j seimų. ,,v

Seime dalyvaus ir ilgametė 
Balfo generalinė sekretorė, vie
na iš Balfo steigėjų, Nora Gu- 
gienė iš Chicagos.

įteikia pažymėti, kad Balfo 
centro vaidyba, taupydama lė
šas, surinktas šalpai, niekam 
nemokės už atvykimą j seimą. 
Balfo pirmininkas už keliones 
po Europą apsimoka savo pi
nigais.

Vėl lietuviška šeima
Rugpiūčio 29 šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioje, sukurda
mi nauj|*Utawnita-^mą, mo
terystės sakramentą priėmė 
tat Romas Venckus ir Giedrė 
Karužaitė. Kada didelis nuošim
tis lietuvių jaunimo kartu su 
mišriomis vedybomis žūva lie
tuvybei, lietuviškų šeimų suda
rymas tampa ne tik tėvų ir ar
timųjų, bet ir visos visuomenės

Muziką dar studijavo 1951- 
54 Marylando universitete. Čia 
baigęs ketverius metus muzi
kų Marylando universitete. 
Čia dar ketverius metus muzi-

skautais, lituanistine mokykla 
ir Lietuvių Bendruomenės tau
tinių šokių grupe, prisidėdamas 
prie įvairių švenčių programų 
paruošimo. Atlikęs aštuonių sa
vaičių praktiką Ljvingstcno 
aukštesnėje mokykloje, jis šį 
rudenį pradėjo dirbti Warren 
Township mokyklų sistemoje, 
kur dėsto vokiečių kalbą. L.S.

fo skyrius turi per 240 narių. 
New Yorko apylinkės Balfo 
direktoriai — V. Abraitis, V. 
Alksninis, A. Audėnas, V. Bar- 
čiauskas, St Bredes, St. Dzi- 
kas, preL J. Končius, St. Lū
šys, A Semkas, A Skėrys, Br. 
Spūdienė — taip pat turės sei
me visas atstovo teises.

Susirinkimo dalyviai paėmė 
platinti banketui bilietų. Ban
ketas bus spalio 17 vakare, 
New Yorker viešbutyje. Tik į- 
sigiję iš anksto bilietus, galės 
jame dalyvauti. (K.LJ.)

, •— Vyriausia* Lietuva* IšlaK- 
vtamo Komitetas (Vlikas) per
sitvarko tuo būdu, kad jį toliau 
sudarys 15 grupių: Atgimimo 
Sąjūdis, Darbo Federacija, Kri
kščionių Darbininkų Sąjunga, 
Krikščionių Demckratų Sąjun
ga, Laisvės Kovotojų Sąjunga, 
Lietuvių Fronto Bičiuliai, Ma
žosios Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis, Rezistencinė Santarvė, 
Rytų Lietuvos Rezistencinis Są
jūdis, Socialdemokratų Partija, 
Tautinis Sąjūdis, Ūkininkų Są
junga, Ūkininkų Partija, Vals
tiečių Liaudininkų Sąjunga, Vie
nybės Sąjūdis. Kiekviena gru
pė turės 3 atstovus Vilko sei
me, dar bus taryba ir valdyba. 
Pirmasis persitvarkiusio Vliko 
posėdis šaukiamas New Yorke 
spalio 3. Tariamasi dėl kandi
dato pirmininko pareigom. Mi
rus dr. Antanui Trimakui, pir
mininko pareigas laikinai ėjo 
Juozas Audėnas, atstovaująs 
Vilke valstiečiam liaudininkam.

štantojo skyriau* Balfo 
oalmo dateęafai

Rugsėjo 23 vakare Balfo 
centro patalpose įvyko seimui 
įtapti komiteto ir šimtojo Bal
fo skyriaus New Yorke dar
bingas susirinkimas. Išklau
sius komiteto {urmininko kun. 
L. Jankaus pranešimo, susirin
kimas išrinko dešimt atstovų: 
dr. E. Noaką, V. Jonuškaitę- 
Leskaitienę, J. Šlepetį, L. Vir
bicką, A Ošlapą, V. Žukauską, 
J. Botyrių, J. Zarauską, J. Jan
kų ir A. Kauną, šimtasis Bal-

Pigiausiai ir naujausius mo
dalius radijo ir magnetofonų— 
Blaupunkt, Grundig ir Telefun- 
kėn,—skaičiavimo mašinos Bu- 
roughs ir rašomosios mašinėlės 
visokiom kalbom gaunamos: J. 
L. Giedraitis, 10 Bar r y 
Držve, E. Northport, N. Y., 
11731, tel. (516) 757-0055. Rei
kalaukite katalogų ir kainoraš-

“Diagnozė” lietuvių scenos 
darbuotojų sąjungos pajėgomis 
kartojama spalio 2 Chicagoje ir 
spalio 10 Clevelande (šv. Jur
gio par. salėje). Beveik tuo 
pat metu statoma kituose mies
tuose talentingo ir prašmatniai 
visur gastroliuojančio V. Žu
kausko trupės.

Clevelande bus vaidinama re
žisuojamoji St Pilkos. Asisten
tas — Pr. Bešnoras. Aktoriai: 
E. Blandytė, B. Briedienė, F. Ci- 
junėlienė, A Bikinis, E. Radvi
la ir F. Raudonis.

Veikalo turinys mums arti
mas, savas. Vaidintojų sudėtis 
ne tik patikima, bet ir rinktinė. 
Atrodo, kad spektaklis bus trau
kus. Vladas Braziulis

— Valentina Kojelienė, kola- 
ratūrinis sopranas, rengia dai
nų koncertą Chicagoje spalio 
21, Jaunimo Centre. Solistė 
paskutinį savo koncertą, labai 
sėkmingą turėjo Bostone.

čiisL Per *15 metų aštoonme-£ tų 
tė titasnistfnė mokykla veikė *-* 
prisiglaudusi šv. Kazimiero pa- 
npįjos patalpose. Kolonijai aa- 
gmt, o ypač tirštėjant vakari
nėje miesto dalyje, prireikė 
naujos mokyklos. Po ilgesnių 
svarstymų ir diskusijų nauja 
mokykla buvo suorganizuota 
Santa Itaūcoje. Mokyklai va
dovauti pakviesta žinomoji ra
šytoja, pedagogė Alė Rūta-Ar- 
tanė. Kiti mokyklos mokyto
jai: muzikė G. Gudauskienė, J. 
Sinkienė, B. Graužinis, M. Ma
tulionis, Ažg. Trasikis, Visa ei
lė kitų mokytojų sutiko, reika
lui esant, takinti ar pravesti 
epizodinius kursus.

