Galima kalbėti diplomatiškai,
* ir galima kalbėti atvirai.
H.H. Humphrey kalbėjo: tu
rim siųsti komunistų valdo
miem kraštam maistą; tuo
padidinsima jų gyventijam lais
ves. H.H.H. čia kalbėjo diplo
matiškai.
Dr. Armand. Hammer, Los
Angeles pramonininkas, pralei

ptyg-.»

Raudonieji kinai jau turi ir savo atominę bombą?
rugsėjo 29 įspėjo Ameriką: ko*

bė yra jautri šiam klausimui
dėl ankstesnių kaltinimų, kad
prie to prileido. Kinijos MaoTsetungas nevengė skelbti, kad
atomus vartos karui. Atvirai
kalbėjo: jei 300 mil. kinų ato-

Taip prąneše Rusk. Sekama, ar tai stiprins kiny agresyvumą,
ar didins plyšį tarp komunistę, ar artins Ameriką su Maskva
■

■ — ■—

—

mas. Kada susprogdins, vyriau
sprogdinimas nereiškia kom. Kisybė žinos ir visuomenę pain
nijos apsiginklavimo atomais,
formuos.
Praeis dar, penketas ar dauValstybės sekretorius k spau giau metų, kol Kinija turės
da kartojo, kad bombos su- reikiamą skaičių bombų ir rakė-

•

.

———————■

——

tų ar kitų priemonių jom nuga- do fanogaus” atominį monopolį.
benti. Tačiau, pripažįstama, ato» Prestižas turės veikti ir komu
minė bomba bus didelės poli- nistinių partijų pasiskirstymą
tinės reikšmės. Pakils Kinijos tarp Maskvos ir Pekingo. Ame
prestižas, kad ji sulaužė “badto- rikoje, pasak Times, vyriausy-

vęjjų, kuris turi būti išspręstas
per tuos artimiausius 15 metų.

prasidėjo Kinijos atominis au
gimas? Prieš penkeris metus
Sovietai davė atominį reaktoReaktorius ir pagamino. pluto
nijų, kuris yra esminis bombos
ingredientas. Lawrence prime
na, kad Amerika 50 tokių reak
torių tokiem pat ‘ ‘taikingiem
tikslam” yra išdalinusi 30 vals
tybių, tarp jų ir komunistinėm.
Papildant Lawrence sampro
tavimus, tektų minėti, kad val
stybės sekretoriaus pareiški
mas gali reikšti norą užbėgti

Kinijos komunistam už akių. įspūdžio. Gali tai reikšti patei
su
Dabar Amerikos visuomenė jau sinimą bendradarbiauti
buvo parengta, ir pačios Kini Maskva. Tai reikštų antrąjį
jos pasiskelbimas apie savo ato (Maskvai išgelbėjimą — pirma
minę jėgą jau nedarys tokio nuo Hitlerio, dabar nuo Mao.

I
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BALSUOTOJAI APIE KANDIDATUS

tymą: “Mes neturim jokių am

žinų sąjungininku, ir mes netu
rim jokių amžinu priešų, bet
amžinas yra mūsų interesas”.
Tokia yra biznio sąjunga tarp
Hammerio ir Anglijos.
Bet ne visi ir biznio žmonės
Amerikoje taip galvoja.

Tfeėįimo ar politikos

OYĮHĮĮMOSE būsianti
z
______ j____ •

' •
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"-'29-protestavo popiežiaus nuncijui dėl Vatikano susirinkime
^ų išteisinimo dėl
c Kristaus nužudymo. Jis pareiš-

BE -ENTUZIAZMO: Kandidatai susime^
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Keletas atsiliepimų iš ‘ ‘Ti-

nės galvoja apie kandidatus į O. Lyndon ne man — John- rno vyras abudu dar svyruojaprezidentus.
Apklausinėjimas sorias yra politikas, kuris daro, me . “Pasirinktitenka vieną iš
dviejų blogybių”.
Goldwateris nenori net paklau
Nežinia, ar patys kandidatai
kandidatą. Šiom nuotaikom bū syti, ką jam kiti sako”. Moteris: nepajėgė žmonių sužavėti, ar
dingas pareiškimas: “Balsuosim ‘‘Aš esu prieš Goldwaterį. bet propaganda suspėjo juos taip
už jokį prezidentą’ ’. Vienas aš riešu* už Johnsoną. Aš irma- sujuodinti, ar gal tokias nuotaielektros inžinierius respubliko
nas pareiškė: “Aš neapsispren-

•griebtis Taft-Hartiey įstatymo
30 dienų streikui sustabdyti.
spalio 1 skelbia streiką nuo Mai Tokis streikas 1962-3, trukęs
no iki Tesąs. Spauda streiką 34 dienas, padarė nuostolių už
smerkia. Prezidentas numatė vieną bilijoną dolerių.

Uostų darbininkai po trijų

Gokhratėris rugsėjo 29 kal
tino Johnsono vyriausybę, kad
ji “per švelni komunistų atžvil
giu”.
Kennedy tą pat dieną
aiškino, kad nelaikąs komunis
tų “nepermaldaujamu priešu”.
Amerikos politikos uždavmys
esąs
“priešininkus paversti
draugais” <Su tokiu uždaviniu
R. Kennedy buvo, lankęsis Bra
zilijoje pas Goulart ir Indone
zijoje pas Sukamo).

Vietnamui šeimininkauja budistai
ro akciją, kad būtų atleisti vy
resnieji karininkai. Taip tau
tos karinė jėga Reviduojama
metodu, kituose kraštuose ko
munistų išmėgintu.

— Lenkijos arkivyskupas Joseph Gawlina, egzilas, gyvenęs
Romoje, rugpiūčio 21 mirė. Bu
vo 71 metų.

Maskva—ginklus, Amerika-maistą
— Maskvoje Indonezijos Su
kamo gavo pažadą — Mask
va duos naujus ginklų trans
portus. Maskva pasirašė sutar
ti ir su Kipro valstybe ginklam
pristatyti.

— Amerika rugsėjo 30 pasi
rašė sutarti su Indija — prista
tys maisto už 398 mil. dol.,
kasdien bus pristatoma po 20,
000 tonų. Bus duodama mais
tas kreditan 40 metų.

— Vokietijos kancleris Erhardas paruošė planą Europos
valstybių politinei
vienybei.
Planas numato europinės bend
ruomenės (6 valstybių) vyriau
sybių nuolatinius susitikimus
politikai subendrinti. Planui jau
iš anksto buvo pritaręs de Gaulle.
— Lėktuvas Lockheed A-11
rugsėjo 30 buvo pademonstruo
tas. Jis laikomas greičiausiu
lėktuvu — per 2,000 mylių va
landai, o neoficialiai sakoma
iki $500; pakilti gali per 70,
000, o neoficialiai—iki 100,000.
pėdų.

— Now Yorfcas gyventojų tu
ri 8,090,000, Londonas 8,171,
902, Tokio 10.261,425.
— Indijoje rugsėjo 30 lietus
paplovė užtvanką; 1000 žmonių
prigėrė.

jog tai religinis klausimas. Tai
kas sudarė grupė, kuri taepajė- esąs politinis klausimas, kurį
>gė savo kandidato duoti ir sionistai norį panaudoti kovai
Johnsoną priėmė tik tam, kad prieš arabus, kaip tik šiuo mo
nereiktų priimti Gddwaterio.
mentu, kada arabai rūpinasi
Palestinos klausimą iškelti pa
Gallupas:
Naujausias tyrimas rado, kad saulio forume.
K 4 demokratų 3 pasisako už
Johnsoną, iš 5 respublikonų 3
•pasisako už Goddwaterį.

Kandidatai ir
komunistai

Uostų darbininkų streikų grėsmė

Vietnamo budistai privertė
gen. Khanhą atleisti iš valdan
čio triumvirato gen. Tran Thie
ir išsiųsti į užsienį. Studentai
ir jaunieji karininkai toliau va

VATIKANE II:
nutarimas apie
diakonus

Vatikano H susirinkime rug
tamai liks pasauliui valdyti. sėjo 29 pritarta, kad pagyvenu
Spėjama, kad Kinų atomas ga siem vedusiem vyram gali būti
li dar labiau artinti Ameriką su suteikti diakono šventinimai ir
pavestos pareigos, kurias pap
rastai diakonai atlieka —krikš
tyti, dalyti komuniją, sakyti pa
mokslus, atlikti kitas pareigas,
kurias paveda klebonas. Tačiau
diakonas negali mišių laikyti ir
išpažinčių klausyti.
Kokio amžiaus vyram, ko
kiom sąlygom bus duodami dia
kono šventimai, nustatys jau
vietos vyskupai, susitarę su
Roma.
Tokio nutarimo reikalavo ku
nigų trūkumas pietų Ameriko
je ir kt
Kaip nutarus sudaryti vysku
pų kolegiją, kuri drauge su
popiežium valdys Bažnyčią, bu
vo aiškinama jau beveik kaip
popiežiaus neklaidingumo atsiį sakymas, taip dabar spaudoje
sudarinėjamas įspūdis, kad jau
susvyravo kunigų celibatas.

LAIKO DAR 15 METŲ: ar jis saugos nuo kiny viešpatavimo?
Atsiliepdamas į valstybės se
kretoriaus įspėjimą apie kmų
bombą, D. Lawrence (H. Tribū
ne) sustoja prie klausimo: kiek
laiko truks, iki Kinija virs to
kia atominė jėga, kokia dabar
yra Amerika ar Sovietai? Mini
5 metus, iki pasidarys bombų
atsargas. Mini 10 metų, iki
pasigamins vandenilio bombą
Mini 15 metų, iki pasidarys ra
ketas bombom gabenti.
Antras klausimas, kuris lieka
be atsakymo: “Ar Amerika te
turi pečiais patraukyti, išgirdu
si pranešimus, ir tikėtis, kad
pats laikas duos kokį sprendi
mą? Sekretoriaus Rusk prane-

do H.H.H. Įsakinio antrą dalį ir
kalbėjo atvirai: aš nepolitrkas,
ir man rūffi biznis.
Hammer biznio imasi su Chru
ščiovu: Matys Chruščio
vui fabrikus Sibire. Hamme
ris Chruščiovui kreditų neduos.
Juos duos Anglija, Hammeris
neduos nė medžiagų. Ir jas pa
rūpins Anglija. Hammeris ne
nori būti priešingas Amerikos
vyriausybės politikai, kuri yra
priešinga duoti sovietam ilges
nius kreditus kaip penkeriem
metam. Juos duos Anglija, ku
riai nerūpi sąjungininkės Ame
rikos nusistatymas Ji elgiasi ir
galvoja taip kaip Hammeris:
biznis, o visa kita paskiau. Lor
das Paknerstonas prieš šimtą
metų išreiškė Anglijos nusista

J. Tautose rugsėjo 30 Anglija

ratorijos direktorius, ištyrinė-

Gibraltarą taip į Ispanijos teri
toriją. Anglai sutinka duoti Gib-

tarė su leidykla parašyti atsimi
nimus. Kokio dydžio honora
ras, neskelbia. Bet anksčiau ki
tos leidyklos sKHyroą 75,0 0 0
dol Marinos advokatas atmetė.

ti”, i

glijos 1704. Ispanai tada iš Gib-

‘apsisprendimą”.

B Amerikos buvo išgabenti
2 kovos lėktuvai į Meksiką,
paskui į Haiti, Amerikos prie
šininkui diktatoriui Duvalier.
— Kard. Cushingsi paskyrė
Vatikano paviljonui 150.000
dol., kad jis galėtų veikti ir
1965.

komunistinių valstybių bloku?.
Sveikas protas sakytų “ne” ...
Bet nei sveikas protas nei pa
tirtis, deja, negali atsispirti
prieš pelnų viliojimą. Laisvo
siom valstybės prekiauja ir to
liau prekiaus. Jos vėl sugalvos
sau pateisinti apgaulingų argu
mentų”.
Prekybai su Vakarais Chruš
čiovas ypatingai reikalauja vie
no dalyko — ilgalaikių kreditų.
Kodėl? Ir -kokia jų reikšmė
Vakaram?

