
O taikos ir karo klausimas greičiau bus išspręstas tarp 'V^sramgtbno

' Amerikoje dėl tos kelionės 
nesutaria tarp savęs nei demo
kratai nei respublikonai, žiūrė
dami, ar konferencija pagrei
tins taiką, ar sustiprins karą? 
Taikos reikalui, mano šen. Ful
brightas, kelionė žalinga, nes 
Jungtinėse Tautose Amerikos 
atstovas skelbia karo siaurini- 
mo siūlymus, o kelionė tuos siū
lymus nublukina, nes ko gi ka
ro sąjungininkai susivažiuoja, 

_ jei ne karo stiprinti , -
' Respublikonai kelionėje ne
mato nei taikos nei karo stip
rinimo. Greičiau tai LBJ takti-

♦ižui padidinti — panašiai, kaip 
tokios taktikos ėmėsi Eisenho- 
weris prieš rinkimus: paskelbė, 
kad jei bus išrinktas^ tai vyk
siąs į Korėją ir parvešiąs taiką. 
Manijole LBJ nori gauti iš są
jungininkų pritarimą Amerikos 
po&tikai Vietname. Tai kels 
prezidento prestižą. Tuo sume
timu jis, numatoma, lankysis 
ne tik Maniloje, bet ir Australi
jos, P. Korėjos, N. Zelandijos 
sostinėse. Tokiu pažmonta su
interesuoti ir Filipsų bei Aus-

ir jų kraStuoee lapkričio mėn. 
Hi ik imat

ingtano. ir Maskvos. Jei LBJ 
kelionė Manilon padarė Mask
voje tokį įspūdį, kokį padarė 
Izvestijom, tai gerai — kelionė 
apsimokės, nes jei Maskva su
sidaro įspūdį, kad Amerika no
ri karą išplėsti, tai Maskva bus 
sukalhamesnė derybom dėl tai
kos. O derybom su Maskva dau
giau iniciatyvos rodo .Washing- 
toiiąs. Valst. ^sekę... porą karių 
litėsi ' šė Sovietų ‘ 
Prezidentas taip pat Sovietų 
ministęrį priims. Ar preziden
tas siekia susitarti su Maskva 
tik dėl Vietnamo, ar ir dėl Eu
ropos — nežinia. Ir iki kokių

pat nežinia. Tačiau pora faktų 
tokias nuolaidas rodo. Vienas

oš Ii iJI ,L ■;
“' ?,VARDU

•Ttfntnstž^-y _ ’

•'^■IfcriĮ**- k*i kurie politikai WC socialinto skyriaus pH&i* 
š'talįBt^pęžmi^ Savo vrikla1 ėmė redkštis
testantų dvasininkų rankom. taip, kad miaukė pasįprie$ini- 
Tun pafitam reikalųipasigauna mo iš kai kurios katalikų Špau- 
ir tažMikų rankas, atbair pa- dus. Ypačiai The Tąblet; Sis 
tyskatalikaiJ*& atkiš*. Kąip tai laikraštis nurodė, tad! CCCL 

įdaroma, žymi pavyzdžiai. virto paralele ir talkininke Ci-
... vii Liberties Unton — aiiSta-
Buvo šių metų pradžioje iš- talikižkai organizacijai CCCL

' « • tys katalikai jas atkišau Kąip taikonferenCną
^7'' ‘ i. Buvo šių metų pradžioje iš-

. Dūsta skandalas- apkaltintas

P. Viatnatno panaudojo Michigano universi- 
- tėte kai kuriuos personalo na

rius Vietname reikalingam 
personalui treniruoti. Universi
tetas ir žvalgyba bendradarbiau
ja! Taip faktą iškėlė,išpūtė ir 
pasipiktino žurnalas “Ramp- 
art”. N.Y. Times (pvz. balan
džio 14), apie tai informuoda
mas ir pridėdamas, kad “Kam
pare” yra priešingas vyriausybės 
politikai Vietname, rado reika
lo žymėti, jog “Rampart” tai 
“Romos katalikų pasauliečių įs
teigtas žurnalas” (nors tas žur
nalas redaguojamas kataliko,________ ___ _ ____
protestanto, žydo «avo^<turih’m 
yra kiaurai nihilistinis, tai, ką 
N.Y. Times tik kritikuoja, čia 
virsta jau isteriką).

Jei norima žymėti, kad tai 
“katalikų žurnalas” — matyt, 
galvojama, kad antivyriausybi- 
nė prekė geriau eis su katalikę 
etikete.

skvbs

Maskvos ir X*rko bos patvir
tinta. .. Tai. v^ą- . kad įtiktų 
MariryaL Erbardas taip pat bu- 
vo įspėtas, kad imtųsi politi
kos susigyventi su Sovietais 
(accommodation).

Kad LBJ nuolaidos nenuves-

varną (Danges ministeris tao- 
jaupasiš 
mo vyriai
ti taiką”). Vokietijos kancleris, 
grįžęs iš Washingtono, išleido 
delegaciją į Maskvą prekybos 
sutarties daryti, pats nelabai ti
kėdamas, kad ten bus susitarta.

ėmėsi kovos prieš' ultradeši- 
niuosius aštriau nei prieš ko
munistas. O kovodama prieš 
antikomuhistinius filmus, prieš 
kongresinį komitetą antiamerį- 
kinei veiklai tirti„ susilaukė 
priekaišto, kad ji daugiau dė
mesio rodd komunistų naudai 
negu katalikų vaikų naudai C 
CCL kirto atgal ir oponentus sa
vo laikrašty “The Natkm” va
dino “reakcionieriais”. Bet 
anas CCCL veiklos demaskavi
mas padaro savo — kai kurie 
dvasininkai ir pasauliečiai pasi
traukė, o prieš porą savaičių pa
ti CCCL pasiskettiė, kad likvi
duojasi “dėl lėšų stokos, dėl ka-

derybas gali būti įsileistas Viet- 
kongas. Nesutaria tik, kokiu 
titulu. Maskva nori, kad Viet- 
kongas dalyvautų kaip P. Viet
namo atstovas, Amerika sutin
ka, kad jis dalyvautų š. Vietna
mo delegacijos sudėtyje. Ant
ras — kancleris Erhardas buvo

C^mvkn Sant^ ^ovai kad Vidutiniškai
Gromyko. karpytom vdtim, kurias anl^

stoginio ryšio tarp Maskvos ir 
. New Yorko. Projektuojama ati

daryti tiesioginį liniją nuo pa
vasario. Derybos ėjo nuo 1961, 
bet sutartis nebuvo pasirašyta 
dėl politinės įtampos, ypač dėl 
Berlyno. Dabar prezidentas 
LBJ, siekdamas susiprasti su 
Maskva, ėmėsi iniciatyvos šiam 
gestui.

Ar tiesioginis lėktuvų ryšys 
turės praktinės reikšmės, neaiš
ku. Neaišku, kiek bus keleivių, 
tokiu ryšiu suinteresuotų. Pa-

Į MASKVĄ keliauja amerikiečiai
Amerikos oro susisiekimo at- gal išduodamų pasų skaičių,

čiau Washingtonas buvo davęs 
dėl Vokietijos dalyvavimo Na- 
to atominėje apsaugoje. Tre
čias — ilgai delsta sutartis dėl 
tiesioginio oro susisiekimo tarp

Į MASKVĄ nukeliavo vokiečiai
Maskvoje spalio 3 prasidėjo 

Vokietijos ir Sovietų derybos 
dėl prekybos sutarties. Dery
bos buvo nudelstos trejus me
tus. Labiausiai dėl Berlyno. So
vietai reikalauja, kad vakarų
Berlynas būl 
sąs rytų V6

forenciįą. Izvestija vartojo tuos
pačius argumentus, kuriuos mi- Pranciškonų ordino genero- 
nėjo šen. Fulbrightas: esą A- las Konstantinas Koser spalio 
menka nenuoširdi, kalbėdama 5 iš Romos atvyksta į New Yor- 
apie karo siaurinimą, o konfe- ką. Per 30 dienų lankys Ame

rikos ir Kanados pranciškonų 
įstaigas. Aplankys ir lietuvius 
pranciškonus Kennebunkport, 
Me., bei Toronte. Ont.

šiuo metu ordino generolas 
Konstantinas Koser vadovauja 
pėr 27,000 pranciškonų; iš jų

rencijoje sieks karo išplėtimo.. 
Lyg atsakymas į tai yra Mask
vos paskelbtas spalio 3 susita
rimas su š. Vietnamu dėl ūki-

nai esąs Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos administracijoje. 
Vokietija laikosi nusistatymo, 
kad ji. atstovauja vakarų Ber
lynu, trijų sąjungininkų specia
lioje globoje. Nuo savo nusi
statymo abi pusės nerodo no
ro w.,.... -
sudarymas nekliudo betgi pre- 
kiautt Vokietija 1965 importa
vo iš Sovietų už 275 miL,. eks- 
portavo į Sovietus už 144,05 - 
mil \ 4;

— Prancūzijos pietinėje da
ly, Brive, spalio 2 vietinius rin
kimus laimėjo de gaųlistai 
prieš komunistų-socialistų ' blo-

4,350 yra Jungt. Valstybėse ir I 
Kanadoje. j

1967 gegužės mėn. Romoje 
bus visuotinė pranciškonų pro
vincijolų kapitula, kur bus tvir
tinama nauja ordino konstituci
ja ir renkamas naujas genero- 

Respublikonai rinkimų kovai las.
numatė vartoti prieš dęmokra- . -3
tus du stipriaurius argumen-

tos —- netinkamą Vietnamo ka
ro strategiją, kuri neduoda nei 
taikos nei pergalės ir karą už
delsi*; valdžios nepajėgiamą 
apsaugoti piliečius nuo augan
čių rasinių riaušių. “Johnsono 
Humphrey vyriausybė nieko 
nepadarė gyventojų saugu
mui”. '

-Ligšioliniai balsavimai rodė, 
kad daugiau vilčių laimėti turi 
tie, kurie pasisako už griežtą 
karo politiką Vietname. “Balan
džiam” vilties mažiau.

iš Amerikos keliauja į Maskvą 
per metus 5,000, Sovietų pilie
čių atvyksta 300-400, daugiau
sia diplomatai ar atstovybių 
tarnautojai. Gal daugiau prakti
nės reikšmės turės Sovietam— 
bus lengviau išgabenti sušnipi- 
nėtą medžiagą ar pačius šni
pus. Bet lemia politinis moty
vas — artėjimas su Maskva. 
Tam motyvui prezidentas Ken- 
nedy įsitaisė tiesioginį ryšį te
lefonu (hot line), prezidentas

? , , vii vivu muviucb —, j>u jzy-
LBJ ėmėsi tiesioginio ryšio lėk? miais kunigais ir' pasauliečiais 
tuvo (vietoj “tilto”). Sakėsi turinti ta CCCL net NC-

Kiti katalikai patys ištiesia 
rankas ir ima žarstyti, iki nu- . 
dega... Buvo sukurta tokia or
ganizacija “Catholic Council 
on Civil Liberties” —' su įžy-

tuvo (vietoj “tilto”).

Vienų likvidamasis neatima 
drąsos kitiem reikštis. Ypačiai 
toki norai pakilo ryšium su Va
tikano susirinkimo nutarimais. 
Jie sutapo su laikais, kada ma
da yra “nesutikti” (dissent); ka
da mada netikėt autoritetų skel
biama tiesa, o tikėti “Mano pa
ties tiesa” ir šią “mano tiesą” 
laikyti savo elgesio norma. To
kia šio laiko mada sudarė pa
togias sąlygas komentuoti Vati
kano nutarimus, kaip kam pa
tinka . . The Tablet nigs. 29 in- 
£<ųmave ^»je “mažą gnjpę kata
likų^ kurie nuo ekumeninio šu-

Paversto* Eunipm St*m ITėmGMpirmfnfnkeš V. Sidzi- 
kaoskas. H k.: pret. J, Baltina* įkalbėjo Wvė*neijo>, Bemeeif Yarrow — Laisvosios Europos vyr. 
viceprezidentas, John Richartson jr,— Laisvosios Europo* prezidentas. Fetiks Gadomski — seimo

lūs ir kitu būdu ttosičj^ ar ne
tiesiogiai pažeidžia tikėjimą 

- grubiais, žiauriais raštais”. Esą 
šią propagandą dažnai varo 
laisvės vardu’ Laikraštis pakar
toja “Regfcter” redaktoriaus 
Frank Morris vertinimą šiam 
reiškiniui. Pasak jo, “Kalvinas, 
Zvvingli, Wesley ir kiti pro
testantų vadai gali būti gerbia
mi, nes kai jie nesutarė su ka
talikų Bažnyčia, atmetė dog
mas ar autoritetą, jie bent turė
jo tvirtumo išeiti iš Bažnyčios 
ir sukurti savo tikėjimą. To ne
galima pasakyti apie dabarties 
grupes, kurios kartais pasivadi
na naujintojais, norinčiais at
mesti ar perdirbti naujai dog-

Į- .VIETNAME IR DEL VIETNAMO: nori taikos, ruoškis karui
L- ' . , ' : A' ■■ , ■ .

