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Vis atviriau apie pasidalinimą . . . 
Kodėl Amerika kovoja prieš komunizmo agresiją Azi
joje, bet nekovoja prieš ją Europoje?

Juodasis žmogus vaikus nori pats mokyti
Juodę jy sąjūdis reiškėsi demonstracijom dėl pilietinių teisię, 
riaušėm gatvėse, dabar reikalą vimais bažnyčiose ir mokyklose

New Yorice rugsėjo 9 turė
jo prasidėti darbas mokyklose, 
o prasidėjo streikas — sustrei
kavo mokytojai.

Yorko 900 mokyklų, kuriose tu
ri mokytis apie vienas milijo
nas vaikų.

Už streiko 
slypi didelės 
sigrūmė dėl 
tėvai ir mokytojai, juodoji ir 
baltoji rasė.

dėl tos dešimties 
jėgos, kurios su- 
įtakos vaikam —

duodama tinkamo švietimo, ir 
dėl to jie atsilikę. Taryba grie
bėsi integracijos — gabeno iš 
tolimesnių rajonų baltuosius 
vaikus ir maišė su juodaisiais. 
Nepatenkino tai nei vienų nei 
kitų. Prieš metus imtasi prie
šingo eksperimento — decent
ralizacijos.

vaikų sielas. Tokioje 
roję minėtos sekcijos 
tratorius McCoy atleido 10 mo
kytojų ir dabar atsisakė 
grąžinti, nepaisydamas bet ko
kio spaudimo iš šalies. O į 
Shanker grasinimą streiku at
sakė perkdsiąs dar porą šim
tų; į jų vietojau turįs 350 nau
jų mokytojų. (Viso esą 60,000 
mokytojų, tarp jų tik 6,000- 
6,500 mokytojų ir 200 inspek
torių esą negrai).

Centralizacija nesėkminga
Visas švietimas buvo centrali-

Dvi galybės rungiasi

Streiko sėkla pasėta pernai, 
kada Brooklyno sekcijoje O- 
cean Hill -Brownsville buvo at
leista 10 mokytojų ir dabar at
sisakyta juos priimti atgal. At
leistuosius gindama, mokytojų
federacija (United Federation zuotas švietimo tarybos ir su- 

7 of Teachers), kuriaiNew"Yorke perihtehdėhto'ahfdjė. ^ų žinio- 
vadovauja Albert Shanker, pa- je buvo ir mokytojų skyrimas, 
skelbė streiką. Darbas negalė- ši sistema susilaukė juodųjų 

. jo būti ~ pradėtas visose New, priekaišto: esą jų vaikam ne-

DE GAULLE apie savo politiką
bendruomenę, galimą Biafros 
pripažinimą. Vidaus reikaluose 
— sieks referendumo, kuris pa
naikintų senatą ir jo vietoj į- 
vestų regioninių bendruomenių 
atstovavimą ūkiniam reikalam. 
Netoleruos riaušių,, kokios bu
vo gegužės mėnesį, ir smurtas

Prezidentas de Gaulle rug
sėjo 9 aštriais žodžiais pasmer
kė Sovietų invaziją į Čekoslo
vakiją. Pasmerkė Europos pada
linimą, kuris prasidėjo nuo Jal
tos konferencijos (joje Prancū
zija nedalyvavo). Tačiau nereiš
kė reikalavimo, kad Sovietai pa
sitrauktų, ir savo santykius su bus sutramdytas. Dėl buv. min. 
Sovietais grindė sugyvenimo pirmininko Pompidou pasakė, 
politika. Kalbėjo prieš Amen- kad jis yra “atsargoje respubli
kos dominavimą Europoje, ir kos reikalam” — tuos žodžius 
dėl to Prancūzijos pasitrauki- aiškintojai vertina kaip aiškes- 
mą iš Nato, pasipriešinimą An- nį nurodymą, jog Pompidou 
glijai įeiti į Europos ūkinę bus de Gaulle įpėdinis.

Decentralizacija — taip pat
Ocean Hill-Brownsville sekci

joje, kur daugumas gyventojų 
yra juodieji ir portorikiečiai, 
buvo leista tėvam išsirinkti 
švietimo tarybą ir administrato
rių, kurių žinioje būtų ir mo
kytojų parinkimas. Bet vaikai 
buvo juodieji, o mokytojai bal
tieji. Negrų laikraštis metė spe
cialų kaltinimą ne apskritai bal
tiesiem,. o specialiai žydam: esą 
New Yorko mokytojų 80 proc. 
esą žydai ir jie gadiną negrų

Kas toliau?
New Yorko streikas rodo su- I 

stiprėjąs taip negrų juodąją jė- I 
gą, kuri siekia ne susilieti su | 
baltaisiais, bet savo juodosios I 
kultūros ir savo auklėjimo. | 
Tarp mokytoju ne visi galvoja | 
panašiai kaip Shanker. Mokyto^ I 
jų federacijoje esanti grupė, 
kuri sako: “sąžinė neleidžia 
priešintis, kad juodoji ir por- 
torikiečių bendruomenė turėtų 
teisę kontroliuoti savo vaikų 
švietimą”.

Dvejopas matas:
Politiką stebinčiam gali ro

dytis keista, kad Amerika di
džiausias aukas sudeda, ginda
ma nuo komunistų Azijos vals
tybes, šiuo tarpu Vietnamą, ir 
piršto nepajudino dėl komunis
tų agresijos Vengrijoje, dabar 
Čekoslovakijoje. Tai lyg dvejo
pi -politiniai standartai, nors 
valstybės vyrų kalbama apie 
laisvę tiek Azijai, tiek Afrikai, 
tiek Europai.

Arba vėl: Amerika ėmėsi ka
rinių priemonių Korėjoje, Liba
ne, Domininkonuose, bet tik ne 
dėl Amerikos vyrų, kurie buvo 
pasiųsti į š. Korėjos nagus 
Pueblo laivu — nekalbant apie 
tylą dėl Baltijos valstybių .. 
Savo laiku Eisenhoweris kal
bėjo apie “išlaisvinimo” politi
ką; Kennedy žadėjosi prisiimti 
visokiausias aukas laisvei ap
ginti — bet tai buvo retorika.

Kodėl tokia dvejopa politika?

reigūnai griežtai atmeta tokį 
pasidalinimą sferom. Tačiau 
Lippmannas paremia sferų bu
vimą pačiu faktu: Prahoje ir 
Budapešte “mes iš tikrųjų ne
galėjom užpultajam padėti nie
ku kitu kaip tik žodžiu”. “Če
koslovakijos drama yra ta, kad 
ji pamatė, jog Rusijos valstybė
je lemia tie veiksniai, kurie ne
tiki, kad liberalizacija yra pa- 
kęstina rytų Europoje, kuri yra 
gyvybiškai svarbi Sovietų Są
jungos saugumui”.

Vietname laukia trečios ofenzvvos

— Msgr. Francis J. Mugave- 
ro šį ketvirtadienį konsekruo
jamas Brooklyno vyskupu. Tai 
esąs pirmasis Brooklyno vysku
pas ne airis.

Maskvos slaptoji sutartis-ką ji atnešė Čekoslovakijai
Maskvos sutartis tarp Sovie

tų ir išprievartautų Čekoslova
kijos vadų tebėra paslaptis. 
Bet ^aiškėjo, kad joje esą 14 
punktų. Vienas jų — Čekoslo
vakijos socializmas turi būti

- ČEKOSLOVAKIJOS 
ĮTAMPOJE

Apsaugos sekr. Clifford pa- čių žuvo 408, sužeistų 2,513. 
reiškė, kad laukiama P. Viet- Nuo karo pradžios, 1961 šau
name trečios ofenzyvos. Jos amerikiečiu žuvo 27,509, 
pradžia esą Saigono ir kitu di- x . . o?_ ,.C. . . -. . ... . sužeistu 171,809, dingusiudziųjų miestų jau pradėtas te- - ... .
roristinis bombardavimas. A- M97. Viso 200,515. Šie nuo- 
merikiečių aukos dėl to padidė- stoliai pralenkia Korėjos karą 
jo. Pereitą savaitę amerikie- — 142,000.

Akim nuo Čekoslovakijos atitraukti?
Saugumo taryba rugsėjo 9

svarstė 4 valandų susišaudymą nieko neišsprendė. Stebėtojai 
tarp Egipto ir Izraelio per Sue- 
so kanalą. Izraelis pranešė, kad
jo pusėje žuvę 8, sužeista 19. klausimas nėra baigtas ir ne

gali Imti taikos, kol Izraelis ne
grąžino okupuotos teritorijos. 
Šiuo metu daugiau pagrindo tu
ri kitas spėliojimas: esą Mask- 

Washingtono kardinolas Pat- va įsakiusi Egiptui atnaujinti 
riek O’Boyle rugsėjo 3 įspėjo kautynes, kad atitrauktų opini

jos dėmesį nuo Čekoslovakijos.

Egiptas žinių nedavė. Taryba

spėlioja, kad Egiptas nori pa
laikyti įtampą ir rodyti, jog

Prahoje nuo rugsėjo 6 vie
ši Sovietų užsienių reikalų min. 
pavaduotojas V.V. Kuznecovas 
ir tariasi su Čekoslovakijos va
dais dėl “normalizacijos” su
grąžinimo. — Maskvos Prav- 
da tebekaltina čekosloyakų 
spaudą, kad ji vis dar nesanti 
lojali ir nesusilaiko nuo kriti
kos. — Sovietų kariai Čekoslo
vakijoje skundžiasi, kad “fra- 
ternizuotis” su čekoslovakais 
nesiseka — tie atsuka nugarą. 
— Pagal sovietinę spaudą Če
koslovakijoje esą 40,000 ‘kontr
revoliucionierių’ — taigi de- 
portuotinų.

DREBĖJIMAI ir Amerikos baž-

ANGLAI APIE AMERIKOS RO
LĘ Čekoslovakijos likime

Anglų kairiųjų savaitraštis

savo 51 kunigą, kurie pasisakė 
prieš popiežiaus encikliką, pa
smerkiančią gimimų kontrolę. 
Davė jiem laiko apsigalvoti iki

The New Statesman skelbė: 
“Dabar gana aišku, kad ameri
kiečiai davė rusam carte blan- 
che Čekoslovakijai 
Konservatyvusis

rugsėjo 14.
— Tarp katalikų psichologų, 

kurie kritikavo popiežiaus en
cikliką ir nurodinėjo, kad ji ne

Boksininku sritys:
Kitaip Lippmannas žiūri į A- 

ziją. Ji esanti anapus šių dvie
jų valstybių įtakos orbitos, o 
Vietnamas esąs abiejų — So
vietų ir Amerikos — orbitoje, 
čia Amerika ir Sovietai jaučia
si kaip boksininkai, kurie ko
voja dėl savo įtakos. Vietnamo 
padėtį lygina su Kuba. Pastaro
ji negalėjo būti pakenčiama A- 
merikai, kada ji darėsi pavojin- 
ga Amerikai kariškai. Dėl to A- 
merika ir reagavusi.

Tokia opinija apie Amerikos 
tariamą abejingumą Čekoslova
kijos įvykiam ėmė jaudinti A- 
merikos visuomenę ir Kongre
są.

Ar ši opinija darė įtakos vy
riausybei?

Įtakų sritys:

Dvejopa Amerikos politika 
vis iš naujo ir iš naujo stipri
na tvirtinimą apie Amerikos ir 
Sovietų pasidalinimą įtakų sve- 
rom. U. S. News... (rugsėjo 
16) rašė: “Diplomatai sako, 
kad de facto yra susitarimas 
tarp Rusijos ir J.V. dėl įtakos 
zonų pasaulyje”. W. Lippmann 
(Newsweek rugsėjo 9) mini net 
teoriją, tariamai prezidento W. 
Wilsono pareikštą: esą kiekvie
nas kraštas, kuris yra stipres
nio krašto orbitoje, neturi ir 
negali turėti neribotos nepri
klausomybės. Jis negalįs dary
ti, kas jam atrodo geriau; ne
galįs nė tikėtis kitų valstybių 
karinės pagalbos, čekoriovhkai, 
sako W. Lippmannas, yra So
vietų orbitoje, ir jie iš anksto 
žinojo, kad nei Jungtinės Vals
tybės nei Nato ar kita jėga ne-

“tokio tipo kaip sovietinis so
cializmas”; kitas — Čekoslova
kijoje nuolat stovės 6 sovietų 
divizijos. . 4, *? ___

N.Y.T. aiškina, kad tai bus 
“neostalinizmas”. Esą Novot- 
ny laikais Čekoslovakijoje bu- riuomenės 600,000. Dau- 
vo daugiau laisvės negu Mask- gįau neį Amerikos karinome- .... , . . -MKT.
voje dabar. Laikraštis pramato, ^ės Vietname Jiem kanniu budu- Nie'
kad Dubčekas ir jo draugai bus kas iš anapus orbitos neateis
nusodinti ir pakeisti klusnes- — Maskvai Čekoslovakijos sustabdyti tankų”.
nėm iškamšom. ‘‘Čekoslovakija invazija atsiėjusi 3.5 bil. dol. Valstybės departamento pa-

dabar teturi tiek tikros nepri
klausomybės, kaip Vichy Pran
cūzija juodžiausiom antrojo pa
saulinio karo dienom, o ateity 
gali turėti net dar mažiau”.

— Čekoslovakijoje rusų ka-

užpulti”, 
savaitraštis

— Persijos žemės drebėjime The Spectator, atsiliepdamas į B s )
rugpjūčio 31 žuvo per 20.000, prezidento LBJ norą susitikti ■ <
sužeistų 15,0 0 0, benamių 100, su Sovietų vadais, skelbė: “Tai ■ \ \ —-—._ , C
000. Tai nuostolingiausias dre- būtu čeku rezistencijos išdavi- _ , . _ _ . ... . . . __ . "....... , nnn ... . . . Pnei PLB šernų — jaunosios bendruomenes talkimnk i* registruoja seimo atstovus. Nuotr. R. Kisieliausbėjimas nuo 1939 gruodžio 27, mas... Dabar nėra momentas 
kada Turkijoje žuvo 23,000. Vakarų bet kuriam vadui susi

tikti su Čekoslovakijos gaulei
terių darbdaviais”.

Opinijos įtakoje:
Opiniją dėl vyriausybės gali

mo pasidalinimo Įtakom dar 
pagilino vėliau paskelbtas fak
tas, jog ČIA rugpiūčio 2, vadi
nas 18 dienų prieš invaziją, į- 
spėjo vyriausybės organus, o 
rugpiūčio 14 pakartojo apie 
laukiamą invaziją. Taigi vyriau
sybė žinojo ir nieko nedarė. 
Gal būt,-ši opinija paveikė, kad 
JAV vyriausybė dėl Čekoslova
kijos ėmė lyg blaškytis. Pra
džioje skelbė, kad Čekoslovaki
jos okupacija nekliudo tartis ra
ketų apribojimo ir dėl santy
kių gerinimo Su Sovietais. Pas
kiau ėmė skelbti, kad santy
kiai su Sovietais kuriam laikui 
turi atvėsti: jau rugsėjo 8 
NYT skelbė, kad “dėl vidaus 
nepalankių nuotaikų” senate 
bus atidėtas atominės sutarties 
tvirtinimas; kad valstybės de
partamentas sustabdė kai 
kuriuos kultūrinius mainus su 
Sovietais ir Lenkija; kad su
stabdytas taip pat Amerikos ka
riuomenės atitraukimas iš Eu
ropos. Labiausiai dėmesio ver
tas buvo lig šiol tylinčio ap
saugos sekretoriaus Cliffordo 
pareiškimas, kad derybose dėl 
raketų apribojimo Amerika tu
ri remtis “jėgos” argumentu; 
taip pat Cliffordo įsakymas 
vykdyti Sentinel antiraketinių 
raketų gamybą (už 5.5 bil. dol.), 
kurią buvo sustabdęs McNa- 
mara. Ir N. Y. Times pritarė, 
kad negali būti kalbos apie 
Johnsono vykimą į Maskvą.