“Kadangi raudonosios vals
tybės negali subalansuoti savo
eksporto su importu — jos tieį siog neturi, ką mes galėtume
vartoti — tai jos priklauso nuo

kreditų.’ ’ Tegul kapitalistiniai
kraštai pastato Sovietam fabri
kus savais pinigais, mes jiem
atiduosim kada nors, o jei ir
neatiduosim, tai.. Laisvosios
valstybės nenorėjo savo numa
DR. t GEORGE GALLUP, Kurio
duomėhte- a0le 'Opiniją -J6hmona« tomais pelnais taip rizikuoti ir
vartoja kaip gerą propagandos sutarė
kreditus sovietiniam
blokui duoti penkeriem metam.
To ypačiai laikosi
Amerika.
Bet dabar Angliji tą sutarimą
sulaužė ir sutiko statyti Sovie
Johnsenas, jeigu bus išrink tam fabrikus su kreditu aitva
tas, lapkričio ar gruodžio me
“Ilgalaikiai kreditai — aiški
pasimatys su Chruščiovu, jei na Latex — yranaujausias -Sotas norės pasimatyti.
kai ateity tikriausiai stebėsis
gobšumu ir pskuitirnu civiliza
nęs New Yorko žydų balsais, cijos, kuri įduodi šį baisų ginkkurie gali būti atiduoti Keatin- li savo pačios pasirinktam bu
gui. Žydų balsų Kewv Yorko deliui ... Yra pritrenkianti tie
valstybėje yra vienas milijonas. sa, kad mes parūpinant ginklus,
J.F. Kennedy, kai buvo renka kuriuos Kremlius žada padalyti
mas į prezidentus, surinko apie savo pulkam visame pasauly”.
Ir tai daro nedarbo žmonės,
95 proc. žydų balsų.
kurių vardu klastingai kalba
— W.S. Whito, Johnsono bio komunistai. Tai daro tam tikri
grafas, spaudoje rodo susierzi kapitalistai, kurie nori parduo
nimo, kad europiečiai priima ti ne tik kvtetos, rnatinas, įWarreno raportą abejingai ar rankius, bet ir tautas, nes m*
kiti su nepasitikėjimu.

Jeigu mane išrinks prezidentu
Goldwateris, jeigu bus iš
rinktas, žada sudaryti vyriausy
bę, kurioje valstybės sekreto
rius bus Nizonas, apsaugos sek
retorius gen. Lucius Clay, svei
katos bei socialinės globos Mrs.
Clare Booth Loęe, atstovas prie
J. Tautų buv. kongresmanas
Walter Judd. Vyriausybėje ttop
pat būsiąs ir gub. Scrantonas.

Kai Ham meris pasiskelbė
apie savo biznį, rytojaus die
ną “Times” skelbimo forma pa
sirodė International Latex Cor
poration rastas, pavadintas “Ko
munistų slaptasis ginklas”. Ta
firma mėgsta protarpiais pa
reikšti savo nuomones politi
niais klausimais.
“Pasaulinis komunizmas —
dabar ji rašo — paspendė spąs
tus neapdairiem laisviesie m
žmonėm ir laisvosiom valsty
bėm. Ant kablio užkabinti pslnai pagal teoriją kad "kapitalitfaT
n» daugiau kaąpdė sūrio kva
pui.
“Spąstai yra prekyba . ... Ir
pelnų kvapas (tik kvapas, pa
brėžia autorius!) tėra greičiau
siai viskas, ką aukos turi gauti
komunistinius planus —

1964 m., spalio 2 d., nr. 66

DARBININKAS

Kas ką randa kandidatuose į prezidentus?
Mane labiau domina Johnsono užsienio politiką

Gal būt, kad tai nėra paties O
prezidento pažiūros, o tik jo

diplomatinių Strategų. Gal jam,
Žmogui iž Teaas, jos yra net
svetimus. Girdėdamas dėl to»
klos politikos nepasitenkinimo
tarp piliečių, kijųšių iš rytų bei
vidurio Europos, prezidentas
imasį kitos savo charakterio
vybės — ieškoti vidurio vieniem,
ir kitiem patenkinti: vykdo sa
vo strategų tylos liniją paverg
tų tautų reikalu ir tuo pat me
tu parodo dėmesio ttf tautinių
grupių asmenim, pakviesdamas
į Baltuosius Rūmus.
Tuos faktus sekdamas prieš
rinkimus, ir samprotauji: ar L.
Johnsonui, ieškančiam tarp įvairių įtakų vidurio, jo pasirink
tas viceprezidentas darys įta
kos, kuri' paremtų prezidentą
siekti aktyvios politikos rytų
bei vidurio Europos klausimu SEN B

čiaj leidimą, ir stotis subinkrutavusi- Leidimas atsiradęs tuoj
pat, kai Johpsonas ją nupirkęs.
Johnsono žmona paveldėjusi di kęs didesnius žemės plotus Co- Johnsono įtakos dėka Washingdelius turtus. Bet J.E. Haley lorado upės rajone Texas vals tcne jo šeimos kontroliuojamos
knygoje “A Texan Looks At tijoje ir paskui pasirūpinęs, bendrovės turi radijo monopo
Lyndcn” skelbiami dokumenti kad būtu išleisti įstatymai pa lį ne tik Austine (Texas sosti
niai duomenys, kad tas pavel statyti eilę užtvankų tame ra nėje), bet plačiose apylinkėse,
dėjimas tebuvęs tik 21,000 do jone valdžios lėšom. Tas jo o dėl tekio monopolio jos gali
lerių. Pagal Life žurnalą ir pa žemės vertę labai pakėlė. Arba reikalauti iš savo klientų dide
gal šią knygą sudaromas Įspū dėl radijo stočių: Johnsono lio mokesčio už skelbimus ...
už
Goldwaterį,
arba
prieš dis, kad Johnsonąs turtus su turtų šaltiniu laikoma radijo
Tos rūšies ir kitokių šešėlių
Goldwaterį, o ne rinksis tarp sikrovęs didele dalimi dėl to, stotis Austino mieste. Šią sto
Goldwaterio ir Johnsono. Gal kad panaudojęs savo įtaką kaip tį Johnsonąs kaip kcngresma- kelia daug ‘daugiau anas Life
todėl ne tik amerikiečių, bet kongresmanas, senatorius, se nas nupirkęs 1943 metais labai straipsnis ir minėtoji knyga.
ir lietuvių spaudoje daugiau nato daugumos vadas ir kaip pigiai dėl to, kad kažkodėl Įdomu skaityti anuos raštus,
rašoma apie Goldwaterį negu viceprezidentas. Kaip tai gali FCC (Federal Com munication kaip vaizdą, kokių galimybių
apie Johnsoną.
ma, Life kalbėjo pavyzdžiu: Commission) Washingtone bu yra šiame krašte praturtėti.
JbJei rašoma apie Johnsoną, esą Johnsonąs pigiau nupir- vo anksčiau nutraukusi tai sto- Tačiau politiškai norinčiam gal
GOLDVVATERIS ir kongream. W. Milleria su žmonomis rinkimivoti
įdomiau
ir
svarbiau
pasek

tai didžioji amerikiečių spauda
ar priešingai?
Z. Prūsas nėję kompanijoje Lockport, n. y.
ti Johnsono politinius siekimus.
ir .jos kolumnistai rašo iš tei
Jei kam daugiau sveria jo nu
giamos pusės. Tai visai su
sistatymai vidaus
politikos
prantama, 'prisiminus, kad su
'klausimais,
tai
tiek
man,
tiek
mažom išimtim didžioji spauda
daugeliui kilusių iš rytų ar vi
yra vadinamųjų “liberalų” ran
durio Europos svarus yra klau
dins gastrolėse ir kauniečio
Lietuvoje išleido šeštą rinki
LIETUVOJE
kose. ypač rytinėse valstybėse.
simas, ką kandidatas galvoja nį “Faktai kaltina”, šis rinkinė
dramaturgo Raimundo SamuleJeigu kairieji liberalai ir nėra
apie komunizmą bei jo rusišką lis pavadintas “Buržuazinių na
vičiaus pjesę “Studentišką no
Johnsonu šimtu procentų pa
jį kolonializmą. Kiek tai liečia cionalistų gaujų
siautėjimas je buvo ramu. Kai komjaunuo velę”, pasakojančią apie Kauno
tenkinti. tai jie turi jį remti,
Johnsoną,
tai
jis
savo
galvoji

Dzūkijoje” 1964. Joje minimi lis Svirskas pirmas veržėsi pro studentų gyvenimo problemas.
nes šiuo metu jiem kitos išei
mą gana aiškiai išreiškė pasi buvę partizanų vadai Lietuvos- duris, prieangyje buvo užmuš
ties nėra, norint sulaikyti Gold— Kaune muzikinis teatras
kalbėjime su Fritz Hagenu, kariuomenės karininkai: J. Vit tas granatos.
vvaterį.
sezoną
praddėjo rugsėjo 12
‘Quick’ žurnalo leidėju vakarų kus, D. Jėčys, A. Ramanaus Planą įvykdė 101 procentu
Tarp Johnsono savybių la “
Faustu”
; Teatro vyr režisie
Vokietijoje, kada jis lankėsi kas. Iš kitų sovietinių raštų
biausiai keliamas jo veržlu s
Centrinės statistikos valdyba rius yra Andrejevas. Jo pareiš
Washingtone
praėjusį
pavasa