šiais metais mokykloje jau 
veikia 9 skyriai Numatyta ją 
išauginti į dešimtmetę mokyk-

— Tėvų diena organizuoja
ma lapkričio 1 N. Pr. Marijos 
Seserų Vienuolyne, Putnam, 
Conn. Prasidės 10 vai. mišio- 
mis ir baigsis 5 vai. švč. Sak
ramento palaiminimu. Tėvų 
dieną praves prel. V. Balčiū
nas. Atlyginimas po 5 dol. 
nuo asmens. Kviečiami atvyk
ti visi tėvai. Jaunesni tėvai, 
kurie neturi kur palikti savo 
mažų vaikų, prašomi juos atsi
vežti. Seselės juos paglobos, 
kad tėvai būtų laisvi ir galėtų 
dalyvauti jiems skirtoje dieno
je. Norintieji dalyvauti tėvų 
dienoje, prašome ‘ registruotis 
šiuo adresu: Rev. Sister Supe- 
rios, kn maculate Conception 
Convent, R.F.D. 2, Putnam, 
Conn. 06260.

sos. Vlikas yra sudarytas po
litinių mūsų srovių ir sąjūdžių 
pagrindu, o Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė yra nesrovmė, 
apimanti ir jungianti visus lais
vojo pasaulio lietuvius be jų 
politinių skirtumų. Todėl jos 
ėjimas į Vliką pilnateisiu jo 
nariu kirstųsi su Vliko statuto 
reikalavimais, o riatuto keiti- 
Ujliff ĮrfįMta^iMata sudaran-

ankžtoostas mokslus 
Atholo, Bostone; ja 

domis šv. Marijos bažnyčioje, go ir kolegiją bąigė 
Po to ntofcytooš palatose vyko 
registracija. Oficialią programą 
pravedė mokykis vedėja Alė 
Rūta-Arbienė, Sveikinimo žo
džius tarė LB Los Angeles apy
linkės valdybos pirmininkas Jo
nas Cinga ir, nesant pirminin
ko AL J. Griciaus, tėvų komi
teto vicepirmininkas P. Pakal
niškis. Buvo pasidžiaugta šiuo 
lietuviškos kultūros laimėjimu 
k* ryžtasi mokyklą ne tik išlai
kyti, bet ją visais būdais stip
rinti ir ugdyti.

Šv. Kazimiero parapijos kle- pasirodo su eilėraščiais ir re- 
bonas maloniai -padadėjo vėliau, 
gavus naują kunigą, mokyklai 
duoti ir tikybos dėstytoją.

čios politinės #upės yra prie
šingos iš esmės. Bet tai ne
reiškia, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei nerūpėtų Lietu
vos laisvė ir pati šios laisvės 
kova. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, PLB Valdybos 1964 
balandžio 24 dienos posėdžio 
nutarimu, pasisakydama už Vli
ko apsijungimą ir jo aktyviai 
siekusi, esamom aplinkybėm 
su apsijungusiu Vliku bendra
darbiaus per savo ryšininką, 
specialiai prie Vliko paskirtą.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

Wasbingtone yra gerai žino
mas orkestras, kuris priklauso 
karo aviacijai. Jo dirigento ir 
vadovu paskutinius vienuolika 
metų buvo lietuvis kapitonas 
Jonas F. Jesulaitis (rašosi sa- ką studijavo katalikų universi- 
vo pavardę Yesulaitis). Rugpjū
čio pradžioje jis pasitraukė iš 
pareigų ir iškeliavo į No. Caro- 
linos universitetą. Ten muzikos 
fakultete bus direktorius orkes
trų reikalams

Būdamas garsaus orkestro 
dirigentu, jis turėjo galimybės 
susipažinti su garsiausiais Ame
rikos dainininkais, artistais kai 
Šie lankėsi Washingtone ir ren
gė savo koncertus. Okestras 
taip pat dažnai grojo ir prezi
dentūroje priėmimo meto. Jis 
yra grojęs ir Chruščiovui, kai 
jis čia lankėsi

Jesulaitis yra gimęs Pennsyl- 
ranijoje, muzikos pradėjo mo
kyta 1933 Brooidyno Wiiliams 
muzikos mokykloje, kuri prik
lausė N.Y. universitetui. M> savo draągų tai orkestro tavo 
kyklą teigė 1936.' vadinamas — Captam “Y”.

Trūkstant autentiškų duo
menų apie Vliko praplėsto 
prezidiumo 1964 rugpiūčio 29 
dienos posėdžio nutarimus, lie
čiančius “Birželio 22 d. komi
sijos” Vliko apsijungimo pro
tokolo ratifikavimą, mūsų spau
doje pasirodė samprotavimų ir 
pranešimų, esą, “pritarus aųpsi- 
jimgimo protokolui”, taip pat 
ir PMkuhe -Lietuvių Dendrito . 
menė įeisianti į Vliką “pilna
teisiu jo nariu”.

Jaunosios tėveliai vieni iš ■ 
pirmųjų naujųjų ateivių įsikūrė ■ 
šioje kolonijoje. Per pusantro B 
dešimtmečio išmckslono ir lie- ■ 
tuvybei išaugino abu vaikus, o ■ 
taip pat sugebėjo gražiai me- B 
džiagiškai susitvarkyti. Kazys w|ĮI| 
Karuža, žinomojo poeto Petro 
Karužos brolis, taipgi žino
mas ir tietaviškoje spaudoje:

tiuc mokytu FiuteU teta w • skyriau. 
Ali IMUa Arteate (vateJa). & Gudauakie- 

Mutttr. VyL Pluko.

Darbininko administracijoje 
galima gauti:

1. Voctove čižiūno TAUTI
NIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE 
Trumpas tautinio auklėjimo va
dovas lietuviškajai šeimai išei
vijoje. Išleido Vliko hetuvybės 
išlaikymo tarnyba. Labai paran
kaus formato knygelė, kietais 
apdarais, 220 puri. Kaina 1 dl.

2. Dr. Juoze* Girnius, ŽMO
GUS BE DIEVO. Stambus fil- 
sofinis veikalas, giliai žvelgiąs į 
Nešamo istoriją, laimėjęs Aidų 
premiją 564 puri. Kaina 5.50 
doL išleido Į Laisvę Fondas Chi
cagoje.