O tačiau..

suderinta su naujuoju psicholo- — Apsaugos sekr. Clifford 
gijos mokslu, N.Y. Times sumi- atmetė siūlymą sustiprinti Va- 
nėjo ir Cincinnati profesorių karų įgulą vakarų Berlyne. Ten 
Vytautą Bieliauską. dabar esą 12,000. Sustiprinimas wart tris dienas buvojo Rumu-

— Anglijos užs. min. Ste

Rugsėjo 8 per televiziją Mc 
Namara kalbėjo prieš raketų 
gamybą. Padėtį ramino Sovie
tų pažadas nepulti Rumunijos. 
Ir NYT tonas rugsėjo 9 sušvel
nėjo Sovietų atžvilgiu. Vyriau
sybė surado sau gerą išeitį: esą 
jei vakarų Europoje kyla neri- 

— Nixona pasisakė už para- tojų pasisako už respublikonų gal U. S. News.,. pietinėse vai- mas; jei Nato nariai nori kari
nio sustiprinimo Europoje, tai

Už respublikonus 37 proc., už demokratus 25 proc.

— Gallupas paskelbė, kad gali būti sovietų palaikytas pro- nijoj. Jo lankymąsi kritikavo sukėlėjam vadovavimąyatetybei, 25 už de- stybėse baltųjų ir juodųjų bal- .. . min «a
katalikų sTproc priešingi en- vokacija, ir tada sovietų “Įta- sovietu spauda kaiį šaltojo ka- tat? Nepytai- mokratų. Jei 38 proc. neaps- suotojų santykis 4:1 šiaunųe- pinrnausu tun pradėtinucsa-
- - ‘ tas ir N. Y. Times, kad provo- sprendusių padalysim pusiau, se 14:1, Illinois 9:1, Michigan ves — tun savas jėgas stip-

kuoja Sovietus. tai už respublikonus pasisaky- 10:1, Ohio 12:1, California 12: rinti. Tai reikš ne karinę įtam-
tų 56 proc., už demokratus 44. 1, New York 11:1.

ciklikai dėl gimimu kontrolės, kos sfera” gali virsti ir vaka- ro tesimą.
28 proc. už encikliką. rų Berlynas. _ _ G~^WUI«. New Yor- pą. o siekimą “sugyvenimo’

— -švietimo taryba New Yor- kad Jugoslavijos sistemą ėmė gavo 32,524 parašus, kuriais
ke siekia, kad teismas privers- kritikuoti lenkų ir bulgarų

U. S. News... aiškina, kad tų mokytojus nutraukti streiką, spauda. Jugoslavai pasidarė iš-
demokratų strategai parinko Shanker pareiškė, kad jis vėl vadą, kad tai daroma Maskvos
į viceprezidentus Edmund Mus- eis 15 dienų į kalėjimą, bet įsakymu.
kie, lenkų kilimo, nes paaiškė- streiko nenutrauks. New Yor- — Valstybės sekretorius D.
jo, kad Chicagoje lenkų balsuo- ke mokinių yra 1,129,000 — Rusk kreipėsi į senatą, kad . . „       r____
tojų yra 20.2 proc., Detroite jų 52 proc. yra negrai ar porto- tvirtintų atominę sutartį ir iš- ža šalininkų taip unijos narių, jų? Nors gyventojų skaičium bernatorius ir buvęs valstybės mų karščiai Amerikoje, o vaka- 
19,9, Clevelande 14,4, Buffalo rikiečiai. Mokytojų yra 60,000 gelbėtų ją nuo galutinio dingi- — Gaflupa rado rugpiūčio esą 20 proc., bet rinkimuose į- sekretoriaus padėjėjas Dulles rų Europa vėl ims snūduriuoti 
25,2. — jų 90 proc. yra baltieji. ' ‘ "

Kodėl Muskie?

mo.

jis siūlomas kandidatu į prezi
dentus. Skaičius nustebino, 
nes jis beveik tris kartus dides
nis, nei pagal įstatymą reikalin
ga. Unijų vadai taip pat nuste
binti, kad Wallace randa nema-

— Nixonas savo šalininkam 
nurodė nesileisti rinkiminėje 
kovoje į asmenų kritiką — ne
minėti pavardėm kritikuojant 
vyriausybę.

Miestuose santykis kitoks — su Sovietais (detente). pagristo 
New Yorko mieste 6.1. Chicago 
4:1, Los Angeles 5:1. Philadel- 
phia 3:1, Baltimore 2:1.

— Nixono štabe busimuoju 
valstybės sekretorium dažniau

"jėgos” argumentu.
Tas argumentas nereiškia at

sisakymo nuo tiltų politikos, 
bet tik jos atidėjimą iki “pa
togaus meto”; iki opinija ap- 

Kiek yra negrų balsuoto- minimas Scrantonas, buvęs gu- rims, ypačiai, iki praeis rinki-

viduryje, kad 37 proc. balsuo- siregistruoja negrų mažiau. Pa* laikais. savo gerovės pertekliuje.



DARBININKAS

dar ir šiandien vadina lygiai

Laetaviai bolševikų partiza-

beiio bokštu’:Laiškai redakcijai Gulbės Lietuvoj

gu, dr. Vladu Goru. Nors kun.
ATSTOVAVIMO

teisėtai neigia Pr. LB-nės orga-

sario 25 d. tarybos posėdyje

tuvio savigarbą ir jo tautinius

naujo draskyti giliai atvertą
žaizdą.

Pr. IB krašto įaidjbos pirmasis afrikietis Malavijos

buvę ir veltonies sesutei ir vi-

kymų jau seniai nėra: tai tik 
nuo laiko pageltę rašteliai. O 
bolšmrikti lietuvius partizanus, 
bandžiusius ginti savo kraštą

duomenų.
Bet, tuos dokumentus paaiš

kindama, Komunisto redakci-

Nors Lietuvos grobikai ir mir
tinai susikovė dėl grobio, bet 
Stalino — Hitlerio Maskvoj su
daryta sutartis kai kuriais at-

zanais (ar kai kur parašiutinin
kais). Tad, arba dokumentuose

Vilniuje leidžiamas (atskirai 
rusų ir lietuvių kalbomis) ko
munistų partijos žurnalas Ko-

būtų tik Svetainę “bolševikinio 
partizano” sąvoką. Himmleris,

Jauniausias pasaulyje arki
vyskupas yra J. Chiona, 42 me-

savaime nie
ko nedėtas žodis. Lietuviškai 
išvertus jis būtų — šalininkas.

vienas moteriškas balselis atsa
kinėja. Nejaugi nebuvo galima 
truputį iškilmingiau pasiruošti. 
Juk tai buvo kunigo — Kris-

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BKSTH’AY 
TKAVKL AGENCY

Krfconėt fwa:ily
VVTLLIAM R. BEST 

•4-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421

Himmlerio seniai nėra, o bolševikai jo žodžię tebeklauso

Niunka) šių metų 6-me nume
ryje ske&ia keletą dokumentų 
iš vokiečių okupacijos laikų. 
Tai daugiausia vokiečių polici
jos įstaigų susirašinėjimas apie 
bolševikinių partizanų veiks-

nes, gal būt, tokie pavadinimai jokio banditais vadinimo nebu- 
ivo, arba tie pavadinimai be- 
verčiant (į rusų ir lietuvių kal
bas) buvo ištaisyti Jei tai būtų

■e-ttasiakį”.;

mentą, patvirtinantį jau anuo 
(vokiečių okupacijos) meta Lie
tuvoj vyravusį įsitikinimą, bū
tent, įsitikinimą, kad naciai ir 

  _ . . bolševikai Lietuvai bei lietu- 
mus rytinės Lietuvos teritori- viam yra labai panašūs priešai,
joj. Patys redaktoriai įspėja, (Tas įsitikinimas tada buvo iš-
kad tuos dokumentus reikia
vertinti atsargiai ir kritiškai, 
nes tokiuose dokumentuose

ti faktai, vartojami demagogi
niai teiginiai. Tad apie dalyką 
(apie partizanų veiksmus) pa
teiktoji medžiaga nepasako ver-

reikštas net “tautosakiška” pa
tarle: “Viens raudonas, kaip 
šėtonas, kitas rudas, kaip šu
va”). Būtent, prie dokumentų 
pridėtame redakcijos paaiškini
me yra pasakyta: "štai 1942 
m. liepos 30 d. Himmleris, visos 
Vokietijos SS ir policijos vadas.

tas žodis įgyja, kai pažymima,

| Buities stovyklas gahrijtško-

patikinu skelbėjų rankas, ne
beverti nė to popterio, ant ku
rio atspausdinti.

Tai tik dokumentai, vaizduo
jantieji, kokiais niekalais mai
tinamos net į komunistų par
tiją Lietuvoj įtrauktųjų galvos.

(Elta)

I
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GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
Jauki vieta malo<eaž praMcti taifcą. I čža vtetoe lietuviaipasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji i Waterbury, sustoję čia 
sutiks saviškj. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street, 
Weta*ury, Conn, TeteL (803) 7544MB&._________ . _____________

PABDCODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis mo reomarirmo. T akai pelninga įnbnė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O, Box MU, Nevvaric. N J. 67HH. _________ _

GREITOJI PAGALBA. NemisMto* £kuai pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo wMntirmn, rank% kojų sntirpiino ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Dekaato mostas, dabar vadhMuąaa “Ree-Leef Ruto”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uadjų 5 dol Persiuntimui pridedama 50ę. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 1122L . ______

R.?

bar tebegalioja, štai net ir da
bar skelbiamų dokumentų ver
timuose iš vokiečių kalbos, 
kur tik paminėti lietuvių parti
zanai, Komunisto redaktoriai 
bent išnašoj paaiškina, kad tai 

ginkluotų gaujų vadeivos”.

Kolonizuotoje Lietuvoje
VASAROTOJAI PALANGOJE

Palangoj rugpiūčio mėnesį— 
apie 150 tūkstančių vasarotojų, 
o sekmadieniais bei šeštadie
niais buvę net apie 200 tūks- 
tančių... Maitinasi daugiausia 
pieno produktais: jų- kasdien 
iš Klaipėdos atveža 94 tonas ir 
pardavinėja 36-se vietose (dau
giausia prie staliukų -šaligat
viuose).

Vegetariški polinkiai aiškina
mi tuo, kad vasarotojai brangi
na laiką, o mėsos produktai 
vos šešiose vietose. Staliukai 
gatvėse, esą, per dieną aptar
nauja apie 28 tūkstančius kli- 
jentų.

Palanga per maža tokiom 
masėm vasarotojų, atvykstan-

J. B. SHALINS-ŠAL1NSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’vvay Sta.), VVoodhaven, NzY. 1142L Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

RIMO IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 m 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMIŠKIŠ (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 1X211, EV 7-4335.

THEODORE VVOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

Beje, iš dokumentų vertimų 
visiškai nematyti, kad redakto
rių minėtas Himmlerio įsaky
mas būtų buvęs vykdomas. 
Priešingai, bolševikų partizanai 
tuose Komunisto skelbiamuose 
dokumentuose niekur nevadi - 
narni nei banditais, nei plėši- 
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kais, o tik paprastai parti- aų jš visos Rusijos. Daugeliui 
z i . .♦ artimesniųjų, ypač atvykstan

čių tik keliom dienom, yra į- 
steigtas “palapinių miestas”, 
čia galima “ilsėtis” už 75 ka
peikas per parą. Tik nėra nei 
šviesos, nei kur net vandens 
pasišildyti, o naktimis tose pa
lapinėse net sušilti esą neleng
va, nes “duodami menki apklo
tai”. Užtat ateity žada Vana- 
gupėj (j šiaurę nuo Palangos) 
pristatyti devynių, dvylikos, 
net dvidešimts dviejų aukštų

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ii* balsamuolojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 112U8; 
teL 277-5604.

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 317-03UO, Wm. H. Sinion- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Bark, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280.CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TALN, CONN. TeL BA 9-1181. -- ..

BUYUS FU NĖR AL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
> Lafayette SL, Ncwark, N J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar

bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

3. revizijos komisija ir
4. garbės teismas.
Tik šie organai savo kompe

tencijos ribose teisėtai šaukia 
susirinkimus ar posėdžius ir le-
gahai sprendžia bendruome
nės reikalus.

II. Tvirtinu, kad joks bend
ruomenės organas š.m. liepos pastatų, o paskui plėsti vasar- 
13 nebuvo įšaukęs Pr. LB- yįetę net iki šventosios uosto, 
bes narjU pasitarimam, kaip Lietuviai (ir ypač žemaičiai) jau 
klaidinančiai ^informuoja lietu- dabar ima vadinti- Palangą ‘Ba- 

parapijos kūrėjai ir Otsipraši- spaudą B. Jakubauskaitė- ‘
nės, kad jų rūpesčiu ir au- PaSnier a Vtoskus. Šie as- 

DCL KUN. VLADO GORO jei už brolį lietuvį kunigą bū- kom parapijoj tiek ma-
LAIDOTUVIŲ tų buvę paaukotos lietuviškos ža lietuviškumo Miko, kad nė jokios tei.

lietuvis kunigas negali būti pa- lcl
laidotas su prideramu iškilmin- 865 spręstl bendruomenes rei- 
gumu ir lietuviškom tradici
jom! Kun. Z.Y.

Tautiniai lietuvių šokiai buvusiam New Yerko valstybės paviljone Flushing Meadows parke rugpiūčio 31 — 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo metu, šoko New Yorko, W a te r būrio ir Bostono grupės. Visom jom 
vadovavo Jadvyga Matulaitienė.

T , . . . . mišios su lietuvišfci užbaiga?Labai neseniai su budėsiu ir , ,, . ~ ,
širdgėla Detroito lietuviai pa- Visas laidotuvių vaizdas bu- 
laidojo kun. Bronių Dagilį. Po v0. lat>a* ėdrias ir vargingas. 
keliu savai ei u Atlanto pakra'š- Nėra abejonės, kad toj pat baz- 
ao lietuviai atsisveikino su ki- kaį kas didinę sti- 
tu dar jaunesniu Uetuvių kurii- egzekvijas, jos

Goro mirtis nebuvo tokia tra- aaen4’ ° M ueKarne- 
giška, kaip kun. Dagilio, bet lai- “Nepriklausomoj Lietuvoj” š.
dotuvės taip pat buvo ir liūd- m. ragučio 28 paskelbtas rak-
nos ir tragiškos, labai panašiai valdybos inrmmin-kaip kun. Dagilio. Atrodo, lyg Jk® J- Bačiūnai, pasnS^S^

tyčia kažkas nori žeisti ir lie-

Kun. dr. V. Goras buvo laido
jamas iš Skausmingosios Die
vo Motinos lietuviškos bažny
čios, Kearny, New Jęrsey.

Kun. Goras paskutiniu metu 
dirbo Middletown, Conn. Bet jo 
sesuo gyvena šioj parapijoj. 
Matyt, dėl to ši bažnyčia ir bu
vo pasirinkta laidotuvėm.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (2112) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tek Vliginia 6-1800.

ANDRĮ US ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba: pirkėjo žemės. Statybą atliekam

Šiemet Lietuvoj esą SUSkaity- VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga- 
ta 529 gulbės. 130 porų gulbių Ii vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
išperėję' jauniklius Pernai gul- patarnavimai. 422, Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.
bių buvę 450, užpetnai — 430.
GnlbfK; TJPtuvoi išsisklaidžiu. VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison St, 

.r-Vi . lAetuvoj issis^iaiaziu Ridgewoodi NY. H227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be
Įgaliojimai yra ne Kas Kl- giog 73-juose ežeruose bei kito- to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūžies lietuviškas maistas priei

ta, kaip bendruomenės orga- šiuose vandens baseinuose, nama kaina.
nų teisių užurpavimas bei pa- Daugiausia jų Žuvinto ežere -

(144) kuri jau ima vadinti SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
ik* zvt europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.

