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Ką reiškia kelyje i Berlyną incide

GOLDWATERIO VARDAS TEBEAUGA

i su Sovietais?
Koegzistenciją tarp Sovietų 

ir Amerikos bei Anglijos ap
kartino, bet ir jos prasmę pa
aiškino nauji incidentai kelio
nėje į Berlyną.

Spalio 16 Sovietai sulaikė 
anglę karinę koloną — 9 sunk
vežimius su 28 vyrais. Reikala
vo to paties, kaip ir iš ame
rikiečių spalio 10 — kolonų da
lyviai turi išlipti iš mašinų ir 
išsirikiuoti, kad rusai galėtų 
juos suskaičiuoti. Ir amerikie
čiai ir anglai atsisakė. Anglus 
paleido po 9 valandų, ameri
kiečius po 52 valandų.
Ar tai tik nesusipratimas?

Valstybės departamentas mė
gino sumenkinti šio incidento

■ ' į

Nemalonu matyti, kad bendradarbiavimo ir pasikalbę j imy metu Maskva tebe- 
vartoja karinį smurtą vakariečiam išstumti iš Berlyno ar jy teisėm sumenkinti

reikšmę ir pasiskubino aiškin
ti, kad tai įvykę tik dėl "nesu
sipratimo"; kad vietiniai sovie
tų viršininkai nebuvę pakanka
mai informuoti ir tai padarę 
be Maskvos žinios. Vokietijos 
•kancleris Adenaueris tokį vals
tybės departamento aiškinimą 
pavadino "nesąmone". Po in
cidento su anglais ir valstybės 
departamento pareigūnai atsi
ėmė savo ankstesnį aiškinimą. 
Buvo aišku, kad tai sąmonin-

gas ir Maskvos įsakymu įvyk
dytas incidentas.
Ko juo Maskva siekia?

Patikimiausias aiškinimas, 
kad Sovietai nori panaudoti 
koegzistencijos, sutarčių pasi
rašymo ir derybų atmosferą 
tam, kad bent mažais žingsne-

liais stumtų Vakarus iš Berly
no, mažintų įųr teises. Journal 
American aiškina, kad šiuo tar
pu jiem iš dal ; pavykę. Bū
tent, iš departamento buvo gau
ti pareiškimai,į kad kolonose, 
kurios bus daugiau kaip 30 as
menų, neskaitant šoferių, vy

rai išlips iš mašinų. Laikraštis 
laiko, kad tai nesąs tikslingas 
įsipareigojimas.

Sovietai taip pat siekia to
kiais incidentais įkyrėti vaka
riečiam ir priversti juos ieško
ti išeities dėl Berlyno, priimti
nos Sovietam.

LUDWIG ERHARO, naujasis Vokietijos kancleris.

De Gaulle ir komunistinė Kinija
C. L. Sulzberger (Timesj in- rašanti, nekreipdama dėmesio 

formuoja, kad Prancūzijoj e Į Sovietų Sąjungą. Dėl Ameri- 
bręsta mintis užmegzti diplo- kos Paryžiuje esąs įsitikinimas, 
matinius ryšius su kom. Kini- kac Washingtone esanti “įta- 
ja. Į Pekingą esąs išvykęs Ed- kinga klika”, kuri siekia de 
gar Faure, buvęs mm. pirmi- Gaulle izoliuoti, kaip tai buvo 

antrojo karo metu. Sulzberge-
jąs su de gaulistais. Padidėjo ir ris mano, kad ši akcija Wash- 
prekyba su Kinija. Maskva ne- ingtone skatina de Gaulle ro- 
patenkinta, kad prancūzų spau- dyti iniciatyvą Azijoje, kad iš- 
da perdaug apie -kam. Kiniją vengtų tos izoliacijos.

ninkas, artimai bendradarbiau-

Dėl Saharos kariauja ir derasi
Alžiro pirmininkas Ben Bei- lėktuvais. Bella apkaltino, kad 

la spalio 15 paskelbė mobiliza- lėktuvam vadovauja užsienie- 
ciją kovai su Maroko karinome- čiai. Minia padarė išvadas, kad 
ne, įkurtos įėjo į Alžiro Saha- amerikiečiai, ir Alžiro sostinė- 
ros pasienį 4,000 su tankais ir je iškūlė Amerikos informaci- 
-------------------------------------------- jos centrui langus.

DOMININKONAI IR AMERIKA Prancūzijos Įgulos spa-

Politinės viršūnės jau rūpi
nasi ‘kitų metų rinkimais, ir 
daugelis politinių užsienio ir vi
daus žygių jau daromi tam, 
kad laimėtų rinkikų palanku
mą. Rūpinasi ir kylančiais opi
nijoje kandidatais.

Gallupo institutas skelbia, 
■kad paskutiniu laiku kyla Gokl- 
vvaterio vardas. Už Kennedy 
pasisako 55 proc., už Goldwa- 
teri 39 proc. Rugsėjo vidury 
buvo 57:37, rugpiūčio vidury 
59:35. Goldwaterio augančio 
populiarumo priežastys —mąž
ta Rockefellerio populiarumas 
dėl jo vedybų; mažta prez. 
J. F. Kennedy populiarumas 
labiausiai dėl rasinės įtampos; 
o pats Goldwateris turi dau
giau progų pasirodyti žmo
nėm. Jis rodosi kaip konserva
torius ir aiškina, kad jo prog
rama panaši kaip ir buvusio 
prezidento Roosevelto. Jis skel
bia Roosevelto “platformos” 
ištraukas, kurios rodo jo kon
servatyvią programą, ir Gold- 
wateris tuojau padaro išvadą, 
kad Rooseveltas buvo išrinktas 
kaip tik žmonių, kurie pritarė 
konservatyviai programai.

Goldvvaterio populiarumu su
sirūpinę labiausiai patys res
publikonai liberalai.

Ar Nixonas bus kandidatas?
Nixonas griežtai pasakė, kad 

ne. Jis to nesiekia. Tačiau pas
kutiniu laiku spaudoje gausiai 
skelbiama, kad Nixonas bus 
kandidatas. Jis to nesiekia, bet 
siekia partija. Išvados daromos 
iš to, kad Nixonas labai uoliai 
dalyvauja spaudoje, televizijo
je, kritikuodamas vyriausybės 
politiką ir aiškindamas respub
likonų laimėjimo galimybes.

Kalbama ir apie Nixono— 
Rockefellerio sąjungą.
Ar respublikonai galėtų nuga
lėti?

Tuo tiki R. Nixonas. Jis tiki, 
kaip matyt iš jo pareiškimų C. 

Vietnamo ir fct.). Tai valdžios g News. .., kad pagrindinis 
► sluoksniuose, 

o visuomenė daros abejinga.

Rinkimai dar už metų, bet 
jau svarstomi asmens ir 
rinkimų kovos taikiniai

BARRY GOLDVVATER

FAKTAI, KIEK POLITINIS KLIMATAS YRA PASIKEITĘS AMERIKOJE
TITAS buvo nepriimtas 1957, o 1963 jam 
nutiestas raudonas kilimas Washingtone

Amerika lankančių svečių ei
lėje — Etiopijos imperatorius, 
Vietnamo Madame Nhu, Airi
jos min. pirmininkas ir daugel 
kitų — šiuo metu ypatingą dė
mesį patraukia Jugoslavijo s 
prezidento Tito pakvietimas į 
Washingtoną. 
ATVYKO, nes pasikeitė klima
tas

Titas seniai norėjo būti Bal
tuosiuose Rūmuose. Jo vizitas 
buvo parengtas 1957, bet arti 
poros šimtų -kongreso narių pa
sisakė prieš, ir Titas atsisakė. 
Antras mėginimas buvo 1960, 
kada jis atvyko į New Yorką, 
į Jugtines Tautas. Tada jis su
sitiko viešbuty su prez. Eisen- 
howeriu, bet į Washingtoną ne- 
buvo pakviestas. Dabar pa
kviestas neficialaus vizito, va
dinas, nereikės jo priimti Kon
gresui.

Tito pakvietimas rado 
tingo atgarsio Amerikoje. Vy- • 
riausybei artima spauda ėmėsi j 
•kelti Tito nuopelnus ir užtrinti 
faktus, dėl kurių jis ne
buvo priimtas 1957; ėmėsi aiš
kinti, kad “tarptautinis klima
tas pasikeitęs”. "Faktas, kad 1 
prezidentas Titas yra sveikina- j 
mas šią savaitę Washingtone, 
kur tokis vizitas nebuvo gali
mas 1957 ar net ,1960, rodo, 
kaip tarptautinis klimatas yra 
pasikeitęs", vertina The Chr. 
Science Monitor. Tokis vertini
mas kelia klausimą: pasikei
tęs klimatas — Jugoslavijoje 
ar Amerikoje?
AR JUGOSLAVIJOJE asmens 
laisvės grąžintos?

ne faktus, dėl kurių Titas ne
buvo priimtinas 1957. — Pa
ėmęs valdžią uždarė katalikų 
spaudą, mokyklas, religijos mo
kyti uždraudė net bažnyčiose.
1945 rugsėjo mėn. buvo nukan
kinti 243 kunigai. Dubrovniko 
vyskupas dr. Carevič dingo be 
žinios. Krizevci vysk. Simrak 
suimtas, kankintas ir ligoninėj 
mirė. Apie 10,000 katalikų bu
vo nužudyti tik Sarajevo mies
te teroro siautėjimo metu. Kai 
hierarchija protestavo, komu
nistai ėmėsi naujų represijų:
1946 rugsėjo mėn. suimtas ir

primas Stepirract. Apie 2,000 
'kunigų nukankinti ar kalinti.. 
Tokius faktus primindamas, lai
kraščio skaitytojas ir taria: ar 
tikėjimo laisvės grąžintos? Ne. 
Tad Tito pakvietimas esąs ver-

tas tokio žygio į Washingtoną, 
kokis buvo surengtas dėl tei
sių varžymo negram.

BET TITAS LAISVAS nuo Mas
kvos kontrolės

Chr. Sc. Monitor kalba už 
priėmimą. Esą prezidentas no
ri parodyti, kad Jungtinės Val
stybės remia ne Jugoslavijos 
komunizmą, o Jugoslavijos pa
siryžimą būti nepriklausomai 
nuo sovietinio jungo... Jugo
slavija brangina savo neprik
lausomybę, ir Titas yra jos va
das ... Jugoslavų tauta yra at
virai provakarietiška sentimen
tais ir savo kultūra... Nors 
Chruščiovas ir lankėsi Jugosla- 
lavijoje, bet nuolaidas darė 
Chruščiovas, ne Titas. Taip aiš-

pat, kad užsienio politikoje Ti
tas visada rėmė ir teberemia 
Sovietus prieš Ameriką, nepai
sydamas, kad Amerika sudavė 
jam 2.5 bil. dol. Chr. Sc. Mo
nitor tik ryškina, 'kaip Ameri
kos įžymieji vyrai pagausino 
savo vizitus pas Titą (Rusk, 
Freeman, Hodges, šen. Kenne
dy, gub. Brovvn). 0 atstovas 
Kennan Baltuosiuose Rūmuose 
ir spaudoje stengiasi atgauti 
Jugoslavijos eksportui palan
kiausias sąlygas Amerikos rin
koje. Prezidentas, kaip 
tavo šen. Dirksenas ir 
kas, davė Titui naujas 
Taigi klimatas keičiasi
koje — atšyla komunistinių 
diktatūrų naudai ir atšala *nti- 

, . __ - _ komunistiniu diktatūrų neoau-
kinū “iHinėiaiTiė' dienraštyje R. (Domininkonų, Hondūro.

protes- 
Hallec- 
sumas. 
Ameri-

Drummondas ir sako, kad Tito r- 
atvykimas šiuo metu kaip tik lbei politiniuose 
rodo jo norą demonstruoti sa
vo ryšį ne tik su Maskva, bet 
ir su Washingtonu.

AR TITAS PAŽANGESNIS sa
vo laisvėm už Chruščiovą

_____________ _______________ Herald Tribūne vedamajame 
A_______________grįžta prie TLto nepriklausomy-

\ ■ bės nuo Maskvos. Titas gali
reikšti pretenzijas, kad jis pa- 
darė Jugoslaviją nepriklauso- 

>' I nuo imperialistinės Rusi-
■ jos, bet jis vargiai gali tarti,
■ kad jo režimas yra pažangesnis

/r\ už Chruščiovo. Evtušenko, Eh-
Į renburgas ir kiti rašė eiles bei
I straipsnius, kurie smerkė Sovie-

v, tų Sąjungos naująją klasę, bet
- , /C \ ■ jie nebuvo įkišti į kalėjimą.

Jiem net leista rašyti ir toliau 
— ne taip laisvai, žinoma, kaip 
anksčiau ... O Titas laiko kalė- 
įime savo buvusį draugą 
van Djilas, kuris pasakė tiesą 

TKo, Tašu* ciroifv-fnioc nrhni ®rk,vr*- apie nauja valdančią klasę $a-Tne Taolet skaitytojas primi- kūpąs, kardinolas, Tito kankinys. , • - ~ “
' vo krašte.

TAIGI KLIMATAS PASIKEITĖ 
Jugoslavijoje ar Amerikoje?

Spaudoje šiuo metu nutyli
ma, ar nuo 1948, kada Titas 
atsiskyrė nuo Maskvos, jis da
bar nuo Maskvos tolsta ar vėl 
prie jos artėja; nutylima taip

Mire
Prof. P. STANGIUS

Spalio 14 padidėjo įtampa lio 15 grąžino Bizertos uostą 
tarp Amerikos ir Domininko- Tunisu i, kuris gavo nepriklau- 
nų dabartinės vyriausybės. A- 
merikos atstovybės reikalų ve
dėjas Spencer M. Kingo pasiū
lęs valdžią perduoti buvusiam 
senato pirmininkui, kuris yra 
prašęs Amerikos vyriausybę 
•pripažinti jį teisėta valdžia ir 
buvęs prezidentas Bosch tam 
•prašymui esąs pritaręs. Domi- 
Imnkonų valdžia čia įžiūrėjo 
Amerikos kišimąsi į vidaus rei
kalus. Amerika yra sustabdžiu- 
si paramą, kurios skirta me- raudoniesiem reikia šio to pa-

* tam 50 mik

somybę iš Prancūzijos 1956, o 
Bizertos uostas buvo paliktas- 
prancūzų rankose laikinai.

— Vokietijos kancleriu spa
lio 16 formaliai išrinktas L.
Erhardas 275 balsais prieš 180 MASKVOJE UODEGOS 
ir 24 susilaikius.

— Son. Edmund Muskie, de
mokratas, Me. jau siūlo preky
bos sekretoriui parduoti Sovie
tam ir bulves. Anot jo: “Ameri
kai reikia raudonųjų aukso, o

MAŽĖJA HEARSTO SPAUDA
New York Mirror, Hearsto lis tarnautojų pereina į Jour- 

leistas dienraštis, spalio 16 su
stabdytas po 39 metų veiklos. 
Priežastis :— davė nuostolius, 
nors tai buvo savo tiražu ant
rasis laikraštis Amerikoje —tu
rėjo daugiau kaip 800,000 skai
tytojų, o sekmadieniais per mi
lijoną. Už jį didesnis tik The 
Daily News, kuris šiokiadieniais 
leidžia 2 mil. sekmadieniais 3 
mil. Su Mirror pardavimu The 
Daily News laikraščiui Hearsto 
spauda iš 30 sumažėjo jau iki 
10 laikraščių.

Mfirror dirbo 1,600 tarnauto
jų. redakcijos štabe 300. Kom- toj Hodges būsiąs paskirtas 
pensacijos išmokės 3.5 mil. Da- po poros mėn. F. D. Roosevel- 
- - - -■ tas. Jr., asmeninis Kennedy

nal American.
N.Y. Times pasiskelbė, kad 

jo tiražas šiuo metu 603,000 
šiokiadieniais ir 1,385,000 sek
madieniais. Streikas sumažino 
tiražą — šiokiadieniam laikraš
čiui 78,000 ir sekmadieniniam 
20,000.

valgyti — darykim biznį”.

Mcntclair, N. J., spalio 16 va
kare, ligoninėje mirė d r. Povi
las Stančius, medicinos profe
sorius, burnos chirurgas.

Velionis buvo gimęs 1888 
sausio 23 Devynduonių kaime, 
Gudžiūno vis., Kėdainių apskr. 
1908 baigė Panevėžio realinę 
mokyklą, 1914 Petrapilio karo 
medicinos akademiją. Pirmojo 
karo metu buvo raitelių pulko 
gydytojas fronte. 1918 grįžo į 
Lietuvą, nuo 1919 iki 1924 tar
navo Lietuvos kariuomenėje. Į 
atsargą išėjo pulkininko leite
nanto laipsniu. Dalyvavo gydy
toju savanoriu Klaipėdos suki
lime 1923.

Nuo 1922 pradėjo dėstyti 
medicinos fakultete, užsienyje 
tobulinos burnos chirurgijoje, 
nuo 1926 metų docentas, sto
matologijos ir dentiatrijos ka
tedros ir klinikos vedėjas, 1938 
apgynęs dizertaciją daktaro 
laipsniui, pakeltas Į ekstra or
dinarinius profesorius. 1931 
dalyvavo tarptautiniame dantų 
gydytojų federacijos kongrese 
Paryžiuje, prisidėjo prie Vytau
to Didžiojo Universiteto naujų 
klinikų projektavimo. Pirmas 
Lietuvoje pradėjo specialybe 
praktikuoti burnos chirurgiją. 
Rašė medicinos klausimais Me
dicinos žurnale ir užsienio spau
doje.

Iš Lietuvos pasitraukęs 1944 
dirbo Freiburgo universiteto 
stomatologinėj klinikoj, vėliau 
Pabaltijo universitete buvo o- 
donto-stomatologijos skyriaus 
vedėjas. Į Ameriką atvyko 1950 
gyveno Montclair ir dirbo gy
dytoju rezidentu. Priklausė Fra- 
ternitas Lithuanica gydytojų 
korporacijai.