3. Uetevifto kryNao* 
rukai. Iš pasaulinės parodos 
New Yorke. Dvylika atvirukų 
1 dol., už tris — 25 centai.

Balte jubilėjinio seimo pro
ga baigiamas rengti specialus 
leidinys. Jame tilps Balfo cent
ro valdybos .< pranešimai, svar
besnės žinios apie Baftb MHlČ 
lą, statistikos ir k. Leidinys 
dedikuojamas Donelaičiui, ku
riam, kaip ar Ralfui, teko ga
na daug kovoti dėl lietuvinin
kų būklės pagerinimo, šis lei
dinys bus Įteiktas seimo daly
viams ir išsiuntinėtas visems 
Baffo skyriams. Donelaitis pui
kiai išsakė linkėjimą Balfo vei
kėjams ir rėmėjams:

Taip Dieve duok kožnam, 
-kurs mūsų Lietuvą gaibin 
fr, lietuviškai kalbėdams, 
baudžiavą seka,
Tam Dieve duok sulaukt 
kasmet pavasarį sveiką, 
Ogi pabaigus tą, po tam 
ir vasarą lūifcsmą.

Clevetand, Ofuo. — Ateina 
jau laikas nagrinėti pokarinio 
mūsų gyvenimo naujas ydas, 
prilipusias besibastant po sveti
mus kraštus. Anatolijus Kairys 
savo “Diagnozėje”, trijų scenos 
atidengimų žaisme, liečia tatai 
su šmaikščia pajuoka, satyros 
dūriu lydima.

Autorius, dramatuigas ir poe
tas, seniau parašęs “Būkime »- 
gelaičiai” <2 v. vaizde^ “Blaš
komus lapus”, ir “Auksinę sė
ją” (eilėraščius), “Laisvės me
dį” (4 v. pjesę) ir kitų kurmių, 
pastaruoju meto parašė dar 
“Viščiukų ūkį” (3 v. komediją,) 
už kurią gavo 500 dol. premi-

portažais.
Jaunojo tėvai, Jonas ir Bro

nė Venckai, bei kiti artimieji į 
vestuves atvyko iš Bostono.

Linkėdami sėkmingo ir lietu
viško gyvenimo, sveikinimo žo
džius tarė eilė kalbėtojų: kun. 
J. Kučingis, J. Pažėra, A Ka
ralius, J. Jodelė, dr. J. Jurkū
nas, V. šeštokas. Gauta daug 
sveikinimų raštų, tarp jų h* iš 
Lietuvos. Svečius pasveikino ir 
gimines pristatė jaunosios tėve
lis K Karuža. Programai vado
vavo inž. L. Grinius. Vn.

tete Washtogtone.

Savo karinę karjerą pradė
jo pupra^*1 eiliniu. Karo meto 
dalyvavo Ramiojo vandenyno 
operacijose ir mūšiuose. Paskui 
perėjo į karo aviacijos radijo 
tarnybą ir vadovavo “Serena- 
de in Blue” muzldnei progra
mai, kuri buvo girdima visame 
pasaulyje. Kurį laiką vadovavo 
styginiam ansambliui, o prieš 
11 metų pradėjo vadovauti ks- 
rtftam ir tartu pramoginiam 
aviacijos orkestrui.

Kapitmias Jenulaitis yra ap
dovanotas įvairiais žyminiais 
ir medaliais už darbą ir gerą 
tarnybą- Gyvena netoli Wash- 
togtono, Ctanute miestelyje, ir

Naujas vikaras
Brocktan, Mas*. — Sulaukė- 

me naujo vikaro, kun. Jono 
Paulausko, atkelto iš Hudson, 
Mass. Naujasis vikaras yra gi
męs 1929 gruodžio 30 So. Bos
tone. Tėvai kilę iš Lietuvos, 
Vabalninko parapijos — Pran
ciškus Paulauskas ir Emilija 
Aukštikalnytė. Brolis Juozapas 
dabar yra kariuomenėje, sesuo 
Emilija ištekėjusi gyvena So. 
Bostone. Pradžios mokslą iš
ėjo Bostone, vidurinįjį — Dux- 
bury, Mass. Vėliau dvejus me
tus praleido lovoje h* ketve- 
ris Chicagoje pas Dievo Var
do vuvmoteiš Kunigu smnina- 
riją baigė Brightone; kunigu 
įšventintas kardinolo R. J. Cu- 
shingo 1958. Visą laiką buvo 
vikaru airių šv. Mjrikolo para
pijoje Hudsone, kur rūpinosi ir 

lietuviškų šeimų, dnbo su 
jaunimu. Sporto, ir vakarų pa- 
rengimais tartais ^surinkdavo 
iki 14,000 doL Yra “Darbi
ninko” skaitytojas. Linkime 
naujam vikarui geriaurios sėk- Bet nei tokie samprotavimai, 

. mės. M. Kas. nei pranešimai neatitinka tie-

Elizabeth, N. J. Julius Veb- 
laitis Seton Hali universitete 
(South Orange, N. J.) įsigijo B. 
S. laipsnį iš pedagogikos, šia
me universitete anksčiau eko
nomikos skyriui vadovavo ve
lionis dr. A .Trimakas, šiuo 
metu čia profesoriauja žymus 
New Jersey lietuvių veikėjas 
Jokūbas Stukas. /

Julius Veblaitis savo kietu 
žemaitišku užsispyrimu lankė 
universitetą septynerius metus 
vakarais. Lietuviai, beveik kaip 
taisyklė, daugumoje linkę šia
me krašte studijuoti griežtuo
sius mokslus, palikdami huma
nitarinius nuošalyje kaip “ne
praktiškus”. Toks galvojimas 
yra netikslus, nes švietimo dar
buotojų paklausa Amerikoje 
yra gana didelė. Svarbiausia gi, 
kad lietuvis mokytojas turi ge
rą progą formuoti šio krašto 
jaunimo charakterį bei galvo
seną, ko kitos profesijos, de
ja, dažnai stokoja.

Turėdamas muzikinių suge
bėjimų, Julius Veblaitis per ei
lę metų dirbo su Elizabetho

Nauja skyriaus valdyba
BaKo skyrius New Yorke iš

laikė seną, vridybą (pirm. J. 
Šlepetys) pusantrų metų. Rug
sėjo 23 visuotinis skyriaus na
rių susirinkimas, susipažinęs 
su senosios valdybos darbais 
ir nuopelnais, išklausęs revizi
jos komisijos Nito, perrinko 
valdybą slaptu balsavimu. Į 
naują valdybą išrinkti: V. Žu
kauskas, V. Jonuškaitė - Les- 
kaitienė, M. Virbickienė, J. 
Jankus ir A Kaunas. Kandida
tais liko A Radzrvanienė ir V. 
Dovydaitis.

Susirinkimas aptarė Skyriaus 
darbo gaires. Turint du žymius 
meno veikėjus valdyboje, ga
lioną' laukti, kad skyrius suor
ganizuos Badfo vardu daugiau 
malinių pasirodymų. Čia., pat 
buvo nutarta seimo uždarymui 
dedikuoti trijų veiksmų vaidi
nimą “Diapiozę”, kurios pa
statymu rūpinasi akt Vitidis 
Žukauskas. Vaidinimas įvyks 
spalio 18 d. po pietų Apreiš
kimo parapijos salėje.