Apsaugos sekr. McNamara vietų technikai; Sovietų infor-. Vietname, bombą šiais me- 
šį šeštadienį vyksta į Vietna- maciją. spalio 3 paskelbė, kad tais numesta daugiau nei ant- 

i mą. Išbus ten savaitę.
■ Kariuomenės bus pasiųsta 
■; iki'pavasario dar 75,000. Tada 

VteHM a krittą — jenleBiy: bus jau 425,000.
“Mes nepakankamai bomkarrfMO * —__ ---------jame tikruoju. taikMaa; Tari n . ’ Vietname oro apsauga. ne 
ritties, kas strategiją pakete”. tik pataria, bet ir vadovauja so-

rojo pasaulinio karo metu Pa
drikę, daugiau nei visame Ko
rėjos kare, šiais metais numes
ta 638,000 tonų, antrajam ka
re Padrikę 502,781. Antrojo 
pas. karo metu Amerika nete- 

Buv. prezidentes Cilonhane ko Padrikę 27,000 lėktuvų, Ko- 
t spaSo > pasisakė, kad jeigu rėjos kare 1,941, Vietname jau

čšų. bombom.

tiką vyskupam ir platina ciniš
kas istorijas...”

Vaizdo dėliai laikraštis dar 
primena Buffalo katalikų spau
dos konferencijoj vefionies vys
kupo Turner priekaištą katalikų 
spaudai: esą ji perdaug išpu
čia prelatus ir perdaug nupučia

Sovietai spalio 3 paskelbė su
tartį su š. Vietnamu dėl naujos 
karinės ir ūkinės paramos.

— Afrikoje gimė dvi naujos Kėaėtaetteu' Koser, p>—oiiMnų 
valstybės — pereitą savaitę ftnl>w* yow>t— 
Anglija davė nepriklausomybę 
savo kolonijai Betimanaland, 
kuri dabar gavo vardą Botswa* Kinijoje Vidaus F 
na, spalio 4 kolonija Basute- 
land pasivadino Lesotho, Kom. Kinijoje nebeslepiama,

kad Mao Tsetungas ir apsaugos kom.

Valstybės aekr. . Rusk apafio jo negalėjo 
3 tarėsi su Prancūrijos minis- z Kartojo de 
terin Couve deMtavfflr La- reikštas mi 
blausiai rūpimi du ktanmai: Mmžsteris s 
Vietnamo ir Natai Nieką nau- krateriui, k

■ ■■■■■ —................ . I~ ■ ■ II . Mm

CwiUelnik spalio 1 pagimdė 4

visi mirė — buvo per anksty- “raudonoji apsauga” sukėlė gy- Sovietų 
vas gundymas. ventojų ir kariuomenės pasi- susidėję

Portlando. Žuvo visi 18. Lėk

• karta; y ilfftaMji ■; generolas, 
ssęSr;" “'>WSI ®wma sscrNnara;

mun. Kiniją mažiau pajėgiu j ją uritąnilbi "ir sako, kad kandidatu 1989 riaktaooM vadovauja ii už 9,00 O myihl

kaM Vokfettjos valdžia turi »■ * •—
■MM Mta MUM), o te-
tejteų ntPfc ptottetetomiA- f. StaĮteo taikyto Balny

ĄMM". Pranctoijcn jj, HMM), kalMdamns
ir 9hM| karinta torgyton. - tnotogiį, kute ir kam a»

Amata pamalė perkelti ka- kviesti | Romą, kas anmlytp
Ha j į BMiMmį kalėjimą, kad iš- tikrąją Vatikano, nutarimu prae-
SlfCsMUI 0 WB JUOMItguB kcim*
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Dear Dr, Bučmys:
Thank you for your recent 

communication concerning the 
resolution on behalf of ttie Bal- 
tie States ąiiidi has beėn pentį- 
ing- before thė-Seeate; Fcreiga

— Dr. Cloward (Janais žavė
josi; ęrof. VUliam Ryea (anks
čiau Harvardo, dabar Yale), 
pri.<d<Ayijyiamag, kaip “radilca^ 
las be portfelio.” lis kalbėjo: 
“A£. esu sužavėtas Ckward stra
tegiją . išsprogdinti saugikliam 
šalpos agentūrose, butų admi
nistracijoje ir tarp netekėju
sių. motinų.....” .

Kai vienas iš klausytojų pasi- 
teiravo, ar dr. Ckwardo strate-

ĄLę&wd.kta 
sočirite* globa 

Širsti, ir
tų turėjusios būste nukreipta t 
paroft BHnrd A. CJtenmd, ta 
da jta skaitė “sociriistam ita 
demikam” savo raštą Cotm 
dore bafiaes satejeTeievis;* 
korespondentai apie tai būtų 
turėję paleisti J informaciją 
pluoštą per spaudą. Ir jei vy
riausias valstybės gynėjas tetą 
dalyvavęs antroje “špcialish * 
kademikų” konferencijoje, jis,? 
gal būt; būtų gavęs naudingos 
informacijos, kasę iš tikrųjų yrą 
tarp mūsų tikroji agitatoriai 
Putras H Kaftfūrniįpr.

mųv. •)- Nes visiems aišku, kas 
tie “mes”, kurie sakosi “gausi
me”.

Kauno medicinos institutas 
šį rudeni į pirmą kursą priėmė 
520, žemės ūkio akademija (da
bar įsikūrusi už Aleksoto) — 
600, o Politechnikos institutas 
— į dieninius, vakarinius ir už
akimus skyrius — 4,400 prade-

Da skaitė savo
rašte, soeiatiste akademiku- kon- 
itaeiV$ri šeštadienį'popiet Pir- 
mwttonm vakarą. CBS g NBC 
tafiyvirijūB janimdi'' šūkaujančių 
šalpos gavėjų demonstraciją vi
sai pagal programą. Antradie- 
ri New York Daily News pra
nešė: “Apie 500-štipos gavėjų 
piketavo prie šaipos- departa
mento rūmų. .. Rak peticija iš- 
teriete pagalbu demonstrantai

X- Tot.Gfc*btW
MAŽMENŲ PREKYBA M- . 
(RINKIMAS AUDINIŲ — ’

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje n—
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir torio keliones į?vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rąžykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurai j Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAŲ, W
45 W. 45 Street, New York SB, N.Y. • TelCIrcfe 54711

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

£ BECKĘNSTEIN, Ine.
- 118-125-430 ORCHARD STREET — GB 5-4525 

Cot- DELANCSTY, N.
Krautuvės atviros kasdien ir «ekmadkrrf»isį 
išskyrus šeštadienius, nuo S- ryto iki «:30 v»k-

8. BecMensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiukai, ukniąiškai

VaSuoti BMT išlipant Essex Street, keltis ekvatorium, i, 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingu įvertintas!

tat grupė &Įįgm. > Bgįnttto apy- 
linkes, ties TnrtMiriMi

___ _ _ pavarde 
paty- Pragaraūskaitė, penate į Tiesą, 

f ‘______________*. * *. sukelia juoką ta šiek tiek, Vilniuje:.
nate. Autorius .pridėda savo vilties, kad gal didieji “antikolo- ; — Labai nw^i nusipirkti 
vertinimą: “Ašttaiu, kad visi nialistai” bent kiek susigėdys |

sirode pora laaškų,rašytų- lietu- kiančių reikalam, rugsėjo 29 j- skaitytojai turėtų žinoti, jog ir ne taip akiplėšiškai plės s». .J 
vįųj / sidėjo Antano R M^akcslaįž- kjąnsjmokėlimas-i-Inngtiniu vokolonizaeitauo bėrius-...

New York Time* rugsėjo 29 ką, antrašte “Pavergtų tautų Tautą pilnaties kolonializmui Bet turėjo būti ko nusijuok£ j
V Sidriirmwk<\ T.irtu- pnminimay -nėra žodžių žaidi- tirti ’fcos&Eeto ČtsįHįtvarką Utenoj h*..Plungėj, tegu ta 

vos dele^aciios Pavergtos Ėu^ mas”.. Fiįįfttf yra ne’.ktataip''linksmai, kai ten paskaitą i
ropes Seime pirmininko, laišką apie senato komisijos' primtą žingsiiis f Baltijos vatetytū^ at- rusų^ krioniątų. terautojo - “įro^ j 
ąplzašte “Sovietų belaisviai”, rezoliuciją dėl Baltijos valsty- statymą.” " dymuą”, kadt rusiška kokmfciff <
boi^ atsitiepiąma dėl Gromy- bių; paįįtejo toe reaofeeijoi «ew^orta> swud^e, kiek te- cija Lietuvoj tik “prasimany- : 
ką lofijūta dt Taštaire rugsėjo -tMp “

Grompko kalbėjo apie “tau- 1985 priimla Attetovų Jw»se cija apie i

Sea. J. K.Javifc lai^asBarbininkni
DarHnmRė. redaktorius Tė ''Jfl

va& drv Komarus Bučmys, ft 4
F. M., pasiualė laiškue tew /■
Yorko senątorianv Jtaob K. Ja- ■
vit» ir Rebert F- Kennody, pra- ? Jfl
šydamas paremti rezriiuclją |
Balti jos. valstybių reikalu. Ii se
natoriaus J. K Javits gautą lis 
atsakymas:

adtoltafeB Vibitaje tirštitad te- 
besijaodtaa & karimųjų Ute
nos- ta Ftimgėa J^tetitų rrikš- 
mėš- atsMeėdmto užsienio lietu
vių spaudoje. 7S. Am&azaičio RŪiorias: naujės^ “gegužmiEus”, 
pavarde ar slapyvardžiu pastas- vri’uždėjo-s«ą pktaštelę, te- 
Sės toks rusu “nekaltybės” gy- begrojapa, nate apie tavu- 

gy “primeta Jdpinimj” yj^ht 
riėias rugsėjo 4 dienos Tiesoj, ~7Vir “dtrtrtnų Lietuvos atsky

rimą nuo Rusijos rinkos”. Bet 
čie pat da^ąjnulkiau, negu pir
ma, BtipoMĮMio, kad rusų vaU 
džia ^-iikrfjt saao įmonėms 
žakavą stabįii, o gammmta pa-^ (Koflfgresorių šaldymo įrengi- 
siimar o naudojasi Liaiuvoj tik 
savo- nustatyta kaina apmoka
mais dariNąinkats, siekdama jų 
Tąyjrsiia sau prino. .

Šį kartą teisinasi nebe švei- 
carijos. o jappnijps pavyzdžiu. 
J4atj Japonai gaminą geriausią

jappnijps pavyzdžiu, 

pasaulyje dirbtinę odą irgi iš 
importuotos žaliavos, ,o panluo- 
da ją, svetur. Tik ir vėl, pamir
šo pasidėti ^„paprastą skirtu- dknčiųjų studentų. < 
mą, kad. japonai tą daro patys —Ansamblis "Lietuva" (anks- 
sąu įr sąvpr^rnšte, o rūsy su- čiau neformaliai vadintas “Sve- 
parmoųopoUą^ dirbtinės, . odos do”1 ansambliu), siunčiamas 
fabriką kąžk’pdėl .statosi, nors koncertuoti į Uljanovską-----Le-
ir sau, betjJĮ^ungėj ... Lietu- nino; pratinę (buv. Simbirską).

ą&d taeedpm which w Jį, $$ijįntelė Ryšium sų Lenino jubiliejum,
F o* rita Brittę statas bent ten, rypgį^na taf^lietųvių “kuL
įbtetafe R is išn^u^^r ^igiąų už šykš- ; taros, deką^’fT- „dešųntadie- 
^BHBįitNrik'ggfc thą «taftfcam<> nta ..

„ Etnografę,, tautosakininkų, 
kalbininką ir dailininku būrys, 
vadovaujamas istorijos mokslų 
kandidato V. Miliaus, šią vasa
rą lankėsi .Rimšės ta Gaidės a- 
pylinkėse (į rytus nuo Dūkšto)., 
Surinkę daug medžiagos apie 
to krašto verslus, amatus, tech
niką, užrašinėjo dainas, pasa
kas, padavimus ir kitą kalbinę

>š:Ū6TUSM, ’ paskiri Mieigėmų’ Ir mirodė 
1net tris lietuviškas pavardes I 

štasdtasaa foteš ^pdUa iš už. jrašta^hąritelto wne teteikė.. f 
sfenkf* už piršta parodjmsą i ro- ‘ B dta pranašė, kad Plungės į 
sų prdteėnės teinisterqą- peri- fririko dtaektorius (lietuvis!) 

esąs yštiteinęg, leadf “su kadrais 
vargu nebūsią” (Lyg jo būtų • 
kur buvę? Kai “čiabuvių” pri
stinga, “didieji broliai’ visada 
prisistato spragų užpildyti!) 