Velionis yra pašarvotas Ma- rėjo daug reikšmės religinis 
rianti laidojimo namuose, Park reikalas, tai ateinančiuose jis 
St.. Montclair. N.J. neturėsiąs didelio vaidmens.

dau-

ginklas prieš Kennedy esą tie 
dalykai, kuriuos “Kennedy tu
rėjo padaryti ir nepadarė”. 
Būtent: 1960 rinkimuose Ken
nedy pagrindiniai taikiniai bu
vo trys — Kuba, J. Valstybių 
prestižas užsieniuose ir nedar
bas. Visi trys dalykai dabar nu
sisuka prieš jį patį, nes Kubos 
reikalas yra blogesnėje padėty
je nei 1960, prestižas labiau 
•kritęs Europoje, lotynų Ame
rikoje ir pietų Azijoje nei 1960, 
o ir nedarbo procentas tebėra 
aukštas.

Nixono manymu, pagrindinis 
susirėmimas turės būti
giau užsienio politikos klausi
mais, mažiau vidaus, nes pir
maisiais daugiau išsiskiria Ken
nedy ir respublikonų politika. 
Esą Kennedy vyriausybė siekia 
“taikos mūsų laikais” ir yra į- 
sitikinusi, kad susikalbėjus su 
Sovietais, mūsų laivelis nebus 
apverstas. Ji siekia išlaikyti tai. 
ką mes turim, ir palieka So
vietam tai, ką jie turi. Anot 
Nixono, būtų dar svarstytina 
tokia padėtis, bet Sovietai ja 
nesitenkiną. Jie priima vieną 
dalį — ką jie turi, bet jie sie
kia leidimo laisvai pasimedžio
ti ir toje dalyje, kurią mės tu
rime. Turint prieš akis tokius 
sovietinius siekimus, būtų di
džiausia klaida nubrėžti liniją 
pagal dabartinę padėtį ir nura
šyti tautas anapus uždangos. 
Pavergtų tautų klausimą Nixo- 
nas. matyt, norėtų labai panau
doti rinkimų kovoje.

Ir prekybiniai santykiai su 
Sovietais — aiškina Nixonas— 
turi turėti politini tikslą. Jei 
Sovietam prekyba naudinga ta
da, kada ji turi politinės reikš
mės. tai politines sąlygas ir 
mes turim įjungti. Pvz. už pre
kybinius santykius tegul Sovie
tai atsiima savo kariuomenę iš 
Vengrijos. Kubos ir kitos ku
rios srities.

Jei pereituose rinkimuose tu-
— Poterio rakote iš povan-

šeimos draugas.
— Lenkija spalio 16 įsakė iš-

JOHN JAMES WAR0, vys
kupas, paskirtas Los Ange
les arkivyskupo kar. Mcln- 
tyre padtjSju.

— J. Tautose spalio 16 Al
banija
tas kom. Kiniją. Už priėmimą 
pasisakė ir Sovietų Dobry- 
ninas.

Maskvoje padidėjo uodegos 
prie buhrių ir daržovių krautu- vykti iš Varišuvofc dviem Ame- 
vių. Kepyklos parduoda ribotai rikos diplomatam.
— po svarą baltos duonos ir 4 
svarus juodos dienai. Miesto deninio laivo spalio 16 sėtanin- 
vykdomasis komitetas įspėjo gai buvo paleista į taikinį už 
nesudarinėti atsargų — daržo- 1,500 mylių. Taikinį pasiekė
vių pardavimas pagausės. per 20 minučių.



DARBININKAS

Tokios privilegijos neturi nei JAV prezidentas
. . • . ii.'- • '■ ' '.■sr«į it'*'* '.i. - r . i "i-' i-./ s ■ i; ’ * •

Kai garsintuvas paskelbė, 
kad pasiekėme Havaną, visi 
puolėmės prie durų. Mus svei
kino'armija reporterių ir foto
grafų. Ką mes galvojame apie 
Castro? Kur mes ėjome į mo
kyklą? Bet po 15 valandų ke
lionės visi buvom išvargę, ir 
maža buvo noro kalbėti. Atsi
menu tik, kaip Martin Nico- 
laus iš Fontaną, Wis., priimda
mas cigarą, pareiškė, kad tokio 
cigaro neturi privilegijos rūky
ti nė Jungtiniu Valstybių pre
zidentas. Reporteriam pareiški
mas patiko.

Paskui mus susodino į auto
busus ir nugabeno į Rivieros 
viešbutį, vieną iš naujausių Ha
vanoje. Viešbutis su maudy
mosi baseinu ir atrodo patrau
kliai, tik nežmoniškai karšta, 
vėsinimo nėra. Paklausiau dėl 
vėsinimo, ir tarnautojas atsa
kė: "Dabar kaip tik taiso. Po 
keletas dienę bus". Paskiau pa
tyriau, kad jau visi metai tai- tų federacijas”. Vienas iš 
so. Kai po septynių savaičių iš
vykome, vis dar buvo nepatai
syta.

Kitą ryta turėjom poros va
landų kelionę autobusais po Ha 
vaną. Baigėme gyvenamųjų na-

Prašome nuo keliones susilaikyti (2) žiūrėjo į mane, nieko

psvojmgs kalbėli

SPAUDA

mų statybos apžiūrėjimu. Sta
tyba finansuojama fondo, suda
ryto iš pabėgusių kubiečių tur
to. Statyba įspūdinga, tik pa

oo vadovas.

bėjau ant sienas vienas šalia 
kito paveikslus Jėzaus ir Cast
ro. O kolonijos mokykloje 14 
metų mergaitė paklausė mane: 
“Kada jūs turėsite savo socia
listinę revoliuciją?” “Mes jau 
turėjome savo revoliuciją — 
1776”, atsakiau, ir ji žiūrėjo 
nustebinta, lyg sunkiai galėda
ma patikėti.

Tos dienas vakarą universi
tete buvo oficialus priėmimas, 
surengtas “Universiteto studen-

grupės paklausė pirmininką, 
kiek studentų yra komunistų. 
"Tiktai geriausieji", buvo atsa
kymas. Vienas Kubos studen
tas klausė mus, kodėl nėra jo
kio ryšio tarp jų ir Amerikos

Išvykę iš Brazilijos į Lietuvą 
stengiasi grįžti

Dirvoje spalio 14 aprašyta, 
kaip rugsėjo 7 Brazilijoje Rio 
de Janeiro prie Sovietų atsto
vybės buvo surengta demonst
racija. Demonstrantai įteikė at
stovybei raštą, reikalaudami, 
kad būtų išleista iš Sovietų Są
jungos apie 1,000 šeimų, Bra
zilijos piliečių. Daugelis tų šei
mų esą lietuviai, kurie po ant
rojo karo propagandos suvilioti 
išvyko į Lietuvą, o dabar nori 
grįžti. Demonstracija buvo ro
doma per televiziją ir palan
kiai vertinta spaudoje. Parla-

mūsų

ir====— ■ . i

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagoa paltui, kostiumui, suknrite! Pa- 
airūpinkite medžiagos išriuntžmu TUOJAU!

KparAavimas mpagnstal IJBftO KAINOM 

atraižą vftmnSs medžiagas - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

I S. BECKENSTEIN, Ine.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
C«r. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
IfiSKTRUS 8E8TADIENIUS, NUO .9 RYTO IKI 6:30 ’-AK.

S. Beduoteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiukai, ukmiuiškal
Važiuoti BMT Ulipant Esser Street, keltis elevatorium į virta}, 

arba IND traukintai D-6 Avenue Ud Delancey Street 
AtsineSklte Sj skelbimą, kuris bus ypatingai (vertintas

Vyrūmybė jum 
grabus MctuT. 
pamatė taftą at

einant ir pridėjo: “Daugiau kal
bėti pavojinga”. Jis dingo.

Rytojaus dieną Amerikos tu
ristus nugabeno į garsų Vara- 
dero pajūrį. Kai ten viešbuty 
pietavome — pasakoja toliau 
Hofman — staiga ėmė šnibž
dėti: “Fidel ateina, Fidel atei
na”. Pakilau, išėjau į terasą. 
Tr tikrai — atėjo barzdočius su 
ešiais saugotojais. Vilkėjo ža
la uniforma ir kariniais batais. 
Vtrodė purvinas ir suprakaita
vęs — ne kaip 6 milijonų jni- 
usteris pirmininkas. Po trumpų 
vadų ir plojimo Castro tuojau 
jaklausė: “Ar nori 
iaisti pkig pongą?’ 
celetas savanorių.

Maniau, ministeris pirminin
kas suduos keletą smūgių svie- 
linukam, ir tai bus gracingas 
vadas į rimtą pratarimą mum. 
3et kur tau. Kai ilgas žaidimas 
jasibaigė, Castro pakvietė kitą. 
?askui dar kitą. Vienu momen- 
:u Eric Jornson, iš San Fran- 
■isco studentas, rodėsi pra- 
aimėjęs. “Tai nepasisekimas 
kaip Bay of Pigs”, pareiškė 
Castro. Paskiau vėl pastebėjo: 
''Atsiminkite, kad aš galiu jus 
iškeisti už medikamentus".

Dar keletas tokios rūšies juo
kų, ir Castro, įšilęs nuo žai
dimo, nusimetė kepurę ir nusi
braukė marškinius. Jis buvo nu
tukęs ir suglebęs. Kai vienu 
tarpu jis pralaimėjo, nusiavė 
batus ir žaidė toliau ...

Aš tuo tarpu išėjau pasidai
ryti į Castro automobilius. Bu
vo jų trys — Oldsmobiliai 
1961 su telefonais. Visi jie ap- 
šiukšlinti, bet kiekvienam prie
ky ir užpakaly buvo po kul
kosvydį. Kąi .ffjžaų j terasą, žai
dimas jau baigės? — po poros 
valandų darbo, Castro pasakė, 
kad laikytumėsi numatyto 
maršruto. Kelionės gale galėsi
me pamatyti, ką mes norėsi
me. “Atsiminkite, Kuba jum 
yra atvira”. Priminė dar, kad 
kelionės gale su juo matysimės. 
Bet pasimatyti daugiau ir ne
teko. Gal jis buvo užimtas ping 
pongu (b.d.).

kelionės organizatorių, 
no: “Federacija” iš tik* 
neatstovauja Amerikos grupės gale, ir vie

nas negras atsitrenkė į mane. 
Išbuvau Kuboje 24 valandas, Jis atsiprašė angliškai, ir mes

rųjų

stebėjau. Miestas patrauklus, 
maistas pakenčiamas, žmonės 
apsirengę ne taip jau blogai,

Paskui jį paklausiau: “Ar jūs 
galite čia laisvai kalbėti?” Vie
toj atsakymo jis nusijuokė. Jis

ministerijos jis gavo tuojau at 
sakymą, kad ministerija pripa 
žįsta laikinį jo sutrukdymą, bei 
prašo neatidėliojant prisistatyt 
į naujokų ėmimo komisiją. Si 
tuo raštu vaikinas nuėjo pa< 
Kauno komendantą, kai gavi 
pakvietimą prisistatyti į Sovie
tų naujokų ėmimo komisiją 
Vaikinas pareiškė, kad būdama* 
užsienietis, jis negali tarnaut 
Sovietuose, kitaip neteks Bra 
zilijos pilietybės. Komendan 
tas rėkęs, kumščia stalą dau 
žęs, atidavęs karo teismui. P<

mente, atsakydamas i paklaus- teismo vaikinas buvo paleistas 
simą. rugsėjo vidury užsienių bet į Braziliją vis tiek neišleis 

tas. Tada jis su tėvu nuvyko 
Maskvą. Po ilgo laukimo juo; 
prileidę prie Chruščiovo. Ka 
tėvas aiškinosi, kad nori grįžt 
į Braziliją dėl šilto klimato, dė 
giminių, tai Chruščiovas pasiū 
les perkelti juos į Krymą. Ta 
da sūnus pareiškęs, kad nori 
išvykti dėl vargo, dėl blogo bu
to. dėl blogo maisto, dėl sto
vėjimų eilėse, dėl menko už
darbio. “Kapitalistinėse šalyse 
kiekvienas, kad ir biedniausias 
darbininkas turi savo atskirą 
virtuvę ir atskirą išvietę. Nerei
kia kaip čionais eilėje prie iš
vietės stovėti, nereikia keliom 
šeimom ant primusų virti”. Tė
vas iš baimės išbalo, o Chruš
čiovas atsisėdo įtemptai savo 
kėdėje ... Ant galo numojo 
ranka pasakęs, kad tokių jiem nės aštuntą klasę. Jis
nereikia, ir liepė patenkinti jų *
prašymą. Po to praėjo dar koks

reikalų komisijos narys infor
mavo. kad Brazilijos atstovybė
je Maskvoje esą užsiregistravę 
apie 800 šeimų, bet Sovietai jų 
neišleidžia. Komisijos narys 
jau per televiziją pasakojo, 
kaip Sovietuose gyveną Brazi
lijos piliečiai esą įbauginti — 
esą viena lietuvių šeima su juo 
kalbėjo braziliškai patylom ir 
įmetė jam į kišenių rašteli ir 
raktą kambario, kuriame Mask
voje buvo apsistojusi.

Kai kuriem sugrįžti betgi pa
siseka. Pasak laikraščio, viena 
atvykusi šeima pasakojo, kaip 
jai pavyko ištrūkti. Tos šeimos 
sūnus buvo jau 18 metų. Jis 
pasiuntęs Brazilijos naujokų 
ėmimo komisijai laišką, kad jis, 
būdamas Sovietuose, esąs su
trukdytas ir negalėsiąs atvykti 
laiku į naujokų ėmimo komi-
siją. Iš Brazilijos apsaugos pusmetis, kol gavo vizą.

ATKIRTIS “DIVERSIJAI” PER MENKAS
(Tęsinys iš per. nr.)

Korespondentas informuoja, 
kas šiai “ideologinei diversijai” 
neparodo pasipriešinimo ar ro-

kas pa-
Atsirado

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakrėtus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel, AL 4-8319 New York 2. N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
187 OECHABD ST, N. v. C. Tel GB 7-1138

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL
■ Audimai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

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 kt Smulkesniems informacijoms ražy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

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

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią.
SSSR dalį.............................................Licensed by V/O Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo-

Vakaruose. Klaipėdos p< 
organizacijos pareigūnas 

yra ypatingos visai Sovietų Są- logiškas, kada sakėsi i 
jungai. Pvz. niekas Amerikoje 

do per menka pasipriešinimą. . ar Anglijoje nealiarmuoja, kad
Esą liepos mėn. teisme teisiant 
Krivicko gaują, iškilo tokios 
pavardės — Vmogradov, vie
tos gerbiamo chirurgo sūnus, 
vos vos įstengęs baigti viduri-

LIETUVOJE

AL 4-5456
CH 3-2583 
EV 
Dl

---- CH

4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

rūpintis savo sūnaus morale. 
Jis kaip pertijos pareigūnas ži
no, kad sovietinis režimas ati
ma vaiką iš tėvų įtakos, drau

įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas, 
gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartimi, sudaryta su v/o Vniešposyltorgu Į

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

pradėjo priimti 
APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS

jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje, 
i ' ' i

Jūs čia apmokate visą dovanų kainą.
Pristatoma laike 5-70 dienų. -

I ------------- ----------------------------- -—__—Į

AUTOMOBILIAI SKALBIAMOS MASINOS
Į ŠALDYTUVAI TELEVIZIJOS

DULKIU SIURBLIAI DVIRAČIAI
SIUVAMOS MASINOS ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

i
I 1X1 smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės į pagrindinį skyrių:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 WEST 45th ST., NEW YORK 36, N.Y. — Tel. Cl 54905

AUTOMOBILIAI 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ SIURBLIAI 
SIUVAMOS MASINOS

SKALBIAMOS MASINOS 
TELEVIZIJOS 
DVIRAČIAI
ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

jaunimas slankioja apie užsie
ninius jūrininkus ir supirkinė
ja, anot S. Litva, panešiotas džia tėvam auklėti vaiko mora 
kelnes ar kojines. Tai suvieti- lę tokiais pagrindais, kokiais 
nio gedimo ženklai. tėvai nori. Dėl to pareigūnas

Skiriasi ir šauksmas dėl ga- ir sako, kad tai mokyklos rei 
cKnimo kaltininkę. Klaipėdoje kalas, tiesiai sakant, atsakinga 

trynės apie uostą ar landžiojo kaltinama “Vakarų diversija”, už vaiko moralės gedimą par 
į jūrininkų klubą, tikėdamas 
pasitaikant biznio. Taip pat Fe- 
dorov, Lovcov, Maksimovič, I- 
vanov — vis tai antrosios vi
durinės mokyklos mokiniai. 
Tarp jų Ivanovas treti metai 
toj pačioj klasėj. Maksimovič 
nebaigęs šeštos klasės, Lovcov 
metęs mokslą antrą pusmetį. 
Iš nuteistųjų ft-anulis, Fedo- 
rov, Gudaitis, turėjo kišeniuose 
komjaunuolių bilietus.

Kaltę už tą jaunimo gedimą 
Skiria ne tik “Vakarų diversi
jai”, bet ir tėvam, mokyklai, 
komjaunimo organizacijai. Ypa
čiai tenka tėvam, kad nesirū
pina vaikų priežiūra ir auklė
jimu. Su pasipiktinimu atsilie
pia apie Gennadijaus Lovco- 
vo-Andrejevo pareiškimą, kad 
ne jo reiktas rūpmtis sūnum, du tos pačios motinos vaikai, 
kuris susidėjo su dykaduoniais. Nors ir vadmasi skirtingais var

dais. jie veda į tuos pačius re
zultatus — jaunimo gedimą ir 
gadinimą.

Atsakomybę už moralės ga
dinimą sovietiniai koresponden
tai priskiria tėvam labiausiai.

su draugais ištisom naktim

esą jūrininkai ir turistai gedi
mą atneša. Jei tai tiesa, tai tik 
maža dalis tiesos. Didžioji da
lis tiesos yra ta, kad "diversija 
iš Vakarę" atėjo j Klaipėdą ne 
tiesiai, bet aplinkiniu keliu — 
pro Rusiją, pro bolševizmą, ku-

tija ir valdžia, ne tėvai. Dides
nė atsakomybė tėvam tenta 
Vakaruose, nes čia jie turi dau 
giau laisvo apsisprendimo vai 
kais rūpintis. Jei nustojo rū 
pinęsi, tai yra ženklas, kad pa 
sidavė moralės nejautrumui, ki 

ris pasisavino Vakarų mark- rį čia visokiom priemonėm pla 
tina didžio biznio vertelgos ii 
intelektualinės viršūnės.