Skyrums revizijos komisija 
palikta ta pati: V. Alksninis. 
J. Zaranskas ir K Bačaūskas. 
Viri veiklieji skyriaus ir val
dybos nariai uoliai talkina Bal
te seimo ruošai.

Saririnknaas padėkojo sena
jai valdyba už kruopščią veik
lą (surinkta šalpai virš 6,W0 
doL) ir palietojo sėkmės nau
jai valdybai bei nutarė rudens 
Baite vajų pradėti lapkričio
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Sūnus pradėjo mokytis loty
nų kalbos, bet jam nesiseka. 
Motkia, kuri kitados kotegjo- 

' je ketveris metas mokėsi Joty- 
£ niekai, bara, kad jis negabus. 
2 “Man ėiosi labai lengvai**, — 
* ji pastebi. “Taip, mama, — at

sako, — bet neoamiržk, kad 
nuo anų laikų viskas pasikei
tė. ir lotynų kalba**.

' > ■;■ duona ir pyragai
r t^Įytinį,- vestalėms bei pokyliams tortai 

ę,:i‘ tW » ALBERTAS RADSTŪNA8. aav.
3MS46 STAGG į&į- r BROOKLYN 6,

- "’į -.. Tttafaam STaao 3*5030
BROOKLYN 6. N. Y

Motina rengia dukterį, iš
vykstančią į ko'.egiją. Abi su
sirūpinusios. Tėvas klausia: 
‘*Ko jūs ten visą laiką kužda- 
tės?’*. Motina atsako: “Rengiu 
dukterį mokslui, argi nežinai?’’ 
Duktė paaiškina: “Mes čia kal
bamės. kad man dviem savai
tėm reikia 15 suknelių ir 45 
bliuskučių”.

Dartmoutho kolegijoje, Ang
lijoje, vienas profesorius didžia
vosi, *kad jis kiekvieno studen
to pavardę ištaria taip, kaip 

; reikia, nekreipydamas. Kartą 
. perskaitė gerai visas naujų 

studentų pavardes, bet Mr. 
Bluesky nepakilo. Paskui tas 
studentas priėjo ir paklausė, 
kodėl jo pavardės neskaitė. 

; “O kaip gi, Mr. Bluesky, — 
nustebo profesorius, — aš skai- 

- čiau’’. Studentas paaiškino: 
“Bet aš esu ne rusas, o Ame- 

’ rikos indėnas Blue Sky”.

statymų pakeitimams.
Prezidentas Johnson, reika-
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JUOZAS BRUŽINSKAS prie skautukų vaizdų albumo paruothno darbą.
Nuotr. G. Peniko

frantų kvotos tratų panaikintos
HENRY WEY0IG A SON, Ine.

EstbL 1930. Orer 30 years of friend-

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
. Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

tų pėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LffFlRTS BLVO. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vtręima 3-3544

i i

Vienoje mergaičių kolegijo
je dėstė profesorius, kuris tu-

• rėjo gausią šeimą, bet studen
tėm buvo per griežtas. Vienos 
paskaitos metu studentės atsi-

« nešė siūlų kamuoliukus ir vi- 
, sos mezgė. Profesorius pykte- 

Įėjęs kirto: “Mano paskaitoje 
gali megzti tik tos, kurios lau- 

; kia valkų”. Kitos paskaitos me
tu visos mergaitės išsitraukė 
rožančius. Viena paaiškino:

* “Mes meldžiame tokio vyro, 
kaip tamsta”.

G. A. VOKET 
VOKIETAITIS 
ADVOKATAS

l
< I
; I

Į

41-40 74th Street 
Jackson HeighLs. N. T. I 

Tel. NEwton 9-6620

Jaunimas kalba jaunimui į Lietuvą
Nuo šių metų sausio vidurio 

per Madrido, Romos ir Vatta- 
no radijo stotis kas savaitę, 
pastoviu laiku (šeštadieniais, 
ir pakartojant), yra perduoda
ma radijo valandėlė į Lietuvą, 
pavadinta “Jaunimas kalba jau
nimui”. Valandėle veda Lietu
vių Js".nimo Organizacijų Fe
deracija, glaudžiai bendradar
biaudama su Vliku per jo Vyk- 
do^iąją Taryba Europoje. Iki 
rugsėjo mėn. paruošta ir pasės
ta 45 skliutai (rašiniai), kurių 
didžioji dauguma stočių jau 
perduota į Lietuvą.

— todėl Įdomiu, objektyvių ra
šinių iš išeivijos jaunimo pu
sės neturėtų stokoti. Rašinių 
tematika gali būti įvairiausia; 
studenti’r<o gyvenimo momen
tai, mc'kslo atsiekimai ir prob
lemos, visuomeninė viekla su 
parengimų, vasaros stovyklų ir 
kitų Įr kių reiortažais, savų 
organizacijų, idėjų pristatymas, 
įr t.t. Radijo valandėlė taikoma 
ne tik studentijai bet ir saujai

“Mes tarane panaikinti dis? 
kriminaciją prieš tuos, kurie 
stengiasi apsigyventi mūsų 
krašte... Įvesdami tekius pa
geidavimus, kraštas kuris, buvo 

. sukurtas imigrantų iš visų pa
saulio kraštų, gali paklausti... 
Kaip tu gali padėti šio krašto 
gerovei kflti?”... Bet mes ne
turėtume teirautis, ‘ kokiame, 
turėtume teirautis, ( kokaime 
krašte esi gimęs? ...”

Senatorius Thomas J. Dodd 
(D., Conn.) nesutiko su Mille- 
rio aritmetika, kuri liečia Bal
tųjų Rūmų planus pakeisti da
bartinius imigracijos įstatus. 
MHleris bijo, kad nauji įstatai 
“plačiai atidarys vartus, be 
skirtumo visiem norintiem at
vykti į šį kraštą”. Toks pasa
kymas neturi jokio pagrindo, 
pareiškė Dodd, nes “tikrenybė-

Žymas stabilizuotų imigraciją į 
šį kraštą metmėmis kvotomis, 
kurios yra leidžiamos pagal jau 
esamus imigracijos įstatymus.

aide Cost. Dignified complete Fu- 
nerals. Air Conditiooed Čhapela. —

FLtMhins 9-8563
13-39 122 Street, College Point, L.I.

REAL ĖST ATE

NAPPO HOMES
NEW HOUSES, 2 FamUy wtth 6 
rooms each. “Walk-ih”, ready for 
immediate occupancy; full baaement. 
Lot 29x150 with garage. Beautiful 
locaUty. 66-48 79th Mace, Middle 
Village, N. Y. — Phone OL 1*5696.