Gulbių .ežeru . (E) Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206;
Svetimų vardų rašyba ST 2-5938.

Literatūroj ir Mene Vilniuje 
yra prasidėjusios plačios dis- ■»_ . • • .v . . . • J • L4X» AlXVt^UUO> OV"V1 lltUl UUwL KV4V4U14VA1M 1X111, A'V • A • HHO,

Rusijos apie įseivinej spaudoj 441-6799; 2422 w. Marųuette Rd., Chicago, m. 60629, (312)) 476-2242 
irgi aktualų, klausima — apie ........................... '■ 11 .....................
svetimų vardų rašyma lietuviš- JU,OZ° Estate’ •naurance- ^,pra”diines

. “ J •- automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpli
kai. Dabar seka rusų pavyz- dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta- 
džiii įr svetimus vardus perra-** dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477. 

šo fonetiškai, pagal garsus, 
kurių dažnai neatspėja, ir pasi
daro taip, kad ne tik skaityto
jai, bet net ir rašantieji nebe- 
susigaudo, apie ką kalba. (E)

LITAS INVESTING CO, INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212)

atstovai

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prieš 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

Skausmingosios Dievo Moti
nos parapija buvo įkurta ir pa-, 
statyta lietuvių suaukotais sun
kiai uždirbtais centais. Pasta
tyta tam, kad lietuviai galėtų 
Dievuli garbinti savo gimtuoju 
žodžiu ir priimti visus religi
nius patarnavimus pągal lietu
višką liturgiją ir papročius. De
ja, visai priešingai buvo šiose •, •laidotuvėse NoTir keturi Ue- ‘a“ a“
tuviai kunigai kartu aukojo mi- ®^ata»a teemte lai-

. . __ , . -__, ko stoka. Žmones dažnai mirs-Šias ir dar gražus trurebs Lėtu- be
nu kumgų ir presbiterijoj ir o 
suoluose klūpodami jungėsi 
šv. aukoje, vis tik mišios buvo Buvo laiko tinkamai pasi
laikomos angliškai. Tiesa, du iš ruošti. Kun. Gotos mirė rug- 
koncelebruojančių, taųp ir pro- P«*o 15, ketvirtadieni, o laido- . 
testui, perskaitė lekciją ir evan- jamas rugpiūčio 19. pirmadie- 
getija tietuvfeksi. Bet tai ir vis- “i- Net popose laidotuvėse 
kas. Tad kyla klausimas, kodėl dalyvavo net du vargoninkai — 
tokia maišatis, kam toks mišių v^nas profesionalas pasaulietis 
darkymas? Kodėl negalėjo būti “• «*ras muzikas, 
visos mi^os lietuviškai aukoja- Dievuli mano, kas gi darosi 
mos? Juk ar nemieliau būtų su mūsų lietuviškom parapi

jom. Tikrai su ašarom pasi- 
siem dalyvavustem lietuviam, tiks kun. Goro vėlę Kearny vo. kiaustmM*. i< k. j a e. B*rtk«^dr. p.'Grto»»t>», a. j. Rwm.

SUPĖRIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York; N.Y. 10002, 
AL 4-8319. 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 pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! < ..

RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 -MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

DOVANŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų —geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamu katalogų - - UNION TOURS 
1 East 36th St. Ncw York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius; Chicago, 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622; lx>s Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036

-fe. DEXTER PARK
BM PHARMACY IE|

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven. N.Y. 11421 

WE DEIJVER 
Mlchigan 2-4130
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Hamiltono "Gyvataro” šuolis per Atlantą
Rugpiūčio 2 naktį, nespėję 

išlipti Weinheimo stoty, kur 
buvo laukiami, mažojo Bens- 
heimo stotelėje iš greitojo Pa-

Vokietijoje pavergė ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių širdis

vataro” siela ir spiritus mo- 
vens p. Breichmanienė dar gy
vendama Lietuvoje susižiedavo 
su mūsų tautiniais šokiais ir

ryžiaus-Kopenhaga iššoko per 
20 jaunuolių būrelis. Nesunku 
buvo juos atpažinti — visi bu
vo susijaudinę ir garsiai kalbė
jo lietuviškai. Kaip jie atsirado 
Vokietijoje?

Nors tuo metu streikavo Ka
nados paštas ir telegrafas, ta
čiau iš anksto buvo žinoma, 
jog Hamiltono lietuvių tautinių 
šokėjų ansamblis Gyva taras 
vyriausybės yra siunčiamas į 
Prancūziją atstovauti Kanadai 
tarptautiniame folkloro festiva
lyje. Pasinaudodami proga, Vo
kietijos XV studijų savaitės 
rengėjai pakvietė jį atvykti Į 
Romuvą (Vasario 16 gimnazi
ją) ir parodyti savo meną stu
dijų savaitės dalyviam. Gi at
skridus į Paryžių, susisiekti ir 
galutinai susitarti su kvietėjais 
jokių kliūčių nebebuvo.

Tuo tarpu atsirado ir kita 
proga Hamiltono šaunuoliam 
pasirodyti Vokietijoj ne tik lie
tuviam, bet ir kitataučiam. 
Mat, kiekvienais metais vasarą 
netoli Frankfurto esančiame 
Koenigsteine ruošiami tarptau
tiniai persekiojamos Bažnyčios 
(Kirche in Not) kongresai, ku
riuose, kaip taisyklė, gau - 
šiai dalyvauja ir lietuviai. Ta
čiau šiemetiniame XVII Lame 
kongrese tepasirodė tik vienas 
kitas tautietis. Taip atsitiko 
gal todėl, kad tuo pat metu 
Vokietijos lietuviai turėjo visą 
eilę savų suvažiavimų. Liepos 
28 — rugpiūčio 1 Romuvoje vy
ko Europos lietuvių jaunimo 
sąskrydis, rugpiūčio 4-11 per 
šimtas tautiečių buvo susirinkę

į studijų savaitę, o netoli esan
čiame miške stovyklavo Angli
jos ir Vokietijos lietuviai skau
tai. Persekiojamos Bažnyčios 
kongrese dalyvaujančių apie 
dvidešimt tautų atstovų dėme
sį atkreipti į lietuvius ryžosi 
veiklusis sielovados direktorius 
prel. J. Aviža. Patyręs, kad į 
Romuvą yra atvykęs “Gyvata- 
ras”, jis pasamdė autobusą ir 
visą grupę su palydovais ir sve
čiais atgabeno į Koenigsteiną.

Susidomėjimas buvo didelis, 
kai per 20 tautiniais rūbais ap
sirengusių vaikinų ir merginų 
rugpiūčio 3 vakare išlipo iš au
tobuso Susitikimo namų (Haus 
der Begegnung) kieme. Visi bu
vo pakviesti vakarienės.

8 vai. vak. prisirinko beveik 
pilna didžiulė salė. Įstaigos ve
dėjas vysk. Kindermann prane
šė, kad pasisekė surengti folk
lorinį vakarą, kuris atskleis da
lį už geležinės uždangos esan
čių tautų sielos. Po sunkių pa
skaitų ir diskusijų tai būsiąs 
malonus atsigaivinimas kongre
są baigiant. Tautinių šokių pro
gramą atliks vengrai iš Šveica
rijos ir lietuviai iš Kanados.

Toliau vyko tikros varžybos 
tarp lietuvių ir vengrų. Veng
rų programą pranešinėjo senas, 
bet sąmojingas kunigas, o mū
siškę — tautiniais darbužiais 
apsirengęs Vasario 16 gimnazi
jos mokinys P. Nevulis. Pirmie
ji šoko vengrai, palydimi per 
garsintuvą perduodamos girgž- 
džiančios plokštelių muzikos. 
Vikrūs šokėjai ir temperamen
tingi jų šokiai publikai patiko.

Atsisveikinant

Žiūrovų kaklai dar labiau iš
tįso, kai scenoj pasirodė 8 po
ros “Gyvataro” šokėjų. Ginte 
Prunskaus akordeonu palydimi, 
jie pašoko kepurinę ir kadri
lį. Patiko publikai ir landytinis..

Vėliau dar du kartus sceno
je vengrai keitėsi su lietu
viais. Tiek pat kartų vengrai 
keitė ir savo drabužius, kuriuos 
derino prie šokių turinio, o mū
siškiai visą laiką dėvėjo dail. 
Tamošaitienės austus gražiuo
sius tautinius drabužius. Mergi
nos buvo meistriškai pasiilgi- 
nę kasas: daugelis manė, kad 
jos natūralios, šokant senių 
šokį, kuris linksmai prajuokino 
salę, merginos “pasisendino” 
užsirišdamos skareles. Toliau 
sekė astuonytis ir subatėlė, ga
lutinai užkariavę žiūrovų širdis, 
šiaip džentelmeniški vengrai 
neįstengė nuslėpti savo pavy
do, kad lietuviai susilaukė dau
giau katučių, negu jie.

Po programos šokėjai susi
maišė su publika mensoje 
prie butelio alaus ar vyno stik: 
lo. čia lietuviai jau nebe šo
kiais, bet daina rungtyniavo ne
be su vengrais, bet su slova
kais. Gausi jų grupė, vadovau
jama linksmo kunigo su akor
deonu, dainavo pasigėrėtinai. 
Bet gyvatariečiai nė nemanė 
nusileisti. Taip dar gerą valan
dą pusrūsį, kuriame įrengta 
valgykla su baru, drebino lie
tuvių ir slovakų dainos, sutrau
kę daug klausytojų. Jos nenu
tilo ir visą kelią, grįžtant iš 
Koenigsteino į Romuvą.

Rytojaus vakarą “Gyvata- 
ras” pasirodė saviem tautie
čiam. XV studijų savaitės ren
gėjai stengėsi, kad šį ir už 
Kanados sienų pagarsėjusį an
samblį pamatytų kiek galima 
daugiau Vokietijos lietuvių. Bu
vo numatyta, kad, gražiam orui 
esant, svečiai šoks sporto aikš
tėje. Apie tai buvo painformuo
tos visos artimesnės PLB apy
linkės, darbo kuopus ir pavie
niai asmenys. Tačiau naktį ir 
sekmadienį rytą lijęs lietus pri
vertė šokti salėje.

Svečius pasveikino ir žiūro
vam pristatė gimnazijos direk
torius Natkevičius. Iš jo kal
bos žiūrovai sužinojo, kad “Gy-

visą laiką tebėra jiem išlikimą; 
kad čia matome tik dalį ansam
blio, nes jį sudaro apie šimtas 
šokėjų, pasidalinusių į tris gru
pes — vaikų, moksleivių ir su
augusių jaunuolių; kad jo kon
certų yra žiūrėję net iki 15 
tūkstančių įvairių tautybių as
menų ir t.t. šokius pranešė vi
sada besišypsanti geltonkasė 
šokėja Martinkutė. Kepurinę ir 
kadrilį ji pristatė šiais p. 
Breichmanienes sukurtais ori
ginaliais posmais: “Iš tolimo 
eskimų ir indėnų krašto, Nuo 
aukštų Niagaros krioklio šlaitų. 
Lietuvišką tautinį šokį Atve- 
žėm jums dovanų. Mūsų pasvei
kinimas jums — fragmentas 
kepurinės ir kadrilio šokio, A- 
tėjusio į kaimą iš dvarų”.

Toliau sekusį gyvatarą pra
nešėja apibūdino kaip gyvatvo
rę. “Tai mūsų tradicinis šokis, 
davęs mums savo vardą”.

Apie linelį, audėjėlę ir aš- 
tuonytį paaiškino: “Po darbo 
dienos Lietuvos jaunimas mėg
davo pasilinksminti. Jų šokiai 
dažnai vaizduodavo darbo jude
sius. Šių darbo šokių ciklas — 
linelis, audėjėlė ir ąštuonytis.

Lino mėlyną žiedelį 
glausiu prie širdies,

Už tave jis žodelį 
meilų prakalbės.

Geltoni lino gintarėliai ant 
mano kaklo prie širdies,
Tai bernužis ten mane už
šnekins ir apdainuot linelį 

kvies”.
Senių komiškas šokis.
Malūnui apibūdinti pasinau

dota liaudies dainos žodžiais:
“Šiuru, šiuru malūnėlis, 
šiaudų kūlys bernužėlis, 
Stikliniai batai, 
Šakaliniai ratai.

Stipriai pučia vė j ūžė lis, 
Vikriai sukas malūnėlis”.

Landytinis — linksmas jau
nimo šokis. Jo vardas rodo, 
kad šokant landžiojama.

Subatėlė. “Subatėlės ilgai 
laukus, man širdelėj neramu, 
Lyg kas šaukte šaukia, traukia 
eiti iš namų.

šok, trypk subatėlę, 
mergužėlę pašokdink, 
Tai mylėsi bernužėlį ne žo
deliais, bet širdim”.

Tą vakarą hamiltoniečiai pa
šoko 10 šokių. Šoko iš peties, 
o žiūrovai plojo ir plojo, ir dar 
vis prašė daugiau šokti. Kon
certo pabaigoje kiekvienas šo
kėjas atskirai prisistatė publi
kai. Paaiškėjo, kad dauguma 
jaunuolių yra studentai-ės.

Ansamblio vedėjai B rele h- 
manienei buvo įteikta puokštė 
rožių, o kiekvienam šokėjui-ai 
— po gėlę. Svečiai Vasario 16 
gimnazijai padovanojo Kana
dos indėnų gerąjį dievą To- 
tenpo. Vokietijos lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Valiū-
nas ir gimnazijos direktorius 
dėkojo už puikų koncertą, lin
kėjo dar šauniau pašokti tarp
tautiniame folkloro festivalyje 
Prancūzijoje, garbingai ten at
stovauti Kanadai ir Lietuvai.

Gyvatariečiai dar porą dienų 
viešėjo Romuvoje. Vieną dieną 
praleido apžiūrinėdami Heidel
bergą, kitą dieną keliavo auto
mobiliais pareiniu ir plaukioję 
garlaiviu Reino upe, o vaka
rais linksminosi kartu su stu
dijų savaitės dalyviais šokdami 
ir dainuodami.

Paskutinį vakarą visų prašo
mi, nors pavargę po visą die
ną trukusios išvykos, Renn
hofo pilies salėje suruošė atsi
sveikinimo koncertą.

Išvykstančius Prancūzijon, 
gyvatariečius lydėjo visų ge - 
riausi linkėjimai. O kaikam, at
rodo, gan sunku buvo skirtis ..

Hamiltono Gyvataro ‘šuolis 
per Atlantą į Europą sako, jog 
mūsų išeivijos jaunime glūdi 
didelė energija bei jėga. Reikia 
tik sumanių organizatorių, ku
rie sugebėtų jas pažadinti ir 
reikiama linkme nukreipti. 
miltono lietuviškasis atžalynas 
tokį organizatorių susirado p. 
Breichmanienes asmeny.