matyt, kad A. Ramanauskas tu pranešė: “Iki rugpjūčio 29 res
charakteris — veržlus gyveni
rį. Pagal Johnsonui /palankių rėjo savo slėptuvę, kurioje gy publikos kolūkiai, tarybiniai ir kimu numatomi toki nauji vei
me ir politikoje. Gimęs netur
kolumnistų pranešimus, pasikal veno kiek laiko ir Juozas Luk kiti valstybiniai ūkiai grūdų pa kalai: ‘Mano gražioji Ledi’ pa
te. gabumų ir veržlumo dėka
bėjimo metu Johnsonąs Hage- ša. A. Ramanauskas su žmona ruošų planą įvykdė 101 procen gal Bernard Schoe Pigmalijoną.
pasidarė senatorium, senatorių
Režisierė A. Ragauskaitė ren
nui
pareiškęs:
-buvę suimti Kaune jau 1956: tų ir pardavė valstybei 7.09 gia komediją “Laikas pamil
demokratų lyderiu, viceprezi
“Mes norime išbandyti visus buvo sušaudytas.
K n y g e- milijono pūdų 'grūdų.’ ’ ‘ ‘Daudentu; tuo pat metu pasidarė
kelius, vedančius į taiką. Aš tai Įėję minimi dar partizanai ko- giausia šiemet iš vieno hektaro ti” pagal V. Katajevą.
ir multimilijonierium. Po prezi
esu pasakęs jūsų kancleriui votojai dzūkuose — Jakimavi —po 14-16 centnerių javų —
— Augustinas Gricius sakosi
dento Kennedy mirties sugebė
(Ludwig Erhardui), kada jis čia čius, P. Vaitkus, taip pat kuni- prikuliama Joniškio, Kapsuko, rašąs dramą, kurioje vaizduo
jo per keletą mėnesių prastum
lankėsi tuoj pat po Kalėdų. Aš gai, globoję ar šelpę partiza- Kėdainių, Pasvalio, Radviliškio, siąs “pokario -meto su rūšči kla
ti pro Kongresą daugelį įstaty
jam
pasakiau: pagalvokite, ką nūs: J. Kudirka, J. Stasiūnas, Vilkaviškio rajonų ūkiuose”.
sių kova pirmuosius kolektyvi
mų, kuriuos Johnsono pirmatagalėtumėte padaryti santykiam V. želnia, kurie ‘ ‘Naumiesčio
zacijos žingsnius”. Kitas jo rū
kas negalėjo išjudinti per tre“Ir šiemet sąlygos auginti pestis — tai jo komedija “Pa
su Rusija pagerinti. Aš neno pranciškonų, vienuolyne (Dzū
jetą metų.
riu duoti nerodymų. Bet atsi kuose nebuvo nei Naumiesčio duoną nebuvo lengvos. Skau langa”. “Trisdešimtaisiais me
Su mažesniu palankumu buminkit, kaažrusai yra nervingi nei jame j>ranciškonų! t>arb.) džios buvo vidurvasario saus tais esu parašęs satyrinę kome
vo rašoma apie Johnsono praros, kai
kuriose vietose
ženkliai , diią “Palangą”, kurioje išjuodėl jūsų? -(Mlite * suprasti, dėl klausė puslanki i tų
Menulių iš13-.
,
,
šių banditų
turtėjimą. Life žurnalas trug-.
ko. Todėiipasvaptykite ir per- oazūič^ū .irG4ažnir,^k> juos. jNed- sumenkinusros
d^rjių
”
CTiesa,’
pasipūtusią poniją. Nore...
_
piūčio 21) dabartinį jo turtą
‘galvokite.'kaip Santykiai galėtų ringės, klebShj^ Z. Neciunskas ruSseJ°
tusi
ją
gerokai pataisius atgai
buvo vertinęs 14 milijonų dol.
būt pagerinti”. slėpė klebonijoje
banditinių ....— Vilniuje dramos sezonas vinti. Ponijos nebeliko, bet
Tai buvo dementuota ir milijo
Atseit, rusai daro neramu gaujų vadeivas, palaikė tarp jų pradėtas Kauno teatro gastro kartais šios dienos miesčionis
nų skaičius buvo nuspaustas
mus pasauly dėl to, kad nesi ryšius.” (Tiesa rugsėjo 24).
iki 3. Spaudoje ir televizijoje
lėm. Vaidino Kazio dramą “Sau smarkiai ją pamėgdžioja. No
jaučia saugūs — bijo vokie
bandyta sudaryti įspūdį, kad
lės stulpas’’. Paruošė vyr. re rėtųsi parodyti, kad jis labai
čių, kad ir vėl neužpultų. Jei Komjaunuolis Domas Svirskas
žisierius
H. Vancevičius. Suvai- neoriginalūs.”
Debeikių valsčiaus komjauni
vokiečių nebijotų, gal būtų ir
mo
organizatorius
buvo
Domas
visai sugyvenami.
KOMPROMISAI SENATE
E veiksmų per paskutinius Svirskas. paskiau įstojęs į Ute
Senatas rugsėjo 24 priėmė
dešimt
mėnesių susidaro įspū nos miliciją, palaikęs artimus
kompromisą dėl vyriausio teis
dis, kad Johnsono užsienio po ryšius su istrebiteliais. Istrebi
mo sprendimo vykdymo. Birže
litika remiasi net ne tiek buv. teliai sykį prikalbino jį, kad ei
lio 15 teismas nutarė, kad vals
Sunkiai uždirbate pinigus .
prezidento
Kennedy pavyzdžiu, tų su jais užpulti partizanų, ku
tybių senatai narių turėtų pro
rie pas Velikonį Laukų kaime,
kiek
buvusio
prezidento
RoosePREZ. LYNDON B. JOHNSON savo kabinete.
porcingai gyventojų skaičiui.
Laikykit juos ten, kur jie
velto: bendradarbiavimu su ko Anykščių v. buvo surengę Vely
Prieš tokį teismo aiškinimą
kas.
Kai
jie
apsupo
trobą,
vidumunistine Rusija. Rooseveltas
SPAUDA
kilo aštri opozicija. Ieškant vi
DAUG PRIAUGA!
ieškojo bendradarbiavimo su
durio. buvo senate nutarta,
Stalinu prieš Hitlerio Vokieti
kad teismo sprendinio vykdy
DAUGIAUSIA KEIČIAMAS
ją, Johnsono laikais ieškoma
mas būtų atidėtas 6 mėnesiam.
AUTOMOBILIS
bendradarbiavimo su Chruščio
Laimėję jaučiasi abeji. Libe
PASKUTINIAI
Sėjoje 1964 Nr. 3-4 ilgas patenkintas. Gali būti kreivas vu prieš konj. Kiniją. Jei tei
1965 Fordas yra daugiausiai
DIVIDENDAI
ralai mano, kad teismo spren raštas kalba apie “kreivą veid- ir tavo veidas.
singas buvo amerikiečių spau pakeistas per 15 metų. Tradici
dimas pripažintas, tik jo vykdy rodį”, kuriame veidas parodo
Į veidrodį žiūrėti mėgstančios
mas nudelstas. Konservatoriai mas kreivas. Tas veidrodis tai merginos, jei jos neturi ko dos pranešimas, tai po Kenne nės apskritos užpakalinės švie
mano, kad per tą laiką jie su esąs dabar apsijungęs Vilkas, veikti ar nemoka veikti ir pre dy nužudymo pirmas telefoni sos pakeistos keturkampėmis
metam
spės pravesti konstitucijos pa kuriame esą perdaug partijų; tenduoja Į groži. Vyrai, kurie nis Johnsono pasikalbėjimas aukštyn einančiomis šviesomis,
VISIEM
pildymą. kuris panaikintų teis jos “tautos veidą parodo krei pasineria į darbą, mažiau kada buvęs ne su Anglijos, Prancū kad sudarytų lufksusinį vaizdą
INDĖLIAM
zijos ar Vokietijos vadais, bet ir padidintų Fordo eleganciją.
mo sprendimą.
vame veidrodyje”. Dėl to rašte turi dairytis Į veidrodį ir apie su Chruščiovu. Johnsonąs užtik
Spalio mėnesio specialiai
Luksusinis Ford Galaxie500
vėl kalbama apie “veidrodžio” jį visai užmiršta.
Konge komunistai turi 800
rinęs, kad jis būsiąs ne mažiau
taisymą, vėl siūlomos Vliko re
Pinigai, padėti
įkaitę
Iš rašto, kalbančio plačiai sukalbamas kaip velionis prezi LTD taip yra išpuoštas, kad
net patys brangiausi automobi
Stanleyville “liaudies vyriau formos.
apie reformas naujai apsijungu dentas.
Gal būt, kad yra kažkas krei siam Vlikui. pasidarai vieną
sybė” rugsėjo 26 pareiškė, kad
Šitokios linijos politikoje bu liai neturi kai kurių vidujinių
ar priei ta data, duoda dividendus nuo
jos rankose esą 800 baltųjų, ku va. kad nepatenkina. Ne visa- viltį: gal naujai apsijungusiame vo sunku laukti, kad perėmęs priedų. Yra net penkios pasi
rie laikomi įkaitais. Jie nebūsią da betgi veidrodis turi būti Vlike susirinks vyrai; gal jie prezidento pareigas, Johnsonąs rinktinai stogo išvaizdos. Išori
paleisti.
kreivas, jei žiūri į jį ir esi ne- mažiau norės rodyti savo veidą duotų savo politiniam strate nė ir vidujinė išvaizda labai
Nuo indėlio dienos
veidrodyje; gal mažiau svarstys, gam nurodymus imtis aktyvios skiriasi nuo visų kitų automoPo to visiem indėliam bus mokama nuoiimiiai
blių
ir
turi
net
17
modelių.
ar veidrodis kreivas ir kaip jį politikos rytų bei vidurio Eu
APSKAITOMI KETVIRČIAIS
taisyti;
gal savo veidą norės pa ropos klausimu. Betgi buvo
Informacijai telefonuokite PResident 3-7000
1965 metų Galaxie galima
Adolfo SCHRAGEKIO
i
_______
________ _________
rodyti darbais — planais ir jų skaudi staigmena, kad prezi- pasirinkti iš dviejų ar keturių
THE
vykdymu Lietuvos laisvės rei donto Johnsono inauguracinėje durų hardtops, sedans, converkalui.
kalboje nė žodžio nebuvo skir
Jei taip būtų, tai apsijungi- ta pavergtiem kraštam. Paverg tibles ir station vvagons. Gali
mas nebūtų beprasmis. Jei ne— tų Tautų Savaitės skelbimo ak ma jau gauti nuo penktadienio,
SAVINGS BANK
tai bus ženklas: žiūrėti, ar kar te tebuvo žodžiai, kuriuos ga spalio 5, pas visus Fordo par
tais veidai nėra kreivi.
lėtų pasirašyti ir Chruščiovas.
davėjus.
(sk.)
LENONAS PRŪSAS, CHILLICOTHE, OH|Q

Šių metų rinkimai nebe už
kalnų. Gal dar ne vienas su
kam galvą: už kurį kandidatą
teks balsuoti? koki motyvai le
mia mano pasirinkimą?
Paskaičius amerikiečių spau
dą ar pakalbėjus su įvairaus iš
silavinimo amerikiečiais, susi
daro įspūdis, kad šiais metais
rinkikai balsuos daugiau arba

APIE PARTIZANUS IR ISTREBITELIUS TEBEKALBA
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misijos,

dalin-

kuprio kailį, mitęs skėriais ir
miškiniu medumi, nes jo namai
buvo dykuma. Kai žmonės ėjo
išgirsti to pranašo, jie buvo įspėti, kad tyruose neras vilkin
čio švelniu drabužiu, nes tokie
•gyvena karalių rūmuose; atseit,
savo turto apstume, prabangoj
ir išdidžioj garbėj. Buvo dar pa
sakyta,- kad daugiau verti be
turčiai dvasioje nei
apglėbę
šykščiai savo lobį, daugiau al
kstantieji teisybės nei persiso
tinę savąja tiesa, daugiau ro
mieji negu išdidieji Tačiau is
torijoje vis iš naujo reikia pri
minti ir Jono, Krikštytojo
šauksmą ir Kalno pamoksią.

Šv. Pranciškus Asyžietis, lobingo pirklio sūnus, ištaigos
kepintas padauža, ūmai atsisa
kęs viso savo turto, susijuosęs
piemens rudinę pančiu, mitęs
suelgetautais trupiniais, sušuko
XIH amžiaus didžiu balsu ‘tai
sykite Viešpaties kelia’. Jis bu
vo vėl užverstas ne tiktai geis
mu besaikio lobio, gyvenimo
smagybių ir dorinio išlepimo.

-gyvorflfrin nedalia,
vargu, kentėjimu, šv. Pranciš
kus šaukė prieš vienus ir ant
rus. iš pirmų reikalavo daugiau
aukotis negu lepintis, B antrų
jų meldė kantros, rodydamas
gyvenimo džiaugsmą, kuris lie
jasi visos gamtos

Viešpačiui.

giedojimu

Kodėl tiktai žmo

tis Dievo stalo dovanomis?
šv. Pranciškus tavo pasirinlįam kraštutinio neturto gyve
nimą, tačiau neitam, kad visus
sueigetintų Takios
atžangos
neskelbė. Kraštutinybė tavo

judėjimą dvasioje ir kad pabrėžtų tikrąją turto vertę gyvenime. Tenorėjo parodyti, kiek
nedaug žmonėm reikia žemiš
kų gėrybių jeigu jie jaučiasi
esą žemėje tiktai laikinai —
tiktai pakeliui į gerojo Tėvo
namus.

Neturtas taip pat yra prie
monė, kaip ir apstas lobio, bet
ne idealas. Vienas ir antras pri
valo būti saikūs, riboti,
kad
atskiri asmens arba jų draugi
ja galėtų gyventi ir veikti. Už
tat ir plačiai išsišakojęs Pran
ciškonų ordinas, mažieji bro
liai, nėra pasekę kraštutiniu
neturtu, nes ir šv. Pranciškus
galutinai vedė ne į tą idealą.

giau negu mažu paukštuku ar

reikalas, kuris galėtų išspręsti

neprivalo vienas kitu

daug mus slopinančių proble
mų.

■

N1KOS KAZANTZAKIS

Šv. Pranciškaus mirtis
Verti DOMAS JASAITIS

t

Tylos Bažnyčiai ir pavergtom
tautom, fr pačiom šios komisi
jos narėm dažnai tenka skaity
ti paskaitas, daryti pranešimus,
duoti informacijų, žinių, me
džiagos posėdžiam,
suvažiavi
mam, kongresam, studijų die
nom. Artimiausiu laiku norima
suorganizuoti tarptautines sta
dijų dienas ir plačiau panar
nėti pavergtų tautų padėtį.

— Ar galima paklausti, kaip
tas darbas sekasi?
Komisija, dar visai nauja: tik
tai trijų metų. Tačiau jau tu
rime konkrečia programą, ku
rią patvirtino Tarptautinis Biu
ras Dubline, Airijoje, 1962 m.
Programa gana plati. Sunku
•būtų čia visa atpasakoti; be to,
ne visa skelbtma. dėl žinomų
priežasčių. Tepaminėsiu,
kad
apie prislėgtą Bažnyčią ir pa
vergtas tautas nuolat informuo
— Kada toji komisija sudary jamos pasaulio katalikių mote
ta ir kokia jos paskirtis?
rų organizacijos, spauda, radi
Mintis iškilo kongrese Kerno jas, televizija. Informacija skel
ję. 1961. Suorganizuoti buvo biama prancūzų, vokiečių, italų

Taip. Komisijos iniciatyva vi
so pasaulio katalikių moterų or
ganizacijos paprašytos kasmet
vieną dieną skirti maldai ir pri
siminimui pavergtos Bažnyčios.
Tokia diena, spalio 11, šiemet
sutampa su sekmadieniu,
ir
bus pirmą kartą. Kiek teko pa
tirti, tą dieną New Yorke mi
nės Pasaulio Lietuvių Katalikių
Organizacijų Sąjunga (PLKOS).
•Be to, noriu priminti, kad vi
som katalikių moterų organiza
cijom išsiųsti klausimai, kas da
roma ar manoma daryti paverg
tom tautom prisiminti ir jom
■padėti. Tai bus drauge ir paska
tinimas veikti ta linkme.