Buvo iš ko nusijuokti ta 
skaitant rusų blizgintojo aiški
nimą, kad “už* savo gaminius 
gausime iš Rusijos” to ir to.

Boston 18, Mass^ — 271 Shawmut Avenųe . 
80. BOSTON 27, Mass. 327 Wert Broadvray 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370,Union- Avenue-----------  EV 4-4952
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue —------- Of 5-88D8
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fifhhore Avenue Xi--------TU 6-367*
CHICAGO 22, tiL — 2222 W. Chicągo Avenuė-------- BR 8-6966
CHICAGO 8, IH. —’ 3212 So. Haftoad Street------WA 5-2737
CLEVELANO 13, Obio — 906 LHerary Road--------- TO 1-1068
DETROIT, Mičh. — 730 Miehigan Avenue_______ V! 1-5356
GRAND RAPIDS, Mfch. — 636-38 Bridge 81, N.W. GL 8-2256 
HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avu tei233-8030,246-0215 
HAMTRANCK, Mfch. — 11333 Jos, Cameau--------- TO 7-1575
IRVINGTON 11, NJ. — 762 SpringfieM Avė.---------  ES 2-4685
LAKEWOOD, N J. — 126 - 4th Street ■_---------- FO 3-6869
LOS ANGELES 22, Caftf. —■ 960 So. Atlantic Blvd- _ AN 1-2994 
NEWARK 3, N-I. — 428 Springfieltf Avenue------ ■_’BI.3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congreas Avė.-----------  LO 2-1446
NEVE YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street _ CH 3-3006 
KIEta YORK 3, N.Y.— 39 - 2nd Avenue---------------- AL 4-5466
PĄS8AIC, N J. — 176 Market Street-------8R. 2-6387
PATERSON 1, N J. — 99 Main Street -- ---------------  MU *4619
PHtLAOELPHIA, Pa. 19122'—y 1214 N. 5th St,-------PO 3M618
ILMrrSBUfltlII & Pa. — 13OZ E- C«v»n Stnet____ HU 1-®»
SteEEteiMte8CO> Caltf. — 2076 Sotter Street____ ,Fi 6-157?
tariaaiitatem. — sortaMk'St. -____ ____ 'PLSjmb
WGSCESTER> Mmb. — 174«HMbwy .8M ^------- pteMte
Y4MNG«rOWM % Ob«o — 21 Afth AvenueRf.ątari

Pati žinftmianma i,
dai^griio toeteritatyriiną siunčiant*’ ’ ' " “ j. ' ' 
/ 2 DOVANAS-SIUNTINIUS Į USSR. , j

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus ąųkŠfaps 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Inforiųia- 
cijų ta nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
. Ll 2-1767 
AN 8-0968

mos ardymą. Socialines šalpos nyri 
mokėjimai pradės kalti — tai Mk>ĮjĮfrĮĮ 
Irk. labai labai aštrus spaudi-' 
mas. Ešdėjantis šripos biudže- 
tas padidins mokesčius, vers 
miestus kreipi į federalinę 
valdžią. Mes turime padėti žmo- ši 
nėm reikšti jų reikalavimus; pa 

■Č'inii . . ■■■' ■ i .i ! i ~ i



Pop. Paulius VI sutinkamas New Yorko aerodrome praeitais metais spalio

SAVO KELIONĖJE PAMINĖJO
(atkeltais 3 psl.) 

ratu apvažiavo aikštę, savo de
šinę ranką ištiesdamas sveikini
mui. Laikas nuo laiko girdėjosi 
šauksmai: “Viva! Viva!”

Priartėjęs prie stadiono 
centro, kiek palūkėjo ir žengė 
prie 13-kbs laiptų aukštumoje, 
aikštėje įrengto altoriaus. Kai 
jis atsiklaupė prie savo klaupto, 
iš devynių New Yorko gretimų 
kunigų seminarijų 225 klieri
kai pradėjo giedoti Ralph Hun- 
ter paruoštą šv. Pranciškaus 
maldos tekstą.

Popiežiui skaitytinių mišių 
metu tarnavo septyni prelatai 
ir du ceremonijų vedėjai, kurie 
dar turėjo 3 pagalbininkus.

Šv. mišias popiežius laikė lo
tynų kalba, gi pamokslą sakė 
angliškai, pradėdamas: “N e w 
Yorko Broliai ir Sūnus, Broliai 
ir Sūnūs J. Tautų ir visos A- 
merikos, visi iš jūsų, kurie čia 
susirinkote iš kiekvienos pašau

lio dalies, mes sveikiname jus 
ir laiminame!”

šlubuojančiu anglų kalbos 
akcentu popiežius kalbėjo apie 
savo vizitą: “šita yra diena, 
kurios mes amžiais ilgėjomės ! 
Diena, kuri pirmą kartą mato 
popiežių, įžengusį į šį jauną ir 
garbingą kraštą!”

« Popiežiaus apsilankyme buvo 
kalbama viena speciali malda 
penkiomis kalbomis: anglų, is
panų, prancūzų, kinų ir rusų.

Buvo parinkti dvylika vaikų 
iš tarpo tų tėvų, kurie yra į- 
traukti į J. Tautų darbus, ir jie 
sudarė popiežiaus mišių auko
jimo procesiją ir kartu asistavo 
prie mišių. Kiekviena vaikų po
ra atliko savo paskirtį: pirmo
ji pora, berniukas ir mergaitė, 
atnešė vandenį ir vyną; antroji
— kieliką ir pateną su ostijo
mis dėl komunikantų; trečioji 
pora — žvakes; ketvirtoji pora
— du kepalėlius duonos; penk-

toji — dvi mažas statinėles vy
no; šeštoji pora nešė du balau- > 
dėlius ir alyvos šakelę, kaip ra
mybės ir taikos simbolius.

Konsekracijos metu visame 
stadione buvo didžiąusia tyla. 
Tik ritmišką pulsą buvo galima 
girdėti per garsiakalbį.

Apie 2 vaL p.p. popiežius 
lankėsi kardinolo Spellmano re
zidencijoje, Madison Avė., pri
jungtoje prie katedros. Ta pa
čia proga prie rezidencijos sie
nos atidengė bronzinę lentą 
su įrašu: “Jo šventenybė, po
piežius Paulius VI, jo istorinio 
aplankymo proga į Jungtinių 
Tautų asamblėją atnešti Kris
taus taikos naujieną, buvo pa
garbus svečias šiame New Yor
ko arkivyskupijos name,. 1965 
m. spalio 4”.

Popiežius Paulius VI per sa
vo istorinę kelionę į Jungtines 
Tautas pasakė 8 reikšmingas 
kalbas. Kiekviename savo pa
reiškime paminėjo žodį "tai
ka". Tai kartojo daugelį kartų: 
Romos aerodrome taiką pami
nėjo J.2 kartų; atvykęs į Ken- 
nedy aerodromą New Yorke — 
7 kartus; prie šv. Patriko kated
ros — 1 kartą; Jungtinių Tau
tų generalinėje asamblėjoje — 
17 kartų; šv. Šeimynos bažny
čioje — 8 kartus; Yankee sta
dione — 33 kartus; pasaulinė
je parodoje — 2 kartus; pa
reiškimuose spaudai 4 kartus. 
Iš viso — 84 kartus.

Yankee stadione, kur popie
žius spalio 4 vakare 90,000 žmo
nių miniai laikė mišias už pa
saulio taiką, tikintiesiem prie 
didžiųjų įėjimo vartų buvo da
linami paveiksliukai su popie
žiaus rankraščiu ir atspausdin
tu šventraščio anglišku tekstu: 
“Aš jums palieku ramybę, duo
du jums savo ramybę (Jon. 14, 
27). Paulus PP. VI. New York, 
1965 m. spalio 4”.

JAV “Early Bird” satelitas 
daugiau kaip 16 Europos vals
tybių (dviejų žemynų 22 kraš
tams) televizijos aparatais per
teikė šv. Tėvo kalbą, pasakytą 
Jungtinių Tautų generalinėje 
sesijoje New Yorke. Per, 44, 
000 milijonų televizijos aparatų 
buvo galima girdėti ir matyti 
popiežių kalbant.

Vatikanas ta pačia proga iš
leido du skirtingus pašto ženk
lus prisiminti popiežiaus misi
jai spalio 4 Jungtinėse Tauto
se. Pašto ženklai vaizduoja po
piežių ir J. Tautų rūmus su 
tynišku Įrašu: “Paulus VI 
M. Paeis Nuntius”.

Benvenutas
Ramanauskas, O.F.M.

lo- 
P.

'f

Mielas jaunuoli
Šv. 'Pranciškaus Asyžiečio 
idealai tebėra vertingi 
ir šiandien

o

Apie knygą 
Šventoji auka**

JAUNIMO METAIS
LIETUVIAI PRANCIŠKONAI KVIEČIA 

' TAVE į SAVO ŠEIMĄ

Darbo dirva labai plati ir naši tremtyje bei Lietuvoje
Pamąstyk, 
ar neverta pasiaukoti Dievui ir tautai vienuolio-kunigo 
pašaukime

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI 
LAUKIA TAVĘS

ln/orrna< ijų prasyk šiuo adresu:

Provincial Superior
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Me.

DARBiNlMKAS 1966 nk, <U nr, 6S

LAUMIŲ

Pašaukimo simpoziumo dalyviai Washingtone kat. kon greso metu. Nuotr. P. Ąžuolo

Londone,
495 psl.,

IŠUGDYKIM DAUGIAU DVASINIŲ PAŠAUKIMŲ
Kataliku kongreso pašaukimo sekcijos darbai

Prisimena viduriniai amžiai, 
kai vienuoliai ranka kaligrafiš
kai išrašydavo puikius rankraš
čius, meniškas knygas. Ten bu
vo Tiesa, pasiaukojusių broliu
kų ilgomis valandomis estetiš
kai užrašyta.

Ar šiais laikais tokių knygų 
nebėra? — Yra.

Prieš metus Tėvų Jėzuitų iš
leista “Šventoji Auka”, — lie
tuviškos mišių maMos, kurias 
išvertė Tėv. Brinto Markaitis, 
S.J. Jis parašė ir įžangos žodį
— Dievas ir Žmogus Aukoje.

“Žengsiu prie Dievo alto
riaus, pas Dievą eisiu, kuris 
man duoda jaunystę ir grožį.”
— Taip prasideda mišių mal
dos; ir gretimame puslapy — 
kunigo rankos ant altoriaus fo
tografija. Prie kiekvienos mal
dos — meniškos Tėv. A. Ke
riu, SJ., Fotografijos. Jų knygo
je apstu, jos akiai teikia tą 
džiaugsmingą nuotaiką, kurią 
junta kunigas, žengdamas prie 
altoriaus, kurią išgyvena kiek
vienas nuoširdus tikintysis, šv. 
mišių klausydamas. Kiekvienas 
tikintysis pajus, ir šią knygą 
vartydamas, tą mistinę mišių 
prasmę, gilų Dievo ir Žmogaus 
susijungimą Aukoje.

Dail. A Kurausko meninė 
knygos priežiūra ir užbaigimas

Katalikų kongrese Washingto- 
ne simpoziumam buvo skirta 
rugsėjo 5, pirmadienio, rytas. 
Posėdžiai prasidėjo 10 vai. Tuo 
pačiu metu posėdžiavo moterų 
sekcija, jaunimo sekcija ir pa
šaukimu sekcija. Į šią pastarą
ją žmonių prisirinko daugiau
sia.

Sekcijos globėju buvo vysk. 
V. Brizgys. Ją organizavo prel. 
dr. V. Balčiūnas. Jis ir tarė ati
daromą žodį, pažymėdamas pa
šaukimų aktualumą. Pirminin
kauti pakvietė Antaną Masionį, 
sekretoriauti — sės. Anuncia- 
tą, rezoliucijų komisijom kun. 
Albiną Spurgį, MIC, Emiliją Žit- 
kienę ir Algį Kasiulaifį.

PAŠAUKIMŲ KRIZĖ
Pagrindinę paskaitą skaitė 

prel. V. Balčiūnas — Dvasiniai 
pašaukimai ir’ lietuviai visuoti
nės pašaukimų krizės akivaiz
doje. Išryškinęs kunigų ir vie
nuolių vaidmenį Bažnyčioje, 
paskaitininkas plačiai apžvelgė 
pašaukimų reikalą ir parodė, 
kaip mažėja dvasininkų skai
čius.

Normaliose sąlygose vienas 
kunigas gali aptarnauti 1000 ti
kinčiųjų. Dabar gi, paėmus vi
so pasaulio tikinčiuosius, vie
nam kunigui tenka 2000. Bet 
yra vietų, kur kunigų labai 
trūksta. Ten vienam kunigui 
tenka aptarnauti 5, 10, 20 ar 

- net 30 tūkstančių tikinčiųjų.
žemėje žmonių skaičius dau

gėja, didėja ir katalikų skai
čius. Tad ir kyla rūpestis, kaip 
padidinti kunigų bei vienuolių 
skaičių.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
irgi trūko kunigų. Jų reikėjo 
beveik tris kartūs daugiau, kad 
tikintieji būtų gerai aptarnau
ti. Katalikų buvo 2,750,000, gi 
vyskupijose kunigų buvo 1271, 
vienuolių kunigų — 168. Klie
rikų seminarijose ,— 412, mo
terų vienuolių — 950.