Šių intelektualinių viršūnii 
propaganda prieš pastovius mo 
ralės pagrindus ir bolševizme 
draudimas auklėti moraliniu.* 
pagrindus taip, kaip tėvai no 
retų, vienas kitą paremia. Dė 
to Amerikos moralinio reliaty 
vizmo įtakoje augantieji bitni 
kai bei jų papročiai neatstumi; 
jaunimo, augančio ideologijoje 
O savo anarchistine laisve bit 
nikai net ir vilioja jaunimą, au 
gantį sovietinio draudimo ne 
valioj.

Taip, jei Klaipėdoje gend; 
jaunimas, tai jis genda ma 
žiau dėl turistų ir jūrininki 
atnešamos “diversijos", o dau 
giausia dėl tos prieš moralę d

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue —
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue 
e BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue .
• ATHOL, Mass. — 61 ML Pleasant Street —
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue -------------  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue --------- BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Hatetead Street----------WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ---------- TO *
• DETROIT, Mich. — 7300 Miehigan Avenue------------- VI
a GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St, N.W. ----- GL
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau----------- TO
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfiela Avė.____ES-----------
o YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue --------_ Rl
e YONKE-dS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė .................... GR
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN
• LAKF.WOOD, N. J. — 126 - 4th Street --------------------  FO
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ----------  Bl
e NEW HAVEN, Conn. — 509 Congresa Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619
e P A SS Al C, N. J. — 176 Market Street --------------------  GR 2-6387
e PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ava. ___ PO 5-5892
e PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Canon Street ___ HU 1-2750
e SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ____  Fl 6-1571
e WATERBURY, Conn. — 6 John Street ----------------  PL 6-6766
e WORCESTER, Mase. — 174 Millbury Street------------8W 8-2868

1-1068 
1-5355 
8-2258 
7-1575

2- 4685
3- 0440 
6-2681

3-8569 
3-1797

sizmo idėjas, griaujančias krikš
čioniškos ir prigimtosios mora
lės pagrindus, ir bolševizmo 
skelbėjai virto tos moralės grio
vimo apaštalais ir kovotojais.

Jei vakaruose įsigalėjo mora
lės neturėjimas, jos nesilaiky
mas, tai bolševizme įsigalėjo 
moralės pogrindy atmetimas ir 
tas moralės pagrindę draudi
mas kitiem. Moralės neturėji
mas. nesilaikymas ir moralės 
draudimas, kova su ja — tai

GRANE SAVINOS &LoanAssociation

i X ■ i H "H?! "
IIHIl linHIIIIIIIa.a.nr

B. B. PIETKIEWICZ, Pro*.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

Tai esąs mokyklos reikalas.
Taip kalba partinės organizaci
jos sekretoriaus pavaduotojas, 
kadrų skyriaus inspektorius ..

šauksmo dėl jaunimo gedi
mo ar gadinimo yra visur, ne
tik Klaipėdoje. Tačiau Klaipė- Tačiau tėvę kalt* sovietiniam versijos, atnešamos ir vis 
doje minimos gedimo formos režimo mažesne nei, sakysim, naujinamos pro Maskvą.

4^2% ON 
INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

, VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro: Seštadtenaia 
9:00 ryto — 12 OO dienos. Trečiadieniais uždaryta.
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Second-ciac* poctesa paid -at Brooklyn Port Offfce
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prenumeratos KAINA Subscription per year $7.00
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Vieta apšviesta ir išpuošta^
Žmones gausiai lanko Janonių kaimą ir Skiemonis

Lietuvos rytinės sienos
Lietuvos rytinių bei pietinių 

sienų klausimas yra išleistas iš 
dėmesio, tačiau įtiktai lietuvių, 
kuriem padaryta didžiausia 
skriauda. Kaimynai tuo reika
lu ne tiktai nėra abejingi, bet 
ir neišleidžia progos priminti, 
kad ne visa dar turi, kas “jiem 
priklauso”- Lertkai tebegalvoja 
apie Vilnių kaip “savo mies
tą”, gudai — kone apie visą 
Lietuvą, nes kas iš Lietuvos be- 
paliktų, kai jie “Lietuva” tebe
laiko — Žemaičius ... Rusai 
nedaug prasitaria, bet daug da
ro, kad Lietuva liktų be rytinių 
sienų — susilietų su “didžiąja 
tėvyne”. Koks mūsų pačių nu
sistatymas?

Lietuvi dėmesys dabar yra 
sukauptas į du pagrindinius sie
kinius: išlaikyti tautą gyvą ir 
atgauti jai laisvę. Svetur lietu
viam graso nutautėjimas, savo
je žemėje — nutautinimas. Nė
ra abejonės, kad tai patys opie
ji rūpesčiai. Jei tauta liktų nu
marinta, kam bereikėtų jai te
ritorijos ir jos sienų? Tačiau 
mes tikime savo tautos atspa
rumu bei jos gyvastingumu ir 
taip pat tikime, kad neteisybė 
ir nelaisvė negali amžius truk
ti. Gi tuo metu, kada tauta yra 
vergijoje, yra taip pat reikš
minga. kokiam plote ji gyvena. 
Tautos naikinimas atliekamas 
ne tiktai žmonių trėmimu, iš
blaškymu bei nutautinimu, bet 
jos sienų siaurinimu. Teritori
ja vis daugiau apkarpoma, kad 
tauta joje uždustų. Deja, šios 
rūšies genocidas iš mūsų akių 
yra beveik išleistas.

Vilniečiai gerai padarė, pa
judindami šį klausimą Vilniaus 
dienos minėjimu. Tačiau tai 
nėra Vilniaus klausimas nei 
spalio 9 dienos atgyvenęs pri
siminimas. kaip praėjusi kar- 

. tą pastebėjome. Tai yra visos 
lietuves teritorijos klausimas, 
kuriam pajudinti ir spręsti ne
pakanka bet kokios dienos mi
nėjimų, bet reikia nuolatinio

rūpesčio, didelių pastangų ir 
darbo. Jei kas sakytų, jog dar 
galime laukti, kol išsispręs oku
pacijos pašalinimas, tai didžiai 
klystų. Abu klausimai yra taip 
susipynę, kad jie tegali būti 
sprendžiami kartu. Čia pat iš
kiltų sienų klausimas su Rusi
ja arba Gudija, ir Lenkija ir Vo 
ikietija, jei tik kas nors Bal
tijos pamaryje pajudėtų. Nega
lėtų sienų klausimas likti nuo
šalyje riet ir tuo atveju, jei 
būtų galvojama apie kokią 
nors Baltijos valstybių federa
ciją, vadinasi, ne tokias visai 
nepriklausomas valstybes, ko
kios jos buvo prieš karą. Ir to
kiu atveju, tektų užbrėžti, kiek 
kuri tauta apima teritorijos. 
Ar visi gerai žinos, kiek lietu
viam teisėtai priklauso žemės 
etnografiniu bei istoriniu at
žvilgiu?

Sienų studijos ir žemėlapiai 
turi būti paruošti dabar. Mūsų 
geografas velionis K. Pakštas 
nebe vieną kartą buvo užsimi
nęs, kad po pirmojo pasaulinio 
karo Lietuva neatgavo visų sa
vo žemių ir dėl to, kad mokslo 
studijom nebuvo paskleidusi 
savo sienų reikalavimų. Ar ne
gali pasikartoti tas pats? Gudai, 
rodos, kai kieno laikomi žemes
nio kultūrinio lygio už lietu
vius, tačiau jie tremtyje dau
giau daro, kad Įrodytų, jog Gu
dija siekianti nuo Pskovo iki 
Karaliaučiaus ...

Mūsų laisvinimo veiksniai 
vienu metu buvo suskatę rū
pintis sienų klausimu, ir pas
kui aptilo. Daugiau energijos 
eikvojama kalbom. kuriam 
veiksniui kokia kompetencija 
priklauso, kiek jau laiko jis 
veikia, kekių nuopelnų turi. 
Čia sugebama paruošti ir 
straipsnių bei sukakties leidi
nių. Gerai bus ateičiai žinoti 
visas tas “istorijas”, jei jos 
kada bus reikalingos. Salia to 
reikėtų nedelsti ir paruošti 
Lietuvos sienų klausimu tinka
mos literatūros. Gal vilniečiai 
bus pagaliau davę akstiną?

MARIJOS apsireiškimas Lie
tuvoje. Janonių kaime. 1962 
lieoo 13 tebe<Tarsėia Lietuvoje 
k* kaimyninėse kraštuose. Laiš
kai, kurie atema iš tos anylin- 
kės, pvz. iš Skiemonių, Anykš
čių, Aluntos, vienu ar kitu bū
du užsimena praėjusių melu į- 
vvkius ir rašo anie maldininkų 
ekskursijas (gegužines). Čia pa
duodame keletą tok»u užuomi
nų iš ankstyvesnių ir vėlesnių 
laiškų.

‘'Vasarojanti viešnia“
“Dėl mūsų viešnelės ?al kada 

parašys d. R. Tada būtų aiš
kiau ... Dabar (ji) pas mus va
saroja kaip gera gydytoia. Ma
no vienos pažįstamos giminai
tė sunkiai sirgo, buvo visa ap
tekusi bjauriais skauduliais ir 
sąnarius baisiai skaudėjo, kad, 
sako, rėkdavusi kaip gyvulys. 
Kartais net iššaukdavo iš 
Anvkšjių greitąją pagalbą, bet 
nieko nepadėjo. Dabar visai 
sveika. Ir keletas kitu, sunkiai 
sirgusių, jai dėkoja už sveika
tą ...

“Laišką baigiu jau pirmadie
ni. nes dar likau miestely: dar
norėjau, kad papasakotų apie
ta Moteriške. Ji dabar pas mus 
labai populiari, net iš toliau 
(žmonės) atvyksta" (1963 rug
pjūčio 4).

“Nepaprastos gegužinės"
“Praeita sekmadienį mūsų R. 

buvo apie Skiemonis gegužinė
je, tai atėjo labai patenkinta. 
Sako, kad minios žmonių ir gra
ži iliuminacija ir daug gėlių” 
(1963 liepas 22).

ateina žmonės ... daug ką pa
gydo. Ir eina paskui žmonės 
Jai padėkot, neša dovanėlių, 
kas gražių gėlių, kas karolius.. 
kas drėgną nosinę...

“Mėgsta gražias dainas (gies
mes). Tai ir aš dainuoju. Aš 
ant senatvės pamėgau geguži
nes, dar balsą ir klausą turiu,

“Už savaitės (rugsėjo 8) pas
M. bus ruošiama gegužinė, tai 
reikės ir man būtinai nuvažiuo- tai ir aš dainavau, tik kažkodėl 
ti iš vakaro. Gal norėkite gau-
ti nuo Motinėlės kapo žemės 
žiupsnelį, tai pasistengčiau gau
ti?

“Pas mus atvažiuoja daug 
svečių iš gana tolimų vietų, net 
iš Ivanuško gimtinės (Rusijos) 
.. .Latvickai (latviai). irgi į ge
gužinę atsilanko, ir gudai” 
(1963 rugsėjo 2).

Daug ką pagydo
“Tu tankiai (dažnai) mini 

Gerąją Ciocę (Mariją)... Žinai, 
ten vieta graži, tai turistų iš 
tolimų vietų ir net iš labai to
limų vietų atsilanko. Kai šie
met vasara šilta ir sausa ... tai 
dažnai esti gegužinės. Per du 
laisvus sekmadienius ir mes ke
liolika padarėm lyg ekskursiją. 
Radom daug, oi kiek daug eks-
kursantų! Vieta apšviesta ir

daug kam bedainuojant, lyg kas 
gerklėje įstringa, net akys aša
roja”. (1963 rugsėjo 13).

“Jinai statys namą“
“Ten Jinai statysis namą; 

kada, nežinau. Jei dar nenumir
siu iki to laiko, trokščiau dar 
aplankyti Ją namuose (bažny
čioje) ... Gal kada ir pats ten 
nuvyksi. Tiesa, gegužinėje su
tikau C. Ji su drauge nakvojo 
ten.

“Kaip klausi apie dūšios pa- 
gydimą, tai yra tokių, bet ne
gi aš čia viską minėsiu. Gal ka
da žodžiu pasakysiu, ar pats pa
matysi viską”.

“Sutrumpink, Viešpatie, ne
teisybės dienas, kad Tave gar
bintume Tavo namuose, kad 
Tavo Motinos šlovė pasklystų

SKIEMONIŲ bažnyčioje aukojamos mišios.

gėlėmis išpuošta. O dainavimas, 
dainavimas (giedojimas)!... Aš 
ir aprašyt nemoku.

“Kasdien, kartais net nakčia

po visa pasaulį”... (1963 rug-
sėjo 13).

Šiuose laiškų nuetrupuose la
bai aiškiai pasakoma, kad Ja

nonių kaimas ir Skiemonių baž
nyčia gausiai maldininkų lan
komos. Kai kurie žmonės at
gauna sveikatą, kiti atsiverčia. 
Matyti, ir komunistai, kuriu

apyvartos ir daugiau nespausdi
namos. Juo toliau, juo labiau 
draudžiamas ne tiktai tikėji
mas, bet ir lietuviškas patriotiz
mas.

-------- --------------=•=---------------------- --------------------------=■=---------------------- =*-------j!

NIKOS KAZANTZAKIS

Šokis miesto aikštėje

(3)
Pabučiavo vyskupui ranką, 

ir visus atsisveikino:
— Sudiev, mano broliai! Te

pasigaili Viešpats jūsų sielų!
Vyskupas lydėjo Pranciškų 

keletą žingsnių, kad galėtų dar 
jam patarti:

— Būk apdairus, Pranciškau. 
Man rodos, perimi saiką.

— Tuo būdu randamas Die
vas, vyskupe.

— Bet, — kryptelėjo galva 
vyskupas, — ir dorybė reikalin
ga nuosaikumo. Kad nepasi
darytų įžūli...

— Tarp, — atsakė Pranciš
kus,—kai žmonės laikos nuo
saikiai, Dievas stovi nuošaliai. 
Aš vėžiuos tiesiai Dievo lin
kui, vyskupe, — dar pasakė 
skubėdamas pro vartus.

— Nesikubėk, mano vaike, 
neskubėk, — prilaikė vysku
pas. — Aš regiu viršum tavo 
galvos kovas, kančią ir kraują. 
Nepradėk savo rungtynių, kol 
su manim nepasitarsi. Esu jau 
senas, turiu patyrimo. Žinau, 
patirtis nevisada maloni. Kas 
tave taip traukia, esu jau išgy
venęs. Manau, galėčiau padėti.

čia nenorima minėti.
žmonės tikisi, kad Marijos 

apsireiškimo vietoje kada nors 
būsianti pastatyta bažnyčia. La
bai aiškiai nusiskundžiama “ne
teisybės dienomis” ir Dievo 
prašoma jas sutrumpinti. Mano
me. kad ir šioje geležinės sie
nos pusėje tikinčiųjų pareiga 
melsti Dievą, kad žmonių per
sekiojimas dėl tikėjimo ir ver
gija greičiau pasibaigtų.

Laiškuose dar užsimenama 
apie tai, kad Marija pasirody
si; .iii Egipte. Teiraujamasi, ar 
apie tai kas ners laisvame pa
saulyje ž.ncma, ar ne.

Tariniu atžvilgiu dar gali 
būti i.'icmu, kad prašoma atsiųs
ti Vinco Pietario “Algimantą”, 
kurio Lietuvoje negalima gau
ti. Kaip- žinoma, tai istorinė, 
pairicti.iė apyzkaita iŠ'senu lai
kų — iš lietuvių kovų su ru
sais ir kitais priešais. Matyti, 
tekios knygos jau išimtos iš

Jei prieš mūsų akis išnirdavo 
klonyje kaimelis, Pranciškus 
patraukdavo mane už skverno 
arba rankovės:

— Eime, broli Leonai, pas
kubėkime! Anuose mažuose na
meliuose gali būti siela, kuri 
ilgisi išganymo. Eikime ir su
siraskime!

Įžengus Į kurį nors kaimelį, 
Pranciškus, lyg koks šauklys, 
pakeldavo baisą:

— Sveiki kaimiečiai! Ateiki
te ir paklausykite! Aš turiu 
naujų prekių ir dalinu jas ne- 
mekamai. Kas pirmas ateis, pir
mas ir gaus! Laisvai, nemoka
mai, laisvai!

Keliu eidami, buvome radę 
pamestus avinų skambaliukus. 
Pranciškus skambindavo ir vis 
šaukdavo: “Ateikite, ateikite, 
viskas nemokamai!” Skubėda
vo vyrai, moterys ir vaikai, ge
nami smaEos. ką gi dalina ne
mokamai. O Pranciškus, pasis-

— Aš grįšiu, vyskupe, prašy
ti jūsų palaiminimo, — atsis
veikino ir dingo vyskupui iš 
akių.

Mudu vėl atsidūrėme gatvė
je.

MENUO dar nebuvo patekė
jęs. Debesys sklendė dangumi, 
pūtė drėgnas vėjas; gal būt, 
kalnuose lijo. Lauke buvo akli
nai tamsu, gatvės tuščios. Na
muose degė žiburiai, kai žmo- 
nės vakarieniavo.

Mudu stovėjome gatvėje. Kur 
eiti, kurlink sukti? Dykumon 
ar žmonių buveinėn? Viešpats 
buvo mūsų dešinėje ir kairė
je, lygumoje ir kalnuose. Kiek
vienas kelias galėjo būti šven
tas, bet Pranciškus neatrodė ap 
sisprendęs. Jis valandėlę stovė
jo tylus.

— Tai kur eisime, broli 
Pranciškau? — paklausiau.

Pranciškus nusijuokė ramiai, 
vaikiškai:

pirmyn, broli Leonai, Dievo 
vardan!