LK MOTERIŲ 4VENTCJE Brooklyne Apreitkimo parapijos saHje, stovi M. Galdikienė ir T. Ozikienė,
jaunųjų kanklininkių vadovė.
Nuotr. P. Ąžuolo.

Mes tylėjome. Aš užsimer
kiau, bet mačiau vieną saulę
nusileidžiančią,
kitą — už
tekančią. Liūdesio ir palaimos
mišinys užgožė mano širdį.
Atsimerkęs žvelgiau į Pranciš
kų su neišreiškiamu švelnumu.
Jis buvo pasinėręs susižavėji
me. Galva priglausta prie ke
lių Ir nieko nematė ir negir
dėjo, kas dėjosi aplink. Jis pa
liko mus. Juniperis
pamojo
man.
“Aš parinksiu žabarų ir už
kursiu ugnį”, jis sukuždėjo man
į ausį.
“Jis nenori jos, broli Junipe
ri. Paskutinėmis dienomis jis
netari, kad jo kūnas būtų šil
domas. Jei tu sidrursi ugnį, jis
mus išbars.”

“Atleisk, broli Antanai.. Tu
Audrai siau skelta teisybę. Net- žuvys klau
čiant, nusileidžiate į nejudančią sės tavo žodžių. Tad kaipgi mes,
tylą ir ten esate laimingos. Kok būdami žmonės, galėtume ne
sai lankstumas, kokios spalvos, klausyti? Stokis prieš mus ir
koks grožis... Tai visą, sese veski mus”.
žuvie, davė tau Dievas. Kai už
Antanas taip ir padarė. Nu
plūdo tvanas ir visi žemės, gy vedė džiūgaujančią minią į Ri
vuliai prigėrė, tik viena rainiai mini kriptimi: “Sveikinu tave,
ir saugiai plaukiojai, pakilus jo garbinti Viešpatį.
vandeny. Kai pranašas Joną įJuniperis bekalbėdamas net
“Gerai... Bet kol jis tai pa
krito į jūrą, priglaudei, ir po suprakaitavo. Jo visas kūnas
darys, jo kaulai jau bus sušilę ”.
trijų dienu atnešei į krantą. Jūs spindėjo ir žybčiojo, kaip gyva
Tai pasakęs, jis iššoko pro du
skaidriausis vandens papuoša žuvis, tik ištraukta B vandens.
ris ir netrukus grįžo su žaba
las. Dievas ypatingai myli jus ir Pranciškus pakėlė ranką. Jis
rų glėbiu, padėjo į žadinį
ir
nenori, kad jūsų veislė išmirtų. buvo labai sujaudintas:
užkūrė. Pranciškus rymojo pa
Tūkstančiai tūkstančių jūsų ik
“Visa garbė Dievo vardui.
skendęs gilioje palaimoje, nie
rų padaro jus nemariomis. Pa Aš miršta. Kitas ganė. Dievo
ko nematydamas ir negirdėda
kelkite savo gaivas ir dėkokite sėkla žemėje nemari. Aš išsėmas. Liepsnelės šokinėjo. Lūš
Dievui. Aš laiminu jus... O da kęs, nenaudingas.
Regėjimas
nelė žėrėjo atspindžiais. Aš,
bar plaukite. Viešpats teesie su temsta. Aš — nusileidžianti sau
prisotinęs prie ugniavietės, pir
jumis”.
lė. Jis jaunas, pilnas stiprybės,
ma atkreipiau į ugnį savo nu
džiaugsmo ir ugnies. Jis tekan
“žuvys pravėrė burnas ir ju
garą, paskui rankas, kojas. Ma
ti saulė. Visi sveikinkite jį”.
dino žiaunas. Gal giedojo psal
no visas kūnas iki kaulų sme
mes, bet aš neužgirdau. Laimin
Pranciškus mosavo ranka Ri genų sušilo. Po to Juniperis ir
gos, pamėlusios uodegas, paju mini kriptimi: “Sveikinu tave aš susėdome prieš ugnį ir vog
dėjo plaukt į vandenyną ir upę, broli Antanai. Aš laiminu tave čiomis juokėmės. Mudu buvo
kol vanduo pasipuošė puta. Iš ir noriu, kad pasiektume! viršū me visiškai patenkinti, bet negąsdinta minia suklupo prieš nių, į kurias aš negalėjau už užmiršdavome dažnai dirstelti į
Pranciškų ir patirti ar jis dar
kopti”.
(2)

dos ir minėjimų dieną, skirtą

lės problemos, bet mezgam. į
vieną visumą ir dėlto norėta,
kad taip tragiški k jautrūs klau
simai savo svarstymuose nebū
tų skiriami. Komisijos tikslas:
palaikyti pasaulyje gyvą pa
vergtų tautų laisvės troškimą,
priminti laisvajai žmonijai tra
gišką Bažnyčios padėtį už gele
žinės sienos, megzti ryšius su
egzflų katalikių moterų organi
zacijom, skatinti jų veiklą, kel
ti visas tas problemas tarptau
tinėje plotmėje.

je kaip Dievo paveiksle.
Priartinti žmogų Kristui ir

žmonės

Tarptautinėje katalikių mo
terų veiktoje dalyvauju nuo
1950. P.K.M.O. Unijoje —nuo
1952. Unijoje atstovauju Lietu
vių Katalikių Moterų Organiza
cijų Sąjungai (PLKOS). Tarp
tautiniuose katalikių moterų
•kongresuose 1957 ir 1961 bu
vau išrinkta minėtos
unijos
(UMOFC) Tarptautinio
Biuro
nare; jame atstovauju visų pa
vergtų tautų katalikėm mote
rim. Man tenka taip pat pirmi
ninkauti Tylos Bažnyčios k* Egzilų Komisijai nuo 1961.

Nors ta dvi atskiros ir dide

binti Vakaruose. Rytuose
dame Kristų iškeltą auksu žė
rinčiuose paveiksluose, lyg ko
kiame soste. Vakaruose mažie
ji broliai ir kiti vienuoliai Kris
tų rodė raupsuotajame, ligony
je, valgo prislėgtame, paže
ngtame ir kiekvienam žmogu

šiandien yra pats svarbiausias

ir

— Ar seniai dalyvaujate
K M. Organizacijų Unijoje ir

taikų Akcijos Centrui, kuris

Anglų
kultūros ištaikąs
Christophoras Dawsonas, labai
gerai pažįstąs viduramžius, ra
šo: ‘pranciškonai gražino Kris
tų, žmonių gyvenimui’. Jis paly
gino, kaip Kristus tavo ir te-

Ar jais nėra rūpinamasi dau
dėl to

žiuje. Šiuo metu ji vieši pas sa
vo tėvus New Yoike. Darbinin
ko bendradarbė turėjo progos
su pirmininke išsikalbėti apie

Komisija rūpinasi Tylos BaŽnyčtos ir EgzBų klausimais.

Jis tiktai tiesė Viešpačiui kelią
savo asketišku gyvenimu.

nės turi išsiskirti ir drumstis?

.laukine lelija? Ar

pavergtų

fcauja lietuvė Birulė tlopatytš

Šventasis, kuris keitė pasaulį
setkmadienį, mus nukelia į toli
mus laikus, už septynių ,su vir
šum šimtų metų, kada iš naujo
pasigirdo šauksmas ‘taisykite
Viešpaties kelią*. Taip buvo
šaukęs Kristaus viešo pasireiš
kimo pradžioje Jonas Krikšty-

sudarytos

i

MERGAIČIŲ dėmesys.

— Ar komisija turi kokių
ryiię su pavargtais kraštais ir

Jungtinėse Tautose, Europos
Taryboje, Jungtinėm Tautom
priklausančioj švietimo ir Kul-.
Ne su visais kraštais jie ga tūros Komisijoj (UNESCO) ir k.
limi ir ne visur vienodi, o dar Ypatingai tamprius ryšius ko
labiau atsargūs. Kai kur bando misija palaiko su Tarptautine
ma nusiųsti religinės literatū Katalikų Organizacijų Konfe
ros, bet ne visur 'praleidžiama: rencija (O.I.C.). Bendradarbiau
labai dažnai atgal grįžta. Kiek jama šios organizacijos (specia
įmanoma, remiama ir medžia lios komisijos
persekiojamai
giškai Tylos Bažnyčios dvasišką Bažnyčiai) biuletenyje prancūja ir tikintieji.
zų k. ir radijo valandėlėse, skir
Čia reikia iš dalies priskirti tose pavergtiem kraštam. Palai
ir tremtinius (egzihis). Nors jie. komi taip pat ryšiai su Tarp
gy vena laisvuose kraštuose, kai tautine Katalikų
Emigracijos
kur ir įsipilietinę, bet sudaro Komisija Genevoje, Šveicarijo
grupę žmonių, kurie tebėra ne je; dalyvaujama šios komisijos
laimingi dėl savo krašto nelai suvažiavimuose.
mės ir dėl gyvenimo svetur. —— Ar Lietuvos padėtimi do
Su egzilų organizacijom palai misi, ar supranta lietuvių tau
komi artimi ryšiai. Joms nuda tos nelaimę?
romos sąlygos pasireifcštiUaisSupranta ir užjaučia, ypač
~ vų (kraštų visuomenėje, o b anK 1 - katalikų organizacijos, su ku
ros pusės — laisvų kraštų ka riom mūsų komisija turi dau
talikių moterų organizacijos ra giau ryšių. Bet ir šiaip kreipia
ginamos palaikyti artimus ry si įvairios organizacijos, prašy
šius su egzilais ir jiem padėti damos žinių ir informacijų apie
jų kovoje dėl laisvės.
Lietuvą. Kiek įstengiame, pa
— Kiek yra galima ir priei dedame.
nama kelti pavergtų tautę rei
Tuo ir baigėme pasikalbėji
kalus tarptautinėse organizaci mą su viešnia Birute šlepetytejose?
Venskuviene, kuri iš Paryžiaus
Komisija, kuriai man ten tėra atvykusi trumpam laikui į
ka pirmininkauti, per P.KM. New Yorką pas savo tėvelius.
Organizacijų Uniją turi galimy Ji nuskubėjo prie 'kitų savo
bių ir progų kelti pavergtų tau rūpesčių, o aš padėkojau ir at
tų, taigi ir Lietuvos problemas sisveikinau.
M. G.