J. Luk.

Dr. Maceina apie bendravimą su kraštu
Dr. Antanas Maceina, žymu

sis lietuviu filosofas, pasisako 
naujame "į Laisvę" numeryje 
apie lietuviu vizitus į Lietu
vą ir bendravimą su komu
nistę pavergtu kraštu

“Prieš kokį dešimtmetį jie 
mus įkalbinėjo grįžti. Negrįžo
me. Dabar jie mus įkalbinėja 
apsilankyti. Ir aš pats esu ga
vęs prašymą apsilankyti — su 
visomis ‘garantijomis’, kad 
galėsiu grįžti atgal į Vakarus“, 
— taip rašo dr. A. Maceina 
naujame “Į Laisvę” numeryje, 
kuris išeis rugsėjo mėnesį. To
liau dr. A. Maceina pažymi: 
“Kodėl visa ši propaganda? Ko 
ji siekia? Nejaugi komunistai, 
turį tiek akių bei ausų visame 
pasaulyje, nežinotų, kad grįžu
sieji iš Lietuvos yra nusivylę 
sovietine santvarka ir parsive- 
žę neigiamų įspūdžių? O jeigu 
jie tai žino ir vis dėlto lanky
mąsi skatina, tai čia slypi kaž
koks planas. Koks? Jo turinio 
nežinome, tačiau jo buvimu a- 
bejoti netenka. Viena tik aišku, 
kad šis planas nėra tam, kad 
sovietinei santvarkai pakenktų, 
bet kad jai padėtų bei ją stip
rintų. Galimas daiktas, kad šis 
planas yra toks platus ir toks 
ilgametis, jog sovietai sutinka 
tuo tarpu pakelti kaikurių psi
chologinių nuostolių, sudaryda-

siems. Tačiau, ilgu nuotoliu 
matuodami, komunistai, matyt, 
tikisi šiuos nuostolius atgauti 
su kaupu...” Prof. dr. A. Ma
ceina nagrinėja detaliai visą šį 
klausimą, atsakydamas į klausi
mus — ar tie vizitai (laisvųjų 
lietuvių) yra naudingi tautai 
ir krašte kenčiantiem lietu
viam. Šį nepaprastai Įdomų pa
sikalbėjimą su dr. A. Maceina 
turėtų perskaityti visi lietuviai, 
kurie dar sielojasi Lietuvos ir 
lietuvių reikalais.
Tame pačiame “Į Laisvę” žur

nalo numeryje rašo kun. dr. V. 
Rimšelis, MIC, jaunimo proble
momis. Jaunimo atstovė Lyvia 
Garsienė, skautų veikėja, iš 
profesijos mokytoja, rašo apie 
Vakarų pasaulio sąmyšį ir kovą 
dėl Lietuvos laisvės. Si jauno
ji lietuvių veikėja nepagaili kie
tesnių žodžių ir musų jauni - 
mui, kuris bėga nuo bet kokios 
lietuviškos veiklos. Sis nume
ris. kaip ir kiti praeityje, ne
paprastai įdomus ir aktualus. 
Žurnalą redaguoja Leonardas 
Valiukas, šį žurnalą, išeinantį 
tris kartus per metus, galima 
užsisakyti rašant administrato
riui: Mr. Aleksas Kulnys, 1510 
East Merced Avenue, West Co- 
vina, Califomia 91790. Prenu
meratos mokestis metam: 5 
dol. (JAV-se ir Kanadoje), vi-
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

—• —
Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L. Šveikauskas — 
Attorney-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
M a ss. 02132.

Dr. Bačkio kalba
(atkelta iš 3 psl.)

Laukaičio, Baltimorės Lietuvių 
Tarybos valdybos ir kitų lietu
vių — yra šaunus lietuvių dė
kingumo simbolis Marylando 
gubernatoriui, šios valstijos 
valdžiai, įstatymdavystės rūmam 
bei visiem marylandiečiam. 
Būdami čia šiandieną — mes 
atiduodame pagarbą ne tik šios 
valstijos vadovybei, bet kartu 
ir visiem lietuviam, kurie atli
ko didelį darbą geriem ryšiam 
tarp JAV ir Lietuvos sustiprin
ti.

Tas Lietuvos ąžuolas, kuris 
mūsų Tėvynėje visada ir visur 
yra laikomas tvirtybės išraiš
ka — ir mūsų apsilankymas 
prie jojo — yra gyvas primini
mas visiem, nežiūrint Lietu
vos okupacijos, kad — lietu
vių tauta gyva. Lietuvių patrio
tizmas nepalaužtas. Jų ryžtas 
kovoti už savo laisvę yra kie
tas ir tvirtas. Tad, dvasios tvir
tybės skatinami, veikiame vie
šąją c*piniją, kad ji būtų palan
ki Lietuvai, kuri, kaip ir visi 
pavergtieji, veržiasi į laisvę ir 
nori atstatyti savo valstybės 
nepriklausomybę.

REIKĖTŲ ĮRODYTI 
Klausimas

Mano vyras, prieš mano va
lią, nutarė padėli mūsų kaimy
nui jo namus dažyti. Prašiau 
vyrą, kad nesutiktų, nes pasto
vai (scaffold), kuriuos pastatė 
pats kaimynas, man atrodė ne
pakankamai gerai sudėti ir pa
vojingi. Kaimynas, kuris irgi 
yra lietuvių kilmės, mums yra 
padėjęs stogą taisyti, tad vyrui 
nebuvo patogu atsisakyti. Sto
vėdamas ant tų pastovų, prie 
kurių kaimynas buvo dar pa
statęs savo kopėčias, mano vy
ras pajuto, kad lentos lūžta, 
griebėsi už kopėčių, bet kopė
čios jo nesulaikė, ir jis nukrito 
nuo 8 pėdų aukščio ir smar
kiai susižeidė: rankos kaulas 
įlūžo, kojos raumenys pasitem
pė, ir, be to, veidą smarkiai su
žalojo.

Vyras išgulėjo tris savaites 
ligoninėj. Po to negalėjo grįžti 
darban keturis ir pusę mėne
sių. Nors mes turėjome šiokį 
tokį draudimą, bet iš 60 dole
rių vargiai pragyvensi, o viso
kių išlaidų dar prisidėjo dėl vy
ro akcidento.

Nuėjome pasikalbėti su ad
vokatu, nes mum atrodė, kad 
turėtume teisę gauti kompensa
ciją iš kaimyno, nes jo kaltė, 
kad taip atsitiko. Advokatas 
mum aiškina, kad greičiausiai 
nieko negausime, nes niekas 
nevertė kaimynui padėti, o jis 
pats tai nutarė laisvu noru. To
dėl esą teismas mum nieko ne- 
priteistų.

Sakome advokatui, kad vy
ras sutiko padėti manydamas, 
kad pastovai geri ir tvirtai su
taisyti. Juk savininko pareiga 
žiūrėti, kad įrankiai ir pasto
vai būtų saugūs. Be to, žino
me, kad kaimynas turi vadi
namąją ‘homeowner’s policy’. 
reiškia, draudimo bendrovė mo
kėtų, o ne pats kaimynas. -

Kodėl mum negauti kom
pensacijos už tokį skaudų įvy
kį, dėl kurio patekome į tikrą 
bėdą ir daug išlaidų turėjome 
ir dar tebeturime? Prašau 
mum patarti, ar nereikėtų kito 
advokato pasiieškoti, — gal tas 
nieko nenusimano.

Nukentėję,
West Massachusetts

Atsakymas
Paleidžiu, kad Tamstų ad

vokatas bus apsvarstęs visas ap
linkybes, prieš Tamstom pa
reikšdamas savo nuomonę gali
mo ieškinio reikalu. Bylai lai
mėti, jei prisieitų kreiptis teis-

man, reikėtų įrodyti, kad 
Tamstų kaimynas buvo “neat
sargus” (negligent) Tamstos vy
ro atžvilgiu. Be to,- jei antroji 
pusė teigtų, kad Tamstos vyras 
savo elgesiu prisidėjo prie ak
cidento įvykimo, reikėtų įro
dyti, kad jis elgėsi “atsargiai”, 
atsieit, kad jis nebuvo “neat
sargus” (no contributory negli- 
gence). Be to, kita pusė dar ga
lėtų pateikti kitą argumentą: 
būtent, kad Tamstos vyras ži
nojo, kad pastovai yra naminiu 
būdu padaryti ir sukalti, todėl 
jis, ryždamasis jais naudotis, 
“sutiko surizikuoti”. Teisiškai 
tai vadinasi: assumption of the 
risk.

Kaip matote, reikalas nėra 
toks paprastas, kaip Tamstos 
manote. Advokatas, matyti pri
ėjo išvados, kad Tamstų atve
ju toks kitos pusės galimas ar
gumentas turėtų faktiško pa
grindo, ir todėl jis pasakė, kad 
Tamstų ieškinys greičiausiai bu
tų atmestas. Žinoma, kitas ad
vokatas galėtų būti kitokios 
nuomonės, bet niekas negalėtų 
iš anksto pasakyti, katras iš jų 
numatė rezultatą teisingai.

Dėl fakto, kad kaimynas turi 
draudimą (Insurance), jis būtų 
svarbus tik tuo atveju, jei kai
mynas bylą pralaimėtu. Drau
dimo bendrovės neturi jokios 
pareigos mokėti pinigus neįro- 
džius, kad jų apdraustasis bu
vo “kaltas”.

Nesusipratimas
Vyras mėgdavo išgerti. Žmo

na jį nuvedė i kino filmą, skir
tą kovai prieš alkoholizmą. Iš
ėjęs iš kino, vyras sako žmo
nai:

— Taip, su šituo vieną kar
tą reikia baigti visiem laikam.

— Ar su degtine, mielasis?
— Ne. Su vaikščiojimu į ki

ną.

Lietuvos diplomatines tarnybos
pasitarimas

Lietuvos diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis, generaliniai kon
sulai dr. P. Daužvardis, A. Si
mutis, J. Žmuidzinas ir pasiun
tinybės prie Sv.Sosto pirmasis 
sekretorius S. Lozoraitis. Jr., 
atvykę į P. L. Bendruomenės 
trečiąjį seimą New Yorke, ta 
proga min. Lozoraičio kvieti
mu turėjo eilę pasitarimų.

Buvo pasikeista informaci
jomis ir nuomonėmis apie Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo bylos dabartinę padėti ir 
diplomatinės tarnybos veiklą 
ryšium su tarptautiniais įvy
kiais. Be to, buvo apsvarstyti 
konsulariniai ir kiti diplomati
nę tarnybą liečia klausimai.

Rugsėjo 1 įvykusiam pasita
rime dalyvavo taip pat pasiunti
nybės Washingtone patarėjas 
dr. S. A. Bačkis, atvykęs į P.L. 
B. seimą.

New Yorke
Pasitarimo dalyviai išreiškė 

pasitenkinimą sklandžiais bend
radarbiavimo santykiais tarp 
Diplomatinės Tarnybos, Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto, Lietuvos Laisvės Ko
miteto, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos. LGK

— Du rašytojai iš Vilniaus
— Vytautas Sirijos Gira ir 

Paulius Širvys — rugpiūčio mė
nesį praleidžia “kūrybinėje 
komandiruotėje”, žvejybos lai
vuose. Pirmasis. dirbdamas 
kaip laivo gydytojas, plūduriuo
ja ties Afrikos pakrantėmis, 
antrasis, kaip paprastas jūrei
vis, ties Islandija. Tikisi prisi- 
žvejoti naujų įspūdžių ir įkvė
pimo. (Elta)

Introduction to Modern Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dainbriūnas, 
A. Klimas ir \V.R. S< hmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne 479 psl , kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithnanian Rcader for 
Self-Instrnction. Parengė \V. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221
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AKADEMINĖ SKAUTIJA IR V-ji 
TAUTINE STOVYKLA

FIL. BR. KVIKLYS

Liepos 8-12 Rako stovykla
vietėje prie Custer, Mich., bu
vo išdygę trys nauji lietuviški 
— skautiški miestai, tiksliau 

trys stovyklavietės. Viena jų 
buvo Akademinio skautų sąjū
džio stovykla.

į ją suvažiavo akademikai 
skautai bei filisteriai iš Chica
gos, Clevelando, Detroito, New 
Yorko, Californijos ir kitę vie
tų.

Stovyklos dalyvių skaičius 
nebuvo vienodas: savaitgaliais 
pakildavo, kitomis dienomis 
kiek nusileisdavo; per visą sto
vyklos laiką praėjo apie 150 
asmenų. /

Jubiliejinė — akademinė sto
vykla pradėta liepos 8. Jai vado
vavo Ak. sk. sąjūdžio pirminin
kas fil. Eug. Vilkas. Korp! Vy
ties pastovyklei vadovavo kali- 
forniškis Algis Karalius, o Ak. 
skaučių d-vei taip pat kalifor- 
niškė M. Naujokaitytė; filiste
rių pastovyklei inž. L. Grinius. 
Bendros stovyklos komendan
tu buvo fil. Algis Zaparackas. 
Programinės dalies vedėju pa
kviestas fil. E. Korzonas, kitais 
reikalais rūpinosi Ina Bobinai- 
tė, Radvenienė, N. Pupienė ir 
kt.

lautojai ASS narių tarpe minė
tini: fil. J. Damauskas (vienas 
iš Ak. skautijos kūrėjų), buv. 
teisėjas fil. E. Korzonas, Litua
nistikos Instituto prezidentas 
dr. A. Flateris, pedagogė fil. 
V.

G. 
kt.

Dar vienas dešimtmetis, ir 
dar viena — jau penktoji —lie
tuvių skautų-čių Tautinė Sto
vykla! Žvelgiu praeitin ir lygi
nu: antrojoje, Panemunės pu
šyne, laksčiau jaunu skautuku 
ir stebėjausi kiekviena nauja 
smulkmena. Nepaprastą Įspūdi 
paliko anglų skautų pripučiami 
miegamieji maišai. Isaar Horno 
(Vokietijoje) trečioji Tautinė 
nemari savo pasakiška gamta 

.ir Karvendelio viršukalne, ku
rion kopėm visą pusdieni ir vi
durvasario atokaitoje svaidė 
mės niekad nenutirpstančiu 
sniegu. Ketvirtąja, jau šiapus 
Atlanto, pasidžiaugta tik trum
pa savaitgalio akimirka, bet iš
sinešta šviesus džiaugsmas, nes 
laužų dainos peršaukė visus gi
rios paukščius, laužu liepsnos 
peršvietė nakties gūdumą. Mū
sų gretos dar gausios, jaunat
viškos, skautiškai lietuviškos.

Nušuoliavo praeitin ir penk
toji Tautine Stovykla ir, sėdė 
damas Rako ąžuolyno pavėsyje 
ant susukto miegamojo maišo,

pasirėmęs į supakuotą rotato- keris, pasipuošęs brangia relik- 
rių, bandau ją atkurti baltuose vija — trispalve, atnešta iš ana- 
lapuose. pus geležinės uždangos, iš tik-

Ąžuolynas nurimęs. Tik pio- rųjų partizanų bunkerių; Klai- 
nierių būrelis muistosi dar su 
telefono vielomis, tempia pa
stogėn bendrąją stovyklautojų 
mantą ir tvaiko stovyklavietę 
žiemos miegui. Stovyklos kaip 

Isaar Horno ir nebūta! Ir nepatikėtum, jog 
“ ’ dvi savaites čia virė nepapras

tas ir nuostabus gyvenimas.
Mintimis grįžtu pro be per- 

stojimo dainuojančių akademi- 
kiu gretas, kliudau Bendrijos 
rajoną, kuriame tarška rašo
mosios mašinėlės, komplektuo- 
jasi stovyklos dienraštis ir bū
reliais kalbasi, svarsto, posė
džiauja stovyklos vyriausi va
dovai. Už Bendrijos, anapus ke
lio, senų 

ąžuolu paunksmėse įsikūrusi 
pustūkstantinė Brolijos pilių 

įgula
Čia pilna visokiausių nema

tytų prajovų, stebinančių ne 
tik svečius, bet ir pačius senus 
vilkus skautus. Partizanų

martės — Kanados sesės —

Barmienė, teisininkas fil.
Statkus, fil. S. Statkuvienė, 
Juškėnas, fil. Br. Kviklys ir 
Seserijos viršininkė fil. M.