Dabar Lietuvoje padėtis yra 
tiesiog tragiška. Kunigų bėra 
vos 850. Jų amžiaus vidurkis— 
60 metų. Suprantama, prie to
kio amžiaus mažėja darbingu
mas. Seminarija iš kiekvienos 
vyskupijos tegali priimti tik po 
vieną klieriką. Šiuo metu semi
narijoje nėra nei 30 klierikų.

Išeivijoje — laisvame pasau
lyje — yra 573 lietuvių kilmės 
dieceziniai kunigai ir klierikai, 
227 vienuoliai kunigai, 5 vie
nuoliai klierikai, 29 broliukai ir 
874 vienuolės. Lietuviškuose 
vienuolynuose yra dar 126 ne
lietuviškos kilmės vienuoliai; 
26 vyrai ir 100 moterų. Nuo 
1940 iki 1966 metų, t.y., per 
25 metus, lietuviškos vienuoli
jos padidėjo tik 482 nariais, Į- 
skaitant ir neliėtuvitis.

Kodėl mažėja pašaukimai?. 
— Prelegentas nurodė daug 
priežasčių: neatsiliepia Dievo 
balsui, kai jaučiamas pašauki
mas, visuomenėj neugdoma pa
šaukimų, neigiamai veikia ne
dorovinga aplinka su televizija, 
kinu, radiju, pornografine spau
da. Neigiamai veikia ir šeimų 
pairimas.

Kaip pašalinti krizę? — Rei
kia dorinti ir krikščioninti visą 
gyvenimą, visur ugdyti pašau
kimus, nuolat melstis ir duoti 
gerą pavyzdį, planingai ir or
ganizuotai veikti, vadovaujan
tis šv. Sosto nurodymais.

Baigdamas prelegentas pa
stebėjo, kad kitur jau yra Į- 
steigtos draugijos dvasiniam 
pašaukimam ugdyti, bet tokios 
draugijos nėra lietuvių tarpe. 
Tokią organizaciją reikėtų kuo 
greičiausiai įkurti.

Tėv. G. Kijauskas, S.J., pir
mas koreferentas, kalbėjo apie 
pašaukimus i kunigus ir Serra 
Club—tokią organizaciją, ku
ri rūpinasi dvasiniais pašauki-

mais. Amerikoje ji turi 10,0QD 
narių, kurie yra susibūrę į 225 
klubus. Draugijos tikslas — 
puoselėti pašaukimus į kunigus 
ir skleisti gyvąją krikščionybę. 
Sąjūdis rengia parodas, globo
ja mišių tarnus, gamina filmus, 
padeda pasauliečiam suartėti su 
dvasininkais.

Koreferentas tiki, kad pašau
kimų tikrai padidėtų, jei jais 
rūpintųsi ir pasauliečiai.

Motina Aloyza, antroji kore- 
ferentė, kalbėjo apie pašauki
mus ir teresietes — Theresians. 
Draugija rūpinasi pašaukimais 
į moterų vienuolynus. Narėmis 
gali būti tik uolios ir pavyzdin
gos katalikės. Organizacija į- 
kurta 1961 ir jau turi 5000 na
rių JAV, Kanadoje ir net Kini
joje. Apie 40 procentų sudaro 

-* gimnazistės.
Gintarė Ivaškienė, trečioji 

koreferentė, negalėdama atvyk
ti savo pranešimą apie šeimą ir 
pašaukimus buvo atsiuntusi raš
tu. Pranešimo dėl laiko-stokos 
nebeskaitė. Pageidauta jį pa
skelbti spaudoje. Pranešimas 
bus atspausdintas Laiškuose 
Lietuviams.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Petr. Tarutis — VILNIAUS 

RŪBAS, romanas. Išleido Ni
dos Knygų Klubas 
Anglijoje, 1966 m., 
kaina 2.50 dol.

Bronys Raila —
JUOSTA, akimirksnių kronikos 
I, išleido Nidos Knygų Klubas 
Londone, Anglijoje, 1966 m., 
343 psl., kaina 2dol. Viršelis 
dail. Kosto Jezersko.

Prel. J. B. Končius — AT
SIMINIMAI IŠ BALFO VEIK
LOS 1944-1964, spaudė Draugo 
spaustuvė Chicagoje 1966 m., 
404 psl., gausiai iliustruota nuo
traukomis iš Balfo veiklos. Kai
na 5 dol.

AMERIKOS LIETUVIŲ SPOR
TO ISTORIJA, surinko ir para
šė John Jakubs-Jakubauskas, 
išleista autoriaus lėšomis, 155 
psl., gausiai iliustruota. Kaina 
nepažymėta.

A.L.R.K. MOTERŲ SĄJUN
GA 1914-1964; jubiliejinis lei
dinys, parengė Donna Žilis, vin
jetes piešė sesuo M. Mercedes, 
C.S.C., Donna Žilis ir Victoria 
Leone. Gausiai iliustruota, 248 
psl., įrišta į kietus viršelius.

Juozas Eretas — MAŽOSIOS 
TAUTOS IR VALSTYBES, .Jų 
reikšmė Europai. Atspaudas iš 
Šaltinio, 15 psl. West Bridg - 
ford, Nottingham, Anglija, 
1966.

Antanas Liuima, S.J. — MO
DERNIOSIOS PAŽANGOS 
PROBLEMŲ KLAUSIMU, at - 
spaudas iš L.K.M. Akademijos 
Metraščio II tomo, atspausta 
Romoje 1966, psl., 329-351 psl.

Kun. dr. Juozapas Vaišnora, 
M.I.C. — BANDYMAS ĮVESTI 
NEKALTAI PRADĖTOSIOS 
ORDINĄ LIETUVOS LENKI
JOS VALSTYBĖJE, atspaudas 
iš L.K.M. Akademijos Metraš
čio II tomo, 265-296 psl., Roma, 
1966.

LITUANUS, 1966 metų pava
sario numeris. Numeris iliust
ruotas dail. Romualdo Bukaus
ko kūrimais.

kiek- 
namų

nys, kuris turėtų būti 
vieno lietuvio kataliko 
bibliotekoje,

šio puikaus leidinio 
teliai garbės fundatoriai 
Jurgis
(Woodhaven; N.Y.), paaukoję 
500 dol. Yra visa eilė vardų, 
kurie paaukojo mažesnes su
mas. ;

Reiškia, tikrai meniški leidi
niai galimi ir šiais laikais; tik 
reikia dosnių Širdžių ir Įvairių 
telentų bendradarbiavimo.

A.R.

vienin-
i yra'

Eugenija Keziai

— Kaune politechnikai insfl* 
tufe rugsėjo 9 ir 12 buvo pa
gerbti 60 metų amžiaus sulau
kę mokslinihkai: chemijos pto- 
fesorius Jonas Janickis ir archi
tektūros ’ katedros vedėjas do
centas Adolfas Lukošaitls. Abu 
moksliniam darbui pasirengę

DISKUSIJOS

Aktuali tema sukėlė gyvas 
diskusijas. Tėv. L. Andriekus, 
O. F. M. pareiškė nuomonę, 
kad siūlytos priemonės, išsky
rus maldą, nieko nepadės, jei 
nebus kovojama su viešu jau
nimo tvirkinimu. Apgailestavo, 
kad Amerikos hierarchija nie
ko nedaro, matydama blogą į- 
taką jaunimui. Ir šeimos atmos
fera esanti nepalanki pašauki
mams. Laikraščiai, žurnalai 
taip pat nepadeda pašaukimų 
ugdyti, neišnaudojamos geros 
progos — pvz., jaunimo kong
rese Chicagoje nieko nebuvo 
pasakyta apie pašaukimus. Jis 
siūlė kreiptis į lietuvius vysku-

pus, kad jie imtųsi pašaukimo 
akcijos su tokia iniciatyva, su 
kokia rengė Šiluvos koplyčią.

Prel. L. Tulaba ragino veikti 
į tėvus ir Į vaikus. Statistika ro
do, kad paprastai pašaukimai 
ateina iš gausių šeimų. Siūlė 
spaudai daugiau kreipti dėmesį 
į pašaukimo reikalą.

Kun. V. Rimšelis, MIC, pa
brėžė, kad reikia šeimas suinte
resuoti dvasiniais pašaukimais.

Vysk. V. Brizgys, siūlė imtis 
sistemos bei aukos ir intensy
viai tęsti toliau pradėtą pašau
kimo akciją.

A. Kasulaitis perskaitė rezo
liucijas, kurios buvo vieningai 
priimtos.

Baigiamajame žodyje prel. V. 
Balčiūnas apgailestavo, kad lai
kas neleido visiem plačiau ir iš
samiau pasisakyti. Ragino tuos 
klausimus kelti spaudoje. Padė
kojo visiem prisidėjusiem prie 
šios sekcijos suorganizavimo.

Posėdis baigtas 12 vai.
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Skubiai kontąjk|uokime savo senatorius
dership and ai! your ftiends inSenatorius Fulbright davė eigą 

mūšy rezoliucijai, tačiau ją tu
ri priimti Senatas. Tuoj para
šykime po laiškutį abiem savo 
senatoriam.

Kaip jau visi žinome, Sena
to užsienio reikalų komisija pa
tvirtino mūsų rezoliuciją. (H. 
Con. Res. 416) 1966 rugsėjo 15. 
Senatorius J. • Wm. Fulbright 
perdavė tą rezoliuciją už ketu
rių dienų (rugsėjo 19 Senatui 
ją priimti. Be abejo, Senatas 
tai padarys šiom dienom.

Dar šiandien parašykime a- 
biem savo senatoriam po trum
pą laiškutį, kad jie imtųsi ini
ciatyvos tą rezoliuciją tuoj pra
vesti Senate. Rašykime tik sa
vo senatoriam.
Įtakingesnių senatorių sąrašas

Išvardinti visą šimtą senato
rių užimtų perdaug vietos. Že
miau duodamas sąrašas tik tų, 
kurių steituose yra didesnis 
skaičius lietuvių ir kurie Sena
te turi daugiau įtakos. Štai, 
jie: — Califomia: — George 
Murphy ir Thomas H. Kuchel; 
Connecticut: — Thomas J. 
Dodd ir Ahraham A. Ribicoff;

HARTFORD, CONN.
Liet. Bendruomenės apylin

kė rengiasi pagerbti Conn. val
stybės gubernatorių John 
Dempsey, lietuvių bičiulį. Jo 
garbei rengiamas banketas. A- 
pylinkės valdybai vadovauja: 
Antanas Ustjanauskas —pirm., 
nariai — Maslauskas, Navikas 
ir Šliogeris. Bankete dalyvaus 
ir žymūs amerikiečiai.

Garbės komitetą sudaro: de
mokratų partijos tautinis pirm. 
John M. Bailey, šen. Thomas J. 
Dodd, šen. A. Ribicoff, kongres- 
manas E. Q. Daddario, Conn. 
valstybės senatorius S. Lebon, 
kleb. kun. J. Matutis, V. Voler- 
tas, žymus juristas R.K. Killian, 
Hartfordo burmistras . Geo. Ki- 
nella. Tai daugiausia demokra
tų partijos vadai.

Lietuviai Amerikos politikoje
Ligi šiol turime nemažą gru

pę lietuvių, kurie reiškėsi ir da
bar reiškiasi Amerikos politiko
je. .Praeityje buvo adv. Anta
nas Olis Chicagoje, teisėjas Uvi- 
kas Detroite, teisėjas Laukaitis 
Baltimorėje. Pastarasis, būda - 
mas atstovu Marylando valsti
jos seimelyje, pravedė Įstaty
mą švęsti Vasario 16. Tai vis 
senesnės išeivijos lietuviai po
litikai.

Iš naujų ateivių tarpo yra 
asmenų, kurie sėkmingai vei
kia amerikiečių tarpe. Vieni

Illinois: — Everett M. Dirksen 
ir Paul H. Douglas; Indiana: — 
Vance Hartkelr Bįrch E. Bayh; 
lowa: — Jack MiUer ir Bourke 
B. Hickenlooper; Maryland: — 
Joseph Tydings ir Daniel B. 
Brewster; MMsaphusottK Ed- 
ward M. Kennedy ir Lėverett 
Saltonstall; Michigan: — Philip 
A. Kart ir Robert P. Griffin; 
Nebraska: — Roman L. Hrus- 
ka ir Carl T. Curtis; New Jer- 
sey: — Harrison A. Williams, 
Jr. ir Clifford P. Case; New 
York: — Robert F. Kennedy ir 
Jacob K. Javits; Ohio: — Ste- 
phen M. Youhg ir Frank J.
Lausche; Pennsylvania: — 
Hugh Scott ir Joseph S. Clark; 
Rhode Island: — John 0. Pas
tere ir Claiborne Pell; Wiscon- 
sin: — William Proxmire ir 
Gaylord A. Nelson.
Laiško pavyzdys senatoriam

Parašykime dar šiandien a- 
biem savo senatoriam ir pasiųs
kime laiškus oro paštu. Laišku
čio (ar telegramos) turinys ga
lėtų būti toks: —
The Honorable (senatoriaus 

vardas, irjjąvąrdė)

reiškiasi demokratų, kiti respu
blikonų partijose.