nepajautė šilumos ir kada jis pakankamai patogiai, tebūnie
Pranciškus tylėjo. Juniperio
pradės mus barti.
garbė 'Dievui, ir todėl kiekvie- žodžiai įsmigo jo širdin.
“Tu turi panaudoti švelnią ną kartą, kaip aš meldžiuosi ir
“Broli Juniperri. Tu senas
prievartą, broli Leonai”, moki dėkoju Visagaliui, mano malda viliokli”, jis tarė šypsodamas,
no mane Juniperis. “Versk jį trykšta ne tik iš širdies, bet jo “tu atėjai pas mus ir su savo
valgyti. Nuduoki nesuprantąs je dalyvauja skrandis, mano šil pagarbiomis suktybėmis
nori
ir užkurki ugnį nakčia, jam už tos rankos ir kojos, mano visas apversti viską aukštyn kojo
migus. Sulopyk jo ritais, jam kūnas. Broli Leonai, yra tokia mis”.
Jis nusisuko į židinį.
nematant Neleisk jam numirti. paslaptis: suderinti tai, kas yra
“Sesuo ugnele, atleisk man.
Ar niekad neatėjo tau į galvą, gera, su tuo, kas yra tau nau
Aš neišvarysiu tavęs iš mano
kad mes negalėsime surasti va dinga”.
lūšnelės, bet kviečiu vėl atei
dovo, kuris rodo tiesų kelią į
Aš nusišypsojau.
dangų?
ti pas mus”.
‘•Vargas mums, jei tu būtum
Tai pasakęs, jis pasitraukė
“Aš negaliu, broli Juniperi.
•mūsų vadovas, broli Juniperi.
kiek galima toliau nuo ugnies
Jis neleidžia tai daryti. Aš šąlu
Mes aptukę baigtume savo ke
ir marinuosiu badu drauge su
ir atsisėdo prie durų
lią pragare”...
juo”.
Anksti rytą Pranciškus paju
Juniperis jau buvo bestve
“Aš žaviuosiu tavim, broli
riąs burną apsiginti, kai mes iš dino mane savo koja.
Leonai, už dalijimąsi tekiu sun
“Kelkis, broli Leonai. Šita
girdome Pranciškaus kūno ju
kiu gyvenimu. Tai už žmogaus
desius. Mes nustojome kvėpa lūšnelė per šilta. Čion mums
ištvermės ribų. Kaip gali tu tai
vę, mūsų širdys dusliai tvinksė per patogu. Judėkim, einame į
pakelti?”
San Damianą. Ten prie vienuo
jo. Pranciškus atsisuko.
“Aš negaliu, broli Juniperi.
lyno yra iš šakų padaryta pa
Aš darau daugiau nei galiu.
“Kas čia yra?” jis sušuko pa
dangtė. Tai ten aš noriu susto
Bet tai tik išdidumas. Ne pa matęs ugnį”. “Kas ją užkūrė?
ti. Bet kaip tais su jumis? Ar
maldumas, bet išdidumas. Man Tuojau atneškite vandens ir
jums užteks kantrybės? Broli
gėda”.
ją užgesinkite”, paliepė.
Leonai, sukaupki savo jėgas.
“Gėda? Prieš ką”?
‘Tėve
Pranciškau, Medės Tu galėsi visuomet išeiti, pasi
“Prieš visus. Dievą, Pranciš apaštale, paerirė Juniperis ap traukti. Atleisk man, mažasis
kų visus žmones ir prieš pa kabindamas Pranciškaus kelius. (Dievo liūtam, už tolų kankini
tį save”.
"Ugnis yra mūsų sesuo: kodėl mą”.
“Ar ta nesijauti taip, kaip tu nori ją nužudyti? Ar tau ne
Tikrai jis mane kankino, bet
kaikada (pav. šventėse) suval gaila jos, nes ta gailiesi net že- . jis tai darė, nes mane nepap
gęs skanų patiekalą ar nurijęs ulCSu 'luriM IDCS vSlKBClOjSuIC• rastai mylėjo.
keletą gurkšnių vyno ar miego Ji yra Dievo dukra, ir ji nori
“Tėve Pranciškau, km* tu ei
damas ant minkšto čiužinio? mums padėti, štai kodėl ji čion si, ten ir aš eisiu”, sušukau pa
Dievas, kaip tu žinai, padarė atėjo ir įsitaisė židinyje.
Pa šokdamas. "Aš sudeginau visus
tuos visus daiktus žmogui, ir klausyki, kaip ji verkia. Ar ne tiltus, aš jau negaliu atmetė
yra nuodėmė jų nepriimti. Bet girdi, broli Pranciškau? Ji sa ti”
“Gerai, broli Leonai, etidme.
kiek tai liečia mane (kodėl rie- ko: "Aš irgi esu vienas iš Die

kaMti atvirai?), ta ai gyvenu

vo kūrinių. Nežudyki manęs!”

Nuotr. P. Ąžuolo

Aš irgi sudeginau rims tiltus.

Nėra grįžimo atgal. Apkabinki
mane ir neleisk! man pargriūti.
Dar nėra visai prašvitę”.
šaltis kando. Dangus ' bu
vo tamsiai mėlynas. Ištysi spie
čiai žvaigždžių jau buvo pa
skendę veržliame ryto skaidrėjime. Tik aušrinė, vis dar ne
sunaikinama, laimingai laukė
saulės, nes norėjo išnykti jos
spinduliuose. Paukščiai dar ne
čiulbėjo, bet tolumoje buvo gir
dimas gaidžių giedojimas.

“Paukščiai turi žiemą ba
dauti”, aš pasakiau. “Tik dėlto
jie nečiulba. Ar nėra taip ir su
žmonėmis, broli Pranciškau?
Ar neturime mes valgyti ir pa
versti maistą į maldas k gies
mes?”
Pranciškus šypsojosi

“Broli Leonai, tu vis galvoji
apie maistą. Visa, ką ta pasa
kei, tinka tik tiems, kurie neti
ki Dievų Bet su tikinčiais yra
kitaip. Jų maldos virsta maistu

Mums besikalbant, vis labiiriau švito. Raudonėje dangus
rytuose. Mums stabtelėjus po
šakota pušimi, paukštis, paju
tęs besibeldžiantį spindėjimą į
užmerktas jo blakstienas,
budo ir sučiulbo.
"Labas rytas, broli Vyturė
li”, šūktelėjo Pranciškus,
’me pakely į San Damianą.

kime drauge!” 1
(Boa

icn ir^

papinmnia <afitadpaganų ui 1964 m. padtirstyms lietuvių . Švietimui,

vanta koncertuoti, rašo, tad
*9fenrikattė yra Dievo apdova
nota natūraliu batai”. Be to, Utija gavo net du karta aukštąjį
Mariau Anderson Award, 1956
ir 1957.

goose pastebi, kad talijos kai
kurie humoristiniai dalykėliai,
išpildyti tame pačiame koncer
te, tiesiog nusinešė dalį širdies
kiekvieno Mauktojo.

Bertrano Shaarar laikraštyje,
Watertown Public Opinion, ra
Thief ftĮvar Folls Times
šo: "Mernikaitė dainuoja kont 1958 vasario 17 rašė, kad Mer
raltu, tortingu, galinčiu pasiek nikaitė savo koncerte nepada
ti aukštas gaidas ir pasižymm- rė jokių murikalinių klaidų.
čiu nepaprastu įvairumu”. Ta “Publika turėjo progos išgursti
me pačiame laikraštyje, S. K. nepaprastą dęįmančiuką muzi
Lotspeidi teigia, kad talija pa kaliajame pasaulyje”. Anot šio
sižymi geriausiais mnzifraliniais laikraščio “Orange City, Iowa,
gurdėjo turtingą šios lietuvaitės
balsą, ir jos grožis paliko ne
Chariotte Upton, Washingužmirštamą iąmdį šiam miestui.
ton Review, rašo: ‘‘Spokane
miestelis išgirdo naują talenLaikraštis,
Independence,
Iowa, 1956 vasario 14 pirmame
puslapyje skelbė; ‘ ‘Lietuvaitė
savo kontraltu sužavėjo vieti
Ansamblis žada
nę publiką.” Wahpeton, Minn.
nebedainuoti
vietiniai laikraščiai skelbė, kad
PhilacMphta, Pa. — Mūsų Lilija sugebėjo sužavėti muzi
tautinis ansamblis ketina dau kos mylėtojus.
Laikraštyje Matshall, Minne
giau nebedainuoti. Nors ši ži
nia išgirsta iš paties ansamblio sota, 1963 lapkričio 20 Fredevadovo ir dirigento Leono Kau rick Lambert rašė, kad Lilija
linio lūpų, mėginkime susilasy išpildžiusi muzikalioms “Gran
ti ja patikėję. Ansamblis, su ada” parašytą Hill, ir “Danny
mažais vardo pakeitimais ir sp Boy”, parašytą Weatherby, ir
Every
Mountain,’ ’
mažomis pertraukomis, labai ‘ ‘Climb
aktyviai reiškėsi mūsų gyveni parašytą Rodgers ir Hamme per ištisus 15 metų. Per tą merstein, “buvo publikos iš
laiką jis turėjo tris vadovus šaukta net tris kartus ir turė
dirigentus iš kurių, beveik per jo visus tuos dalykėlius dar kar
14 metų jam sėkmingai vadova tą pakartoti, visą tai publika
vo Leonas Kaulinis. Ansamblis priėmė su tokiu entuziasmu,
Philadelphijos lietuvių koloni kad visa salė paskendo ploji
me.”
dieninė mokykla ar radijo va
EstherviHe, Iowa vietiniai lai
landėlė, todėl neturime leisti kraščiai rašė: “Mernikaitė yra
jam tyliai pasitraukti iš mūsų išbalansuotas žemčiūgas muzi
gyvenimo. Tikėkime, kad Lie koje. 'Visi apsilankę šiame kon
tuvių Bendruomenė laiku imsis certe išgirdo kur kas geresnį
iniciatyvos sudarytu palakes
nės sąlygas ansamblių’tolimes dainavimą, negu bet kada te
levizijoje.”
niam ■veikimui.
The New York Times, 1964
"Diagnraė" Anatolijaus Kai
gegužės 14 David Randoiph ra
rio 3 veiksmų komedija, bus šė: “Lilija Mernikaitė buvo pui
suvaidinta šeštadienį, spalio 3, kiausia kontralto solistė, labiau
7 vai. vakare gražiai atnaujm- siai pažymėtina^, kad ji nieka
toje, buvusioje Moyamesmgo dos nepritrūko oro; daro ją lai
lietuvių pašaipūno klubo salė mingą. Ji gali paimti ilgas, sun
je, (928 E. Moyamensing Avė.).
kias frazes &i galo.”
Vaidintojai atvyks iš New Yor
Bendrai visi laikraščiai, kur
ko. Jiem vadovauja aktorius Vi
talis Žukauskas. Vaidintojus tik Lilija pasirodė, maloniai ir
pakvietė Philadeiphijos Lietu girdami aprašė jos koncertus.
vių Bendruomenė. Ji taip pat Visi pabrėžia nepaprastą muzi
kviečia visus lietuvius
šio kaliu! pajėgumą balso, jo varia
ciją ir nepaprastą solistės mei
linksmo vaidinimo pasižiūrėti.
GJ.
K.C* lumą bei grožį.

EM9UO ir worce9tflno varnynes
totegtjM. AnJBČiM yra buvęs
mokytojas* •
tara 1967 me
tų — Woretatario mesto

ja - M Mm Wbfetaterie betariu isterijos-aBmmo —
Pr. Fatiiiukotiis, ekonominės —
O. Jantita.
Pr.

parkų virštainkąs, tautinių fes
tivalių koordinatorius.
Daly Paėjusį antradienį šv. Jurgio
vauja politiniame gyvenime, parapijos tafety&oje iškilmin
yra Worcesterio demokratų ko gai baigėsi 40 vai. atlaidai. Pa
miteto narys, domisi ir lietuvių mokslus lietuviškai ir angliškai
sakė misijonierius kun. A Maveikimu.
žukna. Pamokslai žmonėms la
Lietuvių pareiga rinkimuose
bai patiko. Choras ir choro so
paremti savo tautiečius.
listai gražiai giedojo. Procesi
: Baffo 25 skyriaus vakarienė, jos mergaitės buvo gerai pa
surengta rugsėjo 12 Maironio rengtos. Klebonas kun.
F.
parke, sutraukė nemaža daly Pranokus buvo sukvietęs visus
viu Pasižadėjęs su programa apylinkės kunigus. Paskutinį
V. Bražėnas nedalyvavo. Vaka vakarą buvo virš dvidešimties.
rienė davė pelno 314.41 dol.
Visi pinigai pasiųsti Balfo cent
rui. Balfo 25 skyriaus valdybą
sudaro: pirm. A. Vagelis, ižd.
kun. J. Steponaitis, sekr. S.T.
Jasutis, nariai O. Tarailienė ir
P. Babickas.