Bamiškaitė. Daugelis kitų, ne
galėję . į stovyklą atvykti, pri
siuntė savo sveikinimus.

Stovyklos ūkis
Stovyklos ūkio reikalai — 

labai svarbi stovyklos dalis. Rei
kėjo atlikti didelius darbus: Į- 
ruošti naujas virtuves, pastaty
ti šaldytuvus, Įruošti naujas 
prausyklas, iškasti šulinius ir 
t.t. Šioje srityje labai daug dir
bo inž. Ramanauskas, LSB 
Vyr. Skautininkas VI. Vijeikis, 
eilė skautininkų ir skautų tėvų. 
Padėjo ir akademikai skautai. 
Tačiau bene didžiausią stovyk
los ūkio dalį (stovyklavimo me
tu) ant savo pečių nešė šen j. 
sktn. A. Karaliūnas, savo sū
naus fil. R. Karaliūno ir kitų 
talkinamas. Pavyzdingai veikė 
tiekimas, ūkis, valgyklos.

Laužai
Vakariniai laužai yra visų 

kraštų skautų tam tikra arti
mo bendravimo forma, kai prie 

....... - _ u t. ugnies susėdės jaunimas pasikurtu minėtinos: Technikos , ' ___ - „..„„i,,,, \ . ... . rodo su savo damomis, pasako-mokslai — dr. A. Avižienis, .. 'x . j . , - iimais, sūkiais, deklamavimu,Maskvos bet. studentų draugi- įaidinimais Tokiu laužu netrū. 
ja - L. Gr.n.», š.ų Jenų stu- * Ta stovykloje. Čia 
^)a„_ r“’ Z ! pažymėtinas liepos 13 vakare
lybes komunistinėje sutvarko- AkadJ™s skautijos
. ... ... em®1 • jubiliejinis laužas, kuri uždeg- Stovyklą, jau iš tolo tave pa-

skautuos veiklos metodjka - į Ko , Vytis gar. ..............................................
A. Zaparackas, Dr. Vydūnas — BaIys Br. K4,ys. Jis

degė laužą dar iš nepriklauso
mos Lietuvos atsivežtais degtu
kais, tuo simbolizuodamas ryši 
tarp žuvusių-mirusių Akademi
nės skautijos narių ir Lietuvo
je bei Sibire esančių brolių-se- 
sių.

Vienuolės skautės
Stovyklos metu akademinei 

skautijai buvo suteikta maloni 
staigmena. Be kitų tikrosiomis 
ASD narėmis buvo pakeltos 
dvi kandidatės — dabar Nekal
to Prasidėjimo seserys. Tai v. 
si. Sesuo Jurgita — Marija Sau- 
laitytė ir ps. Sesuo Igne — 
Gražina Marijošiūtė. Tai dvi 
senos skaučių veikėjos — sto- Gražus jis savo puošniu papras- 
vyklautojos. Stovyklos metu tarnu, ir dažnas prie jo ilgiau 
jos davė tikrosios narės Įžodį sustoja ir pasigėri.

Paskaitos
Per eilę stovyklavimo dienų 

išklausyta keliolika paskaitų, iš 
Technikos

je — dr. T.

asmuo ir kūryba — Br. Kvik
lys, Katalikų Bažnyčios refor
mų esmė — kun. dr. J. Kubi
lius, S. J., Lietuvių politinės 
partijos N. Lietuvoje — Br. 
Kviklys, Siu dienų studentija— 
R. Juškėnaitė ir kt.

Beveik visi sueigų dalyviai 
aktyviai dalyvavo diskusijose, 
kėlė savo pasiūlymus, reiškė 
nuomones.

bun-

Brolijoje keliamos vėliavos. Nuotr. J. Gerštiko

pėdos švyturys, blykčiojąs nak
ties sargyboje ir primenąs tė
viškės pajūrio kampeli; brolių 
pilis — paroda, suremta iš sun
kių maumedžio rastu: Brolijos 
“medis”, pakeliamieji vartai, 
palapinės bokštų viršūnėse — 
tai tik dalis Brolijos išmonių, 
kuriomis pasipuošė penktoji 
Tautinė Stovykla.

Gražu, nauja, išradinga. įspū
džiai dar per šviežus, tad ir ne
bandau jų kataloguoti, o erie- 
biu už to, kas virpina širdį, 
kas snaudžia džiaugsmo ašarą, 
kas liks neužmirštama iki pas
kutinio atodūsio. Taip, kaip li- 

■ ko anglų maišai, Karvendelio 
sniegas, kaip Ketvirtosios laužu 
liepsnos. Tokiu prisiminimu iš 
šios stovyklos liks
Rako ąžuolyno gėlo — Seserija

Tą dieną pakliuvau ten atsi
tiktinai, trumpai vėliavos pakė 
limo ceremonijai, o užsibuvau 
visą pusdieni, užmiršau pietus, 
užmiršau, kad darbas savoje 
palapinėje verčiasi per kraštus.

Seserija penktoje Tautinėje 
sukūrė neužmirštamą Lietu
vos kampeli. Gal tai tik suta
pimas, gal aš sergu nostalgi
ja, bet ar tavęs neapgaubė ta 
pati tėviškės nuotaika, kai 
žingsniavai Seserijos stovyklos 
takeliu?

Pameni Dzūkijos rajoną pa
čiame Rako pakrašty? Išstum
tas iš miško tankynės, be pa
vėsio, gal net skurdus, — bet gal jos vidurnaktyje ir sutren- 
šieno kvapas ten, kaip Lietu
vos laukų! Antai, stovyklos var
tai — šieno pastogė. To pačio 
šieno danga papuošta ir paro
dėlės palapinė. O už vartų san
kryžos, už šiaudinės pastogės, 
anapus rajono tvorelės plaukia 
javų laukai, tolumos ir mėlynos 
pamiškės. Tikra vidudienio kait
roje besnaudžianti tolimoji 
Dzūkija.

Šalia dunkso išdidi Suvalki
ja. Baltų beržų šlamėjimas ošia 
sesių dainos ritman: jos repe-

Aukštaitiii, t<u nuostabi!
Didinga ir nepakartojama sa

vo verpstėmis, indaujomis, kvie
čių pėdais, miestų herbais, 
skaptuota koplytėle ir kitomis 
įrangomis, kurios dabina kiek
vieną rajono kertelę. Ketvirtis 
šimtmečio išeivijos, svetur už
augusi karta, — bet niekas-ne
paneigs, kad ji dviem savai
tėm atkūrė čia tėviškės kampe
li.

tuoja masini montažą Suvalki- tik nebus kniopščiosios jauna- 
jos dienos laužui. Aišku, kad 
masinį, nes juk tiesa, kad su- ištraukusios šias tulpėmis leli- 
valkietės turi būt mandresnės jomis raštuotas juostas iš sa- 
už kitas. Tai kas, kad jas vė- vo kraičio skrynių ir padabi- 
liau “patraukė per dantį” žva- nę Aukštaitijos vartus? 
lios kupletistės:

“Pasipūtę ir pastyrę
Suvalkijos seserija,
Daug ten nieko nepadaro,
Vis tą pat montažą varo..”

Užtat Suvalkijos ir stalas į- 
mantresnis (Lietuvos žemėla
pis, nusmaigstytas skilčių vėlia
vėlėmis), ir svetainė palapinių 
rate po skėčiu pūpso (ten sesės 
poilsiauja ir priima svečius). 
Vadija gi, — turbūt, suvalkie
čio gaspadoriaus pažymys — • 
susirėmusi palapines atskirai, Užsibuvau širdimi Seserijoje, 
kitapus kelio, iš kur budria a- ir taip sunku pakilti Į kelią ne- 
kim saugo savo beržynėlį. Ža
lių raidžių gairė plevėsuoja iš
didžiai ir šnara beržam Suval
kijos vardą.

Takeliu žemyn, lapynėje, ty
liu šlamėjimu byloja Žemaitija. 
Tokia pat, kokią prisimenu iš 
istorijos ir taku, išmintu pačio 
vaikystės metais. Lapija pa
skandinusi rajoną pavėsyje ir 
čia dvelkia miško ramybė, 
kaip senovės padavimų miškin
goje Žemaičių žemėje. Šion ty- 
lon kartkartėmis Įsiterpia sesės 
Loros “vargonėliai”, bedūduo- 
ją Tautinės stovyklos dainą. 
Smagi daina, ir atrodo, kad 
linksmavakaris tuoj prasidės.
Linksmavakaris — Žemaitijos

- puošmena ' "
Tai tautiniais drabužiais 

puoštos figūrėlės, susirinkę prie 
sodybos šulinio subatvakario 
vakaronei. O ką gali žinoti —

molia. Sudiev, Rako ąžuolyne, 
tikiu — mes dar pasimatysime. 
Dar daug stovyklų neatstovyk- 
lauta, daug pokštų neiškrėsta, 
daug dainų neišdainuota.

Būk pasveikintas, atkeliaująs 
šeštasis dešimtmeti!

brolis Zū

VIEŠNAGĖ L S BROLIJOJE
Atvykstanti j V-ją Tautinę lai, suskamba varpas. Tai jūrų 

skautų postovyklė — judri ir 
darbšti. Nors Įsikūrę ant kalno, 
bet jų uostas yra antroje pusė
je kelio, paežerėje. Tas jų ne
baugina, jie jauni, narsūs ir 
vikrūs, vadovaujami ‘patyrusio 
“jūrų vilko” j. v. s. B. Juode
lio.

sitinka išsirikiavusi ant kalno 
visa eilė vėliavų stiebų ir mil
žiniška 50:ties metų jubiliejaus 
emblema. Pasitinka tave ir sto
vyklos komendantas s. J. Pa
roms su savo sargybiniais, ati
džiai žvelgdamas į tave, lyg no
rėdamas sužinoti, ar tikrai ge
rų norų vedamas čia atsiradai. 
Užklausus, kur Įsikūrusi Broli
ja, nusišypso ir tik pasako: — 
Gi tiesiai pro kryžių, ligi pilies 
ir Lituanicos taku Į kairę. —

Tuoj už priekinių vartų 
“buomo” tavo akis patraukia 
didžiulis, skautiškais ornamen
tais dabintas, balta tvorele ap
tvertas, gėlėmis apsodintas. 
Chicagos vyčių darbo kryžius.

Seniausi stovyklautojai —
Seniausias amžiumi (82 m.) 

stovyklautojas buvo prof. Ig
nas Končius — Korp! Vytis ir 
Akademinės skaučių d-vės gar
bės narys, Į Akademinės skau
tijos veiklą Įsijungęs apie 1931 
metus ir nuo to laiko veikiąs 
joje be pertraukos. Kurį laiką 
(1948-53) jis buvo Akademinio 
Skautų sąjūdžio centro valdy
bos pirmininku, šis akademi
kas skautas — nuostabus diev- 
dirbis, puikus drožėjas. Jau ge
rokai prieš stovyklos pradžią 
jis meniškai išpiaustė apie 100 
žiedų skautiškiem kaklaraikš- 
čiam. kuriais labai didžiavosi 
juos gavusieji akademikai skau
tai ir skautininkai. Pats profe- 

; sorius, nežiūrint jo metų naš
tos, jautėsi gerai ir kėliais at- . .. . , _ , ■ _ ... .
vėjais kalbėjo jaunesniem aka- Pate‘ke J- T-mtata. Lei*ne- 
demikam skautam. "s. buv0 kvykiau-

Kiti vyresnio amžiaus stovyk- °J®m- , .
_______ 1____________________ Liepos 20 stovykla baigiama, 

palapinės griaunamos, ir trys 
"Norėdami tęsti brangias skautiški miestai išnvksta. Aka- Jūrę skautai

Lietuvos skautijos pradėtas tra- demikai skautai išvyksta kaip Keliauji toliau pro Velnio 
dicijas, suskridomo dideliam i- buvo atvažiavę. Tačiau išvyks- Liūną. Už jo Vaidilų Slėnis — 
vykiui į Tautinę Stovyklą pa- ta ne tuščiomis: išsiveža daug didžioji laužavietė, čia vaka- 
minėti Lietuvos atsikūrimo ir patyrimo, daugiau žinių, suma- rais skamba linksmos dainos, 
Lietuvos skautybės pradžios nymų. įsigyta ir naujų pažin- aidi išmoningi Sūkiai. Po tavo 
50-ties metę sukaktis". čiu. Visa ši medžiaga, įskaitant kojų Vaidilų Slėnis —, o už jo

ir buvo VTSU dalyvių šiltai su- Senrnė, ilis
tiktos. Kaip žinome, sesuo Jur- jr rieš save
gitą yra Antano ir Onos Sau- ui J / Prfe jos 
laičių aktyvių skautuos ve>ke- ]fe^u kari
m duktė cJ •’ , . ’ ...... ginklais ginkluota. Plačiaašme-

Informacinis leidinys 5
Jubiliejinės stovyklos proga

ASS vadija išleido gražu infor
macinį leidinėli “Akademinis
Skautų Sąiūdis”. kurį redagavo
“Mūsų Vyčio” redakcija. Paruo
šė fil. V. Statkus, nuotraukas

v.s, A. Saulaitis
(iš V-sios Tautinės Stovyklos 

Šauklio”)

nutarimus, sumanymus, bus la
bai naudinga tolimesniam aka
deminės skautijos darbui.

kia linksmą klumoakoji? Gal 
tada prabyla ir odoje išdegin
tasis Žemaitijos žemėlapis, pra
kalba knygnešiai, atbunda par
tizanai?

Pro medžių liemenis vilioja 
mus pas save vėjuje plazdą 
trys rausvo audeklo takai. Ar

Žiupsnelis 
statistikos

Penktoji Tautinė Stovykla, 
kurioje dalyvavo arti pusantro 
tūkstančio sesių ir brolių, 
dviem savaitėin Įkūrė Rako ą- 
žuolyne nemažą miestelį su 474 
palapinėmis, 23 vartais, 20 kry
žių bei. aukurų ir TĮ tvorelių. 
Rajone plevėsavo 42 vėliavos, 
kabojo 14 skelbimu lentų, vei
kė telefono centrinė su 10 tele
fonų. Stovyklos dienraštis 
“Šauklys” (spausdinamas dviem 
rotatoriais) ėjo virš 600 egz. ti
ražu ir sunaudojo apie 25 tūks
tančius lapu popieriaus.

Stovyklautojus maitino 3 vir
tuvės, o Brolijoje, kur kas ant
rą dieną patys skautai gaminosi 
maistą, buvo Įruošta dar virš tu- 
z i n o lauko virtuvėlių, skau
tišku būdu “sumūrytų” pa
čių broliu Trys krautuvėlės 
aprūpino dalyvius skautiškais 
reikmenimis, apranga, gaire
lėmis, pašto •priemonėmis ir 
jub. suvenyrais (atsimenate 
skautininkų Alės ir Vytauto Na- 
mikų pagamintus gražiuosius

Laužas neišblėso
Apsisuki atgal, grįžti tylus, 

susimąstęs. Juk tai jau V-ji 
Tautinė Stovykla rš eilės. Juk 
jau 50 metų prabėgo nuo lietu
viškosios skautijos Įsikūrimo, 
ir didžioji dalis laiko prabėgo kaklaryšių žiedus, gintaro imi- 
svetimų kraštų keliais beklai- tacijos rūteles ir kitas puošme- 
džiojant, toli nuo savo gimtojo nas!). 
lizdo. Dar kartą atsisuki, pa
žvelgi Į didingą palapinių mies- čių gretos paradavo Tėvynės . 
tą, prisimeni tai, ką matei, ką 
patyrei per tas kelias viešna
gės akimirkas, ir pajunti giliai 
širdyje jaukią pasitenkinimo 
šilimėlę, kad Lietuvos skautijos 
laužas neišblėso. Nors jis ir to
li nuo gimtųjų namų, bet dar 
karštai tebeliepsnoja. Ne tik 
čia V-sios Tautinės Stovyklos 
laužavietėse, bet ir kiekvieno 
lietuvio skauto širdyje, kur jis 
bebūtų, ar šioje stovykloje, ar 
tolimiausiuose pasaulio kraš
tuose, namie pasilikęs.

s. Vyt. Kidolis

Virš trylikos šimtų "skautų*

Dieną vėliavų aikštėje, o tūks
tantinė svečiu aplankė Rako 
kalnelius didžiojo savaitgalio 
metu.