Jis pasuko dešinėn, Subasio 
kalno linkui. Praėję šiaurinius 
miesto vartus, mudu įžengėme 
į laukinę dykrą ir pradėjome 
kopti ikalnėn. Pranciškus ilgai 
nepratarė nė žodžio. Jis ėjo 
priekyje, tamsoje. Jo liekna 
povyza, it kalavijas, skynė ke
lią. Plasnojo skvernai didelio 
jo rūbo, ir man rodės tartum 
Pranciškus būtų skridęs spar
nais.

Aš buvau išvargęs ir alka
nas. Sustodamas atsigręždavau 
į žiburiuojantį klonyje Asyžių. 
Dar pasigirsdavo žmogaus bal
sas ir šuns lojimas. Danguje 
pasirodė sidabrinis mėnulis, 
bet liūdnas.

Pranciškus, supratęs, kad aš 
Staptelėjau, kadangi nebegirdė
jo mano žingsnių, atsigręžė ir 
paklausė:

— Tai ko svyruoji, broli 
Leonai? Ko dairaisi atgalios? 
Ar neprisimeni Kristaus patari
mo? Nukratyk nuo kojų Asy
žiaus dulkes; dulkes savo tėvo 
ir motinos, dulkes žmonių!

— Nesirūpink, broli Pranciš
kau, aš kaip tiktai ir kratau 
Asyžiaus dulkes.

Deja! Dievas iš manęs nepa
darė nei karžygio nei bailio. 
Mano siela visą laiką blaškėsi 
tarp tų dviejų vyrų.

Mes vėl kilome kalnan. Pran
ciškus buvo patenkintas, lai-— Dangun, — atsakė. — Ar^

dar nesuvoki? Mudu tarėme že-g mingas, ėmė dainuoti savo mo- 
mei sudiev. Sokterėjom. Taigi tinos kalba. Dar kartą pakluso

Dievo įsakymui: giedojo ir 
šoko Asyžiaus aikštėje, paliko 
tėvą ir motiną, nutraukė ryšius 
su žeme, save gelbėjo. Argi jis 
negiedojo ir tada, kai atstatinė
jo šv. Damijono bažnyčią? An
trasis bandymas buvo sunkes
nis, užtat ir jo džiaugsmas di
desnis. ’ • - —

Mudu priėjome laukinių ą- 
žuolų mišką. Mėnuo barstė iš
blyškusius savo spindulius. Jie 
krito ant medžių lapų ir akme
nų. Kartais viršum mūsų gal
vų tyliai praskrisdavo pelėda. 
Staiga Pranciškaus žingsnius ir 
giedojimą nustelbė trepsėjimas 
ir alsavimas žmonių iš už krū
mo. Pranciškus pritilo, mudu 
sustojome nejudėdami.

— Čia plėšikai turi savo slėp
tuvę, — pasakiau. — Esame 
prapuolę! .

— O kas gali prapulti, jei 
nieko neturime? — klausda
mas atsakė Pranciškus. — Ne
bijok!

Žingsniai artėjo. E tamsos 
išlindo penki ar šeši žiaurios 
išvaizdos vyrai su durklais ran
kose. Du iš jų nugriebė mane 
ir partrenkė žemėn. Kiti apspi
to Pranciškų.

— Kas tu toks? —: klausė 
dantimis gireždami.

— Didžiojo Karaliaus pasiun
tinys, — ramiai atsakė Pran
ciškus.

— Tai ko čia slampinėji?
— Atvykau savo brolių, plė

šikų, kviesti į dangų. Didysis 
Karalius kelia vestuves. Jo sū

nus veda, ir jis kviečia į po
kylį.

Vienas E plėšikų apšvietė 
Pranciškų deglu. Veidas buvo- 
išblykšusio, alkano žmogaus, 
basos ir kruvinai pamuštos ko
jos, sudriskęs rūbas. Plėšikai 
nusikvatojo:

— Tai toks Didžiojo Kara
liaus pasiuntinys?! Tu basius 
elgeta, driskius!

VE dėlto jie išpurtė jo ki
šenes, bet nieko nerado. Iškra
tė ir mano tarbą. Taip pat nie
ko nerado — nė trupinio duo
nos. Vėl pašvietė Pranciškui į 
veidą.

— Tai pamišėlE, — sušvokš
tė vienas E plėšikų. — Mes be 
reikalo gaištame.

— Gerai jiem iškaršti kailį 
ir įmesti Į duobę, — žostelėjo 
antrasis. — Nebūsime bent vel
tui gaišę.

Išsitraukė jaučių uodegas, 
kurias su savim turėjo, ir pra
dėjo be pagailos tvoti. Aš kau
kiau iš skausmo. Pranciškus po 
kiekvieno smūgio persižegno
davo ir tardavo: “Teesie gar
bė Dievui!”

Plėšikai kikeno.
— Dievui, Dievui! šis žmo

gus nėra lunatikas, jis — šven
tasis. — atsiliepė vienas iš mu
šeikų.

— Abu lygūs, — pastebėjo 
tasai, kuris galėjo būti jų va
du.

rr Gerokai išdirbome jiem 
kaili. Dabar įsiūbuokite ir tren
kite į aną duobę- — įsakė.

Vieni nugriebė už kojų, kiti 
už pečių ir sumetė duobėn kva- 
todamiesi. Taip mus ir paliko. 
Pranciškus ištiesė, ranką ir švel
niai perbraukė per mano nuga
rą.

— Skauda, broli Leonai? — 
paklausė.

— O tau, tikiuosi, ne, broli 
Pranciškau? — išsišiepiau. — 
Mano nugara yra iš mėsos...

— Nepiktažodžiauk kūnui, 
broli Leonai. Atsimink, esame 
vieną dieną kalbėję: kūnas pa
sidarys it dvasia.-Ir dabar be
veik toks yra! Aš nejaučiu ma
žiausio skausmo, nieko nejau
čiu, broli Leonai. Prisiekiu!

Duobė buvo gili. Bandėme 
iškopti, bet ritomės atgal į dug
ną. Pranciškus suramino:

— Ar netinkama mus užei
ga, broli Leonai? Mes gi ieško
jome nakčiai kokios nors slė
pynės. Ir štai turime! Dievas 
mūsų neapleido. Primerkime 
akE ligi rytmečio! Ryte duos 
Dievas saulę, E tada matysime, 
kaip išeiti.

Susiglaudę, kad būtų šilčiau, 
pradėjome merktE. Mano nu
gara tebedegė, bet aš buvau la
bai išvargęs ir užmigau. Ar 
miegojo Pranciškus? Labai abe
joju. nes pro miegus girdėjau 
dainuojantį balsą.

Ryte išsikapanajome iš duo
bės ir keliavome toliau. Gerą 
kelio galą ėjome tylėdami. Kar
tais pasikeisdavome vienu kitu 
žodžiu apie Dievą, orą, žiemą.

tojęs ant aukštesnio akmens, 
kalbėdavo apie meilę:

— Mes turime mylėti Dievą, 
žmenes, draugus ir priešus. 
Turime mylėti gyvulius, paukš
čius ir kiekvieną žemės sutvė
rimą ... .

Kai jam pristigdavo žodžių, 
išreikšti mintim ir jausmam, 
apsipildavo ašaromis. Kai kurie’ 
žmones kvatojosi, kiti .širdo. 
Vaikai svaidydavo akmenimis. 
Tik vienas antras iš minios pri- 
eidava ir bučiuodavo ranką. 
Paskui mes eidavome per na
mus elgetaudami. Gaudavome 
gyvulinės duonos. AEigėrę iš 
miesto šulinio, traukdavome 
toliau.

Man sunku beprisiminti, 
kiek dienų ar savaičių mudu 
taip pravaikščiojome. Laikas 
yTa apvalus ir labai greitai rie
da.

Mažame miestelyje. kurio 
vardą pamiršau, sutikome seną 
Pranciškaus draugą iš tų die
nų. kai jiedu varžėsi linksmy
bėse dėl garbės. Jis pamatė 
Pranciškų miesto aikštėje be
šokanti ir bedainuojantį. Nu
stebęs pribėgo ir šūktelėjo:

— Pranciškau, mano drauge, 
kas su tavim? Kas E tavęs pa
sidarė?

— Dievas. — nusijuokė Pran
ciškus.

— Dievas?’ O kur tavo šil
kiniai rūbai ir rausva kepurai
tė su auksiniaE apvadaE'’

(Bus daugiau)
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Toli oji Australija
Gal mažiausia žinomas kraš- KUN. HL VASERIS . Ateiviai

Pirmieji Australijos ateiviai
Ligoninė gyvatės įgeltąjį įgel

tų, kai anglų jūrininkai surado

liūs ir kalinius. Šie pirmieji pio
nieriai turėjo čia visišką lais
vę. Ir šiandien yra likę nema
žai pastatų, kurie statyti iš skal 
dytų akmenų ar uolų. Tik vė
liau tie patys anglai pamatė, 
kad Australijoje galima sukur-

žemės turtų — akmens anglies, 
geležies rūdos ir kit.

stybėse ruduo, tai Austrafijoje 
pavasaris. Kalėdų metu Aust
ralijoje yra pats viduvasaris. 
Saulutė uftepma net virš 100

tiek žiema vaizduojama, šiaip 
žiemos su sniegu Australijoje 
iš viso nėra.

'Liepos mėnesį, kada ausfcra- Tikrieji Australijos

vėsta oras ir tarpais palija. 
Lankai tuomet sužaliuoja, kaip 
pavasarį po žiemos šalčių. Šiaip

tyrūs geltonosios rasės

da kiniečius ar japonus. Jie
bet vasaros karščiai. Saulė taip

degtuką, ir eina ugnis per lau
kus. Tokių gaisrų kiekvieną va-

čiais avių ir 'kitų 'galvijų. Kar-

žmonių aukų.
Tolimi, bot noplėšrūs

Plėšriųjų žvėrių Australijoje 
nėra. Charakteringiausia Aust
ralijai yra kengūra, kuri nėra 
plėšri. Pilni laukai buvo triu
šių, kurie dabar jau išnaikinti. 
Australai surado takius nuo
dus, kurie kenkia triušiams, bet 
nepavojingi avims ar kitiems 

_ galvijams. Taip triušiukai ir 
nukentėjo. Nemažai yra gyva
čių. Kai kurios jų neit -mirti
nai nuodingos. Taip pat yra 
labai nuodingas vienas voras ir 
skorpionai. Jūrose kartais pasi
taiko nuodinga stingrė. Tai ir 
visi Australijos pavojingi su
tvėrimai.

Jų nėra taip gausu ir mažas 
pavojus nukentėti. Gal kiek 
dažniau sutinkama gyvatė, bet 
ir tai ne dažnas atsitikimas, 
kad kam Įgeltų. Nukenčia kar
tais vaikai, kurie mėgsta pa
upiais po šiukšlynus landyti.

nės yra taikūs ir baltuosius 
bai gerbia. Tarp jų darbuoj 
ne mažai nusionorių.

Aboridžinų ginklas yra 1 
merangas.Tai plokščias ir les 
tas medis, kurį sukiniu pa 
dus, grįžta afcgad. Šiuo gini 
atboridžmai muša paukščius 
ruošia juos maistui. Jei bur 
rangas į paukštį nepataikė, 
jis grįžta atgal. Įpratęs medi 
tojas bumerangą vėl ranka 
gauna ir tuoj pat gali mest 
kitą taikinį. TILTAS Sydnčjaus mieste Australijoje.

Šiandien Australijoje gyveni 
ma jau apie 10 mil. IŠstaty 
puikūs miestai, kaip Sydne 
(3 mil. gyventojų), Me&ouir 
(2 mil.), Adelaide (0.5 mil.) V 
si didieji miestai yra pajūriu 
se ir daugiau pietuose, kur v 
sesnis klimatas.

Iš viso Australijoje per m 
ža drėgmės ir užtat gyvenau 
pajūriais..

Čia negailima šulinio kasi 
kaip Europoje, nes žemė sai 
sa. Australijos plokštumą de 
gia uola, ant kurios nedau 
juodžemio. Vanduo neįsigeria 
tolimesnius sluoksnius, šulini 
čia daromi tik 'kaip lietaus va 
dens rezervuaras. Miestai in 
vandenį iš kainų, kur sudar 
mi rezervuarai — ištisi ež 
rai. Iš kalnų patogu vande 
vamzdžiais paimti, nes gauna 
natūralūs vandens spaudimą 
Ūkininkai prie namų turi sai 
rezervuarus arba šulinius, 
kuriuos surenka lietaus vand 
nį. Didesniuose pasėlių ūkiu 
se tokie rezervuarai sudaro! 
gana dideli, kad užtektų va 
dens laistyti ir pasėliams.

Laimingesni tie, kurie gyv 
na prie upių. Motorais vandi 
iš upės varomas laukus drėki 
ti. Jei būtų Australijoje išsprę 
tas drėkinimo klausimas, t 
čia galėtų gyventi bent poj 
šimtų milijonų žmonių, šii 
tarpu gyvenama tik pakraščiai 
kur pasiekia lietus, ši pakrz 
čio juosta apima gal iki 3( 
mylių.

(Bus daugiau)

1B63 M, NNfcTtt d., nr. 70.
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LIETUVOS VYČIAI AMERIKOJE
50 metų veiklos istorinė apžvalga

Iš po mano balanos

LIETUVIŠKI TIPAI: DZŪKAI IR ŽEMAIČIAI
Lietuva — mažas kraštas, 

negausus gyventojais. Tačiau 
etnografiniu atžvilgiu galima 
išskirti bent 4 skirtingus cha
rakterius: tai dzūkas, žemaitis, 
aukštaitis ir suvalkietis. Kiek
vienas jų tai atskiras tipas, ku
rį suformavo istorija pagal gy
venimo sąlygas, gamtovaizdį ir

IGNAS MALĖNAS

jis kitų gabų neturėtų, bet 
šios jame vyrauja. Jis senovės 
jotvingių palikuonis k jų tra
dicijų tęsinys.

Ta kiltis, gyvenusi prie len
kų ir rusų sienų, nuo tų kaimy-

nūs, kuriose apraudodavo ypač 
gerą apylinkės žmogų. Paskuti
niuoju metu asmens, neparo
dę artimui meilės, tokių raudo
tojų ėmė trūkti, jų šermenyse 
raudotojos ėmė nedalyvauti. 
Buvo sakoma — jiems “nesi
randa”.

Dzūkų žemė, galima sakyti, 
menka. Vis prie smėlio ar 
prie baltžemio, iš kurio gero 
derliaus negausi. Nors dieną 
naktį nemik, o vis tiek būsi 
vargšas, turto nesukrausi. Bet 
dzūkas dėl to nenusimena. Jis, 
sutikęs turguje savo gerą pa
žįstamą, išgers su juo ir stik
liuką ir namo dainuodamas par
važiuos. O kai žmona ims barti, 
kad “tu, pijoje, paskutinį ska
tiką už telyčią pragėrei ir vai
kams nieko neliko”!, tai jis at
sakys: “Močia, nerūstauk! Pra
gėriau tai pragėriau, bet su 
mieliausiu savo draugu”. Ir 
žmona po tokio pasiaiškinimo 
maža ką turi pasakyti, nes ži
no, kad savo klaidą jis pats 
stengsis apgailėti, jeigu jos jau 
negalima atitaisyti.

ŽEMAIČIAI
Žemaitis — kietas, užsispy

ręs, taip lengvai savo neišsiža
dės. Tam pagrindą yra davusi 
pati Lietuvos istorija. Tik prisi-

Parašė
IGNAS SAKALAS ir STASYS PIEŽA

AR ŽINAI, kur, kaip ir kodėl ši reikšminga organizacija įsikūrė? 
Kas davė jai vardą? Kokius darbus ji atliko Lietuvos labui?
Skaitydamas šią įdomią knygą, rasi šimtus įvairių faktų, susipa
žinsi su Lietuvos vyčių steigėjais, veikėjais, rėmėjais; dalyvausi su 
jais jų metiniuose suvažiavimuose nuo Maino iki Kalifornijos, gė
rėsies Amerikos lietuvių jaunimo energija, jų lietuviška dvasia. 
Knygą meniškai išleista, kietais viršeliais, su daugybe fotografijų, 
160 puslapių. Svarbi turėti kiekvienai lietuvių šeimai.
Išleido Lietuvos Vyčiai savo auksinio jubiliejaus proga. Knygos 
kaina $5.00; su persiuntimu $5.50. Užsakymą siųsti adresu:

LORETTA MACEKONIS
1520 N. LARAMIE AVĖ., CHICAGO 51, ILL.

(Čekį ar money orderį rašyti vardu KNIGHTS OF LITHUANIA)

Man lebt in halber Poesie 
Gefaerlich fuer die Ganze 
Gyvenama pusiau poezijoje 
Su grėsme jai visai

Dzūkai tikri menininkai, bent 
menu gyvena, bet dėlto kartais 
nepajunta tikros realybės ir 
pavojaus vien tik svajoti. Be- 
to, dzūkas dainius ir peštynių 
mėgėjas—tai du prieštaraują 
dalykai. Tačiau nieko nepada
rysi—reikia pripažinti faktą, 
kad taip yra.

Žymių vyrų dzūkai taip pat 
nestokoja. Vincas Krėvė-Mic
kevičius, Putinas (iš sukapsė- 
jusių dzūkų, kurie laikui bė
gant užima vis naujus dzūki- 
jos platus) Mikas ir Kipras Pet
rauskai, M.K. Čiurlionis, A. 
Žmuidzinavičius, V.K. Jonynas 
(kilęs iš Dzūkijos), valstybinin
kas Norus-Nomševičius, K. Ba
lutis ir visa eilė kitų ne tiek 
išgarsėjusių, bet ir plačiau ver
tinamų vardų.

Ne už krosnies tupėti sutver
ta ir dzūkė moteris. Tiesa, ji 
savo vardo net po gimtąją Lie
tuvą neišgarsino, tačiau pakan
ka jai prisižiūrėti iš arčiau, tai 
pamatysime, kad ji yra tikra 
pasaka ar dainų aruodas, ku
rios turtai neišsemiami. Dauge
lis jų, rodosi, tik pasakomis, 
padavimais bei dainomis ir gy
vena. Kai atidarys burną, tai 
atrodo, kad šilko juostą iš jos 

išdabinta, 
ir klausy-

tat dzūkas karingas, linkęs gin
ti savo nuosavybę ir prie jos 
prisirišęs, mokąs ją gerbti 

mo žmogus. Tai nereiškia, kad ir branginti. Jis savo tėviškę 
myli, jai aukojasi ir dirba.