Los Angeles mieste turime 
Leonardą Valiuką. Jis veikia 
respublikonų partijoje ir turi 
nemažos įtakos jų vadovybei. 
Jis yra rezoliucijų pradininkas 
ir svarbiausias judintojas.

Demokratų partijoje sėkmin
gai reiškiasi Antanas Ustja- 
nauskas, Hartfordo LB apylin
kės pirmininkas. Jis palaiko ry
šius su demokratų vadais Wa- 
shingtone ir Conn. valstybėje. 
Jis yra gavęs laiškų iš buvusio 
prez. John F. Kennedy, susira
šinėja ir su dabartinio prezi
dento administracija. Laiškus 
rašo senatoriam, kongresma- 
nam. Aktyviai reiškiasi demok
ratų klubuose, dažnai susitin 
ka su vadovaujančiais asmeni
mis. Pats nesiekdamas kokios 
politinės karjeros, nori garsin
ti Lietuvos vardą ir padėti Lie
tuvos bylai.

Hartforde ukrainiečiai buvo 
sumanę pagerbti gubernatorių 
John Dempsey, bet jis atsisakė 
aiškindamasis, kad neturi lai
ko. Ukrainiečių yra daugiau 
nei lietuvių. Bet kai pasisiūlė 
A. Ustjanauskas, gubernatorius 
sutiko ir priėmė lietuvių kvie
timą.

Tas gubernatoriui rengiamas 
pagerbimas bus spalio 16 lietu
vių klube. V.M.K.

Senate Office Building 
Washington, D.C. 20510 
My dear Senator

As you know, the Senate 
Committee on Foreign Rela- 
tions approved H. Con. Res. 
416, conceming the Baltic Sta
tes, and sent it to the Senate 
for adoption on September 19, 
1966.

Please urge the Senate lea- 

Kur lietuviams jau nebera vietos . . . 
(REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS)

“Darbininkas” karts nuo kar
to vis skelbia naujus aukotojų 
sąrašus tėvų pranciškonų pla
nuojamo Kultūros židinio New 
Yorke statybai. Duok, Dieve, 
kad šis užmojis būtų kuo grei
čiausiai įgyvendintas. Tuo tar
pu ir Chicagoje šiuo metu vėl 
iškyla Jaunimo centro proble
ma.

Kaip žinoma, prieš 10 metų 
tėvai jėzuitai, dar patys netu
rėdami nei reikiamo vienuoly
no, nei koplyčios, pirmiausia pa
statė jaunimui namus — Jau
nimo centrą. Dešimties metų 
bėgyje čia virė toks lietuviškas 
gyvenimas, kad per metus per
eidavo virš 100,0 0 0 žmonių. 
Chicagos Jaunimo cent
ru be 'perstogės naudojasi 
Aukšt. lit. mokykla, Pedagogi
nis institutas, Lietuvių opera, 
4 tautinių šokių grupės, Lietu
vių scenos darbuotojų sąjunga 
ir dar 36 įvairių srovių lietuvių 
organizacijos, neskaitant jų pa-
dalinių. Pvz. lietuvių skautų yra 
visa eilė draugovių, taip, kad 
jie vieni perpildo dabartinį Jau
nimo centrą. O kur dar viso
kios galerijos ir archyvai, kaip 
Čiurlionio galerija, Pasaulio lie
tuvių archyvas, muzikologijos 
archyvas, foto archyvas ir ki
tas lietuvių turtas?

Taip ir. pasidarė, kad dabar
tiniam Chicagos Jaunimo cent
re organizacinis lietuvių gyve
nimas jau nebetelpa. Sekma
dieniais Jaunimo centro direkt. 
tėv. dr.. J. Kubilius jau nebe
gali sutalpinti jaunimo, o apie 
vyresniuosius nebėra nei kal
bos. Antroji problema — bran
gia istorine ir kūrybine medžia
ga perkrauti rūsiai, aktorių per
sirengimo kambariai, scenos už
kulisiai ir kiti kampai. Tad jau 
pribrendo būtinas laikas plėsti 
dabartinį Jaunimo centrą ar sta
tyti naują.

Prieš kuri laiką LB buvo užsi
mojusi Chicagoje pastatyti lie
tuvių namus. Tėvai jėzuitai at
siduso ir laukė, kada tie rūmai 
pradės dygti. Deja, kalbos nu
tilo, planai kažkur dingo stal
čiuose. Tad praėjusią vasarą tė
vai jėzuitai, nebeturėdami kitos 
išeities, pavedė tėv. dr. J. Ku
biliui ir jo padėjėjam — tėv. J. 
Borevičiui ir tėv. B. Krištanavi- 
čiui imtis iniciatyvos gerokai 

Sceni iš “Mūbv mieitello”. Vaidinimą matytime spalio 9 šv. Tomo >al«je Woodhavene, N.Y. Vakarą renčia 
OarMHirrko adminl»tracija.

the Senate to act on this legis- 
latiofc without delay and to 
adopt it knmediateiy. Thank 
yoų. _

Sincerdjs-
(Parašas ir adresas)
Padarykime tai dar šian

dien. Paraginkime visus savo 
pažįstamus parašyti tnos du 
laiškučius. IT.

padidinti dabartinius rūmus. 
Tam reikalui buvo nupirkta že
mė šalia dabartiniu rūmų ir 
šiom dienom tėv. dr. J. Kubi
lius su savo štabu pradeda mil
žinišką „ vajų Jaunimo centro 
praplėtimu?*“ Visa tai kainuos 
apie 250,000 doE Bet žinant tė
vų jėzuitų iniciatyvą ir jų po
puliarumą Įvairių pažiūrų lietu
vių tarpe, tikimasi, kad ši su
ma bus surinkta ir 1968 metais, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 50 metų sukak
tį, Jaunimo centro rūmai Chi
cagoje jau bus naujai pristaty
ti ir juose galės tilpti Chicagos 
lietuvių organizacinis gyveni
mas ir lietuvių išeivijos kūrybi
niai bei istoriniai turtai. Tuo 
metu, tikėkime, ir New Yorkas 
pasipuoš savuoju Kultūros židi
niu.

Iš mūsojo . Jaunimo centro 
ypač prisimena keletas momen
tų. Kaziuko mugės, kai čia per 
dieną pereina 8-10,000 žmonių.
Lietuvos gen. konsulo prieš po
rą metų suruoštas priėmimas 
užsienio diplomatam Vasario 
16 proga. Priėmime dalyvavo 
nemažai užsienio diplomatų, jie 
čia matė Čiurlionio galeriją, 
vestibiulį dominuojantį dail. B. 
Jameikienės vitražą, Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklą, 
prožektorių Šviesoje spindinčių' 
jėzuitų koplyčios, vienuolyno 
ir Jaunimo centro rūmų visu
mą, ir ne vienas iš tų diplo
matų Lietuvos konsului minė
jo, kad jie jautėsi esą Lietuvo
je.

Arba kai šaltą, ledinę žiemos 
naktį Į Jaunimo centrą lietu - 
viam vizito padaryti atvyko ar- 
kiv. A. Samore iš Vatikano. 
Ugnis ruseno prie Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklo, il
gos organizuoto jaunimo eilės 
tiesėsi nuo pat paminklo iki 
Jaunimo centro pagrindinių du
rų ir per koridorius iki Čiurlio
nio galerijos, o patys rūmai bu
vo perpildyti suaugusių, atsto
vaujančių įvairias organizaci
jas ir pažiūras. Koks šiltas ta
da buvo ark. Samore žodis, pa
sakytas lietuviškai, kaip ji jau
dino programa, atlikta jauni
mo, daugumoje užaugusio tame 
pačiame Jaunimo centre. Ir 
grįžęs atgal į Vatikaną, arkiv. 
A. Samore atsiuntė tėv. dr. J.

Jaunimo centro rūmai Chicagoje, priekinis fasadas prie 
didžiųjų durų

Kubiliui šilčiausią padėką už tą 
nepamirštamą jo priėmimą ir 
pagerbimą.

Dar ilgai jaunimo mintyse 
liks gyvas ir šią vasarą Chica
goje įvykęs jaunimo kongre
sas. O juk visi paruošiamieji 
darbai, posėdžiai vyko Jaunimo 
centre, čia bent pusmetį bu
vo ir vyriausioji kongreso ren
gimo būstinė. Viso pasaulio jau
nimas, suvažiavęs iš įvairiausių

WORCESTER, MASS.
Tautos šventės paminėjimas
L.B. vietos apylinkės valdy

bos sudarytoji parengimo ko
misija rugsėjo 25 surengė Tau
tos šventės minėjimą. Prie Lie
tuvių Piliečių klubo 8 v. r. iš
kilmingai buvo pakeltos vėlia- 

-vos^lOvąL šv. Kazimiero baž
nyčioje atlaikytos iškilmingos 
pamaldos. Organizuotai su vė - 
liavomis dalyvavo skautai ir a- 
teitininkai. Mišias aukojo kun. 
J. Bakanas, pamokslą pasakė 
kun. A. Volungis.

šv. Kazimiero bažnyčioje 3 v. 
buvo rožančius už pavergtą Lie
tuvą.

PITTSBURGH, PA.

Alto skyriaus valdyba kvie
čia visų draugijų atstovų pasi
tarimą spalio 30, sekmadienį, 3 
v. popiet šv. Kazimiero salėje, 
124 S. 22 nd. St., South Side, 
Pittsburgh, Pa. Bus tariama
si dėl Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimo. Draugi
jos ir visuomenės veikėjai pra
šomi skirti auką Lietuvos lais
vinimo darbui. Dabartinę Alto 
skyriaus valdytą sudaro: pirm. 
Aleksandras Vainorius, vice- 
pirm. kun. Vladas Karaveckas, 
sekretorė Mildred Chinik, ižd. 
Veronika Količius.

kraštų, matė Jaunimo centrą 
ir jų pėdos palietė tą lietuvišką 
kampelį, kuris dabar nūn turi 
laužtis į naujus plotus, nes lie
tuviško atžalyno gretos Chica
goje vis auga, o susidariusiai 
mūsų veiklos dokumentacijai, 
kūrybiniam turtam ir kitam is
toriniam palikimui reikia taip 
pat patalpų, kur jis būtų apsau
gotas iki tos dienos, kada jis 
bus galima perduoti laisvai Lie
tuvai. VI. Rmjs

Maironio parke 4 v. buvo pa
skaita su menine dalimi. Susi
rinkimą atidarė ir įžanginį žo
dį tarė komisijos pirm. Pr. Ra- 
diukaitis. Invokaciją sukalbė
jo kun. J. Bakanas. Programai 
vadovavo R. Jakubauskas. Me
ninės programos metu pasfcąm-, 
bino Asta Dabrilaitė ir Onilė 
Vaitkutė, Jūratė Garsytė pa
deklamavo ir skautų tautinių 
šokių grupė, kuriai vadovauja 
Saulė Staškaitė ir Zigmas šer
mukšnis, pašoko tris tautinius 
šokius. Akordeonu griežė La- 
kita.

Paskaitą skaitė Pr. Pauiiuko- 
nis. Jo žodis buvo daugiau skir
tas jaunimui, kurio nemažai bu
vo atvykę į šventės minėjimą. 
Buvo paliesta tautos praeitis ir 
jos reikšmė ateinančiom kar
tom. Tik tą praeitį pažindami, 
nenutraukiame ryšių su tauta.

Minėjimo programos metu 
kalbėjo Worcesterio Lietuvių 
Organizacijų Tarybos pirminin
kas Pr. Stanelis.

Tautos šventės minėjimas 
praėjo įspūdingai ir gražiai. Ir 
visuomenės gana gausiai daly
vavo.

Koncertas Matulaičio 
namu nauda

Lapkričio 6 d. 2 vai. Mairo
nio parke Matulaičio namų sta
tybos reikalui rengiama vaišės, 
pietūs ir koncertas. Meninę 

(nukelta į 6 psl.)

IŠ VISUR
— Sol. Algis Grigas iš Chi

cagos dalyvaus Naujosios Ang
lijos lietuvių radijo programos 
Laisvės Varpo tradiciniame 
rudens koncerte. Koncertas į- 
vyks spalio 9 So. Bostono Lie
tuvių piliečių draugijos didžio
joje salėje. Koncertas rengia
mas šūkiu: “Pažinkime ir rem
kime savo talentus”. Tam pa
čiam koncerte dainuos ir sol. 
Daiva Mongirdaitė, atlikusi pa
grindines partijas Chicagos lie
tuvių šiemet pastatytose opero
se Traviata ir Lokys. Solistam 
akomponuos komp. Julius Gai
delis.