Seserija buvo pasiskirsčiusi 
Į 7 Lietuvos rajonus (Aukštaiti
ja, Žemaitija, Liet. Pajūris ir 
t.t.), o Brolija valdėsi dešimty
je pilių. Be šių dar buvo Bend
rijos rajonas, kuriame susibū
rė stovyklos vadija, akademi
kai skautai-ės ir stovyklos ūkio 
personalas.

Woicester« Mass.
MAŽOJI TAUTINĖ 

STOVYKLA ATLANTO 
RAJONE

Vyr. skaučių “Šatrijos Raga
nų” būrelis rugsėjo 7 d. 7 v.v. 
Maironio Parke surengė vaka
rienę! su programa ir šokiais. 
Programoje pasirodė vyr. 
skaučių ir skautų vyčių šešetu
kas “Aidai", vad. ps. D. Do- 
mantienės. Skautų sporto 
šventės metu jie dalyvavo Joni
nių laužo programoje. Šokiam 
grojo naujas skautų vyčių or
kestras, susidedąs iš R. Marcin
kevičiaus, E. Markevičiaus ir 
A. Pridotto.

★

nas — Trakų pilis, jai vadovau
ja barzdyla s. Raškys, Detroito 
skautai — Kauno pilis jos 
valdovas balsingasis s. Anužis, 
Chicagiškiai — Liškiavos pilis 
ir visa eilė kitų.

Brolijos medis
Išeini i aikštę. Jos viduryje 

garsusis brolijos medis, pa
puoštas vienetų herbais ir me
niškai išrašytais skautų įsta
tais, prieš jį vėliavų stiebai ir 
aukuras, iš kurio stovyklos ati
darymo metu buvo uždegti 
draugininkų fakelai, pirmie
siem laužam pilių rajonuose i- 
kurti.

Meti akimis aplinkui ir ma
tai Į dangų šaunančius milži
niškus Kauno ir kitų pilių var
tus, Trakų pilies kuorus. Prie 
kai kurių pilių iškasti perkasai, 
Įtaisyti pakeliami tiltai. Puoš
nūs skautiški stalai, išmoningi
Įrengimai, miniatūriniai pilių Tokia stovykla Įvyko rugpiū- 
modeliai stebina tave. Kiek čio 19-25 tėvų pranciškonų so- 
kruopštumo čia įdėta. dyboje, Kennebunkport, Me.

Joii susirinko patys mažiausieji 
Atlanto rajono stovyklautojai- 
paukštytės ir vilkiukai. Jų jau
nas amžius, ir ilga kelionė į V- 
ją Tautinę Stovyklą gal būt bū
tų tokio amžiaus skautukam 
varginanti, tačiau jie, būdami 
tikrais skautais, suskrido Į šią 
pagalbinę stovyklą rajono ribo
se.

Kartu stovyklauja ir visa ei
lė pasišventusių vadovų. Tai 
ps. R. Jakubauskas — vilkiukų 
viršininkas, ps. G. Matonienė— 
paukštyčių viršininkė, ps. P. 
Kairaitienė — Bostono vilkiu
ku draugininke, ps. J. A. Sta- 
rėnas — A. R. vadeiva ir kiti 
Sumaniem vadovam ir tėvam 
pranciškonam globojant, ma
žieji stovyklautojai atrodo sma- 
giai ir nuotaikingai bus pralei- išpildys iš Clevelando atvykęs 
dę stovyklos dienas. vyrų oktetas, vad. R. Babicko.

Oro skautai
Garsus švilpukas tave priver

čia krūptelėti ir atsisukti. Ant 
mažos kalvelės, medžių pavė
syje užsimaskavę oro skautai. 
Juos lengvai atpažinsi iš mels
vų uniformų ir garbingoje vie
toje esančių Lituanicos mo
delio bei tikro lėktuvo prope
lerio. Girdisi bandomų motorų 
triukšmas. Taupūs tie jų moto
rai, kuro reikalauja kaip geras 
žiebtuvėlis, bet modernūs — 
radijo bangomis valdomi. Vis
kas šiame pasaulyje prasideda 
nuo mažų dalykų. Niekas ne
nustebs. jei po keliolikos metų Partizanę bunkeris
tie patys jaunuoliai plieniniais Bet malonus ir svetingas pa- 
sparnais raižys begalines erd- lydovas tavęs nepaleidžia. Ap- 
ves. Sėkmės jiem! rodo partizanų bunkeri, koply-

Lietuvos pilys tėlę, tvarkingas vadovybės pa-
Nusiritęs pakalnėn, atsiduri lapines, paveda kūlgrinda. Su

stojame ir prie jauniausių sto
tą Kaziuko seklyčią. Joje brolis vyklautojų — vilkiukų. Tai 
Antanėlis su šaunių šeiminin- Chicagos mažieji, paįvairinti iš 
kių įgula deda visas pastangas , kitų vietovių atvežtais vilkiu- 
išlaikyti ant kojų dvi savaites kais. Jie gana ambicingi ir sa- 
visą pustūkstantinė brolių. Čia vo vartų viršūnėje įsirašė vi- 
tave pasitinka bajoriškais ū- sus skautiškus šūkius, prade- 
sais pasidabinęs s. Jokūbaitis, dant Budėk! ir baigiant Ad 
Jis tave supažindina su vir- Meliorem? ~~ 
šininku v. s. VI. Vijeikiu, jo Prausyklos
pavaduotoju s. v. Namiku bei Taip aneinam visą rajona ir 
kitais svarbiais ir būtinai rei
kalingais asmenimis. Supažindi
na ir su šeimininkėmis, kurios 
tau maloniai šypsosi ir pavai
šina kvepiančia kava. Iš jo su- senas ir jaunas, jei tik turi ne
žinai, kad visa stovykla suskirs- ro švariai atrodyti. Toliau jau

niais kirviais, sunkiais kalavi
jais. skvdais, kuokomis. Aplan- . ,. .__ ... . _ . ._; . ». , , . * . j lietuviškais rastais įsmargm-kai šios pilies abu kuorus. Ant 1 ° ° 5
sienų paveikslai, nuotraukos, 
diagramos — tai lietuviškosios 
skautijos istorija 50-ties metų 
bėgyje. Išėjęs leidiesi Lituani
cos taku žemyn: dešinėje, dau
boje. nuo lentų žvelgia Į tave 
žymieji Lietuvos . vyrai, nuo 
Mindaugo iki šių dienų.

atsiduriame prie Antakalniškių 
Pirties. Tai pagrindinės prau
syklos, turinčios net šiltą van
deni, kuriomis gali pasinaudoti

Rugsėjo 28 d. 2 v. popiet 
Worcesterto Akademikų Skau
tų skyrius rengia savo metinę 
šventę Maironio Parke, Shrews- 
bury, Mass. Tuo pačiu metu 
ten ivyks Atlanto Rajono pa
kraščio akademikų skautų-čių 
filisterių suvažiavimas. Pagrin
dinę paskaitą skaitys fil. s. dr. 
V. Martautas B New Haven. 
Conh. 7:30 vai. vak. Įvyks di
džiulis kcncertas. Jo programą

ant kalno baltuoja Švyturys, žė
ruodamas savo raudonu žibin
tu. Plevėsuoja vėliavos, vimpi-

tvta ne pastovvklėmis. o pili
mis. taip kaip senovės lietuviai 
kadaise gyveno. Atlanto rajo-

Laumių Raistas. Iš jo patrau
kia drėgmė ir vėsa, akinius 
aptraukia rasa.

Smulkesnį šios stovyklos ap
rašymą pateiksime artimiausio
je “Skautų Pastogėje”. B.K.

Po koncerto užkandžiai ir šo
kiai.

(nukelta į 7 psl.)
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SERVICE
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TEACHERS

Už kalendorių

Spaudai paremti

k Ilk 1X1

choro 11 bet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią

Weekdays and Sundays
A.A.A. TEACHERS AGENCY

507 5th Avenue, N. Y. C.

Užstalės daina. Tingmė bobu
tė, (H laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievnže, Augu pas tėve-

tautimo choro ir solistų įdai
nuota 14 liet dainų: Suk, suk CYPRESS OUTDOOR 

SWIMMING POOL
Open to the public Daily, 10 am. 
to 7 pjn.

852 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-0788
TeL (212) 497-8865

Alfa Jeweler

MAIDSTONE MARINA, 
3 Ml HARBOR

E. Hampton. (516) EA 4-1650
Silver Sea Horse Restaurant, pool, 
m&il port, Hertz cars, shovvers, laun- 
derette, gift shop, supplies. PLaces of 
worship within the area. Reserva- 
tions — 516 324-2650.

Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachosoits 

“Kur tūkstančiai taupo milijonus“ 
ALFkED W. ABjCHIBALD 

President
Sfo banko ^rektorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale au pątaniautojais ge
nate susikalbėti ir BetuvUkai. • Turtas (Assets) virt $132,000,000

Current dividend S% on all aecounis.
Dabar moka 5% V*SU itišių taupomus pinigus.

TO PLACE _ 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
siųsti adresu:

Vardas ir pavarde

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus

lankėj, Bernelis tinginėlisy Mer
gaičių daina, Nida, Festivalinis 
valsas, Šėriau, šėriau sau žir
gelį, Žaliojoj lankelėj, Melžėjė- 
lės ir meistreliai, Dainelė apie 
tiltą, Per šilelį jojau, Naktigo
niai ir Ramunėlės.

3. Kur Banguoja Nemunėlis, 
Sol. Algirdo Brazio, įdainuota 
16 liet, kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvlitas, Pate
kėk aušrine, Siuntė mane mo
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ja ir Šventa Naktis.

4. BAes Žengiam su Daina, 
New Yorko vyrų okteto įdai
nuota 17 liet, dainų: Dul dul 
dūdelė, Kur banguoja Nemunė
lis, Ei, Lietuvos kareivėliai, Kir 
vir jo, Sapnų pilis, Ramovėnų 
maršas, Tango svajone, Jūrei
vių maršas, Gaudžia trimitai, 
Kampelis, Prie gintaro jūros, 
Mergyte jaunoji, Lopšinė, į ko
vą, Oi tu sakai, Šiaurės pašvais
tė, Pajūriais.

5. Težydi Vėliai Lietuva, Lie
tuvos Vyčių choro, vadovau
jant muz. Faustui Stroliai, įdai
nuota 17 lietuviškų dainų: Ei
sim girion, Beauštant! aušre
lė, Vištos, Oi, motinėle, Mergai
tė, Kas tas miežio grūdas, Gie
da gaideliai, Per Klausučių uly- 
tėlę, Laisvųjų daina, Man liūd
na, Daina, daina, Vežė mane 
iš namų, Šią naktelę, Tu, ma- kas, Buffalo, N.Y., B. Užusienis, finas, Eliz. N. J., A. Šikšnius, 
no motinėle; Pasisėjau žalia rū- Cgo., HL, F. Povilaitis, Water- Hillside, N.J., V. Balalis, 01d 
tą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių Bridge, N.J, J. Bausys, Harri-
himnas. BibiiA A. Masionis, Pater-

6. Paveratos Tėvynės muzi- KAPIJv F KUM AMU J son, N J, S. Augulis, Paterson,

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il-

niekur, šokių scena, Pasiveiki- 
nimo choras, Udrio daina, Vai-

plokštelė kainuoja 2 doL (anks
čiau buvo parduodamos po 4
dol. 'Nori įagyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.
Persiuntimui pridedama 50 c.

lio duetas.

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
8 dol. — A. Urbikas, Cicero, 

DL
Po 5 doL — L. Normantas, 

E. Hiram, Me., N. Petkevičius, 
Wantagh, N.Y., V. Ramonas, 
Wflkes Barte, Pa., K. Baltaduo
nis, Bronx, N.Y.

Po 3 dol. — R. J. Bružas, J. 
Lukošius, P. Lukoševičius, R. 
Povėli, A. Sijewic, W. Gedravi- 
čhis, B’klyn, N.Y., A. Vainius, 
O. Bručas, Woodhaven, N.Y. A. 
Peters, Ozone Pk., N.Y., A. At
liekas, L. I. City, N. Y-, I- 
Kazlauskas, Great Neck, .N. Y.,
M. Paškevičius, -N.Y., Dr. S. 
Petrauskas, Eliz., NJ.r B. E. 
Martišius, Wrentham, Mass., A.- 
Jacobowski, Dorchester, Mass., 
V. Burdulis, Worcester, Mass., 
B. Chlamauskas, Kennebunk- 
port, Me., A. Vaškas, Nashua,
N. H., E. Masaitienė, Havre De 
Grace, Md., V. Frankienė, 
Balt., Md., Dr. B. Chapas, War- 
wick, R. I., P. Tamulionis, 
Cteveland, Ohio, Dr. V. Adams, 
Akron, Ohio, B. Baranauskas, 
K. Žebrauskas, Toronto, Can., 
S. Morkūnas, Montreal, Can., J. 
Poderis, Ozone Pk., N.Y., E. Sa-

Calif.

Oak Pk., HL, T. Jankauskas, 
Cgo., HL, J. Černius, Flint, MI

J. Starenas, Holden, Mass., E. 
Marsin, Pittsburgh, Pa., Kun. P. 
Jonaitis, Gloversville, N. Y., J. 
Leonaitis, E. Hartford, Conn., 
D. Urbanavičius, Fairfield, 
Conn., V. Levanas, Waterbury, 
Conn., L. Vaitkevičius, Wood- 
side, N.Y., V. Meiliūnas, Jamai- 
ca, N.Y., A. Krulikas, Rich. 
Hill, N.Y.,J. Juodis, V. Lauri
naitis, Š. Remeza, B’klyn, N.Y.

Po 1 dol. — V. Stramaitis. 
F. Redikis, Dr. E. Mękys, S. Gu
daitis, B’klyn, N.Y., V. Bane- 
lis, V. Budininkis, J. Liaukas, 
Woodhaven, N.Y., I. Staskevi
čius, A. Abrutis, Yonkers, N. 
Y., A. Beleckas, Hagaman, N. 
Y., R. Ayre, N.Y. City, M. Dir- 
mantas, Glen Cove, N.Y., J. Si
manaitis, AVantagh, N.Y., L. Par 
zel, Florai Pk., N.Y., P. šlape
lis, Commack, N.Y., J. Sera-

Marine Engineers

U. S. COAST GUARD UC.

3rd Asst. Engineer 
PERMANENT PoSITION 

STEAM RESEARCH VESSEL
TEL (COLLECT) PORT CAPTAl N

(617)548-1400

FACTORY HELP 
MACHINE OPERATORS

Openings on all shifts for capable 
ablebodied men vrith good employ- 
ment i-ecords '

GOOD WORKING CONDITIONS 
STEADY EMPLOYMENT 

LiberaI vacations, Blue Cross, Blue 
Shield, paid life Insurance.

Apj>ly: i
ALPHADUCT WIRE 

& CABLE CO.
Div. of General Cable Corp.