Peiliam Bay section TEDLO Homes 
Two new Family Homes. 5 and 0 
rooms. Full bašement. Patio. Bright 
skylight Hollyvvood kitchen. 1520 
Stadium Avė.. Vic. GriswoM Avė., 
Brome. Also 14 2 fam. — Layton 
Avė. Throgs Neck Expway. Phone 
TA 3-5335.

Roosevett, L. I. Queen of the Most 
Holy Rosary. Neat attractive con- 
venient 4 bedroom Cape with fin- 
ished basemėnt, cyctone fence, land- 
scaping, 50x138. 1-car detached ga- 
rage. covered patio, featuring 20x40 
built-in swimming pool with cabana, 
wall to wall carpeting and all ap- 
Uances, four triocks from Southern 
State Parkvray. Parochial school A 
shopping. A real buy at >22,990. 
Owner. 510 FR 9-3521 or 0134.

jaunosios kartos išeivijoje ir 
pavergtoje Lietuvoje; informuo
ti jaunimą krašte apie išeivijos 
jaunimo siektas, gyvenimą, mo-

REPVBLIC Liquor Store, Ine.
322 Union Avenue, BrooHyn 11, N. Y.

TatefoMi EV 7-20S9 
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

iHTTE HORSE TAVERN 
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VlrgMa 6-9519

BALA VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 190 dalyvių

- HAVEN REALTY -
JOSĖPH ANDRUSIS — Iteal Estete — Imvranco

Apdraudimas gyvybės, namų, automobily, baldų ir k. Namų parda
vimas. apdtaudos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investaeijos.

Kaschdn nuo 9 iki 9 vai; SeStadieniais iki 6 vai popiet.

87-09 tauiea Ava^ Woodhavw 21. N. Y. • Tai VI 7-4477

k UMKKKEVKIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodbaven 21, N. Y.

VI 7-2573

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8. N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

verkia. -
Kaip ateina žinios iš Lietu

vos, ilgus metus vykdytas 
jaunimo sovietmnno pastangas 
okupantas paskutiniu lai k u 
klastingai suintensyvino. Pa
vergtame krašte šiandien yra 
du labiausiai puolami objektai: 
bažnyčia ir jaunimas.

Reguliarios radijo programos, 
skirtos jaunimui, padės sudary
ti nuc’.atini klausytojų ratą Lie
tuvoje ir todėl daugiau atsieks, 
negu atsitiktiniai, proginiai per
davimai. Yra natūralu, kad jau
nimas visų pkma domisi jau
nimu. — tai jo gyvoji Lietuva,

laukiama rašinių iš disertacijų 
tematikos, rašinių apie darbo 
perspektyvas baigus mokslą ir 
profesines problemas; darbo- 
visuomeninės veiklos-šeimos de
rinimo ir lietuvybės išlaiky
mo problemas. Tai tik kėli j»- 
vyzdžiai.

Rašiniai yra geriausi ndįgi, 
5-7 min. kalbėjimo (apie 75 ei
lutės po 60 raidžių) pasirinkta 
viena, konkrečia tema. Pagei
dautina dažniau siųsti siaurais, 
specialiniais klausimais. Kalbos 
stilius, gramatika ne tiek svar
bu. Tai redakcijos uždavinys.

Iki šio į Lietuvą buvo per
duota daužiau bendro pobūdžio 
ir proginiai pranešimai. Vienas 
pirmųjų iš iu buvo praeitais 
metais New Yoike nykusio Lie
tuviu Studentu Sąjungos suva
žiavimo ‘Sveikinimo žodis’ pa
vergtos Lietuvos studentijai ir 
visam Lietuvos jaunimui. Per
duotas ^Kreipimasis į Lietuvos 
jaunimą’ lietuvių kongreso Wa- 
shingtone.

Skriptų rašyme iki šio! akty
viausiai reiškėsi santariečiai, 
neolituanai, Lietuvos ' vyčiai. 
Bendradarbių iš šių orgarazaci- 
jų atsiųstų skriptų dėka, apie 
jų ir Studritų Sa'ui fos organi
zacijas perduotas ištisas prane
šimų ciklas. Okupanto šabloniš-, 
kai surikiuotam Lietuvos jauni
mui turėtų būti įdomus išeivi
jos jaunimo organizacinis ir 
ideologtiis įvairumas. Per “An- 
tikolonialinės Lygos* atstovą 
Vokietijoje gauta gausiai .'krip
tų aktua’iais klausimais iš Lae-

skaičiuose, bet tame, kad John- 
sonas pasiūlė pašalinti diskri
minacijos stigi&ą, imigraegos 
kvotos įstatuosė- o ne, kaip Po
nas Miller pavadino, ‘ ‘mūsų 
liiigrantų atrankos sistemą”, 
pasakė Senatorius Dodd.

Kongresmanas. Člement J. 
Zablockis (D., Wisc.) pastebėjo,

mo punktas buvo iškeltas prezi
dentų Trumano, Eisenhowerio, 
Kennedy ir Johnsmo. ‘ ‘Gold- 
water-Miller politika priėju
si visų keturių -minėtų prezi
dentų pasiūlymams ir siekia iš
laikyti diskriminacijos siste - 
mą, norėdami pavadinti ja 
* ‘imigrantų atrankos sistema” 
(the seleetive system), pasakė 
Zablockis.

Šie siūlomi pakeitimai reikš
mingai nepadidintų imigrantų 
skaičiaus, bet tik pašalintų ne
teisingus dtkriminacijos punk
tas, kurie dabar egsistuoja, pa
sakė Zablocki’s.

Vietoj * ‘atrankos’ ’, remtis 
tautmės kilmės'principu... kas 
yra žiauriausios rūšies diskri
minacija ... Johnsono pasiūly
mas duotų pirmiausia galimy-

rie yra atAiriti nuo šeimų, ir 
ypatingai atsižvelgtų į tuos, ku
rie išsilavinę ir turi techninių 
gcjumų, reikalingų mūsų kraš
tai. Tokiu būdu baigtųsi netei
singumai prieš tėvus ir vatas,

bor Farmoje (Šviesos

štato komandai lankant Austrą* 
iiją, radijo valandėlės “Jauni-

DtSPLAY

Buy your furniture from a store 
satisfying hundreds of customers 
since 1994. Priee, Quahty, Reputa- 
tion. Ltring room, bedroom. <fining 
rootn, beddteg. Avotd. crovded Dept. 
Stores. M. KAWALER Inc^ 102-01 
lOlst Avė., Ozone Park, LL, dorner 
102nd St.—šame corner stoėe 1904. 
TeL VI 9^2232.

ir Amerikos pramonė pagerėtų, 
turėdama darbininkų su gabu
mais kurie yra labai reikalingi 
šiam kraštui, bet ktaie jau se
nai pradėjo išnykti '

“B tikrųjų niekai negali 
priešintis visai naujai imigraci- 
jai. Si yra imigrantų žemė ir 
tauta pradedant pirmais imi-

naera prieš visus naujus imi
grantus atsiektų negatyvių pa
sekmių mūšų kraštu. Aš kvie
čių visus, kurie yra susidomėję 
šiuo klausimu, turėtų reikalauti, 
kad senatoriaus Gokfrvaterio

prezidentas paaiškintų savo 
pasisakymus šiuo svarinu klau
simu,” baigė Zablodds. (s.k.)