— Pulk. Jonas M. Laurinai
tis, sulaukęs 72 m. amžiaus, 
rugsėjo 25 mirė Chicagoje. Bu
vo pašarvotas Petkaus šerme
ninėj Marųuette Parke. Palaido
tas Prttsburghe, Pa., šeimos ka
puose. Laidotuvėmis rūpinosi 
sūnus kun. Saulius Laurinaitis, 
Johnstown, Ohio, parapijos kle
bonas. Velionis bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje, suredaga
vo eilę karių auklėjimo leidinių, 
buvo vienas Lietuvių kalbos va
dovo redaktorių, išleido kny
gas Lietuvos kariuomenė, Mū
sų kariškoji spauda bei išvertė 
Latvijos istoriją.

— Žurn. VI. Būtėnas vado
vaus Gražinos operos spaudos 
komisijai. Rašytojai Aloyzas Ba
ronas ir Albinas Valentinas ir
gi sutiko į šią komisiją įeiti. 
Gražinos opera bus atžymėtas 
lietuvių operos Chicagoje de
šimtmetis. Ta proga numatoma 
išleisti ir sukaktuvinis leidi
nys.

— Vytautas Mariįošius vado
vaus pritaikomosios muzikos 
departamentui Hartfordo uni
versiteto Hart muzikos kolegi
joje. Apie tai paskelbė High Fi- 
delity rugsėjo numeris Here 
and There skyriuje.

PAIEŠKOJIMAS. Vinco Vai- 
čiulevičiaus ieško sesuo Aldo
na Petraitienė, gyvenanti: Lie
tuva, Tauragė, L. Giros gatvė 
32.

PUTNAM, CONN. 
ŠEIMŲ DIENA

Po kaitrios vasaros darbų, 
kurie gal ne vienam išsėmė vi
dines jėgas, dabar yra proga 
naujai atsigaivinti šeimų susi
telkimo dienoje, kuri ruošiama 
spalio 23, Nekalto Prasidėjimo 
Marijos Seserų sodyboje, Put- 
nam, Conn.

Dienos programa prasidės 
10:30 vai. ir baigsis 4:30 vai. 
Susitelkimą praves prel. Vytau
tas Balčiūnas. Smulkesnė prog
rama bus paskelbta Jum atvy
kus, tačiau šv. Mišios tikrai bus.

Jaunos šeimos kviečiamos at
vykti su vaikučiais, kurių globa 
pasirūpins seserys.

Malonėkite apie savo atvyki
mą pranešti iki spalio 19 šiuo 
adresu: Immaculate Conception 
Convent. Putnam, Conn. 062 
60. Skambinti: (203) 928-5828.

Nuoširdžiai laukiame!
Sesuo M. Palmira

Susitelkimo dienos tvarkytoja

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K 4 PASIRYŽO M E — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ ALKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE fBUILDING FUNO) 
680 BUSHW1CK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką .......... statybų fondui ir praSau jraij'ti mane / mūsų
Seimą / mūsų mirusiuosius J:

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui.............__

ADRESAS ..................... ............................................................ ........... ..........................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)



CLEVELAND.OHIO

HAVEN REALTY
įmūrant*

Užeikite, rašykite arba ■škatnbinkite

baras - restoranas

Norite geros meniškos fotografij

chic ago 22, m.

VYTAUTAS •ELECKAi

'▼airių 
trauku;

dol. į mėnesi ir aš labai tvar
kingai Šia sumą moku. Aš daž
nai pagalvoju, kad to laiko man 
nebedaug teliko, kad man rei
kia susitvarkyti savo reikalus;

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės j

Caro ląarate MMkvoje buvo 
garsi FQ^>oye. (hemą ir 
vadinama petatacą . ta&fe 
panaŠi“ tĮ mžsižkę “Ifalian 
bread“. Sems Fflęovas, kepyk
los savinmkąs, sakydavo: Duo
nos gamyboj svarbu miltai, bet 
nemažiau ir vanduo. Juoda duo.

8ALX VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje galį tilpti 100 dalyvių

Kasdien nuo 9 iki S vai.: šeštadieniai* iki 6 vai popiet. 
57-09 ,lama«ca Avė.. Woodhaven 21. N. Y • tai VI 7-44T-*

LietuviSia ir eurapietiška ctaona ir pytęgri 
Šventėms, vestuvėm* bei ppkyfiams tortai 

DALIA ir A i BERTAS RaMTOMAI avr 
jmm rrAcd rroEcr ^ ; MoridYikM v

kuris yra sudarytas lietuvių 
mokslui, švietimui, kultūrai 
remti, lietuvybei skatinti ir le
dyti. Prie šio kilnaus darbo dė-

LIETŲV1Ų DIENA J. .Sadausko-----apie 70 kelei-
Besiartinant Lietuvių diepai, viiįiVBdrkiti Vyko savo maši- 

kuri įvyks spalio 9, sekmadie- nom ar kitom susisiekimo prie- 
nį, 4 val.popiet Muzikos insti- monėm/Kiek mūsiškių ten bu
feto salė je,tęko pasikalbėti įn vo atfvafiąvę. striku tiksliai pa-

Tamstai tebesant gyvam, o tik 
po Tamstos mirties, 
tas tektų jiem. Sudarydamas 
testamentą, Tamsta, žinoma, ga
li atiduoti savo turtą kam tik 
nori ir tokiomis dalimis kaip 
Tamstai patinka. Testamentas 
išvengs ginčų, nesusipratimų ir 

P. Triaki* bereikalingų išlaidų.

mo- 
keąriąt~^iMt-phfi^di 300 nuli- 
jonųtalJMtikvkad mokes
čių padidmitnas sustabdys in- 
flžadjcfc pavojų. Algų padidini
mas kariuomenei, pensijos ka
ro veteranam pareikalaus^ 150 
mfl. dot daugiau, negu buvo 
pramatyta pavasarį priimtame 
biudžete. Pensijų pakėlimas ka
nadiečiam iki 105 dol. mėne
siui vyriausybei atsieis 225 mil. 
doL Ryšium su šiom išlaidom 
L. B. Pearsono vyriausybė yra 
priversta vieniem metam ati
dėti visuotiną sveikatos apdrąu- 
dą ir atsisakyti nuo 10,000 sti- 
priKtiją x studentam. štaoš' teismas priteisė mokėti 150 
sprendimus privertė padaryti 
streikų banga ir logikos ribas 
praradę kaikurių unijų reikala
vimai. Mokesčių padidinimą, 
kaip jau būna tokiais atvejais, 
turės padengti ne tik stretao- vis manau testamentą pasida- 
tojai, išsikovoję, išpūstas algas, ryti, bet vis to, laiko neužten- 
bet ir didžioji dauguma kana- ka. Prieš metus, kai man reikės 
diečių, kurių algos nepadidėjo, jo išvažiuoti į tolimą kelionę po

nas
Brazaitienė už šį gražų talkinin
kavimą, jiem visiem nuoširdžiai 
dėkoja. Ji ir visi choristai la
bai džiaugiasi, kad galėjo daly
vauti nepamirštamai įspūdingo
se šventinimo ištiknėse.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
SUver Bell Bakins Co.

fotkeitrVSM/
. Mtai kotoniji, jfi skaityti ir programą atliks, finoma solistė 

ankstesnis karto* ateivius, yra Lionė Juodytė su dukrele Jaca- 
dMhshė ož Loo Angele? ketari-

JUOZO ir IZABEUSMtSMNŲt;.;...į'

RAY’S
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikie&į irimportuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės? ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HKL N. Y.

Telefonas: Vlrgmia 3-3544 •

Lietuviai! Prisiminkite Lietu
vių Fondą, kai pradėsite galvo
ti apie savo palikimo teisinį su
tvarkymą. Skirkite savo paliki
mą ar jo dalį Lietuvių Fondui, - tis yra Šventa pareiga, uždėta 
. 1 > ■,1 ;------------- mums visiem mūsų pavergtos

______, __ tėvynės Lietuvos, .kovojančios
Wrif Cester, Batf dėl savo tautinės gyvybės išlai-

MCVir IBIT A*R. o®«1
■•v 5 AWWt
225-3H2

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

Real Es+ate • JOSEPH ANDRUSIS
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų Ir k. Namų par
davimas. apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual ^unda — Pi
nigų investacijos

THCNtOM, NJ. 
ne UMrty Otntt

AVL

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N Y
Tel. VIrginia 6-1800 .

Kepyklos gamina įvairių rū
šių duonas, pyragus, sausainius, 
pyragaičius ir it B rugmių mil
tų kepamą “juodą duona“, iš 
kvietinių — balta. Duoną ke
pa iš rupių arba smulkiai mai
tų miltų. Duonos sąstatas —mfl- 
tri, vanduo ir druskai Tešlos ki
timui vartojamos mielės arba 
senas tešlos raugas. Vietoj mre- nelė turi būii gerari iškepu, 
lių kartais vartoja chemikalus skaniu nes‘tai dubininko mai- 
— sodą, angliarūkšties amoniją tas. FHipovas joodą duoną kep- 
irki r diavo iš atrinktų rugių, kuriuos

GshS. išraugfatos tęšlos duo- mafeavospeciafcK»mriūnuos. 
na lengvai virškinama. Duoną Fitipovas įsteigėsavo kepyk- 
turtinga angliavandeniais, turi lašįr Petrapily, bet čia juoda 
truputį Augalinių baltymų, vitą- duona ir prancūziškos bulkos 
minų, mineralinių druskų išeidavoprastenės. Kodėl? H- 
geleSes tiri fosforo. Vienas ĮippVas atsakydavo,' kad Petra- 

; duonos svaras duodą ,1000-1200 jiflio . vandūo netinkąs duonos 
jĘpforijų. Kąd padidinus duonos k^jmuL ...
mmtogumą, kartas priedą- ^n^'įiriidasia duona B 
^ p^fr-rietafl^ į

DuopOs.riėkutes patepus į pat spėrialk^ dietinės duonos, 
"jnębalais ir. paspirginus ’:Jfcriįflįijš.ligom šri^ 
^yijeįjKaafe^Stsi ą^nki^ Tarp tių duo-

VMM' antarti tr rhiaiidri dnanizad- apie P”®®**
ta tata mZa tat STuatamL JMritai viri, Ltetvriv Rta Valdybe 

kulte- “ ---
DMVVAtatalMtaTOta rw ir betari tavybės klau- tadieninė mokykla petajo nau- 

’ ' " stata jus mokslo metus. Mokyklos w>
B Ovtata ptata ta MtotaM mokykla dėjęs yra Jonas Beškya, moky- 

ivae* ws8Mmoari^-fUSWBBBr ... pranafe osrvą . wja» Kw>. scrpoupri^ Jane 
mo BtataMi vyto du stata Rūpėjo 10 Aušros Vartų. DabrUienė, Br. (Bodas ir dainų 
sai, suorganfemeti vyfių atstovo parapijos patalpas lietuvių šeš- mokytojas VI. Budutis. > Pr.

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daugi Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89fh Avė., Richmond HM, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Westem Avė., Chicago, I#.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis ižsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci- 
jos reikalais prašom kreiptis j New Yorko arba Chicagos įstaigas.

ta ūtarinuą; jog ^sų riortaš 
MatūIriČio vata seaefių na- piktintos tatų1' Fon-

ta F* Nekrito Prarirtėjimo M priąrtta tetaneta įrašy
ta. Mirta 

jMidMg nuriynojaa

nors. id mtasūĮ tataų M-
Būta po'
MasttchusetKtai brolį ar se- , aš nriikėtai mitriau. Jei aš vė

liau rkada surašysiu testamentą 
(pinigų aš neturiu, daug, bet tu
riu daug “draudimo“ Insuran
ce), ar reikia paminėti tuos bal
dus, kuriuos jau atidaviau jai. 
Man šis reikalas labai rūpi ir 
būčiau dėkingas, jei į jį atsaky
tumėt : \

PRANAS BRUOAS. Mvtafnkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. WoodhaVen: N. Y. 114^21

Tel. VIrginia S-95M _____

šerį už manę Įgytai jaunes - 
nius. Turiu negrę tarnaitę. Ji 
yra senyvo amžiaus, labai pui
kus žmogus hr, kai man pri
trūkdavo pinigų, man tarnavo 
neprašydama algos. Ji yra la
bai gera mano vaikui, kai tas 
atvažiuoja manęs aplankyti va
saros metu, pagal teismo spren- . , t Pensininkas, Massachusetts 
dimą. Vaiko taikymui man Atsakymas - .