šeštadieninė mokykla Auš
ros Vartų parapijos patalpose
pradėjo darbą rugsėjo 19. Mo
kinių lanko. 50. Mokyklos vedė
jas J. Baškys, mokytojai — ku
nigas J. Steponaitis, Dabrilienė,
Elizabeth, NJ. — Lietuvos
vyčių New Yorko ir New Jersey apskrities susirinkimas bu
vo rugsėjo 27 parapijos salėje.
Globojo vietos 52 kuopa.
Maldą sukalbėjo prel. M. Kemefis. Jis taip pat tarė pasvei
kinimo žodį. Sveikino ir vietos
kuopos pirmininkas Edmund
Sharkus.
Perskaitytas protokolas pra
eito susirinkimo, įvykusio bir
želio mėn. Brooklyne. Protoko
las priimtas.
Be prel. M. Kemešio dar bu
vo kun. Vladas Karalevičius iš
Elizabetho, kun. Petras žemeikis iš Bayonnės, dvasios vadas.
Taip pat dalyvavo ir visa ap
skrities valdyba: pirm.: AL Wesey (Vasiliauskas), vicepirmi
ninkai — Ana Klem ir Joseph
Sable, sekretoriai — Joan Ma
žeika ir Mrs. Josephina Žukas,
ižd. Dorothy Dutkus.
Apie vyčių metinį 51-mą sei
mą kalbėjo Juozas Bolevičius.
Išrinkta keletą įvairių komite
tų, kurie bus paskelbti vėliau.
Mandatų komisija pranešė, kad
susirinkime atstovaujamos
6
kuopos. Nutarta pasiųsti prof.
K. Pakšto paminklo fondui 25
dol. Paremti fondą raginami ir
atskiri vyčiai.
Kalbėta ir apie liturginius pa
keitimus ir apie lietuvių kalbą,
kuri bus pradėta mišiose. Čia
kunigai prašo pagalbos, kad vis
kas sklandžiau praeitų. &ų ei-

lučių autorius kalbėjo apie Lie
tuvos vyčiųveiklą ir jos apra
šymą spaudoje, Antanas Mažei
ka, 3r prisiminė, kaip vyčių
tautinių šokių grupė pasirodė
kitų tautų žmonėm ir tuo laimėjo populiarumo Lietuvai.
Dvasios vado paskirti palik
ta Kunigų Vienybei. Kita susi
rinkimas bus gruodžio mėn.
Spalio 47 tantiėne 143 kuopa
rengia pietus ir šokius. Lapkri
čio 16 Great Necko 109 kuopa
rengia šokius ir pietus Maspetho parapijos salėje.
Apskritis ir šių eilučių auto
rius sveikina prof. Jokūbą Stuką iš 29 kuopos Newarke ir Lo
reta Kassel, kurie susituokia
spalio 10 Chicagoje. Abu yra
veiktas vyčiai, jaunop yra 36
kuopos Brighton Parfc narė.
Susirinkimas baigtas vyčių
himnu ir mdlda.
F.V.
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— W*rtett«r, Mass. L B.
apylinkė ruošia istorikuivisuomenininkui-publicistui
Pranui
Pauliukoniui 60 m. sukakties
mtaėj&ną lapkričio 15 d., 1:30
vai popiet Maironio parke,
Shrewrimry, Masa. Programoje:
paskaita, sveikmimai, meninė
data, pietūs. Suinteresuoti ir
norintieji dalyvauti Itreiptates.
Pr. Račtakaitis, 63 Įtariem St,
Worcester, Mass., 01610 arba
kun. J. Steponaitis, Į53 Sterling St, Worcester,
Mas s.,
01610.

.

n

ackshii ir kultūrai remti, ska
tinti bei ugdyti, kaip tai nu
matyta LFįstl str., bus pa
darytas ateinančių metų pra
džioje. Paskirstymą padarys ko
misija iš trijų LF narių ir tri
jų narių, pakviestų komisijon
lietuvių Bendruomenės. Siūly
mus ir prašymus pinigų skirsty
mo reikalu (LF įst 30 str.) at
siųsti iki gruodžio mėn. 1 <Li
LF valdybai šiuo adresu: 7243
So. Altoany Avė., Chicago, III.
60829.

— Pasaulio lietuvių jaunimo
numatoma sušaukti
Amerikoje 1966 metais Darbo
šventės (Labcr Day) metu. Kon
greso rengimo komitetą sudaro
ir kongresą globoja Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba. Tuo reikalu rugsėjo 19-20
Taboro Faunoje, Sodus, Mich.,
įvyko pasitarimas, kuriame da
lyvavo PLB valdybos, JAV LB
centro valdybos,
Kanados
LB krašto valdybos ir jaunimo
Vargonininkas kviečia | cho organizacijų atsotvai.
rą daugiau choristų. Kas tik tu
— Juozas Orintas, gyv.
ri balsą, turėtų giedoti chore
pamaldų metu. Negalima būti Brockton, 'Mass., 76 metų, tra
geru patriotu be lietuviškos giškai mirė rugsėjo 26 vidur
giesmės. Neseniai gavau iš Lie naktį, stebint gausiam būriui
tuvos lietuvišką labai gražią susirinkusių žmonių, į kurį di
giesmę su gaidom: “Skaiščiau- deliu greičiu įvažiavo girtojo
sioji rože, Marija graži, gyveni mašina, prieš tai partrenkusi ir
mo viltį pasauliui neši. Ir tu sužeidusi kitą asmenį ir vėl grį
kaip aušra po tamsios nakties, žusi apsisukus. Juozas Orintas
surink visas tautas prie Jėzaus buvo mirtinai sužalotas ir po
širdies”. Taip ir daugiau. Jie pusvalandžio mirė Brocktono li
prašo gaidų mišiom. Bus bando- goninėje. Velionis buvo stam
bus ir šviesus Suvalkijos ūki
ma pasiųsti.
ninkas, nepriklausomos Lietu
vos laikais priklausęs įvairiom
žemės ūkio organizacijom ir
kooperatyvam, dažnai . dalyva
vęs suvažiavimuose ir parodo
se. Lietuvoje liko brolis, Ame
rikoje žmona, brolis, dvi ištekė
jusios dukros ir vedęs sūnus.
Šermenyse labai gausiai dalyva
vo senųjų ir naujai atvykusių
Brocktono ir apylinkės lietuvių.
Apie tą nelaimę plačiai rašė
vietos ir Bostono laikraščiai.
Po gedulingų pamaldų šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje rug
sėjo 29 palaidotas Kalvarijos
kapinėse Brocktone šalia ilga
amžio savo tėvo, kuris drauge
buvo pasitraukęs iš Lietuvos ir
mirė Brocktone.
kongresą

— Dali. V. Stančikaitės —
parodą Los Angeles aplankė
daug žmonių ir įsigijo nemažai
paveikslų.
Vieną
paveikslą
“Mano Lietuva” dailininkė pa
dovanojo Šv. Kazimiero lietu
vių parapijai. Paroda buvo su
rengta lietuvių dienos proga.

Radijo ir magnetefony (Blaupur.kt, Grundig, Telefunken),
skaičiavimo mašinų Buroughs,
rašomųjų mašinėlių visokiom
kalbom, naujausių modelių, pi
giausiai gausite pas J. L. Gied
raitį, 10 Barry Drive, E. Northport, L.I., N.Y. Telefonas (516)
757-0055. Reikalaukite katalogų
ir kainoraščių.

Bankete bus skanūs valgiai, gera meno programa, daug garbingų svečių
iš visos Amerikos.

NEW ORLEANS SALĖJE

Vietas į banketą reikia užsakyti iki spalio 12. Bilietus galima gauti pas
seimo rengėjus, komiteto ar centro valdybos narius arba paskambinti te
lefonu į Balto raštinę — EV 7-1422.

KVIEČIAMI VISI NEW YORKO IR NEW JERSEY LIETUVIAI
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Baltimores žiluos
mieriečui Vilta Joseph Mane,
Nevtovm, Pa., tavo rugsėjo 26.
Kefiavu autobusu. Vadovavo D.
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; nės “ė**nas i Vlika pilnateisiu
£ nariu kirstusi sci Vhko statatcT
“ reikalavimais, o statuto keitiFMii kai k”rios V'Hta sudaran
čios ipolitinės ■grupės yra
šin<»e5 iš esmės.”
PLB Valdyba yra gavusi ar
bent turėio oauti iš savo atsto
vo ir "Birželio 22 Komisijos’
pirm’n’nko dr. J. Purino apsi
jungto protokolą, kuriame yra
ir susitarimas. k»4 "Vlikn sei
mo. tarybos ir valdybos vidaus
tvankos statute pągal šio nrotokolo susitarimus ir demokrati
nio proceso bendruosius dės
nius priima Vliko seimas”. Ap
sijungusio Viiko seimas dar ne
buvo susirinkęs ir statutas dar
nepriimtas. Tad cituotasis PI B
aM***s^
Vą’dvbo* tvirtinimas vra iš kažPAVEIKSLŲ paroda
keno piršto išlaužtas. Bend
ruomenės jungimasis ar nesijung?mas pilnateisiu nariu su
snecialiu statusu (ne partiios) į
Lietuvos laisvinimo organizaci
ja priklauso tik nuo pačios ben
Worcester, Mass. — Užsibaidruomenės apsisprendimo.
gus vasarai, vėl grįžtama į pa-1
reiigimų sezoną. Pirmas didelis
V. Vaitiekūnas kultūrinis vakaras bus spalio
"Birželio 22 Kcnmijos" 31 Maironio parko salėje. Pro
b. nariai gramą išpildys rašytojas Jur-

\ Avelėms, vestuvėms bei

DAMA Ir ALBERTAS RADCTONAS. sav.

Alfonso

BALFO CENTRAS PRIIMA RŪBUS
e'

>■

t
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Balfo Centro raštinė (105
Grand St., Brocklyn, N.Y.) ati
darą 'kiekvieną darbo dieną
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL po
piet Tuo laiku geriausia prista
tyti į Balfą vartotus rūbus. Ta
čiau iš anksto susitarus, galima
rūbus pristatyti ir bet kuriuo
kitu laiku.
Vartoti rūbai vis dar Balfui
reikalingi, nes per metus išsiunčiama virš tūkstančio individua
linių siuntinių į užsienius. Var
totų rūbų ypač prašo Lenkijos
lietuviai Į Batfą galima atgai benti ir vartojimui netinkami
rūbai, kuriuos mielai nuperka
prekybininkai. Praeitais metais

Elzbieta Paurazienė, Balfo di
rektorė, per Lietuviškų Melodi
jų radiio valandėlę pasakė kal
bą. ragindama visus aukoti Bal
tui. Balfo vajus Detroite pradek
damas sipalio 1. Rinkėjai aplan
kys -kiekviena narna, rinkdami
aukas. Jei kurio nerastu, pra
šom savo at kas pasiusti Baltui,
E. Paurazienei. 17403 Quincy,
Detroit. Mich. 48221..
Dramos sambūris spalio 3 lietriu namuose vaidina komedi
ją "Vargšas Tadas”.
Kultūros Klubo susirinkimas
šaukiamas spalio 4 4 v. popiet.
Inž. Leonas Kamerūnas rodys
paveikslus iš kelionės po Euro
pa
Čiurlicnio koncertas, rengia
mas vf-liečiu, bus spalio 10 d.
7 v.v. graikų salėje.

sas planuojamas 1966 metų dar
bo dienos savaitgali. Tuo reika
lu pasitarimas buvo Sodus, Michi®»n. Iš Detroito dalvvavo
I SS CV pirmininkas Algis Zapararkas.

Balfas gavo net 402 dol. už
vartojimui netinkamus rūbus.
Rinkti ir komerciškai gaben
ti į Balfą vartotus rūbus iš to
limesnių atstumų, arba siųsti
pašto paketais neapsimoka, ne
bent rūbai būtų išskirtinai ge
ros vertės.
(K.L.J.)

Mums lietuviams tai labai
svarbu, nes jis prižadėjo remti
Lietuvos h- Baltijos tautų ir

iš Rusijos komunistų jungo.
Žadėjo
nenusileisti
komu
nistam.
Senatorius Barry Goldwater
kalbėjo telefonu susirinkusiem.
Abu pasisakė esą priešingi ka
rui. Kad jo išvengtume, — Amerika turi būti stipriai aosiginklavusi. Taip pat pareiškė,
kad demokratai veda šalį prie
bankroto ir socializmo vergijos.
Senatorius Barry Goldwater
ir kongresm. William Miller yra
Įneše rezoliucijas Balti ios tautų
reikalu, reikalaudami tom tau
tom laisvės. Lietuviai, to nepa
mirškime!
Nepclitikas
DĖMESIO FLORIDOJE
GYVENANTIEM
Laiveliam statyti turiu daug

medžiagos ir gyvenu prie van
dens. Norėčiau rasti 2-3 vyrus,
kurie norėtu ir galėtų laivelius
dirbti. Išlaidų bus mažai, nes
viskas atliekama
mašinomis.
Laivelius pastate, galėtu patys
nažuvauti. Turiu ir vietos laiveliam p’štatyti. Kreiptis John
Batus. 1 St. R. Nr. 131 Juppiter Heights Florida.

Marimapolio Rėmėjų Seimelis
Marianaoo'io Tėvų Marijonu marinis sAM~»eĮr — ieimyniskas pari’arimas — saukiamas Kristaus Karaliaus šventėje,
se’.madieni spalio 25.