Antai, Perlojos, to tipingo 
dzūkiško krašto, gyventojai 
Lietuvos nepriklausomybės kū
rimosi pradžioje net buvo pra
dėję kalbėti apie atskiros savo 
respublikos steigimą, nws Per
loja tebuvo skurdus miestelis, 
neturėjęs net salės saviems rei
kalam. Tačiau tai nekliudė pa
sididžiuoti savomis jėgomis, jo
mis pasitikėti.

Dzūkų kraštas turi kuo pasi
didžiuoti. Kalvelės, kiemeliai, 
šlaitai, šaltinėliai ir tarp jų 
pūpšantieji mėlynakiai ežerai 
ir upės, prie kurių riogso dar 
išlikę pilių griuvėsiai, kaip 
Merkinės, Liškiavos, Punios. 
Tai kaip gi dzūkui savo kraš
to nemylėti ir juo nesididžiuo- 
ti? Jis savam krašte išaugęs ir 
su juo suaugęs, jį pamėgęs. 
Dzūkas iš savojo krašto gauna 
įkvėpimo. Iš tų kalnelių, klone- 
lių, ežerėlių jam sruvena tas 
įkvėpimas. Apie dzūkus galima ringuoja, puikiausiai 
pasakyti grynai tuos pačius 
Herman Hesse žodžius, kuriuos 
jis pasakė apie Vieną ir vienie
čius, tik tokiu skirtumu, kad 
anie yra miestiečiai ir gyvena 
savomis sąlygomis, o dzūkai 
gyvena kaimuose ir verčiasi sa
viškai:

DZŪKAI
Dzūkas — tai širdies ir jaus

DU ŽMOGAUS KOMPASAI
Morkus

Galėjo būti 1902 metai. Bir
želio sekmadienį, apie ketvirtą 
popiet, Erie ežeru plaukė lai
vas iš Detroito į Buffalo. Oras 
buvo malonus, padangė skais
ti. Keliautojų prisikimšę. Muzi
ka, daina skambėjo visom pu
sėm. Vieni trepsėjo, kiti daina
vo, dar kiti vaikštinėjo Kai ku
rie, ramiai susėdę, draugiškai 
šnekučiavo.

Aš, tuo metu studentas, iš
siskyręs iš kitų, prisėdau kuo 
arčiau prie laivo vairuotojo ir 
atidžiai žiūrėjau, kaip jis stebi klausęs, ją prislopina ir ji tik- 
kompašą ir sukinėja laivo vai- ro kelio jam neberodo. Atrodo, 
rą tai į dešinę, tai į kairę. Ki- lyg aklas aklą vestų.
tas jūreivis, kuris budėjo aukš- Kristus yra davęs žmonėm

toja. O plaukti reikia — 
ri ar nenori. 'Metai toli už 
rizonto rasi atilsį k laimę.

Kad žemiškos jūros keleivis, 
žmogus, gyvenimo audrose ne
pasiklystų, Visagalis davė jam 
ypatingą kompasą — sąžinę. 
Bet ji, kaip tas denio kompa
sas, yra labai arti puikybės, pa
vydo, keršto ir kitų aistrų, ku
rios kai kada ją blaško ir 
drumsčia. Ar ne? Juk vagis, 
žmogžudis taip pat turi sąžinę. 
Turi, bet kas iš to. Užuot jos

no- 
ho-

tas jūreivis, kuris budėjo aukš
tesniam bokštelyje, nukopė že- dar vieną kompasą — išpažin- 
myn, rodė savo kompasą ir tį. šis kompasas, pastatytas 
kažką pasakojo. Kai vėl pasi- , aukščiau meto ir apgaulės, nė

ra gyvenimo audrų kraipomas. 
Rodo tiesų ir tikrą kelią.

Sąžinė ir išpažintis yra tie 
du mūsų kompasai, be kurių 
negalime apsieiti. Tik abiejų 
laikydamiesi, sužinom tikrai: ar 
tiesiu gyvenimo vieškeliu ei
nam, ar iš kelio krypstam.

traukė į viršų, paklausiau vai
rininko:

— Ko buvo atėjęs? Ką jisai 
sakė?

— Jisai rodė man savo kom-

— Tai kam? Juk tamsta, 
štai, turi savąjį?

— Turiu. Bet, matai, tamsta, 
toks reikalas. Mano kompasas 
ant to paties denio, kur šoka, 
groja, šūkauja, triukšmauja, 
laksto, o kai kas ir geležinius 
daikčiukus valkioja. Kompasas 
blaškosi, iškrypsta iš kelio. Kas 
kita ten aukštai, — parodė į 
laiptelius. — Ten ramu. Ten 
kompasas tiksliau kryptį rodo. 
Geram vairavimui reikalinga 
dviejų kompasų.

išpuošta, kad gražu 
tis.

Dar neseniai yra
Dzūkijoje raudos, kurias pos
muodavo išimtinai dzūkės mo
terys. Ir reikia pasakyti, kad 
jos raudodavo ne bet kaip, bet 
čia pat lengvai kurdamos eilė

išnykusi os

Žmogus kaip laivas. Jam taip 
pat reikalinga gerų kompasų 
kad jo dvasia neišskryptų iš ke 
lio. Tarp Krikšto ir Paskutinio 
Patepimo liūliuoja plati, gili 
audringa gyvenimo jūra. J 
šiaušia bangas, lyg kokius kai
nūs, kurie lūžta, verčiasi ir pu- SAO PAULO, BruilijM atMinlnkal ramovėje. 9IMONIV AEIMA Bm Paulo mieste Brazilijoje.

Ženkleliai Matulaičio namų statybai
Nek. Pr. M. seserų kongre- kirai Matulaičio namų reika- 

gacija ruošiasi pradėti senat- lamas, atskirai jaunimo stovyk- 
vės bei poilsio Matulaičio na- laviėtei. Atsiranda aukotojų ir 
mę statybą Putname, Conn. rėmėjų.
Tam reikalui kongregacijai pa
dovanotas tinkamas 12 akrų 
žemės plotas, prieinąs prie vie
nuolyno miško. Jau duota ir 
aukų statybos fondui didinti.

Šalia to, kongregacija turi 
beveik 100 akrų žemės ūkį su 
mišku prie ežero jaunimo sto
vyklavietei. Juk tinkamos sto
vyklavietės labai reikia ne tik 
seserų ruošiamoms mergaičių 
Stovykloms, bet ir šiaip lietu
viškajam jaunimui.

Tų abiejų įstaigų lietuviškam 
minkime, kiek kartų žemaičiai - gyvenimui labai reikia. Ir kon- 
buvo atiduoti svetimiems. Tai 
būta kietų išbandymų. Ir dėl 
to žemaičiai sako: “nieku nepa
sitikėk — savų jėgų vaizėk”!

Žemaičiai tik savų jėgų vei
zėjo ir jokioms įtakoms nepasi
davė. Tik lenkai, kadangi nuo 
jų toliau gyveno ir juos pras
čiau pažino, stengėsi per tur
tingesniuosius gretintis, bet ir 
tos jų pastangos, išskyrus kai 
kuriuos bajorus, nuėjo veltui. 
Nedaug tų šlėktų atsirado.

Arčiau prie jūros gyvendami, 
žemaičiai išaugo į valios žmo
nes. Si savybė pajūrių žmo
nėms yra aiškiai būdinga. Mat, 
kurie atsisako kovoti su audro
mis ir bangomis, tie eina į dug
ną žuvims maistui. Blieka gy
venimui tik kovotojai, tik tvir- 
tavaliai. Tokia atranka daryta 
ir žemaičiams. Jie moka ir ko
voti, ir ištverti, ir pakentėti. 
Žemaitis yra tikras karys. Pa
vyzdžių ieškoti nereikia —jais 
gali būti visa žemaičių giminė. 
Visi puikūs kairiai, nes tokias 
yra gimę.

Žemaičiai prisirišę ne tik prie 
to, kas yra jo nuosavybė, bet 
ir apskritai prie savojo gyve
nimo būdo. Juk kuri vietovė tu
ri išlaikiusi tiek savitumo au
diniuose, statyboje, papročiuo
se ir net kalboje. Jie da-

gregacija visomis jėgomis sten
giasi iš savo pusės tinkamai pa
siruošti. Kai jau bus statybos 
fondai žymiau padidėję, galės 
būti palaipsniui pradėtos ir sta
tybos.

Dabar kaupiamos lėšos ats-

Šiuo metu išleidžiami specia
lūs ženkleliai tų statybų fondų 
reikalams. Ženkleliai du: vie
nas Matulaičio namų, kitas — 
jaunimo stovyklavietės. Auko
tojai ir rėmėjai ženklelius gaus 
už savo prisidėjimą. Kiekvie
no dydžio etika padidina fon
dus ir pagreitina įstaigų staty
bą.

Kongregacijos rėmėjų cent
ro valdyba tuos ženklelius pa
skleis, prašydama kiekvieną ga
lintį prie statybų fondo prisi
dėti savo įnašu. K-S.

vė mums pirmuosius rašyto
jus, bet šie atsiradę daugiau iš 
reikalo, nes žemaičiai yra prak
tiški žmonės. Tik pakanka pri
siminti Viliūną, Pošką, Dau
kantą, Valančių ir k. Dzūkas 
gėrisi žodžio puošnumu, jo 
skambumu, o žemaitis pasiten
kina žodžio prasme. Trumpai 
sakant, žemaičių stilius daugiau 
atatinka prozinį, o dzūkų — 
dainuojamąjį.

(bus daugiau)

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

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: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Wilk>ughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

/ae* wnrrt sr. hiusin. m. j.

stttfKranvs

♦
Rad/o Valanda



r;*

Jaunimo teismo sprendimas
Jaunimo lietuvybės klausi

mams daugiau dėmesio paža
dinti New Jersey LB Apygar
dos vadovybė spalio 13 Netvar
kė suorganizavo visuomeninį 
jaunimo teismą. Sprendimo be
šališkumui tris teisėjus pasi
kvietė iš New Yorko. Kaltina
masis aktas New Jeersey lie
tuvių jaunimą tarp 15 k 30 me
tų amžiaus kaltino: (a) bendruo
meniniu apsileidimu ir tautinio 
solidarumo atšalimu, (b) nerū
pestingumu lietuvių kalbai ir 
lituanistikos studijoms (c) miš
rių šeimų sudarymu ir tauti
nės gyvybės žlugdymu, (d) sto
ka dėmesio ir pastangų tauti
nei kultūrai, spaudai bei drau
gijoms, ir stoka veržlumo mo
kytis ir (e) nebranginimu tau
tos praeities bei tautinių pa
pročių ir pasidavimu svetimų 
papročių įtakai. Kaltinamojo ak
to skaitymas, liudytojų tardy
mas, kaltintojų bei gynėjų kal
bos užtruko apie tris valandas. 
Labai nuotaikingas buvo akto
riaus V. Žukausko liudijimas. 
Kai kurių teismo dalyvių kalbos
galėjo būt trumpesnės ir so
dresnės. Publikos prisirinko 
apypilnė naujoji parapijos sa-

BALTIMORES ŽINIOS
Moterų piliečių klubas spalio 

12 lietuvių svetainės salėje mi
nėjo savo veiklos 40 metų su
kaktį. Maldą sukalbėjo kun. Ah 
tanas Dranginis. Pasakyta svei
kinimo kalbų. Po vakarienės 
buvo šokiai.

t 40 valandų atlaidai bus spa
lio 20, 21 ir 22 dienomis. Visi 
lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti šiose iškilmėse. Pamoks
lus .lietuviškai sakys Tėv. Leo
nardas Andriekus, pranciškonas 
iš Brooklyno. Atlaidai pradeda
mi iškilmingomis mišiomis spa
lio 20 d. 10 v.

Amerikos legiono lietuvių 
postas 154 rengia jautienos 
kepsnio vakarienę spalio 20 to
je pačioje vietoje, kur .visada 
rengia panašias vakarienes, — 
Town Hali, 8036 Eastern Avė. 
Be jautienos bus austrių ir 

Patikslinimas dėl Bostono 
lituanistines mokyklos

Spalio 9 Darbininke buvo į- 
dėta korespondencija apie Bos
tono lituanistinę mokyklą, ku
rioje korespondentas gana išsa
miai aprašė tėvų susirinkimą, 
tik kažkodėl neišvardino visų 
asmenų, išrinktų i naują tėvų 
komitetą, paminėdamas tik 3 
pavardes. Tarp nepaminėtų yra 
ir komiteto pirmininkas. Kadan- 

. gi lituanistinė mokykla yra 
: svarbus veiksnys Bostono lie

tuvių kultūriniame gyvenime, o 
tėvų komitetas yra faktinasis 
jos reikalų tvarkytojas, todėl 
informacijos dėlei pridedame 
pilną tėvų komiteto sąstatą: 
pirmininkas — Romas Veitas,

Padėkite pastatyti Dievo Motinos koplyčią 
Kennebunkport, Maine

Koplyčios statybos fondui aukojusieji $500 tampa garbės fundatoriais-, 
$100 — fundatoriais; prisidėjusieji mažesne auka — rėmėjais. • Galima 
aukoti ir mirusiųjų prisiminimui (memoriab • Visų aukotojų vardai bus 
įrašyti marmuro lentoje, koplyčios sienoje ir amžinai prisimenami vie
nuolyno maldose ir mišių aukoje. • Galima pasirinkti ir įtaisyti: langų 
vitražus (didesni $1000. mažesni $500i, klausyklą — $1300, amžinoji lem
pa — $300, žvakidės — $500, suolai (vienas $150). • Aukas siųsti:

FRANCISCAN MONASTERY — CHAPEL FUND 
KENNEBUNKPORT, MAINE

Savąja auka įamžinkite save ar savo mirusius, kad būtumėt prisiminti vienuolių maldose

Siunčiu auką.............................

{taisau mirusiam atminti ___;..... .................... .... .......... ............ .....

Mirusiojo vardas ......................................................................................

Siuntėjas ....................................................................................... ............... ......................

Adresas ..:........................................................................... .

lė.. Gana įsidėmėtinas teismo 
sprendimas.

Lietuvių tautos vardu New 
Jersey Lietuvių Bendruomenės 
Apygardas Visuomeninis Teis- 
has... nusprendė: (1) pripa
žinti 5% New Jersey lietuvių 
jaunimo lojaliai besistengian
čius savo dvasia ir savo darbais 
vykdyti Lietuvių Chartą, nors 
ir nevisada taip veržliai ir taip 
dinamiškai, kaip kad iš šio am
žiaus žmonių natūralu būtų ti
kėtis. Tačiau teismas, turėda
mas galvoje visas jaunimo gy
venimo sąlygas, vistiek didžiai 
vertina šio jaunimo tautinį ak
tyvumą ir jam nuoširdžiai lin
ki perimti iš vyresniųjų mūsų 
išeivijos tautinės individualybės 
išlaikymo ir tautinės kūrybos 
estafotą. (2) Teismas nuspren
dė pripažinti 25% New Jersey 
lietuvių jaunimo bendruomenės 
atžvilgiu nejautrius ir joje ne
aktyvius; lengvabūdiškai atsisa
kančius lietuvių kalbos bei tau
tinių papročių ir nekritiškai pa
siduodančius svetimoms į - 
takoms; stokojančius pastangų 
ir dėmesio tautinei kultūrai, 
spaudai; draugijoms, mokslui;

alaus. Pradžia 1 vai., tęsis iki 6 
v.v. šokiams gros orkestras. Bi
lietus prašom iš anksto įsigyti.

Suaugusių klubas, kuris gra
žiai veikia šv. Alfonso parapi
joje, rengia kaukių balių spa
lio 26 lietuvių svetainės klevų 
kambaryje.' Bus duodamos pre
mijos už geriausias kaukes ir 
kostiumus.

Ramovėnai spalio 13 turėjo 
savo susirinkimą lietuvių svetai
nės knygyno kambaryje. Ap
svarstyti ateities veiklos planai.

Mindaugo ir Kęstučio pašai
pūnės draugijos, kurios gražiai 
veikia mūsų kolonijoje, rengia 
iškilmingą vakarienę spalio 26 
lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj. Bilietų bus galima įsigy
ti prie durų. Pradžia 7 v.v.

Jonas Obelinis

tel. AV 2-0627, vicepirminin
kė — Danutė Baitienė, spau
dos ir informacijos reikalam — 
Kazys Barimas, sekretorius — 
Danutė Eikinienė, kasininkas 
— Alfonsas Baika.

Ta pačia proga pranešame, 
kad tėvų komitetas su visų tė
vų pagalba rengia tradicini 
banketą lapkričio 17 d. 5. v.v. 
lietuvių piliečių draugijos audi
torijoj Hl-me aukšte su įdo
mia menine programa. Banke
to tikslas yra pagerbti šioje mo
kykloje dirbančius pasišventu
sius mokytojus, pasidžiaugti 
mokyklos laimėjimais ir sukel
ti bent kiek lėšų, jos išlaikymui.

tai yra kaltus sudarymu rimtos 
grėsmės išeivijos tautinės in
dividualybės išsilaikymui. Ta
čiau, turėdamas galvoje gyve
nimo aplinkybes ir nevisada 
jaunimui pakankamą tėvų ir 
globėjų auklėjamąją atramą, 
teismas randa teisinga skirti, 
palyginti, švelnią dešimties me
tų pataisos prievolę, pareigo- 
jant jaunimą kasmet perskai
tyti bent po keletą lietuvių kal
ba knygų, pasirūpinti, kad šei
moj būtų prenumeruotas bent 
vienas lietuviškas laikraštis ir 
kad jaunimo aktyvumas bend
ruomenėje ir kitose lietuvių or
ganizacijose nuolat, didėtų, o 
mišrių šeimų sudarymo procen
tas vis mašėtų. (3) Bylą dėl ki
tų 70% New Jersey lietuvių 
jaunimo teismas nutarė išskirti 
ir per spaudą, radiją, bendruo
menės organus, lietuvių parapi
jas ir draugijas bei visus kitus 
tautinius kanalus paskelbti šio 
lietuvių jaunimo paieškojimą, 
kaip nežinia kur iš lietuvių 
tarpo dingusio ir, jį atradus, 
grąžinti lietuvių bendruomenei.