25 Vahfiyke Avenue 
New Brunswick, N.J.

— Equal Opportunity Employer —

H. W- FEMALE__ Ui____

COMPCETE HOME 
IMPROVEMENTS

10x16 Finished Basements for only 
$590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. CaU 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

PARK CREST CATERERS 
1710 University Avėnue 
Bronx, New York 10453

From a festival to a wedding. For 
available dates and further infor- 
mation call CY 9-5900.
Mr. & Mrs. Morris & Miss Robinson 

at your service

Westhampton Nursing Home a new 
concept in nursing home care, home 
likę decor, around the clock reg. 
nursing care, physical & occupation- 
al therapy facilities, excellent meals 
special diets. Westhampton Beach 7 
Seafield Lane (516) 288-1122 Cath- 
olic church and priests in area.

NELPA CONSTRUCTION 
COMPANY

We do everything in the construc- 
tion field all work done at reason- 
able rates — All work guaranteed 
1394 Fulton Street, Brooklyn, N.Y.

Call 857-4300

- .JVNTHO14YS H Al R STYLIST Pro- 
fessionar’;jvork at rcasonable costs. 
Shampoo and Sėt $2.75, Regularly 
$15, Permanėnt wave only $8.50 — 
655 Amsterdam Avė. (bet. 91 & 92 
Sts.) New York City. For appoint- 
ment tel. SC 4-4348

AUTO INSURANCE IMMEDIATE 
FSI our specialty. Urider A6E a new 
drivers cancelled policies replaced. 
Fast low monthly payments. Call 
Mr. Winchester days (212) 651-4436 
eves. (212) NE 9-4581. 75-12 Roose- 
velt Avė. Jackson Hts., N.Y.

DISPLAY

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio tvairOs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELTENE — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Ave^ Ridgewood, N.Y.

Gailės tingy j y Sesery dėmesiui
MATULAIČIO NAMUOSE 

Putnam, Conn.
reikalinga gailesti^goji^^esuo (RN). Nauja lietuviška įstai
ga, geros sąlygos. Atlyginimas kaip apylinkės ligoninėse. 
Duodamas kambarys ir išlaikymas. Kreiptis šiuo adresu:

MATULAITIS NURSING HOME
Thurber Road, Putnam, Conn. 06260

ka, Nr. 1. įdainuota solistų ir Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda NJf ’ c- Kulas’ Fairyiew, N. J., 
chorų 12 liet dainų: Sesuo žy- new yorke J. Narkevičius, L. A., Calif., J.
drioji Vilija, Žvaigždute, Pas- Venckus, Santa Monica, Calif.,
varscyk ancela, Kaip gi gražus Dr. Jokūbas J. suikas, 1016 Schiei- S. Gladkauskienė, Detroit, Mi- 
rūteliu darželis, Kūmute širde- fer Rd. Hillside, Nj. 07205; tel. 201- chigan, H. Gavorskas, Maracay, 
le, Atskrend sakalėlis, Oi nėra Venezuela, V. Jackūnas, Wash.

--------------------------- D.C., P. Machulis, Balt. Md., S.
Laisvė* Žiburys — NEW YORK — iru-™, iLTrl r> r7irtLietuvių ir anglų kalbomis sekma- KŪSY5? Joppa, Md., P. Z g-

vos daina ir Vaivos bei Nag- dieniais 9-10 vau ryto whbi 105,9 mantas, P. Graičiunas, Cleve- 
FM_teuga. Vedėjai: Antanas Mažei- lan(j Qįį0 GaUŽys, La Šal

ie, Can., S. Ulbinas, Niagara 
Falls, Can., J. Maziliauskas, To
ronto, Can., E. Pocevičius, O- 
maha, Nebr., A. Liškūnas, Cgo.,

NEW YORKE

EXPERIENCED OPERATORS 
ON DRESSES

Section work Steady all year round 
Work near heme CARLAND MFG 
CORP. 8 North Main Street Mon- 
roe, N.Y. 914 - 783-2511

BERNARO PHOTOGRAPHERS — 
Weddings, Babies, Portraits, Legal. 
Natūrai color or black & white; 
passport & license photo while you 
wait. No deposit reąuired. Good pho- 
tography. at reasonbale prices! — 9 
Railroad Avė. Babylon, L J. (516) 
MO 9-7109.

Visit Beautiful GKAYMOOR

WEEKDAY MASS — 11 A.M.
Special arrangements for organizations and groups. For further in- 
formation write: Fr. Jerėmiah KelUher Graymeor Friars, Garrison, 
N.Y. 10524; Telephone: GAzrison 4-3Š71 (Gode #914). Write for 
FREE Visitors’ Directory.

and enjoy a day of Christian encounter wfth the Friars 
Every Sunday — July through October

Folk Masses: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to St. Anthony 2PM; 
Ecumenical Service and Bible reading with song 3 FM.

Picnic Grounds - Snack Bar - Ample Parking - Gift Shop

TEACHERS
Experienced or Beginners 

Pre-School thru University 
Good outstanding opportunities 

in preferred locations.
Write now for application or call

___ SHANNON FLORISTS
Perotta Bros. Props. Florist, Nur- 
sery — Retail - Wholesale specializ- 
ing in all Florai Designs, Weddings, 
Communion, Confirmation and Fu- 
nerals. Opp. Green Wood Cemetery, 
3380 Fort Hamilton Parkway. Call 
for free delivery.

Lietuvių tautos kankinių paminklas — šv. Mari
jos Gailestingumo Motinos Aušros Vartų koply-

go grojimo plokšteles, moka- Mge, N.Y. 11379. 
ma tik penki doleriai. Atskira

BOSTON. MASS
Vedėjas

WLYN — 1360 kilocyde* 
ir FM 101.7 banga

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, " 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

17S Arthur St., Brockton 18, Mase. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 1(^,7 MC

III., E. Vazgis, Pittsburgh, Pa., 
A Čepulis, Phila, Pa., S. Eiva, 
M. Gofensas, Brockton, Mass., 
P. Virbickas, M. Gaputis, So. 
Boston, Mass., B. Žemaitis, P. 
Pečkaitis, Worcester, Mass., M. 
Warzinskas, Dorchester, Mass., 
A. Blaižis, Stoughton, Mass., J. 
White, Wheetwright, Mass.,

___ . „ « . M. Kronkaitis, New Haven,Sekmadieniais 8 - 9 vaL ryte _ ■ . , L „ ,
WHiL-i430kiL Medford, Mase. Conn., A. Lukas. Rocky Hlll,
Sekmadieniais nuo ii iki 12 vM. Conn , Z. Strazdas, Wethers-

field, Conn.
LIETUVIŠ1CŲ MELIODIJV Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

RADIO VALANDA padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai
girdima kieiev. šeštadieni 3-4 p.p. dėkojame. Laukiame spaudai para- 
iš Detroito stoties WJLB-AM-1400 mus ir £ neatsiliepusių.
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir Oikinga DARBININKO
Algis Zaparackaa; vedė jas — Ralph Administracija
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich.

212 - 546-2228
VVeekdays and Sundays

A.A.A. TEACHERS AGENCY
507 5th Avenue, N. Y. C.

GENERAL FACTORY HELP (20) 
Work near home — Good starting 
salary. Some experience preferred.

Braun Crystal Manufacturing Co.
64-20 Admiral Avė. Middle Viliage, 
Queens. Apply in person ask for Mr. 
Bobi Solot.

EXP. OPERATORS 
as Samplemaker & Duplicators

Steady work. nice working condi- 
tions. Air conditioned RAYMODES 
INC. 135 Maciison Avenue. Apply in 
person.

SEAMSTRESS experienced only 
in all phases of machine and /-or 
hand finishing. Salary based on 
experience and quality.

Syracuse, N.Y.
Phonc (315) 437-2925

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veVclos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

wo«cester, Mass.
(atkelta iš 6 pslJ

Rugsėjo 10 d. 6:30 vai. p.p.
373 Vlctoria Rd., Hartford 14, Conn. miesto salės

Sekmadieni — nuo 12 nu i nau įvyks Worces*erio Lietuviškų

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVICIUS

WBMI * FM 95.7

TeL: 249-4502

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedčjas VYT. A. YUCIUS

TeL 563-2754
BMuMMIaMMa 12:00 iki 1

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycles

Organizacijų Tarybos rengia-

mi, laiba, menu ir gintaro iš
dirbiais. Pro^amoje pasiro
dys skavtą-čių tautimų šokių

1203 Green SL, PMla, Pa. 19123 
PO 5^0932 

šeštadieniai* nuo 1:30 Hci 2:30 m* ps- &- Domantienės. Festivali 
--------------- --- praves sbntai-ės akademikai, 
*wwcoB-Uam -C?24o' cinfceričwtės, fil. v.s. P. Molio

Ved. ant. PAT.nn.TS cinkevičiutės, f jį. v.s. P. Merfio.
Lietuvos prisiminimai senj. ps. R. Jakubausko, pade-

Kultūrinš - komercinš programa jūty oreanizaci-
■akliud Iki la.'U nta “ -

vyčių šešetukas “Aidai ”, vad.

, jų nariam.

HUNTING LANE 
RĘST HOME

EAST HAMPTON 
Convalescents. and Elderly Guests 

ResidentiaI area, ’/į biock to Main 
Street and Villagė. Private and 
Semi-Private rooms with bath — 
24 hour supervision. Owned and 
operated by Mary Immaculate R.N.

(516) 324-4250

VINNY A GENE
GASKET SERVICE

Refrigerator Doors Our Specialty
Call 259-9593

KliTfl
Universal Šermeninėje 
laidotuvės yra tikėtino 
rw liudijimą*

ON DRESSES 
Section Work. Full Time 

and Rxp. Pressers

EXPERIENCED OPERATORS

rL 3-5300

Kandidatai prašomi kreiptis į 
kleboną Rev. John C. Jutt, 41 
Providence . St., Worcester, 
Mass. 01604. Telefonas (617) 
754-5142.

Fringe Benefits. Paid Hohdays 
Good starting salary. 

CARLAND MFG CORP.
8 North Main St. Montoe, N.Y. 

<50 imies N.Y.C.) 
Call 914 - 783-2511

WORCESTEft, MASS

Šv. Kazimiero parapijos baž-

"Proying Handj" 
by Albrecht Dūrer

čia, šalia Švento Petro karsto bazilikoje, Romoje, 
jau ruošiama. Kasimo darbai jau baigti, vykdomi 
sienų ir lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami deko
racijų projektai.
Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koplyčios 
aukotojų vardai, kurie bus įdomūs ne tik šian
dien, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lietuvių 
vardų ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti save, 
savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kankinių 
vardus, pasiunčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701, W. 68th Street Chicago, III. 60629 

JAV-se aukos nurašomos nuo mokesčių (Tax deduetible)

Veiksnių sudarytas Jungtinis Finansų 
komitetas Laisves Kovos metais turi

sutelkti 8100,000
Pusė skiriama Vlikui, pusė Liet. Bendruomenei. Pinigai 
skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviškai kultūrai ug-
dyti. Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000. — Lietuva yra 
visų, todėl ir aukoti turi visi. Tūkstantininkai reti paukš
čiai, todėl kas gyvas—būkim dešimtininkais—kiekvienas 
aukokime bent po $10.00. Aukas telkim per J. Fin. Komi
tetą ar Liet. Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskim tiesiai J. Finansų komitetui:

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE
29 West 57th Street New York, N.Y. 10019

Dailininkų suaukotų pavoUcalų loterija nukeliama it rugsėjo 1 d. j 
Am. gruodžio 29 d.

Junftinis Finansų Komitetas
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ir

Pulgis Andriušis, atvykęs į PLB seimą New Yorke

Lietuvos vyčiai iŠ New Yor- 
ko ir New Jersey apskričių rug
sėjo 15, sekmadienį renkasi 
Keamy, N J., Liet Kat Bend
ruomenės centre, Davis Avė. ir 
Duke St Susirinkimas pradeda
mas 2:30 vai. popiet. Progra
moje delegatų pranešimai iš 55 
vyčių seimo ir valdybų rinki
mai.

LMKF klubas New Yorke per 
Mariją Kregždienę Lituanisti - 
kos Ped. kursam paremti at
siuntė 25 dol. auką ir širdin
gus sveikinimus. Besimokan- 
tiem lituanistikos džiuginąs pa
vyzdys, o LMKF klubui pagar
ba ir padėka.

Dail. Ados Peldavičiūtės * 
Montvydienės mirties metinė
se mišios bus šį šeštadienį, rug
sėjo 14, 10 vai. Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, 570 Broo- 
me St., Manhattane. Draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti.

IMS m., rugtojto 10 A, ar. 58

GL 24916
__ GL 5-7281 

__ GL 2-2923

LIETUV18KOS PAMALDOS
Daugeliui pageidaujant del

biame Darbininke lietuviškų 
mišių laikų sekmadieniais New 
Yorke ir jo apylinkėse.

Angelų Karalienės bažnyčio- 
je — 8 ir 11 vaL '

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vaL

šv. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vaL

Atsimainymo (Maspethe) —11 
vai (ir 8 vaL pirmą bei pasku
tinį mėnesio sekmadienį).

Aušros Vartų bažnyčioje (N. 
Y.) — 11 vaL

Elizabeth, N. J. — 11 vaL

Newark, N. J. — 10:30 vai.

Paterson, N.J. — 7:30 
10:30 vaL

tojos Marijos ir dipL inž. Va- 
į- lejaus Bioševų duktė, gyv. Har- 
‘—rison,N J;, nuo rugsėjo 3

kviesta į Lucerne kolegiją pro
fesoriauti. Įdomu pastebėti, 
kad naujoji profesorė į JAV 
tėvais atvyko devynerių metų 
amžiaus ir angliškai nemokė 
nė žodžio. Per 15 metų 
gimnaziją, įsigijo Bachelor ir 
Master of Arts mokslo laips
nius ir dabar pakviesta 
soriauti į kolegiją — 
jaunimą taisyklingos anglų 
kalbos ir vesti kolegijos skai
tymo laboratoriją. Prof. Džen- 
neta Bioševaitė priklauso lietu
vių studentų New Jersey sky
riui.

LK Motorų Sąjungos 29 kp. 
susirinkimas bus rugsėjo 14 d. 
1:30 v. popiet Apreiškimo para
pijos salėje Brooklyne. Visos 
narės prašomos dalyvauti.

Darbininko metinis koncer
tas bus spalio 19. Programą at
liks Toronto Prisikėlimo para
pijos jaunimo choras, kurį su
daro 60 asmenų. Chorui vado^ 
vauja muzikas kun. Jurkšas.

Sv. Petro parapinė mokykla 
naujus mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 5. Mokiniai 9 vai. ryto 
dalyvavo mišiose parapijos baž
nyčioje. Po mišių susirinko į 

r savo klases susipažinti su mo
kytojomis. šiais metais mokyk
loje mokytojaus visos naujos 

- mokytojos.

Gitarv muzikos ir dainų va
karą suruošė keturi klierikai jė- 
zuitai, baigdami savo vasaros 
atostogas. Vakaras įvyko aikš
tėje prie Šv. Petro bažnyčios. 
Jaunimas mielai į šį vakarą sat- 

h silankė ir kartu linksmai padai
navo. Klierikai, baigę dainas, 

F grįžo prie savo mašinos, bet ji 
| jau buvo pavogta.

w Tautos šventės minėjimas į- 
įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 15 
lietuvių Piliečių D-jos auditori
joje So. Bostone. Bus kalbėto
jas ir gera meninė programa.

susipa- 
Lietuvos istorija, geo- 
literatūra. Be to, dau- 
Amerikos universitetų 
kalba užskaitoma kaip

Lituanistinė mokykla Bosto
ne pradeda 19-sius mokslo me
tus. Jos atliktas darbas yra di
delis ir vertingas. Kai kurie tos 
mokyklos . mokytojai jau yra 
šios mokyklos auklėtiniai. Visi 
lietuviai tėvai turėtų leisti savo 
vaikus į šią mokyklą. Jie čia 
išmoks ne tik lietuivškai skai
tyti bei rašyti, bet ir 
žins su 
grafija, 
gelyje 
lietuvių
viena iš svetimų kalbų. Moky
kla pradeda darbą rugsėjo 14, 
9 vai. ryto mišiomis Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. 11 vai. 
registracija ir egzaminai. Mo
kyklos vedėju ir šiais metais 
yra rašytojas Antanas Gustai
tis.