{vykusis kovo 5 gaisras mus visus skaudžiai paveikė. Mū
sų gerųjų geradarių užuojauta ir greita pagalba bei paža
das ateityje visomis jėgomis mums padėti kuo greičiausia
atsistatyti, mus Tėvus Marijonus ramina ir ragina toliau
tęsti mūsų svarbų darbą Dievo garbei'ir mums pavestųjų
sielų išganymui.
šiame aeimeiy)* bu* patiekti nauji planai ir ateitie* pramatyti dar
bai. Prašome JG*>>
ir patarimų.
SEIMELIO DIENOTVARKE:

12:30 popiet pietūs dalyviam*
.1:30 popiet aeimelio posėdžiai
Užaibaigua posėdžiam* palaiminimas švė. Sakramentu ir užkandžiai

Pasitikėdami Dievo Apvaizda ir mūsų Šiluvos Marijos
globa, žinome, kad mūsų Rėmėjai-Geradariai mus neap
leis mūsų nelaimės valandoje. Tėvų Marijonų ir Marianapolio Rėmėjų valdybos vardu kviečiame visus mūsų
geradarius dalyvauti.
MARIANAROLK) TĖVAI MARIJONAI
Tėvas VALENTINA* ATKOCIU*. MIC VyrmeyUa

26
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JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

pakviesta Lietuvių Bendruome
nės skyriaus, rugsėjo 26 lietu
vių svetainės didžiojoje salėje
suvaidino Kairo "Diagnozę”—
linksma komediją, režisuotą ak
toriaus Vitalio Žukausko. Pub
lika vaidinimą labai Sitai suti-

vairūs laimėjimai, veikė bufe
tas. -Keli asmenys laimėjo gra
žias premijas. Lietuvių Bend
ruomenės pastangom dažnai yra
surengiami koncertai vaidini
mai- Sveikiname šias gražias jų
pastangas.

Grenwich VUlage gatvėse New York*. Nuotr. R. Kisieliaus.

gis Jankus, solistė Birutė Čypienė k* dailiojo žodžio menininkė kabelė Žmuidzinienė; visi iš Rochesterio.
Solistė Birutė Čypienė daina
vimo studijas pradėjo Kauno
konservatorijoje — Vlados Gri
gaitienės klasėje. Pasitraukus į
tremtį, Vokietijoje tęsė studi
jas pas įvairius profesorius, o
Kolumbijoje, P. Amerikoje, jau
dažnai reiškėsi ne tik lietuvių,
bet ir kitataučių koncertuose.
Dažnai yra dainavusi radijo ir
televizijos programose. Apsigy
venusi Rochesteryje keletą kar
tų teko jai dainuoti lietuvių vi
suomenei; buvo labai šiltai pri
imta.

PITTSBURGH, PA.

Respublikonų partijos kandi
datas i ricenrezrdentus William
Miller lankėsi Pittsburghe ir
Syria Mosųue salėje pasakė kai-

rugsėjo

LHuanisHnė mokykla mokslo
metus pradėjo rugsėjo 26.

ATVYKSTA ROCHESTERIO MENININKŲ TRIJULĖ

$

pokyliams tortai

Lietuvių diena rengiama Lie
tuvių Bendruomenės spalio 18,
sekmadienį, ./Naujosios parapi
jos salėje.Ji bus pradėta pamal
domis abejose lietuvių bažny
čiose. Tikime, kad visi lietuviai,
atvyks į šią dieną. Tik nese
niai Los Angeles lietuviai šven
tė net dvi dienas, o Kanados
lietuviai švenčia net tris dienas,
šiais K. Donelaičio metais parūpincm visai naują programą.
Dailės paroda bus nuo 10 v.
ryto iki 5 v. popiet Koncertas
7 v.v. Pertrauka dviejų valan
dų daroma sutvarkyt salei. At
vykę į koncertą, dailės paro
dos jau nematys. Todėl į dai
lės parodą prašom atvykti ankš
čiau paminėtu laikotarpiu. Bi
lietai, pirkti Į koncertą, galios
ir į dailės parodą, bet jei kas
lankys tik parodą, tai bilieto
kaina vienas doleris suaugu
siems. o vaikams veltui. Kon
certo bilietų kainos nuo 2 iki
2.50 dol., jaunimui—1 doL Vie
tos numeruotos. Bilietus prašo
me įsigyti iš anksto. Dirvoje,
Spaudos kioske,
Gaidžiūno
krautuvėje ir pas H apylinkės
valdybos narius: P. Mikšys telef. 481-6853.0. Jokūbaitienė
681-9143, I. Stasaitė 486-2111.
J. Stanii kis ir V. Prikockis 5318493.
Pranešame, kad lietuvės ga
mins pusr čius. pietus ir vaka
rienę. Maloniai prašom visas
lietuves ta dieną valgių savo
namuose negaminti. Jei kas vai
syti neno'ėtu, tai p ašom užeiti
bent kavos ar arbatos puoduką
i’?erti. o per ta laiką pagal
voti, už kurį dailės kūrinį skiria
te pirmą, antrą ar trečią preVM kailiniai siuvami m&ra rinvvkloję, todėl kainos pigios. Pirkdami
bet ką ateikite pas mus ir įtikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kafBnintus apsiaustus šalikus
(stois». Galite pasirinkti iš didelės
atsargos karakulio. Aliaskos ruomo
nfnkn ir kitų dirbinių.
Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės val -ndos
CHelaea 2-1079 * CH«l*ea 2-0535

mzx

otkuurr

RYCOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
•M) WEST 28th STREET
NEW YORK. N. Y.
Room 402

Rašytojas Jurgis Jankus pla
čiajai lietuvių visuomenei yra
gerai pažįstamas daugeliu savo
veikalų. Jis savo gyvu žodžiu ir
stipria intriga sugeba suįdominti skaitytoją bei klausytoją,

pa
sisekimu reiškiasi Rochesterio
ir apylinkių kolonijų parengi
muose kaip mėgiama dailaus
lietuviško žodžio menininkė.
Izabelė Žtnuidzmienė su

Mišios už ligoniu* visą spalio
mėnesį bus aukojamos Liurde,
Prancūzijoje. Kai preL L. Mendelis vasarą lankėsi Liurde, jis
užprašė 50 0 mišių. Visi pra
šomi parašyti savo ligonių var
dus ant ypatingų intencijos la
pelių, ir jie bus prisiminti mi
šiose.

Kalėdojimas pradedamas spa
lio 6. Iš sakyklos bus pranešta,
kas ir kur kalėdos. Kartu bus
dalinami kalendoriai ir paplotėlės. Aukos, kurios bus įteiktos
Šis neeilinis vakaras kelia kunigam kalėdojant, skiriamos
platų visuomenės susidomėji šv. Alfonso mokyklos išlaiky
mą, todėl maloniai prašoma bi mui.
lietais pasirūpinti iš anksto. Va
Kazimieras Kalinauskas, se
karo pradžia 6:30 v.v. Pelnas
skiriamas Nek. Pr. Seserų Put nos kartos lietuvis, staigiai mi
rė savo namuose rugsėjo 23.
liame statybos veikalam. (wm)
Velionis ilgai gyveno Baitimorėje, dalyvavo visose organiza
cijose ir jų veikimuose. Gedu
lingos mišios už jo sielą šv. Al
miją. Grįžus j salę, prašom ati fonso bažnyčioje buvo rugsėjo
26. Palaidotas Holy Redeemer
duoti savo balsą.
Tad iki paskųatymo su visais kapinėse./ Liko nuliūdusį duktė
iš arti ir toli mūsų visu šven Pranė.
tėje.
Apylinkės Valdyba
Jonas Obelinis

RATS LięiJOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tą gėrimą , . : Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55

LEFFERTS 8LVD.

RICHMOND HILL. N. Y.

.Tafofonas: Virgin!* 3-3544

REPUBLIC Licjuor Store, Ine.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N. Y.
Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

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

W1HTE HORSE TAVERN
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL Virpini* 6-9519
SALO VESTUVĖM, SUSIRINKAMAM IR KITIEM POBŪVIAM

86-16 JAMAICA AVĖ.

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Raal Estai* — Insurance
Apdraudimą* gyvybės, namų, automobttų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet.

87-09 Jamaica Ave^ Woodbaven 21, N. Y.

•

Tel VI 7-4477

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

LITAS INVESTING CORP^ Ine.
Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai iki
12% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus “mortgage”, namus ir LL Progai pasitaikius, nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir į Akcijų Biržą.
Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. V EB EL IGNAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St., Stamford. Corin. — Tel. 325-0997
Darbo valandos: Siokiacfieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

GRANE SAVINOS & Loan Association

Tel. LAfayette 3-1M3

41/2%

ON
INVESTMENT
ACCOUNTS

: VALANDOS: Ptrmd. ir ketvfrt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad ir
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro: šeštadienaia
9:00 ryto — 13:00 dieno*. Trečiadieniai* uždaryta

Nuotr. P. Ąžuolo

DARBININKO SKAITYTOJAM

Liet. Scenos Darbuotojų S-gos vaidinimas CLEVELANDE

1964 spalio 10

DarbtažnJcsa, 919 TViRoaghbg Avė.. Brooklyn, N. Y. 11221 V

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE

POPIEČIO DIAGNOZE
A. KAIRIO
Vaidina:

" sceir! atidengi ių žatarias
Pamatyta ir režimiota ST. PILKOS
'
E Blandytė. B. Briedienė. J. Cljunėlienė. A. Dikinia. E.
Radvila ir J. Raudonis

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus

Po vaidinimo ŠOKIAI ir VAISĘS. Kapela J. Wendelio
Blletai galima gauti ir stalai užsakyti pas J. Pinkų, tel. HE 2-2615
ir prie jėjimo nuo 6 vai. vak.
*
PRADŽIA 7 VAI* VAK.
Renoėja* — 8LA 138 kuopa

(Data)

PinnenyiNit semoas pradėtas

S

neblogai Pirmosiose rungtynėse Lietimu Atletą Klubo pi&.
moji futbolo tocnaoda supliekė
White Plains vienuolikę pe|.
7:1 ir laimėjo pirmuosius ęir•menybių Uitais. 1AK žaidė to ' w

(
\

X GOODS CORP.

,

Nėw Yri 2. N. Y.
Bostono p-Ms (vyks spalio Orją
YMCA namuose^ Bus T ratų toetoO
rų sistema. Lietuviai yra ttkovate
keturis kartus* Bostono Čempiono
vardų: IMS —* Povilas. Tautvaiėas.
1950 ir 1951 —--Kasys Bktaaa, 1966

klos sudėties: Jankauskas; Malinauskas, Vaitkevičius; Ti*ampas, RemėzaH, Kalina (Budrai-

IĘ' ’\‘

tis); Gemuro, Varnius, Bianchi,
Masso, Budreckas. Gerai pusirodė naujai bandytas Kaliną—

I
I

Bostono šaębmaiin|nkai n mąstą
ne tik dri čempiono vardo, bet ir. dėl
Lietuvių dovanos, kurių yra pasky
rusi Lietuvių Piliečių Draugija. '

tikras saugo tipas.
Pirmame kėlinyje, žaidžiant
pavėjui, wišfciai atrodė tikrai

■
9

Mirusio lietuvių draugo James A.
Burges šachmatų biblioteka (160
knygų) atiduota So. Bostono Lietu-

W|

•.

į

ir RemėzaH. 'Mūsiškius nuo įvarčių gebėjo laimė ir geras

O'

vartininkas Jankauskas, paėmęs
■keletą pavojingų
kamuolių.

|S|
O —

R-iękyje irgi pirmame kėlinyje
reikalai nekaip vystėsi Mums

ĮB y

1

'

.

du įvarčiai Masso tolimas šūvis

apleistoje traukinio "BSijoje-

laimia ^snn-

Atktu.

NAUJOS KNYGOS

Darišanko admkdstracijoje
galima gauti;
<
1. Vadovo čižaūno TAUTI
NIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE.
lYunapis tawtin» auHejimo va
dovas lietuviškajai šeimai išei
vijoje. Išleido Vliko tietuvybės
išlaikymo taamyba. Labai paran
kaus formato knygelė, kietais
apdarais, 220 pusi. Kama 1 (fl.
2. Dr. Jvuzas Girnių*, ŽMO
GUS BE DIEVO: Stambus fflsofinis veikalas, giliai žvelgiąs į
atmano istoriją, laimėjęs Aidų
premiją 504 pust Kaina 5.50
dol Reido I Laisvę Fondas Chicagoje.
3. LMvviMcs kryžiaus atvi
rukai. B pasaulinės parodos
New Yorke. Dvylika - atvirukų
1 dol , už tris — 25 centai
Rašyti arba kreiptis: Dnąlri*
nMn įdrtainiiirRcija,
WH-

FOR O.EANING MONDAYą

Ali Wtater. Recmt Referaaees
Call M<®day to Friday

I87 ORCHĄRDlST.. N. Y. C.
Td. GR 7-1130
■ t pipifE^Ų IR MAŽMENŲ PREKYBA

W*iRT
iBas^^Cbess MVMį grimere*, kuriose
šeehoBųtn figdnų
ju4šė len
tose; ųCiaMkutoeil - etitRdHU**** puoli
mo ir gyrimosi poririjų* ir palydi
mu štoovo aiš&rimų.