(4) Sprendimo vykdymui pa
lengvinti teismas kviečia lietu
vių jaunimo organizacijas, 
bendruomenės organus, tėvus 
ir globėjus bendromis jėgomis 
nustatyti lietuvių jaunimui tau
tinės veiklos programą.

Be abejojimo, sunkiausia 
bus vykdyti tas dingusiojo jau
nimo paieškojimas. Iš jauni
mo gynėjų ir pačios publikos 
buvo pareikštas pageidavimas 
suorganizuoti visuomeninį teis
mą tėvams. K.

Geras vaidinimas, maža žiūrovų
VVaterbury, Conn. — Spalio 

12 pas mus lankėsi Bostono 
dramos mėgėjai, suvaidinę 3 
veiksmų komediją “Neužau
gą”. Vaidino visi labai gerai. 
Scenoje matėsi ir naujų veidų, 
kurių ankstesniuose pastaty
muose Waterbury nesknatyda- 
vo. Režisavo A. Gustaitienė.

Bostoniškiai jau daug kar
tų Waterbury gastroliavo, ir jie 
mėgiami ir laukiami su lygiu 
įdomumu ir ateityje. O kad ne
susirenka tiek žmonių, kiek 
vertėtų, tai jau visuotinė mū
sų liga, bendra visoms koloni
joms ir visam lietuviškam gy
venimui. Apie pora šimtų da
lyvių sudarė su viena išimtimi 
nauji ateiviai. Kai rašautysis pa
siteiravo vienintelės senųjų at
eivių moterėlės, tai ji pasa
kiusi, kad ji atėjo, norėdama 
kažką susitikti.

Jausdami dėkingumą režisie
rei, artistams, grinoriui, deko-

Tėvų komitetas prašo Bosto
no ir apylinkės lietuvių organi
zacijas bei atskirus asmenis tą 
dieną neruošti jokių parengi
mų. Kviečiame visus lietuvius 
kuo gausiausiai dalyvauti ban
kete. K.B.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS i klasė su auklėtoju ir d rektoriumi kuo. Br. Liubtatu

MIRĖ NUOŠIRDUS LSD VEIKĖJAS
Jurgis Versiackas mirė rug

sėjo 28 savo namuose. Gyve
no 49 Brookfield Rd., Nor- 
wood, Mass. Balandžio 12 baž
nyčioje jį ištiko širdies smū
gis. Dar parėjo į namus, bet 
tuoj buvo nuvežtas į ligoninę. 
Po kelių savaičių grįžo iš ligo
ninės, bet vėl buvo du kartus 
paguldytas ligoninėn, kur iš 
viso išbuvo 5 mėnesius. Sun
kiai jį kankino širdies skaus
mai.

Palaidotas spalio 1 iš šv. Jur- 

ratoriui ir kitiems trupės ve
dėjams bei darbuotojams, ir 
suprasdami jų pasiaukojimą ši
tai lietuviškos kultūros šakai, 
vvaterburiečiai dėkingi ir savo 
bendruomenės veikėjams, kurie 
čia turėjo meno parodą ir čia 
pait tą bostoniškių vaidinimą. 
Nore pelno, iš . tokių parengimų 
bendruomenė nesudaro, bet 
žmonėms malonu pamatyti, kai 
atsilankė net iš kitų kolonijų 
pasižiūrėti. Reikia tikėtis kad 
uolioji valdyba su jos energin
gu pirm. dr. Vileišiu nesustos 
ir toliau švytėti lietuviškosios 
kultūros spinduliais (P.)

PHILADELPHIA, PA.
Spalio 27 Ateitininkai jaunu

čiai, mcksleiviai. studentai ir 
sendraugiai bendrai mini Kris
taus Karaliaus šventę. Iš ryto 
10 vai. 30 min. visi dalyvauja 
pamaldose (sumoje) šv. Andrie
jaus bažnyčioje ir po pamaldų 
bendruose pusryčiuose šv. An- 
direjaus parapijos salėje, kurių 
metu kalbės kun. dr. K. Širvai
tis ir patys ateitininkai išpil
dys meninę programą.

Visi tėveliai ir prijaučiantys 
maloniai kviečiami pamaldose 
ir pusryčiuose gausiai dalyvau
ti. (P-)

■<- Koplyčios projektas dail. V. K. Jonyno

NORWOOD, MASS.

gio lietuvių parapijos bažny
čios. Trys kunigai aukojo mi
šias: prie didžiojo altoriaus — 
kleb. kun. A. Abračinskas, 
prie šoninių — du svetimtau
čiai kunigai.

Bažnyčioje dalyvavo daug 
žmonių ir daug palydėjo i kapi
nes. Highlando kapinėse pasku
tinį palaiminimą suteikė kleb. 
kun. A. Abračinskas ir vikaras 
kun. A. Klimas.

Velionis paliko savo žmoną 
Uršulę Nevieraitę — Versiac- 
kienę, kuri yra silpnos sveika
tos, dukterį Eleną ir žentą 
Simms, gyv. East Greenwich, 
Rd.; sūnų daktarą Jurgį Versi- 
acką-Warren ir marčią, gyv. 
Swompscott, Mass., 5 sūnaičius 
ir 3 dukraites, vieną seserį Lie
tuvoje ir daug giminių Lietuvo
je ir čia Amerikoje.

A. a. Jurgis Versiackas pri
klausė šv. Jurgio parapijai ir 
daugeliui kitų katalikiškų orga
nizacijų, iš kurių nevisos jau 
veikia; šv. Jurgio draugijai, šv. 
Kazimiero d-jai, LDS 3 kuopai, 
LRK Susivienijimo 81 kuopai, 
Amerikos Lietuvių R.K. Fede
racijos 10 skyriui, buvo Balfo 
22 skyriaus vicepirmininku, 
Naujosios Anglijos Federacijos 
apskričio iždininku, šv. Vardo 
draugijai. Tos draugijos nariai, 
vadovaujami dvasios vado kle
bono kun. A. Abračinsko, susi
rinko, kur velionis buvo pašar
votas, ir atkalbėjo dalį rožan
čiaus.

J. Versiackas ne tik priklau
sė minėtom draugijom, bet jo
se daug veikė, buvo valdybose. 
Tos organizacijos už jo vėlę 
užprašė mišių. Daug žmonių 
lankėsi šermenyse, atnešė daug 
gėlių ir užprašė mišių.

Velionis buvo dzūkas, kilęs 
iš Vilniaus krašto, Valkininkų 

parapijos, gimęs 1883 vasario 
6. Į šią šalį atvyko 1903 ir 
greit įsijungė į parapiją ir ki
tas katalikiškas organizacijas. 
Daug jose dirbo Dievo ir Tė
vynės labui. Buvo nuolatinis 
Darbininko skaitytojas nuo pat 
šio laikraščio pradžios. Rašan
tis šias žinutes reiškia gilią ir 
nuoširdžią užuojautą likusiem 
šeimos nariam, o velionies vė
lei lai gerasis Dievulis suteikia 
amžiną ramybę. Žvalgas

PADĖKA
Mirusio Jurgio Versiacko šei

ma reiškia nuoširdžią padėką 
klebonui kun. A. Abračinskui, 
vikarui kun. A. Klimui už lan
kymą ligos metu, už atlaikytas 
mišias laidotuvėse ir palydė
jimą į kapines. Taip pat dėko
jame kitataučiams kunigams 
už atlaikytas mišias; vargoni
ninkui V. Kamantauskui už gie
dojimą bažnyčioje.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me visiems už lankymą ligos 
metu ir mirties valandoje, da
lyvavusiems šermenyse, laidotu
vėse — bažnyčioje ir palydėji
mą į kapines, už mišių aukas, 
gėles, pareikštas užuojautas, 
kun. A. Janiūnui už mišių au
ką. draugijų nariams, dalyva
vusiems prie' grabo: H. J. Balu
čiui, J. Avižiniui, A. Venskui 
ir V.J. Kudirkai, graboriui Paul 
Kraw už malonų patarnavimą.

Taip pat nuoširdžią padėką 
reiškiame Marijonai Bartulie- 
nei, kuri tiek daug mum pasi
šventė ir padėjo liūdesio valan
doje. Mes jus visus ir visas at
siminsime savo maldose.

Nuliūdę: žmona Uršulė Ver- 
siackienė, sūnus dr. Jurgis 
Versiackas—Warren duktė 

Helen Simms, ir šeimos

— Lietuvių Fondas rugsėjo 
mėn. gavo naujų įnašų iš anks
čiau įstojusių Fondo narių pa
pildomų sumų: M. Šnapštys. De 
troit, Mich., įnešė $1,002.00, 
Illinois Lietuvių Gydytojų Drau 
gija 1000 dol.. Dr. Jonas Sakia, 
Round Lake. UI. 500 dol., Dr. 
Juozas Skrinskas, Willowick, O- 
hio, 250 dol., Vladas ir Bronė 
Rimavičiai, Chicago. m. 225 dol. 
Bogctos Lietuvių Moterų Drau
gija, K.D. 102 dol. Po šimtą do
lerių įnešė: Dr. Vincas Janevi- 
čius; Kankakee, III., Dr. Vytau
tas Rutkauskas, Kankakee. III.. 
Dr. Juozas Zubrickas. Kanka
kee. III., Dr. Rožė ir Jonas Ti
jūnas, kun. M. Vembrė, Brock- 
ton, Mass., Eugene Manamaitis. 
W. Rckbury, Mass., Ona ir Ka
zys Karpius, Euclid. Ohio, Dr. 
P. Šepetys. Dierbcm. Mich.. A- 
delė ir Vincas Benokraitis. Cle- 
veland. Ohio. Paul Raymoond. 
So. Boston. Mass.. M. Biclevi- 
čienė. Chicago. Iii. Be to. ma
žesnėmis sumomis 22 asmenys 
įmokėjo dalimis įnašų viso 
670 dol.

I IŠ VISUR Į
— Darbininko 1964 metų ka

lendorius jau išsiųstas laikraš
čio skaitytojam. Kas negautų 
arba norėtų gauti daugiau pra
šom kreiptis į Darbininko ad
ministraciją. Ta pačia proga vi
si skaitytojai kviečiami prisidė
ti auka spaudos darbui palaiky
ti ir kalendoriaus išlaidoms pa
dengti. Rašyti adresu: Darbi
ninkas 910 Willoughby Avė., 
Broaklyn, N. Y. 11221.

— Valstiečių liudininkų su
važiavime spalio 12 New Y er
ke dalyvavo nariai ir svečiai iš 
JAV ir Kanados. Suvažiavimas 
vyko 75 metų varpininkų-liau- 
dminkų nueito kelio ženkle. Jo 
darbotvarkėje buvo praneši
mai: J. Audėno “Lietuvos lais- 

' vinimas šiandien”, Pr. Zundės 
“Tautos išlaikymo problema”, 
H. Blazo “Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų nusistatymas pa
grindiniais ateities kalusimais”. 
Meninėje suvažiavimo progra
moje dalyvavo solistė J. Krikš- 
tolaitytė ir aktorius V. Žukaus
kas.

— Vladas ir Liucija Morkū
nai su savo sūnumi Edvardu ir 
dukra Rita iš Venezuelos atvy
ko į Los Angeles ir čia baigia 
įsikurti. V. Morkūnas yra me
chanikas, gimęs Kinijoje.

— Jurgis Sapkus; gyvenąs 
Manhattan Beach, Calif., spalių 
4 to miesto galerijoje atidarė 
savo darbų parodą. Dailininkas 
yra išstatęs aliejinių paveikslų, 
vandeniniais dažais pieštų kūri
nių, įvairių brėžinių, skulptūri
nių, projektų ir spalvotų langų 
pavyzdžių. Sapkus dailės me
no mokėsi Freiburge ir Muen- 
chene, Vokietijoj, ir Art Insti
tute, Chicagoje, BĮ. Jo paveiks
lai yra buvę išstatyti New Yor- 
ke, Kanadoje, Chicagoj ir Vo
kietijoj.

J. Sapkus yra tremtinys, pa
likęs Lietuvą 1944, būdamas 
dar mažas berniukas.

Paroda atfdara kasdien, iš
skyrus pirmadieniais, nuo 11 
vai. ryto iki 5 vai. vak. visą 
spalio mėn. Lietuviai kviečiami 
aplankyti šią savo tautiečio pa
rodą.

— Dr. Jurgis Sadauskas, dir
bęs veteranų ligoninėje, Mani- 
on, Indiana, keliauja po rytinį 
JAV pakraštį ir šiaurinę Ka
nadą. Visus savo pažįstamus ir 
draugus sveikina iš Newfound- 
lando.

— Eglutės laikraštėlio mažų
jų skaitytojų, jų tėvų ir rėmė
jų antroji šventė bus pavasa
rį Putnamo vienuolyno sody
boje. Šventę nutarė rengti 
Hartfordo bendruomenės apy
garda, kadangi pirmoji šventė 
birželio 2 labai gerai pasisekė 
ir mielai prisimenama.

THAT 
TAUS 

(TW1CE!)
The money that boupht these 
Ū. S. Savings Bonds says two 
things:

It says, “Kere is a farnily that 
wants to do its share in kccpir.g 
our country strong—”

It also says, "Kere is a family 
that contrihutes to thc strength 
of its country hy kceping itsclf 
strong and indępendcr.t.”

Why not sign up for Payroll 
Savings at work. or for a month- 
ly Bond at your Bankt Youll 
got back for for cvcry $3 at 
maturity, as wcll as nclping 
your country.

Keep freedom in your future with

U.S. SAVINGS BONDS
.r Josi

JMY l1*** ***f?*rfr 
Th* O * f - ” z'»*
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Ortf«r $W-MWO-(1 <•»• x 73
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DARBININKAS

DISPLAY

VALGIS IR AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS
DR. A. GRIGAITIS

The Cup & Saucer COTTAGE
132 W. 32nd St.. N. Y. C. — a few 
doors away from St. Francis of As- 
sisi Church. Breakfast - Lunch - 
Dinner. Service from 7:30 am to 
8:45 pm. Closed Sundays. Luncheons 
from 99č. Dinners from $1.50. Ger- 
den Room available for reservations

U N L l M I T E D 
Mortgage Money Available

All areas—all types of Commercial 
& Industrial properties. 25 years ex- 
perience in placing hard to get mtges 
Contact Fr. Cohen, Mtge officer — 
Pilgrim Funding Corp. 211 Hemp- 
stead Tpke.. West Hemostead, N. Y.

516 IV 3-6300

1963 nu, spalio 18 <L, nr. 70.

OKOKO?
Politika po AAadamg ženklu
Politikoje pagausėjo mainai 

ir atsilankymai bendradarbiavi
mo dvasioje, kuri pavadinta 
Maskvos dvasia. Tarp daugelio 
tos dvasios įvykių kalbos dau-! 
giausia sukasi apie Madame 

_Nhu atsilankymą demokratinė
je Amerikoje ir Madame Flo
ra' atsilankymą diktatūrinėje 
Kuboje. Castro nuo Madame 
Floros atsilankymo didžiai nu
kentėjo. Herald TYibune Ame
riką laiku vedamajame įspėjo,

- kad Madame Nhu turi labai pa
vojingą ginklą — grožį ir mo
terišką žavumą ir kai ji atvy
ko, tai, Amerikos pareigūnai ne-

' sirodė. Tik žodžiai eina po žo
džiu — vėjuoti, audringi kaip 
Floros.

Bepig dabar su žodžiais. Juos 
^ tuojau išverčia į kitos kalbos 
: žodžius. Sunkiau suprasti, ką
* jie reiškia. Bet pažanga ir čia 

numatoma: būsią išleisti žody
nai, kurie paaiškins, ką kuris 
pareiškimas ar žodis reiškia 
skirtingo galvojimo galvoje. Tai 
žmonių logikos žodynas. Pvz.

i iš tų įvykių ir pareiškimų, ku-
- rie sukasi apie dviejų Madamų
• pasirodymą, bus paimti tokie 

pavyzdžiai.
Neutraliąją logika:

S J. Tautų pirmininkas skelbė, 
L' kad visiem turi būti taiko- 
« mas vienodas matas. — J. Tau- 

tos ėmė svarstyti “budistų tei- 
siu paneigimą P. Vietname”.

Z Ar tai reiškia, kad J. Tautos 
ims svarstyti ir vokiečių tei- 
šių paneigimą rytų Vokietijoje 

~ ir lietuvių teisių paneigimą Lie- 
~ tuvoje? Ne. Tai reiškia, kad 
į j. Tautų . sekretorius yra bu- 
’ distas. .

Lenino-Chruščiovo logika:
l Sovietų atstovas Fedorenko 

protestavo prieš komisijos siun- 
Š timą į Pietų Vietnamą. — Ry- 
; tojaus dieną savo protestą at

šaukė.
Ar tai reiškia, kad rytojaus 

dieną jis neprotestuos prieš 
kcmisijos siuntimą i rytų Vo-

Daugeiio ligų gydyme, kad 
gautume teigiamus rezultatus, 
reikalingas tam tikras maistas, 
tam tikra dieta. Tokiu atveju 
galima valgyti tik tokius val
gius, kurie nekenkia ligai, o pa
deda ją pašalinti.

Kiekvienu atveju ši dieta dimo atveju maistas turi suma- 
turi būti gydytojo kontrolėje, 
nes kartais, keičiantis ligai, 
reikia keisti ir maistą.

Nežiūrint dietos charakterio, 
reikia stengtis, kad valgis būtų 
įvairus ir gardžiai pagamintas. 
Toks gardžiai pagamintas val
gis žymiai geriau virškinamas. 
Be to. dietos ribese reikia tai
kytis prie ligonio skonio ir pa
pratimo. Ypač svarbu, kad 
maistas turėtų pakankamai ka
lorijų ir kad patenkintų ligo
nio išeikvotos energijos reika
lavimus. Reikia žiūrėti, kad li
goniui skir tam maiste būtų pa
kankamai vitaminų. Jei kar
tais. uždraudus kai kuriuos 
maisto produktus, pasidarytų 
vitaminu trūkumas, tai reikia 
papildyti pirktais vaistinėje, 
pvz. C. vitaminas. Galima gerti 
erškėtrožių uogų arba juodųjų 
serbentų arbatą.