-Patarčiai Tamstai sudaryti 
testamentą ir jame paminėti, 
kad Tamstos baldai, sidabras ir 
kitoks tortas “duodamas“ šei
mininkei (housekeeper). Tada 
nebus jokių nesusipratimų. Jei 
mirtum be testamento, Tamsr 
tos surašyto "popierio — deed 
of gift — kartais galėtų užtek
ti Tamstos norams išpildyti 
Tačiau, jei Tamstos palikuonys 
(heirs) norėtų sudaryti apdova
notajam moteriai sunkumų, jie 
tai galėtų padaryti. Jei iškiltų 
ginčas, teisinė padėtis būtų to
kia: Skiltų klausimas — ar 
Tamsta, dovanodamas savo 
“turtą” tarnaitei, turėjąį gal
voje, kad tas tartas pęrritų jos 

pirm. P. Mikšiu. Paklaustas, ko- chorų dalyvavo Įtik ta**]06*05 ^y05**?**®
dėl Lietuvių dieną rengiama ne lietuvių parapijos choras, vąd. ŠIS turt^s J*1
Naujosios lietuvių parapijos sa- Reginos Brazaitięnės. Šį chorą ; tik po Tamstos mirties 
lėjė, pareiškė, kad jis ir visi papildė kita chorų dainininkai: ^testam€r*tary disposition). Jei 
valdybas nariai labai norėjo, Dalia ir Džiugas Štaniškiai, O-Įrodyta, kad pirmasis da- 
kad jį būtų renį^ąma mūsų pam ha Žilinskienė, Antanas ir Pra- ėdimas yra tikras turtas 
rapijos salėje: Deja, mūsų salė nas Razgaičiai, Povilas Mikšys, tekt4 Jai; Pmines sugebė- 
tokiam dideliam parengimui Stefanija Radzevičiūtė, Alton- !ų.^ro”yV’ Tain^ta “nenore- 
esanti permaža — net dviem sas Kaikliis, Danguolė ir Anta- turtas iai tektų dar
šimtais vietų mažesnė ~uŽ aną nas Tamuliomai. Choro vad.
salę. Tuo būdų 200 žmonių ne
galėtų . matyti šios programos. 
Tai būtų didelis dvasinis ir me
džiaginis nuostolis. Kanados 
Lietuvių dienoje susirinko apie 
2000 žmonių pasiklausyti tos 
pačios, kaip ir pas mus stato
mos, mhz; Br. Budrumo kanta
tos “Tėviškės namai”. Po pro
gramos komiteto pirm. Aug 
Kuolas pareiškė, kad jei prog
ramoje būtų buvus ir tik ši vie
na kantata, tai Lietuvių diena 
vis tiek būtų buvus laikoma 
puikiausiai pasisekusia. Los 
Angeles Lietuvių dienoje daly
vavo virš 1,500 žmonių. Įtek 
Kanados, tiek ir Los -Angeles 
Lietuvių drenoje nebuvo nė vie- 
Ito^'jfcKriB P?kšiį" jąiįMiėl- ton buvo

l&taą-vės)
York. N. Y- " V "

Per mūsų skyrius: - 
pMtLAOEL^RtA, ęA. 1»lb6 

71S W>H*ut SL .
■‘■■'Y ‘

įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų* drabužių pasirin
kimas: išeiginės- balinės bei darbo suknelės, megstukai. ap^-imikai. 
bliuskutės, kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dvdžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhmn, N.Y. 11421

— Tel. 844-7240 —

MOSAJ; DEO
■ DR. A. GRWAIT|į

Išlaikoma lietuvių rnrio kiuho narių mokesčiais.- 
aukomis ir ske^ūnaia ,<>

82-45 S9th PL MkkHe VHtoųe, N.Y. 11375 
Vedė jnls A?-: ?

ROMAS KKZTS-- TW. ą428ą. , 
‘ '• ANTANAS MAŽEIKA VI
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AMERICAN CONTRACT1NG 
24 HOUR EMERGKNCY 
ELECTRICAL SERVICE

BUCK $17. PEA $18.

PATK> PAO3 
148 Aftnny Ava- Ltadenhurst, N.Y. 

516-883*1110

WANTEOEXP. OPERATORS 
SECHON PIECE WORK 

■ . Steady Work . 
Nlee Working ConditŽMis 
FINE GARMSNTS,- INC-

2100 Summit Aye. Utaon. City, NJ. 
Call (201) 867-1415

;*■’/ EXPEęiB3fCEr> 
Ž^Ąutęr Body&'Fender Men 
1 Combinitfcir Man /

Sumaišęs gerą kiekį grybų su; 
malta mėsa, jis perleido tą- mi
šinį per tam tikrą cheminį pro
cesą, ir gavo nepaprastai didelį

LISTEN: no mortgage proble 
and near N.Y. transportation.

" f^derat^a r^ltv 
748-37*70 CaH top Šita- Sspob^ga

4421 NEW UTRECHT AVĖ. 
brookLyn

Save! Specul Offer ' f 
Fumiture ftaished, refitaahed A up- 
holsteced. SpecialMs ta goti A 
sOver Itatįpg. Anycator. Freepick- 
up A deUvery. Patalo^ Refitaatang 
Shop (212) 429-2244. ’

We also do 
General Contracting 
------ 322-8298—

MĖSOS BALTYMAI 
IŠ GRYBŲ

Vienas Chicagos chemikas su* 
rado būdą pigiai pagaminti mė- 
sos JtaJtymus. iš grybų. Dr. Ąfc- 
t Įmik Kartor pareiškė paskaito-,

į?>-. •-• -11 J
L Dfc* M apA fru]

General Arty. New Salary. scafe. 
Generous frtage* baneAtk. A$ply, 

Mn. R. Georgtou. Director et Nurs- 
(SM) MA 5-8800 

VRANKUtf GENERAL

UNKlUfi CANINES 
Custom Tailored Training 

for you and- your dog 
Training Director 
TONY SCOTTO

868 Coney Island Avė., Bklyn, N.Y.
871-5880

. ' WANTEČ EXF. OPERATORS 
on SSNGER machine on- Dresses —

L ateady worfc Jfice wnridng condi-
t Uoob Many Iringe beuefits
. r MęraONGTDRE8&ąH0P,.INC.

TOv Lmy »5u, JStABETT UMnCF
/ ? TMe. GI 2-5524 9 - 5 P»

••

WAJtm> og®ATQBS .
. ON'8SWmG«*CfflMS 

.Steady w<»k ally^r ipv^Nbog?, 
nece4Mi7 — >Wing to- trata Yor

Carry ŪjU Bne fE bowiįng (Mite, tro- 
phies, bowBng starta, ųhoes. Ežpert 
drHHng wtal^?vait AMFį Man
hattan M0m -TMr Wj®fco« Avė. 
Bidgevood, <Jpa, N.Y, EV V53O4

CMa'CfcA, Cbnū. Ana.
We trata; afi- work
record. CaTl iiay er evenings:

D & F COAL 
COMPANY

Abejotina ar pasaulyje neto
limoj ateity mėsos trūkumas 
taip padidės, kad dr. Karlerio 
cheminis procesas būtų visuoti
nai reikalingas. Šiuo metu ge- 
riau - naudotis. gausiais balty
mais, kurie randami impc^tuo- 
tanje laikiškame kumpyje. š» 
kumpis puikus, paruoštas nau- r 
dojimui šiltas ar Šaltas, sultin
gas, be riebalų, šis gardus pro
duktas —- kiMdių auginimo ir 
kulinarinto metro tobulėjimu, re- : 
zuftatas — laukia jūsų parpika- 
lavimp'niąfcto krautuvėse. Už t 
savo pinigus gausit p3ną'jų ver- 
tę — geriausią fatoprį tuo 
“senojo krašto” skouių, o taip r

"yVortt
. Jfice Voding- Ctaditions 

MtatrfttagrknefltšS dayš 40 hrs

HiliMpAuio- Co.
; - pS-HHiftaide Avė.

N£WELL 
FUELCO.
Oll- UURMERO 

,.i?. ęŲEi, O4t 
SERVICE 

AL X Bartosięvicz 
Heattagktagineer

OIL CO.
SERŠiCB STATION 

. ATI'JfiyžĄNTS

MANASOOAM 
RĘST HOME INO; 

Sheltered Caiefor 8entor Cftizens 
CathoHc Chunta wtttan tbe area.
- Jt:Baaįė mįij'tiįm. Heme

. BOOKKEEPER-BANK 
f-v. '•

Burros sens No. 200, cbecking 
Aęoount exĮ^ĮĮentį salary, 
paid bene<i^. Merchants Bank 
of N¥ 43f- Bwąr. .
• ■ ' WO 6-5500 ert 244
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New York o L. Bendruome
nės ir New York o jaunimo me
tų komiteto paskirtieji atsto
vauti Waterburio jaunimo suva
žiavime šį sekmadienį, spalio 
9, 3:30 vai. p.p. turės susirinki
mą Atletų klube. Sudarys statu
tą ir tarsis, kaip įvykdyti suva
žiavimo jiem pavestus įparei
gojimus.

Šv 
Bos 
vai 

Wil

Vyr. skaučių židinys šaukia 
sueigą trečiadienį, spalio 5, 
7:30 v.v. pas J. Miklienę, 10 
Church St., Great Necke. Visos 
šiuo laiku neaktyvios skautės 
kviečiamos įsijungti į židinio 
veiklą. ’

Romas Kisielius, fotografas, 
persikėlė į naują Imtą. Dabarti
nis jo adresas yra: 1705 Wood- 
bine St., Ridgewood„ N. Y., 
11227. Telefonas — 967-8868.

Darbininko spaudos kioske, 
kuris veiks šį sekmadienį Dar
bininko vaidinime, bus galima 
įsigyti naujų, ką tik išėjusių 
knygų: Marijos Aukštaitės — 
Rožių vasara, 760 psl., kaina 7 
dol.; prel. J. Končiaus — 
siminimai iš Balfo veiklos, 
psl., kaina 5 dol.

Naujų plokštelių taip pat
galima gauti Darbininko spau
dos kioske spalio 9 šv. Tomo pa
rapijos salėje Woodhavene. 
Naujos plokštelės yra: St. Ba
ro įdainuotos arijos, Laužų ai
dai, Lietuvos atsiminimu radijo 
plokštelė ir kt.

New Yorko ir apylinkių lie
tuviai kviečiami atvykti į Dar
bininko rengiamą pobūvį spalio 
9, sekmadienio' popietę, į 
Tomo salę Woodhavene. 
tono Modernusis Teatras 
dins premijuotą Thornton
der.3-jų veiksmų dramą “Mū
sų Miestelis”, Beatričės Kleizai- 
tės-Kerbelienės verstą ir reži
suotą. Vaidintojų didelis dar
bas bus įvertintas tik jūsų apsi
lankymu. Be to, Darbininkas 
šiais metais rengia tik vienin
telį šį pobūvį, todėl prašomi sa
vo atsilankymu paremti pran
ciškonų spaudos darbus.

Ta pačia proga prašom visus 
spaudos rėmėjus prieš pobūvį 
grąžinti laimėjimams prisiųstą 
knygutę. Dalis yra jų negrąži
nę.

Visi laukiami atvykstant į 
mūsų pobūvį!

Darbininko administracija

D. Klinga, Šią vasarą lankę
sis Lietuvoje, savo kelionės įs
pūdžius papasakos spalio 8 d., 
šeStad. 7 v.v. Tautininkų klu
be, 449 Grand St. Kviečiami 
visi atsilankyti.

Vida Lušytė nuo šios vasaros 
pradžios pradėjo dirbti Pan A- 
merican , lėktuvų bendrovėje. 
Kaip stiuardesė palydi lėktuvus 
į Europos įvairius miestus.

Dainavos ansamblio “Nemu
nas žydi” spektakliu susidomė
jimas yra didelis. Atvyksta au
tobusais žmonės iš Baltimorės, 
Philadelphijos, W a t e r b u rio, 
Hartfordo, Bostono, ir., net iš 
Rochesterio. - *

Scena ii “Mūsų miestelio”. Giedrė Karosaitė — ponia Gibbs ir Kazys Šarū
nas— dr. Gibbs. Vaidinimas vyksta ij sekmadieni, spalio 9, 4 vai. popiet 
šv. Tomo salėje Jamaica Avė., Woodhavene, N. Y.

Simonas Gudas, žinomas lie
tuvis patrijotas ir lietuviškų tau
tinių bei bažnytinių reikalų rė
mėjas, rugsėjo 7 mirė West 
Orange, N.J. Liūdesy paliko 
žmoną Oną, daug artimų gimi
nių ir draugų. Palaidotas iš 
Newark N.J., lietuvių Svč. Tre
jybės bažnyčios su iškil
mingom apeigom. Prel. J. Kel
melis prie . karsto pasakė jaus
mingą atsisveikinimo žodį. Pa
laidotas šv. Kryžiaus kapinėse, 
North Arlington, N.J. Pamaldo
se ir laidotuvėse dalyvavo daug 
giminių ir pažįstamų.

Antanas Dičmonas po sėk
mingos operacijos jau sugrįžo 
iš ligoninės ir sveiksta namuo
se. Linkime jam greitu laiku 
pilnai atgauti sveikatą.