- 9
v
/'
9
9
.
^99W99I^9^^^^W

oin^niį

: • ^OBSITJVBMS |r POBŪVIAMS
Pristato j namus astovigku* sklandžius Ir sOrlus
We take all orden apedal prieš for Wedding8 and Partine

SH 5-9627

goj nuo tirtfietf smBgjo.
buvo
MBCA vadovybe muys ir vadė savpitinl ėaciunątų skyrių Boston Sun.
Globė. '

'M
\

padėjo priešininko vartininkas,
du kartu išleidęs kamuolį
iš
rankų. Bianehi ir Budreckas,
laiku pribėgę, pasiekė abu įvarčių.
Antrame kėlinyje -geltonai žalieji atkunta. (Per dvi minutes

-kus bandymas.
Pirmenybių
rungtynėse mūsų priešininku
yra Yoders SC. 1$ jų pernai
namie iminėta 3:0, o Yonkerse
•pralaimėta 1;O. Pjžymėtma, kad
LAK šiais metais iš viso tėra
pralaimėjęs vienerias rungty
nes ir tas pačias Yonkerse. Ta
da mūsiškiai, pašalinus Masso
iš aikštės, pralaimėjo žaisda
mi
dešimtyje. Šios sunkios
rungtynės įvyks Pelton
Ovai,
Yonkers, N.Y. -Pradžia 2:30 vi.
Rezenviiės pradeda 12:45 vaL

P.11 ’« ,,ĮH

johanmemen
Ąpvo REPETOS

LADY

nekaip ir baigė kelinį 2:0 savo
naudai tiktai laimės dėka. Gynime labai sfynas Vaitkevičius.
Vietomis nesusigaudė Trampas

duoda 3:0, Vainiaus aštrus šū
vis atšoka nuo vkpsto ir Gennaro atbėbęs lengvai kelia iki
4:0. Kiek vėliau nesusigaudo
priešaninb vartininkas įleisda
mas lakama.. Budjecko šūvį.
Garbės įvartį -<White Plains pa
siekia ,titai prie 5:0, kai pa
duotas kampinis įsisuka į mū
są vartus. Masso h* Budreckas
baigia rungtynes 7:1.
Gera pradžia — pusė darbo.
Kaip mūsiškiams seksis toliau,
ar pasiseks grįžti į aukštąją ly
gą, pareis ^teitis. štai jau at-

MtaCtafl? a£ reaaonahle ridėta
<V:v"***--

Partija iš JAV p-btų Bostone.
Buitie?; jr. P.^apiken, juodieji —

,
■

■
^7
■
MBIBIMv
R, KisMIaus
i-.iiu .. .-m

1. g3 g« X. ŽfS Bg7 3. HgŽ Bf6 4.
0-0 0-0 5. 03 dg 6. Bbd2 0M37 7. a4
BbS 8. »4 e5 Ė* Ce4 Bc5 10^b4 Be6
1L c3 Mr 12, V&Vrt 13. bS 2h5 14.
Vb» Kh8 15Ve6 K. Bei f5 17.
erf & 18. Žfl'VfT 19. Bbl 8f6 26.
gh4 R:g2 31®be8 32. Vdl Bd5
33. Rd3 14 24- «4 Be7 35. gė -Vg6 26.

»■ — t*

apeigose ar laidotuvėse, taru
siems atsreveikmemo Įodį, gulėnus putdusioms jo karstą,
gražiai prisiminusioms spau
doje ar malda palydėjusioms
jį amžino poilsio.
<
liudicRi,

-t* • * —•

Tįoi pratcSRfioniN

SL Kgl Vg6 9 a b5 K. Kf8 b:g
84- f ;g e< 35. d»
9 Rbt R-b2
87. B:b8 B-^JB. R:«l Brt8+ 39.
Kd3 Veė 46. K48 8t3 43, W8 BM 42.
Vd4 Vel+ 43. JUS B38 44. B;t< V<2
+ 45. *02 B^4 46. Y.*f< V:g5 47.
Vf8+ B3i7 48. Vb« Vg7 49. KW Vf7
56. Kc3 tc& M.'VM Vg7+ 5«. Kb3
Vg3+ 53. Kb2JVe5+ 54. Kc3 B:b4+
baltMji pasidavė,

ltow Verk* Balgįaą kli*0 p-bės
praškjto spai4 ig> WMaui gyvuoja
jau
metriL yaUrta ^Hma
tik pahnMĮeriiy
paMų togist>, R Wi- vakare
W BL YMPA,
attaUe, prie pat
Septintos AFri Mūsiškių jau įsira
šė: Stafcnys^ Stroha, Šukys, Vasi
liauskas, VilpiSauskas. Smulkesnę
informacijų teikia E Staknys telen>nu'JA3-85^|Į
žaibo turnyras New Yorke įvyks
Baltijos klubo patalbpse — 23 St.
YMCA, Manhattan, spalio 9, 8 vai.
vak. Kviečiami dalyvauti lietuviai
nepriklausų klubui.

o

Vyrą .iy 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
patafenauti

•

o
6

OUT8TANDING PLASTIC
SLIP COVER8
Buy Direct from Faetbry
Heavy Duty Gauges
If you want the Vary Best call
Hl 3-3797

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

SEABOARO SECURITY
SERVICE

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
K
Po 2 doL: U. Matulionienė, V, Šaipas, Flushing, N,Y.
K.
A. Zadwydas, Brooklyn, N. Y. Radauskas, Bronx, NY.
J. Krivickas, Richmond HiH, N. V. PoiiMBskis, Sehenecktady,
Y. A Jonynas, Rego Park, N. N.Y. r Jenušapis, V. Plečkai
Y. E. Petkevičienė, Aznsterdam, tis, New Britam, Conn., J. Rau
■N. Y, C. Daukantas, Cambridge, galas, J. Shatas, Watertwry,
Mass., L. Kasulevičienė, Met- Conn., S. Baironas, p. Šauklys,
huen, Mass., P. Braška, M. Go- Hartford, Co<m., & Bujanausfensas, Brockton, Mass., J. Juo- ‘kas, Anstmia, Conn., F. Rajecdvalkis, J. Tričys, Chkago, HL kas, Nes London, Conn. K. K&J.F. Gribauskas, Berwyn, HL , jnjfMįnM. ©e*by, Gena., A. JanT. TaHat-Kelpša, Paterson, N.J., kap. JJ, Petronis,
A..Dada,-MUfnrd,NJJ Ra- B; Strfauntis, Ch. Vakhitas, So.
das, Detroit, Mich., A. Čepulis, Boston, Mass., A. Kalakauskas,
Phfla., Pa., A Urban, Pitts- J.
Skudžmskienė, Dorchester
burgh,,Pa., Kun. J. Rikteraitis, Mass., S. Kazlauskas, Arlington,
New Haven, Conn., A. Banys,Mass.,‘J.White, Wheelwright,
Stamford, Conn., A. Tamašaitie- Mass., O. Ivanauskienė, Newton, Mass., P. Shukis, N. Arling
ton, NJ. S. Strazdas, Lmden,
Po 1 dol.: A. Konce, E. Pet-?
N. J. S. Mikalauskas, Kearny,
raškienė, J. Terebeizienė, BrooN.Y., A Shatas, Hąrrison, N. J,
klyn, N.Y. V. Bielevich, A.
J. žvirblis, Vineland, NJ. P.
Dumbrys, R. Šidlauskas, L Skei
Kaspariūnas, K. šeštokas, Rahvys, M.D., Rjchmond HH1, N.Y.
wąy, NJ. P. Janulis, P. Krajauskas, A. Panuškienė, V. Simanavičius, Chicago, HL, Dr. J.
Puzinas, PhHa, Pa., A. Sarr,
PADFKA
Jjanghornę, Pa.,
JEaston, Pa., Dr. A.J. Covalesky,
Yardlęy, Pa., 'D. Klimas, Baltūnore, Md., P. Kundrot, So.
Ęudid, Ohio, A Aitches, GranJONUI BUDRIUI,
vine, 9L L. Natkus, Omaha,
Lietuvos ■ ga^dšrsĮmism kon
Nebr. J. Zeidat, Los Angeles,
sului >tow Yorke, inkus ACaŪf. P. Bertram, Sask. Canamarikes lietuvię visuomenė
da, Z. Dobilas, S. Jankauskas,
paroti* didelį jautrumą, paToronto, Ont Canada, J. Lu
garbą ir meilę mirusiajam ir
koševičius, Montreal, Que. Ca
gilią užuojautą jo šeimai, gi
nada, J. Deineras, St Catheriminėms bei artimiesiems.
nes, Ont Canada. P. Kutinta,
Norwood, Mass. K. Kubilius,
Hyde Park, Mass., J. Maskkis,
aies palaikams pagarbą, daStoughtpn, Mass.

O DIPEL1S PASIRINKIMAS AUDINIŲ—

TRAH-ER BITES
Choice residential Įdots averaging
H acre with centrai water A dec.,
2 miles village. 56 iniles NYę. gSOOO
with $600 down, 335 mo. See —
FLYNN MOVĖ IN, Ine.
WashingtonviBe, NY • 014466-3611

Uniformed Guard A Patrol Service
For Industrial, Commerrial
and Institutions

.

For Fast Prompt Service Call
TU 1-0765

SaM vestuvėms ir kitokioms ąrar
mėgom*. Be to, duodami polaldotimniai piet&a. Pirmos rtries lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

SAVARE8E ITALIAN
PASTRY 8HOP

1883 MADIBOM STREET
BROOKLYN 27, N. Y.
(BMgevood)
Tel. EVsrgreea 2-6440

Siųddte į Lietuvę ir SSSR
DOVANŲSIUNTINIUS
darė coiolpetition—fuDy guaranteed,
easy terma arrauged. Call Sun. GE
5-6515, 820 Nostrand Ave.; call factory 9 AM - 8 PM PR 3^8698. Spė
riai consideratioc to reHg groups.

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

TRIMBLETT EXTERMINAT)NG

S. BECKENSTEIN. Ine

CO. — Pešt Control
Industrial, Commereial, Restdential
Member of National Pešt Centrai
Association. — 288 Baldvdn Ava.
Jersey City, N. J. (261) OL 64832

Cor. DĘLANCY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais,
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:36 vak.
rooms. FulI basement Patib. Bright
skylight. HoRyvrood kitehen. 1520
Stadhnn Av&; Vic. Gr^nrcUd Avė.,
Bronx. Also 1 & 2 fatti.
Layton
Avė. Throgs Neck Espamy. Phone
TA 3-5335. t

S, Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Treat Yourself to the Best
CONTINENTAL FOOD
ąt its super best
Resonable Prices

Važiuoti BMT išBpant Essex Street, keltis elevatorium į
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

At^neUdte iį AeUžmą, kuris bus ypatingai įoartintas.

REX RE8TAURANT
147 East SOtli Strret — TE 8-1739
Buy your Catnitiae from a store
satisfying in^dreds of customers
since 1904. l^ice, QuaHty, Reputatton. Living socm, bedroom, dining
roem, bed&q^ Avoid eraerded Dept.
Stores. M. JKAWAf.ER tmų 102-01
lOlst Ave^. <|gpne Psffc, LL, comer
102nd St—inine comer since 1904.
Tei. VI 9-22$. ’

MinhįtMBt.reitalir.gd mote
ris švarai jEaikyti kartą savai
tėje priv^SĮbne
apartamente.

Skambinti vakarais LE 4-4749.

NEI TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke.
Huntington Statkm, L L

CHINESE-AMERICAN CUISINE
at its very best
Winės and Lėąuors
Facilities for smaU privalė Paries
Members
Dtners’ Club
For aeseirationscaO NA 3-R37

kfte/skainblnkit

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Stteet, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

For Better Weddia,į$
and ■ Weakend Dancing

TUXIPQ 8AIU00M

ip

.

MepuH
ALBERT NAfER, INC.
PORK STORE
Geriausia kiauliena ir kiti mėsos
produktai urmu ir mažais kiekiais.

lougMy Aw., BrooMyn, N.YUžmato*. GL 24923.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKSKOŠ SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGtClAUSIOS KORYĘRS PRODUKTAI

,

Mūsą krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiautios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite—{sžtikmsiteJ

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
Hempstoado
816 Froat
FlnsMags
4i-6»
Jackson HeigMą — 9*1*

- a*ur

į lyf Inprm^ SSSR (toj

V/O VoMbMBIterf

*»*SS®Z.
’L.RyifE2?f
---------MIK*® MESMmA
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