Ligoniui maistas turi būti ga-

H. W. FEMALE

w o M A N

LOOKIN FOR A NTCE HOME 
Si»»*n-in - light hou.sekėenin'’- 
cooklng - care for semi-invalid 

own room
Call days--- LO 3-3400 

or evenings KI 3-7736

JACKTE ROCHE for the best in 
Irish-American Music. - Call

JACKIE ROCHE 
and

HIS AVOCA RECORDING 
ORCHESTRA

Telephone: YU .-8472

RESTAURANTS RESTAURANTS

DANCING IS FUN aL 
La MARTINIOUE CLUB 

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge. Restaurant. Ladies invited. 
Admission Fri. Sun.. $1.55: Sat. Evs. 
$1.75 tax incl. Adults only. 
57 We»t 57th Street at 6th Avenue 

• PL 2-2234

LUCK KING Restaurant. Chinese 
food ai ils best! Luncheon menu at 
popular prices^ outgoing orders; 
private dining room. eoekt. lounge. 
free parking. Special attention to 
family & religious groups, societies. 
clubs. parties. -- 1335 North Avė.. 
New Rochelle. N.Y Cr’1 BE 5-6450

EDGEMONT CASINO
784 Central Avė.. Scarsdale 

Res. SCarsdale 3-9784 
German-American cuisine. Dinners 
served daily. Sauerbraten, Wiener 
Schnitzel. Dancing Friday & Satur- 
day. Catering to Wedding and Ban- 
quets from 10 to 200.

SEA SHORE RESTAURANT
Enjoy our lamelis Shore Dinners on 
o'.:r beautiful open terrace over the 
water. Sea food extrao/*dinary, sizz- 
lintj steaks, native Italian dtšhes — 
591 City Island Avė., Bronx, N. Y^ 
on vour ri*<h. after the brldge. Frre 
parkin. Open ai! year.. TT 5-9849

DINING OUT? Take your Family 
and Friends to . . i v

MELTING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke. Huntington 
Station. L. I. Chinese cuisine at its 
best. Facilities for small private 
parties. Member of Diners’ Club. 
For reservation — call HA 3-5937.

HOTELS

kia vengti sūrių valgių, suma
žinti valgomos druskas kiekį. 
Laikas nuo laiko naudoti mais
tą visai be druskos.

Vengti alkoholinių gėrimų, 
mažinti rūkymą. Kad neapsun-

VVOLCOTT HOTEL
4 We.st 31st Street. New York City 
near Penn Station. Mac,/s. Glm- 
bel's. Fifth Avė. Shops, St. Francis 
of Assisi. Single from $5, Doubles 
from $7. all pi .vate baths, kitehens. 
TV’s available. Special considera
tion to religious groups. LA *-7800

TAPPEN’S RESTAURANT
Ėst. 1845 — 3078 Ocean Avenue. 
Famous for shore dinners sinee the 
carriage days. Outdoor dining on 
our Pa*io from May ta Sept. Ban- 
quet facilities for all sočiai func- 
tions — from 10-350. Reservations: 
call Anthony Marinos — DE 2-4200

SCHOOLS

KAY-LAURE*
For A Beauty Career

• Beginners. Dąy 
and evening 
classes

• Refresher course
• Manicuring 

course
Free placement 

service
Write for brochure

KAY-LAURE*
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

8 Duffy Avenue 
Hicksville. New York 

Overbrook 1-5313

minamas tik iš šviežių produk
tų.

Maistas prie aukšto kraujo 
spaudimo panašus maistui prie 
sklerozės. Aukšto kraujo spau-. kintum širdies ir inkstų, per 

dieną suvartoti ne daugiau 
kaip 1-1 */o kvortos skysčių. 
Maistas prie aukšto kraujo 
spaudimo turi būti sveikas, ne
turi kenkti nervų sistemai, šir
džiai, inkstams ir apsaugoti 
nuo arterijų sklerozės. Rei
kia vaitoti teki maistą, kuris 
nedidina cholesterino kraujuje. 
Priešingai, reikia vartoti tekį 
maistą, kuriame nėra choleste
rino ir kuris dar jį tirpina. 
Vengti kiaušinių trynių, per 
dieną suvalgyti ne daugiau kaip 
vieną kiaušini, vengti gyvulių 
riebalų, mažinti sviesto kiekį, 
didinti augalinių riebalų—alie
jaus kiekį, vengti riebių sriu
bų, riebios mėsos, riebios žu
vies, riebios dešros, ikrų, sal
džios grietinėlės, tortų, įvairių 
pyragaičių. Patartina vartoti ža
lius žirnius, pupas, varškę, dar
žoves, kaimišką sūri, rūgusį pie
ną, vaisius, nes jie turi daug 
ląstelienos, kuri padeda iš orga
nizmo išmesti cholesteriną. Yra 
pastebėta, kad tautos, kurios 
naudoja daugiau ryžių, pvz., ki
nai, mažiau serga aukštu krau
jo spaudimu.

Dr. Kempner yra padaręs 
net specialią ryžių dietą prie 
aukšto kraujo spaudimo. Die
nos davinį sudaro pusė arba 
trys ketvirtadaliai svaro ryžių, 
iš kurių verdama košė ir pasal
dinama cukrum arba vaisių sun
ka. Kitą davino dalį sudaro 
vaisiai, cukrus, vaisių sunka, 
daržovės. Prie šios dietos kas
dien dar reikalinga visų rūšių 
vitaminų. Užtenka paimti mul- 
tivitamino piliulių, Į kurias Į- 
eina Įvairių rūšių reikalingas 
kiekis vitaminų. Tokia dieta re
komenduojam tęsti kelis mėne
sius.

Po to laipsniškai gali būti 
pradėta liesa mėsa, bulvės, žu
vis. paukštiena, daržovės ir t.t.

Žinoma, ši dr. Kempner ry
žių griežta dieta nekiekvienam 
gali tikti dėl fizinio darbo są
lygų. Ji gali būti sušvelninta, 
pvz. ryžius varteti tik vienam 
patiekalui, o kitais atvejais 
valgyti, kas buvo nurodyta. 
Patartina vartoti daugiau C vi
tamino, kuris mažina choles
terino kiekį kraujuje. saugoja 
nuo arterijų sklerozės ir nuo 
kraujo spaudimo didėjimo. Pa
tartina naudoti vaistinėje pirk
tą C vitaminą, bet žymiai ge
riau yra natūralūs vitaminas— 
erškėtrožių vašių arbata. Be to, 
C vitamino daug turi juodųjų 
serbentų uogos, citrinos, apel
sinai. Sekti, kad kasdien būtų 
išvalyti viduriai. Sergąs aukštu( 
kraujo spaudimu turi vengti 
viso, kas gali nervuoti. Turi at
kreipti dėmesį į savo darbą, ar 
jis tinka sveikatai. Jei netinka, 
reikia pakeisti darbą.

Reikia atsiminti, kad kartais 
žodis, ypač gydytojo, gali kenk
ti sveikatai, gali sukelti jaudi
nimąsi. o jaudinimasis jau iš
šaukta kraujo spaudimą. Todėl 
tiek gydytojai, tiek ligonio arti
mieji turi būti švelnūs, nebau
ginti ligonio dėl jo ligos. Prie
šingai, ligonį reikia raminti

žinti tą spaudimą, perspėti nuo 
ligų komplikacijų, kurios žy
miai pablogina žmogaus svei
katą.

Aukštas kraujo spaudimas 
bei arterijų sklerozė tai seny
vo amžiaus liga. Šiame amžiu
je žmogus turi palinkimą pilnė
ti, nes sulėtėja maisto apykai
ta, sumažėja žmogaus fizinis 
aktyvumas. Tai vis palankios 
sąlygos nutukti, o nutukimas 
padeda išsivystit augštam krau
jo spaudimui bei sklerozei. To
dėl maistas neturi tukinti žmo
gaus. Prie šios ligos reikia val
gyti dažniau, bet mažais kie
kiais.

Kraujo spaudimą mažina 
magnijaus druskos, kurių gana 
daug yra sėlenose. Todėl pa
tartina valgyti juodą, stambiai 
sumaltą duoną, kurioje daug 
lieka sėlenų. Valgomoji drus
ka didina kraujo spaudimą. Rei-

ORTHOPEDIC SHOE CLINIC
Shoes made to order to fit every 
foot — All shoes and lasts made on 
premises — Shoe consultant for 
hard-to-fit feet — Shoes made to 
prescription. ASK YOUR DOCTOR 

Vlrginia 7-8000
89-09 Jamaica Avė. Woodhaven

OYSTER BAY RESTAURANT 
Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 

Banketo stalo specialistai 
Nuo 25 iki 500 žmonių 

31-01 Broadway, Astoria. L. I.
Spalio - lapkričio - gruodžio rezer
vacijai skambinti banketo vedėjui: 

L H 5-8402

KARL’S Mariners Inn — Lunch or 
dine vvhere cuisine and scenic beau
ty excel. Sea food. lobsters. 
chops. For reservations call 
9756; if no answer. ANdrevv 
Bayvievv Avė & James St. 
port (turn North on 25A > 
the Bay-View.

steaks, 
AN 1 - 
1-8111. 
North-
Enjoy

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest 

In Nev/spaper Printing 
197 E. 4th Street, New York City 

OR 3-1830

SLIDING DOOR 
VVARDROBES 
Made to Order 
(Queens only) 

Call IDEAL WARDROBE Y E 2-3997 
37-16 B'way, Long Island City

VOKIŠKI RANKDARBIAI 
Pirmos rūšies pavyzdžiai antklodėm 
ir pagalvėm. Importuota drobė, ki
limai. spurgąį. jcpezginiai ir kt.

SELMA'S ART SHOP
1661 2nd Avenue (86 St.i. N. Y. C.

Tel. SA 2-6469

HILLMANN'S RESTAURANT
Private Dining Rooms for Wed- 
dings. Banquets and all festive oc- 
casions. Seating 20-95 people.
1 Fordham Road. Bronx 68, N. Y.
For reservations call FO 7-2610

THOMAS J. VALENTINO. Ine.
Teach your boy to be an Altar Bov. 
ALTAR BOY RESPONSES RE- 
CORDINGS (3) 12” Records $5.25 
in album. — 150 W. 46th St., NYC 
36. N.Y.. Cl 6-4675. NoyCOD’s, send 
check or money order with order.

THE STUDENT PP NCE
Ideal facilities for Wedding. Recep- 
tions. Communion Breakfasts and 
other occasions large or small 
gi oups (50-3? persons > 207 East 
86th Street, near 3rd Avė.; ATwater 
9-8230. ask for BETTY.

LISENA NORDINE — Graduate 
Svvedish Institute, ėst. over 16 yrs. 
Licensed - Hospital trained - Mas- 
sage - Modern Gym. Member N. Y. 
State Soc. of Medical Masseurs. — 
LADIES ONLY. 158 5th Avė. (Cor 
3rd St.). Pelham. N. Y. — Call: 

P E 8-3602

MANDARIN RESTAURANT Fin- 
est Cantonese Cuisine” & American 
food. Sočiai funetions - Sweet 16 - 
Showers. Air conditioned Cocktail 
Lounge. Orders to take out, phone 
orders accepted. Call Mr. Chu your 
Host 516 FR 8-2161. 77 W. Merrick 
Rd, Fieeport, LI op. Grove Theatre

BURROUGHS 
Ali Sensimatic Bkkpg. 

Mashines- Also Billers, 
Including the Latest 

Typing Sensimatic (F 1500) 
Excel. Openinęs $75-112^ 

C'>mp!ete course in 2 to 3 vveeks. 
Day and evening Sessions. Individu- 
al in-struction, reasonable rates. free 
placement, free trial lesson. Age no 
barrier. No previous experience.
LYONS INSTRUCTION CEN'i ER 

228 7th Avė. 23-24 CH 2-3294

SAM MARKS
for the latest styles in

—rabinai.

VYT. MAŽELIS

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

MASTER ROOFERS

— DE 5-1154

Ne.
pa-

Ernest J. Gleisner Coach Works, Ine. 
553 W. 51st Street, NYC. CO 5-2143 
Leather - Canvas guality works — 
tops, tonneaus, side-drapes, rūgs, 
spring gaiters; all body works, gal- 
vanising and woodwork. Free esti- 
mates. Landau leather covers, up- 
keep and service.

Hempeteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Fluehinge — 41-06 Maln Street — Hl 5-2552 
Jackson Heighte — 82-10 37th Avenue

Ali in lightweight materialš 
The latest styles for

FORMAL AFFAIRS 
WEDDINGS

There is no substitute for custom 
fit in your appearance.

CUSTOM TAILOR
Ali types of alterations

381 So. B'way YO 9-6219

Chinese-American Garden Restau
rant Hillside—Gun Hill area. Serv- 
ing Luncheon; Dinner. Supper; Can
tonese cuisine. air conditioned. Spie
čiai attention to groups. Mr. Chin. 
your host. Out-going orders accept
ed by phone — OL 5-0281. 3483 Bo
ston Rd.. Bronx, N.Y. Free parking.

BEST LANDSCAPING CO.
Top Soil - Sods - Trees - Shrubs 

All vvork done at reasonable rates. 
Special consideration to religious 
groups. — 4412 BEDFORD AVĖ.

Nl 8-1196

Tada valstybės sekretorius 
i š reiškė nusistebėjimą. o 
Castro išgelbėję kaimiečiai ap
gailestavimą. kam metė Cast- 
rui virvę ne per šaką.

Taip turės būti aiškinamas Mstas Zujus ir Vladas Mingėla.

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6

kietiją, į Lietuvą? Tai reiškia, 
pagal Lenino patarimą: žings-

Wilkes-Barre, Pa. — Rugsė- sis 1964 birželio 30. Už įrašy- 
jo 30 — spalių 1-2 centro įs- mą naujo nario bus išmokami

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

- nis atgal, du žingsniai pirmyn; 
? jis neri išgauti iš Amerikos ne- 
' sipriešlnimą nepuolimo paktui.
; Liberalu logika:

No. 6 Hicks Lane. Gre«t Neck. L.I. 
LEADERS and GUTTERS 

Aluminum 5 inch 79c a foot. ' 
Installed

Call 516 HU 7-8153

LRK SUSIVIENIJIMO VAJUS

‘ Vietname varžė koresponden
tų laisvę — neleido filmuoti sa-

; vižudybės ir primušė. — Jugo
slavijoje varžė amerikiečių ko-

• respc identų laisvę ir neleido 
apžiūrėti Chruščiovui rodoma

: Amerikos pinigais ir amerikie
čių statomo fabriko.

Ar tai reiškia, kad Jugosla
vija susilauks žurnalistų sąjun- 

: ges protesto ir Amerikcs re- 
. presijų kaip Vietnamas?

Tai reiškia, kad Tito yra
• kviestas į VVashingtoną.

Pirkliu logika:
Vietname keli budistai dvąsi-

; nir.kai nusižudė. — Sovietuose 
buvo nužudyti teismo įsakymu 
keli žydai, tarp jų dvasininkai

Taigi Vieinamui pažadėjo 
nutraukti prekybą. Sovietam 
pažadėjo siųsti kviečių.
Ūkininku logika:

Madame Flora jau buvo be
veik nuskandinusi diktatorių 

. Ca iro; kaimiečiai suspėjo jam 
numesti virves ir išgelbėti. — 
Išgelbėtas Castro paskelbė, kad 
nepriims Amerikcs pagalbos 

1 nuo Madame Floros antausių.

taigos patalpose įvyko pusme- nustatyti komisai ir premijos, 
tinis LRKSA direktorių tarybos 
susirinkimas. Iš centro sekre
toriaus Vinco T. Kvetko finan
sinio pranešimo paaiškėjo, kad 
per pirmąjį 1963 pusmetį Su
sivienijimo turtas paaugo $35. 
372.44. Bendras turtas artėja 
prie $2,800,000.

Svarstyta šeiminių nutari
mų įgyvendinimas organizacijos 
narių gerovei. Didžiausias dė
mesys atkreiptas Į narių didi
nimą. Nutarta ske’bti visuoti
nį naujų narių vajų, kurs pra
sidės š.m. lapkričio 1 d. ir baig-

kurių didumas pareis nuo Į- 
rašytų apdraudos sumų.

Praėjusisis seimas nutarė jau 
nimo laikraščiam (Ateičiai, Vy
čiui ir Eglutei) skirti po 500 
dolerių. Nerimą ir vajų dau- 
giauzia nukreipt Į jaunimą. 
Prie kuopų jaunimas galės su
daryti savas atskiras kuopas ir 
veikti savo iniciatyva.

Vajaus planą paruošti paves
tas kemitetui, kuri sudaro preL 
J. Baltusevičius-Boll. adv. Tho- 
mas E. Mack, Vincas T. Kvet- 
kas ir Petras J. Karašauskas. 
Ta’kininkaus jaunimo komisi
jai. kuria sudaro Mrs. Albina 
Ewalt, Mrs. Loreta Stakienė 
ir Antanas Rudis. Jr. Publikaci
jos ir propagandos kemisijon 
išrinkti J.B. Laučka, dr. Vladas 
Šimaitis, Leokadija Donarovich

DRESS SUITS 
for Rent

CARLOS M. ZUCCARO 
Solo Dance Specialties 

Private homes. Lodges, Churėhes. 
Clubs. Schools. all sočiai events. Ex- 
cellent referenees. Call White Plains 
WH 6-4079, or vvrite to 118 Lake- 
view Avė.. East White Plains. N.Y.

“FOR THEM ALSO”
A resume of fundamsntals to live by. 

A practical reader for prospective converts. 
By 

CHARLES FRANCIS BUDDY 
Bishop of San Diego

University of San Diego Press, Publishers 
Catholics who wish to be well informed and alert to answer ques- 
tions of non-Catholics will find in "For Them Also” a refresher 
course in Catholic doetrine. Less than a heavy theolo^y, more than 
a catechism. a down to earth lift for High School & College students. 
Hard cover $3.75. soft cover $1.25: special consideration for quan- 
tity orders. Dealer inquieries invited.