L.K. REUGHtt ŠALPA 
ALBAMY VYSKUPIJOJE

AJmny, N. Y., didelėje vys
kupijoje, yra tiktai trys tieto-

apie 800. Žymiai didesnė už pa*

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

LITAS INVESTING CORP, Ine.
Maloniai kvteeia priskMti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalo investuoja pelningai iki

Visais akcijų pirkimo reikalais pratome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.T.; HI 1-6799 

arba
A. VEOECKA8, 83 Morgan St., Stamford. Conn. — Tel. 325-0997
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; Se&tadieniais 9-4 vai

CRANE SAVINOS&Loan Association

B. B. PfETKIEWlCZ, Prus. 
47 and RmtareO Street Tel. LAfayette 3-1083 Į 

Nemokamai vieta aotomobiUai&e

41/2 % INVESTMENT Į 

ACCOUNTS 1
z Stotame nta 1962 mėty vasario 1 dienos
Pinigai Mėti ptM minesio 15 d. duoda dividendus už vie« mėnesį 

' MvkMndai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nauja mūšy namą.

I VALANDOS: Pinnd. Ir Ketvlrt 9:09 ryto — 8:30 vakaro; Aatrad. ir 
penktadtenj 9:00 ryto — 5:00 vakaro; 0; to U era te 

į 9:00 ryto — 12:90 dienos. Trečiadieniais atdaryta. _____

kitų perdavimų pažymėtai šie: 
“Amerikos lietuvių jaunimo stu
dijos”, “Lietuvių inteligentijos 
prisitaikymas Amerikoje”, * *A- 
merikoje gimusio lietuvio tau
tinė ištTnmybė”, “Studentą 
atostoginių darbų įspūdžiai”, 
“Kaip patenkama iš sovietuos 
į laisvuosius Vakarus”, “Patys 
muša — patys rėkia”. Pasiųsti 
ru x>rtažai iš Amerikos lietuvių 
kongreso Wa>hingtone ir stu
dijų savaičių Dainavoje Ir Ta-

sporto korespondentas prie tie- Kad jos gyvai atsffiepta j lie
tuvių kemapta paruošė eilę torių Katalikų Kelionę Šaipą, 
detalių, tikriū sportinių repor- matyti iŠ pirmąjį! <Wėją perą-

suotam jaunimui okupuotoje
Lietuvoje tai bus gera dovana.

Prašoma rašyti skriptas ir 
siųsti r. v. “Jaunimas kata

27th SL, Peterson, N. J. 07514 fių, tai tiktata ji pfrmąriMdri 
Utene pntaks ir ita aaka. (aki

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas ib lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Durbinmkas, 910 ViUoughby Xw., Brooklyn, N. Y. 11221 

Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Varta ir pavardė  .............—-........ ............... -------------

Atane.................... —------ ------ ------- ---------------------
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.06. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.09.

Stan&e et pruMHNratą 8.------------  aukų S-—--------VIa# S..——

< Datai (Pandas)



1964 m., rugteį io 29 cL, nr. 65

Da rbininkui 
paremti aukojo

Po 10 d: L: dr. H. Lukaševi-
čius, Woodhaven, N.Y. E. Bie
liauskienė, Brookhi, N. Y. 9 
dcl. A. žižminskaitė, Racine, 

‘ Wisc.
Po 3 dol.: E. Culada, B. Gir

žadas. dr. H. Montvila, V. Ur
banavičiūtė, kun. F A. Ruggles, 
Z. Zabita, BrockJyn. N. Y. Kun. 
A. Grigaitis, Uion, N.Y., E. Pu- 
relienė, Woodhaven. N.Y. B. 
Baroniūnas, Richmond Hill, N. 
Y., O. Budreckienė, Brocklyn, 
N.Y., A. Grybauskas, Roches- 
ter, N.Y. A. Juskys, A. Valaitis, 
E.izabeth. N.J., B Sabecky, 
Linden, N.J. 0. Pocius, New- 
a:k, N.J., J. Tumas, Harriscn, 
N.J., J. Zdanys, Berlin. Conn. 
A. Benikas. New Britain. Conn. 
Kun. J.J. Matutis, Hartford, 
Conn., J. Valiušaitis, Stamford, 
Conn., D. Urbanavičienė, Fair- 
field. Conn. J. Malengo, Ncrth- 
hampton, Mas s., S. Griežė, 
Dorchester. Mass., Z. Rymaitė,
V. Sirka, A. Tilenis, So. Bos
ton, Mass., A.
Cambridge, Mas s., M. Sokol, 
Worcester, Mas s., E. čiočys, 
Providence, R.I., Dr. B. Chapas, 
Warwick, R.I, J. Mežinskas, 
kun. B. Sugintas, J. Spackaus- 
kas , Chicago, m., J. Černius, 
Flint, Mich. A. Lingienė, Bloom- 
field Hills, Mich. P. Dragūnas,
W. Mazūraitis, Pittsburgh, Pa. 
A. Bepirštis, Baltimore, Md. 
Kun. B. Ivanauskas, Cleveland, 
Ohio, Kun. S. Morkūnas, 
Sioux City, Iowa, M. Kvekshas, 
Burns, Ore., J. Rokas, St. Pe- 
tersburg, Fla., V. Motiekaitis, 
Whittier, Calif., A. Kens, Great 
Neck, N.Y.

Nuoširdžiai dėkingi
T.T. Pranciškonai

SI TEK 10?
?00 Orchard S"

OARBININKAS t
1 ■ V . . ! i . j

paklotus J Europą. Užeikite ir jai tikinsite!

riF<T COOO« CHRP

NIJOLE VALAITIENE

Nuotr. R. Kisieliaus.DŽIAUGIASI suradęs grybą.

VILNONES MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus } Kuropą. Užeikite ir įsitikinsite!

Gėlės papiginta - j 
kaina ■

Nijolė Valaitienė paruošia 
vestuvėm gėles iš sezoninių gė
lių papiginta kaina. 50 dol. už 
jaunosios bukietą, 2 pamerges, 
2 korsažus, 2 bukietus bažny
čioj ir vyrams gėlės. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
914 LY 1-9244.