So. Boston laikraštis Tribū
no rugpiūčio 22 d. laidoje pa
duoda aprašymą apie So. Bos
toniečių lankymąsi pas kongres- 
maną John W. McCormack. At
stovai ieškojo paramos nupirk
ti šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčią, mokyklą ir kleboni
ją jaunimo rekreacijos reika
lam. So. Boston atstovus suda
rė: Action Center direktorius 
A. M. Neas ir jo patarėjas Ni- 
cholas R. Avitablle. Kartu da
lyvavo šv. Petro parapijos kle
bonas kun. A. Baltrušūnas. 
Kadangi nuosavybė yra pačia
me projekto centre, jau 
šv. Petro parapijos mokykloje 
yra įsikūrusios priešmokyklinio 
amžiaus vaikam kelios klasės. 
Kiti mokyklos kambariai būtų 
naudojami suaugusių žmonių 
vakariniam kursam, o dienos 
metu galėtų būti naudojama 
mažų vaikų ar kūdikių priežiū
rai, kada motinos išeina . į dar
bą. Pati bažnyčia sudarytų idea
lią auditoriją įvairiom progra
mom, ypatingai žiemos metu. 
Parapijos klebonija galėtų bū
ti naudojama kaipo mokykla 
mergaitėm, ypatingai namų 
ruošos pamokoms ir kultūri
nėm programom. Teisėjas Jo- 
seph Feeney padėkojo Kongres- 
monui už malonią progą išaiš-

Naujos Anglijos Vyčiai ruo
ša gegužinę-pikniką su kultūri
ne programa. Piknikas Įvyks 
rugsėjo 15, Maironio parke, 
52 South Quinsigimond Avė., 
shrewsbury, Mass., prie pat 
gražaus Quinsigimond ežero, 
anapus Worcesterio miesto. 
Programą atliks vyčiai iš visų 
Naujos Anglijos kuopų. Ji pra
sidės 12 vai. vidurdienį mi
šiomis, kurias aukos kun. Jo
nas Jutkevičius, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, Worcester. 
Antanas Mineris iš Worcester 
ir Darata Blazevičiūtė iš Law- 
rence yra šios programos vado
vai. Komitetan įeina: kun. 
Janiūnas, apskrities dvasios 
das iš šv. Petro parapijos 
Bostone, Albertas Jaritis 
Longinas švelnis iš So. Bosto
no; Marijona Jankauskienė, O- 
na Bederienė, Ona Mileraitė, 
Juozas Sakaitis, Edvardas Da- 
nielius, Jonas Metrikas, Kaži- kinti apie- galimybes įrengti

Ekskursija į Wa$hingtoną 
rengiama rugsėjo 15. Autobu
sas nuo Maspetho liet, para
pijos bažnyčios išvyksta 7 v. 
ryto ir grįžta apie 10 vai. vaka
ro. Ekskursijos pagrindinis 
tikslas yra pasimelsti prie Šilu
vos Dievo Motinos gražioje 
mūsų koplyčioje Washingtone. 
Mišios koplyčioje bus 3 vai. po
piet Tuo laiku ir Letuvoje 
vyksta metiniai Marijos užgimi
mo atlaidai, kuriuose dalyvauti 
tikintiesiems daromi įvairūs 
trukdymai. Mes, būdami lais
vėje, stenkimės dalyvauti Ma
rijos užgimimo atlaiduose Wa- 
shingtono koplyčioje.

Likęs laikas nuo pamaldų 
bus panaudotas Washingtono 
miestui apžiūrėti. Kelionė ten ir 
atgal—8 dol. Registruotis Mas
petho parapijos klebonijoje.

NAUJA KNYGA

(netoli Myrtle Avė.)

Kaip nuvažiuoti į literatūros vakarą

A. 
va- 
So. 

ir

P. Andriušio rink- 
I toman sudėta: 
Įleidus, Anoj 
Knyga turi 262

Northport, N. Y. 11731.
Ieškomas 3-4 kambarių bu- 516-757-0055.

pigiau ir sąžiningiau per J. L.
GIEDRAITĮ, 10 Bany Dr., E.

Tel.

Amens In Amber, Leonardo 
Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo-

Vilnelės tilto”, O. Nendrės “Ai- rioje buvo 60 dol. Bandydamas 
das tarp dangoraižių”, Literatu- ; - - -• - — 
ros Metraščius, ■ D. Sadūnaitės čiam su nykščiu stipriai dūrė į 
“Tu esi mano žemė”, P. Ims- kairę akį. Plėšikas griebėsi už 
rio “Tėviškėlę aš regiu” ir kit.

tas. Kas turėtų ar žinotų, pra
šom paskambinti GL 2-2923.

mieras Grigaitis, Ona Bučins- taip naudingą jaunimo centrą.
. ,. . . . kaitė ir Povilas Kuzminskas iš Papildant šią laikratščio žinu-

akies ir pabėgo. Antrasis ple- Worcester; Jonas Stoškus iš tę tenka dar pridėti, kad Kon- 
sikas dar kelis kartus kirto į Provirfence; Alvinas Rudaskas gresmanas paaiškino, kad fe-

ir tom nof nonAtfn T ... _ _ __ ° *

mimas. Parašyta anglų kalba, kalnas. Užlipę ant kalnelio, vi- 
Galima gauti pas autorių: 1016 si buvom nustebinti pamatę 
Schleifer Rd., HiBside, N. J., gražią vilą. 
07205.

tracijoie, 2. Romuva — P. Gal- labai dėkingi. Tai buvo vienas 
minienė, 84-20 Jamaica Avė., K gražiausių demokratų išva- 
3. Aidas — J. Pašukoms, 94-17 žiavimų. Lauksim tokių ir dau- 
Jamaica Avė., Woodhavene. giau- Koresp.

prie velionies kapo prašomi 
siųsti aukas statybos fondui: 

Kaina 1.75 dol. New Yorke gau- Visi buvom labai patenkin- 680 Bushwick Avenue, Brook-
nama: 1. Darbininko adminis- ti Masando vaišėmis. Esam jam lyn, N.Y. 11221.

kt produktai galima gauti daug džiai išvyko atostogų į Wash- 
ington, D.C. Ten gyvena jų 
duktė ir žentas Barzdukai su 
vaikučiais, o taip pat sūnus 
Gediminas su žmona.

H. Tautvaišienės knyga “Tau-

Juozas Parojus New Yorke 
išleido savo ketvirtą knygą “Į 
laisvę ir mėnulį”. Knyga para
šyta proza, gaunama Darbinin
ko administracijoje ir pas au
torių: 36 Stagg St.. Ant. 1, 
Brooklvn, N.Y. 11206. Telef. 
387-3178.

"Awakening Lithuania", pro- 
fes. J. Stuko parašyta knyga, 
išleidžiama antra laida su 
minkštais viršeliais. Knygos kai
na — 3 doL šiais laisvės kovos 
metais su kietais viršeliais par
duodama už 4 dol. Knygoje ap
rašomas lietuvių tautinis atgi-

New Jersey Lietuvių 
Demokratų klubo išvažiavimas

Rugpiūčio 17, šeštadienį N. 
J. lietuvių demokratų klubas 
turėjo savo metinį išvažiavimą 
į Masando-Luckų sodybą, Mat- 
tituck, L. L, N.Y?

Nuo šv. Jurgio salės New- 
arke pilnam autobusui pasiekus 
Mattituck miestelį, klubo sekre
torė J. Trečiokienė paskambi
no ir p. Masando tuojau pri
buvo, kur mes jo laukėm. Jis ly
dėjo mūsų autobusą į savo vie
tą. Sustojom prie gražaus kalne
lio, ant kurio buvo iškaba auk
sinėmis raidėmis — Birutės

Pulgio Andriušio rinktiniai 
raštai, išleisti Lietuvių Enciklo
pedijos leidyklos, bus platina
mi literatūros vakare rugsėjo 
14. Vakarą rengia Lietuvių 
Enciklopedija ir Darbininko ad
ministracija, 
tinių raštų 
Septinton 
pusėj ežero.
psl., įrišta į kietus viršelius.

Veiks Darbininko 
spaudos kioskas. Bus graži pro
ga įsigyti naujausias lietuviškas 
knygas: J. Jankaus “Peilio aš
menimis”, P. Jurkaus “Ant

Jurgį Kiaunę, žinomą visuo
menės veikėją, savanorį kūrė
ją, atsargos kapitoną, rugpiūčio 
11 d. 11:30 v. užpuolė du juo
dukai ir apiplėšė. Baigęs savo 
apsaugos tarnybą Martin’s Co., 
ėjo į požemini traukinį. Prie 
Hoyt ir Schermerhom St. sto
ties pastebėjo bestovinčius 2 
jaunus vyrus, kurie žengė tie
siai į jį. Pagavo ties paskuti
niu laiptu ir trenkė į galvą. Ap
svaigęs atsirėmė į sieną. Vie
nas iš plėšikų griebė už gerk
lės smaugti, antras tuštino ki
šenes ir pagriebė piniginę, ku-

Elena ir Kazimieras Vainiai 
už a.a. Antaną Vainių pranciš
konų vienuolyne užprašė gre- 
gorines šv. mišias, o gėlių vie
toje jie kultūros centro Staty
bai paaukojo 50 dol. Velionis Kai kurios ilgo grojimo lietu

Svečiai buvo pavaišinti ska
niais valgiais, o trokštantieji

tu kapinynas Sibiro tundrose” JĮpl^tTsO^r^Galtaair.Pat ? P?1 iš Gantaer; Leonas Shakalis iš dualiniai fondai pinigų netu-
patarnavo. Vėliau vieni po me- Į-°°° naZu bei na^ai Skrt Cambridge; Benediktas Coach ri. Kadangi So. Boston nejsilei-
džiais šnekučiavosi ir svarstė Nor, pnsideti pne vehomes at- Jis o rmfem .""v?“ ,lg<?nnę: J W«tfield. Dvasios vadui ku- do miesto atnaujinimo statybos
demokratu reikalus, o kiti nu- mmbmo paso vietoj gelių - J”™™" ^tedtta pirmoji pa- nigui Vincui Valkavičiui vado- darbų, todėl iš jų fondo pini-

™ v™ gal- vaujant,-Brocktono vyčiai ruo- gų uip pat nebus galima gauU.
tuvisKų knygų, prisidesi pne Vos dalis ir nosis ties akimis. - rankdarbiu naro-
lietuviškos spaudos palaikymo. ------------------------------------------------ ų P Vida Galdikaitė ir Gedimas

____________________  _________ dą Maironio parko saleje.—A.J. a. .. .. „ _ _ ,, ................. . ... .................................... .............. Margaitis rugsėjo 7 šv. Petro
w,!',amrf"^ * parapijos bažnyčioje priėmė

nuomojamas 3-čiame aukšte bu- vi$i T<WBnkeB/ 6run<ling, moterystės sakramentų.
tas is 4 kambarių su modernia jmHh, Royal, Olympia, ITC. ir Inž. dr. Jonas ir Bronė Kuo- 
virtuve ir apšildymu. Pageidau
jama lietuviška šeima, nes vi
sas namas apgyventas lietuvių.

naitienės vertimas. Kietais vir- Kreiptis tel. SP 6-3843.
sėliais, kaina 4 dol. Gauna
ma Darbininko administracijoj.

buvo labai pageidaujama, skai
toma ir jau išparduota. Ta pa
ti knvga dabar išleista anglų 
kalboj: “The Cemeterv of Na- , - ,. m „ ėjo pasivaikščioti į pajūri,tions m the Sibenan Tundra . 1 *-

LITERATŪROS 
VAKARAS 
rugsėjo 14, šeštadienį
St. Matthias salėje, 
58-15 Catalpa Avė. 
Ridgewood, N.Y.

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
VEIKLA

New Jersey Lietuvių Taryba 
bendrai veiklai su latviais ir es
tais turi savo atstovą Batune 
(Baltic Appeal to the United 
Nations).

Rašomi laiškai visom valsty
bėm (išskyrus komunistines), tu
rinčiom savo ambasadorius 
Jungtinėse Tautose. N. J. L. 
T-ba pasiuntė 112 laiškų ir jau 
gavo 15 atsakymų su pažadais 
užtarti Baltijos valstybes per 
savo ambasadorius prie Jungti
nių Tautų, kai bus iškeltas Bal
tijos valstybių klausimas.

PULGIS ANDRIUŠIS
(iš Australijos)

ANTANAS GUSTAITIS
STASYS SANTVARAS
Šokiams gros Gutausku 
orkestras.
Darbininko spaudos kioskas.

New Jersey lietuvių Tary
ba rugpiūčio 28 buvo sukvie
tus visuotinį lietuvių suvažiavi
mą pasitarti dėl kultūrinio fes
tivalio Trentone spalio 6. Kad 
parengimas būtų sėkmingas, 
nutarta susirinkti į antrą pasi
tarimą rugsėjo 11, 7:30 v.v., 
lietuvių parapijos salėje, New- 
ark, N. J.

Atskiri kvietimai į -festivalį 
nebus siunčiami, Dalyvau
kime visi — Lietuvos laisvini-

Lietuvių Laisvės Svetainei 
Elizabeth, N.J. ieškomas vedė
jo padėjėjas — assistant mana- 
ger. švarus ir lengvas darbas. 
Pageidaujamas lietuvis, reko
mendacijos būtinos. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis 
šiuo adresu: Secretary, Lithua- 
nian Liberty Hali, Ine., 269 
Second St. Elizabeth. N.J.

Išnuomojami švarūs, ramūs, 
apstatyti kambariai 166 Pros- 
pect Place, netoli Flatbush Av. 
Virimo galimybės, prieinamos 
kainos.

Išnuomojamas erdvus kam
barys netoli Jamaica traukinė
lio. Pageidaujama moteris, ku
ri gali naudotis virtuve. Skam
binti 296-8607.

sių metų rugsėjo 7 dieną po sunkios ligos mirė- 
mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

A t A

Antanas Kirkyla
gyv. Ridgevvood, N. Y.

Nuliūdusi šeima

Bufetas. Užkandžiai
Pradžia 7 v. v.
Kviečiami visi atsilankyti!

DARBININKO administracija

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

mas yra visų lietuvių reikalas! 
Parengime dalyvauti pakviesti 
JAV kandidatai į prezidento 
vieta—Nizon ir Humohrey, Lie
tuvos atstovas J. Rajeckas iš 
Washingtono, Latvijos ir Esti
jos atstovai, abu JAV senato
riai ir keletas kongresmanų. Pa
informuoti ir paprašyti parašy
ti 120 NJ. laikraščių redak
torių. Bus ir meninė progra
ma. Įėjimas tiktai $1.00.

Planas, kaip nuvažiuoti j literatūros vakarą. Salė yra Catalpa Avė. Geriau
sia itlipti Myrtle Wyckoff stotyje, eiti Myrtle Avė. iki Onderdonck Avė. ir 
pasukti j kairę, kur bus Catalpa Avė. Metropolitan linija važiuojant, gali
ma itlipti Seneca arba Forest Avė. Autobusai eina M Woodhaveno Ir Ridi- 
mond Hill, sustoja arti salės, Myrtle ir Anderdonck Avė.

i

Neužmirštamam

ANTANUI KIRKYLAI
mirus, reiškiame užuojautą šeimai ir kartu liūdime

ŠIMOLIŪNŲ ŠEIMA

Nelaimei ištikus, VAINIŲ ŠEIMAI gilią užuojautą 
reiškia

E. KLYBIENĖ
R. ir K. KLYBAI