Alcala Park, San Diego, California 92110

galvojimas žmonių atskiruose 
įvykiuose, kurie nutiko Mada- 
me Nhu. Madame Floros ir 
Ma kvGs dvasios laikais. O vi
sam šiam laikotarpiui apibūdin
ti bus Įrašytas kaip metto pen- 
s ninko Adenauerio pareiški
mas: kvailiausias veršis tas. ku
ris pats einą pas skerdiką ... 
Astrologiškai tariant, Maskvos 
dvasios la ketarpis bus po Ver
šio ženklu.

LRK Susivienijimas yra vie
nintelė lietuvių fraternalinė or
ganizacija, mcka.iti savo na
riam dividendus. Pasitikima, 
kad dividendų mokėjimas pa
skatins organizacijos veikėjus 
ir visus narius uoliau prisidė
ti prie najų narių vajaus.

Svarstyti kiti Susivienijkimo 
ir mūsų tautos aktualūs reika
lai ir padaryti atitinkami nuta
rimai. (z.)

Vokiški VAIKU DVIRATUKAI
su stabdžiais, lėlių vežimėliai, riti
namieji balionai
Rabeneick dviračiai ir kiti gaminiai 

KIEFERT
260 Wvckoff Avė. (kampas Linden
St.). Brooklyn 27, N. Y. VA 1-0840

CARRY BACK LIMOUSINE Ser
vice "Courteous uniformed chauf- 
feurs” fpr Weddings. Funerals. Air- 
ports. Piers. Terminais (flat rates). 
Special rates on Sundays. 24 hour 
service. 420 East 80th St. Nevv York 
City. 5 Boro service. Call RE 4-8689 
Days - Nites.

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos ir kiti produktai

New Yorka — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 
«Tarp S5 * 86 g-vių)

Ridgcwoocfe — 56-54 Myrfte Avė. — VA 1-7068
Astoriioie — 28-28 8teinway St. — AS 4-3210

Wakefiefd Terrace under the perso
nai sUpervision of AlCiardullO. mgr. 
Complcte catering service. clubs - 
societies - religious groups. 2" new 
ballrooms. Weddings - Banquets - 
Parties. Call FA 4-7733 691 East
241 Cor. White Plains Rd.. Bronx.

Norite geros meniškos fotografijos
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

jvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677

H 0 L Y L I G II T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

(212) GL 6-0200
280 BOERUM ST^ BROOKLYN 6. N. Y.

Resid. ILlinois 8-7118

R E P U B L I C
Liqiior Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinktmaa jvairlų vynų, degtinių, kon
jakų. midų — Sventėma bei kitokiom* progom*.
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Solistės G. Vasiliauskienės 
koncertas bus spalio 19 lietu
vių laisvės salėje, 269 Second 
St., Elizabethe, N.J. Pradžia 7 
v.v. Po koncerto — šokiai. 
Koncertą rengia ir visus kvie
čia LB New Jersey apygarda.

Pax Romana tremtinių fede
racija, talkinama slovakų, šį 
savaitgali, spalio 19-20, rengia 
seminarą tema '‘Krikščionybė 
praeity, dabarty ir ateit y". 
Dauguma programos kalbėtojų 
bus slovakai, gerai išsilavinę, 
savo rūšies specialistai. Bus ir 
skaitomos paskaitose; Rytų ir 
Vakarų susidūrimas Vid. Eu
ropos sukrikščioninime, Vyrai 
kryžkelėse po komunizmo, Pax . 
Romana šiandien ir perspekty
voje, Intelektualų vieta ameri
kiečių parapijoje, Krikščionis

Misijos

slovakai

humanistas šiandien, 
praeity ir dabarty — pasiseki
mai ir nepasisekimai.

šeštadienio vakare
ruošia vakarienę, į kurią stu
dentai kviečiami nemokamai. 
Seminaras bus American Uk- 
rainian Institute, 2 East 79th 
St.. kampas 5 th Avė. New Yor
ke. Seminaro pradžia 10:30 vi. 
šeštadieni, spalio 19. Vakarie
nė 6 vai. vak.

Korp! Neo-Lithuania New 
Yorke metinė bendra sueiga 
bus spalio 26 d., 7 vai. vak. 
Festivalio Restorano mažoje sa
lėje. (40 E. 26 St., Manhattan, 
N. Y.) Sueigoje bus renkama 
nauja valdyba, keliami jumo
rai. svarstomi su švente susiri
šę klausimai, pranešimai iš su
važiavimo bei stovyklos ir kt. 
Filisteriai ir senjorai prašemi 
sueigoje būtinai dalyvauti.

Kun. Pr. Vaseris, Melbourno 
lietuvių kapelionas Australijo
je. lankėsi Darbininko redakci
joje ir atnešė porą straipsnių 
apie Australijos kraštą ir lietu
vių gyvenimą.

New Yorko vyrų oktetas su 
dideliu pasisekimu koncertavo 
Hartforde rūgs. 29. Salia okte
to kaip solistai dalyvavo pianis
tas muz. A. Mrozinskas ir akor
deonistas Vy t. Daugirdas.

Chicagos lietuvių operos pa
sirodymo New Yorke paruošia
mieji darbai rieda pirmyn, 
šiuo metu reikalas yra kiek 
stabtelėjęs dėl neaiškumo, ar 
operos pastatymai Chicagoje ga
lės įvykti Marijos aukštesnė
je mokykloje numatytu laiku. 
Nuo Šių pasirodymų Chikagoje 
priklauso ir operos gastrolės 
laikas ir vieta New Yorke. Dvie
jų savaičių bėgyje, manoma, 
Šis klausimas išryškės, ir tada mielai kviečiami visi ko- 
visuomenė bus painformuota legos neo-Iituanai iš įvairių vie- 
apie galutinius sprendimus. lovių. Po iškilmingos sueigos 

seks koncertinė dalis, kurioje 
pianistė kolegė senj. A. Kauli- 
nytė iš Philadelphijos išpildys 
Debussy, Schuberto ir Beet- 
hovemo kūrinius. Po to seks vai
šės ir šokiai, grojant A. Staro- 
lio orkestrui. Įėjimas su vaišė
mis: 6 dol., be vaišių (stu
dentam ir moksleiviam): 2 dol. 
Pakvietimai gaunami pas visus 
korporantus ir valdybo j e . 
Skambinti telefonais: Dana 
Maurukaitė — VI 6-5447, 84- 
23 116 St., Richmond Hill 18, 
N. Y.; Giedrė Noakaitė —MI 
1-0532 ir Virginija Sutkutė — 
MI 9-8479. Vaišėms bus pa
ruošti stalai po 10 asmenų. No
rintieji stalus užsisakyti malo
niai prašomi skambinti aukš
čiau nurodytais telefonais. Kad 
paruošiamieji darbai vyktų 
sklandžiau, kolegos korporatai 
prašomi būtinai iki lapkričio 1 
pranešti nurodytais telefonais, 
kiek turės svečių ir kiek reikės 
rezerbuoti saalų. Valdyba

Korpl NwLithu*nij New 
Yorke šventė šiais metais bus 
lapkričio mėn. 9 d. 6:30 vai. 
vak., Ridgewood Lanes salėje, 
1001 IrvingAve., Brooklyn 27, 
N. Y. šventė prasidės iškilmin
ga sueiga, kurioje dalyvauti 
mielai kviečiami visi korpora
cijos draugai bei bičiuliai. Taip

Dr. Tomas Remeikis, iš Chi- 
cagos, Lituanus vyr. redakto
rius ir Alto centro valdybos 
narys, spalio 13-15 lankėsi New 
Yorke, kur tarėsi su įvairių or
ganizacijų atstovais ir atskirais 
asmenimis.

Algis Rimas, Liet. Stud. ly
gos N. Y. Skyriaus pirmininkas, 
vadovauja visuotinio studentų 
suvažiavimo organizaciniams 
darbams. Suvažiavimas įvyks 
Darbo dienos savaitgalyje lap
kričio 27 gruodžio 1 d. New 
Yorke. Numatoma įdomi pro
grama. Tarp kitų jau yra suti
kęs suvažiavime dalyvauti ir pa
sakyti kalbą p. Gallagher, City 
College of New York (CCNY) 
prezidentas.

Liet. Moterų Atstovybės klu
bo visuotinas susirinkimas bus 
spalio 23. 7:30 v.v. p. Aleknie
nės bute. 86-22 106 Str., Rich- 
mcnd Hill.

Lietuvos vyčiu 41 kuopa, 
baigdama savo organizacijos 50 
metų jubilėjinę sukakti, lapkri
čio 17 rengia vaidinimą ir šo
kius. Vaidinimą atliks patys 
Brocklyno-Queens kuopos na
riai, šokiams gros Joe Thomo 
orkestras.

Išvyko kelionėn aplink pasaulį
Dr. Kęstutis J. Valiūnas, Ne

ries International Ine., preky
bos bendrovės direktorius, spa
lio 15 su žmona E. Jasaityte- 
Valiūniene išvyko kelionėn ap
link pasaulį. Kelionėje susitiks 
visą eilę Įtakingų asmenų, kai- , cu Won Waitbawąkon. Ten no- 
bėsis ne tik prekybos, bet ir 
pavergtos Lietuvos reikalais.

E New Yorko per San Fran- 
cisco. Havajus keliauja į Filipi
nus. kur ilgiau 
ries 
bos skyrius — 
ries padalinio 
yra lietuvis Romualdas Vildžius 

Užsuks Honkongan. Kombo- 
dijon, Thailande sustos sostinė
je, Bangkoke, kur Neris turi 
du fabrikus; vienas gamina 

' vandenį, sodas, antras šelidono 
porcelianą, ši pramonės šaka

buvo užmiršta apie 600 metų. 
Dabar Neris ją atgaivino ir ga
mina porceliano statulas, indus.

Bangkoke kalbėsis su užsie
nio reikalą ministeriu Thaval 
Thoman ir vicepremjeru prin-

bendrovė
sustos. Ten Ne
turi du preky- 
bendroves. Ne- 
reikalų vedėju

OR. K. VALIŪNAS Štrausų sode Australijoje.

SOLISTĖ ŠUKYTĖ

ATEITIES KONCERTAS
Si 

New 
tas, nes jo programą išpildys 
dar čia negirdėti menininkai. 
Programa susidės iš dailiojo žo
džio, solo dainų ir piano muzi
kos.

Dailiajam žodžiui atstovauja 
rašytoja-aklorė Birutė Pūkelevi- 
čiūtė iš Montrealio. Pirmoje da
lyje ji paskaitys Putino eilėraš
čius— Rudens naktį ir Vergą. 
Antroje dalyje savo sukurtą 
Raudą, skirtą 1863 metų sukili
mui paminėti. Rauda bus paly
dėta kanklių muzikos.

Solistė Lilija šukytė, iš Ha
miltono, Kanados, kuri 
viškas koncertų sales 
kaip pajėgi dainininkė, 
mėgusi K.V. Banaičio
Pirmoje dalyje ji padainuos net 
keturias šio žymaus mūsų kom
pozitoriaus dainas. Antroje da
lyje girdėsime arijas iš operų: 
V. Klovo — Vaiva, G. Puccini 
— Manon Lesc^ht, G. Verdi— 
La Forza dėl Destino.
Pianistas Man i girdas Motekai- 

ti$, iš Chicagos, solo skambins

ri prisiminti ir pavergtą Lietu
vą ir prašyti, kad jų atstovas 
Jungtinėse Tautose keltų Lie
tuves klausimą.

E ten keliaus Indijon, kur 
kalbėsis bent su keliais minis- 
teriais, plieno pramonės minis
teriu NN VVanchoo, finansų 
ministeriu LK Jha, su užsie
niu reikalų ministeriu, mote
rim Laksimi Menon, kuriai pri
mins ir Lietuvos bylą. Matysis 
ir su daugiau •vyriausybės žmo
nių. New Delbi bus svečias ma
haradžos Patiala. Bombėjuje 
kalbėsis su plieno pramonės sa
vininku Tata.- Jei bus geras 
oras, Indijoje rengiasi medžio
ti tigrus ir leopardus.

Karake, Pakistane, pasima
tys su prekybos ministeriu. Iš 
ten keliaus Persijon, kur maty
sis su prekybos ir finansų mi- 
nisteriais J ordai e pasimatys 
su karalium, kurį iš seniau pa
žįsta. Aplankys Jeruzalę, jos is
torines ir šventas vietas, Mir
ties jūrą ir k. Per Turkijos 
Ankarą ir Istanbulą keliaus į 
Europą. Tuo metu žmona vie
na grįš j New Yorką, o jis pre
kybos tikslais aplankys Euro
pos kraštus. J New Yorką grįš 
apie gruodžio 20.

Spalio 20, sekmadienį

ATEITIES KONCERTAS
COMMODORE viešbutyje, East Ballroom salėje 
42 STREET ir LEXINGTON AVĖ. kampas, New Yorke

Programoje dalyvauja:

aktorė - rašytoja B. PCKELEV1ČICTE
solistė L. ŠUKYTE
pianistas M. MOTEKAITIS
visi pirmą kartą New Yorke!

PO KONCERTO — ŠOKIAI • Koncerto pradžia 6 vai., šokiai 8 vai. vak.
COMMODORE viešbutis yra prie pat Grand Central stoties. Pasie
kiamas IRT Lexington linijos traukiniu; išlipti 42nd Street stotyje.

sekmadienį, spalio 20, 
York e bus retas koncer-

i lietu- 
ateina 

yra pa- 
dainas.

ŽINIOS__

Roberto Shumanno simfonines 
variacijas ir pianu palydės so
listės dainavimą.

Koncertas bus gražioje Com- 
modore viešbučio salėje (Prie 
Grand Central stoties). Prasi
deda punktualiai 6 vai. Po kon
certo 8 vai. bus šokiai, grojant 
Joe Thomas orkestrui, šokių 
metu bus vaišės prie staliukų 
ir laimėjimam bus leidžiamas 
dail. C. Janušo paveikslas.

Koncerto rengėjai New Yor
ko ateitininkai visus maloniai 
kviečia nepraleisti šios retos 
progos ir atsilankyti šiame gra
žiame koncerte.

Išnuomojamas butas iš 5 di
deliu gražių kambarių Brookly- 
ne. Kaina 100 dol. mėnesiui. 
Teirautis telefonu MI 7-3681.

Rei kalingas sargas (Janitor) 
naujam 67 butų namui; Bosto
no priemiestyje. Butas ir geras 
atlyginimas. Kreiptis — J. Ra
šys. 330 Harvard/st., Cambrid- 
ge 39, Mass. Tel:/491-0840.

Bostono arkivyskupo kardi
nolo Cushingo patvarkymu 
kiekvienoje parapijoje sudaro
mi t.kėjimo studijų būreliai 
(Coafraternity of Christian Doc- 
trine), kuriuose bus stengiama
si geriau pažinti tikėjimo tie
sas. šv. Petro parapijoje to
kiam studijų būreliui vadovau
ja kun. J. Svirskas. Studijų 
susirinkimai būna kartu su pa
rapijos CYO susirinkimais tre
čiadienių vakarais 7:15 vai. pa
rapijos mokykloje prie bažny
čios.

Antanas ir Leonora Žardec- 
kai spalio 19 švenčia 50 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Jų 
intencija tą dieną mišios šv. 
Petro parapijos bažnyčioje bus 
8 vai. ryto.

CYO išsirinko šiems metams 
naują valdybą, kuriai pareigos 
bus perduotos spalio 19 d. Po 
rožančiaus pamaldų parapijos 
bažnyčioje 7:30 vai. vak. įvyks 
organizacijos privačios vaišės 
salėje po bažnyčia.

Kun. dr. T. Žiūraitis šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje prave
dė dviejų savaičių misijas lie
tuvių kalba. MEijas užbaigė 
spalio 13. Spalio 14 išvyko į 
Rochester, N.Y., kur keletą sa
vaičių pavaduos lietuvių para
pijos kleboną.

PADĖKA
1960 metais darbe man bu

vo sužeista koja. Dėl vertėjo 
nesusipratimo, man nebuvo iš 
karto suteikta reikalinga pagel- 
ba. Vėliau teko gydyti koją 
draudimo draugijos ambulatori
joje ir dviejose Bostono ligoni
nėse. 1962 metais buvo pada
ryta operacija. Teko labai daug 
vargti, ypač kai buvau ragina
mas dirbti, kada vos galėjau 
paeiti.

Aš nekalbu gerai angliškai. 
Teko daug vargo pakelti ieš
kant mediciniškos ir teisiškos 
pagalbos. Kreipiaus pas advo
katę Mariją šveikauskienę, ku
ri mane labai gerai globojo ir 
nuvažiuodavo kartu i visas rei
kalingas įstaigas. šveikaus- 
kienė gynė mano bylą ir man 
buvo pripažinta kompensacija.

Noriu pareikšti viešą padėką 
advokatei M. šveikauskienei už 
gerą bylcs vedimą.

Pranas Aleksandravičius

NERIES prekybos bendrovės direktoriai: dr. K. Valiūnas (k.) ir dr. J. Kazickas (d.). Nuotr. V. Maželio.

Ieškoma moteris pabūti su 
2 metų mergaite kelis kartus 
savaitėje. Skambinti vakariais 
po 6 vai. Tėlef. AX 1-3166.

Senesnio amžiaus moteris, 

turinti namus, ieško moters, 
kuri norėtų su ja gyventi. Dėl 
sąlygų kreiptis TA 7-9432.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais — 

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y. 

Tel.:
TA 7-9518 o PL 3-6628

ALEX DIMANT

Į!

150 Wwt 28»h Street • New York, N. Y. • Room 402

FUR CO.
RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

Visi kailiniai siuvami musų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stolsi. — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

MILIAM J. URANE i
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEM AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SH ALINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie eorest Farkway Station) 
WOODHAVEN, N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOUNNlN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridgė ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus 

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu Iki 
visų smulkmenų laidojimo 

, reikaluose.
Joseph C. Lubln 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