>• 4 «?'<? YOrt 2 N Y

s <& G MEAT MARKET

i««n4>co Avb. Woodhaven 21, N. Y • lei V| SOI 
buvusi J MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

•m Grand Street, Brooklyn II, N. Y. • Tel. STagę 2-432" 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS ‘
Pristato | namus lietuviškus skilandžius Ir sūrius 

We take all orders special price for VVeddings and Parties 
Home-Made Bologfna

Kopivodienė,

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau,

Del tilpusios ‘ ‘Darbininke’

TŪKSTAM IS KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO
Atsidėkodama už didžiulę pa

ramą, kurios iš savo klientų su
silaukė per pastaruosiu aštuo
nerius metus, lietuvi y prekybos 
bendrovės vadovybė vėl nu
sprendė atiduoti savo klientams 
1000 siuntinių uždarbį. Šiais 
metais parinkome tiems siun
tiniams naujas eksportines me
džiagas gamintas Anglijoje.

Kalėdinis siuntinys Nr. 1.
4 jardai dvigubo pločio afgali
no moteriškam kostiumui auba 
suknelei ir sijonui, rojai, žalios 
ar vyšninės spalvos
3 jardai balto poplino bliuzėms, 
marškiniams, apatiniams ir kt. 
1 didelė spalvota šilkinė ska
relė
1 pora moteriškų ar vyriškų 
kojinių

Normali šio siuntinio kaina 
kitur būtų. 50 dol. . ..... .

nos, mėlynos, kupranugario, 
pilkos ar rudos spalvos
4 jardai plaunamo aksomo mo
teriškam kostiumui arba sukne
lei ir sijonui, vyšninės, rojai, 
žalios ar rudos spalvos.
4 jardai dvigubo pločio dirbti
nio šilko pamušalui, bliuzėms, 
suknelėms, sijonam, apatiniam 
ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, 
rudos ar pilkos spalvos
3 jardai balto poplino bliuzėm, 
marškiniam, apatiniam ir kt.

Normali šio siuntinio kaina 
kitur būtų 95 dol.

Mūsų kalėdinė kaina be už
darbio tiktai — JAV — 55 
dol., Kanados — 59.40, sterlin
gais 19.9.6, įskaitant visus mo
kesčius.

už- 
už- 
be 

ga-iš jų
10 savai-

mes oro

ną siuntinį kiekvienam, kad 
nebūtų nusivylimo, užsakymus 
prašom siųsti tuojau.

Priiminėsime po 1 dol. 
stato iš tų, kurie norės sau 
sitikrinti Kalėdinį siuntinį 
uždarbio, ir lauksime 
lutinio užsakymo iki 
čių.

Jei kas paprašys,
paštu nemokamai pasiųsime į 
bet kurį pasaulio kraštą medžia
gų pavyzdžius.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pri
statytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grą
žinsime pinigus arba nemoka
mai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiun
timu susijusius mokesčius, dėl 
to gavėjui i nebereikės nieko 
primokėti, i-..

Ma»petho apylinkėj ieškoma 
moteris prie ligonės. Darbo lai
kas: 5 dienas savaitėje nuo 
8:30 ryto iki 5:30 vai. popiet. 
Dėl sąlygų skambinti vakarais 
po 6 vai. HA 9-6124. r-

Moteris ieškoma namų ruo
šai ir prie dviejų vaikų 3 kar
tus savaitėje, Jamaicoje. Atlygi
nimas geras. Skambinti vaka
rais nuo 6 vai. Telef. AX 1-31 
66.

Išnuomojami 2 arba 1 kamba
rys apstatytas baldais. Kiekvie
nas kambarys turi atskirą šal
dytuvą ir elektrinę plytelę. 
Kreiptis VI 7-5834.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

WINTER 6ARDEN TAVERH
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

Salė vestuvėms Ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaldo- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADI80N STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgevood)
Tai. EVergreen 2-6440

sų brangaus vyro ir tėvo a.a. 
Henriko Bezumavičiaus laido
tuves, labai prašau paskelbti 
sekančias mūsų pastabas:

1. Balfo pažiūra esmėje tei
singa ir sektina, tačiau išvados, 
perdaug subjektyvios.

2. Lietuviai į šį kraštą atsive
žė daug gražių ir kilnių tauti
nių papročių ir jų prisilaiko, 
tačiau jei ką paskolina iš ame
rikiečių, tai visai natūralu — 
gyvename šiame krašte.

3. Mes esame nuoširdžiai dė
kingos lygiai aukojusiems Bal- 
fui, ir lygiai visiems tiems, ku
rie gerbdami velionies atmintį, 
sudėjo ant karsto daugybę vai
nikų bei gėlių, lankiusiems as
meniškai. pareiškusiems užuo
jautą raštu ir užsakiusiam dau
gelį mišių.

4. Kas atsitinka su vainikais 
ir gėlėmis po laidotuvių, tai jau 
kapų administracijos vidaus 
tvarkos nuostatų sritis.

Su pagarba
Ligiįa Bieliukienė

91-92 116 Street 
Richmond Kili 18, N.Y.

’ Mūsų kalėJrnė Ttaffla* ^ už
darbio tiktai — JAV — 29 dol., 
Kanados — 31.25, sterlingais 
10.5.6. įskaitant visus mokes
čius.

Kalėdinis siuntinys Nr. 2
8 jardai dvigubo pločio afgali- 
no 2 moteriškiems kostiumams 
arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, 
rojai, žalios ar vyninės spalvos, 
6 jardai balto poplino bliu- 
zėms, marškiniams, apatiniams 
ir kt.
2 didelės spalvotos šilkinės 
skarelės,
2 poros moteriškų ar vyriškų 
kojinių.

Mūsų kalėdinė kaina be už
darbio tiktai — JAV — 49 dol., 
Kanados — 52.90, sterlingais 
17.6.0, įskaitant< visus mokes
čius. Dar papildomai sutaupo
ma 9.00 dol.