Julius Numgaudis mirė rug
sėjo 21, palaidotas rugsėjo 24. 
Jis turėjo smuklę Grand St 
Brooklyne ir dar tris namus.

Vincė Januškaitė-Leskaitienė, 
po Ligijos Bieliukienės mirties 
perėmusi Liet. Moterų Federa
cijos vadovavimą, apsilankė 
Darbininko redakcijoj ir papa
sakojo apie Federacijos veiklą 
bei ateities planus.

Algirdas Budreckis nuo spa
lio 1 pradėjo dirbti Pavergtųjų 
Europos Tautų seime vietoje 
pasitraukusio Algirdo Landsber-< 
gio.

Vida Jurkuvienė, trejus me
tus dirbusi Hunter kolegijos 
bibliotekoje, nuo šio rudens se
mestro pradėjo dirbti Queens 
kolegijos bibliotekoje. Ji yra 
bibliotekininkė, baigusi Colum- 
bijos universitetą.

Algirdas Landsbergis nuo 
rugpjūčio 1 pasitraukė iš Pa
vergtų Europos Tautų sekreto
riato, kur išdirbo 10 metų. Per
ėjo dirbti į Fairleigh-Dicken - 
son universitą, Rutherford, N. 
J., “assistant professor” teisė
mis. Dėstys istoriją, literatū
rą, dramą. Praeitais metais va
karais jis .jau dėstė tame uni
versitete. Šią, vasarą jis lankė
si Europoje, kur Londone ir 
Paryžiuje praleido du mėne
sius. ,

Kat. Moterų Sąjungos 24 kp. 
susirinkimas šaukiamas spalio 
9 d. po 8 v. mišių Angelų Ka
ralienės parapijos salėje.

Dail. Adomas Galdikas, kele- 
tai savaičių išvykęs į Europą, 
jau aplankė Ispaniją, Prancūzi
ją, dabar išvyko į Italiją.

Lidija Sinicinienė, apie 60 
metų amžiaus, širdies priepuo
liu mirė rugpiūčio 19 New Jer
sey. Ji buvo atvykusi iš Lietu
vos 1961 metais pas savo sūnų 
į New Yorką. Atvykusi patyrė 
nemaža vargo. Lietuvoje išvyk
dama tarnavo Kauno medicinos 
fakulteto bibliotekoje.

Santaros-Šviesos Federacijos 
New Yorko skyriaus narių vi
suotinas susirinkimas bus spa
lio 8, šeštadienį, 7:30 v.v. Liet. 
Atletų Klubo patalpose, 1332 
Halsey St, Brooklyne.

Vladas Plaušinaitis, gyvenęs 
So. 2 St.; Brooklyne, prieš ket
vertą savaičių mirė ligoninė
je. Palaidotas miesto lėšomis. 
Buvo savanoris kūrėjas, Vyties 
kryžiaus kavalierius.

Solistė Daiva Mongirdaitė Violetos rolėje Verdi Traviatoje. Ji dainuos 
Laisvės Varpo koncerte spalio 9 Bostone

ŽINIOS.

MOTERŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
A.L.R.K. Moterų sąjungos 

New Yorko ir New Jersey ap
skričių suvažiavimas įvyko rug
sėjo 18 Maspetho lietuvių para
pijos salėje. Suvažiavime daly
vavo: 12, 24, 29, 30, 53 kuo
pos ir viešnios.

Po gardžiai pagamintų vaišių 
buvo meninė programa, kuriai 
vadovavo Jane Gerdvilienė. Jos 
parengti vaikai skambino piani
nu, deklamavo, įskaitė Toliau 
buvo loterija su daugybe viso
kiausių laimėji mtį.z

Pradedant suvažiavimą, dva
sios vadas kun. J. Pakalniškis 
sukalbėjo maldą, pasveikino su
važiavimo dalyves/ linkėdamas 
našaus darbo.

Sesuo Augusta kalbėjo apie 
Putnamo seselių darbą, kaip jos 
auklėja jaunimą lietuviškoje ir 
katalikiškoje dvasioje. Daug pa
sakojo apie 
statybą.

Pirmininkė 
sveikino visus

Matulaičio namų

E. Kezienė pa- 
atyykųsius ir ati-

darė suvažiavimą. Sekretorė Ą. 
Skučienė perskaitė protokolą. 
Kuopų atstovės paskaitė prane
šimus apie savo kuopų veiklą.

Svarstant klausimus ir suma
nymus, nutarta “Moterų Dir
vos” 50 metų sukakčiai pa
siųsti sveikinimą. Į revizijos ko
misiją išrinktos: A. Radzivanie- 
nė, E. Sandanavičienė. ,

Turėjo įvykti valdybos rinki
mai.. Visiem prašant," pasiliko 
ta pati valdyba ir toliau.

Pabaigai M. Galdikienė skai
tė paskaitą — Organizacijos 
veikla. '

Dėkojame - 30 kuopos pirmi
ninkei Elenai Mpskienei už ma
lonų priėmimą, ypač -, vyriau
siai šeimininkei Pranei Razic- 
kienei ir _ padėjėjom Uršulei 
Matulionienei ir Veronikai Ber
narai .už; didelį vaišingumą. 
Taip pat dėkojame meninės da
lies vadovei J. Gerdvilienėi 'ir 
M. Galdikienei už paskaitą ir ki
tiem prisidėjusiem prie progra
mos. • :

Sf.’ Šlėpetiėnė

Maloniai kviečiame atsilankyti į

DARBININKO
VAKARI

spalio 9, sekmadienį, 4 v. popiet
Šv. Tomo parapijos salėje

88th Street Ir Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y.
iJamaica linijoj Išlipti Forest Pkwy. ar Woodhaven Blvd.)

APIE LIET. ATSIMINIMŲ 
IŠLEISTĄ PLOKŠTELĘ

Iš Rochesterio, N.Y., Juozas 
Jurkus, siųsdamas Darbininko 
prenumeratą, pridėjo ir gra
žius žodžius apie “Lietuvos at
siminimų” radijo valandėlės 
išleistą plokštelę. Joje įrašytas 
jubiliejinis koncertas.

.. Daug? sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soi°S. color ir kt. TV, Tapė 
recorderiai. patefonai, fonogra
fai. įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai," rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig. Zenith,

Apie Burroughs. Olympia, Kovai etc. 
plokštelę J. Jurkus rašo: “Gra- Katalogus Ir informacijas gau- 
žūs solistai: Alg.‘ Brazis ir L. 
Juodytė, ypatingai geri juokda
riai: Vitalis Žukauskas ir A, Pet
rulis. Jiems priklauso mūsų pa
dėka. Laukiame daugiau pana
šių plokštelių”,

site tik pranešę savo adresą: 
J.L.. Giedraitis. 10 Barry Dr., 
F Northport, N.Y.. 11731.

Moteris ieško dviejų ir pu
sės kambarių buto. Skambinti 
647-5016 kasdien nuo 4- iki 6'-v. 
popiet. ' ’"*

Kultūros klubo šių metų val
dybą sudaro: Beatričė Kerbelie- 
nė — pirm., Rita Durickaitė— 
vicepirm., Dalia Vakauzaitė ■ 
Lizdenienė—vicepirm., nariai— 
Antanas Saulaitįs ir Paulius ži
gas. Valdyba sudaryta iš jauni
mo.

Vincas Rastenis kultūros klu
bo pirmam susirinkime skaitė 
paskaitą — Patriotizmo kryžke
lėse. Iš jo paskaitos paaiškėjo, 
kad pats prelegentas yra patrio
tizmo miglose. Jis enciklopediš-. 
kai pacitavo, kad patriotizmas 
nėra žmogui įgimtas, todėl nė
ra nei nuodėmė nebūti patrio
tu. Paskaita visiems padarė blo
gą įspūdį.

Dail. C. Janušas savo parodo
je, vykusioje tautinės sąjungos 
namuose, pardavė 30 paveiks
lų.

Birutė ir Alfonas Svitai, iš 
Avon, Mass., įstojo į Lietuvių 
Fondą, įmokėdami 100 dol. Al- 
fonas Svilas Lietuvoje buvo ka
ro avijacijos majoras, o jo žmo
na — agronome.

Liet. Dramos Sambūris buvo 
išvykęs į Philadelphiją ir ten 
sėkmingai suvaidino “Brandos 
atestatą”.

Ląisvės Varpo koncerte spa
lio 9 3 v. popiet So. Bostone 
Lietuvių Piliečių draugijos au
ditorijoje visą programą atliks 
jaunieji mūsų dainininkai: sop
ranas Daiva Mongirdaitė ir ba
ritonas Algimantas Grigas. A- 
budu yra jau šiame krašte iš
augę, subrendę ir pasiekę aukš
to meninio lygio. Koncerte lau
kiama daug jaunimo iš arti ir 
toli. Į koncerto programą įeina 
mūsų liaudies dainos, lietuvių 
kompozitorių. kūriniai ir ištrau
kos iš operų. Dainininkai pasi
rodys nė tik atskirai,' bet taip 
pat: atliks, duetus iš Verdi ope
ros “Traviata” antro veiksmo 
ir Verdi operos “Rigoletto”. Vi
sa programa bus atlikta lietu
vių kalba. Kaip visi Laisvės Var
po parengimai, taip ir šis kon
certas pradedamas punktualiai. 
Po koncerto bus bendros vai- ■ 
šės ir šokiai, grojant F. Smito 
orkestrui.

■ Lietuvių Bendruomenės rei
kalais rugsėjo mėnesį per 
Laisvės Varpą plačiai kalbėjo 
centro valdybos pirm. J. Jasai
tis ir tarybos narys T. Blinstru- 
bas. Kultūros Fondo vykdomo 
vajaus proga jie aiškino Ben
druomenės atliekamus darbus, 
Kultūros Fondo uždavinius ir 
užsimojimus. Taip plačiau pa
skleista mintis, kad rugsėjo mė
nuo yra Lietuvių Bendruome
nės mėnuo, per kurį telkia
mos lėšos svarbiausiems dar
bams atlikti. Pats sunkiai besi
versdamas beveik išimtinai iš 
klausytojų įnašų ir visuomenės 
auku, Laisvės Varpas negaili 
nei laiko, nei darbo bendrie
siem mūsų reikalam ir tom or
ganizacijom, kurios jais rūpi
nasi. Per jį dažnai girdisi atsto
vai ne tik Bendruomenės, bet 
taip pat Balfo, Vliko, Alto ir k.

yETUVIŲ ADVOKATAI 

C A. VOKET 
ADVOKATAS 

41-40 74th Street 
Jackson Helghts, N. T. 
Tel. NEwton 9-6420

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telėi. — APplegate 7-7082

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass, 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir paktj. Mo
demiška koplyčia Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir J 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARM AKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. BaUas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD A V E.
* Brooklyn, N. Y.

L B. ShaHns-ŠaHnskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

Tel. Vlrginia 7-4498

Theodore WoTmnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

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

. GRamercy 5-1437’-:
. .i .

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

_____ Ine.
PBTRAS KARALIUS, sAv. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence St 
WORCE8TER, M A38.

PL 4-6757 PL 4-1165

Bostono Moderniojo Teatro vaidinama

Thornton Wilder 3 veiksmy drama

MŪSŲ MIESTELIS

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas netoli Highland parko ir 
BMT linijos traukinio. Skam
binti vakarais po 7 vai. ir šešta
dieniais bei sekmadieniais po
piet MI 7-6962.

Išnuomojamas kambarys East 
New Yorke,. galima naudotis 
virtuve. AP 7-2996.

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

Režisuoja BeatričeKleizaite-Kerbeliene

ĮEINANT AUKOJAMA 3 DOL. • STUDENTAMS 2 DOL.

REZERVUOTOS VIETOS 4 DOL.

Home for sale.
Park- One 
rooms. 1 Vi 
Oil bot air. 
everything.
Principais only. Asking $16,000. 
Cafl 277-3406.

Highland 
8 large 
Basement.

family 
bath.

Low taxes. Close to
5 1/4% mortgage.

Veiks spaudos kioskas, bus naujy knygy ir muzikos ploksteliŲ Reikalingas vyras ar moteris 
savaitgaliams prie ligonio. In-

Catsklll kalnuos*, gražioje 
vietovėje, parduodami įvairaus 
didžio sklypai. Z. Kraunaitienė, 
Druskone Hali, Andes, N. Y. 
Telef. 914-676-4661, skambinti 
po 9 vai. vakaro.

LAKE RONKONKOMA 
parduodamas 6 kambariu na
mas ir 3 kamb. vasarnamis ant 
100'x 100' gražaus sklypo, tik 
5 min. nuo ežero pliažo. Geras 
investavimas (gretimai esantis 
nevalytas tuščias sklypas prieš 
2 metu buvo 4000, dabar iau 
virš $6000k Lygiai I vai. kelio

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

Tel. 516 AN 1-2864

A ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ava.
91 M. V