Kalėdinis siuntinys Nr. 3.
3*4 jardo gabardino ar flane
lės vyriškam ar moteriškam 
kostiumui, tamsiai mėlynos, pil
kos ar rudos spalvos.
3 jardai paltinės medžiagos vy
riškam ar moteriškam ar 2 vai
kiškiems paltams, tamsiai mėly-

Kalėdinis siuntinys Nr. 4 
614 jardų gabardjno ar flane
lės 2- vyriškiem ar moteriškiem -4. Visas medžiagas siusime pa- 
kostiumam, tamsiai mėlynos, 
pilkos ar rudos spalvos 
8 jardai afgalino 2 moteriškiem 
kostiumam arba 2 suknelėm ir
2 sijonam, rojai, žalios ar vy
no spalvos 
8 jardai plaunamo aksomo 2 
moteriškiem kostiumam arba 2 
suknelėm ir 2 sijonam, vyšni
nės, rojai, žalios ar rudos spal
vos.
4 jardai dvigubo pločio dirbti
nio šilko pamušalui, bliuzėms, 
suknelėms, sijonam, apatiniam 
ir kt., juodos, tamsiai mėlynos, 
rudos ar pilkos spalvos
3 jardai balto poplino bliuzėms, 
marškiniams, apatiniams ir kt.

Normali šio siuntinio kaina 
'kitur būtų 140 dol.

Mūsų kalėdinė kaina be už
darbio yra tiktai JAV — 75 dol. 
Kanados — 81, sterlingais 26. 
11.3. įskaitant visus mokesčius.

Šiuos siuntinius gali užsisa
kyti bet kas, ar būtų mūsų 
■klientas, ar kitų firmų. Norė
dami duoti visiems vienodas ga
limybes. mes nusprendėme ap
riboti užsakymus — tik po vie-

Manhattane reikalinga mote
ris švarai palaikyti kartą savai
tėje privačiame apartamente. 
Skambinti vakarais LE 4-4749.

gal pavyzdžius?
Lithuaniaę. Trading Company 

341, Ladbroke Grove 
London, W. 10 

England

Ieškomas Justinas Bendlskas, 
kuris išvyko iš Lietuvos 1912 
m. ir yra gyvenęs Brooklyne. 
Kilimo iš Švėkšnos. Kas žino
tų, prašom pranešti AX 6-8635 
Mr. J. Lipnickui 90-36 76th. 
St., Woodhaven, N.Y. 11421.

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBES
ŠALTINIS

DĖMESIO FLORIDOJE 
GYVENANTIEM

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

S. BECKENSTEIN, Ine.

MF

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pusi. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCI&CAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

L a įveli am statyti turiu daug 
medžiagos ir gyvenu prie van
dens. Norėčiau rasti 2-3 vyrus, 
kurie norėtų ir galėtų laivelius 
dirbti. Išlaidų bus mažai, nes 
viskas atliekama mašinomis. 
Laivelius pastatę, galėtų patys 
pažuvauti. Turiu ir vietos laive
liam pastatyti. Kreiptis .- John 
Batus, 1 St. R. Nr. 131 Juppi- 
ter Heights Florida.

Cor. DELANCY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
Visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit danginusia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

M*
LIETUVIŠKAME ūkyje Conn. valstybėje. Nuotr. R. Kisieliaus.

jojoje#

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. 6.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių. .... Stereo 6.00 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi., 24 L Šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių___
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 Met. dainų .... 
Lietuvos kanklės, 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio, 14 1. dainų. Ster. $6 
Mes padainuosim, Čiurlionio Ansamblio 16 L dainų. Ster. $7.50 
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų 
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 liet, dainos solo.................. .
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 1. dainų ir šokių 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo..........  Ster. $6
Milžino paunksmė, Montrealio 1. dramos teatro.3 pi. albumas 
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 liet, dainų ............................
Pilėnai. Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ........
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vaslliausko juokai 
Dainuojame su Lione, 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okteto 17 dainų .... 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų plokšt. 
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių ....................................
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių .... po 
Clevelando Vyrų oktetas, 12 muzikos šokių rink. Stereo $6.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ___
Dainuojame su Rūta. J. Stukas, Rūtos ans. 17 liet. d.
Lione Jodis Contralto, Town Hali 14 kūrinių rečitalio pi. ____
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ________
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .................................
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............
Lithuanian 2-speed record course ............................................... ..

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN, N.Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50?)

$5.00 
$5.00
4.00 
5.00 
8.00 
4.00
4.00 
4.00
4.00 
4.00 
5.00 
5.00
6.50 
7.00 
5.00 

10.00
4.50 
5.00 
5.00 
5.00

15.00 
4.00 

11.00
3.00 
4.00 
5.00 
4.00
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
6.00 
4.00 
6.00 
5.00
5.00 
3.00 
3.00

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711 
—»=a, .

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį 

Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

-----  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo 
karnų kainarašėių rašykite ar apiankvkite jum.® artimiausi.'* skyrri
o BUFFALO 6, N.Y. — 332 Flllmore Avenue ............. TL
• CHICAGO 22, IIL — 2222 W. Chicago Avenue —...... BR
e NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...._.....
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street
• BOSTON 18. Mas*. — 271 8hawmut Avenue ...
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ..... 
e DETROIT, Mich. — 730 Mtohigan Avenue
• GRAND RAPIOS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. 
e BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue 
e BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue
• ATHOL, Miu. — »1 Mt Pleasant Street 
e CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street 
e CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road
• HARTFORD 14, Conn—C * ‘ -
• HAMTRANCK, Mich. — 
e IRVINGTON 11, N J.— 
6 YOUNG8TOWN 3. OhM
• YONKERS, N.Y; 777
• LO8 ANGELES 22. Calif. — 560 So. Atlantic Blvd.
• LAKEWOOD, NJ. — “ —
• NEWARK 8, NJ.
• NEW HAVKN, Conn.
• PATERSON 1, NU» -
• PASSAIG, NJ.
• PNILADELAMIA 23, Pa.
• PITT8BURGH 3. Pa.— 
e SAN FRANCISCO, Calif.
• WATERBURY, Conn. —
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street

6-2874 
8-6968 
4-5456 
3-2583 
2-1767 

Tel. 268-0068 
VI 
GL 
EV 
De 

CH 
W.‘. 5-2737

.... ......................... ......... .. TO 1-1068 
•#Oo" Fraiiidin A v, Tel. 233 8030.J46 0215 
> 11383 Jo«- Campau 
- 762 Apringfield Avė. _ 

2' FKth Avenue
565 Nepperhan Avė......... .

126 - 4th Street _______
428 tpeingfleld Avenue

506 CongreM Avė.........
- W Maln Street ............—

176 Marfcat Street.. --------------
, — 525 W. Glrard Ava. 
1307 E. Caraon Street 
. — 2076 Sutter Street
6 John Street ........ ....

ch

1-5355
8- 22S6
4-4452

-8808
9- 6245

TO 7-1575 
ES 
Rl 

GR 
AN 
FO

2- 4885
3- 0440 
6-2781 
1-2994 
3-8569 
3-1797

... LO 2-1446 
. MU 4-4616 
.. GR 2-6387 
... PO 5-8652 
„ HU 1-2780 
... Fl 6-1571 
.. PL 6-6766 
.. SW 8-2868


